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ekce. Nemi von. nyil-ban : izé, micsoda; chestie; 
Ding(sda), Zeugs. 1583 ; Lattá(m) hog sok gonoz 
Ázzony Jar t hazahoz Az wdeoben es ot Deóseól-
tenek, Es Zittak Az vrat Az felesegewel hog kwrwak 
Ecceye vtan Nialakodok volnanak ez Biro Mihal 
(így I) [Kv; TJk IV/1. 141]. 1584: Tablas Peter 
vallia, Ezt lattam ferkely miklostol hogy 
port veót fel, es az leannak laba keozibe fel hay-
totta, Mondot az leány, Ne hand oda A port, mert 
ninchen aký ky tizticha beleolle, Mondot ferkeolj 
Miklós, Weztegh Curwafy kabala k j tiztítom en, 
Délkor fele az leány fel Mene a zeóleobe es vtanna 
Mene ferkelj Miklosis, fel ora mulwa Ala Ieowe, 
es monda lm az Curwafy kabalat Mezitele(n) 
talala(m) hogj Balhaz vala es Minden zerzamat 
meeg az Ecceyetis iol lattam [Kv; i.h. 226]. 1640 : 
Teörök András azt mondgja, hogi az esse lilék 
kurvanak Aztalos Martonnenak, kopasz az ecceje 
s igen Ízetlen az esseznek. ugi mond [Mv; MvLt 
291. 213a]. 

eke 1. plug; Pflug. 1569 az kys weolgyet penig 
az kys gherebenesy olahok, keztek vala, zantani, 
s kazalni, My három falwywl, Ekeyeket be vyttwk, 
kazajokat el veottwk, es bort I t tunk Reya [MezÖ-
bánd MT; VLt 7/692]. 1574: az erkedyek 
eggyet megh foghanak az tekeyekbena es az töby 
myn ekystwl el fwtanak teke fele [Erked K ; LLt 
FF. 29. - aTeke K]. 1582 : Ez az Ersebet Zar-
wadi Gergelne ky it Swtheó Azzony vala en 
ream oly dolgot fogot vala kit Zemewel mondot 
hog latot, hog en tizenket Aranbol chinalt eokreót 
es ket keobeol aranj almat talaltam volna [Kv; 
TJk IV/1. 29]. 1591 Egi eke Zerzamostol 1 [Kv; 
Aggm. A. 53]. 1594 Az Somlioy maior hazban 
. . . E k e uagion vasastul No. 1. [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 17]. 1608 : az gorgoson az nagj hálóm-
nál ualo tanorokot tudom hogj az 63 ember ada 
Becz Palnak rezebe eket Prasmarrol hozatot uala, 
es ugy tiztittotta megh az sepedekteol [Kozmás 
Cs; BLt 3]. 1736 : Eke egy pár Vassal, Tajigá-
jával, patingal 1 [Földvár T A ; CU XIII/1. 288]. 
1753 egy eke vasaival, patingjával, téslaival 
jármaival és egj pár Sikotyúval aestimáltatott 
ad Flor. 6 [M.nádas K ; RLt]. 1756 : mégh magunk 
is ha tsak kapával az Falunak határaiban lévő 
magos Vŏlgjes oldalokot nem kapáilyuk, Ekével 
nem Szánthattyuk, mégh az Ekével való Szántás-
nak nálunk hire sincsen . ., a mit vethetniis 
kapával kapálván hellyit Nyomorúsággal lehet 
Vetni [Dumest H ; JHb LXX/2. 84]. 1793 Brits 
Gávrilla volt Biro Javai le irása Ekéje min-
den vasával és Szántó Taliga jávai [Kályán K ; 
JHb 36 LevK 281]. 1802 : Az egy patingan kivűl 
minden hozza tartaza jakkal egy üt egy eke [Mező-
rücs TA; SLev. 1 Somlyai János udvarházában]. 
1808 egy ekéjét vasas Talpú Talyiga kerekekkel 
edjüt az udvarban bé vitették [Szászerked K ; 
LLt]. 1814 : Vagyon uj eke hoza tartozoival, a 
másik otska nints Patingja foljto vasa, és marok-
vasa és kerekeiis otskek (I) [Mezősályi TA; RLt]. 
1819: Egy Eke Tesolával egyűt [Kv; Pk 3]. 
1832 : Nevezze meg a ' Tanú hogy a' meg mondot 

hely, fel Szántásakor . kinek vagy kiknek Eke-
jeket 's ökreiket arestalták a Felső Sinfalviak? 
[Asz; Borb. II]. 1850 : Egy jo Eke hosszú es lapos 
vasaival, Eketeligaval vezérrel, a Kormányán van 
egy pántvas, az Ekeis meg van vasalva, vagyon 
egy jo pating is hozzája [Gyéressztkirály TA; 
DE 5]. 

Szk s barázdáló ~ . 1791 : hogy ez után, a két 
Mlgos Atyafiak Tisztei kőzőtt a Széna fűben bizo-
nyos jel esmértetnék s à viszongás is el távosz-
tathatnék ezen . . . részek kŭlőmböztetésére nagy 
borozdálo ekével Borozda huzattattassék [Szász-
sztlászló TA; JHb XVXI/10] * kerülő 1789 
Kerŭlŏ Eke vasaival edgyŭtt Nro 1 [Mihályivá 
N K ; JHb XLVI/2]. 

2. ? eketaliga; cotigă, rotilă; Pflugkarren. 
1759 a ' mi Atyánkat cir(citer) Tiz esztendős 
korában, ollyan állapotban, hogy a ' maga Lábán 
még ollyan utat nem tehetett, hanem szekeren 
vagy Ekén Vintzrŏl hozta fel Csáklyára egy Csák-
lyai Száva Togyer vagy Juvon nevezetű Vintzen 
akkor szolgálatban volt Jobbágy [Girbó A F ; 
JHb Szász Togyer (45) és Gligor (40) jb vall.]. 

3. ekefogat, ekėT iga; atelaj cu plug; Pflug-
gespann. 1658 : attam egi darab irtás szántó 
földet zalogba . Ea condi(ti)one at tam hogi 
a Varos törue<nie> szerent a mikor fel akarom 
ualtani a szántóföldet Vgarlas elö<tt> az ekek 
a mezőre ki mennek . . . valthassam fel [Fog.; 
Szád.]. 1717 Még eddig zabot Semmit Ném 
vethéttem mert az òkròkis igen el éstek. két 
embérbòl is alig csinálhatok égy ekét [Búzásbo-
csárd AF; BfR. Sigmond János lev.]. 1801 : 
adnaka egy Ekét ugarlásra, Maglásra a Tőbb Föl-
deknek mivelese, miveltetése a Pap költsége által 
szokot véghez menni [Noszoly SzD; SzConscr. 
külön mell. — aTi. a hívek papjuknak], 

Szk : amíg az ~ ki nem megy tavaszi szántásig. 
1852 a ' turot vagy 2 dézsát meg kel hadni, 
vagy bár egy jo nagyat, de nem kel aztán meg 
kezdeni a' még az eke ki nem megyen — mert 
el fogy [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez] 
belemegy az -Lje barázdába áll, szántani kezd. 
1590 : ott fen az Jrtasban adott ket hold feoldett 
Bernald Balasnak d. 12 Pignoris titulo valamikor 
le tehik (I) az d. 12 megh erezze, de addigh migh 
ekeje bele nem megie(n) [UszT] >Lhez megy 
szántóba/szántani megy. 1589 az en Vram azt 
mongia hogi az Ekehez migien maga egíczer sem 
migien az Ekehez hanem Herczegh Palnehoz. 
migien eorbea [Dés; DLt 226. - BAlőr SzD]. 

ekebarázdányi (vhány) ekebarázda szélességű; 
de . . . brazdă/brazde la t ; . . furchenbreit. 1744 : 
Eltetŏ Vra(m) . . egj néhány Eke barázdányi 
földet Kölesnek fel fogott volt [Szentegyed SzD; 
Wass]. 

ekebarázdálás barázdavonás; tăierea brazdei; 
Furchenziehung/zug. 1735 az napkeletre nezö 
oldaloknak (: vulgŏ Urzittsellye :) tsak ném hason-
fele a ' magos bérczen le vonatott eke borozdálas 
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szerint a' Torma és Jósika Részre juta [Mező-
csán TA; Born. X. 7]. 

ekebeli eke-; de plug; Pflug-. Szk: ~ vas 
ekevas. 1625 1. ėkebeli uas 1. pating [UszT 
8a]. 

eke bér taxă pentru plug; Pfluglohn. 1852: 
Győrbíro Sándor Sitár bírónak eke bért adtam 
12 xrt [Uzon Hsz; HSzjP]. 

ekeccl kb. enyeleg; a se hîrjoni; herum-
spielen. 1631 az szobeszed keozben mint it-
tas ember Szantai Ura(m) beszelgetet ekeczeltis 
Faragó Andrasne Aszionomal azon keozben talalta 
mondani Szilagj János hogi megh Szantaj Urami9 
szeretne az iffiu aszont [Mv; MvLt 290. 256b]. 
1640 Egyebet nem lattam hozza, aztalos Mihalj-
nehoz hanem az szeöleönkben jot vala miuelni, 
tavali leuelezeskor s azt lattam hogy Csiszár 
Dauita az keöpeöniegh ala vonta vala s ot ekeczelt 
vele [Mv; i.h. 291. 246. - aÉrtsd : Dávid]. 

Az NySz, MTsz és TESz egyaránt az ekecsel al. sorolja fel 
az adalékokat; az erdélyi adalékokból inkább az itt címszóként 
szereplő ejtés olvasható ki, habár az adalékokban a cg jelölés 
a XVII. sz. végéig takarhat cs-s ejtést is. A tört-i szótárakból 
eddig ismert adalékok között is van c-vel olvasható kijegyzés. 

ekecelés tevés-vevés, dolgozgatás; trebăluială; 
Schalten und Walten. 1697 : Had vegyék jo va-
laszt Ngdtul Vajda János iránt . . , egyebert nem 
kapok rajta csak az szőlőben való ekeczeleséért 
{Apáti SzD; In<cze> (?) Ferencz Béldi Zsuzsán-
nához]. 

ekecsinálás ekegyártás; confecţionare de plug; 
Pflugmachen. 1776 : fizettem Eke tsinálásért Ugy 
mint: 3. Ekefőért 3 Sustákot, 4. Tengejért 8. 
Sustákot, egy Simejért 1. Sustákot [Mezőméhes 
TA; Wass]. 

ekecsináló ekegyártó; cel care face pluguri; 
Pflugmacher. 1732 Kozák Mihály . jó eke 
Csináló ember [Ragnaa; Ks 40. XXVIIIc. -
*Rogna; később: Kornislaka SzD]. 

ekceszköz eketartozék; piesă de plug; Pflug-
bestandteil. 1788 de honnan tudjunk 500 rénes 
forintot előre ki tsinálni a Pallérnak? mert anyi 
a restántiákbol se sülne ki . . . , há t a minden 
napi ház szükségét tselédeknek, szekér és eke 
eszközöket miből potoljuk ? [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 

ekefej 1. ekefő 

ekefogó az ekeszarvat tartó ember; plugar, 
ómul care ţine de coarnele plugului; den Pflug-
sterzhaltende. 1750 h. : Két ŏkrŭ ekés, mellette 
lévő eke fogo és Őkŏr hajtoval . . . egj napi mun-
kájáért érdemel xgr. 24 [Ks 91]. 

ekefo ? eketalp; plaz, talpa plugului; Pflug-
kopf. †776 : fizettem Eke tsinálásért Ugy mint : 

3. Ekefőért 3 Sustákot | Mester Ember(ne)k 
hogy egy Ekében Kŏdŏkőt és Eke fejet csinált 
Dr 24 [Mezőméhes TA; Wass]. 1796 Az Szekeren 
visza őrbe küldöttem egy eke Gerendelyt 
két eke Szarvat egy eke Főt [Banyica K ; IB]. 
1844 : láttam . . . , hogy éppen azon erdőből égy 
Ekefőnek való fát vágott [Selye MT; DE 4]. — 
A jel-re 1. MTsz, SzamSz. 

? ekegerenda ekegerendely; grindei; Pflugbal-
ken, Grindei. 1756 : Uj Eke Gerenda (!) szarvas-
tol, es fa talpast ŏl 1 [Nagyrápolt H ; JHb XXXV/ 
35. 16]. 

ekegerendely az eke rúdja ; grindei; Pflugbalken, 
Grindei. 1679 : Eke Gerendelynek való, negi 
szegre faragot bikk fa no. 2. [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János lelt.]. 1717 20 eke gerendely(ne)k 
való fa [Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 5]. 
1742 : Eke gerendely tsinálatlan [Bh; Told. 25]. 
1745 Eke gerendely karikájával Nro 2 [Maros-
sztkirály MT; Told. 18]. 1748: Eke gerendejre 
való karika Nro 1 [Mezősályi TA; Ks 7. XVII. 
12]. 1770 Egj Eke Gŏrŏndólj karikastol, kor-
mányostol, Taligastol [Usz; Pf]. 1790 Egy eke 
gerendej [Mv; MvLev. Cimbalmos Ferencné hagy. 
4]. 1796 : Az Szekeren visza Őrbe küldöttem . . 
egy eke Gerendelyt [Banyica K ; IB]. 1846 : két 
eke gerendélly mind kettőn folytok — és Czimer 
vas tartó lánczotskák [Szászerked K ; LLt]. 

eke-interes kamat fejében járó eke-napszám; 
prestaţie de o zi cu plugul ín schimbul dobînzii; 
Pflug-Tagelohn geleistet für den Zins. 1826 : A 
Bépanaszlot a maga számára 20 véka Gabonát 
költsönöztetett Molnár Károlly Urtol, Eke inte-
resre [Nagycsán TA; TLt Közig. ir. 1528]. 

ekekabala ekeló/csúsztató; cobilă; Pflugkufe, 
Gleitbacke für Pflug. Szk: ~ formára álló láb 
iksz-láb. 1760 ama Eke Kabola formára álló 
Lábánakis hellyre állását mint őrülöm [Kara K ; 
KfMiss.]. — L. még HSzj eke-kabala al . ; Vadr. 
504 kabala al. 

Még nemiégen is Erdélyben falun sokhelyt háromszög alakú 
faalkotmányra helyezve vontatták ki az ekét a szántóföldre; 
így _ hasonlósági alapon — kerülhetett az emberre vonatkozó 
hasonlítás a szövegbe. 

ekekerék eketaliga-kerék; roata cotigii; Pflug-
karrenrad. 1787: Egy par jo Eke kerék Hf 1 
Dr 20 [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 6]. 

ékel éket üt/ver; a bate o pană/un ic; keilen. 
1838-1845 ík, ikßl, ikez, íkszeg - ék, ékel, 
ékez, ékszeg. Keil, keüen, Spaltkeü. Erdély sok 
vidékén [MNyTK 107]. 

ekenapszám ekeigás napszám; obligaţie de 
prestaţie cu plugul; (Pflugtageslohn. 7840—1841 : 
ekenap számmal interesezöka [M.köblös SzD; Bet. 
3. — BKöv. a nevek fels.]. 

ekenapszám-interes kamat fejében járó ekeigás 
napszám; prestaţie de o zi cu plugul ín schimbul 
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dobînzii; Pflugtageslohn geleistet für den Zins. 
1826 Ujhellyi Sámuel Ur által kölcsön vett 20 
véka buza és annak Eke napszám interesse A 
panaszlŏt terhelné [Nagycsán TA; TLt Közig. ir. 
1528]. 

eként 1. ekként 

ekeösvény ekeút; drum pentru pluguri; Pflug-
pfad. 1741 a földek közepén le jŏvŏ Eke ósvény 
[M.fráta K ; CsS]. 

ekepatlng az ekegerendelyt a taligával össze-
tartó szíj v. lánc; potîng; Riemen od. Kette mit 
welcher der Pflugbalken zum Pflugkarren ange-
bunden wird. 1748 Eke pating Nro 3 [Mező-
sályi TA; Ks 7. XVII. 12]. 1791 : Egy Eke poting 
[Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. A jel-re 1. MTsz, 
SzamSz. 

eképen 1. ekképpen 

ekés I. mn szántó; care a ră ; pflügend. 1605 : 
ha az Ekes Ember Jeltele(n) földet talal szabadó(n) 
meg zanthassa, es Gazdaianak czak az föld Be-
rjŭel tartozzék [Kv; TanJk 1/1. 502]. 

II. fn szántó ember; plugar; Pflüger, Acker(s)-
mann. 1750 k. Két ŏkrŭ ekés, mellette lévő eke 
fogo és ökör hajtoval egy napi munkájáért 
érdemel xgr 24 [Ks 91]. 1758 Koszta Mihálly 

erőltette a Falut persecutiojára a nevezett 
meg szaladott Ekéseknek [Kük. Ks 64. 45. 
17g]. 

ékes 1. ékeskedő; strălucitor; schmuckvoll, 
geschmückt. 1694 Mind ezek penig az meg irt 
házak, vannak nagj részént, szakadozott es sor-
vadozott, foldozást s ujj i tast is kévánó, hat vitor-
lákal ékes sindeljes fedel alat t [Borberek A F ; 
BfR]. 1847 Csehországnak fénylő tornyokkal 
ékes fővárosa egy völgyben hasonlíthatatlan 
szép panorámát képez [Méhes 4]. 

2. kb. ékköves; cu pietre preţioase; mit Edel-
stein(en). 1526—1528 : es fel wéwe . . . ŏltŏzetyth, 
es liliomyt, fvlbevalo éékes čerčel'eyth, es g'vrŏyth, 
es myndenekwel megh éékesyte önön magat, az 
ŏ éékessegyvel [SzékK: Nytár XV, 15]. 

3. kb. díszes; strălucit; geschmückt, verziert, 
prachtwoll. 1653 Elsőben 1601-k esztendőben 
. . . a klastromot, szentegyházat verék fel egy 
délután-tájban, és el is égetek ugyan mind a szent-
egyházat, tornyát. A pedig oly szép szentegyház 
volt, hogy valóban ékes templom vala [ETA I, 
71 Nsz]. 

ékesen 1. szépen, csínnal; f rumos; gefällig, 
schön. 1653 (Az orgonának) oly szép és ékesen 
csinált háza és helye vala a templomban*, hogy 
annak is nincsen mássá Erdélyben egyik kolcsos 
városban is, sem pedig Fejérváratt , sem másutt 
[ETA I, 71 NSz. - aMv-t]. 

2. ~ szólás ékesszólás; elocvenţă; Beredsam-
keit. 1743: Vajha édes Ngos Ur(am) a ' Cicero 

ikesen szollásaval Vagy pedig az Orpheus köve-
ket fákat demúlcealo persvasiójával birhatnék„ 
. . . de az illjen simplex Créátura mint én vagyok, 
kunyorálni sem tud hathatos képpen [A.cserná-
ton Hsz; Ap. 5 id. Cserei János Apor Józsefhez]. 

ékesít 1. díszít; a îinpodobi; schmücken. 1592 
Caroly kirali ket originál lewele, melliet eo maga 
confirmalt, Coloswarnak zabadsagirol, az eo Eos-
sinek Zent Istwannak priuüegiumitis ratificalwan 
ky ez warost fundalwan, amely priuilegiumokal 
ekesitette volna [Kv; Diósylnd. 41]. 1636 Ez. 
uiragos kert vagyon negy reszbe(n) szakasztua 
ez elseŏ resz vagyon hat tablara ekesitue, Az elseo 
tablatt ighe(n) Szép uiragok mesterseges Cziffras 
ültetessel ekesitik; mind keŏrŏs kŏrnyul liliu(m)-
mal ültetett be keŏzepi sok fele fuuekkel uiragok-
kal [Siménfva U ; J H b Inv.]. 1714: Egj Par 
Agju szüva fabul való apparatussal elephant 
tsont Viragokkal mindenütt ki rakott, Csüje aranj 
Viragokkal és agja ezüst szegekkel ékesitve fl. 
Hung. 100. — [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi Mi-
hály hagy. 26]. 1723 : ezen egész épület (ne) k 
fedele erős kŏ keménnyel és Báldog vitorlákkal 
ékesitve [Holtmaros MT; Told. 29/7]. 1756 kis-
ded fogas 2. vas Széggel falhoz vert 4. fa fogakkal 
ékesitve 1 [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 23]. 
1765 : az Udvarház . . . Frontispiciumat ekesiti 
egy Deszkás Filegoria [Ispánlaka A F ; J H b 
XXVIII/49. 3]. 1803 két szélyből öszve varrás-
sal égyb(en) foglalt Len gyolts Abrosz szélin 
körül két ujni Tot Tsipkével ékesitve [Ádámos 
K ; Palotay 20]. 1849 A' Veteményes abban 
sok osztályozott veteményes agyasok, virágok-
kalis ékesítve igen szép lugas gyértyán fákból, 
tsinosan curálva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

2. udv (a helynek megjelenésével) díszt ad/köl-
csönöz; a da strălucire; (mit der Anwesenheit) 
Schmuck verleihen/zieren. 1670 : hogy azért kedves 
leanyom(na)k megh adassá mentől bőcziűlletes-
sebben mehesse (n) veghb(en) . kerem Kglmedet 
mint kedves Uramát s attiamfiat az aszszonnyál 
eő kglmivel edgyút az megh irt napo(n) es hellye(n) 
igen jó reggel jele(n) lenni es jele(n) letevel ekes-
sitteni hazamát ne neheztellye [JHb]. 

Ha. 1741 : ékesittik [Mezőbánd MT; LLt 146. B]. 

ékesítés (fel)cicomázás; împodobire, decorare; 
Aufputz. 1681 Egi Iskatulyab(an) ighen reghi 
forma gallérok, nemellyike drotos veszökön allo; 
Kez elök 20. husz darabból állo (így!); mind ezek 
frajok ekesetésere valók voltak [Vh; VhU 555]. 

ékesített díszített; împodobit, decora t ; ge-
schmückt, verziert. 1714: Baraczk szin Bárson 
szoknya mellyen az előtt csipkék voltanak, hasonlo 
szinü Vállal arany s ezüst prímmel ékesített f.h. 
35 | Agjra való Lepedő felső széllyin Czerna fi-
gurákkal ékesített fl. Hung. 4 | Egy dio fabul 
való Iro Ladatska, Ajtotskaja rezes Rosaval éke-
sített | Egj Almariomotska elephant tsontal min-
den felől borított, Tablakkal, kívül belől különb-
féle apró festett fiokokkal mesterségesen ékesített 
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fl. Hung. 45 [Nsz/Fog.; REkLt II. Apafi Mihály 
hagy 2, 19, 31, 55]. 1789 Tóth Csipkevei ekesi-
te t t kendő [Nagyajta Hsz; Palotay 19]. 1803: 
Totos varrással mind két végire nézve ékesített, 
*s az égyik vége felé jukatos varrással ekesitett 
Kendő [M.sáros K K ; i.h. 21]. 1847 Egy szivár-
vány szinŭ, virágokkal s közepén fekete csillaggal 
ekesitett kisded selyem keszkenő [Kál MT; Un-
V j k 130]. 

ékesítő díszítő; care împodobeşte/decorează; 
schmückend, zierend. 1847 A' hidat ékesitő 28 
nagy szobor közt nevezetes a' hid közepén Népo-
muk sz. János ércszobraa [Méhes 4. — "Prágai 
útirajzból]. 

ékesittetett díszített, ékesített; împodobit, de-
corat; geschmückt, verziert. 1607/1608 Nemze-
tes Perneszi Anna . . . Egi Arany keresztet, meli 
giemant keòuekkel Rubintokkal ekesitetet rákot 
uolt Sarmasaghi Sigmond Vramnak hagiot 
[JHbK XII/6]. 1681 : Vajda Hunyad vára 
Ez termeszet szerint való Keő sziklán, kiváltképpen 
•az felső rend epületek külső oldalai mind ajtók 
s mind ablakok felet czifran faragot kövekkel 
ékesittetett; sok helyen az erkelyes ablakok fara-
gott függő Keő labako(n) állanak ighen szép 
mesterségese(n) [Vh; VhU 502, 507]. 1789: Len 
gyoltsbol két széllybol allo, közepin Tóth kötés-
sel, s kŏrülette két ujni- csipkével ékesíttetett s 
készíttetett Abrosz [Nagyajta Hsz; Palotay 19]. 
1803 20. virágokkal, égyik széle vége fele p(e)-
d(ig) rend nélkül, ŏt kŭlŏmbŏzŏ, és más széle 
végin égy aprób virágokkal ekesitetett Kender 
vászon Abrosz [Dombó K K ; i.h. 19 — 20]. 1816 

kertnek csak nem kŏzepibe vágynák kereken 
ültetett gyertyán fa Fiatalok, melyek kerületében 
Fődből rakott pasintal ékesittetett kanapéjokon 
lehet nyugodni [Jobbágyivá MT; Bál. 67]. 

ékesíttetik díszíttetik; a fi împodobit/decorat; 
geschmückt/verziert werden. 1681 Vajda Hunyad 
vára Erkélyek®. Ezek ighen szép rendel ã 
nap nyugot felöl való Palotak külső oldalanal 
v a n n a k . . . , mellyek(ne)k mind allya, oldala, 
ablakok feli kivül czífraso(n) faragot kövekkel 
ékesettetetett [Vh; VhU 502, 535. - a Hat er-
kélyt írnak le]. 1803 Vastagotska Len vászon 
szép és jó Kendő, mely (ne) k két végei egyforma 
Tótosan szőtt négy négy keresztül való szélesebb 
's keskenyebb különböző szinü fej tŏbŏ l való 
pántlikázással ékesittettek [Harangláb K K ; Pa-
lotay 21] | ezüst Pohár, mely fenekéből ki nyúló 
fcŭsded srofjánál fogva egy három ujni magosságu 
és a' talp ja' sípjából egy hat szegeletŭ tsŏtskén 
fel-nyulo szárához foglaltatik, a ' pohár talpának 
külső kerülete és Sipja arany virágokkal pontzo-
tesok közt ékesittetett [Széplak K K ; UnVJk 

ékeskedik díszeskedik, díszlik; a se mîndri; pran-
gen. 1794 La Kopotsél . erdőtske nem hogy 
épületre való Fákkal ékeskedne, de még a ' Kerte-

lésre sem ád alkalmatos vesszőket [Nagyercse 
MT; E H A], 

ékesség 1. ék; podoabă; Geschmeide, Schmuck. 
1526-1528 es fel wéwe . ŏltŏzetyth, es li-
liomyt, fvlbevalo éékes čerčel'eyth, es g'vrŏyth, es 
myndenekwel megh éékesyté ŏnŏn magat az ŏ 
éekessegyvel [SzékK: Nytár XV, 15]. 

2. áiv is dísz; decor; Schmuck, Zierde. 1676/ 
1681 Mivel hogy az mi Méltosagunk(na)k nem 
kicziny ékessége lévén az josagos czelekedet, 
vöttem méltó tekéntetben regi jámbor Szolgám-
nak Nemes es Vitézlő Alsó Kubínyi Hieronymi 
András Deák Uramnak hűseges szolgalattyat 

attam ŏ kgl(ne)k egy darab főidet [Vh; 
VhU 262 Thökölyi Imre ad. lev.]. 1812 a Jószágba 
és Joszag kőrűl való építtetésekre, a kertbéli 
ékességek meg szerzésére kéntelenittetett a 
Groff Ur eŏ nsga masoktol pénzt kőltsőnőzni 
[Héderfája K K ; IB. Gothárd Sigmond (25) szám-
tartó vall.]. 

3. (díszes női) öltözékdarab és ékszer együt t ; 
articole de modă pentru femei împreună cu bi-
juteriile; Putzartikel. 1583 azth yrja felseged 
hogy gyeöngyeth felseged az Iffyw azzonyonk 
zwksegere nem kwldhetet. Azért bizony dolog 
hogy erre nagy zewksegek wala, mind pe-
dig Beretakra, zoknya wyakra, es egieb 
feóre walo ekessegekre [BáthoryErdLev. 46]. 
1628/1635 Azzoni ember óltózetjre ualo egjet-
mas ekessegh: Egi zkofiom arannial seljemmel 
uarrot uekonj patiolat eleo keoteő, fekete seljem 
az czipkejea [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi 
Kelemen inv. — aKöv. még több díszes ruhada-
rab fels.]. 1812: Mi némű Aszszonyi ékességeket 
készíttetett légyen az Exp(one)ns Groff ur a 
Groff ne ja számára én azt nem tudom, hanem azt 
mondhatom hogy a modi szerént kűlőmb kű-
lömbféle drága kőntősőkőt tsináltatott a Groff 
[Héderfája K K ; IB. Molnár György (58) ref. 
esperes vall.]. 

4. ékítmény, díszítmény; ornament, decor; 
Verzierung. 1685 u. A Somlyai dicsŏsséges Szép 
Fa Temploma (!) el végeztetett minden külső 
s Belső ekessegivel Debreczeni Foris István Prae-
dicátorságában [Somlyó Sz; SzVJk 66]. 

5. ék (szer) ; bijuterie ; Geschmeide, Juwelen. 
1832: égy homlokra való ékesség [Kv; ÖJk], 

6. 1637/1639 : Keòvetkeznek az Ferfiuy Ékes-
ségek11 [Kv; RDL I. 111. aTi. tőr, pallos, 
késhüvely]. 

ékesült ékeskedő; strălucitor ; prangend, géziért. 
1737 szegelet kájhákkal zöld mázu kájhákbol 
Koronákkal és Csipkékkel ékesŭlt fŭ tŏs Kementze 
[Széplak K K ; CU. Petrichevich-Horváth Boldi-
zsár conscr.]. 

ekeszarv cornul plugului; Pflugsterz. 1666/1793 
azon tilalmas Erdőből nyir, nyár és Gyertyán 
fából Falubeli embernek szűkségire . . . ekeszarvát, 
nyújtót és apró szerszámnak való fát . . . pénz 
nélkül szabad hozni [A.csernáton Hsz; SzékFt 
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19]. 1747 Váltó ekéhez való eke szarv [Borsa 
K ; Told. 24] | En magamis vagtam egj Eke 
Szarvnak való fát azon erdőben [Cintos AF; 
SzentkGy]. 1754 : Vett egy eke szarvat, egy Kor-
mány deszkát [Mezőgerebenes TA; BLt 7]. 1796 : 
Az Szekeren visza Őrbe küldöttem egy eke Geren-
delyt ket eke Szarvat egy eke Fŏ t [Banyica K ; 
IB]. 1848: Eke szarv ki készítve tizen három 
1 rf t 36 xr [Görgénysztimre MT ; Born. G. XXIVd]. 

ekeszerszám ekekellék/tartozék; accesorii ale 
plugului; Pflugbestandteil. 1602 Az eke szerzam-
bais mo(n)dok tudo(in) hogy el teòrett [Uszt 
16/77]. 

eke-szerszámfa ekének való f a ; lemn pentru 
plug; Holz geeignet zur Herstellung des Pflugs. 
1841 Kásova Marhássai Eke szerszámfát hordtak 
[Görgény MT; Born. G. XXIVb]. 

eke-szín eke-tartó szín; şopron pentru plug; 
Pflugschuppen. 1785 vagyon égy négy szegeletre 
épült szalmával fedett szekér, és eke szin [Varsolc 
Sz; Born. XXIXb. 20. 369 Kornis Krisztina 
conscr.]. 

eke taliga (az ekéhez a gerendellyel és patinggal 
csatolt) kétkerekű taliga; cotigă, rotile; Pflug-
karren. 1650 Egy bokor szanto vas. Egy bokor 
Eke taliga, Gerendeliestwl [Sólyomkő K ; SLt 
GH 5]. 1677 Eke Talyiga in Sum(m)a no 4 
[Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1680: talaltunk 
ezen haz héján Eke Taligat uj jat no 3 [A. 
porumbák F ; ÁLt Inv. 19]. 1685 e.: Eke talyiga 
tengely ágasostol Nrŏ 3. [Borberek AF MvRK 
Urb. 11]. 1745 : Eke talyigák Semmire kellők 
nro 3 [Marossztkirály A F ; Told. 18]. 1759: a ' 
Petsétszegiekkel valami Eke taligában való kere-
kekket tsináltatott [Marosludas TA; TK1], 1789 : 
Kerülő Eke vasaival edgyŭ t t Nro 1 égy pár eke 
taliga [Mihályfva N K ; J H b XLVI/2]. 1824: 
Egy roszsz Eke Taliga—Tensalával [Fugád A F ; 
HG]. 1850 Egy jo Eke hosszú és lapos vasaival, 
Eketaligaval vezérrel [Gyéressztkirály TA; 
DE 5]. 

eketaliga-kerék roată de cotigă; Pflugkarrenrad. 
1685 : Szeker es eke talyiga u j kerekek Nrŏ 14. 
[Borberek AF; MvRK Urb. 17]. 

eketalíga-fentő eketaliga-kerékküllő; spiţa roţii 
de cotigă; Pflugkarrenradspeiche. 1723: Magam 
is vagtam asszu tŏrsŐkot, a kiből eke talyga fen-
tŏ t t tsinaltam [Rőd K ; Ks 33 Rőd II . 57]. 

eketaliga-tengely osia cotigii; Pflugkarrenrad-
achse. 1685 e. Eke talyiga tengely agasostol 
Nrŏ 3 [Borberek AF; MvRK Urb. 11]. 

eketézsolya kb. ekefogat-rúd; t înjală; Pflug-
karrendeichsel. 1846 két szekér tézsolja silkoty-
tyuval és ugyan annyi Eke tezsollya [Szászerked 
K ; LLt]. 

A címszó arra a rúdra vonatkozik, amelyet az eketaligához 
csatolnak, hogy mellé foghassák az igásállatokat. 

ekeút eke-vontató utacska; cărare/drum pentru 
pluguri; Pfad gebraucht zum Schleppen des 
Pflugs. 1725/1753 a ' . Koronkai Határban, 
hol ország uttya, hol Falu vagy Eke ut tya vagy 
meg szorított, vagy másfelé fordítatott [Koronka 
MT; Told. 78]. 1726 engedet az Ur a Falusiak-
(na)k egy Eke utat [uo.; i.h. 19/1]. 1738 : a Falu 
Koronka Szeker, es Eke ut t j ja [uo.; i.h. 26], 
1753 a ' Szőlőkre menő Eke út [Folyfva MT; 
i.h. Huszár lev. 17a]. 1761 : (A) Szántó Főidet 

az eke ut válossza meg [Jedd MT; i.h. 45/3]. 
1772 egy darabb Szántó föld Vicinussa Nap-
keletről egy darabig a ' falu Csiba eke ut tya [i.h. 
8]. 1781 az faluból ki járó eke ut [M.andrásfva 
U ; Pf]. 1788 az Űver alá járó Eke ú t [Meleg-
földvár SzD; SLt XLI]. 1795 a mezőre járó 
Eke ut [Kémer Sz; BfN Krasznai cs.]. 1797 : az 
Udvar, v(agy) Curia mellett bé-járo Eke ut [Cege 
SzÖ; Wass. Conscr. 538]. 1833 : ezen pallag kőzt 
ki menő Eke ut [Csejd MT]. 1849: a ki járó föl-
dek végei, nem a Kováts Moses ur által álltott viz 
borozdáig, hanem végig ki a Kováts Mózes ur 
által el szántott eke útig jártak ki, s abban bűtű-
lődtek [Szu; Borb. I I Simó Pál városi jegyző 
kezével]. 

Hn. 1624 Az Kupán njomasaban az Eke útra 
jar labbal (sz) [Lisznyó. Hsz]. 1655 az Eke u t 
[Tarcsafva U]. 1698 az Eke u t t [Budatelke K]. 
1731: az Eke u t mellet [Sinfva TA]. 1769: 
az Eke utan tul [Bos MT]. 1781 az Eke 
út [Mákó K]. 1782 Pap rakotyára ki menő Eke 
ut [Szu]. 1787/1816 Ekeút [Szentgeriçe MT]. 
1803 : az Eke u t [M.valkó K ; KHn 105]. 1810 : 
az Eke utan fellyŭl [Nyárádsztlászló MT]. 1818 : 
Az Eke Útnál [Lisznyó Hsz]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az ĘHA-ból valók. 

eke vas szántó vas; fier/cuţit de plug; Pflug-
schar. 1777 négy versen hozott szalmát Udvar-
hellyről . . . . és a szalma között hozott eke vasa-
kot, deszkákot, egy hoszszu laj t rát [Kócs SzD; 
KS]. 1813 : Nagy Eke Vas Nro 1 [Alpestes H ; 
Told. 18]. 1824: egy lapas vas 1 Rf 48 xr . . . egy 
eke vas 1 Rf 48 xr [Kv; Pk 5]. 1844 Kis János 
. . . erőltetett, hogy lopjam el az Eke vasakat — 
én felvén tőlle, féltembe el mentem, az Eke vasa-
kat ki vettem Czírner Vasastol edgyűtt s nékie 
által adtam [Bágyon TA; KLev. Vásárhellyi 
János (24) vall.]. 

ékez éket üt/ver; a bate o pană/un ic ; keüen. 
1838-1845: îkţ íkel, íkez, íkszeg — ék, ékel, 
ékez, ékszeg Erdély s^k vidékén [MNyTŽ 
107. 22]. 

ekhó szekérernyő; coviltir; Wagenplan. 1865 ' 
Egy ekhó lábastol meg vasazva Két rossz 
szekér lajtorja [Szárhegy Cs; LLt]. 
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ekkedlg eleddig, mostanáig, ez ideig; pînă 
acum; bisher, bis jetzt. 1573 Mond . ada(m) 
Istwan hogy nem rakod oda hol ekkedyg tartot-
tad a [Kv; TJk III/3. 198b. - aTi. a fát]. 1577 
az keossegnek Iawara minth ekedig, ez vtan is eo 
kegme Igyekezzek mindé (n) be | amind ekedig 
volt, azonkeppen tarchya es birya eo kegme az 
quartat [Kv; TanJk V/3. 142b]. 1579 Az eo keg-
mek Byro vram kewansagat az polgár vraim 
leowedelmek felól. az egieb dolgokkal egywt kik 
ekedig haladékba voltak, e Ieowe gywlesygh 
halaztotta eo kegmek [Kv; i.h. 187b]. 1587/1590 
Az my egyeb ez kedig való perpatwarok Indul-
tattanak volna, Azok keozteok mind le zalotta-
nak [Mezőméhes TA; Wass]. 1590 eo kmekis 
atyay indulattal legjen hozzam, es az háznak 
adayat tarcha megh abba az allapatba az mibe 
ekkedig volt, hogy ne eoregbitené eo kmek [Kv; 
TanJk 1/1. 131a]. 1599 : Akiknek ekedigh 
veott vasok vagyon azok azt vgyminth sajattio-
kat el adhassak [Kv; i.h. 332J. 1600 Az teorweny 
azt talalta hogy walamint Kecliedi Gasparne birta 
ekedigh az peöres eörekseg<et> teörwennek weghe 
zakattaigh biria [UszT 15/205]. 1603 Hogy ezekre 
az zwksegekre eo kgmek Tanachiul elegsegesseb-
bek lehessenek, Tetczet hogy az ez kedigh fel 
vettetet Adót mindenek megh Adgyak [Kv; 
TanJk J/1. 437]. 1611 : negy forintott adott vyol-
lag ekkedigh megh nem atta uolna [Gyf; 
Told. 1]. 1612 : Adot meg benne 18. Veder mus-
tot ekeddeg [Kv; PLPr 1612 — 1615 I. 3]. 1623: 
veŏt uolt . egj darab ziluas kertet . . ., kjreŏl 
megh ekkedigh leuelet nem í ra that tak volna 
[Meggyesfva MT; DLev. 1. II. 32]. 1629/1681 
Varosomban V. Hunyadon lakó Szikszai Mihály 
Deaknak megh tekintvén irassaval, es mas 
keppen Deaki Tudomanyaval privátim ekkedigh 
lőtt szolgalattyát . . . minden nemű paraszti szol-
galatból eximaltam [VhU 221]. 1632 Inqvi-
linus Opra Oprisor . Tiz eztendeje hogy it t 
lakik Urbariumb(an) ekkedigh nem volt [Kopa-
csel F ; UC 14/38. 31]. 1639 ekkedig mind életek, 
halálok az mi kegyelmes urunk ő nagysága kezi-
ben volt és vagyon [Oltszem Hsz; SándorO 87]. 
7654 ; Tot Ferencz neuw ieöueuény legen nem 
leuen neue Zaszlo ala, ekkedigh hadban nem szol-
gait [Gyf; LLt Fasc. 160]. 1659: ekkedigh birtak 

mindenfele óróksegeket [Dés; Hr 3/11]. 1732 
két darab szántó földeket ekkedig birt . . Dóbos 
Péter nevű Jobbágja [Kál MT; Berz. 2. 41. 117]. 

Szk : ~ való eddigi. 1659: Az Maroson penig 
az ekkédig valókon kivűl több portus ne engedtes-
sék [EOE XII, 224 ogy-i végzés]. 

ekkediglen eleddig, mostanáig, ez ideig; pînă 
acum; bis jetzt. 1625: Az peres heliet az mint 
keòzwl birtuk ek kedighlen azt keuanniuk ez 
utanni9 ugj biriuk [UszT 137b]. 1630 : vdvarhelyi 
uaru(n)khoz ekedighlen biratot szanto feöldek 
[KJ]. 1637 : Petki Farkas Ur(am) az m y inter-
positionkra igy engede megh minden ekkédiglen 
eö kegme elle(n) ualo csielekedetit Csyrei Mihály-
nak [Csíkszereda; Bál. 41]. 1658: Mivel hogy 

Isten Eo felsege, Ekkedigle(n) en nekem Negy 
gyermekimet Marasztotta megh eletben . . , aka-
rom hogy minden Nevel Nevezendeŏ Bonumim 
igaz Oszlasz szerent reajok szallyanak [Mv; Nagy 
Szabó Ferenc végr.]. 1664 : Balogh Laszlo Vr(am) 
majorsagh szőleje osztassek ket fele. ., az ollyassa 
fele jutván Veres Laszlone Asz(szonyomna)k 
potlogyek azzal ki mellyet ekkedighlen eŏ kglme 
birt Mosane es Katonai Attyafiak éngedelmeből 
[Mv; MbK]. 1680: vágjon eo Ngok(na)k egy 
darab szép Egeresses Erdőcskeje mellyet ekke-
diglen tilaloban (!) tartván az Tisztek, ha kevan-
tatik, lecz(ne)k szaru fának való fakót vághatni 
belölle [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 31]. 1762 
ekkediglen ezen fen forgo Ca(us)a coram M(a)g(is-
tra)tu nem agitaltatott [Torda; TTk V 128]. -
L. még EOE XII, 224. 

Szk : ~ való eddigi. 1628 : Noha en annak 
eleotte ket izbenis az en Iouaimrol Testa-
mentarie disponalta(m) uolt, de azolta mind az 
Ideok es dolgok valtozuan es magamis minden 
dologroll kwleomben Illendeokeppen gondolkod-
ua(n), minden ekeddiglen való dispositiojimat, 
reuocalnj es annjhilalnj akaro(m) [Bonyha K K ; 
Eszt-Mk Cserei lev.]. 

ekként ilyen módon, ekképpen; astfel, ín felül 
acesta; auf diese Weise, derart. 7805: Mellyet 
midőn eként alázotoson jelentenék, szokot tisz-
teletel maradtam a Tkts Tisztségnek alázatos 
szolgja (!) If. Szaniszlo Sigmond sz. Biro [Torda; 
TLt Közig. ir. 1182]. 1806 A falus Birák s az 
őrŏgŏbbek e ként nyilatkoztaták ki [uo.; Ks 65. 
44. 11]. 1813 : Ekként vakmerösködvén és Ember-
telenkedvén Barátosi Joseffné mire kéntelenit-
tetett vele menni az Exponens mint Feŏ Czéh 
Mester s a' vele való azon bánást meg érdemiette é, 
és az akként vele való bánásra volt é Hatalma 
mint Feŏ Czéh Mesternek? [Dés; DLt 56. 3 vk]. 
1843 Szamatozás eként lehet minden meg-
szállitott mustakhoz 10 vederhez 1 lót el-aprózott 
Őrvény-gyökeret kell zacskóba vagy rongyba 
kötve meg főzni mustban, és gyenge melegen 
hozzá önteni [KCsl 13]. 

ekképpen ilyen módon, ekként; astfel, ín felül 
acesta; auf diese Weise, derart. 1545 k. : En Som-
bori János . . . az mi rezem ennekem ozlasba ju tót 
wolna . . . attam azen (l) atyamffianak Sombori 
mihalnak ewrewke fiwrol fiwra megh hywathatat-
lanol de ezkepen hogy az mi mostan benne zálogol 
volna megh valtcha az vtan maganak tarcha 
minden hozza tartozyowal [ ? Zsombor K ; MNy 
XL, 137—8]. 1570 Annak wtanna Megen hozzaya 
Zabo Balinthne, Es ezkeppe(n) panazolkodyk volt 
nekya [Kv; TJk III/2. 63. — aKöv. a panasz]. 
1577 ha disciplinanak okaert valamelykteol 
kenyeret el vezya wyhessek mingiarast az Espo-
talyba es az foglyoknak, hogy ekeppen meg Retten-
wen az io Rendtartasba p(ro)cedallyanak az kenyer 
swteokis dolgokba | sokan az warosbeliek kózót 
hazokat keottyk Nemes Zemelyeknek es az varos 
priuilegiumanak e keppen ellene chyelekednek 
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[Kv; TanJk V/3. 144b, 176. — aTi. a vásárbíró 
a kenyérsütőktől] | el menenk az pörös erdőnek 
szenere es <az> minemw biszonisagokot my elönk-
ben hiuanak es Intenek aszókat my eros hitre 
meg eskötök mely biszonisagok esz kepen köuet-
kesznek [UszT]. 1578 Ez keppen való chyerele-
swnknek megh Alasara az en hytem zerint es 
En felelte(m), felelekys [Uzon Hsz; Kp 1]. 
1583 : en Akkoris vgia(n) el pirulek hogy ezkeppen 
kenzerget mindenwt [Kv; TJk IV/1. 145-6] . 
1584 Vagion panazolkodas hogy Apahidanal Az 
varos hatararol Az Apahidiak az Varossy ember 
barmat be haitottak es meg saczoltattak es ekeppen 
akariak lassa(n) lassa(n) el tulajdonitany a hatart 
ot Tarchahaza(n) [Kv; TanJk V/3. 282a]. 1586 : 
Dobray ferenczjs kewana eztt hogy az Eócheywel 
. . . az Ioszag es minden Marha megh osztassek 
hogy k j k j twdhassa megh az eò rata portioiat, 
k j t my Ekkeppen Inteztwnk es osztottunk sors 
szerint4 [Lesnek H ; BfN VI. 225. 16. - aKöv. 
az osztozás részletezése]. 1592: Attam masfel 
cub zabot, hogy ekepen tezen az zabnak zama kit 
Attam cub. 65 [Kv; Szám. 5/XIV. 57 Éppel 
Péter sp kezével]. 1592/1593 Ez tanúkatis arról 
ereos hwttel megh eskettewk, kiknek vallasokat 
ez képpen veottewk be rend zerinth [Szentbenedek 
SzD; Ks 35. V. 12]. 1594 kiknek vallasok esz 
kippen keuetkeznek [Dés; DLt 246]. 1596 : eo 
kegmek varosul akarwan mindenben az regi modot 
keowetni, fel hiwattak biro vramat Tanachawal, 
az Notariussal egietembe, ki eleot az neki Adot 
Instructiot el olwastattak, es Iuxta formám Iura-
menti recepti, solemniter megh eskwttettek, es 
ekkeppen az Notariussagnak Tiztibe confirmaltak 
[Kv; TanJk 1/1. 272]. 1598 azertt peczyetwnkel 
megh erőssitöttwk ez leuelet, es hitwnk szerint 
is ezkeppe(n) fatealliuk [Kadicsfva U ; Törzs]. 
1608 az kiket elonkben hiwatot Beogeozy András 
Uram, azokat erős hittel meg eskettettök, meg 
kerdezteök, kiknek wallasok ezkippen keőwetkezek 
[UszT 20/357]. 1610: Az Kekesi Jozakbol (l) 
eö klinek ekkepen deliberaltanak [Kv; RDL I. 6]. 
1618 ezkepen attak ennekem eleomben hitek 
szerint [Vajdasztiván MT; i.h. 12]. 1628/1635 
Ezeken kwwl regj apro es louas garasokot megh 
nem zamlaltak, hanem az mint az szegenj Azzonj 
elot fel zamlaltatua(n) be peczjetlette volt, azon 
peczet alat ualo czedolak zerent Inuentaltuk ez 
keppen [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen 
lelt.]. 1629 Emendaltak Birak vraim teoruenyet 
e keppen . . . [Kv; TJk VII/3. 140]. 1634: adossa 
az leannak ezkeppen [Kv; RDL I. 105]. 1635 
Nagod(na)k azért irhattyuk alazatoson ezkeppen 
megh az dolgot [Kv; Céhir. I. 15]. 1644: Az A 
Bojer Ztanczull Causaiat ez keppen Proponala 
[Fog.; Berz. 17. XII . 36]. 1654 Es ez kepen az 
Diusio igy mene my eleottunk vegben, es mindenik 
az eŏ részit per manus kezehez veőveőn [Kv; 
RDL I. 142]. 1657 Éret te az hadba elment. 
Onnat meg jővén haza vit te volna, de az Aszszony 
semmi keppen hozzaja nem ment. Es ek keppen 
ŏtet ludificalta [SzJk 81]. 1682 : adanak egy irast 
be elönkb(e), melinek el olvasasara Szabó István 

Ura(m) kenszerit vala bennünket®, melire mi eö-
kgn(e)k ekkeppen felelenk, My nem olvassuk mert 
my nem p(ro)curatorok vagiunk hanem ked olvassa 
el, had hallia az mas felis [RDL I. 161. — aVárosi 
osztoztató bírákat]. XVII. sz. v. : Nemes Des 
Varossat egiszszen illető Levelek (ne) k szamok, 
ekkipen vadnaka [Dés; DLt 509. — aKöv. a fels.]. 
1718 Az kertek felettis lévén egy darab osztatlan 
Parlag. Aztis ekképpen osztak három részekre® 
[M.nádas K ; RLt. — aKöv. az osztás részletezése]. 
1734 az Idvezűlt Ur ekképpen szollatt [Kv ; 
TK1. Joan. Farkasdi (27) preceptor rhetorum vall.]. 
1744 Mi Nemes Torda Vár(me) gyében Torotzkó 
várossában lakó Hŭ tŏs Személlyek Melly 
dolog, és alkalom mŭ előttünk ekképpen menven 
vegben irtuk mŭ is rolla ezen Contractualis fide 
nostra mediante, irasunkat [Torockó; Bosla]. 
1761 Letai Sámuel . . . mindeneket ekképen 
hannya szemére Pétsi Martonnak [Koronka MT; 
Told. 26] | az I rettentő képpen karonkodván 
Attazot, Teremtettézet . . . mely ekképen eset 
szitkozódása alkalmatosságával in flagranti Crimine 
elis fogattatott [Torda; TJk V. 34]. 1764: Aszt 
a resz erdŏtt melljet ekképpen hátarozot meg 
szomszedakkal [M.bagó AF; J H b XXVI11/64]. 
1765: mondá Somlyai Uram a Feleségemnek 
ekképpen láttya Kgylmed Mesterné Aszszonyom 
ezek a' Testkiserö Legenyeka [F.gerend TA; KS. 
Sam. Teleki de Maxa (47) ref. tanító vall. - t r é -
fásan a volt tiszttartót ídsérő legényekre]. 1784 : 
Mely ekkeppen vólt Egygyezésről adom ezen 
Levelemet [Somlyó Sz; IB]. 1798; e ' képpen 
fenyegetett: várj meg illyen amujan adta Lotyoja 
mert ha kezemre keríthetlek tudd meg nem lesz 
szŭkseged pálinkával való meg mosatásra: mivel! 
kínos halállal kelletik kezém kőzőtt meg halnod 
[A.árpás F ; TL ,,Maria conjunx prov. Michaelis 
Gosztáje" (45) vall.]. 1804 : ki jöt tek a Dítraiak 

kik is ekképpen szollának hozzám hogy én 
az ők határjokbolis kaszáltottam volna [Toplica 
MT; Born. XVb Tritsch János vall.]. 

ekkor, ekkoron, ekkort 1. ebben az időpontban ; 
atunci, ín acest t imp; da, zu dieser Zeit. 1584 : 
Ezkor chak eo maga egiedewl vala Caspar [Kv; 
T J k IV/1. 345]. 1585: Vrúnk zamara hoza-
nak waradrol Borokat haro(m) Zekerrel wittek 
wywarban 3 zekeren Vgian Ekor hoztanak 
wala Sombory vramnak egy boroczkat witte 
Somborra Zas János 2 Lowan [Kv; Szám. 
3/XVIII. 12]. 1589 az louas legint kwlte biro 
vra(m) Vas Georgiheoz Cegebe . . . vgian ezkor 
az másik louas legint kwlte Egerbegire [Kv; i.h-
4/X. 69]. 1589 u. : wgjan Ezkor peniglen mikor 
Enekeom az Eokreöt f jzette, mondek Io Peter batt-
jam Jmmar wesswnk szamot, had twggyam mywel 
maracz adossa [UszT]. 1595 Miért hogy az jo 
legeny Io szerszám ekkor kelletik vala, Biro W. 
ezkor az Taarhazbol ada ennekem ket puskához 
való vassat | az padokat fel bontotta és úyolan 
czjnalta . . . Vgyan ezkor az Tanacz hazban alat 
az Ajtót [Kv; Szám. 6/XVIIa. 1 3 0 - 1 , 249 ifj-
Heltai Gáspár sp kezével]. 1607 : Ez kor megh 
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galfy János . . . el vala [UszT 20/54]. 1657 Azt 
mondod Este lelek kurua fia hogi en rontot tam 
be ekkor, ekkora (!) az hazad aytaiat [Szent-
márton Cs; Berz. 12. 92. 127. - a így kétszer!]. 
1729 Ekkoron be kövezvén deponál . 
Tizen őt magjar forintokat [Kv; AsztCJk 142]. 
1730 ă- az Apámott egyszer Trifán Simiont valaki 
számára elfoglalták vólt Gyermek koromban 
s hallottam, hogy akkoron, sem egy felé sem más 
felé nem szolgált az Apám [Vármező Sz; TK1]. 
1 735 vettünk ekor kenyeret halat [Kvh; Bogáts 
12]. 1747 Ekkoronis . . . a ' Sz: Mihály falvi 
Lakosok . . . ellenség modgjára halálos képpen 
hajgálták kövekkel az Tordaiakat [Torda; T J k 
III. 166]. 1753: Benkő Uram Biro Uramni ment 
vacsorara ekkort vitetet 2 kupa bort [Kvh; 
Bogáts 9]. 1776 : ekkoron is, igaz hogy ŏ Nagysá-
gát . . Simon Iuon, és András érdeme szerint 
nem betsűllették, illetlenül szolitattak [Marosszt-
györgy MT; MkG 36. 5/4]. 1796 : ekkoron . . . 
nem akartak az Ország uttyábol ki állani [Dob.; 
RLt vk]. 1807 mi Falusiakul a Kolos Monos-
tori Conservatoriumot fel hányatván, reá is talál-
tunk a Metalisra, és más Levelekre, de ekkoron 
ki nem Írattuk, hanem tsak ki jegyeztettük [Körös-
fő K ; KmULev. 3]. 1810: ekkoron lát tam, hogy 
azon Malatz süldőre . . kétszer réá ü tö t t [Dés; 
£>Lt 82]. 1814 tudom hogy meg verte volt Dobai 
Mihály Vram Barátosi Josefnét Ekkor 
pedig Barátosine égy ujjal sem illette vissza Dobai 
Mihály Uramat [Dés; DLt 56. 6] | Ekkoron 
aztis beszélte nékem az irt Malom Mester, hogy 
aztatt az Uraknak meg is jelentette [Km; KmULev. 
3 Steph. Simon (61) kovács vall.]. 1843 ekkoron 
Szabó János Űram vaj kettőt rá ŭ te t t az ŏklivel | 
láttam első bé léptemmel — hogy Pekáriknak az 
ábrázatja meg volt kartzolva, 's akkoron égy más 
közt szó váltás lévén Szabó János Pekáriknak 
Teremtésit szidta, — mondván nékie hogy bitang, 
Üpitor, j Öve vény ! miért vittél katonát a ' házamhaz 
a ' portiojért ? — s ekkoron Czégényinek égy fél 
kupásba bor volt a ' kezébe ekkor énís a foga-
dobol ki jöttem, — miután vaj két ora múlva 
viszont bé mentem a kortsomába pipa gyújtani, 
—• s akkorís ot t kaptam őket, — de már ekkor 
Szabó János Tóth Teremtését szidta Pekáriknak | 
én pedig ekkor a ' Fogadobol ki jö t tem; de tsak-
ugyan azután viszont bé mentem, — 's akkoris 
Szabó János Pekáríkkal kŏtŏlŏzött 's ekkoron 
jelen volt Bátosi Urarnis [Dés; DLt 586. 8. 13, 15]. 

2. ~áig mostanig; pînă acum; bis jetzt. 
1768/1771 mint hogy mások közülünk ő Kglmé-
nek elegen panaszolkodtanak, de Semmi Consola-
tiójok nem lévén, énis tsak el halgattam ekkoráig 
[Bukuresd H ; Ks 114. 61]. 

3. üyenkor; atunci, cu astfel de ocazii; da. 
1734: Voltanak honesta Confluxusok, h a t leg 
fellyebb hét Déáki személlyekből állok, a mikoran 
l s egj darabig mulataztanak hol musika szóval, 
hol penig musika szo nélkül ekor penig meg esett 
gjakran hógj a Pedagógus Huszti Uram a maga 
borabol hordatatt, a vendégek is vitetek a magok 
borokbol [Kv; TK1. Fr. Bányai (35) civ. vall.]. 

Szk : esztendeig ~áig jövő ilyenkorig, esztendő 
ilyenkorig. 1581 Mykoron Thompa Istwanenak 
kellet volna harangozny az Teobywel egyetembe 
Eztendeyg ekorayg (így!) wetettem 5 font f a 
olayt p(ro) d. 35 [Kv; Szám. 3/IV. 15] esztendő 
~ tavaly ilyenkor, esztendő ilyenkor. 1600: 
Eztendeö ezkor panazolkodot ennekem Jakoch 
András, hogy Ferencz János gonoz akaroia wolna 
[UszT 15/64 „Bodo János Zent Egyhazas Olahfalui, 
Zabad Zekely" vall.]. 

4. ilyen esetben; ín astfel de cazuri; in sol-
chem/diesem Fali. 1798: Fodor Sara Aszszany 
is az hazat birhattya és hasznát veheti, a mikor 
pedig azon Haz oly allapotban találtatik hogy 
hasznát nem lehet venni ekkör (!) az hir tetei 
mellett tartozzék Kádár János ö kegyelme az 
haznak fa já t oda az hova akarja tenni és az egy 
fertály földet viszszá botsátoni [Csegez T A ; 
Borb. I]. 

ekkorban ekkor tájban, ekkoriban; pe vremea 
aceea; um diese Zeit. 1595 nem is talal túnk 
volna az varosson Zabos loat, mellyet lob mod-
gyaúal el vehettünk volna, mint hogy minden 
Ember az ö loúat ekkorban füuen Jart tat tya„ 
és erőtlenek | ekkorba fogya el az Varos Tyúkya, 
az mellyet Ázzonnyúnk ö fge ide jöúet szettem 
vala [Kv; Szám. 6/XVIIa. 145, 190 ifj . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

ekkori ez időbeli; de atunci; in dieser Zeit, 
derzeitig. 1762 az Cantorne Aszsz(on)y(o)m 
ekkori talyigassa felöl hallotta volna, hogy az 
gyermeket Pojanb(a) vittek [Torda; T J k V. 94]. 

ekkoron 1. ekkor 

ekkorra erre az időpontra; pînă la acea vreme; 
bis dahin/dann. 1845 : A Can : Visitatio lesz Janua-
rius 13kán A Curátorok számadásaikkal ekkorra 
készen legyenek [Nagykapus K ; RAk 20]. 1863 : 
A' közelebbi P. a 'sinat . . Gyaluban fog tar todni 
. . . Ekkorrá minden administrandumokat bé kell 
küldeni [Gyalu K ; RAk 79. - aOlv. Partialis]. 

ekkort 1. ekkor 

ekkortájban ekkoriban, ekkortáj t ; pe a tunc i ; 
um diese Zeit. 1653 Ekkortájban a 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. — a1605-ben, Bocskay Istvánnak Rudolf 
császárral való hadakozása idején]. 

ekkortájt ekkoriban, ekkortájban; pe a tunc i ; 
um diese Zeit. 1768 A' Birákok, és más Polgárokis 
szoktáké Tilalmasból a ' Marhákot bé haj tani ? 

. Ekkor tá ja t kéntelenittetteké a ' Birákok, 
Polgárok, Marhákot tilalmas Határból bé haj tani ? 
[Mezőmadaras MT; BK vk]. 

ekléziasztikai egyházi; ecleziastic, bisericesc; 
kirchlich, ekklesiastisch. 1769: Meg határozta 
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kegyelmesen Felséges Aszszonyunk hogy három 
esztendök(ne)k el telése után senki külső hivata-
lokra fel nem vettetik, hanem ha az ŏ Felsége 
orszagaib(an) lévő Akadémiákon a Tudományokat 
el végezi hellyben hagyván az Iffjuság(na)k Aka-
demiakra lehető menetele iránt költ Diaetalis 
Articulusokat, mellyek(ne)k értelme szerént ez 
után tsak az Ecclesiastikai hivatalra bocsáttatnak 
[UszLt XIII/97]. 

ekléziasztikus egyházi/papi személy, pap, lel-
kész ; persoană/faţă bisericească; geistliche Person, 
Geistliche. 1593 : Marton Deák vramis Ajánlottá 
magat ebbely foradsagal hogy az eo felejt tellies 
Wgiekezitwel (!) Megh In ty hogy Ne temettesse-
nek ideghe(n) hatarbeli Ecclesiasticussal [Kv; 
TanJk 1/1. 215]. — L. még eklézsia 1. al. 

eklézsia 1. egyházközség; parohie, comunitate 
bisericească; Kirchengemeinde. 1593 Az my 
Nezy az Monostori deákok Ala Ieoweset temetesre 

., partim varosunknak legh feob zabadsagat 
illety hogy idege(n) hatarba leweo Ecclesiasticus 
Awagy Ecclesia® Ez Zab ad varossy Ecclesianak 
tiztibe hywatalliaba Awathia magat es ith Exequal, 
Partim penigh Nezy it ă megh Allot Religionak 
változását lelkwnk esmeretinek bantasat [Kv; 
TanJk 1/1. 215. — aA km-i kat. egyházközség]. 
1600 : Legh Ellŏzŏr hagiok az varadj Ecclesianak 
Eppuletire Eoth fo(rin)toth Az váradj scholaba(n) 
hagiok ket fo(rin)toth [? K v a ; RDL I. 70. - aA 
végr. Kv-t kelt]. 1615 : Emre pap Z Georgya 

Ecclesianak paztora [Hsz; BLt 3. — a Értsd: 
sepsisztgyörgyi]. 1621/1681 Hunyadon lakó Olah 
Ecclesianak Esperestye(ne)k János Poopnak mivel 
annelkűlis az Olahoktul fizetese ne(m) jár, hogy 
mind magat mind haza népét taplalhassa, az 
maga Szőlejeben termet bort Hunyadon az 
maga hazánál ki kortsomaroltatni kegyelmesen 
neki megh engedtük [VhU 397—8 Károlyi Zsu-
zsánna fej. asszony ad. lev.]. 1640 : az egez Mak-
falvi Ecclesiaban leuő giwlekezetról zallott az per 
reaiok [Mv; DLev. 5]. 1667 : nem is levén hazank 
megh maradasara remenyŭnk egyeb Isten uta(n) 
az penzbelj Complacational. Kenszerittettunk azért 
ezen Varosunkbelj Unitaria s Orthodoxa Eccle-
siak javaihoz nyulnunk [Kv; RDL I. 179]. 1676: 
Udvarhelyen Letenyei Pál, ezen udvarhelyi Réfor-
máta Ecclesiának Scola mestere [Szu; Borb. I]. 
1690 : adgyon az Desi Ecclesiahoz tiz magyari 
forintokat [Dés; Jk]. 1712 : Az magyar Eccl(es)ia 
földe [Szászgalac BN; EHA]. 1722: en minden 
Jovaimat . hagyom a T. Colos vari Calvinista 
Ecclesianak [Kv; KvRLt VII. 16]. 1724: Popa 
Niczul Oláh Láposi oláh Ecclesia Praedicatora 
[O.lápos SzD; BK]. 1733 Ditrajj Eclesia [Szár-
hegy Cs; LLt]. 1749 : Urszulyt jól esmérem, több 
Attyafiaival együtt i t t az Eklesia fŏldin lakott, 

Urszulynak minden i t t lakott Attyafiait a 
Deákok a Beszerika földéről el is vitték [Vajdaszeg 
TA; TK1. Luka Dumitru (50) zs vall.]. 1753/1781 : 
(Egy) darab szŏlŏt . . . Ursika Dumitru az Al 
Gyógyi Magyar Ecclesianak testalt, és adott 

[Csikmó H ; J H b LXXI/3. 2 5 4 - 5 ] . 1790 a' 
Kolos Monostori Chatolica Ecclaesianak nagy 
bestelenségére [Km; RKA]. 1822 : a ' Szász Eclesia 
Czintermit el nem vettem [Paszmos K ; KLev.]. 

Hn. 1679 az Ecclesia széna reti [Visa K]. 
1736 Az Ekkl(esi)a Erdejinél [Várhegy MT]. 
1744 az Ecclesia Rettje [M.kályán K]. 1754: 
Az Eccl(esi)a földe [Radnótfája MT]. 1758 Az 
Eclesia rétye [Egrespatak Sz]. 1766 : az Ecclesia 
erdeje [Doboka; DHn 13]. 1767 : Ecclesia Széna 
füvinek a tetején [Póka MT]. 1775 O. Eccl(esi)a 
Erdeje [Apahida AF] | az Eclesia szállása mellett 
[Jedd MT]. 1802 A Reformata Ecclesia Erdeje 
[Gógán KK]. 1813 Az Ekkl(esi)a Erdejének a' 
végib(en) [Fejérd K]. 1815 Eklesia erdeje [Só-
várad MT]. 1818 az Ekklésia Réttye [Mezőveres-
egyháza SzD]. 1823 az Ekklésia Erdeibe lévő 
főid eddig a' Papé volt, de most az Egyházfiu 
birja [M.köblös SzD; RLt]. 1866 : a ' Szamós felől 
lévő Eklesia Berke [Dés]. — A jelzet nélküli 
adatok az EHA-ból valók. 

2. templom; biserică; Kirche. 1726: Jobbá-
gyos nemes emberek magok in persona az ecclesiát, 
a parochialis házakat nem tartoznak építeni 
[Somlyó Cs; SzO VII, 324]. 1744 k./1777 k. : 
Mlgos Grof Teleki Kata Aszszony . . . adott a' 
Mihályfalvi kitsiny Ekíésiáb(an) való Ur Asztalára 
egy három szél vékony gyólts Abroszt [Csicsó-
mihályfva SzD; EMLt]. 

3. vall gyülekezet; comunitate; Gemeinde. 
1727 k. Az alsó Széna fűben edgy Ret vagyon, 
mellyet az Ekklésia le kaszál, a Paroclius az 
özvegy Aszszonyokkal s Leanyzokkal fel gyűjteti, 
az Ekklésia be hordgya [Erese MT; GörgJk 159]. 
XVIII. sz. köz. nyoltz véka Buza vetés, mellyet 
az Ekklésia fel aratni tartozik, ha p(e)d(i)g nem 
tettzik az Ekklésiának aratni, minden Pár ember-
től égy poltra aratásra [M.fülpös MT; i.h.]. 1801 
Széna-fü, mellyet az Ekklésia kaszáll, a ' Pap 
fel-gyűjti, az Ekklésia bé viszi [Szék SzD ; SzConscr. 
külön mell.]. 1803 béis gyülekezék az Ecclésia 
maga . Templomáb(a), vagyis orátoriuinotská-
jáb(a) [Szőkefva K K ; UnVJk]. 1827 k.: mitsod* 
Mesterséges fogásokkal vitte véghez azon személy» 
hogy Szabó Josefhez régen Férhez ment Léányo-
mat Susít miként keverte roszsz hirbe, melyért 
a ' Templombol ki tiltatott, holott senki semmi* 
az ot t valók közül nem Fatéálhatòtt . . . , mégis 
az Ekklésia előtt ki Mesterkedte, hogy a ' Templom' 
bol ki tiltassék [Torda; TLt Praes. ir. 65]. 1835' 
T. Uraim azon rendelést Vasárnap reggeli CultuS 
után — Eklésiájokat a templomban benn maraszt-
ván, a nép előtt szorol szóra fel olvassák [Nagy 
kapus K ; RAk 10]. 

Szk: 'Lt gyűjtet összehívatja az egyházi közgye 
lést. 1796 : mai napon Eccl(esi)át gyűjtet tem [Pf]* 
1844: Kötelességemmé tétetett Pap választás 
végett a Tartsafalvi anyaszentegyházban sietve 
megjelenni . . . ezt tudatván a Tekintetes Urakká 
és minden Ecclésiai tagokkal előlegesen, akkor** 
egy bizonyos házhoz gyűjtessen telies Ecclésiá*' 
hogy még akkor papi választás éshessék 
[Bözöd U ; Pf. Árkosi Mihály esp. lev.] 
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konciliál eklézsiát/gyülekezetet követ. 1718 : Majla 
Kurke Feleséginek Kurké Annának Fattya vetése 
it az Nemes Szék Szinin Constál, az Fiu fattyais 
az öliben lévén . . . adjudicaltatot . . . Hogj mint 
ülyen Nőtelen (így I) parázna perengérben ültessék, 
és annak utánna Keményen megh veszszőztessék, 
végezetre Ecclesiatis ConcÜiallyon az ő modgyok 
szerint [Fejér m. ; Ks 90] ~t követtet vkit 
(nyilvános templomi) vezeklésre kényszerít/szorít. 
1765 : Harai Fejer Sámuel Vram, mint a Fiscalis 
Cziganyok(na)k Inspectora, ab offo insinuallya 

hogy Peter Czigany ellen való prosecutio-
ban nŏs paráznasága iránt, sub offo defungalt, 
ötét raboskodtatta, meg palczaztotta vélle Eccl(e-
si)atis kŏvettetett [Torda; TJk V. 278] -Lt 
(meg) követ (nyilvános templomi) bűnvallással ve-
zekel. 1636 ; Zábo Janosne . az Ecclesiat megh 
kòuete [Mv; MvLt 291. 66b]. 1647: Director 
iramék kj hozatua(n) . . . Nagy Miklóst, es 
Kouaczi Juditot paraznasagh(na)k uetkeuel vadlak 
az teŏrueni eleŏt, melliet az két szemeli nem 
tagada hanem arra igerek magokot hogi Ecclesiat 
keŏuetnek, es el veszik egi mast jeŏuendeŏbeli 
hazassaghra [Kv; TJk VIII/4. 234]. 1648 megh 
kiuanniuk hogy . az kiuel furtiuo facto keözeŏ-
sult paraznasagh keppen el uegie Ecclesiat keòue-
Se(n)a [Kv; TJk VIII/4. 305. - aLeuaj Georgi 
Paráznaságért]. 1736 minek utanna egjgjűvé 
kőitek, őt Hétre Gyermekek lőtt, és kintelenittet-
tenek Ekklésiát követni [Dés; Jk]. 1757 : Demjén 
Boricza Leány korában ment szolgálni Posta 
fţest(er) Uramhoz, és ott meg esett, de hogy 
hites Ura lett vólna, azt bizonnyal tudom hogy 
nem vólt, mivel a' meg esése után Eklésiát is 
követett a' Templomban [Kv; Mk I X Vall. 195]. 
1791 A' Nös Paráznák . . . egy hét alatt a' Temp-

ajtajaba fel járván ugyan a' Templomba 
.Vasárnap Reggeli Isteni tisztelet végén kövessenek 
Eecl(esi)at, ha tőbször bűnhődnek valamenyiszer 
történik annyi hetek alatt | Az Hazassagi kötelbe 
evő Személlyek egyszeri botránkoztatásokért kö-
vessenek Eccl(esi)at az Hellysegbe levő Consisto-
Şum előtt olly móddal, hogy az előtt a' Pap a' 
^emplomba ki jelentse és a’ kik(ne)k tetszik a' 
^nsistorium Házba jelen lenni azokat tudosittsa 
LM.bikal K ; RAk 10]. 1798 : Gyanús paráznaságért 
î?vetett Eklésiát itt a' Parochian Nádasi Márton 
felesége Horvát Anna [Gyalu K ; RAk 179]. 
Ist a H a r á bizonyitjaa meg bŭntetodik Török 

tvánné tizenharmadfél forintal és a Templombol 
Ţ tütatik s eklésiát követ [Nagykapus K ; RAk 
†J- - aTi. G. M. Pistánéra a kurva nevet]. 1831 : 

gy tudom, hogy elsőbbi íérjhez menetele előtt 
astag lévén, Ekklésiát követett volt [Angyalos 

r*z; HSzjP]. 1877 : ekklesiát követtek . . . Kozma 
^ u a Kudor Pali Jánossal [M.bikal K ; RAk 
ból ~ ío b b á ,Sy é s zsellér egyháztagok-
ö: gyülekezet. 1745j 1770 k. a' Mlgos Gróf 
bő]Vegy -Kemény Kristina Aszszony ő Nga tetszésé-
CaA változván (a) Pap tartása 's fizetése, indu-
Val •tt a ' P a r a s z t Eklésia-is arra, hogy magais 
j a n i i t coacurraljon a' Pap tartásában; lőtt azért 

yen közönséges meg-egyezésa [Vajdakamarás K ; 

SzConscr. 148. — aKöv. az egyezség szöv.] < 
lom és ~ nélkül vagyon a templomban a gyüle-
kezet színe előtt paráznaság miatt meg nem 
jelenhetik. 1759: (Egy asszonynak) a hasa Férje 
nem lévén meg nőtt . . . Templom, és Ecclesia 
nélkül vagyon [Szentlászló MT; Sár.]. — L. erre 
az eklézsiakövet és jegyzetét. 

4. egyház; biserică; Kirche. 1790 Ezeknek 
példájokot követvén a mult Században Keserűi 
Dajka János és Katona Gelei István (így I) Püs-
pökjeink; ez Első Rákóczi Györgyöt, amaz Bethlen 
Gábor b.e. fejedelmeket arra birák, hogy a' tzégéres 
bűnök ellen Országos Törvények adattossa(na)k 
ki; tudták ám akkor a' Bűnösök mi légyen a' 
Perengér, a' Nyak-vas 's büntető egjéb eszközök: 
Tsak igaz ez: Akkor virágozik az Ország s abban 
az Ekklésia [Nsz; TL. Málnási László ref. főkön-
ziszt. pap lev.]. 

eklézsiabeli egyházközség/gyülekezetbeli, egyház-
községi, gyülekezeti; de parohie; gemeindlich, 
Kirchen-. 1646 : Egyébféle eklézsiabéli diversákra 

. . erogáltak őkegyelmek cub. 15 m. 2a [ K v ; 
ETF 107. 13. - aÉrtsd: 15 köböl 2 mérő (véka) 
búzát]. 1652 : czak szinte(n) az itt való Ecclesiabeli 
eggjenetle(n)segnek es viszalkodalasnak (I) tollal-
tatasara attuk ki ez punctumokat [Kv; REkLt 
X . A. 1]. 1850 k. A' grádits talpakat a’ léptsőkkel 
edgyűtt az Ekklabéli Faragoka 's bé is padolták 
a' Tornátzot deszkával [Szucság K ; RKAk 97. 
— aTollban maradt: készítették]. 

eklézsiácska kis egyházközség; parohie mică, 
kleine Kirchengemeinde. 1693 En Iffiabbik 
Czegei Vas György . . . Vitettem el egy Harangot 
Császári kicsid Ecclesiacskamb(a) [RLt 1]. 1722 k. 
Ennek az Ekklésiátskának égy darab szőlője van 
[Unoka MT; GörgJk 161]. 1755 Romlásban 
vagyon egészben e kis eklézsiácskában a templom 
[uo.; ETF 107. 24]. 

eklézsiai egyházközségi, gyülekezeti; de parohie, 
parohial; gemeindlich, Gemeinde-. 1671 Volt 
ecclésiai, scholai és egyéb dolgok vallásunkon* 
való papokkal (így!) [AMN 151. - aÉrtsd: ref.]. 
1693 : az Egyház fiak az kezeknel levő Ecclésiai 
bonumok felől tegyenek emlekezete (t) kózónsege-
se(n) az Ecclesiab(an) [Vargyas U ; UnVJk 50] | 
Az regi Ecclesiaj földeket az Reformátusok el 
vöttek [Kál; i.h.]. 1768 : a tavaji zűrzavar ismét 
elé kerülne, ha a kőz nép voxára eresztetnének 
az Ecclésiai dolgok igazgatássi [Szilágyfőkeresztúr ; 
WLt Dobai Sándor lev.]. 1824: A’ ki valamely 
Eklésiai dologra elŏ nem ál, a' fizet 3. Rh fr Vál-
tóba [Nagykapus K ; RAk 33]. 1844 Kötelessé-
gemmé tétetett Pap választás végett a Tartsafalvi 
anyaszentegyházba sietve megjelenni . . . ezt 
tudatván a Tekintetes Urakkal és minden Ecclésiai 
tagokkal előlegesen, akkorra egy bizonyos házhoz 
gyűjtessen telies Ecclésiát [Bözöd U ; Pf]. 1849 : 
a' Szamosnak belső ágán lévő Ekklésiai Malom 
tökéletesen meg állót, a Halleré csak alig vánszorog 
[Dés; EHA]. 
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Szk : ~ gyűlés egyházközségi közgyűlés. 1872 : 
Egyháztanácsunk 24 szál fát fog ajánlani az 
ekklesiai gyűlésnek az égettek fölsegélésére [M.-
bikal K ; RAk 297]. 1873 Kebli tanácsunk ez 
ügyet ajánlattal terjeszti az ekklesiai gyűlés elé 
[M.bikal K ; RAk 304] ~ tanács egyháztanács, 
presbitérium. 1803 Mely fizetés ki adatott az 
egész Eklésiai Tanátsnak jelen létében a ' Ven. 
Visitatio jelen létében [Sarmaság Sz; SzVJk 182]. 

eklézsiakövetés penitenţă, pocăinţă, pedeapsă 
dată de biserică; Kirchenbuße. 1631 : Ez& immár 
Ecclesia keôuetes uta(n) volt az dologh [Mv; 
MvLt 290. 56b. — aA szeretkezéssel való kérkede-
zés], 1632 Parazna birsagis f. 1 Es Eccl(esi)a 
keôuetes ha hazassagh kiuwl uagion, ha hazassag-
béli szemeli lezen Teőrueny zerint Exequalliak 
[Fog. UC 14/38. 111]. 1634 semmi gonossagot 
Szabó Jakabnehoz ne(m) latta(m) sem hallotta(m) 
az Ecclesia kŏvetis utan [Mv; MvLt 291. 14b]. 
1639 Varga Istua(n) ki manifestus gükos kered-
zik be az Eccl(es)ia kővetesere [SzJk 47]. 1677 
A mi pedig az utolszori feleségeuel való dolgát 
nézi, arról az Tisztekttol convenialtt, et per hoc 
Ecclesia kŏvetesre kivánkozua(n) mi tŏllŭnka 

admittaltatik [i.h. 130. - aTi. a papi széktől]. 
1681 Daraba(n)t Istva(n) es Olah Istua(n) botrán-
kozást tŏ t tek paraznasaggal való kerkŭdségekkel, 
mellyet mindazaltal realiter hogy tselekedtek 
volna mosta(n) tagadgyiak, hanem aval excusallyak 
magokat, trefába(n) mondottak. Deliberatum. Ex 
purgallyiak magokat hŭttel, az Ecclesia kŏvetestŏl 
mentek lesznek [i.h. 157]. 1692 az Eccl(es)ia 
kővetesre hogy be jűjjűn meg engedtetik [Dés; 
Jk]. 1706 : 9. Maji Kéredzett Tót Kisanna Ekklésia 
követésére [KvRLt I. B. 1 95]. 1802 a' Vak 
Czigánnéra mint hogy tsak egy Tanú valja a 
Paráznaságot mind addig Eccl(esi)a követésre 
nem lehet ítélni, mig nagyubb világosságra nem 
jŏn az ŏ bűnhődése [M.bikal K ; RAk 85]. 1827 k. 
Instálok alázatoson a Tkts V Ispány Úrnak, 
méltóztassék az Ekklesiai Követéstől Susana Leá-
nyomot fel szabadítani [Torda; TLt Praes. ir. 
65/827-hez]. 1877 Tamás Pál és Mátyás Kata 
hibájukat elismervén önkint ajánlkoztak eklesia-
követésre s négy tag előt követtek ekklesiát 
[M.bikal K ; RAk 336]. 

A paráznaságot mint a tízparancsolatban tiltott egyik fő 
bűnt, de a bűnök más fajtált is a régiségben a gyülekezeti közös-
ségből való kirekesztéssel büntették. A gyülekezet közösségébe 
való visszavétel érdekében a paráználkodást vagy más bűnét 
megbánó személynek eklézsiát kellett követnie. Ez a bűnbánó 
és bűnvalló vezeklés a XVIII. század végéig kizárólagosan a 
teljes templomi gyülekezet előtt lefolyó nyilvános és — a 
paráználkodás, ill. más bűn megbotránkoztató voltához, nagy-
ságához mérten — egyszeri v. többszöri megismétlendő bfln-
valló-vezeklő eljárás volt. A jelzett időponttól kezdetben szór-
ványosan, később egyre általánosodó szokásként megelégedtek 
a parókián a lelkész meg néhány egyháztag (presbiter) előtt 
való megkövetéssel. Noha az itt közölt adalékok mind ref. 
egyházi vonatkozású eljárásokról szólnak, magát a szokást 
évszázadokon át minden erdélyi vallásfelekezet — tōbb-keve-
sebb szigorral — gyakorolta. — A szokás népi formáiról rövi-
den a MNr1 IV, 246 is megemlékezik. 

eklézsia-követetlen a gyülekezetet meg nem 
követve, a gyülekezet előtt nem vezekelve; fără 

pocăinţă ín faţa comunităţii bisericeşti; ohne 
Kirchenbuße. 1759: Pokai idősb Sárosi György 
Ur(am) Korcsoma háza melett ki tar t korcsoma 
Házat, és abban micsoda életű személjeket tart, 
edgjik(ne)k régen Fattya lévén mais Ecclesia 
követetlen Templom kívül vané, másik (na) k is, 
az Hasa Férje nem lévén meg nŏ t té [Msz; Sár. vk] | 
Márkodi Susa már jo darab ideje hogy Fattyat 
vetett, kettősse lett, egy alkalmatossággal; ez 
mind az időtől fogva Ecclesia követetlen Templom 
nélkül van, az Isten házát nem járja [Szentlászló 
MT; Sár.]. 

eklézsia-kö vetett gyülekezetet (nyilvánosan) meg-
követett, gyülekezet előtt vezekelt; pocăit ín 
faţa comunităţii bisericeşti; Kirchenbuße getan, 
mit Kirchenbuße. 1637 kezde mindgjárt szidni, 
szantajne Aszoniom szabó Jakabnet, hogy te 
Ecclesia keöuetett kurua vagj, s az eöczedis nylua(n) 
való hires kurua | monda Szabó Jakabnenak 
Szantajne Aszoniom, hogj az eöczed kurua, s 
monda Szabó Jacabne hogj ezt hallia kgtek s 
monda szantajne Aszoniom hogj hallod te is te 
Ecclesia keöuetett [Mv; MvLt 291. 81a]. 

ekonómia, ökonómia 1. gazdaság; gospodărie; 
Wirtschaft. 1725 Vágjon it t Thorda W(á)r(me)-
gjéb(en) Bogáthon egj becsűlletes Medicus Felfa-
lusj Mihály Vram mint Uj Gazda Economiájá-
nak Fundamentum vetése körűi bajmolodott 
[Dátos TA; Ks 95]. 1732 A meg irt Curia 
Kűlŏmben jo tágos lévén, az i t t való Oeconomiá-
hoz való Curia mindenféle meg kívántatható 
épületeivel edgyűtt raj ta jo tágossan s tisztessé-
gesen el fér [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1756: 
eszt tugjuk mondani hogy Balog Uram az miolta 
az Uraság Jószágának Gondviselője mind az 
Jószág, mind az Uraság Ecconomiaja alab szallot 
az eő kegyelme incuriaja miat [Remete Szt; 
TKl]. 

2. gazdálkodás; gospodărire; Wirtschaft, Wirt-
schatsführung. 1710: egieb Economiaval nem 
tudok uram kerkedni most meg csak az malmot 
sem tudom vegben vitétni [Szentkirály Cs; BCs]-
1713 mostan semmi oeconomia azon Bethlen 
rész portioban nincsen, sőt ennek elŏtteis nem 
usuáltatott [Nsz; JHb X/47]. 1731 aztot tudom, 
hogy fát Kolos várra eŏ Nganak hordottunk, 

melly mián itten néhány kor tsonkulásais 
esett az Joszagbeli aeconomián(a)k [Szentpál Kî 
TKl. Puskás Vontsa (62) jb vall.]. 1756 : a mi 
szegény helységünk terméketlen nyir í&s 

erdőb(en) lévén nem experialhattuk az U r a s á g n a k 
economiáját [Pusztafentős Szt; TKl] | E g y e b ü t 
miképen forgatta magát Balog Mihály Uram nem 
tudom hanem tudom aszt Szakaturán az Mlg0$ 

Uraság mindenféle economiáját maga idejéb(eo) 
folytatta és az Isten az mi áldást adot annak 
idejéb(en) kár nélkült bé hordatta s t a k a r í t o t t * 
[Szakatura SzD ; TKl]. 1763 : nagian meg Csankm 
tsak egj emberei is az économija fa j ta tása [Kóród 
K K ; Ks CII. 18 Szarka József t t lev.]. 176*: 

Tisztarto Uram . . . az Oeconomiában s o k s z o f 
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diligens volt [uo. Ks 19/1. 6]. 1778 most az 
inség és szükség meg nagyobb kőztünk mint 
akkor vólt, mert az vassal való oeconomianak 
telyességgel semmi ideje nintsen [Torockó; Bosla]. 
1793 az oeconomiárol egyebet nem irok, tudgya 
ked a procedulát mikor mit, miképpen dolgoz-
tasson [Drassó A F ; GyL gr. Lázár János lev.]. 

ekonomiácska kis gazdaság; gospodărie mică; 
kleine Wirtschaft. 1802 kevés oeconomiátskám 
folytatására keresetem meg tsökkent 
[Dés; DLt]. 

ekonomizál 1. gazdálkodik; a gospodări; wirt-
schaften. 1716 Allodialis Szanto földek az Lako-
sak(na)k relatiojak szerent distincte Curia utan 
nincsenek hanem hol együt hol másutt aecono-
mizaltak eleitől fogva az antecessor Possessorakis 
Colonicalis sessio utan való földeket foglalván fel 
[Grid H ; BfN 92/4]. 1744 Fazakas Joseff 
Fap fia maga oeconomizal az Apja házánál 
[Hsz; INyR]. 1745 négy ökröt ta r to t tak s azon 
aeconomizaltanak [Uzon Hsz; Kp I. 155a Joh. 
Danko (70) pp vall.]. 1756 Balog Uram mindenüt 
az Uraság Ioszágáb(an) az holot az Uraságnak 
számára economizált maga szamara is economizált 
az Uraság Ioszágábol [Ilondapataka SzD; TK1 
Iszák Blága (60) jb vall.]. 

2. ts művel; a cultiva; bestellen, bebauen. 
1758 mely Szőlőtis oeconomizált volt Felesegem 
édes Attya [Asz; Borb. I]. 

ekonomizáló 1. gazdálkodást folytató; care 
gospodăreşte; wirtschaftend. 1715 be biro adozo 
öeconomizalo szemellyek Szent Peteri Jakab 
Mihály, Szent Pali Nagy Gyorgj és Ferencz Déák 
[Recsenyéd U; UszT III . 44]. 

2. gazdálkodás számára való, gazdálkodási; 
pentru gospodărie; fiir die Wirtschaft bestimmt, 
Wirtschafts-. Szk : ~ hely gazdálkodási terület. 
1738 A falubolis és économizalo helyekből ne 
vegyenek részt a léány gyermekim [Ks 14. 
XLlIIa Kornis István végr. fog.]. 

ekonomizáltat dolgoztat, műveltet; a face să 
lucreze/să cultive; (be)wirtschaften/bearbeiten las-
sen. 1725 Apor István nagy mertékb(en) szántat 
s oeconomizaltat ä Tohati hataron [Tóhát TA; 
JHb XI/15]. 1732 Mikor a Sombori határon 
oeconomizáltatta(na)k az Vrak ezeketa odais 
szolgáltatták, ekével, kaszával, s sarlóval [Dál 
K/Szentjakab SzD ; TSb 51. - aÉrtsd a jb-okat]. 
1756 i t t Balog Uramnak N : Somkuton Buza Zab 
és Borso economiaja volt melyet mind velünk 
Béresekkel és az Ioszággal economizaltatot [Szel-
nicea; TK1 Kingye Tanaszia (33) jb vall. - aKé-
sőbb: Erdőszállás SzD]. 

eközben közben; între timp, ín acest t imp; 
inzwischen, indes(sen). 1570 hallota hogy Borgias 
Matthias zembe Mongya volt Neky. hogi Te 
dolgod Mert az kestis Lattam nalad Ez keozben 
az pap ely Ment [Kv; TJk III/2. 59]. 1573: Botos 

Marton es chiuka Mathias vonznak volt egi karót 
egimas kezebeol, Ez keozbe kiált volt Marton 
Illen zowal Ieowel Benedek Ieo hamar l m meg 
fogta(m) chiuka Matiast kezembe vagion [Kv; 
T J k III/3. 228]. 1582 Esthwe be indulek hazamba 
hog eg leankamat le fekessem, Azon keózbe hog' 
be Mentem volna haliam á kiáltást, Mondák hog 
Danchak Ianost vagdallíak Ez keozbe ki 
Indulek Aytomon hog Nezzem, ereóssen wzlk 
vala Danchak Ianost [Kv; T J k IV/1. 9]. 1598 
Borgyasne mene az Hagyma zerben . . Gergely 
Antalnehoz es rwtul kezde velle pantolodny, zidny 
mondwan Add megh az chyuprott mert bizony 
Awal bestie kwrwa nem chiuproz, kyre Gergely 
Antalne monda hogy nem Aggyá Borgyasne 
Annál inkab kezde zidny, Gergely Antalne ekeozbe 
ki veowe az chyuprott Zattirabol es eote az feold-
heoz [Kv; T J k V/l. 269-70] . 1600 Ez keòzben 
ferench János k j az aiton, monda hogy tartoszol 
András, merth meg ytlek most [UszT 15/65]. 
1603 az Drombarne fia megh zyda rútúl 
es igy pantolodnj kezdenek, ekeozbe az Rosasne 
fianak neki futamék az Drombarne fia es az mezy-
telen kardot vgy ranta ky az Rosane fia oldalarol 
[Kv; T J k VI/1. 706b]. 1849 a ' menyetske 
nállam több ideig betegeskedvén hűlés miat t e 
közben több versen jött hozzá latogatoba Kelemen 
Béni [Kv; Végr. Vall. 59] - L. még BTN 46. 

ékszeg hasítóék; pană, ic; Spaltkeil. 1597 
Az hagymassy Malo(m)ra walo keolchieg E k 
Zeognek es Chyakanioknak vettem 4 Sing 
wossat p(er) f - d 40 [Kv; Szám. 7/VIII. 23]. 
1598 Az Alpret Molnahoz való keolchieg 
veottem .1. apro vasat chinaltattam zorito zeget 
beleolle d. 10 chinaltattam ekzeget beleolle 
[Kv; i.h. 7/XVI. 107]. 1637 egy uas ek szégh, 
egy Eöttues ollo [Kv; RDL I. 24]. 1767 ha Mol-
narnak obligalta magát, gondot kell vala viselni, 
de hijába mondottuk nekie, sem edj ikszéget a 
malomba nem tsinált [Esztény SzD; Told. 5a]. 
1838-1845 ík, íkel, íkez, íkszeg - ék, ékel, 
ékez, ék szeg. Keil, keilen, Spaltkeil. Erdély sok 
vidékén [MNyTK 107]. 

ékszer bijuterie; Geschmeide, Juwel. 1849 
Krizsán Mária a Vojticz boltjában . . éksze-
reket vásárolt [Kv; Végr. Vall. 8 4 - 5 ] . 1865 
Minden ezüstem, ékszereim és fejér néműim osz-
tassanak fel az ezen végrendeletemhez mellékelt 
jegyzék szerint, mely végrendeletem ki egésszitö 
részét teszi [Kv; Végr. 3]. 

éktelen I. mn 1. dicstelen; lipsit de glorie; 
ruhm/würdelos. 1586 Az Espanok, zolgalattia 
thenne f. 50 Azért valamint eset de az három 
falubóla nem veottek Annj haznot hogy Az magok 
zolgalattiat k j kereshettek volna, Melj ektele(n) 
dologh hogy három faluth Az Varas még keolcheg-
gel tartson | Hozzw Marton vallia Procatorom 
volt Igyarto Georgy de semmy oly ektelen zolga-
latba(n) Nem erte(m) megh eo maga tuggya legh 
Jobban, my zywel zolgalt [Kv; Szám. 3 /XXVII I . 

47 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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6, TJk IV/1. 592. - aAsszonyfva, A. és Felsőfüle 
(TA), a város jb-falui]. 

2. ocsmány, gyalázatos; urît, scîrbos; abscheu-
lich, niederträchtig. 1573 : Ezen vallatom eóket 
hogy satoromra iot es minemw egtelen bezedekkel 
rutolt . . . utannais migy el ment satoromtol egte-
len sokai ram kiáltót az torday sokadalomkor 
Ezekben ha myt tudnak mongiak megy. Mert en 
busultomban sokra tudomant nem tehettem [Kv; 
T J k III/3. 268a]. 1583: (A város szolgái) Az 
zegenseget es a' varosbely keosseget se merezelliek 
tiszteletle(n) es ektelen zidalommal ületny, rutolny, 
amint Immár effele zidalmazasokban vgian el 
merewltenek [Kv; TanJk V/3. 274b]. 1588/1589: 
Perechyenben Crazna varm<eg>yeben, lakozo 
chyan Benedek, Bathori Elekne Azzonyom Jobba-
gia Jeott nemes vdwarhazamra ektelen zo<k-
ka>l zidalmazott, rwtolt [Somlyó Sz; WLt]. 
1595 Es myert hogy . . . Az teoruenj közbe ülyen 
ektelen zitkokkal zittal, rútoltal, Azt mondo(m) 
hogy megh holt djomo(n) vagy erette, mert az 
en Aniam Iambor Aszonj [UszT 10/20]. 1597 
Katalin valahonat ualo gondolatibol sidot ektelen 
sitkokkal kuruazot, melyben en artatlan s uetetlen 
vagjok en az nem uagjok az minek zidalmazot 
mert en Jambornak tudom magamot [i.h. 12/25-6]. 
1599 : Egy Haydu Balint Neueó zolgaia Christoph 
Vramnak migyen egy Nehaniad magaual Zinthe 
az Zynieya hatarba, kezdy Rut iktelen zokkal 
zidalmazni zegeny Vramat, monduan, keouethem 
kegmeteket, The Nagj hasú ez s ez lilék kúrua 
Rhadak András Ieoy ream most ha kurua nem 
vagy, Nem vagy vitéz Ember, hanem kurua vagy 
Az Atthyadis Arulo volt, the magadis Arulo 
vagy, Az Anyadatis ky pellengereztyk [Dés; 
Eszt-Mk. — aRadákszinye SzD]. 1605: engemet 
az Alperes ektelen modon zida rutola, yte [UszT 
19/34]. 1617 : Miuelhogy mind az ket fel az ruth 
oczmani ektele(n) szitkot egy masra kiáltották 

ha mindgiarast megh ne(m) adgiak az f 3 
az varos birsagat mind az ket felt vigiek ki az 
kalitkaba ott szenuedge(ne)k 3 napigh [Mv; 
MvLt 290. 23a]. 1629 : ektelen rutolassal szidal-
mazassal szidtaka egymást mind ketten egy arant 
[Kv; TJk VII/3. 146. — aChyomafai János és 
Bandj Anna]. 1630: Makainenak azt mondotta 
Timar Janosne hogj rongjos valagu, az másik megh 
ezt mondotta, hogj Aszú valagu bestie hires kurua 
mint affele rut ektelen szikokat (!) eleget hallot-
t a ^ ) [Mv; MvLt 290. 225a]. 1683 Vüagoso(n) 
Constál az be adot R(e)latoriabul az szék előtt 
Szoboszlai Istvanne Czegledi Rachelnek parazna 
elete, Lopasa, éktelen szitkozodasa, I(ste)n ellen 
való karomkodasa, es Boszorkanysagais [Dés; Jk]. 
1684 : Sűtŏ Istvanne . . . diuortialtatasat kivany-
nyia férjétől, mert ektelen karomkodo, sanyara(n) 
tartyia s veri [SzJk 20]. 1703: Ardai Sárát . . . 
a Férje annyira verte taglotta, hogy a' verés miatt 
megh nyomorodott korságossá lőtt, és öléssel 
fenyegett<e> ektelen szitkokkal szidalmazta [i.h. 
345]. 1704: A Nemes Széknek azért Serio inti-
mállyuk publicaltassa, hogy mind Hadaink, 
mind egyéb akar melly renden léveő híveink, 

minden Isten karomlástúl s egyéb Istent, és 
embereket irtóztató, és éktelen szitkoktúl s átkozó-
dástúl supersedéallyanak. Ha kik penig . . . abban 
meg általkodnak, a Nemes Szék az ollyakat meg 
fogatván kegyelem s kedvezés nélkül, ä Nemes 
Ország Törvénye szerint elsőben meg veszszőz-
tessé, másodszor paltzáztassa, harmadszori és 
utólszori bűntettessekré kővel agyonverettesse 
[UszLt IX. 77. 79 gub.]. 1736 Bezzeg régen, 
mivelhogy nem valának ezek az éktelen, Istent 
méltó haragra indító káromkodások, : édes 
hazánkon is vala az Isten áldása | miolta az éktelen 
Isten ellen való káromkodás béjöve, micsoda 
Ínségekre s nyomoruságokra jutái, gondold meg 
ó Erdély országa! [MetTr 415]. 1844: Szakmári 
Ferentz részegen álőttem (!) puskával ki jöve 
mondá; jere ki cseresnyés Dánielné baszom a ' 
véredet, 's az Istenedet, 's az Szentedet, mert az 
Isten Istenem ne légyen ha ma keresztül nem 
lőlek, illyen 's több égtelen (!) káronkodások 
között egy darabég jött a ' puskáját ki lőtte 
[A.sófva U ; DLt 1441]. 

3. rettentő, szörnyű; grozav, îngrozitor; schreck-
lich, grauenhaft. 1587 : Towabba sok feleol érték 
panazolkodasok eo kgmeket varosul, Mynemeó 
zertelen Izonyw Tormezlasok (!) kezdettenek 
megh Indulnj feokeppen az Iffiusagtol Zekeres 
leghenieknek es Zolgalo leanioknak egybe giwlesek 
Es Ektelen zabadsagok myath, kik sem Zolgalnj 
Nem Akarnak, sem egieb keozeonseges varossy 
terhet Visselnj [Kv; TanJk 1/1. 42]. 1589 eo 
kgmek varosul . . . , Weottek eszekbe (n) az Rut, 
Izoniw zitkoknak el aradasat, feokeppen az lelke-
wel való ektelen zitkokat, melyben Nem chak 
az Nepnek eoreghy de mégh az Jffiusagh seot az 
Azzony Allathy, leanzoy, Rendis ektelenewl vet-
kezik az Jstennek tiztesseghe ellen, Merth lelek 
az Jsten, es az lelek ellen izoniwwa(n) tesznek 
zidalmazast [Kv; i.h. 94]. 1614: Feierdy Georgy 
ektelen paraznasagert feiekeoteot Job(ágy) [Árvát-
fva U ; UszLt VI/56. 101]. 1628 : Hites felesegem 
. . . ellenem ualo fel haborodasanak oka, hogi az 
eő nagy ektelen gondviseletlensegereol es kemeni-
segereől dorgaltam, Melj rosz dolgait nem hogj 
el hatta volna, es tőkelletes cziendezsegben viselte 
volna magatt, egtelen (l) fertelmessűl ugian meg 
harmaztatuan paikos módra bestie Lelek kurua 
fianak zidalmazott sokszor magamnalis hites vra 
leuen [SzJk 32]. 1716 e. : Az én a tyám hatva-
nadik esztendőn felül való élete bizony egy hosszú 
halál volt, irtóztató hosszú vfzkorság, süly, lábai-
nak éktelen dagadása, sebessége, fulladás, csuklás, 
negyedfél esztendeig nem járhatott, le sem fekhe-
tett, csak ülve kellett alunni, kínlódni [Bethlen-
önéi. 127]. 1734 : minemű ektelen paraznasagok-
b(an) tanczolasokban Ivásokban . . . Citatoriamban 
enumeralt ektelen dolgoknak Cselekedetiben elegji-
tette magát [Dés; Jk]. XVIII. sz. köz. : méltóz-
tassék Excellentiád Commendansink éghtelen (I) 
Vexájoktol oltalmazni [Mv; Ks 94 lev.], 

4. roppant/szörnyű nagy; enorm de mare; 
schrecklich/furchtbar groß. 1653 : Végtére azt is 
hátra hagyván, azt rendelék, hogy csak felpirics-
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kolják őket; és oly nagy deszka lapoczkát csinálá-
nak, hogy égtelen (1) volt az, de annak élet és 
fokot faragtak; aval küenczet ütöttek raj ta a 
laposával, de az utolsót az élével vágták oda 
fenekére a lapátnak, melyet láttam hogy oly 
súlyosan esett, hogy a fara csontja mind apróra 
törött miatta [ETA I, 47 NSz]. 

II. hsz rettentően, szörnyen; grozav, îngrozitor; 
fürchterlich, schrecklich. 1653 : két réz dob vala 
— hatalmas nagy hallám, hogy verik vala, 
. . . égtelen nagyot szoll vala [ETA I, 135 Nsz]. 
1814 : Rusz Péter egy igen szabad szájú, fetsegö 
Ember, sött nem tsak, ha nem éktelen károm-
kodo is, a ' ki minden tartoszkodás nélkült minden 
szentsegek ellenn debachál [Letka SzD; TSb 4]. 

éktelenképpen rettentően, szörnyen, éktelenül; 
îngrozitor, grozav; fürchterlich, schrecklich. 1597 
Veres Marthon . . . wallia Feorkeol Mihály 
énnekem zomzedom wala . . . annal gonozzab 
ember az egez zomzedsagba(n) nem volt . . . az 
fia penigh sokzor hagta megh kertemet, kiért 
giakorta megh zolitottúk eginehanian, de mingia-
rast rútúl ektelenkepp^ ín) bestie lelek kúrwazot 
bennewnket erette [Kv; TJk V/l. 107—8]. 

éktelenség szörnyűség; grozŭvie; Entsetzlich-
keit, Greuel. 1587 : Vegeztek varosul hogy Biro 
vram . . . a' Capitanokat be hiŭattassa, Eoket 
vgyan valóba megh Inche seot hiteók alat keote-
lezze, hogy effele zemelekre vigyazzanak, az eo 
Capitansagok Alat illie(n) ektelensegeket Megh 
ne engeggyenek, Seót rea vigyázzanak hogy mind 
ferfiwy smind leány rendek, zolgalatra Allianak 
[Kv; TanJk 1/1. 42]. 

éktelenül 1. ocsmányul; urît, scîrbos; abscheu-
lich, niederträchtig. 1591 Deliberatur, Myert 
hogy c(on)stal, Minemeo ektelenwl gyalazta 
ez Beregzazi Mate, seot Nyelwewel megh sebhette 
tiztessegeben Az Jstennek Ighyenek tolmacchat 
az Actort, Azért ez meltatlansagert, teczik a' 
theorwennek hogy Azon Nyelve ky zakaggyon 
erette Akjwel vetkezet lelky paztora elle(n) [Kv; 
TJk V/l. 103]. 1629 : lattam hogy rezegeskedett 
az az azonj allat el deölt ott rutul ektelenwl el 
dölt tiztessegel legjen mo(n)dua rutul ki folt 
alolla (így!) [Kv; TJk VII/3. 62]. 1637 (Boitos 
Ersok) engemetis egj nehanizor megh ueretet az 
Urammal, szidalmazot ektelenül nilua(n) való 
kuruanak mondot s ninczis oly aszony allat az 
kit le nem rutit szidalmaz nielueuel [Mv; MvLt 
291. 96a]. 1651 Beczky Sigmond . . ru t Ectele-
nwl kezde szidni [M.köblös SzD; RLt 1 Orosz 
Mihaljne (20) jb vall.]. 1698 : (Az asszony) Urát 
éktelenül rut szitkokkal egész házasságokba(n) 
szidalmazta, átkozta, bŏstelenitette sokszor sok 
izben ördögh szülötte (ne) k, kutya lelkűnek bele-
adnak (?), eblelkŭnek [SzJk 310]. 1711 (Erzsók) 
az termeszetnek rendi elle(n) férfi köntöst vőtt 
magara . . . férfi irtozatos utalatos eszközt csinált 
maganak, s aval az Aszszonyi allatokkal ektelenül 
elt [Kv; T J k XV/1. 68]. 1846: akkoris Darvas 

égtelenül káromolva engemet szembeis alacso-
nyított [Dés; DLt 530/1847. 27]. 

2. szörnyen; grozav; fürchterlich, grenzenlos. 
1588: Azért io Jtiletbeol Az Waros Jowara, es 
hogv a* kilseo Nemesseçhis Az varost Ne zidal-
maz/.a ekteleneoî Az MostanjT keomyweseknek 
tudatlansagha miath, Vegeztek ., hogy Ceh 
lewelek ben Maradgyon, Nekik megh Ne Adassék, 
hane(m) minden Ideghen keomiwesek zabadon 
be Ieóhessenek, Ez varosba Építhessenek, Seót 
ez illien tudós Mesterekteol ez it való keomiwesekis 
tanolhassanak [Kv; TanJk 1/1. 60—1]. 1589 
Weottek eszekbe (n) az Rut, Izoniw zitkoknak el 
aradasat, feokeppen az lelkewel való ektelen zit-
kokat, melyben Nem chak az Nepnek eoreghy 
de mégh az Jffiusagh seot az Azzony Allathy, 
leanzoy, Rendis ektelenewl vetkezik az Jstennek 
tiztesseghe ellen, Merth lelek az Jsten, es az lelek 
ellen izoniwwan tesznek zidalmazast [Kv; i.h. 94]. 

3. dicstelenül (vkinek gyalázatára); nedemn ; 
ruhm/würdelos. 1603: az feoldre le Eyte, es meg 
nyoma, meg keoteoze, az biro hazahoz vin Kerez-
twr faluaba, o t t az kalodaba tetete . . . Éktelenül 
hordozot, egy egez hétig az fogsagban voltam, 
kezesre, Teoruenyre adott ki kapitan vram eò 
kegme [UszT 17/19]. 

ekvalitás egyenlő elbán ás/járás; procedeu égal; 
gleiche Behandlung. 1580 ekedigh sok keppe(n) 
esset az ado zedesbe fogiatkozas, hogy egyenleo 
proportiot es aequalitast az bezedesbe nem tar tot-
tak [Kv; TanJk V/3. 205b]. 

ekváló vmivel felérő; egal; gleichkommend, 
aufwiegend. 1722 Akik pedig pénzeket bizonyos 
ezüst, és arany Zállagokra elocállyák és hetenként 
minden forintra egy pénzt némellyek egy Krajczárt 
vésznek, ezek (ne) k efféle fukar és szer felett Capita-
lisokot aequalo haszon keresések interdicáltassék 
in perpetuu(m) [Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 

ekvilibráltatik egyensúlyba hozatik; a fi echi-
librat; ins Gleichgewicht gebracht/abgeglichen 
werden. 1721 : A Repartitiokbannis olly proportiot 
keres, mellyel a HeÜysegeknek, nem csak tehett-
sége, hanem eddég Viselt Terheis aequilibráltassék 
[Kv; Ks 18/XCIII gub.]. 

ekvilibrlum egyensúly; echilibru; Gleichgewicht, 
Áquilibrium. 7792 : A Vallás aequÜibriumának* 
el romlása utánn az Ecclésiai akarmi nével neve-
zendő Beneficiumok(na)k Templomoknak, Osko-
láknak Törvény Utyán kivŭl lett el vétetések, 
és azok(na)k viszsza vételek [Zilah; Borb. I I 
hiv. — ftA vallások, ill. vallásfelekezetek közötti 
egyensúlyra von. a nyil.]. 

ekviparáltatik kb. egyenlően részesíttetik; a 
avea parte egală; gleich zuteil werden lassen. 
1673: Mivel penigh . . . Drusianna in capillis 
van ehez kepest minden nemű res mobiliseket, 
az ezüst marhán kűvűl, fen hadtunk, ugj hogj 
aequiparaltassék, mindenekben, ezen fen hagjot 
jokbol [Marossztkirály AF; IB]. 
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ekvivalens egyenlő, ugyanolyan; echivalent; 
gleich, äquivalent. 1760 : Az Mobüiák(na)k, és 
Im(m)obüiák(na)k azon aequivalens valorával kel 
tempore reluitionis visza jöni azon Jószágnak 
a ' mint által mégyen [TLMiss.]. 

el I. hsz 1. egészen ; de t o t ; ganz. 1585 Borbély 
János ezt valia hogy latot sokat ä ky oda mezaros 
marton hoz (!) be ment, mint zolgalo nepek, mint 
J t ualok, al orchiasok, hegedöuel lanttal el efele 
korig òt Zöktek tanczoltak egez efely korig [Kv; 
TJk IV/1. 491]. 1606 Migh Zekel Moises az 
Aknán el ne(m) hatalmasult, addig az fenyeŏ 
kúton beleól az mely út megien, melegh patak 
fele el, addig az Kechet megiejenek reghi eós 
birodalma vala [UszT 20/71]. 

Az 1606-i adalék csak kétesen vonható ide, hiszen a szöveg-
ben a címszóbeli szó a megy ige elváló igekötőjeként is felfogható. 
Alkalmasint ide tartozhatik azonban ez a késői adalék: 1840: 
szegény vagyok, — el ugy annyira* — hogy még tsak égy 
Barom fiókám sintsen [Dés; DI,t 1444. — aÉrtsd: el úgy-
annyira v. úgy, elannyira?]. 

2. 1653 Én ezt hallván, gondolkodásra vőm 
a dolgot, és el haza bocsátám azt a jámbort, és 
úti levelet adék néki [ETA I, 128 NSz]. 

II. ik igenlésben a megelőző mondat ik-s igéje 
helyett megismételt igenlő szóként; ca cuvînt 
afirmativ ín locul verbului cu acest prefix verbal 
din propoziţia afirmativă precedentă; Präfix, 
gebraucht als Bejahungswort im Bejahungssatz 
anstelle des Verbs mit Präfix des vorhergehenden 
Satzes. 1801 tucHa, lát ta avagy halotta még 
a Tanú, hogy Ő Excellentziája ide való Belső 
Fundussaibol Valaki Valamit belőllek el fog-
lalt volna, ha el, kitsoda, és hogy hivják nevezze 
meg a Tanú [F.szőcs SzD ; TKl vk]. 1869 Feri 
. . . 46ban született tehát hozzá nem kerül talán 
el a sor. s ha el is, teszi le Juliusba a papi vizsgát 
s mint papjelelt menekül — bésorolják ugyan, 
de obsitot adnak és ithon hagyják [Kv; Pf. Pálffi 
Károly lev.]. 

él ige 1. életben van; a f i ín viaţă, a t răi ; leben. 
1552 ah mygh en Ilek addyg wgy Akarom Birny 
mint Enymeth [Bő MT; KvAKt 344]. 1572 
azkor Építette volt az hátulsó hazat Kalman 
Kowach, Ely volt azkor András de akis az zom-
zedya [Kv; TJk III/3. 16]. 1576 eo K. latwan 
Regeny peternek Igen ely Nyomorodot voltat 
es zegenseget, Rendeltenek Myg ely Minden 
Eztendere Az quartabol egi hordo Bort . . ., 
taplalia Magat vele [Kv; TanJk V/3. 133a]. 
1588 Énnekem azt monda Balazfy Christof ne 
fel sogor mert az míg E n ilek soha meg nem 
perellek Jrette [Kövesd N K ; SLt V. 14 Fodor 
Matias jb vall.]. 1592 Tot t Mihály Jo Antal-
hoz Deesi Malom Mesterhez allot es eót zolgalta 
az migh Ilt [Dés; DLt 235]. 1600 azt az erdeőtt 
mikor megh oztottak neki ahoz semmi igassaga 
ne(m) wolt, megh bizonito(m) az oztozokkal, kik 
bennek elnek [UszT 15/75]. 1633: hallotta(m) 
azt soksor Kathatol magatolis hogi soha addig 
az az rigó János meg ne(m) hazasodik ualamigh 
eò el [Mv; MvLt 290. 137b] | űtetis szolgala mig 

ele [Dés; DLt 380]. 1644 Czizar Andrasnet vgj 
akarta verni hogy Ne ellieo(n) teobet [Mv; MvLt 
291. 430b]. 1752 En holnap ha élék etzakára 
igyekszem V. Kamarásra® [Mocs K ; Ks 83 Bor-
bándi Szabó György lev. — aVajdakamarás K]. 
1801 nem is kivánok hogy ilyek ezen a Vüágon 
[Mv; SLt 17 P. Horváth Trézsia atyjához]. 

Sz: ~ az Isten Isten látja, Isten a tanúja. 
1570 : Aztalos Peter ázt vallya Mykor eo ez valló 
oda Menth Segeswary Damakos haromzoris azt 
Montha hogy Ely az Jsten hogy Nala vagiona 

Az Azzonnal en Nem Theottem sohowa [Kv; 
TJk III/2. 130. - aTi. a pénz]. 1597 Mondek 
neki, Nam el veotted az gyewrewt teis attal mast 
oda, monda El az Isten hogy nem veottem nemis 
attam hanem Nenem vitte el ládámból [Kv; 
TJk VI/1. 63] # nem tudja, ha él-e vagy meghalt 
azt sem tudja, hol a feje, azt sem tudja, hova 
legyen. 1653 Ezt hallván, a dolgot, soha nem 
tudtam, ha élek é vagy megholtam ? [ETA I„ 
131. 2 NSz] & sem sem hal. 1593 hozzatok 
eleombe chak az bestie lelek kuruat, hat (I) wthes-
sem megh, bar el bochassatok oztan, de vgi chele-
kezem velle, hogi sem el sem hal [Kv; TJk V/l . 
372]. 1644 az Nagi Ianos felesegetül hallottam, 
ezt hogi immár meg vertek volt az Urat, immár 
eöltek volna megh az Urat iob let volna hogi 
sem el sem hal, hanem cziak ugi kínlódik [Mv; 
MvLt 291. 416a]. 

2. életben marad, megél; rămîne ín viaţă, a 
t răi ; am Leben bleiben. 1833 : Mű társaságosan 
mégis nyúsztuk a Bika Tinót de a belső résziben 
többet mint egy veder sárga víszet találtunk és 
a' Májában és epéjében olly sok Mejtett (!)a hogy 
mi tsudálkoztunk hogy adigis hogy volt képes 
elni mert azon Nyavallyával három Marhanak is 
ell kellet volna dögleni [Szeszcsor F ; TL „Motok 
Jánnos mp. Contrás Káplár és Nemes" kezével. 
— aTollvétség Metejt, értsd: mételyt h.]. 

Szk s vagy ~ vagy meghal. 1600 keozeonye az 
Azzoniod az Nylwan való bestie kurwa hogy 
ithon ninchen mert Addigh verem vala hogy vagy 
eel vala, vagy megh hal vala [Kv; T J k VI/1. 
475]. 1653 No — mondának a két csauz (így !) — 
vagy élünk vagy meghalunk, de el kell mennünk 
s meg kell jelentenünk. Azért megtérénk nagy 
lelkünk reszketve [ETA I, 132 NSz. 1621-beli 
eseményre von.]. 

3. éli életét; a-şi trăi viaţa; sein/ihr Leben 
leben/führen. 1585 : Zentkiralj Andrastis esmere(m) 

lowas legeny Vala, zegenywl ele ., Az zegeny 
Azzonys eleg zegeniwl ele, Valamy On zerza(m) 
Iutot volt Kopaz Mateneteol (!) es ezt az 
Azzony eozwegy koraba el oluaztotta Azzal ele | 
mykoron zoba Jutottunk volna kerdezzwk vala 
mynt volnanak es myntt ilninek, Erre így f e l e l e 
Zabo gergelne, vgy ilwnk mintt zegin Emberek 
[Kv; TJk IV/1. 426, 487a]. 1594 : Badachion 
Portio Az Keresthelekiekkel egjenleő teőruen-
ben elnek [Badacson Sz; UC 113/5. 90]. 1631 
jol megh nezem, ha aze az ki az e l e ö t l e á n y vala 
s hat immár kontyban vágjon kerdem hogj 
hol czenaltad te legjny ezt az menieczket illieii 
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hamar, monda hogi Isten atta asszonio(m), hiszem 
igj szoktak az emberek elni [Mv; MvLt 290. 
246b]. 1684 En az én Fiaimat szárnyokra repí-
tettem éllye(ne)k [Dés; Pat.]. 1747 I(ste)n és 
haza Törvénye ellen fertelmes parázna életet 
élte (ne) k a [Torda; TJk III . 134. - aA nővád-
lottak] | Gyakrabban ett, ivutt, vendégeskedett, 
és soha nem dolgozott, sok pénze volt, sŏ t ditseke-
dett vélle, hogj más hát ökre után nem tud ugj 
élni mint ŏ a kinek edgj marhája sintsen [Torda; 
TJk III. 188]. 1839 itten Kávásona Születtem 

emlekezem reá hogy mind Nagy András, 
mind Nagy Mihály mindétig nemessi Szabad-
ságba éltek, és haltak meg [Borb. I I Fekete Lukáts 
(86) gör. egy. vall-ú vall. — aÉrkávás Sz]. 

Szk î ~í világát éli életét. 1769 hogy eddigis 
nem udvarolhattam az én Sok felé való járásim 
miatt mint olj szegény edgjes Legény áki is sok 
bajoskodással éli vüágát arról alázatoson bocsá-
natot kérek [A.ilosva SzD; Ks 94 lev.] ingyen 
~ 1691 : Az Passusnélkül lezegŏ (!) nemeteket 

zabolázzák meg, ingjen élni, vecturakot vonni 
ne engedgjenek, seot fogassák megh az ollyan 
excedálo nemeteket, és kŭlgjék be az Ouartellyba 
[Kv; Törzs. gub. ut.] # ördögnek 1691: 
György Miklós Judith kiván separatiot Posoni 
György Mátkájátul, ez okon hogy az legénytől 
mindenkép (p)en meg hűlemedett, jó most 
meg válniok egy mástul, mint sem ez után őrdőg-
(ne)k ellyenek, Az Legény dicit nem tehetők 
rólla — ha meg hűlt tűllem és el válik [SzJk 
249]. 

4. leledzik; a se afla (ín) ; sich befinden. 1631 
ne vigjetek el edes fiajm, soha nem elek teöbször 
ebben az uetekbena [Mv ; MvLt 290. 239b. — aAsz-
szony paráznaságban]. 1698 Antoninak az Apjátis 
feli akasztották, magais azon latorságb(an) el ma 
is [Gyulatelke K ; Ks. Rusz Todor (70) jb vall.]. 

5. lakik; a locui/trăi; leben, hausen. 1568 : 
az fyaual egyot eltenek, es mindent egy arant 
koltottenek [Kv; TJk I I I / l . 189]. 1624 : mikor 
vizza mene Demien János az Jobbagisagra, ugy 
ada Thott Mihály egy darab retet az valto ret-
be(n) hogy ellien ra j ta [Mv; Bál. 54]. 

6. házastársként él vkivel; a trăi ín căsnicie ; 
als Eheleute (miteinander) leben. 1653 Die 8 
mart(ii) az én anyám Borsos Anna holt meg életé-
nek 57-k esztendejében, élt az apámmal annos 
40 [ETA I, 125 NSz]. 1812 nemis lehet kívánni 
áztat hogy ennek utanna edgyűt ellyenek [Héder-
fája K K ; IB]. 

7. együttél; a trăi laolaltă, a trăi ín concubinaj; 
zusammenleben. 1628 u. Az mint hazzam nepe 
keozzeól egi . . . Diós Anna neuő zolgalo Leanio(m) 
fateallia, es fatealta, velle tiztatalanól el t a [SzJk 
30. — aAz asszony férje]. 1632 ez az Alvinczi 
Geőrgi Deák ezzel az Aszonial eggiőt szöktek 
onnét el az olta igi elnek hŭteötlenöl [Mv; MvLt 
290. 97b]. 

0. meg/összefér, megvan vkivel; a se împăca/a 
trăi ín bună înţelegere cu cineva; (gut) auskommen 
mit jm, sich vertragen. 1572 : Pestesiek Somkwtyak 

es Chatanyak keozeot myndenkor az Bircz wolt 
az hathar es Bykesiggel Jltenek [Dés; DLt 184]. 
1587J1590 Jeovendeobeis olj Attiafiusaggal es 
zeretettel akarnak elni egjmassal hogy ha Jobba-
giok es zolgaiok keozeot vala(m)y haborusagh 
teortennek, Ne warmegjen, hanem vgia(n) it 
teorwenj zerint el Jgazyttassek [Mezőméhes TA; 
Wass]. 1689 : Dévai János . . . elébbeni Feleségé-
velis soha jol nem élt [SzJk 236]. 1700 Ezentűl 
barattsagossa(n) es mint keresztyen emberhez 
illik egy massal jo szemszedsagban elnek eő kmek 
[Dés; Jk]. 1767 azt mondá: a Legényeknek, 
na Ebatta Hunczfuttyi mit csináltok mié<r> 
nem éltek jol melyre monda a fia Kocsis Gyuri 
az Apjánok: mik Apa semmit nem csináltunk s 
nem is csinálunk csak mennyen el Ked [Betlen-
sztmiklós K K ; BK ,,Kun Eva Gombocz Miháj 
Felesége" (42) vall.]. 

9. közösül, szeretkezik; a se îinpreuna, a face 
dragoste; jm beischlafen. 1630 hallotta(m) ezt 
az menieczketeöl hogy eö neki az Ura miat 
kel megh halni, mert eö uele nem kereztieni 
modo(n), hanem pogani modon elt [Mv; MvLt 
290. 224b]. 1732: vélle ugj élt mint ha Ura lett 
volna [Dés; Jk]. 1823 Csernátoni Sámuel Uram 
. . . minden felé el híreit hogy az Aposomalis 
éppen ugy élek mind az Uramal [Radnótfája MT; 
TLt Praes. ir. 65/827-hez Csorvási Györgyné 
Benedek Klára (26) ns vall.]. 

10. ts használ; a folosi; benutzen, gebrauchen. 
1568 az Mogyoroy házhoz Mogyoroy hataron 
walamenny feold wagyon, awagy kywel walo 
hatarokon, kyth az mogyoroy házhoz Eeltli Pal 
wram ., Paal wram zabadon bírhassa [Gyf; 
JHbK XII. 8]. 1569 az gherebenesy Jobbágyok 

egy Lab feoldet Eltenek az feketeben, Mostan 
nem elyk [Ménes MT; VLt 7/692]. 1570 : az Zena 
feuek bely feoldeket Negyuen eztendeye vagion 
Mjolta ew tugya, hogj gyalakwtara Elteek, az 
My deon (I) keleme(n)telkyek Zantottak benneis, 
gyalakwtarol keowetteka es az tyzedet Lazar 
Imrehnek vyttek [ Gy alakút a MT ; Bál. 1. — t ö b b -
ször így! Értsd Gyalakutáról kértek engedélyt 
a földek használatára és odavaló birtokosnak adták 
a tizedet] | Jo zeoleye Maradót volt zent Georgh 
hegien Takach Siluesternek, es Byro Myhal Elte 
egy faka (l)a Ideiglen [Kv; TJk III/2. 163. -
aTollvétség falka h.]. 1572 az keth wth kozyth 

azth az nagy keminy peter fogta voltli el s 
azolta az Ew maradeky eltek byrtak [Gyerő-
monostor K ; KP]. 1574 az nag halaltwl fogwa 
byzonnyal twdom hog' mynd az ket Darab erdőt 
erkedhez Jltek es byrtak [Erked K ; LLt FF. 29]. 
1579 azon kjwl esmett ozttank el esmett eg rez 
zena fywett mellyett forgoban eltek az előtt 
[Zoltán Hsz; HSzjP]. 1586 az varos Erdeyet 
. . . valaky . . ennek vtanna Eelne, raita kaphat-
nak . . . , minden kegielem nelkwl az Espanok 
megh foghassak, es be hozhassak, es fel Akazzak 
[Kv; TanJk 1/1. 29]. 1589 Az darabontoknak 
Itelj az feoldet az szek . . Az mint ennek eleotte 
eltek vgy elliek ezutannis [SzU ; UszT]. 1590/1593 
Az ven Attiatolis vgy hallotta mindenkor, hogy 
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ez peres zygeteczket chiak Deeshez eltik es bírtak 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 1592/1593: mindenkor 
az Deesi Rethi Malomhoz való tüalmas volt az 
az zygeteczke, de soha arra ne(m) emlekezik, 
hogy zent Benedekhez eltík volna [Bálványos-
váralja SzD; Ks]. 1598 : Korsos Pal bira az peres 
feoldet mindeltigh ide Coloswarra eltek s dezmal-
tak [Kv; TJk V/l. 196]. 1600: Az reghi zabad-
sagkor az mikor Abranfalwanak affele niomassa 
wolt, zabad wolt az Abrudfalui chordanak az 
peöres helre menni, raita iarni es elni [UszT 15/57 
,,Chomortan János Beögeözi nemes ember" (60) 
vall.]. 1622: Lowaztelkinek negy Darabiat az 
miolta fogwa tudom es emlekezem rea Apátihoz 
elte az megh holt Kabos Pal Vram [DeUőapáti 
SzD ; E H A]. 1629 : Lattam azt hogy varga Mihály 
hordotta az kutrol az uizet, s mondotta (m) enis 
neki hogi latodé Mihály Ura(m) vgj mond hogy 
mostis eled az kut vizett [Mv; MvLt 290. 176a]. 
1648: ezt az nagi oldalt Kouaczoczi Farkas szamara 
szántották, ennek eleotte penigh sok ezten-
deigh cziak pustaba(n) allot senki nem elte [Diós 
K ; Bál. 82]. 1672: Bárdos Tilalmas Erdeyek 
vagyon az Urak(na)k Nagy Szegh felé, . . . Udvar-
hely és Solymos felé, mellyet az Udvar helyiekkel 
és Solymosiakkal egytt elik, mikor Makkot terem 
szabadon jár raita disznaiok. Epŭletreis szabadon 
elik az Erdőtt [Újfalu (Dabjon-) Sz; Born. 6/24]. 
1681 : Valaki hatalmasul hir nélkül éli à havas 
erdejét, és ott talallyák, minden véle levő java, 
marhaja Contrabontaltatik [Vh; VhU 57]. 1697 : 
a Gyepet . . Péter Luka élte mig élt [Fejér m. ; 
Kath.]. 1718 tudgja meg ki akarattjábul és 
parancsolattjábul nem engedi élni vagj penig 
gyümölcsét meg szedni azon Vasas Sz: Iványi® 
szŏlŏ hegjben ab antiquo az Czegei Vasoktul 
békességesen birattatott puszta Szŏlŏ hegjen lévő 
dio fakat [Wass. - aSzD]. 1725: A ket Tónak 
Nadgyát mind ŏrŏkke szabadoson elte, à Toháti 
szegenység Senki nem tilalmazta [Tóhát TA; 
JHb XI/15]. 1744 : Erdeje vagyon . . . A Falunak 

eszt szabad volt a Falunak élni s vágni, nem 
difficultaltatott az Uraságtol [Vécke U ; LLt Fasc. 
67]. 1754 a mire kívántatott Szabadoson élték 
az erdőt [Ditró Cs; LLt]. 1766: a' Szomszedtság 
jussa nem engedi azt, hogy edgyiknek Marhája, 
Tyúkja, Ludgyai, Réczéi a ' másnak incommo-
dallyanak, eleg példa vagyon a distingvált Udva-
rokon veszekedő szomszédokrol, hát még a' kik 
promiscue elik egymás Vdvarát, mitsoda Békes-
séget lehet onnan reménleni [Torda; TJk V. 310]. 
1770 ezen helyen lévő erdőt a Falusiak mint 
szabad erdőt szabadason élték vágták és hordatták 
[Torockó; Thor. XVI/39]. 1775 azon Erdős 
hellyet régi eleinkis mindétig kŏzŭl élték, miis 
Fajat a szerént usuallyuk [Bodok Hsz; Mk II. 
2/71]. 1797 : A Berek . Ez tziheres; tövisset 
apro kertnek való vesszőt tanaihatni benne, a' 
Falu éli, használlya [Pujon SzD; Wass. Conscr. 
531]. 1801 A cziheres Rész Erdőkbe . . . a ki 
hol Eleitől s régtől fogva Orotványának fel fogta 
éli s használja, a Fáját közre horgya, a helljeit 
kaszállja, Juhait s egyébb szarvasmarháitis legel-

teti bizonyos szállásain [Nagynyulas K ; DLev. 
5]. 1815 : Kegyelmetek és az egész Falusi közönség 
azon közönséges Erdőket minden meg kimillés 
nélkül praedálva vágják, és élik, használyák 
[Sóvárad MT; LLt 88. 11]. 1846 : Vajna Sándor-
nak életében, de halála utánis — ki — mimódon 
élte, 's használta jovait inkább ? [Vaja MT; 
DE 4.] - L. még SzO III , 325. 

11. ts hasznot húz; a trage foloase; Nutzen 
haben/ziehen. 1589 : Lukaczj Georgy Vagasi Actor, 
Zaz Matthias vgian Vágásit periette egj cziereznie 
fa vegett, Jgj talalta az zek hogy . . . eggiut élliek 
az fat es az mi czierezniet le zedett ez Ide(n) Zaz 
matthias rolla aztis megh oza Lukaczj Georgiel 
[UszT]. 1621 Hogj henie vandorlo zemeliek 
i t t az Varoson ne lappanghjanak, es az varost 
szabadoson ne elliek, eo kglmek igj deliberaltanak, 
hogj minden ado fel wetesen, Ado szedeő vraim 
affele zemeliektől Egj Egj fertály adot exigallianak 
[Kv; TanJk I I / l . 312-3 ] . 

12. ts Nemi von.: izélget, használ; (despre o 
femeie) a poseda, a o avea; vögeln. 1568 : o azt 
hallotta Kodory Gasparnetol, hogy azt mongya 
volt, hogy az szoch fabianet Jacab es lorinc elik 
[Kv; TJk I I I / l / 223]. 1572 Mas Zemelynek ez 
Zot Monta Hegedws János az en felesegem Mostan 
hon Ninchen de mykor meg Ieo teis elyed az en 
felesegemet enis az Thyedet [Kv; T J k III/3. 
32]. 1573 eginehanzor hallotta Istwan deák 
zayabol . . . hogi Kozma gergelnet Kwrwanak 
Monta es hogi Regen ely hagta az hagsot megh 
Debrechenbe Aztis Bezellete hogi az Nyreo 
Andrasis zabadon ely [Kv; i.h. 96]. 1582 : hallot-
tam azt hogy Igiartho Georgnek ez mostani 
feleseget elte volna ez az Igiarto Georg vey [Kv; 
T J k IV/1. 73]. 1591 (A leány) monda Aztalos 
Imrehnenek megh ne tagad, mert tudod hogi 
tegedis çlt Naz Mihalj kit eleozeor tagada az 
azzoni, de annak vtanna mikor esmet rea fogta 
volna az leani, monda az Azzoni, vgi vagion hogi 
çlt engemet, de en nem vagiok nehezes teolle 
[Kv; TJk V/l. 83]. 1613 ugi elt mint saiat 
feleseget migh nalla laktam [KJ]. 1631 Szalon-
tajne . . . szitta az Urat hogj Baczki Ka ta az te 
kuruad, inkab eled eötett hogj sem engem ugj 
mond [Mv; MvLt 290. 238b]. 1689 Kopacheli 
Zgie . . . Mihály Déák Ur(am) béresse levén, ugy 
élte az Mihály Déák Ur(am) Feleségét, mint saját 
maga feleségét [Kopacsel F ; BK]. 1696 En 
V aradi Inczédi Mihálj igaz hitem szerint recog-
noscálom, hogj Dosa Mihálj ur(am) a mellj Fele-
séget Kuruczságában el vett volt, minekelőtte el 
vette volnais kurva volt, még Dosa urammalis 
lakott, mások sokan élték [Gyf; Berz. 17. XII] . 
1724 : Pekri Ur(am) mondotta, ha visza adyák 
a Feleségét keserű kenyere lesz nála . . . Fej érné 
harsogja, hogj nem ott éli Feleségét az hol rendi 
[Mezőkirályfva K ; BK. Farkas Mártonné (40) 
jb vall.] | Sófi Szolgálo monta nékem, h(ogy) őt 
ne(m) szolgálni, hanem paráználkodni tar tya Pekri 
Ur(am) és h(ogy) ezt a Leánt n(em) tsak elől, 
hanem hátul is éli [Póka MT; BK. Ersók Tollas 
Gergelyné (32) ns vall.]. 1731 : zugattak és rebes-
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gettek egyís másís afféle hireket hogy Fagarasi 
ur(am) mostoha leányát élné és eztis beszélték 
nemelyek hogy meg is terhesitette volna [Mező-
bánd MT; Born. X X X I X . 16]. 1793: én soha 
nem mégyek ahoz a ' Hóhér keziben való siket 
bolond hamis Lelkű sodomikushoz, mert a ' Férfia-
kot éli [Koronka MT; Told.]. 1823 : Halot tam az 
ötsémnél hogy Nemes Szabó Josef Uram 
élte volna a moston terébe lévő sogor aszszonyát 
. . . , de azt is Csernátoni Sámuel Uram inditotta 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 1849 : 
Hogy Kelemen Béni élt éngemet azt leg kévesbbé 
sem tagadom [Kv; Végr. Vall. 98]. 

13. ts eszik, fogyaszt; a mînca/consuma; essen, 
verbrauchen/zehren. 1570 : Thamas deakne azt 
Mongia, az the leányod az en germekym keo-
zibe Jew es Az kenyer heat fely zedy wgy Ely 
[Kv; T J k III/2. 191]. 1746: Kadar patakaban 
is van egj haszontalan Széna f ŭ a Falu marhaja 
eli [Berz. 16. XLIX. 23]. 1778 : Mihent a mak 
hűlni kezd, a ' Magyarosiak sertései mindgyárt 
élni kezdik [Berekeresztúr MT; i.h. 15. XXXVI . 
14]. 7836 mikor i t t a ho meg mozdul már élik 
az ingó marhák oly sok, jo f ű terem [Nagybacon 
Hsz; HSzjP]. 

14. vkijvmi után ~ vkiből v. valakiéből él ; 
a trăi din a altuia, a t răi după cineva; von einer 
Sache jms leben. 1597 Azt mo(n)da hogy nem 
hogy eò Ados volna, de se ót inkab az eòwş vthan 
elt eòis [UszT 12/58]. 1821 : A ' köz haszonnal es 
az adozo köz nép javával keveset gondolo előre 
nem látó Főldős Úrnak lehet azt tar tani , a ' ki a 
maga embereit, a ' ki (!) u tán ő is él gengiteni, 
és nem erős<ít>eni kivánnya [M.zsombor K ; 
Somb. I I Sombori Farkas kezével]. 

15. élősködik; a trăi ca parazit, a t r ă i pe spina-
rea cuiva; bei jm schmarotzen. 1564 mikor had-
nagiunk közinkbea tar toztunk egy harmad fw 
ţehent neky adny de mastan sereggel haddal 
iwnek közinkbe es reitunk ilnek es kin tyz pinzt 
hat pinzt (így!) veznek [Cssz; SzO I I , 180. — 
aTollban maradha to t t : jött] . 

16. él vmin ; a trăi cu ceva; sich ernähren. 
1570 Azwtanis Mykor az ázzon hozza Ment 
volna, vgian Mynd Azbol elthek mynd ketten 
Az my Siluester thakacztwl Maradót volt | My-
kor Gereb Balas az ew vrah megh holt, 
sem buzaia sem Bora Nem volt . . ., addeglan-
is azzal eltek az Myth Eo odah vy t volt [Kv; 
T J k III/2. 40, 155]. 1585: az Azzony el 
Adogat a Iowaiba(n) seot elis olwaztot az on 
zerzamba(n) es on keoseontiwt chinalt beleolle, 
Azt el Atta, es Azzal elt [Kv; T J k IV/1. 429]. 
1590 : Az Buzabol ualo exitus . . . A t t a m esmet 
az Molnár legenieknek, miuel hogi az Malom nem 
forgoth nem uala miuel elniek, es el akarnak uala 
hadnj, 2 Keöbleöth [Kv; Szám. 4 /XIX . 22]. 
1633 : Hallottam Varga Andrasnetol magatol hog 
mondgia vala am neki ada(m) . . . f iamnak az 
eggik szöleot ellienek utan(n)a [Mv; MvLt 290. 
UOa]. 1658: Vagyon egy aítalagh mezem, azt 
hagyó (m) az felesegemnek feőzze ki mehseret (!) 

Viaszat ellyen belőlle | Az Mely gyòmòlczòt az 
iden szettünk, az kertekben, azt hagyom mind 
az en felesegemnek, Czinallya Egetett Borra s 
ellyen velle [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 
1671 Arbaia és mas helyeken liuő jóságaink-
nak semmi hasznaval nem ilhetűnk még meg 
nem ipithettyük volt és ippen az egy . . . Bá-
tosi joságunkbűl !(!) illünk amint lehet [Baca 
SzD; RLt O. 5 Bánffi Sára aláírásával, de nem 
sk. — aOrbón (SzD) levő]. 1697: ha megh nem 
bántanám miltosagos ur(am) kglmedett velle, 
nekem teczenek hogy marhajoktul csak adgyanak 
portiot mivel erűi az hatarrul ilneka [Szilágycseh; 
BK. — aA darabontok és katonák]. 1718 : Némés 
Udvarheliszéktőlis ( : kinek eddig beneficiumábol 
éltúnk:) el rékedtűnk, Háromszéktől Brassótól 
hasonlo képpen [Somlyó Cs; Ks]. 1722: ne(m) 
akar az átkozott Gazdag Jobbágya részibe jõni 
hogy csepeli jen, házánál bizony az Havas allján 
mind Zab Pogácsával él [Fog.; K J . Rétyi Péter 
lev.]. 1746 : jóllehet Kercsedi lakós vagjok de a 
Bagjoni hatarrol éltünk eleitől fogva [Asz; Told. 
21]. 1754 : Oly Szegénységgel volt Lajos Ur, hogy 
az én Házamból is vitetett kenyeret magához 
nem lévén mivel éllyen [Gernyeszeg MT; TGsz 
16]. 1788 hidje-el ked hogy a ' mig nekem leszsz 
kednek-is leszsz mivel éljen [Nsz; DLev. 1. 11.23]. 
1803 Néhai Moses János a Léányának . . . adot t 
vala egy darabb szanto Földet Mivel nékik nem 
volt elegedö (!) miről élyenek [Szenterzsébet U ; 
Borb. I I agüis id. Lörintzi Sámuel (82) vall.]. 
1817 a mi kevés jöne is attól el ne essen az ehező 
nép ; — a kik azon kegyelmet óhaj tva vár ják, 
s bukálnak is az éhség mián ; Csuszávalis élnek, 
de arra is nem igen kapnak [Póka MT; T L t 
542/817 az 1317/817 jelzet al.]. 

17. fogyaszt; a consuma/folosi; verbrauchen. 
1781 : az Rosmarintos borral ne éljek [Sáromber-
ke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.]. 

Szk : dohányzással ~ dohányozik. 1694: a 
dohányzás felöli a ' melly deliberatumot t ŏ t t a ' 
g(ene)ralis Visitatio a ' széki társaságb(an) hogy 
valaki azzal contumacit(er) él, deponált assék 
confirmallya mind(en) társaságunkra nézve a ' sz : 
G(ene)ralis [SzJk 284] ^ orvossággal ~ orvossá-
got szed. 1728 én bizony Semmi orvossággal 
nem éltem [Darlac K K ; Ap. 1 Apor Susána lev.]. 
1844 : D. Joo orvaságat adot az olta szüntelen 
élek vélle | Josiba sem bizhatom hogy véllem 
jŏjjen mert ŏ is beteges orvaságal él [Kv ; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez] tubákkal ~ (rendsze-
resen) tubákol. 1701 Nagjob Páll János 
magais él a tubákkal majd mindenek élnek 
az tubakkal mi nálunk [Cseb H ; Ks 90]. 

18. folyamodik vmihez; a recurge la ceva ; 
anwenden, etw. ergreifen. 1573 keoztwnk Mikep-
pen az teob varosokbanis Nem Elnek ez felek 
C(om)pulsoriawal [Kv; TanJk V/3. 87b]. 1589 
Az Balint deák haz vetelereòl teczik varosul eó 
kgmeknek hogy ha lewelet kewan a ' hazrol 
eleozeor a ' Conuentek eleót tegie(n) fassiot, hogy 
ez varosba(n) Nemessegenek telliessegesen Renun-
cial, az az Awal nem Eell, hane(m) Amint akar 
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mely ciuis, mindenekbe a' keozeonseges tereh 
visseles ala, es a' varossi theorweny Ala vethi 
magath [Kv; i.h. 1/1. 115]. 1597 Chizar Balintne 
azt felele hogi eo ne(m) ad senkinek teorwennelkewl 
ados lewelet, mert noha azeleot meg igirte wolna, 
de tanachial elt eois, s ne(m) akaria immár adny 
mert nem az ew newere a t tak az zabliakat [Kv; 
T J k VI/1. 44]. 1613 Az második el menetelbennis 
protestatioval elt mi okon ment ela, hogy az vra 
nem hogy magat megh akarna tiztitani, de sőt 
inkab most is hazanal vetkes szemelt büntetetlen 
zenvedne es tartana [Dés; K J. — aUra házától 
a válófélben lévő asszony]. 1655 hallottam 
Razmàny Istvántól Csepreghi Mihályt illyen for-
mán fenyegette, hogy ha èl tőrvennyel bizony 
ugy megh tekergeti, hogy mégh az gyermekenekis 
reszek jutt [CartTr I I ,,Paulus Literátus de Alba 
Júlia" vall.]. 1674 az dolgot az utolsó delibera-
tioja szerint executiob(a) vetettyuk ne is busitso(n) 
Tovab bennŭnkot, ha k(e)g(ye)l(mes)segŭnkel akar 
elni maszokrais (!) nehezsegŭnket ne gerjessze 
[Törzs. Bornemisza Anna resolutioja Galgai Rácz 
Istvánné foly-ra]. 1733 az Citatiokban in longum 
et latum sok labyrinthussal ne ellyenek a Causan-
sok, hanem Cum brevi declaratione merito Causae 
a dolgot exponallyak [Torda; T J k I. 20]. 1808 
a Praetendens Léányoknak vagy Aszszonyoknak 
nem tettzvéna, minthogy Nóvummal nem éltenek 
volt, Nóvum <ot> insinualtanak és azt meg is 
nyerték [Asz; Borb. II. — aAz ítélet]. 1840 
Sem a' panaszlo káros maga állatásait, sem az 
bé panaszlott pásztorok magok mentségeket volta 
képpen bizonyittani nem tudják, és égy más ellen 
inkább csak rá fogásokkal élnek [Dés; DLt 370]. 

Szk: (vmilyen) mértékkel ~ vmilyen mértéket 
használ. 1558 k. az kozonseges Igassagnak Meg-
maradasaerth Illik Mindennek Nehez mertekel 
elny, Ne ket feleuel, Mertha konyiw lezen, tahath 
Mind az feiedelem es Mind az kossegh Megbantatik 
[Nsz; MKsz 1896. 296] * úrvacsorával ~ úrva-
csorát vesz. 1765 az az ember, ki Istent szolgálni 
nem akarja, az vallástalan ember, Kotsis István 
azt teszi, mert sem templomba nem jár, sem Ur 
vatsorájávai nem él . holta után szamár teme-
tése lészen [Szemerja Hsz; HSzjP]. 

19. igénybe vesz; a recurge (la ceva); in An-
spruch nehmen. 1653 k. tudgya eő kglme hogy 
én szegény ember vagyok, és intereses pénzel 
élek [Kv; CartTr II. 876 Csepreghi T. Mihály 
lev.]. 1739 az itten való Borbélynak az Regiment 
Utan Kolosvár felé el kel menni, Maga ugyan 
örömöst maradna, Posztaczki G(ene)ralis Uramis 
magán eret akarván vágatni s curájával élni 
[Ks 99 Komis Antal lev.]. 1823 már eddigis, 
ettzeris máttzoris igen sok féle szinü Atyafiságok-
kal, jo téteményeikkel és segittségekkel éltem 
[Mocsolya Sz; SL]. 

20. vmilyen pénzzel ~ vmüyen pénzt fizető-
eszközül használ; a folosi o monedă drept mijloc 
de plată; irgendein Geld für Zahlungsmittel ver-
wenden. 1653 Akkor pedig igen jó pénz jár vala: 
amaz szép ó dutka 9 pénzbe járt, és az apró pénz 
amaz szép Ferdinandus pénze jár vala, a kivel 

máig is élnek Molduvában és Havasalföldében 
[ETA I, 141 NSz]. 

21. felhasznál; a se folosi/a uza de ceva; gebrau-
chen, benützen. 1539/1675 Ezer forint keotel 
alat keotek magokat harma(n) kŭleon kulòn, 
hogy soha azzal az Sententiaval elni nem akarnak 
hane(m) el szaggattjak, ha penigh ez utan elnenek, 
avagy indítanak velle az In causa(m) Attractuso-
kat valamellyik ezek keozzŭl, az Ezer forint keote-
let megh vehessek, az indító felen [SLt T. 10 
kápt.]. 1573 Azonkeppen senkinek eo k. Biro 
vram vam lewelet Ne aggyon seh Lakónak sem 
zellyernek, kylĕmben hanem Meg Eskwdiek azon 
hogi Idegen Ember kezebe Nem aggya vele elny 
[Kv; TanJk V/3. 71b]. 1588 Biro vram senkiteól 
megh Nem fogia pechetit, ha ky Jdezesre zolgat 
kewan, Aggyon zolgat, Aky penygh pechetet, 
Aggyon pechetet, Az Jdezteteo fel Amint velle 
Akar Eelnj vgy ellien [Kv; i.h. 1/1. 67]. 1599 : 
Mely eó kegme procuratora szouatt, halua(n) 
procuratorom ez mondáson protestált akkor, hogy 
suo tempore ílny akarok pro testimonio ez mondas-
sal kynek most az Ideie [Dés; Eszt-Mk]. 1641 
mondák az papok, hogy Eŏk azzal az p(ro)tectio-
nalis leuelela ne(m) Akarnak elni, Esperest vr(am) 
elle(n), de ha Vicarius vagy pŭspŏk Jŏne be, az 
kik hazassaghokban akarnak haborgatni, azok 
ellen oltalmazzak magokot [Nyújtód Hsz; BfR 
Gr. Kelemen rector scholae (36) vall. — aFej-i 
levéllel]. 1650 Az Leuel erőtlen, mentse 
magat az J hogy az Leuelet nem tsinaltatta, 
tudua nemis elt vele hanem igaz Leuelnek tudta 
mind eddigh s eo rea vgi devenialt, s így az Tiszt 
elle(n) megh szabadul [UszT 8/64. 65b]. 1747 
eŏ ollyan mesterségre tanitatott az német molnár-
tol . hogj Molnár János ugj meg bolondul 
hogy ha a Dévai Szőlőkben olly füvet meg nem 
esméri hogy vélle éllyen haláláig bolond lészen 
[Déva; Ks 112 Vegyes ir. vk]. 

Szk: ~ az alkalmatossággal felhasználja/meg-
ragadja az alkalmat. 1653: Élni akarván azért 
Básta is az alkalmatossággal, enged az uraknak 
jó mód alatt | Rákóczi Sigmondra pedig a porta 
haragját . . vetette volt . . . Ezt a nagy jámbor 
fejedelem látván, éle az alkalmatossággal . . . és 
kiméne Erdélyből [ETA I, 55, 102 NSz. - 1600-, 
ill. 1607-beli eseményre von.]. 1776: Mgs B. Henter 
Antal Urffi élvén az alkalmatossággal magát 
jelentette, és aj állotta mind a Mlgs Groffnénál, 
mind pedig a' M. Kis Aszszony ŏ Ngánál [Kóród 
K K ; GyL. Lad. Lenger fámul. (20) vall.] * 
gonoszul ~ vmivel visszaél vmivel. 1623 De Joli 
megh lassak hogy Ez Mw hwsegunkéll gonoszull 
ne Ellyenek zofogadattlanok Ne legyenek az 
zolgalatt eleótt zokasok zerent el ne buyanak 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.] hamissággal 
1653 én nem hihettem soha el azt, hogy valamely 
fejedelem a maga-verette pénzt letegye, és magát 
megalázza. De Bethlen Gábor evei az álnok hamis-
sággal élvén, más embereknek egész országszerte 
igen nagy kárt tuda szerezni, magának pedig 
hatalmas nagy kincset gyűjte [ETA I, 141 NSz] ¥c 
orvossággal ~ jogorvoslattal él. 1640 : Mely teor-
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uenytetelwnk az I(ncta)knak nem teczuen tudo-
mant teonek hogi Oruossaggal akarnak elni [Mv; 
DLev. 5 ] remédiummaî ~ 'ua.' 1733 : sen-
kinekis egy szinŭ remediummal kettővel élni 
nem lehet, hanem ha az egyiket vagy deponalta 
vagy Judicialiter cassaltatta [Torda; T J k I. 8]. 

Sz : ~ a gyanúperrel. 1757 Hadnagy Uram 
is élvén a' gyanú perrel azért jött el ., tsak 
hamar eszre vette Hadnagy Uram hogy oda vagyon 
a' pénz [Somlyó Sz; Mk IX. Vall. 190]. 1762)1845 
Egerpataki Gyalai István elmenetele után gyanú-
perrel kezdett élni s félni, hogy Gyalai elüti 
az ő kezéről a drága szerencsét s magának kéri 
meg azt a világ szépjét [Hermányi, EDem. I, 109]. 

Magára a szólásra 1. Szí} 23 — 9. 

22. alkalmaz, használ; a aplica; anwenden, 
gebrauchen, benützen. 1560 Az zabad varosok 
penygy mas teruennyel elnek hogy nem mint az 
nemesek [Kv; SLt ST. 6] | ez en lewelemet Attam 
ena ew nekje ennek emlekezetyre es byzonsagara 
pechetemmel meg pechetlettel kywel zoktam 
ylnem [Ketesd K ; SLt J . 1. - "Bethlen Gergely]. 
1573 Ju oda Nyreo András Mond eo lm 
ez poztot keryk kinek Iele ely vezet, Mond András 
arrah Azonnal, vgian Beslak kwrwaffy legek ha 
ki aggyak annal kyleomben Migien az Jelet meg 
hozzak vagi Imigi vagy Amwgy, Mert azzal eltwnk 
[Kv; TanJk III/3. 77]. 1590 : Myerth hogy Elej-
tòl fogwa Aszal elt az szek hogy mikor valamelj 
perest az teòrweny menedekre fogtatott es megh 
nem tartotta az menedek, minddgiart teórwenje 
lett [UszT]. 1593 Az minemw Rendtartassal 
annak eleotte iltenek minden rendbeliek ha zintin 
Nemesek voltanakis [Dés; DLt 241]. 1632: Eles 
be szolgaltatasban semmit sem adnak . Birsagh 
szedesbennis az teöb Fogaras feőlden leueő joszagh 
Teőruenieuel elnek [Ohába F ; UC 14/38. 18]. 
1643 A Francziai Notakra Írattatott Soltarokat 
az Ekklesia be veszy a Templomokban enekelhetik, 
de ugy hogy a másikotis el ne hadgyák, hanem 
alternatim elegyesleg enekellyék. Az Innep napo-
kon pedig arra rendeltetett Énekekkel ellyenek 
[GörgJk 342 a szu-i zsinat végzése]. 1671 énis 
esküszöm ., hogy principálisomat, sem 
titkon, sem nyilván el nem árulom, sőt igaz szol-
gájok, igacz (!) Czedulaval élek, Uram eö kglme 
péczetes Czedulájaval [BfR harmincados esküjé-
ből]. 1703/XVIII. sz. köz. : A mérésb(en) éltenek 
3 ^ három ölés rúddal [M.köblös SzD; RLt]. 
1734 hallottam gjakran szegény Idvezűlt urtol 
natúralek bé szállítása alkalmatosságával hogj 
panaszolkodatt, micsoda kárával esik az i t t való 
konyha tartás, élvén többi között illyen szóval 
hogy elig várnám hogy ettől a Jediculatol meg 
szabadulhatnék [Kv; TK1 Steph. Enyedi (41) 
nb vall.]. 1763 az egész Kővár-vidékin Erdéllyi 
és Bányai Vékákkal promiscue szoktanak élni 
[TKhf 50/1. 480]. 1784: mitsoda szitkokkal és 
fenyegetődző szókkal éltenek Váradi Moses Ur 
Jobbágy emberei nem hallottam [Bánpataka H ; 
JHb XXXI/51. 11]. 1794 hamis Vékával, veder-
rel nem élek [TSb 24]. 1803: Csegezi Ferentz 

. . . magát ot t hogy viselte, hogy nem, s mitsoda 
szókkal élt, mivel a ' Házba elől, hátul igen Nagv 
Zaj és Lárma volt, és bajangás, meg vallani nem 
tudom [Berekeresztúr MT; Berz. 3. 5. B. 1.]. 
1812 vallomásaikot a fennebbiek szerént irtuk 
meg miis all (!) írásunkal és elni szokot petsé-
tűnkel meg erőssítve [Héderfája K K ; IB]. 

23. rendelkezik vmivel/vmi fölött, élvez vmi t ; 
a dispune de ceva, a se folosi de ceva; verfügen 
über etw., genießen. 1560 : az my Anyánk testa-
mentom tetele koronnis Jelen wolt benedek vram 
a testamentom teteit Jol hallotta es sem akkor 
sem az vtan ellene nem zolt sewt Engedet neky 

. es elt az neky hagyot marhakkal [Kv; SLt 
ST. 6]. 1587 Vniowal az ket Nemzeta eozwe 
keotelezwen 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. 5 3 - 4 , 57. - aA kv-i magyarság 
és szászság]. 1593 Tilalmas és Nyomás erdeywel 
ilni akarnak [Dés; DLt 241]. XVII. sz. eleje 
Pan János ilt ezzel ez my priuüegiumu(n)kal [Dés ; 
DLt 362]. 1779 (A Pap-fiak) az hol lakta(na)k 
mindenüt nemessi szabadcságal eltenek az Nemes 
V(árme)gye Tisztei előtis forògvan [Orbó SzD; 
GyL]. 

24. foglalkozik; a se ocupa de/cu; sich beschäf-
tigen/befassen, etw. betreiben. 1589 az kik az 
piacz zelben laknak es korcziomaual eltek tehát 
azok teobbet adgianak az teob hatra lakó keosseg-
nel [Szu; UszT]. 1593 Sowal walo kereskedisseá 

ilni akarnak [Dés; DLt 241]. 1783 Ezer 
Pap Flóra pedig efféle Kálátsolással látom erőssen. 
él, mert meg éggyszer még égy ide való Bullya. 
Péter nevű embernekis ki kalátsolta égy Juhá t 
Szász Régenben valami Szásznál [Faragó K ; 
GyL. Báts Pétre (30) jb vall.]. 

25. tevékenykedik; a-şi desfăşura activitatea; 
sich betätigen, wirken. 1580 Megh ertettek eo 
kegmek Az valaztot vrainknak es az tanachnak 
wegezesset Az Mezarossok es hentelerek felól . 
Az megh I r t Articulussokat mindenekbe App(ro)-
baltak Iawallottak es helie(n) hattak. Byro vramat 
tanachyawal keryk hogy . . . haggya es paran-
chiollya megh hogy ez zerent ellye(n) mind A ket 
fel Az eo Mestersegeknek gyakorlassaba [Kv ; 
TanJk V/3. 223b]. 

él fn 1. muchie; Schneide, Schärfe. 1591 
Annak vtanna erkezek oda Zilagi Jstuan, es 
mikor eggikhez czapot volna ( nem tudom, ha 
zablia lapassaualle, vagi elíuel:) arra is rea tama-
danak, es aligh zaladhata el eleollek [Kv; T J k 
V/l. 87]. 1629 latam az Varga fia hogy ugy 
wte az azonth farba de en nem tudha tam 
hertelen ha az lapiauale auuagy az eliuel az Balta-
nak [Kv; T J k VII/3. 94]. 1653 oly nagy deszka 
lapoczkát csinálának, hogy égtelen volt az, de 
annak élet és fokot faragtak; aval kilenczet ütöt tek 
raj ta a laposával, de az utolsót az élével vágták 
oda fenekére a lapátnak, melyet láttam hogy oly 
súlyosan esett, hogy a fara csontja mind apróra 
törött miatta [ETA I, 47 NSz]. 1770 : Egyéb axUi-
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mára ezen rétnek azak a Banyák nintsenek, hanem 
a kövek le hengeredvén a Bánya szájjábol, kaszálás 
idejen a kaszának ki verik az élit, s a miá igen 
bajos meg kaszálni [Torockó; Thor. XVI/39] | 
Fa áso melynek éle vasas 1 [Rücs MT; Ks 21. 
XV. 24]. 

2. élbarázda; brazdă de margine; Spitzen/ 
Randfurche. 1808: ezen Tőrőkbuza földet . . . 
attól ezt egy régi gyepes él vagy-is Borozda hatá-
rozta meg s mindenkor a ' fellyebb meg-mon-
dott régi gyepes él Borozdáig miveltük, s még 
mikor Szántottuk, az iterált gyepes él borozda 
nagy lévén, s arra az Eke Taliga réá hágván az 
Ekét a' Földböl fel-vetette . . . , azután pedig 
Tktes Keresztes János Ur azon határ gyepes elet 
fel-bontatván, a' maga Torma rész Főidéhez 
Szántatta [Felőr SzD; Bet. 6 Joannes Junior 
Süket (44) col. vall.]. 

3. hegyéi/gerinc; coamă de munte; Bergkante/ 
scheitel. 1673/1682 : Tudom aztis, valamikor megh 
csóválták az Botházika az fenn meg irt élenn . . . 
rakták el az csóvát [M.fráta K ; SLt Q. 12. — aA 
Botháza (K) községbeliek]. 1715 : â határ, onnét 
ki még jen igenesen . . . és mégjen fel ă Felső 
Csupra, â hol is a Sz. Péteri határral megh edgjez, 
Onnét az élen elő a hegjen elé mindenütt, hol is 
megh edgjezik a Sz. Péteri és Gorbai Határ a 
Pojana Sipuluj nevű heljnél [Csákigorbó SzD; 
E H A]. 1732: Magyar Somborona a puszta Nms 
Curia vagyon . . . Dombon, szép kies, s világos 
prospectussu hellyen, . . . mely az Almás vizire 
le nyulo él fókáról rug fel az dombon hoszszan 
az Falu Erdeire [TSb. 51. — aM.zsombor K]. 
1741 az Grintsin nevezetű Szŏlŏk háta megett 
in loco vulgŏ Dupe Gyál vocato az Élen [Pókafva 
AF; EHA]. 1753: a . . . Szekér uton alol meg 
tettzŏ nyerges forma élre, vagy is az élen lévő 
nyerges forma szélre [Marosbogát TA; EHA]. 
1776 : ezen kérdet Broszkai Praediumnak . . . 
igaz határa az élen vagy is Bértzen elé 
fel felé menvén mégyen éppen az Nagy Kristoltzi 
határ széllyig [Szalonna SzD; JHbK XLII/6]. 
1826 (A) Pintze helynek . . . a határát határozza 
az Apor és az Baktsiak Erdejek két koporsó forma 
ele Déiröl [Albis Hsz; BLev. Vall. 2]. 

A szerk. a kettős olvasati lehetőség miatt csak valamelyes 
valószínűséggel tartja e jel. alá vonhatónak a köv., éppen egy 
századdal korábbi adalékot: 1572 : Tudom es hallottam Ryghy 
emberekteol . . . hogi mind az Byrcz elen megyen eleo az 
hatar [Dés; Dl^t 184. — I,. még előmegy 4. al.]. Ha ugyanis 
a szöv-beli elen szót élén alakban olvassuk, a ki jegyzést ide 
vonhatjuk, ha azonban e szót az előtte álló Byrcz-cel egybetar-
tozónak vesszük, az idézet egy bérc-él összetétel adalékának 
tekinthető. — A kettős olvasati lehetőség az I. köt. szerkesz-
tésekor, sajnos, elkerülte a szerk. figyelmét, és így legalább 
kérdőjeles lehetőségként nem iktatta bele az I. köt. címszó -
anyagába a bérc-él címszót. 

Hn. 1597 Az halmoknal az oroszin való Erdeö 
melynek Eggik reszet Az El vttia tartia [Gyeke 
K]. 1673/XIX. sz. eleje : a Közép Él véginél 
[Mezőbánd MT]. 1687: Nyáras Hegyin Bik ally 
élin [F.gyerőmonostora. — aAkkor is, később is 
inkább: M.gyerőmonostor K] . 1732: a ' Hoszszu 
Erdő kőzepin ki a ' Nagj Élre rug ki (sz) [Szász-
sztjakab SzD]. 1759: A Mákó Padgya élin. A 

Szavai Pad élin (k) [M.palatka K]. 1763 a Hegy 
élen [Jákótelke K ; KHn 39]. 1765 A Nagy 
Gorsát élin [Szentháromság MT]. 1767 a Medgyes 
éle. Samé éle. a Vég láb éle [Toldalag MT]. 1778 : 
A' Nagy él megett nevü helybe [M.ózd AF]. 
1804: a ' Kis Bogátban a ' Kopár élen túl [Bágyon 
TA]. 1823 A Szilvás élen (sző) [Bece AF]. 1825 
az ÉH uttya [M.bodza Hsz]. 1829 : A' Hegy élin 
a' csurgónál [Felfalu MT]. 1841 a ' Somos élin 
[Gyalakuta MT]. 1874/1906 : Nyiros éle ( : fődűlő :) 
[Torboszló MT]. — A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. L. még BHn 32, 79 és Mut. 
elszórtan; KHn 79 és Mut. ua. 

4. ? kb. (hosszan elnyúló) földormó/pad; banc 
de pămînt alungit, coamă de pămînt ; (langge-
streckte) Boden/Erdbank. 1780: Ezen Főidnek 
. . . a ' Felső szélin nagy szakadások a ' kőzepin 
pedig olly nagy él vagyon hogy a' mián sem szán-
tani sem kaszálni nem lehet [Nagyercse MT; 
Told. 7o]. 1808 ezen Tőrőkbuza Földet . . . a 
mellyen-is tudniaillik most állok és meg-is hütől-
tem . . . amattól eleitől fogva egy Martos gyepes 
Borozda vagy-is él határozta-meg [Felőr SzD; 
Bet. 6 Petrus Gergely (75) vall.]. 

elabál 1. el/megszökik; a fugi; entkommen. 
1714: Ezeka is esztendeje mult el hogj innét 
hellysegŭnkböl Szelszegrül elabaltanak a Földes 
Uroknak keze alol [Szélszeg. Sz; WLt. — aTi. a 
név szerint felsorolt jb-ok]. 1720: ki rugaszkodik 
az Bar Láczk Fia az Házból és ugi ut i főben az 
birot hogi mindgjart meg hall, ŏ mingjárt elabál, 
azolta is mind bujdosoban vágjon [H; Uti] . 
1727 Bethlen Győrgyne Kollatavich Kata Asz-
szony o Nga B : Szolnok Var(me) gyei Kocsi 
Bogyan Togyer nevű örökös Jobbágyáért, ki is 
most detentioban vagyon, lőnek ez alab specificalt 
Kezesek pro flor. Ung. 40,, 40 . . . , ha penig medio 
tempore elabalni talalna, a meg írt poenaban a ' 
kezesek incurralnak [Kendilóna SzD; TKl]. 1731 
Tudgya e a Tanú nyilván és igazan avagy bizonyo-
son hallottaë hogy az el szŏkŏt emberek 
Felső Gezesrŏl elabaltak és hova elabaltak [F.gezés 
N K ; KA]. 1744: Rűcz Gyirko Felesége régen 
elábalt hová nem tudgyák [Vécke U ; LLt Fasc. 
67]. 1747 Bátyánk Miklós fáért menvén az 
erdőre négy jó ökörrel szánnal, lanczal, fejszével 
kötő fejszevei és két veka buzaval hogj azzal fát 
vegyen, I(ste)n s, Atyafiság törvénye ellen elabalt 
[Torda; TJk III . 24]. 1755: Opriána hűtős ferje-
vel Szetseszk Atyimmal edgyűtt él, lakik, vélle 
hál egy ágyban, Férje mellett locumtenens 
lészen, nem elabal [H; BK Mise. Szent Györgyi 
Ferentz kéméndi ref. préd. keze írása]. 

2. meg/ellép; a o şterge; sich davonmachen. 
1710 (A fosztogató katona) mindgjart arrestál-
tassék, ha penig fegjverkeznék, vagj ellenek 
állana, magát meg nem adván elabálni akarna, 
szabadságok lészen erröszakossonis véle bánni 
[Nsz; KvLt I. 198 gub.]. 1725 : Balo Is tvánt 
a Cancellariarol, repetaltuk vala, Zalányi Apor 
János Ura(m)nál, Szovátrol, fel is adták vala, 
és az mint hozták volna ide haza fele az Keresdi 
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erdőn elabalt, s az olta oda vágjon [Hévíz N K ; 
JHbT]. 1742 : (Veres Sámuel) Bizonyoson Evocal-
tatot t a' Fiscus altal . . . Tőrvényt nem állott, 
hanem elabalván Per Non venit Fejit Ioszágát 
a' mittálta, a ' mint hogj Jószágát elis foglaltatta 
a' Fiscus [Kisenyed AF; J H b Geor. Petrikovits 
(46) nb vall.]. 1754: az Tolvajok bé mentenek volna 
szállás kérni . . . , egyiket mégis fogták, ketteje 
elábált [Káptalan AF; TL]. 1777 : néhai Domokos 
Támás Ur(am) az néhai Béldi Pál factiojában és 
pártolásában reszesülven, Török Országra elábált, 
mellyel minden magát illető, és magának reservált 
rész Jószágát quasi per Notam amittálta [Dés; 
Borb. I]. 

elabálás elszökés; fugä; Entkommen. 1721: 
eô kgl(ne)k egj jobbagja agyon ver ven eô 
Ngának egy szász jobbágyát, azon verés miatt 
a szász mégis holt, melly gyilkos jobbagynak . . 
ki nem adásáért, sŏ t t azon gyilkos elábálásáért 
Nagy Joseph Ur(am) in jus attrahaltatvá(n) . . . 
eò Ngátol, eŏ Nga ellen convincaltatott voltis 
eŏ kglme [Szászvessződ N K ; J H b XXIII/60]. 
1739 : az I. Zöldi Gaspar Vram (: Besenyei István 
Vr(am) elábálása után:) az Actrix(na)k egy bor-
nyus tehenét, az elábált Debitor által prestálando 
interesért el hajtatván, . . . betsű szerint distrá-
hálta [Torda; T J k I. 176]. 

elabalienálódik elidegenedik, idegen kézre kerül; 
a se înstrăina, a ajunge ín mîini s t răine; (ab)-
alieniert werden. 1761 : Bontz Rádutz . . . ide 
való Gyekei Mlgs Possessor Kornis Urak (na) k 
ős őrőkős Jobbágya ki is innen ugy származott 
és ab aléenálodott volt el hogy az Attya meg 
halván az Annya egy Kékesi Pitzi nevü Czigá-
nyok Vajdájához menvén férjhez és eŏis oda men-
vén . . . , meg házadott (!)a [Gyeke K ; Ks 5. 
XII. 22]. - aTollvétség megházasodott h.]. 

elabalienáltatik elidegeníttetik, idegennek ada-
tik el; a fi înstrăinat, a fi ajuns pe mîini străine; 
(ab)alieniert werden. 1597 : azt monta hogy inkab 
eo magha penzebeolis megh waltia az hazat megh 
sem akarya hogy az Arwaktol el abalienaltassek 
[Kv; T J k VI/1. 4]. 

elábált (el/meg)szökött; fugi t ; entkommen, fort-
gelaufen. 1694: Szócz Andr(ás) kivannya maga 
melle hoza túlle elabal (!) Feleseget Brassai 
Kathat [SzJk 287]. 1717 : Pálosi őrőkős élabalt 
Jobbágyok [LLt Fasc. 140]. 1744 : azon elabalt 
fitzkokot . . . rehabealni igyekszik [MNy XXXVIII , 
57]. — L. még elabálás al. 

elaborál 1. elkészít, kidolgoz; a elabora; aus-
führen. 1739 k. midőn a négy Curiat három 
Nyilba tsinálták Nyil vólt a ' három Atyafiakra 
nézve, Nyil vólt 's még pedig accuratè elaboralva 
épületire nézve, midőn a ' két Curiat Óltszemin, 
az egy Bodokit p(ro)porcionaltak [Hsz; Ks 22. 
XXIb]. 1752: A Communis Inquisitio Utrumit 
együtt elaboraltáke az Incta Pársal, vagy az 

Incta Parsnak Se hire, Se tanatsa nem volt benne ? 
[Dob.; MvRK vk]. 

2. elrendez/intéz; a aranja; erledigen, verrich-
ten. 1738 : ha pedig az emiittett Bagasia Commen-
dansa Kgld insinuatioja szerint nem akarna trans-
migrálni, mas designalt Statiora, tudositson Kgld 
bennünket, és Mlgs Commendans G(ene) ralis 
Herczegségénél elaborallyuk [Ap. 1 a gub. Apor 
Péterhez]. 

elaborálhat 1. elkészíthet, kidolgozhat; a putea 
elabora; verfertigen können. 1722 : ne terheltessék 
Ur(am) kgd az mostani Számtartom Sinkai extrac-
tussát ad rectificandum kezembe küldeni, had 
elaboralhassa exactiusobban [Fog.; KS. Rétyi 
Péter lev.]. 

2. elrendezhet/intézhet; a putea aranja; erledi-
gen/fertigbringen können. 1742 : (A) Vár(me)gye 
Deputatussai ezen Instantiab(an) inseralt quaere-
lákott Szebenben az Feo posta Mester vram elótt 
detegallyak, az holottis ha effectumat nem elabo-
ralhattják in Locis debitis promovealni tartsák 
kötelességek (ne) k [K; Somb. I]. 

elaboráltat elkészíttet; a face/dispune să fie 
elaborat; ausführen lassen. 1753: Az v j vetémé-
nyes kertett remenlem Exlltok tetszese szerént 
intéztettem es elabor alt attam, tablóra hasogat-
tat tam, ágyakra ki nyomoztam, fakkal kŏrŭ l 
ültettettem [Marosillye H ; Born. X X X I X . 50]. 

elad 1. eladás út ján értékesít; a vinde; ver-
kaufen. 1507 ha katonak fya lezen azt meg tarca, 
ha pedig <leanya ? > lezen azt a el agya es az Eghaz 
zwksegere <fordica ?> [NylrK VI, 187 Cheh Ist-
ván végr. — aAz eredeti rongált volta miatt nehe-
zen érthető szövegben e szó eladandó házra vonat-
kozhatik]. 1559 Az Mesarosok valamely Barmoth 
ah wagy yth az Coloswary fewldewn az wagy 
zokadalomban wezen azth zabad legyen yde az 
Coloswary hatharra haytany Ees yth megh hyz-
lalny, de az ollyan Barmoth, Ne legyen semmy 
okon az ollyan Barmotha el adny se Thewsernek 
sem egyeb Rendbely embernek [Kv; TanJk V/ l . 
58. — aígy, felesleges ismétléssel!]. 1568 : az zőlőth 
. . . ő nekyk azért kel el adnyok, hogy az beteg 
attyokfyat tartyak vele | en az leannak a t t am 
vala egy kapara oth pénzt es az kapat soha meg 
nem valta hane(m) vgyan oth marat, es en el 
adam [Kv; T J k I I I / l . 159, 199]. 1570 l m 
ez en zeolemet zaz forinton keryk Mint Theccyk 
neked ha ely aggyam Rayta [Kv; T J k III /2. 91]. 
1578 : ha ualami fogiatkozast, az isten valamellikre 
olliat bocziatana, hogy az eo rezze molmot, el 
kelletnek adnjok [Hsz; Bál. 1]. 1584: Zinte 
a ' sokadalomkorth vala, Mikor megh' Arula Bokor 
Caspar Koos Istwannal, Iu ta oda Az Caspar 
felesege S monda neky Caspar: Gazda Azony en 
Az hazat el Adam, Monda az Azony, No ha ell 
Attad en ellene Ne(m) Zolhatok, de lasd megh 
my okon Adod ell chak hogy meg Ne banniad 
towabbara [Kv; T J k IV/1. 317]. 1588: az eggik 
eokeor vgyan oth Karikan* veze az teleltetesert 
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tartasert az masikath en adam ell Zaz tizen eoth 
penzen [Zsákfva Sz; WLt. — aKarika Sz]. 1592 
mikor feiedelem Jobba(gia) akart elladni feoldet 
megh kinalta eleozeor az feyedelem Jobagiat 
erette velle ha megh veotte yo s ha penigh nem 
tehát zabad volt elladni nemes Embernekis [UszT]. 
1604 mikor Zekel görgi el wiue az Zöniegöt, akor 
azt monda Imre Lukaczj neky hogi ad el ez zönie-
göt ha el adhattod 25 forinton ha penig wgi el 
nem adhad (!) am bátor ad el hűz forintonis 
[i.h. 18/167]. 1626 az Beldy Kelemen Vram 
Molnaban az buzat el lopta es eladtan* volt mely 
czjelekedetnek miába ugia(n) elis szókét [Szent-
györgy/Kozmás Cs; BLt. — aEz igealakra 1. NyM 
182 kkj. 1632 : ved megh sogor az szeöleöt s neked 
adom, el kel adno(m) ugj mond [Mv; MvLt 
290. 69b]. 1658 Varadgyan adat t el Balpataki 
Uram egy fundust, Logofet Demeternek [Borberek 
AF; Wass. Perc. 48]. 1660 az eőkreot 
ha kgd megh nem tart tya ugy veszem megh mint 
szinten az szomszédosok szoktak tselekedni, hogy 
eggjjk az masikat megh kenallia ha valamit el 
ád [Kv; TJk VII/3. 288]. 1711 Tudtade ? 
bizanyasan hogy it t mező Bándona az 
mely ház hejet Matefi István Uramek el 
adtanak, el adása napjatol fogva . . . melyik 
Udvarhazhoz birattatott ? [MbK 108. - aMT]. 
1732 (A fogadósnak) Fizetése amit résziről el 
ád, annak tizedike ŏvé [Dál K/Szászsztjakab 
SzD ; TSb 51]. 1744 : veszkán vaszüj el ada Motson 
négj Báránybűrt [Gyeke K ; Ks]. 1764 hallattam 
hogy egy rétet el adatt Tisztarto Szarka vram 
[Koród K K ; Ks 19. I. 6]. 1771 : A pujkákbol 
el adat 35, tíz foríntakan [Rücs MT; Ks 21. XV. 
23]. 1772 a ' Maros térin amikor Buza terem 
abbol ád el és potolja nyomorúságát a Paraszt 
ember [Algyógy H ; J F 36]. 1780 : 11 Potran jo 
Búzát adtanak el [Buza SzD; TSb 24]. 1805 
az idén adatt ela 180 M Forint árát [Ózd AF; 
MúzRadák. — aDe uo. Csirkéért tojásért el ada-
tot t . . ]. 1822— 1823 eladatt hat rakás Forgatsot 
| El adatt 27 véka Búzát [Mezőmadaras MT; 
MvRK]. 1823: fél hold főidet adat el [Várfva TA; 
Borb.]. 1824 Az el kopott és haszon vehetetlen 
Zsákokbol a Szamtarto Ur el adatt 12 Darabat 

. fl 2 [Déva; Ks 106]. 1826 Az őszen a Szt 
Mártani Vintzellér ki fizetésére eladatt 21 xron 
vek áj át a [Bábahalma K K ; RLt O. 1. - aTi. a 
kukoricának]. 1835 a' Báró egy esztendőbe sem 
ád el gabonát már régtől fogva [Zsibó Sz; WLt]. 
1837 lopja a' fát, amit annakutanna bé hord a' 
Városba, 's el ád [Kakasd MT; DLev. 1. II. 28]. 
1840 Kardas András valami complesseivel Kŏ-
vendre el adat 7 gerendát és 5 gŏmbŏjeg fat 
[Várfva TA; Bosla]. — L. még SzO III, 336]. 

Szk: adton 1605 Az ket vraink kiket az 
dezmanak percipialasara biztanak volt varosul 
amely buza megh kezeknel vagion . . . az búzanak 
Arra erdeme zerent atton Aggyak el [Kv; TanJk 
1/1. 532] lábán adja el le vágatlanul/él ve adja 
el. 1597 Ha ky penigh az Mezaros Vraim mind 
kewlseok belseok keozzewl megh talaltatnek aki 
ez vegezes ellen barmat laban el adna, wagi egieb 

vton teoserkedest, chereberet ewzne, tehat az 
el adot marhanak az arraval bewntettessek [Kv; 
i.h. 301]. 

Sz : ~ja a bőrét vásárra viszi a bőrét. 1788 
Ugy vólt, hogy innep utánn mindjárt induljak 
Szebenbe, de meg változott, mivel G Bethlen 
László, holmi Szorgos objectumok miatt bé citála; 
és észre vévém, hogy el adtam a ' bőrőmet. Már 
két napot mulatok itt,. Leveleimnek ŏszve szedése 
végett; és azonnal indulok [Mv; IB. Toldalagi 
László lev.] Jk (örömest) ~ja lelkét emberhez 
méltatlan cselekedetre/szolgálatra vállalkozik. 1813: 
Az ezen ötödik kérdésben felirt szeméjek . 
Minnyájon eszem iszomért örömest el adják Lelke-
ket, azomba Soros, Tolvaj, gyanús Emberek 
vágynák közöttök és Atyafiságos edgybe kötéssel 
is vágynák Kozma Kosztához [F.berekszó Sz; 
BfR III . 12/9 Borián Nutz (48) col. vall.]. 

2. férjhez ad ; a mărita; (mit jm) verheiraten. 
1573 otth volt az Menegzeobe mykor Aztalos 
leorinch ely atta Mwstoha leaniat Keomies gěrgi-
nek [Kv; TJk III/3. 193]. 1628 Ez alatt vra(m), 
nem tudo(m) mi okon, s, mi vegre, az goromba 
leant hirem nelkol, es Attiafiai hirek nelkől ereo 
zákszerent el attak, holualtol fogua(n) Estveigh 
azo(n) napo(n) ereőltetven, de migh az nap fen 
volt addegh az Lean az kezett be nem at ta [SzJk 
24]. 1637 : mikor el adak azt az Czegledi Kata t 
Fazakas Gasparnak, akkor raktak vala ki eggiet 
mas fejer ruhát [Mv; MvLt 291. 93b]. 1653 
Die 7 januar szegődtem volt meg újabban is a 
negyedik esztendőre is Kerekes Jánosnéval, Katá-
val az apja anyja jelenlétekben, de eladám és 
szent János nap estin haza vivé Kerekes János 
[ETA I, 1 5 2 - 3 NSz]. 1732 Karácson után, 
Kádár Péter adván el a' Léányát, az Lakadal-
masok bé mentek Unitárius Praedicator uramhoz, 
s ott vendégeskedtenek az égett boron [Hévíz 
NK; JHbT]. 1803 te nagy valagu el adám a ' 
Leányomat, te ott maradtál [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. - L. még ETA I, 152-3 . 

3. kiad; a da ; vermieten/geben. 1786 A 
Sámsondi emberek aszt panaszolyák, hogy a 
Mlgs Aszony kaszálojokot el a t t a . áren-
dára mely mián a' szolgálatot dificultáják 
[Mezosámsond MT; Berz. 15. XX/18]. 

4. ajándékba ~ elajándékoz, ajándékba a d ; 
a dona, a da ín dar ; verschenken. 1599 elseoben 
Éppel Peterhez kellet menne (m) mert eo nalla 
volt az haz kolchya ahwn az marha volt, eo adott 
vala Negy seoweget ennekem, kit vram Ajandek-
ban Adott el [Kv; TJk VI/1. 301]. 

5. ~ja magát elpártol, eláll; a se vinde; jm/ 
einer Sache untreu/abtrünnig werden. 1576 soha 
Thamas vaida az varos Neŭe alol el nem aggia 
magat, seot ha mas vr Neŭe ala adna magat 
tehat eo raitok az kezesŏkeon meg uehessék az 
zaz forintot [Dés; DLt 193]. 

6. ? elárul; a t răda; verraten | cserben hagy; 
a părăsi pe cineva; im Stich lassen. 1596 Zent 
Pal nap vtan való vasarnap az J my nekònk 
illjen gjalazatos zot zolla . . . El adal s eladatok 
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mind felesegesteól mind gyermeki(m)mel eòsze 
[UszT 11/35]. 

eladandó eladásra kerülő; de v îndut ; was zu 
verkaufen ist. 1588 eó kgmek Negy vraimat 
valaztottanak . . . , hogy ez Negy Vraim a' ket 
Espanokkal ky Mennyenek az el adandó erdeot 
ky hatarozzak [Kv; TanJk 1/1. 88]. 1762 annak 
idejébe (n) a Mészáros Céh senkivel nem colludal-
van, az Szötseknek mindenkor az eladandó bŏrek 
iránt hirt tegjen [Torda; T J k V. 128]. 1822 : 
a' városi népnek el adandó Cserép és Tégla árráról 
vélekedést kívánván adni, a ' Város Tisztartoja 
és Cserép mester meg halgatásokkal — a' Cserép 
és Tégla készítésekre meg kívántató költségeket 
ezekben találtam [Torda; TVLt közig. ir. 631]. 
1853 a ' Kebeleiek Szóbeli kérelemmel follyamod-
tak, hogy a' Mlgs Ur Ígérete szerént jelelném ki 
az eladandó Erdő gyapját ’s árrát mondanám 
meg [Mv; Űjf. 2]. 

eladás 1. vînzare ; Verkauf. 1569 Az my keppen 
Nylúan ky teccik az bizonsagokboly, hogy Nyerges 
Istuanenak, mynden Rezet ky a t tak az hazboly, 
es az haznak el adasaba es chyerelesebe senky sémit 
ne(m) ellenzet [Kv; T J k I I I / l . 255]. 1570: mywel 
Zigartho Myhal es János deák Idegen orzagba 
nem voltak hane(m) ez orzagban es gyakraban az 
varoson laktak, hirekel volt az kertnek ely adasa 

., Azért ely maratthak melleole [Kv ; T J k 
Hl/2. 49]. 1574 Nem latta semy gonozsagat az 
leannak hane(m) azt lat ta hogi eleg zorgalmatos 
volt Azzonyanak Marhaia el adasaban zokada-
lotnba Mellete arwlt [Kv; T J k III /3 . 362c]. 
1578 eo kegmet biro vramat kérik hogy vgya(n) 
valóba megh haggya nekika hogy mindé(n) nemo 
fontot Merteket az wegezes zerent húsnak halnak 
•es egyeb eledelre való dolgoknak el adassaba eló 
vvygyek fogyatkozas nelkwl [Kv; i.h. 171a. — aA 
vásárbíráknak]. 1598 Amire Bornemizza Gergely 
vram kerd az Kalmar Peter haza reze el adasa 
feleol arról Captalan pechetes lewele extal [Kv; 
TJk V/l . 155 ,,Georgius Zent Juani Requisitor 
Colosmonostoriens(is)" vall.]. 1602 Lonay Meni-
hart vallia, hogy Teleky Istwan kerte . . . 
az kertet . Annak vthanna hogy el puztula 
• • • vgy arulta el masnak eugemetis noha zomzedos 
voltam nem kenalt megh el Adasakoron [Kv; 
T J k VI/1. 592]. 1608 : el adasra idegenitisre 
kînzerittettem [Dés; DLt 300]. 1625 Bizoniczia 
megh az Actor hogj nekj hire nem volt benne 
mikor az battia el atta, a ' mikor hire leót az eörok-
segh el adasaban mingjart megh ellenzette [UszT 
65a]. 1676/1681 Az Vasnak el adásában obser-
vállyaa aztis: hogi aszt mindenfelé hordassa 
sokadalmokb(a) [Vh; VhU 660. - aA számtartó]. 
1690 nem tudom, Hogy Nihai öreg Gal György 
es Nagylaki Marton, s u tannokvalo venditorok 
es emptorokis ezen örökség el adasab(an) s vete-
leb(en) valaha cserét töttek volna [Makfva MT; 
pLev. 3. XXXIA. 25]. 1741 ezen el adás vagy 
is Csere Szilágyi János Uram Házában essett 
{Nyárádsztbenedek MT; Told. 22]. 7792 : nékem 

soha nem difficult áltatott fizetésemb(en) vet t 
szénám (na) k átoljába való el adása [Laszó H ; 
Ks 80. XLVIL 5]. 1834 Szebenbe a Barak el 
adásáért Jár tam költettem el 3 Rf [Hosszúaszó 
K K ; Born. F. Ia]. 

2. férjhezadás; măr i ta t ; Verheiraten. 1644 : 
Miklós Deakne elseó el adasakor tudo(in) azt hogj 
ruhát teriteottek Vala k j Veőlczi lukacz az felese-
geuel Jeddi Peterneuel edgjwt, s ugj hazasitak 
k j egj fél zér gereznatjs Attak vala Kata 
Azzonnial [Mv ; MvLt 291. 437a]. 1724 az szegeny 
Miklós Deaknak kedve lett volna az Leanya el 
adasaban, en az lakadalmat sem controveriálom 
sőt akarom [Nsz; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 

eladási értékesítési; de vînzare; Verkaufs-. 
1814 : egy bitsak eladási ára 14 xr [HSzj bicska 
al.]. 1844 . . . Egy török buza tséplő kas. Eladási 
árrok 7 cr. [HSzj törökbúzacséplõ-kas al.]. 

eladat pénzzé tétet, értékesíttet; a face/a dis-
pune să fie vîndut ; verkaufen lassen. 1570 Az 
Thymar Bartos hazat eo K. Biro vram Adassa 
ely [Kv; TanJk V/3. 10b]. 1573 mykor az varas 
az kalandosok feoldet ely adat ta az Zent 
Erzebet kalandosabol veot volt Mezaros Ianos 
gĕrnek at tya egy hold feoldet [Kv; T J k II I /3 . 
246]. 1587 Az Tawaly Saytbol kyt t kezemheoz 
at tak Arwltattam keez pinz f. 1 d. 50. Ez Ideybennis 
adat tam el 10 f. 1. d. 37 [Kv; Szám. 3 /XXXIV 
28 Zabo György isp. m. szám.]. 1606 : Apronkint 
ez eztendeöben egczeris mazzoris adatta(m) el 
szaz negjue(n) keö sot Ezeknek az el adot 
soknak arra az pezbeli perceptioban megh uagion 
Irwa [Kv; i.h. 12a/I]. 1634 Az Barmainknak 

az apraiat es slejtit ki az útra elegtelen es 
alkollmatlan adassak el i t t benn eo kegmek [Wass. 
Cegei Vass János végr.]. 1681 Az Egregi es 
Zalasd vizei jo halasok, azok ab antiquo tilalomba 
tar ta t tak az halászathoz rendeltetett ember 
ne heverne, az ű idejében mindenkor halasztatni 
kellene, es ă szamossat az var szükségére vagy 
aszaltatni, vagy pénzen el adatni [Vh; VhU 49]. 
1736 ŏ Nga el adatta gondviselŏjevel azon tövis 
bokros puszta szŏlŏ főidet, ŏlit két két forinton 
[Torda; T J k I. 106]. 1759: Hájkul Vram a 
Mlgs Groff Ur számára vett 3. hordo bórt 
a’ tizen két vedrest kortsomára tétettvén el-adotta 
[Marosludas TA; TKl Púja Thoader (40) jb vall.]. 
1760 a hármat három arannyért el adotta [Beth-
len SzD; BK. Joan Érsek (32) jb vall.]. 1786 
a Juhok nagyobbár (!) most bárányoztanak, s 
még máig is vágynák bárányozni valók . . . el 
adassunké bennek ? [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1830 el adattam a pijatzan [ K v ; 
Aggm.]. 1850 a ' tiszta búzát el adat tam Désen 
[Bálványosváralja SzD; Born. F. I lf] . 

eladatás értékesíttetés; valorificare, vînzare; 
Verkaufen (lassen). 1746 Azért hogy az el petsé-
telt portékák exmissus Ass(ess)or Atjánkfiai kezek-
ben adattassanak tovább való adósság exconten-
tatiojának el adatására, i tütetett [Torda; T J k 
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I I I . 71]. 1777 : az vővőnek mindenkor szemesnek 
kel lenni s tudni kitől vásárol, annalis inkább ne 
hogy ut adatodgyek a lopot jóknak eladatására 
[H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1834: Nagyságod szóbeli 
porontsolattya kővetkezéseül küldök ket Fekete 
Báránt el adatas véget [F.zsuk K ; SLt]. 

eladatik pénzzé tétet ik; a se vinde; verkauft 
werden. 1571 : vegeztek aztis hogy az varas Erdeye 
ely adassék, kinek ki Meressere Es ely adasara 
valaztottak eo k. Ekkert Jánost es Balint deákot 
[Kv; TanJk V/3. 51b]. 1576: Az varos Erdeye 
Adaszek e l . . . Es hetfeon kezdyek ely az Mereszet 
Bochasson ky az vraimba Byro vram ketteot az 
Erdeo Merĕkel [Kv; i.h. 134a]. 1750: Tolvai 
kiáltásért valósággal megdulatot Király Ferentz 
és 12 forintig Marhája el is adatot [HSzj tolvaj-
kiáltás al.]. 1813 : (A) Czéh Gyűlése arra botsá-
totta volt, Baratosi Joseffnét, hogy ã hány Talpra 
meg esküszik, hogy Ujvari Samuelné által titkon 
el adattanak volna, tehát mind azokat kész ki 
fizetni [Dés; DLt 56. 12]. 1834 : el adatatt 101 
véka vám Buza [Sajókeresztúr SzD; Born. F. 
Ilg]. 1872 a rozs minél hamarább elcsépeltessék, 
s a b. hunyadi piaczon eladassék [M.bikal K ; 
RAk 294]. — L. még HSzj ártány és fentő-fa al. 

Ha. 1819 Csináltatatt | eladatatt | vásárlatt 
[Mezőmadaras MT; MvRLt]. 

eladatlan el nem adot t ; nevîndut; unverkauft. 
1593: Az Erdo el adasakor, az Cikelyekbol es 
Zakadasabol aroltűnk p(ro) f 7 d 0. Marat Esmeg 
El adattlan Erdò f 4 [Kv; Szám. 5/XIX. 18]. 
1595 : vagion meg el adatlan es ki labbalt erdeo 
[Kv; i.h. 6/XI. 32]. 1598 : Maradót meg el adatlan 
hitwan Erdeo p(er) f. 6 [Kv; i.h. 7/XVII. 19]. 

eladatódik pénzzé tétetődik, értékesítődik; a fi 
vîndut; verkauft werden. 1722 : a ' Számtarto . . . 
meg akadatt in Perceptione Pecuniar(um) ne(m) 
tudván hogy adatodott el az Buza, Ros [Fog.; 
K J . Rétyi Péter lev.]. 

eladatott értékesíttetett; vîndut, valorificat; 
verkauft. 1812 : hogy . . . az általam el adatott 
Búzák(na)k az árát a ' szerént administráltam 
légyen arról adom ezen tulajdon kezemmel irt 
Bizonyság tévő Levelemet [Somlyó Sz; IB]. 

Ha. 1855: eladatat [Kide K ; REgyh. lt.]. 
Ez az adalék a kettős olvasati lehetőség miatt a kōv. címszó 

alâ is tartozhatik. 

eladattat értékesíttet; a face/dispune să se 
valorifice; verkaufen lassen. 1676/1687 : Igen 
hasznos volna à tőbb Erdélyi Vrak dicziretes 
peldajaval annak idejeb(en) ösztövér marhakat 
venni, es à havasoko(n) megh hizlaltatván, nekem 
it be(n) nem laktomban el adattatni [Vh; VhU 
678 Thökölyi Imre gazd. ut.] . 

eladattatńs pénzzé tétetés, értékesíttetés; vîn-
zare, valorificare; Verkauf. 1797 parantsolni 
méltóztatik az Dési Só Paj tának az hozzá tartó-

zandó Strázsa házzal édgyütt kotya-vetye által 
esendő el-adattatását [Désakna SzD; DLt]. 

eladattathatik eladódhatik; a putea fi vîndut; 
verkauft werden können. 1810 : (A búza) vékája 
középszerű időben el adattathatik égy égy Magyar 
Forinton [Jenő SzD; Ks 76. 56 Conscr. 618]. 

eladattatik pénzzé tétettetik, értékesíttetik; 
a fi vîndut; verkauft werden. 1679/1681 Az 
gyapjú is mennyi lészen Inspectioja alatt 
csináltasso(n) pokroczokat, mellyek a mikor enne-
ke(m) nem kellenek, adattassanak el [Vh; VhU 
673]. 1721 í r ja Ratiojab(an) . . . hogj valamelly 
8 ökrök adattatvan el, azok hellyeb(en) Praefectus 
vr(am) vett masokat [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1797: 
Ezen Erdőnek nagyobb része tölgyes szálos, egy 
része pedig, el adattatván le vágattatván, el pusz-
t í t tatott [Ajtón K ; EHA]. 1829 : Az el kotya-
vetyézett vagyonok tudom hogy elsőbben hit 
mellett meg betsültettek, az után a maga idejében 
illendő arron el adatattak [Algyógy H ; Bet. 2 
Dávid György (45) szolgáló ember vall.]. 

eladattatódik eladattatik; a fi v îndut ; verkauft 
werden. 1777 : itten a körül lévő helységből végyen 
Marhát, és Mind a kettööknek (I) jelen létekben 
adattatodgyék el [Déva; Ks 92. I . 17 Fülep 
János lev.]. 

eladattatott kiárultatott, értékesíttetett; vîndut, 
valorificat; verkauft. 1854: Ekl(esi)a Dombjáni 
el adattatat Erdő [Kide K ; BHn 102]. 

eladhat 1. értékesíthet, áruba bocsáthat; a 
putea vinde/valorifica; verkaufen können. 1555/ 
1837 ? Atyafi atyjafia ellen idegennek semmijét 
el nem adhassa, sem el nem vallhatja [Szu; SzO 
II, 121]. 1568: adig se az szolot se a mustba el 
ne adhassanak (így I) mignem otet meg elegitik 
[Kv; T J k III/1. 229]. 1578 : eo kegmek wegeztek, 
hogy senky borát idegennek az varosrol hogy ky 
wygyek el ne adhassa, Mert valaky el agya az 
vegezes elle(n), az varas zamara foglallyak el 
[Kv; TanJk V/3. 172b]. 1584: Az Kalmarok es 
kereskedeó rend dolga. Semmy idegen Wagy 
kyweol walo kereskedeó ember, vagy kalmar 
semmy marhaiat ell ne adhassa idegen, wagy 
kyweol walo Embernek, hanem chak ith walo es 
Coloswary embernek, ky Wewen, az sokadalom 
Napiath [Kv; PolgK4]. 7590: Ezt hallotta(m) zaya-
bol Mihály deaknak . . . Ad ide a panczelt . . . , ne 
tala(m) el adhatom, tudod hogy vgy Ada kezeonk-
be a ' Bathori Nagy Antal hogy ha mjvel Masfel 
Zaz ftnal fellieb el adhattiuk az mjenk legien 
[Kv; TJk V/l. 23]. 1596 : egy wteo Orat . . az 
mint jobban el adhatny el aggya [Kv; RDL I-
65]. 1600 (Az üstöt) az A hyre nelkol semmikep-
pen el ne adhassa, ha el adna reze wezne [UszT 
15/181]. 1604: azt monda Imre Lukaczj nekj 
hogi ad el ez zöniegöt ha el adhattod 25 forinton 
ha penig wgi el nem adhad am bátor ad el hűz 
forintonis [Kecset U; i.h. 18/167]. 1605 : (A zálogos 
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jószágot] senkinek el ne zalågosithassak, se el ne 
adhassak [Déva; J H b XXXVI/2]. 1626 : Ha az 
Czikót nem adod, adgy kett forintot, oly louat 
szerzek, hogy el adhad f 16 [Mv; MvLt 291. 71a]. 
1671 : csak Carmasinbol vagy Orosz beorbeol 
csinált sarukat minden rendbelj emberek be 
hozhassanak es el adhassanak [Kv; KvLt Céhir. 
I- 17]. 1706: Ezen joszagn(a)k proventusa volna, 
ha búzát és szénát adhatnan(a)k el és ha penzen 
bort ve ven korcsomát erigalnan(a)k [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv.]. 1740: a jószágát eŏ kegjelme inas-
nak rajtam kivűl el ne adhassa ha adna is ereje 
Senkinek raj ta ne legyen, miglen az hasznot 
rollok el veszem [Albis Hsz; BLev.]. 1764: A 
Csézát must fejéb(en) is probaltam eleget hogj 
eladhassam de senki sem kenal semmivel erette 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII Betze Lajos t t 
lev.]. 1796 k. Az Ökröket el nem adhattam 
Hetven, nyoltzvan, forintnál többet nem iger-
ten(e)k érettek [Banyica K ; IB. Gombos István 
lev.]. 1804 : (A szalonnák) ekkor meg penészedtek 
volt . . . ; s el sem adhatta volna a' Feleségem 
ha más jobb szalonna mellett el nem tsusztatta 
volna [Dés; DLt 198/1807-hez]. 1834: a maga 
marháját . . . remelli hogy vásárban jobban el 
adhassa [F.zsuk K ; SLt évr. Deák Ferenc lev.]. 

â. kiadhat, bérbe adhat ; a putea da ín aren-
dă, a putea arenda; vermieten/pachten können. 
1728 : Farkas Vize tön felyel Nagj Mathe vize 
Szentegj-hazé, a mint el adhatt ják taxa(ja), 
mivel uratlan [Illyefva Hsz; SVJk]. 

3. zálogba ~ zálogba adhat, elzálogosíthat; a 
putea fi zălogit; verpfänden können. 1766 : Fele-
sége még eddig vesztegetőnek nem találtatván, 
hogy Peres dolgainak el igazítására meg kívántató 
kőlcségeire nézve illendő áíran Jószágából zálogb(a) 
el adhasson meg engedtetik [Ne; J H b XXVII/28]. 

4. férjhez adhat; a putea mărita; verheiraten 
können. 1641 f 1642: az kussebbik leaniomat Desffal-
ui Annát adam elseoben ferynek Berzi Mihalynak; 
Miuel az leányt az mikor kérik kerika akkor ad-
hattia el az ember, az utan ugy mint három hettel 
adam az nagiobbikotis el Tar Mihalynak [Mihály-
ivá NK; JHb XXII/37. - a így kétszer !]. 

eladhatás eladás; vînzare; Verkauf. 1844 : Az 
írós vajat tegnap és ma, Vendéglőtől Vendéglőhez, 
Czukrászokhoz, 'Semlésekhez hordoztatta Anyám, 
de az eladhatásra nincs ispeculatio; tegnap 30 Xrt 
ígértek fontjáért [Kv; Pk 7]. 

eladhatásbell értékesíthetőségi; de posibilitatea 
de vînzare; anbringbar, verwertbar. 1815 azon 
környék havasos és erdős lévén nagyon kevés 
betse van a' fának, 's az el adhatás beli környŭl 
állás is ritkán fordul elé [O.nemegye BN; Ks 
77. 19]. 

eladható értékesíthető, pénzzé tehető, áruba 
"bocsátható; care poate fi víndut/valorificat; 
verkaufbar, verkäuflich. 1569 : az zaz vraim keoz-
zwl kettew, Az Thanachbelj vraim keozzwl is 
kettew. Az varas Erdeyere ki Mennyenek Megh 

Jarjak Lássak, es az my ely adható lezen benne 
Ely aggyak [Kv; TanJk V/3, lb]. 1842 (A hely) 
ha oculáltatik, 's el adhatonak határoztatik, a ' 
ns városnak hasznasabb leénd [Dés; DLt 368]. 

eladnlvaló eladásra szánt; destinat vînzării; 
für Verkauf bestimmt. 1624 al adnj való Eggiet-
mas vagio(n) vgj mint kek fonal malosa szeoleö, 
fige Teomlo Turo [Kv; RDL I. 123]. 1752 Hajta-
nak az Uraság Sertéseib(en) kő vért el adné valót 
No 6 [Mócs K ; Ks 83 Borbándi György lev.]. 

eladó I. mn 1. eladásra/értékesítésre szánt; de 
vînzare; für Verkauf bestimmt, verkäuflich. 1573 : 
az Eóczyem háborított engemis meg az en atyam-
tol marattaban (1) mely ennekem edig eladó nem 
wolt arossa sem teóttem [Kv; T J k III/3. 198d]. 
1577 : (A jószágot) en senkinek nem keresem 
sem kotom hanem magamnak ha el ado lezen ű 
kegelmeket meg kenalom uele [Galac BN; WLt]. 
7602 : ha az zeoleo el Ado lenne tehát az verteol 
ne Jdegenedgyek el [Kv; TJk VI/1. 591]. 1604: 
Ele hazata . . . az Zöniegöt es az Ezwst kupát 
nagi matene kinala wele hogy wögiem meg mert 
eladó marhak mindenik [UszT 18/167]. 1632 : 
megie(n) uala ot az uto(n) ele az Vizi Georgine 
fia Geòrg, az katona jnasok szollitak oda s mon-
danak neki edes rokono(m) minekvnk eg nehani 
el ado beörönk uolna uenned megh [Mv; MvLt 
290. 104a]. 1676 ha kinek az eo kereskedesek-
heza oly el adó marhája volna, hajcsa be es o t t 
adgyak el nekiek [Fog.; BesztLt a fej. a beszt-i 
főbíróhoz. — aAz idegen kereskedőkéhez]. 1705 : 
(A) penznek ez szerent való valorahoz valaki magát t 
nem tartya, az Venditor el ado marhajat, az 
Emptor pedígh penzet, eô factô, amitallya [Nsz; 
KvLt I, 192 gub.]. 

Szk: ~vá tesz eladásra/áruba bocsát. 1588: 
hogiha jeŏue(n)deŏbe az tellyes házat Somogy 
András el adowa tenne tehát mindeneknek eleotte 
tartozzék az eŏ Battyát Zabo Demeterth velle 
meg kinalny [Torda; Pk 2]. 1634: Hallottam 
Erszenyes Janostol hogy mondgia vala, inkab 
kez megh halni, hogy sem mint el adova tegie 
az hazat Ha szinte el adova tenneis, ugy 
hadgia hogy senki megh nem nézi, es nem vehet j 
[Mv; MvLt 291. 11a]. 1643: (A házat) ha el 
adoúa tennek, azon beoczwb(en) az Rosas Margit 
aszoni maradeki megh valthassak [Kv; SLt FG. 
7]. 1768: Az Isten Tövissé nevezetű helységben 

amelly Gyűmőlts Fák abban vágynák mikor 
az Isten termest ad a Possessor hirivel tegyék 
el adóvá [Ákosfva MT; EHA]. 1805 : az Dálnoki 
Felső mezŏbeli fŏldiinköt el adóvá tevők [Albis 
Hsz; BLev.]. 1806 találtatott . egy . . por-
tionk, el ádová tevők, melly szerént . vásáros-
sátis találok [Kákova TA; TGsz]. 1866: én ide 
Való Szovàtai Kŭs Miklós . . . a Sok nyomorúsá-
gaim ki pótlása véget kételenttettem (!) a belső 
lakó Joszágomnak a kŭlsŎ és alsó végiből egy 
Darabotskát el adóvá teni [Szováta MT; Bereczki 
József lev. (Mt)] -fc ~vá tétetõdik áruba bocsá-
tódik. 1711 : Vagyon egy ház Szentegy ház Uczá-
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b(an) . . . az ki most benne lakik sok pusztaság 
lévén raj ta mikor belé ment a mit réá költött ha 
el adóvá tétetödnék az ház, refundáltassék az ö 
Epitese [Kv; Pk 6]. 

2. ~ szándék eladási szándék; intenţia de a 
vinde; Verkaufsabsicht. 1718 igy értvén 
Jósika Jmreh Vr(am) eő Nagais . . . Tarsoly Bor-
bara Aszszonnak el adó szándékát meg is 
alkuvának Szász magyar forintokban [Torda ; 
J H b XV/17]. 

3. áruba bocsátó; vînzător, care puné ín vîn-
zare; verkaufend, feilbietend. 1681 (A földet) 
el ado felek réghen Zálogosították el az Nalá-
cziak(na)k [Hátszeg; VhU 152]. 1746 Maga sem 
tagadgya az J. hogy meg nem kérdeszte volt az 
A. hogy ha mi nyavaja (!) vagy hiba ja vagyon 
az fen forgo lónak ne denegallya hane(m), mond-
gya meg igaz(an) . . . , mellyre az el ado fel 
nem egyebet mondott, hane(m) aszt hogy nezze 
meg jol ha láté hibát benne vagy sem [Torda; 
TJk III. 104]. 1847 A' vásár bátorságositására 
nézve Evictiot is vállala az eladó Úr magára 
[Mv; DE 3]. 

4. férjhez menendő, eladó sorban levő; de 
măritat; heiratsfähig. 1582 en el Menek az Swteo 
hazban Zappan vczaba(n) ot en ez Zenegeteo 
Mihalnak es felesegenek tiztessegesen Zolek mint 
leant Zoktak meg kernie, Ez a' Tot Mihály ig 
Zola ennekem, Io Peter vram, chak valamy froska 
Ne volna a' dologban, Amy (!) lęaniunk el Ado 
volna amel' Iambornak zeretetiben volna [Kv; 
TJk IV/1. 34]. 

Szk : ~ leány /leányzó férjhez menendő leány. 
1683 u. ha el ado Leanzo, házasulható legeny 
es Fellyebb való űdős Férfiak s Aszszonyi állatok 
meg halándnak . . . az ministernek Fizessen az 
halotta az temetteteő [Kraszna Sz; SzVJk 39. 

aTollvétség halottért h.].7736 u. : Mikes Kele-
mennek . meghal szép eladó leánya Leülvén 
a vendégek a torban asztalhoz, Mikes Kelemen 

azt mondja: Jó uraim ! . . . az én leányomat 
az én Idvezítő Krisztusomnak adtam férjhez, 
azért valaki engem szeret, ma vigan legyen a 
házamnál [MetTrCs 480]. 

II. fn áruba bocsátó fé l ; vînzător, cel care 
puné ín vînzare; Verkäufer, Feübieter. 1782 
tíz tö Szöllöért, meljet az el ado tartozottis az 
akkori alkalom szerént el ültetni, fizettek . 
egj egj Szekér fát [Dombó K K ; JHb XIX/22. 
20]. 

eladódhatik értékesítődhetik; a putea fi vîndut/ 
valorificat; verkauft werden können. 1797 El 
szokott . . ezenn . . . kortsomán kelni kerek esz-
t(end)őn által Bor, Közép el kelésit véve, Három, 
harmintz, harmintz vedres Hordoval. . ., el adod-
hatik kupája 10. xrokon [Szentgothárd SzD; 
Wass. Conscr. 366]. 

eladódik értékesítődik; a se vinde; verkauft 
werden. 1762 : ugy hirdetik, hogy talám az Marok-
házi erdők egészszen le vágattatván, el adódná-

nak [Dés; Ks 5. IX. 8 Haller Pál lev.]. 1766 
mikor a tőbb Vajda részen lévő házhellyek el 
adódtak volt, az is akkor adódat volt el [ Páncél -
cseh SzD ; RLt O. 1]. 1775 : azon Ház . . . nagyobb 
Summáb(an) és több Jussal ne adodgyék ell, 
mint a mennyiben Ngod Praedecessoritol acqui-
raltatott [Kv; JHb VII/6]. 1792 Desen el ado-
dott Gabona 10a [Szentmargita SzD; Ks 67. 
49. 41. - aTi. véka]. 1807 (A) Fundusbol 
egy darab el adodott, és most bírja Kőntzei 
Gáborné Henter Ágnes aszony [Hsz; Kp IV. 
306]. 1827 Tüzes . . Pej kantza Eladodott 
[Csapó K K ; RLt]. 1829: Szebenbe el adodatt 
Pokafalvi tiszta Buza 64 véka [Pókafva AF; 
Born. F. Ia Bod László t t szám.]. 1834 Elegy-
buza 5 véka el adodatt | 16 véka Zab el adodatt 
[Mezőcsávás MT; MRLt]. 1842 ha abbola biza-
nyas rész el adodikis, mégis azan kivűlis elég tágas 
uttza marad [Dés; DLt 368. — aTi. utcából]. 
1850 a' tiszta búzát el adattam Désen el 
adodott 32 véka 64 f [Bálványos vár alj a SzD ; 
Born. F. Ilf]. 1852 Pokafalvána a ' mi búzának 
és Törők buzanak el kellet adódni el adodott, 
ugy széna is adodott el [Born. F. I l f . — aAF]. 

Ha. 1826 el adodatt [Szentháromság MT. Pf]. 

eladogat apránként elad; a vinde la r înd; nach 
und nach verkaufen. 1585 Mikor megh holt volt 
Zent király András, volt haz ezkeóz Marhaya es 
kewes on zerzama, es az Azzony io ideiglen león 
Eozwegy beteges is león, es el Adogata Iowaiban 
[Kv; TJk IV/1. 429]. 1630 Hogy ozta(n) megh 
hala Bozedi Ferencznek az Annia ugj adogata 
el Gal Mihály hazakat [Mv; MvLt 290. 211a]. 
1691 nagy mertekben bűvőn adta adogatta 
Borát ell [Dés; Jk]. 1712 : Az kik ennek előtteis 
főidet s kaszalot birtanak felesen es el adogattak, 
masoknak, azon földeket pénzen, el vegyűké 
azoktól? [Torda; JHb XV/6]. 1731 Major 
Gjŏrgj . . . az körül való falukban az ur juhait 
el adagatta [Cintos AF; KA]. 1758 : Tavaszszal 
tsepeltettek el egj asztagat Gombasi Janosne el 
adagatta titkon és az árrát maga elis tette [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 1764 Minek előtte 
Jószágait el nem adogatta volté annyi Jószága ? 
[Cserefva MT; Told. 30 vk]. 1776 : az utrizált 
hellyet el adogatták [Mv; i.h. 21]. 1777 meg 
halálozván Etzken András Uram minden Nével 
Nevezendő jusa Bartos Marton Uram kezére 
menvén eő klme elís adogatta vala majd mind 
[Albis Hsz; BLev.]. 1784 : (A joszágokat) Mező 
Bándán . . . a Testver Bátyá(na)k Csétri Sámuel 
majd mind él adagatta volna [Mezőbánd MT; 
MbK XI. 70]. 1787 Ezentúl a Cseresznye érni 
fog fel kŭldjemé Nsgtokhoz Szebenbe vagy el 
adagassam a hogy lehet méltóztassanak paran-
csolni [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1817 
Szilágyi Adám a házi Mobíliait mi édes annyá-
rol maradót azokot adogattya el és él [M.igen 
AF; KmULev. 3]. 1849 több rendbéli és nemű 
gabonait az ŏ rendelése következtében el adogat-
tam [Kv; Végr. Vall. 48]. 

Ha. 1807 : el adagatta [K; KLev.]. 
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eladogattatott eladogatott; vîndut la rînd ; nach 
und nach verkauft. 1780 Mltsgs Baro Branyitskai 
Jósika István Vr ő Nga engemet . . . kénszeritte 
hogy mennék el . . . Várfalvának fungens Falus 
Hűtés Birájáhaz és admonealnam Ocula-
tor Commissariusokat sollicitalni, és azok által a ' 
Falutol sok izben el adagattatott hellyeket revi-
dealtatni el ne mulatná [Asz; Borb. I]. 

eladósodik adósságba merül; a se cufunda ín 
datorii; sich verschulden, verschuldet werden. 
1779 Bizonysága ennek másodszor Communita-
sunk(na)k az az el nyomorodott állapottya mely 
szerént tsak nem mindenek Fülig Farkig el ado-
sodván mind az Felsőbb, mind az alsóbb Tisztek 

el unták és el fáradtak rajtunk az sok execu-
tio(ban) es sok excontentatiokban [Torockó; 
Thor. 21/20]. 

eladott 1. értékesített, pénzzé t e t t ; vîndut, 
valorificat; verkauft. 1582 Az Erdeo Birak 
Attanak be ez Ewen el Adoth Erdeó Arrabol 
f. 100 [Kv; Szám. 3/VI. 7]. 1597 Ha ky penigh 
az Mezaros Vraim mind kewlseok belseok keozzewl 

. . ez vegezes ellen barmat laban el adna, wagi 
egieb vton teoserkedest, chereberet ewzne, tehát 
az el adot marhanak az arraval bewntettessek 
[Kv; TanJk l/l. 301]. 1608 Az el adott Zeoleok-
uek az Arrat penigh az mint wegere mentünk 
Senky az Emptorok keozül megh nem at ta [Kv; 
RDL I. 83]. 1690 (Az) ŏrŏk árron el adott malom 
hely . adá el tŏrŏk árron, . . nyolczvan ma-
gyari forintokért [Huréz F ; Szád.]. 1748: Az 
eladott 14. Ŏkrŏk iránt ugy fateal, mint a' 29. 
és 30dik Testisek [Torda; Borb.]. 1786 a Pad 
nevű hellyre hol j ártanak a lakosak . . . azon el 
adatt kőzőn szekérrelis miért nem takaradhattak ? 
[Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 1795: Szol-
gálatomat miként tellyesitettem bizonyitya a 
Kollégyomnak el adott Gabonának bé szállittasa 
[Elekes AF; BK]. 1806 : Az eladatt huszanhét 
véka tiszta buza árát hiba nélkűlt el hozta az 
expressus | a mult télen el adatt szénám ára 
még mind kűn van [Csapó K K ; LLt]. 1824: 
tartoznak, az el adatt M. Bodoni Joszágat . . . 
által és viszszá adni [Mezőbodon MT; Ks 89]. 
7827 (A vevőt) meg oltalmazza ezen őrőkesen 
eladatt főid bekességes birásábanj [Asz; Borb.I]. 
1835 el adatt negy darab Tulak [Betlensztmiklós 
KK; HG Bethlen lev.]. 1843 a Sz : péteri vásáron 
eladott marhák árra iránt méltóztasson Nagysá-
god rendelkezni [F.zsuk K ; SLt évr.]. 

Szk: ~ ár eladási ár, vételár. 1829 : Bétsi 
czitromakbol u.m. válra valókból, háló Sapkákból, 
Zatskókbol, Réklikből, 's tőbb apróság portékák-
nak eladott árrokbol jött bé tiszta nyeresség 
Rf. 400 [Kv; BLt 12 dologházi nyomt. szám.]. 
1831 két hitván Cedele, vevő neve Providus 
Bak Mihalyne . . . Eladott ára 36 xr [HSzjP]. 

2. férjhez adott/ment; mări tată; verheiratet. 
7684 ; Áz el adot Leányok (na) k Ladára adtam 
Püspöki Sárának f. 1/50. Debreczeni Ersók(na)k 
f. 1//5Q, Christinának f. 1 / / = [Uti]. 

Ha. 1794 el adatt házam [Mv; LLt]. 

eladta eladott; vîndut; verkauft. 7748 Néhai 
Ats János vevé el Felesegul Kovats János 
posteritassat, es Ats János versegre ugj alla bele 
az feliben azon Kovats Istvántól el adta Joszaga 
feleben [Bözödújfalu U; JHb XVIII/20]. 

elágazott kiágazott, távolra került; ramificat; 
verzweigt. 1843 még az 1748 előtt el ágazott 
oldalas ágok beli Petki Fiu és Léány maradékok 
[Mv; Ks 94 Vegyes ir.]. 

elaggott 1. el vénhedt; îmbătrinit; vergreist, ü-
berjahrt. 1845 ö Szegény el aggatt vén korába 
ehel halással kŭzdŏ nyomorult, a mult télig még 
volt egy Fejős Tehene, de az is mételybe el dög-
lött [Görgény MT; Born. F. Vllf] . 

2. megavult; învechit, uzat ; veraltet, abge-
kommen. 1825 A fedele ezenn épületnek lehul-
van az el aggott zsendelyezet rolla, nem régibenn 
Csinos de ezen epŭletre nem illo zsup fedéllé vál-
toztatott (!) [Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 
329]. 

elagyal agyba-főbe ver; a bate măr; krumm 
und lahm schlagen. 1779 Az Exponens Baro 
Ur eô Nga Morosán Stephán nevű beressit, 
kik agyalták, sebhették el annyira hogy életekis 
(így!) kétzéges (!) [Záh TA; Mk V. VII/12 vk]. 

elajándékoz ajándékba ad ; a dona, a da ín 
dar ; verschenken. 1582 Biro V es az thanachy 
walaztak Bornemiza Gergely Vramat feyer warra 
weottem az vtra melyet el ajandekozot 3 lb 
Gesztenyet d. 48. Tizen nyolcz naranchyot f 1 /50 | 
ezekett Byro vram feyerwaratt Aiandekozta ell, 
az maradekiatt Gyalúban aiandekozta eo kegme 
[Kv; Szám. 3/VIII. 1]. 1589 19 Április Hogy 
Byro vram Tordara ment Gywlesbe Borbély 
Janostol veottem zaroz Lemonyat p(ro) f- 5 
Esmeg veottem Naranchiot p(ro) f. 5 Esmeg 6 
eytel Malosat p(ro) f. 2 d. 88. Az Byro vram el 
Ayandekozta Az feo Nagsagos Vraknak. [Kv ; 
i.h. 4/VI. 27]. 1597 Marthon azt felele. hogi 
amit eo el aiandekozot azt eo penze(n) weotte 
[Kv; TJk V/l. 142]. 1736: most olyan grófok 
is vágynák némelyek Erdélyben, hogy ha száz 
ház jobbágyot elajándékozna, alig maradna ötven 
magának [MetTr 318]. L. még i.h. 444 — 5. 

elájul eszméletét veszti; a leşina; ohnmächtig 
werden. 1597 Az el múlt estwe küencz orakor 
hoza az szolgalo Leányom egy időtlen holt gyer-
meket eleomben, kit czak egyszer meg tekintek, 
es mindgyarast el remülek, el annyera hogy el 
ajúlek [Kv; TJk V/l. 133]. 1638: eczer la tam 
azta(n) hogi az feöldeön fekszik, Lazlo, mert el 
aiult vala [Mv; MvLt 291. 135b]. 1692: ben az 
házban csak magát Sárközi Ur(ama)t találván, 
. . . Sárközi Ur(amna)k az dolgot . . . meg beszel-
lŏka, melyre eŏ kglme tön illyen valaszt felesege 
kepeb(en); hogy jóllehet az eŏ kglme felesege othon 

48 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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van de el ájult s velünk szemben nem lehetven; 
eŏ kglmek(ne)k az Divisio tetzik, és semmiben 
nem lésznek Contrariusok [Ne; DobLev. 1/37. — 
aTi. az osztozásra való felszólítás szándékát]. 
1783: az Aszszony ő Nsga arra kérte osztán, 
bár tsak a ' kezét nyújtsa ki, hadd kövesse meg, 
és békéllyenek őszve, de nem tselekedte, akkor 
estve el is ájult buvába az Aszszony ŏ Nsga, más 
nap békéltek osztán meg [Perecsen Sz; IB „Eli-
sabetha Kassai cons. nob. Georgii Sombori" 
(25) vall.]. 

elalacsonyodik elszegényedik/hitványodik; a să-
răci, a deveni sărac; verarmen, arm werden. 
1753 : Ezen kivűl mint és miben tudgya a ' Tanú 
hogy azon Falu mostani Possessor urak keze 
alatt el romlott es alacsonodot volna? [H; Ks 
72 vk]. 

eláldomásoltatik kb. áldomással/italozással meg-
vesztegettetik; a fi înduplecat/determinat prin 
aldămaş/băutură, să treacă cu vedere o con-
travenţie; mit Kauftrunk an einem Ver-
gehen zur Nachsicht bewogen werden. 1840: 
tele van a' Határ marhával mind tul a ' vizén a 
kalangyák közt, mint a Gyertyánoson szemeimmel 
látom azok el nézettetnek vagy a Csovások el 
áldomásoltatnak, s igy foly a ' Szán Szándékos 
prevalicatio (!) [Dés; DLt 921]. 

elalélt dtv ereje vesztett, elerőtlenedett; slăbit, 
fără vlagă; kraftlos geworden. 1718: Kivánnak 
a ' Hid Mesterek hétezer Szekér Veszszőt és ezer 
Szekér Tővisset . . . , ha az adjacens Szekek ne(m) 
subleválnak ez az el alélt hellység véghez ne(m) 
viszi [Fog.; KJ . Rétyi Péter lev.]. 1722: Várván 
ha érhetnék valami Consolatiot, különben éppen 
desperálok ezeknek az el alélt szegénység(ne)k 
meg maradásáról [uo.; K J ua.]. 1739: Ezek 
iránt éngemet és ezen el-alélt Vármegyét mind 
consólálni mind pedig azokban; a ' kik(ne)k meg 
kell-lenni gra(ti)ose et distincte consolálni mél-
tóztassék alázatósón kérem [Nagysajó BN; Ks 
99 Kemény Sámuel aláírásával]. 1816 :nemellyek-
nek tellyességgel nints semmi gabonájok, a Do-
logra egy falat Kenyér nélkül jönnek, máris kellett 
egy kévés Málé Kenyeret süttetni az olyan el 
alélt szegényeknek [Somkerék SzD; Berz. 75]. 

elaléltan elerőtlenedve, legyengülten; slăbit, 
fără vlagă; kraftlos, abgeschwächt. 1791 : tudjae 
a Tanú hogy midőn el alélton Febrúariusb(an) 
haza fele hajtották az ú tba is nyuztonak volna 
Juhokot Bárányokot és el is adtanak Baranyokot 
Bőreket [Kük.; SLt vk]. 

elalienáltathatik elidegeníttethetik, idegen (nem 
vérrokon) kezére adat ta that ik; a putea fi înstrăi-
nat/alienat; (ab)alieniert werden können. 1597 
(Az örökség) nem alienaltathatik igy el teollem 
Verus herestól, vgyan megh kewano(m) az en ha-
zamhoz, minth hogy oda birtak az eleóttis, es 
ahoz az házhoz walo feóld [UszT 12/9]. 

elaljasodik elhitványodik; a ajunge neînsemnat; 
wertlos/niederträchtig werden. 1817: azt jovas-
lom hogy kedves sogor Ur az őtsemet Miklóst 
természet szerént való Fiók (na) k lenni . . . meg 
esmérvén erről készíttessenek égy Authenticum 
Instrumentumot . . . , mert a Gál nevet el nemte-
lenedni, el alljasadni, 's parasztá lenni engedni 
nagy vétek volna [Kv; Pk 3]. 1823 : elallyasodott, 
a ' sertés nyáj igen kitsinyt szaparadott [Nyárád-
sztbenedek MT; Told.]. 

elalkadt kialkudott, lekötött; tocmit, arvunit; 
(aus)bedingt, abgemacht. 1843: Kötelességemnek 
tartám a' Méltoságos Urat tudósítani az el alkudt 
borokrol és árrokrol [Széplak K K ; SLt]. 

elalkuszik ts a tocmi; (aus)bedingen, abmachen. 
1675: mikor az ökröket el alkudták levele jött 
Keresztúri János Uramnak [Wass]. 1682 : én aztis 
megh kérdem hogy alkudta el kegyelmed az házat, 
mellyre monda Nyirŏ János Ur(am) FellyebHét 
száz forintnál [Kv; RDL I. 162]. 1712: Azo(n) 
szŏlŏt, mind fundusáual eggyűtt el alkutta vólna 
eo Keeme Eperjesi István Vram (na) k . . . het-
venket magyari forintokon [Kv; Pk 7]. 1726: 
Mikoron az Tővissi utzáb(an) egy fundussát az 
Feleségem ell alkutta volna Szappanos Sámuel 
Urammal igirt ŏ kglme feleségem(ne)k Hfl 250 
[Ne; Ks 90]. 1761: mikoron azon Sertéseimet 
Maklalni el alkutta, arra kőtőlőzte magát hogy 
annak rendi szerént meg híznak [Roskány H ; 
Ks LXII/8]. 1772 az magokat ületŏ Rátájókat 
az Székely Elek Uramtol magokhoz váltott Rész-
szel edgyutt alkuvak el Mlgs Baro Ur ö Nagának 
[Torda; J H b XV/3]. 1785 : 84 fo r in toka t . , 
talám a gyapjuértis kapunk (: mert el alkudtuk 
Lisznyai vr előtt:) de még fel nem mértük s ki 
se fizették [Bencenc H . ; BK]. 1809/1810: Pataki 
a Tordaiaknak 42 forinton alkutta volt el Másá-
ját a Szalonnának | a ' Szalonnákat a ' Tor-
daiak(na)k elalkudtam volt [Szu; UszLt ComGub. 
1753 u.]. 1817 a ' Nótárius . . . két Lovait 
némelly Abrudbányai Ló Csiszároknak el alkutta 
[Brád H ; Ks 117 Vegyes ír.]. 1818 az Contro-
versia alatt levő Czáp rŭhes lévén 48 xrokon el 
alkutta [Petrilla H ; JHb 36 Prot. 30]. 

elalkuvás tocmire; Unterhandlung. 1807 (A) 
szalonnának égeszsz árával tobb izben is meg-
kereste a ' bé-panaszlott Al-pereseket de hol 
égy, hol más kifogásokkal kívántak a ' panaszlo 
fel-perest magokrol el-taszitani, 's az altal az 
szalonna Vásáráb(an) másnak lett uj jabbi el-alku-
vasával s el ís adásával károsittani [Dés; DLt 
198]. 

eláll 1. félreáll; a se da la o pa r te ; beiseite 
treten. 1572 De En Nem Lattam hogj Az Mes-
teorth Senky hagitotta wolna sem zytta wolna, 
hanem utolzeor . . . walkay Myklos Monda Ally 
el Attyam f j a hágj fusson Áz wayda Embere 
[KP]. 1582 : Hallottam eó magatol vinczeteól 
hog a' Lo el ragatta volt es haromzoris megh 
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kialtotta Az Azzonnak hog el allion a ' lo eleol 
[Kv; T J k IV/1. 16]. 1596: Vtannok indúlek az 
eókreknek, s monda(m) hogy, bizonj el yzem, 
vtanna(m) ieóue nagj Peter Jeótebe k j ragada 
a z eggik rakonchat, s hogy az eókret el teritem 
uala eleimbe alla, s monda ally el, merth ugj 
hagitlak hogy zernyw halált holz en el hagiam 
ozton, nem akara(m) magam nyaúaliaba ejteny 
[UszT 11/34]. 

2. odébbáll, meglép; a o şterge, a o tuli; davon-
gehen, sich fortmachen. 1642 : az marham mellől 
el állott hivattam szaamadasra nem jeott [HSzj 
számadás al.]. 1664: harmad napra visza jőve 
20 marha hijjávai, s én mondék néki miért 
czelekette, mert bizony fel akad; azzal virat-
tát nem várá, hane(m) el alla [Szentanna MT; 
Bál. 55]. 

Szk î imide-amoda ~ kb. elszéledez. 1618 : 
az fővezér bément az derekában Perzsiának, 
országot pusztít-ront szörnyön: a perzsiai hadak 
imide-amoda elállottak előttök [BTN 114]. 

3. el/odahagy; a lăsa; verlassen. 1663 : Santa 
Ersok Nemes szemelj, ki annak elótte . . . Georgifi 
Georgi(ne)k Felesege volt, mostan penighlen mire 
való gondolattjabol el álván Georgi melleol 
szolgaiaual el szeŏkven Banjara ki boliogván 
[Iszló MT; BLT]. 

4. békén hagy; a nu mai necăji/pisa; in Ruhe 
lassen. 1629 egykor az eokreok mellet leweo 
Inas nem jeoue be, hane(m) kűn marada halnj 
az mondá reggel hogy eotet megh nyomtak az 
boszorkányok . . . az Eokeor szarvarol az ui Istrán-
got le szakasztottak engem váltig gyeotre, rollam 
el alua(n) az Tehen ala űle megh feje ugyan chyor-
got [Kv; TJk VII/3. 122]. 1653: Hanem osz-
tán hogy a barátok klastromából lett eskolá-
ból az égés után kastélyt csinálának . . . a vár-
ban is rendelének scholának való házakat, kiben 
szoruláskor a mester és deákok s gyermekek 
lakhassanak s tanulhassanak. A papok azért így 
állának el rollunk és akkor is ilyen módon lőn 
dolgunk a jámbor praedicatorokkal a kastély dol-
gából [ETA I, 90 NSz]. 

5. elpártol; a abandona; von jm/einer Sache 
abfallén. 7586 : Procuratorom vala Berzete Mi-
hály vrà(m) ellen Igyarto Georgy, Mywelget-
tem Munkaiaert, zinte a' veghin a ' pernek el 
Alla melleolle(m), kere hogy Ne ereoltessem to-
vab hogy Agallion Mihály vra(m) elle(n) | 
Eotweos Orbán vallia, Ezt tudom Igyarto Georg-
heóz, fogatta(m) Vala megh Bor (nemi) za Ianos 
ellen Procatornak . . . De mikor Az tablara Appel-
laltak volna a ' pert el Alla melleolle(m) es mas 
procatort kelletek fogadnom [Kv; T J k IV/1. 
586, 588]. 

6. kb. kiáll vmiből; a se retrage din/de la; 
aufhören. 1573: Mond gal No l m en Twdo-
mant tezek kegek Eleot hogi En ez may Naptwl 
fogwa semmy zerenceyet Nem tartom sem Barom-
nak se(m) egebnek semmy keozemet hozza nem 
awatom. Mond vince Nem lehet az hogy te el 
aly melleole, Mert te az felere velem tars vagi, 
Teis oztottalky az Marhaba melinek a r r a tbe kely 

zedned, Azért ha ely allasis az Barom Melleol 
Ninch mit tenne (m), Neke(m) ely kely vele Men-
ne(m) Illenmodon valtak ely egmastwl [Kv; 
T J k III/3. 122]. 

7. elhagy vkit, elpártol vkitől; a părăsi pe 
cineva, a fi necredincios cuiva; jm untreu, ab-
trünnig werden. 1565: Ott a király megveri vala 
őket, de a törökök elárulák a királyt, és elállának 
a törökök a király meUől [ETA I, 24 BS]. 1581 : 
Azért galaczy Iosa kettó (I) Erre my Előttünk 
Magat hogy ha galaczy Istwa(n) Mellel el allana 
A wagy Ew Ellene az wtan wegezne walamit 
tehát fl. 100 Maragion [Erked K ; WLt]. 1653: 
Csik, Gyergyó és Udvarhely egy néhány falukkal 
öszve, Marosszéken is a havas alatt egy néhány 
falu nem állottak el a régi avas pápistaság mellől 
[ETA I, 28 NSz] | miuel Szegeni tŏrŏk ianos 
nekem regi iambor Szolgám úolt es az tóbi mind 
el alottak melölem czak egiedúl maradót az edes 
ŭramtol maradót Szolgák kózúl meletem 
hagiok neki kesz pénzt f 50 ket ŏkrŏt ket io kan-
cza louat es ket borius tehenet [JHbK XLII /3 
Kovacsoczy Zsuzsanna végr.]. 1662/1681 ; Őrőkős 
õstűl maradt Erdőháti Jobbágyom* Sok rend-
beli valtozo alapatimba . . . feje fen allattaigh 
hivségét tökélletesen megh mutatta, halalavalis 
kész megh peczetelni, mellőlem el nem allat [Vh; 
VhU 333 Zolyomi Miklós ad. lev. - aVoith Mihály]. 
1744: Király Biro Vr(am) . . . igen Szégyenlette, 
hogy a ' Faluk bé nem j ártanak ä Connumeratiora, 
még étczakais eo kglmë nem alhatott; buslodott 
erŏssen hogy a dolog ugy esett . . . , hanem Kŏ -
peczi Bálás András, hogy elŏ érkezék a ' Kŏpecziek-
kel, eo kezdé mondani hogy mi Pártosok va-
gyunk, s el állottunk mellölleŏk [Középajta Hsz; 
INyR]. 

Szk s vkinek neve alól el nem áll vki (földesura) 
nevét el nem hagyja, tőle (más földesúrhoz) el 
nem kŏteleződik. 1576 : soha az város neue alol 
el nem al [Dés; DLt 193]. 1619 Baga Peter es 
Baga Miklós . . . megh esküt erős hittel hogy 
valameg elnek soha az vram neue alol al ne(m) 
alnak, hanem fiurul fiura megh maradnak seot 
hogj ha valami haboru tortinikis I(ste)n kitul 
oltalmazzon, tehát velünk edgiut eokis haza Iu-
nek es szolgainak holtigh [Kozárvár SzD; SLt 
CD. 4]. 

8. letesz szándékáról, felhagy próbálkozásával; 
a renunţa la intenţia sa, a-şi abandona încercarea ; 
das Vorhaben aufgeben, davon abstehen. 1674/ 
1676 : az Eoreg Rákóczi György Fejedelem, két 
Cancellárista Deákoka t . . . , Mező Szüvas(na)k el 
foglalására kűlde, akkor időben lévén én Vármegye 
Szolga birája . . . , velem tütaták a' Déákokat, 
azok által a' Fejedelmet, hogy ne foglallyák s ne 
foglaltassa el ő Naga hatalmasul, mely tiltasra 
el nem álla (na) k, hanem az Aszszony, Kamuthi 
Miklosné Asszonyom akkori Tiszt arta ja Imre 
Déák Repulsiot t é t e t e . . . , mely Repulsio tételre 
el allának a' Déákok, onnét által ménenek Eor-
ményesre [Köbölkút K ; JHbK XX/21]. 1693: 
(Fodor István így szólt) kigyelmed Vicze Jspan 
Ur miczoda reratoriaval (!) jŏ reánk dúlni mikor 
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kolt es kik alt(al) t i l tata is Jspan Uramat, 
de eokigyelme megh nem aluan, ezen Fodor Ist-
v(an) Nalla leuŏ pallossat háromszor feligh feligh 
ki vonu(an) es igy ton repulsiot Vicze Jspan 
azzal el alla [K; Born. XL. 87]. 

9. (mesterségével) felhagy; a-şi abandona me-
seria, a se lăsa de meserie; aufhören/lassen. 1597 
aki mezaros akar lenny az mindé (n) vton az teo-
sersegnekewl minden chereberenelkewl el legien, 
es annak beket hagiwa(n) az mezarlast giakorollia. 
Aki penigh az teossersegh melleol el allany nem 
akarna, tehát az ollyan mesterseget el vezesse 
soha tellies eleteben ne mezarolhasson [Kv; Tan-
J k 1/1. 300]. 

10. l e m o n d j a renunţa; verzichten. 1579 Meg 
ertettek eo kegmek Az eo Naga walaz tetelet 
Cancellarius vram Ieczesseból . . . hogy eo Na-
ga teorwenyre ereztette az dolgot a ket fel 
keozt, Melyet Az Mezarosok wyzaltatnak hogy 
eok teorwenre magokat nem Igirtek volna, Seot 
Nem akarnanak lewelek es priuüegiumok mellól 
elis allany [Kv; TanJk V/3. 186a]. 1584 Monda 
Bokorne en az en haza(m) melleol el Nem 
állok, Mert Akaratom ellen Atta el az en ura(m) 
[Kv; T J k IV/1. 319]. 1589 k. az varas vegen 
való Zabo Thamas feoldere az varas k j mene es 
zabadde hagia Zabo Thamas eokett ha le vonniaka, 
de mierthogjh az biro el alla melleole, az Varasis 
helie(n) ha<gia> [SzU; UszT. - aA kerítést]. 
1622 : (A tanorok felét) Az utan az Toldalagi 
Mihalj teolwnk megh kere Fejedelem paranczjo-
lattiaual mint hogj Beczj Imrehreöl reajok szállót 
volna Attjafiastol my el allank az eorėòksegh 
melėól az utan en ne(m) tudo(m) mint niultak 
hozza az szent Imrehiek [Csatószeg Cs; BLt 3 
Joannes Peter de Czjatozegj (55) nb vall.]. 1632 
Tòke Janos . el alla az cheh elòt az mellől az 
elòbbi szolgája mellòl mert en ugia(n) adtam 
tanacsul nekj hog' eróuel tò t szemnek nincsen 
Vilaga mit kapdosz ra j ta ha nincse(n) kedue az 
nallad ualo lakáshoz [Mv; MvLt 290. 103b —4a]. 
1633 Mi az kòtes leuel continentiaia mellòl 
el nem állunk. Hanem a Jobbagiot . . megh 
keuanniuk [Szava K ; Törzs]. 1680 Thasnadi 
Janos . facultaltatni kiua(n) hogy felesegett 
Kegyes Annát ki mellŏlle el szŏkŏt, kezhez kivet-
hesse (így!) az hol talaltathatik, mivel könnyön 
nem akar mellŏlle el állani [SzJk 151]. 1766/ 
1802 nap fényre jött hogy a Mlgs Actorak duplici 
via fundáltanak praetensiojakban, amidőn Instan-
tiajakbeli expositiojakot látván tőrvény ut tyán 
kivűl fundáltnak lenni a t tól elallottanak, s m á s 
menedekesebb utat kerestenek [BSz; J H b LXVII/3. 
8]. 1780 (A céhbeliek) mondották, hogy mitsoda 
okokra nézve nem állanak el privilégiumok és 
Jussok mellől [Ne; Borb. II] . 1801 Értésünkre 
esvén nékünk az O. Budai® Inclytus Possessora-
tusnak ebbéli cselekedete, akkor . Törvényesen 
tiltattuk, azon erdőnek bírásától, használásától; 
Mind azon által praetensio jaktol el nem állotta-
nak [JHb LXVII/4. 8. - aBurjánosóbuda, ké-
sőbb Bodonkút K]. 1826 Én azon Commissio 
határozásának a ' Gyalakuti Communitassal együtt 

most is álhatatoson insistalok, és a ' mellől telyes-
séggel el sem állok [Msz; GyL]. 

Szk: ~ az árutól. 1607 Instál az A s azt 
mondgia hogj Ne(m) megien oda, Nem ál az elseó 
Arutol mostis el [Mv. MvLt 290. 15b]. 

11. megtagad; a renega; ableugnen/schwören. 
1590 Megh zabaditia az teorweny bartalis Marthat 
Gergely Mihály vei Jakabffy Gergely vra Ellen 
ky eotett el hat ta hiti melleol el alloti az eo mar-
haiat az azzony el hozhassa es Haza Jeohesse(n) 
az batiayhoz [UszT]. 1595 felesegemeth is kerem 
azon kerlek hogy hited melleől el ne meny mert 
en hitem melleol el nem állok teőruenynel kwl 
[i.h. 10/95 — A fog. ilyen zavaros !]. 1831: mely 
vallomasomtol soha élnem állak [Dés; DLt 332]. 

12. megszeg; a călca, a nu respecta; brechen. 
1718 nem jovalhatom, hogy klmd el aljon az 
Contractus mellől, hanem ha az Ur Haller Laszlo 
ur(am) sponte az maga résziről, az első Contrac-
tustol el állana [Ks. Apor Péter lev.]. 1834 a ' 
Felperes Közönség ellen véghez vi tetet t megin-
tés alkalmával tisztán kinyilatkoztatták, hogy a ' 
kérdéseit hellyet Törvény uttyán kivánnyák ma-
goknak ítéltetni ., mégis azon ígéretektől elál-
lottak [Asz; Borb.]. 

13. elzár/rekeszt; a închide/izola; versperren 
stellen. 1766: azon SzÜvásbeli Főid a mellette 
valóból szakadott ki, a viz el állotta, s nem lehet-
vén mindenkor meg szántani parlagjában mara-
dott [Kökös Hsz; Kp I. 234]. 

14. érvénytelenné válik, érvényét veszti; a-şi 
pierde valabüitatea; ungültig werden. 1803 
jövendőre nézve e Naptol fogva egy Czéh Mester-
nek is Czeh Mesteri fizetése ne legyen el alván 
Protocollumban irt azon Conclusum ., hogy a 
Czeh Mesternek 2 Rf fizetése légyen [Kv; FésűsC Jk 
24]. 

15. teljesen kimerül; a-şi epuiza puterile, a se 
istovi; sich abhetzen, erschöpft werden. 1595 
Ez zegíny Ember loua el allot volt, mert Eniedig 
haytottak, Ŏnnat meg terwen Tordan el allot es 
oda hattak [Kv; Szám. 6/XVI. 28]. 1625 Farkas 
Georgi loa az Dragi erdeon el alua(n) es vizza 
hozua(n) fizettem .4. meli feoldre f — d 50 [Kv; 
i.h. 16/XXXV. 120]. 1706 (A város kőfalán) 
eddég elé erőnk felett is munkálódtunk; de mivel 
már, ugjan el állottunk a ' mindennapi szolgálat-
ban ; alázatossan instálunk ezen is hogj segittes-
sŭnk másunnét is ez munkában [Kv ; KvLt I-
193 Kv városa a gub-hoz]. 1722 : az jobagyok 
ökrei nem hiszem hogy be mehesenék mér él 
alotak [Szentpál K ; TKl Mihály deák lev.]. 
1751 én az ŏ Naga Szekere nyomá(n) jöttem 
lovaim el álottak. ha tsak Gálfalvaig kelet vólna 
még mennem, az mezőn kelet volna rekednem 
[Abosfalva K K ; Ks 83 Borbándi Szabó György 
lev.]. 1763 ŏk pedig addig vérték az ŏkrŏmŏ t 
mig el-állottak belé | Agyagasi Sándort . . . addig 
verte mig el állott ra j ta [Udvarfva MT; Told. 
44/15]. 1782 már a karjainkis el ál lat t a sok 
hordozás és emelés miatt [Mv; DLev. 4. XXXVI]-
1810: a menyi lovam mind el állott a Doctor s' 
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orvosság után való járásban [Buza SzD; J H b 
Jósika János lev.]. 1829 a' lovak felette erősen 
sikomattak — el voltak fáradva lassan mentek 
ugy annyira hogy ott a' mezőbe a' hegyen alol 
egy fogadonál el szürkület tűnk . . . , de a ' lovak 
is ugy el állottak volt kéntelen voltam meg hálni 
*bba a' pusztába [Kv; Pk 6]. 

16. ~ a szava szava szegik, megnémul; a amuţi ; 
stumm werden, verstummen. 1582 Orsolia Keo-
wer Lazlone vallia . . égkor mikor az Zowa el 
Allot volna fekete Jacabnenak váltig kerdez-
tewk az beteg Azzont ha volna penze, De Nem 
tudót zolhatny hane(m) olliankor az kamara fele 
tekintet [Kv; T J k IV/1. 103]. 1839 Donáth 
Éva aszszonynak a' szova el állott volt halála 
előtt [Angyalos Hsz; HSzjP]. 

17. beáll, elszegődik; a se tocmi, a se angaja ė
t 

sich verdingen. 1763 ha Szakmári hellyet nem 
fagadat Natsád más legent, én mihent, Natsád 
Parantsalattyát veszem mindgjár ki kŭdem talám 
adig el nem al szogának [Kóród K K ; Ks XII . 19 
Szarka József gazdatiszt lev.]. 

elállat 1. eltérít; a abate; ablenken. 1586 
Melchior Nemet fassus est . . ky veot vala 
valamy tallért Erzenebeol es azal kezde kenalny 
kyt el ne(m) veok teolle hogj lata hogj el ne(m) 
haythat Monda ha meg mondod ezt valakynek 
menhart vra(m) meg tagado(m); Jg akarja vala 
el hajtanj es allatnj az zegenj azon melleol [Kv; 
TJk IV/1. 615-6 ] . 

2. ? lemondat vmiről; a face (pe cineva) să 
renunţe la ceva; verzichten, einer Sache entsagen 
lassen. 1791 : Nem idegenek attól a f i ak : hogy a 
Méltoságos Grófné, ha telyességgel az irt Törvén-
telen Testamentumtol el nem akarna állatni, 
botsássa ébbeli kívánságát árbiträtivára, es amit 
ez iránt azon árbitrativum Forum itél meg állói 
lésznek [Kv; JHb XLIV/6]. 

elállhat 1. lemondhat; a putea renunţa la ceva; 
auf etw. verzichten können. 1780 a ' Tzéh meste-
rek kezdettenek szollani. hogy mitsoda okok 
mellett nem álhatnak el a’ pap vállasztásáb(an) 
és hívásában való szabadságok mellŏll és egyszers-
mind privüegiumok mellől [Ne; Borb. I I Kováts 
Jósef rektor-prof. lev.]. 1857 Dobos Jánosra 
nézve utasításom van a' Tekintetes urtol — a' 
melytől tsak ugy álhatók el, ha ezen ügy a Tekin-
tetes úrral elbékéllődik [Komolló Hsz; Bet. 4 
Sylvester Dávid lev.]. 

2. ~ mellőle a. (prókátor) letehet/mondhat a 
per tovább viteléről; (procatorul) poate renunţa 
la continuarea procesului; die Weiterführung des 
Prozesses einstellen können. 1586 Monda(m) Jo 
Georgj vra(m) bizon ne(m) twta(m) hogj Ianos 
Dejak fya legen Balassy lazlonak mert fel ne(m) 
veote(m) volna az Caűsat De Jmmar masfel 
forjntot adot nagj balas az zolgaloiaert zolgala-
tomba(n) penze nalla(m) vagion Tyztessege(m) 
nem agja hogj el alhassak melleole [Kv ; T J k 
IV/1. 615—6]. — b. leteheti a mesterségét, letehet 
mestersége folytatásáról; a putea renunţa la exer-

citarea meseriei; mit dem Handwerk aufhören 
können, auf die Fortsetzung des Handwerks ver-
zichten können. 1597 Aki penigh az teossersegh 
melleol el allany nem akarna, tehat az ollyan mes-
terseget el vezesse. Thowaba amely tarsalkoda-
sok mosta(n) egimas keozeot wagion, az melleol 
semmy vthon es semminemw zin alat ez keowet-
keozendeo pewnkeost napigh el ne alhasson, 
hane(m) tartozzék mellette megh maradny [Kv; 
TanJk 1/1. 300]. 

3. eltűrhet/szenvedhet; a putea tolera/răbda; 
dulden können. 1620 hallotta(m) czinige Antaltul 
mikoro(n) az pallót vayda János vra(m) el vagta 

monda vayda Ianosnak, hogy vagy ky vez 
innét, vagy en ky vezek de egyknek megh kel 
lenny mert ezt el ne(m) alhatyuk [Páncélcseh 
SzD; RLt O. Kadas Demeter (48) jb vall.]. 

4. elviselhet/szenvedhet; a putea suporta/în-
dura; ertragen können. 1589\XVlî. sz. eleje: 
Ha az Inas az eo Mesterenek kemensege vagi 
tartasa, auagi egieb ok miat, az lakast el nem 
álhatná, teolle el menne, Tehat az Vrnak panaszat, 
es az Inasnakis panaszolkodását, az mesterek 
megh ertuen Ha az Jnas panaszsza elegeden-
deonek itiltetik tehat az Jnasnak mas mestert 
adgianak [Kv; KőmCArt. 4 - 5 ] . 1597 Hallottam 
Vicey Ersebetnek zaiabol ülien panazolkodasit 
Marton vramnal walo lakassa feleol soha nem 
túdom meggiek, bizony el hagiom nem alhatom 
el ide haza ieoweök mert oly ige(n) el wntat tanak 
immáron hogi estwe ha fel hinak tiz orakor bochia-
tanak ala vgi wntatnak, hogi Klopecz (!) Mihalihoz 
menniek de en nem megiek mert hitemre hogi 
nem kel [Kv; T J k VI/1. 61]. 1625 mind Ezeken 
az napoko(n) az necessarius locus felet való heaza-
to(n) dolgoztak az Achok . az Achoknak hozat-
ta(m) Egetet bort, hogi az gonosz szagot Inkab 
el Alhassak [Kv; Szám. 16/XXX. 23]. 1629 
az Aszony mondotta, hogy eŏ el nem alhattia 
az Nagy veresetta, hanem elkel budosni miat ta 
[Mv; MvLt 290. 187b, 14a. - sTi. a férjének]. 
1634 oly budos volt az leanyzonak az laba az 
tűr (!) miat, hogy eligh alhattuk el az buzit [Mv ; 
i.h. 291. 55b]. 1653 : (A tatárok) 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]. 

elállít 1. félre állít; a da la o parte; beiseite 
stellen. 1758 Csutsák István eleibe állott az 
ökröknek hogy bé ne vigyék, és el akarván álitani 
az őkrők előli meg űtőtte Pagmák Simonnak 
a kézit [Gálfva K K ; Ks 66. 45. 17f]. 

2. kimerít, elcsigáz; a epuiza/vlăgui; erschöpfen, 
abmergeln. 1708 haj tat tam bé Szebenb(e) . 
Kover Sertéseket ., meg parancsoltam nekiek 
jo gondviseles alatt lassaczka(n) hajcsak bé hogj 
az utb(an) el ne allittsák okét [Fog. KJ . Fogarasi 
János lev.]. 

elállíttatik letétetik; a fi înlăturat/scos (din 
slujbă); abgesetzt werden. 1606: ha mégis vala-
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mellyik vakmerőségre vetemedne, harmadszor 
a ' Pásztorságtól fizetés nélkült elálittassék [F.rákos 
U ; Falujk 13 Sebe János pap-not. kezével]. 

elállott elcsigázott, kimerült ; epuizat, vlăguit; 
erschöpft. 1738: az el állatt ökrök közül vagy 
hatat haza hoztak [Harasztos TA; Ks 99]. 

elálmélkodik ámulat fogja el, elámul; a rămîne 
uimit, a se minuna; in Staunen geraten. 1584 : 
Egy giermekemnek a' talpachkaia fel fordula az 
vargane Annia hat be keoteotte, vgian azon Nap 
Iuta oda ez Zeoldne ., el Almelkodank hogy be 
Ieowe, fel foga a ' beolcheobeól áz gyermeket, es 
kery vala a' felesege(m) hogy ne oggya fel, De 
vgia(n) le hania roll a a ' keotest, es azt mondot (I) 
hogy tizta meregh az Akiwel be keottek, Azért 
be kote eó [Kv; T J k IV/1. 258]. 1618 Gáspár 
János urammal csak elálmélkodánk, hogy minket 
hátrahagyott [BTN 84]. 

elálmosodik erőt vesz ra j ta az álmosság; a fi 
cuprins de somn; schläfrig werden. 1759: az 
midőn le akartunk volna takaradni jobbanis el 
álmosodván az Gyermek, azon szájócskája nyelve 
reszketése erőssebben réá jöt t [M.csesztve A F ; 
Ks Mikes Antal lev.]. 1819 Kretsun Josziv 
. . . a ' házba bé ment, el álmosodott, szunyókálni 
kezdett . . . , el aludt, éjfél feléig fel nem ébredt 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

elalszik 1. álomba merül ; a adormi, a se cufunda 
ín somn; einschlafen. 1570: vas tamassal es 
Teobekel, Addegh I ta tak az Rengeo Anna Vrat, 
hogy ely alwt az ágion, Az feleseget ky vyttek az 
hazbol es azt chelekettek vele myt akartak [Kv; 
T J k III/2. 106]. 1573: Züagy Jano<snal> Iwt 
volt eo egy pinzarra Bort, haza Megie(n) zallasara 
<ott ?> az vcza Aytaiat Be Zegezy, az vdwar 
Aitayat Nytwa hagia, es Le fekszik az hazba, El 
alozik [Kv; T J k III/3. 86a]. 1591 Égikor hog 
el alvttunk volna, eb vgatast kezdenk hallani 
[Kv; T J k V/l . 142]. 1606 : Tudom azt hogy 
el aluttam uala, hogy fel ebredek latam hogy 
felessen hozak be Georgiet [UszT 20/111]. 1630: 
el reszegede(m) el talalta(m) alunni s egi kor fel 
serkezek ejel s hogi eszemben veŏm hogj nem ot 
hon vagjok fel kelek ki menek [Mv; MvLt 290. 
44b]. 1727 Az ki Gabona mellett el aloszik törté-
netből denar 40® [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 37. 
— aTi. a büntetése]. 1831 : a volt Gujas mostis 
annak insistál, hogy ő azon éjtzaka a Guja 
mellett volt, — meg lehet hogy el alutt volt, és 
a kiabálást azért nem halhat ta [Dés, DLt 332. 5]. 

2. a szokottnál tovább alszik; a dormi prea 
mul t ; sich verschlafen. 1806 : Felkőltem szintén 
7kor mindnyájan jol elaludtunk volt* [Dés; Ks 
87 Komis Mihály naplója 208. — 'Rendszerint 
6-kor keltek]. 

3. elszenderül/huny; a adormi pe veci, a de-
ceda; entschlummern/schlafen. 1646 : I t fekuznek 
az Vrban el Nyvguvan Doboly Mihálynak három 
szerelmes giermeki kik a lv t tak el az Vrban 1646 

eztendobeli pestisbe Az Nagiobbik Kis Anna ki 
holt megh eletenek hetedik eztendeieben Az 
második Mihók ki holt meg eletenek harmadik 
eztendeieben . . . A Kis Kata holt meg eletenek 
negiedik holnapia (!) [Kv; EM XXVIII , 301 
sírfelirat a házsongárdi temetőből]. 1838 : (Me)g 
holt özvegy Nagy Istvánné Berkeszi Ersébeth 
55 Esz t : a ' sok Pálinka ivás közben tsendesen el 
aludott [Vista K ; RAk 167]. 

4. kialszik; a se stinge; auslöschen. 1600 en 
mingyarast vtanna voltam gyortyawal zynten az 
Aytoban megh alwek az gyortia Antalnak kezebe(n) 

. ott az Ajtó felen essek mingyarast az seb 
ra j ta hogy el Alwek az gyortia [Kv; T J k VI/1. 
430]. 

Sz. 1818 : Dioson lakó Gentsi András az 
az öregség' és el hagyatott állapotjának természetes 
ut i társai éhség' mezítelenség' gyengeségei alatt, 
mint az el fogyott méts bél el aludott [Burjános-
óbuda K ; RAk 90]. 

5. kialszik/huny; a se stinge; erlöschen. 1644: 
latta azt hogj Kws Mathiasne (!) volt kun toua 
az Ucza(n) egj kiczin twze, de teobbire el alut 
volt, semmi langia Ne(m) volt, Arról megh Ne(m) 
gjult a [Mv; MvLt 291. 432b. - aA ház], 1764: 
más felöl jŏt nagy avar égés az én szénafŭvem 
felé, s két felé szakadván edgjik ága az én rétem 
széle tá ján el alut, a ' más ága pediglen el harapa-
zott a mostani szenafŭve felé [Torda; T J k V. 
243]. 

eláltat elámít, félrevezet; a induce ín eroare; 
irreführen. 1764 : valamelyik félt el ál tat tya hogy 
hamissan volt a compositio s ugy ingerli fel az 
annak előtte végbe(n) ment compositionak fel 
bontására [Erdőcsinád MT; Told. 44/25]. 1776: 
Mlgs B. Henter Antal Urffi Huszára . . . tanál-
kozott a ' M. Groffné Levelét vivő emberrel, Kit-is 
el áltatván a Huszár, hogy már nem vólna Szűkség 
a ' Groffné Levelére, s héjába vinné meg téritette, 
a ' minthogy hazais jöttek ketten [Kóród K K ; 
GyL]. 

elaluszik 1. elalszik 

elámít elbolondít/hitet; a amăgi; betören, ver-
blenden. 1744: Egj . . . idegen ez hazában most 
vetődött vándor ámító . . . annyira el ámította* 
hogy némelyek közülök falustol templomokot 
frequentalni s popajokot agnoscalni nem akarnák 
[SzO VII, 4 2 2 - 3 gub. - aA falusiakat]. 1849: 
ö mint ki tanult koros ember igen is jol tud ta 
modgyát annak hogy keljen fejér népet maga 
hasznára elámítani [Kv; Végr. Vall. 21]. 

elámított elbolondított; amăgit ; betört . 1842: 
Vincze Márton i f jú legény . . . özvegy Török 
K a t á t t ü t o t szere lemre édesge tvén é s Csábítgatván, 
s hosszas szerelmök ideje alatt szünetlen azzal 
biztatván, mi szerint nőül veéndi . . . az el ámitott 
könnyelmű asszony hit t a legény biztató szavainak, 
s ennek következésibe meg terhesedett [Nagy-
kapus K ; RAk 21]. 
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elámul ámulatba esik; a se minuna; in Erstaunen 
geraten. 1838—1845 : elbandalodik: elsüllyed gon-
dolataiba, elámul, elfeledi magát [MNyTK 107]. 

elannyira 1. olyannyira, olyan nagyon; atît 
de mult ; so sehr, dermaßen. 1584 Az hegedwsne 

azt (is) monta hogy rea kel zorülnom, el Annyera 
fizettem megh Az vtannjs hogy Ali f. 45 de Immár 
vagyon hat esztendeye, es vgia(n) ollia(n) benna 
[Kv; TJk IV/1. 255]. 1592: otth Talalvan az 
en Zolgamoth benedeketth w nekj wetetlen Adygh 
wertthe palchayawal az zege(n) iffiw inassatth 
el Annyra hogy wgya(n) az feoldre le wonttha 
zabád wolt meg wlny zabad wolt el hadny wgy 
Nyomorgattha vertthe [UszT]. 1599 : ot az zyniey* 
hataron az herepa Neueó veolgy<b>e Ieódeógelne 
ala Nyulazuan zegeny Vram es latta hogy Nagy 
sokasagh sereglet megh chák ot az Alparethyb 

hatar züiben. El Annyira hogy meegh az zyniey 
hatarbais volnanak bennek [Dés; Eszt-Mk. — 
*Radákszinye SzD. bAlparét SzD]. 1614 : Beszter-
«ze Tartomanyaban . . . őszve gywlekezvén orvok, 
Tolvajok es Latrok, Felette Nagy Tolwajlásokat 
es p(rae) dalasokat czelekednének, el anyira hogy az 
szegenysegnek illyen iszszonyu Telbennis, hazában, 
honnyában, bátorságos lakasa nem lehetne [PLPr 
1612 — 1615. 116 fej.]. 1689 szememmel látta(m) 
az el mult Karátson után hogy elŏszszŏr az pitvar-
ban eczákának idején untig paráználkodott* az 
ŬTihály Deák Ur(am) feleségével el annyira hogy 
az hátáról az bŏr is el hámlott [Kopácsel F ; BK. 
.,Lupul Szurlásul relicta Sztánka" (30) jb vall. 
— aA béres]. 1700: midőn . . a ' tavasz gabonak 
meg érlelésére és bé takarítására szép nyári taka-
rado napokat kivanunk vala, szép áldásit 
az hertelen esőkkel kezdette el venni®, el annyira, 
hogy ha csudálatosson rajtunk nem könyörül, 
nem egj ebet, hanem ki mondhatatlan szomorú 
éhséget kel várnunk [UszLt IX. 77. 11 gub. -
*Isten]. 1710: Kolosváratt harmad nap alatt 180 
ember döglött meg. Elanyéra grassál* hogy <az> 
uczán járó ember fel dől s megh ha<l> [Illyefva 
Hsz; Ap. 2 Ghidoffalvi Gábor Apor Péterhez. 
— aA pestis]. 1751 : tsak ütette s verte el annyéra 
hogy húsz ha nem tőbb karbátsnak hellye lattza-
tott rajta [Csapó K K ; Berz. 12. 92/203]. 1767 
à Nsganak rancora lévén az emiitett Mészárosra 
meg pofozá el anyéra, hogy még orrábolis meg 
iŭdult volt a vér [Koronka MT; Told. 19/33]. 
1785 Testvereit . . . igen szerette, 's kedvelte, 
el annyera hogj elig várták egj mast látni [Mv; 
DLev. 4. XXXVI]. 1801 Groff Rhedei László 
urffi eŏ Nga üldözte vadászta s űgyekeszte ezen 
Sándor Jantsit és a nenyit Árgya Évátis el fogat-
tatni azért hogy házából eŏ Nga házáb(a) 
által mentenek, és el annyéra üldöztettek hogy 
nállom magokot meg vonván három vagy négy 
napotis üdőztek [Erdősztgyörgy MT; WH]. 1825 
minthogy az Emberi Nemzet el-annyera meg-soka-
sult és csoportosodatt, — hogy az egyéb aránt is 
keskeny Piatzunk, az* Városunkban Országos 
Vásárokra jőni szokott Vásárosok(nak) illendő 
bé-fogadására tsak nem elégtelen [Torda, TLt 

Közig. ir. 252]. 1849 : a szegény el rongált Lántsá-
zott vérbe feresztett Úrfinak élete meg maradásá-
hoz tsak a vala szerentséje hogy Ujszekelròl 
valami Lovas magyarok jöttek lefelé és azok visza 
üldözték — el annyira hogy . . . Szászkezd felé 
vette az ut tyát [Héjjasfva N K ; CsZ. Szakáts 
Julianna Lörintzi Istvánné (45) vall.]. — L. még 
GyU 142, ETA I, 74. 

2. annyira, nagyon; ín aşa măsură; so (sehr), 
in solchem Maße. 1653: Nem mere azért sok 
elmenni a gyűlésbe, félvén attól, hogy ott Básta 
megfogja őket. Mindazonáltal lőnek olyak, kik 
nem elannyira tudták vétkeket, elmenének igen 
nagy lelkereszketve [ETA I, 84 NSz]. 

Szk : ~ van annyira (oda) van. 1584 : igy zidta 
Danch leorincz Viczej Andrást, The roz eb, Cwr-
waneó (!), ha kezembe Akacz ketteó Zakaztlak 
. . . En velemys rutul chelekedet zidot, el Anyera 
volta(m) miatta hogy hazamatis el Akarom vala 
Adny [Kv; TJk IV/1. 360]. 

elapad 1. kiapad; a seca; austrocken, versiegen. 
1570 : Eottues ferencz panazolkodyk volt nekyk 
hogi Nem twggya myt kellien az kwtthnak mywel-
ny hogy Ely apad az vyz beleole [Kv; T J k III /2. 
194]. 1635 : az falu mellett való patak . . . elapatt 
[HSzj aszalság al.]. 1744 : Istvand végire hajdon 
volt egy to mély regen már hogj elapadt s a hejjit 
szánthatni, kaszálhatni [Szentdemeter U ; EHA]. 
1788 Mind a ' Hat Malmok gyűjtik a' vámot, 
éjjel nappal jól forog(na)k a ' Kerekek; más hellye-
ken a ' viz elapadott [Kercsesora H ; TL. Málnási 
László ref. főkonz. pap lev.]. 

2. leapad; a scădea; sinken, sich verlaufen. 
1629: Fazakas Martonnak vala egj barna 
kancza czitkaja, mely czitko az aruizkor, el 
teuedet vala, de az aruiz el apadua(n) az Cziko 
oda hazahoz jöve Fazakas Martonnak [Mv; MvLt 
290. 164a]. 

3. megapad/fogyatkozik; a scădea; fallen, ab-
nehmen. 1717: a patakok fojása mindenütt el 
apadot [Szentdemeter U ; Ks 96]. 1825 : A' Kornis 
nevezetű rétben egy Tábla vég mely ez előtt 
nyoltz öli szelességü vólt, de a ' Szamos Lotsogta-
tásával el apadván, most egy fertály szekér szénát 
termő hely [Árpástó SzD; EHA]. 

4. el/odavész; a se pierde; verlorengehen. 1675 
az szegenyek szamara sütetve(n) es az Iobbagjok 
szamarais hasonlatos keppe(n), hol egiszer hol 
maszszor rostaltatva(n) es paloltatva(n), apadott 
el buza Tizenket veka [Kv; Szám. 35/1. 14]. 
1832 : Hanem ha ugy méltóztatnak ezután parant-
solni — hogy a Cselédnek való Gabona addig ros-
táltassék, mig minden legkisebb rossz mag ki-
hullyon — ugy arra nézve instálok írásbéli parantso-
latot mert ezen az uton, minden bizonyai minden 
három vékából egy fél véka — ha több nem, elfog 
apadni [Torda; IB]. 1850: a ' tiszta búzát el 
adattam Désen, és volt által vételkor 33 véka, 
ebből el apadott fél véka [Bálványos várai ja SzD; 
Born. O. Ilf] . 

5. ~ a teje elfogyatkozik a te je; a i se împuţina 
laptele; vergeht die Milch. 1593: monda hogi eg 
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fele fw volna az en kertembe be bochato(m) 
az kertbe, ki hoza benne en kerdem mi hazna volna, 
monda akkinek teje el apad meg hozza [Kv; 
T J k V/l. 339b]. 1749 Die 30 May El kezdven az 
Maior az Saytot Niomni első kett hettben Niomot 
kett kett saytott Eosz tayban utoliara igen 
el apadua(n) az teje az Juhnak, három hetben, 
Napiaban Niomott saytot t Eggiet Eggiet [Kv; 
Szám. 26/1V. 479]. 1766: parancsollyan az Uram 
hogj azon rosz Fejős juhakal mit tsinállyak el 
hadjamé hogy el apadjan az Tejek, Vagy mitévő 
legjek [Kissármás K ; R L t O. 1]. 1852 : nem kel 
kŏn(n)yen hadni a ' fejetést mert el apad a ' téj 
ha nem fejik [Kv; Pk 6]. 

elapadás elfogyatkozás; împuţinare ; Austrock-
nung. 1826 ha szemesebben ügyelte volna a 
Felperes Tehenet a midőn tejje elapadásáért az 
igézet ellen orvosolta, reáakadhatott volna a 
nya vallj ára ; mert a Torok gyék, lassan és nem 
egyszeriben elé rohano nyavallya [F.rákos U 
Falujk 144 Barrabás Áron not. kezével.]. 

elapadott 1. kiapadt; secat ; ausgetrocknet, ver-
siegt. 1791 a falun végig folyo patakatskanak el 
apadott vize miatt . . [Kisdebrek SzD; E H A]. 

2. teje ~ înţărcată, care nu mai dă lapte; aus-
getrocknet (e Kuh). 1687 Teje el apadot, fejős 
Tehenek kik voltanak nro 24 [Fog.; UtI]. 

elapaszt elhúz/sorvaszt; a sustrage, a lua; jm 
etw. entziehen. 1712 k. Boldisar Vajda én 
tőllemis apasztatt el az méréssel fél nehézek ara-
nyat, és ollyan kővel mért az micsodás leg hama-
rébb az kezibe akadott [T; Törzs.]. 

elaprehendál (foglalással) megszerez; a acapara/ 
lua ín posesie prin ocupare; mit Inbesitznahme 
verschaffen/aneignen. 1736 En . Sz. Benedeki 
Idősb Détsei Istuán Protestálok solemniter, és 
ellent mondok . . . az martallya nevű szőlő hegy-
ben lévő Őss ŏrŏkŏs szőlőmben ha kik mit mennyit 
akár mikor és akár mi Uton modon el kapaltak, 
foglaltak es aprehendaltak . . . fen meg irt szŏlŏm-
beli el foglalt, és aprehendalt részeket senki ne 
épittse, ne birja [Torda; T J k I. 125]. 

elaprehendált (foglalással) szerzett; luat ín 
posesie prin ocupare; mi t Inbesitznahme ver-
schafft/angeeignet. 1736 fen meg irt szŏlŏmbeli 
el foglalt, és aprehendalt részeket senki ne épittse, 
ne birja [Torda; TJk I. 125. — A teljesebb szöv. 
elaprehendál al.]. 

elaprít ? szétszabdal; a ciopîrti, a tăia ín bucăţi ; 
zerstückeln. 1573 Az vtan az legeniek ky Mentek 
volt az varosbol ely Reyteztek volt, Kapa Myhal 
hywatta be eoket leaniawal, azt Montha az lean 
hogy az vra felel feleolek feyg (!)a Iozagaig, ha 
Mind ely appritottak volnais. Mert Ne(m) akarya 
hogi az eo haza Bordély legen [Kv; T J k III/3. 
6 2 a - 3 . - aOlv.: féjiig]. 

elaprósodás 1. elaprózódás; îmbucătăţire; Zer-
stückeln. 1795 : Lévén L Báró Huszár István 
Ur ŏ Nagyságának a Kŭkŭ l lŏ Vizénn epŭ l t 

Négy kŏvŭ lisztéiŏ malombann közős 
negyedrész malombéli része az eddig a tisztelt 
Báró Úrral együtt birt negyed reszból a magát 
illető hasonfelinek ennyire lett el aprosodasa általi 
érdemlett hasznát nem vehetné [Ádámos K K ; 
J H b XIX/51]. 

2. 1743 : nékünk feles indivisus Atyafiakul 
lévén Kűkűllő Vármegyében Czikmántoron, 
két három Emberből álló bizonyos Portiotskánk, 
el aprosodásunk, és szélledésűnk miánn, birta 
aztot egyédűl Borbereki Etsedi Josef Bátyám 
emiitett Csefei Lászlónak ollyan onokája, mint 
én, s más betsűletes Atyamfiai [Ks 38. IV 5]. 

elaprósodik 1. megcsappan /fogyatkozik; a se 
micşora, a deveni mai mic; sich verringern, weni-
ger werden. 1771 : ot t csak az elöttis nem sok idővel 
szép Erdő volt ; de hogy az emberek szaparadni 
kezdettek, Ir tásakat kezdettenek kesziteni s i t t 
a videkben, többire mindenütt az Erdők el apro-
sadtak [Redulesty H ; Ks 93. X I X . 6]. 

2. elszegényedik; a sărăci; verarmen, arm wer-
den. 1673/1681 az édes Atyám . . . mútat ta , s 
mondotta nékem: Fiam, ha az Bothaziak így el 
nem aprosodtak vólna, tehát az Falka alatt való 
tó gátig és azon az élen, az melly az Gyermek 
erdőre megye(n) el, az eo határok (így I) [Tótháza 
K ; SLt Q. 12 Nagy alias Szekerczés János (60) 
jb vall.]. 1793 : némely idegenek Ŏssi Jussaink-
ban, nem tudgyuk hogy 's miképpen részesedtenek, 

ugy hogy Magunkat a ' Birtokokra nézve igen 
el aprosodva kéntelenittetŭnk szemlélni [A.jára 
TA; Thor. 21/28]. 

A fenti adalékok alkalmasint birtok-elaprózódás nyomán 
bekövetkezett elszegényedésre vonatkoznak. 

3. kb. (apró) ágakra szakad; a se ramifica; 
sich verzweigen. 1802 Komjátzeg nevü egész 
Falut az arról neveztetett Nemes Komjátzegi 
FamUia birta, de el-szaparodván és aprosodván 
ezen Nemzetség végre, hat nevezetes részekre vagy 
Ágokra határoztatott ezen Falunak Birodalma 
[Torda; Thor. XIII/9]. 

elaprózott felaprított /darabolt; îmbucă tă ţ i t ; 
zerstückelt/kleinert. 1843 Szamatozás eként lehet 
Csekelakán& minden meg-szállitott mustakhoz-
10 vederhez 1 lót el-aprózott Őrvény-győkeret 
kell zacskóban vagy rongyba kötve meg főzni 
mustban, és gyenge melegen hozzá önteni, a pesdü-
lésbe indulást is elő segiti [KCsl 13. — aAF']. 

elárad 1. elharapódzik; a se răspîndi; sich 
verbreiten. 1593 Mierthogi penig lelkeuel való 
zitok felette igen el aradot keoztunk, eo kegmea 

az elebbj vegezes zerent rea vigiaztasson es ereossen 
megh bwntettesse [Kv; TanJk 1/1. 220. - aTi. a 
főbíró]. 1629: veuen eszekben mind ke t fel menemw 
rut dolgh (!) legien . . ' az egymás keőzt való 
giülösegh (!) vezekedesek, es vizza vonások, melliet 
immár egy ideotól foguan, annyra keòzteók el 
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aradot volt, hogj czak Isten oltalmazta meg 
eőket, hogy néha halálos vezekedes ne(m) tamadot 
keózteők [EMLt]. 1697 Mivel annyira el aradot 
a Paráznaság a mi Nemzetűnkb(en) tudva(n) azt 
hogy a Tisztek előt harom negy forintal végbe 
vihetik dolgokot, es ekkepen absolvaltatvan a 
paraznaság alol menten igazityak reánk hogy 
reconciliatiora admittallyuk, Azért teczet az Sz. 
Parcialis(na)k hogy addig senkit a reconcüiatiora 
ne admittalyunk hanem ha Articulariter meg 
csapatatna(na)k az tisztektől [SzJk 304]. - L. 
még SzO VI, 193. 

2. elszaporodik, megsokasodik; a se înmulţi; 
sich vermehren. 1684 : mivel a Tolvajok igen el 
aratta(na)k az egesz Országban, azok(na)k fogya-
tásában is industrialkodgyek kglmetek s hűségtek 
[UszLt IX. 76. 17 fej.]. 

eláradás elharapódzás; răspîndire, lăţire ; Ver-
mehrung. 1578 Miért penig hogj az paraznasaghert 
az iste(n) egez orzagokat es warassokat zokot 
meg bwntetny . . . Ertwe(n) az bwnnek varasunk-
ban való el aradasat, Vegeztek egez warassul, 
hogy Biro Vram az Capitanokat be hywassa, es 
haggia meg erossen nekik hogj az tyzedeket 
meg czerkallyak es affele tyztatalan zemelyeket 
ky keressenek es Byro vramnak be mongiak [Kv; 
TanJk V/3. 161b]. 1587 lathwan Az Varosban 
az bwiinek el Aradasath Valaztottanak ket feó 
vraimat, ez ket feó vraim az Istennek tíztesse-
get melynek otalmara megh eskuttenek eo kgmek 

eorizek otalmazak [Kv; i.h. 1/1. 48]. 1589 
eo kgmek varosul Weottek eszekbe (n) az 
Rut, Izoniw zitkoknak el aradasat, feokeppen 
az lelkewel valo ektelen zitkokat, melyben Nem 
Chak az Nepnek eoreghy de még az Jffiusagh 
seot az Azzony Allathy, leanzoy Rendis ektelenewl 
vetkezik az Istennek tiztesseghe ellen [Kv i.h. 
94]. 

eláradott elterjedt; răspîndit; verbreitet. 
7838—1845 Instál, istál (latin insto) kér, eseng. 
Egész Erdélyben eláradott s igen helytelenül 
alkalmazott korcs-szó föl kellene hagynunk vele 
[MNyTK 107. 23]. 

eláraszt szétáraszt; a răspîndi; überhäufen/ 
strömen lassen. 1782 Urunk Bátyánk Tisztyének 
amovealtatasat kéri a Communitas remélvén azt 
hogy hellyében ollyan jőne, a ki mintt ennek előtte 
valók kőzzűl némellyekett sokakat Datumakkal 
corrumpalhatnak, és akkor mostan lankodozni 
kezdett hamisságokat el árosztanák [Thor. XX/4]. 

elarat learat; a secera; (ab)ernten. 1635 az en 
buzamat mind egez uegigh az bórózdaja(n) el 
arattuk hol killyeb hol belljeb hellyel, hellyel, 
kózepetis keue kötelet uettenek [Mv; MvLt 291. 
46b]. 

elarattat 1. learattat; a puné să secere; ernten 
lassen. 1585 Volt mind egj Summaban az el 
mult tawazon az varosnak zab vetese cub : 81. 

Ezt el Arattatuk leott raita gel. 378 [Kv; Szám. 
3/XVI. 28]. 

2. (gabonát jogtalanul) a maga számára vágat 
le; a puné să se secere (pe nedrept) pentru el 
(din pămîntul altuia); (widerrechtlich) für sich 
ernten lassen. 1605 vetet buzamnak az Harmad 
rezzet . . . <hatal>masul el Arattatta [UszT 19/82. 
85]. — L. még elaratott al. 

elaratott (jogtalanul) learatott; secerat (pe ne-
drept) ; (widerrechtlich) geerntet. 1739 Moldován 
Mojsza nevű Jobb. az Ur Bánffi Péter Uram 
eo Naga fŏldin levő búzájában, egy darabot el 
arattatott . és az el aratott búzát általis hor-
datta az Mlgos Consiliarius Ur eo Nsga főidere 
[Told. 2]. 

elárendál árendába/bérbe vesz, kiárendál/bérel; 
a arenda, a lua ín arendă; in Pacht (über)nehmen. 
1758 ez előtt cir(citer) 40 Esztendőkkel az Atyám 

a' Sadány pataka mellett lévő bŭkkŏs erdőt 
el arendálta vala Nest bőrrel és magyaro 

tyúkokkal maknak idején Lázár Ferencz Úr 
eő Nágától, hogy ottan Sertéseket hizlaljon [Szár-
hegy Cs; LLt Fr. Szabó (60) jb vall.]. 1768 : 
ezen túl ne tarcson számot klmed a' Toroczkai 
Joszághoz meg se kerteltesse mert én el áren-
dáltam Szőts Peter Uramtol [Csíksztlélek; BLt 
7]. 1799 Két ág nevezetű Havas vagyon itten 
. . . mely Havast a . három Mlgs Udvaroktól® 
a Berszányok Juhaik és ménesseik Legelésére 
Esztendőnként Harmincz Magyar forintokkal szok-
ták ell árendálni [Lemhény Hsz; EHA. — ttA 
Béldi, a Matskási és a Hüibi Gál udvartól]. 1805 
(Egy havasi ember) el árendálta volt a' Makkat 
180 M.Forintokkal [Ózd AF MúzRadák]. 

elárendálhat árendába/bérbe adhat; a putea 
arenda, a putea da ín arendă; in Pacht geben 
können. 1614/1616 A mi Jussunkat eggyik feie-
delemis senkinek el nem adhatta sem arendal-
hatta, és ugyan nemis atta [Kv; RDL I. 100]. 

elárendál tátik árendába/bérbe adatik; a se 
arenda, a se da ín arendă; in Pacht gegeben wer-
den. 1773 minek utánna a pappiros malom el 
árendáltatott, a rongy szedésre az arendátortol 
keményen kéntelenittetnek és aztat drága pénzel 
fizetni kénszerittetnek [F.lapugy H ; Ks 23. XXI I ] . 

elárestált lefoglalt; sechestrat; beschlagnahmt. 
1818 : a viznek leg kissebb növése vagy áradása nem 
volt, hanem a nagy teréhvel nem bírhatván (: tsak 
ketten lévén a Kormányozok:) A viz a Malom 
alá hajtotta a Deszka Tutajokat, 's ugy rontotta 
őszve az Malmot, hogy darabokba szággatva fog-
doshatták ki azutánn . nőtt meg a Viz 
a viznek áradása azon el árestált Tutajokot el 
ragadta [T. TLt Közig. ir. 1527-hez]. 

elárkol 1. árokvonással levezet; asăpa/face şanţ ; 
einen Graben ziehen. 1765: midőn a Falu maga kö-
zönséges hasznára az említett pocsolyát és Totskát 
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jol ki ásott Arok által el akarta volna bocsátani 
annak el bocsátatását ki ellenzette ki parantsolta 
. . . hogy ne árkolyak és el ne bocsássák s kik árkol-
ták el egy részit ? (BSz; BK]. 

2. (új) határárok-vonással a más földéből el-
szakaszt; a lua din pămîntul altuia prin săparea 
unui (nou) sanţ de ho ta r ; mit neuem Grenzgraben-
ziehen von einem anderen Feldstück abtrennen. 
1726 : a Király Dávid Ur(am) földéből el árkolván 
egy darabocskát, mely a Falujébol foglaltatott 
volt el [Koronka MT; Told. 19. 1]. 

3. végig árkol; a săpa sanţ ín toată lungimea; 
hinweggraben/schanzen. 1730 a Bolya völgjen 
le jövö Kaiba nevü vizét . . . Alveussárol, folya-
mattyarol, tulajdon a mi Földünkőt el árkolván 
más felé vetették a mi Malmanktol el vévén a vizet 
[Fejér m . ; J H b XXIII /46] . 1770 egy darabig 
az Exponens főidin vivén a vizet el árkolván az 
Exponens hellyit, és csatornát tévén réá vitték 
a magok szőlőjekben az ők Malmokra [H; J H b 
XXXI/17. vk]. 

4. elárkosít; a face şanţur i ; durch (einen) 
Graben zerstückeln. 1812 (A szántóföldeket) az 
essö viz, ma annyira el mosta, árkolta és ron-
totta, hogy némely részei még járhatatlanok is 
[Oroszfalu SzD; Ks 70. 169]. 

elárkolás meder; albie; Flußbett. 1655 miuel 
az Tatrangh uize folyasanak el arkolasa teker-
geősen es nem igyenesen lenne . . . engede eő 
Kgle az maga határából bizonyos darab szegeletes 
feőldekett, azon Tatrangh uize arkanak igyenese-
ben való el asassara [Hsz; BLt]. 

elárkoltat köriilárkoltat jtáj sáncoltat; a puné să 
fie înconjurat cu şan ţ ; umschanzen lassen. 1768 
(A) Gondviselő . . . a ' Deszméri Lakosokat oda 
ki haj tván azon helyet egészlen el árkoltatta, 
és az Nagy Ország ú t t ya t egészlen a ' . . . néhai 
Eleimnek jutot t részre vetni szándékozik [Szamos-
ivá K ; J H b K LI ad 24]. 1804 (A helyet) ki 
sántzoltatta, és kerteltette el légyen, mi ugyan 
akkor itten nem voltunk . ., de értet tük bizo-
nyoson hogy . . . Bartók Josef Uram árkoltatta 
el [Sárd A F ; TSb 51]. 

elárkoltathat vizet (árokvonással) levezettethet; 
a putea conduce (apa printr-un şanţ) ; (Wasser 
mit Graben) abführen lassen können. 1594: Az 
Ghonosz vtaknak meg latasara, es itüetire mint 
s hogy s hol kel epíteny, valaztottak varosul illie(n) 
vraimat a . . . Kiknek varosul oly Authoritast Adtak 
hogy mindenewwe Az vizet zemely valogatas 
nelkwl el Arkoltathassak éreztethessek, Akar 
kinek ellen mondasawal semmit sem gondolwa(n), 
vagy Zeoleo Wçsz miat ta , vagy kert vagy vdwar 
vgy mind azon altal hogy kinek kinek feolde(n) 
Amy kar esnek, ülendeokeppe(n) meg fizeteodgiek 
[Kv; TanJk 1/1. 238. - ftKöv. a nevek fels.]. 

elárkoltatík e lárkosít tat ik; a fi brăzdat de 
şanţuri ; mit Graben zerstückeln lassen. 1785: 
szántó földeinknek ha rmada hegyeken fekszik. 

a ' Záporak által el árkoltatnak és nehezen lehet 
trágyázni [Torockó; Thor.]. 1809: (Egy szántó-
földnek) égy része a ' viz által el árkol t á to t t [Nagy-
esküllő K ; BHn 81]. 

elárnl 1. elad/árusít; a vinde; verkaufen. 1602 
Lonay Menihart vallia, hogy Teleky Jstwan 
kerte az kertet Annak vthanna hogy el 
puztula vgy arulta el masnak engemetis noha 
zomzedos voltam nem kenalt megh el Adasakoron 
[Kv; T J k VI/1. 592]. 1682 : bizony én ki nem 
megyek Szent György napigh az házbul, ha az 
Gazda el adgyais, mert én addigh fogadtam megh 
az házat, En azt nem tudom arultae el, vagy 
adtae el, ezután [Kv; RDL I. 162 Simeon Med-
gyesi (56) nb vall.]. 1788 : há t a minden napi ház 
szükségét tselédeknek . . miből potoljuk ? midőn 
kivált én egy poltrárát (!)a se tudok semitt el 
árulni [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev. — 
a Ér t sd : egy poltura árát]. 1795 : Most a vasarba 
Varsotzi István árult el 9 veder bor t és két kupa 
pálinkát [Szüágycseh; IB]. 1804 : (A szalonnákat) 
Krizbainé . . . a ' vásár napján el árulta [Dés; 
DLt 198/1807-hez]. 

2. beárul; a denunţa ; anzeigen. 7569 vachy 
Peter, Monda en nekem, zeretö Janos vr(am) es 
Jo sogorom. ky ne Meny az hazbol, ne Ja ry kyn, 
hogy ne lassanak, Mert Meg eskwttetnek 
vgy Ment el es wgy arwlt el Mind chaky vram* 
es Mind ö felsegenekb es Mind bekes v(ramnak)* 
[Nsz; MKsz 1896. 371. - aCsáky Mihály, erdélyi 
kancellár. bJános Zsigmondnak. cValószínűleg a 
később fejedelmi székre törő Bekes Gáspár]. 
1584 : Nem Tudom az bestye lelek kwrwak keozwl 
mellyk dolga legyen az en kar wallassom, mert 
en Nenem gonduiselesere byztam wala hane(m) 
ha eo árult wolna el balasfy gergelnek [Kv; T J k 
IV/1. 300b]. 1645 a ' fogoly maga vallotta 
maga feleol, hogy a ' kire eo megh haragzik el 
arullya s hamissanis megh eskeszik rea ja, ha az 
Eordeogők taligan jeonenekis a lelkejërt [Kv; 
T J k VIII/4. 29]. 1674 : az őreg Rakolczi Jdejeben 
egy Balas Nevű Botos Leginy vala, az melly(ne)k 
harmincz kőver ökre vala tsak maganak es az 
Fejedelem(ne)k el árulták velle (így!) hogy sok 
hizo Barmokat ta r t maga szamara az Salyin, 
mélyhez képest Rákolczi Fejedelem réa kuldé 
az Barmar a [Mezőméhes TA; Wass. Sáarmasi (!) 
András (60) jb vall.]. 1724 Hocz Todor . . . 
mencségire eskettetni ide jött Kis Nyiresre, és 

engemet szóval elő vett és pirongatott ezt 
mondván, hogy én és . . . Maria nevű aszszony 
árultuk és temettük el őtett [Kisnyíres SzD; 
Ks]. 1762: az mint az Fatensek importállyák 
kŭlen kŭlenis véleka ŏlelgetŏdzet, heverészet, 
ugj más Fatens szerént azon sánta katona szidal-
mazta, miért kévánnya el árulni, midőn néki® 
Felesege nintsen, s effelekkel ideit tölteni nem 
tilalmas [Torda; T J k V. 1 4 0 - 1 . - »Ti. a kato-
nákkal], 1777 Az albisi Tiszteletes Pap BarthoS 
Kelemen ő kigyelme jelenté hogy a Bellicus Tiszt 
Vrak el árulták volna ő Kegyelmét, hírűnkel 
ebben semmi Sintsen, eleinte ugyan volt i t t * 
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Szék előt egy kis baja de azis depuraltatott [Hsz ; 
BLev.]. 

3. hűtlenül elhagy, cserbenhagy; a părăsi, a 
trada; im Stich lassen. 1562 : 1562 esztendőben 
Balassi Menyhárt elárulá a János király fiát és 
a Ferdinandus király pártjára álla [ETA I, 18 
BS]. 1584 Helfer Mihály vallia, Balassy Gergel-
teól Az wsteok vonaskort illyen zitkot hallottam 
Nemet Menyhartra, Ah essez Kurwafy hazadatis 
el Árultad [Kv; TJk IV/1. 197]. 1671 principá-
lisomat11, sem titkon, sem nyilván el nem árulom, 
sőt igaz szolgájok, igacz (1) Czedulaval elek, Uram 
eő kglme péczetes Czedulájaval [BfN I I harmin-
cadosi esküből. — aA főharmincadost]. 1829 Czé-
hát még igazságtalanul el is árulya | ugyan mit 
érdemel az olyan Katona, a ki a ' maga armadiáját 
el-árulya ? [Kv; MészCLev.]. 

4. elbeszél/mond; a relata/spune; erzählen, 
hersagen. 1891 Ezen utazasi tervet különben 
Polinak nincs is miért el árulni [Sv; Pf]. 

5. mutat, sejtet; a arăta, a face să se creadă; 
ahnen lassen, deuten. 1797 A' mostani állapottyá-
hoz képest ezen Csűrés Kert magára az épületre 
való nézt Fél viseltesen néz ki, a' fedele pedig 
ujjat árul el [Szentgothárd SzD; Wass. Conscr. 
347]. 

elárulás eladás; vînzare; Verkauf. 1797 k. : 
Az kívánsága a kortsomáros(na)k holnapjara két 
véka gabona egy egy Szekér fa minden Veder 
Bornak el árulásáért egy garas Apadasra Csepegesre 
ami illik hogy ki tudódjék s ugy eszerént a Gyertyá-
ra valois [Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 
1809 (A korcsmáros) fizetése leszen lo. 
Minden veder Bor el kortsomáriásáért 5 ~ öt xr. 
2o. Minden kupa Pálinka el árulásáért 1 ~ egy 
Póltra [UszLt CoinGub. 1715]. 

elárulhat eladhat/árusíthat; a putea vinde; 
verkaufen können. 1736 : a Nms Varos . . . hogy 
el arulhassa meg engedia [Torda; TJk I. 99 — aTi. 
a bort]. 

elárultat eladat/árusíttat; a puné să vîndă; 
verkaufen lassen. 1775/1781 Bor minden eszten-
dőben . . . terem hét nyóltz száz veder . . tŏb-
nyire mind kortsomán árultattyák el [Algyógy 
H ; JHb LXXI/3. 361]. 

elárultatás eladatás/árusítás ; vînzare ; Verkauf. 
1795 (A) Gabonáknak Kolosvárra vagy Gorbora 
a Joszágok erejével lééndö el vecturáztatására is, 

nem kűlömben a Kortsomakba félbe levő 
Italaknak el árultatásarais egy holnapi idö enged-
tetik [Kv; JHb 1/36]. 

elárultatik eladatik; a se vinde; verkauft 
werden. 1791 Wáros Gazdája Ferenczi Moyses-
nek parantsolat adattatott . . hogy vásáro-
lyon őt, hat pár Marhákat, meg-vásárolván azokat 
hasonlolag hiteles emberek előtt, és által ki vágat-
ván, 's minden approlékait pénzé tévén s el-arul-
tatván Laistromba adgya bé [Kv; T a n J k 72], 

elárusítás áruba bocsátás; vînzare; Verkauf. 
1874: az egyház erdejében makktermés mutat-
kozván, annak elárusitásárol intézkedni kellene 
[M.bikal K ; RAk 308]. 

elárvásodlk elárvul, árvaságra ju t ; a deveni 
orfan; verwaisen. 1770: Bodó Páll el árvásodván 
nem volt modgya, hogy Testvér huga szegŏtsé-
get a Mlgos Udvarnak meg fizethesse [Madéfva 
Cs; Ks 65. 44. 13]. 

elárverezés árverés út ján való eladás; vînzare 
la licitaţie; Versteigerung. 1867 A Révai Dénes 
ur felkelhető jovai el árverezése follyo november 
honapja 17k napjára lévén ki tűzve mi aránt 
kívánságokhoz képest értesíteni kivántam a ' 
Tekentetes urakat jo idejébe [A.siménfva U ; Pf. 
Marosi János Pálffi Jánoshoz]. 1875 Az egyház 
közszükségei fedezése tekintetéből az egyház 
kaszálójának elárverezése kimondatik [Damos K ; 
RAk 200]. 

elárvereztetik árverés út ján eladatik; a se vinde 
la licitaţie; versteigert werden. 1859: Tamás 
Zsófia özvegy Czako Jánosné végrendeletében 
megnevezett felkelhető javai . . az egyház biz-
tosai által el árvereztetvén, tőkésíttessék, az 
egyház fő pénztárába [Kv; Végr.]. 

? elárvezál 1641 Nehaj Ferencz Mihaljnak 
f j a j Lazlo Peter es Georgj elarvezalanak | Tudgyuk 
hogj Jobbagj keppen szolgait volna elarvezal-
tak imit amot [Hsz; HSzjP]. 

Nyilván ide vonható ez az adalék is: 1641: Ferencz Mihalt 
meg leovek Hermannal elarvezwltek az fiaj [Hsz; i.h.]. 

? elárvezûl 1. elárvezál 

elárvezŭlt ? elapadt; secat; ausgetrocknet, 
versiegt. 1721 Felső Sz: Mihalyfalvi Uraimék 
pedig mi előttünk semmit sem producaltanak, 
hanem egy el árvezŭlt (I) forrás aranyában az 
mint az szanto földek le nyúlnak az útra 
mutogatanak valami kövecses hanyasokat [Asz; 
Borb. II]. 

elás 1. elföldel; a îngropa; verscharren. 1635 : 
egy kas szenet astak vala el emlékezetre [HSzj 
kas al.]. 

2. ásással a földbe rejt vmit ; a ascunde ín 
pămînt; vergraben. 1631 Mondotta ennekem 
azért az Aszony hogi volt eö neki f. 25 : az puczok-
ba(n) asta volt el [Mv; MvLt 290. 251a]. 1670: 
Gjarmathi István . . . Docealja Hogy — 
Sem felesege annjanak sem pedig attyafiaj(na)k 
lada fel veresevei kart nem töt t . . . ' M e r t néhol 
mondjak hogy on szerszamokat és egjéb egygyet-
masokat asot volna el [SzJk 112]. 

3. átv elrejt; a ascunde; verstecken. 1815: 
Feddellnélek (!), s Pirongatnálok az Szen ( !) 
írás Szovaibol, hogy az Tálentumodot el ne ássod ; 
mert arról az más világon számot kelletik adnod: 
de Te aszt sem tudod hogy az Tőkké vagy Túros 
É tek! [Kóród K K ; Ks 101 gr. Komis Gáspár lev.]. 
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4. megás; a săpa; graben. 1597 Az I bizonittia 
aszt hogy az hol ez Arokott most el asta, be es 
teoltette wolt az w assasatt | az hol ez tawazo(n) 
el asta nagy Gergely az arokot az az feold Peter 
Janosneye [UszT 12/75]. 1762 az irt M. Vr 
megh engedé hogj az utrizált berket keresztül 
ássuk, el ásván a Nemes Szék segijtségével Gátot 
kŏténk s az vizett az ásott árokban vettetők 
[Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 

5. (más földjéből) ásással a maga birtokához 
foglal; a înclude prin săpare (din păinîntul altuia) ; 
(aus einem anderen Feldstück) durch Graben in 
Besitz nehrnen. 1762 Petki Dávid ur akkori 
Tiszttartója Protestált, hogj ha el ássákis 
az utrizált porondos Berket, a M. Petki Ur magáé-
nak Lenni pr(ae) tendálya s tartya [uo.; i.h.]. 

6. aláás; a săpa dedesubt; untergraben. 
1765/1770 a' Viz ollyan hellyt erőtt szokot venni, 
a' Mart allyát el ássa, és e szerint az Ország uttyát 
az Vizben sűlyeszti [Széplak K K ; SL évr. Transm. 
307]. 

elásás ki/megásás; săpare; Ausgrabung. 1639 
Uitezleó Pettki Istva(n) Ura(m) az Oláh 
Tiukossi® Uyzett el asatta es be uitette volna az 
maga Udvaraba, mely Uyz arokanak el asassa 
es fel dugassa mjat t Eó Nekik nagy karok keóuet-
kezett volna azon Uizen való Molmokban [Ks 67. 
46. 24a. — aFelsőtyúkos KK]. 1655 miuel az 
Tatrangh uize folyasanak el arkolasa teker-
geősen es nem igyenesen lenne engede eő 
Kgle az maga hatarabol bizonyos darab szegeletes 
feőldekett, azon Tatrangh uize arkanak igyines-
ben való el asassara [Hsz; BLt]. 

elásat (folyóvizet) árkolással másfelé tereltet; 
a îndrepta prin şănţuire in altă direcţie (cursul 
unei ape); (Wasser) mit Graben in andere Richtung 
leiten lassen. 1639 Uitezleó Pettki Istva(n) 
Ura(m) . . . az Oláh Tiukossia Uyzett el asatta 
es be uitette volna az maga Udvaraba [Ks 67. 
46. 24a. — aFelsőtyúkos KK]. 1645 az marostis 
szokott folyásábol ki veotte Faragó András ur(am) 
és az magha rétén el ásat ta [Körtvélyfája MT; 
Bál. 51]. 

elásódik kb. elszivárog; a se infiltra ín altă 
parte; versickern. 1724 mostanság kezdettek a 
Boldogfalui határon . . . az Ur Tisztei égy Malmot 
építeni, mellyis ollyan helyt vagyon, holott ne(m) 
hogy az Ur(na)k valami derekas hasznát remélhetni 
belŏlle, máskéntis ollyan porondos helly, hogy ã 
viz meg ne(m) tartya magát, hane(m) el ásodván 
az kŏrŭl való haszon vévŏ helyekb(en) is kárt 
tészen [Born. Vegyes I . 18 Naláczi György br. 
Bornemisza Józsefhez]. 

elaszal élőfát kérge lehántásával kiszárít; a face 
să se usuce un copac prin încrestarea scoarţei; 
durch Abringen ausdörren/verdorren. 1751 olyan 
Szaraz fákra, es Csutakokra hántak jegyekét, 
melyeket az Várhegy alat t való olahok el aszaltak 
volt | ki jötték vala a Remeteiek határ foglalni, 

de mán annak előtte azon hellyet az varhegy 
allyai oláhok el aszalták volt [Remete Cs; LLt]. 

elaszott elszáradt; uscat; verdorrt. 1771 az 
el dőlt es el aszott fákból magak szükségekre szok-
tanak volt hordatni [Kersec H ; Ks 93. 19b]. 

elátalkodott 1. megátalkodott; îndărătnic ; hals-
starrig. 1841 Nem esméri el hibáját a ' panaszlo 
asszony — mivel már el átolkadott 's mindent 
akár mi történik a’ rab házba . tagadja [Dés; 
DLt 36]. 1849 Krizsán Mária is azt mondá sze-
mébe Kelemen Beninek, hogy ha Kelemen Beni 
a' mellett áll, hogy ŏtet fel nem használta, 's a 
köntösöket is tagadja, ugy Kelemen Beni egy 
elátolkodott gaz ember [Kv; Végr. Vall. 82]. 

2. elvetemült; ticălos, infam; verrucht. 1846 
el átalkodott gonosz tévő Fiam [Dés; DLT 1044]. 

3. ? megrögzött; înrăit; verstockt. 1829 Ar 

Fűsűs és Esztergáriusak kŏzzŏtt találtattván ugy 
Nevezett Kantárok, kik nem tartván sem a' Zál-
laglástol, sem az Törvényes meg Intetéstol magak 
el átalkadott szándék jakból, éppen a' Ns Czének 
elenére kívánnak kantárkodni s dolgazni [Tor-
da ; TVLt 992]. 

elátalkodottság megátalkodottság; îndărătnicie; 
Verstocktheit. 1851 Maftyej . . . az ökröket csap-
dossa kinazza kergeti s' minden vágásba, árokba 
belé zökenti a ' szekeret s' eszibe nem jut — 
az elátalkodattság miatt vallyon nem törik 
é a' szekér [Bet. 3]. 

elatyafiasodik elrokonosodik, keresztül-kasul ro-
konságba keveredik; a se înrudi prin alianţă; in 
Verwandtschaftverhältnis geraten. 1843 (A) híres 
mag mén Champion-pejj, 13 éves tele vér — miután 
a' 'siboi ménessel igen el-atyafiasodott, s ez okból 
ott már többé nem használható — eladóvá téte-
tet t [F.zsuk K ; SLt]. 

elavul megavul; a se învechi; veraltern. 1694 
vágjon . . . haz is Zebernik várában . felső és 
alsó házai avagj Pinczéi tsak Sass fakb(an) fel 
rótt tapaszos borona falakból valók azok is penig 
már el avulta(na)k, senjvedte(ne)k, sorvadta(na)k, 
ljukadozta(na)k, kivált az alsó részekb(en) [Bor-
berek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúria-
leír.]. 

elavult megavult; învechit; veraltert. 1736 
(A) Cserefa talpokra fel állogatott ritka Deszka 
kert szinten Semmivé leszen el avult [Vár-
hegy MT; CU XIII/1. 87]. 1873 A nagyon el-
avult templom újítást vár [Benedekfva Sz; ETF 
107. 25]. 1876 : Régi elavult torony e l a d a t o t t 
[Sztána K ; i.h. 18]. 

elázás át/megázás; înmuiere ; Durchnässung' 
1805 (A törökbuzát)a a sok essőzés, és h o v a z á s 
meg rontván az el ázás által, már most rothoċi 
máris majd haszon vehetetlené let [Torda; TLt 
Közig. ír. 1182. - aMezőcsánban (TA)]. 



765 elballag 

elázik 1. át/beázik; a se umezi; durchnäßt 
werden. 1831 : jo ép Házomnak Szarvazottya 
padlása és Falai a sok nagy essőzésések (!) mián 
igen nagyon el áztanak elsenyvednek [Dés; DLt 
951]. 

2. felázik; a se îmbiba cu apă; aufweichen. 
1791 : a' Mezŏsegen szántás vetés még ez előtt 
két hetekkel jo divattyában volt, itten pedig 
Medgyesen innen nem sokat, 's némelly hellyeken 
hozzá sem fogtak sokat is havazott Erre 
mellybŏl ugy el ázott a' föld hogy Medgyestŏl 
fogva az Öltig a' Nagy Sárban alig jöhettem 
[Sztrézakercsesóra F ; TL. Wessenyei Dániel 
jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 

3. elrészegedik; a se îmbăta; versoffen/trunk-
süchtig werden. 1834 : látva hogy már reggeltől 
fogva készitgeti magát, 's nints kivel beszélni, . . 
el hallgattam már délig szüntelen áldozván 
Bél Istenenek ugy el készült, hogy a' szot 
nem tudta ki mondani oda jött hozzám ( enge-
delmet instálok:) nagy véresen, ugy el ázva hogy 
a lábán állani már nem tudott — ott motskolni 
's háza rontásával kezdett vádolni [Bögöz U; 
IB. Bentzedi Sándor ref. pap lev.]. 

4. kb. kirészegedik (részegen kimúlik) ; a muri 
de beat; trunksüchtig dahinfahren. 1804 a sze-
gény Birois ugj meg szokta néhai Principálissátol 
az italt ( inter nos sít dictum:) hogj szinte el 
ázik a világról [Ádámos K K ; Pk 5]. 

elázott holt/tökrészeg; beat tun/mort ; stock-
besoffen. 1821 k. Rákosinak el ázott állapottyá-
banis annak veszedelmes italát tüzelte még pun-
tsozássalis [Pk 2]. 

elázottság elrészegesedettség/részegesedés; beţi-
vire; Trunksüchtigsein. 1821 k. (A feleség) 
tapasztalván Rákosinak el ázottságát s hanjatlá-
sát nem tsak égy, hanem több személyek-
kelis botránkoztatolag 's törvénytelenül folytatta,® 
's törvényes férjétől penig külön más szobában 
hált, 's Rákosinak el ázott állapottyábanis annak 
veszedelmes italát tüzelte még puntsozássalis 
[Pk 2. - »Xi. életét]. 

eláztat 1. feláztat; a îmbiba; aufweichen. 1720 
az itt való sok esős űdő ugj el ásztatta a főidet, 
hogj az rosz ut miatt most a nagj fákot von-
tatni nem lehetne [Beszt.; Ks 83]. 

2. átáztat; a umple de umezeală; durchnässen. 
1805 Tőrőkbuzájóknak nagyobb része éretlen 
maradván, aztis a Sok essőzés, és hovazásokugy 
el-ásztották hogy már rothod [Torda; TLt Közig, 
ir. 1182]. 

3. (ki)áztat; a topi (cînepa) ; rösten. 1621 Áz-
tatunk volt egy kalongya kendereket el egy regy 
to helyben [HSzj kender al.]. 1767 Virágos és 
Magas kender — lett két Kalangya, a mellyet 
el is aztattunk és kitsapattunk [Esztény SzD; 
Told. 5a]. 1855 A jobbágy felesége a kendert 
kinyövi, eláztatja, kiveti, megszárítja [ŰjfE 184], 

eláztatás (ki)áztatás; topire; Röstung. 1843 
A tanarók végében lévő kender és len eláztatásához 

és bé-hordásához ha kender áztató készíttetik 16 
marhás napszám [Csekelaka AF; EHA]. 

elbabonáz eligéz; a face să dispară prin 
vrăji; verhexen. 1745: Asztalos Stefánnét, és Ko-
vács Mihalynét nem tudom . . . , hogy aféle varáslá-
sokba elegyítették volna magokat, vagy penig 
más ahoz Mesterséghez értő . . Aszszont, vagy Fér-
fit tartottanak volna —, mely varáslás által más 
jámborok teheneknek tejét vaját el babonáztatták 
volna, vagy magok a meg irt Széméllyek el babo-
názták volna [Szentbenedek SzD; Ks]. 

elbabonáztat eligéztet; a face să dispară prin 
vrăji; verhexen lassen. 1745: Tudgyaé a Tanú . . . 
hogy Sz : Benedeken lakó Asztalos Stéfánné, 
Vonka Iuana és Kovács Mihályné, Mester Vaszilyka 
a magok házoknál tartattanak tudva, Mester, vagy 
babonázo Aszszont, a kivel babonáztattanak volna, 
és magokis babonáztonak volna, más jámborok 
teheneknek tejét, vaját el babonáztatván, ugy 
egyéb gonosz mesterségeket is azzal csináltatván ? 
| nem tudom ., hogy varáslás által más jámbo-
rok teheneknek tejét vaját el babonáztatták volna 
[BSz; Ks. L. még elbabonáz al.]. 

elbágyad 1. elcsigázódik/erőtlenedik; a se slei 
de puteri, a se vlăgui; kraftlos werden. 1659 
(A postáknak) ha másutt fogott posta lovak elbá-
gyadna, . senkinek ne adjanak [EOE XII, 221 
ogy-i végzés]. 

2. elernyed/lankad; a se moleşi, a lincezi; er-
schlaffen, ermatten. 1755 : magamis sok nyugha-
tatlanságom mián . . majd anyira ell bágyadtam, 
hogy méltán félhetek, né talán tán engemis valami 
nyavalya kövessen [Ks 28. VII Árva Dániel 
Zsófia leányához]. 

elbágyadt elcsigázott/erőtlenedett; sleit de puteri, 
vlăguit; übermüde. 1756 az ökreink éhek és 
farattak lévén nem lőn anyi Gratiánk Balog 
Uram® előt hogy szállást és avagy tsak szalmát 
adatot volna az Uraságébol el bagyadot és meg 
éhezet őkreink(ne)k [Durussa Szt; TKl. aA 
tiszttartó]. 

elbágyaszt elcsigáz; a slei de puteri; abplageii, 
ermatten. 1809 magok a' pásztorok felűltenek 
Csorda keríteni azon kantzára, ők bádjasztották 
el, és verték meg, a' mellyek mián elkellett dögleni 
[F.rákos U ; Falujk 42 Sebe János pap-not. 
kezével]. 

elbajmolódik elbajlódik/kínlódik; a se t rud i ; 
sich mit einer Sache abmühen, sich abquälen. 
184ŭ Nem hiszem hogy azokkal a' szakács sül-
dőkkel is boldogulnék; most már csak várok, 
talán tavasz felé akad vagy egy kiben inkább 
lehet bizni; addig a' mostani zsikám (!) mellé 
egy pár nyöstény segédet adván csak elbajmólód-
nak [WLt Wesselényi Miklós leveleskönyve]. 

elballag ballagva elmegy; a pleca alene; fort-
schlendern. 1585: Ezt halla(m) hogy monda 
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Zabo Georgy az Eochenek Zabo Ianosnak, ózzuk 
megh Az zeoleót, Meny el vagy Ballagy ell, illen-
keppe(n) zola [Kv; TJk IV/1. 436]. 1631 Kal-
many Gergelj Böruejt akarja vala ütni, Barta 
Giörgy oltalmazza vala, hogy megh ütek azta(n) 
el ballaga haza [Mv; MvLt 290. 49a]. 

elballagdogál elkocog; a pleea agale; fortschlen-
dern. 1630 : Halasz Ianos jol megh üte egjszer 
az Czakany fokkal az lovat s eö maga el mene 
gyalogh, az lo is elbalaghdogala az malom fele 
[Mv; MvLt 290. 218b]. 

elbáloz ts bálozgatásra elkölt; a cheltui la baluri; 
mit Besuch von Bällen verausgaben. 1817 a mit 
Hát az Administrator Urak akkor quoquo modo 
szereztek; magok bálaztakis el — magok tud-
gyak hová tettek [Görgénysztimre MT; Born. G. 
XVIII. 5 Lászlöfi Ioseff (70) ns lev.]. 

elbáloztatik bálozgatásra elköltetik; a fi chel-
tuit pentru baluri; mit Besuch von Bällen veraus-
gabt werden. 1829 ezek s egyeb naturalék Vajda 
Urnái báloztattak el [Mezőkölpény MT; TSb 
Lázár Todor (55) ub vall.]. 

elbámul bámulatba esik; a se minuna; staunen. 
,XVIII. sz.v. a ' Tractatusokban belé ereszked-
tünk, 's tsak elbámultam, mikor M.G. Batthyá-
niné ŏ Ngának is a' Plenipotentiáját meg mutatá 
a' Mlgs ítélő Mester urnák Levelével együtt [GyL. 
N. Solymosi Kontz József lev.]. 1812 : Keresi 
a ' Groff a Ládát 's, tsak el bámul midőn látja, 
hogy fel vagyon szakasztva és nintsen benne a 
pénz [Héderfája K K ; IB ,,Bali Jánosné Kis 
Ersćbeth grófi mosóné" (44) vall.]. 

elbandalodik elámolyodik; a se cufunda ín 
gînduri; in Gedanken verfallén. 1838—1845: 
elbandalodik: elsüllyed gondolataiba, elámul, el-
feledi magát [MNyTK 107]. 

élbarázda kb. szántóföldek közötti, hompos/ 
ormós mezsgye ; ha t ; Furche zwischen den Acker-
feldern. 1808 ezen Tőrőkbuza földet . . . attól 
ezt egy régi gyepes él vagy-is Borozda határozta 
meg s mindenkor a ' fellyebb meg-mondott 
régi gyepes él Borozdáig miveltük, s még mikor 
Szántottuk, az iterált gyepes él borozda nagy 
lévén, s arra az Eke Taliga réá hágván az Ekét 
a ' Földböl fel-vetette, s annál fogva a' gyepes él 
borozdáig nem Szánthatván; tehát annakutánna 
azon gyepes él borozda mellett a' Tktes Expo-
nens Urnák ezen Málé főidének Nap Nyugotti 
végét keresztül kellett Szántanunk az határ gyepes 
élig [Felőr SzD; Bet. 6 Joannes Junior Süket 
(44) jb vall.]. 

elbarázdál 1. barázda vonással elhatárol; a ho-
tărnici printr-o brazdă; mit Furchenziehung ab-
grenzen, trennen. 1584 : az mely wt Jeo Az Ehezeo 
dombrol az to partho(n) egy kor Bachy Janos 

felesege vta(n) el Borozdoltha vala de Azért By-
rodalmat sem eo nekj sem masnak Benne soha 
Ne(m) tudo(m) [Csapó K K ; JHb XX/45]. 1586: 
Bachy Janos Engemet kuldett vala hat t lwal 
az peres hellyre hogy ell borozdolliam Es en bo-
rozdolam el [uo.; JHb XX/48. 6] | Egykor Za-
lanczy Georgy foglalt vala borozdawal az Teer-
ben egy darab feoldett lw kerttnek Ahoz kepest 
myes az peres feoldeon Alol, Az Vtnak kett felytt 
el borozdolok Bathyammal . . . , Mondom vala 
akkoron bathyamnak hogy ez peres feoldet is el 
borozdolliuk de bathyam Nem Engede, hanem 
azt monda hogy Balattffy ferencze az a ' feold es 
ha el borozdoliuk el maradunk raytha [Kisfalud11; 
i.h. - aEltűnt település Csapó (KK) vidékén]. 
1595 Enis zantotta(m) Barrabas Georgynek az 
peres feóldben, de en mégh gyermeksegemteól 
foghúa úgy tudom hogy az mostani barazdaig 
bírta, enis ott borozdolta(m) el mikor zantottam 
nekj benne [UszT 10/109]. 1598 el megyek . . . 
ahul szánt az en feoldem mellet az Eordeógh 
ferencz vram Ekeye es El hozom enis az vram 
Ekeyett, es el Borozdalom az hatarat az en feol-
demnek, az hul az Jgaz hatara, hogy Jnkab Ne 
szanchya el elis Borozdala az eö feòldenek az 
hatarat, Es az Nap szantais Bennş [M.fodorháza 
K ; Ks]. 1605 harmad ezten Napig . . . valakynek 
gyep aúagy parlag földe vagyo(n) az vctes közét 
kit maga szamara meg akar szántánj be vetnj, 
vagy Ekeieuel brazdolya (!) el, vagy kapaúal az 
kett vegitt Jegyezze meg valamy Assassal, mertt 
az uta(n) ha ez Ekes Ember Jeltele(n) földet 
talal szabado(n) meg zanthassa, és Gazdaianak 
czak az föld Berjûel tartozzék [Kv; TanJk 1/1. 
502]. 1747 (A szénafű) nyíl szerint vágjon el 
borozdolva [Mezőbodon TA; J H b XI/31. 5]. 
1765 ezen darab helyet, a'hol állunk el baráz-
dálni, szántani 's bévetni nem mértük . . [Harró 
H ; JHb XXXIII/19]. 1774: Szántó Földit . . . 
el foglalta . . . Báró Bornemisza Ur Tisztartoja, 
s el barazdolván . . . az Fogadoban Szálló Em-
berek Marháival éteti meg ezen Földet [Szamos-
fva K ; KS Conscr. Th. Finta (66), jb, prov. 
bon. vall]. 1783 I t t nagj darab hely számomra 
el lévén borozdálva, lehet még két három ennyitis 
vettetni [Branyicska H ; JHb XXXI/28]. 

2. elszánt (földet határbarázda-vonással a ma-
gáéhoz foglal); a include o bucată de pămînt ín 
proprietatea sa prin tragerea (pe nedrept) a unei 
brazde; mit Ziehung von Grenzfurche Feldstück 
wegpflügen. 1661/1778 az határt . . . az Ertseiek 
bellyebb borozdoltak ezen széna füvet igv boroz-
doltak vala el [Told. Transs. 151]. 1751 : Lévén 
imott amott az Vandorék szántó fŏldenek szom-
szédságaiban nékem is földem, mindenütt el szán-
tyak borozdoljak, földeimet fogjattyák, semmit 
nem tudok tenni vellek [Balázstelke K K ; IB-
Vonya Bocska (50) jb vall.]. 1797: Réttyinek 
felső széllyin Fűlep János ő kegyelme el szán-
tot t és az Kaszálójából el borozdolt [Szentmár-
ton Cs; Berz. 1. 20/17]. 1808 : ezen Málé Földének 
Nap Nyugott felöli való végében ki-teczik až el-
borozdolásbol . . . Szélességre mindenütt 4 jo kŐ-
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zőnséges lépésnyi Föld a' Tktes Keresztes János 
Ur Torma rész Málé Földéhez vagyon el-boroz-
dolva [Felőr SZD; Bet. 6 Petrus Gergely (75) 
col. vaŬ.]. 1840 : talám égy darabot akkoris kér-
detlen, megszollitatlan el borozdóltak [Dés; DLt 
974]. 1843 : szántó főldgyenek napkeleti végét egy 
nyéhán (1) ölre . . . Lukáts Péter elborozdolta és 
a régi borozda követ ki véve a maga helyéről el 
is kövezte volna [Bodola Hsz; BLt 11/11]. - L. 
még elbrázdál al. 

3. barázdálással levezet; a conduce apa prin 
şanţ; mit Furchenziehung ableiten. 1647: az 
Czejdiek . penigh tartozzanak az reten az vizet 
el borozdolni hogy az ország uttyara ki ne terŭl-
lyŏn [Csejd MT; Told. Huszár lev. 17a.]. 1655 : 
Kosa Pal töltötte Szemettel, nyraggal az gődrőt 
ugi duga, borozdola, csaptata el az uizett mert az 
előt ot megie(n) vala az derek uiz be az Kosa 
Pal fóldin ualo gődőrbe(n) az Tanczos Pal fóldjre 
[Szentgyörgy Cs; BLt]. 

elbarázdálás 1. határbarázda-húzás/vonás ; tra-
gerea unei brazde de hotar; Furchenziehung. 
1767 : nem is tartván más számot azon helyhéz 
leg elsőbben az Mlgs Groff Exponens Ur foglalta 
el most két esztendeje el borozdolás által [Hídvég 
Hsz; Eszt-Mk]. 

2. határbarázda; brazdă de hotar; Grenzfurche. 
1808 a' mint ezen Málé Földének Nap Nyugott 
felöli való végében ki-teczik az el-borozdolásbol 
• •. Szélességre mindenütt 4 jo közönséges lépés-
nyi Föld a' Tktes Keresztes János Ur Torma rész 
Málé Földéhez vagyon el-borozdolva [Felőr SzD; 
Bet. 6 Petrus Gergely (75) jb vall.]. 

elbarázdálgat (más földjéből) el-elszántogat; a 
lua prin arat cîte ceva din pămîntul al tuia; (von 
anderem Feldstück) nach und nach wegackern. 
1753 azon földemet gyakrobban el szokta eŏ 
kglme borozdolgatni . . . , noha ki van tőkékkel 
határozva [Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 

elbarázdált 1. barázdavonással elhatárolt; ho-
tărnicit prin tragerea unei brazde; durch Fur-
chenziehung abgegrenzt. 1766 eŏ Nga többet 
azon specificalt el borozdolt földnél nem foglalt 
az mi időnkben [Árapatak Hsz; Eszt-Mk]. 

2. elszántott, barázda-vonással elszakított; luat 
din pămintul altuia prin tragere de brazdă; durch 
Furchenziehung entrissen/abgepflügt. 1751 : Ván-
dorék . . másoknak szántó földeit el szántják s 
bitangolják a' mint hogj nékemis efféle bajom 
sokszor volt véllek . . . Baró Hallér Ferencz Ur 
eŏ Nsga sok izben <aff>éle általok el borozdolt 
el szántott Jobbágj földeknek Széna <f >ŭvek-
(ne)k kijártatására engemet Tisztel edgjŭ t hivatott 
[Kissáros K K ; IB. Franciscus Sz.királyi (60) 
vall.]. 1772: Tudgyaĕ a' Tanú Hogy 
ha azonn szemëlly által ezen fel fogott, s el boroz-
dolt Föld, meg szántatik s bé vettetik, abból 
minémü p(rae) judiciumai s kárai következhetnek ? 
[T; Born. IX/47 vk]. 1808 a ' Tktes Exponens 
Ur ezen Málé Földének . . . végéből . . . a ' Tktes 

Keresztes János Ur Földéhez vagyon el-boroz-
dolva, a ' mely el-borozdolt részt mostan Széles-
ségre lépéssel meg-mérvén . . . 4 jo nagy Lépés 
[Felőr SzD; Bet. 6 Andreas Molnár (75) zs vall.]. 

elbarázdál tat 1. határbarázda-vonással a maga 
számára elfoglaltat; a puné să includă ín proprie-
tatea sa prin tragere de brazdă; durch Ziehung 
von Grenzfurche für sich nehmen/in Besitz nehmen 
lassen. 1594: ez el multh Thauazal eztye(n)a felet 
kith Erdeo felinek hinak, tugia hogy Kendj Gábor 
el Borozdoltatta [RLt. O. 5. Achj András jb 
vall. - *Esztény SzD]. 1696 : Tudode ha . Vas 
Dániel Uram eö kglme ennek előtte ket esztendővel 
el is borozdoltatott volt azon földbe (n) az maga 
reszire ? [Dob.; Wass vk]. 1745 : Nemes Ferencz 
Uram borozdoltata el ezen Controversiában levő 
Rétet [Szentmargita SzD; KGy]. 1767: Míg eo 
Nga az szerént el nem borozdoltatta senki addig 
aban nem harapodzott, hanem eŏ Nga leg első-
ben foglalta volt el [Hídvég Hsz; Eszt-Mk]. 

2. határbarázda-vonással kiszakíttat; a rupe din 
pămîntul altuia prin tragerea unei brazde de 
hotar; durch Ziehung von Grenzfurche entreißen 
lassen. 1725 : az Aszszony . egy eket el keszi-
tete, és à Falu földéből, ă két fordulora, rettene-
tes nagy két darabot egy éczaka, azon ekevel el 
borozdoltata [Tóhát TA; JHb XI/15]. 1772: a ' 
Rétben egy darab Rét mellyet ennek előtte 
Circ: 8 Esztendőkkel . eő Nga akkori Cancel-
listája . . . a' falu Réttyitől el is barazdoltatott 
volt [Bálványosváralja SzD; Ks 101 Conscr. 12]. 
1808: ezen 4. Lépésnyi Szélességű hellyet az 
Tktes Exponens Ur Málé Földéből Tit. Keresztes 
Ur vette s borozdoltatta-el a ' magáéhoz [Felőr 
SzD; Bet. 6]. 1809 : ezen Földből edgy darabot 
az Ur el borozdoltatott potentiose . . . és annak 
hasznától Spolialta az exponens Urat [uo.; i.h.]. 

elbarázdáltatik barázdavonással elhatároltatik; 
a fi hotărnicit prin tragere de brazdă;{ durch 
Furchenziehung abgegrenzt werden. 7693; edgy 
darab szegelet el borozdoltatván ket fele, . . . 
hasonfelé nyü szerent juta Ebeni Miklosne Putnaki 
Ersebeth Aszszonj Maradékinak [Gyula K ; SLt 
AH. 17]. 1753 : Néhai Csáki Sigmond éltében 
azon Joszag után való Szántó földek Csáki Sig-
mond vr részére el barázdáltattak [Nagyalmás 
K ; JHb XXX/9]. 

elbarázdáltattat határbarázda-húzással elfoglal-
ta t ; a puné să se ocupe prin tragerea de brazdă de 
hotar; durch Ziehung von Grenzfurche in Besitz 
nehmen lassen. 1672: az Ur Haler Pal Uram ő Nga 
. . . Egi Darabot az mennit el akar maga szamara 
Foglalnj el Borozdaltattat mind körül [Mezőmé-
hes TA; Wass. Oztas János (28) jb vall.]. 

elbecsül 1. (tartozás fejében) becsüvel elfoglal; 
a lua prin evaluare ín contul datoriei; für Schat-
zungsschuld wegnehmen. 1568 : Eok bwchwltek 
el az fenessy mihalnak eoth lowat, ad f 35 az 
szekeret ad f. 5 hámot es Nyerget affele szersza-
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mot, ad f. 2 d 50, ky tezen f. 43 d. 50, Es har-
mad fel forint marad a hatra, kyt fogada fenesy 
Mihal hogy Regei meg adya [Kv; T J k III/1. 
240b]. 1570 Jóllehet az felyperes azzonnak 
Bizonsagy Beh hozzak hogy Mykor az eo zeoleyet 
ely Mertek es Beochwltek hon ne(m) volt, De az 
Alperes kettzeris kerthe hogy Neh perellien 
vele Megh elegity zeoleyebeol [Kv; T J k III/2. 
166c]. 1584 : Tudom hogy el beochwllek a ' Buday 
Georgy marhayat es Aztalt(is) hozanak hozza(m) 

.chak Aztalt es kárpitokat hoztak onnét hoz-
za(m) [Kv; T J k IV/1. 240. 309]. 1585 Tudom 
hogy az haz feoldeben egy darabot el beochwl-
leottek vala, Melliet ez Zabo Ferencz valta az 
vtan kesen hozza hogy az Azzont el veowe [Kv ; 
i.h. 429]. 1597: minde(n) marhaiokat adossagert el 
bechewltek wala. onnét hogi ki nem telek az 
Monostori hataron egi kertet bechewllenek az 
adossagert [Kv; T J k VI/1. 1 3 - 4 ] . 1629 sze-
gjinjnek ketszeris beöczūliek el egiet massat, on 
talat kannajat s egyebettis nem tudom kinek 
böczültük czak hogj adossagba(n) beöczültűk 
el | az eörŏksegnek egj darabjat el beöczülleot-
tek vala | az Beőczüseokkel enis ot valek s az 
mi holmi egjet mas leőn el Beöczűleok [Mv; 
MvLt 290. 167a, 170a, 174b]. 1634: Tudom azt, 
hogy az peres hazat Zantai Janosnak el büczullek 
[Mv; i.h. 291. lb]. 1681 Ez volna azo(n) örök-
segha melylyet Szilagyi Sámuel szamara el 
böcsültek [Vh; VhU 13 — 4. — aTi. Mikocza Mik-
lós háza]. 1757 Szóiga Biro Vrammal edgyűtt 
betsűltűk el azon túlkokat 23. Forintba, s míhent 
el betsűllőttűk azonnal mindgyárást Szóiga 
Bíró Vram az Thordai ember(ne)k kezébennis 
adta [Gálfva K K ; Ks 66. 45. 17c]. 1780 az 
vicinált Szŏlŏk el lévén a Kortsoma redemptio-
jáb(an) 8 ~ nyoltz Forintokban betsŭlve, ezt 
einptor Ur eŏ Kegyelme le tévén, és még superad-
dált 27 ~ huszonhét Vonás Forintokat Venditor 
eŏ Kegyeimé (ne) k [Zilah; Borb. II]. 1823 Kőzép-
laki Rákosán Ilonák egy két esztendős Tinóját 
el betsűlték, mint Nyégra Péter kezessének 13 
./. Tizen három RForintokig interessévei együtt 
mind őszve menve [Középlak K ; Somb. II]. 
1826 Serbán Floráné fog adni öt veder mustat 
— szöllöje van el betsülve [Bábahalma K K ; 
RLt O. 1]. 

2. fel/megbecsül; a evalua/estima; einschätzen. 
1784 : elŏnkbe ada a Tisztarto két kalangya Szénát, 
és kivánnya vala, hogy elsŏbenis azokat betsŭlnŏk 
el [Buzd A F ; Eszt-Mk]. 

elbecsülés becsit vel/becsüléssel való elvétel; în-
suşire/luare prin estimare/evaluare cu scopul de a 
acoperi astfel o pagubă/datorie; Schätzung zwecks 
Begleichung des Wertes von Schaden/Schuld. 
1570 Mezaros Gaspar es Angalyt Mezaros Gas-
parne vallyak hogi eokis zomzedok, De hyrik-
wel nem volt az Toroczkay haza ely Beochwlesse 
[Kv; T J k III/2. 84]. 1598 az mas tehenetis . . . 
I janjanak a t ta . es ugy mentette megh az el 
bechülesteòl [UszT 13/5]. 1741 A marhak el 
bŏcsŭlése utan a Curator en általam modo legitimo 

ujaban admonialttatta s meg kinaltat ta Lőrinczi 
Laszlo uramot a [Nagyercse MT; Told. 36. — 
aAz adóst]. 1757 azon négy Túlkakat az Mezőre 
a ' Csordából haj to t ták vólt elé, az el betsŭléskor 

betsűltem el az harmad fűeket 15. Forintba 
ă másod fűeket pedig 8. Forintba . mihent pedig 
ă Tulkak el betsűltettek azonnal mindjárást által 
adta Szóiga Bíró Vr(am) az Thordai ember (ne) k 
[Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17c]. 1825 azon . . . el 
betsültetett Szŏllö Helly Klmednek az el betsüllés 
Summájáig birtokába adat ta to t t [Keresed TA; 
Borb.]. 

clbees&lő (kár) becslő; persoană care evaluează 
(o pagubă); Abschätzer. 1849 Ezen fel rombolt 
Portékák el becsűlöi név szerént voltak ezek, 
u.i. ördög Maruskai János, áts és kömives mes-
ter. Szabó Gábor Asztalás (!), — Pap Ferentz 
áts mester. — Lörintzi János kováts mester le 
te t t hitek után becsüllék a kár t [Héjjasfva N K ; 
CsZ]. 

elbeesült becsüvel el/lefoglalt; luat/însuşit prin 
evaluare; durch Abschätzung beschlagnahmt. 
1584 En azért Greger Veber egiedwl emlekezem 
hogy az utan egy Nehany Nappal, Kendy Jánost 
Abba a Ianos deáktól el beochwlleot hazba bele 
Ikta ta [Kv; T J k IV/1. 355]. 1612 az el beoczwl-
leott marhat es pénzt . kezben adta [Kv; 
PLPr 69 fej.]. 1699 : Sz: Miklósi Ambrus Janos-
tol el bőczűlőt es elfoglalt iok [Szárhegy Cs; LLt]. 
1770 A Gaspar elbetsűlt Máléjábol tsőstől lett 
a jova 10 véka a Tejese 5 véka [Esztény SzD; 
Told. 29]. 1810 Vagyan Almási Istvántól elbe-
tsűlt főid [Jedd MT; LLt]. 1843 Nemes Juvon 
el betsűlt javai . Egy borított pad szék 1 Rf 
10 Xr Egy viseltes Szuszék 1 Rf 35 xr [Bá-
gyon TA; KLev]. 

elbecsültet becsüvel el/lefoglaltat; a puné să se 
sechestreze prin evaluare; durch Abschätzung 
beschlagnahmen lassen. 1570 Sala Balintnak 
Minden Erĕkseget Marhaiat, az felesegeietis peter 
deák Beochwltette Ely adossagaert [Kv; TJk 
III/2. 86]. 1573 Regestumabol f l 1200 a d o s s a g o t 
zamlalt eleh az biro teorwent Mondot rea 
hogy 15 Napra Meg fizesse, Eo neky ne(m) v o l t 
myt fyzetny Egebet hane(m) Az My Eoreksege 
Marhaja Rwhaia es egeb Minden valamy Marat 
volt Mindent ely beochwltetet, es aztwl fogwa 
oda vagion [Kv; T J k III/3]. 1584 Amikor 
Mogorit Tamas el bechwltete Buday Georgnek 
Aprolekiat, En veottem egy Aztalat megh pén-
zen | Az en Attiamnak Daroczy Janosnak maradd 
egy haza, ket Thowa, kerty, Zeoleie de Az A d o s s o k 
beochwltetek el [Kv; T J k IV/1. 240, 308]. 1603 ' 
ha mellyk Affele debitorok keozzeol semmy kep' 
pen keez penzewl nem fizethet, t ehá t az o l l i a n o k -
nak borát, buzayat, mindgyarast eo kgmek b i ſ ^ 
vraim Tanachywal egyetemben bwchyltessek el, 
es vegyenek satisfactiot teolleok [Kv; T a n J ţ 
1/1. 437]. 1681 Prundár . . . ados lévén Lugaf 
Vramnak . . . az örökségét in f. 32/- el bőczŰl-
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tetvén atta annyi Summab(an) Popa Pavelnek 
az el bòczültetett fél örökségét [Hátszeg; VhU 
143-4]. 1707/1799 Varga Janosnak az ökrét 
el betsültettem [Szováta MT; Berz. 16. XL/13]. 
1725 nem akara, hogy el becsültessem holmiét 
[Szőkefva K K ; Ks 95]. 1741 azon Marhakot 
az én p(rae)sentiamban bŏtsŭltette el a Curator 
a Kis Nyúlási Hŭ tŏs Birakkal [Nagyercse 
MT; Told. 36]. 1756 ha most az M. Úrfi nem 
succural éppen el betsŭltetik az tehenemet az 
adósságért s az gjermekim eppen mazurrá marad-
nak [Melegföldvár SzD; SLt XXXVII Illyefalvi 
János Suky Jánoshoz]. 1761 az I. eŏkegyelme 
az Instansnak via facti el vett marhajat, el nem 
eresztette, sŏ t inkáb vakmerŏkeppen el tartván, 
azt el betsültette [Torda; T J k V. 6 2 - 3 ] . 1806 
elsöbszer égy ökrét el hajtotta, el betsültette 
[Kóród K K ; Ks 67. 47. 27]. 1850 ha Nsàgod 
nem lesz kegyes várni mig marháimból el adok 
parancsoljon elbecsültetni [Széplak K K ; SLt évr. 
Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

elbecsültetett becsiivel el/lefoglalt; sechestrat 
prin evaluare ; durch Abschätzung beschlagnahmt, 
in Besitz genommen. 1681 Prundár ados 
lévén Lugasi Vramnak az örökségét in f. 
32/ — el bőczűltetvén atta annyi Summab(an) 
Popa Pávelnek az el bòczűltetett fél örökségét 
[Hátszeg; VhU 143-4] . 1746 fen hagyatvan az 
meg tiltatott és el betsŭltetett lŏ dolga hogy 
reportallya hitelesen az Debitor hogy az meg 
tiltatott lova az meg tiltáskor mit ért volna [Torda ; 
TJk III . 59]. 1825 : az előbb Szomszédolt Szőllő 

a' Nemes Szőllŏs Társaság által el betsŭlte-
tett azon illy formalog el betsiiltetett Szŏllö 
Helly Klmednek az el betsüllés Summájáig bir-
tokába adattatott [Keresed TA; Borb.]. 1834: 
az elbetsültetett és exequalt Jok [TSb 51]. 

elbccsiiltetik becsiivel el/lefoglaltatik; a fi se-
chestrat prin evaluare; durch Abschätzung be-
schlagnahmt/in Besitz genommen werden. 1629 
az Incta sem tartozik semmitis fizetnj miuel nem 
hogy vrarol az ki adosult volt valamié maradót 
volna, de megh az magaeis ha mi leot volna mind 
el bechyultetet [Kv; T J k VII/3. 190]. 1757 
azon négy Tulkakat az el bets üléskor . . be-
tsültem el mihent pedig a' Túlkak el betsűl-
tettek azonnal mindjárást által adta Szóiga Bíró 
Vr(am) az Thordai ember (ne) k [Gálfva K K ; Ks 
66. 44. 17c]. 1802 Summa Exequenda Fhung 
604 Dr. 35 1/2 Melly Summában foglaltattanak 
és betsűltettenek el a' következendő joka [T; 
BLt 12. - aKöv. az ingatlanok fels.]. 1821 : 
a' Portékák már most bizonyosan el fognak bet-
s ültetni és adódni [Kövend TA; Borb.]. 

elbékél 1. békés úton elrendez; a rezolva pe 
cale paşnică; auf friedlichem Wege erledigen. 
1836 : A' Bethlen Atyafiakkal való terhes perei-
met el békéllette [HG Wass lev.]. 1843 Török 
Pista önkéntesen elment az öreg Váró Mózes 
Úrhoz feleségestől együtt azért, hogy az általa 

ellopatott méheket elbékélje 's elis békéllette 
[Bágyon TA; KLev. 8] | Kercsedben Fodor Mó-
zesnél megtaláltatott a' Mátyás István szalonnája 
— melyet 90 vagy 100 forintal békélett-el [Ker-
esed TA; i.h. 7]. 1849 Enis vittem egy szekér 
fát, mégis jelentettem Sándor Úrfinak hogy el 
kivánom békélni [Héjjasfva N K ; CsZ. Fodor 
Márton (57) vall.] | az anya kantzák közül égy 
el van békélve, a' másik betsültetett 100 P Fr t . 
[Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. megbékél; a se împăca; sich versöhnen. 
1830 Harsány Györgyi . Bornemissza Leopold 
Ur ö Nagyságával el békélvén 3750 Rfo-
rint kész pénzt a' tisztelt Exponens Báró Ur 
ö Nga Harsány Györgyinek kezéhez adott [T; 
Born. XVc 2/74]. 1848 Törvényesen el válasz-
ta to t t volt Feleségém Pap Mária elbékélvén velem 
[Dés; DLt]. 

elbékélődik békésen elintéződik; a se rezolva 
pe cale paşnică; friedlich erledigt werden. 1857 
Dobos Jánosra nézve utasításom van a' Tekin-
tetes urtol — a' melytől tsak ugy álhatók el, ha 
ezen űgy a Tekintetes úrral elbékéllődik [Ko-
molló Hsz; Beth. 4]. 

e 1-bemegy el- és bemegy; a merge şi a intra; 
fort- und hineingehen. 1574: Mond eoneky Kele-
men . Ier ely velem laszuk meg ha hon vagion 
az en fráterem lakatos Miklós Ely Be Mennek 
oda es hon Nem talalyak [Kv; T J k III/3. 316]. 

elbénít megbénít; a paraliza; lähmen. 1729: a ' 
Katona egj bottal haragjába öszve rontotta a ' 
Lovat s Lábát el bénította ugj hogj most semmire 
kellő [Sövényfva K K ; TSb 51]. 

elbérel felbérel; a cumpăra pe cineva; dingen. 
1792 az Aszszony Marinka azt bátorkodott a ' 
maga Instántiájában íratni, hogy Engemet az ő 
Fia Péter, mástol Kölcsön vétt pénzel meg aján-
dékozván arra el béllett hogy ő tőlle erőszakoson 
is a' Fiának Péternek részét ki venném, vagy 
vetetném [F.lapugy H ; Ks XLVIII. 7 „Ali 
Torjai Kiss Lukács Dobra Vidéki krájnik" kezével]. 

clberetváltat leberetváltat; a puné să i se taie 
barba; abrasieren lassen. 1777 : özvegy korában 
Popa Iuon Szőcs Győrgynehez járt ott hált o t t 
ivút pajkosságátol viseltettvén szakálat el beret-
váltotta [Ludvég K ; KLev. Oroszfaján Todor 
(65) zs vall.]. 

el-besŭllyed mélyen bevágódik; a se afnnda; 
tief hineinschneiden. 1597 Iai io zojnzed azzony 
bizony az zeginy giermekeket keoteozte az Apam 
az Ágashoz be menek latam tehat mind el 
kekwltek zegenyek mint az kek pozto sem ewl-
hetnek sem alhatnak az keotelis el be sewlliedet 
wala az kariokba [Kv; T J k VI/1. 3 9 - 4 0 ] . 

elbeszél elmond; a spune; hersagen. 1752: az 
elombe adott Instructiot szóról szóra elbeszéllet-

49 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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tem [Koronka MT; Told. 26]. 1842 a történetet 
el bészélette [Dés; DLt 85]. 

elbeszélés elmondás; povestire; Erzählung. 
1790 : én alig várom hogy kedves Bátyám Uramat 
láthassom és bezelhesek mert annyi bezédem 
vagyon hogy hetek, és étzakák kévántatnak el 
beszélésekre [Nsz; Ks. gr. Kornis Anna Kornis 
Gáspárhoz]. 

elbeszélget. Szk: ~í az időt eldiskurálgatja az 
időt; a petrece timpul cu pălăvrăgeală; die Zeit 
verplaudern. 1807 7tig el beszélgettük az időt 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 220]. 

elbetegedik 1. betegsége súlyosbodik; a i se agra-
va boala ; kränklich werden. 1585 27 July . . . 
Júta S. Paly Janosz postán feieruarra Borbély 
Janosz vta(n) mene mert Somborj vram Igen el 
Betegedet wolt [Kv; Szám. 3/XVIII. 8b Gellien 
Imre sp kezével]. 1596 : Engem Porkoláb Vram 
kildett uala az zegeni Andráshoz, oda menek de 
im(m)ar igen el betegedett uala . . . Engem ugjan 
ugj küdett uala ala porkoláb Vra(m) hogy Testa-
mentomot tetessek velle, s igy teòn Testamento-
mot [UszT 11/44]. 1816 Régen élt néhai Albisi 
Etzken András meg aggott álapottyában meg 
vakulván el betegedvén, . . . Albisban szerzett 
Javait . Testalta Barthos Martonnak és Fele-
ségének Etzken Ilonának [Albis Hsz; BLev]. 

2. megbetegedik; a se îmbolnăvi; krank werden. 
1817 : a Kolosvárra menő emberek közzül edgyik 
el betegedet [Hídalmás K ; TSb 11]. 

elbetegesedett betegeskedő személy; persoană 
bolnăvicioasă; Kränlding. 1843: Koltsár Anna 
ŏzv. Nagy Sándorné kérelme — mellybe mint 
elbetegesedett azt kéri, hogy a ' piatzra állított 
Taxás kolészájára . . . edgy záros ajtót tsináltat-
hasson [Torda; TVLt 1173]. 

elbetegesedik 1. beteges lesz; a deveni bolnă-
vicios; kränkelnd werden. 1716: az ura . . écza-
kákon be mégjen hozzá, ügjekeznék férfiságát 
megh mutatni, s annál inkáb el betegesedik [Nagy-
ida K ; Told. 22]. 1721 en magom be mentem 
Vásárhelyre, beszelettem, Enyedj aszanyomal, de 
aszt mongya hogy el betegesedet nem ara való, 
nemis al szolgainj [Ks 96]. 1746: Az Grohoti 
Dominális Gornyik Pavel János noha az Incolák-
(na)k minden panaszok nélkült hivataliját tölte, 
. . . ellembe(n) el betegesed vén ki botsattatott 
[H; Ks 62/6]. 1778 k. : Tirzu Ávrám utoljára 
el betegesedvén magtalanul ki fogy a világból 
[AF; BK ad 465]. 1800: Mig el nem öregedett 
es betegesedett egyéb aránt hogy marhával keres-
kedett volna nem tudom [Msz; DLev. 3. XXXV. 
6]. 1804: Drentye Mitru midőn utoljára el 
betegesedett, akkor a' Mlgs B. Huszár Ur Ö Nsga 
földjéről ki is hólt [F.berekszó Sz; BfN III . 
12/7.] 

2. kb. kibetegedik/betegesedik; a nu mai putea 
face fa ţă din cauza boli i ; kränkelnd ist Unfähig 

zu etw. 1618 : Juszuf csausz kiaggott és elfára-
dott betegesedett az tolmácsságból [BTN 117]. 

3. megbetegedik; a se îmbolnăvi; krank 
werden. 1717 A mi kesérvés szégény emberein-
kel étszakai Stercusokat ki hordatván ne(m) 
ke vessen el betegesedtek, debüitalodtak, és majd 
halálos betegségré jutottak [INyR Cssz, Gysz és 
Ksz rendeinek panaszirata]. 

elbetegūl megbetegedik; a se îmbolnăvi; erkran-
ken, krank werden. 1584 : Az Aniamtul hallottam 
eszt, hogy Eyel ez Catalin azony oda me(n)t ahol 
fekwt Ania(m), es fekete lew zabasut Adot ereowel 
az zaiaba kit el nyelt, Es a' zegeny Ania(m) el 
betegwle [Kv; TJk IV/1. 278]. 

el-bevág ' ?' 1578 Ertyk aztis hogy it walo 
ember veot volna zamos falwy feolden fwet, es 
a zinnel (!) el be vagta az Colos vary hat arra 
[Kv; TanJk V/3. 173a]. 

el-bevisz messze bevisz; a lua şi a duce departe; 
tief/weit hineinbringen. 1592 Mikor oda mentwnk 
az Zamos melle es megh hantuk volna az inazla-
g o t . . . tekinte(m) hat eois egi fat veot kezebe, es az-
zal tapogatua jw altal az Zamoson, valtigh kialtain 
neki hogi ne Jwieon altal azon modon, de vgian 
el jeoue: En fel Indulek az serleoseon, eotet ot 
hagiam, . . . chak az kiáltást haliam, tahat jmmaſ 
az viz el be vitte [Kv; TJk V/ l . 272]. 

elbír 1. győz/bír vinni; a putea duce/căra; 
tragen können. 1588 : 12. 7br(is) . . . Keteo János 
hozott volt Vrunknak három Bal karasiat 
vitte Tordaig hatt lowan attam neky f. 1. d. 50. 
Azon hat lohoz hogy el nem bírtak vetettek esmet 
melleiek keet louat Tordaig a t tam d. 50 [Kv; 
Szám. 4/1. 10]. 1670 : az mint az A. el birta magá-
val az Transumptumokat, ugy el hozhatta volna 
az originalokat [Kv; TanJk II/1. 708]. 1849• 
A felső Udvarból láttam hogy a kalányos Czigá-
nyok vitték a Törökbuzát a mit csak el birtak 
[Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. megbír, képes elviselni; a putea suportaí 
(v)ertragen können. 1744: Aztis hallottam 
mikor a Connumeratio el bomlot, hogy azt mon-
dotta Király biro Vram a Kŏpeczi Bironak BaláS 
Andrásnak; Meg ládd hogy ä vasat â lábadd 
üttetem, hogy igy Cselekedtetek, arra monda £ 
Kŏpeczi Biro: Még el bir az én lábam egy vasat 
[Bölön Hsz; INyR Damokos Andrásné Farkas 
Kata (50) vall.]. 

3. kibír, ártalom nélkül elvisel; a rezista; aus-
halten. 1822: vagyon Lörintz Kováts körtvé 
még kemény abol kék küldeni v(agy) kétt kosárai 
elbírja Levél közé szepen rakva [Mv; BfR g*' 
Korda Anna lev.]. 

4. elbirtokol, jogtalanul birtokba vesz; a <1°' 
bîndi o posesiune pe nedrept; ersitzen. 1571 
Igy foglaltak es bírtak ela, teorwin nelkul ötf 
kezünkbeol minden falw hataran nagy zel f e o l d e t , 
ollyat melliet jobnak ismertek az falwk hatary 
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keozzeot [SzO II , 325. — aA nemes birtokosok]. 
1592: Miért pedigh megh t ütöt t a (m) volt Capitan 
Vra(m) pechetiúel es az alatt el vette haznat azt 
keúano(m) elòzŏr megh mo(n)dgia hol vette az 
szabadsagot hogy el birja az megh neúezett eorek-
segnek hasznat [UszT 10/79]. 1603: Az mikor 
pedig teórúenihez indultattúnk volt az malom 
feleòl, zabadsagot keuanta(m) volt az en igassa-
gom zerent, mellyet a ' teorúenys megh itelt uala, 
ez J . az en szabadsagom alatt el b i r ta a [i.h. 17/5. 
— aA malmot]. 

5. birtokol; a poseda; besitzen. 1781: félek 
vala hogy a ' molduvaiak meg Csúfolnak it ten 
feltemben azoknakis fizeték ŏ tŏd fel Lééjt az az 
ŏtŏd fel német forintokat igy bekesegesen el birám 
egy esztendeig* [Gyszm; DE 3. — aA bérbevett 
havast]. 

elbírhat 1. birtokolhat; a putea poseda; be-
sitzen können. 1816 : Senki Tövissi Gergelyt . . . 
az Finta Anna édes Attyárol maradot t jókban 
Jószágokban szànto földekben s egyebekben 
meg ne háboríthassa, hanem mind azokat 
Tövissi Gergely holtig el bírhassa használhossa 
[Asz; Borb. I]. 

2. győzhet/bírhat elvinni; a putea duce/căra; 
tragen können. 1849 lá t tam . . . Vaszi Demeter 
Fiát pedig Dohánt a ' mennyit el birhatot a ' hátán 
vitt [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

3. megbírhat; a putea face faţă, a putea acţiona; 
heben/tragen können. 1681 : Malmok Az Egregi 
vizin Tótth szer Uczában, alol czapo, két bokor 
kőre forgo . az harmadik bokor kő helyet, 
Kása törő volt mindenkor eleghseges vize levén 
harmadik bokor kővetis könnye(n) el birhatna 
[VhU 48]. 

elbizakodott încrezut; übermütig, anmaßend. 
1737 mint conservaltassék a' Nemes Székelly 
Natio kozott a ' Szegény kŏz rend, az illyen Vak-
merőségben el bizalkodottak ellen, emlekezik az 
App.a P. Tertia Tit. 74 Art. 420 [Darlac K K ; Ap 2. 
— aHa e rövidítés az ACC-re vonatkozik, a hivat-
kozás pontatlan, ül. téves]. 

elbizonyít megbizonyít; a dovedi; beweisen. 
1606 azt monda nagi lukaczj ha ualaki ebbeol 
haborgatna hogi ne(m) igaz marha, kez el bizo-
nitani az mi annak az módja, eztis monda salatj 
balint hogi ez eleotis ueottynk mi el marha t [UszT 
20/321]. 

elbízza magát elbizakodik; a se încrede; über-
mütig werden. 1598 : hamar erkezek Baka Ferenczis 

es hynya kezde Pazthor Is twant haza, es 
vgyan megh foga de nem haragban, hanem chyak 
trefaban . . . , annak vthanna hogy teob barathys 
erkeztenek volna Pazthor Istwannak el biza magat, 
es vgy . . . kaptak vala eozze egy mas hajaban* 
[Kv; TJk V/l . 251. — aAz utolsó három szó 
betoldó-jellel a sor fölött]. 

elbocsát 1. elenged; a da drumul cuiva să 
plece; fortlassen. 1558 : Az melly Arwakat E n 

Mostan tarthok mynd kyczydeket, mynd, Nagyo-
kat azt Akarom hogy Meeg Eleghechek es wgy 
Boczassak el [ JHbK XLIH/21 Mikola Ferencné 
Melyk Anna végr.]. 1570 egykor zora fogy a az 
Trombitást. Es feddy volt hogy Ne Jarna oda, 
Azt Monta az Trombitás hogy Ninchen Myth Ten-
ne(m) Mert fyzettem neky penzemet oda atta(m) 
Buzamatis, Nem Thwdom Minth megh venny 
Rayta, el Bwchwztam Teole Nem akar elv bocha-
tany [Kv; T J k III/2. 33]. 1579 Az lOJűly hoz-
tanak onnét kywol waradrol ö Naganak azonŭnknak 
gereznat barsont . es egyeb draga marha (l). 
Es onnat varadról í r t ak vala nekem eg leűelet 
hog ez marhat az zekeresre ne byznam, ha nem 
eg hozot emberemre byznam es el bochatnam 
feyrwaryk wele hog eso myhat meg ne vyzesŭlne 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 23]. 1581 : Azttis twdom 
kedigh mychoda segethségh a féle záz segetth-
ségh, mert 8 ora (I) Jwnek el, deligh zantnak, 
déli wtan myngiarast mententh (I) mennek, azo-
kath sem zydhattyak sem werhetyk, hane(in) az 
w magok Akorathyok zerinth, akor skel (így l) 
el bochyatany, a mykor el Akarnak meny [Noszoly 
SzD; BesztLt Joannes Chyeffej provisor Alben-
sis lev.]. 1615 : Es ezek felet kiuana aszt, hogy 
ha w neki holta történnék, es az felesege vagy 
maradeki el akarnanak az Vari Miklós földéről 
menni, beken el bocziassa Vari Miklós [Vaja M T ; 
Törzs]. 1626 eö kegme ugy bocziata ell hogy nem 
budosik hanem haza jeö s eö kegmet szolgallia 
[Gyszm; LLt]. 1633 : az eò keglme szolgaloja 
az kit el boczatot vala en hozza(m) St Leóiincz 
nap elòt mint egi uagi ket het elòt jeòt uala, es 
en ugi szegótte(m) uala megh uelle [Mv; MvLt 
290. 132a]. 1653 menten emberét küldi Bocskai 
Segesvárba és egyéb helyekre is az hol németek 
valának: hogy ha akarják é a békességet vagy 
nem? Amazok reá hajlának a békességre, de úgy, 
hogy bántások ne légyen, hanem békével elbo-
csássák őket hazájókba, a kik ki akarnak menni ; 
s a ki pedig benn akar maradni, az is szabados 
légyen. Ez is megengedtetik nékiek [ETA I, 100 
NSz. — Az adalék 1605-beli eseményre von.]. 
1736 Vala egy úr, az ki székelyek generalisa 
vala, egy igen közel való atyafialeány méne 
férjhez egy jobbágyhoz attól a jobbágytól lőn 
megint leánya, az is jobbágyhoz méne fér jhez 
. . . , mindenkor magához hívatta, nénjének nevezte 
. . . és soha magától üresen el nem bocsátot ta 
[MetTr 416—7]. 1752 : az emberej az mikor az 
szolgálatra járnak gyakraba(n) jo paroszt ebed-
kar sintsenek az boroszdáb(an) östve idejn bocsátya 
el [Mocs K ; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 
1756 kére engemet, hogy botsássam el az inaso-
mat, hadd késérje haza ő kegyelmit lámpással, 
a ' minthogy el is késértettem [Kv; Mk I X Vall. 
33]. 1783 : De ő Nga már ú tba lévén Telegdre 
akart menni, a Bakra párna 'sák 's egyebet fel 
is raktunk vólt, a Lovak is bé vóltak fogva, mon-
dotta ő Nga a Birónak, lát tya ked, ú tba vagyok, 
Cseléd nélkül nem mehetek mihejt Haza jövök 
a mikorra Terminál a Teks Tábla el bo t sá tom 
őket [Perecsen Sz; IB. Marosán Gligór (37) j b . 
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auriga vall.]. 1829 : kérvén . . . hogy a musikásokot 
botsáttaná el [Szárhegy Cs; LLt]. 1843 Bakó 
Uram . . . az ajtót ránk zárván a fogadobol ki 
botsátoni nem akart, mit én látva kértem hogy 
legalább engemet mint hibátlant botsátana ki, 
kiis tsak ugyan nagy bajjal el botsáta [Dés; DLt 
586. 20]. 

Szk : leányt ~ leányt kiad, férjhez ad. 1573 : 
Mind Menegzeoy Aiandekyt, Egieb eoltĕzetyt 
Arany es Ezwst Marha valamy volt kiket Darochy 
Mathias az felesegenek Chinaltatot volt, Az lea-
ni.anak mykor ely Bochatta Teole Mindeneket 
neky adot [Kv; TJk III/3. 157]. 

2. (kezéből) el/kiereszt; a lăsa din mînă; los-
lassen. 1570 Mind ketten ky Mennek az Aytot 
beh vontak vtannok az Reteznel fogwa hogy 
vtannok Neh Mehessen Zeoch gérgh, vegre hogy 
ely bochatyak az Retezt ky Ment vtannok az 
vchara [Kv; TJk III/2. 158]. 1572 : Thamas 
Eotthues Myhal zolgaia latta hogy az Kerekesne 
hazabol ky Ieot ez Caspar es az haz eleot az kere-
kesne fia Az hayat Igen vonta . . . hogi el bochata 
esmet be Ment Caspar az hazban [Kv; TJk III/3. 
25]. 1600 : ferench Janos . . . hozza kezde ytny 
egy palchaúal ereòssen Jakochj Andráshoz, Ja-
kochj András fel kezde foghni az zabljaúal . . . 
en el bochatam Jakoch Andrást [UszT 15/65], 
1736 egyik legény elvitte az más sorban álló 
egyik leányt, vagy kétszer tánczczal megkerülte 
mind közben mind kivül az két sorban állókot, 
azután el bocsátotta kézit a leánynak, külön kez-
dettek tánczolni [MetTr 331]. 1776 : Kurtyán 
Petru mellyembe szegezvén Vasvülaját, s azt 
kiáltya káromlással, hogy ha el nem botsátom 
mindgyárt rajtam által Veri [H; Ks 114 Vegyes 
ir.]. 1801 Joseff remenkedett szép szóval . . . 
hogy botsassak el egy mást [Mákó K ; KLev.]. 

Szk : köntösét el nem bocsátja el nem szakad 
tőle. 1653 Báthori Sigmond ezt megértvén, igen 
megszomorodék és minden reménysége megfogya; 
és arról kezde magában gondolkodni, hogy esmét 
német császárhoz adja magát, noha azelőtt nagy 
igíretet töt t vala nagy Csáki István által a portá-
nak : hogy többé a császár köntösét el nem bocsátja 
— ha mostan hozzája veszi — és a némethez nem 
köti magát [ETA I, 68 NSz. - Az adalék 1602-
beli eseményre von.]. 

3. elküld/meneszt; a da drumul; weg/fortschik-
ken. 1570 : az lean ketzeris tartót zallast hazanal. 
Mégis akarta fogadny ez (I) zegĕdny vele De hogy 
latta Alasfel walo Jarasat, es hallót sok fele Sooth 
(I) hozaya Nem akarta Tartany hanem ely Bochatta 
hazatwl [Kv; TJk III /2. 87]. 1573: egi hugah 
Ieot volt orgonás Ianosnak pestreol, azzal puskar 
meg zerzeodet, De Nem twgia pénzt Menyet adot 
egi Barson keo(n)tesse volt orgonasnal aztis neky 
atta volt vgi Bochatta ely [Kv; TJk III/3. 172]. 
1589jXVII. sz. eleje : De az mesteris el boczia-
tani tartozzék® ha miue nem iárna [Kv; Kőin-
CArt. 5 - 6 . - aA mesterlegényt]. 1598 En 
wittem ki Bachy Petert Varadra s en zegeottet-
tem be Bodony Mihályhoz tizenhat forintba ezten-
deigh s tizteseges ruhaba, vgy hogi egi hétig wagy 

ketteoigh proballia megh zolgalattiat, ha nem 
kedweli zolgalattiat bochiassa el [Kv; TJk V/L 
186]. 1613 : Eo felsege® az Magiar orzagy Leuen-
tekett, es az idegenekett, kik nem az orzaghes 
hazank fiay, meleolle eo felsege el bocziassa, 
Tanaczy pedigh eo felg(ne)k nem Magiar orzagiak 
es nem idegenek, hanem Erdeliek hazank fiay 
legienek [KJ. - ®Báthory Gábor fej.]. 1632: 
hallottam az Aszonytoll hogy mondotta, hogy 
òtótt az hŭtes ura el bocziatotta [Mv; MvLt 290, 
96b]. 1752 mely mester Ember pedig az Inasát 
jo Akaratyábol el botsátoná . annak . nem 
engetetik más Inast bé fogadni mig előbeni Ina-
sának Esztendei el nem telnek [Kv; KádCJk 
17a németből ford.]. 

4. útnak ereszt, elereszt; a da drumul să plece; 
weglassen. 1618 az én uram követét® nagyságtok 
elég vékony válasszal bocsátá el, de én kérem 
nagyságodat, hogy nagyságod ne nézze annak az 
követnek magaviselését, hanem . . ezután is az 
hatalmas császár előtt azon jóakarat ját mutassa 
[BTN 139. - ®Kamuti Farkast, a főkövetet]. 
1653 a császár más instructioval bocsátotta volt 
el őtet® [ETA I, 55.-® Értsd: 1600-ban Básta gene-
rálist Erdélybe]. 

5. szabadon ereszt/bocsát; a lăsa să plece (liber); 
freüassen. 1562: 1542 esztendőben fogva vivék 
Préni Pétert®, kit osztán soha el nem mer ének 
bocsátani; mely úrfiunak Bécsben a fogságban 
lőn halála [ETA I. 1 4 - 5 BS. - ®Perényi Péter 
erdélyi vajda, koronaőr; törökpártiság gyanújával 
került fogságba]. 1564 (A király®) azután által 
költözék a Tiszán és megszállá Áthya várát és 
erős ostrommal azt is megvevék; azt is mind a 
földig lerontatá és a benne valókat békével el 
bocsátá [ETA I, 22. BS. — ®János Zsigmond]. 
1573 Fekete Kato vey Erdély gaspar vallotta 
hogi kaskeote® agoston be akaria volt Tho-
romba vitettny fekete katot, Es eo Ieot kezes 
Erte hogi eleo allatia mindenkor těrwenre vgi 
bochatta ely [Kv; TJk III/3. 132. - ®Olv.: 
kasköté(ő) ]. 1585 oda futamam lowa(m) hata(n), 
hat Eoreosen horgiak terehbe a' karoth az zeoleóm-
beól az eo zeoleyekbe, Megh Riazta(m) es min-
deniket hamar megh foghta(m), Es adegh keo-
nyeorgenek hogy el bochatá(m) [Kv; T J k IV/1-
391]. 1591 : az kezesnek az eökret el haitam, addig 
el nem bochiatam az eökreöth, mig nem az kezesek 
. . . rea menuen az feŏldre, az feöldet ennekem 
kezemben adak [UszT] | Mierthogi annak vtanna 
megh fogtak volna gianora, menenk az toronba 
es mikor sokaigh firtattuk volna, semmit nem 
valla, hanem mikor esmet rea fogtuk voln† 
es yezgetnwk, monda vegre . . . ha engem 
bochatananak, en megh hozna(m) az louat [K v̂ r 
TJk V/l. 72]. 1592 lattam hogi Mihali ket kezet 
hatra keotte vala az fianak, es az kezenel fogú0-
Maioraba egi fara keotte vala fel, es egi marok 
teouisses vezzeouel veri vala: Es mi kezesse-
gwnkre, es kereswnkre bochatta vala el [Kv; 
214]. 1595 Mikor Barrabas Antal megh foght* 
vala Konthj Jánost teòrekedúnk uala teób Ati®' 
fiakkal hogy el bochatana [Szu; UszT 10/öJ-
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b598 zollot Damen Peternek hogj az kerten el 
1ochassa inert egjeold megh fogjak [Kv; T J k 
V/l. 243]. 1599 Egyedwl ment fel hozzaiok, es 
Nagy emberseggel kirthe hogy bochassakel az 
kopokath, agarakat [Dés; Eszt-Mk]. 1600 : Egy 
attiam fiatis Baba Orbán neweőt megh fogtak 
wolt, es fogsagaban meghis wertek el sem 
bochattak kwleömben, hane(m) Segeswar Zeki 
Benei emberek leöttenek keözesek erette Diaigh 
negywe(n) forintigh [UszT 15/53]. 1639 Daruas 
Geőrgjot magat s feleseget el bocziassak el ueot 
iouait mindeneket megh adgiak [BLt 3], 1642 : 
keónyeorwletesseghre indulua(n) Kouacz Gaspar 
vr(ani) Berger Margith Azzony kezessegere az 
vrat Timar Gonos Georgiot az foghsaghbol el 
boczatta [Kv; RDL I. 129]. 1656 : My paraz-
naság'g'al uadolua(n) Szauaj Petemet, hogy tudni 
illik egy hazba(n) halt es kaptak Szaruadj János 
katonaual etszaka my mégh fogtatua(n) kezessegh 
alat bocziatok el hogy teŏruenyre eleŏ ál [Kv; 
CartTr II . 1025]. 1679/1681 : Ha . . valamelj 
jobbagi szo fogadatlanságb(an) tapasztaltatik, avagi 
az en földemről el akar idegenedni, az ollyantis 
megh fogassa®, es erdemes büntetése után jo es 
erös kezessegh nelkŭl el ne bocsassa [Vh; VhU 
676. aAz ub.]. 1714 reménkedék előttünk 
hogy jó kezesség alat bocsátanok el [Oltfvaa; 
LLt 84. aNem azonosítható]. 1726 : az két 
lovamot eresztettem az temetőben, az honnét is 
az szőlőb(e) menvén be hajtot ták Hadnagj Károly 
Sámuel Uramhoz, ŏ kglméhez menvén reménkettem 
hogy bocsássa ell; és látasson kárt meg fizetem; 
de ŏ kglme felele hogy töbszŏr réá nem ülök 
hanem rutul meg szidot és az házból czokigatott 
[Ne ; Ks 92]. 1733 Kapete Ilianak egj nagj Láncz 
vala a nyakán s mondám Szombati vramnak 
Vram bocsássa el kgd ezt az Vrffi eo Nga jobbágját 
[Csicsóhagymás SzD ; JHb]. 1736 : magához hivatta 
Duka Ersokat, és keményen meg verte, az után 
Lánczrá is tette de ot t sem tartván sokáig, hanem 
Eczakán(a)k idején el bocsátotta [Szentegyed SzD ; 
TK1]. 1741 : Muntyán Jánost megh fogván s 
kegyetlen képpen meg kötözvén egy egész éczaka 
kun az kalodáb(an) tar tot ták és mind addig, vala-
míg 4 for ërŏ partekát nem adott a Strása Mes-
ter(nejk el nem bocsátotta [F.lapugy H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1746 : Éltető Ferenci Ur(am) az 
egész Falu Csordáját bé hajtot ta, nemely részit 
majd két nap is házánál ta r ta t ta mind addig 
migien az egész Falut meg Sacczalván, némely 
embertől egy marháról két pénzt, nemelytől három 
pénzt vont, ugy botsátatta el az Falu marháját 
[Szentegyed SzD; Wass. Szőts Stephan (50) zs 
vall.]. 1763 Vaszi gondviselése alatt lévő Gazdaja 
hat ökreit Mányika Iuon bé ha j tván , addig 
el nem botsátatta, míg küentz fertály éget bort 
nem húzott ra j ta [Gálfva K K ; Mk V. VII/1. 37 
Két r. valló]. 1765 a ' Commissarius engemet 
két istrángnál fogva gombolyégba kötöze, s két 
óráig ugy tar tot t kötözve, osztán el bocsátta 
[Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 1 6 3 - 4 ] . 1797 jol 
ré á kellett volna vágatni . . . , és azzal el botsát-

tani [Náznánfva MT; Berz. 3. N. 21]. — L. még 
ETA I, 65; HSzj hagyomány al. 

6. elszabadít; a da drumul; frei machen, los-
lassen. 1790: a Malmot Mlgs Grof Haller János 
Vr eo Nsga Kapjoni Tisztye bocsátottá el [Vád 
SzD; Ks 92]. 1800 : tudom azt, hogy éppen ot t 
a' hol most a ' Benedekfalvi Malmok gáttya által 
van kötve a ' Kelentzei Határhoz, oda tŏ t tek volt 
egy Malmot a' Kŏdieka . . . , mellyet a ' Kelentzei-
ekb meg nem szenvedvén, a' Czoptáit el vágták 
és a ' vizre el bocsáták, nem ment igen meszsze 
a ' Malom, mert megakadott [Benedekfva Sz; 
BfR II . 58/21 Mertse Togyer (56) ns vall.Vérvölgyi 
Bányai János keze írásában. — a~~bKelence és 
Kőd (Sz) egymással szomszédos falu]. 

7. futni hagy; a lăsa să fugă; laufen lassen. 
1572 o t t Állottam Mykoron az hatar hanast 
el kezdek, Es Demeteor deaknak Az Mester Monda 
hogy Iryad wgymond, Es Azonban lossa (?) Lupsa 
Megh Reazkodek olahwl Ezt Mondwan hozza 
wgymond ez essezeőkheőz Es ollyok Megh Ewketh 
Egget se Bochasswnk el benneok, Es Ezonben 
Az Paraztsag Égben Rohana [Bh; KP]. 1590 
Hoggyaj János mégis izente t i nektek, hogy 
az gylkost el ne bochassatok, hozza lássátok. 
Miért ezekett el vezteglettitek az gylkost igy el 
hattatok zabadulni [UszT]. 

8. útnak indít ; a porni la druin; fortschicken, 
abfertigen. 1575 Thowaba eo kegek varoszul 
keryk azon Byro vramat hogi holnap hywasza 
es Bochassa ely az vyzhez lato vraimat, Es az 
korchioliast Bochassa ely velek egy nehaniad 
Magawal, hogi az vyznek foliaszat Igazicak ely 
[Kv; TanJk V/3. 129b]. 1588 akaranak kwleon 
kwleon egy egy hazat czinalny Mégis czinaltak 
wala Jol wgy annyra hogy czak be kel wala fedni 
. . . , de Sombori Lazlo fel veowen ket falwbeli 
Jobagit eleotteok egy zolgaiat Zalay Marthon 
Neweoth ell boczyatwan rea Jeowenek mind 
darabonkent vagdaltata teteteol fogwa talpig 
[Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 1590 : 
Az miben az waros minketh el bochiatotth my 
azban Jartúnk el, es azokért keönyeörgeötthwnk 
vrúnknak [Szu; UszT]. 1618 ez mellet igere Az 
ket falua Tiz Aratott, es zaz kázást, eo kglnie-
nek; Kiket igérenek eo kglmenek annak Ideje 
kora(n) el bochatani [Borb. I. — aAranyosrákos 
és Várfalva TA]. 1625 Ezekkel az Szekerekkel, 
hogy az kalihak el ne romolljanak boezjatotta 
el B.V. Eő kglme Az Lowas Legent nagj Petert 
[Kv; Szám. 16/XXXIV. 203]. 

Szk : táblát ~ a céhgyűlést egybehívó hirdető-
táblácskát útnak indítja. 1672 Mikor a ' Táblát 
a' Czéh Mester elbocsáttya kiki rendel elkűl-
gye es a^Tablat senki ne kesedelmeztesse [Dés ; Jk] . 

A céhgyűlést egybegyűjtő meghívót a céhměstěr egy tábíScs-
kára írva adta át körözés céljából a céh egy alsóbbrengú tiszt-
ségviselőjének. A fenti szövegben e tábla, ill. körözvény összes 
céhtagokhoz való eljuttatásának akadályoztatásával kapcso-
latos tilalomról van szó. 

9. (állatot) kicsap; a lăsa/slobozi (animale) ; 
austreiben. 1746 A' meg vétt erdŏb(en) lehessen 
az emptor(na)k lovait szabadoson étetni, el botsá-
tani [Torockó; Bosla]. 
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10. jog felbocsát (fellebbviteli bíróság elé en-
ged) ; a permite să fie înaintat la o instan-
ţă superioară; vor Berufungsgericht (vor)lassen. 
1569)1571 az al peres procatora felseged tab-
layara apellala. Annak okaert az ket fel keo-
zeot való pert mindé (n) processussawal Egyetembe 
ſel(se)ged Tablayara, el bochyattwk [Dés/Székely-
vásárhely*; SLt XY. 24. - aMv]. 1589IX VII. 
sz. eleje : legh elseöben az per indito fel az Ceh 
eleibe hija aszt az ki neki vétet, holot ha lehet-
seges, megh itiltessenek; Ha penigh ot t véghez 
nem mehet, le nem cziendeswlhet, hát onnat az 
Ceh mesterek minden Causakat erőszak nelkwl, 
az Colosuari Biro eleibe bocziassanak, cziak az 
Bírságolt szemeliek dolgath az felseo negiuen 
hatodik Articulus szerent ne bocziassak el, ha ki 
elęb az Biro eleibe hina, három forintra bwntet-
tessék [Kv; KőmCArt. 2 7 - 8 ] . 1600 k. : Az fel 
peres ebeol Apellalais es m j el bocziatuk k(te)k 
elejbe elseo zek napiara [UszT 15/97]. 1603: peter-
fi mihalj apellala az zek El bocziata a derek zekre 
| Az tŏrwin hatalmon hagia az It , s az ökernek 
beczüien, Ezt apellalia wala az I, de az törwin 
el nem bocziata [i.h. 17/25, 17/67]. 1682 Debre-
czeni András Uram sokszori hüttel lőt fogadassa 
p(rae)tendens atiafi leven hozza nem szolhat, s 
nemis apellalhattia®, smijs el nem bocsiatanok 
apellatioiab(an) [Kv; R D L I. 161. — aAz ügyet]. 

11. leenged/ereszt; a lăsa ín jos; herunter/hin-
unterlassen. 1589 25 February myert hog' a ' 
Jegnek nag' torlasa mia feltettem mind a' gata-
kat s mind a ' Molnot, az i t ualo halazok voltanak 
25. kik segitettenek a ' ieget el bochatni ket napp, 
at tam ezeknek f. 3. [Kv ; Szám. 4/XI. 2 5 - 6 ] . 
1592 igi vegeztenek az víznek megh zallitasa 
feleol, hogi minden haladék nelkwl az vizet megh 
zallichak ne legien az varosnak ennelis nagiob 
karuallasa — mennel jobban tuggiak az vizet 
zallichak, ha chakliakkal hozza temek, vgi hogi 
kar nelkwl az vizet el bochathattiak, bochassak 
el, ha penig . . kar nelkwl nem lehet halazzak 
addigh ammegh valamenyre az víznek apadasa 
lezen, akkoron ozton J o móddal bochassak el 
az vizet | 6 Marty Az zamtalan Nagi uiz mia 
az varos Towa el akar vala zakadny az korchiolas 
bochiatta el a ' vizet, es keòrniwlle voltak 3. 
Napestigh fizettem f 0 d 40 [Kv; TanJk 1/1. 
178, Szám. 5/XIV. 138]. 1593 Szollá Mathe 
Leorinczy hogy cziak ne b<an>czywk eois megh 
czinallia az Árkot s el bochiatia az vizet az hid 
alat [Bikafva U ; UszT 10/91]. 1765: midőn a 
Falu maga közönséges hasznára az emlitett po-
csolyát és Totskát jol ki ásot t Arok által el akarta 
volna bocsátani annak el bocsátatását ki ellen-
zette [BSz; BK]. 1775 Ezen Kaszállo azon helj-
ben vagyon, meljen régentén a ' To állatt, de az 
Uraságok közönséges akaratból a ' Tot el botsátván, 
az heljin kaszáitatnak [Homoródsztpál U ; EHA]. 
1776 : az Tobol a ' Tavaszszal a ' vizet egész-
szen el botsátották volt, 's a halakat is nagyob 
reszin ki fogták, ugy anyira hogy a ' To szélin 
fű nevekedet volt [Mezőpagocsa MT; MkG 36. 
5/1]. 

Ha. 1667 el boczattani [Imecsfva Hsz; LLt]. 
1744: el bocsáttani [Nyárádtő MT; Sár.]. 1774 : 
nem vólt szabad meg hozniak vagy el bocsátta-
niak [Kük.; LLt 47. 8]. 

elbocsátás 1. szabadon bocsátás; punere ín 
libertate; Freilassung. 1765 Midőn lát ta Sza-
boszlai Uram hogy az Parantsolattya annak el 
botsáttása iránt mind tsak haszontalan . . . meg 
indul egy Polgárral hogy el szabadítsa azon Tyronak 
el fogott Legényt [Szépkenyerűsztmárton SzD; 
Eszt-Mk Vall. 2 5 - 6 ] . 

2. kibocsátás; permitere de a ieşi; Hinauslas-
sung. 1575 Biro vram eo k. Emlekezek meg 
az feyedelemnek, hogy ha eo N. Io akaratia lenne 
az Eyely kapw Nitasa neh lenne es az postaknak 
Be Bochatasara eyel kapw Neh Nitassek, Mert 
Ez Igen Terhes felelmesis az varosnak Mykor eo 
K. biro vram Meg Jeowend, vegeznek My 
Rendel kellyen eyel az posták ely bochatasanak 
lenny [Kv; TanJk V/3. 122a. — aVároskapu]. 

elbocsáthat 1. elengedhet/küldhet; a putea lăsa 
să plece, a putea tr imite; verabschieden können, 
weg/loslassen können. 1765 : volté eo kegyelmének 
szabadsága, s Parantsolattya, hogy az afféle 
Erdőn lappangó s Tyroknak el fogott személlyeket 
el botsáthassa [Dob.; Eszt-Mk Vall. 7]. 1847 
arra keri újból a Czéhot legenyeit el nem bocsajt-
hat tya míg a Contractizalt munkait tŏkelletesen 
be nem végezi [Kv; AsztCLev. Prot. 22]. 

2. leereszthet/engedhet/bocsáthat; a putea lăsa 
ín jos; (her)ab/hinunterlassen können. 1592 
mennel jobban tuggiak az vizet zallichak, ha 
chakliakkal hozza ternek, vgi hogi kar nelkwl az 
vizet el bochathattiak, bochassak el [Kv; TanJk 
1/1. 178]. 1752: a Mólnár . . . tisztíthassa az 
árkot, és el bocsáthassa a vizet kártételek nélkúl, 
melyben semmi ellen tar tást ne tarthasson . . • 
Benedek János Ur(am) [Csobotfva Cs; Ks 65. 
44. 13]. 

elboesátkozik összecsuklik/roggyan; a cădea 
grămadă; zusammenknicken. 1597 harmadzor az 
megh holt embertis ágion suita az chiakannyal 
az mingiarast le rodgiana az Aztalnal ha t immár 
azeleot kesselis altal werte volt az melliet az megh 
holt embernek mingiarast el bochiatkozek wgia(n) 
ot az Aztalnal [Kv; T J k VI/1. 29]. 

elbocsátó-cédula kb. működési/szolgálati bizo-
nyítvány ; certificat de funcţionare; Wirkungs/ 
Dienstzeugnis, Abschiedsbrief. 1838: fel szollá 
Hazai Joseff hogj a munkát kérő legények Köny-
veiket és el botsáto czéduláikat muta tnak ele 
[Kv; AsztCLev.]. 

elbocsátott 1. kibocsátott, ú tnak ind í to t t ; por-
nit la drum, trimis, delegat; entsandt . 1792: 
Néhai Fejedelmeinktől Privilegialtatott Városunk 
különös Regalis mellett Deputatussaink altal 
kelletik meg jelennünk a Nms Ország Gyűlésén, 
és több fel t e t t Okaink mellett ezen mostani 
Ország Gyűlésére a végett bé nyuj tándo Könyörgő 
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Levelünket bé nyújtani, és annak ki nyerhetését 
szorgalmatos igyekezetekkel munkálódni, el bo-
csátott követeink ésmerjék szoross kŏtelességek-
(ne)k [Zilah; Borb. I I hiv.]. 

2. hazaengedett; lăsat acasă; heimgelassen. 
7839 Parancsoltatik hogy égy Pap is, sem ideig-
lenes, sem végképenis szabadsággal el bocsátott 
hó pénzes katonát, az illető katonai Elöljáróság 
Szabadság levele nélkül házasságra öszve ne eskes-
sen [Nagykapus K ; RAk 16]. 

3. leszerelt; lăsat la vatră, eliberat; abgerüstet, 
entlassen. 1854: Szüágyi István 30 éves butsu 
levéllel el bocsátott köz vitéz [Gyalu K ; RAk 47]. 

elbocsáttat 1. szabadon bocsáttat/eresztet; a 
lăsa liber, a lăsa să plece; freüassen lassen. 1564 : 
Ugyanezen őszön király nagy hadat inditta, és 
a törökök sokan melléje jŏvének segítségül, és 
Hadad várát megszállá, kit hamaridőn megvon 
és mind a földig lerontatá; a magyarokat a kik 
benne valának békével elbocsáttatá [ETA I, 22 
BS]. 1609 : mikor az olah Kapitan Arbonas Kouaz-
nan Kapitan uala akkor en biro uoltam, akkor 
hazamhoz hoztak uala Baczj Istuant Kouachj 
Demetert Andorko Andrást de Esmet el bochjá-
tata az olah kapitan [Kovászna Hsz; BLt 3], 
1686 az mi Kgls Assz(onyun)k nga hol mi exces-
sumimért kiváltképpen Istentelen fajtalan ének-
lésemért meg fogatott, és sanyarú fogságb(an) 
tartatott, most(an; penig sok becsületes emberek-
nek instantiajókra, el bocsáttatott [Uti Kis Várdai 
Péter aláír, címeres gyűrűpecséttel]. 1723 : Midőn 
penig az Luka Vaszüy fia kérte vòlna Nemasagi 
(I) uramat . . hogy bocsattassa el az apját, ne 
tartassa oly Sokáig az Tŏmlŏczb(en) ot voltam 
[Hodák MT; VGy. Prekup Ojnicza (40) jb vall.]. 
1737: Mütoztassék Nagyod . . . Nagy István nevű 
jobbágyának detinealtatott Albert nevű fiat el 
bocsattatnj [Ap. 5a. — A csíkbánkfvi pp-ok és 
jb-ok Apor Péternéhez]. 1738 : Groff Székelly 
László Úrfi . . . edgy Puskás Todor nevű Puská-
somot Mlgos Baro Apor Péturam (!) altal meg 
fogat (l) . . B á r ó Apor Péter Uramot requiráltam 
hogy kétt száz forint kezességen . . . bocsátássá 
el [i.h. Káinoki Mihály a gub-hoz] | ezen Servicz 
polturaért oly kemény executiot Szenvedünk, hogj 
. • • Zágonban a falu hűtős polgárát gomolyaban 
köttetvén, és jeges vizzel meg öntöztetvén az hideg 
aërre ki vitette® az hol is az nagj hidegben annyira 
meg badgyadott, hogy fél holtan lévén tandem 
ugj bocsattatta el [Hsz; Ks 99. aA szolgál-
tatást behajtó]. 

2. elenged; a lăsa; loslassen. 1666 Kozma 
Juon az Dupa Piatraj Csudenek hayat zakallat 
Tepte . allata előttünk Illyen kezesseket, hogy 
eö Naga boczjatassa el Teòruenyre magok keőzjbe 
elseőben, igazodgjek ott el Teòrveny szerent, 
tessek k j mind két felnek igassaga, s ha ot t ne(m) 
Tetzik vigjek Apellatioba(n) az eò Naga szekjre 
[Abrudbánya; BK]. 

elboesáttatás 1. felszabadítás; eliberare; Befrei-
ung. 1740 k.: Minthogj azért doceálhato magunk 

eredetűnkót igy tudgyúk alazátoson kónyórgűnk 
Excellentiad(na)k mint Kglmes jo Urunk(na)k 
szegeny szabad szemelyeket ne igyekezzek Excel-
lentiad meg rontani, hanem bizonyosabban maga 
Excellentiád jussá(na)k vegire menven, el bocsát-
tatasunk felól méltóztassék kglmesen determi-
nálni mert ha mãskent volna soha Excellentiad 
Kglmes szárnyai alol magunkat nem vonogatnok 
[TKl]. 

2. szabadon bocsátás/eresztés; punere ín liber-
t a te ; Freüassung. 1759: Gyalakuti Lázár János 
Ur eo Excellentiaja repetaltatatvan . . . Kecske 
hátáról® Horoga ( : vagy mint magát nevezni 
kivánnya:) Pap Alexát Testvéreivel égyütt s az 
egyik úgymint Alexa restitualtatott, és megfo-
gattatván ezen nemes v(a)r(me)gye Tömlöczeben 
fogsagban tetet tetet t ; kinekis Testvére TJrszuj, 
recuralván Instantiájávai a Méltoságos R. Guber-
niumhoz fogságban levő öcsének, kezességen lejendő 
el bocsáttatása végett, meltoztatott vala is a 
Mlgs Reg. Gubernium resolvalni, hogy bocsat-
tassék el kezességen [GyL. — ®SzD]. 

3. elküldés/menesztés/bocsátás; demitere, conce-
diere; Entlassung. 1832 : Erezvén a nagy Terhet 
— és az alatson vádoskodàsokat — volt eszembe 
— hogy instályam elbotsáttatásomat de Szégyel-
lettem csak oly rövid ideig állani ki a sárt — 
's oly hamar elébb állani [Torda; IB. Demény 
János t t lev.]. 

4. leeresztés/vezetés; canalizare ; Ab/Wegleitung. 
1765 midőn a Falu maga közönséges hasznára 
az emiitett pocsolyát és Totskát jol ki ásott Arok 
által el akarta volna bocsátani annak elbocsátatá-
sát ki ellenzette ki parantsolta . . . hogy ne árkol-
lyak es el ne bocsássák s kik árkolták el egy részit 

? [BSz; BK]. 

elbocsáttathat elindíttathat, útnak indí t ta that ; 
a putea face să pornească la druin; absenden lassen 
können. 1687 (A hajókat) Nagy Miklós Ur(am) 
az oda ki való Zűr zavar állapotok s gonosz hirek 
miatt el nem bocsáttathatta [Mármarossziget; 
Törzs]. 

elbocsáttatik 1. útnak eresztetik; a fi lăsat să 
plece, a-i da drumul; entsandt werden. 1630 
a' dato praesentiu(m) hat hetigh legien Inducia 
. . . Az alatt pedigh az hadak mind az ket resz-
reöl el bochiattassanak, es semmi hosztilitas ed-
gyik reszreöl se legien [Törzs. Bethlen István 
fogaim, hitelesítetlen más-ban]. 1656 ha valaha 
el akarna menni Moldovai Tivadar hazajab(a) 
szabadoson elmehessen . el bocsattassek bikivel 

s ha megh marhasulna âvãl ëngêdtettnĕk 
mêgh házájábãn menetele [Héderfája K K ; Törzs]. 
1775 egyögyöségit látván s mások-is kôzônseges-
sen annak referálván el botsáttatott [H; Ks 114 
Vegyes ir.]. 

2. szabadon eresztetik/bocsáttatik; a fi pus in 
libertate; freigelassen werden. 1759 az egyik® 
úgymint Alexa restitualtatott, és megfogattatván 
ezen nemes v(a)r(me)gye Tömlöczeben fogsagban 
tetettetett, kinekis Testvére Urszuj, recuralván 
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Instantiájával a Méltoságos R. Guberniumhoz 
fogságban levő öcsének kezességen lejendő el 
bocsáttatása végett, méltóztatott vala is a Mlgs 
Reg. Gubernium resolvalni, hogy bocsattassék el 
kezességen [GyL. — aA szökött jb-ok közül]. 

3. elindíttatik; a fi pornit, a fi pus să plece; 
abgeschickt/entsandt werden. 1766: Idáraisa el 
botsáttatik rendes hivatal ja szerint a Szengyeli 
levita [GörgJk 203. — aKolozsnagyida]. 

4. jog felbocsáttatik (fellebbviteli tárgyalásra 
bocsáttatik); a fi admis la o instanţă superioară; 
zur Verhandlung in der Rechtsmittelinstanz gelas-
sen werden. 1642 mind az keet rendbeij Diuidans 
ver ez Deliberationknak annualanak, seot praemo-
nealtattanak is, mindenik fel, ha mi nem teczenek 
Difficultasokra volna, apelialiak (I) akar a Nyolcz 
Diuisor vraink eleiben, akar az B, Tanacz eleiben, 
el bocziatatik [Kv; RDL I. 128]. 1815: A Bira-
dalman kivűla el botsáttatik [Kövend TA; Borb. 
— aÉrtsd birtokon kívül]. 

5. leengedtetik/eresztetik/bocsáttatik; a fi lăsat 
ín jos; (hin)abgelassen werden. 1574 Az vyz ely 
Bochatas feleol vgy Teccyk eo kegnek hogi hwlot 
az vraim Meg lattak, o t th bochatassek Ely az 
vyz Mennyen az Espotal Molnara [Kv; TanJk 
V/3. 99b]. 

elbódorgott 1. elkódorgott/kóborolt; băjenit; 
herumgeirrt, vagabundiert. 1751 el bodorgott 
el szökött Jobbágyok [WLt]. 

2. elbit angol t/kóborolt; rătăcit ; verirrt, ver-
laufen. 1843 egyes akarattal a' négy el bodorgott 
ketske gidok kŏzzŭl az egyiket meg fogjuk 
[Dés; DLt 1492]. 

elbódorog 1. elkódorog/kóborol; a vagabonda/ 
boinări; herumstreifen. 1742 Zoványi János 
bodorgott volt el még gyermek korában Magyar-
országra, és talán most is Kallóbana lakik [M. 
csaholy Sz; BfN. — aKis- v. Nagykálló Szabolcs 
m.]. 1751 Wesselényi Mária Jobbágyai közül kik 
bodorogtanak, szöktenek el? [WLt vk]. 1757 
Sipos János Ifiu Legény korában, szolgálója lévén 
Néhai Szekelj Sámuel uramnak, a szolgálójának 
ki most felesége meg nevelte az hasát s egyút el 
bodorogván őszve is kőitek [M.bölkény MT; Ks 
4. VII. 8]. 1782: Szatmári I s t ók . deficialt, 
maradott volt egy Fia, ez is el bodorgot innen 
[Nagyrápolt H ; JHb XXXI/21. 4]. 

2. elbitangol/kóborol; a se rătăci, a se răzleţi; 
durchgehen, sich verlaufen. 1806 Pap Vaszalia-
(na)k ezen el veszet Kanczaja igen Koborlo vólt 
mindég Czoveken kellett tartani különben mind-
járt el bodorgott [A.várca Sz ; BfR 130/1 Dumucza 
Vaszalia (38) col. vall.]. 1810 két Kantzák 
a' mezőről elbodorogtanak [DLt 696 nyomt.]. 

elbogarazódik elbogározik/bitangol; a se rătăci/ 
răzleţi; bistern. 1838 A Hosszufalvi Vásárkor 
pénteken kezem alul el bogarazodot Marjes Lup 
egyik ökre a tarsa tegnap el bogarazodot 
[TKhf Stévan Tagyér nagynyíresi ökörpásztor 

vall., nagynyíresi Pap János kővárvidéki hit. ass. 
kezével]. 

elbogározik 1. elkóborol; a hoinări; herum-
streifen. 1765 : az Atyámtol hallottam küs sok 
ideig vajdaskodott Hogy Horváth Fiaival a szokás 
szerént Sokszor el bogarosztak, de mikor őket 
elé szeresztette Szo fogado Jobbágyok voltak 
[Gyeke K ; Ks 5. XI. 10 Korki Gábor (45) jb vall.]. 

2. a se rătăci/răzleţi; bistern. 1803 : Bornyuk 
olykor, olykor . el bogarazván végig nyargalták 
a Tüalmas határt [Gyalu K ; BfN Gyalui cs.]. 

A Hypoderma bovis légy . . . villanó sebességgel röpül és 
dong. A marha a dongást ismeri, „megriad, világgá megy", 
hogy a kíntól meneküljön; az a megriadás és menekülés a 
bogârzâs, a pásztorok réme, mert roppant bajos a gulyát ismét 
rendbe szedni [MPászt. 391]. 

elbokrozott elbokrosodott/sűrűsödött; devenit 
tufos/îndesit; be/gestaudet. 1822 : (A) kertetské-
nek égy negyed részit . . a ' négy tábla kőrűl 
magossan fel nőtt és szélesen el bokrozott pusz-
páng foglalja el [Nsz; Told. 7]. 

elbolondoskodik vmerre elbolondul; a porni 
haihui; wie ein Narr, närrisch fortgehen/sich 
auf den Weg machen. 1653: A csauzzal azért 
sietséggel indulánk oda, a hol hagytuk vala őket — 
mert egy mérföldnyire vala oda csak a mint Ítél-
tük . . De különben esék a dolog. Mert annyira 
fel kellett a tatár miá szállniok Hutt in felé, hogy 
három mérföldet töt t . . találánk egy csauzt, a 
ki ott volt a szekereknél mikor elbolondoskodtak, 
s monda: hogy oda ne menjünk, mert hijában 
lészen [ETA I, 131 NSz]. 

elbolyog elkóborol; a se rătăci; herumstreifen. 
1727 : Hodos Thodor fiai tudom hogy most eszten-
deje lezen eze(n) az őszön, hogy el bolyga(na)k 
m(ez)ŏ Urajbol . . annak szine alatt, hogy szúk 
leve(n) ebbe(n) a ' hellyben az marha kóst, vala-
hol a marha jok(na)k élést szerezze (ne) k [MezŐ-
uraly TA; Berz. 18]. 

el bomlás 1. (el) romlás ; stricare, deteriorare ; 
Verfall. 1590 ha az professorok tartasa megh 
cheokeonik ez Iol indult schola Allapatianak el 
bomlását Ne Imputalliak amy (!) Negligentianknak 
hane(m) az orzagh megh Ighirt segitsegenek meg 
vonasanak [Kvf TanJk 1/1. 141]. 1604: az Safa* 
Polghaar vraym minden fogiatkozasit azthe-
meteo kerthnek renoualtassak es megh eppytthes-
sek [Kv; i.h. 476]. 1716: az malomnak e1 

szenvedhetetlen kár tételit úgymint ország 
utt jának kŏzenseges révnek el bomlását eddig 
nem tapasztaltam most sem tapasztalom [Sö-
vćnyfva K K ; MbK 11]. 

2. szétoszlás; împrăstiere; Auseinandergehefl. 
1702 vártam csak a ' Gyŭles el bomlását [Tar-
csafva U; Ks 96 Pálffi Ferenc lev.]. 

3. el/szétszéledés; desfacere, dizolvare; Ausein* 
andergehen. 1829 k. : A' Játszó Tagoknak 
bizonyos meg hátározott fizetések legyen, s hogy 
abba hiányosság, a hiányosság miat t pedig a tár-
saságnak el bomlása ne történhessen [Kv; KvSzLt]* 
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4. elenyészés; încetare, dispariţie; Vergehen, 
Aufhören. 1752 a Kurucz világnak ell bomlása 
után Vitzében laktam [Vice SzD; Ks 39. XXIII . 
3. 20]. 

5. eloszlás; spargere(a tîrgului) ; Auflösung. 
1818 Tegnap a' vásárunk el bomlásával edgy 
nagy történetes szerentsetlenség esik a ' szom-
széd falusi Toháti Hidasunkon [Sülelmed Sz; IB]. 

elbomlik 1. elromlik, szétmegy; a se strica; 
zerfallén. 1594 Mindt hogi Az vaross kûchya 
mindt el bomolt vala Chynalttottam Kerekes 
Matyassal az erog (I) kûchyhoz egi Sariglatt 
(I) d 20 [Kv; Szám. 6/VIII. 22 Casp. Semel 
sp kezével]. 1597 Az kozeb (!) kapwban az 
kwlso kapwnak az allia el bomlot wala wiob deesz-
kat faragot lwkacz Mester helieben [Kv; i.h. 
7/XIV. 104 Th. Masass sp kezével]. 1681: a' Fejér 
Bastya Alsó Contigna(ti)ojanak mostan le jaro 
gradicza nincze(n), el bomlott [Vh; VhU 519]. 
1699: Ezen udvarházhoz való az Hidastol valo jove-
dele(in) is, de cir(citer) esztendeje hogj el bomlott 
s meg fel ne(m) állitatott [Gáldtő AF ; LLt]. 1723 
Tudgyaé a Fatens i t t Sövényfalván a Kŭ-
kŭllŏ Vizén épitetett . . . Malmának Gáttya miatt 
Ország uttya és közönséges Rév romlotté s bom-
lotté el? [Kük.; MbK 150 vk] | Egyéb Ország 
úttya annak a Sŏvénfalvi malom (na) k erectioja 
után hogy itten kŏrŭl el bomlott vólna, másutt 
nem tudok, hanem azt az útat ã palló véginél 
le folyó viz . . el szaggatta s rontotta [Királyivá 
KK; MbK 162]. 1748 : azzal kérkedtél, hogy olly 
ördögi Mesterséget tanultál az Nemet Molnártol, 
hogy az Malom el bomlik, meg nem marad Semmi, 
Sött az Exponens Molnár Jánosis meg bolondul 
[Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 1765 Az Szekeret 
haza hazottam (!) de az egyik Kérek az estvé el 
bomlatt [Nagyiklód SzD; Ks 26. X]. 1768 ot t 
által szökvén a' Határ a' szántó földekre . . . , i t t 
vadnak hányások, de ha az el bomolnék is Udvar-
falva Benedekfalva között égy aránt vagyon az 
Határ [Udvarfva MT; EHA]. 1806 viz aradáskor 
a Szabadon nienŏ Tutajok sokszor le rontották 
a' regi pallót azt a Varos mikor el bomlott 
100 forintal sem allittotta fel [M.régen MT; 
Born. XVI. 165 Szabó Mihálly (42) zs vall.]. 

2. lebontódik; a se demola/desf ace ; abgebro-
chen/geschlagen werden. 1632 mikor Eötuös 
Istua(n) Szigjarto Giőrgiel megh uettek vala azt 
az hazat . . . , ket fele mereök s ugj intezeok akkor 
hogj az keöz kert menue(n) szinte(n) az haz gerez-
dire az kiben Eötuös Istua(n) lakik, az garadicz 
el bomolion s az ajtotis be czenalliak [Mv; MvLt 
290. 74a]. 1796 Az Istállóról pedig tudósítóm 
Natságodat e szerént, hogy az Bor háztol fogva 
a Felső része és az eleje egészszen el bomlott, 
Uj talpokba és Sasokba vetetödvén már az meg 
is van kertelve belől egyszer meg is van tapasztva 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

3. szétoszlik; a se dizolva; auseinandergehen, 
sich auflösen. 1658 Esmét hamar Fejérváratt 
gyűlés lön . . . És az ország Rhédei Ferencz ő 
nagyságát választá fejedelemnek esmét, és aval 

elbomlék a gyűlés [ETA I, 166 NSz]. 1703 az 
gyűlés is el bomlik nem sokára [Nsz; Ks 96 Kornis 
István feleségéhez]. 1723 A Memorialisodot eleg 
későn hozák ki, mikor éppen el bomlottunk, tre-
fasonnis adattam be [Méhes TA; Ap. 1 Apor 
Péter feleségéhez]. 1729 A' Posoni Diaeta még 
dural, mikor is bomlik el, nem hallatik [Görgény-
sztimre MT; Told. 4]. 1810: hólnap Délbe fog el 
bomlani a' Commissio [M.bogáta SzD; Bet. 4]. 
1814 az után hogy a' Czéh elbomlott én is haza 
menvén [Dés; DLt 56]. - L. még SzO VI, 
287. 

4. eloszladozik; a se împrăştia; nach und nacli 
auseinandergehen. 1744 : Mikor én ã mostan i t t 
Közép Ajtán félben Szakadt Connumeratiora el 
érkeztem, hát az Emberek bomlanak el, halláni 
akkor edgyiktŏlis másoktolis hogy hiába ne 
mennyünk mert bomlanak el az Emberek [Bölön 
Hsz; INyR. Vargha Gjŏrgy (48) jb vall.]. 

5. kb. elbontakozik; a pleca rînd pe rînd (din 
garnizoană); (den Garnisonsort) nach und nach 
verlassen. 1833 kérdé töllem, hogy váljon a’ 
Huszárok Gidofalvárol el bomlottaké ? [Angyalos 
Hsz; HSzjP]. 

Az itt adott jel. ideiglenes állomáshelyétől távozó huszár -
ságra vonatkozik. 

<>. a szállás ~ az ostromzár feloldódik; asediul 
încetează; die Umlagerung sich auflösen. 1653 
hamar megizeni Jósikának*, hogy mennél hamarább 
a lővőszerszámokat a sánczból vonassa ki és 
jöjjön el Tömösvár aloll, mert a dolog más lészen. 
Eljövének azért akkor Tömösvár aloll nagy béké-
vel, de nagy kárral. Mondják, hogy úgy lőttek 
örömet a várban hogy hallották császár* jövetelét, 
és hogy a szállás is elbomlott® [ETA I, 48 NSz. 
— aJósika István, Báthory Zsigmond fej. had-
vezére. bA török szultán. cTemesvár 1596-beli 
ostromzárának feloldódására von. tudósítás]. 

7. megbomlik, meg/összezavarodik ; a se încurca ; 
sich verwirren, verwirrt werden. 1796 ; most is a 
Limita(ti)o ez előt néhány esztendőkkel, hogy 
a Mlgs Exp(onens) Ur . Tisztyei is a Falub(an) s 
Falu mellet Vendég Fogadokat állítottak fel s 
annál fogva hogy el bomlott a régi Limit a (ti) o 
magok okozták [Ádámos K K ; JHb XIX. 55]. 

8. kb. elpocsékolódik; a se degrada; verderben. 
1 702 : az hólt viz egeszszen az Felső Viz kérék 
alá jű az hamartőig, most penig kicsin az viz ha 
penig a Viz meg arad tellyesseggel feli veszi, ugy 
annyira . hogy az hun az előtt Rev volt, fel 
töltötte iszoppal mely miá az Rett tellyesseggel 
ell bomlott [Wass. Komáromi Péter kv-i malom-
mester vall.]. 

9. tönkremegy; a se strica; zugrunde gehen. 
1723 az kis Szamos kicsid levén pçnig most de 
azon Országos rév annyira el bomlott, hogy majd 
az nyereg szárnyát erte az víz az lován [Szent-
benedek SzD; Ks 25. IV. 6]. 

elbomlott 1. elromlott; stricat; verdorben„ 
kaputt geworden. 1578 : eo kegme visseltesse(n) 
gondot . . Nadason el bomlot hydnak meg epy-
tessere [Kv; TanJk V/3. 169a]. 1679 : Varrashoz 
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való őregh es apro ráma, némellyike el bomlott 
nro 16 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 
35]. 1736 Az Ur Házáb(an) . El bomlott réz 
Gyertya tar tó 2 [Várhegy MT; CU XIII /1 . 102]. 
1748 : A Patak mellet a hol régenten a M Vásárhely 
felé menő u t t volt, az el bomlott hid mellett 
Vagyon egy hosszú rétecske az Ujj hídig [Koronka 
MT; EHA]. 1814 : A Gatok gyakor ízben bomlást 
Szenvedvén a vizek áradások következőleg Sebes 
folyások miatt, . . . mikor a szűkség kivánnya az 
el bomlot gátok igazittására köteleztetik az Aren-
dator Molnárját Segedelemül mindenkor el küldeni 
[Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

2. felbomlott; desfăcut; aufgelöst. 1769 Hálá 
Istennek I én meg szabadulék tegnap minden 
nyűgtől: . . . vége lön tegnap, Istennek hálá, 
ezen külső jegyekre nézveis, a ' maga valóságára 
nézve régen el-bomlott mátkaság Históriájának 
[TSb 13 gr. Teleki Sámuel kezével]. 

3. tönkrement; distrus; zugrunde gegangen, 
verdorben. 1757 : a Marton felyűl járó el bomlott 
régi uton belől [Galgó Sz; J H b K LIV/6. 5]. 

elbont 1. lebont; a desface/demola; abbauen/ 
reißen. 1570 Az Sala Imre felesege hy t ta eotet 
latny hogy Balasy Lazlo fely Bontat ta volt az eo 
Jgenes gebelyet eo hyrenelkwl Jgh zolt Balasy 
lazlo Jo azzonyom ha myth ely bontottha(m) 
az tyedbe Esmet beh chinaltatom vy zendelliel 
[Kv; T J k III/2. 60a]. 1573 veres Marton Azt 
vallia hogy . . . zoksor veot vyzet az tora az 
foliason, De Teremy Ferencz es Lwkach deák 
bontottak ely hogi Nem Mehetet vyz rea [Kv; 
T J k III/3. 181]. 1591 : wegeztek eó kegmeok hogy 
kozonseges wezedelemnek el tawoztatassaert, Az 
kohnyat a Az Kakas Is twan vdwararol el bonchyak 
[Kv; TanJk 1/1. 154 — aA fej-i udvar i t t időzése-
kor felállított konyhát]. 1612 Biro W. Adassa 
meg azoknak az lakosoknak az böczü szerent, 
hazoknak az Arat kyknek lakó hellyeket Az kő 
fala oldabol (I) el bon to t t ak : hogy epithessenek 
mas lakó szobát magok földen [Kv; PLPr 1612 — 
1615. 1/3. — a Ér t sd : a várfal]. 1633 Csiszmaszia 
Istuan eljzeoben nem engedi uala az fa keozfalt 
el bontani, de annak Vtanna megh eggieszenek, 
es megh engede [Mv; MvLt 290. 131b]. 1653 
egy darab földet vettem vala . . . , melyet palánk-
kal meg is kerítettem vala héjazatosan, szépen. 
De annakutánna a város is megvevé a többit 
mind közönséges temetőkertnek. És azután én 
is elbontám az én kerítésemet onnat, hogy a város 
is békeritette az övékét [ETA I, 122 NSz]. 1671 
el akarta onnat vontatni az házat Moldovan Kele-
men, egeszszen de nem vonhat ták el az hazat 
onnat noha 90 ökre őket fogtak be ket rendben 

hanem el kellett bontani az hazat [Cente SzD; 
Ks Gávai lev. 16]. 1681 Vagyo(n) i t t egi 
Udvar ház Kapuja . . . mint hogi ighen ala-
czo(n), annyira hogi az h in tó bé nem mehet raj ta , 
azért el kell bontani [Bret tye H ; VhU 588]. 
1716: (A malmot) él kély bontanunk, mi vél 
magától is bé dolj az Kűkőllőbe [Szentdemeter 
U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1752 : ĕlis bontván. 

azon régi kő udvarháznak fedelit, fá ja i t le szedték 
[Buzd A F ; Ks 22. XXIa] . 1770: Az utrizált 
Maimat hogy az oltátol fogva fundamentu-
mából el bontat ták volna, és renoválták volna 
arra curiosus nem voltam [Sövényfva K K ; J H b 
LXVII/109]. 1801 ezen Nagy Nyúlási Határon 
vagyon egy Manesteria . . . a hol voltt egy Templom 
is melljet is a Falu hogy Iskolát épitsen el bontotta 
(így!) [Nagynyulas K ; DLev. 5]. 

2. leszed/bont; a desface; abräumen/montieren. 
1570 : (Balasy Lazlo) Mwtat neky egy Zendelbeol 
chinalt chatorna haytast, es azt Mongya Neky 
hogy Bonch (!) ely ezt Jnnet [Kv; T J k III/2. 
61]. 1590 Mikor Nemez giarto Kelemen haza-
nak hiazattiat, kit az keofal Epilet mya el kellet 
bontanŭnk meg chinaltatúk, a t tŭnk Achy Gergely-
nek d. 75 [Kv; Szám. 4/XIV. 16]. 

3. szétbont/szed; a desface; zerlegen, auseinan-
dertragen. 1571 : Ha penigh valakinek ot th Jwh 
kosara volna ely bonchak Masswa keolteozzek 
vele [Kv; TanJk V/3. 35a]. 1573 az zeoleo teot 
ky asta kertembeol ely vitte Az paytatis ely 
Bontotta ely hordotta [Kv; T J k III/3. 86]. 
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 zemėly meg chynaltassa [Kv; 
TanJk V/3. 211b], 1603 Vgyan ezen Circalas-
ba(n) ha hol felelmes tüzelő hellyre talalnak Jo 
itiletböl el ronczak lassak meg ö kk az Apro 
Sütő kemenzeketis, és ha ollyra talalnak, kyt 
felelmes hellyre kemeny nélkül, Vdúaron, aúagy 
sendelyes ereze haza hea ala r aka t t ak volna 
az mint egyeb karos felelmes tüzelő helt, hogy el 
bontyak; azokatis el hannyak és el bonczak [Kv; 
i.h. 1/1. 449]. 1649/1650 Razman Istuan d o l g á t 
az Remek allapattyabol Cehwl eo kglmek igy 
igazítottak el vagy az felben hagyot t R e m e k e t 
el bonczya es vionnan kezdgie czinalni, Az vagy 
egy Gira Somancz Ezwsteot adgyon be az Ceh 
Ladaiaban [Kv; ÖCJk]. 1736 : Lo után járó 
de el bontott Tár Szekér 1 TMikefva K K ; CU 
XII/1. 171]. 

4. el/szétbont; a descoase/desface; zer/auftren-
nen. 1674 Egy ha j fono kórŭl való keskeny 
Gyenge Partatska el bontani való TTövis A F ; 
Kath.] . 

5. átv is megbont; a str ica; trennen, auseinan-
dertragen. 1595: 10 January . Az palo T y ú k 
útzara meg bontakozot vala, Biro W. félti vala, 
hogy ha az Jegh meg indulna, t eha t el bontana 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 114 if j . Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1683 Sallai Laszlo d i u o r t i u m o t 
petit felesegetŏl, mert az hazassag(na)k r e n d e t 
el bontotta [SzJk 198]. 

6. átv is elront, tönkretesz; a distruge/strica; 
verderben, zerstören. 1714 az Maros Vásár -

helyi Ujj Malomnak Gáttya . . . csak közép ára-
dásnak ide jen is a maros vizet ki n jomja , az VatnoS 
hid kőrűl való közőnseges híres neves Ország ut tyát 
el bontya vízzel meg tölti [Berz. 13. I I . 33]. 
1765/1770 ezen mostan kezdet t Malom . . . ha 
fel épűlhett . . . a' Mlgos P. H o r v á t h Familia 
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földeiből kőnyen két száz őletis el szaggatt és 
veszteget ugy hogy az Széplaki közönséges revetis 
el bontya, rontya [Széplak K K ; SLt évr. Transm. 
229-30]. 1776 Groff Lázár János . . . mondotta 

igy vitt engemet a' Vizre a ' jo Csizi Hadnagy, 
s, azt a' Kis Aszszont-is, de nékem Soha tovább 
barátom nem lesz Czizi Hadnagy, mert Lelkem 
Testem nyugodalmat el bontotta [Szentdemeter 
U; GyL. St. Henter (37) vall.]. 

iTátv ""felbont; a dezlega; (auf)lösen. 1638 : 
Monda Nótárius Uram . . . en ugj tudom hogj 
compositioja volt kgdteknek egj massal effelöl 
az dologh felöl s monda Czizmadia Peter hogi 
volt nem tagadom, de evei az Czelekedetivel mind 
el bonta [Mv; MvLt 291. 141a], 1724 : vinculumat 
Tetek egj mas kŏszt hogj az mellyik fel, elbontya 
az Kötést, vagj bantani akarna elsŏbenis le teven 
negjvén forintakat ugj bonthassa el [Vormága 
H ; JHb XXXIII/34]. 

8. átv eloszlat; a înlătura; zerstreuen, beseiti-
gen. 1670 Infidelitassal vádoltatik az aszónj 
meljet ha el akar bontani ferjehez redealjon 
[SzJk 111]. 

9. kb. megbont, felforgat; a răsturna/strica; 
durcheinander werfen, auf den Kopf stellen. 1769 : 
Eo Felségének Nyüvánságos meg változhatatlan 
porontsolattya Lévén az Három hat árak (na) k 
mindenŭt való fel állitása, mely szerént minden 
Falu, a ki fel állitotta volt el bontani ne bátor-
kodgyék [UszLt XIII . 97]. 

elbontakozik (mindenestül) elköltözködik; a se 
muta cu tótul; (mit Mann und Maus, mit Kind 
und Kegel) davonziehen. 1643 Kekes Njarlo 
Nevii faluban talalt czjnalni Szil vasi vramekek(ne)k 
(0 Egi Mathe Nevű Iobagianak az Nagiob fia 
Ianos haszat hogy jmar onnét el ne kelesek bonta-
kozni mjnt hogi Epitet raj ta asztjs ada czereben 
Nadudvari Vr(am) Szüvasi András vr(am)nak 
[Doboka; JHb III/2]. 1703 Csakine . ha 
beszterczére jűnne én szerzek szállást néki 
ha el akarna bontakozni Segesvárrul [Ks 96 
Kornis István feleségéhez]. 

elbontás 1. lebontás; démontare, desfacere; 
Nieder/Einreißung. 1590 Miért hogy az epileţ 
mya Nemezgiarto Keleme(n) hazaban az kemen-
czet le kelletek bontanŭnk, Negy penzes 
kaliat kit az elbontáskor el rontottak vala Adot 
mast az fazakas tezen d. 16 [Kv; Szám. 4/XIV. 
16]. 1604: Az Zeoch Caspar Vram Mayora el 
bontasa feleol amint Ultima nouembris vegeztek 
volt varosul mostannis kwleombet nem vegeznek 
[Kv; TanJk 1/1. 492]. 1700: Kezdettünk az 
Malom el bontásához [Kv; Szám. 40/1. 19]. 
1606: czürŏm ualamenire felen haniotlot vala 
annak fayat vagdaltatta, el haniatta s hanta 
melj ezûro(m)nek el bontását uagdalasat nem 
akarta(m) uolna flo. 16 [UszT 20/19]. 

2. szétbontás/szedés; demontare; Zerlegung. 
1807 a patrontás elbontásáért meg pirongattak 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 232]. 

elbontat lebontat; a puné să demoleze/să des-
facă; abreißen/demolieren lassen. 1570 kery 
volt Balasy Lazlot hogi ely Ne Bontassa® myglen 
vrah haza Jew [Kv; TJk III/2. 61. - aAz „eo 
Jgenes gebelyet"]. 1571 az Appro kerteket megh 
lássak, es ely Thiztitassak onnath hogy zabad 
Iaras legen az varos Mellet, ha kinek kerty lezen 
keozte . . . hagiak megh hogy eztennapigh ely 
Bonchiak onnat, ha ky ely Nem Bontya, Bontassak 
ely onnat az vraim kyk arra valaztatanak [Kv; 
TanJk V/3. 38a]. 1594: Amy Nezy Az katlant 
a' Zentpali hazanal, Arról zentpalyt Biro vram 
megh Inchie hogy onnat el bontassa Mas bator-
sagosb helyre Epichie [Kv; i.li. 1/1. 231]. 1637 
ez egj jden nem adgja berbe senkinek hanem 
el bontattia az hazat [Mv; MvLt 291. 78a]. 1714 
az Vajda Sz: Ivani® hataron az Marusan altal 
az melly Pallót akar Kgld epitteni, vagy ha epit-
tetis bontassa s hányássá el; azon az hellyen nylvan 
való karaval ne tarcsa s erigallya, mint hogj azon 
az hellye(n) eddigis nem volt Palló [SLt MN. 40. — 
aMT]. 1763 Ngod kevés idŏtŏl fogva kezdette 
azon gátnak az emiitett porondos és berkes helly-
hez ragasztott végit ottan ottan el-vágatni és 
bontatni [Körtvélyfája MT; JHb IX/44]. 

elbontathatik le/szétbontathatik/szedethetik; a 
putea fi desfăcut/demontat; niedergerissen/zerlegt 
werden können. 7846 Feltéve azt, hogy ezen hid 
el bontathatik két hetek alat t / tehát kívántatna 
mind égyütt 12 nap . . összesen 48 áts napszám 
a 48 xr Rfr t 38 Kr 24 [Dés; DLt 858]. 

elbontatik lebontatik; a fi demolat; abgerissen/ 
demoliert werden. 1585 valamikor Kelemen 
Deaknak lo haz kellettik tahat zinte egy ollyan 
lo hazat epyczen Kelemen Deák az hátulsó rezzen 
Hodor Domokosnak, mivel hogg az koz lo haz el 
ne bontassek [HSzj ló-ház al.]. 

elbonthat felbonthat; a putea desface (legătura); 
auflösen können. 1724: vinculumat Tetek egj 
mas kŏszt hogj az mellyik fel, elbontya az Kötést, 
vagj bantani akarna elsŏbenis le teven negjvén 
forintakat ugj bonthassa el [Vormága H ; J H b 
XXXIII/34]. 

elbontó megbontó; care taie/traversează; tren-
nend, aufspaltend. 1768Ė. az Dezmérieket ki ha j tván 
azon Nagy ország uttyára el fogó, és bonto Árkot 
tsinálják bé [Szamosfva K ; JHbK LI ad 24]. 

elbontódik le/szétbontódik; a se desface ; ausein-
andergenommen werden. 1863/1875 k. : A fedés 
fent kezdődött, s a ' mint lefelé szálotak, az állás 
a' szerint bontodott el, s állás deczka, a ' fedél 
deczkázására forditodott [Szucság K ; RKAk 
103]. 

elbontott szétbontott; desfăcut; auseinanderge/ 
zerlegt. 1560 : Egy el bontoth Eo hat boglaru ket 
chiattal [JHb QQ Temeswary János reg.]. 1788 
Egy moj ette jukatos Seprő szín el bontott mente 
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[Mv; TSb 47]. 1826: Egy el bontott rongyos 
patyolat Fersing [Koronka MT; Told. 19 gr. 
Toldalagi Lászlóné gr. Korda Anna ajándékai 
közt]. 

elbonyolódik kb. elkeveredik; a se amesteca; 
sich vermischen. 1847 : az levelek kezzen nem forog-
ván ugy el banyalotak hogy az (I) csak terhes 
kolcségel lehet visza szerezni [Dés; DLt 799]. 

elborít I. eláraszt/önt; a inunda; überschwem-
men. 1672 noha az en hazamo(n) mind alol 
felljvl az Ország ut tyat el lepte, s borította az 
aruiz, annak eleŏtte még sem anyira ártott az 
Orszagh uttjanak [Ádámos K K ; JHbK XXI/16]. 
1716 .å az Mold (!) nélkül való nagy árvíz az 
égesz rétékét míndénűt, mind az félső rétét Zabos 
kértét, Vad kértét, míndénűt él borítota, . az 
káposztás kértét Míndénűt ugy él borítota, hogy 
égy talp alatni főid sohol nem laczot ki [Szent-
demeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1723 
a marha legeltető Falu közönséges Berkire hama-
réb ki vét csak közönséges ár Viz idején is a 
Kŭkŭllŏ Vize, és azt nagyob mértékben borittya 
el, iszapollya, lyuggattya s vesztegeti az ár Viz, 
miólta ez a Malom ide épitetett mint sem annak 
előtte [Sövényfva K K ; MbK 150]. 1753 : ha 
csak félig meg árad is a Nyárád, mingjárt ki vét 
a Nyárád és a kőrűl való vidéket környékét el 
borittja [Nyárádkarácsonfva MT; Berz. 15. 
XXXII. 7]ę 1793 : (A) kaszálok . . . a ' nyárád 
teres hellyen levő környekib(en) vadnak s a nyárád 
vize gyakarta el szokta borítani . . ., a ' rendet a 
földbe belé iszapolja [Msz; DLev. 2. XIII . B/b. 
16]. 1805 : elmentünk az O Várba és néztük az 
árvizet melly az egész térséget® el borította [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 129. — aA Szamo-
sét]. 1814 a Tok között lévő Széna Réttyeket 

. a viz el borította [Alvinc AF; EHA]. 1820: 
a hegyekről égyben tollyodo árvizek szinta (!) 
minden Esztendőben elborittyák Rétünket [Jege-
nye K ; KmULev. 2]. 1843 a' Kertek megett 
már kéttzer borította el a ' rendet a' Küküllö, s 
még csak a' van hátra, hogy a' Pinczék tellyenek 
meg, a' mi meg is történik, ha mind igy foly az 
essŏ a' mint elkezdette [Széplak K K ; SLt Sipos 
Miklós lev.]. 

2. átv eláraszt; a copleşi; überfluten/strömen. 
1832 : meg mondták, hogy ezen udvartol lehetetlen 
betsületesen megválni — nem hittem . . . ugy 
Ítéltem balgatag fejem ! hogy én másképpen 
fogok onnan kilépni de híjába hittem, mert 
az sok alatsony Lelkek árulkodásaik ugy anyira 
elborítottak, 's roszá festettek, hogy talám még 
a jo intézetemis rosszul nézetik [Torda; IB. 
Demény János t t lev.]. 

3. ellep; a acoperi/năpădi; bedecken. 1681 
Nebojsza Bástya második Contignatioja 
Vagyon itt. Hunyadi Janostol maradt szám szer-
íjhoz való vasas nyü . . à galamb ganéj el buri-
tot ta [Vh; VhU 557, 559]. 1748 az J. Provi-
dus Biro Jánost . . . meg támadván, kővel ugj 
fŏb(en) ütötte, hogj leg o t tan feje bé törvén az 

vér el borította [Torda; TJk III . 206]. 1843: 
Kovács István 47 éves — Sebek borítván el 
testét, különösen a mellye táját , brandtot kapva 
mely Sebe, ennek következtésibe meg holt [Nagy-
kapus K ; RAk 11]. 

elboríttatik átv is elárasztatik/lepetik; a fi 
copleşit; überschwemmt werden. 1706 A' mult 
ŏszszel az Armadától ár Viz modgyára el boríttat-
ván, mint hogj a' meg ehezett népnek minden 
gongya az volt hogj meg elégedgjék; igen sok 
káraink estenek [Kv; KvLt I. 193 Kv városa a 
kormányzóhoz]. 1781 Sztenkulést Vaszily örök-
sége, Szüvássa, Háza, Veteményes kertye, a ' 
Stomp vizivel el boríttatván, pusztulásra jutott 
[Kisalmás H ; JHb XXXII/22]. 1806 ŏ Nga 
néhai Mlgs Férjének . . . Kaszállo Tanorokja volt, 
a' mellyet a Kŭkŭllo Vize gyakor áradásai 
által éppen haszonvehetetlénné tet te kŏvetsel 
s fővennyel el boríttatván [Erdősztgyörgy MT; 
WH]. 

el boronál boronával elegyenget; a nivela cu 
grapă, a grăpa; mit der Egge verebnen. 1591 : 
Az Dynnye feoldet az ky el boronalta atta(m) 
f - d 60 [Kv; Szám 5/X. 14]. 1710 : en szántottam 
akkori soldos(na)k Csipkés János(na)k egy hold 
földet el is boronáltam in d. 68 [Áranyosrákos 
TA; Borb. I]. 1722 k. : Mindenik fordulora szán-
t ává ) k edgy edgy hold Földet, kit beis vetnek, 
el boronallyak [Jára MT; GörgJk 125]. 1740: 
A' Runki és Nagj-Oklosi Szegény jobbágjok 
szolgálatjok(na)k rendi ez; Van(na)k a ' Gy. Sz. 
Királyi® határon bizonjos darab földek tar-
toznak ők kétszer meg szántani és edgyszer el-
boronálni [Runk AF; Ks 89. — ®Gyéressztkirály 
TA]. 1815 : (A papnak) két darab szántó földje, 

azokat az Ekklésia meg ugarolja, meg keveri, 
a ' Pap tol adandó maggal bé veti és el-boronálja 
[Zsibó Sz; SzVJk 88]. 1847 a Szántást elébb el 
kellett boronálni, úgyis, még sem jol mivelödŏtt 
[M.köblös SzD; RLt Rettegi S. jk 58]. — L. még 
HSzj forgatás al. 

elboronálás grăpare; Verebnung (mit der Egge), 
Eggen. 1603 : Az Inc tus annakokaert hwt zerenth 
tartozik megh mondany meny buzat vetet ezon 
feoldben es el boronalasara mith keolteot kit az 
Actor tartozyk megh fizetny neky es az feoldnek 
haznat annak vthanna percipialia [Kv; TJk 
VI/1. 626]. 1606 Ez Szegeniek fŏldenek harom-
zori szantasara es el boronalasara, swttettem az 
szegeniek buzaiaban megh az wdeök zerint fel 
kŏbleöt [Kv; Szám 12a/I. 33]. 

elboronáltat boronával elegyengettet; a puné 
să grăpeze; mit der Egge verebnen lassen. 16751 
1688 u. Szantas(na)k vetes(ne)k idein földeimet 
ugi miveltesd, hogj az vetkes szántás mia n e 

gaz teremien, hanem inkab mint illik igen iol 
háromszor meg szantasd, boronaltasd, el buzat 
tisztát vettes mert a ki gazt vet, gazt arat [Boíb-
I I Petki János ut-a csíkcsicsai jb-bírájának]. 
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elborozdol 1. elbarázdál 

elborsósodik (a vetés) vadborsóval elgazosodik; 
a se umple de măzăriche; mit Ackererbse ver (un)-
krautet werden. 1756 : a Tavasz buza igen Szégénj 
el borsosodott volt [Kiskend K K ; Ks 71. 52], 

elborul átv elmerül; a se scufunda, a pieri; sich 
vertiefen. 1581 Emlekezzek meg kegielmes uram 
felseged kegielmesen niomorw orzagunknak 
allapattia miben marat vala vgy annjra felúnk 
wala hogy az vezedelembe el Borwllúnk de az 
vristen orzagunkbaly Sok Jamboroknak zyweket 
fel Inditwan felseged feyedelemsege kiwanassara 

mindenekben az felseged akarattyahoz tar-
tottwk magunkat, es mindenekben Igyekeztünk 
nagy zeretettel zolgalni felsegednek [Gyf; Törzs. 
Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez]. 

el bosszankodik felbosszankodik; a se enerva / 
mînia; sich erbosen, ärgerlich werden. 1629 : 
Én el bozzonkodua(n), oda mondám enis nekj 
pironsagh keppen, hogy ollyanra ingerli az leant, 
azolta oda sem jeot az házhoz [Kv; T J k VII/3, 
148]. 

elbotol megbotoz; a lovi cu bîta, a ciomăgi; 
(durch)prügeln. 1847 Piros Mosit el botolták 
kegyetlenül [K; KLev.]. 

elbövít megnövel; a creşte; erhöhen. 1757 : 
mi tagadgjuk hogj az Akra mi szán szandekkal 
vizet botsátottunk vólna, az ki ŏ kigjelmeknek 
vizeket annjira el bővítette volna hogj tizen egj 
Legény miatta egj nap hijaba vonta az vizet 
[Torockó; Bosla]. 

elbrázdál elszánt (földet határbarázda-vonással 
a magáéhoz foglal) ; a include o bucată de pămînt 
ín proprietatea sa prin tragerea (pe nedrept) a 
unei brazde; mit Ziehung von Grenzfurche Feld-
stück wegpflügen. 1697: az Varmegye Tiszteit 
ki vitük akor prázdálták (!) el az ha tár t és az 
prázdáig mint nagj Barcsiak (l) bír tak . . . eő 
Nga gondviselője a brázdan belől Szántatott 
néhai Barcsai Péter Ur(am) rá menvén az ekéjét 
le vágta és a kit fel szántót vala bé vetette 
[Nagybarcsa H ; BK sub nro 281 Serban Ignat 
'(80) jb vall.]. — L- még elbarázdál al. 

E címszó felvételére, ill. az adaléknak az elbarázdál címszó 
-alól ide való átiktatására nézve 1. brázda al. a jegyzetet. 

elbú 1. elbújik 

elbúcsúzik 1. búcsút vesz; a lua rămas bun; 
Abschied nehmen, sich verabschieden. 1570 : Azt 
Mont a az Trombitás hogy Ninchen Myth Tenne (m) 
Mert fyzettem neky penzemet oda atta(m) Buza-
matis, Nem Thwdom Mint megh venny Rayta, 
ely Bwchwztam teole Nem akar ely bochatany 
[Kv; TJk III/2. 33]. 1573 Az vtan mykor ely 
bwchwsnanak Mate esmet hosza vteot Georgihez, 
JDe Meg fogtak kezet Nem hattak teobszer wtny 

es egibe Menny [Kv; TJk III/3. 289]. 1585: 
Ez dologh vtan, en mondek hogy tegiwnk el 
mind hegedwt virginat, Mert Ideye el òzlanunk, 
El buchuzank mingjart [Kv; TJk IV/1. 5 3 2 - 3 ] . 
1597 mint egi kilencz orakor taiban hogi en 
teoüem tiztessegesen el búchúzanak nagy chende-
se(n) el menenek hazamtol [Kv; TJk VI/1. 50]. 
1636 : En toUem ez fogoly Ember Embersegesen 
el bólcziuzek, miuel hogy nalam ivek [Mv; MvLt 
291. 68a]. 1698 En Visai és Gyulatelkia 

Református Praedikátor Dési Ferencz halálos 
betegségéb(en) . kőnyőrőgtetvén ez Istenes 
életű és igazan lelki nyugodalmára kiszűlő T.N. 
Ebeni Judith Aszszont sok beszélgetésem utan 
el bucsuzám az Aszszonytul [SLt AJ. 50. — 
aGyulatelke és Visa K]. 1736 olyan nagy szeretet 
volt . . . , hogy az atyafiak elmentek egymáshoz, 
egy két hétig elültenek egymásnál, mégis mikor 
elbúcsúztak, kivált az asszonyok, egymástól, úgy 
búcsúztanak el sírva; jaj édes néném asszony, 
édes öcsém asszony, megbocsásson kegyelmed, 
még nem is beszélgetheténk egymással [MetTr 
357]. 1737 keves ideig mulatvan, ő Kegyelmitől 
el bucsuzam, haza fele indulek [Kanta Hsz; 
HSzjP]. 1762 : midőn . honorifice el búcsúzat 
volna Kovács Ferencz Sebestyén György "Uramtól 
. ., minden igaz ok nelkŭlt kik és kicsodák kezdet-
tek mocskolni Kovács Ferencz Uramat ? [Msz; 
MbK IX. 29 vk]. 1817 k. Getzi Minyának a ' 
kováts fia ugy mondgyák az emberek hogy 
őrőkre el butsuzott az apjától, 's vÜágot vett a ' 
nyakábá [Héderfája K K ; IB. Veress István t t 
vall.]. 

2. leköszön (tisztségétől megválik); a se retrage 
din funcţie, a demisiona; abdanken. 1708 : Betsül-
letes Céh Atyánk Szakáll Ferentz Ur(am) és 
Iffiu Ceh Mesterünk Kövendi György Ur(am) 
el botsuzván negy esztendőktől fogva való Tiszt-
viselesektől ez alkalmatossággal Választván 
az Betsűlletes Céh két Betsűlletes Attyafiait az 
Szám vételre . . . [Kv; AsztCJk 69]. 1772 : nem 
régiben el butsuzván sok és hoszszas betegsége 
mián . . . László András Uram Regius Perceptori 
terhes hivataltol [Ikafva Hsz; HSzjP]. 1814: 
Híjába mongya a' Nemes Czéh hogj butsuzzam el 
a' Czéhmesterségből, de nem butsuzom mind addig 
mig a' Czéhot jobb szemre nem vészem, 's neveze-
tesen azon verekedőket és Vérengzőket úgymint 
Barátosi Josefet és Isáki Dánielt meg nem regulá-
zom [Dés; DLt 56. 3]. 

3. elköszön; a-şi lua rămas bun; Abschied 
nehmen. 1814 Dobai Mihály Uram Horváth 
Josefet az egész Czéh előtt le gazolta, f a t tyú 
Gyermeknek nevezte mellyért Horváth Joseff 
szégyenletiben el butsuzván el ment a' Czéhbol 
azt mondván: No Czéh Mester Ufam ha kend 
engem igy gazol én el megyek a ' Czéhbol [Dés; 
i.h. 3]. 

Ha. 1762 el búcsúzat [Mezőbánd MT; MbK]. 

elbúcsúztat 1. vki nevében búcsúszavakat mond; 
a lua rămas bun ín numele cuiva; Abschied neh-
men lassen. 1736 : Mikor penig az násznagy bu-
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csuztatta az apjától, anyjától az menyasszonyt, 
az menyasszony akkor az apja s az anyja előtt 
térdre esett, és legelsőben az apja s azután az anyja 
lábaihoz borult, és az násznagy az apjától és anyjá-
tól elbúcsúztatta, megköszöntetvén véle a többi 
között, hogy atyai s anyaiképen felnevelték s 
gondját viselték, s most tisztességesen férjnek 
adták; avval az menyasszony apjának, anyjának 
kezeit s némelykor lábait is megcsókolta, az apja 
s anyja is az leányokot megcsókolták [MetTr 387]. 

2. Temetési beszédben; ín cuvîntarea de la 
înmormîntare; in Leichenrede; a halottal búcsút 
vétet; a lua rămas bun ín numele defunctului; 
durch den Toten Abschied nehmen lassen. 1736 : 
(A halottat) elbucsuztaták feleségitől, gyermekitől, 
atyafiaitól, barátitól etc. [i.h. 409]. 

elbujdoklik elbujdosik; a pribegi; flüchten. 
1607 hogyha szintén azt az summa pinzt meg nem 
adhatnám is, hogy előtte elszökném, vagy bujdokla-
nám, hát átkozott és hamis hűtű legyek® [SzO 
VI, 325. — aLukafalvi Göcs István krimi tatár 
rabnak rabságból való kiváltakozása érdekében 
felvett kölcsönére vonatkozó kötésleveléből]. 1742 : 
(Veres Sámuel) Evocatio utan Tőrvént állotté 
vagy Tőrvény előtt el bújdoklott . . . ? [Fejér m. ; 
JHb] , 1785 : el bújdoklott mult Esztendőb(en) 
. . ., és Tavaj került elő bujdoklásábol | vele szer 
felett bánt, el budaklatt máigis oda van nem 
tudjuk hová [K; KLev.]. 

elbujdosás bujdosóként való eltávozás; plecare 
ín pribegie; Flucht. 1580 Ada be magatth, 
Kozarwary gergelnek racz peter . . . fiurúl fiúra 
evrevk Iobagúl ha penet (I) teötinik (I) el 
budosasa, mynden newezetes helieken hozia nül-
hason mykjpen w sajat Jobagiahoz [Melegföldvár 
SzD; SLt EF. 1]. 1747/1752: Én jol ismérttem 
. . . az őreg Csáki Lászlót . . . , kiis az Bánffi 
Dienesa halálaért elbujdosék, és mene a Török 
földire, el bujdosása után a Fejedelem . . . Búzát 
őtt hasanlo részekre osztotta [Budatelke K ; 
JHbK XXIX/34. - aA Habsburgokkal tárgyaló, 
Teleki Mihály kancellár török felé tájékozódó 
politikájával szembe került és ezért kivégzett 
Bánffi Dénes]. 

elbujdosik bujdosásba/bujdosóba megy; a pri-
begi, a pleca ín pribegie; flüchten, (Stadt, Heimat) 
verlassen. 1570 : Zekel peter ely Bwdossot volt 
az varosrwl | Mykor Syluester Thakach megh holt, 

Az gyermeket veotte volt hozzaya Thakach 
János es vgy Bwdosot elj az gyermek [Kv; 
T J k III/2. 16d, 163]. 1584: olah Estwan 
Jobagja lezzen soha neve alol es fwlderol el nem 
bwdosyk [O.zsákod K K ; Bál.]. 1588 Sombori 
vram az en ket f iamat meg fogatta oth tar-
tot ta ezert tar tot ta fogwa mindaddig mig 
Negywen forinthon kez penzen zabaditottam ky, 
Ez mia mynden marhaiat Eoreokseget ell kelle 
adni vgy kelletek el bwdosni Innét [Zsákfva 
Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 1592: Thamas 
János el bwdosot volt valami Ember halai vegett 

[UszT]. 1593: Mikor halala teortenek az Cheh 
Tamasne fianak, el büdösek Kresteli Marton, es 
hat eztendeigh büdösek oda, vegre Gratiat zerze 
maganak, es vgi jeoue meg [Zilah; Kv TJk 
V/l. 401]. 1605 : Colosy Istwanne Nem eoreokben, 
sem nem zallagban Atta András deaknak azt az 
zeoleot hanem bízta vala chak vgy gonduiselese 
ala hogy az vallonok miat el kelletek budosny 
[Kv; TJk VI/1. 709]. 1612: ha hun pediglen Az 
hatuanj Sigmond vrunk neue Alol El budosneiek 
Major Demjen Az Neguen forintoth Hatuanj 
Sigmond Vrunk mi rajtunk . . meg vehesse 
[Újfalu (Kalota-) K ; Ks 31. 29]. 1613: ha hol 
penigh el büdösnek es hititt megh nem allana 
More János, erre keotek az kezesek magokat hogy 
. . . mind marhayokhoz hozza nyúlhasson Hatvanj 
Sigmond Vram [Tötör SzD; Ks 42. E]. 1626 
ha . . Kis Simon Mate alias Reŭ i Mate az W 
Nagha feölderöl el szwknek es el büdösnek tehat 
w Nagha az felől megh Neŭezet sŭmmat 
megh vehesse rajtok a [Dés; Ks 9. XXX. - aA 
kezeseken]. 1630 az nagy veszedelöm kor, az 
Basta ideiebena, mikor el buidostunk volt ükis 
ugy buidostak el szent Egiedrul [Szentegyed SzD; 
Wass. — a1600 táján]. 1632 Fugitiuia . ezek 
haro(m) eztendeö alat budostanak el imide simoda 
[Sebes F ; UC 14/38. 25. - aKöv. a nevek fels.]. 
1636 semmi haboru időn el nem kerőlik kegd sem 
az Kegd successorit ha szinten kitől I(ste)n oltal-
maszon haboru időben el budosnanakis az kegd 
neve ala megh jŏjenek [Fráta K ; SL Y. 37]. 
1638 mondotta ezt Miklós hogj eö nem tudgja 
hova kel lenni vele ha visza adgjak nekia, mert 
sem testenek sem lelkenek nem kel. eô inkab el 
budosik hogj sem mint vele lakjék [Mv; MvLt 
291. 145b. - aHűtlen feleségét]. 1647 T h o d o r a 
ez Eőszszel 1646 Esztendőb(en) szŏlŏ szedes taj-
b(a)n bujdosek el az nagy Deőgh halaiban [Ónok 
SzD; Ks 42. D. 23]. 1671 Biro György . az 
eo kglme Jobbadgisága alol budossék (!) el az 
veszedelem után [Sepsisztkirály Hsz; LLt B-
969]. 1675/1688 u. : Az jobbagiokot annak rendi, 
s modgia szerent szolgáltassad, . Ugi rende ld 
az dolgot; hogj miattad el ne buydossanak, ne 
fogianak, hanem inkab az io magad kőztők való 
viselesivel szaporodgianak, Azokot ne huzd, vond, 
annal inkab ne sanczoltasd, mert az ollian mi* 
bujdosik el a jobbagi, mint sem a s z o l g a <lat> 
elől [Borb. I Petki János ut. csíkcsicsai jb-bírájá" 
hoz]. 1680 : Rad listán (!) négy esz(ten)deje 
lehet, hogy el bujdasott . . . Mány Beszerába, 
Opra Kokosa régen bujdastok (!) el [Szkorei Fr 
ÁLt Urb. 68]. 1696 : innét Szépiákról® szŏkŏt el, 
és budasott el . . . Szabó Judi th [SLt AX. 36. 
- aKK]. 1717 ha az említett Jobbagj Casu 
el szöknek vagy bujdusnek, . . . a . . . kezesek • • • 
tartozzanak sistalni [Marossztkirály AF ; Told-
25]. 1723 : talám elbujdosnám ha sokszor látnáffliSr 
a mint a falukon bánt velünk® [Oroszfalu 
VGy. — aTi. Menasági uram]. 1730: Tudgy»é 

a' Tanú hogy Domb nevű Falubul hány 
ős őrőkős Jobbágyok Szőktenek és bujdostana> 
el, de p(rae)senti hol és ki főidén vágynák kik (ne) ̂  
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hivattyák magokott ? [K; TKl vk.]. 1743: ha 
. . Kuk Vaszily az exponens Ur ó naga földiről 
el tanálna szökni vagy bujdasni az kezesek tortaz-
zanak elŏ alitani [Mezősztmárton MT; Ks 5. 
XII. 9]. 1760 : Bágyi Ferentz Uram . . . egybén 
veszvén egy Posta Mesterrel, a ' kihez is hozzá 
lőtt, melly tselekedetitől meg ijjedvén el bujda-
sott [Árpástó SzD; BK]. 1771 : őis ugy gondol-
kodott, hogy el bujdossék [Bukuresd H ; Ks 
114. 61. 123]. 1772 : Fazaké (l) Adám . . . el nem 
Szökik budasik jó szofogado, helly tar tó Jóbbágy 
lészen [Marossztgyörgy MT; Ks 72. 55]. 

elbujdosó bujdosó; pribeag; flüchtend, herum-
wandernd. 1634 annak az el budoso jobaganak 
irotua(n) feoldeit es zena rétét mindenik fordulora 
kezebe boczatak es adak az Horuat Georgy ioba-
gianak [Zágor K K ; Ks 90]. 

elbujdosódik elbujdosik; a pribegi, a plecaîn 
pribegie; flüchten. 1666: aztis tudom hogy Mol-
nár Geörgy az eo kegyelmek földeokrol buydoso-
dek el [Homoródsztpál U ; BLt 11 Molnár Istuan 
(33) jb vall.]. 1696 : Balmi Istva(n) hogy el mene 
s bujdosodek lehet harmad fel esztendeie, ezen 
kivűl pedig az mas negy meg nevezett iobbagy 
hogy el buidosodot — lehet 14. vagy 15. eszten-
deie az Úrfi eŐ Kglme Tekerópataki iobbagy 
iundussarol [Tekerőpatak Cs; LLt] | menyi ideje 
hogy elbuidosodot Gyergyobol ? [Gysz; LLt]. 

elbujdosott pribegit; geflüchtet. 1610 k. : az 
•el budosott Jobagiokat minden heliekrul haza 
kerhessek [Dés; DLt 323]. 1629 : Ez mw hely az 
mely áruaié volt, az innen ell buidosot, Csiszár 
Imreh ezt eszebe veőuén, keőteőtte magat beleje 
ily szin alat, hogy eö volt volna Tutora annak az 
el buidosott áruának [Gyf; EMKt VI. E. 228b]. 
1648 : Tompán lakó Vitezlò Botos Gal Ura(m) 
Jelente . . . hogj egi el Budosot óstól marat Joba-
gia . . Czegeben vagion [Moson MT; Wass]. 
1650 : Sarközj Janos Uram vagj az el bujdosot 
Jobbagiokat vagj az eldűlt marhakat szörin eleö 
állatja [Sófva BN; Ks 41. B]. 1666 Ozdi Peter 
Uramnak egi el budosot Kűs István nevű Jobba-
gya . az Kolosi Aknab(an) hallatik lakni [Gálfva 
MT; Berz.]. 1679/ 1681 : valóban sokan vannak 
penig az el bujdosott Jobbagiok, effélekis akar 
-à hazaban talaltatnak (így I) az ország Tőrvenje 
szerint azokat eo kglmea repetaltatvan reducallya 
[VhU 667. — aAz ub.]. 1699: Danfalvabol él 
budosott Biro Balas nevű jobbágyokot Adák 
Nemz. Altorjaj Mihalcz Miklós Ur(amna)k [Szent-
mihály Cs; Borb. I I] | volnanak az Nsgtok földén 
nekie öt el bujdosott Jobbágyi [Kiskend K K ; 
Ks 96]. 177 1 : az Gelenczej el Budosot jobagiok(na)k 
-santo foldejt három darabot is adot el Jankó 
pétér vram masoknak [Kászon; BCs]. 1747 
Széki István Uram eó kegyelme Edes Atya . . 
egy el bujdosat Mező Bándon lakot Néhai Sztán 
Aldgyát, adta volt el ŏrŏkósőn Keresztury 
Miklós Uram (na) k [Mezőbánd MT; Berz. XV]. 
3757 : Mgos Gróff Bethlen Gergely Ur eő Nga 

elbújik 

hozatott el lábbagot és régen el bujdosott Jobbá-
gyokat [Glod H ; BK ad nro. 144]. 

elbujdostat elbujdosásra kényszerít; a sili să 
pribegească/să plece ín pribegie; zur Flucht zwin-
gen. 1672 a' jobbagyokot el ne "bujdostassa rend-
kiűl való szolgalat miat [Tekerőpatak Cs; Bál. 
61]. 1731 : jámbor, jó szófogado Jobbágji lesznek, 

az Mlgs Ur és Mlgs Aszszony földekről 
. semmi szin, és praetextus alatt el nem idege-

nednek, el nem bujdosnak, es el nem szöknek, 
sem fiaikot el nem idegenítik, bujdostattják, és 
el nem szöktetik [Ne; Told. 2]. 

elbújhat elrejtőzhet; a se putea ascunde; sich 
verstecken können. 1716 az kertben ketten elég-
szer jártanak, az holottis ugj el buhatni, mint az 
erdőben [Nagyida K ; Told. 22]. 1809 (A gyermek) 
atzt (!) nézi mere buhassék el s vagy el szökjék 
hazaa [F.boldogasszonyfva U ; UszLt ComGub. 
1657. — aTi. a robotmunkára küldött paraszt-
gyermek]. 

elbújik elrejtőzik; a se ascunde; sich verbergen. 
1570 : hagnak ez vallok kertebe hogy az egyket 
az Petert megh latyak verny kezdyk Az Másik 
ely Bwtth volt eleotek [Kv; TJk III/2. 72]. 
1572 Az eleot megh hogy Az vcha aytaya Zerdu-
leset hallota volna Keomyes gĕrgne ely Bwth 
volt az hazban [Kv; T J k III/3. 7—8]. 1582 
ot az vdwaromon but el Danchak Janos [Kv; 
T J k IV/1. 9]. 1597 Az vram leankaia zaiabol 
halla(m) hogi be ieowe el búwek az kamoraba 
kerde(m) hogi miért buyk el [Kv; T J k V/l . 86]. 
1600 : Ámikor az directorok . akartak megh 
fogtattny . az Annyahoz bwtt vala el [Kv; 
T J k VI/1. 474]. 1623 (A jb-ok) gonozull ne 
Ellyenek zofogadattlanok Ne legyenek az Zolgalatt 
eleótt zokasok zerent ell ne buyanak [Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1629 : az legeny megh 
ieduen ugi but vola el az hiuba(n) [Mv; MvLt 
290. 164b]. 1633 valtigh hirdettek hogy ne(m) 
iambor Aszony Zabo Jacabne mert ha jámbor 
volna, nem bűnek el az iffiu legeniell egiőtt | zabo 
Jacabne az ferfiu gyermekekkel egiőtt poliuaba 
miben el bŭ t tak es egimas hasan fentergettek 
[Mv; i.h. 123a, 124b]. 1706 : egy kuruczczal sem 
Czímboraltam, sőt hogy Szebenből viszsza jöttem 
edgyet latvan előtte el buttam, senkit kuruczságra 
nem gerjesztettem [Ap. 1 Apor Péter kezével]. 
1729 : ö akkor el bút t volt tartván attól hogv ö 
is aszerint jár mint a meg kötöztetett két személj 
[Sövényfva K K ; TSb 51]. 1735 : az Kŏvárvidéki 
ember . . . el buvék ot az Egeresb(en) valamelly 
Sássos hellyben [Gáncs/Csicsógyörgyfva SzD ; TKl]. 
1736 Szimion Petrutis paczàval meg verte, azért 
hogy Törvényt akarván tenni, a törvény elöl el 
but [Récse F ; JHbT]. 1752 : a Curia udvaran 
batran el but a bŭrŏkb(en) [Backamadaras MT; 
Told. 37. 44]. 1762 : értemis mikor olly nagj 
nados és tos helly volt hogj még az ellenség előtt 
is el lehetett volna buni benne [Méra K; EHA]. 
1763 : el buttunk, ŏkŏtis eleget hittük | az ot t 
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1évő sötét cziherben el buvám [Udvarfva MT; 
Told. 44/15]. 1764 elŏlle az Tornácz fája alatt 
butt el hogy velle egybe ne találkozzék [Torda; 
TJk V 260]. 1775 : az szolgállo az ágyba el 
butt [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1788 Harko Péter 
Uramnak sokszor halatta zugalodásat . . . Bálás 
Mihály nevű szolgájára hogy nem dolgazik elbuvik 
[Karácsonfva MT; Told. 76]. 1827 : hirtelen el 
butt [Szind TA; Mészkői lev.]. 1840 az hiúba a 
széna kőzt . el volt Buva [Dés; DLt 1239]. 
1849 az arendasne kereste hogy Cseh Joseff 
Ur hova but volna el | Cseh Joseff hogy hol volt 
el buva nem tudom [Héjjasfva NK; CsZ]. 1853 
Sok hellyt a' Biro elbujt [Szilágycseh; BfN]. 

Ha. 1772 el buttak [Héderfája K K ; Pf]. 

elbújtat elrejt; a ascunde; verbergen/stecken. 
1629 ot volt, de hogy be jeottek hatra vittek el 
butattak Zabo Janosnet az mas ember kertiben, 
mikor el mentek ismét eleo hoztak ot halt [Kv; 
TJk VII/3. 116]. 1633 mikor egiőt kaptak volt 
Abrugiual Zabo Jacabnet az hátulsó hazba(n). 
akkor az padláson but k j Abrugi az haz hiara 
es ugi remenkedett nekik hogy butassak el es 
takarjak be szenauall s araniat ad nekik, s az 
mentejetis oda atta volna [Mv; MvLt 290. 123a]. 
1653 Voltak olyak is kurtánokban, ki a város 
népéhez adta magát idején, és béjött onnat a 
városba; az apámnál (!) is jött vala bé jó hat 
legény jó hat lóval, s mind a hat egésségben meg-
marada, mert elbútattam vala őket a szalmában, 
hogy ha a török szinte házunkra bérontana is, 
ne találja fel őket [ETA I, 6 4 - 5 NSz]. 1751 
mŭ dugtuk s butattuk el [Torda; CsS]. 

elbukik a cădea; hinfallén. 1796 Tusa Lász-
iois hát megül egy Vasvillával ugy meg üté 
hátb(an) hogy mingyárt a Béres el bukat [Fodor-
háza K ; RLt]. 

elbúsít feldühít; a întărî ta; erzürnen/grimmen. 
1568 : az vtanys mikor az dezka felet oztoznak 
vala Ezt monda Zabo Janos, Roz bestye azyon 
el busytal de bizon mayd ky Jgazytlak az ayton 
[Kv; TJk III/1. 171]. 1590: nem tagadom hogy en 
haitottam az Bodo Martont mert el búsítottak 
ezek az nestek [Kv; T J k V/l. 44]. 

elbúsul feldühödik; a se întărîta; wütend werden, 
in Wut geraten. 1584 Eothwes Balas A(lia)s 
Henzel fatetur egy zolgam Balint zeoleo 
pásztorom vala, es monda egy kor hogy Ighen 
felne es az hegedws Antal Mya el busultak volna, 
es háborúságok volna Az Cassay Ianos paztoraúal 

. Es emiitette hogy Megh sertettek giaktak 
volna Dardaual [Kv; T J k IV/1. 333]. 1586 
Egykor en Magha(m) Menek a' birak eleybe, 
Mondek neky Igyarto Georgnek, No Ad eleo a' 
pert, olvassak, De Zechy Istwan Igyarto Geòrgyet 
az zek zinin melleye zoHta, Mondek Neky, Igyarto 
Georgy, hiszem en procatorom volnál te, Monda 
Zéchy Istua(n) vay Enym Mert tiz frtot Adek 
Neky, es hogy ezt hallom, el busulek, es Torkon 

Akarom wthnj, de Kakas Mihály AH vala mellet-
te(m) Es Nem hagya [Kv; i.h. 583]. 

elbúvik 1. elbújik 

elbiidöşít büdössé tesz; a împuţi, a vicia aerul; 
verstinken, stinkend machen. 1810: A' városon 
szerte széjjel poshadt ganéj dombok állanak és 
hoszszason sorvadva — a' levegőt el büdössittik 
[Dés; DLt 477]. 

elbûdösŭl megbüdösödik; a se împuţi; stinkig 
werden. 1590 : az Mathias felesege ezt az Mathiast 
nem tiztelte hanem az vrat azzonj ember leuen 
kuruanak, kigonak bekanak es minden ochjman-
saggal zitta. seot az azzonj ülien rusnja is volt, 
hogi az hust melliet megh kellet volna feznj, 
akoron eo el hatta budesulni es ugj hantak k j 
[Kv; TJk V/l. 43]. 

eleéduláz 1. kb. (osztozáskor) nyllcédulára ró; 
a înscrie pe fişă de împărţire; auf Verteilungs-
zettel eintragen. 1747: nemelly Ház hellyek el 
Czedolázva egjiknek jutotanak [Uzon Hsz; BLt]-

2. ? elkonfiskál; a confisca; konfiszieren. 1703 
Azt sem tudom mikor Idvezült Béldi Pál Ur(am) 
jószágait el czédulázták, ha Gombkötő Jánost 
el czéduláztáké vagy sem? [Uzon Hsz; HSzjP]. 
1730 : az Apámott . . . egyszer el foglalták vólt, 
de ki számára nem tudom . . . az Házunkott el 
czédulázták volt, s az Apámott hajtották volt 
is a' szolgálatra [Vármező Sz; TKl Trifán Gavrilla 
(46) jb vall.]. 

elclgánykodik ts kb. elsinkófál/kezel vmit; a 
prăpădi; verkramen/wursten. 1600 : Azt hallottam 
Zenthmiklossy Gergeliteol egy nehani zory ker-
desere varady Istwannenak hogy azt monda az 
Piaczon hogy az Aranyatt el nyertek es el chygan-
kották, mely zott egy nehany vttal iterala, hogy 
vgyan eok Nyertek es chigankottak el az eo ara-
nyat | az Aranjat mutattja vala Zenth Miklossy 
es mongya vala el rezeitetek es el chigankottatok 
ezt az Áranjat . . . vgjan vrgeala az Aranianak 
el nyereset [Kv; TJk VI/1. 5 0 3 - 4 ] . 

elcondorlott elrongyõllott, viseltes; uzat,"stricat 
(prin folosire); abgetragen. 1761 körös kŏrnyŭl 
. . . vagyon igen el czondorlot rosz alats (!) kert 
[Mezőcsán TA; Ks 15. LXXIX. 3]. 

elcö vekel 1 . cövekekkel elhatárol, k ö r ü l c ö v e k e U 
a însemna hotarul prin ţăruşi; (ab)pflöcken/stechen-
1632 szinte azt merteklik vala oda f e l az f e ö l d e t 
s elis czöveklettek vala [Mv; MvLt 290. 69b]-
1741 az Bora Joseff öcse más Ficzkokkal e d g y ü t t 
el czövekelék a földeket [Szemerja Hsz ; HSzjP]-

2. (földet) cövekeléssel elfoglal, birtokba vesz; 
a lua ín proprietate prin marcare cu ţăruşi; miţ 
Abstechung in Besitz nehmen. 1760 kert ibel* 
reszszit . . . el foglalok es Czüvekkeltŭk [Mártonod 
U; Pf]. 
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elcüvekelt cövekeléssel birtokba vett (föld); 
luat ín proprietate prin marcare cu ţaruşi; mit 
Abstechung in Besitz genommen. 1820 : a ' Pál 
fiak által el tzővekelt és gátlással meg erőssittetett 
őblőgetés ítélet alá botsattatik. ítélet. Minthogy 
ország közönséges Törvénnyé az: Hogy a' follyo 
vizek ha darabjába szakasztanak, a Birtokos annak 
utánna mehet, ha pedig őblőgőtés által mossa el, 
az azé lészen a’ kiéhez öblögette, — minden pedig 
köteles a’ magáét őrizni és meg tartani, — e szerént 
a’ Pál fiak a' kereset alatt lévő hellyet őblőgőtés 
által kapván annak tulajdonossai lettenek . ., 
's hogy aztot mint magokét oltalmazzák gátlás 
és tzőveklés által, ezt is meg engedi a’ Tőrvény 
[F.rákos U; Falujk 100 Barrabás Áron pap-not. 
kezével]. 

eleövekeltet körülcövekeltetve birtokába vesz; 
a lua ín proprietate prin marcare cu ţăruşi j abge-
stochen in Besitz nehmen. 1756 : Kovács Samuël 
ur(am) a meg irt Ioszágot el foglalá és velünk el 
is Czővekelteté [Havadtő MT; Kp I I I . 136]. 

elcsábít 1. a ademeni; verlocken/führen. 1776 : 
Azon Személly hová szállott ? miokra való 
nézt, és mennyi ideig ? vallyon nem valami Atyafi-
ságnak Szine alatté ? vagy hogy már az el mátká-
sitott Kis Aszszont maga részére el tsábittaná ? 
[Nsz; GyL hiv.]. 

(ígérgetéssel) elcsalogat/édesget; a momi cu 
promisiuni; (mit Versprechungen) verlocken. 
XVIII. sz. eleje : ha valla mellyik Mester Ember 

edjjk az masignak (!) az Mester legényt vagy 
az Inast (így!) el csabitana vagy el csalna, az 
Mihelyből, elsőbe bűnteseg (!) megy egy forintig 
[Kv; ÁLt PosztCArt.]. 1761 : ez hirrel tsábitatták 
volna el haza jövetelkor Blidáékot [Illyésfva Sz; 
BfR 45. 9 Lupe Togyer (70) jb vall.]. 

elcsábítás 1. elkerítés; acţiunea de a codoşi; 
Verkup(e;lung. 1864: Kovács Kata terhes asszo-
nyok gyermek elcsinálása, valamint saját fajtalan 
élete utján elcsábítások, és több elé nem szám-
lálható gaz keresetek után is él [M.bikal K ; RAk 
250-1] , [ 

2. elcsalogat ás/édesgetés; momire ; Verlockung. 
1837 : fel panaszoltatott Hoch Lukáts a Legények 
el tsábitásáért bűntetődött 4 v. forintba [Kv; 
AsztCLev. Perc. 25]. 

elcsábított el/megszédített; ademenit; verlockt/ 
blendet. 1842 : a ki titkon égy el csábított özvegy-
tül 25 ftokat ki kölcsönöz az tölle 47tet is ki vehe-
tet t [Nagykapus K ; RAk 22]. 

elcsábíttatik el/megszédíttetik; a fi ademenit; 
verlockt/blendet werden. 1796 : a ' Lelki Tanítok 
az ő Tanitasaikat ugy keszittsék hogy hallgatóikat 
nem engedjék magokat (így l) a Frantziak ellen 
való haszontalan Hirek által el tsabit tatni [M.bikal 
K ; RAk 22]. 

elcsal 1. csellel megszerez vmit ; a obţine ceva 
prin şiretlic; jm etw. ablisten. 1573 Tudod azt 

Batia hogi sem Enneke(m) sem Annazzonnak 
ne(m) attal Rezt sem az keomaly sem az Zydoya 

zeleobĕl meg az hazatis vgian Ely chalad teolem 
[Kv; TJk III/3. 287. — aA Kőmál és a Zsidó 
szőlőhegyi]. 1600 Boytos . . . zitta eoket hogy 
el chialtak teolle az hazat [Kv; TJk VI/1. 462]. 
1753)1781 : Jósika Ur (így!) a mostaha fiaitól 
azon portiokb(an) levő Jussokot, azzal tsalta 
volna el, hogy Bétsben ŏ vitte vólna véghez, hogy 
a kapu szám után való adózás a Jószágról le 
vonatott, és nékiek sokat szolgált vólna [Máda 
H ; JHb LXXI/3. 264]. 

2. kicsal; a obţine ceva prin momeli; jm etw. 
entlocken. 1584 (Az aranygyűrűt) az Balasy 
Gergely zolgaloia chala el Catalin teollem eothwe(n) 
penzen [Kv; TJk IV/1. 378]. 1613 negi Ezer 
Tallért Napragi demeter az ki gialaj pvspeokis 
vala az giermekikteŏl el cziala ugi hogi megh 
Tarchia az giermekik szamara mihalj vaida ellen, 
de ne(m) Tarta az giermekik samara hane(in) 
maga samara Tarta [Tövis AF; JHbK IX. 19]. 
1644: negi Talleral uolt wstgiarto Istuan ados 
neki, s kwlomben megh nem vehette raita, hanem 
az pohart azért Czialta ugi el tolle, hanem ha az. 
eô Tallér at megh adgia, eôis megh adgia az Pohart 
Wstgiarto Istuannak [Mv; MvLt 291. 409a]. 
1674/1676 (I. Rákóczi György) el csalá Kamuthi 
Miklós vramtul ő Nagátul, Éormenyesrül való 
leveleit, hogy annál állandóbbakat, erősebbeket 
ád fogada, de az utan ugyan semmit sem ada 
[Köbölkút K ; JHbK XX. 21. - L. még elcsalás 
al.]. 1688 : Báron Gal ober Lejtmán Regimentye-
ben levő Capral egy tallért tőlem el csalt, s hogj 
a' Kapitannya(na)k panaszt tŏ t tem ä koszperdel 
a' vallamot meg vagdalta [Kv; UtI]. 1757 : Egy 
Csúszómászó Embertől 5. Forint at egy Tehenit 
. . . hitelbe el tsalván . . . [Gálfva K K ; Ks 66. 
45. 17c]. 1778/1781 nékiek Levelekis vólt zselléri 
szólgalattyokról, de a' Korda Urak Tisztyei el 
csalták, s el vették, s ugy estenek Jobbágyi Szol-
gálat alá [Szelistye TA; JHbK LII/4. 130]. 
1780 : Hallottam aztis hogy . . . valami tzondra 
posztot el tsaltak volna ványolni, nállok is veszet 
[Grohot H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

3. magához csal, elédesget; a atrage/ademeni; 
jn zu sich locken. XVIII sz. eleje : ha valla mellyik 
Mester Ember . . . edjjk az masignak az Mester 
legényt vagy az Inast (így!) el csabitana vagy el 
csalna, az Mihelyből, elsőbe büntesség (l) megy 
egy forintig [Kv; ÁLt PosztCArt.]. 

elcsalás kicsalás; obţinere prin momeli; Ent -
lockung. 1674/1676 : Az leveleknek ki vételét,, 
és el csalását ugy hallottam, hogy el csalá Kamuthi 
Miklós uramtul ő Nagátul [Köbölkút K ; 
JHbK XX. 21]. 

elcsalhat kicsalhat; a putea obţine prin momeli; 
entlocken können. 1582: Ez Kassay Kalmar 
Thamasne Borbara ázzon . . . egy ven koldustis. 

aztis el hozta vala velle varodra . . . az Mi 
penze volt az ven kwldúsnak el lopta volna teole 
az kit el Nem chialhatot teolle es Aúúal az penzel 

50 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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Ieot volna be Erdelybe oztan varadról [Kv; 
T J k IV/1. 106]. 1629 : Czak hogj szepen szol az 
Aszony neki, s mindenet el czalhattia teole, az 
Uratol [Mv; MvLt 290. 148a]. 

elcsalogat magához csalogat/csábítgat, elédes-
get ; a atrage/ademeni; nach und nach anlocken. 
1808: sajnoson érezzük, hogy ámbár Czéhunk 
erŏss Privilégiumon fundáltatik, mégis annak 
nagy romlására Kontár Mester Emberek támad-
nak, kik Legényeinket sokkal nagyobb Bérre 
tŏllŭnk el tsalogattyák, ugy annyéra, hogy . . . 
nékünk az egész Czéhon 8. Legényeink vágynák 
[Kv; AsztCLev.]. 

elcsap 1. lecsap/üt; a da jos; herunter/hinunter-
schlagen. 1617 : egy kor fel vgrek Georgi es az 
borral tele kannat el cziapa az meszitele(n) szab-
liaual [Mv; MvLt 290. 27b]. 

2. egy vágással levág/csap; a tăia dintr-o 
lovitură; mit einem Hieb herunter/hinunterschla-
gen. 1803 Harmad nap múlva a ' Remeteiek 
loháton Fegjveresen . . a ' ploptyisba jö t tek: 

Ŏtsém . . . a' Juhokot széjjel kergette 
tsak egj néhánjot kaphattak elé, a ' mellyiket 
osztán elöl hátul utói érhették, kardal a ' Fejeket 
el tsapták [Toplica MT; Born. XVc. 1. 115 Nátye 
Vaszüie a' Ilü (40) col. vall.]. 

3. elsodor/szakaszt; a lua/duce cu sine; weg-
treiben/reißen. XVIII. sz. eleje : a ' nagy ár Viz 
az Maros Vásár helyi nagj Gátott el szakasztván 
az én Gátomnak edgjik részét ugy csapta el aszt 
vitte el a ' ki az én részemen volt, és nem a ki 
a ' Maros Vásárhelyiekén [Mv; Berz. 13. I. 16]. 

4. szélnek ereszt; a-i da drumul; freüassen. 
1744: (A behajtott marhát) ot t kötötte meg egy 
Szüva fához három egész napig ott állott, és az 
után majd haló félben el tsapta [Szentegyed 
SzD; Wass]. 1747 adhortalta az Fel fogót, hogj 
azon Lovat ne tartsa, ne hogj baja lég jen miatta, 
hane(m) tsapja el Torda felé [Torda; TJk III . 
187]. 1753 : láttam . . . Groff Kornis Ferenz Ur 
eo Nga Béres ökreit bé rekesztve s harmad napig 
ottis voltak, az után el tsapták őket [Balavásár 
K K ; Ks 15. LXXVIII. 17]. 1766 azután tuda-
koztam a Kantor János Fiától hová tette a meg 
fogott Lovat mellyre nékem azt felelte hogy ŏ 
el tsapta vüágodaskor [Héderfája K K ; BfR VI. 
125. 18 Pitzi Pista (16) jb vall.]. 1782: A' Nagj 
Atyám . . . a ' melj Ketskét Háromszéken el 
lopott volt, inkább s.v. akar mit csinált volna 
nékie, s csapta volna el osztán [Dombó K K ; 
J H b XIX. 22. 26]. 

5. kicsap, szabadjára ereszt; a da drumul; 
loslassen, austreiben. 1760 (A marhákat) Csak 
el Csapta Koborlojában [Vadad MT; Vk]. 1797 : 
az Kérdésben forgo ökröt ettzer s mászszor bé 
fogja, azutan el tsapja hogy hizzék meg [Sínfva 
TA; Borb.]. 1801: Mester Péter szolgája első 
Tőrőkbuza kopaláskor, a nagy Morhájokat el 
tsapta, a Kis Csatonab(an) (I) a Tŏrŏkbuzákra, 
maga le fekŭ t mind ott a lu t t míg a Morhák maguk-
tol mentenek el onnét [Koronka MT; Told. 10 

Süller Páskully (20) zs vall.]. 1806 : igen jól ted-
ték, hogy a' kutyákkal meg Zaklatták®, mert ha 
meg ölték volna, se lett volna kár, mivel egész 
Nyáron által a közönséges Csordáb(a) nem jár-
tat ta, hanem el tsapván magakra, őrökké a ' 
szŏllŏk allyát prédálták [Dés; DLt 82/1810. -
aA disznókat]. 

6. elzavar/űz ; a izgoni; wegtreiben. 1688 Az 
I ezzel menti hogy a' férje adott alkalmatosságot 
a ' vétekre, mért nem tartotta táplálta, s magától 
vegezetre elis csapta s magát más személlyhez 
adta [SzJk 281]. 1746: Admonealtatta volt az 
A. ő kglme ab offo az J t hogy à feleségit el Csapván, 
interea mig Papok előtt decidalodik dolgok inter-
tentiojárol provideállyon, mivel miserabilis és 
erőtelen persona lévén félő ne hogy éhei és hideg-
gel mások kerte alatt meg halyon [Torda; T J k 
I I I . 94]. 1748 Rusz Kratson Exponállya Én 
iffiu koromban meg házasodván a Szegény Atyám 
engemet azonnal Feleségemmel edgyűtt magátúl 
el tsapot, Semmit nem adván nékem mint Gyerme-
kének [H; Ks 62/10]. 1765: az I tulajdon 
hites feleségét, Péter Sárit, Péter Czigany Leányát 
rutul vervén, rongálván, magatol el idegenítette, 
s el tsapta, s . gonoszul más feleséget vett . . . , 
elébbi votumát sufflaminálván [Torda; TJk V. 
278]. 1782: Bocska Gligor . . Fa t tyú Togyert 
el csapta Házátul azt mondván erigy az Anyad-
ba nékem nem vagy fiam [Dob.; Eszt-Mk]. 1793 : 
bizony el-csapom, mer tovább nem élhetek vele 
's el-válom, egy Istenes orám sincsen azzal az 
Aszszonyal [Koronka MT; Told.]. 1806 én nem 
figyelmeztem, a forditás közbe vitzogtam ezért 
megvertek, és a nagy asztaltolis el tsaptak kűlőn 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 173]. 

7. meneszt, szélnek ereszt; a scoate, a da dru-
mul; entlassen, wegjagen. 1734: az Báts Greble 
Pável ŏtet meg fogodta volt hogy vagy hat forin-
tokat vagy hat Juhokat adgjan, de Sémit Sem 
adot hanem el csapta [Mezőpagocsa MT; Ks]. 
1745 : őka . . . Kortsomárosságbeli functióban lévén 
hamis ejtelt tartanak, vagy ha igazatis nem igazán 
mérik vagy méretik à bort és sert, sőt s z o l g á l o j o k -
nak instructiojában adgyak hogy teli ne töltsék 
az ejtelt, és ha nem tselekszi el tsapják é r e t t e 
[Torda; T J k II . 59—60. — aTi. az alperesek]. 
1759 az el-mult esztendőben 3 szolgálot tartott, 
mellyek(ne)k kettejét meg vervén fizetés n é l k ü l 
el-tsapta, a ' harmadik(na)k pedig fizetet öt forin-
tokot [Marosludas TA; TKl]. 1779 H a l l o t t a é 
azt a Tanú avagy tudjaé, hogy Néhai Mlgos B á r ó 
Kemény Miklós Ur eŏ Ntsga édes Annya 
szolgálattyábol Néhai Kalota SztKirállyi Székeli? 
Ferentzet el tsapták volna . . . ? [Marosvécs M? í 
Ks vk]. 1814 : Vagyon most a' Grófnál égy Rósi 
nevü száraz Dajka, a' ki a ' Grófnak postáskodván, 
a' Grófné igen erössen haragszik réa, el is t s a p t a 
onnét [Mv; TSb 12]. 1817 az ide való T i s z t a r t o -
mot el kell tsapnom és már itten Sem leszsz sen-
kim a' kire a' Gazdaságomot bizhatom [Mező-
kapus TA; BfR]. 1820: Danüla és felesége . •• 
egy tiz esztendős Léánykámat el kérvén szolgál0' 
nak . . . egészen Tőrőkbuza Szedés utánig ekko* 
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jo veréssel ki ruházván el csapta, csak nem mezíte-
len [Déva; Ks 118 Vegyes ir.]. 1831 : a pijatz 
hallattára el tsapat megvert [Dés; DLt 473 Tot t 
Falusi Kalári cseléd asszonyára von. panasza]. 
1847 : Anikó aszszony . mortificiumait, dőgsé-
gét, becstelen száját, makrantzosságát nem vala 
képes tovább ki államink, mult héten elcsaptam, 
helyette más főző van, idegen, kinek szoktatásával 
Trézsi sokat bajoskodik [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

8. ? ~ja vkin (férfi nőt) megizél; a regula (o 
femeie), a se împreuna (cu o femeie); finkeln. 
1613: Mikor az kertben giomlalnek oda iőve, 
hirtelen hatra dőjte, és be duga a szamat hogi 
ne kialczak, el czapa raitam az utan oztan ugi elt 
mint zinte zerette [KJ]. 

O Szk: ~ja a hóharmat megüti/csípi a dér. 
1740 vàsàrhejet® Dinyét kerestettem nem Tanál-
tatot az ho harmat el Csapta sok károkot Tet 
az Ho harmat [Abosfva K K ; Ks 99 Györki János 
lev. — *Mv-t]. 

O Sz s nem csapja el a hasát nem rontja/terheli 
meg a gyomrát. 1618 : az ő szolgái ugyan it tak az 
asztalnál bort, az mit kaphattak, de nem csapta 
el az hasokat azoknak is [BTN 99]. 

elcsapat kicsapat, szabadjára eresztet; a puné 
să i se dea drumul; loslassen, austreiben lassen. 
1769 : G. Miko István Ur maga Tseledgyeivel 
• • • a’ szekeret le rakatá, az ökröket pedig a 
szekérrel el tsapatá [Szentmargita SzD; Ks 19. 
VI. 12]. 

elcsapattatik 1. kicsapattatik, szabadjára eresz-
tet ik; a fi lăsat liber; losgelassen, ausgetrieben 
werden. 1765 (Azok a marhák) az Udvarb(an) 
tartattak, azután el csapat tat tak [Zentelke 
K ; BfN Zentelki cs.]. 

2. elbocsáttatik, menesztetik; a fi scos/dat 
afară; entlassen werden. 1779 Hallottam 
az Aposomtol ., s másoktolis sokaktol, hogy 
Székely Ferentz N. Sajón, az Néhai idősb Kemény 
Sigmondné Aszszony eŏ Nga Tisztartoságábol el 
tsapattatott azértt, hogy szerette a néhai Asz-
szont [Marosvécs MT; Ks. Maria Su tŏ Andreae 
providi Nagy rel. vid. (50) vall.]. 

elcsapdos lecsapdos/vagdos; a tă ia ; abschlagen/ 
hauen. 1803 : a ' menyi Juhot elöl 's hatul talál-
tak, fejeket el tsapdosták, a' szekerekre fel hányták, 
's el vitték [Toplica MT; Born. XV c. 1. 57 Sztoján 
Iacabne (32) col. vall.]. 

elcsaphat elbocsáthat, meneszthet ; a putea 
scoate, a-i putea da drumul; entlassen können. 
1792 Szegődtem meg magom mellé Moldován 
Jánost három Esztendőre meg másolhatatlanul, 
hogy ő is el ne mehessen én se tsaphassom el 
[Drassó A F ; TSb 24]. 

elcsappant elcsattant/keccent; a descărca (arma); 
abziehen/drücken. 1746 : Pakurár Togyer . . . fel 
vonta é puskájának acellyat, le térdepletté, hogy 

hozzá lőjjen és el Csappantattaé a puskát ? [Kersec 
H ; Ks 112 Vegyes ir. vk]. 

elcsaptat elterel/térít; a abate; abführen/leiten. 
1655 : Kosa Pal töltötte Szemettel, nyraggal az 
gödröt ugi duga, borozdola, csaptata el az uizet 
[Csíksztgyörgy; BLt]. 1751 Szőts Jakab uram 
hogy a Katrisapatakát elcsaptatta az mint az 
ország utyát rontotta, az Napi intertentiojara 
adtunk 12 den. [Kvh; HSzjP]. 

elesaptatás elterelés/térítés; abatere; Ableitung/ 
lenkung. 1773 : a Prásmari lakosok . . a Viznek 
eltsaptatasara tŏlteseket tsinálván sokan kŏzŭllŏk 
szekerekkel horgyák vala a Drimoszka nevezetű 
Erdő fa já t [Bodola Hsz; BLt]. 

elcsendesedik 1, lecsendesedik; a se linişti; 
still werden. 1592 : Monda Katro Mihalne, vgi 
vagion hogi az feiedelemhez mentem, de nem 
gratiat hoztam hane(m) hogi teoruenigh ne ban-
chak. De l m latom hogi el chendesedek dolga es 
teorueniel ne(m) keresik erette [Kv; T J k V/l . 
211]. 1629 : mikor Enyedj Mihalyek oda menue(n) 
az aiton Zeorgettenek, ki neze az hátulsó haz 
aitaian Zeochi Ferenczne . . . , be ereztek eoket, 
keresek de nem talalak hane(m) el csendesedenek 
[Kv; T J k VII/3. 116]. 1798 úgy látom, hogy 
azon dolog el-tsendesedett és senki sem urgeál ja: 
én ugyan ra j ta leszek itten Thordán, és azon 
birtokosokkal akik eddig is urgeálták beszélleni 
el-nem mulatom [Torda; Borb. I I Kolosvári N. 
István lev.]. 

2. elcsitul; a se potoli; sich legen. 1630 : semmit 
nem latta(m) dolgokba(n), mert en iettemben 
mindgjart az kemencze mege but tam s en ot 
ültem adigh migh az riualkodas el czendesedet 
[Mv; MvLt 290. 126b]. 1734 Most semmi hirt 
nem hallottam régen el Czendesedett volt az hir 
[Gyeke K ; Ks 99 Biró János lev.]. 1772 : mig 
oda érkeztem a kŏzŏ t tŏk való veszekedés el tsen-
desedet [Erdőalja K K ; Ks 66. 45. 17k]. 

elcsendesít lecsendesít; a potoli; stillen, besänf-
tigen. 1819: annyira feli mérgesettek hogy ha 
B. Kemény Pál Űr és Katona Mihály Űr el nem 
tsendesitette volna őket, rosz következése lett 
volna [Remete Szt ; Ks 67. 47. 28]. 

elcsendesülés elcsendesedés; potolire; Beruhi-
gung, Besänftigung. 1596 Urunk ö fge be Jö t 
vala, reggel az Zakaczoknak hozottam Egetet 
Bort; az elczendesülesnek okaiért p(er) d 15 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 17 ifj . Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

el csen e vésze dik, elcsenevészik 1. elmecsevésze-
dett, elmecsevészik. 

elcsepeg lecsepegve nyomot hagy; a picura; 
abgetröpfelt Spuren zurücklassen. 1629 : La t tam 
akkor szerdara virradolagh hogi egi legeny al 
vala ot az mi kertünk vegenel, fen a lesza(n), 
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latta(m) azt is hogj ki hantak volt ot az mi kertün-
kett, s vertis latta(m) ot az kértnél, hogj el czöpö-
geött [Mv; MvLt 290. 186b]. 

elcsepeget lecsepegtet; a fi picurat; abträufeln. 
1770 egy Ládának a' le petsettlett fonala tsak 
alig van a petséttel oda ragasztva, s kűlőmbenis 
fagygjuval mind el volt tsepegettve az Láda 
[Bencenc H ; BK sub 1017 Jos. Orbonas (42) 
ns vall.]. 

elcsépel (szemes gabonát) cséppel kiver; a îm-
blăt i ; (Getreide) flegeln. 1573 : Demyen fogatta 
volt meg Eoket Kalmar lazlo fiay Newewel az 
Bwzat ely cepleny, Eok ely ceplettek, Demyen 
hordot Ennyk valot hogi az bwza Ely keszwlt 
volna Zanra rakta Demyen eo vitte ely [Kv; 
T J k III/3. 216]. 1591 12 die february Az Másik 
aztagottis Elczipeltúk leöltt (!) Beleőle Tizta 
Búza Cub. 76. Az Alliassa leött Beleöle Cub 15 
[Kv Szám. 5/IV. 1]. 1592 Az idei Buzaban 
chepeltenek el 522 Kalongiat, leött abból Cub 
81/6 . . Esmet chepeltek ebbeöl el kibeöl leöt 
Cub 8/6 [Kv; i.h. 5/XIV. 385]. 1606: hozatta 
uolt el buzajatis, . . . Fanchalj Ferencznel czeplet-
tek el [UszT 20/11]. 1666 egy szekér gabonat 
vittek ël, melliet Pereczeny Czŭriben csipeltek 
elis [Marossztgyörgy MT; Bál. 55]. 1679 Horsa 
Gábor edj szeker kiuis buzat vit az veres Peter 
czjörihez, de paszkoncza mihalj . . . ot t nem hat ta 
el czipelnj, hanem az Tripon Janos Hazahoz 
vitte [Iklód (Nagy-) SzD; RLt 1]. 1690: I t t 
az tattárok az mezőn el csipelvén az jovában őszve 
szedegetvén lbe hordatván gell. No 215 [Alma-
kerék N K ; Uti] . 1720: Az iten livo Piros Buza 
vot 138 kalongya Elcsipelven élso buza evenialt 
belőle 211 veka . . . tegnap vegeztek el az Csiplesit 
[Szentpál K ; TKl Mihály deák lev.]. 1749: az 
Udvari Csűrnél egj csomo búzáját el csipeltők 
volt Tisztarto Uramnak [Noszoly SzD; Ks 83 
Domokos Ferenc lev.]. 1752 Iricza Tavasz buza 

el Csipelvén abból Csiplo resz ment met. 6 | 
El tsépelvén az őszi Rátz Búzát Gel 69. proveniált 
[Esztény SzD; Told. 25]. 1754: azon szántó 
földemet midőn megh arattam el tsipel-
tem volna, találtom benne husz víka zabot [Déva; 
Ks 62. 10]. 1765 : Len mag ell Csipelve Metr. 15 
[Mezőcsán TA; Ks 26. X]. 1814: a ra j ta termet 
gabonát . . . mihelyt el csipeltem, mindjárt az 
Uraság számára el is vet te t te [Buza SzD; LLt 
Csáky-per]. — L. még HSzj bûza-asztag al. 

elcsépelhet 1. cséppel kiverhet ; a putea îmblăti; 
flegeln können. 1707 k. Ezen zabot el nem csipel-
hettek [Kv; Aggm. B. 20]. 

2. cséppel dolgozhat; a putea lucra cu îmblă-
ciul; dreschen können. 1710: Volt egj Csűra jo 
hoszszu 8 csiplő el csepelhetet benne [Msz; MbK 
104. - aMezőbándon (MT)]. 1736: el Csipelhet 
benne* négy ember Jó tágoson [CU. — aA csűr-
ben]. 

elesépelhetö cséppel kiverhető; care poate f i 
îmblătit; dreschbar. 1813 : Az ezen Esztendőben 

Termő Tőrők buzájok, . . a következendő őszőn 
el Csépelhető lészen [Szászerked K ; LLt]. 

elcsépelt cséppel kivert; îmblăti t ; (auf)geflegelt. 
1589 Következik az el cheplet Buzanak Ratioia 
[Kv; Szám. 4/IX. 2]. 1756: Balog uram az 
Uraság ekéjével harmad fél fálcsáni főidet maga 
számára fel szántván az Uraság el tséplet 
zabjából Balog Uram maga szamara bé vetette 
[Szakatura SzD; TKl Pap Gábor (28) jb vall.]. 
1770: az eddig el cséplett Asztagokban az egér 
miá semmi kar nem tapasztaltatott [Balázsfva 
A F ; Uti] . 1793: El csépelt Zab vagyon a Gabo-
násban mind öszve Metr 280 [Kettősmező Sz; 
J H b XLVI/8]. 

elcsépeltet cséppel kiveret; a puné să îmblă-
tească, a îmblăti; flegeln lassen. 1587: Ezt mynde-
nesteol chyepeltetem el Leott eozzessegel beleolle 
chypleo Reznelkwl ez 411. kalongia bwzabol 
Cub 74 [Kv; Szám. 3/XXXIV. 24]. 1592: Leot 
ez Ideón az haro(m) falu hataran 407 Calongia 
zab egj rezett el Czepeltettuk [Kv; i.h. 
5/XII. 2]. 7599 Az meli bvza Zoporban termet, 
chepeltettem el most annak egi rezit, az teobbit 
most cheplik [Kv; i.h. 8/IX. 38]. 1601 Az Azta-
gokat az tizt viseleo vraim zorgalmatoson el 
chepeltessek [Kv; TanJk 1/1. 378]. 1606 : cziepel-
tettem el az szegeniek fŏldeben termet buzat 
[Kv; Szám. 12a/I. 33]. 1607 minde(n) nemw 
gabonaiat . fel takartattia, . . . el csipelteti 
[Tövis A F ; Bál. 90]. 1629 Annak utanna buzajat 
el czepeltetue(n) Kolosuarra küldötte [Mv; MvLt 
290. 159a]. 1642 Az Buzanak az tisztaiat rakatta 
küleo(n) es elczipeltetue(n) az elejt uetny uitette 
[Mákó K ; GyU 77]. 1647: Ezen mag buzabol 
maradott gel. No. 80./ — Ezt Born(emisza) Vr(am) 
Czipeltette es vitette el husz kalangya Arpatis 
chipeltetett el Gerendi Istúan Vr(am), mellyet 
el vetettek [Drassó A F ; BK 48. 16]. 1685 Die 
9. Novembr(is) érkezvén Fejérvári Márton Ur(am) 
Illyére . . . két Asztagnak el veretetése véget és 
az után Praefectus Uram eő Kglme paronczalván, 
az tőbb Asztagok(na)kis el veréséről, . • • Csepel-
tet tem el Asztag Búzát nro 5 [Marosillye H ; 
Uti] . 1700 Az Merai Asztagot el csipeltetvén 
Csiplő részen és ebed vekan kivűl Percipialtam 
Búzát az Spotály számára száz hetven hét vekat 
[Kv; Szám. 40/1. 5]. 1718 : az buzamat el csipél-
tetem löt 15 véka [Szentpál K ; TKl]. 1730 
az Zabot most Csipeltetem . . . hiteles Nemes 
ember előtt miretem fel s vgj az buzat t is el csipel-
tetvén [Noszoly SzD; Ap. 4]. 1740 Az ŏsz búzá-
mat el csipeltetven lőt t no 22. [M.köblös SzD; 
RLt Rettegi István, DiarOec. 10]. 1755 (A) Csŏs 
Tŏrŏkbuzas kasok kŏzŭll más felet el csipeltetvén 
Lén szemŭll belŏlle 200. véka [Celna A F ; TGsz 
35]. 1764 : el csipeltetvén felis osztották a borsott 
az ide való Udvari bírójával [Méra K ; Aggm. 
C. 30]. 1767 jutott Szent Benedeken11 égj Asztag 
Búzája, mellyett el tsipeltetvén Szemül . . . által 
hordottunk ide Szent Margitárab [Ks 19/1. 8. -
a - b SzD]. 1797 : A Csűrnél maradott ha t ra lévő 
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Zabot el csepeltetvén . . . lett 100 veka Zab [Szi-
lágycseh; IB]. 1806 : Az ősz Buzat el Csipeltetvén, 
Regius ellőt let Eleje 150 véka másagya 3 véka 
{Mezőcsán TA; Ks 65. 44. 11]. 1827 : a Tavaji 
termet búzát hirűnk nélkül eltsipeltAte [Aranyos-
rákos TA; Pk 7]. 1849: A tiszta Buza Asztagot 
p(e)d(ig) Prostyán Nikuláj csépeltette el [Héjjas-
fva NK; CsZ]. 

Ha. 1726 El csipeltetvén [Dés; Jk] . 1799 k. 
elcsipeltetvén [Kv; Aggm. C, 114], 

clcsépeltetés kicsépeltetés; îmblătire; Flegeln, 
Dreschen, Drusch. 1606 Kerezturfalwi sipos 
gergelne borb ara zabaditata magat az ön maga 
buzaianak el cziepelteteseben, Zent Ersebeti Janos 
diak elle(n) [UszT 20/243]. 1814 a ' Gróf Ur ö 
Nagysága porontsolt egy néhány Asztagok 
el csépeltetések iránt [Banyica K ; BfR 117/1 
Asztalos Ilia (40) col. vall.]. 1816 méltóztassék 
a Mgs Ur parontsolni a Tŏrŏk Búzának eltsé-
peltetése iránt [Somkerék SzD; Berz. 11. 75]. 

elcsépeltetett elcsépelt; îmblăti t ; (auf)geflegelt.. 
1802 az el tsipeltetett, s ki szoratott Gabona 
[Kv; Aggm.]. 

elcsépeltethet cséppel ki verethet; a putea îm-
blăti ; flegeln lassen können. 1599 : vagion valami 
maradék buza kalongiaba chepletlen, melliet az 
wdeonek alkolmatlan volta miat, el ne(m) chepel-
tetthettem [Kv; Szám. 8/IX. 23]. 1708: A' Gabo-
nák el adásáb(an) jó szivei leszünk munkások csak 
csepeltethetnŏk el es lenne keresetek [Fog.; K J . Fo-
garasi János lev.]. 1775/1781: minekelőtte ugy meg 
száradna a kasb(an) a Tŏrŏk buza, hogy el tsépel-
tethetnék, a Sertések számára sok megyen el, 
ugy hogy a mikor el tsépeltetik a mennyi szem 
Jŏ ki belŏlle, egy esztendej termésnek nem mond-
hatom [Renget H ; J H b LXXI/3. 377]. 

elcsépeltetik cséppel kiveretik; a f i îmblăt i t ; 
geflegelt werden. 1754 Csős Tŏrŏk buza erogatio. 
Egy rendb(en) Csepeltetet el Cub 75. [Mezőgere-
benes TA; BLt 7]. 1758 90 kalangja köles gond-
viseletlensége miá nyersen egybe rakat ta tva (n) 
el rothadott, és 60 vékánál tőb belölle nem talál-
ta to t t el csepeltetvén [Torda; T J k I I I . 275]. 
1764 Az idén a szolga dézma még ne(m) csipel-
tetet t el [Méra K ; Aggm. C. 30]. 1775/1781 
Tŏrŏk buza is terem annyi, melyből el tsépel-
tetvén jő szem hol négy hol ŏ t száz véka [Algyógy 
H ; J H b LXXI/3. 350]. 1785 Ezen edjik Asztag-
bol próbára két kalongya mi előttünk el tsépel-
tetvén, és ki Szoratván lett az két kalongya zab-
ból őt Véka és fél Véka [Miklósfva U ; Ks 73. 55] | 
most Kedden a málét is feli kelletik mérnünk 
mivel el Csépeltetett [Kapjon SzD; KsMiss. I]. 
1792 Elegyes ösz Buza el csipeltetvén jött ki 
belólle aj jávai együtt Metr. 129 [Mezőcsán TA; 
Ks 65. 44. 11]. 1872 : a rozs minél hamarább elcsé-
peltessék [M.bikal K ; RAk 294]. 

elcsépeltettetik elcsépeltetik; a f i îmblăt i t ; 
geflegelt werden. 1801 : a ' Csürfiából 7 kalongya 

15 kéve el tsépeltetettvén annak szeme számtarto 
Uram (na) k által adat ta tot t [Déva; Ks 97]. 

eleséplelés elcséplés; îmblăti t ; Flegeln. 1757: 
Len Mag Az idei Majorság béli jég verte', 
rogyás, és igen apro 6. kalon: Lennek let t 
szeme el tsépleles után [Kiskend K K ; Ks 71. 
52 szám.]. 

elcséplés kicséplés; îmblătire; Flegeln. 1608/1610: 
ha az megh emlitet szaz keobeol buzat Almasy 
Istwannak az Aztagh el chieplese Vtan telliessege-
sen megh nem adna tehát száz arany forint 
legien vinculuma [Szu; UszT 52-höz]. 

elcséplet elcsépeltet; a puné să îmblătească; 
flegeln lassen. 1546 oth Aranyon, wagyon, haath 
Bvza azthagh, menyenek oda, es oth azokat, mynd, 
el, cheplessek, az Bvzayath ózzak, három rezre, 
az keeth reezeeth, agyak, Erdély farkasnak | 
kertwyly kapón es sarpatakon az zaab astagok 
kyk wadnak ezeket mynd el cyplessyk es az har-
mad rysyt wala meny lyzen Banpfy Bernadnak 
tystan megy Agyak [Radnót K K ; J H b K 
XXXVIII . 19, MNy XXXIX, 155-6 ] . 1574: 
Zekel Miklós Azt vallia hogi tawaly Mikor az 
Zekel Mate Maioraba cepelne Mwtatot valamy 
Buzat neky Zekel Mate Azt Monta hogi . . . Im 
ely ceplete(m) esmet ely vetem [Kv; T J k III /3. 
342]. 1585 : Az warosnak maradott uoltt tawaly 
restanciaban egj aztaga felseo fwlena melliet 
mikor el cheplettwnk volna niolczadan cheplettek 
el [Kv; Szám. 3/XVI. 26. - aF.füle TA]. 1590: 
Az ith ualo tarion termet Buza tezen 485 Kalon-
giath. Cheplettem uolt el benne 20 Kalongiath, 
meljbeöl leöth 39 keöbeöl [Kv; Szám. XIX/4. 
20]. 1594 Mikor aztaghot chiepletett el az Maior 
biro egi keőbeól Buzaual tartoztanak neki minden 
aztaghtol [Somlyó Sz; UC 113/5. 7]. 1636: uálá 
egy aztaga az Azzonynak, es Rado Peterrel edgiut 
letekben cziepletek el [Mv; MvLt 291. 65b]. 
1748: ket ŏ Asztag lévén ülö el tsépletnŭnk (I) 
mivel az egér is irtózatoson vesztegeti az mint 
látom s az marhak kedviért is ülo el tsépéltetnŭnk 
(!) [Tövis A F ; Ap. 1. A. Bartos Iosef lev.]. 

elcséplett 1. elcsépelt 

elcséplettet elcsépeltet; a puné să îmblătescă; 
flegeln lassen. 1587 : 9 die Septembris mikor az 
buzat be hordatattuk el chipletettwk es az feolde-
ket megh keuertettwk hatod napig keolteottwnk 
fl 1 d. 12 [Kv; Szám. 3/XXXII . 10]. 

elcséplodik cséppel kiverődik; a se îmblă t i ; 
geflegelt werden. 1706 Az Buza ^ . . nem régen 
cséplődött ell [Szederjes*; KvAkKt Mss 261. -
aMelyik ?]. 1768 Árpa 17 kalongja el tsiplŏdett 
lett eleje 33 véka, másodja 6 véka [Esztény SzD; 
Told. 5a]. 

eleseppen elesik vmitől; a-i scăpa ceva; u m etw. 
kommen, entgehen. 1793: az tudva lévő 13. Szász 
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falukkal való perlekedésünk alkalmatosságával 
nem tsak mind a ' Kir Táblánn, mind a’ Guber-
niumba, hanem Bétsbeis el tseppentek ö kegyelmek 
ettől a ' magok tők fejekről magak részére formált 
és vendicáit Semmi privilégiumtól [Somkerék 
SzD; Berz. 10. 77]. 

elcserél 1. cserébe a d ; a da (ceva) ín schimb; 
vertauschen. 1570 Az hazat penigh cherelte ely, 
fazakas Imre azon Massod Eztendeobe az halai 
vtan | Nem kellet volna Ely cherelny Merth atthiae 
volt az zeole, Nekyes Jgassaga volna hozza [Kv; 
T J k III/2. 51, 193]. 1590 k. : Chichyerben Zabo 
Istuannak uagion egi feolde, kit Varos keoziben Bo-
chyatot . . . el chierelte [Szu; UszT]. 1635 Raduly 
el czelerte (I) azt az ket Eokrót Jobbakon [Girbó 
AF ; Told. la/II] . 1641 szabatsagot adok az en 
Eoczemnek Wekony Leŏrincznek, hogy szabad 
legien az szanto feŏldekel akar houa tegie auagy 
eladgya, auagy elczerelie szabad legien uele eleteig 
[Kv; RDL I. 124]. 1679 : ha rea szorulna szegen-
sege miatt, el adni, czerelni, zálogosítani* minden 
ellen mondás nekül szabad legyen az mint akarja 
[Kv; RDL I. 157. - aTi. a házat]. 1729 jo 
kantza lovát ugj elrontották hogj csipöitöl 
fogva ä Serenyig le kopadott ä böre, mellyet nagj 
kárával el tserelvén a masikot hasonlóképpen a 
sok postáikodást nem győzvén kárával kellet 
distrahálni [Sövényfva K K ; TSb 51]. 1777 : 
eö Ngán(a)k egy darab ös örökös földit Asztalos 
Avrám nevezetű Jobbágya félelemből el tse-
rélte . . . , adván eŏ Nékie azért Nagyságod egy 
béka tos haszantalon helyet [H; J H b XXXV/61]. 
1833 : Horváth György Successorit meg kerestük 
. . . , hogy a Városnak Tégla vető helyre nagy 
szüksége lévén Cserélnek ela [Dés; DLt 904/1831 
mell. — aA birtokukban levő földet]. 

2. összecserél; a schimba un lucru cu altul; 
vertauschen. 1582: Kannagyarto Janosnenak 
chyereltek el tálát, a t t am mast toldottam meg 
d. 6 [Kv; Szám. 3/V. 30]. 

3. kicserél; a schimba; um/austauschen. 1747 
Hadnagj Vr(am) a ' Lovat olly securitasba tégje, 
hogj vagj el ne lopják vagj el ne tseréllyék [Torda; 
T J k I I I . 137]. 

4. cserél; a face schimb, a schimba; tauschen. 
1568 Ezt tudom hogy az Kodory Gasparne mel-
lettem lakoth sok karth es háborúságot vallottam 
myatta es vgyan azért chyereltwk el a hazatys 
[Kv; T J k III/1. 223]. 

elcserélés 1. csere; schimb; Tausch. 1569 A 
my keppen Nylúan ky teccik az bizonysagokboly, 
hogy Nyerges Jstuanenak, mynden Rezet ky at tak 
az hazboly, es az haznak el adasaba es chyerelesebe 
senky sémit ne(m) ellenzet, azért mente hat tak 
Mezaros simont [Kv; T J k I I I / l . 255]. 1803: 
Koránt sem csupán azon okbol invalidáltatott 
az 7. alatt való abalienatorius Contractus, hogy 
a’ Felperes Urak a ' keresetben forgo ház el cseré-
lésekor meg nem kinál ta t tak volna [Dés; Ks 79. 
29. 311]. 

2. felcserélés ; schimbare ; Verwechslung/ tau-
schung. 1797 ezen Kiss Körős Erdő mig meg 
nem fogyott, és kissebbült az Erdölés mián Nagy 
Körösnek neveztetett ; A' Nagy Körös Erdő 
pedig viszontag Kis Körösnek h iva t t a to t t : És 
így következésképpen a’ Neveknek el tseréléseket 
az Erdőknek nagyobb ki terjedése, és derekasabb 
volta okozta, és okozza [Szentgothárd SzD; 
Wass. Conscr. 365]. 

elcserélget (apránként) kicserélget; a schimba 
(rînd pe rînd); nach und nach aus/vertauschen. 
1760 : midőn az Báts az Aszszony eŏ Nagának a ' 
Juhait eltserélgette volt . . . egy Aranyban békéi-
lett meg [Szamosfva K ; Ks 92]. 

elcserélhet cserébe adhat ; a putea da ín schimb; 
in Tausch geben, etw. gegen etw. vertauschen 
können. 1640 az hazat se el ne adhassa, se el 
ne czerelhesse [Kv; RDL I. 123]. 1643 Rosas 
Istua(n) vram haeressi, az hazat ellenek, se el ne 
czerelhessék se el ne adhassák, se semmi uto(n) 
el ne idegenithessek; hanem ha el adoúa tennek, 
azon beoczwb(en) az Rosas Margit aszoni maradeki 
megh valthassak [Kv; SLt FG. 7]. 

elcserélődik 1. cserébe adódik; a fi dat ín schimb; 
in Tausch gegeben werden. 1632: abba(n) az 
hazba(n) az kiben most Szabó András lakik az 
eöregh fazakas Balas lakik vala, de annak utanna 
mint czereleödöt el abba(n) en semmit sem tudok 
[Mv; MvLt 290. 72a]. 1797 : Az 1752 beli Conscrip-
tioban irt szántó földek el tserélődtek, ezen telek-
től [CU IX/2. 90b]. 1813 : Ez a el-tserélodött, és 
mást adtak helyette a ' patak mellet [Méra 
K ; EHA. - aA föld]. 

2. összecserélődik; a se schimba un lucru cu 
altul; vertauscht werden. 1586: Az melj Talakot 
Kendj Sándor vram meniekzeoiere zettwnk vala 
vgian azon Talakat Bochikaine Azoniom leania 
hazasitasara vittek vala az ket helien miért hogi 
elís cziereleódot volt harma senki eouenek ne ni 
mondgia [Kv; Szám. 3/XXIV. 71]. 

elcserélt cserében adot t ; dat ín schimb; in 
Tausch gegeben. 1727 : En magam is ot t voltam 
mikor Trauzner vraimekat az el csereit Jószágból 
turbaltak, de ŏkglmeken csak egy Egy ütés sem 
esett, hanem kézen fogva vezettek ki [Gergelyfája 
A F ; J H b XXVII/5.]. 

elcseréltetik elcserélődik; a fi schimbat ; (aus)-
getauscht werden. 1756 : egy hold fold Jobbagj 
Thamas Petru által el Cseréltetett az . . . kis Ses-
sioért [Bos H ; J H b LXX/2. 62]. 1813 : a ' mely 
Föld a ' Kert mellett emlitettik . . . eltserél-
te te t t a . . . Füzes Patak mellett való Földel 
[Kajántó K ; EHA]. 

elcserszent elcsattant/keccint; a descărca; ab-
ziehen, ab/losdrücken. 1779 : a Gornyik . . . kétszer 
elis tserszentette a puskát [M.lapád A F ; Mk 
Szüvás cs. 5/3]. 
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elcsigáz elgyötör/kínoz; a chinui; abquälen/pla-
gen. 1649 Áz uekony barna louat, Posta alol 
nehezen megh hozua(n), az Posták hogi igen el 
czígaztak, azis ittho(n) holt megh [Kv; Szám. 
26/VI. 530]. 1765 (Gréku Kosztántin) az Szegény-
ségnek el vette ökreit, s azt ugy el kénozta, mert 
az Mezőségen Soha nem láttam . . ., hogy két 
ökörrel Száncsanak, de ő Széltiben Szántót vélek, 
amég el rontotta, ha azt el végezte más után ment, 
aztis ugy el tsigázta, hogy akié volt alig tut ta 
haza hajtani [Marosbogát TA; Mk V. V. 97 Popa 
Lup (30) pastor eccl. vall.]. 1805 setét Pej 

egészszen el-tsigázva, 's el-roszszulva [DLt 
nyomt.]. 

elcsigázott elgyö tört/kínzó t t ; chinuit; abge-
quält/geplagt. 1649 : Biro vram eŏ kegyelme adatot 
egi roz el czigazot posta louat . . . Balogh Pal (na) k 
miuel hogi az maga louat posta ala aduan oda 
uézét uolt | Egi el csigazot, es igen roz louat attam 
el . . az Viczej Peter Vra(m) Cziganyanak Jan-
czinak f 1 [Kv; Szám 26/6. 543, 552]. 1804: 
el-Csigázott fekete paripa Ló [DLt nyomt.]. 

elcsillapít 1. elbékél; a potoli; stülen, mildern. 
1777 : ègy màs közt a verekedést el tsilopitván 
-a Toluaj kiáltásért külön hogy 12. páltza ütése-
kek (!) buntetódjenek ítéltetett [H; Ks 114 
"Vegyes ir.]. 

2. elsimít/tussol; a muşamaliza; vertuschen. 
1791 az Papunk, Ecclesiánk Kurátori és Falunk 
öregei . . a dolgott ugy el igazítottak, és magok 
között el tsinálták, hogy . . inkább maragyanak 
-az Aszszonyok hazugságban mind sem Popa 
Jakobb Román bűnösnek, és a dolgott el tsilapí-
tották: és ma is, tsak annyiban van [Sebeshely 
H ; JHb 8 r. valló vall.]. 

elcsillapodik lecsillapodik; a se potoli; still 
werden, sich beruhigen. 1631 enis ki menek 
keözikbe(n) az nagj zajra, hogj my dologh, azon-
ban el is czüapodanak [Mv; MvLt 290. 245a]. 
1651 Tot Istuan(n)e Fodoroczki Katha aszzony 
Nemes szemelj igj valla En akar Mikor Beczki 
Sigmond ur(am) . . Nagj Mihalj es Diosi Nagj 
Miklós Uramat az Falu kòzòt való Puszta kertb(en) 
megh verthe es vagdalta vala My oda futottu(n)k 
vala de mar akor el Czilapottak vala lata(m) 
hogj Diosi Miklós vires vala de ki vagtha ne(m) 
tudo(m) [M.köblös SzD; RLt 1]. 

elcsinál 1. eligazít/rendez; a a ranja ; verrichten, 
in Ordnung bringen, zurechtmachen. 1770 : Kiva-
rán Gligor el tsinálta az akkori Gŏrgenyi 
Udvari tiszt Uraimekkal, hogy Morár Gligor nem 
lévén elégséges az udvari szolgalattyara . . . tsak 
felet atták azan Ioszàgnak birni a Faluban Morar 
Gligornak [Orsova MT; Born. G. XV. 4 Dumbráva 
György (88) vall.]. 1791 az Papunk, Ecclesiánk 
Kurátori és Falunk öregei . . a dolgott ugy el 
igazítottak, és magok között el tsinálták, hogy. 
inkább maragyanak az Aszszonyok hazugságban 
mind sem Popa Jakobb Román bűnösnek [Sebes-
hely H ; JHb 8 r. tanú vall.]. 

2. kicsinál/mesterkedik vmit; a face ca să . . . , a 
aranja; manövrieren, zu Werke gehen, sich bemü-
hen. 1726 akor Szekeres Marton ur(am) el csinálta 
vala had légjen más napig hadgjanak békét a 
bornak* [Mezőbánd MT; Berz. 14. XV. 14. -
•Azaz ne vágják ki a boroshordó fenekét]. 1780 : 
Höĕzszu Stephán egykor el ment fát lopni, 
Hoszszu László* el fogatta, és el ment Hoszszu 
Stephánnak a' felesége Hoszszu Anyiszihez kiis 
ugy el tsinálta a' dolgát, hogy még Hoszszu László 
fizetett Hoszszu Stephánnak elégtől hallottam 
hogy nagy boszorkány az a' Hoszszu Anyiszie 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 113. L. 20. - *A 
tiszttartó]. 

3. elken/tussol; a muşamaliza; vertuschen. 1757: 
eŏ Nagyságok Udvari Tiszteivel . . . mi formában 
egygyeztenek nem tudom, elég hogy a dolgot, 
mindenkoron ugy el tsinálták hogy máigis abban 
vagyon, s per hoc a . . . deciarait hellyekett Rédei 
részre birják [Galgó Sz; JHbK LIV/6. 18]. 

4. megigéz, elbűvöl; a deochia/fermeca; bezau-
bern. 1740 : Hallottam Flóra aluj Ruszán Kapatzin-
tol hogy őtet küldötte a Stephán Koszta Fele-
sége Demeterpatakára egy matusájához . . , 
hogy mondgya meg, hogy valami formán 
tsinállya el a Tisztartot, hogy tovább azon búzát 
ne keresse, mivel ha továbbis keresni fogja, oda 
lésznek, s el kell nékiek veszni [Herepe A F ; BK. 
Herepei lev.]. 

A kétértelmű fog. miatt ez az adalék az 5. jel. alá is tartoz-
hatik. 

5. lekenyerez; a mitui; bestechen. 1736 : Ilyen 
két stucz vala az Bátori Gábor fejedelem hintajá-
ban, mikor Szilasi és Ladányiék Váradon íneglő-
dözék, de mivel az istentelen inast az pártosok 
elcsinálták volt, hogy kösse le az hintóban az 
stuczokot: mikor az fejedelem az stuczokhoz 
kapott volna, kezében nem veheté, mert már le 
voltak kötve, s úgy vesze el az fejedelem [MetTr 
372]. 1756 Midőn az i t t való szegénység az itt 
való magyar Pappal valami szűkségékért Instan-
tiat irat az Urak eo Ngoknak, akkor . . . Molduán 
Vonya, szidja, gazolja a' Papot, és tiltya hogj 
ne irjon . . a' Tatsi Református Papot el tsinálta 
Molduán Vonya hogy a' szegénjségnek ne irjon, 
még a minapiban, az ide való Falusiak oda men-
tenek hozzá, hogy irjon edj Instantiát, de őnem 
irt, hanem ide jö t t : meg mondotta Molduán Vonyá-
nak [Galac BN; WLt]. 

6. elkaparint, vki kezéről elüt; a acapara; 
wegschnappen/kapern. 1717 : Esett bŭntetésb(en) 
Szabó Asztalos György Ur(am) hogy az Farkas 
György Ur(am) fogadott munkáját el akarta 
tsinálni kezétől hatta az B : Céh nagy Instantiajara 
ad f l : 1" 00 [Kv; AsztCJk 79]. 

elcsíp 1. ~ i a hideg megcsípi/üti a dér; a pişca 
frigul/bruma; angreifen, bereifen. 1774 : 60. Veder-
nél több nem termet volt ezen Motsi Majorság 
Szŏllöben hogy az Hideg el Cipte (!) [Szépkenyerű-
sztmárton/Mócs K ; KS Conscr. Veress Mihálly 
(60) vincellér vall.]. 
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2. lecsíp; a ciupi/lua; abknappen/kneifen. 1751 : 
ŏ Nga azokbol egyszer 's másszor kíllyebb 
kertelvén, annyira valót el csipett harapott, hogy 
jo rendin két annyira nevekedett, mint az én 
mellette lévő örökségem [WLt]. ^ 

elcsipeget le-lecsíp/csippent; a ciupi întruna; 
nach und nach abkneifen/knappen. 1675 az 
pénz (ne) k az eö mennyiségéhez képest, tőbbecské-
böl, ugy mint kilenczven harom forintból, tize(n) 
küencz forintot negyven pénz héján, kevesebből 
viszont, kiből két forintot, kibül kevessebbet 
csipegetve (n) el, ekképpe(n) meg károsított [Kv; 
TJk VIII/12. 98.]. 1781: a Falusiak a Malais-
tyának szélleiből az o Nga foglalása után, el tsipe-
kettek egj egj darabatskát [F.nádasd H; JHb 
XXXII/32], 

elesípet 1. el/lemetszet; a puné să taie; ab/ 
wegschneiden lassen. 1570 Margit Erzen Jarto 
Janosne azt vallya . . . Mongia volt neky Zabo 
Janosne Jde Jeot vala rea(m) Thakacz Andrasne, 
. . . Byzon vgy Megh zydogatam hogy forgachal 
vakarhatak volna le rola, De ha Theorwen aggyá 
Byzon az Nyelwebeis ely csipetek az kwrwanak 
[Kv; TJk III/2. 94]. 

2. elfogat; a dispune să fie prins/arestat; fest-
nehmen lassen. 1780 az Bulzestyi tolvajokot 
midőn a Nms V(á)r(me)gye el akarta tsipetni, 
hat hétig lappangtatta maga házánál, maga tsinál-
tatott nékiek Passust, mintha Grohotiak lettek 
volna [Grohot H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

elcsíptet lecsíptet; a stringe/prinde; abquet-
schen lassen. 1629 Balogh Istuan az porozlo 
p(ro)testala azon hogy miuel Weres Georgyne 
az eo leankajanak az u j a t az aitoval el cziptette 
es meg mankitotta (1) noha most Weres Gyeorgy 
szolga tarsa leue(n) erette nem molestallya suo 
tempore mind az altal nem negligallya [Kv; 
TJk VII/3. 175]. 

elcsiszamodik 1. elcsuszamodik 

elcsodálkozik elámul/álmélkodik; a se mira/ 
minuna; sich (ver)wundern. 1584 : ket pénz arra 
vayat es ket pénz arra Sos teyet hozatank, Az 
lewes kenyeret meg chinaltata(m), Es Bizoniara 
mikor fel Adak ige(n) wayas vala, De mihelt egy 
egy Zelet kenyeret ky veottewnk volna benne 

mingiarast Nagy hertelensegel el Enyezek 
az vaia es fely, Es otta(n) Sawoya valtozek el 
chodalkozank raita, es ozta(n) a diznonak eotteok 
ky | Monda hogy el chűdalkozom my (!), Az 
Nap kezde Iarny a ' leány | Ez Lakatosne hazanal 
lakunk vala Sellerewl, vochorara le wlenk es 
Immár Eottewnk vala, S monda Nekewnk, vocho-
raltoke fiaim, Mondánk vochoralunk, S monda 
No lm en egj kewesse el megiek fiaym . . . De 
meeg az Vrammal fel nem keoltewnk vala a' 
vochora feleol hane(m) vgmint Mas fel oraig mikor 
mulattunk volna . . . haza erkezek, Es Monda 
Mégis az vachora felet wlteoke, Mondánk, Mégis 

ot wlewnk, Es fele (!), Ah fiaim: Immár en Makó-
ban® volta(m) azolta a' Bathiammal . . My penigh 
el chodalkozank raita hogy ezt monda [Kv; T J k 
IV/1. 256. 260, 264. - ®Mákó; Kv-tól légvonalban 
kb. 20 km]. 1603 azon keozben mikor Jol múlat-
nank . . . fajdossy Benedek Nagy Demeterrel 
egyewt oda Ieowenek, kin vgyan el chiudalkozam 
hogy ollian rezegen vthannam tudót Jeony [Kv; 
TJk VI/1. 663]. 1618 Mikor énvelem szemben 
volt® is, én csak elcsodálkoztam rajta, mit akar 
. . . , hármat ha szólt az ura és ország dolgáról, 
mindjárt magát kezdé erősen dícsírni [BTN 129. 
— ®Kamuti Farkas, az erdélyi főkövet]. 1716: 
Rödre irkezvin el Csudalkozam beli hogy kgld 
Varadi Janosnak adta 3madat az Erdőnek [Kv; 
Ks 33 Rőd II. 40 Viski Pál lev.]. 1746 csak el 
Csudalkoztunk hogy szemmel látott dolgatis el 
esküszik békét hadgytunk néki [Kersec H ; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1762 el tsudálkozék eo Nsága 
rajta meg kérvén® engemet ki de<t>inealtotta 
[Branyicska H ; JHb XXXV/51. 17. - ®Elírás 
kérdvén h.]. 1815 : leg elébb is a ' Telkeket mind 
őszve jártam és meg visgáltam, de tsak el tsudál-
koztam micsoda nagy pusztulást láttam, és való-
sággal mint égy szánakozás vett elé [Szamosújlak 
Sz; EMLt Végr.]. 

elcsonkásít (élőfát) lecsonkáz/gallyaz; a curăţa-
de crengi; abzweigen/ästen. 1782: A Bajomi 
Iuon Völczán, Mojsza Magarecz, Todor Szász, 
Vasüia Praekub Marhájok szamára feles fáka t 
el csonkásitottanak [A.bajom K K ; J H b B K-
170]. 

elcsonkáz megcsonkít; a ciunti; verstümmeln. 
1811 A' Tehén öreg rendű bal füle hegye 
el-van tsonkázva, jobb füle meg hasított [DLt 
168 nyomt. kl]. 

elcsonkázott lecsonkázott/gallyazott; cu crengile 
tăiate; verstümmelt. 1815 Vágynák vastag Tölgy 
el Csonkázott fák [Somkerék SzD; Ks 77. 19" 
Conscr. 223]. 1834 Az ugy nevezett Rákos nevii 
Berek, melyben nagyobb részént eltsonkázott és 
Udvas Szüfák tanáltatnak imit amot egy egy 
ven Tölgy fa el tsonkázva a Kerítetlen részében 
pedig tsak eltsonkázott Szüfák és Füzek tanaltat-
nak [Gombás AF; TSb 51]. 

elesordul kicsordul; a ţîşni; hervorquellen, an-
fangen zu bluten. 1690: ugy űte az nemet Thot 
Mihály uramot főb(en) hogy mindgyarast elczor-
dula az vere [Jobbágyivá MT; Bál. 50]. « 

elcsóvál (tüalom, birtoklás v. foglalás jeleként) 
csóvát állít; a puné un ţăruş (drept semn de 
oprelişte, de proprietate/ocupare) ; (als Zeichen 
des Verbots, der Besitznahme oder Beschlag-
nahme) Docke stellen. 1590/1593 : az peres feoldet 
mindenkor az Serienj Miklós eleji birtak, kazaltak, 
es az Molmon alol eüs chóualtak, chiak az Eorleo 
emberek barmanak volt zabad ra j ta J a rn j [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks]. 1591 : Olaios Janos . . * 



793 elcsóváztat 

vallia, azt az zenat penigh en czoualta(m) vala el 
annak eleotte Mihali zamara [Kv; T J k V/l . 172]. 
1603 : Egj Eőcziem wagion farkas lakan arra hagiak. 
egizer hogi hyak ki ezt walahol el cziouallia minde-
nik fel meg aliion rajta. Égikor ki Jöue oda menenk 
az föld Zenere az hol anak Előtte el czioualtak 
wolt ki wonogata es mas heljbe raka [Sófva U ; 
UszT 17/29 „Lukacz Balint zabad zekel" vall.]. 
1679 : az Rŏdiek is egy darab ide való hatar t el 
csóválták az falu ki ment váltig embertelenkedtek 
de en bizony nem tudom mib(en) maradót 
[Ajtón K ; Wass. Ebeni Éva lev.]. 1721 a Bilak 
alatt el tsóvált Platz Major Urammal együtt a 
Leitnant egy darab füvet [Alvinc A F ; Ks 95 
Gillyén Dániel lev.]. 1734 A Kepézésben obser-
valtassek hogy mikor az aratás veghez meg jen 
a Parochus mennyen ki vagj negj hittel kötelez-
tetett Kepésék a tőbb kepesek kőzőtt és csovállya 
el az három három Kalongyát egj fŏ ldŏn kivŭll 
mellyet magá(na)k tar t az után szabadon hagjak 
[SVJk]. 1760 a mely kis Retet a t tak volt a 
Desiek a Révesek számara most is eok birjak 
mindenkoris eők birták el volt csóválva számokra 
[Dés; Ks 28. V]. 1762 : a Fogadon tull egy darab 
hejjet eltsováltak a Fogadohoz [Szentháromság 
MT; Berz. 1. 10/39]. 1765 Az . . Urak részeis 
el volt tsóválva® [Zentelke K ; BfN Zentelki cs. 
— aUo. azon helly akkor tilalmasban vólt hogy 
el volt tsovázva] | az Utrizált főidet ő Nga 
Udvari biraja Dali Josi meg dézmálván elis tso-
válta az Tizedik kalongyát [Bala MT; Ks 14. 
XXXV]. 1792 a Drekulya nevezetű kaszá-
loraa . az irt Commettáneusokkal bé mentünk 
viszszá foglaltuk s kitsováztattuk, ugy az idei 
termésit mely már egyben volt rakva el Csóválván 
a Melgos Ur számára ki neveztük [Msz; MbK 
XII. 87. - aMezőbándon (MT)]. 1829 Tudjaé 
a’ Tanú azonn Hellyet a ' melyet . valami 
Gyergyo Ditrai Katonák a ' Toplitzai Közön-
ség Határából fel fogtanak ? el tsováltanak ? 
[T; Born. XVc. 6 vk]. 1830: 2d Mérés volt az 
Árok szélin, itt volt az Nagy Péteré égy öllel töbre 
borozdolva, melyből vissza mertünk Mlgs Salla 
Urnák 1 őlőt itis el tsováltuk, és gödrökkel küs 
jegyeztetet [Kv; Pk 3]. 

elesóválás csóva-állítás; împlîntare de ţăruş 
(drept semn de oprelişte etc.) ; Dockestellen. 1762 : 
az ezen hellyen lévő s le kaszált szénából el csóvált 
edj darabot, mint edj mezei bogj ára valót, melly 
el csováláskor még mondottam, hogy azt nem 
hadják arra (így!), mert az az Vr jószága [Dés-
akna; Hr 1. 23]. 

elcsóvált csóvával kihatárolt; hotărnicit prin 
ţăruş; durch Docke abgegrenzt. 1822 el mentünk 
a ma 15: napja el foglalt ës el Csóvált Jószágra 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 

elesóváltat (tüalom, birtoklás v. foglalás jele-
ként) csóvát áll í t tat; a dispune să se pună ţăruş 
(drept semn de oprelişte, de proprietate/ocupare); 
(als Zeichen des Verbots, der Besitznahme oder 

Beschlagnahme) Docke stellen lassen. 1569 
vagion hwzon eot Eztendeye, hogy bernald balas, 
az haro(m) falw, mykor kazalni akart az feketen, 
az Nagy veolgy torkát, az gyalog vttol fogwa, 
az kereztwtig, el chiowaltatta, Es eo kazaltatta 
megh mynt Eowet [Mezőbánd MT; VLt 7/692 
Mich. Kys de Band vall.]. 1757 : ezen Almás Mezeje 
felett mindenkor vesződtek, hol edgyik, hol másik 
el Csóváltatta, s a ' másik el gazoltatta az 
utrizált Esztendöb(en) Melgŏs Gróffné Aszszo-
nyom meg Csóváltatta [Gyszm; DE 3]. 1769 
a' Gyŭmŏltsŏs, vagy Tón Túli lévő Falu Erdejére 
járó Utat Ngd el tsováltatta [Mv/Koronka MT; 
Told. 19. 15]. 1788 két Szüasálj nevű hellyünket 
mint hogj tsupán Csóvával meg lehet tartani, 
Csováltássa el az harmad ideji mod szerént [Köris-
patak U ; Pf]. 1792 (A földekre) szinről szinre 
el menvéna az irt Commétánéusakkal ugy foglal-
tuk viszszá 's Csováltattuk el s Terméseiket Ítél-
te t tük meg a Méltoságos Urnák birtakában 
adtuk [Msz; MbK XII . 87. - aMezőbándra (MT)]. 
1798 az Vradalom a' Besán erdejét ell tsovál-
ta t t a . . . azért, hogy az ell vágott részeiben neve-
kedni indúlt Jövéseket óltalmazza a' Marhák (na) k 
rágásától [Déva; Ks 76. VIIIc. 183]. 

elcsóváz (tilalom, birtoklás v. foglalás jeleként) 
csóvát állít; a împlînta ţăruş (drept semn de 
oprelişte, de proprietate/ocupare) ; (als Zeichen des 
Verbots, der Besitznahme oder Beschlagnahme) 
Docke stellen. 1581 ahol penig el czyowazak aszón 
belölne mennyenek velek [HSzjP]. 1735: megizen-
ték . Mikola László ur(am) Tisztei, hogj miért 
kellet az Deszméri határb(a) bé szántani, meljre 
aszt felelte, az hol tudgják az határt, csovázzák 
el, és igj az emlitet Kuttol ki felé el csovázván, 
az meg szántót fold (ne) k egj darabja a ' Deszmé-
riek(ne)k marad [Szamosivá K ; J H b K XLII/27]. 
1765 azon helly akkor tilalmasban vólt hogy el 
volt tsov ázvaa [Zentelke K ; BfN Zentelki cs. — 
aUo. Az . . . Urak részeis el volt tsóválva]. 
1798 : Zámbler Ur . . . a ' két Béldi részt öt egyenlő 
részekre fel-osztá és juta egy részre 92,656 s 4/6 
qadrát öl, mellyek midőn már el voltak tsovázva 
öt egyenlő részekre, ugy egyezének a ' D(omi)nalis 
Birak, hogy tsináljon mindenik Biro egy Cincust 
mellyeket bé tévén egy keszkenőbe, egy gyermekkel 
húzassák ki [Ilyefva Hsz; BLt 2]. 1812 : (A földet) 
az Emberem el csóvázta, és midőn leakarta 
vólna aratni, nem engedte hanem maga a ra tá t t a 

s azt hatalmason el is vitette [Dés; DLt 82]. 
1823 a ' Kis Almásíakkal szomszédos Faluk . 
Lakossai, a ' Kis Almásiaknak egy rész erdejeket 
és Hatarjókat Just formálván hozzájok, Ha tá r 
felett való Reambulatio ut tyán ugyan el tsovázták 
és az erdő máigis sequestrum alat van [Alpestes 
H ; Told. 6]. 

elcsóváztat (tüalom, birtoklás v. foglalás jele-
ként) csóvát áll í t tat; a dispune să se pună ţăruş 
(drept semn de oprelişte, de ocupare/proprietate); 
(als Zeichen des Verbots, der Besitznahme oder 
Beschlagnahme) Docke stellen lassen. 1764 : E n 
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is If. Marosán Lup szintén addig kaszáltam s 
birtam, mignem harmad idén az Ur Geréb Elek 
Uram négy kasza vágásomat rendül el tsoválta, 
mellyet én fel gyűjtvén a ' többivel együtt mint 
ezen rétből valót, azért Geréb Elek Uram kemé-
nyen meg ver t ; t ava j is ismét addig kaszálván, 
akkoris el tsováztatta Tit. Geréb Elek Vram 
[Hídalmás K ; RLt O. 2]. 1843 : eddig a ' Rosa 
hegyen nem birtak sem használtak soha semmit, 
csováztattak el 's mérettekki [Dés; DLt 1268]. 

elcsökönés 1584: Annos Chiszar Iacabnę 
vallia hwty vta(n), Azt amit Az vra megh vallót 
a ' vargane Annia feleol egy gyermekeknek (I) 
el cheókeonese feleol, a ' vargane ot letebe [Kv; 
T J k IV/1. 286]. 

A cfmszóbeli szó alkalmasint a csökik 'fejlődésében/növésé-
ben visszamarad; visszafejlődik' ige származékai közé tartoz-
hatik. 

elcsúíol elcsúfít; a poci; entstellen. 1827 
mind az Én, mind az adozo közönség praejudiciu-
munkra nem tsak a' Derék, és Szép tágas Uttzát, 
még pedig tsak nem a ' Falu derekában, kivánnya 
meg szorittani, és merőben el csufolni [Körtvély-
fája MT; LLt]. 

elcsuszamodik el/megcsúszik; a aluneca; aus-
gleiten. 1603 a ' Nemet Tothaza (!) Istwan-
nalis eozze Chapot vala s a ' kardgiok eozze ragadot 
vala s Tothazy Istwan el chiuzamodek s el esek 
s az Nemet ala fu ta az vczan [Kv; T J k VI/1. 
708]. 1783 : mostoha Fiam . engemet azért, 
hogy . . . a ' kurváját . . . elfogattattam, az ország 
ut tyán főben kévánt ü tn i égy dorongal . . . , de 
eltsiszamodván, nem a ' fejemet hanem a' vál 
lapatzkámat találta, melly ütés mián ollyan volt 
a ' hátom mint a ' Szederjes poszto [Mv; MbK 
XI. 68]. 

elcsúszik megy valahogy; a merge cumva, a 
mai merge; irgendwie mitgehen, durchkommen. 
1805 az expositioba az olvasas nem igen jol 
ment, a resolutio el tsuszott valahogy [Dés; Ks 87 
Kornis Mihály naplója 49]. 1807: délelőt meg 
lehetősőtske voltam délutánis eltsuszott vala-
hogy | dél előt valahogy tsak el tsuszott a dolog 
dél után a Páternél ültem [uo.; i.h. 348, 369]. 

elesúsztat elsüt; a vinde (strecurînd printre 
altele); anbringen. 1804 (A szalonnát) el sem 
adhatta volna a ' Feleségem ha más jobb szalonna 
mellett el nem tsusztat ta volna, mert az olyanná 
lett volt a ' rothadás miat t , hogy a ' mint meg fog-
tam, a kezemben maradt égy darab belőlle [Dés; 
DLt 198/1807-hez]. 

elesŭgged 1. erőtlenül lehanyatlik; a cădea fără 
putere; dahin/hinabsinken. 1629: az mikor ki 
menek latam az Varga Geòrgy fiat hogy az Horuath 
Jstua(n) hazat Vagdalya . . . , Az Azzony Horuat 
Istuan(n)e az Aytob(an) allapek zolita az Varga 
fiat hogy mierth Cselekezi azt az hazokon toluaiul 

ez keòzb(en) vgy wte Vall(an) az azo(n)t egj 
baltaual hogy az karia el czwgede [Kv; T J k 
VII/3. 83]. 

2. csüggedés vesz ra j ta erőt; a fi cuprins de 
deznădejde; sich entmutigen, verzagen. 1729 : 
Colonellus Ur(am) ir nékem égy Levelet . . . hogy 
Serviczetis honnét tartoznak adni, tavally az 
Nemes Var(me)gye adott, elégg nagy aggravatiojá-
vai a Possessorok Ioszáginak, ha mostis ra j tunk 
marad éppen el csügged az Nemes Vár(ine)gye, 
hogy már annyi sok Esztendöktül fogva Inpro-
portioval viseli az nagy terhet [Csicsókeresztúr 
SzD; Ks 83]. 1778 a pénz oly szűk, hogy még 
a ' jóbb gazdákis verős kovátsi mesterségek után 
minden napi szükséges eledelekre kívántató költ-
séget alig kapnak, a ' szegényebb rend éppen el 
tsűggedet, minnyájon a vas nem kellése 's pénz 
nem léte miatt igen szűk állapotra ju ta t tunk 
[Torockó; Bosla]. 1795 Edes Nagos Aszszonyom 
a' jo Remenyseg a ' ki az egeszsz vüágot táplálni 
szokta és a ' ki engemet is egyik fejér a ' másik 
zöld fársángra mindenkor egyforma allapotba(n) 
által viszszen nem engedi nékem el tsüggednem 
[Szüágyfőkeresztúrš, IB. Székely Josef lev.]. 

eldadog dadogva elmond vmi t ; a bîlbîi ceva; 
herstottern. 1807 tsak hejtelenkedtem és nem 
tanultam, azért nemis tudtam sem a Letzkét sem 
a Repetitiot, • • • el dadogtam valahogy [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 361]. 

eldagad feldagad, nagyon megdagad; a se umfla 
ta re ; stark anschwellen. 1644 : Jwue oda mellem 
Matthias Deakne, Nagj Jay zoual monda hogy 
mint veztette Marton Deák az kariat, lato(m) 
hogy Mind el dagadót kekwlt vala [Mv; MvLt 
291. 429b]. 1783 : melly ütés miat feje el dagadván 
feletébb való fájdalmat viselt [Koronka MT; 
Told. 19. 81]. 1799 Gyepes György N. Trifan 
Vonutz(na)k fejében égy Teli kantsot tsapott ugy 
hogy el lepte az Vér és személlye ábrázatja elda-
gatt [Dés; DLt 109/1812]. 1810: a gyermeknek 
két hibája vagyon, a háta gilintze velejének el 
romlása, és a fejébe is talám viz, mer t Szegénynek 
a feje is el dagadott [Buza SzD; J H b Jósika 
János lev.]. 1829 Édes Anyámat meg lehetősen 
sok bajai között de (így!) a ' kézit egészen el vette 
a ' hideg — egészen el van dagadva [Kv; Pk 6]. 
1840 Nagy Mihály . . . nyakán szúratott meg, 
s e már veszedelmesebben, mert a szúrás bal felől 
van, — nagyobb is s már nem csak a lapoczka 
inas húsai vágynák el dagadva hanem az egész 
bal része karja lába [Dés; DLt 848], 

eldagadoz(ik) nagyon eldagad; a se umfla tare ; 
stark anschwellen. 1573 : mykor kerdezne Kalmaſ 
Albertnet hogi leania mynt volna, Mond hogi 
Az Inas adot volt Innia valamit bor t atthwl fogva 
veszet ely az myat dagadozot ely azba kely meg 
halny [Kv; T J k III/3. 112]. 1584 : Kádas Miklos-
nenak vala eg giermeke Az laban egy kisded f okadek 
león, hiűa oda ez Zeold Ambrusnet es keoteozny 
kezte, de mihelt kenegetny kezte o t t an el Daga-
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dozot Az laba ige(n) rutul [Kv; TJk IV/1. 255]. 
7722 Pap Vonka . . . Egj Iuvána nevű Aszonytis 
meg Vert annyira, hogj az Labai el dagadozta (na) k 
belé [Kecsed SzD; TL. Kurtán Ionuczné Palagyia 
(40) provida vall.]. 1765 egy Diósi nevü mező 
Pásztort bé ragadtanak s ottan maga Fŏ 
Biro Kornis Gábor uramis verte agyba Főbe hogy 
az Feje az szegény Pásztornak el dagadozott volt 
belé [Eszt-Mk Vall. 27]. 1838 a Feleségem . . 
ma két hete a jobb hüvejkét kezdette fáj tatni 

mindgyárt orvosolni kezdette Kuntz, de 
naponkint roszszabbul lett el dagadoz az 
hüvejk, a mérge el töltötte az egész kezet [Babuc 
K ; RLt Kuun Károly lev.]. 

eldarabol 1. feldarabol; a tăia ín bucăţi ; zer-
stückeln/kleinern. 1683 Aszt az haz hellyet . 
biztam Vitézlő Lukacz Ferencz Vra(m) gondvise-
lése ala, illyen Conditioval hogy ö kgme az 
proprietassagot az en magam szamomra megh 
tartva(n) oltalmazza mindenektől, el idegení-
teni, darabolni, foglalni senkinek ne hadgya [Sófva 
BN/Sv; EMLt]. 1749: egy veres süldő még per-
seletlen, a szalonnák felől pedig azt mondá hogy el 
vannak darabolva [Kismuncsel H ; Ks 112 Vegyes 
ir.]. 1848: Ezen het nyil készittésébe, ki nézés volt a 
következendő osztályokra is, hogy még most leg 
elŏszŏr is a Telkeket a menyibe lehet ne daraboly-
lyuk el [Görgény MT; Born. F. VIIc]. 

2. átv eldarál; a turui, a spune repede; her-
(unter)leiern. 1807 Május 27a Felkőltem 6kor, 
dél előt flőstőkőltem . . 28a Felkőltem szinte 
7kor Űrnapja volt főlsőkőztem (!) vagy 6 rendet 
eldaraboltam a Colloquiumbol [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 366]. 

el darabolás feldarabolás; îmbucătăţire; Zer-
stückelung, Aufteüung. 1846 Mivel a' néhai 
Testvérem gyermekei . egygyüt meg Osztoz-
ván (I) a Jószágaik el darablásának meg elözö-
zése (l) tekintetéből . a’ Buzdi össi Jószágom-
nak hason fele ületi néhai Testvérem Groff Miko 
Miklós két Léányát, a ' más fele pedig jutott 
Katona Elek ötsémnek [Kv; Végr.]. 

eldarabolódik 1. feladarabolódik; a se îinbucă-
ttţi; aufgeteilt werden. 1789 hogy a Szőllők el 
ne darabolódjanak mégis osztályok igazságoson 
mehessen, ugy edgyezenek a Condividens Urak, 
hogy . . . azon hijánosság most pótlódik ki [Kük.; 
Kp II. 25/115]. 

2. kb. elpocsékolódik; a se prăpădi/strica; sich 
verläppern, verpraßt werden. 1771 : az mult 
Esztendőben az Batrinai Lakosaknak szénabeli 
kostyak el fogyván, az Marhájakat Tavaszra kelve 
fa rügyivel táplálgatták, e végre sok fa darablo-
datt el, mert egyebarant, ha à szénabéli kostat 
fa rüggyel nem potoltak volna, a Marhaj oknak el 
kellett volna veszni [Radulesty H ; Ks 93. XIX. 6]. 

eldaraboltatás feldaraboltatás ;îmbucătăţire; Zer-
stückelung. 1744: Sok volna papirosra fel tenni 
%d(na)k Szegény Vármegyénk(ne)k el darabol-

tatása miatt réánk következendő nyomorúságát 
[Déva; Ks 101 Pogány József Kornis Antalhoz]. 

eldarál 1766 (A molnárok) ha valamely 
szegénynek a Malomban vitt gabonáját el daral-
nak, vesztegetnék, tehát az Incl. Provisoratusnak 
incumbal, hogy eoket érdemek szerént Castigállya 
és a kárt meg fizettesse [Déva; Ks 78. 20/6]. 

Valami ilyenféle jel-sel számolhatni: (a molnár) 'csaló módon 
előrölgeti vki gabonáját'. 

éldegél tengeti életét; a duce o viaţă grea; 
fristen, sein Leben durchfristen. 1674 : Néhai 
boldog emlekezetű Arkosi Benedekne Orelt Anna 
Asz(szo)ny solemniter p(ro) testál azon, mivel az 
Nadas teriben . . eó kglme feőldet, mellyet őz-
vegyi erőtlenséghe miat eddégh ne(m) birhatot, 
hane(m) masok(na)k adva(n) hasznoczkajaval elde-
gelt, mosta(n) Czehi Marton . . Vr(am) . . . nagy 
részét el szántva(n), határát el vesztegette [Kv; 
TJk VIII/11. 321]. 1844: Isten segedelme által 
éldegeltem [Dés; DLt 1437]. 

éldel 1. ts él; a t răi ; leben. 1841 Molnár Dávid 
most Nemes Deés Várossába éldeli napjait 

[Dés; DLt 779]. 
2. élvez; a savura, a se deleeta; genießen. 

1842 sajnállak Tégedet, kedves Miklosam, hogy 
örökké betegségről (l) s aval járó sok költségekkel 
kel hogy terhelyelek s örökösen panaszolkodjam, 
utánam kevés gvŏnyŏrt kevés vig orát, 's még 
kevesebb boldogságot éldeltél [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

elderegtet nagy szekérzörgéssel elhajtat, elrobaj-
l ik; a pleca cu mare uruit de car; mit großem 
Wagengerassel davonfahren. 1838—1845 : Deregtet 
(el-, ki-), sebesen el-, kivágtat szekerével [MNyTK 
107]. 

eldeszkáz be/ledeszkáz; a căptuşi/acoperi cu 
scînduri; mit Brettern bedecken, verschalen. 1815 : 
Ez a’ Csűrŏtske betsültetett 90 küentzven Rf 
és 24 ~ húszon négy xra, de még nintsen el dész-
kázva egészszen [Bálványos várai ja SzD; Ks 77. 
19 Conscr 849]. 

eldeterminál határozatot hoz; a decide, a lua o 
hotărîre ; einen Beschluß frassen, eine Entsclieidung 
fällen. 1596 Az Wasarnapi Bor korchiomarlas 
feleol ew kegmeknek teczet hogy ez Ieoweo Giwles-
ben ew kegmek derekasa(n) vegezzenek feleolle, 
es el determinalliak, de ez ideo alat vgian tüalom 
alat legie(n) hogy senki addígh vasarnap napokon 
bort korchiomalani ne merezellien, migle(n) ew 
kegmek warosúl finaliter determinallnak feleolle 
[Kv; TanJk 1/1. 284]. 

eldiribolt feldarabolt; îmbucătăţit; zerstückelt. 
1853 : csak azon tekintetből . . . , hogy gyermekeim 
csonka el diribolt joszágot ne birjanak, és se én 
se ők köz Ítélet alá ne essenek . . . elhatározottan 
és viszszahivhatatlanul rendelem és hagyom* 
[Kv; Végr. — *Köv. a hagyakozás]. 
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eldisszipál elfecsérel/szór; a prăda/risipi; ver-
geuden. 1650 : ha ualamit az Incta el disipalt 
uolna az uagh ab alienalt volna akar mi neuel 
neuezendo bonumokban azt kiuanom hogh rezi-
ben maragion es mindenekben equalis diuisiot 
kiuanok [UszT 8/64. 78]. 

eldisztrahálódik elvivődik; a fi dus; weggetra-
gen werden. 1824: Papiros El distrahaladat (!) 
. . I tató 11 kötés 4. kontz | Dévai Májusi Sokada-
lomkor idegenyek által el distrahaladat a Mlgs 
Uraság Itala, u : m. 144. Veder 5 3/4 kupa Bor | 
Dévai Augustusi Sokadalomkor idegenyek által 
el distrãhálodot 87 Veder 3/4 kupa Bor [Déva; 
Ks 106]. 

eldividál elkezel/herdál; a prăpădi/risipi; ver-
geuden/tun. 1844 : a bétsi magakat meg vettem 
a' magakhaz se nyúljanak nállam nélkül nehogy 
el dividáljáka [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev. 
— aA kertben dolgozók]. 

eldividáltatik el/szétoszt atik; a se divide/împărţi; 
verteüt werden. 1634 : (A földek) igy diuidaltatta-
nak volt el [Kv; RDL I. 105]. 

eldonál eladományoz; a dona; verschenken. 
1575 az feyedelem ely donalta volna Eottwes 
palnak hazat Egeb Eorekseget Marhaiat András 
deaknak es Siluassy Iinrehnek [Kv; TanJk V/3. 
118b]. 

eldonáltat (a maga számára) eladományoztat; 
a puné să-i fie donat; (für sich) verschenken/spen-
den lassen. 1597 : Az lofejek keózzúl Caspar Tha-
mas p(ro) testál hogy eó el donaltotta mindé (n) 
birodalmath, Az njlatis az melle tartia. Alard 
Mateh Vra(m) vizontagh egy drabanthia kepebe 
p(ro) testál, Azis el statúaltat ta mindé (n) birodal-
mat. Az teórueny megh Itely az Vegezes felól 
ualo bizonitas uthan ha tarthattiake az statúa-
lasra Aúagy ne(m) [UszT 12/31]. 1614 Varga 
Tamas. Barto Istua(n) donaltatta el zabad zekel 
volt [Madéfalva Cs; UszLt VI/56. 453]. 

eldõd előd; predecesor; Vorfahr, Ahn. 1840 : 
régi őss Birtokát . . . Eldődeinek tudok i t t a ' 
faluba [Mikóújfalu Hsz; MkG úrbéri kárpótlási 
ir.]. 1867: Tudattya községünk Uraságoddal, 
mint a kűl birtokosság biztossával, hogy régi 
Eldŏdeink a kŭl birtokossággali szervezése szerint 
a major fogadásra az ülö îdöre azonnal meg jelenni 
űsmerje hivatalos kötelmének [Pálfva U ; Pf 
hiv.]. — A kérészéletű szóra nézve 1. NyŰSz. 

eldöglés elhullás, megdöglés; prăpădire, moarte; 
Verendung. 1749 kost nem lete okozta . . . 
öt ökrökn(e)k el dögleset [Marossztkirály A F ; 
Told. 25]. 1793: ami a Falusiak Marhájoknak el 
döglését ületi nem valoságos dög . . . , hanem 
más egyébb betegsége volt azon el hullott Marhák-
(na)k u : m : három Tehén, és három Tinotska 
döglött el [Drág K ; J F LevK 260 Tollas György 

lev.]. 1842 mivel közelebb mult őszön egy Disz-
nocskát fel vetettünk pajtára, 's az u tän hamar 
lett el döglésé, 's már most a hejin kéntelenek 
voltunk mást venni [Bözödújfalu U ; Pf. Kováts 
Sándor lev.]. 

eldöglik 1. (tömegesen) elhull/pusztul; a pieri 
(ín masă); (massenhaft) verenden, umstehen. 1712 : 
ha ugjan uram mar tavaszt erünk nem tudom 
mikepen szántásunk véttessunk mert az szekhez 
semmiben nem bizhatunk anyra el doglot az szé-
gensegh marhaja [Ksz; BCs]. 1720 csak Moldu-
vában több másfélezer marháinknál, egyszers-
mind oda vesze az az többi marha kostnak 
szűk volta miatt majd mind eldöglenek [Cssz; 
SzO VII, 233]. 1722 : Az szebeni Gazdálkodasrais 
valamenyi Hal lesz kezem alatt mind el küldem, 
de ig(en) el dőglŏtte(ne)k ă Melegekben, nem 
lévén fris hal tartónk [Fog.; KJ . Rétyi Péter lev.]* 
1741 az rosz útak miatt lovak és vonó marhájok 
igen eldöglött, úgy, hogy már semmi marhájok 
nincs [Gysz; SzO VII, 412]. 1743 harmad idén 
mind el dőglŏttenek vólt . . . Juhaim [A.csernáton 
Hsz; Ap. 5 id. Cserei János Apor Józsefhez]. 
1746 Ns 3széken az Marhák mind el döglöttek, 
s kevessen vadnak, a kik meg fordultak. Igen jo 
let volna addig vigyáztatni ., Strásakot tévén 
mind Molduva részire, mind pedig mas szükséges 
hellyekre, mig az Marhák el nem döglöttek, de 
már hogy el döglöttek, es annál inkább hogj 
Mostis döglenek Ns 3széken, nem látom szüksé-
gesnek, . . . itten az marha nem döglik, szoros 
vigyázásunk által eddigis Isten benűnkőt meg 
ŏrzŏt [Somlyó Cs; i.h. gr. Káinoki Ferenc kezével]-
1749 : Harko János gondviseletlensége m i a t t , 
s.v. 3 szép tehén marhám, Égy bivaj borjú két 
esztendős, egj tehén borjú esztendős, és 24 sertes 
malacz el döglött el károsodott [Torda; TJk III-
275]. 1754 : őt bárány is volt, de a himlőben el 
döglettenek [Buzd AF; Ks 22. XXIa] . 7755 ' 
(A méhek) el döglöttenek és pusztultanak [Udvar' 
falva MT; Berz. 11]. 1756 : Keczéri György 
Jo igyekezetŭ Gazda a Marhai el döglöttek [Bra-
nyicska H ; J H b LXX/2. 45]. 1768 a Juhok 
igen el döglöttek volt [Esztény SzD; Told. 5]' 
1770: Karácsontol fogva eddig döglöttek el 
kőzűllők, két Lud, két kakas Pujka, és két T o j ó 
Pujka, ez idei aprólék Pisleneken kivűl [Balázs-
fva AF ; Uti]. 1780: ugy anyira meg tőit az a' 
to iszoppal, hogy éppen tsak a ' malomnál vágyott 
egy kevés mélysége, 's ezért nyárba k e r e s z t ü l 
melegedvén az hal el döglik [Szamosfva K ; Born* 
XXXIX. 51]. 1791 az melj Johakot némely 
Széplaki Gazdák ithon hagjtak azok . . tsafc 
alig vánszaragtak de Métejb(en) azok közül egf 
sem dőglet el . . . , sot azokbol akiket O O r s z á g b ó l 
haza hajtottak . . . azok kőzűl se dőglet meg 
Métejb(en) edjis [Széplak K K ; SLt évr.]. 1796: 
az Júhok kőzzül felesen el-dőglettenek [Kv; 
Ks 74/56. 59]. 1797 Juhok és Ketskék Météjbe 
's gyomrok tele lévén dögletes vizzel, abba mind 
el dőglettek [Lunka H ; Ks 108 Vegyes ir.]. 1800: 
tudom hogy el dŏglett három Já rmas ökre négy 
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Tehene, és két Kantza Lova Juhai-is hullattak el 
de nem tudom menyi szamuak [DLev. 3. XXXV. 
6J. 1803 Hány sértéssé döglött el az Exponens-
nek, és hány bénnult meg nem tudom [Dés; DLt 
82/1810]. 1807 ha a' fel te t t hat esztendőkben 
valamellyik egy ollyan veszedelmes és ártalmas 
esztendő lenne mint nevezetesen az 1805 esztendő, 
a' mellyben majd az egész Hazában orszagban a' 
métejben a’ Juhak el hullanának, vagy pedig 
orvasolhatatlan Himlőben el döglenének . . . az 
illyen közönséges Dögben el hullatt Juhokban 
vallott kárt . . eŏ Nsga szenvedje [Kóród K K ; 
Ks 67. 47. 21] | a ' mult Tavaszszal el dőglett 
őt Kosár őreg méh [Kiscég K ; Pf]. 1829 828béli 
Hoszupataki két Bárányok el döglöttek az Embe-
reknél himlőbe | Majorságok . . . Aprón el dőglet-
tek . . . 35 Pujka fiju. A Mehek ki botsattásakor 
el dögölve találtatott 3 Anya . . . A Bogati Méhész-
nél el dŏglett négy gyenge Raj [Pókafva AF; 
Born. F. Ia]. 1837 : Méhek kiadása A szénából 
lett ki vételkor találtatott meg dögölve 1 Anya 
• •. A nyáron el döglött 5 Raj [Budatelke K ; i.h. 
Ih]. 1851 fejős bival vané vagy mind el dŏglŏt 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. megdöglik, kimúlik; a se prăpădi, a muri; 
verenden/recken. 1752 (A ló) ha én miattam 
döglött volna el, most difficultásban adták volna 
ki aztis [Kv; Szám. 69/XXVII. 11]. 1763 egy 
szép Borjuzo ifiu Tehen, és egj jo Bika el döglik 
[Szőkefva KK ; Bál. 1]. 1765 Uj Majarne relatioja 
szerént . . Veszet es dòglet ell keze alat Majorság 
Ludak 2 Réczék 19 Tyukak 23 [Nagybarcsa H ; 
Ks 71. 52 szám.]. 1768 : az a' Nagy Szürke kancza 
I<o . . . Gelenczén el döglött [ZágonHsz; SzentkGy]. 
1773 Hunyadi János ökre a fák(na)k Kap-
lonyb(a) vecturázásával romlott meg, azt tudom 
hogj elis döglött a Czako Marton ŏkrit sem 
tudom miért döglött meg [M.léta TA; J H b II/3] | 
az borjuk pedig nem igen egessegesek mert ha jo 
tartást nem tettem volna rajtok eddig is el döglöt-
tek volna [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 1782 : 
égykor két Lovait alma után Rákosra kűldótték 
. . . a' jobbik el döglött, . felettébb meg terhel-
tetett s ugy döglött el [Torockó; Thor. XX/5. 
29]. 1795: Szolgálatomat miként tellyesitettem 
bizonyitya a Kollégyomnak el adott Gabonának 
bé szállittasa mivel akkor az uton egy Ökröm 
meg nyomorodván el döglött [Elekes A F ; BK'J. 
1806 jo Lélekkel valhattya é a Tanú hogy a 
Sertések közzül valamellyik (ne) k nem a kutya 
martzongás . . . hanem bizonyosan a Verés miatt 
kellett el dögleni ? [Dés; DLt 82/1810]. 1809 : 
a’ kantza azon ejtszaka viradtig eldőglőtt | 
a’ kantza haza jött, és ide haza döglett el [F.rákos 
U; Falujk 40, 43 Sebe János pap-not. kezével]. 
1810 azal sem lett volna szabad a más sertésseit 
agyba főbe ugy el verni h(ogy) a’ miat t egy része 
el dögöljék egy része meg vessen [Dés; DLt 82]. 
1825 : (A tehenek) hogy meg bornyaztak, majd 
mind egyiknek el döglett a' Bornya [Szentdemeter 
U; Told. Conscr. 125]. 1830 Veres János Urnái 
egy Bival döglött el [Dés; DLt 330]. 1837 A 
kappanyozáson el döglött . . . 4 kappany [Buda-

telke K ; Born. F. Ih]. 1844 : én ezt a Bivalt el 
viszem a Bongordbaa hogy fel éleggyen mivel 
szinte el döglik [Dés; DLt 379. - aHatárrész]. 
1861 : 18ik Janu(ár) el döglött egy fehér Juh 

. . el döglött két fejér idei bárány egy fekete 
bárány meg döglött vérben [Sorostély AF; TSb 
24]. — L. még az 1. jel 1829. és 1837. évi ada-
lékát. 

eldöglött elhullott/pusztult, megdöglött; prăpă-
dit, pierit, mort ; krepiert, umgestanden. 1771 
Tudgjaè a Tanú . . hogj . . . azon el dõglőt Biva-
lon mind betegségiben mind meg Nyuzásakor, 
mitsoda jelek láttattak, hogy azokkal a ' verés 
által lett el károsodását lehetne Ítélni, Nevezetesen 
hogj vért vizellett, es s(it) resp(ectu) midőn ganél-
lott mint az há j ollyan menté el tőlle ? [Msz; 
Bet. 7. vk]. 1829 El dőglett Méhek lepit ki főzve 
lett viasz 3 1/2 Font [Pókafva AF; Born. F. Ia]. 
1837 El döglött pipék és csirkék [Buda-
telke K ; i.h. Ih]. 

eldőjt 1. eldőlt 

eldől 1. összerogy/roskad; a cădea grămadă; 
zusammenbrechen. 1590 Myert hogy Sarlay Pal, 
az Zeorös András loat meg giogitotta, Azon Lo 
Az Posta alat eldőlt es meg Santolt volt Desre 
Meneseúel fyzettem f. - d. 70 [Kv; Szám. 4/XX. 
2 Hooz Lőrinc sp kezével]. 1629 Az Azzonj 
siualkodek s erre az Vra ki ieöuen . ugj 
wte feöben az Varga fia Horuat Jstuanth hogy 
megh szedwle hogj ott botorkazik uala az Apia 
Varga Georgy is erkezek egj fustelyal s ugy wte 
Horuat Jstuant agyba(n) hogy iningyarth el deöle 
[Kv; TJk VII/3. 94]. 1631 : az mint fogom vala 
züagjnak az karjat ki ranta magat kezemből, 
Zantaj a hasanak tarta az puskát, azonba(n) ugi 
czapa hozza züagj hogj el deöle Zantaj, es ugi 
esek azta(n) az uagdalas [Mv; MvLt 290. 258a]. 
1687 : az Annyak is ki jőve egy villaval akar van 
meg ütni Komsat, nem lattam mar ki ŭte meg az 
Annyakat el dőlle [Huréz H ; Szád. Algya Pri-
kanya (l) Boer (26) vall.]. 1773 Minek u tánna 
megittasodott . . . Asztalos Von az Vármegye 
Vagy is Stáb Házok felé . . . által ment volna 
el dűlvén el alutt [Dés; Ks 32. XXXII] . 1791 
nagyobb részin az embereknek nintsen kenyere 
hogy egész hétre valot hozzon, két napra valót 
hoznak magokkal és még abb(an) tart, dolgozik 
el fogyván pedig az eledele és i t t is az dolog sok 
levén . . . annyira jut a barázdáb(an) hogy az 
éhség miatt el dől [Szüágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.]. 

2. lerogy/roskad, földre rogy; a cădea la pămînt ; 
auf die Erde sinken, niedersinken. 1582 : égikor 
latot volt eg thehenet hog az Zyn vcza Kis Aytho-
nal (így l) Az hidnal ell deólt volt ki haitaskor 
. ., aztis az teób tehenek deólteöttek vala ell 
[Kv; TJk IV/1. 19]. 1716 a Zab vètést él végész-
tétém, de az jobbágyok szénátlansága mján igén 
nagy bajai ugy hogy el dőlt az Marhajok az barosz-
dába [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 
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3. elvágódik; a se prăbuşi, a cădea; zu Boden 
fallen, hinstürzen. 1585 : Monda Mihály . . Ieoy 
oda hegedwlny, Monda Mihály; En Nem mehetek 
Mert lm latod mely ighen Rezegh ember vagiok 

Az chaplar zola oztan, Menni el vgmond ha 
Iambor Az Aniad, Ladde mely rezegh hogy zolgal-
hatna óth ha mynd el Deól [Kv; TJk IV/1. 532-4] . 
1598 egi kewes vartatwa enis vtannok menek 
chiak tawwl nezte(m) hat az eggyk drabant 
el deole az horwattal de ne(m) thúdom mellyk 
eset felliewl [Kv; TJk V/l. 150]. 1772 : küzdőbe' 
menvén a' két fél el dőltek, le dőlvén Csutsival 
edgyŭtt . . . a' Szász János fiára, kinek is a' 
keze abból marjulást szenvedett [Torockó; Bosla. 
Vidallyi Mada Száv (40) zs vall.]. 

4. elnyúlik; a se întinde la pămînt, a cădea; 
(der Länge nach) hinfallén. 1629 lattam hogj 
rezegeskedett az azonj allat el deölt ott rutul 
ektelenwl el deölt tiztessegel legjen mo(n)dua 
rutul ki folt alolla (így l) | Az Vra(m) az Varga 
fiais ott deölt uala el rezegh uolt azt az Azzonj-
nepek ualtegh hagjgalak hantal [Kv; TJk VII/3. 
62, 94]. 1640 Hallottam azt Balogh Istvánnétul, 
hogy mikor Szentgyörgyre mentek volt innia, 
az szentgyörgyi malomnál eldőlt Nagy Péterné, 
Lázár cigány megtette neki [Mv; MvLt 291. 
233a—51a átírásban!]. 1736 Rabutin is igen 
részeg vala . . Ugy eldőltek az asztali vendégek 
az sok ital miatt, mikor tánczolni kellett, alig 
volt egynéhány férfi [MetTr 399]. 1767 : látám 
el dűlve a tűszejnél Botkor Vaszülyt [Majos MT; 
Told. 26. 5]. 

5. feldől; a se răsturna; umstürzen/fallen. 
7593 az kett kwpa bor arratt az azzonnak adam 
eggik kezemmel masikkal az zomokott kiwel 
borertt 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]. 7599 az fogoly legeny mentczye 
magat heotywel es ereositcze az tanuknak vallasit, 
hogy eo az zekerek el deolesere, ky miat Menihart 
deák megh holt, nem adott okott, hanem az rwdas 
legeny Balint verte vtanna az lowakat, es amjat t 
deolt el az zeker | az lowakis majd zelesek vala 
(így!) Akyk az eleott az zeker eleott voltak amelj 
el deolt Menihart deakkal [Kv; TJk VI/1. 3 7 9 -
80]. 1742 : ne mennyetek az uton a' szekérrel mert 
el dűl mivel az u t oldalos [Búza SzD; JHbB]. 
1794: (A szekér) a ' Sz. Fenesi alsó Fogadonál 
lévő Hid végénél eldűlvén égy szempülantásb(an) 
meg ölte [Gyalu K ; RAk 136]. 

6. megdől; a se apleca, a se înclina (într-o 
parte), a se culca (grîu); (um)stürzen, (Gras, 
Getreidesaat) sich lagern. 1613 : Az kapv lab el 
deolt czak iamazok tar t iak [HSzj kapuláb al.]. 
XVIII. sz. e. / . : ha idején meg nem kaszállyák 
el dűl a fŭve f t [Petlend TA ; AbN. - aTi. a rétnek]. 
1737 A' Tyukász Ház . . . két hellyenis meg van 
gyámolitva támaszszal, hogy el ne dŏjjen [CU. 
Petrichevich-Horváth Boldizsár conscr.]. 1786 
A mint tsak most oculálok azon házát . . . , én 
ugy Ítélem hogy oldalt magától dőlt el [Bet. 6 Fr. 
Nagy de Bere Keresztúr (58) vall.]. 1819: a ' 

Szekere eldőlvén égy kert mellet az Aszszony szé-
pen le tsuszot minden sérelem nélkült [Kv; Pk 2]. 

7. elintéződik a se decide; Entscheidung fal-
len. 1819 : I t t az Exp(onen)s Kretsun Joszivval 
a' békéllődésről beszélvén, s meg is edjezvén, 
azon állának meg, hogy valami emberek előtt 
dőljőn el a' dolgok [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 
1826 a panaszlo . . . számadásra vonattatván, 
hogy . . döjjen el 1821-be akkori ezen Járás 
Szbiraját Kasza Urat Arbitralta mind két fél 
[Nagycsán TA; TLt Közig. ir. 1528]. 1831 : 
látom egyik sem jár benne, hogy i t t jol dŏljen el 
's most a' vüág fonákul megyen [Kv; Pk 6]. 

eldőlés 1. feldőlés/borulás; răsturnare; Umstür-
zen, Umschlagen. 7599 : az Tanoknak vallasabol 
ky tetczyk hogy az zekernek el deolesere mind 
az rudas mester Adott okott [Kv; TJk VI/1. 
380]. 1600 : Noha az Tanuknak vallasibol eliceal 
hogy Menihart deaknak halala az zekernek el 
deolesse miatt teortent, De mjwelhogy ollian 
hozzw jdejgh futtattanak, es az futtatasban az 
el deolesre nagy okot az Nemes ember kwchyajs 
Adott nem tekinthet arra az teorweny hogy zanzan-
dekkal deolteotte Balinth vgy el az zekeret hogi 
Menihart deaknak holta teortennyek holott teob-
bekennis (I) voltanak az zekeren [Kv; i.h. 390]. 

2. megdőlés; aplecare/înclinare (într-o parte); 
Umstürzen/fallen. 1694 A szőlő felől és a ' Gabonás 
ház mellett lévő Ajtók is, ez közelb(en) meg irt 
Ajtohoz hasonlók, tsak hogj a' szőlők felőli való 
kűlőmbőz annyib(an), hogj eldőlésére meg hanj át-
lőtt, mind palánkjával egjgjütt : jóllehet támaszok-
kal gyamolitva vannak | Vágjon i t t az Major 
ház Ennekis éppűleti, meg hanjatolva(n) el 
dőlesére; két támaszokai meg-gjamolittatott | Mind 
ezek penig, ez meg irt rendbeli Paj tak es szin 
éppűleti, eldőlesekre meg hanjatlotta(na)k: gya-
molittatasok szükséges [Borberek A F ; BfR néhai 
ifj. Bálpataki János kúria-leír.]. 1871 A csűrnek 
megfedése mely fodozásnak nevezhető, és szintén, 
hogy az eldüléstől meg mentessék, . . későbbi 
időre halasztatott [Burjánosóbuda K ; RAk 113]. 

3. ledőlés; dărîmare; Umsturz. 1872 : a harang-
láb eldölésétől lehet tartani [Ardó Sz; ETF 107. 
25]. 

eldőlő. Szk s ~-félben levő dőlőfélben levő, düle-
dező ; gata să se dărîme; im Umstürzen begriffen. 
1740/1789: Ezen Csüres Kertben vagyon edgj 
12 Tölgj fa ágasokra épitett, de szintén el dülŐ 
félben lévő Csűr [Gyéressztkirály TA; EMLt 
Inv. 8]. 

eldőlõleg 1. dőlőfélben; gata sä se dărîme; 
dem Umstürzen nahe, baufällig. 1620 Boer Peter 
monda im lattiatok hogi a malom el dölöleg uagion 
s hituan azért ha mit raita en epitek az utan meg 
kel sommalnunk az epvletetis s abba hagiak a 
uegezest | a malomis hogi szinte el dölölegh uolt 
olj hituan uolt es vyolag epittette fel Boer Peter 
[Récse F ; Szád. ,,Reczey Kriztian Paul" (70) 
fej-i jb és „Reczey Radulj Boerezkul" (29) lb 
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vall.]. 7646 az szorosban való keőz, eldeőleőlegh 
leue(n), fel allattuk, tamaztis asattunk melleje 
[Kv; SzCLev.]. 

2, ferdén, rézsútosan; oblic; schräg. 1792 : 
Vagyon egy kukurizás kas, jo u j erös epűlet, a kas 
áll Tölgyfa Tőkéken . . . el dőlőleg meg támasztva 
vagyon [Apahida K ; RLt O. 2 Rettegi Zsigmond 
udvarháza]. 

eldőlt ige 1. feldönt; a răsturna, a culca la 
• . . ; umstoßen/werfen. 7582 : Farkas orban feyer-
dy vallia, hogy égikor latot volt eg thehenet 
hog az Zyn vcza Kis Aythonal Az hidnal ell 
deólt volt ki haitaskor ., aztis az teób tehenek 
deólteòttek vala ell [Kv; T J k IV/1. 19]. 7586 : 
hoztak ket hordo Czikokatis . . . elis deoiteottek 
volt [Kv; Szám. 3/XXIV. 48]. 7600 ; nem tekinthet 
arra az teorweny hogy zanzandekkal deolteotte 
Balinth vgy el az zekeret hogi Menihart deaknak 
holta teortennyek holott teobbekennis voltanak 
az zekeren [Kv; T J k VI/1. 390]. 7637 eczer az 
szekerünket el dŏ j tŏ t tŭk [Pókafva A F ; J H b 
XXV. 28]. 1638 lattam azt hogy niargal uala 
szekerestül az oldalon, ha nem azuta(n) Nagy 
Szabó Istua(n) Uram beszelle hogy mikeppen 
düteŏtte volt el eöket Czonka Ianos [Mv; MvLt 
291. 121a]. 1699 Déési Fe jer vari Janosne az eő 
klme eget boros asztalat el düjtőtte mely miat 
el omlot 3 ej tel seprű eget bora [Dés; Jk] . 1730 : 
megh hadtam jo gondatt viselje(ne)k reajak, az 
hintótt el ne dőcsek [Abosfva K K ; Ks 83]. 1745 : 
egy kufárnénak az egetboros asztalát az ŏszve 
való bomlasb(an) az mint az katona meg szaladot 
az parasztság utanna ugy dŏltŏtek el [Tuson K ; 
Ks 5. X/6 Bács Todor (80) jb vall.]. 1804: az 
asztalnál a poharamat teli boros vizzel el dütöttem 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 41]. 1806 
az ebéd felet el dűjtöttem vigyázatlanságból az 
aszszu szőlő boromat | délb(en) az asztalnál eldŭ-
töttem a boromat [Dés; i.h. 167, 177]. 

2. megdönt; a face să se încline; umstürzen. 
1768 Csűr tiz középszerű tölgy fa ágasokra epit-
tettve, a régiség szinte ell dőlti [O.kocsárd K K ; 
Ks 74. 55]. 

3. kidŏnt; a doborî; niederwerfen, umstürzen. 
1771 : az elő fákat el dőjtette az szélvész [Batrina 
H ; JHb 93. XIX.] | la Dimbul Zimdzi nevű Erdő-
ben Tavaj a ' szélvész igen sak fá t dőj tet t el: 
hiszem ideis jól láttzik az Erdő ritkulása [Radulesty 
H ; i.h.]. 1810: égy néhány Tő Törők Buza, és 
Fuszujka el volt dőlve mindjárt a ' Ker t mellett, 
mellyet hogy mellyik Tehén nyomott vagy dőjtett 
el nem láttam [Dés; DLt 144/1811]. 1833: egy 
rettenetes Szélvész palánt kerteket el döjtotte 

az asztagokat meg bontotta, kifedte meg az-
tatta — Két Kalangya szénát derékba ketté 
szakasztott [Marosludas TA; KfMiss.]. 

4. el/kifolyat; a vărsa; ausschütten. 1632 : 
Zöcz Mihalys ki jöue az pinczeböl, s akkor 
dŏteöttek volt el az egres leuett [Mv; MvLt 
290. 82a]. 

5. eldönt, döntéssel befejez; a decide, a încheia 
printr-o decizie; entscheiden, Entscheidung treffen. 

1801 : az ítéletekre bé adandó levelekből és fel-
adásokból vagy ha lennének ésketésekből ezen 
dolgot végképen megitéllyék és elis döjtsék [Mak-
fva MT; DLev. 1. Vi l la . 21]. 1867 : beszélgessenek 
össze édes Sogor Ur mind hárman s' heljböl el 
kell döjteni a dolgot [Bözödújfalu U; Pf. Kovács 
Sándor lev.]. 

eldőlt igenév 1. ki/ledőlt; dărîmat, prăbuşi t ; 
umgestürzt/gefallén. 1600: Hogi az scholaban az 
el deolt keo falt be rakattuk . . . a t tunk d 48 
[Kv; Szám. 9/IX. 45]. 7777 ; az el dölt es el aszott 
fákból magak szükségekre szoktanak volt hordatni 
[Kersec H; Ks 93. 19. 6]. 1805 : egy el dölt darab 
falat is sövényből újra tsinaltatott [Csekelaka 
AF; KCs 16]. 

2. ledőlt; răsturnat; niedergestürzt. 1840: Ká-
sova Gyalagassai az eldőlt őll fákot igazí-
tották [MT; Born. G. XXIV]. 

eldőltŏtt eldöntött, döntéssel befejezett/lezárt; 
decis, încheiat printr-o decizie; entschieden, aus-
getragen. 1812 : ezen judicialiter el dőjtött perben 
azt határozták a Mlgs és Felséges ítélő Székek 
[RLt II/1. 83]. 

eldönget elpüföl; a bate măr ; verhauen/prügeln. 
1855 : a falusbiro elpauaszlá, hogy az éjjel a tobor-
zók kötekedése következtében a falusi legénység 
botra, azok meg kardra kapván, gonoszul eldön-
gették egymást [ŰjfE 267]. 

eldöntendő véglegesen megállapítandó; de sta-
büit definitív; endgültig zu entscheiden. 1861: 
a' hun a' népesebb Ekkl(ési)ákba képviseleti rend-
szer lenne szükséges ott a ' szám minimumának 
meg határozása csak is a' közzelebbi vi'sgálaton 
lesz eldöntendő [Gyalu K ; RAk 63]. 

eldrágít megdrágít; a scumpi; verteuern, teuer 
machen. 1651 : az Ser fŏzeŏk ha sert akarnak 
feŏzni, főzzenek korcziomara való jo sert 
De azt igen eleotteok uiselliek hogy az arpat es 
egyeb gabonat el ne szűkiczek es dragicziak az 
varos piaczana [Kv; PolgK 142. — aTi. a gaboná-
nak a kv-i piacon való felvásárlásával; éppen 
ezért „azon legyenek inkab — írják tovább — 
hogy kŭlseŏ hellyen es ne(m) az varos (na) k terri-
tóriumán szedgyek es vegyek be", azaz ne a kv-i 
piacon szerezzék be a gabonát]. 

eldrincsel elcserél; a schimba; ver/eintauschen. 
1579 Ezt az Stamp eoreokseget vgimint saiatt iat 
drinzelte volt el Farkas Tamasne . . az meg 
neuezet Karkai Varga Mattiassal [Abrudbánya; 
Berz. 17]. 

eldug 1. elrejt; a ascunde; verstecken. 1568 : 
András Kato valamy pénzt kezd keresny, 
Es Talal az gazda szolgaya meg, negyed fel talert, 
s mond András Katho hogy eoue, Es az Arnyek 
szeken lellte, valamy arany fonalai eozue, es vgy 
dugta volt el, egy torsok ala. az onon Erzenyebe 
[Kv; T J k III/1. 233]'. 1598: Joue egy legeny 
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vgian az tehenes ember Zolgaia, mo(n)da, gazda 
vgymond az tehen megh boriuzot, es az Alparęti 
legenyek az tehennek az fiatt elis viuek, az 
teouisbe elis dugak [Alparét SzD; Ks]. 7603 : 
az kathona annak eleottejs el menth volna de 
syweget el dugtak volt [Kv; TJk VI/1. 668]. 
1617 oly marhat Duktam el hogy ha Micola 
Demeternenek hyre lenne benne Byzon megh 
Siúalkodnek [HSzj marha al.]. 1638 ez az András 
nagy sikoltua be jöve s kezde mindgyart az őrregh 
ember szidni hogy el dugtad esse lüek fia az bort 
[Mv; MvLt 291. 170a]. 1689 annak utánna az 
házb(a) bé jővén, az ágyban fekŭttek, és Virattig 
paráználkodtak ketten, melynek nagyob bizon-
ságára, az macsukáját el dugtam volt [Kopácsel 
F ; BK. Lupul Szurlásul relicta Sztánka (30) jb 
vall.]. 1712 k. Boldisár Vajda . Tudom bizo-
nyosan hogy az egy Companiának az adóját 
egészszen el dugta és el rejtette [T; Törzs. Bányász 
Péter (50) cigány vall.]. 1732 hejj Persi ha teged 
meg esketnek megmondot ( !) hogj az ingünkbenis 
pénzt dugtunk el [Asszonynépe AF; Szentk.]. 
1752 asztalra a' mely bort fel adtam abból maga 
Tisztartó uram egy bokályal eldugott, s' 
Péterffi ur(am)n(a)k akart véle kedveskedni [Szent-
demeter U; Ks 83 Sükei Mihály lev.]. 1761 
ezen Mgos Grŏff Ur eó Nga csűriből el veszet 
Buza Petrucza Ignát Paj tá ja meget tanáltatott 
meg béis volt takarva valami izékkel de ki vitte 
ki dugta el nem tudom [BSz; Ks 25. III . 68], 
1844 : a' Lopott portékákat . . . el vittem a' 
Csere nevü szőlő Gyepűibe, ott el dugtam az 
őrdog vett réá s a rosszsz Társaság [Bágyon TA; 
KLev. Koptyil Juvon (26) vall.]. 

2. bedug, a băga; (hin)einstecken. 1629 ezer-
szer megh eskenne(m) hogy meg az Nadraga szijais 
hogj kin vala aztis özue takargata s el duga [Mv; 
MvLt 290. 184b]. 1733 A Novizans fel . nemis 
dugta volt el a gyolcsot vagy Holnya alá vagy 
mentéje alá [Torda; T J k I. 15]. 1762 Nem hogy 
életében hűséges fiu lett volna edes Annyához de 
meg halálazvánis, . azt mondotta, meg Papnak 
se adgyanak hirt, hanem tsak dugják ela a ' mint 
lehet [Torda; TJk V. 77. - aTi. a földbe]. 

3. elrekeszt; a zăgăzui/stăvili; (ab)dämmen, 
stauen. 1655 Kosa Pal az fóldjn dugast csinált 
el dugta az uizet hogi az eó fóldjn ne jario(n), 
annak előtte az derek uiz mjnd az Kosa Pal 
fóldj(n) megie(n) uala le [Szentgyörgy Cs; BLt]. 
1736 Vaslábu® kŏzŭl az patakot ugy el fogták 
és dugták hogy Semmj viz nem folyt . . Vaslábu 
kőzött [Gyszm; LLt Fasc. 161. - aVasláb Cs]. 
1840 Gőrgénya . Gyalagassai a pappiros 
Malomrol a vizet dugták el [Born. G. XXIVb. 
- aMT]. 

eldugás elrejtés; ascundere; Verbergung. 1765 
nem observáltam . . annak a petáknak el dugása 
dolgát [Karkóa; Eszt-Mk Vall. 250. - 'Boros-
krakkó AF]. 

eldugdos eldugogat, ide-oda eldug; a ascunde 
ici şi colo, a ascunde într-una; (hier und dort) 

verstecken. 1738 mikor . . . elé hajttyákis a 
váltó szekereket, el dugdassák Enyeden [Harasztos 
TA; Ks 99 Orbán Elek lev.]. 

eldughat elrejthet; a putea ascunde; verstecken 
können. 1849 Kelemen Béni igen is jol tudja 
hogy mikor és miket vásárolgattam mert aza előle 
nem volt hova eldughassam [Kv Végr. Vall. 
50. — aígy, de azt h. !]. 

eldúl 1. lefoglal; a lua/sechestra; beschlagnah-
men. 1598 Amikoron en borsos Gergelyei beszel-
gettem Akkoron semminemeo zidalmott teolle az 
Coloswarj vraimra nem hallottam, hanem chyak 
panazolkodott ereossen hogy theorwentelen habor-
gattatt jak az Coloswarj vraim, es marhayatt 
theorwentelen dúltak el [Kv; T J k V/l. 263]. 
1602 k. negi òkrett ozd fal varaa úzette wala 
hogi el ne dulliak [Máréfva U ; UszT 16/16. — 
aOcfva U]. 1604 : En ot ne(m) woltam mikor Estue 
az bolgár georgh marhait el dúltak, de azt Jol 
tudom hogy buzaiat zabiat Zekel miklos takaritata 
el mind: 27 köblet wittettem En az fele buzat 
altal soljmosraa. — [i.h. 20/319. — aNagy- v. Kis-
solymos U]. 1632j 1634: mostanis keues Jobbagi-
nak minden marhajokat el dúltak uolna [Koronka 
MT; Told.]. 

2. feldúl, kifoszt; a prăda; verheeren, (aus)-
plündern. 1562 Akkor Gernyeszeget is mind eldu-
láka alá jöttökben a Maros mellett [ETA I, 19 
BS. — aA szabadságuk visszaszerzése érdekében 
János Zsigmond ellen felkelt székelyek]. 

3. elrabol; a jefui; jn etw. rauben. 7562 
Azután egy péntek napra kelve, szállának Koronka 
mellé, és azelőtt való dúlástól a mi megmaradott 
vala a Mihályfi Tamás házánál, azt esmét mind 
eldúlák és a házat is elégetek [i.h.]. 1599 : Ha mi 
marhájokat pedig eldúlták és kóborlották volna 
az föld népe, kik nem az mi hadunkba valók vol-
tak, azokat is fogyatkozás nélkül restituáltassátok 
nekik [Gyf; SzO V, 164 Mihály vajda rend.]. 
1601 az Mihály vajda kijövetelekor mindeneket 
eldulták vala a székelyek, semmijek nem maradt 
valamivel éljen [Vargyas U ; DanielO. 8]. 7632/ 
1634 mostanis keues Jobbaginak minden marha-
jokot el dúltak uolna [Koronka MT; EMKt VI. 
E. 2. 247a]. 

eldúlás elrablás; jefuire; Raub. 1604 az bizon-
sagok uüagoso(n) be hozzak uolt az Inquisitorok 
eleot, hogy az Alperes zemeliek jelen uoltak az 
Actor marhajnak el dulasakor, es hazanak el 
égésékor [UszT 18/181]. 

eldúlat 1. elfoglaltat; a puné să sechestreze; 
beschlagnahmen lassen. 1592 : E n hosza(m) kyl-
dett egy embert Beözòdit, en neke(m) azt izente 
hogy engemet Az Királybiraknak ki feleltek azo(n) 
Beŏzòdy Istuanffy Istuan(n)al . . . az orajat sem 
tudgyuk melybe el dúlatnak [UszT]. 1604 : walamj 
wetsegbe Essöt wolt az A az wra es ozonia (!) el-
len, azért dulattak el marhaiat [i.h. 18/128]. 1610 
Gábriel papot es azon az Jozagon fogtak volt 
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megh Portik balasneual, melj Vétségéért az pap-
nak Lazar Istuan minden Jozagat el dulatta, 
mint hogj az eo hazanal kaptak uala megh [Alfalu 
Cs; Törzs ,,Nagi Antalné Orsoljazzonj" vall.]. 

2. (törvénytelenül) elvétet; a puné să ia ín 
mod ilegal; jm etw. rauben/wegnehmen lassen. 
7615 Lazar Ersebet ielenti hogy az el mult 
napokban cziczioban® lakó Kelemen Mihály hatal-
masul Jobbagia hazara menuen, es aytaiat abla-
katt be teŏretuen Jobbagiat fogva vitette marhaiat 
el dulatta [Bál. 41. - aCsicsó Cs.]. 1635 mihelt 
onnat haza jeőtte(m) mind giarast Both András 
ket eőkreőmet es haro(m) üneőmet el dulatta 
hajtatta [Ditró Cs; LLt]. 

3. elpocsékoltat; a strica/prăpădi; vergeuden 
lassen. 1651 : Czykszekbe(n) Menasagh faluanak 
Pottiand neuű rezibe(n) lakó emberek, marhaj okot 
rea wzetue(n) az megh neuezet helliet . el 
dulattak es megh etettek [Csíesó Cs; Bál. 41]. 
77/7 Affelett az ott a njáralo Rácz militia a derék 
passuson, az Gymćsbén dulatta el két ezer szekér 
szénára való füvonkőt is [Cssz; INyR. — aA 
havasi átjárókon]. 

cldúlt 1. lefoglalt; sechestrat; beschlagnahmt. 
7642 Latua(n) Sarközj Janos Uram Jobba-
ginak illjen nagj negligentiajokat talaltatta megh 
Nemzetes Gauay Peter Uramat leuele altal 
hogj eo kglme . Sz: Gal Napigh adna k j Jobba-
gianak az el dult es el hajtot marhakat [Sófva 
BN; Ks 41. B]. 1650 : Sarközj Janos Uram . . 
vagj az el bujdosót Jobbagiokat vagj az eldűlt 
marhakat szörin eleö allat ja, vagy ha az alat az 
marhakba(n) el veszne, vagj megh halna, azok 
helyebennis valamit megh böczültek volt hasonlot 
allat heljeben [uo.; i.h.]. 

2. elrabolt; jefuit; geraubt. 1604 : az Juhok 
vtan kel menniek chikba merth akkor mennek 
volt az el dúlt marhak vtan [Ülke U ; UszT 18/143]. 
7615 Lazar Ersebet ielenti hogy az el mult 
napokban czicziobana lakó Kelemen Mihály hatal-
masul Jobbagia hazara menuen, es aytaiat abla-
katt be teŏretuen Jobbagiat fogva vitette marhaiat 
el dulatta parancholiuk serio hatalmasul 
el foglalt es dult marhaiokot feoldeokŏtt, el vitt 
zolgaiat Jobbagiatt Kelemen Mihalial meg adassa 
[Bál. 41 fej. - aCsicsó Cs]. 

elduzzog (hosszasan) durcáskodik; a se bosumfla; 
anhaltend trotzen. 1769 Ne Duzzagjon tovább, 
mivel Kedves Ŏtsém Uram, el Duzzog magában 
két esztendeig is és nem tudgya sokszor maga is 
miért Duzzog [Mv; Told. 19/45]. 

eldííjt 1. eldőlt 

eldűl 1. eldől 

eldüledezett eldőlögetett, ledüledezett; răstur-
nat, căzut la pămînt; um/niedergestürzt. 1597 
B : wram w kegelme hagiasabul fiszedtem az hidel-
wieknek az kik az Király Reten az el dwledeszet 
kalongiakat fel raktak [Kv; Szám. 7/XIV. 4 4 - 5 
Th. Masass sp kezével]. 

eldűt 1. eldőlt 

elé I. hsz 1. előre; înainte; nach vorn, voran. 
1570 : Katalin Kalmar Illesnea, hogy Az Bolth 
Ablakon fekwt volt ky zabo Balinthne, Eo azon 
megen volt eleh | Eotthues ferencz Megen volt 
azon eleh az kwt asonak egyk hogi megh lattliya 
oda zolyttia, Es azt Mongia neky Jo attiani fia 
Nem Thwdom myt kely Mywelny az kwtnak hogy 
ky apad az vyz beleole [Kv; TJk III/2. 191, 194. 
— aTollban maradt : vallia]. 1572 : az vchan Megien 
volt Eleh az piach fele [Kv; TJk III/3. 29]. 
1591 Lattam hogi Keomies leginiek hazam eleot 
tartanak ele | Mikor égikor hazam eleot wlnenk 
Ieo vala azon ele Baba Ersebet [Kv; T J k V/l . 
83, 133—4]. 1632 megie(n) uala ot az uto(n) 
ele az Vízi Georginé fia Geòrg [Mv; MvLt 290. 
104a]. 1708 az egyik ŏkŏr le hajtot szarvú kajla 
ŏkŏr bogár szŏrŭ az másik sárga buta, edgyik 
szarva elé áll [Kv; TJk XV/1. 9]. 1715 : â határ, 
onnét ki mégjen igenesen, a Kalocsa felél való 
Csupra, ott edgjez meg mind a három Határ, 
Cserneki, Paptelki és Gorbai határok és mégjen 
fel ă Felső Csupra, â hol is a Sz. Péteri határral 
megh edgjez, Onnét az élen elő a hegjen elé min-
denütt [Csákigorbó SzD; EHA]. 1736 : Petki 
István, félen híjjá Apor Lázárt és kérdi tőle: 
Bátyám uram, miért kelle az hitetlen szamár 
zekés bocskoros embert asztalhoz ültetni, kivált 
oly elé? [MetTr 420]. 1747 Méltoságos Aszszonj 
Toldalagi Mihályné Aszszony Njilljátol fogva elé 
menvén az említett Méltoságos Aszszony eŏ Nga 
Csegljes Lábotskája [Told. 9]. 1753 a ' Fellaki 
híd felöl való oldalon elé mindenütt a ' Határ 
széléig egy óldal tilalmas erdő [Apanagyfalu 
SzD; EHA]. 1768 (A kanca) olljan Fortelljos 
vólt hogy midőn meg kutyálta magát az Üres 
Szekeret is nem elé hanem hátra tojta . most is 
hogy elé hoztuk volt azon Fortéllj benne volt 
[Páké Hsz; SzentkGy]. 1784 mikor éppen a 
Föld hidhoz érkezénk látok mind ketten hogy 
Széjes Josef szalad az Uton elé a Széjes Péter 
kapuja felől a Főid hid felé az Uton [Béta U ; 

Szk : ~ 
álló szarvú. 1692 Harmad f ŭ ŭnŏk 

Sárga elé alló szarvú | Öreg Tehen Barna 
ele allo szarvú bellyeges ŏregh Tehen Ordacs (l) 
elle alló szarvú, bellyeges [Mezőbodon TA; 
BK. Inv. 22—3]. 1727 Konya elő alló szarvú 
rőt őreg tehen [Nagyfalu Sz; BfN Nagyfalusi cs.]. 
1755 Kik elŏ allo szarvú nagy ösztövér Tehén 
[Batiz H ; BK sub nr. 102a Naláczi conscr.] & 

hátra. a. ide-oda, fel-le. 1716 k. Én, mint Noé 
részeg cápja, ugrottam menten elé s hátra [Bethlen 
önéi. 229]. 1749 irod az szegeny-kis Fiacskánk 
Sullyos nyavalyajat, meg vallom igazán mai napon 
nem tudom jol hogy miként jartam elé s hát ra 
[Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 
1805 az égyik földemet hoszszan az u t szom-
szédosittja, s az ottan elé s hátra járó Lovak Csit-
kok és marhák az utbol ki csapongván gaboná-
mat az ut melljékin el tapottják és ėl károsit t ják 
[Kv; Pk 2]. 1838 i t t kudulgatván elé s há t ra 

5 1 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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tekergett [K; KLev.]. — b. előre-hátra, ki-be. 
1737 : Egy főidőn állo paraszt Almáriumotska, 
mellynek is vágjon két rekeszsze, elé s hátra huzo-
gato deszkájával [Csákigorbó SzD; J H b K XXVI/ 
13. 6]. 

2. elül, elülről; din f a ţ ă ; (von) vorne. 1724: 
a Seges-vári Leány panaszk(odik) nékem, h(ogy) 
ha Pekri véle elé meg un(n)ya, őtet hátul fordittya 
Tŏrŏkössen [M.királyfva K K ; BK]. 

3. előbb, fentebb; mai înainte, mai sus; vorher. 
1632 Prouentus. Egez Élest adnak az varhoz 
ualo eőregh falunak edgike ezis mindenekb(en) 
kiket most i t t reőuidsegnek okaert el hagiok, 
holott ide ele beö bezeddel megh jedzettwnk 
[Russor H ; UC 14/38]. 

4. jog ~ vagyon dolga kb. fellebbvitelen van 
az ügy/a per ; cazul/procesul este ín recurs; der 
Prozes befindet sich im Rechtsmittel. 1596 : Megh 
ertettyk hogy Jozagoth akar keresni teóllynk, 
de az Jozagh feleóll, mind malom es egyebek 
feleóll ele uagio(n) dolgónk az Tablara, merth 
my Vrunk eo felsege donatioiaúal el Ik ta t tuk az 
myenket. eò kegme c(on)tradicalt s abba all Azerth 
azt mo(n)dgiuk, ezeri eó kegme it ne(m) kereshet 
myert ele uagion dolgúnk [UszT 11/25]. 

II, nu înaintea, dinaintea, ín fa ţa de ; vor. 
1873 Kebli tanácsunk az ügyet ajánlattal ter-
jeszti az ekklesiai gyűlés elé [M.bikal K ; RAk 
304]. 

Feltűnő, hogy sem a NySz-ben, sem a XVII—XVIII. szá-
zadforduló erdélyi nyelvének nagy kincsestárában, a PP-ben, 
sőt ennek későbbi, XVIII. századi és XIX. század eleji kiadá-
saiban e címszó nu-i használatára nincs utalás és adalék. A TĘSz 
ugyan a korai nu-i jelentkezésre a JókK-ból (1372 U./1448 k) 
ismer, de szövegszerűen nem idéz adalékot, ott azonban a nu 
jel-e: 'vkivel szemközt; entgegen'. A fennebb tőlünk idézett 
egyetlen adalék is meglepően nagyon késői. 

elé, elé- 1. még elő, elő-

eléad 1. előhoz; a scoate/aduce ín f a ţ ă ; vor-
bringen. 1560 : Az pereseknek mely marhayok 
Themeswary Jánosnál volth mellyeth az Testa-
mentom kor az aszony ele ada ezeka [ JHb QQ 
Temeswary János reg. — aKöv. ötvösművek, éksze-
rek, háztartási cikkek fels.]. 1585 13. Decembris 
be mentwnk a Templumban Es a ' zokas szerint 
midőn az egyház marhaiat megh latogattuk volna 
talaltunk azuagj a t tanak az Egjhaz fiak elŏ kez 
penzwl f. 272 d. 95 [ K v ; Szám. 3/XIX. 46]. 
1606 kerdę Palfi Ferencz Palfi Is tuant hogi 
melljek azok az eóreksigek Palfi Istua(n) azt 
monda hogj, Adgia ele chiak az leueleket es Ázok-
bul ki teczik [UszT 20/183], 1648 : az Bethle(n) 
Istua(n) hidegh tetemet hozua(n) hol mi Katónak 
szállottak volt be, kenszergetve(n) hogy hazi esz-
keŏzeŏt adgyak ele [ K v ; T J k VIII/4. 320]. 
1751 : látván Vandornak rendetlen dolgait kiál-
tozásit szüntelen intették, bestelen szavairól fed-
dették, de . . . azt felelte, nem gondolok senkivel 
mert egj véka pénztis tudok elé adni ha kéván-
ta t ik [Balázstelke K K ; IB] . 1820: Bása György 
. . . a ' Báró jobbik Borotvájá t Csizma Szárába 
rejtve el vitte, mellyért a ' Báróné addig Simbelt 

raj ta , míg meg kellett lenni hogy elé adgya [Várfva 
TA; J H b F. 48 Bontz Mária Szakmári Sámuelné 
(37) vall.]. 1831 : késő éjszaka egy uri ember jŏn 
bé a ' házba lámpással s azzal tsak f ir tatni kezdette 
Vonutzot a ' Ludért, hogy tŏstént adná elŏ, legot-
t an kopasztva elŏis adta [Dés; DLt 332. 16]. 
1849 : Kelemen Béni magát meg mérette, . elő 
adván Kelemen Béni a ' poszto nemüket, hogy 
azokból kelletik számára ruházatokat készítenem 
[Kv; Végr. Vall. 65]. 

2. ? előteremt; a aduce/procura; herbeischaffen. 
1756 : lá t tam Németi János Uramat erősen busulni, 
és boszszonkodván mondani előttünk bár tsak 
adná elé az eb a ' Lelke azon pénzt, valami uton 
módon [Kv; Mk IX. Vall. 181]. 1807 Angyel 
Nyikuláj MCsügedi Egyházi Nemes, egy Sárdi 
Emberrel . . . Házamba bé jővén előttem tziva-
kodtak, a ' Sárdi ember azt mondot ta miért szag-
gat tad el a ' contractust add elé [Gyf; Eszt-Mk]. 

3. bemuta t ; a prezenta; vorzeigen. 1570: 
Barath Leorincz azt vallya hogy Az Mely Menedek 
levelet Zekel peterne eleh adot . Ew I r t a azt 
[Kv; T J k III/2. 16c]. 1610 Áznak vthana Bwrkör 
Catha Azzont Ereős hwttel megh eskwttetwk 
hogj mindenemeö Jókat az ozlasra elleo hoz, ad 
es neúez [Kv; RDL I. 6]. 1616 bizonyságul 
Beldj Kelemen Vram czedolaiatis ada eleŏ hog) 
oda ualo Jobagj [Hatolyka Hsz ; BLt]. 1644: 
megh Eskettük hogj valami iok Vra holta u tan 
marat tanak azokat mindeneket Igazan ele 
nevez, mond es ád [Kv; RDL I . 24]. 1698: látván 
eŏ kglme ez Görögnek beszédébe való tétovázását 
és hogj az Arannyokat nem akarta elé adni, annál 
inkább gyanossá tészi magát [Nsz; KaLt Apor 
István ir. Simonffi Mihály lev.]. 1770 a ' praeten-
siob(an) forgó Erdőről emánált Contractualis leve-
let ad controversiam decidendam elé nem adta 
[Torockó; Bosla]. 1834 : az Alsó Sinfalvi Határnak 
a ' Felső Sinfal vi Birák gondviselése alá állittolag 
lett által adásáról kŏltnek lenni hirelt Egyezményt 
az Allperesek a ' Felperesi többszöri sürgetésekre 
elŏ aćíni nem bátorkodtak [Asz; Borb. I]. 

4. k iad; a elibera; ausliefern. 1570: Kéwer 
Marthon ezt vallya . . . hallotta hogy Zabo Balinth-
ne Mongya volt Danchaknenak Menny el az To-
romba Mond megh az gonoz azonnak hogy ha my 
Nala vagion az Marhaba aggya eleh, Merih Js ten 
Engem el vezesen ha megh Nem chepegettetem, 
ha Theoruen Aggya [Kv; T J k I I I /2 . 67]. 1576: 
Wolth negyedyk partha eo, de az th melytth 
Jstwán nem Ada eleo eo twgia howa te t t e [Szamos-
fva K ; J H b K XVIII/7. 2]. 1591: Miért hog 
penigh az János vram Zolgaloia lopta volt el az 
Daikatol Susannatol az Araniat, en az leant 
verem es firtatom vala erette, hogj ele aggia az 
Araniat, mikor ele hozak az Araniat, de zeorin (!) 
ne(m) lat tam valami o pinztis l a t t a m hogi eleo 
ada [Kv; T J k V/l . 179]. 1648 : az Inc tus jurallio(n) 
azo(n), hogy az melj bonumokba(n) az Aszszony 
keres raita ha mi nala va(gyo)n mind eleŏ adgy a 

es ha valakinek mit adot volnais benne volta-
képpen eleŏ mondgia Iuralua(n) az Actrix Aszon-
nak keresetiteŏl fel szabadul [ K v ; T J k VIII/4-



803 elégségesképpen 

293]. 1688 Szendrei Janos es Felesege Dienes 
Kata Aszony egymás kőzőt való egyet mások 
iránt való dolgot Assumalvan, Tet tczet az eo 
Nga szek(ene)k hogy mind az két felek egyet-
masokat hi t szerent elő adgyak Inventar(ium) 
szerent [Dés; Jk ] . 1701 : Az kész pénzt is tartozik 
Balasi Boldisár elé adnia , min t hogj nagjobb 
lévén nálla állott, és igaz részét ug j mint felét 
ki adni [Kissolymos U ; BLev. — *Ti. id. Balási 
Boldisár a fia, i f j . Balási Boldisár feleségének]. 
1762 min t hogy pedig semmi jussa nem volt, 
mindeneket kezéhez venni, t ehá t . adgya elé, 
és abból az A. maga Condivisionalissaval . . . 
osztozhassék [Torda; T J k V. 77]. 1772 ilyetén 
szokal kénszergettek engemet : Tsak meg kell 
mondani mer t a ' Bárois meg fog még azonn eskünni, 
és egy gombos tőig mindeneket elé kell adni 
[Drág K ; TSb 21]. 1849 elé add az Apád pénzit, 
mert mindgyár t meg ölünk [Héjjasfva N K ; CsZ. 
Hegyi Mihály (18) vall.]. 

5. á t a d ; a p réda ; übergeben. 1595/1603 En 
Zarkandi Anna . veot tem keszemhez egy keozep-
szerw lapos ladachykat Az en Bizodalmas Vram-
túl Keresztúrj Christoph vramtwl valamykor, 
w kegyelme, en twle(m) eleo kéwanna Az ladai 
eleo Aggyam, En, es Az en Maradékom w kegyel-
menek, es Az w kegyelmenek Maradékinak [Hadad 
Sz; Ks P. 16]. 1678 En Palogiaj Mihály az 
Desy Rationistasagban . minden né vei neve-
zendő jövedelemben sem az Contrabantban magam-
nak t i tkon el ne(m) tar tok, hane(m) egi szóval 
minden nemŐ jövedelmet proventust elé adok 
[Gyf; K a L t Apor Is tván ir.]. 1733 az mostan 
kü ldö t t hordoja u t án k(ne)k el kuldek és ha ide 
adgyák gongját viselem, s jŏvendŏb(en) elé adom 
[Borosbocsárd A F ; Borb. I I ] . 1817 : Méltóztassék 
azért Nagyságod Veres János Malícíaít Törvényes 
itéllet alá bocsátani, és őtet Arestomba tétetni, 
mindjá r t meg lá t tya Nagyságod Mennyi pénzt 
ád elő Nagyságodnak [Szászzsombor SzD; IB. 
Szentmiklósi I s tván ref. pap lev.]. 1849 a ' volt 
Fogados adot t elé három zatsko vetemény 
magokat [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

6. előad, elmond; a prezenta/spune; vortragen. 
1591 protestálunk zaúa halúa ne legien keseŏ 
minden Jgassaginkotth beöúeben elo adnúnk | 
aztis mondgia hogy eo akkor sem jelen való pro-
katora se(m) eo maga eleo nem t u t t a vala dolgát 
adni [UszT]. 1610: azt a ' parantsola ta t adgia 
el<ó> . . . , mert ha eló nem adha<tia> s okan nem 
hiuatta, azt mondom al leuellel iar t [i.h. 52-höz], 
1680 Harmad ízben adgyák elő vérségeket az 
Őrdőgh, és S tamp famüiák [Kv ; R D L I. 158]. 
1746 : Anno 1746 Die 5. Febr. Jŏvének bé hozzám 
Varsólczrol* az Ecclésia képéb(en) Dácz István 
és Dácz Péter uramék, adván elö az Ecclesia meg 
edgjezésébŏl let t akara t tyá t a Prédikátornak tar-
tozó Tűzi Fa i ránt [SzVJk 72. - aSz] | az Ocula-
torok az ban jaka t revideálván mikeppen intézték 
az szerent ele adgjak igaz lelkek esmereti szerint 
[Torockó; Bosla]. 1766 Métát erigálni nem 
lehet, okát ennek bőségesen és értelmesen eléis 
adni k ivántom [Torda; T J k V. 329]. 1776: A 

Dispensatiot lattam . . , egyenesen nékem volt 
dirigálva, vagy engedelmemböl ã Kóródi Káplán-
nak, de azomb(an) ă M. Praepost Urnák ülyen 
Levelét vettem a' mint itten in authentico elő 
adoma [Egrestő K K ; GyL. Jos. Székelly (28) 
parochus cath. vall. — aKöv. a latin levél]. 1831 : 
Vas Mihály Fia Pista . elö adgya: hogy egyelébb 
magára Vas Pistára akarta fogni a tolvajságot 
[Dés; DLt 338. 8]. 

Szk : a pert viszi a pert/az ügyet. 1586 : 
meg fogadam Igyarto Georgyeot procatornak eo 
ellene Mikor latua(n) penigh hogy Nem zorgal-
matos benne hogy eleo Aggyá peremet, Egykor 
en Magham Menek a' birak eleybe, Mondek neky 
Igyarto Georgnek, No Ad eleo a' pert [Kv; TJk 
IV/1. 583]. 

7. elő/felsorol; a enumera; aufzählen. 1713: 
az jobbagjókat elő hivatva(n) rendel őket meg 
eskettük, es hit szerint, valaholott az urak udvar-
háza utan való nemes Földeket, Szőlőket, reteket, 
erdőket tudtanak, ki járták, az hatarat meg 
mutogattak hit szerint mindeneket elo adta-
nak [Orbó SzD; J H b XLI/2]. 

8. magát. a. mutatkozik; a se prezenta; 
sich zeigen/bekunden. 1739 külömb(en) is a mint 
a dolgok magokat elé adgyák sokkal terhesebb 
az mostani szolgalat, mint az tavalyi [H; Ks 99]. 
— b. előtűnik, feltűnik; a apărea; zum Vorschein 
kommen, erscheinen, 1763: tsak három Lépés-
nire' adgya elő magát egy kőből ki rákot Kut 
[Hortobágyfva Szb ; Born. XXIX. 19 néhai Horto-
bágyi Gergely György conscr. 12]. — c. adódik; 
a se întîmpla; sich (er)geben. 1790 ha valami 
olyos dolog adja elő magát, legotton Nsgtokat 
tudósítani el nem mulatom [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1796 Mostan hogy ez az alkal-
matosság ellé adtta magát, a mult Esztendőről 
való Patikabéli Specificatiot elküldeni bátorkod-
tam [Kv; Somb. I]. 1827 immár ollyan dolgaim 
adták elé magokat, hogj ma éppen semmit sem 
tudnék készülni, és a ' Halgatok előtt szégyenben 
maradnék [Nagykadács U ; Pf]. 1835: De azon 
kiviil többször is valahányszer valami betegség 
adta elé magát tüzen vizén mind annyiszer kül-
detett ŏ Nga Doctor után éjjel nappal [Zsibó; 
WLt]. — d. közbejön; a interveni; dazwischen-
kommen. 1770 : adá magát elő illyen el liáritha-
tatlan akadék [M. fráta K ; CsS]. 1795: ha ne 
talám ide hátrébb valamelly kedvetlenségek, és 
alkalmatlanságok, adnák elö magokat ŏ Ntsága 
Semminek oka nem lészen [Ádámos K K ; J H b 
XX/18]. 1815 Ha pedig azon Teleknek ki váltá-
sában olyas nehézségek adnak elé magokat, hogy 
abban a ' maga Aszszonyi tehetetlensége és Öz-
vegysége miatt el nem járhatna, tehát ugy az írt 
I f jú Aszszony Testvérjének Tetes Peley Elek 
Urnák is a ' meg irt Conditiok szerént által engedné 
[Szamosújlak Sz; Végr.]. 1853: ha pedig adig 
valami ba j adná elé magát arol ha lesz kitol tudo-
sitlak [Kv; Pk 6]. 

eléadandó adódó, eshető; eventual; sich erge-
bend/bietend. 1736 : hitelesen elé adandó kőîtségitis 
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tartozik az I az Actornak meg fizetni [Torda; 
T J k I. 115]. 7787/7788 : meg jelenvén mi előttünk 
jóbb kezeknek be adásával mégis birálának ben-
nünket minden Joszágoknak, vagyonoknak és 
található Jóknak ugy elő adandó 's kerülhető 
Terheknek . . . Hét egyenlő Részekre elosztására 
[Kv; Ks 88 Oszt. 2]. 1801 minek előtte valamely 
asztalos mester Ember meg nem hal, addig égy 
a'vagy több érdemes Iffiak annotalva lévén, és 
eléadando első vacantiákor bé vétetik (így!) 
[Kv; AsztCLev.]. 1828 Midőn Czéh gyűlése 
hirdettetik magokat elö adandó dolgok el 
igazittása nem mindenkor, az igasság és Articu-
lusok szerént határoztatik el, hanem részre hajlás 
szerént [Dés; DLt 581]. 

eléadás 1. át/kiadás; predare, înmînare; Über-
gabe. 7569 Az leweleknek Eleo Adasarwl Jgy 
Jgyenesedenek 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 
Jztrigj Janosnak [Mányik SzD; IB. VI. 225/13]. 

2. elétárás, előadás; prezentare; Darlegung, 
Vortrag. 7577 : Az niomorult zekel keosseg 
falunkent fogtak es bocsattak volt három három 
attiokffiayt Ide az gywlesbe kegielmetek eleibe 
az eo niomorusagoknak ele adasara es keonyer-
gessert [SzO II, 328]. 

eléadat á t ada t ; a puné să se predea/înmîneze; 
übergeben lassen. 1622 az Ázzonjnak, az mi 
Jouait el prédálták, . . . azokotis fel kerestetue(n), 
valamit fel talal hit szerent ele adattia [Uzon 
Hsz ; BLt]. 

eléadhat 1. előhozhat; a putea da ; vortragen 
können. 7573 : aggya oztan tar tany az Eowet 
trombitasnenak Mykoro(n) eghzer eleo kerte volna 
teolle, es eleo ne(m) a tha t t a volt tro(m)bitasne az 
eowet egieb Bezedeckel Jgazittya el rolla [Kv; 
T J k III/3. 253]. 1629 egy parteöuett (!) atta(m) 
vala zalogba(n) Asztalos Janosnenak, es egy vdeö-
korba(n) mikoron ui t tem volna azt az pénzt azt 
kit rea adot vala, nem adhata eleő az eöuett [Mv; 
MvLt 290. 35b]. 1642 szallagot keretuen eo 
kigielmeteol, nem adha t ta elé [Kv; RDL I. 128]. 

2. á tadhat ; a putea préda; übergeben können. 
1571 Es Tyzta Regestumot agianak az polgár 
vraim kezebe Minden Restantianelkwl, Azvtan 
Az polgár vraim Zedyek az adot az Tyzta reges-
tumal oly Móddal oly zorgalmatossaggal, hogy 
esmet az Eztendeo ely Ieowen Tyzta Regestumot 
adhasson Ele [Kv; T a n J k V/3. 54a]. 1590: (Az) 
en nallam megh tar toz ta to t t zemelth Capitan 
vram Ferenczy Js tuan en teòllem kezben ker 
vala . . . elò nem adha t tam ez Alperesek el' zaba-
dittassok myat t [UszT]. 1613 az athnamét . . . 
mi elé nem adhatúk, mert minékünk kezünkbe 
nem adták [BTN 73]. 1784: Felséges Tsászári, 
és Királlyi Fejedelmünknek értésére esvén, hogy 
némely hellységekben, melly ártalmas és meg 
veszett indulatból származott fel háborodása 

légyen az . . parasztságnak kegyelmesen Ren-
delést tenni méltóztatott, hogy . . a ' ki az Elöl-
járót mind pedig azoknak, a ' kik az többi főbb 
Inditokat fogva elŏ adhattyák 300 Arany jutal-
mak légyen [Nsz; Borb. I I gub. nyomt.]. 

3. kézbe adha t ; a putea înmîna; vorweisen 
können. 1586 : Palastos Istwanne vallia, hogy az 
eo zolgaloia mikor meg zappanozta volna Inghei-
met, egy Ingh vallamat Ne(m) Adhata eleo [Kv ; 
T J k IV/1. 574]. 

4. előadhat; a putea expune; vortragen können-
1764 Szeredai János Vram ezen Controversias 
Portionk(na)k állapottyát leg jóbban tudván 
adhassa elé, s dirigálhassa oztoztató Birák Vrai-
mékott [Dicsősztmárton; Ks 22/XXIa]. 

eléadható előadódható/fordulható ; care se poate 
întîmpla; sich ergebend. 1781 : Kötelesek légye-
nek Fiu Testvéreink a’ Per kifoljtatására elegendő 
Költséget szolgáltatni, ugy magokat eléadható 
minden egyéb Torvényeink foljtatására*, és oltal-
mazásárais [Told. 27. — aElőtte a ki igekötőt 
ugyanazzal a tintával kihúzták]. 

eléadódik 1. előadatik; a se prezenta; sich 
vorstellen lassen. 1753: Adodott élŏ Harmadik 
Testimonialis is, ä mellyben Recognoscallya Bánffi 
György Ur(am) hogy eŏ klmetŭlis vet t fel Rátoni 
Sámuel Ur(am) 6 Vonás forintokat [Kraszna 
Sz; Borb. II] . 

2. adódik; a se întîmpla; sich ergeben. 1816 : 
Az udvari némely conventios Hájdukok ellen 
nyilvánságos praevaricatio pontyában sokszori 
panaszok adodvan elő . . . ez i t ten szolgálatban 
volt szolgák emberek (így I) számoson udvarbíró 
Illyés Adám ur által meg szolitatattak [Déva; 
Ks Mise. 86/4]. 1847 : tartozik az árendátor . . . 
akármi munka elŏ adódik szorgalmatoson dolgozni 
[Bogártelke K ; KmULev. 2]. 

eléadott 1. átadott; predat ; übergegeben. 1753 
Azon elé adott Argenteriakot, kik . . . mérették 
meg, az munkájokot, és arannyazosokot limitál-
tattáke, vagy tsak a Lotok számát agnoscaltattáke 

? [Hsz; Ks 22. X X b vk.]. 
2. elő/felsorolt; înşirat; angeführt. 1613 : ha az 

I : megh eskűzik hogy feleletiben eló adot okokbol 
es nem egieb wgyből ment el az vra hazatul, az 
sz : zek absolvallia az Actor hazassagatul, es az 
Actor per nota(m) infidelit(a)tis marad [Dés; KJ]-

eléáll 1. előlép (kiválik a többi közül); a ieşi 
din rînd, a înainta; hervortreten. 1610 : Pal Geőrgj 
Balint eleő alla, eleó ueőn egj dutkat , s monda 
hogy Swkey vraim, ezten (I) oda ado(m) ha pedig 
teöb esik eggjtekre ennel, aztis megh adom [UszT 
37b]. 1618 : Ezek utan eleo alla Varga Miklós, es 
Jmreh Marton protestaluan, ezt mondák* [Vaj-
dasztiván MT; RDL I. 12. - a Köv. a tütakozás]* 
1682 ez alatt az Debreczeni András U(ra)m Féle-
ségé elő alvan ekkepen szollá* [Kv; RDL I. 161. — 
•Köv. a nyil.]. 1736 : az pap elé állott és az asztalt 
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megáldotta [MetTr 324]. 1812 : elé álván a kisebb 
Testvére azt állitsa, hogy azon üstben a ' Nagyobb 
Testvérnek semmi része nintsen [Petrilla H ; J F 
36. Prot. 7 - 8 ] . L. még ETA I, 101. 

2. előjön; a se ară ta ; hervorkommen. 1732: 
Mikor Tiszt Páter Uramék az Toronjban Viz 
kereszt napjan bé mente (ne) k énis ot t voltam, 
es akkor láttam hogj minden Catholicus Rab az 
Szent Keresztnek meg csokolására elö allatta(na)k 
és meg csokoltak [Kv; MvRK]. 

3. megjelenik; a apărea; erscheinen. 1573: 
Miért az felperes Meg Nem elegedet az egi keze-
segnek leh Tetelewel, hane(m) Mind ketteot leien 
lenny akarta, Azért tartozik eleh allatny har-
mad Napra, hane(m) (!) allathatia Eomaga allion 
eleh es felelien meg erte az peresnek [Kv; T J k 
III/2. 285], 1586 eg' azonyallat alla ele eg' 
mandatumot ada be az azony, hog fazakas Imre-
henek wolna attyafya, es az mandatumal Peternel 
myndent arestala [Kv; Szám. 3/XXV. 7]. 1617 
az kert jaro bironak Szent Lászlóról Balint faluara 
tauazal ala kelletett jőni Szent Gòrgi napban az 
kert mellé, az Madarasiaknakis elő kellett allani 
az kert mellé [Msz; Törzs]. 1625 : mikor Keŏke-
nyesben Agiagfalua Musna megh alkunak, Az 
Matisfaluiak akkor az hatar feleoll eleo allanak, 
eok tudomant teonek, Ha azért akarnak megh 
alkunni, hogi eok ugi biryak az hatar t mint annak 
elleotte [Agyagfva U; UszT 155b]. 1656 : My 
paraznasag'g'al uadolua(n) Szauaj Petemet, 
mégh fogtatua(n) kezessegh alat bocziatok el hogy 
teŏruenyre eleŏ ál [Kv; CartTr I I . 1025 Joh. 
Kerekes (48) civis Colosvariensis vall.]. 1736 : az 
asztalnok a csatlóssal eléállott, annak kendő lévén 
az nyakában, és az étkeket felfedte, az fedőtálakot 
az csatlós elvévén, ezután leültenek [MetTr 324]. 
1742 : Halottam a' Gárgyasiaktola . ., hogy megh 
nem forr a' bekessegh ha Istaljos Vramékb az fel 
tet t ŭdŏre elé nem állanak [Torockó; Bosla. Ékárt 
Gergellj (27) jb vall. — a - b A Gárgyás és az Istá-
lyos nevű bányabeliek]. 1744 Mi Adozo Ren-
dekŭl kŏzŏnségessen meg edgyeztŭnk hogy ä 
Connumeratiora elŏ ne állyunk [Hsz; INyR Vall. 
5 5 - 6 Fabján András (70) vall.]. 1794: Az egész 
Csehi ökrösök kŏzzŭl tsak a varsotziak Csinálták 
ki az ŏlfát ha tsak ezután eló nem állanak [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1810 : minden 
marhás Ember maga erein . . . Nyári Kalákábanis 
tartozzanak elé állani [Görgénysztimre MT; Born. 
G. IV]. 1824 A' ki valamely Eklésiai dologra 
elŏ nem ál, a ' fizet 3. Rh fr. Váltóba [Nagykapus 
K ; RAk 33]. 1831 Szelesné hé t fŭn est ve meg 
holt a Szelesek Plénipotentiáriusa elé állott 
már most Szolga birák által irogattyák a' mi 
kicsidje volt [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
1844 : a Katonai Patrol elé állott [Torda; KLev.]. 

L. még ETA I, 68. 
4. jelentkezik; a se prezenta; sich melden. 

1801 : az Néhai Gidofalvi Antal uram Halala 
utan . . Néhai Gidofalvi István Uram téteték. . . 
árváinak® de tsak hamar elmebeli fogyatko-
zásban esvén az Fija alla elé Tutornak [Albis 
Hsz; BLev. — aTollban maradt : tutornak]. 1869: 

rendes sorozásrà elé kell állanom [Kv; Pf. Pálffy 
Károly lev.].' 

5. bejelent; a anunţa; anmelden/kündigen. 1577 : 
elleo alwa(n) teke gaspar fellessege tholdallagy 
annazzony es tholdalagj Magdolnazzony kepekben, 
hogj eok az Wegezeshez thartottak Magokat 
[Vajdasztiván MT; BfN 71/19]. 

6. előhozakodik vmivel; a aduce vorba despre 
ceva, a spune ceva; mit einer Sache herausrücken. 
1592 Mielhogy azzal all eleo az Alperes hogy 
Jdeo eleott p(ro)ducalta volna az bizonsagokat 
az Actor . . . azt mondom hogy minden kereseti-
teol ell esett [UszT]. 1847 Kitsi Roza . . friss, 
eleven nagy boho, 's minden nap u j huntzfutsággal 
áll elé | (Biri)ft napokban elŏ áll vélle, hogy ha 
meg nem bántana vélle, Bogyánéval, ki erősen 
hívja, felmenne lakni Bécsbe, főleg azért, hogy 
az Urától távul lehessen [Kv; Pk 7. — aA 
mindenes.]. 

7. kiáll; a se înfăţişa/prezenta; sich (hin)stellen. 
1653 : Mikor pedig a mi népünket elészollitottam 
volna a hídnak megcsinálására fejszékkel és fúruk-
kal, hát örömest eléállának és meg is csinálák 
[ETA I, 137 NSz]. 

8. (felszerelten/felkészülten) megjelenik; a se 
prezenta pregătit(ă) ; (aufgerüstet, vorbereitet) 
erscheinen. 1653 ez leuelŭnk mutató Attiank 
fia Marko Istuan magát hŭ t tel keote-
lezte, hogi mindé(n) szŭkseghnek idejen valami-
kor mw paroncziolliuk, maga fegivereuel, pus-
kaiaual, szabliaiaual, es egieb io kezŭlettel, eleo 
áll [Kv; RDL I. 140]. 7733 : az ki külső, avagy 
belső örökségét akar valakitől keresni, azon örök-
ségét kereső szemellj vagj jo levellel, vagj jo 
bizonysággal, es jo fegjverrel àlljan ele az ki be 
vehető, vagj meghalható legjen [Torockó; Bosla]. 
- L. meg ETA I, 108-9 , 127. 

9. útrakészen megjelenik; a se prezenta gata 
pentru drum; reisefértig erscheinen. 1791: a 
Kólosvárra ki rendelt szekér ( mig dézma haj tani 
az Erdő hattságon jártom:) elé állatt, s i t t az 
Udvarba találtom [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

10. kb. készül; a se face/construi; errichtet 
werden. 1849 A méh Szinnél lévő ház és méh 
Szin el károsodva a mely nagy munkávol állót 
volt elé [Wass]. 

O Szk s az ebéd ~t feltálalódott az ebéd. 1805 
még észre sem vettem elö állott az ebéd anélkül 
hogy tanultam volna valamit [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 102]. 

eléállat 1. előállít/hoz/vezet; a înfaţişa/aduce ín 
faţa cuiva; herbei/vorführen. 1573 Fekete Kato 
vey Erdély gaspar hity zerent vallotta hogi 
kaskeote agoston be akaria volt Thoromba vitettny 
fekete katot, Es eo Ieot kezes Erette hogi eleo 
allatia Mindenkor tĕrwenre vgi bochatta ely [Kv; 
TJk III/3. 132]. 1582 egwt welwnk kezek elleo 
allatnj az bizonsagokat [Néma/Iklód SzD; DLt 
210]. 1592: az mi keppen Capitany vram tizeneoteod 
napra kereseo napot adott volt az kezeseknek az 
nap el teolt volna, azért eo kiwanna hogy az keze-
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sek eleo allatnak az kikért kezesek voltanak [UszT]. 
1610 : Az fanczalj Balint attiafiaj ízenenek Koúacz 
Balasnak hogj az Zolgat Mihalt eleŏ allassa 
[i.h. 49c], 1639 minthogj az szouatossagh az 
In allot megh es mas szouatost is akar producalni, 
pro eo mint hogj az J kezessegh alat vagion, tar-
tozik el menni az Akkal, es az szouatost ele ailatni 
[Mv; MvLt 291. 205b]. 1645 (Szászvárosi János 
a feleségét) be akaruan vitetnj az Nennye horwat 
Ianosne Sophia Aszony leon kezes erette ä kere-
setig hogy teoruenre eli allattya [Kv; TJk VIII/4. 
2] | állassa elő már az gilkost teőrvenyre [Gyf; 
DLt 412]. 1650 Sarközj János Uram vagj 
az el bujdosot Jobbagiokat vagj az eldűlt marha-
kat szörin eleö allatja [Sófva BN; Ks 41. B]. 
1660: Leőn kezes Tiszteletes Szeőleosy Gábor 
Vram Adam János vramerth eőt szaz forintigh 
Bekesi Istuannenak Daco Katanak hogy teőr-
venyre eleo allattya eo kglme [Kv; TJk VII/3. 
274]. 

2. kirendel; a ordona; (hinaus)bestellen. 1566 
Az zekel király Birak az király Birosagrol való 
zolgaykat az ew felsege fyzetessen walo zolgak 
nekwl allassak eleo az ország zazloia ala [SzO II, 
182 ogy-i végzés]. 1605 az J . arra ighjrte volt 
magat hogy valahol akaria ott alassa ele mind 
az teolle kj vett ket eòkrekkel zekerrel . . . András 
feleòl azt mo(n)da hogy ele allattya eó mindenkor 
[UszT 19/5]. 1640 Szolgalattyok allapattyaban 
szabót rendet nem tarthatni, miuel az var mellet 
laknak, es mikor az miben az ido alkolmatossaga 
es a' szúksegh keuannya az szolgalatott es admi-
nistratiot, ottan ottan ŏkett kelletik hertelen elŏ 
allatní es uelek szolgáltatni [Fog.; UC 14/48]. 

3. előteremt; a face rost, a procura; aufbringen. 
1582 : Petrus Gruz fassus est . . . Az meg holt 
Z*kel Ianos hidwczay Zorgalmaztat vala engem, 
hog a' veó legent eleó allassam, Enys zorgalmaz-
tatom Nyreó Kalma(n)t hog eleo Allassa [Kv; 
TJk IV/1. 34 — 5]. 1629: az mely bizonyos summát 
el ert Vatay Ferencz Borsos Demeteren; tehat 
arról ezten napra eleo allattya. Ha penigh eleo 
nem allathatna akkorra az eo Jovaibol legye(n) 
azon summaigh satisfactio minden perpatvar 
nelkűl [Kv; TJk VII/3. 163]. 

4. kiállít; a prezenta; stellen. 1621 az mostani 
Orzagh zwksegere Gubernátor vram eő naga, 
Kyralj vrunk eő felsege kglmes parancziolattiabol, 
Szaz Gyalogot kewanna az szegeny varostol három 
három hopenzel hogj eleő allassunk [Kv; TanJk 
I I / l . 321]. 

eléállatás előállítás/hozatás; prezentare, aducere; 
Vorführung, Hervorbringung. 7629 ; Vasarheli Zabo 
Istuannak az Inctusnak Kis Istuan Actor ellen, 
tizen eoteod napot ada az Teoruenj az Zauatos 
eleo allatasra [Kv; T J k VII/3. 153]. 

eléállathat elő állíthat/vezethet; a putea prezen-
ta /a iuce; stellig machen/vorführen können. 1591 : 
Az Bagyi Katona Antal leot kezes Az olah falui 
János Balasert Es fiaiért János Gergelyert 
ha az Kezes Eleo nem allathatna tehat Capitany 

vra(m) feiehez joszágahoz nywlhásson mind addig 
migh eleo nem allathatiak az Jobbagiokat [UszT]. 
1595 : lötwnk kezesek az Vitézlő Tötŏri Balas 
iobagiaert . Néhai Teke anazonnak . . . Lazlo Ist-
uanirt . . . ha elő nem alathatnank, tartozunk az 
80 forintot kótiswnk zerint meg adni [Ks 42. E]. 
1607 Kerekes Fabjant Biro Vram ada k j ezek-
nek az kezeseknek® . . . Ha mikor eleó kjúannak 
mindenkor eleó allassak ha eleó ne(m) allathatnak 
valamin, Biro Vra(m) Maradna az kezesekeo(n) 
Biro Vram minden terŭennelkwl az maratsagot 
megh vehesse [UszT 10a. — aKöv. a fels.]. 1629 
Ha penigh eleo nem allathatna® akkorra az eo 
Jovaibol legye (n) azon summaigh satisfactio min-
den perpatvar nélkül [Kv; T J k VII/3. 163. — 
aAz adót]. 

eléállattathat előállíttathat/vezettethet; a putea 
face să se înfăţişeze ; vorführen/stellig machen las-
sen können. 1590 : ha az vram szolgaiat Dobos 
Janczit . . . Megh nem hozzak s vram kezben 
kiuannia faggios Georgiot es feleseget tartozzanak 
eleo allatnj, ha penigh eleo Ne(m) allattathattyiak 
tehat ez feliel megh Jr t kez(es)eknek mindeniknek 
Capitány vram Perniezzj Istva(n) feiekhez nywlhas-
son [UszT]. 1595 Antal Georgîeot Bánffi 
Istuan vrunk kezebwl ki ueŭek kezessegen ket 
zaz forintigh Vajda Istuan Vrunk haza ieouete-
leighlen, hogy azkorra eleo alattiak vra eleiben, 
ha hun penighlen eleo nem allattathatnaiak tahat 
az ket szaz forinton el maradgianak [Kv; RLt 
O. 5]. 

eléállhat 1. megjelenhet; a putea apare; er-
scheinen können. 1570: az polgár vraim Minden 
dolgokat my az zam adashoz zwksegh ez heten 
ely vegezzek hogy Ez Ieowendeo hetfeon eleh 
alhassanak az zam adasra [Kv; T a n J k V/3. 28a]. 
1580 : Intnek eo kegnek minden Zam ado tisztartot 
hogy oly keze(n) legienek hogy mindé (n) vizzal-
tatas nelkwl eló alhasson kezen valamykor elo 
zolyttiak eoket az zamweweo vraim [Kv; i.h. 
232a]. 1732 : én eö Kglmét Sem a ' Tömlöczben, 
sem olljan különes helljen nem tar tot tam hogj 
elö ne aíhatot volna mivel vélem édgjüt lakat, 
és még az udvaron is nappal szabadosan járhatót; 
aszt peniglen nem tudom hogj miért nem állat 
akkor elö; aszt sem hogj miért ne eresztettem 
volna Tiszt Páter uramék eleiben [Kv; MvRK]. 

2. előhozakodhatik; a putea aduce vorba cu 
ceva, a putea spune ceva; mit einer Sache heraus-
rücken können. 1865 miután életembe ezen töke 
után soha kamatot venni nem kívántam, rendelem 
hogy gyermekeim semmiféle hátrálék kamat köve-
teléssel említett vejemmel szembe elé ne álltassa-
nak [Kv; Végr.]. 

eléállít 1. elővezet/hoz; a prezenta/aduce; vor-
führen. 1651 Az Aszony ha ele kivarrna* avagy 
ahoz hagjatt Embere, ezektől az fellyeb megh 
J r t kezessektől, Tartozzanak Elő Allittani [JHb 
rtlen. — aA kezesített jobbágyot]. 1653 : minden-
kor mikor Director Uraimek akarnak teoruenire 
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eleo állatnj az megh neuezet Ambrus Judith 
Aszont, eo facto eleo álityak [Kv; CartTr II, 
1013 — 4]. 1667: eleő alita . eö kiglme bizonyságul 
Desj Asztalos András vramat [Kv; RDL I. 148f]. 
1684 : törvin napra eli alityaka [Beresztelke MT; 
Told. 25. aA kezesített személyt]. 1724: Ne-
melljeka . . pinzért kivannak Lovakat adni; s 
mihelt a Lovakat elé allittyuk azonnal a Lovakat 
el viszik, s annyira hajtyak hogj fél holtan hozzák 
némellyiket viszszá [Ne; Ks 83 a városi hadnagy 
a főispánhoz. — aA katonai szállítások intézői 
közül]. 1743 ha . . . Kuk Vaszily az exponens 
Ur ó naga földiről el tanálna szökni vagy buj-
dasni az kezesek tortazzanak elŏ alítani [Mező-
sztmárton MT; Ks 5. XII . 9]. 1783 az Kezesek 
admoniáltotván intra quindenam elé álittoni tor-
tozzonoka, elé nem, àlittonák, elé nem állithotnák, 
tehát akkor . . mindenik . . kezes Szeméilyen 
külön kŭlŏn az 25.25ŏt Mforintokot exclusis Om-
nibus Juridicis remediis meg Vehesse, vétethesse 
[Radnót K K ; BfR Várodi Simon ns kezével. — 
aA jb-ot]. 1792 : elő álitván . . . Tyéj nevezetű 
Hellységben, . . az emiitett Tyéji, és Szelistyei 
két Popák, Hét Dominális Birák, és más Falusiak 
elejekben az Aszszont Márinkát, és Fiát Pétert 

Semmi egyéb Végzésünk nem lehetett [Ros-
kány H ; Ks XLVIII/7b „Ali Torjai Kiss Lukács 
Dobra Vidéki krájnik" keze írása]. 1831 : Tordai 
Mihály nékem sokszor beszéllette, 's másoknak is, 
hogy az Exponensek Peres Társai Eskető Regius-
nak felvettek, azután felelni is elŏ hivtak elé 
állították [Szenterzsébet U ; Borb. I I „Idősb 
Szakáts Dániel" (54) nob. vall.]. 7838 : elő állít-
tani esmerje szoros kötelességének Simo Balast 
[Korond U; Pf]. 

2. kirendel; a ordona ; bestellen. 1841 A dékán-
nak pedig kötelessége az, hogy mikor a dolog 
kívántatik, réquiráltatván tartozzék rend szerént 
való ifjakat sírt ásni, vírasztani fenn szolgálni 
és egyéb szolgálatra, ahová kívántatik előállítani 
[Dés; DFaz. 38]. 

3. előad/hoz; a prezenta; vortragen/führen. 
1616: az zálogot eleo tartozyk ide allithny az 
Zekbe [HSzj tönk al.]. 1773 : mikor ő Nga kivan-
nya azon marhát melyet mostan ki vésznek tar-
tozzanak elő allitani ha elé nem alithatanak (l) 
minden azon kártévő Sztuparon praetendalo kárt 
tartozzanak meg fizetni [M.bogát TA; Mk]. 

4. kerít/szerez; a face rost, a procura; schaffen. 
1747 ŏ hozzá éjjel nappal sok féle idegen és ismé-
retlen emberek járta(na)k, sok féle lovakat mar-
hákat hordotta(na)k; maga Mészáros lévén estve 
edgj marhaja sem volt, virattig két három marhát 
állított elŏ, s nemelyiket virattig mégis nyúzta 
[Torda; TJk III . 188]. 

Ha. 1852: elő állíttani [Dés; DLt 1066]. 

eléállítás elővezetés/állítás; aducere, prezentare; 
Vorführung. 7782 : Tyitul . . . majd egy hellyen 
majd más hellyen lakagatott, végre az Mlgs Udvar 
admonealtatván őket a ' visszá menetelre s kezes-
seket elŏ állitásra, . . . az meg-holt Togyernek 
Tyitul nevű fiát ugy adták kézen fogva által . . . , 

az udvarban egy néhány napokig raboskodtaták 
[M.fodorháza K ; Eszt-Mk]. 
tt" 

eléallíthat 1. elővezethet/állíthat; a putea pre-
zenta/aduce; vorführen können. 7657 : Tartozza-
nak Elő Allittania, Hogy ha ele nem akarnak allit-
tani, Avagy nem allitthattnak, Ezt az 40 negiven 
forintott, kulon, kulon, Ezeken az felljeb megh 
J r t t kezesseken, Bal patakine Aszónjom megh 
dulatthassa [JHb. — aA kezességre fogott job-
bágyot]. 7653 : mind teoruenj Szakattáigh magát 
Ambrus Judith Aszonit eleo alittiak; Ha penigh 
eleo nem alitnák teoruenjre, uagj elé nem alithat-
nák . . . eo kglmek Director Uraimek . . . Negy 
Szaz Magiarj forintot exequalhassanak [Kv; Cart-
Tr II . 1013-4]. 1664 : az mint kötés levelekből 
ki teczik, hogy mikor eŏ kgme elé klvánnya álitani, 
s elé nem alithatnak, raytak exéquálhassák az 
f. 200. [Fog.; Szád.]. 1783 (Ha) elé nem állit-
hotnák, tehát akkor mindenik . kezes Sze-
méilyen kŭlŏn kŭlŏn az 25.25ŏt Mforintokot 
meg Vehesse [Radnót K K ; BfR]. 

2. előadhat/hozhat; a putea prezenta/înfăţişa; 
herbeiführen/schaffen können. 1773 : (A marhát) 
ha elé nem alithatanak (!) minden azon kártévő 
Sztuparon praetendalo kárt tartozzanak meg 
fizetni [M.bogát TA; Mk]. 

elállított elővezetett; prezentat, înfăţişat; vor-
geführt. 1840 : a ' bizonyságol elé allitott, s meg 
hŭ tŏ l t T. Róth Pál urnák tavalyi Kis Béresse 
Buburuz Pétre [Dés; DLt 370]. 

eléállíttatik elővezettetik, törvény elé állíttatik; 
a fi adus ín faţa instanţei; vorgeführt werden. 
1842 : Elé álitatik Szent Györgyi Nemes Keres-
tély János 42 Esztendős Református hite letétele 
után kérdeztetik | Előálitatik Gy(alog) katona 
Incze Danielne Moritz Maria [Hsz; Bogáts 10]. 
1849: Eléállíttatik Berszán Gyurka 63. Eszten-
dős, felela [Bárót Hsz; HSzjP. - aKöv. a vall.]. 

Ha. 1794 elé allitatatt volna [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

eléálló előadó/terjesztő (személy); persoana care 
predă/insistă; Unterbreiter, Vorleger. 1823 : ennek 
analógiájára a ' hasonló kérésekkel elö állóknak 
bajaikat nem igazithattya, azokra nem felelgethet 
a ' Czéh tetemes kára nélkül [Kv; AsztCLev.]. 

eléballag előjődögél; a merge alene; langsam 
herauskommen/schlendern. 1592 : Molnár Tha-
masne, Anna azzoni . vallia. Mosok vala Jo 
reggel az Zainoson, es latam hogi Kotro Mihal 
egi Ingben hazatol ele ballagh . ., es azomba 
megh vizza fordula, es vgi kezde kialtani hogi 
fel akaztottak az fiat [Kv; TJk V/l . 2 1 2 - 3 ] . 
1636: Zabo Marton ugj vont kardot, s az 
haz mellet ele ballaga s ugj vaga teten Zocz Mar-
tont [Mv; MvLt 291. 74b]. 

elébb, előbb 1. korábban; mai înainte/curind; 
früher. 1560: ha Neky Teortennek eleozer halala 
hat mester vram az ew germekinek felessegenek 
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es Jozaganak oltalma lenne ha penig Mester vram-
nak lenne e vüagbol eleb való ky mulassa hat 
Gergel vram lenne Azzoniomnak felessegenek 
germekenek es Jozaganak oltalma es gond visse-
leoie [Fog.; SLt S. 10]. 1568 Ezt túgyuk hogy 
Fazakas Simonnak az felesege, eóth hettel Elyeb 
holt megh hogy nem mynt az vra [Kv; TJk 
III /1. 176]. 1570 : azt Montha az Iweges gĕrgh 
fya hat megh wthnel, Es leh zeokellet az lorol, 
És az feoldhez kezd kapny, Azonba Zeoch myhal 
eleb Ery es az zekerchewel ketzer megh wthy 
[Kv; TJk III/2. 185]. 1582 ez Zuchakj Ianos 
eleb ki lŏue az eo zakallossat hog nem mint hattak 
vala [Kv; TJk IV/1. 51]. 1592 mykor Janos 
Beteg vala, Balas Janos akor azt tűggya vala, 
Hogy w hal elöb meg, Hogy sem myntt az feles-
sege [UszT]. 7603 Kiralj Gergelt eleb vette el 
Isten ez világból, es kesebben az my atiankfiat 
[i.h. 17/1]. 1641/1642 : Az eöczem Desffalui Anna, 
elebb mene ferhez Berzi Mihály ur(am)hoz nállam-
nál ket uagi haro(m) hettelis [Mihályivá NK; 
JHb XXII/37]. 1675 : onnét az J. nállamnál eléb 
el menvén . . . engemet meg lesett, hatalmasul 
reá(m) támadott, nálla lévő fegyverrel főbe ütót, 
vert, taglott, véremet ki ontotta [Kv; TJk VIII/ 
11. 356]. 1742 en elig hiszem hogy pén-
tek vagy Szombatnal elebb haza érjék [Nsz; 
Ap. 4 Apor Péter feleségéhez]. 1791 : ha 
elébb érkezett volna Natságod levele Sokat el 
hordottak volna benne® [Szüágycseh; IB. Fogarasi 
István lev. — aTi. a búzából]. 1801 tsak nem 
tsalhatatlan reménségem vagyon a' pénznek ki-tsi-
nálása iránt tsak hogy ez egy holnapnal elébb 
bajoson lészen — meg azért édes ŏtsém ugy gaz-
dálkodgyék hogy rövidséget ne szenvedgyen 
[Kv; SLt P. Horváth Miklós öccséhez]. 1812: 
Az első esztendőt kivéve a többiekben mind a' 
már elébb mondott mod szerént viselte magát a 
Groffné a Groffhoz [Héderfája K K ; IB. Bali 
Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné vall.]. 
1831 Tagadom azt, hogy minden kérdetlen én 
szólítottam volna meg Kovács Eleket a kotsist; 
mivel ö tudokolta elebbis én töllem Lovait [Dés; 
DLt 332. 14]. 

Szk i ki ki hátrább egyik előbb, másik utóbb. 
1700 ez Hazában lévő Militiaja Mlgs G(ene)ralis 
Rabutin Urammal eő Kglmével valo meg egje-
zésűnkből Qvártélyábol mezőre fog ki szállani 
Regimentenként, ki elébb ki hátrább [UszLt IX. 
77. 9 gub.]. 

2. előzőleg; înainte; vorher/gehend. 1756 A 
Társzekereket minthogy megbomladoztak volt 
elébb meg kellet csináltatni [Kendüóna SzD; 
TKl]. 1820 azok a' Vallok . . . meg eskettetések 
előtt Tőtŏri Úrhoz gyŭ j tet tet tek, és ottan elébb 
ki kérdeztettek s ha valameUyik közüliek sem-
mit se tudott, annak Tŏ tŏr iné Iffiu Aszszony meg 
mondotta hogy mit mondgyon és tudjon [Ara-
nyosrákos TA; JHb F. 48 ,,Biro Gábor hütes 
assz." (69) vall.]. 1831 : az előnkbe Tőrvényesen 
Ideztetett Tanukat elébb meg Esketvén, a kérdé-
sekre szorgalmatosan meg kérdeztük [Torda; 
TVLt Közig, sztln]. 

3. hamarabb; mai repede/curînd; eher, früher. 
1584 : Valamely Caplar (!) be all az Chiaplarsagra 
. . . eleb be ne vehessek, hanem tartozzék az 
Vasarbironak d 50 Adny [Kv; PolgK 11]. 1694: 
Mulcta: Az egj forintos birság a ' Biráke nállok: 
azon felljül való a ' földes uraké, ha eléb érik a 
vãr(me)gje Tiszteinél [Sebesel A F ; BfR néhai 
ifj. Bálpataki János urb.]. 1821 : Topái Colonusom 
Tatár Danyüátol vettem fel költsön 200 két 
száz Rf-kat . . . Azon pénz intereséül nékie a'szol-
gálattyát el engedem. Hogy ha a' pénzt nékie 
elébb is meg adhatom a' Szolgálattya Sz. György 
napig el engedődik [Kisesküllő K ; Somb. I I 
Sombori Ferenc kezével]. 

4. ezelőtt, ennek előtte; mai înainte ; vordem/her. 
1573 felesegem . . . Immár egi Nemy Ideotwl 
fogwa esmere(m) hogi Nem ollian Zwel vagon 
hozza(m) mynt Eleb [Kv; T J k III/3. 155]. 

5. az imént; adineauri; (so)eben, vorhin. 1723: 
ihon az Aszony élébb jővé bé az porkolát kapun 
[Szásznyíres SzD; Ks 27/XVI]. 

6. eleinte; la început; anfangs. 1715 azon 
kaszállojak füvét a ' Gyogyiak(na)k minden 

esztendőben meg veszik vala, elébb kevessebb 
árron azután penig szaparodván feljebb csapták 
az árrát a Gjogjiak [Lupsa TA; WH. Von Ma-
karia vall.]. 1805 elébb ugyan difficüiskedte-
nek, és sok akadályokat kivántak tenni, mig meg 
lehetett edgyeztettni [Kv; Ks 101 Thuroczy Ká-
roly lev.]. 

7. elsőbben, először; mai întî i ; zuerst. 1584 : 
Eyel Efelykorban Nagy sok Machka Ieowe be 
hazamba . . . , Es Rendel mind az Aztal mellie-
ket be wlek, az keozepseó Jaidula eleb megh, es 
az vta(n) Rettenetesen kezdenek orditany, El 
Iyedek Es Nemis zolhatek [Kv; T J k IV/1. 255-6 ] . 
1607: lenne megh eleb az feyedelem valasztas es 
annak vtanna, vgian azon feyedelem autoritasá-
bol iob modgíaual lenne az temetes®, es az valasz-
tás vtan wynnwk az eö felsege tes te t t Feyerwarra 
[Törzs. Melléklet Petrus P. Alvinczi, Paulus Eór-
uindj és Simon Pechynek Lompértról (Sz) az 
erdélyi rendekhez febr. 12-én intézett lev-hez. — 
®Az 1606. dec. 28án meghalt Bocskay István 
temetése 1607. febr. 18-án Gyf-on végbe is ment]. 
1800: A' Székelynek ha halotja érkezik, elébb 
káposztát keres, a ' tüzhez téteti, s azután a ' Pap-
hoz izen, hogy ö már készen van, azért ekkor s 
ekkor temessen [Márkod MT; IB. Gombási István 
lev.]. 1811 : Czáp Alexa vette Észre a ' Tüzet 
elébb ez adott hirt a ' Vajdának [Cold K ; JHb 
F. 5. 3/3]. 

8. fentebb; mai sus; (weiter) oben. 1632 
Seruitia Census et prouen(tus) Zolgalattioknak 
Adozasoknak, es minden jeőuedelmek be szolgal-
tatasanak, azon foliasa, rende es teőruenje, mint 
felseő Uczianak®, az uagj akar mellik eőregh 
falunak, kiket ide eleb specifice lathatni, miczoda 
prouentusok legienek [Dridif F ; UC 14/38. 46. -
•F.ucsa F]. 1673: szamot uetuen György koua-
czal tizen Nyolc czakannyok Nadlassaert korong 
uass nadlasert fizettem® [Kv; Szám. 34/LIL 
8. — ® Az összeget ua. a kéz kihúzta, és oda-
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írta: eleb feltöttem]. 1693 ez ide elib megh irt 
dologban kézzel fogot Birák [Ap. A. VII. 4], 
1789 Ezen Falukis, egy Situàtiojuak lévén az 
elébbeniekkel. ., tsak oly állapotban állanak, 
mint az élébb irtak [Szentábrahám és kör. U ; 
UszLt. XIII . 97]. 1810: elébbis emlitém [Dés; 
DLt 82]. 1841 (Az erdőknek) élésire és rendjére 
nézve, az elébb meg irt modalitásokan kivül még 
ezt is meg jegyezni szükséges* [Gyalakuta MT; 
EHA. — aKöv. a megjegyzés]. 

9. előbbre, tovább; mai departe; weiter. 1639 : 
Barcziai Sigmond Eő Naga Iambor szolgai enny-
hany Lovasok az Falu Hataran alva(n) minket 
Inhibialanak hogi onnét tovább ne mennyünk, 
es ugian nem is akarnak vala eléb boczatani [H; 
JHbK XLV/32]. 1680 Eŏrŏgh Konyha. Innen 
eleb mozdulván vagyon kivŭlrŏl az Eŏregh Kony-
hanak deszkás pitvarara csak valami puszta ajtó 
mellyék [A.porumbák F ; ÁLt. Inv. 7]. 1696 
Onnét èléb jűvén az falu vigire az első lábban 
holot adának űdősbik Vas Győrgj uram riszire 
őt darab főidet [Cege SzD; Wass]. 1752: Egy 
keves Capitulumat azan emberseges ember (ne) k 
illenek adni ne gyalazna én ŏ kglnek kaptza foltja 
nem volnék, hane(m) kitsidel tsak eléb kéne 
nézni [Szentdemeter U; Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 1764 innen elébb mozdulván 
talált egy vére vett sertésre [Torda; TJk V. 
205]. 

Szk: ~ ad túlad vmin. 1728 azon Sorbánok 
nem dolgoznak még is mindén holnapban két 
három jo lovakon hantassak magokat eleb adnak 
rajta ismeg mást hoznak [Altorja Hsz; HSzjP]. 
1801 : A' Páltzát vettem Sombori által — na-
gyotska, de ha lehet elébb adok rajta, mert ŏtsém 
Uram (na) k még inkább nem valo, mint hogy nem 
éppen modi az ilyen nagy páltza [Kv; SLt 17 
P. Horváth Miklós öccséhez] ~ áll odébbáll. 
1596 Ha penigh az akit walamely tizedbeol el 
walaztananak magat gondolwa(n) eleb allana, es 
el ne(m) menne, tehát annak az zeokeot ember-
nek marhayabol húz forintigh dúlhassanak [Kv; 
TanJk 1/1. 288]. 1597 zombatra virradolag Zeoch 
Andrasis eleb allot [Kv; TJk V/l. 105]. 1644: 
Minthogj el Estueledek Ugj tartata megh ezt 
az Zeólosi Miklosnet . . w ej el Eleb allot onnét 
[Mv; MvLt 291. 423a]. 1696 Causa Szavaiensisa 

Erdős Iudit férjétől Lengjel Mihalytul divortiu-
mot kivan, mert mikor el vette, más Feleségeis 
volt s dolga ki tudodvá(n) elébb állott már két 
esztendeje mult [SzJk 297. — aMezőszava K]. 
1724 : Hall (ott am) h(ogy) Pekri Ur(am), a német 
Leánt éli s dolgát azon követi, aki is h(ogy) nem 
álhatta a Pekri Ur(am) dolgát elébb állott [M. 
királyivá K K ; BK. Szász Bálás (42) jb vall.]. 
1749 az a' Zajgó Panda nevü vén Leány a'ki 
innét már elébb állott . . 10 vagy 12 Legényei 
együtt hált egj pajta hijján [Szásznyíres SzD; 
MVRK]. 1778 : jóllehet a ' Falusi Biro Grama 
Vulke, és a' Gornyik Sarmasán Gavrüla, jelen 
voltak . . . mind ketten elébb állottak mihellyen 
a' Tolvaj kiáltást meg hallották [Záh T A ; Mk V. 
VII/20 Grama Voniszie (30) jb vall.]. 1798 : Petrotzi 

Györgj ur igaz hogj be is jött az Udvarba de 
a Tisztett nem kapván othan magais elebb allatt 
s ma igy abban van [Ádámos K K ; JHb XIX/58]. 
1810 : Műiden hir nélkül elébb állott [Szúv; DLt 
73]. 1832 : Erezvén a nagy Terhet — és az alatson 
vádoskodásokat — volt eszembe — hogy Instá-
lyam elbotsáttatásomat de Szégyellettem csak 
oly rövid ideig állani ki a sárt — 's oly hamar 
elébb állani [Torda; BfR. Demény János lev.] 

~ megy. a. tovább megy. 1573 : Az mynt az 
eo Maiorabol esmerhette hogi az Darochy Ianos 
Maioraba tamadot volna az Twz es vgi Ment 
volna eleb, Annyera hogi mykor oda Iwt volna 
hwl az Kis zoros vagion az Kakas András es Hen-
nig Iacab zeowenye keozet, Immár mykor eo 
latta Mind az ketteo egh volt [Kv; T J k III/3. 
187]. 1685 e. Innen ki jővén, és eleb inenven, 
az Pincze Torkaban Vadnaka [Gyf; MvRK Urb. 
25. — aKöv. a fels.]. 1750 elébb menvén egy 
kisség jobb kéz felé találtatott egj alkalmas kony-
hátska [Szamosfva K ; JHbK LVIII/4]. 1762 
elébb menvén választya meg égy mástol az két 
Helységbéli határokat édgy Kőszikla tető [Szent-
lászló TA; EHA]. 1767 : onnon hogy fel kőit a 
kucsmáját fel vette s elébb menvén Tolvajt kezde 
kiáltoni [Betlensztmiklós K K ; BK Gombucz István 
(36) jb vall.]. b. előbbre megy, tovább jut. 
1653 : De ezt is mostan ebben hagyván: a király-
ról a mit elkezdettem vala írni és valamit Borsos 
Sebestyén szüle-apámról, abban elébb akarok 
menni [ETA I, 27 NSz]. — c. odébbáll. 1812 
emlékezem, hogy Muszka nevű Czigánnyát a Groff 
megszidván, hogy mért nem daraszolja és mért 
nem takarítja jobban az u d v a r t . . . , bé huzá az 
ajtót 's, elébb ment [Héderfája K K ; IB. Varró 
György (29) grófi kocsis vall.] & ~ mehet tovább 
juthat. 1590 : az bizonsagh be kellwen Byro vram 
az vensegbeol valogatott zemelyeket gywchie be 
kiknek az tanukath megh Ielenche hogy eo ke-
gyelmek ennek vtannais ebben e' feli geryeth 
tewz oltasaba eleb mehessenek io móddal [Kv; 
TanJk lßã 131] ~ mozdít jog feljebb visz. 
1748 akár mitsoda nagy Summából álló Ioszág 
iránt causát, i t t à maga fórumán kell inchoalni, 
és per appellationem ugy elébb mozdittani a mint 
ezt bizonyittyák Sok causaknak G(ene)ralis Szék-
ről ezen sedriara lett réjectiojok [Torda; T J k I I I . 
226] Jt ~ visz kb. vmiben előbbre megy, vala-
mire megy. 1797 hallottam hogy reá jöttek volt 
zuvatra a' Szász Rádosi kantzáért, de vi t te e 
elébb, vagy nem a zuvattyát nem tudom | meg 
békéilenek a' Rádosiakkal, hogy a' Fiának baja 
ne legyen 's elébb nem vitték a' zuvatyot [Szá-
razajta Hsz; HSzjP]. 

10. ? idébb; mai încoace; näheţ (her). 1653: 
Az ország hada is nem késék, hanem Tordától 
megindula Enyed felé. Ez alatt pedig a vajda is 
elébb szállá Enyedhez [ETA I, 55 NSz. - 1600-
beli eseményre von.]. 

Minthogy a krónikás Mv-ről szemlélődve írt, a vajda pedig 
délről, Miriszló felé — a krónikás térbeli szemlélete szerint -
Nagyenyednél idébb igyekezett Bástával és az erdélyi haddal 
szemben helyt állani, ha kérdőjelesen is, az itt adott jel-se) 
számolhatni. 
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11. arrébb, odább; mai încolo; weiter, weg-, 
fort-. 7 764 : Ha tsak helyheztetés okáért tette volna 
eleb a ' flintát, s ex casu sült volna el a fenn állott 
puska a padláson ment volna ki, és nem találta 
volna Hints Ersokat [Torda; T J k V. 246]. 

12. inkább; mai mul t ; eher, lieber. 1606 : az 
effele feòldek engem illetnek eleòb az J . a-
szon(n)al, mert az efféle eóreoksegh ozlasos en 
velem [UszT 20/29]. 1795: a ' Famüia . . igen 
régi Fő Nemes Famüia, tsak hogy nem Grof és 
Báró, de régiségére és nemésségére nézve sok 
uj j Grófokat és Bárokot fellyul mul 's mindenek-
től elébb betsültetik [Mv; BfR ifj . gr. Bethlen 
Sámuel anyjához]. 

elébbeeske 1. egy kissé elébb, arrábbacska; cu 
puţin mai înainte, mai încolo; (ein) wenig mehr 
nach vor/weiter(weg). 1767 Ugyon ott elébbeeske 
oldalas Sovány hellyen széna fű [Kincsi K K ; 
LLt Fasc. 129]. 7784 Ottan találtam elébbeeske 
az ecsellei . cigányomat [Vízakna A F ; Hal-
mágyi Nlr. 671 Bogáthy János lev.]. 7809 Mind-
gyart elébetske a' gyümölcsös kert felé menve 
találtatik egy kisded ház [Algyógy H ; Ks 
75. 14]. 

2. valamivel korábban, korábbacskán; cu ceva/ 
cu puţin mai devreme; (ein) wenig früher/eher/ 
vorher. 1740 felŏ hogy az vetes is el ne romlott 
legyen az Nagy fagy miatt , kŏzŏnsegesen vékony 
remenseggel biztattyuk magunkot, mivel elebbecske 
jo idők leven az buza ki fokadozott vala [Ikafva 
Hsz; Ap. 4 Dombi János Apor Péterhez]. 

elebbed 1. elposványosodik/vizenyősödik; a de-
veni mocirlos; versumpfen. 1665 : elegge latom 
s tudom enis hogy az Tot Istvan Uramek Csŭrŏs 
kertin vagyo(n) altal asva egy darabigh az malom 
arka, latom az ut igen el ebbet veszet az viz miat 
[Mája MT; Bál. 50 Albert Mihály veres darabont 
(70) vall.]. 1767 az ország ut tya olly sáros, 
hogy egy felöl nagy ganéj domb vagyon, mely 
ganéjbol a lév le szivárogván az alább lévő ország 
útban, igen el ebbed a hely [Koronka MT; Told. 
19/29]. 1769 Azon régi által járó penig azért 
valtoztattatott, hogy erőssen elebbedvén az hely, 
az utazó emberek sokat nyomorgottanak ottan, 
s panasz menvén a' Nms Vármegjére, parantsol-
tanak Hidnak építtetése iránt [Apahida K ; JHbK 
XLII/24]. 

2. kb. elfekélyesedik/gennyesedik; a deveni pu-
roios; geschwürig werden, vereitern. 1716 nem 
volt mód abban hogj az ember megh gjogjithassa, 
mivel mind az a' tagja®, mind penigh az kŏrŭl való 
részei éppen el ebbedtenek vala [Nagyida K ; 
Told. 22. — aA szóban forgó férfi szemérem-
teste]. 

3. elkoszosodik/koszmósodik; a se murdări; 
schmutzig werden. 1819 : Én Mivel tudom hogy 
eddig el ebbedett® ki kivánom takaríttatni, ugyan 
ezért kérlek édes Fiam hozd el magaddal [M.régen 
MT; Pf. — aTi. a levélíró asszonynak az unoká-
ja]. 

eleb be dés elposványosodás; faptul de a deveni 
mlăştinos; Versumpfung. 1805/1825 Az aranyoson 
sokaktol vásárlott Tuta j Fák töbnyire mind az 
uttzákra lévén ki tetetve azok által az uttza nem 
tsak keskenyittetik, sőt az ut tza el ebbedése azok 
miatt ís okoztatik [Torda; TLt Közig. ir. 252/ 
1825 mell.]. 1825: a járásban, s az ut tza közön-
séges használásában lehető Akadállyok béhor-
dattatni parancsoltattak a mellyek közzé mind 
az uttza el-ebbedésére — mind pedig keskenyit-
tésére nézve — az uttzákon rakásba lévő Kövek 
— méltán számláltatnak [uo. i.h.]. 

elebbedett 1. elposványosodott; devenit mlăş-
tinos; versumpft, sumpfig geworden. 1665 Enis 
tudom hogy az Gergely János kertinel az ország 
u t t j a soha sem volt ollyan el ebbet mint most el 
veszet az viznek ki iarasa miat [Mája MT; Bál. 
50 „Lovász Peter majai" (80) vall.]. 1760 : azon 
Nobüitaris Fundus igen alá-való el-ebbedett 
vizes Sáros hely vólt, ugy hogj az uttzánál sokkal 
alatsonabb vólt Tavaszszal hó menéskor, ŏszszel, 
ugy más idŏkbenis Zápor essŏzéskor elégszer 
láttam a' Vizet azon Nemes Joszagra bé folyni, 
elégszer gázoltam azon bé follyó vizén keresztül 
mikor a Piatzra mentem [Mv; Told. 15/44]. 
1810 az Város utzáin szerte széjjel sok helyeken 
el-ebbedt sáros motsárok tanáltatnak, mellyek 
tsak a' tartós szárazság idején szoktanak ki szá-
radni [Dés; DLt 477]. 

2. kb. elnyirkosodott; devenit igrasios; feucht 
geworden. 1715: épen pusztulásra jutót, romla-
dozot, el ebedet, köve téglája le hullot veszet, 
kŭlõmb féle rekeszekre csinált és neveztetet Palo-
ták s házak [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 

3. kb. elhitványodott; nemernic; erbärmlich/ 
elend geworden. 1819 Én az Isten nevibe kérlek 
édes Fiam! . Vedd magad mellé el ebbedett 
ötsédet®, hozzad ötet jobb indulatokra [M.régen 
MT; Pf. — ®Előbb „rossz", majd „hitvány uno-
kám“-nak nevezi]. 

elébb-elébb 1. előbbre-előbbre, mind előbbre; 
tot înainte; immer weiter vorwärts. 1584: Az 
Vra(m) haza eleót megh Allapodanak vgmint 
Negyen. Es Monda eggik egy Nagy Magas feyer-
belinek, ky Mikanda, volt, Iere chak Iere Nem kel 
Arra sokat zollany haza keserlek e n . . . Mikor 
igy eleòb eleob Mennenek Az Balassy Lazlo zege-
let haza fele vgy leót ozta(n) az vagas Istwafl 
deákon es eoche(n) [Kv; T J k IV/1. 311]. 1586 
Mikor kyn volnanak en Az Ablakról Nezem vala 
Monda Iller Ianos, eg' zablia es zekercze lewe(n) 
nalla Myert Ieóz illienkor hazamra, latam hogy 
ezen keozbe hatra Masz Vala Albert, Ianos penig 
eleob eleob Megien vala, Azonkeozbe Albert vgf 
vthe Jánost hogy le esek, Janosis fel kele, e$ 
hazara wze [Kv; i.h. 540]. 1721 az to az őszőfl 
igen tele liven ugy fagyot el az vize az m a l o m i 
ki fojvan . . . jukat vagatok be nyül tam egy csuka 
akada az kezemben és igy eleb eleb jukakat vagat-
van ugy fogatam azon jukakat szalmaval jol he 
Csinaltatam [TK1 Mihály deák Teleki Pálnak]. 
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7733 ; elébb, elébb mégyen [Dés; DLt]. 7736 : 
(A) Tornátz alatt nints meg padolva hanem tsak 
Gerendákra lepdelhet az ember elébb, elébb [Föld-
vár TA; CU XIII/1. 2 7 8 - 9 ] | Apor István 
Ebéd alatt azt az órát kiveszi hogy megnézze, az 
szomszéd úr elkéri, hogy ő is nézze, mondja: be 
szép óra, más úr meg attól elkéri, s addig kérik 
elébb elébb, hogy az óra elvész, soha elé nem tudta 
szerkesztetni [MetTr 340]. 1787 : látám a Drá-
gamér Mihály setétebb szürke lovát ottan az uton 
elébb elébb egértsélni [Martonfva Hsz; HSzjP]. 

2. errébb-errébb, mind errébb; tot mai încoace; 
immer näher/mehr herwärts. 7672 Zasz Ianos, 
Zamosvyuary Gyalogink Hadnaggia, es mellette 
leueo Emberink altal hozatúnk Zebeny varosúnk-
ban, leoueo szerzamokat es Tarazkokat. Hadgiuk 
azért es parancziolliukis Kteknek Varmegiewl, 
varosul, es falúul Kegielmetek, az előb előba való 
hozatasra, adgio(n) és rendellyen elegedendeo járom 
vono Marhakat, Louakat es Embereket melleje 
kesedelem nelkwl [PLPr 1/3. 1612-1615 fej. -
ÄA fej-i parancs a Nsz felől Gyf (majd Szúv ?) felé 
való szállításra von.]. 

3. tovább-tovább, mind tovább ; tot mai departe ; 
immer weiter. 1746 : Tudjuk hogy azon Marhákot 
innen Sz. Mihalyra® hajták onnan osztán elébb 
elébb Falunkent Kereszturáb [Szentmária0; IB. 
- aPusztasztmihály K. »ördögkeresztúr (K), az 
előbbitől keletre az ötödik falu. cKésőbb: Al-
mássztmária K]. 1783 : Bocska Gligor édes Anyá-
nak . . Berendi Jobbágy voltának (: egy helyből 
más helyben elébb elébb lőtt szőkécselésivel:) 
annyera ut t já t vesztette és őrőkős Jobbágyi köte-
lességét homalyb(a) hozta volt, hogy ha Szamos-
falván laktában leg nagyobb fian tőrtént gyilkos-
ság által halálozás nem interveniált volna, kétség 
kívül valósagos őrőkős Jobbágyi kötelessége egész 
feledékenységb(e) ment volna [Kovácsi K ; Eszt-
Mk]. 

4. későbbre-későbbre, mind későbbre, továbbra-
továbbra, mind továbbra; tot mai t îrziu; immer 
später/mehr. 1643: (A) haz helyen penigh akkor mar 
hazat Epitenek uolt, azt nehay Beczky András ma-
ganal marasztotta, ugj hogy most ad erette Jobbat 
• . . , de Nehay Beczky András czyak mind halo-
gatta eleb eleb, Nem adot mast erette [Mihályivá 
NK; JHb]. 

elébbeli I. mn előbbi, korábbi; de mai înainte; 
vorherig, früher. 1567 az nemesség az elebbely 
Rawas zerint Zaz Sebesnek epetesere az w Joza-
gokbol minden kapwtol hwzon eot eot pynzt, . . . 
az eghaz bely nemesek kedig hwzon eot eot pynzt 
aggianak [Törzs]. 1568 az Bamffy Gábriel reze, 
egyenleo keppen Bamffy Pal wramra es Menyhárt 
wramra zallotth wgyan azon Beochw zerent az 
mynt meg Beochwltek wolt az Eleobbely ozto-
zaskor [Gyf; JHbK XII/8]. 1582 Az procatorok 
dolga felól vegeztek eò kegmek hogy az procato-
rokat marazzak azon elóbbely fyzetessen [Kv; 
TanJk V/3. 251a]. 1599 : Tetczyk azért az teor-
wennek az Praesumptiokhoz kepest kiket az tanuk 
az eleòbbely lopogatasy feleol inferalnak hogy 

az fogoly leaninak harmad magawal . . . menteny 
kel magat [Kv; TJk VI/1. 329]. 1606 : az eleòb-
beli megj itelt teorueni deliberatioiat varom az 
teorueniteol | Az teorueni az eleobbelj sententian 
hatta [UszT 20/326—7]. 1629 az mostani vallasa 
ellenkezik az elebbeli vallasaval [Kv; T J k VII/3. 
192] | mostis azt mondom hogj ualàmit ennek 
elòtte uallottám az élòbbeli relatoriaba(n) 
minden cikeljekben az elebbely hitem es uallasom 
zirint mondom mostis [SLt TU. 7 Georg. Nagy-
laki de eadem (48) nb vall.]. 1737 Móricz Geczi 
Sogorom . . . minden elŏbbeli adossagrol szán.ot 
vetvén Bartók Catával meg maradott adóssá fl 
7,,10 [Torockó; Bosla]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban: a régebbi dolog; cel/ 
cea, cei, cele de mai înainte; (der, die) das Vorige, 
Frühere. 1585 Tanaczhy akarattyabol chynal-
tatta(m) az molnokhoz vy merteket mert az 
Elebbelyek Eŏregek valanak [Kv; Szám. 3/XXII. 
75]. 

elébben korábban, előbb; mai înainte; elier, 
früher. 1589 Az adott tuggia hogy vgy vegezek 
hogy az kik elebb(en) egez adott attanak tehat 
mostannis 50 pénzt adgianak [Szu; UszT]. 

elébbeni I. mn 1. előbbi; precedent, de mai 
înainte; vormalig, früher. 1558: Toabba az Mynth 
Jde fel meg Jrat tam Mosthan es wgyan azon 
Ereyeben hagyom az Elebeny teth testamonto-
momath [JHbK XLIII/21 Mikola Ferencné Melyk 
Anna végr.]. 1586 : fazakos peter keuan 
meg az elobenj egy forinthoz es hatvan pensz-
heóz d 76 [Kv; Szám. 3/XXIV. 72]. 1597 
az Elebeny ket ket szeker fam . . . el fogiot 
wala [Kv; i.h. 7/XIV. 66]. 1633: Tudom Aztis 
hogy az Elöbbeny Tisztekys majorkodtattak ma-
gok szamokra, es my segítettünk nekik, mint mos-
tanys Nagy Thamas<Uram>nak [F.komána F ; 
Szád. Criste Tője (56) judex vall.]. 1652 Vagyon 
benne szakallos vas golyobis ez előbbeni Inven-
tarium és benne lévő ravás szerént [Görgény MT; 
Törzs]. 1669 : Kapikia Bőer Sigmond Az 
Keresztien más országbéli ottbe(n) leuŏ Oratoro-
katis, Tarsalkodva(n) véllek, . mint elebbeni 
Kapikihák, beczŭletes egyet értesivel társalkodá-
sával s tisztességek megh adásával tegje kesz io 
akarojva [i.h. fej. ut.]. 1693 Milotai Lakatos 
mihaly tőle el vált elebeni felesége Farkas 
Ersebet [Dés; Jk]. 1722 Ezen Controversias 
széna hellyb(en) annak előtte maros Vize járt, 
osztán onnét divertalván másuvá a viz berek 
vette fel elébbeni hellyét [Algyógy H ; JHb XXXII . 
41]. 1738 monda . . Ilona hogj ha el hadtam 
volna is az elóbbeni Uramat, azért hadtam el 
hogj engemet igen sokat vert [Ádámos K K ; Ks 
17/LXXXII. 2]. 1740 Szabó Gábor . az előb-
beni determinatio szerint hat forinttal bün-
tetessék iteltetett [Torda; T J k I. 182]. 1762: 
meg kévanom, hogy az elebbeni Deliberatum 
reformáltassék [Torda; TJk V. 87]. 1776 én 
Vatsora után ă Groffnét különösön vévén, lát-
ván az előbbeni circumstantiát, pirongatám [Szent-



elebbeszt 812 

demeter U ; GyL. St. Henter (37) vall.]. 1808: 
Csipkés Kata osztályos perében maga elebbeni 
Szoszolloja Csöngvai Pál [Harasztos TA; Borb. 
II] . 1813 instálván Timár Újvári Sámuelné 
előbbani hellye viszszá nyerése iránt . . . elébbeni 
hellyét viszszá nyerte [Dés; DLt 56/1814]. 1832 : 
Szakáts Mihály előbbeni feleletit most meg esmeri 
és nsm változtattya [Szenterzsébet U ; Borb. II]. 

2. korábbi; de mai înainte; vorherig, früher. 
1608/1610 (A) mi teorwenionk tenora attingalta 
az biro Vram elebbeni teorwenyet [Szu; UszT 
52-höz]. 1673: a ' leány elebbeni igireterűl el 
feletkezet el vőtte a ' Ha jdú Marto(n) ajjándekat 
[SzJk]. 1734 elebbeni iratasom szerént kevánok 
judiciumot [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1808 
egész erővel azon űgyekezett a Novizáns, mikép-
pen reform áltathassa ezen Divisionale Forum 
előbbeni ítéletét [Asz; i.h.]. 

3. előző; precedent; vorangehend, vorig. 1761 
A Csengői Szőllő az előbbeni esztendőbéli kemény 
tél mián annyira meg romlot vólt, hogy kelletett 
az után egészlen el homlitani, újra meg épiteni, 
meg trágyázni [Déva; Ks 94. 24. 4]. 

4. hajdani, régi; de demult, de odinioară; ehe-
milig, einstig. 1726 ellenem mondott bestelen 
szavait a város közönséges piaczá(n) Kádra álván 
recántállya, es elebbeni tisztességemet restituál-
vá(n) közönséges hellyen meg kövessen [Dés; 
Jk]. 1757 sokáig sinlet Pakulár Vaszüy az Orbok 
uram keze mián s mostan sintsen előbbeni egész-
ségében [O.kocsárd K K ; Ks 8. XXV. 14]. 1797: 
Édes kedves Feleségem I . . . kivánom igaz indu-
lattal hogy az Ur Isten rövid időn adja meg eléb-
beni jo Egességét [Héderfája K K ; IB. id. gr. I. 
Bethlen Sámuel lev.]. 

II. fn előbbi; cel, cea, cei, cele de mai înainte; 
der, die, das Vorige. XVIII. sz. e.f Rétetskéje 

van a Petlendi Puszta Falu helyen® az 
elébbeni vei egj sorba alábbatka (!) [AbN. — 
a1634 tájától préd-ként ta r t ják számon]. 1758 
A K. Lonaiak(na)k az elébbenivel adt(am) Portio-
jokb(an) Rhf. 117 [TL. Teleki Ádám költség-
naplója 199b]. 1765 : ezenn Ratiokat fel vévén 
s az mostan producált Inquisitoriát az elébeniek-
kel egybe vetvén ugy jő ki hogy Imre György 
és Pál Ferkŏ verték Murvait [Torda; T J k 
V. 260]. 1789 : Ezen Falukis, egy Situàtiojuak 
lévén az elébbeniekkel. . . , tsak oly állapotban 
állanak, mint az elébb irtak [Szentábrahám és 
kör. U; UszLt XII I . 97]. 1832 amidőn valaki-
ről valami rosszat költnek, és mondanak — bátor 
nemis hiszi az ember mégis marad abból 
valami benyomás az emberb(en) . 's mikor 
megint hazudnak valamit az elöbbenihez akkor 
öszve kaptsolodva, egy valoságos kétségeskedő 
szinte ugy hiszemet szül [Torda; IB. Demény 
János lev.]. 

elebbeszt elposványosít; a transforma ín mlaş-
t ină ; versumpfen. 1826 Nem csak a' Küküllŏ 
mellett lejáró nagy Ország ú t j á t szokta ez a ' 
patak eliszapolni, 's az azon lévő hidat gyakran 
elvinni, hanem a' Sz Demeter felé járó uton lévő 

híd tájékán is a ' helyet annyira elebbesztette, 
hogy száraz időben is meg reked benne a ' szekér 
[Msz; GyL]. 

elébb-hátrább előbb-utóbb; mai devreme sau 
mai tîrziu; früher oder später. 1802 a ' daganaton 
kivŭl ket apróbb és égy a ' csontokig hato s égy 
jo hüvelyknyi hoszszuságu Sebet találtam, a ' 
melyek elebb hátrább nem kevese veszedelmesek 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

elébbi I. mn korábbi; de mai înainte; früher, 
vorig. 1547 ha kedegylen ezta walaky megy Bon-
thana Wgian elewtthe legien dolga mynth az 
eleby Kwtthes wolth [Sv; MNy XXXVI, 53. -
aTi. a szerződést]. 1569 : Cherenj Clara Azzony 

. Az Ew Eleoby wranak az megh holth Jztrigj 
mihalnak Newet El waltoztata volna [Mányik 
SzD; IB. VI. 225/13]. 1570 Angalyt Zeybert 
Gërgne Azt vallya, hogy Az èw eleby urah Kam-
prich Bernald Testamentomosa volt Takach Sil-
uesternek [Kv; T J k III/2. 40.]. 1572 Hesdati 
martonnak sem volt Joszaga Kwkeóleó varmegie-
ben Eomaganak Most is nincz hanetn Az Elebi 
felessegenek volt [A.jára TA; Thor. IV/6]. 1580 
Amy az Nemes embere (n) való ado veiel Rwdeg 
legenyeke(n), leanzoka(n) kyk senkyt Nem zol-
galnak hane(m) it elnek Az varasso(n) vgya(n) 
azon elóbby mod tartassek, hogy a mykor talallya 
(így!) vegyenek sarchyot es kantor pénzt raytok 
[Kv; TanJk V/3. 209a]. 1589 k. : meg kerde 
magyari Tamas Imreh mesterth ha helyen hadgja 
Az elebbj testemontomot vaj nem [Szu; UszT]. 
1590 Keòmyues Pal Reúocala az Elóbbi Pro-
cúratorat Bersze Mihalt [i.h.]. 1592/1593 az hol 
az Serienj Mijklos elebbi Malmanak az Cheoweke 
vagyon most az derik zamos azon fol' el [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks]. 1608 megh egjenesede-
nek egjmassal, Berei Marton kezebe engedwen az 
hazat, az elebbj megh uetel zerent [Mezőbánd 
MT; MbK]. 1632 Tòke Janos . . el alla az cheh 
elòt az mellòl az elòbbi szolgaja mellòl [Mv; 
MvLt 290. 103b-4a] . 1642 az elebbi kgmetek 
azon peres hauasok felöl ualo fassioit lat tam [Só-
fva BN; BesztLt 115 Petrus Gavay a beszt-i fő-
bíróhoz]. 1688 A mi adossag meg fén uagyon, 
az elíbi osztozodas szérént az harmad részi Czutak 
Istuanne Aszonjome leszén [Ksz ; BCs]. 1745 Mól-
dován Ilona Ászszony elébbi vra nevit változ-
ta t ta [Torda; TJk II. 5]. 1782 Anának elébbi 
tselekedetiért hitele nem egészlen volt [M.macs-
kás K ; Eszt-Mk]. - L. még SzO II I , 336. 

II. fn 1. az elebb említett személy; cel, cea, 
cei, cele de mai înainte; der, die, das Vorige. 
1576 Tablara Iarwan eo K. varoszwl választottak 
az Espotal Mestersegre Az Magiar vraim keozzwl 
Lakatos Jánost Az zamwĕwek vegenek zamot az 
elebitwl, az wyat holnap vigek Be az Tyztben 
[Kv; TanJk V/3. 135a]. 

2. ~ ekben a fentiekben. 1844 az elébbiekbeö 
érdekelt ítélet tellyesedésbe vétele fel függesztet-
hetik [UszLt XI. 85/1. 27]. 
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elébb való 1. kü lönb ; mai b u n ; besser, tüchti-
ger. 7735 : Edgyes f a Székek festet t , és festetlenek 
Sz : Benedeken 99. Kóródon 115, és igy Kórod 
•superal 16, de mivel munkásabbak és elébb valók 
-a Sz. Benedekiek kőzűl némellyek, azon Supe-
l a n t i a in bonificationem Koródon marad [Kv ; Ks 
40 Varia X X V I I I c ] . 1781 : Kacsone Aszszonyamé 
•elébb való volt a’ másiknál [Mv; DLev. 4. X X X V I . 
1]. 

2. jóravaló; cumsecade; anständig, brav. 1736: 
Még az nagy emberek is abban gyönyörködtek, 
mikor az cselédek vigan voltak, sőt sok nagy ember, 
•az kinek elébbvaló szolgái voltanak, azokkal mind-
j á r t ivut t , megrészegedvén, az hegedűsöket behít-
t ák s virradt ig tánczol tanak [MetTr 359]. 

elébe I. szr-os hsz elémbe, elédbe, eleibe stb. 
elé; înaintea/în f a ţ a mea, ta , lui, ei e tc . ; vor 

mich, dich usw. jm entgegen. 1584 : E z t la t tam 
i o g y Eyel E z Lakatosne Eleombe Jeöwe [Kv; 
T J k IV/1. 262]. 1585: Mikor egybe Akaranak 
chapny, eleòb chapa mégis A legény takach Kele-
menheóz, es Azuta(n) vgia(n) otta(n) mingiarast 
vţrthe chak egszer a ' legent, es eleibe essek [Kv; 
i .h. 471]. 1593 Mikor az Toromba hoza t ta volna 
Dániel deák Maytini J s tuan t , egi nehanizor monda 
«zt, hozzatok eleombe chak az bestie lelek knruat , 
h a t (l) wthessem meg [ K v ; T J k V/ l . 372]. 1622 
«gy zeoke zeorw eoregh Byka t . Eleybe hozna-
n a k [HSzj bika al.]. 1644 : az en felső hzamba(n) 
be ment volt s egi eòregh ha j ama t , s megh egj 
fa lka Dizno hus peczieniemett . . . fel r ak ta volt, 
s az szolgalom arczul ta la l ta hogi hozza volt 
az szolgalom szinten oda ki hoza elömben [Mv; 
MvLt 291. 400b]. 1770 : a viznek az ereje tobnyire 
a. gáton menvén el, a Silipen járó vizet meg aka-
dályozta mivel eleibe t s apa t t [Sövényfva K K ; 
J H b LXVII/115] . 1839 Az előmben állított sár-
gás eme malatzot jol esmerem [Dés DLt] . 

2. színe elé; înaintea ochilor cuiva, ín fa ţa 
•cuiva; vor, vor die Augen. 1608 az kiket eleonk-
ben hiwatot Beogeozy András Uram, azokat 
<sős hi t te l meg esket te t teök [UszT 201/357]. 
1762 kére bennünke t Méltoságos Groff Petki 
A n n a A s z s z o n y . . . , hogy amelly u t rumokat 
•eö Natssága elönkben adot t , azonokra az elönkben 
convocalt fatenseket erös hit tel meg esketven. 
Ami t hi tek u t a n vallonok curiose i rnok fel [Dob.; 
Ks 4. VII . 12]. 1787 K . Sz. Királ lyi Zámbo 
Dániel, Ber thalan János, és Hé tbŭkk i Merra 
I s tván Uraka t árbitrállyuk, és meg birállyuk, 
•olly móddal, hogy minden némű elejekbe terjesz-
t e n d ő praetensiokat, és different iákat tőrvényesen 
i t i letek által dirimálni és az Nyi lakat ki dol-
gozni s adaeqvalní méltóztassanak [ K v ; Ks 73. 
55], 1843 a ' meg történt verekedés kŏ rnyŭ l 
állásos kí puhatolására — az ide a lább bé ír t 
Tanuka t . előnkbe ál l í t ta tva . az általunk e-
leikbe t e t t kérdésekre 'e kővetkezendŏ leg vallot-
t a k [Dés; D L t 586. 1 - 2 ] . 

3. szembe vele, szemközt; spre e l / ea ; jm ent-
gegen. 1570 E s azonba egy korchomarol ky 
J e o oieykbe Ba l in th Thywadar [Kv; T J k III /2. 

9]. 1572 : Lattam hogy Az Monostory Kabos 
Ferench feol Jewe Eleykben Es Erossen kezde 

. zjdnya hogj haborusagoth Ne Jndetananak 
[Jákótelke K ; KP. Myhaly Tamas jb vall.]. 1585 : 
Az fogarasy király fundatora Jú volt Ide Loway 
el far attak Baniabûkinela, B. Vra(m) küldötte 
eleiben Kanta Miklóst 2 Lowaúal fizettem f — 
d. 25. [Kv; Szám. 3/XVIIL 6 b - 7 a . - aBánya-
bükk Torda felé Kv-tól délre a második település]. 
1639 azon helyen találám az asszont az keresztút-
nál, az hol az sas előmbe jött vala [Mv; MvLt 
291. 188a —91a átírásban!]. 1690 mas nap az 
aszony tol kerdem hogj ki vala ki elődben futa 
s azis megh monda hogy mihaly kovacz volt 
[Aranyosrákos TA; Borb. I]. 1735 három seller 
Aszszonyat Szent Egyeden Mikor a kendert nyŭték 
volna, meg fogta s fogota. Ferencz János 
kiment elejekb(e) [Császári SzD; Wass. Ferencz 
Peter (45) vall.]. 1751 midőn Ajtomhoz érkeztek 
volna kiáltya az Német hogy gyújtsak Gjertyát 
melljet én meg gjujtván viszem vala elejekbe 
[Balázstelke K K ; IB. Joh. Kis (34) jb vall.]. 
1763 elejekbe ki jővő (!) az Ur Mikó Miklós 
Ur(am) [Kóród K K ; Ks 22/XXIa]. 

4. fölé; peste; über. 1678 : ezen hiwatalomban 
ugi mind az Desj Rationistasagban és annak tisz-
tiben . . az én klmes U(ram)n(a)k és klmes 
Aszonjo(m)nak igaz tökéletes jámbor Jsten-
félő es hasznot kereső Szolgajok leszek . Élőmbe 
rendeltetet Jnspectoromtol ugi mind Tk Nemze-
tes Apor Jstvan U(ra)m(na)k dependealok [Gyf; 
KaLt Apor István ir.]. 

o Szk i ~ ad a. eléad. 1585 Az harangozo 
eleibe Aggya az harangoztato felnek ez limitatiota 

[Kv; Szám. 3/XIX. 6. - aA harangozási díjsza-
bást], — b. átad. 1573 Ez Tawaszal mykor az 
Barmot ky haytanak, adot volt valamy Barmot 
eleyben hogy ky haycha [Kv; TJk III/3. 306b]. 
1574 : Espotal Mestert eo k. valaztottak egenleo 
Akaratai Thĕmeswary Myhalt eo. K. Byro vra(m) 
hywassa Be es aggya Mindenkeppen Eleybe tyz-
ti t [Kv; T J k V/3. 101a]. 1582: akor az Ideobe 
hallottam vala hogy vadnak Eordeongeos keony-
wek es ha ember olwas benne tehat eleo Ieonek az 
Eordeogeok, ha valami dolgot eleykbe ember hir-
telen nem ad, tehat vagy eo magat vízik el vagy 
megh bantiàk [Kv; T J k IV/1. 106]. 1600: en 
attã(m) az Safarnak Tóth Istwannak eleibe az 
barmokat vgymint ket zaz huzon harmat [Kv; 
T J k VT/l. 403a], 1762 kére bennünket hogy 

amelly utrumokat eö Nattsága elönkben adott, 
azonokra az elönkben convocalt fatenseket erös 
hittel meg esketven, Amit hitek utan vallonok 
curiose irnok fel [Dob.; Ks 4. VII. 12]. 1806: 
Ked maga látta Basa Uram, hogy, amint elümbe 
adta® Ked Tegnap a’ Csordábol még előre el men-
tek, és én a’ tegnapi Nap nem is láttam Sertés-
seit Kednek [Dés; DLt 82/1810- - ftÉrtsd: a 
disznókat]. — L. még HSzj tejesjuh al. — c. előhoz | 
bemutat. 1654: Nemzetes Losonczy Banffy Anna 
Aszony, Rucsy házhoz való Joszagan(a)k Urba-
riuma, mellyet az mint az hutteös Birak es 
Polgárok hittek szereñt elünkbe attak, Fide n(ost)ra 
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media(nte) düigenter connumeraltunk es fel Irtuk 
rend szerent [Ks Bánffy Anna urb.]. — d. (meg)-
mutat. 1784 : elŏnkben ada a Tisztarto két kalan-
gya Szénát, és kivánnya vala, hogy elsŏbenis 
azokat betsŭlnŏk el [Buzd AF; Eszt-Mk], — e. 
eléje szab. 7623: az Zolgalat eleótt zokasok zerent 
ell ne buyanak hyuatlan ky ky az Eo hetibe(n) 
eleö Jőyeőn es az zolgalatott melyet akor eleybe(n 
adnak vegb(en) végyek (I) mert valakj keozulleök 
ell marad az bwntetesnek formayatt recensalliak 
[Szu/Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. — 
f. (el)mond, előad. 1570 Byro vra(m) Be hywassa 
az ceh Mestert es Eleybe aggyá hogi vgi Arwllyak 
Myweket es oly arron aggyak hogi ky Melto es 
Alkolmas Arra [Kv; TanJk V/3. 11b]. 7577 
Aggyak eleyben eo Naga (na) k Menye fogiatkozas-
sunk vagion az Buzanak kessen való Behordasaban 
hogy azonnal vgian egy Jdeoben az kasalasis 
Raytunk vagion es Mindiarast az vetes es az zwreth 
[Kv; TanJk V/3. 45a]. 1618: (Vallomásukat) 
ëzkepen attak ennekem eleomben hitek szerint 
. . . [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 1631 Azért 
kglssen parancziolliuk hwseghteknek, hogy Prae-
fectusunk requisitioiàra az elesnek megh szerzese 
dolgába(n) minden segetseggel legyen, es valamit 
nevwnkel eleiekbe ád, magát ahoz alkolmaztassa 
mindé(n) engedelmesseggel [Törzs. — A fej. Med-
gyes városához]. 1722 : ez a Grobinus Paraszt 
ember az gonoszságra pronus, amit az adversariusok 
kŏzzŭl valaki eleiben ád, könnyen imprimalodik, 
affélékre docüis [Fog.; Ks Rétyi Péter lev.]. 1800 : 
elŏnkbe azt adták a' Kŏdiek hogy a ' Parou Hid-
suluj nevezetű árkon túli Kelentzea felöli ne 
mennyünk, mert meg húznak a ' Kelentzeiek 
[Benedekfva Sz; BfR 58/21 Fodor Vaszali (67) 
col. vall. — aKelence és Kőd Sz]. — fl. előter-
jeszt/ad. 1618 : az pasa megizené tőlök, hogy ő 
véle nem beszél, hanem ha mi dolga vagyon, 
adja irva articulatim, s ő az divánban az vezérnek 
eleibe adja s válasza lészen [BTN 88]. — L. még 
ETA I, 127 NSz * ~ áll. a. eléje áll | ú t já t 
állja. 1570 : Egy lowon vtannok Ieonek volt es 
Igen Rezegek v o l t a k . . . , vegre mykor az Zamo-
son altal Jeouenek ot thys eleykbe állották volt 
vgj Annyera hogy vgian Nem valhatnak volt ely 
theolek [Kv; TJk III /2. 185]. 1572: lattam hogj 
Az Monostory Neomos wraym, Eleyekbe Állanak 
Es wyzza werek Az keossegoth [Jákótelke K ; 
KP. „Barra Kelemeon" jb vall.]. 1596 : Vtannok 
indúlék az eókreknek, s monda (m) hogy, bizonj 
el yzem, vtanna(m) ieóúe nagj Peter, Jeótebė 
k j ragada az eggik rakonchat, s hogy az eokret 
el teritem uala eleimbe alla, s monda ally el, merth 
ugj hagitlak hogy zernyw halált holz [UszT 11/34]. 
1597 Azúta(n) egi olykor eleombe alla, kere azon 
hogi megh kernem neki Molnarnet [Kv; TJk 
VI/1. 73]. 1632 : az Nierges Thamas Vra(m) szol-
gaja eleiben alla es az louakot ne(m) erezte be, 
hanem az louak el szaguldanak az Vczaba [Mv; 
MvLt 290. 107]. 1724 : egykor által fordúlok 
Vásárhelyrŭl Sz. Királyra Pekri Uramhoz, bé 
mégyek a Cseléd Házba, együtt előmbe áll a 
Léánv. engem rútúl átkozni kezd, hogy az Isten 

mind testemben mind Lelkemben verjen meg 
[Náznánfva MT; BK. Etsedi Sámuel (25) ns vall.]. 
1742: meg indulván osztán a ' Szászok meg leste 
Veres Sámuel távoly a ' Falutol, 's ott elejekbe 
állván fejeket szette [Kisenyed AF; JHb]. 
1826 : az Pintze helyről . . . vágtom Szabadoson, 
hordottam nékem senki előmbe nem álott 
[Albis Hsz; BLev. Vall. 4]. — b. ? lefog. 1758 
én hallottam Kotsis Ferencznének tulajdon maga 
szájjából, midőn a' Pipéjét Udvar Istvánné 
kiválasztá a ' maga pipéi kŏzzŭl ezt mondani: 
hogy ne állyon az ŏ Pipeje(ne)k eleiben tolvaj 
módra, ha szintén ŏvé-is hadgya el, 's válaszsza 
ki nálla, mert azt meg nem engedi, hogy a' mar-
hájának eleibe állyon [Betlensztmiklós K K ; BK]. 
— c. átv ellent áll, ellenszegül. 1589 : az Varas 
kuldeott vala haza az adoertt azt Izene hogy 
eo nem ad, de ha zalagott veznek eo eleybe nem 
all [Szu; UszT]. 1606: (Az árendát) vagy vezi 
el Benedek Peter Aúagy maraduaja Auagy ne(m), 
De ket embertói megh kúldue(n) tegiek le az Peter 
vra(m) hazanal, es az eórekseghez hozza niúl-
hasso(n), Elejbe Peter vra(m) ne alhasso(n), semmi-
nemy teórúeny remediu(m)mal, noúu(m) Judiciu(m)-
mal Inhibitioúal, Repúlsioual sem Contradictioúal. 
ha elejbe allanais vagj Peter vra(m) Auagj marad-
uaja, ereŏtlen leg'en [i.h. 20/299] ~ állhat-* 
~ áll "X" ~ esik útjába esik. 1732 : mikor a szőlőnek 
termése vagyon, . . . ollyankor nem is igen kél 
az Vrak Bora, az utazóknak sem igen esik elejek-
ben, hogy azok fogyatnák, nem levén igen útban 
való hely [Szászsztjakab SzD; TSb 51] ~ hány 
szemére hány. 1573: Albert leorinche (!) azt 
hannya volt telman Benedekne eleybe, Meny ely 
lopy esmet Egi felj keobeol Buzat az Espotaly 
Molnabol, Lopy fonalat Zalonat, Meny ely te 
lictariu(m) lopo valfot (!) [Kv; T J k III/3. 214} 

~ megy. 1583: halla(m) az chattanast hog 
Juhos Miklós wthe Semy Jacabot, de Nem lattam 
hatul kerewlteyç meg Vag eleybe mejnj t s vg' 
wteotte [Kv; TJk IV/1. 171] ~ számlál elé/ 
felsorol vmit vkinek. 1570 : Potencia Ázzon Pal 
Bwzerne Azt vallya hogy Mykor eleybe Zam-
lalta volna ez peresnek panazolkodasat Nem 
Theot semmy Thagast® benne hogy hazat z e o l e y e t 
ely nem atthak volna [Kv; T J k III/2. 98. -
&Elírás Thagadast h.]. 1575 : (Forgács) Izenetybenis 
Meg Ielentette hogi Minden vton kar t es B o z z w t 
Igekezik az varosnak tenny . . . Eo K. Byro vra(m) 
mykor zembe leszen az feyedelemel Mind e z e k e t 
myt az varosson chelekeszik zamlalya Eleybeii> 
Es keryen Teorwent es Teorweny zerent való 
oltalmot eo Nagtwl [Kv; T a n J k V/3. 111b] * 
~ támad neki/rátámad. 1573 : Mihal Kowar^ 
Madarasy® az Nyarad Mellet Azt vallia hogi 
harman Indwltak volt Zamosfalwa fele Aratni 
Mykor Mennenek az plébános Towanal ket legeny 
Eleykbe Tamad karokai Meg futamnak eleotek 
Az egyket leh vtyk az Azzony embert meg fogiak 
[Kv; TJk III/3. 415. - ®Backamadaras MT]* 
1592 Mikor az Hozzu Janos hazanal az korcho-
man megh hallottuk volna hogj az papiros chinalo-
tarsa el monta volna az lelket, el akaruk hozîi* 
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biro vramhoz, Thamasnak elejbe tamada Leo-
rincz [Kv; T J k V/l . 205] ~ vesz vkit ural, 
urának tart/vall vkit. 1571 : mideon az ur isten 
orzagunk allapatiat es fejedelmünket ki t eleonk-
ben kell vennünk meg mutatia, az u t an az my 
nagy el zenvedhetetlen sanyarú niomorusaginkat 
el fogiatkozasunkat . . . t y kegielmetek eleyben 
es ertessere agyuk [SzO II , 322 a székelység foly. 
az ország rendeihez ~ veszi az utat ú tnak 
ered. 1653: (Básta) megyen aznap® csak Szamos-
Újvárba, és o t t kapitánnyá rendelte vala 
azelőtt Ribis Győrgyöt, melyet akkor is benne 
hagya kapitányul, és ő maga eleibe vevé az u ta t 
és Bécsbe felméne, és császárral szembe lőn [ETA 
I, 59 NSz. — ®1600-beli eseményre von.] kar-
ját veti ~ kar já t veti ellene, ellent vet karjával. 
1583 Juhos Miklós chak fel kele, es Semy Jacabot 
Nem tudggiuk michoda lelekteól Indulatwa(n) 
(I) veletlen ágion wthş eg serleggel . . . eg zo 
mondatla(n) vg wthe Maszoris hozza Akarth wtny, 
De Lukach vra(m) az valló mongia hog kariat 
vetette eleybe [Kv; T J k IV/1. 169] kérdést 
tesz ~ kérdést ad elő/tesz fel. 1670 : Tekintetes 
Nemzetes Kalnaki Mihály Ur(am) tőn illy kérdést 
előnkb(en)® [SzJk 1 0 7 - 8 . - ®Köv. a kérdés]. 

II. nu 1. elé; înainte(a) ; vor. 1570 : egy var-
gane Megen hozza az pyachra hwl kenyeret arwl 
volt, Es mongia Neky hogy Kowach Kalara 
kerethy hogy Zabo Balinth hazahoz Menneh es 
ky hozna onnath Mert az Lábat megh zegtek 
volna, Eo ely ha t ta az kenyeret es oda Menth 
onnath ky vontha az haz eleybe | ez peres . . . 
Egykor Ment volt hozzaya es Syrwa panazolkodyk 
volt neky hogy az Hoz Barthosne keoltĕtte ely 
az ew Attianak hazat Zeoleyet es egeb Marhayat 
neky penygh semmyt Nem akar Adny . . ., Azért 
az byro eleybe akarya Jdezny [Kv; T J k II I /2 . 
57, 98]. 1585 (A követ) en vgy Adam Akor feli 
hogy az Templum eleybe vigiek oda Ala, . . . De 
hat Nem vittek volt oda, hane(m) Azt (is) Szeoch 
Marton haza eleibe viwen, ot tapazta l ta Budaj 
Tamas Vram [Kv; T J k IV/1. 458]. 1603: Dara-
bos Balas az hywelyket vthy az orra elejben fel 
Akarwan wthnj az orrát, es vgy r an to t fajdossy 
JBenedek kardot s vgy chyapta az kardal nyak 
zyrton Darabos Balast [Kv; T J k VI/1. 667]. 
1628/1635 Egj agj eleiben ualo recze [Bodola 
Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 1635: 
el mentwnk ad facies Arcis . . . az kwlseò kapuia 
eleyben [Szászrégen; VLt 17/1603]. 1672 Egy 
kemencze eleiben való deszkát műveltem d 45. 
[Kv; AsztCJk 56b]. 1790 : Diófa Asztalka kanapé 
eleibe való 1 [Sv; Ks]. — L. még H S z j galamb-
búg és gang al. 

Szk : szeme ~ vesz figyelembe/tekintetbe vesz. 
1566: Mw keoneorgeswnket lat twk hogy felseged 
anyndenkor kegyelmes zemei eleibe vet te [SzO 
I I , 191 a székely főemberek a fej-hez]. 1569 : My 
Annakokaerth Zemwnk Eleybe wewòk Es kjnek 
kjnek Az Ew Jgassagokath az E w feleletekbeol 
Megh Mertekeleok [Mányik SzD; IB . VI. 225/13]. 
1621 Azért kewantatnek hogy eő kglmek varosul 
vyab keolczieghreől providealnanak mely dolgokat 

eő kglmek zemek elejben veőve(n), . . . vetet tek 
adot egj vonasra f. 1 [Kv; TanJk II/1. 331] 
színe 1568: Johannes brassai sic loquebatur. 
No kellywnk zyn eleybe® chak, quibus auditis 
Michael berzethe Noha oda kel kelni es Enis el 
megyek oda a howa the et Jteru(m) Johannes 
brassai, Nem vag' te arra eleg ember [Kv; T J k 
I I I / l . 219 - ®Értsd színe elejébe.] tekintete 
~ vesz figyelembe/tekintetbe vesz. 1677 k<o>-
nyergenek Alazatasan Ngod(na)k mint kegyelmes 
Asz(oniom)nak azon kegyelmesegebül ne légyen 
ellen tartó meg egyeztünkben, kegyelmes Tekén-
tet i eleiben vévén az en kiczin hüseges szolgala-
tamat is [Fog.; Szád. Bojer Sigmond foly.]. 

2. színe elé; înaintea/în fa ţa ochilor; vor, vor 
die Augen. 1546: wamely (!) feel, az my zer-
zessynketh, meg nem allana, ez, Ezer forinth 
ketheelre, Egy mast, az rewydre, Ez orzag byraya 
eleybe, reya hyhassak [Radnót K K ; J H b K 
XXXVIII/19] . 1570 Nagy Benedek Menth volt 
ew hozza, Es Byro eleybe hyt ta hogy Az Lewe-
letis oda vigek, volt eo Nala Egy chedula es 
oda vyt te az Byro eleybe [Kv; T J k III /2 . 151]. 
1585 : mynd az ket t feli, kolozúarra be mennyen 
az kaptalan Eleyben es ezbelj dologroll kapta lan 
pechiety alatt kelljen keòzòtteok leuell [M.köblös 
SzD; SLt 29 J . 2]. 1588 A myt eo kegmek 
penigh Jobbat thalalnak, eo kegmek teryesszek 
az waras eleibe Akor eo kegmek derekasson Akar-
nak wegezny feleolle [Kv; TanJk 1/1. 64]. 1592 : 
Mathias lewele hogy Coloswar, Se Palatínusnak, 
se Nemes Warmagienek eleibe ne Mennyen, hanem 
az Coloswary Biro eleibe citaltathassek [Kv ; 
Diósylnd. 52]. 7606 k. Tilalmat tŏ t t em ez 
fòlliel megh J r t Al peres falubaliek ellen, meljre 
ra is hi t tam az eskütt szekre eo kegmek elejbe 
[UszT 20/7]. 1609 : citaltam Nagtok elejben . . 
Peteo Martont Cazoni felseo faluit [Kvh; BLt] . 
1639 : Az szwle Annyok az három Arua lean-
kakot . . . Feieruarra uit te uolt mind az Bathori 
Istuan Lengyel király a t ta leuelekkel Egwth, 
Batori Sigmond feiedelem eleiben [Vajdasztiván 
MT; Borb. I]. 1649 : kellet az I t kgltek elébe 
in jus attragalno(m) [Kv; T J k VII/4. 361]. 1711: 
Verner Antal Ur(am) remekét be muta tván a 
B. Czéh eleiben, . . . h i b á s n a k találta [ K v ; Fé-
sűsCJk]. 1726 : hivők okét Tiszt Vraimek ele-
jekbe [A.detrehem TA ; Born. IX. 5. Bűne György 
(50) jb vall.]. 1739 : Tekentetes Vice Tiszt Ura-
mek eo kegyelmek es Assessor Uraimek elejekben 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1769 : az Groffné 
apellalta elöbszer, a mü részünkről is apellaltuk 
az gubernium eleiben [Szentmargita SzD; K s 99 
Kornis István lev.]. 1792 : elő álítván Tyéj 
nevezetű Hellységben, Tyéji Blidár Pétru Popa 
Házához, az említett Tyéji, és Szeliatzei két Popák, 
Hét Dominális Birák, és más Falusiak elejekben 
az Aszszont Márinkát, és Fiát Pétert Semmi 
egyéb Végzésünk nem lehetett [Roskány H ; Ks 
XLVIII /7b „Ali Torjai Kiss Lukács Dobra Vidéki 
krájnik" kezével]. 1832 : azt hagyom azért Nék-
tek Birák, hogy Mig Mlgos Groff Wass György 
Ur eŏ Nga haza nem jőn, és a ' dolog eo Nga 
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eleibe nem mégyen, addig Marosán Dávidnak 
békét hagyatok [Szava K ; Wass. Jánosi Gergely 
,szb kezével]. - L. még ETA I, 24, SzO II, 
328. 

3. szemközt/szembe elé; ín întîmpinarea, înain-
tea ; jm entgegen, gegenüber. 7599 : Vitéz Miklós 
Szolgaya ment az ola Boer keóuet eleiben 
Baniabwkiga d 12 1/2 [Kv; Szám. 8/XIIT. 72. 
aBányabükk TA]. 

4. közvetlenül elé; direct/cliiar înaintea; un-
mittelbar vor. 1582 4 May Hozzŭ gyeorgyne ket 
lowat fogtak Báthory Istwan egyk kŭczya eleibe 
wittek Karaznaig® at tam f 1/50 [Kv; Szám. 
3/V. 41. - aKraszna Sz]. 1588: 22 7br(is) Ber-
zeuicey Marton Kwchia eleibe attak negy lowat 
Tordaig atta(m) teole f. 1 [Kv; i.h. 4/1.10]. 
1595 az mynemü 2. boroczkat Zillahrol 6. okkres 
z(ekere)ken hoznak: Az m j zekeresünk (így!) 12 
ökrét fognak eleiben [Kv; i.h. 6/XVHa. 306 ifj . 
Iieltai Gáspár sp kezével]. 1699 : Hintó Eleiben 
való szürke Lovak edgj rendbeli nro 6 . . . Más 
rendbeli egér szŏrŭ hintó eleben való fakók nro 6 
[Gáldtő AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 1781: 
(A zsilip két ágasa) hellyet a ' Jószág más két 
ágasokat tett, amazoknak elejekben, de azon 
ágasok most is ben vadnak, és erőt adnak az előtte 
állo ágasoknak [Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 1816: 
Gyertya eleibe való arnyek tartó tokostol 
2 Rf 50 xr [Kv; Born. IV. 41]. 

5. fölé, élére; peste, ín frunte(a); an die Spitze. 
1573: Az mely Birakat Isten az varos Eleybe 
Mwtat, Azt akaryak hogi az Byro es Thanacz 
kezebe Legien az falwaknaka Byrodalma [Kv; 
TanJk V/3. 72b. — aA várossal tőszomszédos 
Feleknek és a többi jb-falunak]. 

elébeszél 1. elbeszél/mond; a povesti/relata; er-
zählen, hersagen. 1583 : Somogy Boldisár vallia, 
Hallotta (m) Gergel Kowachnetol hog . . . Az Kendj 
Ianos historiaiatis eleo bezellette [ K v ; T J k IV/1. 
149]. 1765 : Minthogy én is egyűt voltam az 
előttem való Vallóval, mindenekb(en) a szerint 

láttam a mint ő elé beszéllé [Zágor K K ; 
Ks 18. LXXXVIII . 8]. 1793: a ' piatzon a' ku-
fárnék előtt beszéllé elő a' Néhai Grof Urnák 
nehezen létét [Koronka MT; Told.]. 1818 az 
borok dolgát p(e)d(ig) Arkosival el-igazitotuk 
kostolot viszen elé beszéli hiszem az egész dolgát 
[Kv; GyL. Székely István lev.]. 1832 : akkoron 
beszéllette elŏ hogy ut i társaival . . . hogy járt 
[Kv; KLev.]. 1840 a ' tőrtént dolgot . . . meg 
fordítva bészéllették elő [Dés; DLt 1421]. 

2. elmond; a spune; (her)sagen, bekanntgeben, 
erzählen. 1757 Farkas Pál Ur(am) maga aka-
rattyát hathatos szóval eŏ Nga, és mi előttünk 
mindnyáján kik ot t jelen voltunk elé beszélte 
[Szentbenedek MT; Told. 28]. 1758 : az Szántó 
földeket ugj tudam az mikeppen Biro András 
ur(am) ele beszellette [Aranyosrákos TA; Borb. I 
Nic. Ballo (54) vall.]. 1796 : Táré Lup . . . Kiket 
. . . agyalt le . . . , környül állásosán beszéllye elé 
a ' Tanú? [K; Eszt-Mk] vk], 1789 : valami uton-
járo Brassai kereskedők beszellették elé nékem 

hogy Számoüa Mandanét Vaszilia két rét fogot 
ostorával mind addig verte mig a ' kéziből ki 
tőrőtt az ostor Nyele [A.árpás F ; TL „Maria 
conjunx prov. Michaelis Gosztáje" (45) vall.]. 
1801 : elég az, hogy a dolog ugy vagyon, amint 
elö beszéllettem [F.szőcs SzD; TKl] . 1831 
Tektes Ferentzi Károlly ur kotsissa sirva 
panaszollya hogy gazdája két szép pej lovait azon 
éjszaka ellopták a ' gyertyánosról . . . erre én elé 
beszélvén Fehér Jánosnak nékem tet t mondását, 
a ' Kotsís tőllem elis méne [Dés; DLt 332. 4]. 

3. elsorol, töviről-hegyire elmond; a înşira, a 
spune din fir ín păr ; auf/(haarklein) erzählen. 
1776 othon nem létemben el hordoták szénámot, 
szalmát sok rendben, ki tudná előbeszéleni [Kvh; 
HSzjP]. 

elébeszélhet elmondhat; a putea povesti; er-
zählen können. 1802 : miből indult, és mi modon 
folyt a ' Verekedés elé nem beszélhetem, mivel 
Németül folyt kŏztŏk a viszongás, én pedig ezen 
Nyelvet nem értem [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]» 

elébeszélt elmondott; povestit, spus; erzählt, 
vorgetragen. 1845 réá bírt a ' fennebb elé beszél-
tem tekervényes hazugságra [K; KLev. 11]. 

elebocsát 1. segít ; a a ju ta ; helfen. 1596 Ez 
azért bechwlletes Vraim, . . az en Safarsagomnak 
Regestuma, . . . De, mint hogj . . . az betegsegis* 
nehez zwuet zokot hozni, es embert igjekezetibeH 
nem bochattja elé; hogj ha kegteknek, ennek 
vagj megh irasaban, vagj megh veteseben, vagj 
penig valaminek vetelebe(n) vagj k j adasaban? 
nehesseget hozna . . . engemet arról megh inteni 
ne neheztellye [Kv; Szám. 6/XXIX. 182 Bachi 
Tamás sp kezével]. 

2. kb. szabadjára enged; a-i da drumul, a lăsa 
liber; loslassen. 1653 Nincs oly nyelv, a ki azok-
nak0 kegyetlenségeket megírhassa Merthogy* 
. . . előbocsátja vala őketb benne, megízlették vala 
és nehezen hagyhatják vala el az i s t e n t e l e n s é g e t 
[ETA I, 86 NSz. - aA garázdálkodó hajdúknak-
bTi. a vajda]. 

3. helyt ad ; a admite, a da curs; einer Sache 
stattgeben/willfahren. 1580: Az tégla weteknek 
keonyeorgesset eò kegmek Nem bochattiak eló, 
bizonyos okokért, seot Itylik hogy b u c h y u s s o k 
legienek Innét [Kv; TanJk V/3. 207b]. 1635: 
Kegls vrunk . . . ezeknek az engedetlen, wakmereo 
Czismasiaknak az eo méltatlan kewansagokat, 
es ületlen czielekedeteket szegeny hazank rend-
tartasanak es szabadsaganak praejudiciumara el® 
nem bocziassa, hanem méltóztassék igassagunkbaJJ-
megh tartani mind minket mind penig az Warg®-
Czehet [Kv; Céhir. I. 15]. 
ir 

elé bujdosik bujdosásából előjön; a se întoarc® 
din pribegie; vom Herumwandern zum Vorschei*1 

kommen. 1653: ö maga Gyulafi László e l s za lad t 
volt igen kevesed magával tova Segesvár felé# 
egy nagy erdőn ott bolygott, egynéhány napig 
volt oda Egykor elé búdosott [ETA I, & 
NSz]. 
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elébukik felbukik, előre/orra bukik; a cădea; 
umkippen/stürzen, sich überschlagen. 1802: a ' 
kotsis . . ugy űtőtte Meg hátba a’ Vas villával, 
hogy elő bukkot Forro Lajos Uram [Mv; Born. 
XXXIX. 53 Dión. Ferentzi (22) táblai kanc. 
vall.]. 1809 : A Ns Vármegye Hajdúja innen 
Hunyadra akarvan menni hirtelen az útban elé 
bukót s azonnal meg holt circit. 58 észt. [M.bikal 
K; RAk 237]. 

élecske kis él/gerinc; creastă mică; kleiner 
Kamm/First. 1673 /1682 az Bothaziak ellen-
zették az Alsó Szovátiakot hogy az melly életske 
az Gyermek erdőnek Király erdeje felöl való 
végire megye(n) azo(n) innét Botháza felöl ne 
birják [Keszü K ; SLt Q. 12 Miko Mihály (60) 
jb vall.]. 1681 11748 : égj darab kaszáló Réti . . . 
szomszédgja a' Völgj felől, az ország u t tya mellett 
való élecske [Tür AF; KvAKt Mss lat. 236]. 1732: 
la Poenicze nevű êletskén a Hoszszu Erdő kőzepin 
ki a nagy élre [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1739 (A föld) vege a falu félől tovább nem ment 
hanem csak ezen halas To erányáb(an) lévő elecs-
keig vagy dómbócskáig [Mocs K ; J H b K XLVII/ 
24]. 1746 a Recsibát farka felé egy ormos Elets-
kén belől [Nagyida K ; EHA] | Azon életskén tul 
lévő eszkatskát fel méretvén hoszszuságra . . . 
huszonhárom kötél [Mezőbodon TA; J H b XI/22. 
6]. 1747: a méta . az utrol viszont meg tér 
és egy életskén mégyen [Nagyida K ; EHA]. 
1751 : A' Tsűr helly nevezetű gödrös helly mind 
két felől mellette lévő erdős két Óldalotskákkal 
együtt, azon két eletskéknek közepéig hoszszára 
gondoltatván, keresztül két egyenlő részekre sza-
kadott [Koronka MT; Told. 31/4]. 1769/1802: 
a Goronyis nevü hely élletskéjén egy Nyárfá-
ban a régi határ keresztet még mostis meg kap-
hatni [Torda; TJk III. 35]. 1777 mindenütt 
egy kis életskén mennyen fel a Határ szél a Hegy 
tetőig [Resztolc\ JHbK LVIII/28. - aKésőbb: 
Hosszúmező SzD]. 1821 : az Abodi Gergely lapos-
sán belöll elö járó életskénél [Szováta MT; 
Told.]. 

eledel 1. étel; mîncare, hrană; Speise. 1583: 
Az Bor Gazdakrol. Az korchiomanak gazdaia, 
Semminemeo Rendbely Embereknek Se Attia-
fiaknak, se zomzedsaginak, se egieb warossy, 
Vagy Videky vagy idegen embereknek akar mine-
meó allapotbelieknek, Ne merezellyen kenyeret, 
etket, vagy valamy eledelt semmy zyn alat adni, 
Se penig chaplaranak pénzt adwan az altal Ven-
deginek etelt Zolgaltatni [Kv; PolgK 1]. 1593 : 
Vadalma Gergelne mind hozza jár t Kis Georgi-
heoz, es mikor az zeoleobe dolgozot Georgi, az 
azzoni eledelt kezitet neki, es ala hi t ta az zeoleo-
beol [Kv; TJk V/l. 353]. 1670 k. : E n T.T. Esz-
kűszeőm az Atya, Fiú, Szent Lelek, tellyes Szent 
Háromsagh, és egy bizony eőrök Isten eleőtt, 
hogy . . . Etekfogoji hivatalomb(an) híven, és iga-
zán el járok, az eö Ngok eledelét minden ártalmas 
(: eledeleknek:) eszközöknek elvegyltéséteõl tehet-
segem szerint oltalmazom, és tisztán fogom [UtI]. 

2. élelem; alimente; Lebensmittel. 1578: Azért 
eo kegmet biro vramat kérik hogy vgya(n) valóba 
megh haggya nekik a hogy mindé(n) nemo fontot 
Merteket az wegezes zerent húsnak halnak es 
egyeb eledelre való dolgoknak el adassaba eló 
wygyek fogyatkozas nelkwl [Kv; TanJk V/3. 
171a. — aA vásárbíráknak]. 1595 Vöm tehat 
eszemben, hogy annyi sok embernek az mennyi 
környülete valanak keúes annye Eledel, hozatok 
Maradeknetol Soos halat p(er) d 9 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 178 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

3. élelmiszer, ételnemű; mîncăruri, bucate; 
Nahrungsmittel. 1745: egy katona kardot ránt 
azomba(n) az egész vásár Szerte Szélyel szalad 
ugy hogy az mi el adni való eledelt vittek volt 
mint Sokadalomb(an) az aszonyok mind fel gázol-
ják [Uzdisztpéter K ; Ks 5. X. 6]. 1770 (A 
szőllőmunkásoknak) eledelek minthogy főttet és 
egyébb ázalékat nékik nem szoktak adni négy 
négy Czipoval pótlódat eleitől fogva [Backama-
daras MT; Ks 38/11. 28]. 1778 még' a jóbb 
gazdákis verős kovátsi mesterségek után minden 
napi szükséges eledelekre kívántató költséget alig 
kapnak [Torockó; Bosla]. 1791 : nagyobb részin 
az embereknek nintsen kenyere hogy egész hétre 
valót hozzon, két napra valót hoznak magokkal 
és még abb(an) tart , dolgozik el fogyván pedig 
az eledele . . . annyira jut a barázdab(an) hogy 
az éhség miatt el dől és osztán nem dolgozhatván 
kéntelenittetik az ollyant el botsátani [Szüágy-
cseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1821 : A nem 
régiben kegyetlenkedett elfelejthetetlen éhségben 
nem győzvén a korpa és csusza szegény eledel 
mellett a rendetlen és sullyos szolgálatot instán-
tiánkal folyamodtunk eo Ngáhaz [K; KLev.]. 

4. táplálék; aliment, hrană; Speise, Nahrung. 
XVIII. sz. v. : Disznót az majorral meg hizlal-
tathatt , Csinállal tokkel, és korpával is Toldván 
azok(na)k eledeleket [Marossztkirály A F ; Told.]. 

5. takarmány; nutreţ ; Futter. 1721 most is 
szívesen udvariunk de rész szererént (!) az útnak 
fel bomlása rész szerént pedig az lo eledelinek 
szűk vólta lehetetlenné tészik az utazást [Alpa-
rét SzD; Ks 96 gr. Csáki Zsigmond lev.]. 

6. tápanyag; substanţă nutritivă; Nährstoff. 
1815 : minél nagyobb a’ krumpi annál több bél 
veszi körűi a ' szemet-is, a ' béltől vészi a ' tzika 
a ' maga elsőbb eledelet [Kováts Sámuel, Utasí-
tás a' Krumpi termesztésre H.n. 1815]. 

eledelecske ègy kevéske/ke vesecske élelem; puţină 
hrană; kleine Speise, Lebensmittelchen. 1785 
magamnak eledeletskéért vagj italatskáért 
fizettem [Kv ; Pk 7]. 

éledezik kb. leledzik; a se găsi;» sich befinden. 
1762 : Kannás Susanna . . . oly szemely volt ki 
eleitol fogva tolvajsagban, és paráznasagban éle-
dezett, mely életét confirmaîta Várasunkon patralt 
cselekedetivelis [Torda; TJk V. 89]. 

eléérkezik 1. oda ér/érkezik; a ajunge/sosi acolo; 
ankommen, gelangen. 1603: Mikoro(n) en az 

5 2 — Erdélyi magyar szótörténeti tér II. 
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Sorompon ky iwtottam volna kiáltást hallek, hogy 
ele erkeze(m) ele f ű t e k . . . , latam hat Feierdy 
Jánost igen haytiak az varos tehen paztory es 
mikor megh ertek volna ereossen kezdek vernj, 
Darda nyellel, zekerchewel miwel [Kv; T J k 
VI/1. 695]. 1638 : azonban erkezék eló Geőngiösi 
Ferencz es az Vczarol kezdte be Zitkozodni [Mv; 
MvLt 291. 135a]. 1735 : az Kővár vidéki ember 
midőn lá t ta hogj azon Némes embérrel járó Nimet 
executoris elé érkezik . . . az emiitett Nemes ember 
néki aszt mondá Ihol edgj ember aszt mondá 
hogj teis huncz f u t t vadgj [Gáncs/Csicsógyörgyfva 
SzD; TKl Pintye Petre (22) jb vall.]. 1755: én 
hátra m a r a t t a m . . . , de miképpen esett más izbéli 
egyben háborodások nem tudom, mert mig mű 
elé érkeztünk, addig vége szakadott verekedések-
nek [Ribice H ; Ks 112 Vegyes ir.] | Tudom hogy 
Burján Akim feleségit Todorát az Executorak 
fűstelték, Mely Fűstelesre az Ura Burján Akim 
elé érkezvén, Monda mi t Csináltok miért fűstelitek 
a feleségemet en nem vagj ok ados [Marokháza 
K ; Ks 5. IX. 4]. - L. még ETA I, 99. 

2, megjön/érkezik; a sosi; ankommen. 7609 
k. : eleo Irkezot Zantai es egi koczin [Dés; DLt 
311]. 7744 Király Biro Vr(am) igen Szégyen-
le tte, hogy ä Faluk bé nem j ártanak ã Connume-
rat iora; még étczakais eo kglmë nem alhatot t ; 
buslodott erŏssen hogy a dolog ugy esett . . . 
hanem Kŏpeczi Bálás András, hogy elŏ érkezék 
à Kôpecziekkel, eo kezdé mondani hogy mi Pár-
tosok vagyunk, s el állottunk melŏllŏk [Közép-
a j t a Hsz; INyR]. 

eléesik felbukik, orra bukik ; a cădea ín nas ; 
sich überschlagen. 1630 : egj botot ragada Halom 
Gieörgj aualis ugj megh uteőtte hogj azt tutta(m) 
hogj mindjár t ele essik [Mv; MvLt 290. 223b]. 
1653 : elé hajlot tam a gyermekkel, és eléestem 
mind gyermekestől; és volt há t o t t egy cseber 
facsart vagy ázta tot t ruha, s arra estem s úgy 
ütöt tem a szemöldökömet beléje, hogy leszakada 
[ETA I, 152 NSz]. 1765 : az Görög . . . az a j tón 
ki ment elé eset ugy ron to t t a bé az orrát [Maros-
bogát T A ; Mk V/V. 97 Halmágyi Mihály (35) 
jb vall.]. 

elefánt Elephas; e le fán t ; Elefánt. 1653 : A mely 
négy éléfántot utánna* visznek vala, nem láthatók 
a nagy sokaság miá ugyan jól | látám, hogy a 
négy éléfántot közel hozák. Én megvárám és 
megnézém s megkerülém és tapogatám. Igen 
szörnyű állat [ETA I, 1 3 4 - 5 NSz. - ftA török 
szultán után]. 

elefántcsont e lefántagyar ; fildeş; Elfenbein. 
1714: Eg j Almariomotska elephant tsontal min-
djén) felöl borított. Tablakkal, kivül belől külömb-
féle apró festett f iokokkal mesterségessen éke-
sí tet t fl. Hung. 45 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi 
Mihály hagy. 19]. 1732: Egy éléfánt csontbol 
való pugüláre aranyos tokban [Kv; Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 22]. 1736 : ha annál nagyobb ember 
vala is, lódingot viselt, azon lefüggõ elefántcsont-

ból való kis kerék palaczk, porozni való puska-
porral teli [MetTr 370]. 1820: i t ten Erdéllyben 
Éléfánt csont nem találtatik, 's abból mivek nem 
készíttetnek [Kv; FésűsCJk 29]. 

elefántcsont-fésű pieptene de fi ldeş; Elfenbein-
kamm. 1711 2 öreg Elefánt Csont f ŭ s ŭ . . . 1//80 
[Ap. 5 Apor Péter lelt.]. 1806 : 1 Elefánt Csont 
fŭ sŏ t „54 [Mv; Ks 34. VII]. 

elefántcsont-figura figurină de füdeş ; Elfen-
beinfigur. 1714: Franczia agjutska duplas Csuvel 
fl. Hung. 25. Agjutska fa ággjal és elephant tsont 
figurakkal, és aranj ezüst Czifrazasal fl. Hung. 
25 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi Mihály hagy. 26]. 

elefántcsont-gomb bumb de füdeş ; Elfen-
beinknopf. 1805: Egy hoszszú fekete Heben-fa 
udvari pálcza, elefánt csont gombai aloll felyűl 
[Mv; TGsz 52]. 

elefántcsontos elefánt agyar as ; cu füdeş ; aus 
Elfenbein. XIX. sz. eleje : Egy Éléfánt tsontos 
vas rugós nyíl [BK Lelt.]. 

elefántcsont-pikszis cutiuţă din füdeş ; Elfen-
beinbüchse. 1714: Egy Elephant csont Pixis 
egj elephant csont Porn(a)k való Pixisetske, rez 
szayal [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi Mihály hagy. 
1 0 - 1 ] . 

elefántcsont-pikszisecske 1. elefántcsont-pikszis 

elefántcsont-virág floare din f ü d e ş ; Elfenbein-
blume. 1714 : Eg j par kisded s tucz Szüva fa agja 
elephant tsont viragokkal ékesitve, Csüje penig 
meg vonva és Zomantzozva fl. Hung. 50. Egj 
par Terschinj szüva fa agja elephant tsont Vira-
gokkal, külső risze Csujenek meg aranjozva fl. 
Hung. 40 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi Mihály 
hagy. 25—6]. 

elefánt-fésű elefántcsont-fésű; pieptene de fildeş > 
Elfenbeinkamm. 1732: Vagyon 4. Éléfánt apro 
fogú fŭ sŭ (ígyl), 3 bonto f ŭ s ŭ [ K v ; Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 22]. 1759: Ké t Elefánt F ű s ű é r t 
3 [TL Teleki Ádám költségnaplója 221a]. 1805: 
Éléfánt fősű 16 garasan [Hosszútelke A F ; Kath.]. 
1807/1818: 1 Éléfánt fűső [Mv; Told.]. 1808: 
1 Elefánt fűsű [Mv; i.h. 22]. 1820: a ' Czéhnak 
égyik Tagja Cseh András ŏ Kgylvel bizonyos ide 
hozott Éléfánt apro, és H a j fel akasztó görbe ide-
gen Fűsűknek árulása iránt elő fordul t E l l e n k e z é s t 

eligazította volna a ' Czéh [ K v ; FésűsCJk 28]. 

eléfelé előre (felé); spre îna in te ; nach v o r n e . 
1771 lá t tuk az ökröt, hogy az tőke az Lábára 
hengeredet, az Siklaján lévén, de az lej tű felé 
álot, az első Lábaji elé felé az hatulsok hátra 
[Mezőmadaras MT; BK. Musta Jánosné Naszta-
szija (40) zs vall.]. 

eléfog 1. elfog/kap; a prinde, a puné mlna peî 
ergreifen/wischen. 1573 : Ágoston Balint azt v a l l i a , 
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hogi Minekwtanna vicey Antal ely fogta volna 
Hennig Jacabnak be Iaro vtat kertebe, Az vtan 
az eo kerten Eot Eztendeig Iart altal az Eomaga 
kertebe, Mikor eois Towab Nem Engethette volna, 
Az vtan vgi fogta volt Eleh Kis Antalt ker volt 
az Eo kerten be Jarot v ta t [Kv; T J k III/3. 188]. 
7597 : (A szolgálót) az Azzonnepek ketten ele 
fogtak® maid egi oraigh mind f ir tat tak de zeor-
nye(n) eskewt hogi ninchen semmi gongia | az 
leankatis ele fogta wolt az átkozott ember . . . az 
borbelnakis megh mondotta az leanka . . . hogi 
az ura velle vetkezet [Kv; TJk VI/1. 82, 95. -
aA terhesség gyanújával]. 1761 eléfogja Létait 
mondván [Koronka MT; Told. 26]. 1808 
az én részeges Birámat fogtam elé, a kit magamis 
űsmérek hogy Nagy huntzfut [F.detrehem TA; 
Ks 65. 44.11]. 

2. előkap/szed/vesz; a scoate; vornehmen/kriegen. 
1567 Margaretha Rel(i)cta Gaspari Kodory, Jure 
ffassa est, Ezt halottam hogy azt monta Zŏcz 
Fabyan az vranak hogy nem mer en velem perleny 
mynt az eb merth ha merth volna edig ele fogoth 
volna [Kv; TJk III /1.95] . 1597: Lat tam egizer hogi 
az giermeket aki megh holt Kis Imreh egizer ele 
foga ige(n) megh vere [Kv; TJk VI/1.41]. 1749: 
Bukur Bengjot penig minden ok nélkül elé 
fogta, ŏ tŏ t is meg verte [AF; Told. 3]. 1835 ha 
a' kis Biro panaszol ellenek, azt elé fogják, 's 
meg verik [Zsibó Sz; WLt]. 

3. elővesz, kérdőre von; a lua la rost, a trage 
la răspundere; vornehmen/haben. 7590 : Chiazkaj 
Gall kezde firtatni, mert lopta volna ell három 
eokreiet (l), az Jenge Benedek elseobe tagada az 
factumat, Mi oztan eleh fogok vgian ereossen 
firtatok megh, vgy valla hogj reze vagion az el 
lopasba [Kv; TJk V/l. 54]. 1820 Bása György 
is haraghatik, mert utollyára a ' néhai Bárót 
megberetválván, a' leg jobbik beretváját el vitte, 
Mellyért a ' Báróné őtet elé fogta, 's a ' Beretvát 
Szegyen valva elé kellett adni [Várfva TA; J H b 
F. 48 Imreh Miklós (19) vall.]. 

4. előfelé kap/megy ; a înainta, a merge înainte ; 
nach vorne gehen/ziehen/führen. 1760 : (A határ) 
az Kőrtvély oldalra tartván, le fordul egy élen 
az Ország uttyáig, melly ország u t tyán elő fog, 
és mindenütt az hegy tetőn megyén az kis széna 
fűre [Novoly K ; BLt]. 

eléfordít kb. előkerít; a face rost de ; herbei-
schaffen, auftreiben. 1653: Básta mind újabb 
újabb sereget fordítván elő, ez a kopja öklelést 
felvészi vala® [ETA I, 68 NSz. — ®1602-beli ese-
ményre von.]. 

eléfordul 1. elővétetődik; a se relua; (her)-
vorgenommen werden. 1731 : azon poena . . . elen-
gedtetett táli tamen Conditione hogj magat ugy 
visellye hogj ez után leg kisebb roszbannis ne 
elegyicse mert ha elégyiti ezen mostani dolgais 
elö fordul [Dés; Jk]. 1740: Bornemisza soguram 

két napot . . . el vart, gondolván hogy az har-
madik napon fordul ele az Inspectorsăgrol való 
propositio [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1830: 

A Felperesek köteleztettek azon Leveleket a 
mellyek 1817ben az Itélŏ Mesteri osztálykor elé 
fordultak Hitek letételek mellet be adni [Somb. II]. 

Szk : szó fordul elő szóba/szőnyegre kerül, ráte-
relődik a szó. 1792: A Közönséges Adorol égy 
általlyáb(an) Szó fordulván elŏ az Ország Gyűlé-
sen, Követeink kötelesek lésznek az Ország előtt ki 
nyüatkoztatni® [Züah; Borb. II. — ®Köv. az ut.]. 

2. adódik; a se întîmpla; vorkommen. 1815 
azon környék havasos és erdős lévén nagyon 
kevés betse van à fának, 's az el adhatás beli 
környŭl állás is ritkán fordul elé [O.nemegye 
BN; Ks 77. 19]. 

3. előjön/kerül; a se ivi, a apărea; erscheinen, 
hervorkommen. 1657 Vagyon mar 4 esztendeje 
hogy Bercze Jánoshoz mentem volt felesegŭl 
Annak elŏtteis ottan ottan hagyot el hŭtŏtlenŭl . 
Viszszá jot ; s meg el hagyot . . . Azért absolutiot 
kivanok. Delib(eratum) Eccl(esiae). Varakozzek 
meg utanna, talam ismét elŏ fordul, a mint hogy 
az elotis egy néhányszor került elŏ [SzJk 82—3]. 

eléforduló 1. szereplő; care figurează, care este 
pomenit; erwähnt, genannt. 1819: Kretsun Jo-
sziv . . . halála történt a' kérdésben elé fordulo 
pappiros legénnyel való egybejövése után [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 

2. adódó, sorra kerülő; care se iveşte; sich 
vorfindend, vorkommend. 1873: meg fogadtam 
T. Szen Györgyi Imre János fiát Jánost, kisebb 
Béresnek, vagy is Beres Inasnak . . . kötelessége 
leend minden elé fordulo dolgokba el járni 
[Torockó; Bosla]. 

eléfordult adódott, keletkezett; produs, ivi t ; 
entstanden, sich ergebend. 1820 : a ' Czéhnak égyik 
tagja Cseh András ŏ Kgylvel bizonyos ide hozott 
Éléfánt apro, és Haj fel akasztó görbe [idegen Fü-
stiknek árulása iránt elő fordult Ellenkezést 
eligazította volna a' Czéh [Kv; FésűsCJk 28]. 

eléforgat 1. elővesz, sorra vesz; a lua pe r î n d ; 
(her)vorholen/nehmen. 1699: Székely István Ur(am) 
dolgát elé forgatván mi eseti légyen az Beczű-
letes Céh tudakozván azt találta fel az B : Céh 
. . . e s így Bűntette 3 forintal [Kv; MészCLev.]. 

2. előhoz; a pomeni/aminti; vorbringen. 1844 : 
Szakmári Ferentz . . . sok motskolodo szok közöt 
görbe kurvának szidta Cseresnyés Dánielnét, ezen 
motskolodo szokot sok versen mondotta, és a ' 
Tkts Királly Biro Urat mindenkor elé forgatta 
csúf beszédgyével [A.sófva U ; DLt 1441]. 

eléforgó szóban forgó; amintit, pomenit ; an-
geführt, erwähnt. 1742 : Én éppen jelen nem 
voltam a' mostan elé forgó egyezésben hanem 
. . . mások haliám mondok hogy megh békeltenek 
[Torockó; Bosla. Ékárt Gergellj (27) jb vall.]. 

eléforog 1. elővétetődik; a fi adus ín f a ţ ă ; 
(her)vorgeholt/genommen werden. 1591 mind 
Adossagokat, Adósság chinalast Mind restantiat 
hozza Niulwa(n) dolgokhoz, keozteok el Igazi-
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tottuk, minden Regestumok, s minden Cédulák 
eleo forgottak [Kv; T J k V/l. 117]. 1710: Ke-
r(em) kgedet mint hogy én nem lehetek ide bë, 
annak alkalmatosságával az én ládám is had 
forgana elö: bár tsak leveleimet vehetném kezem-
hez ; felejtenem s el halgatnám mas karaimat 
[Nsz; JHb br. Jósika Imre Jósika Máriához]. 

2. szerepel; a figura; vorkommen. 1757 anno 
1756 die 21a Junii . . . nemes céhünkben agitál-
t a tott arbi(tralis) sessio előtt is forga elő ezen 
felyebb emiitett dolog iránt való difficultas [Dés; 
DFaz. 18]. 

eléforoghat elékerülhet/vétetődhetik; a putea 
li scos; hervorgenommen werden können. 1653 : 
Egykor egy tavasz félt Básta Kolosvárról egy 
levelet küldött hát a tanácsnak®, hogy mindjárt 
Borbély Kristófot küldjék Kolosvárra hozzája 

Azt senki nem tudta , hogy mit vétett volt 
Bástának . . . tavaly, hogy a kolosváriak a klast-
T o m o t felverték valab, hallom hirrel, hogy 
ő ütötte homlokba páter Argentát®, s talám az 
-a dolog foroghatott elé [ETA I, 93. — aMv-re. 
*A jezsuitáknak a városból Km-ra való kiűzése, 
kolostoruk és templomuk kíméletlen felprédálása, 
ül. a belső berendezés összerombolása 1603 júliu-
sában történt. cArgenti János modenai jezsuita, 
1603 tavaszától a rend erdélyi viceprovinciálisa 
{Az it t érintett eseményre nézve. 1. Veress Endre; 
EM XXIII(1906), 257 kk). A jezsuiták tettleges 
bántalmazásának ottani, eléggé részletes leírásá-
ban (i.h.) nem szerepel Borbély Kristóf neve]. 

eléfut előre f u t ; a fugi înainte; nach vorne/ 
vorlaufen. 1585 : Akor Eger leorlncz ot Nem vala, 
liane(m) Az tulso zerreòl fu t a eleo egy darab faűal 
[Kv; TJk IV/1. 519]. 1603 Mikoro(n) en az 
Sorompon ky iwtottam volna kiáltást hallek, 
hogy ele erkeze(m) ele f ű t e k . . . , latam hat Feierdy 
Jánost igen haytiak az varos tehen paztory [Kv; 
TJk VI/1. 695]. 

eléfutamik (hirtelen) előfut; a fugi (pe neaş-
teptate) înainte; (plötzlich) vorlaufen. 1573: Stamp 
Ianos azt vallia hogi . . . Nagi fwsteot latot az 
Darochy Maioraba, Be futamot oda tahat Immár 
liarmada egh az kazal zenanak, meg kerwly az 
Majort . . . Azomba hogi ki Ieo volt vgi fwtamyk 
eleh valahonnat Darochynak egy zolgaia Tamas 
kezd tolwajt kiáltany [Kv; T J k III/3. 190]. 

elég ige 1. leég; a arde, a se mistui prin foc; 
abbrennen. 1570 : Az vezedelem vthan hogy az 
Kalmar János haza ely eget es ely theoretet, 
Az vtan Ment Kalmar Janosne az Bodogh ferencz 
es János hazaba lakny [Kv ; T J k III/2. 46]. 1573 
Gywlay Leorinch l a t t a hogy fwst tamadot 
az Darochy Maioraba, Azomba felis gywladot az 
chwr es ely eget Mydŏre Ismét oztan oda Érkezet 
Az Chywr is el Eget vol t [Kv; T J k III/3. 190]. 
1606 Az mikor az haz el Ege hozzam hoztak 
vala egy Zekreny ruhái a t a onnat hordák haza 
£Lövéte U ; UszT 20/309. - aTi. Zöke Lukacz-

nenak]. 1621 hazam az twz miat ell eget [Kv; 
RDL 1.112]. 1644: latam azt hogy . . . Eget vala 
az Nagj Miklós haza, . . . de hala Istennek hogj 
Mas haza nem ege el rola [Mv; MvLt 291. 432b]. 
1697 : ha felesen nem gyűlűnk vala oda az Tűz 
oltani bizony az udvarházzal edgjűtt az faluis 
talám mind el ég vala Mivel egj kis szél támadott 
vala [Szamosfva K ; Ks 90]. 1714: az Ház a’ 
Nagy égéskor el éget volt [Torda; J H b XV/41]. 
1764: azon tŭz miatt, az Székely Ferenczné 
Aszsz(onyo)m mehes kertyeis majd elégett [Torda; 
TJk V. 244]. 1794 : azonn ettzakán . . . Czirla 
Vonyának Csűre, és Csűre körűi lévő Gyűjte-
ményei el egtenek [Szászvölgy K K ; BK. Dán 
Von (50) col. vall.]. 1797: hallottam hogy ő gyúj-
tot ta volna meg az ő Életét és a ' mián égett el 
Felszeg [Szárzajta Hsz; HSzjP]. 1718: Oláh 
Jánosnak . . Háza, az 1778b(an) történt Nagy 
Égés által főidig el égett, más sokakéval edgyűtt 
[Torda; KvAKt 363]. - L. még ETA I, 161, 
ETF 107. 29]. 

2. elhamvad, porrá ég; a se face scrum; zu 
Asche werden, veraschen. 1562 a budai bassa 
azon nyáron eljőve Szakmár alá és a benne 
lévő sok préda mind elége [ETA I, 18 BS]. 1606 : 
azt tudom hogy mikor az haz el ege azkor egy 
zekreny ruhástul nem egöth el mert en döitötem 
vala ky az hazbul mas tarsomai [UszT 20/310]. 
171211722 az közelebb el mult Vülango allápot-
ban, az Toroczko szen Gjörgji Várban az emiitett 
Relictanak, minden lèvelei el égtenek [T; JHb 
XIV/6]. 1733 : az Falu pedig haza jővén az meg 
nevezett rétről az ot t lévő széna azon napnak 
etzakaján egett el [Árapatak Hsz; BLt 7]. 1741 « 
sok egyet mások Ladak s Levelek el igtenek® 
[Szárhegy Cs; Told. 37/21. — aUo. többször is 
ig alak!]. 1756 Pataki István Vram(na)k 
12 buglya szénája égett el [M.köblös SzD; RLt]. 
1762 az I eŏ keglme által gyúj tot t tŭzbŏ l elha-
rapazott harap miatt elégett két búgja szénája 
[Torda; TJk V. 105]. 1777: Az Bigamus Popa 
Juon Felesége szájából halottam . . . hogy vigya-
zak magamra, mert minden orán eleg az Hazam 
és Szenan Petre is akar mivel fedgye meg az 
Házat, de égetlen el nem marad [Ludvég K ; KLev. 
Popa Nan (30) parochus vall.]. 1789 : mind rová-
saink mind könyvünk s quiaetántiáink el égtenek 
[Sztána K ; Somb. I]. 

3. meg/összeég; a arde; ganz verbrennen-
1653 : azok a szakállosok a segestyében elégtek 
vala; a vasában került vala elő azt nem tudom 
hány [ETA I, 7 6 - 7 NSz]. 1685 Küküllőváratt 
egy tonna puskapor holmi érez próbálása miatt 
fellobbanván, egy ház meggyúlt. Sok embeſ 
égett el, ki megbénult, ki megholt, másoknak ret-
tenetes példájokra [TT 1889. 267 SzZsN]. 1695 '> 
Isten itüetibül a ' Szent Templom tűzzel el ígvén 
ez i t t meg irt szent edénjek igen el égtenek [Nagy-
falu Sz; SzVJk 51]. 1769 A házba éget el egj 
Csempe kementze, az ereszibe egj más hasonló, 
két ágy, két Tullu derekaj [Dálnok Hsz; HSzjP]-

4. halálra ég, tűzben elpusztul; a muri ín foc; 
verbrennen, im Feuer verenden. 1718 : az mell? 
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kancza is az varga Pal Istallojaban égett el, nem 
tudom azért foglalta el Sándor Mihalj Űr a ' 
jószágát, vagy többel is volt ados [Szentmihály 
•Cs; Borb. I I Bogos István (44) pp vall.]. 

5. tűzkárt szenved; a fi sinistrat prin foc; 
•abbrennen. 7767 Ferentz Lörintz . . . monda né-
kem, liógy ha engemet nem Salynállana, mint 
Molnár János szomszédgyát hogy elégek, régen 
íel gyújtotta vólna, a ' Molnár János házát [Szász-
şztiván K K ; BK. Andreas Senior Sera (43) jb 
vall.]. 1789 mi mind ketten Portio pénzel Res-
tansok lévén mikor el égénk az elmúlt esztendőben, 
mind rovásaink mind könyvünk s quiaetántiáink 
«1 égtenek [Sztána K ; Somb. I]. 

elég I. mn 1. suficient, destul; genug, genügend. 
1569 : vagion harmync ket Eztendeye, hogy 
senkj Nem ellenzette Rolla, Mert annelkwlis eleeg 
fyweonk volt [Mezőbánd MT; VLt 7/692 Mathias 
Zent peteri de Band vall.]. 1572 Aztis hallotta 
hogi Monta elegh gywreot aranyat tallért adnak 
neky a latrok [Kv; TJk III/3. 32]. 1573 Be 
Jw Adam Jstwan Mond az Anya Nam Edes 
fia(m) az te fadnakis eleg helye vagion az tor-
naczban [Kv; i.h. 198a]. 1591 : Az oh zeeg Nem 
Tvoltt elleòg (l) vettem 200 Letzegeòt f — d 24 
[Kv; Szám. 5/1. 22]. 1592 tartozzanak Az 

ombozj miklos vram zenaia kertelisire elig vezzeott 
karót Adnj az üeo erdeobul Az meniuel Az zénatt 
ŭe kertelhetik [K; Bál. 89]. 1629 Borbély Mi-
lelyhez való ezkeözeök, rez medenczek Üsteök 
•es egj eb azokhoz való szerszamok elegek voltának 
£Mv; MvLt 290. 156b]. 1713: gyümölcs éllég 
lészen vala, dé az nagy hűvség myán semmire 
3ie(m) io, már ís mind le huly [Szentdemeter U; 
Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1774 Széna elég ter-
met [Mocs K ; KS. Conscr.]. 1794: (A) két Sze-
keret az olta tsak Deszka hordásra rendeltem még 
sem tudtam elég Deszkát hozatni [Szüágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. — L. még ETA I, 153. 

Szk: ~ (az), hogy 1653: hidje a k i mint akar-
j a — elég, hogy ez a nyár nagy sok félelemben s 
népeknek veszedelmével telék el, az országnak 
nagy kárával [ETA I, 157 NSz]. 1724: Elég 
hogy engemet mind M. Gubernátor Uram (na) k, 
« mind Vicarius Uramnak be at tak nagy ártat-
lan [Ap. 2 Apor Péterné Káinoki Borbála férjé-
hez]. 1757 : mi formában egygyeztenek nem tudom, 
elég hogy a dolgot, mindenkoron ugy el tsinálták 
hogy máigis abban vagyon [Galgó Sz; JHbK 
LIV/6. 18]. 1771 az ökörnek . az töke réja 
eset az lábára vagy hogy eset csak elég hogy el 
töret az lába [Mezőmadaras MT; BK. Medve 
János (44) ns vall.]. 1812 Elég az hogy azután 
a számtartoi Házban szabadon lá t tam [Héder-
fá ja K K ; IB. Bali Borbára (22) grófi konyha-
szolgáló vall. - L. még MNy XXXVII I , 209] 

ha ... 1585 Jo Chatus ázzon', kîrlek az 
Jstenfrtt hogy ez gyermekett Laczkott vyd el, 
mertt in semi képpen nem tar thatom vramtol, 
Nem akarom hogy az gyermekett rongallya, fel 
-zegge tegye, vagy vgy ruggya, vagy vgy wsze 
kiben halala esnek eligh ha en magamatt rongall 

[Kv; T J k IV/1. 487a] * ~ néven vesz megelég-
szik vmivel. 1564: valamy marhaya lepseny 
Matenak marat volna sukj benedek kezenel min-
deneket lepseny Anna Azzonnak, es lepseny 
Miklos gyermekjnek meg adna, kyt vgian my 
előttünk meg ada, es az masfelis (!) eleg newen 
won tolle [Kv; SLt A. 35]. 1578 Engemet 
fratay Janos vram batyam mindé (n) Jngo byngo 
marhabol meg Elegytet melly atyamrol maradót 
reánk mellyet Enys Eleg newe(n) vöttem [SLt 
S. 23] -X- legyen 1634 az Istenert kerte az 
fogoly legeny Gombasi Istvánt, hogj hagion 
beket, mert sok dolgot toltot el rayta, legeny (!) 
elegh immár, mert bizony nem szenvedi ell [Mv; 
MvLt 291. 20b]. 

2. elégséges; suficient, deajuns; genügend, aus-
reichend, hinlänglich. 1572 : Egyhazfywis Elegh 
egy Es az Byrosagnak valtozasa zerent Minden 
Ezteneonket (l) Egyzer Magiar Massor Zas legien 
[Kv; TanJk V/3. 55a]. 1573 az felperes Byzon-
sagy Nem Elegek az kezessegnek meg byzonita-
sara Mert Mind hallomast vallanak teob demyen-
nel Ninchen ky Nüwan vallana rola [Kv; T J k 
III/3. 218]. 1610 eleg okot nem tudek ellene 
adni ha nem ugian el kwlde [UszT 4/9a]. 1647 u. 
Uram en Istenem te benned bízom, ezt mongya 
el kgd minden nap, de seretetbwl, az seretet 
twrő, senuedő, elig ez kgd(ne)k [GramTr XVIII . 
645]. 1763 nem elégé nékem, hogj én az gazdám 
kárát, holott semmi bŭnem nints benne, egjedül 
fizessem [Torda; TJk V. 155]. 

3. kellő, kielégítő; corespunzător, mulţumitor; 
gehörig, entsprechend. 1591 k. Mykor az en 
peresym vgy mynt fel peres zemelyek kerestek 
en teòllem hazatt es Eòsyktól maratt Eóroksegett, 
mely keresetykre az en Eggywgywsegembol Nem 
tut tam volt eleg valazt tenny [UszT]. 

4. ~ ember derék ember; om cumsecade ; braver 
Mensch. 1593: Margit azzoni Molnár Gergelne 
vallia . Kerdem Annát hogi ha vra volna neki 
az az ember, azt monda hogi eo neki hwteos v r a . . . 
Intem is az Azzont, hogi iol zolgallia azt az embert, 
mert nekem ugi teccenek hogi elegh ember volna 
[Kv; TJk V/l. 251]. 

5. ~ (ember) vmire a. vmire alkalmas (ember); 
(om) potrivit/apt pentru ceva; geeignet für etw. 
1571 : az Eskola Mester az ky lezen Ne legien 
gyermek, hane(m) legien Ember zamba es Beo-
chwletbe ky az varasnak germekinek Thanitasara 
Egieb eskolaba való deakoknak Byrasara elegh 
legien [Kv; TanJk V/3. 52a]. 1573 Leorinch 

Bezellette eoneky hogy az Molnár Marton 
Nem Eleg ember volna sem kalandosba sem egebwt, 
Mert egi Lwdat veot volt ely egy Embertwl Az 
vtan Meg Mongia My keppen veotte ely [Kv; 
T J k III/3. 261]. 1582 Myert hog eo kmek waro-
sul eg nehaniat tudnak Coloszwary fiakat, kik 
elegnek latatnak az Notariussagnak tiztire, Tet-
czet azért eó kgnek warosul, hog aky lobnak es 
Alkalmatosbnak versatusbnak tecczik affele voca-
tioban lennye, eó kegk aggiak a ' varos eleybe 
[Kv; i.h. 253b], 1585 Keoteles Istwa(n) vallia, 
. . . Nem monta Azt hogy eo nem elegh a ' Czeh 
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Mestersegre, Es hogy eó Az Czeh ladaiat ky vetnye 
az vczara [Kv; T J k IV/1. 439]. - b. képes 
vmire ; capabü, ap t ; fähig. 1568 : Johannes brassai 
sic loquebatur. No kellywnk zyn eleybe chak, qui-
bus auditis Michael berzethe Noha oda kel kelni 
es Enis el megyek oda a howa the et Jteru(m) 
Johannes brassai, Nem vag' te arra eleg ember. 
Ac michael berzethe vagiok vgmo(n)d en ollyan 
ember mint the [Kv; T J k I I I / l . 219]. 1570 : Az 
mely ceh Nem elegh az eo Tornyanak epitesere 
aggyanak Mas cehet melleye, ha az nem Elegh 
harmadykat is | Mond neky fodor Janosne . . . 
Te Zeoch Myklos Nem vagy arra elegh ember 
hogi engem Innét ky hannal [Kv; TanJk V/3. 
10a, TJk III/2. 78]. 1591 Ez Nagy Adossag-
nak meg fizetessere, az eo szegini woltak szerint 
semmikeppen Elegek nem wolnanak [Déva H ; 
JHb 53f]. 1591 k. : eo Naga Rendellne kegyelmes 
go(n)dwiselise altal oly segitsiget hogy lehetnenek 
elegek az tereh visüisre (I) Mert tellyessigel el 
fottak [Dés; DLt 233]. 1593: En Zanizlofi 
Bathori Ferencz perecheny . . . Nemwnemw Zwk-
seghes dolgaymert . . . kenzerittettem Byzonios 
Sum(m)at kerne(m) . . . Sok foghlalatossaghim es 
Zwkseghim miat elegh ne(m) lehette (m) hogy az 
Napra megh aggia(m) [Perecsen Sz; WLt]. 1597 : 
Az Actrix kez volna feiet teórueny ala haitani. 
Azt mo(n)dgia hogy rakia rah, bizonicha r ah : 
Az I azt mo(n)dgia hogy nem rakhattia merth 
ne(m) eleg rah [UszT 12/129-30]. 1631 : az mint 
értem, az az Csetri György jár ide az feleségem-
hez, de ihon vagyon két tulkom s megérne fr 16, 
bizony neked adom, csak fogd meg, ha elég ember 
léssz hozzá [Mv; MvLt 290. 54a—6a átírásban!]. 
1641 monda en nekem Araniaz Gieörgi, Thamas 
Ura(m) vigiaz it valami ember utannunk ne jeő-
jeőn, megh irjeők megh Saruarigh eligh emberek 
lizeőnk (!) mi az megh fogasanak [Kentelke SzD; 
BfR. Kouaczj Thamas (45) jb vall.]. 

6, éppen elég, kelleténél is több; chiar destul, 
mai mult decît trebuie; gerade/eben genug. 1583 : 
elegh peldath Mutath egy nehany feo helieken 
es varosson való veszedele(m) az tewz miath 
[Kv; TanJk V/3. 275b]. 1584 haza futót Kun 
Balint es dardat hozot vgy werte le Desy Istwant, 
Es eszt(is) mongya vala Balint eleghe Immár 
Neste kwrwafy, Monda Desy Istwan, Elegh edes 
Tarsom, meg Erem en velle [Kv; T J k IV/1. 203]. 
1598 : Zegedy János deakne Catalin azzony . . . 
vallja . . . Vargha Jmreh egy nehanyzor ment be 
az orsolia azzonj hazaban, ott eggjeott ittanak 
es eottenek, ejelis egy hazban thwdo(m) hogy 
egynehanjzor haltanak . . . E keoweolis elegh hal-
lomast hallottam feleolleok [Kv; TJk V/l. 247]. 
7602 : Pokos Peternenek elegh panazolkodasat 
hallottam . . . hogy eo megh emezteodik es el 
fogy az ket gyermeke miat t [Kv; TJk VI/1. 
605]. 1671 Bizon meg vallyuk hogy elig 
jot tőt kegyelmed velünk hogy ezen nehéz ődőbe 
ís ülyen sokat várokozot az nékönk ki adot kői-
csőn Pénziért [Baca SzD; RLt O. 5]. 1690: Eleg 
példa a Prodi Casus és tőb hasonlok [Törzs. Beth-
len Sámuel fej-i instr-ja]. 1760: Elég bánatb(an) 

vagyok üly reméntelen hová tovébb nagyobb (an) 
sértegető vexáim miátt [Igenpataka A F ; TL gr-
Teleki László lev., csak aláírás sk]. 1764 : Elég 
néked édes őtsém ha te fáradtz, legyen enyim a 
költség [Középlak K ; BfR]. 

II. hsz eléggé; destul d e . . . , suf icient de. ; 
genügend, ziemlich. 1562 : Lajos király elég nagy 
ifjúságában tizenöt esztendeiglen regnála [EHA 
I, 11 BS]. 1572 i semmi egeb Nem volt az 
hazban . . . egy aztal egi padzek egi fogas egyeb 
keppen elegh zemetes volt [Kv; T J k III/3. 47]. 
1584: Ersebet Nagy Janosne Anna Leorincz 
kowachne Ez hagioneüal eleg esmeretesek voltunk 
[Kv; TJk IV/1. 365]. 1630 bizony Uram eligh 
beteges allapottal vagiok [Fehéregyháza NK; 
TGsz 51]. 1649 : Elegh uilagoso(n) declaralta(m) 
volt elebbi p(ro)p(ositio)mba miczioda exces-
sust czielekedet az J az fiscus ellen [Kv; T J k 
VIII/4. 376]. 1729 Colonellus Ur(am) ir nékem 
égy Levelet hogy Serviczetis honnét tar-
toznak adni, tavally az Nemes Var (me) gye adott, 
elégg nagy aggravatiojávai a Possessorok Joszá-
ginak [Csicsókeresztúr SzD; Ks 83]. 1813 : nem 
látván ő nsága életét is elég bátorságosnak lenni, 
e' mellett el szenvedhetetlen gyűlölséget is érez-
vén a Mlgs Aszszony iránt, tehát tőrvényesen 
kíván a Mlgs Aszszönytol ezennel divortialtatni 
[Kük.; IB instr.]. - L. még ETA I, 147. 

III. fn elegendő mennyiség; cantitate suficientă; 
Genüge. 1732 A Meg irt Szent Jakabi Jobbá-
gyok(na)k elegendő szántó fŏ ldŏk vagyon, a ki 
kŏzŭlŏk szántani vetni nem restelli eleget v e t h e t 
[Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1748: Tormát 
télre eleget ásass [Buzd AF; Ks 96 Mikó Ferenc 
feleségéhez]. 1797: a kertész eléggé i g y e k e z e t t 
s ültetett vala káposztát is eleget, de a balha 
mind el emésztette [Szilágycseh; IB. Fogaras* 
István lev.]. 1828 a ' Birocraták ugy tapasztalom, 
hogy oda fen is Nagyságodnak eleget Ígérnek, 
keveset tellyesitnek [Mv; Told. 7]. 

Szk : ~ben van elegendő mennyiségben/elég sok 
van. 1573 Anna Eotthues Elekne Azt vallia-
hogi . . . az Azzony Rwhazatal par ta Eowekel 
gywreokel kapcal gazdagon volt, Lat tá Nagy 
zok kapcayt kyket azt Monta az azzony hogy tyz 
hean Zaz, . . . Lattá hogi elegben voliak de E<> 
Nem twgia Byzonnial hwl veottek [Kv; TJk 
III/3. 169] * elegen túl kelleténél többször. 
1819: Sylvester Uram házunkat az elegen tul 
is nagyon járta asztat tapasztaltam [Kv; Jk 2} 

eleget áll állja a felelősséget. 1591 : En el akaram 
hadni az bort, de nekem azt monda hogy minde-
nek ellen eleget all en feleollem [Kv; TJk V/l. 
65] * eleget tesz kb. végrehajt. 1836 a ' több 
Adosok kŏzŭl némelyek el holtak, mások idegen? 
Tartományokba ki vándorlottak, de v a g y o n n y a i k 
hátra maradtak . . . a Járás beli Tkts Sz Biro 
Ur ki rendeltetett a ' végre, hogy az érintett adó-
sok hátra maradott Javaikot, ki keresvén, azok-
ból az el vándorlott Adossokot illető adósságig 
tégyen eleget [Msz; SLt Vegyes perir.] elege* 
tesz vkiért kb. halálával megvált. 1762: Jesu* 
. . . olyan bűnes Anyától született, mint mi, & 



823 

néki az Jesus Cxs nem Igaz I(ste)n, és olyba ta r tya 
mint egyeb fele embert , érette eleget sem t e t t 
[Torda; T J k V. 109] * eleget tesz vkinek a. 
kielégít vkit . 7570 Eomaga h a t t a f ianak hogy 
az zeolebel tegen eleget palochynak® [Kv; T J k 
III /2. 166c. - aA hitelezőnek]. 1604 k. Tudom 
azt hogy monda Gal Sigmond hogy ha az Azzonj 
ra eskezik hogy ot uolt az Aranj az eo hazanal, 
ha t eo eleget teze(n) az azonnak az Aranyról 
[UszT 18/179 , , Is tuan Balas Homorod zent mar-
ton j " vall.]. — b. nemi kielégülést okoz, kie-
légít. 1820 panaszolkodott volna Rákosiné az 
i ránt hogy az Ura néki nem tészen eleget [Kv; 
Pk 2] -fc eleget tesz vminek a. teljesít . 1556: 
Tvyzonthak az fyzethesnek az felyiol meg J r t 
napon Elegeth glesan Janos vram Nem thenne 
ha th heya<ba> legyen ffyzethes ky th fyzeteth 
En<nekem> az Jozag Nalam Maragyon [Mikefva 
K K ; B f R VI. 283/3]. 1585 az eo kgk kewansa-
ganak akarwan eleget tenny ez munká t magunkra 
weoAven, ez epyletre t e t t unk óllian keoltseget a 
min t ide ala irwa keowetkezik [ K v ; Szám. 3/ 
XIV 29]. 1722: El mentünk Gorbora, eleget 
kévánván eo Ngokhoz tar tózó obligationk(na)k 
tennünk [Gorbó SzD; J H b K XLV/50]. 7773 ; 
(A) reqvisitionak hivatalom szerint eleget kíván-
ván tenni az meg i r t nappan (I) s esztendőben 
admoniál tam és akkori Fungens Birot . . . inhi-
biáltam [ K ; IB] . 1835 ki rendeltetésünknek 
<eleget tévén . . Ezennel a Tekintetes Magistra-
tusnak további rendelése megtétele véget be 
ad juk [Dés; DLt 336]. 1849 : mü azomba ki ren-
deltetésünknél fogva kötelességünknek eleget tèen-
dők, el mentünk éppen a differentias hely 
Szinére [Szu; Borb. I I ] . — b. kiegészít. 1675 
Mivel az D. Actor . . . az originálist ne(m) exhi-
beallya hozza melléje az originál levelet, es 
u g y tegyen eleget keresetinek [ K v ; T J k VIII/12. 
109] eleget tétet végrehajtat . 1825 Dómján 
György Ur — Iterimalis Fö Hadnagy A t y á n k -
f iá t — kűlömb külőmb féle motskokkal — ületve 
— vakmerőül magát ellene szegezvén — az em-

legetett Határozásnak leg kevésbé sem engedte 
eleget tétetni [Torda; T L t Közig. ir. 252] * eleget 
vehetjvétethet megveheti/megvétetheti a maga ré-
szét vmiből. 1820 : Maŭrer András Ur . . . le kö-
tö t te Űrmösön lévő egész Jószágát , hogy 
•abból magának eleget vehessen vagy vétethessen, 
akár mely Vice Tiszt által is [SLt XLI ] . 1837: 
a ' Creditor magának a ' kezeseknek akármi névvel 
nevezendő 's hamarább pénzé tehe tő akár fekvő 
aká r fel kelhető vagyonnyokbol minden költségé 
fs fáradtsága meg terítésével edgyüt t a ' leg rövi-
debb uton eleget vehessen vétethessen [Torockó; 
Bosla. András Ferenc ref. rektor kezével]. 

IV. -/ hr-gal hsz-szerűen: 1. elég sokszor/gyak-
ran ; destul de multe ori; of t genug elég sokat; 
suf icient ; viel genug, genügend viel. 1631 Ele-
get panaszolkodott , hogy az ura m i n t veri s ker-
geti [Mv; MvLt 290. 4 4 b - 8 a á t í rásban! ] . 1638: 
eleget i t t ak s dorbezlottak ot sok borak voltak 
O t v ; i .h. 291. 127b]. 1748 Néhai Korda Sig-

mond Urnák életében eleget dolgoztam . . . holmi 

elégségesképpen 

szép arany Medállyokat, s holmi szép köves mun-
kákot [Kv; Szentk. St Dési (59) vall.]. 

2. elég gyakran/sokszor; destul de multe ori, 
destul de des; of t genug. 1597 egizer Sardy 
ige(n) megh verte wolt az feleseget, kiért az azzony 
el fu tó t volt teolle, ha t Hideluen bút wolt megh, 
egieb arantis eleget thúdom hogi egimassal hábor-
gottak [Kv; T J k VI/1. 101]. 1600: Negyed fel 
eztendeigh laktam Farkaslakan, es eleget iartam 
az barommal oda az honnét most be haitottak 
az Orozhegy diznot [UszT 15/105 „Wass Ferencz 
Jenlaki&, weres Drabanth" (20) vall. — aÉnlaka 
U]. 1626 : En eliget (!) zantottam az Teoserhaton 
való zel feolddet [Csávás MT; Bál. 54]. 1631 
Én egyebet nem tudok Börveinéhez, hanem tavaly 
télben eleget jött énhozzám az asszony Fát s 
kenyeret is adtam neki [Mv; MvLt 290. 44b — 
8a átírásban!]. 1717: Nem jut eszemb(e) hogy 
Dobai Ura(m)mal Becski Ura(m) étette volna a 
maga ganéját, én velem eleget étette [M.köblös 
SzD; RLt Pataki Sámuel (40) ns vall.]. 1740 a 
Szŏlŏ dolgát . . . tudom . . , eleget tzivodtak az 
ŏccsivel felette [Szásznyíres SzD; Ks 17/LXXXIV. 
13]. 1753/1781 a kastélyban® Jósika Imre ur 
is mint Tutor bőven eleget lakot [Renget H ; 
J H b LXXI/3. 207. - »Algyógyon]. 1773/1778 
a ' Contractust eleget kérők hogy adja kezűnkbe, 
. . . , de nem adá a kezűnkbe [Ilencfva Hsz; DLev. 
6]. 1837 (A klenódium) elviteléért, és viszszá 
hozni nem akarásáért eleget versengettek edjütt 
[Doboka; Bet. 1]. 

3. elég sokat; destul de mult ; viel genug. 
1507 Az menesbol Agyanak nekya eg gyermek 
louat, mert En Neky eleget attam meg Elegedyek 
vele [Kv kör.; NylrK VI, 187 Cheh István végr. 
— aCheh Janosnak]. 1570: Az ket Trombitás 
. . . vallyak (!) ez elymwlt vasarnap eonekyk 
vyt volt az ferench egyknek harmat Masiknak 
ket gerezd zeoleot, kerdettek honnat hozta talam 
lopta, Azt Monta hogi nem lopta, hane(m) az 
Batya zeoleyebel hozta, Egeb gonoz elety feleol 
sokat eleget (ígyI) hallotak [Kv; T J k III/2. 
108b]. 1637 eötet arra kerte Szy Martonne, 
hogj keniek megh az lovaknak az fogat szappannal, 
hogj ne ehessek, s az Szy Martonne fia mondotta 
hogj eö megh kente volt s mondotta az Annia 
hogj de roszul kented, ugj mond mert eleget eszik 
affelől [Mv; MvLt 291. 78b]. 1826: szeretném, 
hogy Ngod Bétsből ki ne indulna, mert a ' Bi-
rocraták ugy tapasztalom, hogy oda fen is Nagy-
ságodnak eleget Ígérnek, keveset tellyesitenek 
[Mv; Told. 7]. 

4. eléggé; îndeajuns; genug, genügend. 1617 
Zok Istua(n) eleget kert minket hogj el zerez-
zwk azt a hazat [Mv; Mvlt 290. 26a]. 1713: Esvén 
. . . értésemre, hogy kglmed azt mondotta volna, 
éngemet Nyoltz ezér s egynéhány Száz forintokig 
Contentált volna, kin is eleget ném győzők tso-
dálkozni, mert . . . nékem soha egy pénzt is nem 
adótt [ JHb II . 1 gr. Mikes Mihályné Bethlen 
Drusiána gr. Csáky Istvánhoz]. 1744: Tompa 
Miklos Vram eleget admoneala még pedig Sok 
Szép beszédekkel hogy Járnának bé a Connume-
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ratiora, de Semmiképpen nem Cselekŭvék [Bö-
lön Hsz; INyR. Raphael László (40) ns vall], 
7771 : az ŏkŏr addig fel nem kelhetett mig Varga 
Jancsi az tőket az labarol el nem hengeritté . . . , 
azonnal eleget kergette Varga Jancsi az valura 
inya de csak alig vánszoroghata az valluhaz [Me-
zőmadaras MT; BK. Musta Jánosné Nasztaszija 
(40) zs vall.]. 1823 Csernátoni Sámuel Uram . . . 
bé vit t a Házba, le t e t t a Ládára, eleget kiál-
to t tam de senkisem hallotta, . . én pedig vele 
nem bírtam [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 
65/827-hez]. 1828 : Nem gyŏzŏk eleget bámulni 

merészségén [Dés; DLt 78/1846]. 
5. elég soká/sokáig; destul de mult t imp ; 

lange genug. 1853 : Sok hellyen éles Szóváltásra 
is találtam. Kérdék mi t keresek? talám a ' Szlus-
bát akarom viszszá állítani? mibe maga a Grófné 
sem boldogul, mert eleget szívta már véreket 
[Szüágycseh; BfN. Szipolly Elek lev.]. 

elegáns f inom; fin ; fein. 1745 : Ezen két Szőllők 
az elegansabb bórt termők [Tasnád Sz; BfN 
Krasznai cs.]. 

elegedendô 1. elegendő 

elégedik beéri vmivel; a se mulţumi cu ceva; 
sich begnügen/abfinden. 1585 Az Zekeret eg lo 
el ragada, Az zeker el teorek, a kerekek ki egy 
fele ky mas fele Menne, Az kepirone fia az 
eggik kereket vagia vala . Ezzel az Iffiu Nem 
elegedek, hanem syweget(is) fel veowe az ember-
nek [Kv; T J k IV/1. 474]. 1588 Ezzel nem Ele-
gedwen . . . Pascha vayda vtannam Jeowen Jsmeg 
ereowel ell veowe egy Sak bwzamat [Zsákfva Sz; 
WLt]. 1590 Effelett eszel sem Elegedet hanem 
esmet louara wle, elóll el syete [UszT]. 1592: 
ezzel sem elegödwen . . . ládámról lakatomot le 
wtte hon nem leteomben [i.h.]. 1595 : Érkezek 
be Cornis Gaspar az W a r a d j Capitan 6 kúczíúal 

Zegedj Gáspárt külde Biro w. velem, könyer-
genk hogy ö Nga ne bantasso(n) az victúaliakkal 
az posták altal : ö N : az t felele, hogy m i n d e n k i -
nek költségét adnak o thon és aúal elegegyenek 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 166 i f j . Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1603 : Ieowe el J teob tarsavai egywtt 
az meg Neuezett hazamra megh foga hazamban 
az feoldre eytte tazigala azwal Nem elegedek az 
erezbennes a feoldre y t t e t t h . holt elewene(n) 
hagyott [UszT 12/51]. 1635: kurua az Annya 
had hallia, bizony az pappal is ki predikaltato(m). 
azzalis ne(m) elegedem hane(m) torvennyel hiva-
tó (m) megh lat tya [Mv; MvLt 291. 56a]. 

elégel elégnek t a r t ; socoteşte suficient; für 
genughalten. 1843 : én elégeltem a verést [B ágyon 
K ; KLev.]. 

elegen elég sokan; destul de mul ţ i ; viele genug. 
1578 : A varos procuratori Jelentethek 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 ; T a n J k V/3. 
286a]. 1658: Puszta házhelyek elegen vadnak 
[Züah; EM XLII I , 308]. 1736: Most penig 
nemesasszonyok, nemesleányok is elegen vadnak, 
az kik széltiben minden szemérem nélkül el mond-
j á k : Isten engem úgy segéljen, s úgy esküsznek 
mint akármely nyíri pajkos katonák [MetTr 416]. 
1768/1771 : minthogy mások közülünk őKglmé (ne) k 
elegen panaszolkodtanak, de Semmi Consolatioyak 
nem levén énis tsak el halgattam® ekkoráig [Buka-
resd H ; Ks 114. 61. - *Ti. a panaszt]. 1819 
a ' Nemességet a ' Tisztek oda idézték az Statut io 
napja előtt harmad nappal, de elegen voltak a 
kik tsak tsudára mentek, hogy mi lesz ot t [Remete 
Szt ; Ks 67. 47. 28]. 

elegendő I . mn 1. elégséges számú/mennyiségű; 
ín număr suficient, ín cantitate suficientă; genü-
gend, hinreichend. 1589 Biro Vra(m) . . cheo-
teorteokeon eleghedendeo embert expediallion, kik 
amy (I) hatarunkon Walo Vizet megh halazzak 
[Kv; TanJk 1/1. 105] | Ha kedig megh bizonitia 
elegedendeo lato bizoniokkal hogy ennekem keol-
chion adott (I) az het forintot is azonkeppe(n) 
nints mit tennem az teorwenteol kel várnom 
[Szu; UszT]. 1590 egyezer az falw egybe gyűlt 
vala hogy az Chywtor Benedek feoldet es Janchio 
Peteret fel Igazichak mer Elegedendeo feoldeok 
Nem volna [UszT]. 1597 az Mezarossok 
tartozzanak elegedendeo húst fogiatkozasnelkewl 
wagny az keossegh zwksegere [ K v ; TanJk 1/1-
300]. 1601 Chywprok fazakak elegedendeok vad-
nak [Kv; Aggm. A. 41]. 1631 ennekem c z e p l e t 
Kutas János, az mikor penigh az buza t fel szorak, 
hat nem vala elegedendeo sakom [Mv; MvLt 
290. 254a]. 1654 : tartozzam az Samsondi hatarott 
levő erdŏmbŭ l elegedendô epŭ letre való fa t ad ni 
[Mezősámsond MT; Berz. 5. 41. S. 4]. 1663 T 
ki ki szemelje szerint jo had i apparatussal 
és élégedendŏ eléssél . jŏtést joüŏn mellénk 
Taborunkban [UszLt IX. 75. 58 fej.]. 1681 : 
Bányász Lovak szükségére elégedendő füvet kaszaln* 
. . . tartoznak [Vh; VhU 200]. 1684/XVIII. sZ. 
köz. elegendő karót tartóz(n)ak adni [Komjátszeg 
TA; AbN]. 1711 ennek előtte tőb Regimenteké 
a Gyimes lakan voltak . . . méltóztassék oda dis-
localni az hol is elegendő Fű vagyon [Csíkszereda; 
Born. X X X I X . 50]. 1722: az Praedikátoroknak 
elégedendő tűzi fájok esztendőn ál ta l nintseö 
[Hagymásbodon MT; Eklézsia könyve cons. hat.]* 
1752 : I t . . czeplet buza elegendő nincs se bar-
moknak szalmajok mert ezekft a’ te let csak Lepsel& 
keppen tőitek [Mocs K ; Ks 83 Mich. Baka lev. 
- aTi. a jb-ok]. 1774 : 1771dikben az Jég el ver-
vén a Hatá r t elegendő Mag nem volt, hogy & 
Földeket bé vethessék [Mocs K ; KS . Conscr. 80]. 
1789 (Vannak) a Gát kötésére a Désfalvi, 
Haranglábi Határokon elegedendô apro fás E rdö ţ 
[Abosfva K K ; GyL]. 1790: Vévén a Nsgod 
parantsolatját tőstént abba foglalatoskodtam hogy 
elegedendô va ja t vehessek a Nsgtok számára [Beö" 
cenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1805: őrkéfl'-
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. . . A Törökbuzájak elegedendô bő termést hozott 
[Torda; TLt Közig. ir. 1182 if j . Szaniszló Zsigmond 
szb kezével]. 1807 a város a gátok kötésiben . . . 
elegendő Materialét, szekeret, és Segítséget szol-
gáltasson [Kv; KmULev. 3 gub.]. 1812 : elmentem 
le a Fás Kertbe a Faragokhoz . . . hogy vágassak 
elegendő Fát éjtszakára [Héderfája K K ; IB. 
Oothárd Sigmond (25) grófi számtartó vall.]. 
1815 : már tsak légyenek az urak meg Nyuguwa 
• • elegendő borom lesz őszei [Sárd A F ; KmULev. 
3 Szilágyi Ádám lev.]. 1835 : adott Téglát 
elegedendőt [Zsibó Sz; WLt]. 7849 a ' Bíroí 
Berekből elegendő veszsző, czapka, 's talán csusz-
tatois kí telék [Mv; MvLev.]. 1850 elegedendŏ 
fa materialé [Dés; DLt 1061]. 

2. elégséges/megfelelő nagyságú; de mărime 
suficientă/corespunzătoare; entsprechend groß. 
7 643 Ha azért hatalmas gyeözhetetlen Császárunk 
es fenyes Porta ja my nekünk es az magyar nemzet-
nek jóakarattal, gondviselessel, es Magyar orszagh-
uak mostani nemet Császár kezebeöl, es birodalma 
alol való ki vetelebe(n) elegedendeö seghitseggel 
lesze(n) . esztendeőnkent tiz ezer Tallért adunk 
[Törzs. fej.]. 1654 ha modotok vagyo(n) benne 
osztassatok mind pénzt Saytot, turot, must fejé-
be(n) joszagtokb(an) ideje(n), ha hogy pedigh 
ne(m) osztathattok, hogy sem mint más ideghe(n) 
nemes emberekteől szedgyék fel, én inkább magham 
osztattatok ki kőzikb(en) elegedendeö keőltséghet 
must fejéb(en) [Bükkös A F ; KemLev. 1425]. 
1658 Mák (I) termő és élő erdejek eligendő (!) 
vagyon [Zilah; EM XLHI, 308] | Mind maktermő 
és élő erdejek eligendő vagyon [M.egregy Sz; 
i.h. 310]. 1820 Erdőkre nézt a hellységnek ele-
gendő hellye volna [Bács K ; KmULev. 2]. 

3. alkalmas, arravaló; potrivit ; geeignet. 1588 : 
'Néhol penigh ket vagy három eztendeigh Epiteseok 
megh Jndul, vgy Annyera hogy teob Reze zerent 
Nem Állandó Amit chinalnak Melybeol vÜagoson 
laczik . hogy Nem elegedendeo mesterek [Kv; 
TanJk 1/1. 6 0 - 1 ] . 1596 : Kérik ew kegmek Byro 
vramat, hogy ew kegme az zeoleo es zantho feol 
meresenek gondwiselesere Balas kowach heliebe 
"walazzon mas elegedendeo zemelt [ K v ; i.h. 279]. 
1601 biro Vram amikor be gyeotety az Jdes 
Vraimat akkor zolianak eo kgmek feleolle ky lenne 
elegedendeo es illendeo annak® gondwiselesere [Kv; 
i.h. 377. — ®A kolozsi kamaraispánságnak]. 1621 : 
Lattvan az Istennek raj tunk megh mŭ t a to t 
Cziapasat az Twz miat Biro Vram . . oda 
felis az Toroniba(n) az kett Trombitás melle, ket 
illendeő es elegedendô hiteles Embert rendellie(n) 
es bocziasso(n) [Kv; i.h. I I / l . 3 1 7 - 8 ] . 

4. kielégítő, elégséges; suficient, dea juns ; aus-
xeichend, entsprechend. 1586: elegedendewnek 
7telem eben az páter Joannes bizonsagtetelet 
(BK fej.]. 1591 : azért azt mondom hogj si Juris 
az Maior potentianak terhen wagion erette, ha 
ezekben valamit tagadna, ki fogok meg bizonit-
to(m), ha pedig elegedendeo bizonsagom nem lenne 
az teorwintis kere(m) magamnak [UszT]. 1681 : 
elegedendô jo kezessegen el akarja bocsatani 
[Dés; Jk]. 1691: Fekete Istvá(n) Mátkájától 

elégségesképpen 

Gergely Ersébettŏl Separaltatik, de mivel 
elégedendő okait nem adhattya tolle el idegenŭ-
lése(ne)k, tartozzék mind magajert mind az Asszo-
nyért deponálni [SzJk 254]. 1765 : Ami pedig az 
A szeretetlenseget illeti a nem elegedendŏ ok az 
el válásra [GörgJk 198]. 

5. elfogadható; acceptabü; genügend, hinläng-
lich. 1589\XVII. sz. eleje : Ha az Jnas panaszsza 
elegedendeonek itütetik tehat az Jnasnak mas 
mestert adgianak [Kv; KőmCArt. 4 — 5]. 1857 
azon rajzot ugyan remeknek elegedendőnek ta-
l á l j a ) [Kv; öCJk] . 

6. kellő; corespunzător; gehörig, gebührend. 
1620 Az Becziwlletes Tanaczj Commissiojara 
Toluaj János, es Hozzu Thamas Tanaczbelj vraj-
mek Zam vetelre el me(n)ve(n) az Zabo Lorant 
hazokhoz ez jele(n) való Jnue(n)tarium zerint, 
mindenekreől Lakatos András az Tutor elegedendeö 
Zamot adot [Kv; RDL I. 83 Inv. Eccl.]. 

7. (a kívánalomnak) megfelelő; potrivit cerin-
ţelor; (dem Wunsch) entsprechend. 1602 vgyan 
Akkorra hywatassa az Vargha chech mestereket 
es uellek eggyewt az Jdes mesterekben, kiket 
Jnchenek megh az Zertelensegh feleol, kyteol 
ha megh nem zewnnek es olchiobbert nem mywel-
nek s' elegedendeok nem kezdenek lenny : Annak 
vthanna varosul akarnak kgmek prouidealnj 
feleolle [Kv; TanJk 1/1. 410]. 1727 ha a csorda 
pásztor meg mer eskünni, hogy elegendő pásztor 
volt mellette, tehetsége szerént örzötte nagy mar-
hától két pénz, aprótól egy pénz a büntetése 
[HSzj bogározás al.]. 1778 : azon Tóó gá t tyá t 
tartoznak eő klmek renováltatni és meg dugat-
ni, hogy lehessen az eŏ klmek marhainak alkal-
matos és elegendő itató hellyek [Szászsztjakab 
SzD; EHA]. 

8. képes; capabü; fähig. 1591 ezekys ez 
Thakacz András attyakfyay, es az eo arüainak 
Thütory, früsinanak, es Borbálának Jelen-
tűen my Elottwnk, hogy . früsjnanak, es Borba-
lanak, kichin woltakatys latüan nem wolnanak 
Elegendeok (!) az szeoleonek Epitesere, es mŭvel-
tetessere Gondüiselessere [Déva; J H b 53f]. 

II. ? hsz-szerű haszn-ban: eléggé; suficient; 
genügend. 1642 Olah Solymosi Joszagban lakó 
Bolon al(ia)s Bolmos Peter eo Nagatis 
Bogathi Tisztartosagot viselue(n) elegedendeo igaz-
ságosság), hasznossa(n) és diczeretesse(n) szolgalta, 
remelue(n) aztis hogy ennek utan(n)ais olyan 
hűseges szolgalattal hasznossa(n) (így!) igyekezik 
lenni [Bohnia®; Wass. — ®Bonyha KK]. 

elegendőképpen 1. kellőképpen; ín mod cores-
punzător ; gebührlich, in erforderlicher Weise. 
1589/XVII. sz. eleje Edgi Legenaek se legien 
szabad addigh meg hazasulni, . . . valamíg az eo 
tudomanianak Mester remeket az Ceh mestereknek 
igaz itiletek szerent elegedendô keppen saiat 
Mestersege altal meg nem czinallia es muta t t i a 
[Kv; KőmCArt. 8]. 1599 elegedendeókeppe(n) 
megh bizonitiúk hogy az my hatarunktol az 
Nyres Zelebeŏl yztik be azokot az marhakot 
[UszT 14/2]. 160811610 : Az szegjny Rygo palnet js 



elegendőleg 

. . . Elegedendeôkeppen Toldalagj Janos vram az 
Eôuebeôl megh Elegeczje [M.gyerőmonostor K ; 
JHbK LVII/49]. 7657 : Magyar Nemégena lakó 
Borbély Gyeŏrgy jelenti hogy felesege . . .el hagyta. 
Azért absolutioi kivan. Delib(eratum). Nem ele-
gendŏkeppen kereste Azért varakozzek, es 
mégis keresse [SzJk 82. — aBN]. 7777 : Az Udvar-
ház . . . minden lakásra való alkalmatossagival, 
az helynek szorosságához képest elegedendŏképpen 
el vágjon keszŭlve [Nagyrápolt H ; JHb XXXI/3]. 
1797 : az már praeinserált Instructiót szóról szóra 
nem tsak feli olvastam, hanem Oláh Nyelven ele-
gedendő képpen meg is magyaráztam [H; Ks 115 
Vegyes ir.]. 

2. elégséges/kellő számú; ín număr suficient/co-
respunzător; in erforderlicher/entsprechender Zahl. 
1790 A Madár Fejeket a Rendelés szerint a Biro 
fel gyűjtvén küldöm az Urnák, akik között Egér, 
Csóka, Varjú s Madár fejek elegendőképpen tanál-
tatnak [HSzj madárfej-gyűjtés al.]. 

3. kellő/szükséges mennyiségben; ín cantitate 
suficientă/corespunzătoare Ĕ, in erforderlicher Menge. 
1579 mindé (n) nap egez Nap estik niolcz zeke(n) 
elegendő (!) keppen es bowe(n) hus legien | minde-
nik fel lo hust es elegendeo keppen waggyon [Kv ; 
TanJk V/3. 187b, 191a]. 

elegendőleg elegendőképpen, elégséges módon; 
ín mod corespunzător; in erforderlicher/entspre-
chender Weise. 1781 : illendő ételek és Ruhà-
zattyok elegedendŏleg kiszolgáltassanak [Told. 27]. 
1822 : Elegedendŏleg fel adtuk vala a mult univer-
sitásunk gyűlésével, adató Székely nemzetünk 
terheit [UszLt VIII. 68]. 

elégés leégés; ardere, mistuire prin foc ; Abbrand. 
1604 : az Alperes zemeliek jelen uoltak az Actor 
marhajnak el dulasakor, es hazanak el égésékor 
[UszT 18/181]. 1874 : egy on kanna a . gabonás 
elégése alkalmával el olvadott [Szucság K ; RAk 
64]. 

eléget 1. porrá éget, elhamvaszt; a arde/mistu 
prin foc; einäschern, verbrennen, veraschen. 1573 : 
Myert vra(m) vgi Mond hogi eley (!) zaggatad 
egeted az Testamentu(m) lewelet Mert az my 
azban valah Irwa Nem chak en Rea(m) hanem 
harman Bernaldal es Layossal Nezet reánk . . . 
Azzal meg erted volna eoket ha ely Nem egeted 
volna [Kv; TJk III /3. 170-1] . 1593: egy darab-
iat el Jgetek wolt [Kv; Szám. 5/XXI. 18]. 
1762 az Fatensek látták légyen hogy azon 
harap égette volna el az A. Ur szénáját [Torda; 
TJk V. 104]. 1781 : i r t Mel(t)oságos familia . . . 
egy kalongya Szénáját el egettek [Gyszm; DE 3]. 
1787 : (A) Contractust az ŏ Nsga tobb Levelei-
vel edgyŭtt el égették [Szászváros H ; JHb 
XXXJ/62] ._-_L. még ETA I, 71, 165. 

2. meg/összeéget; a-şi arde; verbrennen. 1807 : 
a Rector rutul el égette a kezét és a kaput ját a 
phosphorussal [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 
364]. 
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3. felperzsel/éget; a pîrjoli; versengen. 1562 : 
Akkor a török elrablá és elégeté majd mind egész 
Magyarországot, mind Budával a fővárossal öszve 
[ETA I, 12 BS. - L. még 19, 2 3 - 4 ] . 1600: 
Az vtan eöth eztendeöwel, hogy ezt az warost* 
az theöreökek el egettek wolt, wittek engemetb 
Bethle(n)falwara [UszT 15/89 „relicta quondam 
Anthony Oswat de Betlenfalwa nomine Angaleta" 
vall. — aSzu-t]. 1644 Tot Painejekat, megh az 
Urat Aszoniatis szítta hogy el egeti az m a j o r j á t 
[Mv; MvLt 291. 419b]. 1757 a Kótsár Tamásék 
házát egykor el égeték, s feles marhájókat el 
predálák [Gyszm; DE 3]. 1807 : Hová való ember 
mondta azt, hogy Málnást mihent bé t a k a r o d i k 
mindjárt el égetik ! ? [Málnás Hsz; HSzjP vk]-
- L. még ETA I, 167, BTN 4 4 - 5 . 

4. ? halálra éget; a arde (pînă la moarte) 
zu Tode brennen. 1679 : Nimett György propo' 
naltat felesege Salamo(n) Borbara ellen . . . Mert 
. . . Gyermeket el egette [SzJk 138]. 1803 Fog-
ságban lévő Amitto Beún Ilsára (?) . . . az emiitett 
kisdedet csalárdul Váltotnak állítván el égette 
[TLt évr. 698 gub.]. 

5. eltüzel; a arde, a puné pe foc; verfeuerru 
1632: monda Nagj Marton hogj el igetted te 
eötueös Istua(n) az en kerekemett [Mv; MvLt 
290. 76a]. 1639 : en azt az darab helyet mindeö 
esztendeoben kertel tartotta(m) . . . , ha nyarbaU 
tsinálták telbe ismét el égették [Homoródsztpá* 
U ; Szád. Redej Janos lev.]. 1686 p a d l á s á t , 
házam körül való kerteimet elégette [HSzj htf* 
al . ] . 1688 : a z e ŏ Fe lsege V i t é z i . . . ke r te imnek 
támaszit kirangattak, három kapuimnak D e s z k á i t 
leszedték el égették, azokon lévő Záromat le teker-
ték s el vetették [Kv; Uti] . 1694 : van egy nagy 
puszta pincze, kinekis a j ta ja t el egettek az neifle' 
tek, vasait mind el lopogatták [Kővár; JH^ 
Inv.]. 1706 : Csali András Ur(am) . . . katonai 
Ajtokot el hasogattak s el egettek [Hsz; TörzS-
Rákosi lelt.]. 1746: az A. ő Kglme ki h o r d o t t 
tőredékét az Szántó főidén elégette [Torda; TJ* 
I I I . 93]. 1783 : égykor a Földes Uram s z á m á * * 
valami épületre való Fát ha t tam Flóránál a Fáţ 
még utánna mehettek, de ő adig fel vágta, e* 
égette [Faragó K ; GyL. Padurán Záharia (45) 
zs vall.]. 

6. feléget; a arde; ab/niederbrennen. 173$ • 
elsőbben a Széna körül egette el a Falu az Avara** 
s oltalmazták hogy a Tüz belé ne harapódzó 
[Árapatak Hsz; BLt 7]. 

7. (égetve) elhasznál; a consuma prin arde ſ e ' 
(angezündet) verbrauchen. 1665 : Az pinczéb(e?) 
az mustnak el teoltése mellet égettünk el gyortya 

Nro: 10 f - d 10 [Kv; SzCLev.]. 
8. leperzsel; a frige/pîrli; absengen. 

tavaszszal . . . a ' kemény tél u tán rend kiv1^ 
való kemény hideg szelek járván a gyenge g 3 ^ 
nákot ki sodorta ki szároztotta, s ' mintegy e l é g e t t 
melly miatt a ' gabonák nagyon gyéren m a r a d t a 
[Kercisora F ; IB.]. 

éleget éldegél; a-şi duce v ia ţă ; dahinlebe^ 
1791 : (A felvett kölcsönt) néhai Csongvai And**9 
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ugy hallotta(m) hogy at ta volt Csipkés Borkának, 
ugy a’ tőbb részitis* a ' mint hallottam meg ada-
gatta volt és abból elegetett Tordán laktába(n) 
[Várfva TA; Borb. II . — aTi. a vételárnak]. 
7867 : az annya is Szász-sebesbe éleget [Msz; 
TSb 38]. 

elégetés 1. porráégetés; ardere, mistuire prin 
foc; Wegbrennen, Niederbrennen bis auf den 
Grund. 7775/7802 : Ami a Bezdédi Méltóságos 
Possessor Urak . . . Nagy Kristolczi Lakosak ellen 
a már előreis attigált ezen . . . 11 búgja szénának 
el égetésiért való aqvisitiojakot illeti praeten-
dált Proprietassakat . sufficientibus legalibus 
Documentis Coineálják, és Stabilialjak [BSz; 
JHb LXVII/3. 135]. 

2. felperzselés/égetés; pîrjolire ; Versengung, Ab-
brand. 7763: Farkas Josi . . . causalta a ' fen 
forgó háznak el égetését, és igj ma ŏ tartazik 
minden karait a p(rae)tendens Aszszonynak refun-
dalni [Torda; T J k V. 157]. 

3. ? halálra égetés; ardere (pînă la moarte); 
Tod durch zu Tode Brennen. 1679 (Salamon 
Ŭorbára) Az Magistratusok szekire bocsáttatua(n) 
hogy mentse magát az gyermek el egetese 
ellen nem purgalta magat, hane(m) el ment ma 
is oda vagyon [SzJk 138]. 

elégetett porrá égetett, elhamvasztott; ars, 
mistuit de foc; versengt/äschert. 1744: az 
Querelans Instantiáját azzal concludallya 
hogy . . el praedalt Gabonáit Sz : Egyeddel 
refundaltassák, kárait restitualtassák, el hánt és 
égetett Kértéit restauraltassák [Wass]. 1762: 
ezen Tölgy Fán jóval fellyŭl égy régi el égetett 
Nagy Tölgy fának az Töve [O.fenes K ; J H b 
XXXIV/1]. 

elégett I. mn 1. leégett; ars, mistuit de foc; 
abgebrannt. 1763 az p(rae)tendens Aszsz(on)ynak 
minden kára, az elegett háznak felepitesère, 
ugj szinte az perre esett költséget, fáradtságát, 
in figura Judicii legitimaltatvan, Executiob(a) 
vétettessék, itiltetett [Torda; T J k V. 159]. 1844 : 
az el égett két Katonai Istállók épittése aránt 
Ujj csődület, s árr verés hirdetendő [UszLt XI. 
85/1. 96]. 

2. elhamvadt; prefăcut ín cenuşă, a r s ; einge-
äschert. 1746 : Géczi Dávid Vr(am) az elégett 
Tőredék helyén két annyit hordattasson [Torda; 
TJk III . 93]. 1826 Az égettek el éget Jovaik(na)k 
Conscribáltatásakor a Conscriptor Urak Interten-
tiojokra 48 xr. [Szkr; Borb. I]. 

3. tűzvész áldozatául esett ; devenit jertfă a 
focului; dem Brand verfallen, zum Opfer gefallen. 
1862 : Tálya élegett városba lévő Ev. Ref. Egyház 
*el segéllésére adakozni kell [Gyalu K ; RAk 73]. 

4. tűzkárosult; sinistrat de pe urma unui incen-
diu; feuerbesch ädigt. 1856 Az elégett Hunyadiak-
nak alamisna [M.bikal K ; RAk 57]. 

5. megégett; ars; verbrannt. 1746 : Géczi 
Dávid Vr(am) mint P(rinci)palis az elégett Töredék 
helyén két annyit hordattasson és hordgyon az 

elégségesképpen 

elégett szántó főld(ne)k reficialasara [Torda; T J k 
I I I . 93]. 1817 a midŏnn az el égett leveleket 
bojgatták volna, ot t tanáltatott a Nemes Levelekis 
fontsikára égve [Torda; KvAKt Mss 363]. 

II. fn tűzkárosult (személy); persoană sinistrată 
de pe urma unui incendiu; der/die Feuerbeschä-
digte. 1833 : Közönségesen az el égettek fel segél-
lésekre kéregetőknek 10 Rf [Kv; AsztCLev. Perc. 3]. 

elégettet porrá égettet; a dispune să se facă 
scrum; bis auf den Grund niederbrennen lassen. 
1726 egy puszta ház hely . . . egy Zangran Illés 
nevü Szegeny ember szállót volt rea az csinált 
volt hazat rea az pestisben meg halván csele-
destol SzÜágyi Mihály Pestis Commissarius Uram 
el egettette az hazatt az olta puszta [Fige SzD; 
Ks 26. XI]. 1788 az akkori Josikannus Sz. 
Jakabi Tiszt észrevévén azan le kaszált és 
fel gyűjtet egy néhány vüla hegyeskeket, mind 
fel gyújtat ta és elegettetté [JHb XI/27]. 

elégettetés elhamvasztás, porrá égetés; ardere 
ín cenuşă; Einäscherung, Wegbrennen. 1762: 
A. intette, és okoson tütot ta az I. eŏkegyelmet, 
hogy ne gyújtana meg az bokrot, mert az tŭz 
széllyel terjed, a ' mint mégis esett. Constalvan 
ekképpen az A Ur szénajának elégettetése [Torda; 
T J k V. 104]. 1781 a’ kecskéknek bé hajtásával, 
es a Szénának el egettetésével mindenkor turbalta 
boszontgatta . . Szt Miklós falvat ã Meltogos 
Groff Szarhegyi Lázár Famüia [Gyszm; DE 3]. 

elégettetik elhamvasztatik, porrá égettetik; a 
fi ars/prefăcut ín cenuşă; bis aus den Grund 
niedergebrannt werden. 1590 az eghesz Colos-
warmegiej Nemessegh, consencialwan, Az varos-
nak ereot Adot, hog' az Sendelt a ' Nemessegh es 
Jobbagy három Araznyra chinalliak, Az karónak 
penigh hozzat eot singhre. es ha ezen kyweól 
hozattatnek, tehat el egettetnek [Kv; TanJk 
1/1. 125]. 177511805: a Bezdédi (!)a szenájak el 
egettetett [BSz; J H b LXVII/3. 124. - a í g y ! 
Bezdêdiek h.]. 1810: Erdő pásztori lakház . . . 
gonosz ember tüze altal elégettetett [Vámosgálfva 
K K ; Ks 77. 20 Conscr. 9]. 1823: ezen fenirt 
summában foglalt madarak és férgek fejei müelőt-
tünk égettettek egy rakásban el [HSzjP]. 

Az első adalékbeli igealak az elégettet ige tbsz 3. személyű 
formájaként is felfogható; ez esetben az adalék is oda tartoz-
hatnék. 

eléggé 1. suficient; genügend, zur Genüge. 
1585 : elegghe huzak, vonak es rangatak egy mast 
de Nem lathatam ky eytette a’ felperest a ' feoldre 
lata(m) hogy Adig Neowekednek eg massal hogy 
a ' felperes a feoldeon vala miatta [Kſv; T J k IV/1. 
484]. 1597 : En mind azon altal Zaz Jánost eligge 
feddettem dorgaltam Rolla [Dés/Néma SzD; SLt 
BC. 7 Lucas Fodorhazi de Néma ns vall.]. 1630 
elege feniegette az eötueös legeniekett, Zalay 
Gieörgj hogj Isten eőtet ugi segellíe hogj nem 
ollia(n) irgalmoso(n) czelekedik eö velek ha ketele(n) 
akad [Mv; MvLt 290. 203b]. 1653 : Eligge szoli-
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to t tuk rola, hogy ne mondgia azokat, hane(m) 
halgasso(n), mert ha az Urnák Kemeny Janos* 
vr(na)k eo Ngak ertisere leszen, nem leszen iol 
az dologh [Ne; KemLev. 1394. — aA későbbi 
fejedelem]. 1681 ne állana az kaposzta az borral 
egi pinczébe(n) ; mert à kaposzta mely nagi átal 
változást csinál à borb(an), à regi gazdák már 
elegge experialtak, s nemis tartyak borokat kaposz-
tájokkal egi pinczéb(en) [Hátszeg; VhU 600]. 
1709 Banyai vra(m) dolgán vra(m) elégge csudal-
kozhatna(m) de nem csudalkozom mert ŏ kg(ne)k 
szokása hogj mindenkor többet Tulajdonit ŏ 
kgle maga(na)k mint sem kellene [Fog.; K J . Foga-
rasi János lev.]. 1767 ugy is latom elégi ream 
tudják rooni a Portiot [Kv; Ks 11. XLVI. 45]. 
1776 A verekedők kőzűl mindenik elégi vertt 
volt [Katona K ; Born. VI. 14]. 1797 a kertész 
eléggé igyekezett s ül tetet t vala káposztát is eleget, 
de a balha mind el emésztette [Szüágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 1843 ámbár eléggé i t tas 
volt még is egy fertály bort kért Pokárik 's azt 
meg is i t ta [Dés; DLt 586. 21]. 

Szk : ~ vagyon érte (éppen) eléggé azon/rajta 
van. 1597 Eoregbik Bek Janosne Anna azzony 

wallya mondek neki Edes azzonyom miért 
nem viselz gondot eletedbe(n) leanyodra, monda 
l m elegge vagion erte Marton deák hogy Globicz 
Mihalnak adgiam, de soha nem adom (Kv; T J k 
VI/1. 63]. 

2. kellőképpen, kellően; ín mod corespunzător, 
cumsecade; erforderlich, gebührlich. 1607/1608: 
Elegge Exponáltuk az mi Euocatorianknak Series-
seben az mi Actionknak formaiat, az I(n)cta ellen, 
de mégis hogi Vilagosban megh mutassuk kerese-
twnknek veleiet az eö Nagha Tablaia eleőt Azt 
mondgiuk hogi megh neuezet Testamentum-
ban nekwnk legalt iokat, mind ez ideiglennis 
megh nem at tak hane(m) oda maradót [Kv; 
J H b K XII . 6]. 1832 Hozzáis fogtak a Fejérètésé-
heza — de . . . ki nem fejérítődhetett eléggé 
[Torda; IB. Demény János t t lev. — aTi. a vászo-
néhoz]. 

3. elég sokszor, elégszer, eleget; destul de des, 
destul; oft genug. 1617: Varga Miklosnehoz 
lat tam hogy elege iar tanak az katonak edgiwt 
eottenek i t tanak [Mv; MvLt 290. 28b] | Elegge 
hallotta(m) hogi antalfi tamasne <zitta> anta<lf>i 
matiast hogi nem zekhazba ualo nem toruenibe 
ualo ki kellene onnat uznj [Kobátfva U ; Pf]. 
1638 akkor vaczoranis elege kínaiak, de ugjan 
nem euek, sem iuek, hanem talam czak ketszer 
ha martot az etekben [Mv; MvLt 291. 148b]. 
1794 Veres György, az igaz eléggé kotzodot, 
s kotzodik mais az Exp(onens)sel [Déva; Ks 79. 
XXVI. 10]. 

elégít kielégít; a mulţumi/îndestula; befriedigen. 
1570 : Mykor az Zam veteshez hozza kezdet volna 
Mond Zabo vincze zekely peternek, Jo komám 
Myt haborgunk ezen egymással Jer Mennywnk 
haza Megh alkwzom veled es megh elegithelek, 
De eo Nem Thwgya hogy az vthan semyvel elegi-
tete volna [Kv; T J k I I I /2 . 1 3 - 4 ] . 1606: De az 

mely rész az Antalf j Janosne részi keòzekbe zallot 
Abbul ne(m) elegitettek, mely keozekbe z a l o t t 
[UszT 20/45]. 1629 Az teöb atyafiakat nem 
tudom elegitetteie vagy nem [Kv; T J k VII/3. 
89]. 

elégítés kielégítés; îndestulare; Befriedigung-
1570 : Chelegeo peter, Azt vallya hogy sem oztozast 
sem egieb elegitėst Nem Thwd sem hallót ez ket 
feli keozet, Ezt hallotta hogy Benedek Emlegette-
hogy megh gondom volna Antal Batyamai az 
Attianktwl Marat feleol Mert az enymet megh ky 
ne(m) a t ta beleole [Kv; T J k III /2 . 138]. 1584 r 
Benchel András vallia, Emlekezem hogy Taſ 
Jstwa(n) ülie(n) három hazat Adot Kendy Ianos-
nak az Adossagert ky teot volna fl. 2000 
at tam Kendy Ianosnak Tar Jstwanert Ados lewe-
let ot Zaz Negwen forintigh, Eozwesegel teze(n) 
eddigh az elegitess tizen eót zaz f r to t vala meg 
hatra fizetetlen fl. 600 [Kv; T J k IV/1. 356]-

elégörbed meggörnyed; a se gîrbovi; sich krüm-
men. 1839 Rostás János . . . há tán kezdve kevés-
set elégörbedve jár [DLt 397 nyomt. kl]. 

elégség mód, tehetség; avere, s tare ; Vermögeö-
1585 : Eniedi Barbėly Jakab uallia mikor 
Hadad alatt meg uertek uala az meg holt m á s o d i k 
Janos király hadat, Akor Werthi Thamas sebbel 
J ö t t haza . nagi sok niomorusagokbol giogit' 
to t t a meg', kinek meg' fizetesere mikor nem volo* 
elegsege zabad akarattiabol a t t a Énnekem Bar bél/ 
Jakabnak®, hog' az meg en elek . . . mindenbe** 
Zabadon eíhessem . . . , miuel hog' gigittotta(m) (0 
es sokatis költettem az ö hozzw betegsege mia* 
[GyK. — aTi. bizonyos „porond sziget“-et]. 1753 : 

leven nagj szorongattatasunk az Felseges kiralj^e 
Aszónjunk quantumanak megh megha fizeteS* 
iránt, nem leven elegsegŭnk annak be s z o l g a i t * ' 
tasàra, kihez kepest fol jamadtunk Toroczkon lak* 
Bartók András Uramhoz, hogy' ŏ kegjelme ebb&* 
az szorult allapotunkbol megh segjtenne [Gyerty^' 
nos/Torockó TA; Bosla. — a így , kétszer!]. 

elégséges 1. elegendő; suficient; genügend, 
reichend. 1635 : az cziszmadja Vraink . E 
Eleŏ t te ualo Vdeókben . . . , Elegedendeŏ legenje^ 
uolt, megh magok fel kerkettenek Vele hogi Any** 
J ú legenj (így!), mayd nem tudnak Eleghsegf* 
miuet nekiek szereznj [Kv; K v L t Céhir. I- * 
a varga céh a tanácshoz]. 1655 : Az szent EccleS1* 
meg itelte az Galambfalvi Ferencz kivansag^ 
szerint, hogy azok az okok, mellyeket Kalmaöd 
Anna jelentet, nem elegsegesek arra, hogy 
el hagyta volna [SzJk 75]. 1678 : Ez az Zálog • 
mint én intezém édes Komám Ur(am), meg & 

négy szaz tallért, de ha szintén kgltek eligségesö* 
nem itünë is annyra én bennem édes K o r ŭ ^ 
Ur(am) ne kitelkedgyék kgltek tőb z á l o g g á 
meg eligitem kglteket [KüküllŐvár K K ; W®** 
Bánfi Ágnes lev., de csak aláírás sk.]. ' 
Malmok . . . Az Egregi vizin . . . alol czapo, jj 
bokor kőre forgo . . . mindenkor eleghseges v* 
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levén harmadik bokor kővetis könnye (n) el bír-
hatna | Bor dézma . . . az 1634 esztendő beli 
Urbáriumot megh tekentvén, ot az iratik; hogi 
az mogyorosdiak borokbolis Tizedet tartoznak 
adni; mely miczoda okra nezve annihilaltatott 
nem tudatik; ha azért eleghseges ratioval, vagi 
földes Ur relatiojavai ezen dolog nem Complanal-
tatik, ez uton is usualtatik [Vh; VhU 48, 83]. 
7708 Polgári Gábor . . . Vasba(n), és Lánczba(n) 
mind addig dolgozzék, valamíg vagj az Város 
Magistratussa az iránt való kárt ŏ császári Majes-
tássának jová tészi, vagj elégséges Cautiot állit 
[Kv; KvLt I. 194]. 1736 : Tűzi fából állo erdejek, 
magok szükségekre, a Mezőségi állapothoz képest 
elégséges van [Szászcsávás K K ; CU], 1759 : 
(Az) atyai Jószágnak proventusa . ha elégségesé 
az Árváknak tiszteséges Intertentiojara és educa-
tiojára ? [JHb LXVI gub.]. 7780/7784 : nem 
lévén egyebütt ara való elégséges hellyek, hogy a 
Falu Marháji elödhessenek raj ta [Galambod MT; 
Told. 29]. 7784 : T. Bartos Kelemen Pap eő kgnek 
elégséges Jószága vágjon it t Bodokona az béerdő-
lésre [BLev. - aHsz]. 7874 (A) Tartsafalvi Határ 
ha a’ Sok felfogott Tanorok nem volna elégséges 
volna, de igy bizonyoson nem találljuk elégséges-
nek . mint hogy a' Jobb Pascuumok mind 
Tanorokban vadnak [Pf]. - L. még GyU 97; 
Keményönéi. 148. 

Szk î ~ törvényt áll neki kb. a törvény előtt 
helyt áll. 1668 absoluta potentia median(te) boto-
kal. vas villákal, Feyszékel, puskával, az en fel 
állitot seővénye(m)re jeőttek hatalmasul vágták, 
holot az en kertemre igaz nemes Ember kertére 
ne(m) jeőhettek volna, mert én eleghséges teőrvent 
állotta(m) volna nékik [K; Ks 65, 43. 10]. 

2. alkalmas; potrivit, ap t ; geeignet. 1601 az 
beontetesben az tanach authoritasa legyen hogy 
erre elegsegesebbek es vigyazobbak legyenek az 
Chemesterek eo kgmek rendeltek Radnothy Istwant 
es Alczner Georgyeott mellejek [Kv; TanJk 1/1. 
382]. 1631 : Miuelhogy Colomban Keresztesnek es 
Pálnak ereőtlen fogiatkozott allapattiok, az uen-
segnek miatta leuen, az hadi szolgalatra elegte-
lenek, gondoluan hogy Kelemen János ur(am) az 
mentsegre elegseges uolna adanak Colomban 
Keresztes es Pál felesegekkel egyetemben egy 
belseő ereokseget [Szentgyörgy Cs; BfR]. 1653: 
A mi azért a kapitanság allapottyat illeti, 
nem tudhatunk kgtek(ne)k mostan köztűk lakozo 
oly Attyafiat, a ' kit eleghsegesnek itilhetnenk rea 
hogy abban 'a hivatalban Hazajahoz s Urahoz 
tartózó kötelessegenek hivatallya kivansaga szerint 
megh felelhetne [UszLt IX. 75. 12 fej.]. 1699: 
Kglmdet kérem edes Aszonyom amire az én boldog-
talan árvaságomat eligsegesnek itéli lenni paran-
csollyon, Ugy Fiaimis az eő gyengeségekhez képest 
hadd szolgallya (na) k [Karkóa; Ks 96 árva Weér 
Judit Gyerőfi Borbárához - aKésőbb: Boros-
krakkó AF]. 1770 Morár Gligor nem lévén elég-
séges a2 udvari szolgalattyara tsak felit atták 
azan Ioszàgnak birni a Faluban Morár Gligornak 
[Orsova MT; Born. G. XV. 4 Dumbráva György 
(88) vall.]. 

3. képes; capabü; f ähig. 1598 : az mezarosok, az 
elebby zokas zerent vagyanak, az elebby la to 
mester vraimhoz penigh eo kgmek valaztottak 
megh ketteott hogy elegsegessebek lehessenek 
megh latogatasara [Kv; TanJk 1/1. 316]. 1615 
az felső Szolŏ hegyben az mely puszta szŏlÖ hegye 
vagion az dio faknal abbannis ha elegseges lenne* 
asz fel mielesere szabad legien fel mielni benne 
[Vaja MT; Törzs. — aTi. Haydu Ferenc jb]. 1635 : 
More Lazlo es az Marcestiek megh beòwycziek 
az szeket teŏb Teorweny teweòkkel, mert eòk 
igen balgatagok es nem elegsegesek annak az. 
Teŏrwennek el igazittasara [Abrudbánya; Törzs. 
Joan Giroti (54) civ. jur. kezével]. 1742/1760: 
Az nevezett Szilágyi Iusson lévő Ioszágott . . . 
régentén az ravatal idején az Néhai Ur idősbb 
Vass György Uram váltotta volna kezéhez, nem 
lévén elégségesek a reájok esett Summának le 
tételére [Szentegyed SzD; Wass „Judi tha Molnár 
rel. Johannis Kis" (76) zs vall.]. 1777 Tudom 
hogy az utrizált elszökött Jobbágyok magok 
szántó Földeiket ezelőtt való esztendőkben Senki-
nek ki nem adták Czimborában, vagy Feliben; 
mivel magok elégségesek voltak azoknak meg 
mivelésekre [Sajóudvarhely SzD; KS. Molduván 
Juon (56) zs vall.]. - L. még SzO VII, 262. 

Szk : ~sd? tesz képessé tesz. 1620 Ado Zedeő 
Vraim tegiek eleghsegesse eo kglmeket ez 
keozeonseges es Zwkseges dologhnak veghez vite-
lere keőltseget administralwan [Kv; TanJk I I /K 
295]. 

4. potens; potent; potent. 1628 az en felese-
gem Feleli en hozza(m) azt : Hogi ferfisa<gom 
nem) volna, es nem volnék elegseges az hazassag-
ba(n) Mit tagadok, mert szinten <ollia)n. 
férfinak esmertem ekkedigh magamatt affelere 
<mint> mas ember, lehet hogi néha betegsegh 
miatt nem an<nira> lehetett az dologh égikor „ 
esmegh mint mazzor [SzJk 22]. 

5. elégedett; mulţumit; zufrieden. 1761 B. 
Dániel Urffi ö Nga is magának jutott allodiaturai-
val nem elégséges [Branyicska H ; JHb XXXV/46. 
11]. 

elégségesen eléggé, elegendő mértékben; îndea-
juns, ín măsură suficientă; in genügender Weise/ 
genügendem Maße. 1616: Mind penig az mire 
fundálnák ezen Actorok, hogy az feiedelmektöl 
jo Annúentiaiok volna rolla . . . azokban extal, 
az Feiedelmeknek kegmes akarattyok Ezekkel 
az Leuélekkelis elegsegessen bizonyitnak [Kv; 
RDL I. 100]. 1622 : Az Praedicatornak kett keóból 
vetest adnak . . . Faual el tartiak elegsegessen 
[Melegföldvár SzD; SZJk 4]. 1668 : Mivel Recsei 
Boër Sigmond Ur(am) Dèsanyba(n) f lakó Raduly 
Vladhoz való jussát Praetensiojat világossá(n) és 
eléghsegesse(n) dóceállja. Teczczik az eo Nga 
Szekinek mint saját Jobbágyát reducalhassa s 
birja pacifice [Fog. Szád.]. 

elégségesképpen 1. kellőképpen; ín mod cores-
punzător; gebührlich, in erforderlicher Weise. 
1697 : Sok hiteles tanuknak hitek utan való fassio-



elégszer 

jok elégségesképen bizonyittyák, hogy Frátai 
Szabó György feleségét, Gál Ilonát hitetlenül el 
hadta [SzJk 302]. 1721 : Szivem fájdalmit édes 
Hazánknak rendkívül való boldogtalanságát sze-
meimmel látván, nem exprimálhatom elégséges 
képpen [Gyf; Ks 96]. 7738/7786: Hallottam az 
öreg Emberektől hogy az Őrdőg Famüia(na)k 
i t ten Romlottan harmincz antiqua Sessioi 
volnának mely Sessiokat elégséges képpen 
vicinalni nem tudok [Romlott Sz; Bet. 5 Matyej 
Iuon (50) jb vall.]. 

2. ~ vesz kielégítőnek/megfelelőnek talál/tekint ; 
a considera corespunzător/satisfăcător; für befrie-
digend/entsprechend halten/finden. 7633 : en azt 
ne(m) tudo(m) ha veőttee eleghsegeskeppen azt 
az oztozast Zekelj Istua(n) auagi nem [Mv; MvLt 
290. 139a/2]. 

elégszer meglehetősen gyakran, gyakorta; destul 
de multe ori, deseori; o f t genug. 1597 Halla(m) 
hogj Bozzonkodik az J az kert le niomasaert, de 
enis eleghzer iarta(m) oda Bodo Gergeltŭl mente (m) 
Bodo Janosni o t t sokan Jariak azt az eósue(n)t 
[UszT 12/37 „Martha relicta quondam providi 
Martini Foris" vall.]. 1632 Lát tam azt elégszer, 
hogy ment oda Berkeszinéhez az az Mihály mester 
[Mv; MvLt 290. 79b —82b átírásban!]. 1653 : 
deákgyermek koromban elégszer verték meg a 
<seg>gemet ot t a kamarában, és abban a házban 
is a hol a vendég vala elégszer csaptak meg, hogy 
a leczkét nem t u d t a m elmondani [ETA I, 92 
NSz]. 1716 az kertben ketten elégszer jártanak, 
az holottis ugj el buhatni, mint az erdőben [Nagyida 
K ; Told. 22]. 1724 : ezenn Egrestŏia Erdő alatt 
Kŭkŭ l lŏ Szakadék volt . . . elégszér halásztam 
benne [Ks 12/111. - a KK] . 1747 : tudom hogy 
Molnár Janosne Leanya hozott elegszer Lisztet 
az Annyatol mivel én egy akolba lakom vellek 
[Déva; Ks 101]. 1760 Tavaszszal hó menéskor, 
ŏsz.szel, ugj más idŏkbenis Zápor essŏzéskor elég-
szer lá t tam a ' Vizet azon Nemes Jószágra bé 
folyni, elégszer gázoltam azon bé follyó vizén 
keresztül mikor a Piatzra mentem [Mv; Told. 
15. 44]. 1766 szénatakarni voltunk ezen földre 
elégszer [Kőrispatak U ; Pf]. 1770 : Sŭllyedetté 
azon malom még, s hogy mint forgott nem tudom, 
masoktol hallottam, hogy elégszeris hevert, nem 
lévén a gáttya jo móddal meg kötve [Ádámos 
K K ; J H b LXVII/123]. 1806 : a Sertések 
Kosáné Aszszonyom Lennyében voltanak, és 
onnan a Lenből a Szolgáloja elégszer is meg teri-
t e t t e [Dés; DLt 82/1810]. 1830: Varga Samuis 
elégszer vit t fá t azon erdőből, de tsak olyan 
aszszuságot [TSb 35]. 

elégszik a se mul ţumi ; sich begnügen/genügen 
lassen. 1583 Madlin Azzonj Ágoston Balinthne 
vallia az olchardi miklos Nag Artatlanül 
az zegeny teolcherest meg vaga vgia(n) megh 
chat tana a ' pallos a ' feyen, Még sem elegzik valla 
azzal hane(m) esmeg Akaria vala vagny [Kv; 
T J k IV/1. 100]. 
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elégtelen 1. képtelen; incapabil; unfähig. 7606 : 
Mikor az hazat megh beczíllek, megh kenala velle 
Koúachy Antal Gere Matet hogy tegie le az bechyet, 
Mate mo(n)da hogy, Arra en elegtelen vag'ok 
[UszT 20/191 „Catharina relicta quondam Antony 
Ágoston de Zentlelek" vall.]. 1621 Hid vczaban 
leweo hazam az twz miat ell eget telliessegesen, 
mely hazamnal egjeb fele sok karomis leue(n), 
telliesseggel elfogiatkoztam wgyannyra, hogy ez 
hazamnak megh epitesere elegtelen uagiok [Kv; 
RDL I. 112]. 1657: Miuel denotalt Nemzetes 
mikola sig(mon)dne Kamuti Susanna azony Elegh-
telen az eó kglme Tatar rabsagab(an) leueo szerel-
mes vrak(na)k (!) sáczanak le tetelere, kere-
nek . Dobrai Ánna azonitol Ezer Greczi tallé-
rokat [Felvinc TA; J H b K XXIV/2] . 7676 : noha 
az reghi üdöben meszeb volt az hatarok, de elegh-
telenek annak ki keresessere [Körösfő K ; KHfl 
66]. 1679 : az Gazda azt ir ja hogy az felesege szin-
ten haló felb(en) volt, ö eliktelen az Gondviselisire 
[Ajtón K ; Wass. Ebeni Éva lev.]. 1683: jelente 
Gedo Janos hogy eo maghtalan ember leue(n) 
hadakozasra eleghtelen [Karácsonfva U ; BLt 11]-
1690 : remensegűnk az volt hogy az haza terhe 
kŏnnyebbedik de ugy lá t tyuk hogy külőmben 
vagyon. Mellyek(ne)k el viselesere ez az Ország 
immár tellyesseggel elegtelen [Törzs. Bethlen 
Sámuel fej. ut.]. 1735 (A) Convictionak meg 
fizetésére Komornyik László Vram nagy 
szegénsége miat t tellyességgel elégtelen és tehe-
tett len lévén, kéntelenitetett eŏ klme kérni . . • 
Tordai Boldisár Vramtul . . . nyólcvan egy magjai 
forintokat és két pénzt [Szécs Sz ; Borb. II]* 
1736 : látván az Incta Aszszonynak tehetetlenségét 
's nagj szegénységét, melly miá a maga dolgainak 
is fojtatására elígtelen [Dés; Jk ] . 1744: ollyaö 
Bál nevezeti alat t follyo solennis pompák mennefc 
végb(en) melly (ne) k (!) descriptiojara elégte-
lenek vagyunk [Nsz; Ap. 4 Árkosi Benkő R á p h a ë l 
és Imreh József Apor Péterhez]. 7777 m o n d o t t 
a ' Feleségem, hogy . . . mennénk haza, azal * 
nálam lévő pénztis el vette, mellyért vélle egyb® 
háborodván, az Ik mint Atyafiai mellete ^ 
tamadtának engem annyira vertenek, hogy holtofl1 

napjáig épp ember nem leszek, s kenyerem kére* 
sesire elégtelen [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1792: ebbéli 
Exád kegyességének, minthogy tsak megh kŏszÖ-
néséreis magamott elegtelennek esmérem [Kv î 
TSb 10]. 1800 : De elégtel(en) vagyok most hirte-
l en ) két Okuláron által ( : mert tsak ugy lehet:) 
többet irni ! [Mv š, IB. Borosnyai Lukáts Simeon 
ref. pap lev.]. 1824)1842 : az Lengyel István kéré-
sére el mentem az ő kegyelme házához a ' vég*e 

minthogy az édes annya elégtelen lévén arra, hog^ 
én hozzám <iz alább kővetkező bizonyság t é t e lé i 
el jühetet t volna [Szászrégen; DEV2]. 

2. alkalmatlan; inap t ; untauglich. 1631: Colo&' 
ban Keresztesnek es Pálnak ereőtelen fogiatkozotţ 
allapottiok, az uensegnek mia t ta leuen, az had 
szolgalatra elegtelenek [Szentgyörgy Cs; IB]-

3. ? tehetetlen; neputincios; machtlos. 77^ ' 
1725 ;eő kegyelme erős émbér levén, én pedig elég-
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telen, és az törvényreis hivatalom miá nem min-
denkor érkezhetem [Nagyajta Hsz; HSzjP]. 

4. magának ~ kb. gyámoltalan; neajutorat ; 
unbeholfen, hilflos. 1608: Ez Inwentalast el wegez-
uen mi feliwl megh J r t Diuisorok Biro vramnak 
es eo kigielmeknek Thanacziwl referáltuk 
hogy eo kigielmek Thanaczül ez oda eleo megh 
Jrt ioknak Gongia viselesere Tutort valaszta(na)-
uak mert az Arwak magoknak Elégtelenek volná-
nak [Kv; RDL I. 83]. 

5. insuficient; ungenügend. 7796 : nagy költségű 
jovittásaimot ámbár hasznosoknak ismértem, de 
meg is annyival elégtelenebbek voltak, el intézett 
czelomnak el érésére, hogy a sántzok és gődrők 
szüntelen vízzel tele lévén, 's a mián a ' Főldis el 
lágyulván, a sántzokot a ' marhák minden eszten-
dőbe bé nyomták [Kv; KvLt Prot. oec.-pol. 
Hl/3. 359], 1825 : minthogy . . . keskeny Piatzunk, 
a Városunkban Országos Vásárokra jőni szokott 
Vásárosok (na) k ülendő bé-fogadására tsak nem 
elégtelen, — gondoskodott városunk az aránt is — 
az egyébaránt nem szélesedett Piatzunk miként 
azokat magába bé-foglalhassa [Torda; TLt Közig, 
ir. 252]. 

elégtelenség alkalmatlanság; incapacitate ; Unge-
eigentheit, Untauglichkeit. 1758 Az Ur Conserva-
tor ura(m) ez szóigalat rendes follyasanak meg 
tartásab(an) igen accuratus lévén innen vagyon 
•••» hogy az Ns Varmegyé(ne)k szebeni agi-
talando Causa(na)k folytatasara magam elegtelen-
seget ismérem Nsgodnak nem hasznaihatvan ex 
defectu praxis kart tenni nem kivánok [Kv; Ks 
101 „Pap Sámuel conv. reqv(isitor)" lev.]. 

elégtétel (erkölcsi v. anyagi) kárpótlás; satis-
facţie, îndestulare; Satisfaktion, Genugtuung. 
1793 ; Nagy Ajtán lakó Udvari Joseff mint utolsó 
zuvatyos ellen eleg tételt kiván [HSzj zsuvatyos 
al-]- 7796 : akár mitsoda nevel nevezendő Jovaibol 
tellyes elég tételt vetetni, el nem mulattya [Mv; 
Dl^ev. 3. XXXV. 5]. 7874 ; de ne hidjen Ngod 
az én mentségemnek, h(ane)m eskettessen ellenem 
és ha ki jön valami az ö fel adásából, büntetödjem 
meg érdemem szerént ha pedig méltatlan motsko-
lodik ellenem, ugy az elégtételért esedezem Ngod 
előtt [M.gyerőmonostor K ; GyL. Varga Pál ub 
Jev.]. 7849 A' fenn meg nevezett és elö sorolt 
károknak rontásoknak az ületöknek hitök letétele 
útán, elégtételbe vételére, elpróbálván előbb a’ 
békés útonni ki egyenlítést — kirendeltetnek Szolga 
Jiró Somogyi Jósef Űr és esküdt Nagy Károly 
U r [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

Szk : ~be vesz végrehajt. 1813: A’ melly Hatá-
rozásokat ä Nemes Timar Czeh tett, és tészen ugy 
tudam, hogy azokat à Feŏ Czéh Mester tartazik 
elégtételben venni [Dés; DLt 56. 33] ~be 
vétetik végrehajtatik. 1817: az elébbeni ítélet 
vétessék elég tételbe [Héderfája K K ; IB]. 1834: 
mégis kivánnya a' Felperes: hogy ezen menedéke-
sittésnek helly ne adassék, hanem az í télet elég-
tételbe vétetni rendeltessék, ezt meg nem nyerhetve 
protestál [Asz; Borb. I] az obviálja a végre-

elégségesképpen 

hajtásnak ellentmond/áll, a végrehajtást megaka-
dályozza. 1752/7823 : a ' meg irt udvari Biro az 
eleg tételt obviálta egy páltzának háromszori fel 
emelésével kiáltván : repellálok I repellálok ! repel-
lálok! [Dés; Ks 79. 29. 364] * ~t bebocsát kb. 
a végrehajtást megengedi, enged a végrehajtás-
nak, a végrehajtókat bebocsát ja. 1834 : kivittem 
. . . Maros Keresztúrra és Nyárád Tőre az Tekin-
tetes Elégtévő Bizottságot, de . . . Al peresseim 
az Elégtételt bé nem botsátották, annak eleibe 
állottak és gátat vetettek [Msz; SLt Vegyes 
perir.]. 

elégtevő ítélet-végrehaj tó ; care execută sen-
t in ţa ; Urteüvollstreckungs-, Exekutiv-. 1834: 
kivittem . . . Maros Keresztúrra és Nyárád Tőre 
az Tekintetes Elégtévő Bizottságot [Msz; SLt 
Vegyes perir.]. 

elég vétel (ítélet) végrehajtás; executarea sentin-
ţei; Urteilvollstreckung, Exekution. 1842: mi 
ezen elég vételre lett bizonyosittatásunk alkal-
mával viszszá intettük Budai Jánosné Lengyel 
Sára aszszonyt miként ellenünk elég vételt ne 
hozzon, mert mi készek vagyunk a’ Felperes-
nek lehető osztályos nyil ját . . . ki adni, a ' közter-
heket szintén fel osztani [Felfalu MT; DE 2]. 

elegy I. mn 1. elegyes; amestecat; gemischt. 
1576 : wagion feyr czyrna keteos Arany keotessel 
elegy egy Ingre walo kezy fodor [Szamosfva K ; 
JHbK XVIII/7. 5]. 1634 ezüstel elegy szinü 
tarka Materiabol czinalt . . . szoknya Arany Pere-
mes [Kv; JHbK XVII/15]. 1679 Régi gyümölcs, 
szüvaval elegy Qr. 2 1/2 [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János lelt. 25.]. 1692 : egy tabla melyben 
vagyon őszi fok hagyma, mogyoro hagymaval 
elegy [Szentimre MT; JHb Inv.]. 1758: Egy 
Smaragdos nyakba való, gyémánttal elegy, melly-
ben vagyon 25. óreg Smaragd aranyba foglalt, 
és 56 apró gyémánt [Nsz; TSb 21]. 1774 : udvari 
Biro vagyok Pipen, attanak Minden esztendőben 
eddig, de az Isten bocsássa meg nyóltz véka búzá-
nak mongyamé, vagy gaznak, választást nem 
lehet benne tenni, mert az Mindennel elegy [Pipe 
K K ; LLt Vall. 208]. 1796: 21 veder Seprővel 
elegy Gabona pálinka [Szüágycseh; IB] | ezen 
Rétnek egy részetskéjin terem mint egy 3. szekér-
nyi hellyen Sátés széna, egyebŭt pedig hellyen, 
hellyen tálmoso fűvel elegy alkalmas szénát . . . 
fel véve terem . . . 90 Szekér [Szentegyed SzD; 
Wass]. 1808 21 Sing tsipke arannyal elegy 
7 3/4 Sing veressel elegy Krepin [Mv; Told. 22]. 
1849 Jegy nélküli sötét pej paripa szőre elegy 
fehérrel, különösen a homlokán [HSzj- sötétpej al.]. 

2. mindenféle; fel de fel, de tot felül; allerlei. 
1627 : Valamj Elégj mertek keo, kit tudtunk ad 
f — d. 32 Renespurgj zeöld nielw, Es Egieb elegj 
kesek t t f 16 d. 63 | Elegj varró Teök t t f. 2 d -
[Kv; RDL I. 134]. 1647 : Elegy fa kupa aprostol 
No. 10. [Mezőkirályfva K K ; BK 48. 16]. 

3. elegy-belegy; felurit; gemischt. 1596 : Az 
elegy pénz lengiel penzel f 1 d 25 [Kv; RDL I . 
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65]. 1713: Ezüst és arany pénzel az mostani 
válor szerint, nem valami collatualis elegy pénzel 
válthassák ki eo ngok a [Nsz; J H b X/47. - aA 
jószágot]. 

4. t a rka ; bălţat, t ă r ca t ; gescheckt, scheckig. 
1689 Almás kék elegj Paripa 11 [Gyf; Ut i ] . 

II. hsz 1. elegyesen ; amestecat; gemischt. 1573 
mikor . . meg lattok Herttel petter zeöleiet es 
az felső vegeteŏl fogwa mint egy felyg nem Tala-
lank Teölgy karót benne, de azon alol mind Elegy 
vala Teölgy karóval [Kv; T J k III/3. 160]. 1627 
Egy Czyomoba keotue rosz penzek három rosz 
tallérral Elegy melliet io penzre tudua(n) teszen 
t t . f. 3 d. - [Kv; R D L I. 132]. 1628 Egy rosz 
borhitteő, abban küencz bokor czismak elegy 
aproual es egy bokor kiczin Papucz [Gyalu/Kv; 
J H b K XII/44. 2]. 1637/1639 : Regy fillyer ozpo-
raual elegy nyom. p. 15. Elegy belegy három penzes 
garasok kopasz garasai elegy nyomnak p. 28 
[Kv; RDL I. 111]. 1687 i Buza es zab szaladdal 
elegy van Cub 13// [A.komána F ; Uti] . 
1722 Vágjon őreg Sertés elegj ártány és eme nŏ 
34 [Algyógy H ; Born. XXIXa . 8 Bornemisza 
János conscr. 4], 1728 : viseltes sellyemmel elegj 
varrót keszkenő [Réty Hsz; SVJk]. 1734: a Néhai 
Mlgos Ur Barcsai János Uram számára az Asz-
szony még a Lábravaló já t is kék és veres Sellyem-
mel elegj Hunyad vár(me) gyei modon köttette 
varrat ta velünk [Szentpál K ; TKl „Maria Keresi 
Ladislai Hegedűs rel. v idua" (50) vall.]. 1747 
vittem számára egj szekér Tŭvisset Karóval elegy 
[Mocs K ; Ks 5. X. 7 Budusán Antonie (30) jb 
vall.]. 1752 Tudjuk bizonyosan hogy bereseket 
elegy fogadtanak idegenek és Jobbágyok voltanak 
[Holtmaros MT; Told. 37/44]. 1758 ezen Szent 
Benedeki Falusiak mind onnéta hordotta (na) k 
aszszu fát, nyers fával elegy s onnét tüzeltek 
[Szentbenedek SzD; K s 25. I I I . 30. — aA szóban 
forgó erdőből]. 1806 : délután nagy Menydorgés 
víllámás volt, Menykőis esett le, Szivárvány volt, 
esö esett jéggel elegy [Dés; Ks 87 Kornis Mihály 
naplója 336]. — L. még ETA I, 118—9. 

2. együttesen, együ t t ; împreună, laolaltă; zu-
sammen, gemeinsam. 1600 : Tudgia azt hogy az 
Nagy Niresbe(n) az Feier Nikoigh . . . be ieöttek 
az Farkaslakiak az diznowal, de hogy walaki 
liaborgatta wolna eöket, nem tudgia, mert az 
Farczadiakkal, Hoggiaiakkal elegy iartak [UszT. 
15/109 „Jósa Thamas Hoggiay, Lofeő" vall.]. 
1627 Egj darab roka ha t belles niakkal elegj 
[BLt 1 Béldi Kelemen lelt.]. - L. még ETA I, 114. 

3. ~ével válogatás nélkül; fără alegere; ohne 
Wahl. 1591 Kis Mihali mind elegieüel rut Izoniu 
zitkokkal kezde bennwnket zidnj [Kv; T J k V/l . 
149]. 

elegy-belegy I. mn 1. ilyen-olyan, mindenféle; 
de tot felül, felurit; allerlei. 1608 : Hatodfel Bokor, 
elegj Belegj kapeziok Ezwst kalanok, elegj 
Belegj forrnak [Kv; R D L I. 83 Inv. Eccl.]. 1625 : 
Wagyon egynehány arany boglár elegy belegy 
mely nyom aranyat No 3 1/4 Wagyon elegy 
belegy gyeongy, egynehani szem eoreg [Kv; i.h. 

126]. 1627 : Elegj belegj seliem prem, niom masfel 
fertalt t t f. 3 d. 50 J t t em Elegj belegj sok szinw 
seliem, es sinor mind Eggiut i t t f 7 d. — [Kv; 
i.h. 134]. 1629 Niolcz hwueli Elegy belegy kęs 

Elégi belegi Atlacz selyem | egieb aprólék 
Antiquitas elegi belegi pénz [Kv; i.h. 132, PLPí 
1612-15. 150]. 1630 : valami Elegi belegi kwleomb, 
kwleomb, fele köuek, vgi mint feyr teorkesek, 
Dupletok, Almadinok [Kv; RDL I. 147]. 1637/1639: 
Elegy belegy felemás apro talak [Kv; i.h. 111]. 
1658: Elegh belegh Angliay On szerza(m) lib. 
nr. 53 [Kv; KJ] , 1720 ; vágjon egj könyvtartó 
téka, az mellyben vágjon sok elegj belegj portéka 

találtattak edgy kisded hordoban elegy belegy 
könyvek nro 62 [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1744: 
Láda két singni hoszszusagu teli elegj belegj 
üvegekkel [Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 
1748 elegj belegj Cserép edények [Nagyida Ki 
Told. 11/95]. XIX. sz. Elegy belegy haszontalan 
irások [Dés; DLt 509]. 

2. innen-onnan összeszedett, szedett-vedett; 
adunat de ici-colo, de tot felul; allerhand, gemischt. 
1753 Vagyon egy Curia . . . Az hazok vadnak 
Tölgyfa ágasokra egyéb mindenfele elegy belegy 
koszoru folyo Mester Gerendákra epitve 
[Karácsonfva A F ; Told. 18]. 1777 k. Hordoim(a)t 
kit enyimet, kit másét, alig kaphaték, azokot i9 

rongyoson, abroncz nélkult elegy, belegj Fenekek-
kel [Kv; SLt XL Fekete Ferenc lev.]. 1850 ' 
elegy belegy deszkával mindenutt bé vagyon 
deszkázva [Gyéressztkirály T A ; DE 5]. 

3. (innen-onnan) összeverődött; adunat de ici-
colo ; zusammengeschart/gerottet. 1670 C o l o s v a -
ra t f o vetelre ki viven egy trombitást az h o h e í 
nem jol talalta vágni, helyerŏl mesze mint (0 
sebesen®, vgyan akor az hohert az c s e l e k e d e t i e r t » 
az elegy belegy Catonak darabontok holtigh v e r t e k 
[Kv; AsztCJk 4a. — a Ér t sd : messze ment sebe' 
sülten ?]. 7733 : az Incta Léány Attya Házánál 
minden fele elegj belegy rosz Emberek éjjel nappa 

i t tanak [Dés; Jk] . 1736: Tőmlecz Tartói kŏte-
lességheis kénszeritette, hogj keménykén visellyc 

magát, az elegy belegj személlyekbŏl allo R a b o k -
hoz [Kv; T J k XV/12. 5]. 

4. vicik-vacak; fără valoare; wertlos, mindéi' 
wertig. 1685 i t t Erdélyb(en) csinált, meg hanj 
vetett elegi belegi posztót Colosváratt csinaj 
poszto gianant az városon Czehunk(ne)k p( r a e{' 
judiciumara ne arulya(na)k, az Sátoros Sokadal' 
mákon kivul [Kv; T J k 13. 255]. 1733 
kis Veres posztos Ládátskában vágjon holmi 
belegj recze kŏ tŏ eszkŏzek [Marossztkirály 
Told. 2]. 1752 Elegy belegy Csikók apróság 
elegy belegy malaczok [Mezőpagocsa MT; Bef^' 
3. 1. 9]. 1814: Minden féle elegy belegy & & 
Nro 10 26 Rf [Kv; Born. IV. 41]. 

5. gyülevész; de adunătură; hergelaufen. 16™' 
a török bizony kétszer fu t amék meg, de ** 
megindúlván, az elegy belegy had , a török nekü^T 
fordula, megűzé, de csuportot vervén, nem & 
belénk kapni [RákCsLev. 579]. 

6 . zagyva; fără noimă, de neînţeles; vervvor* ' 
kauderwelsch. 1731 : hallották a Falub(an) &° v í l 
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Maria Aszszany felől sok elegy belegy zűrzavar 
beszédekből hogy ő kglme mostoha Attjavai 
szerelemben él volná [Sövényfva K K ; Born. 
XXXIX. 16]. 1768 az elegj belegj értetlen nép-
nek sok fele szakadó voxa nem egyebet szülne 
confusionál [Szilágyfőkeresztúr; WLt Dobai Sán-
dor lev.]. 

7. ~ hír zavaros hírek; ştiri confuze; unklare 
Nachricht/Kundé. 1708 az el mult nyaro(n) a ' 
sok elegj belegj hirekre nézve ige(n) corrupte 
folyhata(na)k a' dolgok [Fog.; K J . Fogarasi 
János lev.]. 

II. hsz összevissza; de-a valma; durcheinander. 
1752 (A szökött jobbágyok) az Szilagyban Alsó 
Szoporban laknak . . . , de nem tudgyuk bizonyo-
son, hogy az Szekmár (!) Vármegyei, vagy az 
K. Szolnok Vármegyei Parton laknak, mivel -az 
a Falu elegy belegy vagyon [Búzamező SzD; 
Ks 16. LXXVIII] . 1827 : I t t is olyan űdők jár-
nak, hogy ínég a jo kutyátis vétek volna a’ házból 
ki hajtani égy kis ho némelykor hiszem hull-
dogál, de azis a Lotsba mind el olvad, sár, fagy, 
olvadás, elegy belegy változnak, hideg nem akar 
lenni8, [Kv Pk 7. — aA levél jan. 24-én kelt]. 

©legybúza kétszeres (rozzsal kevert búza) 
Triticum mixtum; grîu ainestecat cu sec ara; 
Mischkorn. 1614 : azelőtt oly igen nagy olcsóság 
vala Erdélyben, hogy az elegy búzát egy véká-
jával az vásárhelyi piacon megvehettek három 
pénzen; azki igen tiszta búza volt megvehettek 
egy vékával öt pénzen [BTN 42]. 1728 : Elvegj 
buza deszmas földön termet [Feldoboly Hsz; 
SVJk]. 1761 Hàmbárba elegy buza Metr. 100 
[Szentmargita S z D ; K s C I I ] . 1774 : En csak az 
öszel. . mentem az Uraság Motsi Toi Malmában, 
s adtam bé azon ŭdŏtŏl fogva eddig vámot . . . 
68 Véka elegy Búzát Török Búzával (így!) [Mocs 
K ; KS. Conscr. Áts István (30) molitor vall.]. 
1794 : Tiszta Buza Elegy Buza [Gyalakuta 
MT; TSb 17]. 1798 Maga Szamára Tiszta Buza 
esztendőnként 14 Köböl Cselegyei Számokra 
elegy Buza 18 Köböl [Kövesd N K ; RLt] . 1814 
fizessen tiz kőből tiszta éŝ tiz kőből elegy 
búzát [Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 1824: Elegy 
Buza másodja 12. véka [F.gezés A F ; Told. 30]. 
1827 A tiszta buza ereszt közép termés üdéjén 
1 1/2 vékát az elegy buza két vékát a ros három 
vékáta [Balázsháza Sz; Wass. Conscr. 376. — 
aErtsd: kalangyánként]. 1828 az Puszta Szŏllőbe 
elegy Buza; de erŏssen rozsas 25 véka [M.köblös 
SzD; Bet. 3]. 1843 a ' Tiszta buza 28 garas, az 
Elegy 14 [Széplak K K ; SLt]. 1867 Ujabban 
köröztetik a m. vásárhelyi 3-ik papi állás ., 
120 véka elegy buza fizetéssel [M.bikal K ; 
RAk 163 ki], — L. még HSzj diszke-gyapju al. 

elcgybúza-asztag kétszeres-asztag; stog de grîu 
amestecat cu secara; Mischkornschober. 1761 : 
vagyon ket kŏzŏnseges nagysagu lábakra rakott 
ŏsz elegy Buza Asztag a ' két Asztagban leszen 
cir. Gelinae 250 [Siménfva U ; J H b XXIII/31. 
14]. 

elegybúza-uto]j elegybúza-alj; slabă calitate de 
grîu amestecat cu secara; Ende des Mischkorns. 
1821 : 131. véka elegy buza utoly meg rostál-
ta t tván lett belőle 111. véka elegy [Déva; Ks 
105. 99]. 

elegyedés keveredés; amestec; Verwick(e)lung. 
1677 : Szent-Egyeden lakó Ágoston Szabó István 
Hivŭnk örök árron vévén egy ház helyet, 

feles cselegye, es sok adósságba való elegyedese 
miat ketelenittetett Balpataki János hivűnk-
(ne)k Legenben levő más házáért cserelni š

t igir-
vén melle f. 32 [Wass. A fej. Vas Jánoshoz]. 
1794 Juga Iohannes maga betsűletes ember, 
kinek semmi roszban való elegyedését se tudóin 
[Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 1831 Lovak lopása 
gyanujaért, s praetendalt egyéb Törvénytelen 
tselekedetekbe lett elegyedesiért, el fogattatott , 
volt tavalyi Mészárosok Gujássa ellen . el 
kezdet Iudiciále Examenek [Dés; DLt 332.1]. 

elegyedett 1. vegyült; amestecat; gemischt. 
1799 : Kováts András fekete szeg őszibe elegyedet 
[DLt nyomt. kl]. 1804 Gábor Miliálly ., 50 
esztendős, szŭrkebe elegyedett hajú [DLt ua.]. 
1809 Marika Mihály ., mintegy 60. Esztendős 

szürkében elegyedett [i.h. 553 ua.]. 1829 
a' kŏ mellé hányt föld közi elegyedett gyep azon 
modon ujjaton ujj volt [Csókfva MT; TSb 24]. 
1833 Tóth István . mintegy 50 esztendős 
szőke őszibe elegyedett burzokas bajuszszú és 
pofa szakállú [DLt 796 nyomt. kl.]. 

2. elegyes, kevert; amestecat; ver/gemischt, 
vermengt. 1584 Aky gabonat hoz es Ele^iedet-
nek talaltatik kinek az feli Zep az Alliah penigh 
es keozy elegies Awagy hituanos, Aztis el wehesse 
az Wasarbiro az Álnak chielekedetert [Kv; Polg-
K 10]. 

3. keveredett; amestecat; vermischt, vermengt. 
1807 ezen roszban egyeledett Személlyek Szün-
telen járják házát [K; KLev. 9]. 

elegyedik 1. vegyül; a se băga/amesteca; sich 
vermischen/mengen. 1570 Latta Kys ysttwant, es 
Nagy Imrehet . . Istwan ky akarya volt vonny 
zabliayat Nagy Imre Megh Ragadia es Nem 
haggya ky vonny Azonba Nagy Jakabis keozykbe 
Elegedyk [Kv; T J k III/2. 195]. 1582 Sophia 
Vrbeoger Gergelne Az veyteol hallotta hog Ne(m) 
engedne hog eoche Twri Palnet el venne es Abba 
Az Nemzetsegbe elegiednek [Kv; T J k IV/1. 
67]. 1664 Valamely res mobillissi az arvak-
(na)k Balogh Ferencz Vram jovai kőzze elegyed-
tenek azokat az Aszszo(n) vagy megh bizony it-
va(n), vagy hitivei még mondvaſn) oszlaso(n) 
kivŭl ki adassanak [Mv; MbK]. 1751 : azon ház-
hely a miolta más portiok közé elegyedet és 
el idegenedet volt, a lionnanis Törvénnyel Sok 
költséggel és fáradsággal rehabealtak [M.köblös 
SzD; RLt]. 1782: Vadnak ezen Haller részből 
való Ház he l j ek . . . , azokon kivül volté több és 
hová elegjettek? nem tudom [Dombó K K ; J H b 
XIX/22. 32]. 

5 3 — Erdélvi maovar szótörténeti tár II. 
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2. keveredik; a se amesteca; sich in etw. ver-
wickeln. 7629 ; Zuponicz Gábortol hallottam mos-
ta (n) miolta teoruenben elegyedet az fia, hogy eo 
periette volt el Arki Imréteol az peres Zeoleot 
[Kv; T J k VII/3. 84]. 7633 : az mikor el (!)a Szabó 
Jacabnal lakta(m) akkor Szabó Jaccabneis iol 
uiselte magat, de hogi en el jöttem tòllòk az uta(n) 
elegiedet ebbe(n) az r u t eletbe(n) [Mv; MvLt 
290. 125a. - aTollvétség en h.]. 1761 ugy hal-
latik hogj egy kantza Lo el lopásáért raboskodik, 
és más Lopásokbanis elegyedet hallatott [Zalatna 
A F ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1796 : az Feleségevei 
jol élt mar pedig ha paráznaságban elegyedett 
volna az Felesége valakinek panaszolt volna [Déva ; 
Ks 101]. 1803 : Tudja é a Tanú . . . hogy a kérdett 
Colonusok Hegyi Tolvajságba elegyedtenek, vagy 
Hegyi Tolvajok(na)k orgazdái lettenek volna ? 
[H; Ks 113 Vegyes ir. vk]. 1806 : (Az erdőpásztor) 
titkos praevaricatioba nem elegyedik [Erdőszen-
gyei MT; TSb 43]. 1814 én még soha . . . Ngod 
iránt semmi hivségtelenségben nem elegyettem 
[M.gyerőmonostor K ; GyL. Varga Pál ub lev.]. 
1831 Volt é még a nevezett Gujás Criminalis 
kereset alatt, mi törvénytelenségekbe elegye-
det ? [Dés; DLt 332. 2 vk]. 

3. elkeveredik/tévelyedik; a se rătăci ; sich 
vermischen, hinkommen. 1800 (Az iratok) ha meg 
vadnak is nem tudja hová elegyedtek [Kv; Pk 3]. 

4. bocsátkozik; a începe; sich in etw. einlassen. 
1573 : Az owarbely Ianos deák hazahoz Ment 
volt korchomara teob tarsasagai egembe, . . o t t 
addeg Isznak hogi kar t ia Iaczasnak elegetek 
[Kv; T J k III/3. 282]. 1656 : Tudom aztis hogy 
Filey Ferenczet, s Szauay Petert arany porral 
kereskedesbe(n) elegiedven uelek még czialta lelki 
esmereti elle(n) es hwti ellen [Kv; CartTr I I . 
904]. 1769 : Tit. Sándor Mihálly uram Harka 
nevezetű Czigány Jobbágya . . . italban elegyedven 
Harka a Putzi András kargyát ketté törte a tér-
gyin [Usz; IB. Goro György (38) pp vall.]. 1846: 
(A kántor) véllek cégéres és belső emberhez nem 
illő tépelődésekbe elegyedik [Méra K ; KLev.]. 

Szk : szóba ~ vkivel szóba áll, beszédbe eresz-
kedik vkivel. 1584 Borbély Demeter vallia, Az 
vargane Annia veywel zoba elegiedenk [Kv; 
T J k IV/1. 274]. 

5. avatkozik; a interveni, a se amesteca; sich 
(hin)einmischen. 1777 : Ennyiben végezŏdvén az 
Határ osztály, aCo(mmi)ssio redeált, az Határ 
több részeinek fel osztásában nem elegyedvén 
[Asz; Ks 89]. 1818 Kéntelen vagyok tehát most 
már abban elegyedni, a mi t a Nemes Tanács el 
mulatott [Dés; DLt 263]. 

6. közösül, a se împerechea; sich begatten/paa-
ren. 1764 (A cigány) bika módra elegyedet az 
bornyúmmal [Szúv; VLt] . 

? elegyen ? elegyesen ; amestecat; gemischt. 
1695/1770 k. Patyolat Keszkenő, mellynek kőr-
nyűlőtte elegyen (l) a ts ipke vagyon [Bálványos-
váralja SzD; SzConscr. 210. — aLehet az ele-
gyesen elírása is !]. 

í elegyenesít elrendez; a a ran ja ; (ver)richtenr 
zurechtmachen. 1569 My wgy Mynt kewz Byrak 
Illyen Modon Igyenesytewk el kewztek Mynd ket 
ff el akarattyabol es Mindent ha t ra hagywan így 
Bekelenek Meg Egymassal hogy Buday Gergelj 
ada kewlczegeert, faraatsagaert (l) es az Tyzen 
ket forynt Maratsageert Egy puzta hazat [Diós 
K ; J H b K XL1V/13]. 1570 : Lwcz Myhal, es 
Georgh zwller, Ezt vallyak, hogy Az varga Tha-
mas halala vtan hyttak volt eoket Varga Sándor 
es Benedek Dorum hogy ely Igenezytenek eo keo-
zeottek Mint attiafiak kĕzet Az zeoleot [Kv; T J k 
III/2. 127]. 1594 : my eleönkben wgy mynt fogot 
keóz birak eleyben adwa(n) mind az ket fel ez 
dolgot, Theòrweny zerentt keòzeòtteòk ekkeppen 
egyenesseteók ela [WLt. — aKöv. az egyezség 
szöv.]. 

elegyenesítés (el)rendezés; a ranjare ; Oidnungr 
Verrichtung. 7562 : zenth Ferenc Nap vtan való 
penteken, Leőn ozlassok Es Meg Jgenesswlessek 
Kernen Janosne Azzonyomnãl az Eo Mwstoha 
fyaywal, Mely ozlasnak Es el Jgenesytysnek 
rendy Ezeka [KP. — aKöv. az egyezség szöv.]. 

elegyes 1. elegy; amestecat; ver/gemischt. 7652 : 
Hgy ha j szin nyári mente, elegyes szkofium(m)al 
száraz (!) gombok raj ta , aranyas materiaval 
bellett [Nsz; IB X. 2 Bethlen Is tván lelt.]. 1681 
Udvar Bírák Háza . Elegyes Zöld es fejer Lapos 
kályhából rakott [Vh; VhU 516]. 1712: egy 
patyolat keszkenő arannyal elegjes [Nagyfalu 
Sz; SzVJk 52]. 1736 u. Fejedelem, Fejedelem-
asszony belső szolgái elegyesek voltak az catholica 
s reformata religióból valókkal [MetTrCs 458]. 
1757 : Vágjon egy Hiúz Mállal bérlett szederjes 
ezüstös Sellyemmel elvegyes óldal petsenyés Néhai 
Édes Atyámtol maradott mentém [Torockószt-
györgy; Berz. 3.1.4]. 1782 : az idő hideg, gyakoſ 
essővel havazással elegyes [Déva; Ks 94. 24. 4]-

Szk : ~ búza kétszeres, elegybtiza. 1595 Vöt-
tem . . . 10 köblet, elegyes Buzat . . . f 24 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 269 if j . Heltai Gáspár sp kezével]-
1632 Másik szakasztasb(an) Tizta buza Cub» 
No 280. Negiedik szakasztasban Elegies buza 
Cub No. — 42. Eőtecdik szakasztasban vagion 
buza Cub: No. 40/2 [Komána F ; UC 14/38]-
1752 : vetet a közép lább(an) elegjes buzat 
Csipeltette el az elegjes próba Búzát [Esztény 
SzD ; Told. 25]. 1753 Szin buza egy hambárb(an) 
tanált atot Gelin 143 Ősz és Tavasz elegy & 
buza Gelin. 74 [Szentmargita SzD; Ks 18. Cll> 
1756 Elegyes Buza 283 kalongya buzais . • • 
el tsépeltetvén , . . öszvességgel eresztett 54 kőtől 
2 1/2 ejtel [Kiskend KK; Ks 71. 52 szám.]. 1763: 
vittem Medgyesre a ' Szekeremen ö tven 
szép elegyes búzát el adni [Gálfva K K ; Mk 
VII. 1. 50 Antal Mihálly (34) jb vall.]. 1812 : 

Az Uj Épület alat égy Szuszenkba Tavaszi tisz(ta) 
Buz(a) . . . A Konyhában egy Szuszénkba ele-
gyes ősz Buza [M.gyerőmonostor K ; KCsl UJ' 
1866 40 v(éka) tiszta buza, 60 elegyes [Gyal* 
K ; RAk 115] * ~ lúza-vám (őrléskor?) elegy 
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búzából szedett vámrész. 1797 : Az elegyes Buza 
vám 2 Köb (öl) [Déva; Ks 96]. 

2. elegyedett, elegy; amestecat; vermischt. 
1678/7683 Batori Gábor igen jstentelen es min-
den semerem kűl való faitalan Feidelem leven, 
sok becsületes rendeknek, kinek felesegit s kinek 
hajadon leanjat, azkit maskeppen ne(m) erősak-
kalis, megh ferteztettet, semeremmel elegies so-
moru emlekezet [Ks Kornis Gáspár kezével]. 

3. vegyes ; mix t ; gemischt. 7 785 : azt kellenék 
( : tsekély Ítéletem szerént:) ki munkálódni, o t t 
a hol illik . . , hogy elegyes commissiot nyerhes-
sünk, a hitelesebb nemzetek közzül . . . [Szász-
város; BK. Bara Ferenc lev.]. 7826 Specificatio 
1825-re Az Elegyes rendkivül való költségekről 
[Szkr; Borb.. I], 1851 : a ' szujszékbol vegyenek 
fuszujkát mérve — azt válagassák meg nagy 
lapast külön, apro egy lábút külön nagy gŏtnbe-
lyeget mezei fuszujkanak az elegyest tőltsik Ŏszve 
de ne visza az szujszékba [Kv; Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

Szk : ~ házasság vegyesházasság. 1832 : a ' Hat -
heti Tanittás, Elegyes Házasság, Keresztelés Tár-
gyában esett Sérelmek hiteles Tanú Levelekkel 
bizonyittassanak bé [Vaja MT; a hagymásbodoni 
(MT) ekl. könyve]. 

4. párosult; însoţi t ; gepaart mit . 1768 : most 
Zajjal elegyes bővséges folyásában vagyon a 
Maros [Abafája MT; Told. 17a Huszár lev.]. 

5. ? elegyesen szőt t ; ţesut amestecat ; gemischt 
gewirkt/gewoben. 1681 : Ada egy Veres Bar-
sonj Szokniat, melien egieles Ezüst és Aranj 
Pérem, hat rendben vagion [Somlyó Cs; LLt 
Fasc. 120], 1728 : egj elegjes kek es szederjes 
szinŭ sellyem keszkenő [Uzon Hsz ; SVJk] . 1849 
Hat kendező elegyes kendők Rf 1 xr 12 [Mv; 
MvLev. 8 Trombitás Parthenius gk. pap hagy.]. 

6. ? tarkás; t ă rca t ; niischfarben. 1679 : Eöregh 
Kancza . Szü hatu fakó, farka serénye elegyes 
• • • Szü hatu, egér szŏrŭ fakó, elegyes serenye 
[Fog.; Ut i ] . 

7. ilyen-olyan, elegy-belegy; felurit, aşa şi aşa; 
allerlei, gemischt. 1599 Ez Jdegenekteol Veot 
Torozkai Vasnak száma . 536 keolt el benne 
267. Miért hogy az is elegies uolt ki Job kl rosz-
szabb, azokatis az szerint kellet kit alab kit fellieb 
Adnunk [Kv; Szám. 8/XL 25]. 1673 Két lepe-
dőbe való iras utan arannyas elegjes, seljemmel 
varrat him [Marossztkirály A F ; IB] . 1686 Mas 
Párta elegjes gjőngjel s apro Arany boglárokkal 
ugj mint kilencz arany boglár r a j t a ; edgj egj 
gjőngj az tetejében [BK. Bánfi Ferencné Bethlen 
Krisztina kel.]. 1713 Teremnek Magyaro, gjer-
tyán, Csere és egjeb elegjes Kertelni való veszszŏk 
{Fejérd IC; EHA]. 1729 Vágjon egj darab a ku t 
magossa oldaláb(an) fiatal elegjes f a benne [Nyén 
Hsz; SVJk]. 1756: elegyes arany vala a ' zats-
kóbau, nagyobb és kisebb monéták [ K v ; Mk IX . 
Vall. 123]. 1767 Ezen Erdő Tziheres elegyes 
fákból állo elég sürü [M.ózd A F ; EHA] . 1791 : 
Az Udvar Ház Tölgy Fa Talpakra, külömb 
külömbféle elegyes speciesü Borona rakó Fákból 
ki-rakva [Búzamező SzD; Ks 74/56]. 

8. mindenféle; to t felül de ; jeder Art. 1687 
A ő Nga it való Malmaiban . . . a mennyi elegyes 
vám gabona gyűlt arol is Ravásakat v i t tünk volt 
elő az első számvételkor [Máramarossziget; Törzs]. 
1772 : Ha egész tőkélletes állapatra fel álli-
ta t ta tha t ik ez a Malom 900 véka elegyes 
Gabonát behaj t [Szászfenes K ; BethlenKt Mi-
kes conscr.]. 

9. ? közönséges; obişnuit, comun; gemein, ge-
wöhnlich. 1585 : Veres keczhyke czhyechyw zŏ lŏ t t 
hozattam Nyrö Kalmannetol elegyes zŏlŏwel [Kv; 
Szám. 3 /XXII . 66]. 1748 a ' Többi pediglen 
tsak elvegyes vékony álapottal Lévő Gazda embe-
rek volta (na) k [Szénaverős K K ; Told. 37. 33]. 
"10. ? szemetes; cu impuri tăţ i ; mistig, unrein. 

1563 1563 esztendőben jó száraz nyár lön és 
száraz ősz, búzának és ócsu gabonának bővsége 
nagy lőn, úgy hogy a búzának a szépinek öreg-
köble jár t huszonkét pénzen, azaz négy köböl egy 
forinton, az elegyesebb pedig hat köböl egy forin-
ton [ETA I, 20 BS]. 1584 Az Wasar Vamrol 
ualo ieczes . . . Aky gabonat hoz es Elegiedetnek 
talaltatik kinek az feli Zep, az Alliah penigh es 
keozy elegies Awagy hituanos, Aztis el wehesse 
az Wasarbiro az Álnak chielekedetert [ K v ; PolgK 
10]. 1676 Szemen szedet buza Cub 19// 
Rostált Szép buza Cub 94//2. Elegyesseb buza 
Cub 100/2. [Fog./Porumbák F ; Ut i ] . 1775/1781 
Egy véka szép buza el kél három Márjáson, az 
elegyes négy őt Sustákon, közép szerű árron 
[Renget H ; J H b LXXXI/3. 376]. 1788 1. sák-
b(an) 4. véka tisztább Buza 3. sákb(an). 
12. vékás elegvesebb [Szentmargita! SzD; Ks 
67. 47. 27] - L. még ETA I, 40. 

11. zavaros; divers, confuz; verworren, beun-
ruhigend. Szk : ~ hír. 1717 az Ház h i ján levő 
Árpa felől tudosicsan az Vr bennünket hová 
tegjük mert i t t igen elegyes hirek folj(n)ak [Bú-
zásbocsárd A F ; BfR Lorinczi László lev.]. 1739 
közöt tünk elegjes hirek folynak keves marhaink 
iránt ha valami larma talal lenni . Ugy Conc-
ludaltunk hogy hajtassuk Korondra minden 
marhainkot [Petek U ; Ks 99]. 

12. cinkos, összejátszó; complice; mitscliuldig, 
helferskelferisch. 1803: Midőn Tyéj Szimán Nyikuj , 
és Gerendi Rosu Petru Tolvajok által fel prae-
dáltat tak, hogy az utrizált Rabok akár mi részben 
is az Tolvajokai elegyesek lettenek volna Nem 
tudom [Tyéj H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

13. ludas; vinovat ; mitschuldig. 1791 Peréo 
luont és Zahariát leg kisseb gonosz tselekedetek-
ben is elegyeseknek lenni nem tudgyuk [F.lapugy 
H ; Ks 80. XLVIII . 5. - 2 r. jb t a n ú vall.]. 
1797 A Kosesdi Pap lova(na)k el lopásában az 
Atyád Menyiben elegyes ? Nem elegyes teljes-
séggel | Jöjjen szembe mert en íiem vagyok ele-
gyes [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

elegyesecske elegy-belegy; amestecat ; Misch-
masch. Az i t t való Pék fortelyoskodik mivel jo 
elegjesetske a ' Búzánk ne(m) igen akarja bé venni 
[Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 
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elegyesen 1. vegyesen; amestecat; gemischt. 
1598 : Voltanak apromiwessek elegessen kinek 
tizen ket pénzt, kinek tizen negyet, kinek nyolczt 
(I) pénzt, At tunk tizen három zemelnek tezen 
vniversaliter f. 1. d 28 [Kv; Szám. 7/XVI. 43]. 
1683 Szattyán bŏr, sárga s fekete elegjessen 
negjven nŏ 40 [UtI]. 7694 : az hátulsó ház . . . 
mester és foljo gerendái, fenjő és tőljfa deszkákal 
elegjesse(n) padlott [Borberek A F ; BfR néhai 
i f j . Bálpataki János kúria-leír.]. 1724 menvén 
az Szinek alá. Vágynák ot Szúszékok elegyesse(n) 
némellyik nagyob, némellyik kőzep, nemellyik 
kisseb rendűek [Koronka MT; Told. 27]. 1736 
Nyakra valót soha máskor nem viseltek, hanem 
mikor útra mentek, akkor némelyike szép gyolcs-
ból való nyakravalót kötöt t fel, az kinek az két 
vége kinek skófiummal, kinek arany fonallal, 
kinek elegyesen, kinek tiszta selyemmel meg volt 
varva [MetTr 350]. 1785 ezen kalongyákban 
felesén volna elegyesen rosz Széna, mint hogy 
az Árvíz mint (!) Fű korában, mind midőn Száro-
gat ta to t t nagy részit meg jár ta [Szu; Ks 73. 55]. 
1844: Bartha Lajos egy hétre mégis holt. 
Azután fel bontot ták — . . . a fejiben vért víz-
zel elegyesen talál tak [Abafája MT; TSb 22]. 
— L. még GyU 80. 

2. kb. vegyítve; amestecat ; gemischt. 1728 : 
Kis keszkenő veress sellyemmel s rez fonallal 
elegjessen varrót [Uzon Hsz ; SVJk], 

3. együttesen, közösen; împreună, laolaltă; zu-
sammen, gemeinsam. 1753 : meg fogak Csiki Jánost 
az Udvarfalviak velünk elegjesen [Marossztgyürgy 
MT; Ks 4. 67. 31]. 

elegyeskedő elegy, elegyes; mixt, amestecat; 
vermischt/mengt. 1831 Egy bükkel elegyeskedő 
Fenyvesben határ domb halmoztatott [Maros-
hévíz MT/Remete Cs; Born. XVb]. 

elegyesleg 1. vegyesen; amestecat; gemischt. 
162811635 Egj zederies perpete kerek alliu zoknia, 
negyes keotes ezüst fonalbol zeot, Niolcz rend 
raj ta , az ualla Veres sima barsoniboll czjnalt 
negjes keotessel elegjeslegh [Bodola Hsz; BLt 
5 Béldi Kelemen lelt.]. 1674 Eőkőr, Tehen, Tulok, 
Bornyu Bőrők elegyesleg nro 18 [Déva; Törzs. 
A fej-i udvarház lelt.]. 1681 Vagjo(n) ezen Csűrös 
kertb(en) Köles szalma baglya, Zab szalmaval 
elegyesleg, egi Kalongja [Hátszeg; VhU 602]. 
1682/1687 Attam ke t t giapottas len uaszon 
lepedőtt, kek feitőuel feieressel elegieslegh uarot-
takot t [Fog.; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 1688 : 
az vetemenyes kertben Vagyon petrese-
lye(m) 15 apro agygyal . . . elegyesleg veres hagy-
maval [Kozmás Cs; Eszt-Mk Inv. 7]. 1702 (A) 
kemenczénék tŭzhellye, köböl s téglából elegyesleg 
vagyon ki rakva [O.brettye H ; Born. XXIX. 4]. 
1716: vágjon három rend baza rozaval es jo fele 
gjongjöl elegjesleg fűzö t t njakra való [Beszt.; 
Told. 8]. 1728 Vágjon egj darab erdő elő völgy 
feje nevö helyben nyir es cserefákot elegjesleg 
termő [Eresztevény H s z ; SVJk]. 1733: Aszú 
szilva ött véka aszszu almával edgjeleslega [Ha-

cezsel H ; JHb . — aJósika Zsigmond udvarhá-
zában]. 1748 : a Berek . több résziben fa, és 
Bokor elegyesleg vágjon [Folyfva MT; Told. 79]. 
1761 : vagyon nyolcz cserefa ágosokra tétetet t 
cserefa sasok közzé elegyesleg mettzetet t es raka-
to t t Cserefa, es fenyőfa deszka oldalú Gabonás 
[Mezőcsán TA; Ks 15. L X X I X . 3]. 

2. közösen; împreună, laolaltă; gemeinsam. 
1629 Alsó es Felseo Thorda keozeot semmi ha-
tarozas nem volt hane(m) az egesz hat art elegyes-
legh birtak es az ki hova akar t zabad valaztasa 
szerent maganak zanto feoldet es kaszalo retet 
ki fogni az eo Zabadsaga volt, akar mellik reszen 
az hatarnak [Kv; TanJk 50]. 

3. együt t ; împreună; zusammen, samt. 1653 
Ezzel kijövénk a vezér sátorából, és által menénk 
a Prúth vizén tatárral elegyesleg [ETA I, 132 
NSz]. 1667 három sertes marhamot szaggattak 
volt megh valami kuvaszok, kik Leszfalvi* szeke-
rekkel ellegjeslegh iartak [HSzj kuvasz al. — 
aSajtóhiba Leczfalvi h. ?]. 1734 a Nagy Vőlgj-
ben penig elegjesleg jártak a mi marháink a Betzeie-
kével [Vadverem A F ; Told. 24], 1757: à mar-
hájok ide le jö t t a ' m ŭ marháinkai elegyesleg jártak 
Szabadoson [Gyszm; DE 3] | elegyeslek (!) vetet-
ték volt a tŏrŏkbuzajokkal az ŏsz buzájokat [Ken-
düóna SzD ; TK1. Perlaki András gr. Teleki Ádám-
hoz]. 1793 : őt sing kása, és kőzepszerű gyöngy 
elegyesleg [Mv; KCsl 5]. 

4. együttvéve; la un loc, împreună; zusammen, 
insgesamt. 1676: Tehenek Elegyeslegh N. 12 [Szént-
gothárd SzD; Wass]. 1679 : Summaja az Csődör 
Csitkok(na)k elegyesleg teszen no. 26. Egesz sum-
maja az Kanczaknak es Csŏdŏrŏk(ne)k elegyesleg 
teszen nro 96 [Fog.; UtI], 1680 : Lo bor nyers 
elegjesleg no 17 [Fog,; UtI]. 1708 Egy fedeletlefl 
vasas küs pincze tokban sendely szeg, elegyesleg 
három ejtelnyi [HSzj zsindely szeg al.]. 

5. váltogatva; alternatív; abwechselnd. 1643 * 
A Francziai Notakra í ra t ta to t t Soltarokat a2 

Ekklesia be veszy a Templomokban énekelhet ik^ 
de ugy hogy a másikot is el ne hadgyák, haneiu 
alternatim elegyeslek (!) enekellyék [GörgJk 342]* 

elegyget elegyítget, keverget; a amesteca; nad1 

und nach vermischen/mengen. 1708 Ótta(ö) 
otta(n) següljevel való eskŭvessel elegjgette me*' 
ges szavait, ugj hogj senki le nem c s e n d e s i t t h e t t e , 
mind addig mig el jöttünk, azomb(an) az Aszta l*^ 
le dőlvén alutt ha fel serkent koezodott, egy szóval 
semmi mulaczczagunk tisztessegese(n) nem folyha~ 
to t t miat ta [Kv; AsztCJk]. 

elegyít 1. átv is vegyít, kever ; a amesteca> 
mischen, mengen. 1576 Ereztö vyazt Jo t Ch1-

nalny a Mindezek Menyt Niomnak, Meg anny 
viazt vegy es az fellywl Megmondot allatokbaH 
elegyehd [Nsz; MKsz 1896. 368. aKöv. a szük-
séges anyagok fels.]. 1590 az bor serrel elegy te 

vala, de eo maga awagy zolgaya elegytette legyeî l 

ne(m) tudom [Kv; T J k V/l . 21]. 1592 N ^ 1 

tudom rez porrale, vagi vas porral volt e l e g í t t u e ' 
de az g’wrw sokat niomott [Kv. ; i.h. 242]. 1^75 -
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az J . . imitt amott, erdőn falukon széllyel, 
városb(an) is ál pénzt vert, veretett, s vér, jo 
féle pénz közzé elegyetvén ugy defraudallya az 
ország népét [Kv; T J k VIII/12. 67]. 1718 A 
Buza iránt pedig eppe(n) fogjatkozás lesz, 
elegyitenni kel az alljassát a jobbal [KJ . Rétyi 
Péter lev.]. 1722 annak a liszti kózzé . . . apro 
homokot vagy fövényét egyelitettenek [GyK]. 
1736 : A kisasszonyok, sőt elévaló fő nemes leá-
nyok is az fejeken két felől A hajókat 
le bocsátották vékonyon, imitt amot t jóféle gyön-
gyöt is felfonva elegyítettek, az kitől kitölt, köziben 
[MetTr 344]. 1752 majorság alakor és dézma-
beliis zabbal elegyítve ju tot t [Buzd A F ; Ks 22. 
XXIa]. 1761 Nem csak fenyegető szókkal Mester 
Uramat illette M: Baro Uram eŏ Nga de sŏ t a t t a 
teremtettevelis elegyítette fenjegetesit [Branyicska 
H ; J H b XXXV/45. 14]. XVIII. sz. v. szappan 
tsapot kel csinálni tiszta szin mézbe igen jol meg 
törvén fejér veress hagymát kel elegyitteni [UszLt 
X. 80]. 1807 Fiát a rosz társoságba ne egyelit-
sék [K; KLev.]. 1816 Asszu Alma elegyitve 
körtvéllyel 12 véka [Varsolc Sz ; Born. IV. 41 
Bornemisza Krisztina conscr.]. 1834 az olyan 
Buza is, melyben 2 harmad rész Buza, két három-
szori vetés u tán nagyon el rososadik, ugy hogy 
ha Búzát nem elegyít közibe utob tsak Imit amat 
marad benne Buza [Sajókeresztúr SzD; Born. 
F. I lg Benő Iosef számadó lev.]. 

Szk: cserét 1695 Cserét egyelitet azon 
alkalmába [AF; Kath.] . 1773 : Hogy Néhai Mlgos 
Groff Petki Dávid Ur Cserét elegyített volna 
azon Vásárban nem tudgyuk [Dombó K K ; 
JHb XIX/15] közibe ~ vmi közé elegyít/kever. 
1643 : Pásztor István, es Fejervari Istvanné 
Bonczidan Barmot vŏ t tek es haza haytvan, Csi-
nacli Gyurkais 3 barmát köziben elegyítette 
az Czeh articulussa ellenis vetkeztek . . . hogj az 
Czeh kívül levő Tŏserkedŏ Legenynek barmat 
az Barmok kőzze haytot tak el [Kv ; MészCLev.]. 

2. vmibe magát a. (bele)keveredik vmibe; 
a se amesteca ín ceva; sich in etw. vermischen. 
1614 I t t azért minden embernek tanulni kell, 
hogy ország és fejedelem ellen való praktikába 
magát ne elegyítse [BTN 43]. 1656 Aztis hal-
lotta (m) masoktol hogy Szavai Peter poltra es 
arany ueresbe(n) elegittette (!) volt magát de 
nem tudom [Kv; CartTr II . 1026]. 1679 : Székely 
Orsolyia Kallyanban lakó lopasbannis elegyí-
tet te magát t [SzJk 137]. 1679/1681 (A főpor-
koláb) magát a külső dolgokb(a)a ne elegyicze 
[Vh; VhU 667. - a Ér t sd : A vár biztonságán 
kívüli, gazdasági ügyekbe]. 1683 (Az asszony) 
magat az paraznasagnak vetkeben elegyittette 
[Dés; Jk]. 1688 A sz : Partialis Nemegyei Mihály 
Vramnak ez egyezeri cselekedetiröl, részegeskedé-
séröl kardoskodásárol condonál de illyen condi-
tioval, hogy a Vissaift Ecclesiat complacallya meg 
kövesse, es obligallya magat maga kezének sub-
scriptiojavai hogy ha többé e fele enormitasokba 
elegyítené magát a ' sz : Társaságtol rejicialtassek 
[SzJk 223. — aVisa K]. 1705 tiszteséges Aszonyi 
állathoz nem illő borozásba(n) részegeskedésben 

elégségesképpen 

magát nem elegyíti [Dés; Jk] . 1729 : Ember 
Ersok is már égj néhányszori fertelmeskedésb(e) 
egyelitven magat ugjan Szokásossá lőtt az 
Pellengéren ő is hoher által keménnyen meg Csa-
pattat ik, és mind kettő ez Városrol es határáról 
is örökösen el kergettetnek [Kv; T J k XV/7. 35]. 
1734 : Bottyán Todor maga sem Tagadgja hogj 
magát lo lopásb(an) nem egjelitette volna [Kv; 
T J k XV/12. 23]. 1745 Soha nemis lá t tam 
hogy a féle varáslásokb(a) elegyítette volna magát 
[Szentbenedek SzD; Ks]. 1746 az J . . ördö-
gökkel való társalkodásban, másokat szántszán-
dékkal való meg tsalásban elegjitette nézőnek 
tettetvén magát [Torda; T J k III . 109]. 1748 
Finta Sámuel Hóhér verésben elegyítette magát 
| (A vádlott) nem gondolván I(ste)n és Haza Tör-
vényével, magát nősz paráznaság (na) k, sŏ t biga-
mia(na)k vétkiben elegyítette [Torda; T J k III . 
205, 216]. 1749 az J ló lopásban orgazda-
ságban ugy tűzzel való fenyegetésbenis elegyítette 
magát [uo.; i.h. 268]. 1752 : az a' Iantsó Gábor 
igen Szarvas, és tzégéres paráznaságokb(a) egye-
litette magát egy néhány esztendők alatt [Dálnok 
Hsz; Ap. 5 Wass Gábor kézdi ref. esp. Apor 
Péterhez]. 1771 : én Istené a Ditsőség hivatalom-
ban serériyen el igyekeztem járni, es semmi gonosz 
életben nem egyelitettem magamat [Monó Sz; 
BfR „Gyulai István, Monai vacans Mester" lev.]. 
1780 k. : Ákosfalvi Szilágyi Sándor minémŭ 
erköltstelenségbe s egyéb akármi névvel nevezendő 
gonoszságba elegyítette magát ? [Msz; MbK X. 
59]. 1783 nem hallottam hogy lopásokban ele-
gyétette volna magát [Faragó K ; GyL]. 1831 
i t t a Piatzan eŏ kglme hogy valakit meg 
vert volna; vagy más egyébb roszba elegyítette 
volna magát én azt nem tudam [Torda; TVLt 
Közig, sztlan Nahájmel (I) Károllyné Lajos Bor-
bára (29) vall.]. — b. beleártja magát vmibe; 
a se băga ín ceva; sich in etw. d(a)reinmischen/ 
mengen. 1603 : Oztozo birakat . valaztottanak 
eo kegmek az ket natiobol niolch vraimat a ez 
nyolch vraim kiweol penigh senky az oztozasba 
ne elegitchyek magokat [Kv; TanJk 1/1. 434 — 
5. — aKöv. a fels.]. 1655 mondà Rázmàny 
István Uram . kerem kgldet legyen mellettem 

arra illyen választ tőn Csepreghi Mihály Uram, 
az t i Czigànysàgtok, hamisságtok, alnoksagtok, 
es Istentelenségtekben nemis elegyítem magamat 
[Kv; CartTr II . 895 „Petrus Lázár al(ia)s örmény 
de Diós" (45) ns lev.]. 1684/XVIII. sz. mester 
ember társa ellen szegődött munkájában magát 
nem egyeliti [Dés; DFaz-Lev]. 1747: abban a kezes 
levél Csinálásb(an) nem elegyitti magat [Ákosfva 
MT; Told. 8]. 1760 : magát nem kívánta továbbra 
effélékben elegyitteni Rosnyai Ióseff u ram [Cege 
SzD; i.h. 42]. 1782 Mlgs Groff Uram e ŏ Nga 
te t t Bironak eö Nga botsássan ki, én abba mogoin 
nem elegyítem [Baca SzD; fGyL Molnár György 
vall.]. 1794 : semmi féle oeconomiat Vingárdona 

nem tractálok, a Törvényes dolgokban maga-
mat nem elegyítem [TSb 24. — aAF]. — c. vmibe 
(bele)bocsátkozik; a interveni ín ceva; sich ein-
lassen. 1570 : Az chyanady Janos Boranak Be 
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hozasa feleol hwl eo kegelme Byro vram Tanachya-
wal Azt Izenj az zaz vraimnak, hogy az dologh 
varas zabadsagat Nezy es Eomagokat Nem akarja 
azban Elegiteny [Kv; TanJk V/3. 3b]. 7590 : 
Eo kgmek semmikeppen Byro valaztasba nem 
elegytik magokat, holot az Vristen Biro vramat 
Igyarto Mihalt, kit valaztottak volt, meegh az 
eletbe(n) megh tar tot ta [Kv; i.h. 1/1. 149]. 1724 
Némely Páterek, a ' mikben elegyítik magokot bizony 
nem szép dolog . . . Az való hogy Páter Cseh 
Ur(am) valóba busul . . . nagy bestelenségnek 
tar t ja hogy most a ' Páterek menni főidet, széna 
fő vet s egyebeket vettenek [Altorja Hsz; Ap. 
2 Apor Pétérné férjéhez]. — d. átv kb. belekon-
tárkodik/avatkozik (vkinek a hatáskörébe); a se 
amesteca/băga (ín atribuţiüe cuiva); sich in etw. 
hineinmischen/pfuschen, (in den Wirkungskreis js) 
übergreifen. 1746 : az I . . . Uy Thordában magát 
Tisztnek hivatallyában elegyítette, és propriâ 
dumtaxat authoritate p(rae)tensiot formálván egy 
Piczi nevű Czigánj hurubájára reá ment, illjen 
kemény télnek idejen ă czigánjról és gyermekről 
pokróczát le rántotta és elvitte [Torda; T J k III . 
11]. 

3. vkik közé magát a. közéjük adja magát ; 
a se uni cu cineva, a se amesteca cu cineva; sich 
hingeben. 1742 a. Fatens kevés Juhocskaja Lévén 
kőzikb(en) sem egyelitette magát [Kovácskápol-
nok Szt ; TKhf]. - b. (illetéktelenül) vkik közé 
elegyedik; a se vîrî (nechemat) ín rîndul altora; 
(unbefugt) sich unter jn (ein)mischen. 1798 : 
Tsudálkozott a’ régiség hogy Saulis a ' Profeták 
közi elegyítette vala magá t ; enis tsudálkozam most, 
hogy az mostani Próféták engemet az prófétá-
lásra kénszerittenek, a ' ki ahoz nem tudok [Kom-
játszeg TA; Pk 7]. 

Ha. 1811 k. elegyitteni [Dés; DLt]. 1822 
elegyittené [Kv; AsztCSzám. 54]. 

elegyítés 1. bele vegyítés/ke verés ; amestec, a-
mestecare; Hineinmischung/mengung. 1670 k. : En 
T.T. Eszkűszeőm hogy . . . Etekfogoji hiva-
talomban) híven, és igazán el járok, az eŏ Ngok 
eledelét minden ártalmas ( : eledeleknek:) eszkö-
zöknek elvegyítéséteől tehetsegem szerint oltal-
mazom, és tisztán fogom [UtI]. 

2. maga ~e elegyedése; intrare, amestecare; 
Vermischung. 1688 : A sz. Szék mivel lat tya az 
Urá(na)k nagy reszént való infidelitássát, halálos 
vetékb(en) való maga elegyítését, nem cogallya 
az Aszszont ad reditum, mind addig valamedig a’ 
férje suis módis maga fórumán nem keresi [SzJk 
227]. 7692 Daraban Is tók sok lopásban való maga 
elegyítése utá(n), feleségét minden ok nélkül már 
negyed fél esztendeje hitetlenül el hadta [i.h. 
261]. 

3. keresztezés ; încrucişare ; Kreuzung, Mischung. 
1843 Jeles nevü kanczát okszerűnek gondolám 
más családba hágatni, hogy osztán nékünk is 
sikerülhessen annak idejében az elegyítés, tehát 
őt a Cato családból Comus nevű — gyönyörű 
alkotu egygyetlen egy ménnel vegyittetem [SLt 
Szigethi Cs. Sigmond P. Horváth Ferenchez]. 
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elegyített 1. vegyített, kever t ; amestecat; ge-
mischt, versetzt. 1590 : Azt nylwan tudom hogy 
az bor serrel elegytet vala [Kv; T J k V/l . 21]. 

2. elegy, elegyes; mixt, amestecat; gemischt, 
vermengt. 1628j 1635 : Egj gallernelkul ualo granat 
dolmanj zederîes zjnú fonallal elegitet ezüst gombok 
ra j ta Egj kek uiragos barsonj kerek zoknia 
az uallan ezüst arani fonalbol elegitett perem 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 
1714 : Aszszonyi Ember . . . Virágos fekete Bársony 
Palástya alul arany s ezüst Skofiummal egjelitett 
Prímmel, s Nyusztal béllelt f. Hung. 280 | 
Külombféle színű 6. Magjar Seljem öv, melljek-
(ne)k sinorja ezüst fonallal egjelitett 64 | Kalasz 
formara varrott fekete Selje(m)mel egjelitett (!) 
Palasthoz való virágok N 3 fl. Hung. 6 | Sok 
szinü Viragokkal elegj i tett Csipke Pallasthoz jvalo 
No. 1 fl. Hung. 14 | Magjar Hintó Karmazin szin 
barsonnjal belől borított hasonlo szin seljem s 
arannjal egjelitett Prímmel s két Vankossal egjütt 
Vörös fél Seljem Török Materiaval borított, s fejé-
res figurakkal ékesített, többi appertinentiakkal 
egjütt fl. Hung. 508 [Nsz/Fog.; REkLt II . Apafi 
Mihály lelt. 2, 23, 29, 47]. 1793 Aranyas viola 
szin selyemmel elegyített matéria mente [TL 
Conscr.]. 

3. ? közös; comun; gemeinsam. 1844 el 
mentünk a ' Gernyeszegi és Sárpataki elegyitett 
azon Kaszáló retek szinére, mely Szigetnek nevez-
tetik [Gernyeszeg MT; EHA]. 

elegyítheti mngát beleavatkozhatik/beleárthatja 
magát vmibe, beleelegyedhetik vmibe; a se putea 
amesteca; sich in etw. einmischen können. 1732: 
én már magamot ezekben nem elegyíthetvén, 
recomendálom alázat(o)son az M. Ur(na)k ezen 
dolgakat [Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 

elegyíttetett elegyes ; amestecat; gemischt. 1628 • 
Egj ueres skarlat czauz mente, nestel bellet, az 
belseo feliben fejer baranj beor belles raj ta , uereS 
seljemel elegitetet tizenket gombok ra j t a [ B o d o l a 
Hsz; BLt]. 

elegyíttetik 1. kevertetik; a fi amestecat; 
(ein)gemischt werden. 1698 Melyben ha v a l a m i 
fraus dolog elegyittetnek elvesszen abban való 
penzek [Dés; Jk] . 

2. elegyesen szőttetik; a fi ţesut a m e s t e c a t ; 
gemischt gewirkt/gewoben werden. XVII. sz. v. 
Ket kis keszkenő Sellyem eppek edgyik ugy a í l 

egyelittetett Iszkofiummal [Zilah; SzVJk 33]. 
Az adalék befejezett cselekvést kifejező igenévi formának 

is tekinthető; ez esetben az előbbi címszó alá vonható. 

elegy-karó elegyes (hosszabb-rövidebb) kar° ' 
pari diferiţi, mai scurţi şi mai lungi ; gemischteſ ' 
kürzerer und längerer Pfahl. 1591 : (A parasztság) 
rawazsaga most Immár ez, hogy Az hozzw karo> 
reowiddel elegyty megh. Azért ez elegy karottf 
vgia(n) Ne vegie felljeb az 25 pénznél semmikep' 
pe(n) [Kv; TanJk 1/1. 159]. 
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elegyül 1. kigyűl; a se aduna ín f a ţ a ; sich vor etw. 
versammeln. 7688 : midőn ele Giűltűnk volna az 
magiarok templomahoz . . . o t az Birak elő adak 
hogi Szamosujvarbol az komondans azt paran-
csolta az szekereket jo kiszülettel külgiek el 
[M.köblös SzD; RLt 1]. 

2. összegyülekezik; a se aduna ; sich an/ver-
sammeln. 7736 : Mikor ebéd, vacsora ideje volt, 
ėgy kis harang volt felcsinálva az konyha előtt, 
az konyhamester azzal csengetett, úgy gyűltek 
minden felől elé az sok szolgák, elig fértek el az 
ebédlő-palotákban [MetTr 320]. 

eléhajlik előrehajlik; a se apleca înainte; sich 
vorbeugen, sich nach vorn neigen. 7653 : Egykor 
elé hajlottam a gyermekkel, és eléestem mind 
gyermekestől [ETA I, 152 NSz]. 7877 : el szökött 
Hesdetzán Farkas Pétrének . . egy kevéssé elé 
hajlik a ' feje. Czipo há tú [TLt 1779]. 

eléhajt 1. előűz; a goni înainte ; jn hervortrei-
ben/jagen. 1572 : Orsolia Peter Papné azt vallia 
hogy Nemei Nap haza eleot Al volt, la t tha hogi 
az zenwcharol ha j to t tak Eleh ez Caspart egi Mezí-
telen zablia volt kezebe, . . . Az Monostor kapw 
fele wztek [Kv; T J k III /3. 25]. 

2. előterel; a mîna înainte ; herbeitreiben. 
1740 : minthogy az juhaikat meszsze t a r t j ák fenn 
az Havason és imit t amot t a ' Tordai, Csáni és 
más határokon, felettébb bajos volna elé hajtaniok 
mind(en) esztendőn [Runk T A ; K s 89]. 

3. eléállít; a prezenta; stellig machen. 1744 : 
engemet Király biro Vram eo kglme kŭ lde Száraz 
Ajtára, hogy ã Száraz Ajtaiakot elo haj tsam ä 
Connumeratiora [Bölön Hsz ; I N y R 32]. 1757 
azon négy Túlkakat az Mezőre ă Csordából ha j to t -
ták vólt elé, az el betsŭléskor [Gálfva K K ; Ks 
66. 44. 17c]. 1777 midőn az ökröket az ekéhez 
elé haj tot tuk volna, kijőve oda Stefán, és mondá, 
hogy tsak szántsunk magunknak [Sajóudvarhely 
SzD; KS]. 

eléhalad elhalad; a t rece; vorbeigehen. 1644 : 
hogy ot az Haidu Marton haza eleot ele haladék 
halla(m) hogj Ornak ziggia vala Lakatos Jánost 
Haidu Marton [Mv; MvLt 291. 435]. 1755 : Az 
alatt látván én, hogy mind csak huzakodnak, ele 
halattam vala haza felé jővén [Ribice H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 

eléhezett kiéhezett; înfometat ; ausgehungert. 
1749 I(ste)n eö Sz: Fòlsége oljan ú t a t ada hogj 
ez mostoni Kóst Szŭki mián el éhezet marhát 
Késleg Sem tudná az ember ha j tan i ide föl rette-
netos essŏk járnak [Szentdemeter U ; K s 83]. 

eléhezik kiéhezik; a flămînzi; ausgehungert 
sein. 1722 : mikor a ' . . . marháit t ö b b marhákkal 
más sok Urakéval ide ha j to t t ák bé vala Gyer-
gyóba annyira el eheztek hi tvankoztak vala még 
az mig ide ha j to t ták hogy elig tántorognak vala 
el [Szárhegy Cs; LLt]. 1795 : Déák Juvon Marhái 
is el ehezvén az hidegben károsadtak el [Msz; 

MbK 104]. 1804 : mint hogy az ŏkrŏk el eheztek 
volt, az u t félen kapoldoztak, de sohult meg se 
állattunk véllek [Pálfva U ; Pf Dömötör György 
(19) szabad székely vall.]. 1814 : miis el éhezve 
siránkoztunk õ Nagyságának hogy szabadittson 
meg a nagy insegbol [Banyica K ; BfR 117/1 
Asztalos Ilia (40) col. vall.]. 1840: a Marhák 
járomba fogva nagyon el eheztek [Dés; DLt 930]. 

eléheztet kiéheztet; a înfometa; aus/verhungern 
lassen. 1718 marháit annyira el éheztettek 
vala, hogy elig tántorognák vala el [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 69]. 1722 : à más Urak marhái t 
mig Gyergyóba be ha j to t ták ugy el eheztették 
Szomjuhoztatták 's badgyaztották vólt, hogy a ' 
mian se lett volna Csuda mind meg dogleni [uo. 
LLt Fasc. 164]. 

eléhív 1. előszólít; a chema in fa ţa cuiva; 
herbeirufen. 1570 Ezeket hallotta, De Keni 
Twgya Byzonial ky Zolgaya voltak (így!) esha 
ele hyak ew megh esmery ha az legen [Kv ; T J k 
III /2 . 73] | elo hiuam az ot a való szegen nepet es 
eros hittel őket meg esketüen Iliién valast tűnek b 

[ JHb XXIV/17. - aTordahagymáson (TA). bKöv. 
a vall.]. 1573 mykor zigarto Balint az zek zinere 
eleh hozta volna az legent ky t kezessegen ky veot 
volt, Illen modon zolt, Ihol kyert kezes leotte(m) 
l m eleh hoztam En leh tezem az kezesseget. Ezt 
halwan Borbel Janos es Zabo gěrgy* Nem lehet 
letenned egedwl hane(m) hyd eleh Az Mas kezest 
is hogi hallyvk ha azis leh teszy [Kv; T J k III /3. 
285. — aTollban m a r a d t : igy zolt]. 1641 az 
falus biro minket eleő hiút faluiul hogi latrot 
fogjunk [Sárvár SzD; Ks Num. I. D]. 1733 : 
Teleki Josef Uramis, elő hivá Jakab Györgyöt 
. . m o n d a neki no Apa járd ki ennek a rét-
n(e)k ha tárá t hited szerént [Hévíz N K ; JHbT] , 
1758 az rovást le tétették velem az ágyra 
s a mig az kolcsárt ele hivám addig £z rovást el 
sikkasztották [O.kocsárd K K ; Ks 8 ad f. X X I I I ] . 

Szk : törvényre ~ törvénybe/perbe idéz, meg-
idéz. 1605 : Vagion sok panazolkodas hogy güko-
sok paraznak es idegen bor be hozok volnanak, 
s egyeb zarwas vetkekben volnanak sokan 
Tetczet azért hogy minden affélékét az Dixector 
vraim zemely valogatasnekwl theorwenire ele 
hyanak es biro vram minden haladeknekwl theor-
went pronúncialion keozeotteok [Kv; T a n J k 1/1. 
533]. 

2. meghív; a invi ta ; einladen, bit ten zu etw. 
1789 : ö kegyelmét az akkori Investigatíora elé 
nem hívták volt [Désfva K K ; GyL]. 

3. megidéz; a c i ta ; vorladen. 7592 : Stephanus 
Puellacher . . . fatetur en napot adok nekj , es 
hia eleo Pal Doctort, az teorueni megh muta t t i a 
mibe maraggion dolgok [Kv; T J k V/ l . 193]. 
1600 : Mi penigh ez iambort mostan h i t tük Kapi-
ta(n) vram eleibe, . . . arra hit tük hogy kertwk 
teöll<e> az eöreksiget, es hogy megh nem atta, 
azért hi t tük eleő [UszT 15/25. 1 - 2 ] . 1 . 2 Azért 
hitta(m) ele kegjelmetek elejbe az al perest uolt 
az en megh holt a t t jaf j janak peter kouaczjnak 
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kouaczj mü szere ki talalmania uolt felesegeuel 
egjut talaltak az melj mwzer uerre, ősre Engemet 
iletne mert en peter kouaczjal egj uoltam [i.h. 
73]. 1765 Számadásra ele hivának s számot adék 
[Csobotfva Cs; Ks Miss I]. 1831 Tordai Mihály 
nékem sokszor beszéllette, hogy az Exponensek 
Peres Társai Eskető Regiusnak felvettek, azután 
felelni [is elŏ hivtak elé állították [Szenterzsébet 
U; Borb. II Iclŏsb Szakáts Dániel (54) nb vall.]. 

eléhívat 1. előszólíttat; a dispune să fie chemat 
(in faţa cuiva) ; herbeirufen lassen. 1578 Wegeztek 
eo kegmek hogy mindé (n) zam ado tyztbelyek 
kezek legienek mindé(n) Laistroinywal, vagy hogy 
walamykor az walaztot zam weweok elo hywattyak 
hogy mindé(n) ok wetetlen, es minden halogatas-
nelkwl elo Ieoien Az Zamadasra mindenik [Kv; 
TanJk V/3. 176b]. 1713 az jobbagjokat elő 
hivatvà(n) rendel őket meg eskettük [Orbó SzD ; 
JHb XLI/2]. 1722 én elö hivatta(in) az Falu-
siakat, de ŏk ŏrŏinŏstebb ad(na)k pénzt [Fog. ; 
KJ . Rétyi Péter lev.]. 

Szk : törvényre ~ törvénybe idéztet, perbe hivat, 
megidéztet. 1574 Az Espotal Mesterne panazol-
kodasa es kewansaga feleol vegeztek eo k. hogi 
myert az espotal Mesterne az vra testamentu-
(m)ara fogot hogy az vra Eo neky hatta volna, 
Annakokaert eo k Byro vram liywasza eleh Teor-
wenre hozassa eleh Az testamentumot vele [Kv; 
TanJk V/3. 97b-8a] . 

2. megidéztet; a dispune să fie citat; vorladen 
lassen. 1591 Eottues Marthonne Martlia vallia 
. . en azt az zena retet, meli feleol Sebessi Meni-
hart uram engemet ele hiuatot, evreok arron el 
nem attam [Kv; TJk V/l . 131]. 1623 supplica-
tioiokra illien valazt téottunk kegetek mind 
az ket felt eleó hyuatua(n) Isten es keozeónseges 
igasagh szerenth . . . igazychia ell [Szereda Cs; 
Törzs]. 1763 kévánván az Nmes Mag(istra)tus 
az dolognak valóságát ki tanulni, az I t elé hivatta 
[Torda; TJk V. 171]. 

eléhívhat megidézhet; a putea cita; vorladen 
können. 1570 Katalin Lenes Myhalne ezt wallya, 
hogy mykor megh fogtatta volna Zabo Balinthne 
Kalmar Andrasnet Ew Mongya volt Danchaknenak 
Myert fogatatok megh az Zegen azzont, Az Nem 
fwtot volna ely pechetelis eleh liyhatatok volna 
[Kv; TJk III/2. 66c]. 

eléhord 1. előhoz; a aduce ; hervorbringen/holen. 
1570 : Az ázzon More Janosne Mindeneket valamy 
hazaba volt eleh hordot Es eok ket fele rakthak 
Nylath vetetek rea, Es az felet More Ambrws 
ely hordotta es meg elegedet vele [Kv; TJk III/2. 
69]. 1594 Az varos alat való Malom mellet ky 
kŏwek voltanak azokat hogy ele hordottak az 
zeker melle attam 2 legennek d 50 [Kv; 
Szám. 6/V. 45]. 

2. elő/felsorol; a înşira; aufzählen. 1764 (A 
felperes) azon Privüegiumokkal ä mellyeket elé 
hord semmiképpen nem élhet [Torda; TJk V. 
220]. 1820: minek utánna reggel az Úrfi meg 

s z ü l e t e t t . . . , a Néhai Báró Ur Ágyába fekvő 
Feleségének fejénél űlt elé hordának majd 
minden Nevet, nevezetesen Gábort, Jánost, Feren-
tzet, Pált, Antalt 'Isten tudja még mit, de végre 
tsak meg állittá hogy legyen Pál és István [Vár-
fva TA; JHb F. 48 Bontz Mária Szakmári Sámu-
elné (37) vall.]. 

3. el/felemleget, felidéz; a evoca; erwälmen, 
anführen. 1816 a verésen kivül kárhozatos és 
tilalmas káromlásokkal illetik őket, Szentyeiket, 
Beszerikájokot, Pástyokot s tőbb ezekhez hason-
lókat hordván elő nékiek [Déva; Ks Mise. 86/4]. 

eléhoz 1. szem(e) elé hoz; a aduce înaintea 
ochilor cuiva; herbeischaffen/holen. 1573 zabo 
gal harmad Magawal való hity vtan tartozyk 
Mindeneket Ele hozny valamy az eo meg holt 
attiafia halala vtan eo kezebe Iutot annak pen-
zebe es Marhaiaba es Masnal is ha kinél myt tudna 
lenny [Kv; TJk III/3. 124]. 1574 Georgius 
p(re)sbiter Iuratus fassus est pal eleh hozza 
Az Rea vallót Thanuk Byzonsagit Es azt meg 
olwassak Az vtan hozza eleh az Decretumotis 
[Kv; i.h. 335]. 1582 a ' Notariussagrol walo 
instructiotis keressek megh es hozzak eleo [Kv; 
TanJk V/3. 253b]. 1597 azútan az felesege ameny 
mazzag wala mind ele hoza, haniotta fektete az 
giermeket az mazzaggal egi kapa nyelhez 
keoteoze [Kv; TJk VI/1. 42. - Gyermeküket 
halálra kínzó szülők ügyében tar tot t vall.]. 1615 
Minek előtte azért mi az Díuisiŏhoz kezdettünk 
Verner Georgy Uramot erös hŭ t tel megh esküt tet-
tük, hogy minden nemw iokot az Oszlasra eleo 
hoz, ad es neuez [Kv; RDL I. 96b]. 1624 En 
hon nem Voltam mikor Balint Kovacz testamen-
tomot teőt, megh holt eltemettek hanem az Utan 
Balint Kovaczneni hivatanak s eleő hozak az tes-
tamentom lewelet [Kvh; Bogáts 50]. 1651 : hozd 
ele az leuelet had oluassuk megh [Kászonújfalu; 
BCs]. 1736 Mikor innya kellet az fejedelemnek 
s fejedelemasszonynak, az fő-innya-adó eléhozta 
az bort [MetTr 336]. 1792 Sz. Ersébethi Szabó 
András elé haza égj levelet [Usz; Borb. I I „Agil-
lis Georgius Szél ex M. Sákod" (52) vall.]. 

Szk : emlékezetbe ~ emlékeztet, felhoz/emleget. 
1606 : Emlekezem rah hogi Veres Balasne emlé-
kezetbe eleó hozta Vala vgjan hazanal hogy Mihály 
Vram el vitette volna búzaiat [UszT 20/221]. 

2. előállít; a aduce ín faţa cuiva; vorführen, 
stellig machen. 1573 mykor zigarto Balint az 
zek zinere eleh hozta volna az legent kyt k e z e s s e g e n 
ky veot volt, Illen modon Zolt, Ihol kyert kezes 
leotte(m) lm eleh hoztam En leh tezem az kezes-
seget [Kv; TJk III/3. 285]. 1592 : az megh Newe-
zet kezeseket giakorlatoskeppen mind Zep szoual. 
kertem, es kerettemis hogj ez Boros Jánost hozzak 
eleo s allassak eleo [UszT]. 1601 az Mezarosoknak 

az falukon leweo barmaikis beliegeltessenek, 
es az beliegleltetesre (l) mindenik mezaros es 
henteler heoty alat tartozzék eleo hozny [Kv; 
TanJk 1/1. 382. - L- még i.h. 407]. 1610 : En-
gem nagj karaezon nap eleótt egj hettel hittak 
uala Dersbe az atiafiak azt keuannjuk uala hogj 
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Zembe hosza Kovácz Balas az zolgaiat, hogi megh 
kezesechiek, es sem(m)i keppen eleó ne(m) hosza 
[Zetelaka U ; UszT 49d]. 7695 ha Ura(na)k 
földéről el budosnék, vagj fiát el idegenittené 
tehát az ide aláb megh irt kezesek tartózza(na)k 
elé hozni [Gyulatelke K ; SLt AM. 16]. 1820 
a' Báró Ur ŏ Nagysága a Báronéhoz bé ment, 
's panaszolta, hogy a Kotsis tsak két Lovat hozott 
volna elé [Aranyosrákos TA; J H b F. 48 Gál 
Juliánná (24) „főző" vall.]. 

ã^. jog törvény elé állít; a deferi justiţiei; vor 
Gericht stellen. 1606 nem az vegre hozom eleo 
Zent Kyraly Georgyeot hogi az potentiat inten-
talna(m) rayta, hanem chyak pro rej declaratione 
az feoldet hatalmasul foglalta volt el [UszT 20/35]. 

jog bemutat ; a prezenta; vorlegen/weisen. 
1604 : Mier hogi az el mult Zeken mind az ket 
felet Bizonysagra Bocziatota wolt az Zek az fel 
peresek az Zek meg hagiasa zerínt bizonitottak, 
az al peres penig el wezteglette ne(m) bizonitot, 
most akarna Jmar bizonjsagat Ele hoznj [i.h. 
20/320]. 1631 Az mikeppen az Annjok testamen-
tomot tett ot vagjo(n) az testamentom leuelben, 
s arra fogok s fide mediante irtuk s attukis, hozzak 
ele s abból kiteczik [Mv; MvLt 290. 49b]. 

5. törvény elé visz; a aduce ín fa ţa instanţei; 
vor Gericht bringen. 1604 Benedekffy Janos 
vram es Gherendi Paine Azzonio(m) egi mas Aka-
rattíabul az Galfy Mihalj vram haiadon líanianak 
Tutorsaga feleoll ualo dolgoth teòrwenre wettèk 
volt, es akkoris az Tutorsagoth a' teórwenj Bene-
dekfy vra(m)nak ítelte volt, mostis eleó hoszok 
nagi rezzen, de mostis . ugia(n) Benedekfy 
Janosnak itelj az Teórwenj a' Tutorsagoth [UszT 
20/128]. 1606 Akkor en ne(m) hallottam hogy 
nyl feŏldet hoztak volna elé, hane(m) ugia(n) 
cziak fel oztot erdeó feleól león teóruenyek, ele 
ne(m) hoztak vgian az nylat akkor [i.h. 20/79]. 

6. említ, szóba hoz, felhoz; a aminti/pomeni, 
a aduce vorba despre; erwähnen, vorbringen. 
1584 Sophia varga András felesege vallia 
Tegnap délkor bezellem vala egy nehany embernek 
Niaualiamat es ezen Sos Ianosnet hozam eleó J 
az Beszterczey sokodalomba valank es korchomaia 
vala az Razman lederernek, be therenk hozza es 
eleo hozwa(n) az szo keoszt Henzel Ianost, Azt 
monda feleolle es illie(n) rut zokal illete, hogy eó 
Schelem es Czigan ember volna Nem Iambor 
[Kv; TJk IV/1. 244, 347]. 1633 ė- Vásáros Istua(n)-
nal beszelgetűnk uala egikorban es az beszed 
keŏzben hoza ele Vásáros Jstua(n) Borbeli Janos-
net [Mv; MvLt 290. 118b]. 1695 : én soha ne(m) 
gyanakodtam az ő kglme felesegere hane(m) 
edgyik olane szavait mellyeket előtte (m) beszellet 
hoztam elő [SzJk 293], 1730 az en szájamból 
telljes eletemben Világra való ember azt az szot 
nem hállótta, hogy mondottam volna Szabó 
Josephet sem edgyŭt sem másut eléis nem hoztam 
[Somlyó Cs; Ap. 2], 1736 Az minevetnek híre 
sem volt, ha eléhoztad volna az minevétet, talám 
más tudta volna, hogy azt kérded, ma mit ett 
[MetTr 333]. 1751j 1753 Koronkában lévő minden-
némű Birodalmai Tőrvényesen való ki járásakor 

eő Nagysága azon földeket elé sem hozta, 
magáénak sem praetendálta [Koronka MT; Told. 
78]. 1814 : a' mikoron, és az előttis midőn azt elé 
hoztam egyebet nékem nem Szollott, hanem hogy 
most nem érkezem [Km; KmULev. 3 Hintyován 
Stéfán molnár (53) vall.]. - L. még BTN 106. 

7. el/meghoz; a aduce; herbeibringen. 1620 
Az Swretnek Jdejet az vristen eleő hozwa(n), . 
vegeztek . . . , hogj zereda(n) reggel kezdgiek 
az Al hegieket [Kv; TanJk l l j l . 301]. 1630 
Miuel penigh Isten az Aratasnak Jdejet eleo 
hozta. Azért eő kglmek varosul igj vegeztek, hogj 
az Jo Buzanak kalongiajatol ket ket pénzt adgia-
nak [Kv; i.h. 298]. 1653 : Isten az tavaszy szán-
tásnak vetésnek idejét elő hozván, . . . Joszágom-
bol két ekéket boczyássanak jo készülettel, jo 
nyolcz eőkreőkkel bé az tavaszi szántásra vetésre 
egy hétre, annuatim [Cege SzD; Wass]. 

eléhozat szem(e) elé hozat; a dispune să fie 
adus ín faţa cuiva/să fie înfăţişat; vorbringen 
lassen. 1574 myert az espotal Mesterne az vra 
testamentu(ni)ara fogot hogy az vra Eo neky 
hatta volna, Annakokaert eo k Byro vram hywasza 
eleh Teorwenre hozassa eleh Az testamentumot 
vele, es lassa meg ., ha az testamentumnak 
leszen Ereye az Eo keotesze ellen vagy Nem [Kv 
TanJk V/3. 97b -8a ] . 1592 Eleo hozattam 
minden priuüegiuminkath, minden lewelekmk 
continentiaiat ertelmeth, summa Zerenth ky 
irtham [Kv; Diósylnd. 111. 1602 az ladatis 
kyben ezewst marha pénz es arany volt ele hoza-
tuk [Kv; TJk VI/1. 611]. 1604 Ele hazata 
az Zöniegöt es az Ezwst kupát . . [UszT 18/167 
Ambrus gergely Korondy pp vall.]. 1753 egj öl 
Paczat elé hozata le vonata egj versen meg vereté 
[Marossztgyörgy MT Ks 48. 67. 31]. 

eléhozatik előhozatik; a fi adus; vorgeführt 
werden. 1759 elé hozatván à Fog házból Szikra 
Juczi kiis ennek előtte való Fajtalan s parázna 
életéért az Holiér által ki késértetvén Szekeren 

ismét recenter Fajtalanságban deprehendál-
tatván . ., az Városrol késértessék ki [Kv; TJk 
XVI/8. 362]. 

eléhozhat előállíthat; a putea aduce ín faţa 
cuiva; vorführen können. 1592 Az mikeppen 
Capitany vram megh fogatta volt Kénosi Vas 
Martont birot mielhogy Kornis Farkashoz Ja r t 
perre, leottenek kezesek erette Vdwar hélt lakó 
Nemet Mihály vrwnk eo Naga Zolgaia Es Lokodj 
Nagy Georgy Nemes szemeliek, Es Birtalan Balint 
Vdwarhély varossi Jgy hogy valamikor Capitany 
vra(m) eleo kiwannia, tehát eleo tartozanak hozni 
Ha penigh nem hozhatnak eleo, tehát ez kezeseken 
Capitany vra(m) huzon eot forintigh vehessen 
Jgazat ezen jegzesnek ereiewel absq(ue) ullo 
Ju(ris) Remedio [UszT]. 1663 kezeseket adot, 
hogi Boer Janostol veve(n), eotĕt Menedeksegre 
elő hozna, vagi ha eleŏ nem hozhatná, maga 
teorvent állána [UszLt IX. 75. 51 fej.]. 
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eléhozódik szóba kerül ; a veni ín discuţie, a 
veni vorba despre; es kommt die Rede darauf, 
zur Sprache gebracht werden. 7686 : Biro Bálint 
Uram az néhai Istva(n) Geréb vr(am) Madara-
son lévő Udvar házánál lévén az el mult héten, 
mulatunk vala, az múlatás közben hozodék elé 
az Istva(n) Geréb Ur(am) hol mi alkalmatôssága 
eŏ kglme maga szájával vállá hogy eŏ kglme . . . 
Bethlen fal van a ' Szőlős kertb(en) ezer Tallért 
Talált [Dánfva Cs; BK]. 7778 Edgyűt t leue(n) 
a ' Btes Ceh hozodik elŏ hogy . . . hozott volt ide 
varosunk Concivis Atyankfia Szilagyi Mihály 
Ur(am) valami Asztalos munkakat [Kv; AsztCJk 
107]. 1722 Egy alkalmatossággal Al Gyogyra 
mentemben szállottam meg ebédre Királyfalván, 
az Mesternél, mely alkalmatossággal hozodék elé 
az Fogarasi Sámuel Uram dolga, beszéd közben 
[BfN X. 2/13]. 7747/1752 : hozodván elő Discursus-
ban mondották4 hogy . . . az Joszágb mind fiat 
illett [Dés; J H b K XXIX/34. - aGr. Csáky Imre 
tisztjei. bA Csákyaké]. 1753 egy alkalmatossággal 
az Illjefalvi és Aldobolyi Joszagnak birása hozodék 
elő s árendája [Gidófalva Hsz; Ks 22. XXIa] . 
1756 szó közben hozódik elé az Aszszony Tit. 
Henter Jánosné Aszszonyom el veszett pénzének 
dolga [Kv; Mk I X Vall. 179]. 1783/1805 : En az 
melly pénzel biztattam az Méltoságos Urat ollyan 
bizonyos voltam benne hogy meg kapom, de valami 
gaz rósz Emberis oda tanál t menni, és hogy elö 
hozodott a ' Méltoságos Vr egybe el rontot ta az 
eszít, már semmiképpen nem akarja ki adni [Kv; 
SLt XLVI. 7 Ferentzi György Suki Jánoshoz]. 
1804 által menék Firtos Várollyába éppen a 
Bironi, hozódék elé a Pap János meg verettetése 
[Pálfva U ; Pf. Pál András (34) szabad székely 
vall.]. 1813 beszélgetés végett hozzájok mentem 
volt s a ' többek között elé hozodék az is, hogy 
Dőmsődiné a ' Bundá já t le húzta az ut tza 
közepén [Dés; DLt 162. 6], 1820: (A bárónénak) 
több rósz akaróit nem t u d a m . . . Demén Márisko 
mikor előtte s előttem a Báróné elé hozodatt ugy 
tudam hogy még ditsérte a Bárónét [Aranyosrákos 
TA; J H b F. 48 Kovács Anna Budai Péterné 
(46) vall.]. 

előhozott felhozott, eml í t e t t ; amintit, pomenit ; 
angeführt, erwähnt. 1815 : az Hohenzollern Rege-
ment Reserva Escadronjánál való Ispotallybéii 
szolgálatra még alkalmatosnak talál tatot t paten-
talis Invalidus Kőz ember Krizbay Márton, a’ 
reserve Escadronhoz való be rukkolástól, elö 
hozott okainál fogva men t t é tétessék [Torda; 
TVLt rtlen]. 

eléidéz megidéz; a c i t a ; vorladen. 1586 : Waida 
Georgy Mészáros vallia, Mikoron Igyarto Georgy 
orsoliat megh fogtat ta volna, eleo Jdeze a ' leány 
ellen bizonsagnak [ K v ; T J k IV/1. 587]. 

elćidéztet megidéztet; a dispune să fie c i ta t ; 
vorladen lassen. 1600: Kis Caspartis penigh Nem 
az Bek Peter vadlasara hanem keoleomb keoleomb 

praesumtiokra es hallomasolcra az mi tizteonk 
zerenth ideztetteok ele minth zinthen egyebeket, 
valakikhez praesumtiok voltanak [Kv ; T J k VI/1. 
480]. 

eleinérő korán érő, korai; de timpuriu, copt de 
t impuriu; frühreif(end). 1797 : nem azon esztendő-
ben és napon készült és Íratott . . . hanem 1787-
ban az elein érő szilva érésének idejiben [Kanta 
Hsz; HSzjP]. XIX. sz. eleje: Bodoni elein erÖ 
Nyakas kŏrtŏély (!) Nro. 6. [Keménytelke TA; 
IB]. 1838—1745 : kozborszilva: eleinérő, apró-
szemű szilva [MNyTK 107]. 

eleinte, eleintén 1. kezdetben; la început ; an-
fangs. 1646 : eleinten annal néha teobbetis igir 
uala nekem ketek [Bádok K ; J H b 111/72]. 1715 
a Gjogjiak . . . azon nyil kaszálojak(na)k füvét 
esztendőnként el adták az oda telepedett emberek-
(ne)k eleinte négj forintért, osztán tizenkettőért, 
és igj mind felljebb felljebb menvén utolljára 
ötven forintra verték volt fel az árát, esztendőt 
által [Lupsa T A ; WH. Vontsa Flóra (64) vall.] I 
eleinte meg sem engette az eppitest az Commendans 
[Sárkány F ; UtI] . 1767 : eleintén csak nem három 
esztendőkig annak határát mindenűt békességesen 
birák, de azután lassanként kezdének az Ki* 
Kapusi lakósok bellyeb jőni [Gesztrágy K ; Bori*-
I I I . 2 Avordán Gavrill (40) zs vall.]. 1776: egy 
Csizi István nevezetű Gyulaianus Református 
Hadnagy ( : a ' ki Gróff Lázárnak Nagy Consilia-
riussa volt eleintén mig hamisságát . . . meg nem 
esmérte ä Groff:) [Szentdemeter U ; GyL gr-
Theresia Eszterházi (35) vall.]. 1777 : Az Albisi 
Tiszteletes Pap Barthos Kelemen ő kigyelme 
jelenté hogy a Bellicus Tiszt Vrak el árulták volna 
ő Kegyelmét, hitünkéi ebben semmi Sintsen, 
eleinte ugyan volt i t t a Szek előt egy kis baja de 
azis depuraltatott [Hsz; BLev.]. 1783: Nanya 
Makavéj eleintén némű nemű lopásokban elegyít-
vén magát t Udvari Tŏrvenyis l á t t a to t t réája 
[Faragó K ; GyL Oprika Lup (60) jb vall.]. 1810 ' 
eleintén Fizi Mihálly kévánta M i v h e l l y é b e 
viszszá rendeltetnia, minekutánna pedig látta 
volna, hogy kedve nem volna az önkéntes viszsza 

menetelre, ot tan a Gyűlésben le mondot t ezefl 
Kévánságárol [Kv; AsztCLev. — aLegényét]. 

3. a minap, a napokban, közelebbről; deunăzi» 
nu demult ; kürzlich, neulich. 1751 Az Szőlei 
. . . gazb(an) voltak a ' Nyáron, hanem most az 
eleintén tépette meg [Marossztkirály T A ; Told. 
29]. 1771 : a ' Gátis semmire való haszontalan* 
mig nem Sővénfalviakul az eleinteken jól meg nem 
kötöttük s meg igazítottuk [Sövényfva KK î 
J H b LVXII/174]. 1793: (A) h a t kalongya miö* 
egy 2 1/2 hétig ot tan hevervén bé vi t tem magam-
hoz hogy ot t ne veszszen s tsak az eleinten tsepete' 
tem el [Mezőbánd MT; MbK X I I . 98]. 1838-1845 : 
eleintek: Eleintek, eleinteken a napokban, köze-
lebbről, nem régen [MNyTK 107]. 

eleintek, eleinteken 1. eleinte 2. 
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eléizentet eléhívattat; a dispune să vină; hervor-
rufen lassen. 7679: ha a Czerjék uramék marhájok 

a falu tilalmas mezein járna vagy az erdőn, 
vagy ott erdőltetnének, Káinokfalva addig meg ne 
büntethesse, míg elő nem izentetik, és ha ő kegyel-
mek magok vagy szolgájok elő nem mennének, 
az falu meg büntethesse [Zalán Hsz; Barabás, 
SzO 388]. 

elé jár 1. elényúlik; a se întinde înainte ; (her)-
vorragen. 1613 : Az czwrnekis kel foldozás mert 
hullot el az sendeliben helliel helliel egj általfa 
megteoreot, k j az odor felet iar ele, k j ala agast 
vittek [HSzj udvarház al.]. 1716: A Dambok 
kőzőt elo jára [Csekelaka AF; EHA. - aA szántó-
föld]. 

2. kiáll; a fi ieşit ín afară; (her)vorstehen. 
1699 Az Ur eŏ Nga házáb(an) Faragott kő 
lábakon allo belŏll tüzelő Mázos kemencze jó 
melly(ne)k az allyab(an) edgy hosszú vas rud jár 
elő [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 

3. használatban van; a fi ín folosinţă; in Ge-
brauch sein/stehen. 1748 : Láttam . . . egy igen 
ritka munkás köves Tőrők Nyerget, tiszta ezüst 
kengyeleivel édgyűtt, melly nyereggel járt elé 
egy pár ezüstös pistal [Torda; Szentk.]. 7795 : 
Öt pár ezŭstes nyelű keseket kalányaval együtt 
láttunk, de több ele nem járt [Ákosfva MT; 
Told. 23]. 1807 : Három vas fogú Boronák, egyik-
nek sok fog hijja nem is járt elé [Körtvélyfája 
MT LLt]. 

elé járhat el járhat; a putea trece peste; hin-
durch/vorbeigehen können. 7597 megg (!) enget-
tek hogy azon az darab erdón marhaiok eleo 
Járhasson az Nagymezeyeknek [Alparét SzD; Ks]. 

eléjáró I. mn 1. előre jövő; care duce înainte; 
vorwärts führend/gehend. 1806 : a Falu felett elé 
járó út [Búzásbocsárd A F ; EHA]. 

2. kiálló; ieşit (înainte); hervorstehend. 1821 : 
az Abodi Gergely lapossán belöll elö járó életskénél 
[Szováta MT; Told.]. 

3. használatban levő; care este ín folosinţă; 
gebraucht, benützt. 1849 : Baratzkmagos elé járó 
abrasz 4 Sűtŏ Abrasz 6 Viseltes Cseléd abrant-
sos abrosz 6 [Wass]. 

4. viselő; de pur ta t ; Alltags-. Csak szk-ban: 
köntös. 1810 : Mindenféle halálomkor talaltato 

fejérnemuim ingeim Labravaloim Seb keszkenői(m) 
nyakravaloim és lájbiim elé járó mindennapi 
kŏntŏsseimet a régi modi aranyos ezüstöseimen 
kivŭl hagyom Tria Joseffnek [Héderfája K K ; 
IB gr. I. Bethlen Sámuel végr.]. 

II. fn elöljáró; conducător, superior; Vorsteher. 
1579 : Mykor vyza Ioŭe ha anakeloté der dŭrall 
Iòt volt most Inkab vyza Ioŭeben meg Inkab 
es Jelente hog ö fó Capitan volna és ó felsege 
lengell kyral hyvata lengel orzagban es ö lenne 
ezer loagoknak elo Jaro Es en ó Neky semy 
tyztesegel nem vagyok ayandekokat tartoznam 
Neky adny [Kv; Szám. 1/XVIII. 12]. 1589 : 
7 Janúary Gachya Jstwan elo Jaro volt Az Iesoui-

taknak. vitte azt Por Mathe vasarhellyg 2 Loual 
[Kv ; i.h. 4/VI. 95—6 Stenzely András sp kezével]. 

O Hn. 1757: az eléjáro Nevű hellyb(en) [Burjá-
nosóbuda K ; BHn 49]. 

eléjártatott elő-elővett, használatba fogott ; care 
este ín folosinţă; ab und zu gebraucht. 1850: 
Két darab szép elö nem jártatot t kamuka abrosz 
12 személyre való 40 vft . Más két darab szép 
— elö jartatott kamuka abrosz 12 személyre való 
32 vft | 15 darab elö jártatott zsák 6 vf t 20 i r 
[Algyógy H ; Born. F. Ii]. 

eléjárul előjön; a ieşi; hervorkommen. 1779 : 
jajszó kiáltásra az Exp(one)ns Vr éŏ Nsga Udvari 
birája is elő járulván, midőn Vdvari Cautio alá 
akarta volna tenni, ki miként aggrediálta s döfölte 
őtet ? [Fejér m. ; Mk Szüvás 5/3 vk]. 

eleje 1. vminek elülső része; partea de dinainte 
(a unui lucru) ; Vorderteil. 1596 : Hus uetel. Hozzu 
Peterteöl hozattam egy fel elejt, fel vtoliat egj 
zegiet merettem fel f 2 d 28 [Kv; Szám 6/XXIX. 
6]. 1607 a malom elejinn [Székelyfva préd. 
MT; EHA]. 1629 : Hintó elejre ualo Cziffra három 
darabba onnosok [Szentdemeter U ; LLt]. 1644 : 
Lakatos Ianos . . . kezde zjtkozodni mondua(n) 
Te czifra bestie kuruak be rútítottatok az haza(m) 
elejt, de bizoni Nem Iol iartok [Mv; MvLt 291. 
434a]. 7669: Ezen Udvarhaz eleŏtt vágjon egj òregh 
tanorok be kerteltetve az elei Sátoros, fedeles ker-
tel [Királyhalma NK; Ks 64. 46. 24a]. 1674: Vagyon 
egy veres Dufla Bársony kis suba harom rend, gaz-
dagh, prém az allyán az elei veres bojtos Barsonnyal 
béllet [Beszt.; Wass 72/6]. 1677 : Vas verő ház 

fúvó elejében való vas csőv no. 1 [Madaras 
Cs ; CsVh 50]. XVIII. sz. eleje : az melly lovak(na)k 
alacsony az elejek semmire válok, botlók tar tat-
lanok [JHb 17/10 lótart. ut.]. 1717 egy szép 
elő hasú tehenet űtőtt meg a' szél, az eleit nem 
birja, mint epűlhet ki belőlle nem tudom [Ap. 2]. 
1791 : Szína Vonutz is a ' Kortsomarost meg 
ragadá, s ketten rutul Czibárolták, és az Inginek 
elejit egészszen le hasiták [Árokalja SzD; J H b 
Jósika Miklós lev.]. 1808 : ítélet . . . A mi à sze-
keret nézi: Optio szerént a Fiu elvette a’ szekér-
nek eleit rudastol hozzá tartozott két Lőtsekkel 
együtt ; a ' két Leánynak pedig maradott à szeker-
nek hatullya két lajtorjájával és két Lőttsivel 
együtt [Asz; Borb. II] . - L. még ETA I, 67. 

Hn. 1665 : A Szilas elei szilassal édgyűt [Vaja 
MT; EHA]. 1786/1813 a Bűk elein vásárlott 
Föld [Kide K ; BHn 95]. 

2. elülső pata-pár; perechea de copite de dina-
inte ; vorderes Hufpaar. 1717 a lovaknak a kik-
nek kívántatott az elejekre patkokat üt te t tem 
[O.csesztve A F ; Ks 96 Szegedi János lev.]. 

3. ágyék; coapsă; Lende. 1820: Kérdezzék, 
igazë hogy el lett volna rothadva a Báró Urnák 
eleje, én azt mondattam . . . ha el lett volna rothad-
va, tavally Nyáran Szakátsnéja nem panaszolt 
volna az iránt hogy a Báró nemtsak erőltette 
hanem még a keszkenőit is el szakasztatta a méhes 
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kertbe tsak ketten lévén a Báróval [Aranyosrákos 
T A ; J H b F. 48 Bollos Nasztaszia Opra Juon 
felesége (20) majorosné vall.]. 

4. kezdet; început; Anfang. 7569 az My 
kegielmes vrunk ö felsege ada az kamora Ispan-
sagot Ifiw Vachy Peternek, vgian azon eztendö-
nek az eleyben [Nsz; MKsz 1896. 357]. 
1573: Pwskar gasparnak megh gazdagwla-
sanak Eleyt t Nem Tudom honnett voltt . . . 
hallottam hog' az felesegenek eleytwl maradót 
volna ezwst portéka Es Egyéb yozagokys mellyek-
bol penztt zerzett volna es vg' kezdette volna el 
az Arossagott [Kv; T J k III /3. 174b]. 1768 
szolgáltatott é okot arra, mivel a dolognak eleit 
nem lá that tam bizonyittani nem tudom [Katona 
K ; Born. XL/81 Darabant György (50) jb vall.] | 
mikor az eleit megh gondoltatok, akkor a ' vegitis 
megh kellett gondolni [Martonos U ; EMLt]. 
1855 September elejétől fogva a forro hideggel 
bajlodam [Uzon Hsz; K p V. 405]. 

Szk : a dolog ~ és utolja. 1604 Fabian Janos 
wakmereősegre watwe(n) magat t az Dolognak, 
sem eleytt, sem utolliatt megh ne(m) tekintue(n) 

Mindzenthy Benedek wramnak egy fewriz 
M )lnatt az korondy hataron ell puztitwan, vassait 
el hordotta [Korond U ; Ks 14. XXIX. 9]. 1606 
Kegmetek azért ne cziak az dolognak az eleyt 
haae(m) az vtolljatis considerallia, mert ha keg-
metek Bedeó Mihály Vramott akkori dologért 
hüboritani es karosittani akaria mingiarast az 
eó felsege gratiaia igy semmi rendeknek ne(m) 
h.iznal, kyt kegmetek megh Jtelhet [Káinok Hsz; 
UszT 20/14 „St . Bedeó t r ium sed. sic. capitaneus" 
aláírásával] # ~ tői fogva/fogudn(t) kezdettől. 1585: 
az tiztartoknak ketek nem tudna Semi instructio-
iokatt, es Akarna ketek meg tudni eleitwl fogva, 
michoda Instructiowal bír tak az tiztartok az falu-
kat [Kv; Szám. 3/XVI. 47]. 1590 Die 30 January, 
Az Q(ua)rta dolgát mindenkeppen eleyteol fogwa 
zorgalmatoson es ñywen el ighazytwan, az sok 
adossagokat, mellyeket keolteot az Waros az 
ideghen orzagokban t an i t t a to th Alumnusokra, es 
a’ Scliolabely professorokra mind megh fizett-
wen ennye pénzt ta la l tanak keszen f : 487./9 
[Kv; i.h. 4 /XXIII . 1]. 1592/1593 Tudom az 
Reti Malmon alol mely porond ziget vagion . . . 
kouachios porond vala elejteól fogua az Kws 
zamos vize hanja fel Daes feleol való felin mellette 
[Décse SzD; Ks]. 1594 : Miért hogy eleiteol fogh-
wan ez Varos, az orzagh feiedelminek es mellette 
való tanacli vraknak az vy eztendeoknek eleode-
den, aiandekokkal zoktak kegielmessegeoket io 
akarattiokat ez varoshoz kapchiolnj, Annak 
okaert vetettenek eo kgmek Adot egy vonásra 
f 2 | ez Azzonj eleiteol foghwant lopasba viselte 
eletet [Kv; TanJk 1/1. 228, T J k V/l . 460]. 1597 
Giortiat az wrak Aztalara pohár szekre es kocysok-
nak mint hogy wyasz Giortiatis Eroltedtek hogy 
adgiak mint eleytwl fogŭan t Nekem nem wolt 
nem is chinaltathatok Oregfaggiò Tiortakat (!) chi-
naltadtam az wrak Aztalara [Kv; Szám. 7/XIV. 20 
Th. Masass sp kezével] | eleytol foghwa az Vrak 
zolgaya woltam semmy gondom az Hatar dolgara 
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nem wolt [Szinye SzD; Ks]. 1627: eleitol foguán 
ez uolt az szokás hogy valamely kereskedeö Ember, 
akarmy neuel neuezendeo Marhat idegen Orszagbul 
el adasnak es kereskedesnek okaiért be hozot ez 
Orszaghban Molduanak es HauaselfeŐldnek akar 
miczioda utt ian, de mindenkoron huzaddal, auagy 
Harminczaddal tar toztanak [Gyf; Törzs. fej.]. 
1650 soha eleitül fogván azon az Fejeregyhazi 
reten . . . szabados szekerut nem engedtetet 
[KvAkKt Mss 340]. 1666/1681 : Dicseretes Eleim 
. . . ez Hunyadi varossomat eleitűi fogva idegen 
és jŏveveny emberekkel pusztasagbol eppitetven 
szarnyok alat oltalmazták [Vh; VhU 229]. 1716 : 
az hatarnak Soványságok (!) képest hol egyűt 
hol másut t aeconomizaltak eleitől fogva az ante-
cessor Possessorakis Colonicális sessio u tan való 
főldekett fogván fel [Grid; B f N 92. 4 Naláczi 
Lajos urb.]. 1735 Citatoria Relatoriambol vilá-
goson Constál, hogy engemet micsoda hallatlan 
mérges meg étetésre való materiakkal, ugy mint 
Fejer mázzal, egér kővel eleitől fogva kivánt el 
veszteni és meg ölni aminthogy mégis étetet t 
[Dés; Jk] . 1741 Egri János Ur(am) . . . mind 
az birák(na)k, mind az falunak sok hasznára 
volt eleitül fogva [M.fráta K ; BLt 1 Fazakas 
Stephan (32) zs vall.]. 1770 : (A szőlőmunkásoknak) 
eledelek minthogy főt tet és egyébb ázalékat 
nékik nem szoktak adni négy négy Czipoval pót-
lódat eleitől fogva [Backamadaras MT; Ks 38. 
I I . 28]. 1818 eleitől fogva a szokás volt, hogy egy 
Esztendőben két versen : Tavaszszal, és ősszel az 
ugy nevezett Dézma Szekek t a r t a tnak [ H ; Ks 
91. C. 8] -Ct veheti, a. elháríthat. 1589 Megh 
ertettek Vrunk Missilis leweleth, Mellynek semmy-
wel eleyt varosul Nem vehetik, egy Elseŏbe, hanein 
keonyeorgessel Azért Biro vram eó Kgme Munka-
loggiek, Vrűnkhoz kerie keonyeoreogyen Mennél 
iob móddal tudgia eo kgme [Kv ; T a n J k 1/1. 105]. 
1594 Mierthogi penig az vristennek kemeni 
feniegeteset es ostorát feiwnkeon erezzwk, kire 
az mi bwnejinkel ingerlettwk eo felseget nem 
egiebel hanem zwbeol való ohaitassal, keonieor-
gessel vehettiuk elejt ennek az reánk keouetke-
zendeo vezedelemnek [Kv; T a n J k 1/1. 240]-
— b. megszüntethet. 1640 : Azt is hallottam Koncz 
Judittól, hogy őneki most sérése vagyon; most 
akkora, mint egy lúdmony, de ha eleit nem v e h e t i , 
akkora is leszen, mint egy süveg [Mv; MvLt 291. 
218a átírásban I] -Lt veszi. a. elébe kerül, 
megelőz. 7592 : Mikor Huniadról Iwnek ez el 
mult eztendeoben az sokadalombol, az meli zekereö 
zabo Balint vala, eleonket veue, es ereossen kezde 
mondani Gergeli Kouachnenak, zalle (!)a vg* 
mond esse kurua, mert ne(m) vagi melto hogi 
jámborok keozeot egi zekerbe wlhes [Kv; T J ^ 
V/l . 204. — aHangkivetéses a l ak ; o lv : szál le» 
azaz szállj le !]. XVIII. sz. senki az útban e g y i k 
a másik szekerének eleit ne vegye [DFaz. 31]-
— b. elébe vág, megakadályoz. 1581 Lattiak 
kegmek hogy eza oly Incendium es oly twz kit 
olayal ne(m) kel oltany hane(m) Menne (!) hamareb 
lehet Ennek eleyt kellie(n) venny hogy erót 
vegie(n) es lángot ne wessen [ K v ; T a n J k V/3* 
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240b. — aA „belseo gywlelsegh, es egymás elle(n) 
való Indulat"] . — e. megakadályoz, elhárít. 1579 : 
ha penigh igassagunkhoz vgya(n) nem byzhatunk, 
Latnok, hogy másképpé (n) venneok eleyt az 
dolognak [Kv; i.h. 201a]. 7765/7770 az 
Viz az Exponens Vr főidét mossa máig is és 
szaggattya szüntelen lia eleit nem veszi ell is hasit-
tya, a mint hozzája Fogott [Széplak K K ; SLt 
évr. Transs. 350]. 1794 Mivelhogy a ' Verŏs 
Kovatsi munkát folytatto Atyánkfiai minden-
felŏll annyera le t i l tat tanak a Szennek vasarlatt 
erdejikrŏl (így!) hogy a’ mia tellyesseggel meg 
akadalyoztatott a vas tsinalasnak mestersege 
kerdesben tetetŏdet t hogy mi modon kelletnek 
ennek elejet venni és orvosolni® [Torockó; TLev. 
9/26. — aKöv. az eleje-vevés, ill. orvoslás módjára 
von. vélekedés előadása]. — d. végét veti, meg-
szünteti. 1577 : Az Colostromba való Balwanyozas 
felól zoltak eo kegmek Miért hogy penig napról 
napra howa towab az balwanyozas mind erot 
vezen, kybol Ieowendeo romlást es vezedelmet 
Remeinek lenny es az iste(n)nek haragianak fel 
gerjedeset, Annak okaert eo kegmet Byro vramat 
tanachyawal keryk hogy venne eleyt eo kegmek, 
es ha zwkseg vgian eomagais Byro vram zemelye 
zere(n)t talallya meg a ' feyedelmet, es ha lehet 
s ' dolgot tawoztassa el eo kegmek [Kv; T a n J k 
V/3. 156b]. XVIII. sz. eleje Az melly lovat ă 
follyŏ keh háborgat, az fen meg irt kigyŏ f ŭ 
gyŭkérel való praxissal kell elejt venni [ JHb 
17/10 lótartási ut.]. 1719 hogy ezen nagy húzás-
nak, vonásnak a m. gubernium eleit vegye és az 
eddig valónak is refusiojárúi a tyai gondviselése 
szerént prospicialjon, instálunk alázatosan [Cssz; 
SzO VII, 263]. 1765 ha azonn Murvai fején 
esett Seb curaltatott vólna nem lehetett volna 
halálosnak mondani, de harmad nap múlva hiv-
tanak Borbélyt curáltatása végett, mikor már 
meg mérgesedett volt a Seb, és elejit nem lehetett 
venni [Torda; T J k V. 259]. — e. elkerül; 1599: 
Zollek ereosse(n) mo(n)da(m), Christoph vra(m) 
kérlek ne ieoj el ; ved kylembe(n) elejt az egy 
ytesnek [UszT 13/105]. 

Sz. 1806 sokszor a’ minek ma elejit vehettyűk, 
hónap azt nem tehettyűk [Mv; Ks Miss. I Thuróczy 
Károly lev.]. 

5. -Ln a. kezdetben, eleinte ; la început ; anfangs. 
1592 Eleyn meegh few sem volt rayta , de hogy 
zaggatnj kezde az viz zent Benedek fele, vgy 
kezde fellieb telnj, es meg feoueniesedny lia 
mikor meg fwueswlt rea ment akar k j barina 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 1592j 1593 az porondos 
síget elejn az oly kichid porond vala, hogy 
few sem igen vala ra j t a [uo.; Ks] . 1599 : Myvel 
elein egj Vr birodalma alat volt Zynye es Alpretth, 
Eggík az másik hataran zabadon I r t o t t es birth 
promiscue [Dés; Eszt-Mk]. 1628 Zent eged 
Elejn három rizre volt, vas, Botos, es Lókós rizre, 
Az Vas Mate hazatul fogua mind Vas riznek 
vallottak az eleinis rigenten en előttem az rigi 
öreg emberek . . . , mint idegenedet el elejn az 
Vasaktol en azt nem tudom [Wass „Nic. Ratoni 
de Zent eged" (65) ns vall.]. 1640 : Korczoman 

elein ket hordo bort at tanak ki kőzikb(e) [Grid 
F ; UC 14/48. 31]. 1657 az emberséges emberekkel 
borital közt való mulatságot én is igen szerettem 
elein, igen is gyakorlottam [Kemön. 15 — 6]. 
1674 Testenek fogyatkozása nem most esett 
raj ta , azért ha elein mikor Taxassa lót Santa volt 
s megh adhat ta az négy forintot, mostis maradgyon 
abban [VhU 474 Thökölyi Imre vál. „Haczodi 
Dan Szőts Suplicatiojara"]. — b. a legelején; la 
începutul începutului, la început de t o t ; gleich 
am Anfang. 1590 : Veottem eleyn 200 Kapozta 
feot p(ro) f. 3. Az Kad meg nem tellek veottem 
100 Kapozta feoth p(ro) f. 1. [Kv; Szám. 4/XVII. 
11]. 1728 : (Ha a mester) elein, közép, vagj vége 
feleis fel hadna az munkát . . . akár honnét el 
hozathassuk és az Város munkájának el végzésére 
adigalhassuk [Dés; Jk] . — e. az évszak kezdetén, 
korán; la începutul anotimpului, devreme; am 
Anfang der Jahreszeit, f rüh. 1732 Az őszi vetés 
elein Szokott lenni, Szent kereszt, Kis Aszszony 
és Égjed Hetein rend Szerént; Az késői vetéshez 
keveset kell bizni [Kóród K K ; Ks 12. I] . XIX. sz. 
eleje Udvar helyi király kŏrtŏvel amely elejin 
erik Nro 6 [Keménytelke TA; IB]. 

(>. j ava ; partea cea mai bună ; das Beste. 1606 : 
(Búzáját) Fanchalj Ferenznel czeplettek el es az 
eley E ŏ t keòbel uolt [UszT 20/11]. 1642 t iszta 
buzat Czepeltetett el vetesnek ket t szeris szórtak 
megh, s-annakis az Eleit vit tek Gialuba, s-ugy 
vettet te el az utolliat Cziponak swttet te [Jegenye 
K ; GyU 75]. 1676 : Kender magh elei Cŭb 34//3 
Kender magh utoly Cŭb 13//2 [Porumbák F ; 
UtI] . 1690 Ezen Gabonas Haz Tölgy f a Desz-
kákká! vagyon Ha t Szakaszokra el rekesztve, 
vagyon ezekbe(n) de p(rae)senti Buza az Eleje 
Sax Cub 203//3. az utollya Sax. Cub. 24 [BK. 
Kentelki lelt. 7]. 1714 : Retyi Ur(am) az Ur tőrők 
buzajan(a)k az szepit ki valogatvan ugj a Dézma 
tőrőkbuzan(a)k is az eleit el csepeltetven el ada 
[Mocs K ; Born. VIII . 3 Mintes Györgj (30) jb 
vall.]. 1730 el végezvén a 400 kalongyas 
Asztagnak Csipelését másodszori szórásból let 
eleje Mett. 201 Masodgya mett . 17 [Szentbenedek 
SzD ; Ks 70 Szám. 51]. 1745 az Mezőn fel osztván 
az mag(na)k Való Búzát . ezt el Csépelvén 
lett belőle mett . eleje 134. utollya mett 9 [Mihálcfva 
A F ; Bál. 71]. 1762 El tsépeltűnk 65 kalangya 
Ŏsz búzát, mellynek szeme lőtt eleje 95. véka 
másodja 7. véka, utolja vagyis gazza 6. véka 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 1785 Az Búzából 
lőtt két kalongyábol Eleje két véka ( : felit a 
vékáról le ütvén mérve :) utolja harmadfél kupa 
[Miklósfva U ; Ks 73. 55]. 1806 Az ősz Búzát 
el Csipeltetvén Regius ellőt let Eleje 150 véka 
másagya 3 veka [Mezőcsán TA; Ks 65. 44. 11]. 
1834 : Kalotsárola be viszen 76 véka tengerit 
elejit [Somb. II . - aKiskalocsa SzD]. 

7. átv kb. színe-java; de f run te ; die Beste. 
1614: az szine és elei az város népének béfu-
tánk-búdosánk Brassóba [BTN 50]. 1736 : Nagy-
Boldogasszony napján az monostori* templom-
ban búcsú volt messze földről az catholicus mind 
urak s mind nemesség, község oda t aka rod tanak ; 
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az embereknek az eleit az páterek az monostori 
házok kertiben való tornáczba ebédre hi t ták 
[MetTr 435. - aKm-on levő]. 1814: meg tértünk 
a Patak Ároknak intézett Hellynek ki nyittására 
ahovais midŏnn meg érkeztünk megálván vártuk 
a Sinfalvi közönséget, űdő telve el érkeztek neve-
zetesen a Birák a Falu Eleivel [Asz; Borb. I I 
Kövendi Létai Peter hites ass. kezével]. 

8. 7736: az legény, ha nagy ember gyermeke 
volt, az mátkájának száz aranyat küldött . . . ; 
rendszerént az öreg asszonyt és az leány apjának 
az cselédeinek az eleit megajándékozta [MetTr 
377]. 

9. Csak szr-os a lakban: előm, (előd), eleje s tb . ; 
strămoş, predecesor; Vorfahr, Ahn. 1573 : hallot-
t am hog' az felesegenek eleytwl maradt volna 
ezwst portéka Es Egyéb yozagokys [Kv; T J k 
III /3. 174b]. 1590/1593 : ez peres feoldet minden-
kor az Serienj Miklos eleji birtak, kazaltak, es az 
Molmon alol elis chóualtak, chiak az Eorleo embe-
rek barmanak volt zabad r a j t a J a r n j [Bálványos-
váralja SzD; Ks]. 1602 : bizonitsanak . . . hogj 
rezek uagio(n) az falu hataraba(n), es hogj ennek 
eleotteis mind uetes kertek, porgolatok, kapuk 
saroknak megh czinalasaba(n) edgiesek uoltak az 
eleik az falual [UszT 16/2]. 1628: az a peres 
öröksegh aszt tudom hogi az Opra Arszia eleike 
uolt de en aszt nem tudom mint a t tak el sem aldo-
masaban sem az vetelben nem uoltam [Récse F ; 
Szád. „Reczen lakó Komsa Popa" (70) vall.]. 
1637 : Tudom s emlekezem reaia hogy Getzi 
Istva(n) mégh az eleieketis szolgalta Was Ferencz-
nek (így!) [Kv; LLt „Ursula Zakaczj Martini 
Gyuto rel. vidua" vall.]. 1649/1681 Méltoságos 
Eleim ebbeli adomanyokat enis confirmalom 
[Vh; VhU 231]. 1674 : Vagyon egy kard mely 
ez Uram eleije volt [Beszt.; Wass 72/6]. 1685: 
admonealtattyak . . . Gyŏrŏf i György Ur(am)at 
arra hogj előtte Visellye azt a Contractust, 
melly az eo kgk edes elejek . Néhai Gyŏrŏfi 
Janos Ura(m) es Tholdalaghi Borbara Aszony 
közöt t lő t t volt [Désfva K K ; Ks 4. 1]. 1697 : 
hallottam ezen n Udvar Ház heljet hogi regen 

T : N : Racz Christina aszoni elejeke löt volna, 
de én az ha tárá t nem tudom [Derzse SzD; J H b 
111/63 Duda Tamás (70) jb vall.]. 1722 : azon 
haz hely . . . Vass rész, és az ŏ kglmek elejek (ne) k 
Dajkasagáért a t ták volna az Vass Urak elejek. 
Még Magatul ŏ kglmetŭl ug j hallottam hogj az 
eleinek szolgalattjaban a t t á k [Göc SzD; Wass. 
Vig György (45) jb vall.]. 1727 : remélvén ő 
Felsége keglmesen hogy Groff Kornis Ferencz 
. . maga Eleje és Genitora nyomdokát ő Felségé-
hez hivséges és hasznos szolgálattyának praestá-
lásában követvén, . . . ezen Haza közönséges 
Jovának promovealását, egész hivséggel és homa-
gialis Devotioval fogja munkálódni [Nsz; Ks 
18/XCIII gub.]. 1736 u.: I t t Miklósvárszékben, 
kétség kivűl más helyeken is, barátságosan éltek 
eleink egymással [MetTrCs 457. — L. még i.h. 
481]. 1740 : Rákoson lakó Borbély Sámuel és 
Is tván vr(am)ék requiralván kérének engemet 
hogy abban N(em)es szék Uy Kŏnyveb(en) . . . 

keresnem fel mitsoda Conditioju es korbéli embe-
rek (ne) k iratatta(na)k volt az eo kgek elejek 
[Asz; Borb. I] . 1751 : Hallat tam hogy az Gombá-
sek eleje Csontos leánt vet t volt [i.h. „Szász Sig-
mond ex Szent Márton" a (60) jb vall. — aSzép-
kenyerűsztmárton SzD]. 1753: egy szántó Főidet 
még az előm szerzett volt | azon Főidet az ő eleje 
szerzette volt [Msz; VK]. 1777 Néhai Bonis 
János Uram . . . meg kinált engemet azon földel, 
azt mondván hogy váltanám ki azon Főidet, 
mivel azt a ' Dálnokiak oppignorálták volt az o-
Kigyelmek Elejének [Dés; Ks 79. 29. 270]. 1802 
az eleiknek o t tan a valami Szüva fai lettek volna 
[Aranyosrákos T A ; Borb. — aA szőlőben]. 1817 : 
Én értem ifiju koromban mikor ezen helyre a ' 
Beke Uramék elejik, vagy Nagy At tyok telepedtek 
meg [Sződemeter Sz; Told. 47]. 1819 : az ö Elejek 
is vérrel nyerték kevés örökségeket [Nagysomkút 
Sz t ; Ks 67. 47. 28]. 1826 : Ez t a helyet . . . eleitől 
fogva a mostani Exponenseknek elejekis használ-
tak [Albis Hsz ; BLev. Vall. 4]. 

10. (céhbeli) előd; predecesor (ín breaslă); 
(Zunft-)Vorgänger. 1748 : az emiitett Mester asztal 
nem a ' mostani öregek al(ta)l fordi ta to t t pénzre, 
hanem régi elejekrŏl igy szállott rájok, és jam 
antiquo usu igy roboraltatott [Torda; T J k I I I . 
222]. 

11. kb. (a had) elő/első csapa ta ; avangardă; 
Vortrupp. 1653 : De a Báthori Sigmond jövésének 
a hire elérkezvén, alá jöt tünk vala lovak hátán , 
és i t thon voltunk a hogy éjjel a f u tó kurtánoknak 
az eleje elérkezék [ETA I] . 

A bizonytalan fog. miatt '(a had) derék csapata/dereka'" 
jel-sel is számolhatni. 

eleje-búza tiszta búza ; grîu c u r a t ; Reinkorn/ 
weizen. 1793 : ta lál tatot t a ' gabonásba . . . 1 Eleje 
Buza mint a ' Csűrbe meg rostá l ta tot t Véka 253. 
2 Másod Buza 135 1/2. 3 Harmad (1) vagy utsu 
Majorságnak való 110 [Kályán K ; J F 36 LevK 
273 Vég Mihály lev.] | Drott Rostával meg rostált 
szép, eleje buza vagyon 343 Véka [Hadad S z ; 
i.h. 243 Vintze István lev.]. 

eleji kezdeti; de început; anfänglich. 1589 : 
a ' hatar dolga Nem utolso, seot Nagy gondwisse-
lessel kelletik otalmazny, holot mostannis az 
Eley gondwisseletlensegh miath mindé (n) feleol 
Walo hatarunk perbe Wezedelmezik [ K v ; TanJk 
1/1. 105]. 

eléjő 1. előjön; a apărea; hervorkommen. 
1573 : Ele Ieo Kappa Myhal, es hogi megh esmery 
Mond neky hwl Iars zomzed vram [Kv ; T J k 
III /3. 49]. 1582: Anna Kalachswtheó Andrasne 
fassa est hog mondottak hog Mezítelen kard wolna 
Danchak Janos holna Alat, es égkor eleo Ieowe, 
Latham hog be fenyegete az Kosdine hazahoz, 
zolais de Nem erthetewk mert chak Ghwgieogh 
wala [Kv; T J k IV/1. 18]. 1584 : El Mene bekewel 
a ' Borbély, Es ha t Az vta(n) . . . eleo Ieot, es 
Daroczi Boldisár haza ellenebe le wl t [Kv; i h . 
336]. 1592: Zigiarto Mathiasne Catalin vall ia: 
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Latam Tamast az Eottues Peter zolgaiat . . . hogi 
•az Lakatos Tamas haza feleol Iw vala eleo [Kv; 
TJk V/l. 253]. 1599: vgy vall minth az felseo 
tanok, azt latta hogy az lowak mind el zakadoz-
tanak volt es az fel lajtaris el esset az lorol tehat 
vgy leo gyalogh ele [Kv ; TJk VI/1. 379]. 1610 
egiszer Margit azony, Budaj MihályJdeakne, Taffota 
zokniaya rayta künn hazam eleót az malom feleol 
nagy Zontiolodwa Jeowe eleo [Dés; DLt 321]. 

2. kijön; a ieşi; her/hinauskommen. 1584 
Anna R(e)l(i)cta Antony Kwthi . . . vallia hogi 
eo Danchak Ianosnak az kochis legenek ellen semmy 
zowat Es semmy zandekat Nem hallotta sem fenie-
geteseth, chak lata(m) hog Danchak János megh 
rikolthwan magat eleo leowe a’ keòfal Mellel, 
es fel mene es ig chapanak eózwe [Kv; TJk 
IV/1. 18]. 1597 : az megy ereskor latam hogi az 
Feŏrkeol Mihály fia az Chizar Peterne kerti feleol 
az zorosbol ele ieo wala az kebele rakwa wala 
gyewmeolchel [Kv; TJk V/l. 106]. 1629 haliam 
az nagy beogest, melyre ismét fel kelue(n) ele 
jeowek [Kv; TJk 29]. 1633 el menuen az bor-
zaba latam hogj le wlenek de oth mit. czinaltanak 
en nem lattam de égikor eleo jeouenek az borzabol 
s Latam hogi az leannak veres az inge az Legen-
nekis az szwre veres vala [Mv; MvLt 290. 132b]. 
1635 látáin hogy az Kertemból hátul eleo jó ve 
ez az Jaráine, utánná egy káthoná, de en semmi 
gonozsagat hozza ne(m) láttá(m) [Mv; i.h. 291. 
50a]. 1692 : Pávák felessen vannak; de mivel 
nyári idŏ lévén mint teli időn enni ele nem jŭnek 
széllyel a Gyümölcsös kertekb(en) elődnek 
{Mezőbodon TA; BK Inv. 26]. 1757 : az Atyám 
Pásztorával Keményes élire elé jöttünk, és bé 
ereszkettŭnk ide az északos felibe a' bükbe [Gyszm ; 
DE 3]. 

3. 1597 eg wtth iw eleo alpret fele fen az 
erdőbe [Girót SzD; Ks]. 1749 : az Erdő szilin 
belől az Melly ut elő jŭ s ki megjen a Széna fu 
szileré [Fejérd K ; Szentk. Salat Mihalv (50) 
jb vall.]. 

4. előkerül; a apărea/veni; hervorkommen. 
1570 egy Nap hamar del wthan Menth volt zabo 
János hazahoz hogy adossagath kerye megh az 
azzontul, Nem talalya megh az azzont, Es otth 
Marad mynd addeglan hogy megh varya honnat 
leo eleh [Kv; TJk III/2. 23]. 1573: (Miklós) 
Megen hatra zwksegeiert, Es hogi eleh Ieot volna, 
Azt Nem Twgia ky haboritotta volt meg Myklost 
chiak hogi hallotta zytkozodasat [Kv; TJk III/3. 
225]. 1601 : Kowach Ferencz vallya enys ott 
valamy bort Akarok vala meretny azonban ele 
leowe az darabant az chapzekhez es egy bor 
Iwh (I) chiupor vala kazeben kezde mondanj az 
az chaplarnak hogy Aggyon bort mert archul 
eothy az chiuprot hozzaya [Kv; T J k VI/1. 547]. 
7696 honnan kellet elŏ jŭni ennyi sok aranj 
marhanak [Mv; Bál. 85]. 1717 Botye Lup elé 
jö t t az bujdosobol [KGy]. 1807 Kis Mama Pali 
batsiék tegnap estve Szamosujvára mentek Bálba, 
ma délután fél a 3ra jöttek elé [D35; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 220]. 

5. megjön; a sosi; ankommen. 1768 : most 

ŏszszel hogy elő jŏvek csépi öböl kezdém hallo-
gatni, hogj sok szép pénze Mariássa petakja vagyon, 
és bŏvŏn kőit [Martonos Hsz; Pf]. 1788 : Nékem 
is részünkről nagy dolgom maradott vala Sopiá-
latlan, de hogy elé jöttem Udvarfalvárol tsak 
ebédeltem, estvére kellett mennem Régenbe, 's 
azolta tegnap kerültem viszszá [Kisillye MT; 
IB. Rosnyai János lev.]. 1801 : az Gyékényekbőlis 
ugyan jó volna Sukrais küldeni, ha a Borvizről 
elé jőnek a Mgos Vrak [F.zsuk K ; LLt Fasc. 17]. 
1809 : Barthos Danielné . . . Férje hire nélkűlt 
a Zállag Summát nem levalá hanem mondá. 
Ha az Uram elé jő lássa mi tévős légyen [Albis 
Hsz; BLev.]. 

6. eljön; a veni; kommen. 1589/XVII. sz. eleje : 
Mikoron penigh uagy az Mesterek keőzwl vagi 
háza nepe keőzwl valaki ez alsó világból ki múlik, 
es annak megh hirdetet temetesere eleő nem jeő-
uend valamely mester, húszon eőt penszt uegienek 
raita, ha elegedendô okat nem adhattia [Kv; Kőm-
CArt. 24]. XVIII. sz. eleje Az harmadik Articulus. 
Az becsületes Czé minden Esztendőben kétszer 
Cze Gyűlést tarcsanak (így!), es tartaznak elé 
jőni az becsületes Czé Att ja házahoz [Kv; Poszt-
CArt.]. 

7. ott terem, oda toppan, megjelenik; a se 
înfăţişa, a apărea; plötzlich erscheinen, auftauchen. 
1582 : akor az Ideobe hallottam vala hogy vadnak 
Eordeongeos keonywek es ha ember olwas benne 
tehat eleo Ieonek az Eordeogeok, ha valami dolgot 
eleykbe ember hirtelen nem ad, tehat vagy eo 
magat vizik el vagy megh bantiàk [Kv; TJk 
IV/1. 106]. 

8. megjelenik; a apărea; erscheinen. 1573 
Vtana Zombaton Esmet p(ro)testal hogy Eo 
leien volna az Zek Zynen De peresse Nem Ieoue 
eleh, az ky Eotet Be vádlottá [Kv; T J k III/3. 
114]. 1578 Wegeztek eo kegmek hogy minde(n) 
Zam ado tyztbelyek kezek legienek minde(n) 
Laistromywal, vagy hogy valamykor az walaztot 
zam weweok elo hywattyak hogy mindé(n) ok 
wetetlen, es minden halogatas nelkwl elo Ieoien 
Az Zamadasra mindenik [Kv; TanJk V/3. 176b]. 
1584 : Haliam hogy estwe ez Borbély legeny oth 
eleo leowe es megh rikolta magat, esmeg vizza 
leowe es rikolta [Kv; TJk IV/1. 335]. 1736 
Ha akkor kötött hajjal vagy zacskóban varrott 
hajjal valaki elé jött volna, azt mindnyájan kaczag-
ták s csúfolták volna, s azt tudták volna, hogy 
farsangos [MetTr 354]. 

9. előáll; a se prezenta; vortreten. 1703 A' 
B. Ceh egyben gyűlue(n) holmi szűkseges dolgok-
rol discuralvan, Jŏue elé Szabó György mester 
leue(n) illyen kevansaga a’ B Céh elot t a [Kv; 
AsztCJk 55. — aKöv. az ügy előadása]. 1708 : 
még eddig csak edgy Pallért „sem tudék allitani 
szép szerint senkit ne(m) Talalhatok. A Birak 
penig anyera occupatusok az ŏ Felge Servitiumá-
b(an) hogy altalak Semmi dolgot ne(m) folytat-
hatok csak a ' mig elejekb(en) adom, de sok kŏzzŭl-
lŏk mégh elŏ sem jŏttenek mióta bé allotta(m) 
[Fog.; KJ . Fogarasi János lev.]. 1757: Uduar 
Biró Vram publicáltatta vólt, hogy a ' kinek adós 
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jőjjen elé, és mi Birákul Betsű szerint javaiból 
az Creditorokat fizessük ki [Gálfva K K ; Ks 66. 
45. 17c]. 

10. (szolgálatos) előáll, jelentkezik ; a se prezenta 
(despre cel de serviciu); sich melden, eintreffen. 
1623 (A jb-ok) zofogadattlanok Ne legyenek 
az Zolgalatt eleóit zokasok zerent ell ne buyanak 
hyuatlan ky ky az Eo hetibe (n) eleö Jőyeőn es az 
Zolgalatott melyet akor eleybe (n) adnak vegb(en) 
vegyek (így!) [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

11. (törvényre) eléáll, megjelenik; a compărea; 
sich vor dem Gericht darstellen/erscheinen. 
1573 Zarko Gĕrgy ely keowetzet Dolgáért, 
Es fogatta hogi Eleh Ieo tĕrwenre cheotĕr-
tekreh [Kv; T J k III/3. 200b]. 1600 En 

napot hagyek nekik hogy mely napra tar-
tozzanak el ieönni, De az mely napot en ren-
deltem hogy ele ieöienek, az legeny ki kere kezem-
ből, es nem ieöwe az zamadasra [UszT 15/40]. 
1657: (A) Gŏrŏgh Certificaltatta Nemzetes Barczai 
György Uromot, egy petreni Iobagia altal. az 
Nolczad nap Elŏ jŏven . . . mi jelen leven, most 
sem iót Elő, sem nem Tudositot . . . mi miat nem 
iohet az Tŏrvenyre [Lozsád H ; BK Mise. 1143]. 
1668 Jövendő Partialisunkra jŏjŏn elő relato-
riajval s valaszsza leszen [SzJk 103]. 

12. elérkezik/jön; a sosi/veni; (dazu)kommen. 
1574 Mykor az tyzen Eoted Nap eleh Ieonne 
Azkor esmet meg kyaltaszak Minden vehakon 
hogi három hetre valaky Be ne(m) hozzaa Meg 
fogiak [Kv; TanJk V/3. 97b. - aTi. az adót]. 
1575 az ado zedew vraim ez Ieowendeo zent 
Marton napig Minden Restantiaiwal egetembe 
fely zediek,a hogy mykor Ideie eleo Ieo Tyzta 
Regestumot agianak eleo [Kv; i.h. 128a. — aTi. 
az adót]. 1588 : ha az vegezet napra meg nem ad-
nak az pénzt az Romlottiaka hat az en ket fiam 
fogwa tartozzanak oda vinni Sombori vram kezebe 
azokat az foglyokath. Ezenkeozbe az vegezet nap 
eleo Jeo, Az en fiaim oda mennek azokhoz az 
kikért kezesek voltak mondnak no twggiatok 
hogy ma az keoteoth nap azért kezen vattoke 
[Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb vall. - aA 
Romlott (Sz) falubeliek]. 1600 Mikor az teórueny 
nap ele ieóue ele allatta Cziki Simo Az bizonjsa-
gokat mellieknek feleletek igy keóuetkeozika 

[UszT 15/21. - aKöv. a vall.]. 1618: Es miko-
ron ez utan eleö Jwt wolna az szek auagi az 
teöruini napia, Fel alla Kortomaz Georgi es 
megh halgatak feleletit Kortomaz Georginek [Vaj-
dasztiván MT; RDL I. 12]. 1653)1655: jó l le-
het mégh Virágh Vasárnap elő nem jött, mind 
az által kglddel való beszèlgetesem szerint választ 
várok mostani alkalmatosságh miatt [Kv ; CartTr 
II . 876], - L. még ETA I, 140 -1 . 

Szk : ~ az idő eljön/érkezik az ideje. 1597 
Biro vram ew kegme az Capitanok melle polgáro-
kat adwan mindé(n) fertaliokat megh iartasson 
circaltasson mierthogi talaltatnak oly emberek, 
akik eomagok az kenierben sem ehetnek meghis 
két három zolgat tarthanak ewegre hogi az ideo 
ele Ieöwe(n) az zeoleö myre iartassak [Kv; TanJk 
1/1. 294-5] . 
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13. elő/kibújik; a ieşi; hervorkommen. 1740 
a' Sertések szép húsban vannak dé félő né talám 
meg né dőglenék (!) . . mitól fogván a ' Csoljan 
éli jött mind adtan(a)k közben közben nékiëk 
[Noszoly SzD; Ap. 2 Bak András lev.]. 

14. forgalomba kerül; a intra ín circulaţie; 
in Umlauf kommen. 1730 Az Arany pénz és 
nagjobb ezüst monetakmeg fogj átkozván Váro-
sunkon; minthogj apro pénzek bővebben jöttek 
elő; égjszer a nagy hasú Lejtnant(na)k kellett 
adm(ini)stralnom többire apro pénzt [Kv; Szám. 
56/XIX. 28]. 

15. mutatkozik; a se arăta; sich zeigen. 1584 
Értik varosul Biro vramtol hogy sok zeoksegek 
Ieoűenek eleo holot vrunk eó Ngais ide akarna 
Ieony, az keoltsegh penig zewkeon volna a' Saffar 
polgár vraimnal Annak okaert az zewksegnek be 
telliesitesere vetettek Adot, Egy Wonasra fl 1. 
[Kv; TanJk V/3. 286b]. 

16. szóba kerül, előhozódik; a veni ín discuţie; 
die Rede kommt darauf, zur Sprache gebracht 
werden. 1586 Monda Veres Georgy No halgas 
Mert mas leszen a' dologh, egywld eleo Ieó az 
keortwel, Ezen theón ozta(n) tudoma(n)t Gazdagh 
Georgy Mondwa(n), hát en vgy Or volnék es 
keortwelt loptam volna [Kv; T J k IV/1. 577]. 
1813 a' tőbb beszédek kőzött elé jöt t a ' kérdés-
ben lévő Exponens Aszszony dolgais [Dés; DLt 
162. 6 - 7 ] . 

17. sorra kerül; a veni la rînd ; d(a)rankommen, 
an die Reihe kommen. 1772 : még eddig fassiojok 
nem adatott elé, nemis gondolom hogj elő jőjjen 
[JHb LXVII/266]. 

eléjöhet 1. megjelenhetik, eljöhet; a putea 
apărea; erscheinen können. 1623 Jeottek illien 
dolgokis eleonkbe myndenik szekreol inkab mikor 
az faluk megh feleltenek nemellyek akkor auagj 
betegek voltanak auagy hazoko(n) kiuül, auagy 
egieb oko(n) eleo nem Jeohettenek igassagokot 
nemis <doce>alhattak akkor [Csíkszereda; Törzs]. 

2. előkerülhet; a putea scăpa; (hervor)kommen 
können. 1788 Hetfŭn pedig vármegye gyŭlese 
lévén Régenbe vasarnap oda kelletik mennem, 
a' honnat mihelyt elé jöhetek mindjárt Udvar-
falvára le-mégyek [Kisillye MT; IB. Rosnyai 
János lev.]. 

eléjött jö t t ; venit, sosit; gekommen. 1723 : az 
Incta Szathmári Ersok, törvénytelenül terehb(e) 
esvén, igen Szép, és ép, idejére elő jö t t Fiu Gyer-
meket hozott bujdoklásába é világra [Kv; TJk 
XV/4. 22]. 1784 : (A) fiú az egyben kelések epo-
chajatol számláltatva a rendes idő előtt ã vüagra 
eló jöttnek lenni praesumáltatván tehát ê m i a t t 
Hatzegan Angyelnek és Feleségének voltis bajas-
kadások [AF; BK ad ur. 465]. 

eléjszakázik a sta peste noapte; übernachten. 
1804 : Benkŏ Mihájnak három Berbétse Mírtsa 
Vaszüia Háza mellett el étzakázván . . . e l v e s z e t t 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 
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e^ejt 1. a scăpa (din mînă) ; fallen lassen. 1574 : 
ott az Twsakodasba ely Eytettek az kepet, az 
Gjčrg Eochie fely Ragatta es vgi chiapot Imrehez 
vele | ott valaztig rongalliak zidiak az Sebes 
egent es vgian ky tazigaltak onnat . . . az ky 

tazigalasba ely Eytette volt* [ K v ; TJk III/3. 
401. - aA kést]. 1588 Mikor haza fele 

Jeottem volna Jsmeg vyonlan latam hogy vtan-
nam Jeo Pascha vayda monda ah nem mehecz 

estye Kwrwa fia meg fwtamodwan eleotte hat 
eytettem egy Jzak bwzath azt eo fel veotte 

s el dwgta [Zsákfva Sz; W L t Luc. Barlas jb vall.]. 
J * ' Zarka Mathene wallia az fogoly 

twes legeny . az zabliat el eite, en veőm fel 
j-Kv; TJk VI/1. 51]. 1631 Mészáros Marty 
s a r d ° t ranta trefaba mindenik s özueczapkodanak 

en monda(m) hogj ne bolondoskod gjanak mert 
egh sertik egjmast azonba(n) hozza vaga 
eszaros Marci, s ugj talala az kézit, hogi mind-

gjart el ejte az kardot [Mv; MvLt 290. 49b]. 1687: 
ozzajak mene az bottal, de nem ŭte Manyhoz, 

ţanem a ' palczajat el ejte [Huréz F ; Szád.]. 
(A legény) nem egyebért, hanem Garáznál-

n . m való szándékkal jött vala ada mert az Asztalt 
iolT C S a k V e t i v a l a a z akiivel, az honnonis midőn 
r é " k a t t v o l n a a Hegedűs Czigánt meg szidván 
^jais űte két kézt egy bottal hogy az Hegedűitis 
Kft S k i s z a lada az Ajtón [Betlensztmiklós 
ho B K ] ' 1 7 8 3 t a l á l á a z Úrfinak kézit, 

a H s b , P ] '' p i p á ^ á t m i n d g y á r t e l e J t é [Karatna 

str^' , l e t e r í t ' a doborî, a trînti la pămînt; nieder-
kwl • “ 1 5 8 5 Monda(m) valkay Istwannak 
kei^ l e Ö n k e l v a l a k i t t , Mert Amaz Iuhazok minket 
ker i r e k k w l d e n k e l tizenhat legent, hogj meg 
tam°f+ a z Erdeott, hat mingiarast reayok 
oda T n a k t e o b t a r s o k k a l egietemben. Mikoron 
e n a gutánk, tehát harmat el eytettek hogj Nem 
K - k p * * v o l t t az teobby el zaladanak [M.valkó 
le ŭt + 1 7 6 4 ' ( H e g ^ Ferencet) az földre orozva 
e l e t t e , azután meg kealtván az többinek, hogj 
eitÍ+txi bé mentek, és . . . halálos sebben 
hazaf'u [ T o r d a ' T J k V. 239]. 1802 tsak hamar 
ki ut4 tzommogván . eŏ Nagysága kotsissa, 
belső t m e n v é n Forro Lajos eŏ Nagysága 
V a ° R e g é n n y é egy Fával és ugy űtőtte meg 
a' i L i Í t z e r ' é s e z e n ütésivei a kotsist el is ejtette 
jun (27)te B o r n " X X X I X - 5 3 M i c h - Görög 

ie terít és/ver és ; trîntire ; Niederstreckung. 
darabf A 1 P e r e s r a m tamada egy nagy eoregh 

oia vala kezebe enge(m) ott le vere az feòldre, 
le' o d a ne(m) Ieoúe otalmamra, A z feoldre 

> J / e(n) addig vere mig akart, holott en nalla(m) 
emv n e ( m ) volth, nyomorú fel zegh santa 
v a , ; e r , V a S i o k • • • Az feòldre el ejtesert 24 ghira(n) 

agyo(n) [UszT 13/21]. 

(abîf ^íf1 ^ á t v > a f a c e scape din mînă; 
lege l&ssen. 1584 : Ieowe ot Ala A z Borbély 
hoff11^! ^ y Z°1 vala, Mindenkor azt mongia 

gy keonteost vonzon le rolla(m), de Ihol vagyok 

en Nalla(m) semmi fegywer Ninche(n), Még kés 
sinch Nallam, l m azt mongia hogy az Borotwa 
tokotis el eyteti velem de hize(m) mikor az zabad 
vcza(n) bekewel megiek Ne(m) banthat Mert en 
sem bántok senkith | Zida a' tarsom azt Aky el 
eytetne velle az Tokoth es monda hogy venne 
fel ha el Eytene, de senkit Azert Nem Neweze | 
az a' Daroczi Boldisar el Eyteti a' tokot veled 
[ K v ; TJk 4/1. 3 3 4 - 6 ] . 

elćjut előkerül; a apărea; zum Vorschein kom-
men. 1634 Elo juta az Hadnagy es kerde hol 
vadnak az Legenyek [Mv; MvLt 291. 28a]. 

elejű mellső részű; cu partea de dinainte; mit 
Vorderteil. 1807 : Egy 5 Esztendős, fejér elejŭ, 
feketés foltos hátul, fekete babos szŏrŭ, Mén Ló 
Csikó [DLt 856 nyomt. kl]. 

elćkajtat előkeresgél/kutat; a căuta (şi a găsi) ; 
hervorsuchen/stöbern. 1723 azt a pinzt kell elé 
kajtatni [Koronka MT Told. 29. 5]. 

elekap 1. előránt; a scoate (deodată) ; hervor-
reißen. 1590 Az eocheim mondák hogy vigiaz-
zak mert Kadar Georgy az en Seremmel elegitve 
aggya Az eo Borát, Akarek panazt tenny De el 
hagiam, mert Jstenere monda hogy mikor meg 
zorgosodot volna Bora, egy chebret kapót hertelen 
eleó a' pinceben Abba(n) fogot lennj kewes Ser, 
es az elegiedwe(n) a chatlo kupaba ereztetet 
megh [ K v ; TJk V / l . 22]. 

2. elkap, megragad; a apuca; ergreifen. 1574 
Fazakas gal meg eskwen ezt valla hogy mi<koron> 
eo egy korban az petter benedek hazanal az bo-
<ron> volt volna, volt oth Nagy Simonis . . sok 
Zo eset simon keozt es az gazda keozt Mykor 
meg latta volna ezt Zeochy Marton vgrik fel az 
Zekre es kapya eleo symont, es mind hayat Zakallat 
vgy meg zaggattha, hogy feyer volt az galléra az 
haynak myattha [ K v ; TJk III/2. 387]. 

elékaphat 1. előkeríthet; a putea găsi (la repe-
zeală); herbeischaffen können. 1716 : a faragokot 
és Cigányokot is egyűt alá küldőm, az kikét élé 
kaphatok bennek [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1749 : A Mlgs Kis Aszszony ma Paran-
tsolta vola hogy Ngod(na)k udvarollyak de a 
Lovaimot elő nem kaphattak, és amiat el kelletet 
mulatnom [Futásfva Hsz ; Ap. 1 Dombi János 
lev.]. 1763 : Bodoni Györgyöt elé nem kaphatták 
[Mv; Told. 33. 26]. 1777 : tsak oda Dobban hogy 
földet mérettessen eŏkglme pedig teljesseggel nem 
vártuk . . eŏ kglme a méretesre embereket ele 
nem kaphatott és tsak Aszszonyok és gyer-
mekek mentenek elé kevés férfiakkal edgyŭtt 
s azokkal nem meretett hanem tsak nyomorgot 
[Selye M T ; Bet. 6]. 1803 : (A juhokból) tsak egi 
néhánjot kaphattak elé, a' meilyiket osztán elŏ 
hátul utói érhették, kardal a' Fejeket el tsapták 
[Toplica M T ; Born. X V c . 1. 115 Nátye Vaszüie 
a' Ilii (40) col. vall.]. 

54 Erdő i magyar szótörtén 
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2. elcsíphet; a putea prinde; erwischen können. 
1758 ezen Nemes Kővár videkín lakó osztatlan 
Czigány Jobbágyait a ' Mlgs Teleki Famíliának 
nem más taxal ja Sattzoltat tya húzza vonnya és 
szolgáltattya, hanem az Mlgs Groff Generális 
Teleki Sámuel Ur eŏ Nga Czigány Vajdája az 
eŏ Nga parantsolat tyábul; . . . az kit a ' Vajda 
elő kaphat és ha mindjár t Pénzt nem adhat az 
Ur dolgának le fizetésiért azt azonnal minden 
irgalom nélkül haj tya, és három Négy hetekig 
oda dolgoztattya [Nagysomkút Szt ; TK1]. 

elekció 1. választás; alegere; Wahl. 1753/1787.ã 

négy Madai Sessiok felett az édes Atyám Paul 
Opra nevű emberrel veszekedvén, . . . Kim Gáspár 
ur szabad electiot engedett az atyámnak hogy 
akarmellyiket válaszsza és birja [Máda H ; J H ß 
LXXI/3. 275]. 

2. tisztségre választás; alegere pentru o slujbă/ 
funcţ ie ; Wahl (zu einem Amt). 1593: Az Magiar 
Nation való vraim . . . keuanniak hogi az electio-
nak napia haladdion addigh meg eo kegmekis 
zolhatnak es t ractalhatnak az dologh feleol egi-
massal [Kv; TanJk 1/1. 209]. 

elékel 1. előáll; a se prezenta; sich stellen. 
1597 : mykor aziert az teörwenbe mind az ket fel 
eleö keoltt volna Simon János Nagy sok gyrakon 
Es maradsagon maradoth volt [Berz. 15. XXXVII I . 
3]. 

2. sorra kerül; a veni la r înd ; an die Reihe 
kommen. 1678 : Kendi János Attyafiai dolga ele 
kelven ezen gyŭles alat, ezis akkor igazitasban 
vetetŏdik [Gyf; SLt 15. B. 7 fej.]. 

elékér előkér; a cere să fie adus; verlangen, for-
dern. 1573: keryek (I) eleh Teolle Mindent az eo 
vra keotesse szerent . . . , aggion ele Mindeneket 
[Kv; T J k V/3. 89b]. 1581: Az zaraz malom zerza-
mat az benne lakó azzontwl keryek eleo es vyssel-
tessek gongyat hogy el ne vezzen [Kv; i.h. 237b]. 
1591: Kárpitos Peter vallia . . . Huniadon hogi az 
sokadalomba arülnek Ieoue eleombe ez ket fogoli, 
valami swwltwt kerenek ele, eggiket azonba 
lopak el teollem [Kv ; T J k V/l . 136]. 1592: az 
fazakott kerte ele, hogi miczioda fazékban fozòtt, 
es oly fazakot adott elo [HSzj fazék al.]. 1730: 
ã Czinterem ajtóban . . . Jósika Anna Aszszony 
eo kglme elŏ kéré azon Selyem keszkenőt [Torda; 
MvRK]. 1784 : aszt mondá Csáki György hogy 
aszt a vas vülát tegye el mert Esztendő mulvais 
elé kéri [Béta U ; IB. Agilis Kisseb Széjes István 
(32) vall.]. 1814 (A deliberatumot) a ' kis Czéh 
mestertől elé kertem hog a ' Protocollumba bé 
ír jam [Dés; DLt 56. 5]. 

elékerekedik előkerül/vetődik; a apărea; zum 
Vorschein kommen. 1742 : Két Béres inast sem 
talaltam ide haza, tegnap kereketek elé [Szemerja 
Hsz ; Ap. 4 Apor Anna lev.]. 1768 : jól ismértem 
azon szürke kantzá já t Isák Péternek, mindaz ell 
lopatás előtt, mind pedig az után, hogy elékere-
kedett [Kovászna H s z ; SzentkGy Sig. Getzŏ (29) 

jb vall.]. 1797 ha t hetekig . . . oda keringvén 
. . . , minekutánna elé kerekedett volna, Nékem 
azzal fizette meg [Náznánfva MT; Berz. 3. 
F . 3. N. 21]. 

elékeres 1. előkeres; a scoate; hervorsuchen. 
1570: ez valló egy nehanzor Montha mynd ket 
felnek hogy Iol megh lassak Regestumokat ha 
my hwl vagion Mind eleh keressek [Kv; TJk 
III /2. 192]. 1573 : az legeny leh wlt myg az azzo-
nya pénzt kérészét eleh valamy appro Erzenyekbe, 
Meg olwasta es az legenynek a t t a [Kv ; T J k III/3. 
297]. 1629 : az fogotis ele kereste volt hogj meg 
czipie az szerszámát mert az Nadragottis megh 
olta a volt Szy Istuan [Mv; MvLt 290. 184a. 
— a É r t s d : megoldotta]. 

2. megkeres; a cău ta ; suchen. 1781 : nem ér-
kesztem az ked akori Levelit elé keresni [Jobbágy-
ivá MT; Bál. 1]. 

3. fe lkuta t ; a cerceta; aufstöbern/jagen. 1612 -
Mind ezeken küvül egyeb dolgokatis mindeneket, 
valami minket és Thár hazunkét illetnek, az fele 
dolgokatis mindeneket, mindenektol . . . eros hitt 
szerent inquirallyon, meg tudakozzon és elö keres-
sen és minekünk hüseges kötelessege szerent refe-
ralyon [Kv; PLPr 51]. 

elékereshet elékeríthet; a putea găsi; herbei-
schaffen können. 1659 ha . . . az eő kgiea el 
veszet marhaiaba(n) valamit ele kereshet menyhaſt 
Ura(m) el vezy anniual szállj t t ia az megh Xrt 
f 2 d 50 [Domáld vid. K K ; Törzs. - a „ B o t r a d i 
Mihali"]. 

elékerít eléteremt; a face rost de ceva; herbei-
schaffen. 1746: (Á felperes) kivánnya, hogy* 
mint Tolvaj az J . à Lovát elő keriti őt A r a n y o k a t 
hogy ha pedig elő nem keriti t iz Aranyokat a 

lóért fizessen [Torda; T J k I I I . 86. - aUtána * 
ha kötőszó tollban maradhatot t ] . 1797: Andris 
nevű Czigányt aki az Szilágyból el szŏkót volt 

mit parantsol Ngd elŏ kerittsúké avag? 
nem [Banyica K ; IB. Gombos Is tván lev.]. 

elékerül 1. előjön; a apărea, a se înfăţ işa; (he*)" 
vorkommen. 1629: mind az aruiz eleött az m 
az Cziko el teuehedet vala lat ta(m), mind penigh 
az aruiz uta(n) hogj elekerült vala la t tam hog^ 
vele jár t az Fazakas Marton kanczajaval ; de az 
nem tudom hogj ha annak az kanczanak az f1* 
volté avagj nem [Mv; MvLt 290. 165a]. 7607 ' 
ha elŏ kerolnek azok az jobbagjok megh mondj a* 
nekiek hogj dologhra ala jŏyenek Colosvara [Wa^; 
Szentkirályi Mihály Deák viceszb lev.]. U 
egy alkalmatossággal Németi I s tván Uram szint® 
ebéd előtt elé kerűle [Mocs K ; Mk I X Vall. 134— 
1831 : mind hárman sokáig vá r tuk a ' G u j ^ 
Vonutzot — de elŏ nem kerül t [Dés; DLt 3 3 

10]. 
2. megkerül; a se găsi; sich wiederfinden, zU 

Vorschein kommen. 1670 : monda véres mathe*1 ' 
tudo(m) István Vr(am) hogy in reám vagy°í ' 
az gyanusagh, de hűtőmre mondom kgdnek, 
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elő kerül az à puska ném ín túllém kerül elő 
[Szamosújvárnémeti SzD; RLt 1 St. Szeczi (30) 
jb vall.]. 7763 ; Berecki Ur(am) . . . most midőn 
az egész summát előttem meg fizetné Popa Iuon-
nak, obligatoriaját keri viszszá, de Popa Juon 
uem adgja, azt felelvén hogj el vesztette, arra 
végre, hogy valamint ezután elé kerülvén azon 
obligatoria, ujjabbanis meg vegjék Bereczki Ura-
man azon restans mez árrát [Torda; T J k V. 174]. 

3. előáll, bekövetkezik; a se iv i ; entstehen. 
1768 : a tavaj i zűrzavar ismét elé kerülne, ha a 
kőz nép voxára eresztetnének az Ecclésiai dolgok 
^azgatássi [Szilágyfőkeresztúr; WLtMiss.]. 

elékerülhető care s-ar mai putea găsi ; was sich 
finden l aß t , was zum Vorschein kommen kann. 
1787/1788 ; meg jelenvén mi előttünk jóbb kezek-
nek be adásával mégis birálának bennünket . . . 
minden Jószágoknak, vagyonoknak és található 
Jóknak ugy elő adandó 's kerülhető Terheknek 

Hét egyenlő Részekre elosztására [Kv; Ks 
Oszt. 2]. 

elékíván 1. vki előállítását k ívánja ; a cere înfă-
tişarea cuiva; js Vorführung wünschen/verlangen. 
1592 : én ezeket az megh Newezet kezeseket giakor-
jatos keppen mind Zep szoual, kertem, es kerettemis 
hogj ez Boros Jánost hozzak eleo s allassak eleo, 
mert okaj vadnak kiért en eleo kiwanna(m) [UszT]. 
1607 Kerekes Fabjant Biro Vram ada k j ezeknek 
az kezesekneka Ha mikor eleó k jüannak min-
denkor eleó allassak | az en vramnak . . . egj 
Atthiafja valamy vetekben talaltatoth vala kjer t 
H°gjaj lukachinak vgj mint Kiralj bironak az 
en vram volt Kezes, mjert hogj az t izt az en wram-
tul vgy mint kezestwl ele keuana, az At t iaf ja t 
nem akara kezbe adnj vgjan nem adais [i.h. 10a, 
^0/354. — aKöv. a kezesek nevének fels.]. 1647 : 
(Dániel Mihályt) valamikor Palfy I s tván vagy 
embere elé kivannja elé allattya [Kv; T J k VIII/4. 
^40], 7657 : Az Aszony ha ele kivanna8 , avagy 
ţhoz hagjat t Embere, ezektől az fellyeb megh 
Jrt kezessektől, Tartozzanak Elő Allit tani [ JHb 
rtlen. — aA kezesített jb-ot]. 

2. vminek elő/átadását k ívánja ; a cere predarea 
unui lucru; die übergabe einer Sache wünschen/ 
verlangen. 7 5 9 5 / 7 6 0 3 : (A) ladat veottem, oly 
gonduiselesemben, hogy ha, Az vristen. Az en 
keues Marhamat Megh tar t tya, Azúal eggyút 
gongyat viselem, es valamykor, w kegyelme, en 
twle(m) eleo kéwanna az ladat eleo Aggyam [Ha-
dad Sz; Ks P. 16]. 1623 : Az mely fa luban menye 
lőfeo drabantot, Eózuegyet aruat Eoreokseget 
°ccupalnak annak szamat neueket szorgalmatos-
a n ) consignallyak Regestumba chenalliak hogj 
almikor eo Felsege eo kegelmekteol eleó keuannya, 
tizta purgatim Regestumba p(ro)ducálhassak [Sze-
reda Cs; Törzs]. 

elékövetkezlk elkövetkezik; a u r m a ; erfolgen, 
sich einstellen. 7822 ; a ' melly Conscriptus Lakos-
nak Soobeli Competentiája kiment, bé irodván 
elebbi Bollétája, második ízben is ki vehe t i : és 

elébbeni Bollétájárol, Competentiája az u j j Bollé-
tára le irattasson, és kiadattasson; mig a ' jŏvò 
másod rendbeli Conscriptio elé következne [RLt]. 

elektor választófejedelem; principe elector ; 
Kurfürst . 1693 : Ebben az esztendőben . . . har-
czolt meg dux de Louxemburg az angliai király-
lyal az Bavariai Electorral [IIAMN 331]. — L. 
még i.h. 33. 

elékttld előre küld ; a trimite înainte; vor(aus)-
schicken/senden. 7582 : Decemb(rís) 15 . . . Ju to t -
tanak ez Cancellarius Lowajwall ide mellyekett 
eleoll ele kwldeott János Deák Balint Deák es 
az lowaz Mestere [Kv; Szám. 3/VIII. 65]. 

elél 1. megél; a t r ă i ; auskommen, leben. 1756 
hogy ha . . . Török Búzát vagj egjébb eledelt 
magunknak nem Vészünk az mi határunkból el 
nem élünk [Dumest H ; J H b LXX/2. 91]. 

2. leél; a-şi t răi (viaţa); verleben. 1713 : Mivel 
en üdômnek nagyob részit el eltem . . bizony-
talan liven eletemnek oraia [ JHb XXXV/18 
Jósika Gábor végr.]. 

3. felél; a consuma; verzehren. 1776 Kolosvári 
Dániel és Dobai Klára minden Vagyonnokat el 
élvén, nagy szükségre jutva költöztek ki e ' Világ-
ból [M.köblös SzD; RLt O. 1. 4]. 7807/7804 
éő kigyelmektől aprodonként feles pénzt fel vet tem 
és elis éltem volna [Dés; DLt]. 7803 Ezen erdők 
ma el pusztult állapottyakban vágynák . . . az 
örmény Arendátorok i t t létében élték el [Márkod 
MT; Bet. 5. Ioannes senior Kacsó (67) ns vall.]. 
1819 hiszem én nékem sem gyermekem, sem más 
közelébb való atyámfiai nem lévén, nem másnak 
hanem ti néktek halok meg én sem a’ részit, sem 
a ' magamét el nem éltem és el se is élem, hanem 
légyenek mindenek ide valók [Kv; Pk 2]. 1829 
(A pénzt) Nótáriusunk Szokta Kezéhez venni, 
és minthogy a ' D Comissárius Ur oda Szokott 
Szállani o t t szokták el-élni [Mezőkölpény M T ; 
TSb Korso János (43) vall.]. 1849 : egy hordotska 
sos káposztát el éltek [Dés; DLt]. 7857 ; az . . . 
élelmi szereket . . . az akkor ide Deésre jöt t Auszt-
riai és Orosz hadsereg élte el [Dés; DLt 1147]. 

4. ~ni való feletetni/Iegeltetésre való; pent ru 
păşunat ; zum Grasen/Weiden geeignet. 1843; 
Templomak közti völgy zölden el élni való [Cseke-
laka A F ; KCsl 3]. 

5. letarol/pusztít; a defrişa (pădurea) ; fällen, 
abholzen. 1794: az érdŏk az Colonusok(na)k 
ki lévén osztogatva, el voltak élve ugy hogy 
még veszszŏt sem mindenŭ t lehetett kapni 
[Mezőmadaras MT; BKGazd. Jac. Kosztin (33) 
col. vall.]. 1795: (A) Csere Bongordbol mostis 
vagyon meg, de már el élték . . . a ' Possessor 
urak emberei, ugy annyira hogy imit amot lá t tz ik 
egy egy bokor [Mezősámsond MT; Berz; 5. 43. S]. 

6. lelegel; a paşte/păşuna; abweiden. 1829: 
oly retenetes sok Marha éli el Ha tá rá t a . . ., ugy 
el eszi a Ha tá r t [Mezőcsán TA; LLt. — aTi. a 
falunak]. 
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elelabál meglép, elinal; a o şterge; sich davon-
machen. 1725 : ha el találna elabalnia annal inkáb 
szokni vagj Titkon vagy nyüva(n) . . . tartozzanak 
a kezesek fel keresni [Pacalka A F ; Told. 
25. — aTi. a szóban forgó jb]. 

A régiségben jóval gyakoribb az igekötő nélküli használat 
elabál al.). 

elelegyedik 1. összeelegyedik/zavarodik; a se 
amesteca; sich verinischen/mengen. 7726 Az 
ház Telekek igen ell nyomottak, elegyedtenek, 
régi irásokbol az mint találhatni [Vajdasztiván 
MT; J H b IX/5]. 7740 Csulje Zaharia bir egj 
Puszta Col: Sessiot is, mellj az maga Telkéhez 
vágjon kertelve, mint hogy mellette vólt, mellj 
puszta Sessio u tán lévő földek, és kaszálló helyek 
a ' többi között el elegjedvén, distingváltaitni 
nem tudat(na)k [Nagyoklos TA; Ks 89 Inv. 36]. 

2. kb. elcsúszik/megy; a mai merge; mitgehen 
können. 1837 l o szívű baráttságánál fogva 
küldőm Szekerem az igért tőrőkbuza után, . . . 
25,, vékát kértem, hanem potolja ki 30„ vékára, 
ha az őt véka nemis lesz fe j te t t el elegyedik a 
többi kőzőtt [Ótorda; TLt Praes. ir. 38/844 
Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

élelem 1. eleség, táplálék; aliment, h rană ; 
Nahrung. 1812 a Jószág jövedelme alig volt 
elégséges az udvar élelmére, Tisztek 's, Cselédek 
fizetésére [Héderfája K K ; IB. Bordi András (24) 
grófi kertész vall.]. 1839 : az Huhuba lévő 
Tòrokbuza nyil Földet adtam ki a következendő 
Sz György naptol fogva Esztendőig Robottalis 
52 ötvenket napi Tenyerrel való Szolgalatra nap-
jára mikor szolgalatba lészen eleimire adván 3 
Czipot [Dés; Törzs. Dési taxalisták 15]. 1842 : 
A' Semesnyeia . . . Telkemet adtam által 
Robottalis Szolgálatra Ungur vagy Koptyil Lup-
nak a ' kŏzzelébb következendő Sz György naptol 
fogva Esztendőnként 102 Száz két napi 's a ' 
maga élelmén tellyesitendó kézi Napszámi robot-
talis Szolgálatra [Dés; i.h. 75. — aA Semesnyén 
(SzD) lévő]. 

Szk : élelmét keresi kenyerét keresi. 1849 : nem 
akarom én hogy szolgálattal keresd élelmedet 
[Kv; Végr. Vall. 14]. 

2. takarmány, (állati) táplálék; furaj , nu t re ţ ; 
Futter . 1791 : ezen szűk űdőben mind magak, 
mind marháj ak élelmeken segithessenek [Kv; 
Aggm. A. 82]. 

3. ? élelmezés ; hrănire, alimentare ; Verpflegung. 
1833 meg valyuk Szegények vagyunk, a ' kén-
telenség viszen rá, erre a ' mesterségre, hogy ha 
tsak egy kis dertzét fordíthassunk Házunk élel-
mére [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

4. ? megélhetés; t ra i , existenţă; Auskommen, 
Lebenserwerb. 1782 : Mi egész Városostol Bányá-
szok vagyunk a Főid alol ki hordott kőnek 
mivelésére Tűz, s Consequenter Fa kívántatik, 
de midőn a mi Mlgs Földes Uraink tŏllünk minden 
Erdőket el vettenek, el vet ték azzal edgyűtt az 
mi élelmünk(ne)k modgyá t is, ha azért sem a 
Föld alol, sem a Föld felől nem élhetünk el kelletik 

a világról pusztulnunk [Torockó; TLev. 416. 5b]. 
1863 : ezen joszágokat . . . eladni kéntelenittettem, 
mert oly káros haszonbéri szerződések m e l l e t t 
voltak kiadva, hogy a sok levonások s bészámi-
tások miatt semmi hasznot nem kapva, élelmem-
ben szenvedtem rövidséget [Kv; Végr.]. 

5. élet; v ia ţă ; Leben. 1817 ezeken kivűll 
még többek is tanáltotnak s nagyobb számmal. 
— tsak nem közönségesen ollyanok feli segitte-
tések nelkűlt még meg lévő kevés v a g y o n y a i k a t 
kéntelenek élelmek fen tar tására fordittani 
[Póka MT; TLt 542 az 1317 jelz. csomóban]. 

élelemmód kenyérkereset; cîştigarea e x i s t e n ţ e i , 
mijloc de t ra i ; Broterwerb. 1839 : mitsoda élelem 
modot, mesterséget vagy kereskedést gyakorol-
tá l ? [Dés i DLt 1077 vk]. 

elélés felélés; consum; Verzehrung. 1732 hatá-
rokis bŏ esz ve is foly ezen határral ugy hogy nem 
capaxok el élésire [Budorló K ; Told. 11. 70]. 

elélhet 1. megélhet; a putea t r ă i ; aus/fortkom-
men können. 1570 Er tyk azt az vraimthwl kyk 
ha tar t Intézték az Juhoknak hogi megh Ery^ 
vele ha penigh ky Megh Nem elegzyk vele 
keressen Mas hataron Theobet Jwhanak, Miflt 
egyeb Barmos Nepek chelekeznek hogi ha Barma 
ely Nem elhet Mas hataron keres fwet neky [Kv; 
T a n J k V/3. 13a]. 1603 Varga Janos égikor haz* 
ieowe s ' monda az felesegenek, Kata , azt mondgfc 
a ' Borbély Peterne zolgaia hogy ha eotet hites 
eochemme fogadom, anny pénzt ad hogy el elhe* 
teonk vtanna [Kv; T J k VI/1. 689]. 1604: zol* 
alard matene hog' uarna egj keueseg es meg agj^ 
mert ha t ŏkrŏchykey uagjon es ha azt el uezj 
nem elhet el [UszT 20/207 „farkas laky mihalj 
zent kirali" vall.]. 1638 a z Urak oly S z o r g a l m a -
toson miveltetik az banyat hogy cziak alig e l h e t ű f l ^ 
el miat ta [Torockó; Thor. XVI/1 Joh. Barth* 
(35) jb vall.]. 1687 : Orosz al(ia)s Tot Marton neu^ 
i f jú leghenj . . . miuel eois magha s z a b a d s á g h á b a u 
leueo személy es senkihez jobbagy k ö t e l e s s é g i g 
nintsen, i t t ez hazában pedigh vratlanul bat° r" 
saghoson senki el nem elhet, t ehá t akarná maghát 
arra kötelezni hogj migh Isten élteti eotet, 
Petrityeuit Horvát Miklos vramnak es eo kgl10^ 
két aghon leueo maradékinak neue alatt es föl-
deken lakik . . . nem sokára meghis h á z a s o d i k 
[SLt AQ. 20]. 

2. meglehet; a-şi putea duce t ra iu l ; leben/a^s-
kommen können. 1818: t i tkos hellyeken nem 
tsak mives nap, hanem Vasárnap is főzika, 
pedig az ember pálinka nélkül el élhet, de kenyé^ 
nélkül nem [Fog.; Konstantinus lev. — aA páli*1' 
kát]. 

3. használhat Ė
t a putea folosi ; gebrauche^ 

können. 1782 : A Torotzkai ha tá ron lévó Erdőke* 
házi Tüzelésre is el-élhetnők, de . . . inkább szom-
széd határokról segittyŭk magunka t Tűzi fa do 
gabanis [Torockó; Thor. XX/5. 24]. 

elellenez ellenez; a se opune; einer Sache e f l t 
gegen sein, widerraten. 1663 : az fűrészt e p i t t e t v e U * 
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több munkasokkal eggiüt, el ellenzem. Tisztem 
szerent, Certificalám is Keresztúri Is tvanne Asz-
szonyomat, fiaival edgiüt az hatalmaskodásért, 
az Szeredai szek(ne)k első napjára ok adasra, az 
szokás szerent nyolczad napra [Szováta MT; 
Berz. 11. 79. 7]. 

éleiméiiy megélhetés; t r a i ; Auskommen. 1781 : 
élelményekre eddig elé ki Szakasztott Portiojokbol 
még ez esztendőben jövendő hasznotskájokban 
Részt a Leány Testvérek is ne kiványanak [Told. 
27]. 

élelmezés koszt; hrană, v ip t ; Kost, Verpflegung. 
1849 : Krizsán Máriskát . . . elfogja látni élelme-
zéssel is a gróf Teleki János házaban 
vendéglőnénéi [Kv; Végr. Vall. 4]. 

élelmiszer élelem; aliment, h rană ; Lebensmittel, 
Nahrung. 1851 az élelmi szereket . . . az 
akkor ide Deésre jöt t Ausztriai és orosz hadsereg 
élte el [Dés; DLt 1147]. 

elćlobban ott terem, oda toppan; a se înfiinţa/a 
apărea pe neaşteptate; plötzlich erscheinen/auf-
tauchen. 1798 : akkor mingjart kialta a Bihalas 
Kis Palit ki is tsak hirtelen elé lobbanván hogj 
meglátott engem azonnal megfutamadot t [Ádámos 
K K ; J H b XIX/58]. 

elem alk kb. életelem/körülmény; condiţii de 
trai ; Element, Umstand. 1854 : Telt egy nap a 
más után, de éltem felforgatott rendszerét az ide-
gen elemek közt felépíteni nem tudva , csak ven-
dégnek néztem magamat [ŰjfE 4]. 

élemedett koros, éltes ; ín vîrstă ; bejahrt . 1590 : 
Nem leant kellet volna fogadny az eo hazahoz 
hane(m) azzony Ember t t annakis az elemedettet, 
de ky teczik minde(n) latorsagh ebbul es Nilwa(n) 
való paraznasagh, hogy leant hitetet es leant hozot 
oda az eo hazahoz [Szu; UszT]. 1597 Latodé 
edes azzoniom ennelkewl mind el lehettetek volna 
immár regteol fogwa walo elemedet hazasok wattok 
ha mit hallottalis az leankatol arczúl kellet wolna 
chapnod erette, nem kellet wolna ki hirdetni 
[Kv; T J k VI/1. 9 4 - 5 ] . 1668 ( Jára i Istvánt) 

mind öreg elemedett ember korara . . . keg-
mességŭk accedálván ez esztendŏbeli hadi expedi-
tiŏtul immunitaltuk ez leuelŭnk altal [Berz. 17a. 
LXXV. 6 fej.]. 

elémcgy 1. előre megy; a merge înainte, a 
avansa; nach vorn/vorwärts gehen. 1573 Fabian 
Zeoch Mate Zolgaia Azt vallia, hogi eo vicey 
Ianos Maior kertybe kapai volt, Azomba hogi 
Nagi fwzt kezd fely Menni az Darochy Maioraba, 
fely hag az kertre, Es eleh Megen r ay t a zinten az 
l^arochy Zeowenyere | ketten eoremest oltiak volt 
de ne(ni) birtak vele, Azomba az twz eleh ment 
az zeowenyen es vgi akadot az Zena kazalba 
onnat az chwrbe [Kv; T J k III /3 . 189]. 1573 k. 
hiuatta volt Eotet B o r n e m y z z a Fa rkas Betlenbe 
• . . mykor ottli egi folioson Eleh Mennek Latot 

egi Ayton chiaky Myhal pechetit [Kv; i.h. 106b]. 
1597 : az oldalon wgyan iol menenk ele eggywt 
az wetis kózót megg allanak [Girót SzD; Ks]. 
1606 : mikor Az Azo(n) El j vezteotte Az vneot 
eyel El nem mehete(n)k az nioma(n) reggel Ele 
mene(n)k vagas feleot Ely altal terwlenk Az 
magorosj Hidra [Sükő U ; UszT 20/303]. 1736 : 
(A) jobbágyoknak parancsolatjok volt, hogy az 
hintó mellett kanczán hol elémenjenek, hol hátra-
maradjanak, hogy az kanczára az ménlovak nyerít-
senek, visítsanak [MetTr 373]. 1800 (A) két 
Erdő kőzöt t egy nagy árok vagyon, ezen elé 
menvén egy darabig, ugy fordul le egy árok a ' 
Groff Gyulai Vr Malom gáttya t á j án [Benedekfva 
Sz; BfR II . 58/21 Bősházi Tóth Mihály (69) vall. 
Vér völgyi Bányai János keze írása). 

2. előjön; a se înfăţ işa; hervorkommen. 1732: 
mondám én Radics Borbára Aszszonjnak ( ki 
Tiszt Páter uramek előtt az kemencze megé bu j t 
volt:) há t kgld miért nem mégyen elé, arra azt 
monda, én bizony szégyellem, szennjesben is 
vagjok [Kv; MvRK]. 

3. előnyúlik; a se înt inde; (her)vorragen. 1696 : 
(A) szántó föld feczke farkulagh megyen vala 
elé az árok parton [Sszgy; LLt]. 

4. arra(felé) megy; a trece; vorbeigehen. 1570 
Azonba Megen volt azon eleh az kwt asonak egyk 
hogi megh lat thya oda zolyttia [Kv; T J k III /2 . 
194]. 1592 : Aztis kerdem teollea ha Igaz volna, 
hogi Lnkach eotet rengette volna ammint bezellet-
tek, Azt monda hogi vgi volt hogi rengette mert 
eo az beolcheore fekwtt volt le, Lukach o t t megien 
volt ele, es vgi Indí tot ta el az beolcheot [Kv; 
T J k V/l . 200. - aNyárinétól]. 

5. felmegy/rúg; a se ridica/urca; steigen. 1818 : 
a ' Cárdinálisobb Adósság eddig elé ment 120 R 
forintra [Mv; DLev. 3. XXVIIIa] . 

6. átv előbbre jut/megy, előhalad; a progresa, 
a înainta; vorwärtskommen. 1710 téhétségém 
szérent űgyekeztem mindenekbe elé ménni dé 
sem(m)i keppen ėléb nėm méhettėm [Űjfa lu a ; 
BCs. — aKászon.]. 

elémehet előbbre ju tha t ; a putea progresa; 
vorwärtskommen können. 1573 Tecchet ez varo-
swl hogi senky korchoman való Iwoknak Etel t 
Neh aggyon keryk eo k. Byro v ramat hogi 
ez megh Newezet vraim valamykor Ez dologban 
meg lelyk zolgat ágion Melleyek es Minden zegitse-
gel legen hogi Eleh mehessenek az varos vegeze-
seben [Kv; TanJk V/3. 85]. 1652 : Hogy annak-
okaert az it való Ecclesianak Curatori es Moderátori 
keoszul is ez mostani nagy eggyenetle(n)segh ki 
gyomláltatnék es à tökeletes attyafiui szeretett 
plantaltatnek szivekben elmejekbé(n) . . . , ez ve-
gekre nézve illyen punctomokot akartunk à Curator 
es Moderátor Uraim eleibe (n) adni, mellyekhe<z> 
ha ŏ kglmek tar t tyak magokot az Ecclesianak 
gubernalasaba(n), ugy itilljuk hogy Js ten kglmes-
ségebol minde(n) istenes dolgokba(n) boldogul ele 
mehetnek [Kv; KvRLt X. A. 1]. — L. még 
elõmehet al. 
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elemel leemel; a ridica şi a puné ín altă 
pa r t e ; aufhebend beiseite schaffen. 1586: 
Molnár Míhalne az egy keobeol peres buzan 
kapdos vala, mert az kí feoldy ember mindenik 
felteol fel veotte volt a’ zentmiklos penzet, A 
Molnarne rea fekwek az Sakra, Es forgach Dienesne 
sem tazita sem Wthe, hane(m) chak zepen megh 
fogha a’ Molnarnet es el emele a ' Sakrol [Kv; 
T J k IV/1. 610]. 

elémenetel előrehaladás; progres, înaintare; 
Vorwärtsentwicklung. 1584 : eo kgmek varosul . . . 
vegeztek volt hogy Mind Borgazdagrol (!) chapla-
rokrol Meszarosokrol, hal Arosokrol, es Jdegen 
Aros Nepekréol eo kgme Biro vram tanachawal 
egie(tem)be talalnanak oly médiumokat, kik az 
Varosnak Iowara es az keossegnek eleomenetelire 
keowetkeznek [Kv; T a n J k V/3. 279b]. 1605: 
Ez az zegeny varas penigh nem ollyan, ky ereyewel 
valamelly Feyedelem ereyet elémeneteleben megh 
késlellye [Kv; i.h. 1/1. 504]. XVII. sz. m. f . 
ama Mindenható Ur es Isten Uraságtok (na) k 
adgyon ez vüágon nagyobb elŏ menetelt, es holtok 
utanis menyégben Uralkodást [Bárót Hsz ; UtI] . 
1652 : minden egy mass ellen való rankort gyŭlöl-
seget le tesznek az Js ten diczŏsegere es Ecclesia-
joknak elemenetelire neszendò dolgokot egy szivei 
leiekkel fogiak [Kv; K v R L t X. A. 1]. 1769 
Szebenbe egy Loibel János nevü Számvető Tiszt, 
a Számvetés Mesterségének uj jabb Formáját , es 
modgyat találván fel, már azt Szebenbe tanitaniis 
kezdette, azért valakik ezen tudománt az I f f jak 
közzül, kŏvetközendő előmenetelnek reménysege 
alatt meg tanulni kivánnyák, oda menni ne mulas-
sák [UszLt XIII/97]. 1776: Baró Henter Antal 
Urnák, tudgya a ' világ, s, énis tudom, hogy Szép 
facultássa vagyon, nemis volna Semmi előmene-
telire a facultásban Groff Kornis Annával való 
házassága [Szentdemeter U ; GyL. St Henter (37) 
vall.]. 1815 : a ' marháknak ezen Hazából Magyar 
Országra léendŏ k ihaj tatása a ' közhaszonra szolgálo 
kereskedésnek nagy előmenetelére vagyon [Kv; 
DLt 361 gub-i nyomt. rend.]. 1828 : a magokat 
elö adandó dolgok el igazittása nem mindenkor, 
az igasság és Articulusok szerént határoztatik el, 
hanem részre hajlás szerént, számba se vétetvén 
az öregebb és jobb jobb gondolkodású Tagoknak 
velekedesek, a kik t.i. a Czéhnak jövendőbeli 
hasznát és elő menetelét igyekeznének eszközölni 
[Dés; DLt 581]. 

elémenő előre nyúló/rúgó; care se înt inde; nach 
vorn (aus)ragend. 1759 : A Bor főb(en) az elé 
menő lábban [Csíksztmárton; EHA]. 1822: Va-
gyon egy darab Szántó Föld Falbikban az elő-
menő Lábban [Lisznyó H s z ; BLt I I . 11]. 

elementom (vegyi) e lem; element (chimic); (che-
misches) Element. 1558: ved az Másik aranyzino 
wizeth ky mondatik aiernek azt distillald haromzor 
es az harmad distillacioban talalz twzeth az tok 
Iueg feneken, Mely altal la tod az elementomokath 
Meg valtoztatny [Nsz; MKsz 1896. 286]. 

elemészt 1. megesz; a mînca/consuma; fressen-
1715 : az Sertéseket penig meg nyúzták s el emész-
tet ték [Lupsa T A ; W H Kriszta Mojszin (54) vall.]. 
1774 : szalmát szoktak ell adni, mikor a Marhák 
ell nem emésztik [Szentdemeter U ; LLt Vall. 
239]. 1797 : A kerti vetemenyekröl ugyan véko-
nyon irhatok mivel itten majd semmi sintsen a 
kertész eléggé igyekezett s ül te tet t vala káposztát 
is eleget, de a balha mind el emésztette [Szüágy-
cseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1805 : azon Szé-
ná t . . . a Beres ökrök emésztették el [Szamosivá 
K ; BLt 12]. 

2. kb. elrongyol; a zdrenţui; zerfetzen. 1846 
köntösek, fejérnemük, s még hasonló portékák, 
melyeket elis használtam, de az idö is el emészti. 
Kedves Léányom által ki nem adat thatnak, és 
ki adattatásokra nem is Szorittathatik [Kv ; 
Végr.]. 

3. eltüntet/kezel; a face să d ispară ; versichwin-
den lassen, vegmachen. 1747 : Pap Vánkának és 
Pap Péternek . . . szóban forgó rósz hireket régtül 
fogva hallom, hogy sok marhákat és Lovakat 
emésztettenek el eleitŭl fogva [A.várca Sz; K s 
27. XVII] . 

elemésztetik elfőzetik/főződik, elfő; a fierbe 
pînă la evaporare; verkocht werden. 1558 k. : 
Salarmoniacomot Igy chinaly: Rp . 2 p(arte)s (?) 
vegy vizeleteth es egy páros koz soth es egy páros 
kormoth es ted egy fazékban auagy serpenyőben 
az vrinaual es fozed az vizelettel, Meegnem az 
vrina el emeztetik* [Nsz; MKsz 1896. 283. — t o -
vább folytatódik az eljárásmód leírása]. 

élemetes élhetős, tehetős; îns tă r i t ; verniögend. 
1683 : Kováts Janoŝ . . . Eőcsevel edgjűt jo elle-
metes gazdagh emberek [Kszeg; B f N Kalotaszegi 
cs. Bánffy Zsigmond conscr.]. 

elemi elemi iskolai; de şcoală elementară; io 
der Elementar/Volksschule. 1843 : Bukovinának 
Isten segits, és András falva nevű helységeiben 
megürült két elemi Tanitói székek' csőd útján* 
bé töltése [KLev.]. 

elémond 1* elő/felsorol; a înş i ra ; aufzählen* 
1624: De minekelőtte az diuisiohoz k e z d e t t ü n k 
volna, Annakeleotte Kalaczsuteö Ferenczet, Eros 
huttel meg Eskut tet tuk, hogj mindenemw J ó k a t 
minden Ingó és Ingatlanokat, minden Fraus es 
Reitegetes nelkul, eleo hoz mond es ad, az mi 
az diuisiora nezendeok [Kv; R D L I . 123]. 7637/ 
1639: az Relictat erős hüttel megh E s k e t t ü k 
hogj mindeneket h ü t j vtan ele hoz, mond, es ad 
[Kv; R D L I . 111]. 1639: Keczelej Gergely Dea-
kott , es Szekel Georgyeott erös hüt te l megh E s k e t -
tük, hogj . . . az adossagokat is mind be u a r a n d o -
kat , es masoknak tartozandokat is mind ele n e u e z i k 
es mondgyak, es semmi fele szin alat t , semmit 
azokban el nem titkolnak [Kv; i.h. 116]. 1688: 
ha kik mások az iránt bizonságok lehettenek, 
magyarazd meg s mond elö [ K v ; UtI ] . 1705: 
az D(omi)na Relictát erős hűt te l meg esketők. 
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hogj minden né vei nevezendő bonumit igaza(n) 
ele mondgja [Kv; Pk 6]. 1782: Veress Márton 
Uram meg indult a ' Productio dolgában, melyet 
mi képpen vittis légyen végben, én azt tzikkelyen-
ként elő mondani nem tudom [Torda; KW]. 
1792 : a Tanú . . mondgya elé igyenessen . . . 
{Déva; Ks XLVHI/7 vk]. 1797 : Nem tsak halála 
előtt kevés órákkal, sőt életében gyakorta elő 
mondotta ennékem magamnak ezen Testa-
mentumban foglalt Rendeléseit [Kolozs; Told. 
42. 24]. 1800 : En a ' Mórján irtássátói a Szamosig 
járó Határozásait a ' Kŏŏdi és Kelentzei ŏszve 
rugó Határoknak a ' mint értem, és tud tam elé 
mondottam [Benedekfva Sz; BfR I I . 58/21 Morár 
Maftyé (75) vall.]. 

2. elmond; a spune; hersagen. 1812 az Groff 
ur eŏ nsga azt mondotta Grantzkinak: A mi ' 
beszédje vagyon a Groffnéval végezze és mondja 
elő hamar, és késedelem nélkült takarodjék ki 
udvarából [Héderfája K K ; IB. Molnár György 
(58) ref. esp. vall.]. 

elćmnndott elő/felsorolt; înş i ra t ; aufgezählt. 
1735 néhai Szilvasi János ur(am) gondolván 
hogj a ' Patai határ talám az emlitet helljeken 
kivülleb fog lenni, feles öreg Commetaneusokat, 
és vicinusokat convocaltotvan . . ., azok 
mindenütt a töllem elö mondot terminusokig, és 
helljekig mutottak a ' Patai és Deszméri határokat 
[Szamosfva K ; J H b K XLII/27]. 

elémozdít elősegít, mozgat; a spri j ini ; (be)för-
dern. 1792 : Minthogy pedig Szegény Városunk . . . 
feles Passivum Debitummal már Sok esztendőktől 
fogva terheltetik, mellyek(ne)k depuratio jókra 
vagy igen kevés, vagy majd semmi fundust nem 
talál, ara való nézve igaz kérésünket ugy töreked-
jenek követeink elé mozdítani, mely szerént e 
részb(en) is régi Ususunkb(an) viszszá tétethes-
sünk [Zilah; Borb. I I hiv.]. 

elémazdítás elősegítés/vitel; spri j inire; Förde-
rung. 1765 : E felett lévén nékem is o t tan Ngod 
Mlgs Praesidiuma alatt holmi Causajim assumálva 
és assumálandok is, azok(na)k lehető elő mozdí-
tásában Ngod Gratiosum Patrociniumát alázatos 
engedelemmel exorálom [Torda; Borb. I I ] . 1767 
&mint latom a ' Gyöngyösi Urammal való Causam-
nak elŏ mozditásáb(an) Semmi mod nintsen 
{Kapjon SzD; J H b K XLVII]. 

elemózsina 1. alamizsna; p o m a n ă ; Almosén. 
1585 Egy zegen Azonnak Zekel Balasne neweo 
kinek az vra sok ideotol fogwant az agyban fekzik 
at tunk Elimosinat f 0 d 20. [Kv ; Szám. 3/XIX. 
30]. 1596: Az egihaz fiak Igiarto Simon es Marck 
Miklos deák uraim zam adassok . . . Exitus . . . 
Az Egihazra, Scholara, es egieb fele ighaz zewkse-
gekre eléémosinara (!) keolt f 252/32 [Kv; i.h. 
6/XIX. 21]. 

halotti alamizsna, táj pomána (a temetésért 
a papnak járó ajándék); pomană (la înmormîn-
tarej ; Almosengabe (für das Begräbnis dem 

Pfarrer zukommendes Geschenk). 1720 : A meghol-
takért való pomana vagyis elemosina fejében sok 
helyütt, halljuk, az oláh papok a megholtak mar-
há já t magoknak követelik [Beszt.; SzO VII, 281]. 
— L. még alamizsna al. 

elémustrál ? mustrán (katonai számbavételen) 
jelentkezik/előáll; a se prezenta la inspecţie mi-
l i tară ; sich bei der Musterung melden/stellen. 
1746: Posoni Lakatos János t nem la t tam hogy 
semi Literaleval ele mustrált volna, hanem ot t 
firgett forgott es a Ns. Zaszlo alatt Dobos volt 
[Esztelnek Hsz ; HSzjP]. 

elémutat 1. fe lmuta t ; a a ră ta ; vorzeigen. 
1568 Elizabeth c(on)sors Ambro(sii) Daroczy, 
iur(ata) fassa e(st), Ezt lá t tuk hogy Torda (n) es 
Zebenben, igen vásárlót, es my gyanakottúnk 
hul wotte meg montuk, hogy aly pénz volna, es 
ezt meg haluan, mind Sakostól elo mútata , es 
monda ihol vagyon s meg tobet ad isten [Kv; 
T J k I I I / l . 188]. 1633 : kiuantatek az Elòbi megh 
irt Deliberatiokat megh olúastatnj meljet el olúas-
úan, . . Annak vtanna füstich Anna Azonjt 
Erös hwtell megh Eskútetúk hogi az ura holta 
vtan mindenemú Jokot ellő ad es Mútat [Kv; 
RDL I. 22]. 1836 elé muta t tak nékünk egy 
Contractust másalatban [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

2. bemuta t ; a prezenta; vorlegen/zeigen. 1570 : 
Jo Azzoniom . . . J m zeolemet ely adom Es megh 
valtoma kegtwl, Es J m ados lewelet adok addegh, 
chyak hogy kerlek az zalagot Ne Mwtasd eleh az 
Attya fiaknak Bathor Nalad legen Mind az zalagh 
Mind az Ados lewel mygh megh válthatom [Kv; 
T J k III/2. 204. — aA zálogot]. 1655/1754 k. : Ha 
valamely I f jú Legény vagy házas-ember Czéhŭnk-
ban bé akar állani, kívántatik hogy elsőben tanuló 
és nemzetség Leveleit elő mutassa [Kv; AsztCJk 
15]. 

elé mutat áä be/felmutatás; arătare, prezentare ; 
Vorzeigung. 1868: az üy katonai aggastyánok 
csak is a Nagy szombati Hadastyán Intézettől 
nyert engedély elö mutatása mellett eskethetök 
össze [Gyalu K ; RAk 148 -9 ] . 

elémutatott be/felmutatott ; a r ă t a t ; vorgelegt, 
aufgezeigt. 1808 : ezen Generális Törvényes Szék 
. . . ugy találya hogy az Alperes által Nóvum 
mellett elé mutatot t . . . Testamantaria Dispositio 
Törvényben meg álható, és tellyes hitelt érdemlő 
[Asz; Borb. II] . 1819 : az elő muta to t t radicalis 
Levelekből nagyobb részben meg győzettettem 
arról; hogy a ' felyebb érdeklett Joszágok a' Fiu 
ágot illetnék [Déva; Ks 92]. 

elénekel elkántál; a c înta; hersingen. 1736 u.: 
Egyszer Kolos várt húsvét napján mikor ebéden 
voltunk* eljövének elsőben a kolosvári réformátus 
deákok, egy húsvéti éneket egészen e lmondának; 
nyomban jövének a catholicus deákok azok három 
verset énekelének e l ; mondja a szegény úr Gazda 
Mihálynak: Adj tizenkét forintot a feleségem 
deákjainak mert az egész éneket elmondották, a 
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pápista deákoknak adj három forintot mert csak 
három verset énekeltek [MetTrCs 459. — aA rk 
gr. Apor Is tvánnál ; a gr. felesége ref. volt], 

elénekelhet eldalolhat/kántálhat; a putea c în ta ; 
hersingen können. Sz. 1742: i t t el enekelhettyűk 
azt, hogy ha kenyerünk van szűkön, kukorizank 
van bővön [Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 

eléncvcz elő/felsorol; a înşira; aufzählen. 1573 : 
Margit greb Peter leanya, orsolia Karos Jacab 
leanya azt valliak hogi eoket kwlĕn kwlen hywatta 
volt hazahoz az Thakachne es rostát vettetet velek 
hogi ky vit te volna ely az eo Inget, szokat Newez-
tek eleh de senkyre Nem fordolt hane(m) az leanra 
ky ot th zolgalt, ky most vele perel [Kv; T J k 
III/3. 135]. 1603/1648 valami jok az en megh 
holt Uram után maradtanak, mindeneket elè 
nevezek, es elè adok, akar m j nevel nevezendeoket, 
mind az Haznal, es mind mashut leveoket [Kv; 
AsztCJk 16a]. 1659 annak okaert ereós hűtől 
(!) megh eskettük Dániel Uramot, hogy mindent 
eleŏ ad es neuez [Kv; R D L I. 143]. 1810: az 
Árvának édes Annyát . . . Árvák Inspectora 
Schuster János Atyánkfia jelen létében, hogy 
mindeneket valamellyek ezen osztályt illetik, elő 
ád, és elö nevez, erős hit tel meg eskettük [Kv; 
Borb. I]. 

elenged 1. a scuti/dispensa; erlassen. 1573: 
(Barchay Ianos-t) Aztalos István veotte ky kezes-
segen es Igert volt Zoldenosnak (!) fl 7 d 50 Az 
keozbe kerte eoket hogi Io zerzeok lennenek keoztek 
es talam valamyt ely kerhetnenek benne, Eo 
teorekedesekre oztan ely engedet Zölden (I) d 50 
[Kv; T J k III/3. 207]. 1582 Az vtolzory Adóba 
fillier eseth, kith az zegeniek keozzewl Nemelliek-
nek lathwan zwkeolkeodeseket el engettek f. 4 
[Kv; Szám. 3/VI. 9 Diósy Gergely not. kezével]. 
1589 : Jllyen valazzok leoth hogy ha az azzony 
Éppen fel vezy az ket zaz forinthot tehat az 
Eotwen haz Jobagioth az Azzonis Éppen ky boczias-
sa kezebeol vesseleni ferencz vramnak, de ha az 
quarta parsot leania zamara k j akarna venni 
tehat ell Engedgye az azzonis az ket zaz forintnak 
az eotwen forintyat [Hadad Sz ; WLt Th. Hadadi 
jur. not. kezével]. 1606 az Alperes asszoni akkor 
azt monda hogy el enged benne [UszT 20/29]. 
1633 : mikor Rado Petert, es Bölőni varga Miklóst 
megh bekeltetök egi massal, akkor mi valank az 
bekessegh szerzők, es t iz forintba(n) bekellenek 
megh, de az u tan ismét el engede egi forintiat 
Bőlőni Miklós [Mv; MvLt 290. 138b/2]. 1716: 
tizen ha t Esztendőtől fogva adossak eot forin-
tom (m)al arra való interesezestis el engedem 
[Désfva K K ; Ks 95 D. Belényesi Mihály lev.]. 
1735 : a maga irásabol ki lá t tz ik hogy annak utanna 
éngedett el a Conventiobol 9 magyar forintokot 
[Torda; T J k I. 60]. 7782 ; szánakozásbol az inasi 
apród esztendeiből el engedett [Torda; KW]. 
7827 : Azon pénz intereséül nékiea a ' szolgálattyát 
. . . el engedem [Kisesküllő K ; Somb. I I . - aA 
pénzt kölcsönző jb-nak]. 

2. átenged; a céda; überlassen. 1570 Borbély 
Janosne hithy zerent vallya, hogy Mykor egy 
Nap haza Ment volna Talalta hazanal Alcz Gaspar-
net. Es azt Mongia volt az vranak, Am Mogioro 
Esthwan 13 f t r a Engede Az Adosagot, Az vrah 
azt Mont a, hogi zabad legy vagy ach valamyt 
neky vagy nem, mert Thĕrwenelkwl (!) Engette 
ely az zeolet [Kv; T J k III /2. 174]. 1800 a’ mi 
a ' Tsepegés házat nézi mivel a ' kőfalai romlado-
zottak a ' kőfalbeli részét a ' nagyobb atyafi a ' 
kisebb Testvérinek el engedi [HSzj csepegés-ház al.]. 

Feltűnő, hogy a szerk. kijegyzései között nincs a címszóbeli 
szóra von. konkrét 'elereszt' és átv 'elbocsát' jel-ű adalék. 

elengedés scutire, dispensă; Erlaß. 1679/1681 : 
alazatos instantiojat megh tekéntvén Miskolczi 
Kalnai Palnak az melj örökséget vet Haczogh 
Varosaba(n) . . annak birodalmaba(n) enis con-
firmalo(m) Kalnai Palt, es Taxara boczatom, 
oly Conditioval, hogy esztendőnkint mind a maga, 
ugy Posteritassi is az négy négy forint t axa t megh 
adgyak, annak el engedéséről engem ne busiczanak 
[Vh ; VhU 379 Thökölyi Imre ad.]. 1789 mi mind 
ketten Portio pénzel Restansok lévén mikor el 
égénk az elmúlt esztendőben, mind rovásaink 
mind könyvünk s quietantiáink el égtenek 
Méltóztassék oly u ta t 's módot bőlts Ítéleti szerint 
fel talalni, hogy vagy tellyességgel való el enge-
déssel, vagy más Rovásra való fel Rovattálással 
a ' Communitáson fel szedhessük, mivel mi magunk 
erejéből sohais ki nem potolhat tyuk [Sztána K ; 
Somb. I]. 

elengedhet a putea scut i ; erlassen können. 
1727 : Az bírságot el nem engedhettyük ha egy 
ellenkező leszen [Szotyor Hsz ; SzékFt 35]. 

elengedődik elengedtetik; a f i scu t i t ; erlassen 
werden. 1736 : nekünk el enged ŏ d ŏ t t azon fák (na) k 
vecturaja [Kővár vid. ; TL]. 1811 S e r b e n á t z 
Pétre . . . Vóve és alkuvá ki Mlgos Báró Bornemisza 
Leopold Ur eŏ Nsgátol Lisztéiŏ Négy k e r e k ű 
Malmát, hogy az hetenként tar tózó Rabota béli 
Szolgálattyais el engetődgyék (!)a [Oroszfalu MT; 
Born. G. IX. 5. — aVolt a régiségben elcngctődih 
ige ? A NySz-ban és adalékaink közöt t nem talál-
hatni erre von. bizonyságot!]. 1815 Péterffi 
György meg bünte t te te t t 4 R h forintokig, de 
instálván a ' Czéhot, hogy abból el engedŏdnék, 
le hagyá a’ czéh 3. Rh. forintokra [Kv; öCJk]. 
1821 : Azon pénz intereséül nékiea a ' s z o l g á l a t t y á t 

el engedem. Hogy ha a ' pénzt nékie elébb is 
meg adhatom a ' Szolgálattya Sz. György napig 
el engedödik [Kisesküllő K ; Somb. I I Sombori 
Ferenc kezével. — aA pénzt kölcsönző jb-nak]-
1836: bé szegődtette Liebzeit Joseph az mag a 

inassának Vavritsek Lörintzet 5 az az öt Eszten-
dőre hogy maga Ruházza és fel szabadítsa • • • 
ha jol viseli magát fél esztendő el engedödik [Kv; 
KádCJk 122a]. 

elengedtet a dispune să fie s c u t i t ; erlassen 
lassen. 1703 : Én Gróf Pekri Lőrincz, nemes Udvar-
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helyszéknek főkapitánya, adom tudtára a kiknek 
illik hogy gróf Apor István úr tekintvén 
a Zetelakiaknak alacsony allapotját, nékem mint 
ns. Udvarhelyszék főkapitányának szólott, hogy 
tekinteném meg elszégyenedetta voltokat és adó-
zásoknak rendjit, esztendőnként hagynám 75 
ökörrel való adózásra és eddig való restantiájokot 
a. nemes székkel engedtetném el [Szu; SzO VII, 
119. — aErre nézve 1. elszêgyenedett al. a jegyzetet]. 
1794 (Az árváknak) majd jobb let t volna, ha 
senki Tutorok nem lett volna, mintsem ha meg 
engedtetik mind az a ' mit a Tutor Ur kéván vagy 
elmellőzni, el tartani, vagy pediglen el engedtetni 
[Kv; CsS]. 

elengedtetik elengedődik; a se scut i ; erlassen 
Werden. 1703 Az idei úgy mint 1703. esztendőbéli 
adójoknak csak felét administrálják, más a fele 
mivel az üdő eltölt, elengedtetik minden naturá-
lékkal együttb [Szu; SzO VII, 120. - aI .h. nyil-
vánvaló sajtóhibával: már. bTi. a zetelakiaknak 
az hátrálékos adó]. 1731 azon poena elenged-
tetett táli tamen Conditione hogj magat ugy visellye 
hogj ez után leg kisebb roszbannis ne elegyicse 
mert ha elégyiti ezen mostani dolgais elö fordul 
[Dés; Jk]. 1755 el engedtetet 3„ forint es 32„ 
pénz belé tudódott [Kv; öCJk] . 

élénk spumegător; brodelnd. 1847 Másod-
löketésenn keresztül ment pésgök viz-közé helye-
zése . . rakva van az első évi készítmény lankább 
féle 30 p(alack) ugvanaféle pésgő ćlénkebb-
jébűl 22 palack [KCsl 13]. 

elćnominált megnevezett; numi t ; genannt. 1699 : 
Jósika Imre Uram Becsületes Gondviselője altal 
az Feljebb ele nominalt Gjőrgj Janos ellen mint 
Inctus Ellen Mi előttünk igj alegal [Törzs]. 

elenyészett 1. (el)múlt; t r ecu t ; vergangen. 
1793 a ' közlebba el enyészett télen [Marosszt-
király MT; Berz. 6. S.7. - aTobbszÖr is mindig 
így!]. 1801 a kőzeleb el enyészet 1800dik Eszten-
dőben Szt György nap t á j a t [Erdősztgyörgy 
MT; WH]. 1813 ezen a ' már elenyészett 1812-ik 
Esztendő December Honapjának 27k napján 
kőit Inquisitorio (!) Relatoriat authenticálnok 
[Kük.; IB]. 1829 a ' kőzlőb el-enyeszett 1828ban 
Karátsan kőrűl [Mezőkölpény M T ; TSb Korso 
János (43) vall.]. 1840 égy Susánna nevű Léá-
nyom az el enyészett 839k Évben . . . Busetzko 
Antalnál szolgált [Dés; DLt 1268]. 1849 (Az 
erdő) gyapját . . az el enyészett télen a Palotaiak 
kŏzönségesenn hír és alku nélkül le vágták [Msz; 
TSb rtlen]. 1852 az elenyiszett Télen [Dés; 
DLt 747]. 

2. eloszlott; dizolvat; auseinandergegangen. 
1791 : Nsgod és Mlgs Beleznai 'Su 'sánna Aszszony 

néhai Mlgs B. Jósika Dániel özvegye az Expo-
nens Grófné Aszszony eo Nsga ellen Actionalis 
Libellust adtanak volt a ' tsak nem régiben el-enyé-
szett Kolosvári kerületbeli Tablára a ' végett, hogy 
eŏ Nsaga Bírói hatalom által az osztállyra szorit-
tassék [Kv; J H b XLIV/4]. 

3. átv elcsitult, szertefoszlott; stins; still ge-
werden, vora Wind verweht. 1829 : a ' kőzlőbb 
el-enyészett Pestises Hir alkalmatosságával [Mező-
kölpény MT Korso János (43) vall.). 

elenyészik 1. eltűnik; a dispărea; verschwinden. 
1573 la t ta hogy az kapw keozt Mintli ket Ember-
nek Árnyéka volna, De esmet ely Enyeznek eleote 
[Kv; T J k III/3. 5 3 - 4 ] . 1584 : Ieowe hozza(m) 
egy darabant Weóm es kewana hogy Sos teyes 
lewest chinalliak Ez Zeles Miklosnetol ket pénz 
arra vayat es ket pénz arra Sos teyet hozatank. 
Az lewes kenyeret (így!) meg chinaltata(m), Es 
Bizoniara mikor fel Adak ige(n) wayas vala, De 
mihelt egy egy Zelet kenyeret ky veottewnk volna 
benne, mingiarast Nagy hertelensegel el Enye-
zek az vaia es fely, Es otta(n) Sawoya valtozek 
[Kv; T J k IV/1. 250]. 1808 : Az én időm már el 
mult, mint az Árnyék el enyészett [Dés; Ks 87 
Kornis Mihály naplója 273]. 

2. megszűnik; a înceta; aufhören, erlöschen. 
1800 k. Mint hogy azon Zálog még akkor resolvál-
tatot t , s elenyészett, és ma más lábon áll a Szurdoki 
Jószág, azért ezeka haszontalanok [ JHbK XLI I I / 
33. — °Ti. birtoklevelek]. 

3. megsemmisül; a se desfiinţa/nimici; zunichte 
werden. 1813 k. a ' Felperes Tanúi ellen t e t t 
Ellenvetései az Alperesek (ne) k önként el-enyész-
n(e)k [Dés; DLt 56-hoz]. 

kb. elhanyatlik; a se stinge; versinken, sich 
zurückziehen. 1613 az nyári házban alat t az 
földön egy igen szép sokszegű, fejér márványkőből 
csinált csekme, az kiben huddozott fel az szép 
víz tizenkét csőből és ismét ugyanott elenyészett 
[BTN 67]. 

elenyészlik el/szétoszlik; a se răspîndi; sich 
auflösen/verziehen. 1772 a Pitvarban Téglából 
rakott kisded sütő kementze vagyon. Azon fellyűl 
egy Boronakbol rakott Fűst fogo helly, kéménye 
nintsen, hanem az Füst a Fedél alatt enyészlik 
el [Szászfenes K ; BethlenKt Mikes conscr.]. 

elenyészt átv kb. elsimít; a aplana; schlichten, 
beilegen. 1831 a Bartsa Pal tol el lopott Lud 
dolga elvan enyesztve [Dés; DLt 332. 23]. 

elenyésztés elfogyasztás/költés; consumare; 
Verzehrung | eltüntetés; şterpelire ; Verschwinden. 
1764 : a ' ki nem jŏ az I(nctu)sok magoké, vagy 
más Complexei tselekedték ., vgy minnyaj jon 
voltanaké részesek azon sertés lopásb(an), s azok 
el enyésztéséb(en), vagy tsak edgj, vagj ke t tő 
[EMLt]. 

elcnyésztet átv kb. elal tat ; a muşamaliza; ver-
tuschen, schlichten. 1840 minthogy a dolgot 
elenyésztetni ígérte, égy kupa bortis vettem, mely-
ből . . . magamis Darvas Uris valamint a Procedens 
Regius urak is i t tunk [Dés; DLt 166]. 

elenyésztetés eloszlatás; risipire; Zerstreuung. 
1831 : (A) kétségnek el enyésztetésire nezve, ha 
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ot t igazán járt volnaéa, elő álittatik Lukács Tcdor 
Örmény [Dés; DLt 332. 9. — aTi. a vádlott]. 

elenyésztetik 1. megszüntet tet ik; a înceta; 
eingestellt werden. 1819 : Fekete Isák a’ sokadalmi 
alkalmatossággal egy Sidoval Való pofodozásért 

behozattatván edgyik a ' másiknak meg 
engedvén békesség u t tyán ezen kőltsőnős kereset 
el enyésztetett [H; Ks 91. C. 12]. 

2. átv kb. elsimíttatik; a fi muşamalizat; ver-
tuseht werden. 1831 a Bartsa Pál Ludgyának el 
lopása egyenesen általa esett azt mondgya, 
hogy ezen dolog mind el van enyésztetve [Dés; 
DLt 332. 9]. 

3. semmissé válik; a deveni nul ; nichtig wer-
den. 1849 Testvérem Tamási Joseffnek Szegény-
ségét tekintve, hagycm, 's rendelem, hogy 
testvérem azon kötelezvényei, mellyek nállam 
talá l ta t tnak; azok örökre el enyésztessenek [Km; 
Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

clcnnyire ilyen nagyon, éppen ennyire; atî t de 
mul t ; (eben) so sehr. 1582: minden feleól be 
theolty eo kegmek fileyth az sok eyely kiáltás 
Rezegeskedes harczolas es chintalansag feleól való 
panazolkodas, ky soha Amy (I) Atthiainknak Ide-
yeben el ennyere el Nem merewlt Aminth Mostany 
wdeoben [Kv; TanJk V/3. 269a]. 

elćnyúl előre nyúl ; a-şi întinde mîna; vorgreifen. 
1593 Frusina, Eottues Jmrehne vallia. Az Baniai 
Azzoni zekere mellet la tam hcgi az zorgossagba 
egi Azzoni niult vala elé, de en ne(m) ismerhetem 
kichoda; nemis latta(m) hogi semmit el vit volna 
[Kv; T J k V/ l . 431]. 

elényúló 1. kiálló; ieşit ín afară ; hervorstehend. 
1761 : (A) házban, Délről vas pántos sorkakcn, 
vas kilintsŭ és rántoju, és szkábákon elé nyúló 
záru, fenyő fűrész deszkából bérlett festetlen ép 
Ajtó [Pagocsa K ; J H b K LXVIII /1. 13]. 1851 : 
A’ dürüczkölőben van egy öt osztályú használ-
hatat lan rosz cserefa válu tíz bottal, a ' háta a ' 
dürüczkőlő botoknak cserefa gerendán van, úgy 
az elé nyúló gerendák is cserefák [Erdősztgyörgy 
MT; TSb 34]. 

2. kiugró; proeminent ; vorspringend. 1810: 
ezen épület előtt hoszszan égy ölnyire elé nyulo 
csere fa ágasokon álló gyalult régi fenyő deszkák-
kal padolt tornátz vagyon [Jenő SzD; Ks 76/56 
Conscr. 575]. 

3. előre nyúló; care înt inde (înainte); sich nach 
vorn streckend/hinauslaufend. 1746: a Tserének 
farkán alól elé nyúló ké t hasáb földek [Nagyida 
K ; EHA]. 

elényúlón elnyúlólag; întinzîndu-se (înainte); 
sich in die Länge ziehend. 1823 : Vagyon a ' Kas-
téllyos epülettel által ellemben Északra vagyis 
Enyed felé kőrőskőrnyűl a Moros folyamat-
javai kőrűl véve a ' Moius follyamattya szerént 
hosszan elé nyúlon egy alkalmas Nagyságú sziget 
[Marossztkirály A F ; E H A ] . 

eleped elsenyved/sorvad ; a se prăpădi ; dahin-
siechen. 1695: én . . . Tekei Tivadar . . . az felső 
Siralmas drága esztendőkb(en) mint Att játul 
Annyátul árván maradt gjámoltalanságomba(n) 
az bujdosásra és koborlásra adta(m) vólt maga-
mat, és az sok járásb(an) éhségb(en) szinte (n) 
el epedtem volna. [Marossztkirály A F ; Wass]. 

Az ÉrtSz a címszóbeli igének 1. 'vmely erós testi v. lelki 
vágyba majd belepusztul'; 2. 'epekedésben elpusztul, meglial' 
jel-t tulajdonít. Az itt idézett szöv-ben ilyen jel-sel is számol-
hatni. 

elepedt 1. elsóvárkodott, sóvárgó; ahtiat, dornic; 
sehnsüchtig. 1703 mikor onn<an> hazafelé viszszá 
fordul, hozzam egy nyárs borra egy kupa bárány 
húsra jo szivei latvan kegyelmedet, hogy kegyelmed 
p(rae)sentiajaval enyhíthetnem el epedet szivemet 
[Ne; MvRK Alvinczi Mihály lev.]. 

2. átv elsenyvedt/sorvadt; p răpăd i t ; dahin-
geschwunden, verkümmert. 1614 : Ngd legh kiual-
kepen való es feo' gondgiay nezzenek az vr Isten-
nek zent tizteletire, annak u tanna Zegeni megh 
romlot, es az sok niomoruságh mia t telliesseggel 
el Epedet hazanknak ez u tan ualo epwletire es 
cziendes allapatiara [Ks 87 ogy-i végzés]. 1729: 
instálok azért Ngodnak alázatoson, ennek az elepe-
det t szegény községnek képében. Istenért tseleked-
gyék Ngod olljan kegyességet most is mind más-
szor is tselekedett Nsgod hogy ngod könyörülő 
gra(ti)aja által consolaltassék ez hitván helljség 
. ., talán a helljes proportionalitas is azt dictallja 
[Vízakna A F ; Ks 83]. 

elér 1. a ajunge (pina undeva) ; erreichen. 1647 : 
megh ha t ta volt neki hogi az tehenet keosse megh, 
az tehenet igen hozzá keóteőtte volt . . . reggel 
ki menve (n) ha t az tehen meg holt ot egi szak 
lizt leuen el erte az tehen . az lisztben szokattè 
eot [Kv; T J k VIII/4. 250]. 

2. utolér; a ajunge din u r m ă ; einholen. 7562 : 

Azon szombaton reggel a király népe Vásárhelynél 
általkele a Maroson, és a székelyek után indulának* 
holott elérék őket a Nyárád mellett és szembe 
állának, és a székelyek Deust kiál tának és szembe 
útközének [ETA I, 19 BS]. 1568 : Ez t hal lot tad 
hogy monta Czychy Balintne, az fianak haych 
el fyam gyorson az tehent, mer t Jhol haj tok ^ 
Veres Tamaseth, ne erkezek el, mer t ne(m) akarón* 
hogy őrizd, es az gyermek el mene gyorson Neff* 
erek el'vele [Kv; T J k I I I / l . 224]. 1570 : Az k a c h o l a 
vtan Indwl egy Lo mely az chiganoké volt, hog1 

azt megh lat tyak az chiganok v tanna fwthnak 
olahnak, Es hogi ely Erik verny kezdyk palchawal 
az Loert hogy myert lopta volna el [Kv; TJk 
III /2. 52]. 1585 : Georeogh Pal es Georeogh Mik*05 

eleol Mennek vala, My hatrab voltunk, De mikoſ 
oda Erenk es eoket el Ereók, h á t Jghen sebes 
Georeogh Miklós [ K v ; i .h. 527] . 1588 vyonlau 
latam hogy vtannam Jeo Pascha vayda 
fwtamodwan eleotte hat ell ey te t tem egy 
bwzath azt eo fel veotte s el dwgta, En magaina* 
az vtan ell ere esmeg el akara vonni egy Sak 
bwzamath [Zsákfva Sz; WLt]. 1591 Latam hog* 
Dekán Mihali ereossen fu t vala Zeoch Pal eleot> 
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zeoch Pal el ere, le vona es ereossen megh vere 
[Kv; T J k V/l . 160]. 1607 En vtan indulek de 
en ne(m) erem el [UszT 20/149]. 1632 az Jspotali 
mesteris ismét utan(n)a indula az legeninek hog 
megh vsse, de az legeni el futamodek es az Jspotali 
mester nem ere el [Mv; MvLt 290. 107a]. 1745: 
Az utrumban mentionalt Mócsi Sokadalomban . . 
látok nagy bodulást, és az katonák ki vont kardó-
kal az Sokadalmos paraszttsagot kergetik, egy 
embert el érnek . . , az katona hozzá vág az kardal, 
ő is ellent vett az botyaval ſ D j m b ó K ; Ks 5. 
X. 6], 1747 futásra vŏ t tŭk dolgunkat, es jo 
darabig futottunk, de el érvén bsnnŭ(n)ket, meg 
íogta(na)k [Torda; T J k III . 164]. 1766 : Kispál 
Vraimék inig rugaszkodának Uzou felé, Pűnkősti 
Uraimák űzni kezdék s csak hamar el érik nagv 
riaszkodással [Kökös Hsz; Kp I. 234 Paullus 
Serester (46) mües equ. vall.]. 

3. utoléri (a betegség); îl/ o doboară (boala) ; 
ereilen/fassen (die Krankheit). 1821 : (A juhok) 
Nepráznyikba dőglettek meg, ez á Nepráznyi (l) 
a’ gutta ütéshez hasonlo, mert midőn el éri Szökik 
edgyet egy keveset reszket 's mingyárt megdöglik 
szokta pedig a ' jo kövéreket járni [Gyalu K ; 
I^Lt]. 1843 : N. almási i f jú legény Varga Márton 
18 éves, az útba el érvén a hojagos himlő . . . , 
ez év első áldozatául esett el [Nagykapus K ; 
RAk 10]. 

4. vmeddig te r jed; a întinde (pînă undeva); 
reichen. 1585 Az Kalmar Lazlo Towanak vize 
• . . el Nü(m) erte a ' felseo Tónak gatt iat , seot 

hogy ot viz Ne(m) volt, few Neotte fel . . . , es 
enys kazaltam oth [Kv; T J k IV/1. 430]. 1623: 
Gerendaytt vgy zakasza hogy az Istallokall Egg’éwt 
Eryek ell az Tornaczynakys gerendazasatt oly 
hozzak legyenek az fák [Fog.; Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.] . 7633 hallottam aztis Lazar 
Martontol, hogi azt mondotta falabu Kathanak, 
hogi aha essez kuruanak az leania anni hurka jar t 
immár te benned, hogi innét ( tudni illik a Nagi 
Szewcz Jstuan Vra(m) hazatol:) az piaczig el 
erne [Mv; MvLt 290. 137a]. 

5. (vmilyen életkorba) j u t ; a ajunge (la o vîrstă 
oarecare); erreichen. 1653 Az mely gazda ember-
nek fiai felesen vadnak addigh legyenek az f iaj 
Aţtyok mellett migh az házasságnak idejét el 
érik, el érvén, házasodgyanak megh és az kissebbik 
fiu ha hazas leszenis, maradgyon az a t t y a mellett, 
az tŏbby szállyanak kűlőn, mivel az ollyanokból 
szokott az Ioszágha szaporodni [Cege SzD; Wass. 
— aA Lápos vidéki jószágra von.]. 1673 : Nemzetes 
Vas János Ur(am) viselli gondgiat ez bonumj-
nak es ha giermeki az ŭdŏ t el erik ismét eo Kglmeis 
ezen jókat adhassa kezekhez Borsai ur(am) gier-
mekinek [Wass. Borsai István hagy.]. 1756 : azan 
Iveankanak illető köntősső vagon (így!) én Nállam 

mikor azt az étás (l) el éri Igenis ki àdam 
[Retteg SzD; Ks 32. XXXVI] . 1865 azokra 
nézve kik ezen életkorta el nem érték a ' fenn 
rendelt kezelés maradván meg [ K v ; Végr. 4. 
- *A 24 évet]. 

6. beér, eljut vhová; a ajunge (undeva); gelan-
gen. 1736 : Az i f jú legény hogy azon napra a elérjen, 

elindult, mindenütt azelőtt az hol mentenek, szál-
lást szereztetett, oda bort, vágó-marhát, szénát, 
zabot, egy szóval mindent szállíttatott, hogy . . . 
bő vön megérjék vele [MetTr 378. — aA lakodalom 
napjára]. 

7. idejében megbirkózik vmivel; a face f a ţ ă ín 
t imp; bewältigen. 1642 Zikszai idejeben az 
vetessel mindenkor beoueon el ertek maga 
eleg haz nep volt : de miolta Vrunk kezehez iutot 
az a ' Joszag czak vetesreis alig erik meg vele: 
ezt penig Causallyak, mert az vetes mindenkor 
kesen esett [Bh; GyU 73]. 

8. kihoz vmit vmibõl; a acoperi; herausholen, 
leisten. 1574: Pitter Bemük (!) Jurat(us) fass(us) 
est: Ennek eleötte három héttel Éoneky korchomaia 
volt, ot Sok Jámbor volt, Az korchoman Lang 
Symoniss ot wolt : mikor Estuere kelnek Zert 
kedet (!) zedny Lang Symon Az Töb vraimon 
Es nem Erik volt el az zert menyere zette volt 
Mondanak Az vraim hogy Teöbet zedne kyvel 
meg Érnek az bort kyt meg J t tak , de Symon Az 
gazdahoz ez valohoz Ter mond neky, gazda lassad 
ad meg az felit kyvel Az zert el nem Erywk, mond 
Az gazda az való hogy nem adok egy penztys 
zediettek fel az zert Es agiattok meg Az bor Arat 
[Kv; T J k III/3. 389]. 

9. nem éri el vmivel nem jön ki vmivel; a nu pu tea 
ieşi din; nicht auskommen. 1585: Az Feyedelem 
vendegelessekor(on) . . . Az Hússal el ne(m) Er tem 
Harmad napo(n) Az Hentelerektŏl hozatta(m) 
vtolzor f. 1 d 22 [Kv; Szám. 3/XXII . 81]. 1587 : 
Hogi az rakó keowekkel el nem ereok . Negi 
szeker rakó keore ki teszen f. 1/60 [Kv; i.h. 
3/XXX. 29 Seres István sp kezével]. 1590 Az 
elobely veott eokrökel nem Ertúk el, Esmeg Az 
feo feo vrainknak kelletet Hust adnia Cohniayokra 
[Kv; i.h. 4/XX. 23 Hooz Lőrinc sp kezével]. 

10. behoz, pótol; a recupera; einbringen, nach-
holen. 1708 : Az el mult két hetekben a ' Kuruczok 
miatt a ' kik i t t meg fordulta(na)k Semmi hasznát 
nem vehetők a’ Joszag(na)k most kezdettenek 
immár ismét valamennyere szot fogadni, de a ' 
melly jo ŭdŏ t t el mulatának ez iden azt el nem 
érjük. Az mi keves Oeconomia vágjon annak 
dolga edgj másra gyűlt [Fog. KS. Fogarasi 
János lev.]. 

11. sikerül neki; a-i reuşi; gelingen. 1783 : 
sokot akar ot t Magos Pál Ur(am) végben vinni, 
megh válik, hogy éri el [ JHb Csáki Katalin levele-
zése. — Árkosi Ferenc lev.]. 

12. elnyer; a cîştiga, a avea cîştig de cauză ; 
gewinnen. 1570 Kalmar János perlet Thorozkay 
Gergelliel adossagaert, Es mykor ely Er te volna 
Rayta, Az Byro hazara kwldeot volt Jgazat venny 
Marhayabol [Kv; T J k III/2. 144]. 1597 immár 
job rezent az diúisio meghis leot, wala erkezek 
oda Jakab deák negy zaz forintigh t i l t a az 
ozlast, wala megh oztatlan egi hordo siweg zamat 
nylwa(n) nem thúdom de vgy aranzom hogy 1600. 
keweseb nem volt, esmet egy berbencze Bechy 
kes azt ackor hagiak arra az adossagra ha Iacab 
deák deak a el erne raitok [Kv; T J k V/ l . 115. 
— aígy, kétszer !]. 1629 : az mely bizonyos summát 
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el ert Vatay Ferencz Borsos Demeteren; tehát 
arról ezten napra eleo allattya. [Kv; T J k VII/3. 
163]. 

Szk : perrel ~ vkit vkivel szemben megnyeri 
a pert. 7594 Buda Janos Vayda Antal eokrith 
haytot ta Volt be asz Ritbeol es addigh perleodenek 
hogy Vgyan Vayda Antal t el Jre Buda Janos 
az perrel asz Deesy Byro eleotth. es oth szakada 
Vighe asz pernek . . [Dés ; DLt 246] törvénnyel/ 
törvény szerint ~ vkit 'ua. ' 1568 az Mynemó peri 
was Annos azonnak wolt az w Attía marhaya 
felól Es Elis Erte uolna az felseged Tablayan 
ötzaz forintig minket Inte was Annos azzony 
az sententiawal hog' my El mennenk czegebea 

Awag' penig góczre hog' hyti t meg halgassuk was 
g'ŏrg'nek [Gőc SzD; Wass. - aCege SzD]. 1585 
Daroczy Peter egy wdeobe marat volt Adossa 
Kis Casparnak, Kis Caspar Daroczy Petert el 
ere teorwe(n) zere(nt) Es Nem león honnét Daroczy 
Peternek meg fizetny hane(m) abol A' Marhabol, 
Mely Danchak Leorincz rezere való volt [Kv; 
T J k IV/1. 394]. 1629 Borbély Ferencz megh 
hala s akkor Az peresek erre az Aszonyra szalli-
tak az pert t es teörúeniel elis erek [Mv; MvLt 
290. 174a]. 1759 Ki kérkedett kévéjén azzal 
hogj mig Sárosi Gyŏrgj Ur(am) törvénnyel el éri 
addig ki árul néhány Negjvenes hordo bort és 
a poenát ki keresi ? [Msz; Sár. vk] perrel/peres 
úton v. törvénybvn/törvénnyelltörvény szerint ~ vmit. 
1570 Marthon porozlo, Es chiuka lazlo harmad 
Ewy porozlo, hytek zerent vallyak Twgyak azt 
hogy fodor Istwan Byrosagaban, Theorwenyel 
Ert he volt ely adosagat Kalmar Janos Thorozkay 
Gergelyen Theorwen zerent való Napot ha t tak 
az megh elegitesnek . [Kv; T J k III/2. 144]. 
1572 hallotta hogi Gellien Imre megh veotte 
volna az Gergel hazat E s eo Monta neky Iliién 
zowal Myert ves peres hazat ha ennek eleote 
aros Myhalnak keotette Gergely, Es Theorwenybe 
elys erte, Rayta Aros Myhal az biro eleot, Mond 
Gellen Imre had Iárion Nem Ik ta t t a Magat bele 
[Kv; T J k III/3. 35]. 1610 : De miért hogj ez ket 
rendbelj Adosagok teöruint neznek tehát eö 
Klmek keressek suis módis es hogj ha teörúeniel 
el erik tehát mindenik fizessen az eö reze zerent 
[Kv; RDL I. 6]. 1629 az mely bizonyos summát 
el ert Vatay Ferencz Borsos Demeteren; tehát 
arról ezten napra eleo allattya [Kv; T J k VII/3. 
163]. 1655 Az öreg Ràzmàny Istvánnál létemkor, 
hallottam enis illyen formán való szokat tőlle, 
lá t tya s tudgya nyilván, hogy a Kolosvári Birak 
nekie az Csepreghi Mihállyal levő dolgàb(an) 
igaz törvényt nem tesznek, de bizony abbéli perit, 
az Fiscusnak conferàllya, keresse az Fejedelem 
erette, mègh sem nyugszik addigh, migh tőrveny-
nyel el nem eri r a j t a az kétszáz aranyat [Kv/Gyf; 
CartTr I I . 8 9 3 - 4 Wolf. Cserej fej-i fizetőmester 
lev.]. 

13. elkap, meglep; a apuca/prinde; erwischen, 
befallén. 1801 En . pénzért kaszáltom . . . s 
éppen ot t ért el az esső [F.szőcs SzD; TKl Páska 
Nutz (40) col. vall.]. 

14. erőt vesz/eluralkodik ra j ta (a bor) ; îl/o 

doboară (vinul); jn be/überwältigen. 1698 enge-
met osztán ell ért az bor, s, le fekŭvén az uton 
azo(n) serkenék fel hogj meg fogának [Kál MT; 
Berz. 12. 92. 62]. 

elérak kirakosgat; a puné ín f a ţ ă ; vorlegen/ 
setzen. 1572 <n>egi eztendeye mykor eotet hi t ta 
volt ely vele Zabo <Si>mon Lakatos Balint haza-
hoz, ot t az felesege rákot eleh valamy e z w s t 
Marhat es kenallia volt hogi el vegie az a r w a k 
Reszebe kyk az Zabo myhal hazabol R e s z e k e t 
feli ne(m) veottek [Kv; T J k III /3 . 46a]. 1573 
Katalin Kalmar Istwanne azt vallia, hogi l a k o t 
eggywt puskarnewal Lat ta hogi rákot eleh párta 
Eoueket kapcokat Arangywreoket azt M o n t a 
Imez eocheme Amaz laios Batiame Ez e n m a g a r n e 
[Kv; i.h. 172]. 1770: kérének bennünket 
hogy kérnők Sombori Gábor Uramat arra, 
hogy a melly belső fel kelhető portékákat 
egyben kelésekkel Néhai Salanki Rachel Aszszony 
Tit. Sombori Gábor Uramhaz hozott . . adja ki 
conservatiora az Aszszonynak Salanki I o s e f n e 
Makrai Susánna Aszszonynak . . Sombori Gábor 
Uram . mindazokat elő ís raká [ K i s e s k ü l l ő 
K ; RLt O. 4]. 

elérakat elővétet ;• a face pe cineva să pun^ 
ín f a ţ ă ; vorlegen lassen. 1592 : Mikoron Nagi 
Balasne Ersebet Azzoni el nehezedet volna, hiuat*1 

engemet tiz orakor ejel hozzaia, es mikor eggie* 
mas marhaczkaiat ele rakat ta volna, kere liog1 

el vigiem velem [Kv T J k V/ l . 284]. 

eléránt 1. (egy rántással) e lőhúz/ránt ; a s c o a t e 
(brusc) ; (plötzlich) (hervor)ziehen. 1585 Zabo 
Ianos vallia, . . . hogy valamit r an t a viczej Andraţ 
eleo, es monda Danch leorincznek, El Ne vid * 
zenat, mert ihol Az Biro pechetj , Maga semmí 
pechet Nem vala Nalla [Kv; T J k IV/1. 515]-

2. előkap/vesz; a apuca/prinde (pe c i n e v a ) î 
vornehmen/kriegen. 1749 : Szolga Bíróságában • • -
sokszor oknelkülis ránto t t elö némellyeket s j°l 
meg vont [Fejér m . ; Told. 3]. 

3. lekap a lábáról; a tr înt i (la pămînt), a răs-
tu rna ; jn umwerfen. 1689 Mány Mánte 
Mányul beszéllette az kortsomán, hogy egy Kop&~ 
cseli Radul Zgie nevű béresse beszéllette néki* 
hogy mikor béresse volt Mihály Deaknak, valami' 
koron az Aszszonyával ket ten Luczára mentek, 
az mikor akarta, akkor r án to t t a elé az útba11 

[Kopácsel F ; BK. Streza Comsucz Boer (42) vallj-

elerdőltet leerdőltet/tarol; a pust i i prin pădu-
rire; abholzen/forsten. 1826 : akkor is jeleö 
voltam mikor a Baktsi famüia az magok Erdejek 
körül ha tár t vetének, és mondám Uraim ezen ket 
élŭ Dombot hagyakki (!) az Urak mert ezt bizo-
nyoson tudom hogy Bartos Kelemen P aP 
Ur Erdoltette el, de ezel nem gondolanak a magok 
Erdejekhez Szakasztak [Albis H s z ; BLev.]. 

elered elmegy; a se duce; fort/weggehen. 1570 • 
Egykor Sywalkodast hallót . . . Es Latta hogy 
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hayadon fčwel wzte ky az ayton zabo János az 
feleseget, zablyas kezzel alah kergette az vchan, 
Es Jllen zowal Zytta Eregy ely Kardos Myklos 
kurwaya [Kv; T J k III/2. 34]. 7724 (Pekri 
Ferencnek) vólt még egy Szolgáloja . . . Radnóti 
Susi, ki is Sárga Vajut t volt mint a Viasz, ki is 
Sokszor panaszolkodott volt nékem Ihol 
Etsedi Uram Mostis két pólturát adott uram, elis 
vettem, és hogy nem engedtem, hogy kŏzŏsŭllyŏn 
velem, ugy el vere, alig vagyok belé, En Etsedi 
mondám néki, Eregy el, hiszem eb a Lelkit rút 
dolog ez, hogy ollyan ember illyenhez teszi magát 
[Náznánfva MT BK]. 

elérendel előparancsol; a da poruncă să se pre-
zinte; herbeiordern. 1657 a kisérőket elé rendel-
vén, a maga cselédivei és egynéhány fő urakkal 
s úri emberekkel útra indula urunk haza felé 
[ETA I, 163. NSz]. 

elérés 1. megnyerés; cîştigare; Gewinnung. 
1753 ha lehetséges a régi szabadságnak el érésit 
allaborállyák, hogj ha pedig aztot nem efficial-
hatnák, tehát az rajtunk lévő sullyos Contributio-
nak alleviatiojat meg nyerni igyekezzék [Gidófva 
Hsz; Törzs. Nic. Ferentz (60) pp vall.]. 

2. kb. megvalósítás; realizare; Verwirklichung. 
1783 azon impedimentumok el harintásában, és 
tzelŭnknak el érésében ezen alazatos Instan-
tiánk al(ta)l recurraltunk Nagytságod Kegyessegi-
hez [Ádámos K K ; Pk 7]. 

elereszt 1. kezéből kienged; a lăsa din mînă; 
loslassen. 1582 Azon Iwtek oda hog' . János 
el theorte az chuprot es megh haborodot velle 
az chaplar, egi botthiat veŏtte el erette, Az vthan 
el erezte az botot, hanem az Syweget veowe ell 
• • •, nem akara Addegh Adny megh eg penzarra 
chyprot Nem venne [Kv; T J k IV/1. 15]. 1606: 
megh Emreh Lukaczne kapdos volt osuat Jánoson 
mikor az Vrahoz chiapdos volt, s mo(n)d neki 
osúat János, Allj hatra Lanczosne mert vgy wtlek 
az zabliaual hogy altal megie(n) benned, ozton 
el erezte yettebe, mert az kariat kapta vala [UszT 
20/203 Brittannús Imreh de Kis Kede pp vall.]. 
1638 : Az Szőcs Mihály inasától is hallottam, az 
szájából, hogy ő is vele paráználkodott. Maga 
kérkedék vele, hogy Vincze István is oda érkezék 
akkor tájban és jedtében el akarta hagyni, de az 
asszony megfogta az monyát, nem eresztette addig 
el, míg dolgát el nem végezte [Mv; MvLt 291. 
142a—3b átírásban!]. 1855: a ' s ŭ t ŏ h á z aj ta ján vé-
gig halgattam, a' mint nagy Ígéretek 's fogadások 
kőzött erőt vett a' nevezett legény Miklós Anni-
s°n . . . s csábitások között erőszakosan terhbe 
ejtette a' leányt, ki lelkendezve szüntelen azt 
kiabálta: ereszsz el Miska! hagy békét nékem 
Miska! eredj Miska! sat. [Uzon Hsz ; Kp. V. 404 
Ürmösi Rebeka (16) vall.]. 

2. ? leereszt; a lăsa ín jos ; hinunter/hinablassen. 
1592 Zakach ferenczne ezzel teobbiti hogi égikor 
Gialuba akaria volt magat vitettni Mihalial es 
mikor be ment volna hazaba, vgian ezen Inast, 

akki megh holt, Zemeuel latta hogi fel akaztotta 
volt, es mikor az Mihali feleseget Intene arra hogi 
tenne egi pad zeket alaia, Azt monta az Azzoni 
hogi ha latna hogi mingiart megh fuladna is, nem 
merne el erezteni [Kv; T J k V/l . 210]. 

3. ereszt; a lăsa; lassen. 1585 : Az Zeoldbely 
leghenys Indul vala az zekerteol . . . , de Nem 
eresztek valamy Ázzon Nepek, Mezítelen fegywer 
vala Nalla, es kery vala hogy el erezzek eotetis 
[Kv; T J k IV/1. 479]. 

4. szabadon enged; a da drumul; freilassen. 
1590 : egy eczaka monda Apa(m) hamar mathe 
kely fel mert valami gonoz Ember az keczykebe(n) 
vizén ell en vtan futama(m) hogy ere(m) vala el 
erezte az keczyket . eo maga ell futamék [UszT]. 
1761 : az I. eŏkegyelme a % Instansnak via facti 
el vett marhajat, el nem eresztette, sŏ t inkáb 
vakmerŏkeppen el tartván, azt el betsŭltette, . . . 
le nyuzotta, s az I. karban hagyatott [Torda; 
T J k V. 62 — 3]. 1769 az egész Falu ökreit bë 
haj tot ták s midőn kerdettük volna a Hatar 
pasztorokot hogy ha kárból haj tot ták volté bé 
vagy honnan, azt mondották hogy nem voltak 
kárban arra való nézve az emberek azon egyezének 
meg hogy nem lehet bé büntetni mert logo 
marhais elég jár ott s az ökröt nem lehet onnan 
el fogni s egyenlő akaratból el eresztik az ökrököt 
[Bögöz U ; IB. Csont János (34) szabad személy 
vall.]. 1779 talán fél fertálly-óráig a Dubába 
tar tot ta ., s azután el eresztette [Km; KLev.]. 
1786 Tot Jstván még az Lovatis bé vezeté a 
Kortsoma Házban s azzal én meg kapom az 
Tot Jstván kezíben az kötőfék szárát és azzal ki 
vívém az Lovát, s el eresztém [Hídvég MT; GyL. 
Jarolin János (52) fogadós vall.]. 

5. szabadon bocsát; a puné ín libertate; ent-
lassen. 1584 András Monda az legenieknek Io 
Uraim, im el towab vize(m) ez Azont, es erezzewk 
ell lm en el buchuzom teolle [Kv; TJk IV/1. 351]. 
1586 My kezesek leonk az leanyert, az ket direc-
torok eleibe Menenk, es vgy ereztek el az leant, 
Akit Igyarto Georgy varos kepebe megh fogtatot 
volt [Kv; i.h. 586], 1598 hogy Tatrosra iutek 
ot t talala(m) Simo Jánost, mo(n)da hogy az 
fogliokkal egietembe zabadúlt megh, az Vaida el 
ereztette az k j megh maradott bennek, s megh 
eskettette eóket hogy teobbe orzagokra ne(m) 
me(n)nek [UszT 13/37 Martinus Sillo de Cichio 
pp vall.]. 1606 Mikor megh zaloglottúk az Keczeti 
embert, Akkor Korondj ember lett kezes az tizt 
zamara s ugy ereztette(m) el [i.h. 20/72 „Stephanus 
Zaz de Sofalúa Jnquili(nus) nob. Andreae Kaczio" 
(48) vall.]. 1634: Kŏrtŏuelyfai István ide joue, 
es megh eskuuek hogy megh bekellet Toké István-
nál, es megh ada az kaloda váltságot, es ugy erez-
tem ell [Mv; MvLt 291. 4a]. 1654/1670; megh 
foganak engem, azt fogák benne, hogy eŏ reájok 
fogtam én fá t a . . , az Bethlen János Uram földire 
altal vőnek megh kőtŏzenek, de osztan el ereszté-
nek [Szénaverős K K ; LLt Henczel Lénárt (65) 
jb vall. — aBotot]. 1666 ez Commissionk altal 
parantsolljuk Kd(ne)k serio, supercedalljon tŏlle, 
ra j ta ne kapdosson, rolla kezét es minden közit 
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vegje le, az Tisztartot ereszsze el, az Joszagbul ki 
mennjen mindgyart [Wass. fej.]. 1698: Gliga 
Lázárt is tudom, hogy meg fogták vala egy Kancza-
lóért, meg békélvén az károssal ugy eresztették 
ell [Gyulatelke K ; Ks Steph. Kŏpek (50) jb vall.]. 
1768 : mingyárt el eresztének, hogy a faluba bé 
vittek, ámbár sem nem kertem, sem sémit nem 
csináltam [Szentlászló T A ; J H b XXXVI . 17]. 

6. elbocsát; a elibera, a puné ín l ibertate; 
tfort/weglassen. 1600 Azt tudom hogj ideő eleöt 
io t t haza az felperes fia, de ki biztatasabol azth 
nem tudom, el erezteke vagy el zeöket tudom 
aztis hogy azért dulat ta megh Mindzenthi Benedek 
vra(m) hogy az mustrán o t t nem wolt [UszT 15/1 
„Nicolaus Byro de Bogard falwa" vall.]. 

7. (elmenetelre) engedélyt ad, elenged; a da 
voie; (hin)lassen. 1753 hivők hogj jöjen mert el 
eresztik [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31]. 

8. útnak indít, meneszt ; a porni la d rum; 
entsenden, ab/fortschicken. 1580 Miért penigh 
hogy az tyz mja t vtolso niomorusagh keówetkez-
hetyk raytunk, keryk eo kegm.2t biro vramat, 
hogy az egieb hay mod es rendtartas zerent az 
Capitanokat erezzek el eo kegmek tellyes hatalom-
mal hogy a ' hol bontany kel bonchyak ha rontany 
kel roncliyak es az twzelleo heliek inindenòt 
epwlhesse(n) [Kv; T a n J k V/3. 231b]. 

9. leenged/ereszt/bocsát; a da drumul (să curgă) ; 
ablassen. 1650 Vilagos(o)n megh bizonyttotta 
az J., hogi Miklos Ferencz az Árkot az reghy 
folyassabol ki vőtte. Azért nem tartozik Damokos 
Peter el ereszteni, hanem Miklos Ferencz ereszsze 
az reghy folyassaba [UszT 8/64. 58c]. 

eleresztethet leeresztethet/bocsáttathat; a putea 
d a drumul (să curgă) ; ableiten lassen können. 
1594 : Az Gonosz v taknak meg latasara, es itüetire 

valaztottak varosul ülie(n) vraimat Kik-
nek varosul oly Authori tast Adtak hogy minde-
newwe Az vizet zemely valogatas nelkwl el Arkol-
tathassak éreztethessek, Akar kinek ellen monda-
sawal semmit sem gondolwan [Kv; TanJk 1/1. 
238]. 

eleresztetik szabadon bocsát ta t ik; a fi pus ín 
libertate, a fi eliberat; freigelassen werden. 1761 
Nem constalván az A. eòkegyelmének az I. ellen 
allegalt actioja . . . , az I . simpliciter el eresztetik, 
ugy mindazál(ta)l hogy afféle dolgokat tselekedni 
p(rae)caveallyon [Torda; T J k V. 52]. 

elerasztettetik szabadon bocsát ta t ik ; a fi pus 
iti libertate, a fi e l iberat ; freigelassen werden. 
1765 a Novizansok vagy fogságban legyének ad 

fevisionem usque C(aus)ae, vagy elegendeo kezes-
ségén eresztettessenek el, rabságokbol [Torda ; 
T J k V. 2 6 2 - 3 ] . 

elérett tú lére t t ; r ă scop t ; überreif. 1869 : az 
-úrbéreseknek szombatífájok járt mely fa hullás 
és elérett veszendő fákból szolgáltattatott ki 
(Csöb U ; Told. 21]. 

elérhet 1. a ajunge l a ; erreichen können, zu 
jm gelangen können. 1653 : Másod napra . . . csak 
másodmagammal elésieték, hogy a császárt elér-
hessem, s egyéb látások között az éléfántokat is 
megláthassam [ETA I, 134 NSz]. 

2. utolérhet; a putea ajunge din u r m ă ; einholen 
können. 1568 : (Petrus Gruz) vxore(m) ad platea(m) 
expulsisset hys dictis Bestye kwrua ha el erhetlek 
wala byzony el haytok wala ray tad benne [Kv; 
T J k I I I / l . 147]. 1653 El fu ta azért ki hova láta. 
A török is — Bektes bassa — mennyen a mint 
lehet, de a ráca és magyar u tánna vágynák, akit 
elérhetnek igen vágják [ETA I, 82 NSz]. 

3. megvalósíthat; a putea realiza; verwirklichen 
können. 1778 ímé mostan bátorkodom Nagodnak 
alazatoson jelenteni, és Ins tá lni : hogy az Actualis 
Assessorok számab(a) ( : minthogy két Vacantia is 
vagyon:) had férhetnék bé, eleítól fogván kívánván 
az Nemes Haza Törvényeitis Tanulni, de azon 
Czelomat még eddig az supernumerozusi Assessor-
sagbol el nem érhettem [Telegdibacon Hsz; Borb. 
II . T. Baczoni Boda Sándor kér.]. 1792 : Sinkovits 
János ur(am) . . . Sok Joszágokat i g y e k e z e t t 
erőszakoson el foglalni, de Sok hellyeken tzéllyát 
el nem érhette, mert emberreis talált a ' ki eó 
kegyelmének ellentis mért állani [Szováta MT; 
Berz. 16. XL. 5]. 1802 Tessék azért az Urnák, 
e jelen való Határ osztályt az Exponens Úrral, 
és tőbb Condivisionális Attyokfiaival ugy accele-
ráltatni, hogy mentől hamarább, 'a Törvény és 
'a Citált í télet szerint való végét el é r h e s s é k 
[M.zsombor K ; Somb. II] . 1829: Tsak ilj meg 
egyezett jo akarattal, e l tökélet I g y e k e z e t t e l , 
érhett jük el, a ' mire buzgón törekedünk, hogy a 

távul jövendőben, akkor is fenn álhassan ezefl 
Inst i tutum a ' kert Jövedelméből, midőn azt 
semmi Egyesület nem fogja segitni [Kv; BLt 
dologházi szám.]. 

elérik túlérik; a se coace prea t a r e ; ver/übe r ' 
reifen. 1642 Az Soda re te mara t t Taualy az esseos 
wdeore, — mieúel az mikor ahoz való wdeo volt 
vagy Monostorra aratnj, mert az buzais igen e l e f t 
volt, vagy kaszalnj vagy az Clastromhoz ua 1° 
faert vagj penig szantasra kellett kwldenj [Szász-
fenes K ; GyU 9 1 - 2 ] . 

elérkezés megérkezés, vkinek m e g é r k e z t e / e l jő ve-
tele; sosire; Ankunft. 1803 Hozzánk u t a s í t o t t 
tudósítását a Tekintetes Urnák kedvesen v e t t ü k , 
. . . nem lévén a Possessoratusok Mindnyáj a ü 

ide haza, de el érkezésekkel Comtnunicalni fogottá 
és az rendelt Napra szívesen el várván, elé 

állunk 
Magunk igasságával [Burjánosóbuda K ; 
LXVII/4. 23]. 

elérkezhetik 1. e l ju that ; a putea ajunge; (hin)' 
gelangen können. 1621 Annakokajer t hogj B i r° 
vram eő Kglme minden fele iobbadon el érkez-
hessek es az reánk imponált subsidionahs 
penztis zallithassak, vetettek eő kglmek adot egf 
vonasra f. 1 [Kv; TanJk I I / l . 333]. 
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2. ? győzhet, b í rha t ; a putea face f a ţ ă ; be-
^ältigen, fertigbringen können. 1650: Noha 
Linczegh Janosnak Safar Tarsomnak kellett három 
Nap Gazdolkodny keglmes Vrunknak beiöuetele-
kor, mellynek napia Decemberben esett Dehogy 
Job modgyaual el Érkezhessek az Gazdalkodassal 
• • k e l l e t t azok(n)ak gazdálkodnom az kik Vrunk 
Eő Naga beiőuetele uta(n) Decemberben Érkezte-
tek [Kv; Szám. 26/VI. 343]. 

3, ráérhet, ideje lehet / ju that ; a putea avea 
t imp; zu etw Zeit habén können. 7714 én ezek-
nek® recénszálásával sem magamot a munkától, 
sem pćdiglen az jcszágot nem mentégétem, hanem 
a mire el ćrkézhetem, bizcny el nem mulatcm 
[Szentdemeter U ; Ks S6 Fcdcr Merten lev. 
— ŭNehézsćgeknek]. 

elérkezik 1. megjön; a sosi; eintreffen. 1579 
ha az barommal zinte az orara be ne(m) Iutna 
hogy vagy mezzol Iecne vagy fu tamas myat el 
nem erkeznek az olyanon Mentségé legie(n) az 
mezarosnak [Kv; TanJk V/3. 191b]. 7602 Stamp 
János vallia . hogy eoys o t t eőrizett akkor 
az kapun echaka Zeler Ferencz minth egy tizen 
egy ora fele erkezek oda S vgy monda Mcldoway 
Georgy hogy kesen erkezel el Ferencz Vram az 
eorizetre [Kv; T J k VI/1. 569]. 1606 az Actor 
falu protestál hogy vadnak teöb bizonisagekis 
kiket hittak es el nem erkeŏztek azoknak wdŏ th 
keuannak vadnak olljakis kik betegek azoknak 
birot kernek [UszT 19/32]. 1631 en immár ualasz 
uton megh szallotta(m) uala az Baczi Peter Ura(m) 
majoraba(n), hogj ez az Nagy Marton el erkezek 
s eöis oda szalla az mi szallasunkra [Mv; MvLt 
290. 57b —8a], 1690 k. Karaffa General ihon 
minden orán erkezik Ha penig el érkezik az 
a nagj Generál, mivel gazdalkcdunk, idejen gon-
dunk legjen mindenekre [UtI]. 1731 el erkezve(n) 
a Baba, de fel menve(n) az Asz(sz)onyhoz már ã 
gjerniek el lett volt, s maga ã Bába Asz(sz)ony 
azt beszellette hogj . . . ŏ oda erkezve(n) a gjeime-
ket halva találta [Mv; Told. 76]. 1739: már 
ipen kiszŏlo félben voltunk ha fiam uram el nem 
irkezet \olna ugy orbán Elek uramtol is vine 
biztató levelet [Csesztve A F ; Ks 99 gr. Eszterházi 
Kata lev.]. 1775 Oltszemi Kelemen János ŏkreis 
el károsodván ezen szek mezeje nevű kertből 
oltszeme az nycniot az Sŭ tŏ patakaig követe cda 
Bodokis el érkezek, és ottan edgjŭ t t azon nyemot 
altal az Borza völgy nyakáig el vivék [Oltszem 
Hsz; Mk II. 2/71]. 

2. eljön; a veni; ankorr.men. 1653 ŝ. A szüret 
elérkezvén, Básta mind bévivé minden hadát 
Háremszék felé, és ő maga Prásmárhoz szállá | 
Urunk, a nyár elérkezve'n, a király u tán indul a 
hadaival Darczka felé cs Lithvániára [ETA I, 
7 4 , 161 NSz]. 1674 Kd(ne)k igen alazatcsson 
könyörgök barczak vagi ket napra tekinthetnek 
haza mert maid el erkezik az dolog ideie akor 
inkab nem mehetek bizton igen meghrcmlcm mert 
ha nem providealhatok mindentül el szakadok 
szenam Egj Czepis nem leszen az buzamis mi(n)d 
ki vesz [Bethlen SzD; BLt 9 Fileki Mihály lev.]. 

3. megérkezik; a sosi; ankommen. 1597 : Akar 
vala az kaptalan exequalni . . . Zolánk, mind ferencz 
deaknak s mind az Captalannak, várakozzanak az 
executioual másod napig, talam addeg Thwri 
Andrasne Azzonyomis vagy embere el irkeznek 
[Vessződ N K ; J H b XXIII /3] . 1604 Azon közbe 
az al peres El Erkezwen, az törwlnnek fel kelese 
Elöt, Erőtlennek monda az tiztasag adast [UszT 
18/130]. 1697 Isten kegyelmebűi Uram nékem 
is méltatlan vóltomra az Regium Gubernium 
Parancsolattya el érkezett, hogy Gyűlésben Fej ér-
várra Compareallyak [Császári SzD ; BK „Cztgei 
Iff jabbik Vas György mp."]. 1736 Mikor az étek-
kel elérkeztenek, az emptor az praefectus előtt 
tálokra kezdette osztani [MetTr 428]. 1744 : ä 
Bŏlŏni Birois el érkezék ã Falu Regestimiával 
[Bölön Hsz; INyR]. 1815 : meg tértünk az Patak 
Ároknak intézett Helynek ki nyittására ahovais 
midŏnn meg érkeztünk megálván vártuk a Sinfalvi 
közönséget; űdő telve el érkeztek nevezetesen a 
Birák a Falu Eleivel [Asz; Borb. II] . — L. még 
ETA I, 1 0 8 - 9 . 

4. ott terem, megjelenik; a apărea; (plötzlichy 
erscheinen. 1599 mihelt el irkeztek Jobb agy, 
niirden tartczasnelkwl az en Alparethy ha ta lomba 
Jobbagimra rea menth fegyueres kezzel verte, 
vagdalta, es vagdaltatta Jobbagymath [Dés; 
Eszt-Mk]. 1603 Mikor en Sándor J s t ua rna l 
bezelget<ek> vala az Biczak Gecrg' kapuicnal, 
el erkezek Gergely Menihart es monda Sándor 
Jstuannak mit probalz te Sándor Js tuan bennvn-
ket [UszT 17/51 „Gergely András Kornis J ános 
vram Jobbagga" vall.]. 1653 : Básta ezért elér-
kezék személyesen, és mind a két fél sereget rende-
lének, erős ütközetet tőnek [ETA I, 68 NSz]. 
1755 : Jánkul mihent el érkezćnk mindgyárt meg 
ragadá Lázár Jáncsnak a ' ezondráját [Ribice H ; 
Ks 112 Vegyes ir.]. - L. még ETA I, 161. 

5. ideérkezik; a sosi aici; eintreffen. 1595 
22 Janúary Erkezek el R. Arnolphús Abbas 
Oliúensis tizenhatod magaual, fö fő emberek 
fiaiual es egyeb fö szolgaiual [Kv; Szám. 6 /XVl Ia . 
160 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

6. ér, j u t ; a ajunge; gelangen. 1596 : E r t y k 
ew kegmek Warcsul Biro Vrairnak becseges 
yelentessebeol michoda felelmes ideöb(en) iú t t a to t 
Iste(n) bennewnket, hogy my keges Vrúnk ew 
fege orzagabol ki mozdulwa(n) az pogan ellensegh 
ellen mas feleol wyab ellensegh az Tatar ktozel-
getne, es minde(n) zandoka az volna hogy hazankra 
yeone, seöt Immár az ew fege birtokabanis el 
erkezet volna [Kv; TanJk 1/1. 2881. 1690(1745 r 
Midőn Hévízi és Hideg kuti f t ket Faluk kőzött 
hatarok felől való Controversiájok(na)k el igazítá-
sára jöttünk volna; és az Főidnek színére az-
holott az Controversia kezdetödik . . . el érkeztünk 
volna . . . [Ks 67. 46. 21. - *Olthévíz és Olthideg-
kút NK]. 1764 El érkezvén maga társával szintén 
ă helyre â hol meg verettetett, leg első szovais ã 
volt ã házban az Inctusok ellen, más is iszik m a 
vért, énis iszom [Torda; T J k V. 226]. 

7. ideje engedi/jut, ráér ; a avea t imp, a-i 
ajunge t impul; zu etw. Zeit habén. 1654 1 
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Ea, Udvarhely széki Fülei Dániel szabad 
ioakarató(m) szerint kőtelezém magamot ily 
conditiok alat, . . . hogi valami nemű allapatba(n) 
eo Ngok sz<olg>alatomat kivanniak es az mire 
erdemesnek itünek lenni, abba(n) nem <val>oga-
tok, hane(ni) valamire el el (így !) erkezem minde-
nekb(en) eo Ngokhoz egész obs<e>quiumot praes-
talok [Fog. EMLt Dauid Janos kezével]. 

3. ~ számmal vkikkel számbelileg utolér vkiket; 
a egala ín nutnăr, a ajunge la numărul cuiva; 
an Zahl jm gleich sein. 1670 : Sepsi széki Kyllieni 
Orthodoxa Religion leuők(ne)k alazatos Supplica-
tioiok Nagdhoz. Kglms Vrunk alazatosan jelentiuk 
Ngd(na)k hogy az Pogány miatt leott romlás Utan 
Isten utan már annyra terjedet Religionk hogy 
azon faluban az Unitariusok(na)k leuen Exerci-
tiumok szinten el erkezenk száminál eo Velek 
[Kilyén Hsz; BLt 1]. 

ėlérohanó kitörő ; care izbucneşte/se manifestă; 
ausbrechend. 1826 : ha szemesebben ügyelte volna 
a Felperes Tehenét a midőn tejje elapadásáért 
az igézet ellen orvosolta; reáakadhatott volna a 
ny a vallj á ra ; mert a Torok gyék, lassan és nem 
egyszeribe elé rohano nyavallya [F.rákos U ; 
Falujk. 144 Barrabás Áron not. kezével]. 

elérodhetik elérethetik ŝ, a putea fi at ins; erreicht 
werden können. 1823 a Czél el nem erödhetik 
[Dés; DLt]. 

clerőszakolt erőszakkal/erőhatalommal elvet t ; a 
lua cu for ţa ; gewaltsam weggenommen. 1825 
László viszszá nem adja az el erőszakolt Havas 
részt [Meggyesfva M T ; Ks 101 Lázár József 
Kornis Imréhez]. 

elerőtlenedés elgyengülés; slăbire, vlăguire; 
Schwächung. Szk : vénségi ~ végelgyengülés. 
1832 temettem el Török Pált 82 esztendős meg 
holt vénségi el erŏtelenedés miatt [Nagykapus 
K ; RAk 6]. 

elerőllenedett el/legyengült; slăbit, fără vlagă ; 
schwach geworden, (ab)geschwächt. 1642 Horuat 
Jakabné már ighen el ereőtlenedett eöregh Asszony 
állat léuen [Gyf; Berz. 7. LXV. 16 fej.]. 1716 
el száratt es el erŏ t lenedett vala szegény [Nagyida 
K ; Tolcl. 22]. 1785 néhai edes Atyám ollyan 
el erőtlenedett allapotban vólt hogy még tsak a 
mezőre ki se mehetet [Ilencfva MT DLev. 2. 
XVIA. 2]. 

elerőtlenedik el/legyengül; a slăbi, a se vlăgui; 
sich (ab)schwächen. 1716 nyavalyájával hova 
továb mind inkáb el erőtlenedet szegény, es vég-
tere ugj el szárodatt es el nyomoradott, hogj az 
szeméremtestit . . . az lábra valóján kivül tar to t ta | 
ugj el erőtlenedet es el nyomorodott volt, hogy 
csak az csontya s az bőri maradot t [Nagyida K ; 
Told. 22]. 1717 (Török Istvánné) Már szintén 
három holnapja hogy betegeskedik ig<en> el esett, 
és erőttlenedet [Méhes T A ; Ap. 2 Makai Mihály 

lev.]. 1754 igy ítélem hogj abba az hideg vizben 
járván el kénszeredet s erőtlenedet s igj holt meg 
[Mezősámsond MT; Berz. 14. X I X . 11]. 1778 : 
ismértem Néhai Meg vilagtalanodot öreg Etzken 
András Uramot es Felesegit kikis annyira 
elerŏtlenettek vala utolyara hogy az L e a n y < o k > r a 
Bartos Martonne Aszszonyomra kelletek tartasra 
jutni [Albis Hsz; BLev.]. 

elért 1. kb. (bűnben/vétekben) ta lá l ta to t t ; găsit 
(cu păcat/vină) ; (in Sünde) gefunden. 1588 : (A 
fejedelem) azt Contineallia az Vnioba hogy ha ky 
az Zaz emberek keozzwl zarwas bwnbe megh t a p a z -
taltatik az heliebe mingiarast mast V a l a z t h a s s a -
nak, De vrunk meg Nem Magyarazta, eó k e g m e k 
sem értik varosul, ha vrunk eo Nga ez illien el 
ert meg tapaztaltatot vetkesnek gratiat Ad tiztes-
segenek, be vehesseke vagy ne [Kv; TanJk l /L 
91]. 

2. elszenvedett; suferi t ; erlitten. 1758 Az 
Diaetan el ért forroságnak reliquiai a S. v. edgyik 
száramon meg alkalmatlankodó sebet h a g y v á n 
az teli utazastol ez is akadallyozna ha az praemit-
tal t elégtelensegem nem volnais [Kv; Ks 101 
„Pap Sámuel conv. reqv(isitor)" lev.]. 

elerúgó előnyúló; care se întinde înainte; (her)-
vorragend. 1768 a ' Határ Bértzen elé rugó 
vágott Erdő [Bos MT; EHA]. 

elérúgtat kb. hirtelen eléáll; a apărea pe neaştep-
t a t e ; (plötzlich) jm vorfahren. 1757 : énis jelen 
lévén lá t tam hogy a Templom mellett lévő Buz» 
földek alatt való Kaszálójában Farkas Uram(na)k 
az . Groff Ur eŏ Nga Ekéivel elé rúgtattak 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 

éles 1. ascuţit ; scharf. 1598 az J vduara(n) 
kúűyl esett zegenye(n) az halalos seb kjbe megh 
holt, az J kezeteól mely dologgal mégis k e r k e d e t t 
es hogy eò neky melly éles zabljaia vagion [Usz^ 
13/104]. 1675 (Az alperes azt mondta) én vesz-
te t t (em) volna meg Boszorkányi mesterségem-
mel meg kévanom hogy, mivel nyelvét elle-
ne (m) öldöklő éles fegyverül fel tévén, hiremb(en) 
nevemb(en) megh ölt, nyelve ki v o n a t t a s s é k 
száiából [Kv; T J k VIII/12. 1]. 

2ã élben végződő; care se termină in c o a m ă ; 
scharf zugespitzt, auslaufend. 1746 a Bükkös 
Sarkánál lévő nagy éles domb [Nagyida K > 
EHA]. 

Hu. 1571j1754 Eles Bertz [Ompolyica AF; 
EHA]. 1715 Bezdéd felőli a Csere véginél mégjen 
fel a határ az éles ormon fel â Bezdédi határigh 
[Csákigorbó SzD; EHA]. XVIII. sz. köz. Éles 
Bértzen [Szentlászló TA; EHA]. 

3. kemény; ta re ; hart. 1853 Sok hellyena éles 
Szóváltásra is találtam. Kérdék mit keresek? 
talám a' Szlusbát akarom viszszá állítani? mibe 
maga a ' Grófné sem boldogul, mer t eleget s z í v t a 
már véreket [Szilágycseh; BfN. Szipolly Elek 
lev. — a Ér t sd : a falvakon]. 
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4. durva; aspru; grob, scharf. 1783 : felettébb 
éles kenderek termettek az idén, s ' mint az ki 
küldött egj kalongjábol meg-ismérheti Otsém 
Aszszony [Ádámos K K ; Pk 2]. 1836 Attam 
által Kolosvart lakó Kamuka Szövö Takáts 
Maiszter Konetzni Ignátz eo kegyelmének 123 
font fonalatt. — Mely fonalak közül vagyon 
Negyven Küentz darabb igen szép vékony Slésiai 
I^en fonal . . . huszonkét darab fonal házi, és 
sárkányi Lenből, mely éppen olyan vékony . . . 
tsak hogy egy kitsit élesebb [IB. gr. Bethlen 
Sámuelné félj.]. 

5. goromba, durva; dur, aspru; grob. 1791 : 
az Úrfi igen éles ember, és mingyárt üti, veri 
pofozza, öklözi az embereket [Méra K ; RKA]. 

O ? Szn. 1714 Eles Andrásne [Dés; DLt 496]. 

élés 1. használat; folosire; Gebrauch. 1580 
Az Bornemisza haza felöl vegeztek eo kegmek 
hogy egy Inhibitiot vegienek es az haznak mindé (n) 
epwletyról es elesseteol el tilchyak. Es Annak 
vtanna az dolgot teorwennyel prosequallyak hogy 
masnak is példa legie(n) hogy effele haz el adasba 
megh tartozzék mind egyk s mind massik [Kv; 
TanJk V/3. 210a]. 1603: Bethlenfaluj Janos 
Gherebne Azzonio(m) szabaditattja az szabad 
erdeót mag<a>nak es Jobbagynak elesre [UszT 
16/43]. 1628/1635 az Hauasnak szabad elesétt 
atta Kamuthi Farkasnenak [ JHbK LVII/50]. 
1676 ha mi olly dologh vagy alkalmatlanságh 
azon határ (na) k usuálasa, marhajok(na)k hatal-
masul való reá hajtása, es élése miat t talal esni, 
s interveniálni, tehát eő keglmek semmibenis ne 
okoztassanak [Asszonyivá TA; i.h. XLVIII/11]. 
1743 : a’ Tokon való Nád Vagatás, és a' Halas 
Tonakis halásztatása 'a Possessorok kőzött közön-
ségessé tétetik. A Falusiak is ezeknek rendes élésé-
től nem arcealtatnak, tsak véllek moderate ellyenek 
és másoknak pénzért vagy egyéb képpen ne dissi-
pállyák [Mezőrücs TA; Ks 14. XXXII . 4]. 1772/ 
1821 Controversia tamodvan ujjanon a ' Szövérdi 
és Szent Gerlitzei Lakosok között azon Kováts 
Ŭŭkje nevezetű közös Erdőnek usuálása és élése 
felett [Szövérd MT; EHA]. 1800 a ' magok 
Erdejek között valo Irtásoknak szabados 
Élésektől, azokhaz az erdőkőn által, szabados bé 
meneteltől egy mást . el ne tilthassák, sem aka-
dályaztathassák [Mv; TSb 24]. 1814: (Az erdőt) 
mind az érdeklet Szovátai közönség mind a 
Fossessor Urak mind magok, mind mások hasz-
nokra s számokra szabadosonn élik és pusztittyák 

. Tessék azért a Circumvicinált Mátyus-Erdeji-
uek akár nyilván, akár titkon lehető élésétől, 
pusztításától és akár mi nével nevezendő használá-
saitol />/ használhatásaitol legottan meg szűnni 
[Szováta MT; Bereczki József lev. (Mt)]. 1841 
(Az erdőknek) élésire és rendjére nézve, az elébb 
meg irt modalitásokan kivül még ezt is meg je-
gyezni szükségesa [Gyalakuta MT; EHA. - aKöv. 
a megjegyzés]. 

2. 1650 nekünk touab módunk nincs benne, 
hogy eő kgmeket priuilegiumokkal valo elesbe(n) 
Impedialhassuk [Fiátfva U ; UszT 8/64. 75b]. 

1764 : Ugy tartom énis hogy az Interessatioval 
valo élés mind járt akadályul nem latczik is lenni, 
a világi elő menetelben, de nagy akadály az őrök 
életre valo által menetelre [Középlak K ; BfR]. 
1840 : ki vagy kik azon hamiss pénzekkel valo 
élésben néked Czihosid [Szu; KLev.]. 

3. élelmiszer; alimente, hrană; Lebensmittel. 
1565 Erdélyből visznek vala a király táborára 
nagysok éléseket, mert a szertelenségnek indulása 
miatt a had élés nélkül megindult vala; azt az 
élést pedig, a kit visznek vala a tábor után a 
csehieka, mind elhajtották vala az erdődiekb ; 
és elfogták a király hadának éléseit [ETA I, 23 
BS. — aA szilágycsehiek. bErdőd (Szt) lakosai], 
1584 : Valaky, vagy halat, wagy egieb fele elest 
nieresegre fel zedne es Az wasarbiro megh Tudna: 
hat el vehesse, vagy a piachon, vagy kiweól valahon 
a waros hataran [Kv; KvLt Vegyes III . 6]. 1585 : 
Az vtra vasarlotta(m) Elest tehen hus peczhyenyet 
d. 16. Fŏzny valo tehen hust d. 12. Dyzno hus 
peczhyenyet d. 8 [Kv; Szám. 3/XXII. 66]. 1595 : 
Hagy a Biro Wram hogy jo közülettel legyek, 
miért hogy annye nep volna most feierwarat, 
nehez lenne az kostnak és elesnek zeret t enn j ; 
Vasarlattam és vittük velünk . . . a [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 140 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. -
aKöv. a fels.]. 1609 : minden fele Dezmatt megh 
attak Minden ellest Tiukott Tiukmoniatt at tak 
[Gyalu K ; Sennyei 47/11]. 1612: urunk lőtette 
Feketehalmota . . . az kastélyt sem hat ta volt 
felverni Ilést sokat találtak benne [Meggyesfva 
MT; SzO VI, 35 Angyalos János besenyői Fűzi 
Jánoshoz. — aBr]. 1636 Vagyon eggik szuszekban 
husz keŏbbŏl köles Az teŏbbi ki üres kiben 
holmi eggyet mas konyhara valo eles, es szalad 
[Siménfva U ; JHb Inv.]. 1687: Elés haj tó Urai-
mék altal szaszságrol ad (mini) str (ált) eles van 
eszerint Tyúk van nŏ 180. Lud van nő 30. Vaj 
van oc. 12. Tyukfi nŏ 36. Tyukmony van nő 1000 
[A.komána F ; Uti]. 1703: Angi . . . Andrást 
láttam Dedradon eczer mikoron élést vit tünk 
Beszterczere [Gysz; LLt]. 1789: a mi Várme-
gyénkben) a mult héten Girás szék volt s minden 
Nemes embert szabad akorattyára hagytak, hogy 
kinek a mije vagyon, abból adjon a Császári 
Ármádia számára élést [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1846 A béállott Katonai éven 
keresztül — az ezen megyében szállásaló lovas 
katonaság számára — ki szolgáltatni kellető élés 
részletekről rovatai meg készíttetvén 
sietünk ezennel béadni [Kv; KLev.]. 

Szk: oft felvet élelmiszer-szolgáltatást ró ki. 
1681 Mikor a' D(omi)nus Terrestris zámára vagi 
vár szűkségere Élést vetnek fel, az szerint ökis 
mindnyáján tartoznak minden féle Contribu(ti)o-
val; mint szinten a ' tőbb jószágbéliek [VhU 202] 

~(t) hajtani élelmiszert szedni. 1673: 16 Janua-
r(ii) adtam Mészáros Mihályhoz elis haj tani Alma-
kereki ju bürök árrábol Ebesfalvan f. 18.//— 
[Uti]. 1826: N : Kapusi Pandúr Élést ha j tan i 
meg jelenvén . . . [K; KLev.] ~t hajtat élelmi-
szert szedet. 1690 k. : nagj kenszeritő szükségtől 
viseltetven, ketelenseg alatt kellett az Varmegje-

5 5 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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(ne)k hodoltság(na)k mondato részéből is keves 
Élést haj ta tnom, kűlőmben bizony reajok mente-
nek volna az Nemetek, tőbb es nagjubb karokat 
tőttenek volna [UtI. — A teljesebb szöv. élés-
hajtó I . al.]. 

4. kb. élelmiszer-(be)szolgáltatás; predare de 
cotă de alimente; Lebensmittel-Abgabe/Einliefe-
rung. 7632 minth eőregh es egesz falu, noha 
Portioa , de egesz elesel tartozik [Lésza F ; UC 
14/38. 79. — aAz egészfalu és portio együttes szere-
peltetésében ellentmondás van 1]. 1680 : Elesb(en) 
adot ŏrŏg ŏkŏr no. 6 [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 
37]. 

5. élelem; mîncare; Essen. 1596 az mely 
kenj eret elest Innen hozol (!) Sebesi Miklósnak 
eò vòt t volt abban e t t Egheyi Georgys [Szu; 
UszT 11/47]. 1615 Hadgiuk es paranchiolliuk 
is serio kegteknek, feye es minden jozaga, Tyztesse-
ge, szabadsaga veztese alatt , minden ember valaki 
hazankat, abban ualo jouait, feleseget, giermeket 
szereti mindgiarast se orat se napot nem 
varuan minden hadi apparatussal, fegiuereuel, 
Eleseuel megh induluan, szép lassú ballagassal, 
Maros Vásárhely fele, ki ki maga szemellieben 
jwtest ieoieon [Törzs. fej.]. 1647 : Meny, Eeles 
vagion, vgy mint Szalonna, Sait, Vay, Turo, etc. 
Az Inventariumbol megh teczik [Nagyteremi K K ; 
BK 48/16]. 1661 serio paranczollyuk, ugy ke-
szŭllyŏn mindgyarast mind elessel Tarszekereiuel, 
egyeb hadi apparatussaual, kopiasson, hogy 
mellenk jŏni el ne mulassa [UszT IX. 75. 37 fej.]. 
- L. még BTN 65. 

6. t akarmány; fura j , nu t re ţ ; Futter . 1564: 
felit az lw feieknek w felsige hadba külte es feliuel 
az zeginy nip között iar t es hodoltatot es maga-
nak louanak elest zedet [Cssz; SzO II , 180]. 
1630 meg parancsiolak, hogy mingiart à falun 
mind magoknak, louoknak elest zetgyek (I) 
[,,Czeged"a; Wass „Gierman Juzup" (40) jb vall. 
— aMezőceked TA]. 1727 Hodos Thodor fiai . 
szűk leve(n) ebbe(n) ã hellyben az marha kóst, 
valahol a marhajok(na)k élést szerezze(ne)k [Mező-
uraly TA; Berz. 18]. 

7. kb. legelő; păşune ; Weide. 1582 : Kialtassa 
megh eó kegk ez Ieowendeo hetfeón, hog az Iuhot 
az waros zenaya fwebeól (így!) es Tarchia hazarol 
el wigiek, hog a ' waros barmanak legien elesse 
[Kv; TanJk V/3. 252b]. 1670/1740 Ha p(e)d(ig) 
azt az tiltot hellyet valamikor megszabadittják 
a falu egy akaratból szabadit tsa meg, egy akarat-
ból tiltsa meg, az Vrak eo kegylmek Vidéki Jobbá-
gyinak Marháinak addig ne légyen szab (I) oda 
űzni, hanem az Szabad marha élésében haj tsák 
mertha (!) oda űzi a Biro büntesse egy forintra 
[Homoródsztpál U ; WLt ] . 1769: (Az) idegen 
Marhák . . . a ' Koronkai jármos Marhák elöl az 
élést idŏ Nap előtt el fogyat ták [Mv; Told. 19/45]. 
1775 : A Tánko Cseréjib(en) áll tsak tövis, 
és Bűkfa tséplesz bokrokbol és tsak Marha élése 
sovány rosz hely [Muzsna U ; EHA]. 

O Hn. 1775 : A Nagy gátnál (k) Vic(inusa) égy 
felőli a Barom élése, más felőli 'a Homorod vize 
[Homoródsztmárton U ; EHA]. 

8. legeltetés; păşunat ; Weiden. 1589 : wzette 
Be . . . Az En fiatfalwy Jobagimnak zaz harmincz 
Eo t diznayt Az kerezturffalwy hatarbol 
Georgenybeoly . . . az zabad Nyomasbol, holot 
Annak Eleotte az Eo magok marhaioknak mind(en) 
Rendbelyeknek zabad Nyomasok es Eleseok volt, 
kikreol Jámbor Nemeos Embeoreoknek p(ro)tes-
talta(m) [UszT]. 1592 : Azt mongjwk s(i) J(uris) 
hogj semjkepen a m j marhankot el nem hozhatta-
tok volna Zabad Elesjbeol es Nem Niuzhattatok 
volna [i.h.]. 1712 : Praedium Csicsóft . . . lakásra 

alkalmatlan, csak juhok élésére való [EHA. 
— aCsucsa K]. 1806: (A) kaszállo Tanorok . 
o Nga néhai Mlgs Férjének . . . Kaszállo Tanorok ja 
volt, a’ mellyet . . . a’ Kŭkŭ l lŏ Vize két ágra 
Szakadásáról a ' viznek gyakor áradásai által 
éppen haszonvehetetleńné te t te kŏvetsel s fővcny-
nyel el boríttatván, s az okbol élese nem l e h e t e t t , 
pusztán hevert mint afféle fövenyes, és porongyos 
helly [Erdősztgyörgy MT; WH] . 

9. gabona; cereale; Getreide. 7602 Az B a s t a 
Vram eo Naga paranchiolattyatis eo kgmek zemej 
eleyben vewen az eles feleol kynek g o n d u i s e l e s e r e 
Eoreoltetesre megh seottetesere, es penzen v a l ó 
ky Adasaxa valaztottanak negy vraimatB [Kv; 
T a n J k 1/1. 413. - *Köv. a fels.]. 1729 : Csatani 
Város Jobbágyink kőzzűl negjnek Házoks ílísek 
el égvén . . . [Dés; Jk] . 1781 : ezen kissebb Gabo-
násban élést tartónak, a’ mikor vagyon [ P e t e k 
Hsz; Hr]. 

élésadás jb-i élelmiszer-szolgáltatás; predare a 
obligaţiei de alimente de către iobagi; Lebens-
mittelabgabe der Fronbauern. 1820 szegény 
embereinket élés adás, és egyébb Dáciákra próbál-
gat ta [M.fráta K ; KLev.]. 

élésbárány jb-i szolgáltatásként adott v á g ó -
bárány; miel de tăiat dat drept obligaţie a ioba-
gului; Schlaehtlamm gegeben als Fronleistung-
7677 Az jdey kos es Nőstény iles baranyoka* 
egŭ t no 147 [A.komána F ; U t I ] . 1680: Elés 
báránt mind(en) három házos ember egyett e g y e t t 
szoktak adni avagy azért mind(en) háztol t i z e n k é t , 
két pénszt denar 12//12 [Korb F ; ÁLt Urb. 74]* 
1708 Az szolgalo Faluktol . . . Eles baranj & 
káposzta pénz mind h á t r a vagyon [Fog. 
K J . Fogarasi János lev.]. 

A címszóbeli szóval csak a jb-nak földesúri s z o l g á l t a t á s k é n t 
adott élô bárányát jelölték. 

élés bárány-adás jb-i bárányszolgáltatás; predare 
de miéi de către iobag; Fronleistung von S c h l a c h t -
lamm. 1680 Elés Bárány adással az mint az 
Urbáriumok (na) k Collatiojokbolis ki teczik e l e j t Öl 
fogva nem tartoztak [A.porumbák F ; ÁLt Urb-
49]. 

élésbarom jb-i szolgáltatásként adott vágó' 
marha ; vită de tă ia t da tă d rep t obligaţie àe 
către iobag; Schlachtvieh gegeben als Fronleistung' 
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1680 : tartoznak annuatim egyel Vágó vagy élés 
Barammal [Korb F ; ÁLt Urb. 74]. 

A román jb-oknak földesúri szolgáltatásként adott élés-
barmát, ill. vágómarháját a Szilágyságban, valamint Kszegen 
és vidékén a régiségben tretinå-nak. v. tretina-tehên-nek nevezték 
(I*. e szolgáltatásra ott és SzE 2 3 6 - 4 2 ) . 

élés-beszolgáltatás élelmiszer-szolgáltatás; pre-
dare de alimente; Lebensmittelabgabe. 1632: 
adaiokatt keczer administralliak, Dezmaiokat Eles 
be szolgaltatast, es egjeb szedeŏ vedeökett azon 
usus szerent mint az felseö falubeliek adni tartoz-
nak [Kopacsel F ; UC 14/38 Urb. 31] | Adaiokat, 
Dezmaiokatt, Eles be szolgaltatasokatt, korczoma 
tartast, es akarmi Prouentust, az szerent admi-
nistraliak mint eőregh es egesz falu, noha Portio 
[Lésza F ; i.h. 79] | Ieőuedelmek mindenben; 
ngymint Dezmalasokban Eles be szolgaltatasban, 
Korbi neuw faluuala, uagj mas apro szerw falukkal 
egy foliasban Exigaltatikj [Szevesztrén F; i.h. 
88. — a E falu ilynemű szolgáltatására nézve 1. 
UrbF I, 230], 

élés-beszolgáltató élelmiszer-beadó/beszolgá 1-
ta tó; cel care are obligaţia de a préda alimente; 
Lebensmittelabgebend. 1688 Az Élés bé szol-
gáltató embereket â Magyar Commissariusok 
kózzúl, kicsoda becstelenitette, rend kivúl kicsoda 
várakoztatta [Kv; UtI] . 

élésbolt éléskamra; cămară de al imente; Speise-
kammer. 1697 Elés bólt . I t t vad(na)k . 
Egj tepszia. I tem edgj Zacskob(an) kevés Riskása. 
Fa hej viz. Borza viz, Rosa eczet. Ker t i kőmeny 
Viz. Citrom Lév. Gyöngy virágos egett bor. Eget 
bor allva [Borberek A F ; Mk. Alvinczi Péter lelt. 
3]. 1831 Egy egészen vas rostélyos Aj tó az Élés-
boltban [Kv; Born. IV, 24]. — L. még élésház. 

élésbúza jb-i szolgáltatásként adot t búza ; grîu 
predat ca obligaţie de către iobag; Weizenabgabe 
der Fronbauern. 1675 Az szegenyseg ad Eles 
buzat ez szerint Alsó Porumbak ad Buzat Cúb 
54//3. Felső Porumbak ad buzat Cub 58//2 [Po-
rumbák F ; UtI] . 1688 Császár ada ja ra j tok 
annuatim fl 40// rend szerint. Elés buzájok Sax. 
Cub. 5//2 [F. ucsa F ; ÁLt Urb. 33]. 1708 Az 
szolgáló Faluktol az Eles buzat, va ja t vago 
marhakat alkolmasint meg at ták, az Labanis 
lioztanak bé de az Ado pénz melljel marhajok 
uta(n) Tartoznak, ezüst és hal, Eles baranj és 
káposzta pénz Roka bőr arra mind há t r a vagyon 
Semmit abb(an) ne(m) adtanak [Fog.; K J . Foga-
rasi János lev.]. 1709 Repartialtuk à Dézmaert 
való Eles Buzat [Fog. K J . i.h.]. 

élésecske egy kevés eleség; puţină h rană ě, wenige 
Nahrung. 1716 szintén most akarnék valami 
élésettskét, s buzácskát szállíttatni vellek Sze-
benbe, az mostani Conjuncturához képes t ; enge-
metis pedig Senki ã félekben ne(m) Segitt [Kis-
kend K K ; Ks 95 Bíró Sámuel lev.]. 

eleség 1. élelem ; mîncare ; Essen. 1585 : 4 Juny, 
Azok akik a karót faragtak es hegiessitetek, es 

Eot napigh tamaztot chinaltanak, elesegre keol-
tete(m) reaiok d 50 [Kv; Szám. 3/XVII . 15]. 
1719/1724 : mikor Szilágj Sophia Aszszony el akara 
menni Banhazine Aszszonjom sok eleséget kŭ lde 
ŏ kglmenek az Útra [Torda; J H b XIV/6. 58]. 
1782 : Molnár András . . . szinte egy hétig az 
Apjánul hordot nékik eleséget [Esztelnek Hsz ; 
Bogáts 14]. 1809 a ' Felperes azon intézettel, 
és edgyezéssel hagyta őket a ' meg rekedett Tuta j -
nál, hogy éleséget és Segijtséget vígyen [Görgény 
MT; Born. G. XVI. 2]. 

2. étel; h rană ; Speise. Szk : böjti ~ böjtös 
etel. 1586: Keówetkeózik az Varas Rétin való 
kazaltatas . . . Miért hogi zeredasok es pentekesek 
voltak* Beoti eleseg is kellet nekiek, veottek 
három veka Borsot - /80. [Kv; i.h. 3 /XXIV. 
29. — a É r t s d : a város jb-faluiból jöt t kaszások]. 
1597: Mierthogy eo felsege a penteken J ú t a be 
es húst Nem eot Azonkepen Manap zombaton 
sem, kellet beoiti eleseget zerzene(m) [ K v ; i.h. 
7/XII . 125. — aA fej., alighanem az állhatatlan, 
változékony Báthory Zsigmond]. 

3. élelmiszer; alimente; Nahrung. 1748: elég 
maradott minden éleség bor buza [Torda; Borb.]. 

4. t akarmány; furaj , nu t r e ţ ; Fut ter . 1590 : 
Az Tauaz vetes koron, Myert hogy nem volt az 
Baromnak ellesege oztottam az zegensegnek eol 
2 a [Kv ; Szám. 4/XVII. 12. - a Ér t sd : szénát]. 

elesés 1. leesés; cădere; Hinfallén, Fali. 1606 : 
megh fogàk eòkeótta es el ualasztak egj mástól 
. . . Verekeòdesbe es az el esesbe sémit nem tudok 
[Vágás U ; UszT 20/189 „Georgj Deák J a k a b " 
vall. - aKádár Andrást és Pál Mihályt]. 1827 : 
Török János 65 esztendős szerencsétlen el esésből 
a Béles havason, egy kősziklán le rohanván, a 
keziben volt fejsze él el vágta szemérem testét, 
az honnan vére el folyván, meg holt [M.gyerő-
monostor K ; RAk 135]. 

2. átv elbukás; decădere; Fali. 1650 k. lehe-
tetlen hogy valamiben vagy magam visele-
seben vagy szómban is Tőruenyben es egyebŭ t is 
gyarlosagom szerent megh ne tantorodtam volna, 
mert az el eses az embereke kegyelmes Uram [Ks 
42. C. 5 Cseffei László kér.]. 

éléses élés/élelem-tartó; de/pentru a l imente; 
zur Haltung/Aufbewahren von Lebensmitteln. 
Szk i ~ almárium élelmiszeres szekrény. 1837: 
égy Éléses és égy fenyő fa almárium [Szentbene-
dek SzD; Ks Oszt. 14]. 1850 : i tten ta lá l ta to t t 
egy nagy rosz éléses almárium minden ajtó, és más 
készülete nélkül [Gyéressztkirály TA; D E 5]. 

elesett 1. elerőtlenedett; cu puterile slăbite, 
slăbănogit; kraftlos geworden. 1596: egi zegenj 
keze laba elesset Azzony allatnak a t túnk f. — 
d. 20 [Kv; Szám. 7/II. 22]. 1597 : Sofalui János 
felesegéuel Anna Azzonnial Eggiwth meg gondol-
uan hog ven es el Eseth Emberek semmi teörúeni 
zeörent walo kereseök Nem lewen, az korondj 
Eöreöksegeöketh . . . Mindzentj Benedeknek adak, 
kinél taplalhatnak magokath mint J l l jen Ven 
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Emberek [Szu; Ks 14. XXIX. 11]. 1598 En 
ugymo(n)d Regy ven el esett beteges ember vagiok, 
vallom es hagio(m) otalmúl mindé (n) gond vise-
lesemben az Veòmet velem lakó Keleme(n) Tha-
mast vgy hogy mindé(n) gondaimba ugy agal-
hasso(n) minth zemely zere(n)t en maga(m) perem-
be es mindé (n) igyeimbe minth gondviseleo(m) 
es prokatoro(m) [UszT 13/55], 1625 : ki ne valami 
peres, chyonka bonka maghtalan, el esett ember 
legjen [Ap. A. 11/24]. 1632 : ieöue mi eleönkbe 
Jacabfaluj Baricz Balas megh hagiott eózuegie 
Czutak Anna Azzony, es miuel jmmar el esett 
öregedet leue(n) nem tuggia mely oraban Isten-
től ez világból k j szollittatik teön mj eleöttwnk 
maga nyelueuel jo akarat t ja szerent illyen vallast 
es utolso testamentaris dispositiot [ Jakabfva Cs ; 
BCs], 1640 : Kapussi Marton . . . Ven eleset em-
ber | Borbély Peter Igen eleset ven swket em-
ber [Gyalu K ; GyU 54 — 5] | Kouacz Georgy 
Junior . Kuldus eleset nyomor <ult> ember 
[Mákó K ; GyU 75]. 1680 : Berbát Voile . . . el 
eset nyomorék vén ember [F.ucsa F ; ÁLt Urb. 
76]. 1684 Desfalui Miklosne Aszonj . . . ollyan 
el eset Ember volt magaual jo tehetetlen volt 
hogi magatol nemis mehetet ki, ha magok ki nem 
vitek [Torockó; Pk 7]. 1724 Tar János Ur(am) 
circit(er) négy vagy eot holnapokig ollyan igye 
fogyót, el esett, gyámoltalan utolso állapottyában 
viselte gongyát Tar Andrásnak s még penig ke-
resztenűl -s- na<gy> kegyességei, hogy annak 
alkalmatosságával egész házával s há<za> népé-
vel sokat szenvedett [Asz; Borb. I]. 1767 Jól 
ismértem Kováts Margith Aszszonyt . . . igen 
ellesett ( !) volt mind elméjében, mind pedig ere-
jében [Medesér U; Ks 20. XIV. 10]. 

2. hősi halált ha l t ; căzut ín luptă; (in Schlacht) 
gefallén. 1805 Egy aranyozott rezes franczia 
kard, a ' Marengonál el-esett Francia Generálisé 
volt [Mv; TGsz 52]. 

3. elhullott/döglött; pierit, mort ; verendet, kre-
piert. 1806 az haza vivő útban találtassék az 
elesett marha, nem félen valahol [F.rákos U ; 
Falujk 12 Sebe János pap-not. kezével]. 

éléshajtás élelmiszerszedés; strîngere de ali-
niente; Einsammlung von Lebensmitteln. 1597 
Jósa deák az Eggik zolgaiat Andrass deákot kulte 
kolosra, az Eless hayt taser t [Kv; Szám. 7/XIV. 
99 Th. Masass kezével]. 

éléshajtó I. mn élelmiszer-szedő; care strînge 
alimente; Lebensmittel einsammelnd. 1690 k. 
midőn az Hommobriens (!) Fejedelem(ne)k edgy 
Companiaja be szállott volna Gerlara, sem Buza, 
sem Liszt, sem Bor nem leven, irtam s kertem 
élés hajtó Commissarius Uramekat, hogj odais 
Élést hajtassanak, de abban semmi sem telven, 
nagj kenszeritő szükségtől viseltetven, ketelenseg 
alatt kellett az Varmegjek(ne)k hodoltság(na)k 
mondato részéből is keves Élést hajtatnom, kűlőm-
ben bizony reajok mentenek volna az Neme-
tek, tőbb es nagjubb karokat tőttenek volna 
[Uti]. 

Szk : ~ mester fő élelmiszer-szedő. 1625 : Va-
czorara at tam Eles haj tó mesternek* Hust 
lib. 4 . . . Hauptma(n) Matias quartirnak lib. 8 
[Kv; Szám. 6/XXXV. 87. 8. - aA fej-i udvar-
néphez tart.]. 

II . fn élelmiszer-szedő (személy); persoana care 
strînge alimente; Lebensmitteleinsammler. 1598 : 
paxi Lŭkaczj uiţe Jósa deákot az Eles haytott 
desre 3 louo zekeren atta(m) nekj f 1//50 
[Kv; Szám. 8/V. 172]. 1613 : Miúel hogy az mos-
tani Taborúnk szüksegere az eles felette igen 
keuantatik rendeltük kgtek köziben fö eles hai-
tonak az mi hüuünket Feiervarj Zomborj Jánost, 
úgy mint Enyedre, Thordara, Colosuarra, Desre, 
Zekre, Colosra és Besztercze varossara és tartó-
in anyara, hogy az regj mod és szokás szerent az 
minemű eleseket kegtekre fel vet t azok (így!) 
minden kesedelem, és hallogatas nélkül meg sze-
rezze, es lo ernyős szekerekre rakassa és . . . tábo-
runkba szolgáltassa, mert ha kgmetek eles 
haitonknak szaúat nem fogadgya karat vallyatok 
[Kv; PLPr 63]. 1673 24 Maii Az Eles hajtonak 
Mészáros Mihály (na) k az Radnóti szükségre szállí-
tandó Élésre attunk harmincz for(intőt) f 30/[Uti]-
1676 : Az Elés hajtok administraltanak Ludat 
582 Az Eles hajtok administraltanak . . . Tyukat 
és Tyukfiat no. 3564 | Az Elés haj tok administral-
(tana)k vaja t t Nr. 2Ö//2 [Gyf; Ut i ] . 1687 Elé* 
hajtó Uraimek [A.komána F ; Ut i ] . 

éléshajtóság éleliniszer-beszerző/szedő tisztség t 
funcţia de a procura/colecta alimente; Amt deS 
Lebensmitteleinsammlers. 1666 : az mi Kgls Asz-
szonyunk eo Nga allitvan engemet Praefectu* 
Nemzetes Udvarhellyi György Ur(am) eo kglme 
altal az eö Ngok konyhajara valo Eles h a j t o s a g á r a ; 
Eszkúszŏm azért az I(ste)nre . . . hogy ez Tisztein-
ben es egyeb ream bizatando dolgokban eŏ Ngok-
(na)k igaz hŭ es jámbor szolgajok leszek, sein 
adomanyert sem barátsagert sem Atyafisageí* 
senkinek nem kedvezek, hanem az Limitati^ 
szerent mindenŭt az elesnek igaz arrat megh aáonh 
az Szászokat nem szanczoltatom magam p r a e b e n -
dammal megh elegszem, es semmi respectusra ne*11 

nezven egy falutis az szedesben el nem kerülök, 
mindenekben igaz rendet tartok, masnak s e n k i n e k 
eŏ Ngokon kivŭl elest nem veszek, kezemb^11/ 
adot pénzről igaz számot adok [Uti]. 

élésház éléskamra; cămară de alimente; SpeJ ' 
sekammer. 1594 : Az Eeles hazban Dyo uagj°n 

harmad fel veka jdest No 2 1/2 Foghagima uagj°** 
koszoruual No 22 [Somlyó Sz; UC 78. 7/22-
27]. 1647 : vagion egy Uy Eelés haz, aitaia va* 
sarkú, pantú, Czapo zarú, kolczú, fogantoju [Mező' 
királyfva K K ; BK 48 F. 16]. 1679 G a b o n * * 
ház . Ez 52 Czulakon allo hoszszu Eles házna* 
oldalai, faragot fenyő fabul vannak ; jó sindelye ' 
zes alatt [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi Já*?5 

lelt. 132]. 1685 e. : Ezen kis házon belől egy 
Záros a j ta jú ket üveg ablakos éles haz vagypf' 
Melyben vadnak zár nelkŭl valo kocsi 
Nro 1. Szövetnek Nro 5. Üveg lámpás Nro 2 • •' 
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Nemeth kosár p(rom)iscuë Nro 5 . . . Etek mele-
gítő vasbul csinált Nro 1 . . . Fejér S ŭ t ŏ teknő 
Nro 2 . . . Kerek viaszszas palaczk Nro 1. Sutus 
üveg palaczk Nro 11 . . . V i a s z darabban [Bor-
berek AF ; MvRK Urb. 1 4 - 5 ] . 1696 (A) beres 
inasok . . . most három hete hogy el szŏkte(ne)k 
. . . mikor el szŏkte(ne)k az ŏ kgme élés hazát 
fel verték [Rákos Cs; Eszt-Mk]. 7770 Az Udvar 
hazana alol vágjon Egj Filegorias labra csinaltatot 
Elés haz melynek is alatta volt, egj főid pincze, 
negyed része kőből három resze pedig fabol csinal-
tatot volt [Msz; MbK 104. — aMezőbándon (MT)]. 
1750 : az mostan nem régiben decidalt . . . Mgos 
Folti Maria Aszszony . . . a regi Kastélynak némely 
meg maradott kőfalain Gabonás és élés hazokat 

építtetett [Déva; BK ad nro 144]. 1767 
az Élés-ház, Szalonákkal, Bog-Hájokkal, oldalok-
kal, órjákkal, Désa-Vajokkal olly rakva volt 
hogj alig fordulhatott meg az Ember [Kóród K K ; 
Ks 19/1. 6]. 1781 járnak bé egy Boltba, mely 
régentén élésház volt | Élés Ház Melybe járnak 

egy hitvány vas Sarkokon forgo, vas retesz-
szel járó ajtón [Pálos N K ; Hr]. — L. még HSzj 
nyári ajtó al. 

élésházacska éléskamrácska; cămară mică de 
alimente; Speisekämmerlein. 1769: Az Istálló 
mellett lévő Lábos ól Hflor. 2 Dr. 4 Ezen 
Lábos ol mellett lévő Élés házacska Hflor 6 Dr. 
12 [Felőr SzD; Bet. 7 özv. Szalánczi Józsefné 
Boér Borbála lelt.]. 

eléslet előre siet, sietve előre megy ; a înainta 
grăbit; vorauseüen, eilend nach vorn gehen. 
1653 : Másod napra én is ugy igyekezém, hogy 
dolgaimat elrendelvén és jó móddal hagyván, 
csak másodmagammal elésieték, hogy a császárt 
elérhessem, s egyéb látások között az éléfántokat 
is megláthassam [ETA I, 134 NSz]. 

elesik 1. földre terül ; a cădea la pămîn t ; hin-
fallén. 1568 : Ezt lat tam hogy az zabo Balint ka-
puya kozoth eset vala el az lean, es egy azon 
segit vaía 'fel kelny [Kv; T J k I I I / l . 199]. 1582: 
Ez Molnár Albertis maga malmaba hozza chapa 
Zaz Georgheóz, es az chapas miat el esek hanyattha 
[Kv; T J k IV/1. 30]. 1584 ozta(n) hogy oda 
Iutek vgy wthem hogy Mente (n) el essek, hozzais 
giakek az dardaúal [Kv; i.h. 203]. 1597 : egy 
keóuet kapa fel Azon ugy wtę Balinth egy keóúel 
a' vekniat hogy kichinbe el nem esek [UszT 12/78 
St. Miklos de Farkaslaka jb vall.]. 1603 : Tothazy 
Jstwan el chiuzamodek s el esek [ K v ; T J k VI/1. 
708]. 7630 : ugi foga megh Erszenies Petert az 
Marton Deák szolgaja, hogj viszi vala el essek 
vele, s ugj teörek megh az orra Erszenies Peternek 
[Mv; MvLt 290. 218a]. 1738 mind az ke t tő t 
az ajtón ki taszittotta(m) hogy mind ketten el 
estenek [Galac B N ; WLt Maroson Juon (32) zs 
vall.]. 1784 : Széjes Iosef szalad az Uton elé a 
Széjes Péter kapuja felöl . . . és a Nagyab Széjes 
István kapujánál az uton el esèk [Béta U ; IB. 
Jakab Pálné Széjes Ilona (36) jb vall.]. 1799 : 

Székelly István hát jajgat fel is kele vagy másza 
Négy kézlább hogy Kováts Istvánnéni az Pitvarba 
béverdődik, ot t el esék egészszen [Kézdiaimás 
Hsz; Bogáts 39]. 1806 a Borsot leszedtük, és a 
szalmáját ki t iptűk az útzára hajgáltunk vele, 
el ís estem es a nadrágomat el saroztam [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 326]. 1842 : égy 
kutya utánna ugratt és Ő ijedtébe el esett, 's 
abból származott az a' ba j a [Dés; DLt 85. 8. — 
aAz elvetélés]. L. még HSzj ajtó al. 

2. összerogy; a cădea grămadă; hin/zusammen-
fallén. 1759 : a Groff ökrei ugy el soványodtak, 
hogy a ' Borozdában Tavaszszal el estek [Maros-
ludas TA; TKl]. 1821 : 14 medve jőt ki vagy 6 
Sebet kapót de el ment ket tő égy égy lövésre el 
eset [A.porumbák F ; RLt Kállay János lev.]. 

3. elpusztul; a pieri/muri; umkommen. 1690 
valami relitatio esvén az elöljárók között, Han-
nover fejedelem elesett lövés által [IIAMN 328]. 
1843: 28ik Febr. N. almási i f jú legény Varga 
Márton 18 éves, az útba el érvén a hojagos himlő 

. . , ez év első áldozatául esett el [Nagykapus 
K ; RAk 10]. 

4. hősi halált hal ; a cădea ín lup tă ; fallen, 
den Tod finden. 1562 1526 esztendőben Lajos 
király megveretik Szulimántól a Mohácsnak meze-
jén, holott elesék a Lajos király, mind az urakkal 
és püspökökkel öszve, mert csak huszonötezer 
mene szembe a harmadfélszázezer törökkel [ETA 
I, 12 Bs]. 1690: azon szerentsétlen harczon az 
ellenség praevaleált és az szegény úr Teleki uram 
el esett [IIAMN 326]. 1736 (A halottat) ha har-
czon esett el, veres posonyi süvegben temették 
el [MetTr 401]. 1737 : mind Tisztekkel edgyütt 
esek el a műéink két száz tizen négjen, a Tisztek 
kőz öt . . a vice-colonellus, egj Lejtnánt [Abosfva 
K K ; Ks 99 Bálintit György lev.]. 1753 az Néhai 
Boldog emlekezetü idős Kun Miklós úr az hadban 
Gyalunál az őttsivel Kun Istvánnal el esvén, az 
felesége . . . Báró Jósika Imre eŏ Nagyságához 
ment férjhez [Bozes H ; J H b LXXI/3 . 230]. 
1805 : az Ura a ' Török Háborúban elesvén öz-
vegységében meg terhesedett [F.csernáton Hsz ; 
HSzjP]. 

5. kiesik; a cădea din; hinausfallén. 1599: 
Biro vram eó kigyelme ieòt haza Enieden tul el 
swtetedet az Darabant miklos puskaia el eset 
az kuczíbol [Kv; Szám. 8/XIII . 38 Szabó András 
sp kezével]. 1638 Ura(m) â kast czenallia be 
kgd, mert el esik az Dinnie [Mv; MvLt 291. 147a]. 

6. leesik; a cădea; hin/herunterfallén. 1585 : 
Lata(m) az lo hogy el ragatta vala a ' zekeret, 
es a ' zegeny embernek el esek siwege es a ' kepi-
ronç fia veowe fel [Kv; T J k IV/1. 474]. 1599 : 
amynth az Nyargalas az kochywal eggyeott volt 
arról vgy vall minth az felseo tanok, azt l a t t a hogy 
az lowak mind el zakadoztanak volt es az fel 
lajtaris el esset az lorol tehát vgy Ieo gyalogh 
ele [Kv; T J k VI/1. 379]. 1631 : Az mikor ezt 
az szöcz peter Ura(m) fiat el uetete vala az lo, 
. . . egi kor az giermeknek az riavasat haliam, 
s kerdemis hogj mi lelte s mondák hogi â lorol 
eset el [Mv; MvLt 290. 52b]. 
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7. lehull; a cădea; herab/hinabfallén. 1573: 
az palast ely esset vala Anniarol en veom fel es 
vgi adam Rea [Kv; T J k III /3. 107]. 1584: vala 
Mas giermekem is kynek a’ laba(n) vyanak eg 
kis wtes miat el esek az keórme [Kv; T J k IV/1. 
279]. 1600 : Az izakot mo(n)dotta Elekes Peter 
hogy az zeker laitoriara teötte wolt s onnan eset 
el [UszT 15/40]. 

8. porba hull, lehull; a cădea la pămînt ; in 
den Staub hinunterfallen. 1572 kerdyk eok hogy 
ki volna az Azzony, Eleosser nem Akarya volt 
meg Mondany vegre Annyera kerdezyk, Mond 
hogy No l m megh Mondo(m) ha feyem ely essikes 
[Kv; T J k III/3. 13]. 1573: Bestie kwrwafy Ely 
essyk ezert az feyed [Kv ; T J k III/3. 78]. 1632 
Hallottam ezt Erszényes Györgytül, hogy az Isten 
jól adta, hogy őt nem hít ták, mert ha őtet meg 
eskették volna, az asszonnak feje is elesett volna 
[Mv; MvLt 290. 7 9 b - 8 2 b átírásban]. 

9. ~ a lábáról ágynak dől/esik; a cădea la p a t ; 
bettlägerig werden. 1722 la t tam akkor Mikor 
Szekely Mihály már el eset volt lábáról az nehéz 
betegségh miá . . , egy őkőr szarúb(an) volt Egy 
keves penze Székely Mihály(na)k; azt be hozá 
Szekelj István [Borzás SzD; Ks 5. X. 28]. 

10. legyengül/romlik; a slăbi, a pierde din 
putereŝ, schwach werden. 1602 : (Azt mondta) 
Nagy Bartalius . . . Beteg allapattal leuen 
Jo fiaima en most azért Jeot tem hozzatok engem 
ne hágjátok tarchjatok, taplaliatok, mert en 
Jmar igen el Estem ta lam en teobzeor sem Jeòhetek 
hozatok [Kászonimpérfva; BCs. — a Ér t sd : a 
lánya és a veje]. 1717 még eddig zabot Semmit 
ném vethéttem mert az ökrökis igen el éstek. 
két embérbòl is alig csinálhatok ègy ekét [Buzás-
bocsárd A F ; IB] | az Nyavalyás Törők Istvánnét 
a ' fia haza viv<é> betegen Már szintén három 
holnapja hogy betegeskedik ig<en> el esett, és 
erőttlenedet [Méhes T A ; Ap. 2 Makai Mihály 
Apor Péterhez]. 1756 : A Társzekereket minthogy 
megbomladoztak volt elébb meg kellet csináltatni 

mert a szegénységnek igen elestek az marhá-
jok [Kendüóna SzD; TK1 Perlaki András lev.]. 

11. elerőtlenedik; a i se slei puterile, a se vlăgui; 
sich entkräften, kraftlos werden. 1584 : Mészáros 
Marton az felesege gyermek agyban fekzyk. 
eo maga p^dig az kolikaba fekzyk mind kezze 
Laba ellesset Attunk d. 50 [Kv ; Szám, 3/XV. 18]. 

A második szövegrészt így ia olvashatni, ill. értelmezhetni: 
Mészáros Marton az kolikába fekszik mint keze-lába elesett. 
— Ilyen olvasásban nem ide, hanem az elesett címszó alá tar-
tozik . 

12. ~ vmitől kb. vmihez való jogát/vmire való 
lehetőségét elveszti; a-şi pierde dreptul la ceva, 
a pierde posibüitatea de a ; um etw. kommen, 
jm etw. entgehen. 1591 u. : t a r to t ta uolna Az 
torujnyhez magat de mjuel hogy ahoz ne(m) 
ta r to t ta magat Azt mondom hogy myndentul el 
esset a ffelet az to ru jn jnek engedetlensigin uagion 
J r t e [UszT]. 1595 : en igazat tette(m) volna Abból 
a<z> Vghro(n) Istua(n) marhajbol Jozagabol, el' 
kellett volna venny, s h a Vghro(n) Istua(n) kere-
sett volna, enge(m) eret te megh talalt volna, 

De mjert íllyen modnelkyl J e ô t t ra(m) minden 
dolgatúl el esett [i.h. 10/84 — 5]. 1603 : En nekem 
Orbán Istuannak volt el kezdet perem . . . Ghoro 
Andrassal, de az teórúenj keòzbe azt chelekette 
az Alperes Auagi czelekettette . . . . hogi az mely 
malombely resz felól teórwenybe voltúnk . . . 
Vamiat . . . el vitte Auagy vi tet te Azért azt 
mondo(m) hogy keresetem zerent való terhen 
vagion erette s až derektulis el esett [i.h. 17/6]. 
1764 : hogy pedig az Ingerens Iussatol el ne essék, 
maga igaz vérségét demonstrálván Tŏrvenyesen 
az Ax ellen producalni szabadsaga lészen [Torda; 
T J k V. 187]. 1771 k. : vajha immár minek utánna 
ez a Ház suo modo tőllem el vétetet t , vagy mon-
dom ettől az Háztol el estem az Isten adna égy 
Jo és nyugodalmos Házot és hajlékot akár a 
főidőn, s akár a’ főidbe' [Kv; Pk 2 Pákei Mózes 
kezével]. 1848 én már az ötsém uram telkétől 
's annak haszonvételétől el estem [Ipp Sz; Végr. 
Veres József lev.]. 

Szk s jog ~ keresetétől kb. a kereset folytatásá-
hoz való jogát elveszti. 1592 : Mielhogy azzal 
all eleo az Alperes hogy Jdeo eleott p(ro) dukált a 
volna az bizonsagokat az Actor . . . azt mondom 
hogy minden keresetiteol ell esett [UszT]. 1593 : 
az teorweny azt Itele hogy el eset keresetitul 
[i.h.]. 1599 : Annak felette keresetiteól(is) el e s e t t 
[i.h. 14/46]. 1600 : Miért azért az wegezest hatra 
hat tak, ha teörweny azt mo(n)dom hogy mi(n)-
den keresetektol el estek [i.h. 15/54]. 

élesít (ki/meg)élez; a ascuţi ; schärfen. 1812 [ 
az all peres . . . egy kapát ado t t volt élesitteni 
[PetrÜla H ; J F 36 Prot. 29]. 

élesítés élezés; ascuţire; Schärfung. 1589 : Az 
Malomra való Kolchege perpencze Chinalasatol 
Korong vasz toldasatol es Chyakany elesitesetol 
es fagiura zapanyra kolt eztendeyg f. 5 d. 40 
[Kv; Szám. 4/XII . 13]. 

éléskamra cămară de alimente; Speisekamtneſ; 
1734: Vágjon az Tisztarto ház végeb(en) egj 
éles kamara melybennis ta lá l ta to t t Szalonna no 11. 
Sodor no 20. Orja disznó fejestől no 8. H á j 
14. Disznó láb no 52 Oldalos pecsenye no 9. Egj 
blròcskáb(an) (?) a compona tu ro tavalyi no ^ 
1/2 Darab Soó no 44 Vaj ej tel no 1 O l v a s z t o t t 
há j ej tel no 3 Fejer öreg juh gyap ja no 32 Szürke 
no 14 Tavalyi fekete bárány gyapja no 9 [ D a t k 
N K ; IB. gr. Bethlen Farkas inv. — aA borrocskţ 
olvasattal is számolhatni, de ez is értelmetlen]' 
1748 : Az emiitett Léányok házán tu l vagyon egy 
élés Kamara melyben holmit szoktak tar tani [Ny a ' 
rádsztbenedek MT; Told. 79]. 1819: egy 
Kamra, melyben tanal ta t ik há rom szuszék, 
lyek kőzzűl edgyikben vagyon 20 véka prebend* 
liszt [Baca SzD; TSb 6]. - L. még HSzj kereszt-
gerenda al. 

éléskapitány ? élelmiszer-hajtó/szedő t i s z t ség^ 
selő; funcţionar care are sarcina de a strînge all' 
mentele; Beamte für Lebensmitteleinsammlung* 
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1653 : A csauzzal Toldalagi uram szállására mentem 
vala, és látám, hogy 200 hispániai tallért olvas. 
S mondá a csauz nékem lassan: hogy azt a tallért 
a vezér nem csak egyedül adta néki, hanem közön-
ségesen az élés-kapitányoknak a d a t t a volna a 
vezér [ETA I, 137 NSz]. 

eleskettet esküvel maga tulajdonának bizonyít-
t a t ; a puné pe cineva să dovedească sub jurămînt 
dreptul său de proprietate; mit Schwur für sein 
Eigentum beweisen lassen. 1852 : a ' magáénak 
vallott lovat Déésen eskettesse el [Dés ; DLt 1066]. 

éléskulcsár kb. éléskamra-kulcsár; intendent al 
cămărilor de alimente; Speisekammerschaffner. 
1681 Fejér czipó Sütő . . . Köz czipó sütö. Szám-
tartó vram Elés Kólcsár [Uti] . 

elesküdt esküvel vki tulajdonának val lot t ; de-
ciarat sub jurămînt că este proprietatea cuiva; 
mit Schwur für js Eigentum bekannt/erklärt . 
1797 : testvérit a mostan el esküt kantzán Barothra 
küldötte tubákért [HSzjP]. 1813 : ezen most 
általam kŏrŭ l járt , és el eskűtt fogás Erdős Fia-
talos kŏz osztatlan hellybŏl fel foga t ta to t t az 
Exp(onen)s Groff né Ur Aszszony eŏ Nga számára 
annak több lehet 12 esztendejénélis [F.berekszó 
Sz; BfR I I I . 12/9 Horváth Tamostyé (50) col. 
vall.] 

elesküdtetik esküvel vki tu la jdonának bizonyít-
ta t ik ; a fi dovedit sub jurămînt că este proprie-
tatea cuiva; mit Schwur für js Eigentum bewie-
sen werden. 1746 : õ Thorda Várossában, a K(ö)-
z(önsé)g(e)s piaczon sokadalmi alkalmatossággal 
lévő Sátorát késő estve gonosz <embe)rek fel 
vervén feles végből álló jantsár pa tyola t t j á t 
<több> mint hét végett, è mellett feles róka tor-
kokat nesteket és egyebeket elvitték, ellopták, 
mellyek kőzzűl egy vég pat jola t az J . kezin talál-
tatot t , s annak rendi szerint elis esküdtete t t [Torda ; 
T J k I I I . 1 0 0 - 1 ] . 1776 : a Lo elesküttetet , a ' 
Karosnak kezében adat ta tot [Déva ; K s 111 Vegyes 
ir.]. 

eleskttsz(ik) ts 1. esküvel le tagad; a nega sub 
jurămînt ; abschwören. 1570 : Zeoch Kelemen 
hithy Zerent vallya . . . Belgerne azt Mongya volt 
Zeoch gêrgnek The ollya(n) vagy Mint az Anyád, 
azys ely eskwek három forinthomat | Anna Sebes-
ser Jakabne, Sofia Veres Demeterne hytek zerent 
vallyak hogy Belger peterne . . . az t Mongya volt, 
hogy az pal Bwzerne egy hamis h i thw chigan. 
Mert enneke(m) három for in tomat eskwe ely 
[Kv; T J k III /2. 1 5 9 - 6 0 ] . 1582: Az ado zedeok 

Zegenyeknek Niomorultaknak es betegeknek 
és egieb zwkeolkeodeoknek az Adobol Engettenek 
ky theot ez eztendeoben f 34/61. Relaxal tak akith 
el eskwttenek es el tagat tanak f 4/55. [Kv. Szám. 
3/VI. 9 Diósy Gergely not. kezével]. 1631 : mikor 
szoilok neki affeleöla feöldtül men tü l el eskeszi 
ß azt mondgja hogj mire veszek (l) minden ember 
szavat be [Mv; MvLt 290. 55b. — *Parázna-híre 

felől]. 1746 : csak el Csudalkoztunk hogy szemmel 
lá tot t dolgatis el esküszik békét hadgytunk néki 
[Kersec H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

2. esküvel maga tulajdonának vall; a deciara 
sub jurămînt că este proprietatea sa ; mit Schwur 
für sein Eigentum erklären/behaupten. 1640 az 
A Exhibeala az teoruenyben egi Intramentalist 
(!), mely keolt volt 1585 eztendeoben, kiuel azt 
bizonitta meg hogi az eo Attia Balogh Janos 
Eskwtte volna el azt az Chiuniaza neuw vòlgiet 
tizen harmad magaual [Mv; DLev. 5]. 1690 
ollyan ökröt Esküt volt ell, . . . Ormanyban Lakó 
Szűcs Istvantul, a ' mellyet annak előtte valo 
időkben mégh Borjú koráb(an) az en Attyamtul 
Banyai Kis Mathetul vöt volt Szőcs Is tván [Dés; 
Jk] . 1708 : Az mely két őkőr vólt Verebesb(en) 
sokat faratta(m) erette, r ã menvén heted magam-
mal el eskűttem ., de bizony ösztövérek [Koz-
más Cs; Ap. 5 Molnár István Apor Péterhez]. 
1726 Fejerden lakó Varga Ferentz találvan 
most a vásárban egj kik szőrű széles szarvú negyed fii 
tulokra azon marhát bé ta r to t ta vala az 
Tegnapi napon, mostan penig heted magaual 
elö álla, hogy ország Törvénye szerint el esküdgje 
[Kv; T J k XV/6. 59]. 1742 : azon lovakot senki 
meg sem tőrvényezte, annál inkább el nem eskŭ t te 
[Ap. 2]. 1745 Az J . Malitiája constál, hogy két 
rendbéli lopása kezin találtatván, az károsok el 
eskűtték [Torda; T J k I I . 34]. 1766 : László Vaszi 

adot vala nekem edgy pej mettzetlen csikat 
. . . azon lovat Gyurka Iuonnal mint lopot marhát 
fel fogta Prov. Dsurdsoi Togyer . s Tŏrvenyesen 
elis eskŭ t te [uo.; T J k V. 299]. 1768 : a ' mely 
penzeket el esküttek Káplár Jánosek, nallam, 
azokat Ő adta nekem [Martonos Hsz ; EMLt]. 
1776 : a 2 Lovakot el esküdötték, s kezekben adván, 
elis vit tek [Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 

elesküvés a tulajdonjog esküvel való bizonyítása; 
dovedirea prin jurămînt a dreptului de proprietate; 
Beweisführung mit Schwur des Eigentumrechts. 
1691 : Hadnagy Tordai György Uram . . . Baratosi 
Balast Citaltatta az Ormanyi Szőcs Is tván ókrenek 
el Eskűvesse veget [Dés; Jk] . 1768 ezen vak 
kantzát mellynek el esküvésére Gelentzére tavally 
le hivának, azon kantzának ismérem mellyet egyszer 
vagy kétszer Dobresz ala t t lá t tam [Bereck Hsz ; 
SzentkGy] | A kérdésben forgó kantza lóvat, 
à mely Kovásznára ell esküvés végett el hozatot t 
vala, Tudom bizonyoson, hogy az Isák Péteré 
volt ell lopatása előtt [Kovászna H s z ; i.h.]. 
1838 : azon Meg talál t jegyes Szarvát® kőz kézre 
az egyikük (így l) Pálffi Béniámin hadnagyhoz 
köz kézre te t tük . . . Pálffi Béniámin Szék Hitesse 
a forma szerént 8-ad Napi el Esküvésre ta r toz ta ta 
[Torockó; Bosla. — aTi. az elkárosodott kecs-
kének a házkutatás alkalmával megtalált szarvát]. 

éleslé kb. savanyú már tás ; sos ac ru ; Sauer-
tunke. 1585: 26. Octob.: Az Tŏmŏswary Basa 
Czhyauzza Jòue Feyedelemhez . . . Ebedere fozet-
twnk . . . Halat . . . Eles lewel Bors Saffrany ment 
rea d. 20 | 5. Nouem : Jŏwe Lypparol egy czhyauz 
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. . . Halat a t tam az varassebol. Eles lewel főztek 
borsra saffranra atta(m) [Kv; Szám. 3 /XXII . 67, 
71]. 1586 : az eles leben az kechiegehez alma hagjma 
— /2 | Eles leheoz alma hagima, peterszeliem, 
kenier az etek leben — /12 . . másik talra ket 
kechiege eles rewel (I) harmadik szwlt [Kv; i.h. 
3/XXIV. 7 7 - 8 ] . 1589: Eoreg Zamos hall volt 
eles Leŭre d. 14 [Kv ; i.h. 6/IV. 33]. 1591 Eles 
Lereh 16 fon (!) Ret tke f — d. 48. Az eles Lehhòz 
Bortt etzetet f - d . 16 [Kv; i.h. 5/1. 51]. 1593 
Die 19 Xbris Az melj Olaz kapitan fogwa wolt 
Constantinapolban es el zaladot gazdalkottam 
neky . waczorara feozettem 1 Malaczy aprolekot 
eles lewelj f — d 5 weottem mezet eles 
lewhez f - d 2 [Kv ; i.h. 5/XXI. 135]. 1595: 
Boryú hús sütni föznj volt Eles Lewre p(ro) 
d 20 1/2 Eyttel etzet ahozis és Alma p(ro) d 6. 
Zalonnat ahoz és Ispekelnj az sülthöz p(ro) d 5 
[Kv; i.h. 6/XVIIa. 17 i f j . Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1599 : Ebeden feòzettem egy Tikot Eles 
Iere d 18 4 Fontos czukat ueòttem feòztek 
olaios Iere megh d 16 [Kv; i.h. 8 /XI I I Szabó 
András sp kezével]. 1650 : Főzettem Semlingett 
Eles Iere At tam Mezett hozzaia, Just . 1/2 
. . . d 12. Almatt, Hagjmat t , Sos tarkont d 20 
Borsatt, Gyömbért . . . d. 15. Safrant . . . d 25. 
Eczetett Just . 1/4 d. 6 [Kv; i.h. 26/VI. 423]. -
L. még élesleves. 

élcsleves savanyú leves; supă acră ; Sauersuppe 
| savanyú már tás ; sos acru; Sauertunke. 1598 
Eles lewesben ( !) Almát d 2 hagymát d 2 [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 21 Th. Masass sp kezével]. — 
L. még éleslé. 

élésmarha jobb ágyszolgáltatásként adott vágó-
marha ; vită de t l i a t da t ă ca obligaţie a iobagului; 
Schlachtvieh gegeben als Fronleistung. 1684: 
Konyhára való Elés marha Joszagb(an) szedett 
nro 30 [Fog. ; UtI] . 1685 Konyhára való Majorság 
és Eles marha van no 7 [A.komána F ŝ

t UtI]. 
F, szolgáltatásra von. 1. élésbarom al. a jegyzetet. 

élésmester kb. élelmezési biztos; comisar cu 
aprovizionarea; Versorgungskommissar. 1683 Ve-
vén Zóltán Zólgátul Tizenhat sing Fajlandist 
három Tábori Elés Mester es Tábori Kantor szá-
mokra meljnek az á r a t meg adtúk [UtI]. 

élésméz jobb ágyszolgáltatásként adot t méz; 
miere dată ca obligaţie a iobagului; Honigabgabe 
als Fronleistung. 1682 Ez idei majorsag Szin 
mez nr. 8 // Az Ioszágbol ju to t t élés méz nr. 4 // 
[A.porumbák F ; Ut I ] , 1695 Majorság szin 
Méz Elés Méz Elés Vájj [Poruinbák F ; 
UtI] . 

ćlésnemfí élelmiszer; aliment; Lebensmittel. 
1604 : volt Enneke(m) ezen tarchiafaluy hatarban 
. . . ket vermem az Erdeó(n) kit orotas teteye 
tartományának hyuunk, mely uermemben volt 
enneke(m) kyleomb kwleomb marham Eles nemy 
es ruhazat nemy [UtI] . 

élés-oldalkamra cămară laterală de alimente; 
Seiten-Speisekammer. 1830 jo koltsos záróú 
aj tó nyillik az első Szobába ( : Fortzimmer :) 

. nyülik ezen házból égj . . . ép a j tó az elés 
oldal Kamarába [Kv; Somb. I I ] . 

elésorol felsorol; a înşira; aufzählen. 1863 
mivel a jegyzések rovata szúk, egy kŭ lŏn kére-
lem mellett kell az adómentes czikkeket eléso-
rolni [Gyalu K ; RAk 79]. 

élésökör jobbágyszolgáltatásként adot t vágó-
ökör; bou de tă ia t da t ca obligaţie a iobagului; 
Schlachtvieh gegeben als Fronleistung. 1683: 
Konyhára való Elés Eŏkŏ r no 23 Elés Tehen 
no 7 [Fog.; UtI] . 1686: Vinczről hozot vágó 
Eokör . . Elés Eokŏr no 3 Élés Tyúk Rűdeg 
no 40 [Porumbák F ; UtI] . 1688 Faluk adta 
élés Eŏkŏ r no 6. Eles Tehen no 1. [A.porumbák 
F ; UtI]. 1695 Béres Jármos ŏkŏ r nro 30. Vago 
Eokŏr nro 2. Vágó Tehen nro 4. Élés Eokŏr nro 5 
[uo.; UtI] . 

Ę szolgál tatásnemre von. 1. élésbarom al. a jegyzetet. 

élesreszelő reszelő-fajta; raşpel ; Raspel. 1741 
Két Răspoly . . . Tizenkét éles reszelő 12. Egy kés 
élü reszelő l a [Kv ; TL 90. — uLakatosszerszá-
mok]. 

Talán pontosabban a 'tűreszelő; pl lá-ac; Feile' jel-sel szá-
molhatni. 

élesrészlet (katonai) élelmiszer-szolgáltatás rész-
lete ; cotă de alimente (pentru a rmată ) ; (Militär-)-
Verpflegsrate. 1846: A beállott Katonai évett 
keresztül . . . ki szolgáltatni kellető élés részletekről 

az ado mennyiséghez arányzot t kiosztás vagy 
vagy rovatai megkészíttetvén . ., sietünk azt 
további kezelés, s a ' kellető elszedetés végett ezen' 
nel beadni [KLev.]. 

élésszállítás élelmiszer-fuvarozás; transport de 
alimente, căratul alimentelor; Lebensmittelbeför-
derung. 1673 24 Man Az Eles ha j tonak M e s z á r o S 
mihaly(na)k az Radnóti szükségre s z á l l i t a i i d 0 

Élésre a t tunk harmincz for(intot) f 30 5 8bris 
Élés haito Mészár(os) Mihálynak élés szállításra 
Eotve(n) forintot (UtI]. 

élésszállíttatás élelem-fuvaroztatás ; transport de 
alimente, căratul alimentelor; Lebensmittelbefö*/ 
derung. 1703 : ollyan remenséggel küldött Kglmetek 
hogy két hétigh legh felljebb égj holnapigh Tábo-
rozunk , . . de már hét hete hogj Continuuskodunk: 

égj fellől ez az szolgállatt más felőli az Portzió-
zas s Szebenb(en) Elés szállitátas levén rajtunk 
[Fog. UtI] . 

élés-szedés élelemgyűjtés; strîngerea alimentelor * 
Lebensmitteleinsammlung. 1571 : ele z a m l a l h a t a t ' 

lan ra j tok való ado es birsag zedes . ereoltetesse^ 
es kynzasok nagy sok kylemb, kilemb es giakr0 0 

raitok való eles zedessek. sok tywk lud barany 
twro vaj mez tywkmony alma keortewely hagy01^ 
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kapozta Zylwa dio mogioro komlo zalad zedesek 
[SzO II, 329 -30 ] . 1673 22 Ap(ri)lis. Praefectus 
ur(am) által a t tam az Iff iab élés ha j tónak az 
Fej érvári szükségre ez (?) allitando Eles szedésre 

f 17//34 [Uti]. 1678 Adtam Eles szedesre 
negyvenöt forintot kŏ l tŏ pezbűl f 45 [Uti] . 1684 : 
Die 16. Octobr(is) Csatári Mihálynak a t tam élés 
szedésre pénzt f. 8 / / - [Uti]. 

élés-szekér élelem-szállító társzekér; car mare 
pentru transportarea alimentelor; Proviant-Troß-
wagen. 7630 : ugy wte eggyk az szolgák keozul 
egy csyeber rúddal, hogy mingyart el esek kukura 
Tamas annak utanna fel uonak a ' feoldreol, es 
Lanczal az eles szekerhez keotek [Cegeda; Wass 
„Zur Thodorana . . eozueg" (50) jb vall. — aKé-
sőbb: Mezőceked TA]. 1661 : paronczoltunk vala 
az el mult napokba(n) kegltek(ne)k, louassaúal, 
gjalogliiaúal, éles szekerjvel, es mindé(n) hadi 
apparatussaúal oly késze (n) legje(n), ualamikor 
arról ualo paroncsolatunkot uészj, minden haladék-
nélkŭl indulhasson es méhesse(n) oda az houa az 
szűkségh kiuánj foghia [UszLt IX. 75. 34 fej.]. 
1678 adtam Gőrgenyinének Eles szedésért hogy 
eles szekeret kertek f 2 / / - [Uti] . 1681 Elés 
Kólcsár Élés szekerekre vigyázó szóigák [Uti]. 

élés-színméz (jobbágyszolgáltatásként adott) tisz-
ta méz; miere stoarsă (dată ca obligaţie a iobagu-
lui) ; reiner Honig (gegeben als Fronleistung). 
1686 : majorság szin mez Ur. 8// — Elés szin 
mez Ur. 3//— [Uti]. 1688: Majorság szin méz 
ur. 7//2. Faluk adta élés szin méz ur . 4//— [A. 
porumbák F ; Ut i ] . 1689 élés szin mez Ur. 4// 
[uo.; Uti] . 

Az összetétel előtagja esetében nem kevés valószínűséggel 
'étkezés céljára való' jel-sel is számolhatni. 

élés-színva) ? írótlan v a j ; un t fă ră zer ; Butter 
ohne Buttermilch. 1686 : Iros v a j ur . 10. Élés 
szin va j ur. 5//4 . . . Elés szin méz Ur. 3 / / - [Uti]. 
7688 P(énzen) vet t Eles szin vay ur. 1//. [Radnót 
K K ; Uti ] . 1689 Elés Szin va j vagyon cum Ur. 
nro 3.//5. Szin va j vagyo(n) cum Ur. nro 4//3 
[uo.; Ut i ] . 

éléstár magtár ; hambar, magazie de cerealeė, 
Kornkammer. 1842 A' Gabonás ( : éléstár:) . . . 
alolrol patak kö fundamentomra épült , cserefa 
sasok között állo fenyödéczka oldalú épület simpla 
'sendely fedél alatt [Oprakercisóra F ; TSb 51]. 

élés-tartó élelmiszer-tároló/tartó; pen t ru păstra-
rea/ţinerea alimentelor; zum Haltén/Aufbewahren 
der Lebensmittel. Szk : almárium élelmiszeres 
szekrény. 1756 : Élés tar tó Bóltban . . . Tanáltatik 

egy nagy hoszszu élés ta r tó Almárium . . . 
Ennek tetejében té te te t t más apró fiokos Ládáju 
hét számból állo Almárium élés t a r t an i való, 
mellynek tetejében el téve tanál ta t ik actu feles 
közepes rendű főző fazék, porgoló, és fedők [Déva ; 
Ks 92. I . 32] * ~ bolt éléskamra. 1756: Élés 
tartó Bóltba . . . Tanáltatik egy nagy hordó telé 

mézzel [Déva; Ks 92. I. 32] ~ ház/házacska 
éléskamra/kamrácska. 1754 : Az Elés-tartó egy 
Ölnyi mind hoszszaságu, mind szélessegű házotská-
ban aj tó nyilik más Élés-tarto házban [Uzdi-
sztpéter K ; CU] -X* ~ kamrácska éléskamrácska. 
1737 Ezen Kis Aszszony Házának a' Del felől 
valo oldalaban egy élés tar tó Kamarátska vágjon 
[Csákigorbó SzD; J H b K XXVI/13. 5a]. 1742 
egy kis keskeny felyŭl deszkával padlott, élés 
tar tó kamorátska [Gyeke K ; Ks 4. VII . 1]. 

éléstehén (jobbágyszolgáltatásként adott) vágó-
tehén ; vacŭ de tăiat (dată ca obligaţie a iobagului) ; 
Schlachtvieh (gegeben als Fronleistung). 1673 
Majorsag őrőg Fejős Tehen húszan hét . . . élés 
Fejős Tehen ket tő Éles meddő Tehen tiz . 
ŏrög majorsag ŏkŏr negy [Fog.; Ut i ] . 1685 
Joszagbeli Konjhara való Elés ŏkŏr no 24 Elés 
Tehén no 6 [uo.; Ut i ] . 1688 Faluk adta élés 
Eŏkôr no 6 Eles Tehén no 1 [A.porumbák F 
Uti] . L. még élésökör ah 

Ę szolgáltatásnemre I. élésbarom al. a jegyzetet. 

elesteledik 1, beesteledik; a se însera; Abend 
werden, dämmern. 1573 : Virág leorinch, Zemlie-
syteo Marton Zebeny azt valliak hogi eok voltanak 
az estwe Az Zemlyesiteo Istwan hazanal ottli 
Mwlatnak volt az Boron, Immár az Nap ely 
estweledet volt, az hogy Ideo vtan volt eiel [Kv; 
T J k III /3. 137]. 1591 : Mikor el estueledet volna, 
keotue az zeker vtan az lo. Égikor hog el alvt tunk 
volna, eb vgatast kezdenk hallani [Kv ; T J k 
V/ l . 143]. 1644 : Minthogj el Estueledek Ugj tar-
t a t a megh . . . ezt az Zeólosi Miklosnet [Mv ; 
MvLt 291. 423a]. 1654: Egi mas kŏzŏ t semmi 
Conclusioia nem lehete hane(m) el estuĕleduen az 
údö czak Marada re infecta az dologh [Szamosfva 
K ; Ks 90]. 1769 el esteledvén Sztánts Ursz házá-
nál hálásra meg maradtunk [Bukuresd H ; Ks]. 
1806 : Maga kivitte a ' bivalt az olt par tyára , és 
nagy bajjal a ' mig belé verhette a ' vizbe, az idő 
elestvéledett [F.rákos U ; F'alujk 6], 1808 De 
i t t el estvéledvén, az i r t t Magura bértze alatt 
meg háltunk [Toplicaa/Mv; Born. XVd. — aKé-
sőbb : Maroshévíz MT]. 1810 É n mondám, ez a 
fa Nints meg jegyezve, Melyre Péter azt feleié, 
Legyen a hogy Lesz tsak fogjunk hozzá, a mint 
hogy egy darabig béis rodtuk de el Östeledvén 
haza jöttünk [Sóakna MT; Born. G. IX. 4 Oltyán 
Szimion (20) vall.]. 1846 el esteledvén későn 
valami hét ora t á j t jöddegéltem haza felé [Dés; 
DLt 315]. 

2. ráesteledik; a fi surprins de noapte; von der 
Nacht/vom Nachtdunkel überfallén werden. 1696 
Mivel ura(m) a ' Regimentek el takar adása u t á n n ; 
jöt tek ezek Kŭkŏ l lŏvár felöli, és otf Tűrnél a ' két 
ökrökkel el esteledvén éczakára fogtak u ram Kala-
úzt, s éczaka is esett az a ' Lárma mellyet senki meg 
nem gondolt volna ura(m) [Balázsfva A F ; BK. Ve-
niczei Sándor Bethlen Gergelyhez]. 1724 : nem régi-
ben hét rakott szekerekkel el estveledénk az Hársági 
erdőn fellyŭl az ország u t tyán [Réten N K ; J H b 
rtlen]. 1754: mi oda nappal érkeztünk, ugy hogy 
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mig vágtunk vüágos volt, de osztán mig rakhat-
tunk valami kevés f á t o t t elestveledtűnk [Spring 
A F ; BK sub nr 834]. 1780 : Margita és Mikháza 
(I)a kőzőtt el estveledtűnk, s ot tan a mezőben 
meg is háltunk [Bethlen SzD; BK. J . Érsek (43) 
jb. vall. — aMikeháza és Szentmargita SzD]. 
1803 : az ősszel három berbetséink Mírtsa VaszÜia 
Házához közel el estveledtek, azokbol ke t tő elve-
szett [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 1805 : a ' bivalt 
. . . nagy bajjal az olt vizébe béverték, de nagy 
lévén a’ viz, s a ' bival sem akarván általjőni, a ' 
sok bajoskodás alatt elestvéledtenek és oda hagyni 
kéntelenitettenek [F.rákos U ; Falujk Sebe János 
pap-not. kezével]. 1816 : 18xra Palinkát meg idtam 
(!) látván egy felöli azt hogy a pálinka által 
jár t más felöli hogy már Nagyon el ösvelödtem 

le Feküdtem [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

éléstyúk jb-i tyúkszolgáltatás; găină dată ca 
obligaţie a iobagului; Huhn(abgabe) als Fronleis-
tung. 1683 : percipialtam . . . Tyukfiakat no 80 
. . Lud fiakat no 42 . . . Kakas pujkát . . . no 17. 
Pujka fiakat no 19 . . . Recze fiakat no 12. Kakas 
Pávát no 1 . . élés Tyúkot no 110 [Fog.; UtI] . 
1686 Vinczről hozott vágó Eokŏr . . . Elés Eokŏr 
no 3 Élés Tyúk Rűdeg no 40 [Porumbák F ; 
UtI] . 

élésvaj jb-i vaj-szolgáltatás ; un t predat ca 
obligaţie a iobagului; Butter(abgabe) als Fron-
leistung. 1675 Eles vay Ur. 5.//4 Iros vay vagyon 
libr. 6 [Porutnbák F ; UtI] . 1676: Szin va j Ur. 
nro 1//6 Eles vaj //5. Avas vaj / /I [Radnót K K ; 
UtI] . 1680 tartoznak annuatim . . . Elés vajjal 
nigy ej telel [Korb F ; ÁLt urb. 74]. 1684 : Joszag-
beli Eles vaj Ur 2//2 [Fog. ; UtI] . 1685 : Ez idei 
Iros vaj in vas 2 . . . Eles va j in vasculis . . . 
Konyhara való Eles Marha Joszagb(an) szedet 
nro. 30 [Porutnbák F ; UtI ] . 1687: Joszágbéli 
élés va j van Ur 2//6 [A.komána F ; UtI] . 1695: 
Elés Méz Majorság Iros Vájj . . . Elés Vájj 
[Porumbák F ; UtI] . 1708 Az szolgalo Faluktol 

az Eles buzat, va ja t , vago marhakat alkolma-
sint meg at ták [Fog.; K J ] . 

Esyes esetekben a ?-lel magadott jel. mellett számbavehetö 
m \ s jel. lehetőségére nézve 1. a fenntartást az élés-szinmíx alatti 
jegyzetben. 

élés-zab jb-i zabszolgáltatás-nem; predare de 
ovăz ca obligaţie a iobagului; Hafer(abgabe) als 
Fronleistung. 1688: A Ioszagban Eles zab kit bé 
kel szedni de eddig ne(m) ad(min)istr(a)ltak Cub 
1592//2 [A.porumbák P ; UtI] . 

elészámlál 1. el/f elsorol; a înşira/enumera; auf-
zählen. 1558 : ew k. Byro wram mynd (I) chele-
kedethyth Thwry Gewrghnek ele zamlallyak az 
Thablan, ees Byzonsagra fogyonak ky, Abból megh 
thecczyk az ew gonoz chelekedethy, Ees az waras 
Arthatlansaga Igassaga Jamborsaga [Kv; T a n J k 
V/ l . 47]. 1570: Aztis vallya hogy mykor azokat 
eleh zamlalta myt vele megh Jratot , valamenye 
fiay leány hon voltak, E s hallotak az attyok zawat 
[Kv; T J k I I I /2 Heltai Gáspár vall.]. 1591: 
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Theleki Jscuan . . . vallia, Mikor Nagi Balas testa-
mentumot teon ot t valek, ammiket eleo zamlala, 
kinek mit adot, es miuel adós, azt egi Jeccesben 
megh J r a t t a Lippai Dániel Deakal [Kv; T J k 
V/ l . 79]. 1597: Dauid Jekel wallya . . . 
Azútan indúltak wolt walami compositioba, enis 
ot walek Lukach vrammal, ew kegme eleozamlala 
az conditiokat, kiken Borbeli Peter megh nem 
alkhatek es igi az.arw veghez nem mehete keozzeot-
teok [Kv; i.h. 126]. 1751 : Másokkal is sokakkal 
kiket nem győzök elé számlálni ezen gonosz embe-
rek* ezt cselekedték mais akár ki t le vernek tagol-
nak [Balázstelke K K ; IB. Petrus Deák (43) jb 
vall. — aA Vándor família tagjai]. 1760 : Szám-
lállya elő, ezen Falub(an) hány antiqua Populosa, 
és Deserta Sessiok vágynák [Kővár vid. ; K S vk]. 
1782 : Vadnak azon két Haller rész Sessiok után 
meg egj kevés régi appertinentiakis, azok tudni-
illik a ' meljeket az előttem való fatensek Vicinita-
sokkal edgjŭ t t elé számláltanak [Dombó K K ; 
J H b XIX/22. 71]. 1815 : Somkereken . . . hánny 
antiqua vagy nova Sessiok vágynák azokat elé-
számlálni nem tudjuk [Virágosberek SzD; Ks 77. 
19]. 1843: (A fogadóban) jelen volt collector 
Pekárik, Czégenyi az Iroja, és mészáros Szabó 
János, — s többek ís kiket elŏ számlálni nem 
tudak [Dés; DLt 586. 14]. 

2. sorra vesz; a lua la r î nd ; der Reihe n a c h 
vornehmen. 1570: Mykor ely keztek volna az 
zam wetest, es Az hwl my keolcegh volt k e o z e t e k 
Mindent eleh zamlaltak [Kv; T J k III /2. 192]. 

elészámlálandó felsorolandó; de înşirat/enume-
r a t ; was aufzuzählen ist. 1796 ezen elő 
szamlálando külsőkőn kivűl i t t sohult semmi 
egyéb birodalma nincsen [Csatószeg Cs; Berz. 7. 
66. V. 1]. 

elészámlálás felsorolás; înşirare, e n u m e r a r e í 
Aufzählung. 1583 : Megh ertet tek eo kgmek v a r o s u l 
Biro vramnak beoseges eleo zamlalasabol, miöe~ 
meo Nagy es vtolso zwksegh kenzergette eó kgmet 
tanachaual egietembe az Zabo Georgy h á z á n a k 
eóreók Arron meg vetelere [Kv ; T a n J k V/3. 272b]. 

elészámlálhat 1. el/felsorolhat; a putea î n ş i r a / 
enumera; aufzählen können. 1574: Borne(in)yzza 
gergel Azt vallya hogy eo keoz hyrrel eleget halloţ 
vicey János feleol kyt Eleh Nem zamlalhat [Kvî 
T J k III/3. 397]. 1763 : Minthogy olyan félen való 
hellyen lakom olyas szeme(m)mel lá tot t c s e l e k e -
deteket elé nem számlálhatom [Nagyida & ' 
Told. 9]. 

2. kiszámíthat; a putea socoti/calcula; auS* 
rechnen können. 1819: én fogantotása napját elo 
nem számlálhatom, hanem . . . , hogy hét 
szerént számlálva a’ gyermek néha a 11 iki hol' 
napba is belé lépik, a ' mint esztet tőbb t a p a s z t a -
lásaim után is erősíthetem [ K v ; P k 2]. 

elészámlálhatatlan felsorolhatatlan; imposibil dc 

înşirat/enumerat; unaufzählbar. 1571 : ele zarnl®1" 
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hatatlan niomorgatassok fogságok kalodazasok 
eomlechezesek kynzasok chepektetessek foztassok 

miat kykben attiokffiays holtanak meg, Immár 
xeuiessegel el pwztultanak | ele zamlalhatatlan 
"•Jtok való ado es birsag zedes [SzO II, 3 2 9 - 3 0 
x i “ ekelsegbely few nípeknek es lofeyeknek" 
oiy. az ogy-hez]. 1607 Keőnyeőrgwnk Nagtok-

J® t y k g t e knek, hogy . . . mutasson modot 
iai i a z summanak megh fizeteseben . . . hogi 
neAt Z t g e n i A t t i a n kfiainkat . . . mys elegithe-

OK megh, es egieb naponkent ualo ele zamlalha-
s ° k kwlőmb kwlőmb fele szwksegeinkreis 

168? 'a elegsegesek [Kv; RDL I. 80]. 1673-
előt z e r t ' e z v i l a g h alhototlonsaga minniajunk 
tátin a a g o s ' s°kat igir keveset ad, elő samlalha-
mî\£S+W S r a k a r m e l Í m e l3 elmeiű embertőlis ennek 
^ ° l t a [Ks Kornis Gáspár keze ír. - *Az s-es 
v á l f . l } C S a k e l í r á s l e h e t3- 1 7 6 7 D r á g a szoknyák, 
nal aÍ J S t Ő b b e l é számlálhatatlan Mlgos Dámá-
Pnr+iî XIZetire megkívántatott drága köntösök 's 
78] volténak [Désfva K K ; Ks 21. XVIII . 

elszámlálható felsorolható; ce se pot înşira, 
kanr,nŞ7r^; aufzählbar, was aufgezählt werden 
ßvertii i i K o v á c s K a t a terhes asszonyok 
utiárT'î ejcsinálása, valamint saját fajtalan élete 

jan elcsábítások, és több elé nem számlálható 
* keresetek után él [M.bikal K ; RAk 2 5 0 - 1 ] . 

L m n felsorolt; înşirat, enumerat; 
ezekn v iíi 1 7 3 1 : e z e n e l 0 szamlalt emberek és 
az y e * Elejék m i n d Ŏ s Ŏ r Ŏ k Ŏ S j o b b a g y i V0ltanak 
Fleit^a k r Kemény Gyorgy Vrnak és Méltóságos 
vall] 7 7 K , g e , 2 r é S , N K ; K A ' ° P r a R u s z (8°) Jb 

Haxai Z d e z e n e l 0 számlált kaszálok 
és kS/i Í C Z é s J o s e f f Successori kőszt, oszlo, IC l s i edgyenlőleg (így!) [Kincsi K K ; SLt 8. 
ba« e V , 6 ; A z e l é számlált Csáki rész Portiok-
se ha i, S N e m e s Udvarházat . . nem értünk, 
1763- a *°ttunk [Liget MT; JHbK XX/23] . 
TJr xf ' Ö s z á m l á l t Sessiokbol ã Mlgos Exponens 
val«t- i 1 l l l e t ö kböl quoquo modo apprehendaltë 
s e i a k l u valamit? [T; Ks 26. X] . 1775/1781 azt 
elŏ bizonyoson meg mondani, hogy ezen 
eev + k d e i m é i ezen A1 Gyógyi Jószágnak 
tégyene>eí1Ad1Ŏbxn h á n y M a g ? a r formtokot 
17Ő7 - [ A l g y Ó g y H ' J H b L X X I / 3 . 353]. 1780/ 
mep is i f^mden fennebb elé számlált Conditionak 
évű a iT lasára • • • magamat . . . kötŏlezem [Var-
f ŏldelr ' M b K X ' 1 7 9 6 : e z e n e l é Számlált 
a d i á v r o m a g o k terméseket, s eresztéseket meg 
Doh LSzentgothárd SzD; Wass]. 1801 : A’ 
S 2 a~a i a nus Successorok Ezeket® is a’ fennebb ele 
ati+- í 2 6 Antiquakan kivül, magok részekre 
utiqualtatni kertek [Dob.; RLT. - aTi. a fel-

s°rolt nova sessiokat]. 
lurr 3e l l egû haszn-ban: a felsorolt dolgok; 
zaiîu ^nşirate/enumerate; der, die, das Aufge-
tett -v 7 '8 3 7 M i n d e z e n e 1 0 számláltakbol a 
fcQvfx k i : ~~ mely .szerént azután, hogy SzUjvári 
jóságadból ki szabadultál, henyéléssel töltetted 
napjaidat [Dés; DLt 332. 22]. 

O Ha. 1758/1763 elö-számlaltattakann kivül 
[MkG]. 1811 : az elé számlaltattakan kivŭll 
[KLev. 8]. 

elészarvú ? előre álló szarvú; cu coarnele îndrep-
tate înainte; mit vorstehenden Hörnern. 1697 
Fejős Tehenek. Sarga bogár szarvú nro 1 . . . 
Kék elé szarvú nro 2 Veres csonka szarvú nro 1 
Szőke hegjes szarvú nro 1 [Borberek AF; 
Mk. Alvinczi Péter inv. 6]. 

elészed elővesz; a lua; (her)vornehmen/holen. 
1807 : Maa egész nap esett az eső, és hideg volt 
ugy hogy sokan elé szedték a Bundát, és sok héjt 
bé tsinálták a tűzet [Dés; Ks 87 Kornis Mihály 
naplója 260. - 8Okt. 4-én]. 

elészerez előkerít; a procura, a face rost; herbei-
schaffen. 1746 : az J kalákosságotis magára vállalt, 
nevezetesen edgj Polyáni Aszszo(nyna)k edgj 
Lova gonoszul el veszvén négj máriás kalákot 
vŏtt, hogj az Lovat elé szerzi, a' kitis, mint máso-
kat meg tsalt, és sem a’ Lovat elé nem kerítette, 
sem a pénzt mind ez mái napig is nem restitualtá 
[Torda; TVLt III. 109]. 

elćszcrcztet előkeríttet; a dispune să se procure; 
herbeischaffen lassen. 1765 : az Atyámtol hallottam 
kiis sok ideig vajdaskodott Hogy Horváth Fiaival 
a szokás szerént Sokszor el bogarosztak, de mikor 
őket elé szeresztette Szo fogado Jobbagj^ok voltak 
[Gyeke K ; Ks 5. XI . 10 Korki Gábor (46) jb 
vall.]. 

elćszerkcsztet előkeríttet/szereztet; a dispune să 
se caute; auffinden lassen. 1736 : Apor István 

Ebéd alatt azt az órát kiveszi hogy megnézze. 
Az szomszéd ur elkéri, s addig kérik elébb elébb' 
hogy az óra elvész, soha elé nem tudta szerkesztetni 
[MetTr 340]. 1791 tessék azért Ngodnak . . . 
minden némü ok Leveleket elé szerkesztetni 
mellyeket a gyakran tisztelt Nagy Aszszony Ö 
Ngátol el vitt [Kv; JHb XLIV/4]. 

elesz(ik) 1. ts fel/megesz(ik) vmit; a mînca; 
auffressen. 1574 : Nyreo Jósa Azt vallia hogi . . . 
Ez ely Mwlt veteskor volt hogi vetet Es Boronaltat 
volt, Azomba Rea Ieot Niolch kylench dyzno az 
Eotthwes ferench vetesereol zabadon Eottek az 
ely hintet Bwzat, Annyera hogi egy neha(n)zor 
wzte kergette ely onnat ely ala haigatta az zeólek 
fele . esmet ott voltak . . Azomba zeoleyebeol 
Ieot oda veteset latny Eottwes ferench, Eo kerté 
Rea hogi meg leoye Mert ely veztik veteseket* 
oztan ott vgian az vetet feolden leott meg ketteot 
Bennek, Meg mostis meg esmerzik az Bwzaban 
hogi Rytkab puztas hwl ely Eotthe [&v; TJk 
III/3. 359]. 

2. lelegel; a păşuna; abweiden. 1759 : egy darab 
buzajat . . . több solymosi lakosoknakis lovai s 
kanczái el gazoltak ettek es tapodtak volna . . . 
el gazlott s etetett buzajának refusioját kivánván 
[LLt Fasc. 154]. 1829 : oly retenetes Sok Marha 
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éli el Határá t 4 . . . , ugy el eszi a Határ t [Mezőcsán 
T A ; LLt. - aTi. a falunak]. 

elészól megszólal; a începe a vorbi, a interveni 
ín vorbă; zu sprechen/reden anfangen. 1570: 
Kalmar Marthon ezt vallya, hogy az Lopás lewt 
volna Zabo Balinthnen, es Kalmar füepnel ket 
gywreot talaltak volna, vgy zol eleh Kalmar 
Andrasne hogy eo neky es vetetek zalogba egy 
gywreot, de Nem Thwgya kye [Kv; T J k III /2. 67]. 

elészólal megszólal; a începe a vorbi, a interveni 
ín vorbă; zu sprechen/reden anfangen. 1570: 
mykor Rengeo Margit leányát megh fogthak 
volna ely Ment Kwthy Antalhoz . . . Kezd neky 
sok zowal kénergeny erthe hogy ky Neh veresse, 
Az felesege eleh zolal es ezt Mongya hogy ha 
Jsten alah zallanais Nem engedne hane(m) ky 
verethy [Kv; T J k I I I /2 . 101]. 1573: Es hogi ky 
ment volna vduarara hold világ volt, kerdy my 
dolog es vgi zolal egi legeny Eleh, Mond hogi 
lm az kwrwas esse kwrwafy zegent tezen vala 
hazadon, latta hogi ot t al volt Kereztury gatyat (l) 
kezeben tar tya volt Minden teste kywn volt 
[Kv; T J k III /3. 58]. 1574 : Balaszy Gergel Azt 
vallia hogy . . . Mond pal hazwd benne valaky 
Mongia Mert ne(m) E n Modasom (l) Azomba 
Simon Eleo zolal es Mond hogi Read bizonito(m) 
hogi te Mondásod, te zod [Kv; i.h. 336]. 

elészólít 1. előhív; a chema; herbeirufen. 1653: 
Mikor pedig a mi népünket elészollitottam volna 
a hídnak megcsinálására fejszékkel és fúrukkal, 
hát örömest eléállának és meg is csinálák [ETA I, 
137 NSz]. 

2. felhív; a soma; auffordern. 1580: Intnek 
eo kegmek minden Zam ado tisztartot hogy oly 
keze(n) legienek hogy minde(n) vizzaltatas nelkwl 
eló alhasson kezen valamykor elo zolyttiak eoket 
ez zamweweo vraim [ K v ; TanJk V/3. 232a]. 

3. jog megidéz; a c i t a ; vorladen. 1579 : hogy 
penig az vriste(n) eo felsege az eo Rettenetes es 
Izonio ostorát Reánk ne bochyassa eggywt affele 
emberekkel Ne Bwntesse(n) Egez warassul pro-
catorokat vallanak Barbely Jánost fekete Matet 
es Moglas Tamast kik Igiarto Georgiet elò zolli-
chyak teorwenre . . . Ezen kyueolis Mindeneket 
paraznakat gylkossokat orwokat feriek hogiatto-
kat . . . zemely walogatasnelkwl elò zolychianak 
[Kv; i.h.]. 1646 : Süveges Mihalynak az jeoveo 
keddet adá a teorueny hogy akkor süveges Matyastis 
ele szolicziak bizonsag(na)k [Kv ; T J k VIII/4. 55]. 
1827 : Alazatoson esedezem a Ttes Nes V(á)r(me)-
gye Tisztségének méltóztassék Sz Biro Szarka 
Sámuel Urat elŏ szollittani és . . . az igazi Compe-
tentian fellyŭl feli ve t t 37 Rfor 55 xrokat Valto 
Czedulaban énnékem legot tan viszszá fizetettni 
meg parantsolni [Kv; Végr.]. 

elészólongat előhivogat; a chema pe r înd ; nach 
und nach hervorrufen. 1638: Erkezek ez az Berej 
Ianos az kezde ele szollongatni az legeniekett 
[Mv; MvLt 291. 150b]. 

elészökik előugrik; a sări ín fa ţă ; hervorspringen. 
1654 : Az Pali pap Ura(m) szauay u tan latam hogi 
Mihalj deák ele szokek az agj fejetòl es szidnj 
kezde Js tuan deákot [Ksz; BLt „Mihály Andrasne 
Katha Asz(ony)" (32) pp vall.]. 1823: mikor már 
a Törvénynek vége szakadot volna a peres felek 
i talt hoztak, s . . . veszi Samuelné a Hadnagyné 
elő szökŏt, és azt mongya minden kérdés vagy 
kénszerittés nélkült* [Radnótfája M T ; TLt Praes. 
ir. 65/827-hez. — *Köv. a nyil.]. 

elészöko ? elétoló; care se împinge înainte; 
Vorschub-. Szk: ~ zdracska ? retesz; zăvor; 
Riegel. 1732: ezen Palotában talál tunk . . . egj 
avatag fenjŏ deszkából állo zöld festékű, négj 
fiokos pohár szék asztalt, melynek ajtocskáj 
n jünak vas sorkokon, ketteje záródik elé szŏkò 
kicsinj parasztos zárocskákkal [ K v ; Ks 40 Varia 
XXVIIIc] . 

éleszt 1. élesztő 

élesztget életre serkentget; a înviora, a întreţine 
v ia ţa ; unterhalten, beleben. 1771 : szoktak . . . 
az magak erdejekből az ketskéjek, vagy egyéb 
Marhájok szükségére s táplál tatására fákat vag-
dalni ollyankor, mikor az szénájak és szamájak 
el fogy. s az le vágatt fáknak rűgyivel élesztgetik 
marhájakat [Radulest H ; Ks 93. X I X . 6]. 

élesztő I. mn serkentő; învioră tor ; belebend. 
1854: Oh kegyetlen halál szivek epesztője, o 
kegyetlen halál könyvek élesztője [HSzjP]. 

II. fn sörélesztő; drojdie; Bierhefe. 1683: 
Élesztőre Dobolyi Uramhoz f. //51 [UtI]. 1721 : 
mivel ugj hallom bővőn főzik az sért darlaczon 
egj kévés élésztot ne terheltessek nekém kűldénj 
[Dányán K K ; K2s 96 árva Haller Anna aláírásá-
val]. 1731 : Élesztőre d. 12 [Szentbenedek SzD; 
Ks 70 Szám. 51]. 1797 : té j Dr. 6 elesztő Dr. 6 
. . . Borkő Dr. 2 [Szüágyság; I B I I I . CXLV. 22]. 
1798 pálinka Főzés . . . hatsak Lisztyek és Élesz-
tőjek vagyan Szüntelenül minden héten . . . s z o k o t 
lenni [Kv; Aggm. C. 108]. 1862 Élesztő [Kv; 
SLt Vegyes perir.]. 1882: Vetem éleszt (!) » 
Keverésbe [Etéd U ; NkF]. 1884: A Keverésbe 
hozatam éleszt [uo.; NkF]. 

élesztő-pénz élesztőre adott pénz ; bani pentru 
ferment ; Hefegeld. 1841 : A Palinka fözŏ Calcu-
lussa . . . vet t ki . . . Tiszta rósot 864 per 1 f 18 x 
vékája Tiszta Csenkeszt . . . Élesztő pénz 
24 vékára 50 xr [Born. G. X X I V b ] . 

élesztős-pince kb. malátalé-erjesztő helyiség; 
local pentru fermentarea mal ţu lu i ; Raum zur 
Fermentierung des Malzes. 1826 : A ' Ser Házba 
. . . A z Élesztős pintze Valujàval édgyüt t [Dés; 
DLt 251]. 

élet ige 1. élelmez, táplá l ; a h r ă n i ; (er)nähreö-
1598: az en iozago(m)ba haza(m)ba be fogatta(m) 
vala, . . . maga(m) oltalmaert . . . , engemet, elessen 
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es niugosso(n), tiztessegben tarczio(n) mint battiat 
. . . , de eö nem tekintette az Vristent sem az 
attiafiwsagot eö engemet tiztessegbe nem tarta, 
rutolt zidot . . . es halalialis fenigetet engemet 
[UszT 13/117]. 

2. használtat; a folosi; benützen lassen. 1767 : 
az Kolosvári Özvegyeknek . . . minden Marhájak 
a Kolosvári határt elik, de én nékem, s az én 
Néneimnek a határon Semmink Sints sem edgy 
bornyuval is vagy lóval a határ t nem élettyűk 
[Kv; Ks 11. XLVI. 45]. 

3. étet; a paşte; (be)weiden lassen. 1824 : a 
nságod beressei sellere 18 ökrökkel 4 szekerei az 
Déési Tilalmasbann menvén hálni ökreikkel a 
tilalmast elették, azért az tsovások zállagot kérvén 
a Nságod sellerei ugyan adtak a magok részekről, 
de a béresek nem akartak zállogot adni [Dés; 
DLt]. 

élet/tt 1, viaţă; Leben. 1598 : az Istenre kinze-
ritlek es germekidnek eltire [Bál. 51 Kowachoczy 
János lev.]. 1599 maga az meg holt Rhadak 
András zolgamra rea tamadot, lovarul le verthe, 
Lovatis el vette, Az vthan gialogh eo magatis 
vyobban halaira persequaltatta, tolvajt kinzeri-
tetet kyaltani, hogy Hetit megh tarthassa [Dés; 
Eszt-Mk]. 1610: szamosfaluj Mykola Ersebett 
Aszonj, Elmybenn (l) mjndenkjppen heljn Leuen 
Allapattjaba penigh Jlete keczjeges Leuen Bete-
ges es az hertelen való nehezeôljse mjat , Leanka-
janall toldalagj Drusjannanal Jleó szajaual teôn 
Jllen testamentomott [M.gyerőmonostor K ; JHbK 
LVII/49]. 1639 ekkedig miud életek, halálok 
az mi kegyelmes urunk ő nagysága keziben volt 
és vagyon [Oltszem Hsz; SándorO 87]. 1678 : 
ha Iste(n) gyermekinek es hűtős feleséghe(ne)k 
életeket megh maraszttya, tehat az edes Annya 
a feleséghével semmibennis ne oztozodhassek, 
hane(m) édes neveletlen árva gyermekit mint 
naturalis Tutrix javaczkaiboll tarcza s nevellye 
Isţe(n) diczőseghere [Kv; RDL I. 156]. 1681 e. : 
Mütosagos Ur, Jsten Kgdt io egisiges hossu üetel 
algya megh mint uramat kiuanom [Kozárvár 
SzD; GramTr XVIII, 644 Deesi Ferenc Beldi 
Pálhoz]. 1687: Szolgalatunkat ajánljuk kgltek(ne)k, 
Isten hogi kglteket, hozu elettel megh álgia kjvann-
juk [Ne; DobLev. 1/30]. 7745 : az J . . . ha ennek 
utánna tsak egy pénz lopásba találtatik is életit 
amittalja [Torda; T J k II . 97]. 1779 : Az Exponens 
Baro Ur eô Nga Morosán Stephán nevű beres-
sit, kik agyalták, sebhették el annyira hogy éle-
tekis (ígyl) kétzéges (l) [Záh TA; Mk V. VII/12 vk]. 

Szk: aki ~ ét szereti akinek kedves az élete. 
1653: Minden ember: bíróné, polgárné, papné, 
pap, bíró s polgár, nagy és kicsid, a ki életét 
szerette minden ember, a míglen megkészülea, 
csak hozzája nyúlt akkor [ETA I , 9 7 - 8 NSz. 
— aA várfal megerősítése] & ~ be jár kb. az 
élet/a megmaradás függ tőle. 1588: melto wolna 
lenny ez varosban egy feó tudós Doctornak, holot 
a' sok betegsegh felette ige(n) kezdet grassalnj, 
az Borbeliok giakorlatlanok Azért holot 
eletbe Iar, Biro vram . . . Zerezzen . . . eegy tiztes-

seges zallast Nekyft, es segitseggelis legien eo 
kgmek Neky [Kv; TanJk 1/1. 87. - BAz ajánlott 
orvosnak] ~ben lévő élő. 1783 : Czerjék Ferencz 
vr(am) életbe(n) Lévő edes Gyermeki [Zoltán 
Hsz; Borb. I I] ~e elfogy elpusztul. 1653: 
olyan nagy emberek dolgaiban forgodni nem 
kicsiny dolog. Bizonyos, hogy sokszor azt tudtam, 
hogy az életem is elfogy, de Isten megtartott 
[ETA I, 136 NSz] elfogyatása élete kioltása. 
1718 : Csuncs mihály hetfŏn hogj jŏhetet 
élétemnek elfogyatására társaival, még alvan 
utomot raj tam gonosz szándékának vegb(en) 
vitelit elkövetheti, ha Nagyságtok zabolat nem 
vét szájába [Szentdemeter U ; Ks 96 András Péter 
lev.] ~e fonalát elmetszi megélhetését lehetet-
lenné teszi. 1782/1799 : a Bedeleia Mészárosoknak 
adták a szombati nyuzást, a' Hét köznapi nyuzást 
pedig magoknak tartották*, . . . nékünk pedig kik 
eleitől fogva mészáros mesterséggel éltünk Tizenegy 
személlyeknek életünk fonalát el metzették, hogy 
már éhei halokká maradjunk [Torockó; TLev. 
6/15 Transm. 3 7 8 - 9 . - aBedellő Torockótól délre 
a második falu. bTi. a földesurak] ~e módja 
életforma/mód. 1824: (Csernátoni Sámuelt) mind 
ezen esketésben ki-jött fertelmes élete Módjáért, 
mind pedig ezen szegény öreg volt Porkoláb 
megverettetésére, Fiscalis Áctio alá tészem [Gyéres-
sztkirály TA; TLt Praes. ir. 65/827-hez] ~ és 
halál között fekszik/van (dolga) élet és halál között 
lebeg. 1688 : Jákob, az Uramot, verte taglotta 
fegiveret raita el rontotta megh kötözve (n), ke-
noszta, Lanczal Gerendaba fel kőtŏszte, a Kard-
gyáért Négy forintot vőtt raita, mais élét halai 
kőzött vagyo(n) dolga s allapattya [Kv; UtI]. 
1698 : mostan midőn az Urnák keze forgana raj tam 
és volnék Testemnek nagy erőtelenségével az élet 
és halál kőzőtt . . . most utolszor immár teszek 
illyen dispositiota [SLt Al. 50. — aKöv. a hagya-
kozó Ebeni Judit nyil.]. 1729 Dragumer Mihály 
Polgár . . . Maga vólt egj ă meg kötöztetet személy 
. . . ä négy első hetekben élet és halál között 
fekütt [Sövényfva K K ; TSb 51]. 7753 : Hallottam 
aztis beszélleni, hogj Vlád Juon vágta vólna meg 
Kószte Juont, vgj hogj élet és halál között vólt 
dolga [Erdőalja K K ; Ks 38. X. 3] * ~ét elfő-
gyatja a. életét kioltja. 1628 : Hites felesegem . . . 
kest fogua(n) hozzám ugi veöttem k j kezebői, 
melljet ha hertelen eszembe nem vőttem volná 
eletemett fogiatta volna el [SzJk 32]. 1629 : teőn 
mi eleóttűnk Toroczkay Anna illyen uallast, 
szabad akarattja szerint, miuel hogj Kiralyfalui 
János uelle sok űdeotől fogua perben leuen, eletet 
akaruan el fogiatni, azért nekys magat oltalmazni 
keletet, ès az teöruenyre sokat kelletet keölteni . . . 
feyet kellet uelle oltalmazni az vra Kiralyfalui 
János ellen [Kv; RDL I. 145j. 1630: kiuetet 
vala az Aiton azaz Deák, s azulta haragszom ra, 
de megh ez uta(n)is ha oly helien kaphatom bizony 
eletetis el fogiatom [Mv; MvLt 290. 194a]. 1688: 
Ecaka(na)k idejen mera et absoluta potentia 
uiediante tamadvan halaira vert sebhetet, veremet 
ki ontotta, vgy hogy ha mások nem Interveniálták 
volna, eletemetis el fogyatta volna [Dés; Jk], 
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1749: a Kis Sajoiak . . . resistaltonak az Ur és 
Aszszony ellen fejszékkel és felis emelték fejszéjeket 
az ur ellen . . . Horga Gligor Popa Gavrilláék is 
vágtanak az Úrhoz ŭgy hogy ha tolvaj kialtással 
nem szalvalta volna magát az Ur talám èletĕt 
is el fogyatták volna [Kissajó B N ; BLt 6 Dédan 
Togyer (30) jb vall.]. 1763 : az l a ezen gonosz-
ságát, hogj inkább tetézhesse, arrais vetemedet 
hogy egér köves pogatsát készítvén vranak kül-
dette, hogy eletét fogjatván maga latráhaz inkább 
ferhez mehetne [Torda; T J k V. 180]. - b. kb. 
el/letölti/elsorvasztja életét. 1658: elettemet az 
szolgalatban fogyattam el [Beszt.; Ks 90 Cseffey 
László lev.] -X- ~re gerjeszt. 1854 : Pygmalion forró 
ölelései életre gerjesztik a szeretett kőszobor hideg 
kövét [ŰjfE 4] 4 elfogy ~e. 1724: Magamis oda 
fordúltam egykor Pekri Uramhoz, . . . és mon-
dot tam de hozza haza és Vegye Visz(sz)a ur(am) 
kgld Asz(o)ny(o)mat. ezt mondá Pekri Uram, 
Ha viszszá jŏne élete mia t tam el fogyna [Udvarfva 
MT; BK. Makai Mihályné (23) ns vall.] elhalad 
~e életkorban előre halad, nő. 1603 : tetczek mind 
mi nekwnk, s mind az gyermeknek, hogy iob el 
adnia, hogy sem mint az haznak el puztulnia, 
mert ha, az Aruaknak eletek halad, es ember 
korba iutandnak, minden wdeoben talalhatnak 

anni szamu penzen, Anni ereo hazat, az kin 
azt el adgiak [Kv; R D L I. 75]. 

Sz : ~ét és fejét veti vmire életét kockára teszi/ 
kockáztatja. 1595 : (A legények) kerenek hogy 
ne keuesitenem az Mely feldnek fizettesetis illyen 
felő uton, mellyre Eleteket és fejeket vetnek [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 132 i f j . Heltai Gáspár sp kezével] 
ÿr ~ ét markában hordozza. 1715 : Mint hogj vesze-
delmes idő vala rettenetes sok igygyel bajjal, 
nagj félelemmel vi tethettük véghez az eo Her-
(czegse)ge dolgait, rendessen nem follyhatott, 
hanem csak kapdosva . . . , mivel enis sokszor 
szaladva szalatta(m), s az életemet markamba(n) 
hordozta (m), derék dolognak idején, néha két 
három hétigis nem t u t t u n k csak edgj lelketis ki 
haj tani az Ur dolgara [Fog.; U t i ] ~ ével fizet. 
1646 Teczik az teoruennek hogy noha nagyobbat 
erdemlene, de az plenger alat verettessek megh 
cziganyokkal es innét el mennyen it ne lakjék 
mert ha it talaltatik életevei fizet [Kv; T J k 
•VIII/4. 81] ~nek, halálnak ura. 1736: Az 
regnans fejedelem szabad úr volt, életnek, jószág-
nak, halálnak vra, s az törvénynek is mint legfőbb 
igazságtévő előtt, előtte le t t vége [MetTr 411] * 
sem ~ ével, sem halálával nem gondol. 1723 : Tudom 
Csak azt hogy sem életŭnkel sem halálunkal nem 
gondolván Némasági ur(am) ollyan ŭdŏben ha j to t t 
a Taploczai u t Csinalására . . . , hogy két t napi 
oda valo bajos munkánk utánis alig voltunk ithon 
Sokáig (így!) [Oroszfalu MT; VGy. Batza Nónucz 
(43) jb vall.] •)(• szerencsére veti ~èt kockáztatja 
életét. 1608: Kauassy Chye Gergely sok 
karuallassj utan, egy nüianiszor eletetis szerenczere 
vetette [Szentbenedek SzD; Ks 26. IX. 4]. 

2. (az) *ben élve; viu; lebend. 7690 : Eo kgmek 
sem mi keppen Byio valaztasban nem elegytik 
magokat, holot az Vristen Biro uramat Igyarto 

Mihalt, kit valaztottak volt, meegh az eletbe(n) 
megh tar tot ta [Kv; TanJk 1/1. 149]. 1623: My 
. . . Huteös diuisorok mentünk Az Ouar-
ba(n) . . . Miuelhogi Anna aszonj az vratol, Iffiu 
Kerekes Janostol Terhesen maradua(n), es ha az 
vristen giermeket eletben az vilagra adgia annak 
az eő reszet Inueţn)tariumba(n) Irnuk [Kv; 
RDL I. 122]. 

3. vall örök ~ viaţa veşnică; Ewigkeit, ewiges 
Leben. 1622: vehessem el az órók üetet [Nagy-
doba Sz; LLt Fasc. 71]. 1764: Ugy tartom énis 
hogy az Interessatioval valo élés mindjárt akadá-
lyul nem latczik is lenni, a vüági elő menetelben, 
de nagy akadály az örök életre valo altal menetelre 
[Középlak K ; BfR]. 

4. vall világi ~ földi élet; viaţa de pe pămînt ; 
irdisches Leben, Erdenleben. 1823: N. Báti 
Károly . . . az égi tüz által vüági életétől meg 
fosztatott, és el temettetett [Gyalu K ; RAk 198]. 

5. ~ e párja felesége, hitvese; soţie, nevastă; 
Ehehälfte/frau. 1756 : (Az udvarház-hely) ment 
vala birtokában Néhai Mlgs Groff Bethleni Bethlen 
Sámuel Ur Néhai . . . élete Pár jának Néhai Mlgs 
Jósika Ágnesnek [Branyicska H ; J H b LXX/2. 
9]. 1758 : Ugrón István vr elete Par ja Majorkodo 
Házánál [Solymos A F ; EHA]. 1792 : a Mlgs Groff 
. . . élete Párjának . . . Groff Korda Anna Aszszony, 
ö Ntságának Provid(us) Horvát Joseff nevezetű 
Colonussa [BfR II. 56/3 Rethegi Mihály szb keze 
írása]. 1811 (Megholt) Id Kos Mihály élete párja 
Sipos Kis Anna 79 Esztendős korában fulladásban 
[Szucság K ; RAk 138]. 1836: tisztelem Ónodi 
Pál Batsit elete párjával [Kv; Pf. Mátéfi Lajos 
lev.]. 

6. a lét/létezés időtartama; t impul vieţii; Exis-
tenz, Lebensdauer. 1507 Ez t <az> testame<n>-
tomot en Eletembe egessegembe J r t am az en 
germekymnek meg maradasokra es taplalassokra 
[NylrK VI, 187 Cheh István végr.]. 1560: (Frá-
thay Gergely) Akarna testamentomat tenni az 
ew Jozagarol mellel az Úristen eotet eleteben m e g h 
aiandekozta [Fog.; SLt S. 10]. 1589 : egez ele-
teonkben az mi kichidet keresteonk vala es g i w t e o t -
twnk vala, vgj mint fl. 32 ez t iz sing hean zaz 
singh vaznat [Máréfva U ; UszT]. 1593 k. : tellyes 
ileteonk(en) hiwsigel zolgalliuk megh [Dés; DLt 
241]. 1607 : Nagysagodnak hozzv Iletet io Egiesse-
get (!) kevanŭnk [Dés; DLt 288]. 1614: enis 
igyekezem azon hogi telljes eletemben, haladó 
szolgaia legiek kegteknek, ezbelj io t i t e m j n i e r t h 
[Ks Kornis Zsigmond lev.]. 1623 : az eo A t t j a n a k 
az eo edes Annjat Anna azont eletejg, semtnj 
nemu rez kiadas feleol meg ne haborithassak, 

hane(m) az Annja holta vta(n) Jouajbol kit 
m j illet akkor meg talalljak [ K v ; RDL I. 120]. 
1633: i t t lakott osztan mind egesz üeteig [Dés; 
DLt 380]. 1654/1681 : Hunyadi Péternek mostan* 
fizetésse tőlem megh járván életeigh s életemig1* 
tartozzék szolgálni, magamat es maradékunk 
[Vh; VhU 264 Nic. Zolyomi ad. lev.]. 1666^ 
megh ismirven (1) . . . Maghaban hogj üetin(e)* 
utolso oraja közel volna [Radnótfája MT; BLtJ* 
1667 u. : Giwlistis iletemben nagyub filelem®1 
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nem uartam ez mostani gywlisnel [Kozárvár SzD ; 
GramTr XVIII . 645 Deesi Ferenc lev.]. 1676: 
ezen dologban egyetértő méltóságos rendekvei 
teljes életemig egyet értek [Cssz; SzO VI, 360]. 
1738: azon darab helyen . . . Csáki Is tván vr 
ő Nga életében mind a Tihaiak mind az Galgaiak 
. . . szántottanak, vetettenek [Galgó Sz; J H b K 
LIV. 5]. 1748 : az Inctus . . . sponte offeral három 
ŏl szŏlŏt az Anak hogy életeig birja, post decessum 
redeallyon [Torda; T J k I I I . 249]. 1786/1800 : 
életekben békességesen birták [Harasztkerék MT; 
Told. 30]. 1839 : Néhai Ns Nagy András és édes 
Testvére Nagy Mihály egész életekbe mindég 
nemesi Immunitásba éltek [Érkávás Sz; Borb. 
II . Nyisztor György (65) nemesek hadnagya gkat. 
vall.]. — L. még HSzj paraszti szolgálat al. 

Szk : ~e fogytáig élete végéig, haláláig. 1637 
o keglmeket mindenekbe(n) igazan, jámborul, 
tőkelletesen tehetsegwnk szerent, mint jámbor 
jobbagiok eletwnk fottaig szolgaiunk [Torockó; 
Thor. XVIII/3]. 1652 : ereős heottel megh eskeouek 
hogy ilete fottáigh semmi eodeo foltaban (!) az 
Gavai Peter Vr(am) es posteritassi feoldekreól es 
neuek alol semmi forma(n) el nem szeokik 
hanem eo kglket holtig szolgalia [Sófva B N ; 
Ks 41. E. 22J. 1771 : énis életem fogytáig Excellen-
tiád életéért Isten előtt imádkozni meg nem szűnöm 
[Monó Sz; BfR „Gyulai István, Monai vacans 
Mester" lev.] elvégzi ~ét véget vet életének. 
1608 Miuel hogj az vr Js ten az Embereknek 
iletek felöl auuagj üeteknek uige felöl se (n) kit 
bizionossa nem tö t kinek kinek ilete meddig 
follio(n), hanem minde(n) embereknek Üeteknek 
uige az halai: annak okaiért Enis gondolkodua(n) 
magamba(n), nem tudo(m) az vr Js ten w felsige 
mikor es hol uigezze el iletemet [Kv ; RDL I. 
84 Tölcséres Ádám kezével]. 

7. ~ ében élete folyamán; ín cursul vieţii sale; 
sein, ihr ganzes Leben hindurch. 1580 : En Walaz-
wthy Mattyas Deaka, Adam Emlékezetre az en 
Lewelemnek rendyben hogy E n . . . chyereben 
weóttem Varga wczaban Kodory Ghyeorgiteól 
egi hazath . . . Eóreók Arron fywrol fywra, Es 
fogatta(m) eó kegek* eleoth, hogy en az en Hetem-
ben, soha azt az hazath Waros Bozzwsagara megh 
ne (in) Nemesittetem [Dés; DLt 206. — aA bizony-
ságlevél sk. bAz előzőkben felsoroltak]. 1585 
az Danczak lörincz Adossaganak 80 forintiat még 
Jltiben fizete megh Daroczy Peter w maga [Kv; 
T J k IV/1. 393a]. 1596 : en soha eletemben Kegd 
feleol sem Bor Italomban sem egiebkor Jonal 
egiebet nem tud tam mondani [Radnótfája MT; 
Bál.]. 1599 : Razman Adam veowe eleteben az 
Monostor vczaj hazat [Kv; T J k VI/1. 382]. 
1675/1782 : ha Vitzei Ersebeth Aszszony két ágon 
lejendö Gyermeki . . . Tatar Mihály Vram elete-
ben in utroque semine deficialnanak azok(na)k 
részeis immediate devolvalodgyék ezen Vitzei 
Ersébet Aszszonyra, és két ágon levő posterita-
sira [Kv; KvRLt I I . 18]. 1846 : édes Darvas Uram. 
én magának semmit nem vé te t tem eletembe, 
miért piszkol, motskol engemet ? [Dés; DLt 
530/1847. 27]. 

Szk : teljes ~ egész életében, élete fogytáig. 
1662 : Esküszöm az élő Istenre . . . engemet vgy 
segellyen, hogy ez Levelemnek minden részit 
tellyes életemben megh állom, és elebbenj vétkeim-
ben leledzeném (így!) azokat meg<h> ujjitaná(m) 
vagy töb lator társaimmal eggyet értvén az eő 
Ngok jószágát el pártolnj engede(m) azokkal 
Consentialnek, erőm szerént ellene nem állanék, 
azon Casusbannis igaz hűséggel nem lennék [Monó 
Sz; BK]. 

8. életmód; mod de viaţă, t ra i ; Lebensfüh-
rung/weise. 1570 : Aztis Twgya hogi egi hazban 
laknak, De eletek es keresetek feleol semmyt 
ne(m) twdnak [Kv; T J k III/2]. 1582: arra kerd, 
ha tudome parazna eletet lopassat vagy keryteset 
En hogy Kassa(n) laktham en soha baratsago-
math velle Nem tartotta(m) [Kv; T J k IV/1. 106]. 
7632: Ennek az Azzonnak es Geörgi Deaknak 
eletek felöl tudom hogi eggiŭtt iartak laktak 
óttek i t tak es az házhoz mindenik egy arant 
vasarlott az mi szwkseges uolt de eggiwt való 
halasokat nem la t tam [Mv; MvLt 290. 95a]. 
1697 : Szigethi Gergely felesegevel Gőrőg Mariaval 
való fonákul való botrankoztato eleteről ez előttis 
a ' N. Tanacstol admonealtatv(an) hogy I(sten)nek 
tet tző Hazassagi eletett éllyen es feleseget mint 
keresztyen Ember taplallya [Dés; Jk ] . 1765 
én mind ezen casus előtt, mind ennek utánna 
tö l tö t t napjaimb(an) minden Fatenseim importan-
t ia ja szerint magamat betsŭlettel viseltem 's 
mais viselem, senkit se szavaimmal se életemmel 
nem sértegetek 's nem kárositak [Torda; T J k 
V. 2 2 4 - 5 ] . 

S z k : gonosz ~be elegyíti magát gonosz élet-
módot folytat. 7777 ; én Istené a Ditsőség hivata-
lomban serényen el igyekeztem járni, es semmi 
gonosz életben nem egyelitettem magamat [Monó 
Sz; BfR „Gyulai István, Monai vacans Mester" 
lev.] & jámbor ~ben él jámborul/tisztesen él, 
tisztes életmódot folytat. 7602 ; Keomies Antal min-
denkor tizteseges iambor eletbe elt, io hire neue 
volt [Kv; T J k VI/1. 635] lopásban viseli ~ét 
tolvajként él. 1594 : Myerthogy ez bizonsagokat 
ratificallia Egy battiais ez Azzonnak, hogy ez 
Azzonj eleiteol foghwant lopasba viselte eletet, 
Azért, megh wtegessek a ' perengeren, es ez varos-
tul tawol legien [Kv; T J k V/ l . 460] parázna 
~ben lélegzik fajtalanul/tisztátalanul él. 1745: 
ő a Urához vagy hites férjéhez való kötelességéről 
elfeletkezvén, in Scandalum Xtianor(um) idege-
neket admittalt magához és czégéres parázna 
életben lélegzett [Torda; T J k I I . 18. — a É r t s d : 
az alperes asszony] # parázna ~et él. 1747: (A 
női vádlottak) I(ste)n és haza Törvénye ellen 
fertelmes parázna életet élte(ne)k [uo.; T J k I I I . 
134] tisztán viseli ~ét tiszta életet folytat, 
tiszta az élete. 1593 : ez az Anna ennekem felese-
gem wala . . . , eoys en hozam gianakodnek hogj 
enis az en eletemeth ne(m) tiztan wiseltem wolna 
Lengiel orzagban Jarasomba(n) [UszT]. 

9. gyakorlati/mindennapi &et; viaţa de toate 
zilele; Alltagsleben. 1854: Utóbb a Tanodából 
az élet gyakorlati terére kikerülve, idegen volt 

* 
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azon s csak bakdácsolt igazi élettudomány ismerete 
nélkül [ÚjfE 82]. 

S zk : ~òč lép megvalósul. 7862 ; mennyiben 
lépett életben Egyházainkban a ' ki küldöt t kép-
viseleti rendszer . . . ? [Gyalu K ; RAk 70] * ~be 
léphet. 7682 : a ' T. Papok igyekezzenek oda műve-
lődni, hogy a ' már körözöt t krajtzáros évi segedel-
mezés minden lélektől léphessen életbe [uo.; 
RAk 68] * ~be léphetés alkalmazhatás. 1862: 
mennyiben lépett életben Egyházainkban a ' ki 
kü ldöt t képviseleti rendszer, nem gördültek é aka-
dályok valahol annak életbe léphetésére ? [Gyalu 
K ; RAk 70] * ~be léptetés alkalmazás. 1868 
A képviselet életbeléptetéset tárgyazó előintéz-
kedés [M.bikal K ; RAk 169 hiv. r e n d . ] * ~be 
lépte vminek. 1895 : Ezen anyakönyv® az állami 
anyakönyvezés életbe léptével . . . berekesztetik 
[Bádok K ; RAk 84 — 5. — a Ér t sd : a ref. gyüle-
kezeté] * ~be léptetendő alkalmazandó. 1863: 
A presbyteriális rendszer életbe léptetendő, hol 
még meg nem történt [M.bikal K ; RAk 143] * 
~be léptetik alkalmaztatik. 1869 : Mindenik kör-
lelkésznek egyszersmint kötelességévé tétetik, hogy 
a rájok bízott iskolákba . . . kiszálljanak és az 
egyházközségi bizottsággal egyetérve oda hassa-
nak, hogy az 1868ik évi népnevelési törvények 
életbe léptessenek [uo.; RAk 177]. 

10. alk ? életpálya; mers/cursul vieţii; Lebens-
lauf/gang. 1854 : Kedélyvüágom szép lelkű nemtője, 
szeretett nőm meleg óhajtására, föl vevém 
a' tollat, hogy éltem rögös terén gyűj tö t t tapasz-
talataimat s a körültem fölmerült eseményeket 
lejegyezzem [ÚjfE 5]. 

11. foglalkozás; ocupaţ ie; Beschäftigung, Be-
ruf. 1588: valamely Mezaros egy eztendeoben 
theoserkedik ha t Az második eztendeoben az a ' 
zemely Mezaros, telliesegel penitentiat tarchon, 
se Ne vaghasson, vagattasson, Az cehnek Igassa-
gawal Ne Élhessen, theoserseget se Wzheossen, 
hanem az eo mestersege keoreol valo Eletteol Wres 
legien [Kv; T a n J k 1/1. 72]. 1592: veottek eleo 
varosul es examenbe vete t tek az Alsó tanach Byro 
polgár kewansagat, hogy el ne(m) hagyhatnak 
eleteoket az hazban valo sok foglalatossagokert, 
hanem fizetest kewannanak [Kv; i.h. 176], 1649 : 
minden eleteket el kel hadniok, s el kel buidosniok, 
az Pekri Mihalj vra(m) rettenetes kemenisege miat 
[Malomfva MT; Bál.]. 

12. megélhetés, lé t fenntar tás ; subzistenţă; Un-
terhalt. 1701 A Bányáka t ö Kglme, bár csak 
ä Takarodásnak há t ra valo részében engedgye 
meg állani . . . akar csak két hétig, hogy . . . a 
szegénység mind életére mind eö Felsége szolgá-
lat tyára valót Takaríthasson [Vh; Ut i ] . 1711 : 
ha az neveletlen Fiak legitima aetast érnek, és 
édes Annyakot ülendő bőcsűletben nem tartanák, 
kesergetnék, illendő ház az lakásra, és az épüle-
tekből is illendő keppen excindaltassék, az jószág-
gal edgyűtt , az ő kglme életire [Altorja Hsz ; 
Borb. I] . 

Szk: ~et fog magának életlehetőséget teremt 
magának. 1629 : ugj a t t a el az zeöleött hogj ualami 
eletett foghion maganak ualami zwr miet t akara 

indítani [Kv; T J k VII/3. 68]. 1672 : igy disponála 
ö kmek(ne)k édes annyok, hogy az más fél száz 
forint al Berzenczei Janos válcson Fratan Attyara 
nezendö ős örökös joszágot ki, és ot fogjon életet 
magának azzal [Berz. 5. 41. S. 16] * foghat 
magának életlehetőséget teremthet magának. 1659 
Molduvab(an) lakó Komán falvi Hereczel Janos 
kote magat Jobbagyul Nemzetes vitézlő Berzenczei 
Marton Uramnak Berzenczei Uramis köte 
arra magat egy vagy ket esztendeig migh eletet 
foghat maganak nem erőlteti olyan súlyos szolga-
latra mint az többit hanem az miell (l) lehet maga 
is segetseggel leszen [Berz. 12. 92. 89]. 1667 
egy ola I f j ú rend ember kóte magat Zellyer 
Jobbágyul . . . minden esztendób(en) esztendő el 
telve(n) 6. 6. hetet szolgai, jűvő esztendő(n> 
penigh hogy őys eletet fogjhasso(n) (l) maganak, 
őt t hetet szolgallyo(n) [Mezősámsond MT; i.h. 
111] táplálása élete fenntartása, megélhe-
tésének biztosítása. 1566 : hazunknak es Hetünk-
nek taplalasara lehetniük elegek az Felsíged 
keg'elmes engedelmiből [SzO I I , 186. — A székely 
főemberek és lófők foly. a fej-hez]. 1621 bérit 
Annuatim eò kegme uegie fel, fele beri penigh 
magam eletem taplalasara legien [Kv; RDL L 
112]. 1740 csak nem ehel halasra ju tó t ügyökben 
szanna meg, és adna eletek taplalasara valo gabo-
na t [Kilyén Hsz ; LLt]. 1778: mind életünk táp-
lálása, mind ruházotunk meg szerzése, mind a 
Királyi adónak fizetése egyedül tsak a ' Falu 
kőzÖMséges erdejének Fabéli hasznából tőit ki 
[Bányabükk T A ; BLt 1 1 ] * ~ét táplálja életét 
fenntart ja , megélhetését biztosítja. 1592: Egy 
wegh part tates wetotte(m) wala kywel eletömeot 
es ket arwa germeokeomot taplalhasam . . . azttes-
el wagdala [UszT] * ~re kaphat élhető állapotra 
juthat/vergődhetik. 1733 : Menes pásztorok (na) k 
fogadtuk meg Aj t a j Győrgyűtt es Fogarasi Jose-
phet . . . most hogj életre kaphassanak minden 
lotol kell adni a tanito penzel 15/15 pénzt [Dés; 
Jk] . 1810 : Takáts Josit tar tsa és Sorsához képest 
nevelje és mesterségre annak idejéb(en) a ' mire 
inkább hajlandósága leszen tani tassa és mikor 
szárnyára botsátodik kész pénzt 500 ./. R f o r i n t o k o t 
adjon a melyei életre kaphasson [Héderfája K K ; 
IB gr I . Bethlen Sámuel kezével] •)(• bájol az ** 
terheivel bajoskodik/kínlódik a létfenntartás/élet-
(folytatás) terheivel. 1853: m ű i t t e nyomorít 
vüágon, a ' fájdalom kínjaitol emésztve — bájolunk 
az élet terheivel [Kv; Pk 7]. 

13. élelem, ennivaló; aliment, mîncare ; Nahrung-
1570: Annyeh haz keoz marhaia volt, hogi egy 
Low zekeren Raktak fel, Es wgy vit tek Az hoz-
Bartos hazahoz, Semny (l) elety hazaba nem volt 
sem buzaia sem Bora Nem volt [ K v ; T J k III/2. 
155]. 7592: az Mezarosok . . . niolcz e o k r e o t 
vagassanak, minden napon, iot t , tiztessegest, 
embernek eletere valót [Kv; T a n J k 1/1. 188]-
7603: az mostany zwksegh kenzeri t arra Basta 
Vram eo naga paranchyolattyabol hogy az vitézied 
rendnek eletekre valo buzat zerezzew(n)k [Kvî 
i.h. 437]. 1681 J let ir t (!) h a t t a m kgd paranczo-
latyabul, hogy minden harmadnap be kwlgyOIt 

» 
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Gramaía' t , t u d o s i c « o n ijel napal [Kozárvár SzD ; 
1688 ' 6 4 4 D e e s i Ferenc Beldi Pálhoz], 
vasróla Pmczeból Szaz vider borát hordoit eoszve 
jat itt N e g y r e ndbeli eoltőze (1) Gunya-

n summa minden eletit el vittek [ K v ; Utl l . 
rét kJ ~ e t k e r e s í ~ é t ^yesi kenyeret keres, kenye-
neſmî I1' i 7 5 7 8 : a f f e l e l e a n z okonis kik senkit 
zolgalnt ii f ^ ' hane(m) valamy keresmenyekkel, 
adot ^ n e ? k w l elnek az varaso(n), hasonlo keppe(n) 
e g y e t e ^ T ? ' M i n d a f f e l e eozwegy azoniŏkal 
tel V C z a z e r i n kyweo1 valamy keresset-
1584 v Í k e r e s s i k [ K v ; TanJk V/3 . 167b]. 
de T«a * a g l o n e ü a l eleg esmeretesek voltunk, 
Ruhát M M u n k a i a u a l elt, hazoknalis laktunk, 
eletetik S o k I a m bornak es vgy keressy 
sok irtLrePi S G e o r g y felesegesteól valliak hogy 
es azzal? w 0 t t mellettek Zabo Cato . . foldozot 
1693 - i , e t k e r e s e t T J k ÍV /1 . 223, 365]. 
d e n e k b / Z f ^ t J a n o s obligallya magát arra min-
kŏtŏlezte L ^ 0 ^ téVŎ léSZen a/ mÍUt m a g á t 

matoso* ?? e l v e t t e ^elesegŭl, hogy szorgal-
o m hiv w Í l e t n e k kereséséb(en) munkálkodik, 
FelesévZ 7 * hanem igaz kézi munkájával, 
Orsojavtű pIAÎ f t á p l á l l y a ^ S z J k 2 7 4 ^ - 7 7 7 1 • 
tartoziV rrr k e r e s o Aszszony két nap számmál 

rtozik [UnVJk 133]. 1722 Proventus Pastoris 

gusalvokvJie?y A s z s z ° n y o k az kik csak orsojokkal 
[ R a d n ó t i ^ S i k e l e t e k e t 3 ' s i n g vásznat adnak 
s o k r o f ^ f G ö r g J k 113]. 1742 az hava-
le jŏvft - valami kártosokkal és fenyo edenyekkel 
ketis t a * a S r m a g 0 k e l e t e k e t k e r esŏ szegény embere-
András v / \ e z m o s t a n i Posta mester Nemet 
met Tsini < [ S o m b - ^ 7 7 9 0 : Keresem élete-
[KLev.] Kaszával, Kapával és a mivel lehet 

y 8 1 ^ t a k a 5 ^ á n y ' e l e s é g ; nutreţ, furaj ; Futter. 
minden , p a j t a ' ' ' ' h é t hitvány ajtók rajta 
Jyeken Q n é l k ü l t ' kettő kissebb kőzűllők, me-

a z marhák i á ^ 

15. sflih ' S 7 6 Conscr. 54]. 
à 3ó e a t r t S Ş\ c e r e a l e » Getreide. 1681 Masut 
kölessel S g h f e l l y e b 10 köból arpával, vagi 
a z elet dr m e g h h i z l a l e g i diznot; mikor penigh 
kedésnek rvíi' m é g b é k e t i s h a g y az illyen keres-

'yeken a? —r & c u u küzuiiok, me-
életet rn jászjába szokták be tenni az 

15. i ^ J K s 76 Conscr. 54]. 
iide. 
köból 
snot; 

h ° g y a kft ! 5 7 6 1 ' 7 7 7 9 A z é h s é ß m i a t t 

( : a mitif - e l n e f o g y 3 ° n s mind meg ne haljon 
tassék a 1S m á ſ s o k a k o n megtörtént:) : méltoz-
költsön h*"*^hernium providealni, hitelben vagy 
Istenben kaphassanak eletet; reménységünk 
Szereda vagyon, . . . refundalhatyuk [Csík-
ut.]. ' b z ° V I I » 262 Cssz, Gysz és Ksz követi 

BaueVnh1SfÒSég' t e l e k ; t e r e n ' intravilan; Grund, 
Andra* t 1 5 9 7 : l a t a m hogy az J ki wsze az 
az A a z J a n o s ęletjreólj az Actort, hogy ki futhata 
meg hn [ k i vghrek ŭthanna, egy szekercheúel 
allatt l f ' , ţ U s z T 1 2 / 7 7 3 - 1599 : enge(m) Azzonj-
eu e l e W / V e r t nyomoretott, Ahogy az 
myerth vduaromo(n) kezdett verni, Affelett 
altal ^ T m e g h k e t e l e t e ( n ) Vdúaro(n) vert 
[i.h i V û o T Z e r t ^ k Í l e n k Í l e n hatalmo(n) vagyon 
Orban M ^ ! 7 < 5 0 2 kĕ : a z f e l P e r e s a z Attiawall 

Mihaliall az Hazatt cziuret eggiutt epitotte 

elétaszítá 

egiebetis az mi epúlet az eleten wagion [i.h. 16/61]. 
1632 : Kouacs Janos vra(m) azt mondotta hogi 
az Szanto Martonne giermeket kette vagia ha az 
ó eletire megie(n), es ki ueti az ajtón [Mv; MvLt 
290. 99b]. 1657 az közben Dobos Georgi be mene 
az eletire [Csíksztmárton M T ; Berz. 12. 92. 127]. 
1681 Szindi János Vram maradékinak léuém 
Szomszédságomban egy nemes házhelyek, — mint-
hogy igen szoros élet uolt ŏ kgl(ne)k alkalmatos-
sagokra nézue cserében kértenek tŏllem ŏ kglk 
mind ket felöl, alol, s fellyŭl hoszan egy egy darab 
fŏldecsket hogy tágasodhassek az Eletek [Körtvély-
fája M T ; Bál. 1]. 1707 az utrumb(an) fel tőtt 
űdőben Czigany Andrekat az Mihucz Péter eleten 
ő kgme kőtőztete megh az katonakkal [Rőd K ; 
Ks 33. II. 1]. 1732 : Gebei Gáborné E z az 
Vdvar Biro életin, külön házban lakik [Szászszt-
jakab SzD; TSb 51]. 1749 eŏ Nga ökreit . . . a 
Damokos ur(am) eletire hajtak be [Balavásár 
K K ; Ks 15. L X X V I I I . 17]. 1750 Kotsis Dani 

Fodor Mihály élete Ioszága kőrűl leskődőt 
[Mezőszakái T A ; Berz. 12. 92/61] | abban az űdő-
benn az vdvaronn járok vala ( : honnatis éppeuiL 
a Győrgj Triff eletire jol lehet látni:) [Ohába A F ; 
Told. 25]. 1783 Az egész élet körül gjenge kert 
kerittes [Algyógy H ; Szentk.]. 1797 : A z Élett 
körül . . . vagyon meg avult kollát kert tserefa 
Sasok közi bŭkfa deszkákkal ki rakva [Körös-
patak Hsz ; Pf]. 1823 : egy el hagyatot kútba belé 
esett, fél kupa pálinka Ígéretnél fogva húzták 
ki a nevezett aszszony életin lévő kutbol [Radnót-
fája M T ; TLt Praes. ir. 65/827-hez Szilágyi István-
né Imre Anna (41) vall.]. 1862 k. légjen szives 
a Tekint. Asszony . . . küldjön egy szekér fát ide 
a' Papi eletre [Siménfva U ; Pf. Baka János pap 
lev.]. — L. még HSzj pozdorjáz al. 

elétántorodik tántorogva előjön; a apărea bălă-
nindu-se; hervortaumeln. 1598 : Lakatos Thamasne 
Catalin azzony wallia. Zinte ackor menek be 
kossá Mikloshoz hogi az zappanos legent ige(n) 
tolliak wala ki . . ., hogi be menek az agi labanal 
tantorodek ele latam hogi rut veres wala az orra 
[ K v ; TJk V / l . 1 5 9 - 6 0 ] . 

elétaszít eltaszít; a împinge; wegstoßen. 1757 t 
elé taszította, úgy hogy a' főre valója is el hullott 
[Majos M T ; Told. 35]. 

elétaszító I. mn 1. ~ reteszes tolózáras; cit 
zăvor; mit Riegel. 1732: Az Hintó Színnek elő-
toszito reteszes ajtaja [Szászerked K ; LLt] . 

2. ~ zár tolózár, retesz; zăvor; Riegel. 1753 r 
Gabanás . . . ajtaja Sóvénybŏl font fa elé taszito 
zárja [Sajókeresztúr SzD; JHbK X X I X / 7 ] . 1827: fa 
elé taszitto Zár [Koronka M T ; Told. 34]. 1829 : elé 
taszitto vas zár [Csekelaka A F ; KCsl 6]. 1851 : 
egy két rekeszű árnyékszék . . . elé taszito zárral 
[Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 

II. fn tolózár, retesz; zăvor; Riegel. 1837: 
(A szoba) két ajtója . . . vas zárral vagy elé taszit-
tóval, a belsőbe egy néhány deszka hibázik [M.gom-
bás A F ; TSb 20]. 

56 Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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életbeli 1. életben levő, élő; v iu ; lebend. 7652: 
Bakó Suska Aszszony minden eddig ellenek valo 
perit . . . le hadgya es örökben birni s elni megh 
hivathatatlanŭ l ó kglmek(ne)k engedi es adgya, 
nemes Kovácz Sáranak Nemes Sélyei Katzo 
Mattyásnenák eletbéli gyermekinek [Kdementelke 
MT; Ks 13. XVII . 5]. 

2. életű; cu mod de via ţă ; von Lebensweise. 
1583: hallottam Az leannak Zayabol syr va la : 
oh lelkem Mely Nag Niomorusagba esem ezentewl, 
Mert l m rea kenzeritenek Rengeo Anna es Borbelj 
Ianos hogy az valliam, hogy engemet ez Igiarto 
Georgy gonoz eletnek chelekedetire Akart volna 
kenzeriteny . . . es ekkepen Mondatak velem 
hallottam Mastol hogy ez leány Maskeppenys 
Nem Io eletbely volt [Kv; T J k IV/1. 126]. 

életbölcsesség füozofie/înţelepciune a vieţü; 
Lebensweisheit. 1847 : Hallgassunk az életböltses-
ségben dús 's ügyes tapintatú gróf Széchenyi 
Istvánra, útmutatásaira [Méhes 7]. 

életéiglen élete végéig/fogytáig; pînă la sfîrşitul 
vieţn; bis zum Lebensende. 1584: Myerthogy 
penigh Emlekeznek Biro vramnak Ferenczy Antal-
nak Iffiusagatol fogwant valo Iambor Zolgalattia-
rol, Eo kgmenek az ke t Espotaly Mester Iuhaival 
egiembe eleteiglana, megh zabadittiak Az meg 
Newezet veolgben a ' hatarban a ' Iuh Iarast, 
amint az Reghy Attiankis Iambor Biraioknak 
zoktanak Neminemeo haladassal es Adomannial 
lenny es zolgalattiat megh halalny [Kv; T a n J k 
V/3. 283a. — aA toldalék lehet hasonulatlan 
forma, de lehet elírás is -len alak h.]. 

elétér előre t é r ; a o lua înainte; nach vorn 
rücken/langen. 1745: (A határvonal megy) a 
Varga Pataka agyagossáig, onnan elé térve a Tó 
felé [Nagyida K ; EHA] . 

életerő forţă vitală, vigoare; Lebenskraft. Szk s 
kiaszott ~-kór végelgyengülés; decrepitudine; 
Altersschwäche. 1857 ha l t meg Sebestyén László 
85 éves korában kiaszot életerő kórban [Dés; 
RHAk 87]. 

elétesz 1. elébe/eléje tesz; a puné ín f a ţ ă ; vor-
legen. 1722 : mindenkor elé tŏ t t egj korsot [Tarcsa-
fva U ; Pf]. 

2. letesz; a achita/depune; hin/niederlegen. 
1600 : ez dologra penigh keôtek Magokat my eleót-
twnk ket zaz forint keötel Alat hogh valamellik 
feli ezt az ozlast es vegezest fel bontana az ket 
zaz forintot tartozzék ele tenny az megh Allo 
Atyafiaknak es az v t a n oztathassek [T; Ks 90]. 

eletet 1. feletet; a puné să fie mîncat ; ver-
füttern/auffressen lassen. 1583: A hol penygh az 
fyweth barommal el nem etettek ollyan hellyen az 
Varosyak kaszaltak kapdosva [HSzj kapdos al.]. 
1591 : Egj darab zena f y vágjon esmet az bydeos 
kú t Alljaban, melljen lezen eöt zeker zena, Aztis 
mind el hordat ta koczyan, es louayual el etet te 

[UszT]. 1609 : Veŏ t tem eg kis zeker zenat d 75 
oka ez mert az feiedelem zolgai mindeneöt ell 
etettek uala, meg az Magunketis, azért kelletet 
ollian dragan uennem [Kv; Szám. 126/IV. 58]. 

2. lelegeltet; a puné să fie păşuna t ; abgrasen 
lassen. 1571 : az varból lowokat ki vittek falwk 
hatariba gabona keozzy zena fewueoket lofeW 
attiánkffiaijet kedwek ellen el keoteztettek es 
etettek zena fwves kerteketis le vontak es el 
etet tek [SzO II , 326. — A székelység foly. az 
ogy-hez]. 1640: Semmi fele Maiorsag Nem lehet 
teob seot mostis oly karos az meny vagion hogy 
maga az szegeny ember marha t ne<m> tarthat 
mert az hatar szwk s-az vidék Ioszagbolis be 
jeouen zolgalatra az szegenseg, az Marhaiok aZ 
hatar t leg iob koraban el etetik (ígyl) [Kmî 
GyU 49]. 1809 : Lazu luj Szabados nem miveltetik, 
el etetik az ökrökkel [A.üosva SzD; Bet. 5]. 

elétetett feletetet t ; mîncat, păscut ; abgegrast. 
1759 : egy darab buzajat több solymosi lako-
soknakis lovai s kanczái el gazoltak ették es tapod-
tak volna . . . el gazlott s e te te t t buzajának refu-
siojat kívánván [LLt Fasc. 154]. 

elétetik felétetik; a fi mîncat /păscut ; abge-
grast werden. 1782 : azon hellyek mellyek * 
Marhák által el étettek s á kaszásak által el galá* 
zaltattak . . . mind eddig az én értemre azon hely 
Nemes Suki Határnak lenni t a r t a to t [F.zsuk Ki 
SLt XLI I . 5. 29]. 

életidő életkor; vîrs tă; Altér. 1840: Bikfalvi 
Sigmond . . . kérdeztetik . . . E n lakásomra nézve 
Déési vagyok, élet időmre 33 éves [Dés; DLt]' 
7850: Kötelesek . . . a Papok arra, hogy a mát ' 
riculábol mindenkinek élet ideje, a F é r f i a k n a k 
nem csak születések éve hanem még annak napj a 

is pontosan fel irodhassék [Nagykapus K ; RAk 4l» 

élet járadéki de rentä viageră; von L e b e n s r e n t e * 
1862 : Elét (!) járadéki Szerződés . . . Egy részről 
özvegy Katona Lászloné születet t Katona 
beth, és más részről Péchy László kőzöt t kötte-
t e t t j Péchy László ur ezen egyezményt & 
életjáradéki Szerződvényt elfogadja, azt minded 
pontjaiban telyesití [Kv; Végr.]. 

életkor vîrstă, e ta te ; Altér. 1865 : azokra né^e 

kik ezen életkort el nem érték a ' fenn rendel* 
kezelés maradván meg [Kv ; Végr. 4]. 

életmű-gyengeség kb. életképtelenség; lipsá d® 
vital i tate; Lebensunfähigkeit. 1855: halt tne& 
Szénási Rozsa . . . 3 holnapus korában, eletn^ 
gyengeségben [Dés; RHAk 72. - A költő-p*P 
Medgyes Lajos kezével]. 

elétoló toló, előtaszító ; care se împinge înaiû*e ' 
(Vor)schieb(e)-. Szk s ~ tábla to lóablak; fereaşt^ 
glisantă; Schiebfenster. 1766: Azon Fi legon^ 
három ablak helly lát tat ik lenni, mindeniknek e l 

tojo Táblája vagyis Tojokája vagyon [Uo*** 
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telke AF ; Kath.] -fc ~ vas-zár vas-tolózár /retesz ; 
zăvor; Riegel. 7669 : A pitvarból léányok hazaban 
nyüo bellet ajtó . . . Vas küinczes eleŏ tolyo vas 
zarjaval edgjŭ t [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 
24a]. 

elétologáló tologatható; care poate fi împins; 
(ver)schiebbar. Szk : ~ tábla tolóablak. 7699 : 
hét ablakjai, ketteje rostélyos, negynek ele tojo-
galo táblái [Szentdemeter U ; LLt]. 

életrevaló I. mn 1. ellenállóképes szervezetű; 
viabil, capabü de a t ră i ; lebensfähig/kräftig. 
1782 a ' melly gyermek noha eleven született, 
de . . . látván ők hogy nem vólna életre való, 
. . . siettenek volna-is meg-kereszteltetésével [Km; 
KLev. 5]. 

2. nem ~ élhetetlen; nea ju tora t ; unbeholfen, 
lebensfremd. 7696 : Jakab Ferencz Feleségétől 
Flöstör (?) Annoktul divortiumot kivá(n), mert 
nem életre való sem elég ésszel birva öszve adattak 
[SzJk 292]. 

II. fn eleség, takarmány; nutreţ, f u r a j ; Futter. 
1573: Vegezetre keryk erreis eo kegek hogi az 
Zegensegre viszelienek gondot, Az feiedelmet 
zemely zerent lelyek meg, Mynemw Nagy Tékozlás 
az zegensegnek zenayokba zalmayokba es egieb 
Életre valókba [Kv; TanJk V/3. 94a]. 

életrevalóság talpraesettségã, iscusinţă, simţ prac-
tics Tüchtigkeit. 1855 : öntsünk bátorságot és 
életrevalóságot az utódokba, hogy élhetetlenségük 
érzetében ne legyenek kénytelenek csökönösen 
ragaszkodni kiváltságaikhoz [ŰjfE 143]. 

élet-szer házastelek; teren cu casă; Grundstück 
mit Haus. 1830 : Harsány Dumitru Testvére 
Györgyitza . . . mind kettejek egy élet szeren, 
egy fedél alatt, egy kenyeren vágynák [Hodák 
MT; Born. XVc. 2/76 Frandes Iuon a ' Andréki 
(23) vall.]. 1876 : 1868 október 11-én történt égés 
után, mely a fedelét és 22 gazdának egész élet-
szerét elhamvasztotta, az egyházközség ideiglenes 
haranglábot épitettetett [Holtmaros MT; E T F 
107. 20]. 

élettudomány élettapasztalat; experienţă de 
viaţă; Lebenserfahrung. 1854 : Utóbb a Tanodá-
ból az elet gyakorlati terére kikerülve, idegen volt 
azon s csak bakdácsolt igazi élettudomány ismerete 
nélkül [ŰjfE 82]. 

elé-túl ide-oda; ici-colo; hin und her. 1631 : 
az kerten hagczot czinaltak, azon Iarnak ele tul 
û z barom vásárról s innét az utzarolis [Mv; MvLt 
290. 59b]. 

életű vmüyen életmódot folyta tó; cu mod de 
viaţă; Lebensweise führend. 1570: J m vgy zer-
zettwk eoket egybe hogy Minden vetthkeket ky 
Eddegh volt Megh engettek egy Masnak es ez 
vthan Jamborwl es Thyztesseggel Tartyak egy 
Mast, ha penigh az ázzon gonoz eletw lenne Ez 

vtannis, tahat Theorwenye eleote legen [Kv ; 
T J k III/2. 147]. 1585 : Mondek kinek mondod 
azt Monda Bonchiday Gergelnek az bestie parazna 
eletew hamis hewteŭ kezeges zakallw kuruafianak 
[Kv; T J k IV/1. 398]. 1593 : feyehez zolok, mynth 
ollan fertelmes yleteonek, es paraznanak | az felese-
ge . . . parazna eletteö woth wolna [UszT]. 1602 
biro Vram Tanachywal egyetemben az Torbez-
lokra Jstentelen gonoz eleteowúekre (!) az eo 
kgmek Authoritasa zerent viselienek gondot [Kv; 
TanJk 1/1. 425]. 1631 : Beőrueine ighen szitkozo-
dek mo(n)dua(n) kiczioda az fertelmes elető kurua 
az k j megh mo(n)dotta hogi i t t vagiok | mikor 
ualami uetkeert feddette az Ura ugj eskúta hogi 
soha senki eskŭuesehez kepest nem hitte volna 
hogi ollia(n) eletü legien |>Iv; MvLt 290. 47a, 
56a. — aA parázna asszony]. 1657 : Galambfalvi 
Ferencz . . . felesege . Kalmandi Anna . . . 
mikor el szŏkŏt, latrokkal ment el Hallatot, 
s bizonyos hogy igen reszeges, buja, ru t parazna 
eletŭ aszszonyi allat volt annak elŏtteis, mig 
hozza nem költ [SzJk 84]. 1698 kőnyőrőgtetvén 
ez Istenes életű és igazan lelki nyugodalmára 
kiszŭlő T.N. Ebeni Judith Aszszont sok beszél-
getésem utan el bucsuzám az Aszszonytul [SLt 
Al. 50]. 1716 k. : Váradi Miklós szép tudomá-
nyu, mértékletes életű, bornemisza ember volt 
[Bethlenönél. I, 147]. 1736 : Minden szitkozódások 
. . . az asszonyoknak ez volt Aha hamis életű 
tűzre való, tűz kénjára való [MetTr 415]. 1748 
(A vádlottat) gyanús életű, Tolvajokkal társalkodo 
orv gazdasagot gyakorlo soros embernek impor-
talljáka [BSz; Ks 27/XVIIa. - aÉrtsd : a tanúk]. 
1759: Pokai idősb Sárosi György Ur(am) Korcsoma 
háza mellett ki tar t Korcsoma Házat, és abban 
micsoda életű személjeket tar t [Msz; Sár. vk]. 
1786 : Tudam aztis mondani az Tot Fiak felől 
vüágasan hogj rósz természetű és életű es izgága 
szerző Emberek hogy Falunkban Sok veszekedé-
seket okoznak [Hídvég MT; GyL. Burszán Sándor 
(74) taxás vall.]. 1789 : fegyhetetlen életű Emberek 
[Dés; DLt]. 1812: Mitsoda életű jozoné vagy 
iszákonyos volt ? [Szentlélek Hsz; HSzjP] . 

életveszélyes periculos (mortal), care prezintă 
pericol de moarte; lebensgefährlich. 1876 : A fa-
templom bomladozik, a harangláb életveszélyes, a 
harang fedél nélkül; egy zivatar könnyen földre 
teríti [Györgyfva K ; ETF 107. 12]. 

eléugrik előszökik; a sări înainte; (her)vor-
öpringen. 1572 : Anna Sámuel (így l) felesege Azt 
vallia hogi Egy estwe volt hogi Az hazban vrat 
leh takaritota volna . . . hogi ky tekintet volna 
az Ablakon latta hogi egy zeold Swbas Ember 
az dienes deák hazatwl eleh vgröt es ezt Monta 
tartozal Immár Bestie kwrwafy, Azonba verny 
kezdy Kelement [Kv; TJk III/3. 39]. 7835:a 
Pap elŏ ugrott egy dorongal rudalni kezdette a 
vezér Esperestet s rendre a többeket is [WLt Miss.]. 

eléütå elétoló; care se împinge înainte ; Vor-
schub-. 1743 : a kapua . . . bémenet balkézre levő 
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cserelábba belévésett, fakávába foglalt cseresarkon, 
jobbkéz felől valo cserelábra szegezett, eléütő 
fazárral, vagyis gerezdes kolcsal járb [Erdőszt-
györgy MT; E T F 108. 1 4 - 5 . - ftBr. Wesselényi 
Ferenc udvarházáé. bA csűrkertbe is üyen záros 
aj tón mentek be az összeírók], 

eleváció 1. megemelés; elevaţie; Elevation, 
Hebung. 7772 : a ' Malmot pedig oly magosságra 
fel emelni, hogy a fel to jul t viz a ' két alsó kerekek-
nek ne ártsan, semmi képpen nem lehet, mert 

a Malomnak elevatioja szerént a ' Gátnakis 
magassabban kell köttetni , e pedig ha magaszta-
lodik, a ' Vizet a ' Dombai Rétre minden bizonnyal 
ki veti [Ádámos K K ; J H b LXVII/2. 326]. 

2. áremelés; majorare de preţ, urcarea preţuri-
lor ; Preiserhöhung. 1749: nagy kárával tapasz-
tallya a ' Magis(tratus) . . . hogj két három holnap 
múlva accomodallyák a ' hus árulást a kolosvari 
devalvatiohoz. Ellenben pedig valamikoron a ' hus 
árra elevaltatik Kolosvaratt más nap vagj leg 
feljeb harmad napján, mindgjárt sollicitallyak a ' 
Mag(ist)r(at)us előtt i t t hús elevatiojat [Torda; 
T J k I I I . 152]. 

elevál magasít, megemel; a ridica/înălţa; (auf)-
heben, erhöhen. 1723: A mig Deési Vraimék 
magok Malmok (na) k Nagj Szamoson lévő gát tyát 
annyira (nem) eleválták, ă mint most van volté 
olly káros impedimentuma . . . ő Excllja Kis 
Szamoson levő Sz : Benedeki Malmá(na)k mint 
most vágjon, vagj ne(m) ? [BSz; Ks 25. IV. 5]. 
1764 : a Silibet (l) es Consequenter a gátot ele-
valni fogjatok ha penig nem ele vajatok, ugy Lehet 
keves hasznát veszitek [Kük. ; Ks 13. XVII . 19]. 

elé való I . mn 1. előkelő; distins, ales; vornehm. 
1736 : Épen nem nagyzották akkor az emberek 

magokat, úrfiak, elévaló fő és nemes emberek, 
húsvét másod nap ján az az vizben vető hétfűn 
rendre járták az falut , erősen öntözték egymást, 
az leányokat hányták az vízben, sőt az elévaló 
embereknél csak magoknál is estve az frajok az 
leányok házában kádakkal hordották fel az vizet, 
reggel csak könnyen öltöztek, tudva már az 
jövendőt [MetTr 359]. 

2. valamirevaló; de treabă, mai acătării; bedeu-
tend, der etwas zählt . 1736: régen az tizenkét 
tanács úr, gróf és nagyságos urakon kivül többnek 
úr nem vala neve, Régen az tanács urakon 
és nagyságos urakon kivül azért haragusznak 
vala meg ha úrnak mondják vala ma nézd meg, 
egy elévaló városi ember is ha urnák nem mondod, 
feldúzza az orrát [i.h. 356—7]. 

3. magasrangú; de grad inal t ; von hohem 
Rangé. 1736 : A Gubernatorné a . . . arany fonalból 
szőtt szoknyában nyakán , mellyin, kezin való 
köves arany pereczek, . . . sok jó féle gyöngyből 
csinált virágokkal sűrűn megrakott övek, köves 
medályok annyi volt az testin, magok az o t t való 
vendégek, elévaló német tisztek csudálva nézték 
[MetTr 398. - aGr. Bánf fy Györgyné gr. Bethlen 
Klára]. 

4. ~ szolga kb. meghitt ember/szolga; om de 
încredere; Vertrauensperson, vertraulicher Mensch. 
1736 : gróf Apor Is tván a mellette való elévaló 
szolgáinak negyven-ötven egész negyvenes h o r d ó 
borokat elajándékozott [i.h. 318—9]. — L. még 
MetTrCs 444, 447. 

II, fn kb. előkelőség; om de seamă/vază; vor-
nehmere Person/Persönlichkeit. 1736: Mikor har-
mad napján® az u j házasok az szüléi házától el 
akartanak menni akkor az menyecske a n y j a 
az násznagynak, nyoszolyó-asszonynak, vőfélynek, 
nyoszolyókisasszonynak ajándékot küldött, ugy 
az násznépe közül az elévalóinak egynéhány 
arany, ezüst skófiummal, selyemmel varrott kesz-
kenyőköt [MetTr 392. — aA menyegzőén, ül. lako-
dalomén). 

eleváltat megemeltet, magas í t ta t ; a puné să 
se ridice/să se înal ţe; heben/erhöhen lassen. 1778: 
Velkér felől ki építtette azon Molmot ? ki elevál-
t a t t a Gá t tyá t ; egy szóval: az által ki o k o z t a 
azon kár t és földeinek el veszésit ? [ M e z ő m é h e s 
TA; Wass]. 

ele váltatik felemeltetik; a f i ridicat/ î n ă l ţ a t ; 
erhöht werden. 1726 : A hol pedig ezen p é n z b e l i 
béradásban az ecclesiai személyek d e f r a u d a l t a t t a -
nak volna, saltem a három sustákra eleváltassék, 
melynek harmada leszen a mesteré [Somlyó Cs; 
SzO VII, 325]. 1749: valamikoron a hus árra 
elevaltatik Kolosvaratt más n a p vagj leg f e l j e b 
harmad napján, mindgjárt sollicitallyaka a ' Ma-
g(ist)r(at)us előtt i t t hús elevatiojat [Torda; TJk 
I I I . 152. — A teljesebb szöv. eleváció al. — ftA 
tordai mészárosok]. 

elé vár elvár; a aş tepta; auf jn rechnen. 1790' 
Gőtfiné Aszszonyom nem akar velem alkalom** 
menni, elé vár ja Nsgodat a szüretre s akkor meg 
alkuszik [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]* 

eleve 1. már/ jó előre; de la bun început; vofl 
vornherein, schon beizeiten. 1591 : Megh e r t e t t w f c 
az mi pereseonknek elleneonk valo valas tétéig 
Es az vy Jtelet mellet valo okadasat , aztis mondgi* 
hogy eo akkor sem jelen valo prokatora sefm) 
eo maga eleo nem tu t t a vala dolgát adni. Azeft 
mostan reowidede(n) az vy J te le t mellet ele^e 

számlálom minde(n) Igassagomat [UszT]. 76^: ' 
az Warga Czeh mégh akkoron* elewe latwa gondot 
akaruan wiselni, ugyan Bathori Sigmond F e j e d ® ' 
lemteol, oly priuüegiumot extrahal tanak . . . , hog/ 
az Czismasiak, ha az eo Czehekben nem a l l a n a n a k ' 
miuelniek szabad ne legyen [ K v ; KvLt Céh*' 
I . 15. - a Ér t sd : Báthory Zsigmond f e j e d e l e m s é g e 
idején, azaz 1588-1596 között]. 1658 : Országunk-
nak mostani felelmes e s veszedelemre t e n d á l j 
allapotjarol gondolkodván es ëlĕue latvan hog; 
az keouetkezendeő vdeóben n e m czak az tef ' 
meszet szerent valo njaual jak es betegsegek altţ1 

fogh sok Emberek eletenek valtozasa k e o u e t k e z * 1 ' 
hanem kűleőmb kűleőmb f e l é kégjetlen E l l e n ^ 
gek(ne)k kezek és fegyuerek altalis [ B a l á z s t e l * 
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K K ; Kp I I I . 84]. 1713: nem akarván . . . hálá-
datlanok lennj, magokban eleve meg edgjezett 
joakarattjokbol adának és ajándékozának meg 
hihatatlanul . Jósika Imreh Vr(na)k eo Nganak 
. . . egj Házhelyet [Torda; J H b XV. 10]. 7747 : 
(A) reám devenialt Portiok i ránt két Atyától 
Született gyermekeim kŏzŏ t t csak már is Sok 
Controversiak, atyafiságtalan gyŭlŏlségek és visz-
szá vonások kezdŏttenek mellyeket Szemem bé 
hunyása után nagyobb mértékben kŏzŏ t tŏk fenn 
maradni; ugy tetszik eleve el l á t tam (így!) [Dob. ; 
RLt]. 1761 : Fogat tam meg felső Falczi Neiburgi 
Bavariai Sebastian Pál Kovácsot u j jabban . . . 
a’ Lovak(na)k Ménesben lévő hibák(na)k eleve 
meg nézésére, meg orvoslására, hágatására [Kendi-
lóna SzD; TL 90]. 7822 : én kednek ezt eleve 
megparantsoltam mindenekben igyekezék [Mv; 
IB gr. Korda Anna kezével]. 

2. jó hamar /korán; devreme, de t impur iu ; all-
zufrüh. 7847 : Eleve szeptember u tó ján s ezen 
holnapa első két napján tiszta és annyira hideg 
éjek voltak, hogy a viz künn meg körmödzöt t : 
a dér azomban (: a szél miat t : ) még sem sorvasz-
totta el a szőlőt [KCsl 13 Kemény Domokos lev. 
- a Értsd : október]. 

elévehet 1. előkeríthet/állíthat; a face ros t ; 
herbeischaffen/holen können. 1637 k. : Nyilva(n) 
lehet Na(gysagod)nal Toroczkai Jobbágyink elle-
nünk11 mint költenek fel, Immár ugia(n) sok 
űdőkteől fogva semmi hasznokat ne(m) vehettük, 
az teob Jobbagyinkis tudva(n) hogi egy igassággal 
birattatt(na)k véllek, . . . szolgalatunkra elé nem 
vehettyuk [Thor. — aA Thoroczkai-família ellen]. 
1711 igen nagy bajoskodással lehétet t csak a 
búzát is lé arattatnom, mivel székünkbe feles 
Militia leven a szegeny Emberek (ne) k azokhoz sok 
bajoskodasi, es réttentő fű hordási lévén, az I(ste)n 
tudgja mint vehettünk elé egy hétben ket vagy 
haro(m) aratot t [Vacsárcsi Cs; BCs]. 

2. sorra vehet; a lua la r înd ; der Reihe nach 
vornehmen können. 1770: Kŏpeczi Urammal 
beszeletem az petseli Causa iránt aszt mondgya 
hogy karacson elöt Ele nem vehetik az productios 
Causak mijan [Somlyó Sz; Borb. I I Szathmári 
János lev.]. 

2. magát helyre jöhet ; a-şi putea reveni, 
a se putea reface; sich erholen können. 1796 : 
a határunk bizony igen gjarlo mivel három izben 
a jég eső ugj elrontotta mindenfelé gabonankot 
hogj majd semmi nem maradott , a Dohányok 
ugjan kisarjasztanak de késén vehet ték elé mago-
kot de tsak lészen valami kevés [IB. Szent Gerlitzei 
Nagy Sigmond mezőújlakiŭ ref. pap lev. — •Mező-
újlak K]. 1820 : (Az) Erdő . . . nagyon el pusztult 
volt 's az olt a keveset vehette elé magá t [EMLt]. 
7822 : Nagy Kend felül a ' Stelmes névü Erdő . . . 
Cziheres, 's bajosan is veheti elő magát, mint 
hogy a közelebbi szomszéd falusiak marhájokkal 
pusztittyák [Cikmántor K K ; Told. 18]. 

eleven I. mn 1. élő; v iu ; lebendig, lebend. 
7570 : azt Mongia az ázzon Jhol m y n t Jarek az 

Maiossal . . . Appro Nywek voltak benne az My-
nemwt az legek zoktak az hwzba rakny, de Elewe-
nek nem voltak [Kv; T J k III /2. 114]. 7595: 
Vettem 2 Eleuen Ludat 2 Taalra [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 142]. 7596 : Eleúen Retket vöt tem ismeg 
2 [Kv; i.h. 15] | ha ezt az Alperes tagadna hogy 
igj nem volna, ozlas leuelunkkel megh bizonittom, 
ha az elegh nem volna eleuen emberrelis bizonitok 
[UszT 12/95]. 1638 : vagio(n) ket szász koszar 
Meh az k j eleuen, Husz Koszarralj megy hŏ l t 
benne [Cege SzD; Wass]. 1681 : Eleven pisztrán-
got mostis küldöttem kglmes Aszonyom masfel 
szazat [Fog.; UtI] . 1686: Eleuen méh vagyon 
nro 79 [Ebesfva; UtI] . 7692: Ezen erkelyben 
vagyon két őreg csere kád, egy eleven pisztráng 
hordozo altalag, egy egresnek való desa [Görgény-
sztimre MT; J H b ; Inv.]. 7736 : Fogarasvárát ad 
vivum kicsináltáka, belső, külső bástyáival együtt 
. . . , körül az árkában viz volt, a vizben eleven 
apro halak ugy firkoltanak [MetTr 398. — l a k o -
dalmi cukrászműre von. tájékoztatás]. 1753 : se 
szar az se eleven f a t . . . ne vaghasson [Bodola 
Hsz ; EHA]. 1763: adot t néki . . . egy eleven 
farkas kőlykőtskét [Mv; Told. 33/26]. 1765: a 
. . . Gyepűben voltanak valami eleven bokrok 
[Harasztkerék MT; Told. 26]. 1813: A’ Virágház 
mellett Főidbe ásott mintegy 8. őlős hoszszu 
meleg ágy Honapos Retekkel és fuszujkaval 
szépen zöldellő . . . A ' virág ház előtt lévő két 
alsó veteményező Táblák körűi szép eleven kösz-
méte Egres fák (így!) [Koronka MT; i.h. 18]. 
— L. még SzO I I , 3 2 9 - 3 0 . 

Szk : ~ barázda élő-bokros mesgye. 1815 : ezen 
főidnek Soos Ur felől elő borozdaja volt, s mendetig 
addig ültettük az idenig sohásem hábor í t ta to t t 
meg azon borozda az idénig méndetig az 
eleven borozdáig ül tet tünk [Kv; Pk 3] ~ bizony-
ság (élőszájbeli) tanú. 7569/7577 ; (András mestert) 
en fogtam meg uram eo N. Akarattyabol . . . 
Melyreol egy nihan elewen Bizonsagimis vadnak 
[Dés/Székelyvásárhelya; SLt XX. 24. — aMv] 
~ erdő. 1727 : Többet penig akit eddig bir t eo 
kglme hozzája eleven erdőből kivált Makk termő 
erdőbűi ne irthasson s irtathasson [Dés; Jk] . 
1755: ezen helljség eleven erdő volt és . . . ugy 
Pusztították azon helljséget [Várhegy a l a t t a ; LLt . 
— aKésőbb: Gyergyóvárhegy]. 7758/7759 : eszok-
rol az Üveren innen még akkor vész vala s az 
u tán ír tot tá Puskás Tamas ep eleven erdőből 
[Ditró Cs; GyHn 30]. 7759 : tudom bizonyoson 
hogy Nagy darab rengeteg eleven erdő volt ame-
lyet vészvonásnak neveznek másut t [uo.; i.h. 42. 
jegyz. Puskás István (64) pp vall.] | eszok felől 
bizonyoson rengő eleven erdőből puszt i t ták ell 
Cseledgyekkel [uo.; LLt]. 7777 : Az én értemre 
ír todott ki ezen helly az nagj eleven E rdŏbŭ l az 
Szakaturiak által [Szakatura SzD; TL. Bot Márk 
(50) jb. vall.]. 1801 : a kőrŭdes körül való Erdőt 
az Uraság számára i r tot ták ki az eleven Erdőből 
[F.szőcs SzD; TK1. Páska Pintyilie (80) col. vall.] * 
~ forrás élő vizű forrás. 1680: Vagyon ezen 
Csŭres kertnek olt felöl való szegeletben (!) fűré-
szén meczet, tölgy fa deszkával fel róva egy szép 
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eleven forrás (A.porumbák F ; ÁLt Inv. 34] * 
~ forrásos élő kútfejes. 1680 : Ezen Csŭres kert(ne)k 
olt felöl valo részében vagyon eò Ngok(na)k v j 
tölgy fa Sasok köziben szel deszkakkal fel rákot 
v j sendelyes héjazat allat negy szegeletre eleven 
forrasos szép halos Tava [uo.; i.h. 33—4] -X* ~ 
gyepű élősövény, sövénykerítés. 7585: Meaenk 
ky vosarnap io Reggel Harsongartba p(rae)dicatio 
Alat Galamb begy zedny, Talalok oth Vuch 
Js twant , es ha t ot az zeoleo Elewen gyepwyet 
ereossen vagia [Kv; T J k IV/1. 391]. 7844/7847 
Az ugy nevezett dlnyés kert . . . sánczal és eleven 
gyepűvel körülvéve [Kraszna Sz; RLt ] * ~ kert 
' u a \ 1841 : Egy a Tavaszon készítendő eleven 
kerthez ákátz magot Szedett 2 Napszám [Pókafva 
A F ; Born. O. I l f ] * ~ kút élő vizű kút . 1647 : 
Vágjon egj eleven kutis [Marosülye H ; VLt 
55/5415]. 1652: Az Bothaz szegeletiben vagyon 
egy eleven kut 15 agasokon allo, négy szegre csinált 
avatag zendelyezes alat t , viz mero vedre . . . 
vas forgo kává jávai, 39 szem lancz karikaiaval 
egyőtt [Görgény MT ; Törzs]. 1681 Vajda Hunyad 
vára . . . Regi Számtarto Ház . . . Vagyo(n) ezen 
Pitvarban egi eleven kút , a kő sziklából ki vághva, 
és kerekdeden köböl vagyon meg csinalva. Az 
kut szaja szép kerkdeden deszkaval bé vagyon 
czinalva, melynek kőzepin ket fele nyüo vas 
Sarkas hevederes a j t ó vagyo(n) mellyet az viz-
meretes idejen fel nyi tnak. Vagyon ezen kút 
tengelyen fel s alá jaro jo vasas nagi veder Nro 2 
Ezekhez Láncz Nro 2 ( : mindenik tizenhet het 
öles:) Viz merétéshez valo Tengelyis két véghén 
levő kerekivei jo | Kapi tányok Háza . . . Szobája. 
Keő bóltos ( : Ez neveztetik Eleven kú t felet lévő 
Haznakis:) [Vh; VhU 502, 5 2 1 - 2 ] * ~ szén 
parázs. 1558 k. : A purgalasaa penig lg lezen, 
R p veres rezet es ted eleven Zenre es ves az rezre 
kenkoueth es koz soth b [Nsz; MKsz 1896. 281. 
— a Ér t sd : az ezüstnek. LFolytatódik a leír.]. 
1778 : lá t tam az Exponens Léány Aszszony ék 
káposztájok között eleven szeneket, de ki hányta 
oda nem tudom [Alsóvolál Hsz ; HSzjP], 

2. ~ hír vki életben létéről szóló hír (adás); 
ştire că cineva mai este ín v ia ţă ; Lebensbestä-
tigung/nachricht. 1669 : uagion megh Nehaj Czutak 
Istua(nna)k ket fia Czutak Miklos rabsagra, Czutak 
Janos, . . . egy leányaúal együt . . . , hogy ha ezek 
felöl eleuen hir ne(m) hallat (ne) k, auagy sine 
semine deficiálnának abbeli iussat Kászoni Pál 
Deák Ur(amna)k, és posteritasinak Csutak Pet(er) 
Uram . . . kezibe boczassak [Ksz, BCs]. 

3. átv is élénk; vioi, vioaie; lebhaft. 1847 
Kitsi Roza . . . friss, eleven nagy boho, 's minden 
nap u j huntzfutsággal áll elé [Kv; Pk 1 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 1848 : Miklos piros fersingel, 
szépen űl már főidőn kosárban, a ' pokrotzon 
henderikázik, és jo ízűn elmatyog, őrökké vidám, 
eleven [Kv; i.h. na . ] . 

Szk : ~ emlékezetben vagyon élénk emlékezetben 
él, élénken él az emlékezetben. XIX. sz. eleje : 
Eleven emlékezettbe vagyon xnég Mélgŏs Groff 
Urnák ezen Nemes anya Székben valo előli ülésé-
nek Sűkexes nyoma [Hr] . 

4. ~ ezüst ? ezüströg, termésezüst; argint îo 
stare na t ivă ; gediegenes Silber. 1714: Mineraliu-
mok 1. Eleven ezüst 7 1/2 lb. 11 "25. 2. KényessÖ 
53 lb 9 "54. 3. Salitrom 24 lb. 4 " 80. 4. Antimo-
nium 5 lb. 1" 80. [Nsz/Fog.; R E k L t I I . Apafi 
Mihály hagy.]. 

5. folyó (vizű); cu apă curgătoare; fließend. 
1745: ezen két darabocska hellyek . . . jutának 

Groff Csáki Borbára Aszszonynak. Ezekhez 
. . . Comparáltatván az holt és eleven Szamos 
kőzött lévő más egy helly . . . » ez pedig juta . . • 
Groff Csáki Ka t a Aszszonynak [Szurdok SzD; 
J H b K XXVI/5]i 

6. ? fr iss; proaspăt ; frisch. 1599: Biro vram 
uetetet . . . 2€ Tonna eóreg eleuen Geombert 
f 1 d 60 | Kis Janos. Hozott . Bechj Marhat . . • 
Eleuen giembert [Kv; Szám. 8 /XII I . 37, 8/XlV. 
18 Hj] . 1679 : Eleven gyŏmbernek valo Tonnacska 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt.]. 1683: 
Eleven gyömbér, u j es jo féle nem tanaltatott* 
Az Patikariusnal sem volt [Uti] . 1685 k. (Vettem) 
Sidó Isáktól egy Tonnacska Eleven gyömbért 
f//90 [Uti] . 

7. ~ díj élő/vérdíj, fá jda lomdí j ; vivum hom&* 
gium; preţ al sîngelui; Wehr/Blutgeld. 1593: en 

Semmiben meg nem habori tot tam az Eskötteket, 
meg bizonitom, Sem vet tem volna fel elewen 
diódért hogi üy dologgal fog zemben mellyet nem 
chelekettem [UszT]. 1682: Eleven dij ját keresi 
Orosz Istva(n) Dobai Uramon illyen okon, hogy 
egykor a ' templomban maga elete u tán l e s e s k e d Ŏ -

nek mondotta, melly m i a t t a ' t i s z t e k k e z é b e n 

esett, küencz hétig vele fogságot szenvedett, hét 
forüitot fizetett [SzJk 166]. 

Az élődíj, élő ember dija v. mint fennebb : eleven dijĕ a vcré^rU 
(súlycs) testi sértésért járó anyagi kártérítés: íájdalcnjofj-
A díj összege attól függően, hogy azonos rendi állású vagy 
pedig egyik fél ns, a másik jb volt, vál tozott : az alacsonya^ 
rendi állású magasabb fájdalomdíjat fizetett a kiváltság0* 
rendűnek, mint fordítva, illetőleg mint az azonos rendüeí 

egymásnak [Űriszék 1 0 0 1 - 2 ] . 

Szk î ~ án aggraváltatik élő-díjjal terheltetik/s^J' 
tá t ik. 7608 ; ha megh eskezik az J az A ellen valjj 
factumert, vgjmint az zitokert eleúen dian f. 12ßj 
Aggraúaltatik [UszT 2 0 / 1 5 0 ] * ~án komink 
tátik élő-díján marasztaltatik eh 1650: az A* 
Aszszonyt az Bizonyságok meg tar tyak világos^ 
abba(n) hogy az Ik, Nylva(n) gyalaztak eoteot* 
azzal hogy az Tehenek tejet eo vet te volna el 
kihez kepest mindenik seorsim ac sigillatim ^ 
Ax Aszszony (na) k eleven dija(n) C o n v i n c a l t a t o t 

[UszT 138b] * ~án marad élő-díján maraszt?1' 
tá t ik el. 1575: Meg Ér t e t t ek biro es kiral 
vra(m) Miért hogi az alperesek p(ro)cura(to*a' 
Arra fogot volt ky byzonsagra hogi meg bi20 ' 
nitia azt hogi az felperes Nüwan valo or es Eny«zt^? 
Newel fogtat ta volt meg az alpereseket . . . Az e î? 
teccyk eo kegnek hogi Mindenik az eo Mag0 

zemelyeben harmad magawal Meg eskedienek Aí® j 
hogi Eok partas katalin* hazabol es MarhaiaJ^ 
semmyt ely ne(m) vittek es az myert meg fog1at 

volt eoket abban eok Tellesegel Ártatlanok B* 
Mentyk Magokat partas ka ta l in M i n d e n i k é 
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elewen dian f 20 Marad kinek ket Rese az zeke 
harmada az alpereseke [Kv; T J k III/2. 362d. 
- *A felperes]. 1737: ŏk égy idegen Pataki 
Boricza nevű teréhbe esett parázna Leányt tudva 
tartván maga házánál (így I) . . . mind addig 
lappangtatta mig a szülésnek ideje el jővén azon 
meg nevezett gonosz léányzo félre menvén . . . 
szült és gyermekit meg ölte, mely halgatásokkal 
és lappangtatásokkal az Ik mind Isten előtt nagy 
bünt, mind a Keresztynek(ne)k nagy botránkozást 
tselekedtek, és magokat . . . quasi azon bűnnek 
reszesivë tették . meg kivánom a Iure hogy az 
Ik seorsim et sigülatim eleven Dijokon maradgya-
nak [Torda; T J k I. 133] ~án maraszt élő-díján 
marasztal el. 1635 : Mikor More Lazlo Keòrpeniesi 
Bob Koztinnal perle Abrugybania(n), Henrich 
Lisbona Ura(m) es az Szamtartois ben wltek az 
Teòrweny szekb(en), es Bob Koztint kenszeritte 
az szek, hogy megh bizonitsa azt, hogy More 
Lazlo azzal feniegette, hogy megh eô l j : De ne(m) 
bizonytthatta Azért felele More Lazlo holt Diat 
hozza: De az szek elewen Dian marazta, mywel 
semmit ne(m) byzonythata More Lazlora hogy 
fenyegette volna [Abrudbánya; Törzs. Thom. 
Metes de Buczutn (50) jb vall.]. 

II. hsz elevenen, élve; viu; lebend. 1782: a ' 
melly gyermek noha eleven született, de 
látván ők hogy nem vólna életre való, és ugyan 
azért siettenek volna-is meg-kereszteltetésével 
[Km; KLev.]. 

elevenen 1. élve; viu; lebend, lebendig. 1571 
ele zamlalhatatlan raytoka való ado es birsag 
zedes es zantalan sok zolgaltatas . . . elewen 
halaknak chebrekbeu Cikbol Gyrgiobol hatokon 
az nagy hawas altal elewenen ky hozások [SzO 
II, 329—30 a székely nemzet panasza az ország 
rendeihez. — aA székelységen], 1592: Tezek en 
testame(n)tumot az en iaúaimrol, . . Ezen kyweol 
az mely ket rez attól megh marad Annak eggyk 
rezeth hagiom az annia mehebely giermeknek, 
melliet ha isten eleúenen ad ez uilagra, aze legien 
[Kv; RDL I. 5]. 1694: az ágyúit is elnyerte az 
gallus az hispanusnak és az főgenerálját . . . ele-
venen elfogta [IIAMN 334]. 1722 Az 2. Malaczot 
elevenen ne(m) gondolhattam jónak vinni, harmad 
napra mennek innen Szebenben, addig el hitván-
kozta(na)k volna hanem meg mellyesztve [Fog.; 
K J . Rétyi Péter lev.]. 1730 : (A gyermek) elevenen 
születette vagy holtan? [Dés; Jk] . 1749: Mostis 
job lett volna hogy amikor ide jöttem szolgálatra 
inkáb vittek volna a temetőb(e) mint sem most 
elevenen temetődőm el [Mocs K ; Ks 83]. 1779 : 
idejére való Gyermeket szült, elevenen, épen és 
egy darabig, élve lehetett el vinni [Km; KLev.]. 
- L. még ETA I, 53. 

Szk: ~ talál életben talál. 1570: Erkezyk 
hwzar ferench fodorhazy, es azt Mongya gywlay 
Myhal zawaval az legen atthianak annyanak hogy 
ha holnapigh ky nem Jeonek erthe Elewenen Nem 
talalyak az vtan [Kv; T J k III /2 . 165]. 

2. gyorsan, sebesen; repede; schnell. 1736: 
az ott a Falu kŏzepin végig folyo Pataknak ter-

meszet szerent való árkán indullyon meg s lássa 
meg, hogy ha olly bŏvŏn es elevenen foly a’ vize 
mint ennek előtte [Vasláb Cs; LLt Fasc. 161]. 

elevenkedés éledezés; venire ín fire; Auf leben, 
Zusichkommen. 1792: Ennek előtte való időkben 
. . . kedvetlen ábrázattal szémlélvén az Unitaria 
Relígion levő Státusnak . . . utolso pusztulasra 
hanyatlót állapottyát; Mostan penig tapasztalván 
a’ Nagy Ur Istentől rendeltetett Nehemiasok 
által, mint Foenix Porabol való elevenkedesit s 
job rendben való állítatásat . . . Hagjok és Testá-
lok a’ Kolos Vári Unitarium Collegium Szŭkségire 
ŏrŏkŏsŏn Hung. fr . 10000, az az Tiz Ezer Magyar 
forintokot [Héjjasfva N K ; SLt XLII I . 17]. 

elevenség 1. élet; viaţă; Leben. 1819 : Kretsun 
Iosziv . . . inkább beteges . . . színtelen, bé esett 
szemű, és kedvetlen tekintetű ember volt, tsak 
a’ szünet nèlkŭl való részegség mutatot t benne 
elevenséget [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

2. ~ben a. életben; ín viaţă; am Leben. 1570 : 
eok keten eggywt voltak Bort keztenek, Es Erzen 
Jar to Balinth es velek volt, Azonba Megien Beh 
oda egy Archwl vagot zolgalo Ember, Gywlay 
Myhal vduarbirayanak Monta Magath, Es IUen 
Modon zolt erzen Jar to Balintnak, hogy lassad 
ha ky akars Jeony vramhoz fyadert thĕrekedny, 
ha ely Ieos l m lowat adok alad, Mert ha ky nem 
Jeos vram fely akaztatya, Megh elewenzegben 
talalnad ha ely Ieonel [Kv; TJk III /2. 165]. 
1708 : az juhaim kétfelé szakadván . . . az farkas 
reájok ütvén sokat vert le az farkas . . .Ele-
venységben az enyimben hatot értek farkasmartát , 
az többit halva, szaggatva [TT 1890. 508 SzZsN]. 
1724: hogy ha hamar érneka Nagy Marczit még 
elevenségben találnák [Dálnok Hsz; HSzjP. — aA 
vízbevetetthez]. 1789 : Szent Lélekről olyan hírt 
hozának hogy az öreg Báró Apor Josef Ur halálán 
van, elevenségbe nem érik [Altorja Hsz ; i.h.]. 
— L. még ETA I, 85. — b. élve; v iu ; lebendig, 
lebend. 1731 : a gjermek penig elevensegb(en) 
lette, vagj halva azt en bizonjoson ne(m) tudom 
. . . A Páter . . . fel is kŭlde ha a gjermek eleven-
segb(en) lesze(n) meg keresztellye [Mv; Told. 76]. 

3. életerő; putere de viaţă, vigoare; Lebens-
kraft . XVII. sz. w . / . : hadnagyu(n)k akarattyábol 
megh szálván szász hermänban, czak egy kevés 
fűért, engemet ugy meg vesztegetnek vagdalának 
azok az hermáni szászok, hogy en az uta(n) alig 
vagyok jo elevenségben, hanem felszegsegben 
tőltŏm ŭdŏmŏt [Bárót Hsz; UtI]. 

elévesz 1. előszed; a prezenta; hervorneh-
men/holen. 1572: Margit Igarto ferenczne Azt 
vallya hogy Nemei Nap ment volt Keomyes 
georgnehez Azonba Jeo be oda az Annya, egy 
lewelet vezen Eleh Mond hogy te Bestie Ihol 
meg vagion Minden Jo voltod ezbe Irwa fely 
kwldeom vradnak [Kv; T J k III/3. 5]. 1573: 
Be Ieot oda Bome(m)yzza gergel Mond hogi ely 
Iartam az kertet meg latogattam Es az zeoles 
kert kwlchat eleh vezy az Zebeol (!) egy par ta 
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Eoweth es leh tezy az Aztalra, Mond hogi Ihol 
az kwlch Ihol az par tha Eoys [Kv; i.h. 235]. 
1605 : az meg holt Bat thiam Berze Mihály adoth 
wolt az alperes felesege kezehöz Anno 1603. 
zaz forintoth tar tasnak meg oltalmazasnak okaert, 
melj pénzt sokzor meg kerdöztwnk teolle hogy 
hol wagion adna kezwnkben, azra egynehanizor 
Jllyen walazt teöth, hogy az Jo helyen wagion 
az feöldben nem olj heljen al, hogy most hozza 
niulhassak, az v tan Nem sok wdő múlua Eleö 
weötte | mikor ele vòtted az pénzt kertek teolled 
hogy haza hozak Énnekem [UszT 19/9]. 1655: 
Rázmány Jstván Ur(am) monda, Csepreghi 
Mihály azt kèvànnya, hogy a ' mit t mondottam, 
mind vissza mondgyam s ugy kövessem megh, 
hogy ebül mondtam, de azt nem mondom ., 
hanem ha eő kglme Csepreghi Mihály Uram ezt 
cselekszi, hogy soha elŏ nem vészi azt a levelet, 
èn ő kglmevel megh egyezvén megh követem 
[Kv; CartTr II , 896 Petrus Lázár al(ia)s Örmény 
de Diós (45) nob. lev.]. 1713: azon kézémbén 
adot t Instructiot ele vőm [Septér K ; BLt]. 1736 
akármely nagy ember volt az öviben hátúi az 
hüvelyiben volt az kése, mikor asztalhoz ült, 
elévette az hüvelyit, kivette az kést, és e t t vele 
[MetTr 323]. 7747 : az Leányok hallották is az 
gyermek Sirását, de akkor Csiszér Uram a kis 
Urficskának két Dobjait elé vette, s verte hogy 
inkáb ne hallassék a Siráss [Meggyesfva MT; Ks 
184. LXXXVIII ] . 1807 elé vévén egy tensula 
Rudat abból Kompanát tsináltanak [K; KLev. 
33]. 1854: eléveszi tarsolya hüvelyéből az . . . 
o t t tokban lévő hosszukó kést, villát és aczélat 
[ÚjfE 78]. 1869 : Hogy ir jak valamit az önkén-
tesek esketésiröl, ugyanis a kiket elvesznek viszik 
a várdára, kihoznak egy sárga fekete zászlót s az 
alat t felesketik, ezután elé veszik a törvény köny-
vet s fel olvasnak belőle két paragrafust az egyik 
azt mondja, főbe lőlek a másik felakasztlak s 
ezzel vége a czérémoniának [Kv; Pf. Pálffi Károly 
lev.] - L. még BTN 106. 

2. előhúz/von; a t rage afară, a scoate; hervor-
ziehen. 1582 : Ez Kassay Kalmar Thamasne Bor-
bara ázzon vgyan ot az plebanossag hazanal az 
kapw keozeoth, az hona alol veon egy keonyweth 
eleo [Kv; T J k IV/1. 106]. 1631 Tudom aszt is 
hogy az en házam eleott, egyezer More Lászlóra 
keoppenyegh aloll, ele veuen az hegyes teort, ki 
uona Valasz u t j Jstua(n) feligh, es az fia Valaszutj 
Ferencz More Laszlo h a t a megett, az nyakahoz 
meregetué(n) az kezeuel, muta t tya vala az Attya-
nak Valaszutj Js tua(n)nak mint kellene bánni 
[Abrudbánya; Törzs. Georg E g r i (54) jur. civ. 
vall.]. 1635: Debreczieni cziak az (I) monda, 
meny el mert bizony megh uagdallak, hogy ne(m) 
lez ember bele . . . seot az szabliajat ket üttalis 
uŏ t te elo holynia (I) alol az mezitele(n) szabliajat 
[Mv; MvLt 291. 40a]. 1739: látám, hogy egy 
csuhally forma katona lo há ton ki jöve a Lakodal-
mas udvarból a pistollyát elévevén ezt mondá : 
nem bánom mind jöj jetek ki [Szentlélek Hsz; 
HSzjP] . 

3. átv sorra vesz; a lua la r înd; etw. der Reihe 

nach (her)nehmen. 1573 Zombaton pinkeost vtan, 
Zeoch Georgy azt Mongia Biro vram Eleot hogi 
hon Nem Ieot volna Byzonsaga Azért esmet ky 
fog, ha t t a Biro vra(m) ez Jeowe kedre, ha Nem 
Byzonitas Towab valo hal azt as nelkwl eo K Ele 
vezyk az pert es tĕrwent p(ro)nuncialnak [Kv; 
T J k III/3. 200a]. 1589 Az Reghy Attiaink zokasa 
zerent, eo kgmek varosul az Jstennek tiztessege 
otalmat veottek elseobennis eleó [Kv; TanJk 
1/1. 94]. 1593 Birak vraim es a ' tanach ennek 
teorwenyet zorgalmatoson ante alias caussas eleo 
vegiek [Kv; i.h. 211]. 1604 Byro w(ra)mat ezenis 
kérik . . . minden töruénnyeknek előtte az Varos 
caussait vegyek elő es mind ö kk Byrak Wraiin 
mind az Appelatiob(an) dj r jmalyak ö kk, hogy 
az my az szegeny Varost illetj ne periclitalyo(n), 
hane(m) az Varosnak kònyebsegere es szüksegere 
teritessek [Kv; i.h. 477]. 1621 Az Szaladser 
dolgatis eő kglmek eleő veőwe(n) az eleobbj 
Deliberatio zerint Biro V. eő kglme Tanacziaval 
éggiwt hiwassa be az Serfeozeòket es lassak megh 
eő kglmek kik legienek alkalmatosok az feőzesre, 
es kik ne legienek [Kv; i.h. I I / l . 321]. 1673 r 
Egész Czehŭl E ö kglk edgyŭ t t leuen Székelj 
Janos Vram Eszue szolalkoduan az szot az mint 
Eyte az sok hamis az egj Igazat el nyomhattya 
mellyet Eő Kglk Czehŭl nem szenuedjk hanem 
Jőuendö Giŭlesen ele veszik [ K v ; MészCLev.]* 
1693: Bethlen Sámuel Vr(am) az Petki Árvák 
iránt Kgldel valo Controversiáját az Nemes V(a)r-
(me)gyének proponálván, az Nemes v(á)r(me)gye 
elŏis vette vala, de magát Gubernátor vrunk 
interponalván, Bethlen Sámuel vr(am) halasztotta 
ă közelebb esendő Nemes V(á)r(me)gye törvényes 
Gyűlésére [Fejér m . ; Ks 67. 46. 21]. 1749 félre 
teszik a leveleket és ollyankor vészik elő midőn 
Ngdnak embere nem lészen jelen [Nsz; Ap. 1 
Hsz-ből való László András lev.]. 1784: ezen * 
fársángon ezen fenn irt három Causáját N g o t o k -
(na)k elé veszik, igen jo volna ha Csato vratf* 
le fordulna, hogy ezen dolgokhoz hozzá szóljon, 
mert a törvénynek ki menetele bizonytalan s z o k o t t 
lenni [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. felemlít/hoz; a aminti/pomeni; an/auf/vor-
bringen. 1590: eo kgmek Varosul mind Jsten 
eleót s mind emberek eleot tanobizonsagot téznek, 
hogy fegywer Ieot volna feyeok felet, sem Jgiekez-
hettek volna Jobbadon (így!), Amint Intettek 
Bor(nem)izat ez eleot valo gywlesbennis a ' bekeseg-
re, ne(m) volt oly ratio, mind Js teny, s mind e* 
varossy Jok, kiket eleo Nem vettenek [Kv; 
T a n J k 1/1. 142]. 

5. kb. előkap/szed; a lua la ros t ; anfallen-
1712: egy Széki Szabó Ferentz nevű Ember a* 
Erdőn nya(rga)lodvan engemetis elő vön es h a j t o t 
az Lova előt az erdőn es rútul káromlot es fenye~ 
getet hogj ŏkőre vigjem mer t ha nem r o s z ŭ l 
liszen dolgom [Páncélcseh Sz; Wass. Dienes István 
(34) ns vall.]. 1724: engemet szóval elő vett & 
pirongatott ezt mondván, hogy én és . . . Maria-
nevű aszszony árultuk és t emet tűk el őtet t [Kis-
nyíres SzD; Ks]. 

6. előkerít; a prezenta; auffinden/bringen. 1575 ' 
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^enty magat nalwnk Chakany Balas, hogy . . . 
Azerfa Z w a l l a s o k mind bozzwbol walok wolnanak 
hallv r U U e k m e g l a t a s a t byztwk read, Petky My-
bvzomc k y r a l ? byrowal, hagywan hogy az 

Chaka k i 1 W e d G l e 6 S m y w e l m e n t y m a g a t 

ha Kn U u ' e r t h m e g ' M e n y wegere annakys 
va<£ o l w a l l ° t take rea, es ha meltoe mentsege 
v a |y nem. [BáthoryErdLev. I. 372 fej.]. 
d e - ' Z GZ f ^ a m o d i k , él vmivel; a se folosi 
monrwl' a n v 7 e n d e n ' ergreifen. 1600 en erossen 
Wvghír i 1 g 7 n e h i g y e ' m e r t e o c h a k óllian 
ele h w ? l ffiu legény, senki tanachat ne wegye 
B e t i ^ T 1 1 ° h a k t a r c h a ahoz magat, a mit Bodo 
Zent t ? ° n d o t n e k i £ U s z T 1 5 / 6 4 " B ° d o Janos 

^ ^gyhazas Olahfalui Zabad Zekely" vall.]. 
befàlle f f ° g ' a f i c u P r i n s de ; überkommen, 
ſDé*. 2 tsakhamar a’ szülés elŏ ís vett 

Szk. ^ 8 5 ] ' 
kerífi L szánakozás veszi elé szánakozás fogja elI 
inTnd hatalmába. 1815 leg elébb is a' Telkeket 
t sudái t S Z r í á r t a m é s meg visgáltam, de tsak el 
valósát i a m m i c s ° d a nagy pusztulást láttam, és 
lak q g g v m i n t égy szánakozás vett elé [Szamosúi-

* ö z ; \ egr. ]. 

m \ M Z l > m a g á t a ' j ° b b a n * ' a g i helyzetbe kerül; 
in ei„ lu c o n d i ţ ü materiale mai bűne, a prospera; 
tudom6 , e r e finanzielle Lage gelangen. 1597 
Elek T 7 f°giatkozasban volt az zeginy 
rea m f ° S ' h o g i s e n k i s e mmit ne(m) biz wala 
hogy 7 S O C k a l V o l t a d o s ' hanem azútan thúdom 
futanat l n o s *- a n y megli hagiot relictaiawal addig 
[Kv- !f'Tr l radanak hogi esmet ele vewek magokat 
Ralnak 1 3 ] ' 7 6 2 9 a z a n n ^ a Keomies 
volt †„h n e m v o l t u g y a n küldus de fel küldus 
veue a z t a n h o g y m ű r e a l l a s a z mű utau 
e l ő t t , ? m a g a t e l é t K v ' T J k 32]. 1748 : Az 
nyos a 6 m b e r V a l a F e renczi Uram, de bizo-
vette l i - g y a z Egerbegyi ès Kolosvári jókból 
vall-ába , m a g ^ t a [Torda; Borb. - -Más valló 
ból vŏvIVi? 7 : / ä Kolosvári, s, Egerbegyi jók-
utannn o m a gát ] . 1751 : Réti Pável . . . minek-
elŏ vöt- m o s t a n i Feleségét el vette azolta Iobbanis 
- b tr, n l ? g á t [^zépkenyerűsztmárton SzD; Ks]. 
sich V r a g a h o z t é r , összeszedi magát; a-şi reveni; zu 

• o t t V n ? n ' S Í C h erholen/zusammenraffen. 1853: 
i s oly K m e g a ' s z e g é n y kicsi Rózánk Lajos 
[Kv • PkS ^ ^ P e 1 1 elé nem tudgya magát venni 
erhoíen i>r}ĕ» “ C ' h e l y r e j ö n ; a se reface; sich 
nem l-h I 1 a z u t á n későre tél tul bé vetvén 
K • . a e t e t t a gabonának elé venni magát [Méra 
P a ^ c u J ^ ' i 0 , 1 2 J - 1 7 6 7 ( A marháknak) jobb 
[Buri* l e v e n hamarébb vegyék elé magakat 

^ n o s ó b u d a K ; J H b K LVI /5 . 20]. 1813: 
pusztuld H g 7 f a r k á n l é v ö Erdo . . . egészszen el 
vette a m ° s t t s a k u g y a n alkalmasint elŏ 

10. ? a g á t a ' miolta meg vagyon tiltva [Told. 22]. 
mache n e k i l ^ t ; a apuca; sich (über etw.) her-
ki toi*.' 1 7 3 9 : a z k e rdesben levő főidet az 
CHiX* , k e z h e t e t t s a k elé vette, meg szantatta 
^ d e g V Í 2 N K ; JHb X X I I I / 1 4 9 . 7 ] 

w e * f e n ? °dadob/vet; a arunca/azvîrli; hin-
• 1631 ; az sakot . . . kerem teöle, s akkor 

elévétetődik 

megh tagada; de annak utanna azta(n) ele uete 
az sakot [Mv; MvLt 290. 254a]. 

A uete a szövegben veti mellett nem csekély valószínűséggel 
vette alakban is olvasható; ez utóbbi esetben az adalék az elé-
vesz címszó alá tartozik. 

2. ~í magát előkerül/vetődik; a apărea; sich 
vorwerfen. 1591 Mikor az zait halluk, odamenenk 
es latam hogi Ceklas Mihali nagi verbe fagua fel 
allot ; El indulank az felesegemel hog' hirt 
tegiwnk benne, hogi bezellenvk hogi ne tala(m) 
eddiges megh holt az vagdalt ember, ele vete 
magat Istuan, es hogi meg zolituk hogi nem mehet, 
de eo annal inkab kezde budoklani mindenwt 
[ K v ; TJk V / l . 164]. 1597 dellest vechernie 
harangkor taiban az azzoni giermekit az hazban 
be rekezte, eo maga a meniegzeore el mene 
azonkeozbe(n) ele vete magat ez az Eotwes fogoly 
leginy nem tudom ha az kertreol hagot volt be 
vagi honna(n), megh nyta mingiarast az Kadasne 
aytaiat, be mene egienesse(n) mintha mindeltigh 
ot lakot wolna . . ., vala immár eyfel vtan egi 
orakor mikor az Azzonys haza wete magat | Minek-
utanna az leginy el ment volna az Azzony nagi 
sirankozwa kesserewseggel be mene az hazba, az 
leginy nemydeore esmet ele vete magat . be 
ment esmet az Azzonyhoz [ K v ; TJk VI /1 . 20]. 

Az 1591-ből való idézet homályos fog-a miatt valamelyes 
valószínűséggel olyanféle 'megugrik' jel-sel is számolhatni, 
mint egy ilyenféle mondatban: uccu, vesd el magad! 

elévetemedik ? előre veti magát; a se arunca 
înainte; sich nach vorn werfen. 1792 egymást 
Szidalmazták, Péter is Szidta ŏrdŏngŏzte az 
Anyát, akkor reám is Puskát rántott az özvegy 
Papné, hogy Szál jak le az épületről, mert min-
gyárt le lő, Arczolatyához is fogta a puskát, de 
Popa Josziv elé vetemedvén, alig vehette el Annya 
kezéből a reám fogott fegyvert [F.lapugy H ; 
Ks X L V I I I / 7 . 6]. 

Az 'előkerül/vetődik' jel-sel is számolhatni. 

elévétetődhetik sorra kerülhet; a putea veni 
la rînd; an die Reihe kommen können. 1683: 
olly Perceptorságot viseltek(ne)k . . elsőben is 
mindenek elŏtt(is) az eŏ dolgok vétetŏdhessék 
elő az Országh előt okvetetle(n) [UszLt I X . 76. 
13 fej.]. 

elévétetődik sorra kerül; a veni la rînd; an die 
Reihe kommen. 1675: tetezett, hogy ez jövö hét-
főhöz egy hétre mind a’ két fél, készen legyen, et 
sine dila(ti)one ulla e dolgok akkor elő vétetődik 
[Kv ; TJk VIII/12. 9]. 1684 : végeztük . . . Fogarasi 
városúnkb(an) Kgltek(ne)k G(ene)ralis Ország 
Gyűlését promulgáltatni, holott^ Diaeták alatt 
agitaltatni szokot Causakis elő vetetŏd(ne)k [UszLt 
I X . 75. 16 fej.]. 1690: Ezen Causa mostanrul 
Differalodik a' Következendő szekre; a’ Diéta 
utan mi(n)gyar elő vetetődik legh elsőb(en) [Dés; 
Jk]. 1701 : a' praefigáit és dénominált Terminus 
alatt ugj Compareállyon, hogj ha suo tempore 
nem comparéal a’ series meg nem bomlik, hanem 
az ollyan suô tempore' nem compareálo Deputa-
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tusnak dolga leg utolszor vétetődik elé [UszLt 
IX. 27. 29]. 1711 az Biro Moises dolga mèg 
elö nem vètetödöt arra nékem gondom lèszen 
[Ks 96 Kornis Is tván feleségéhez]. 1746: Ezen 
Causa à jővő Sedr(ian) elè vétetődik [Torda; 
T J k I I I . 98]. 1761 : Ti t t . Dobrotsányi Mihály 
Thordai Posta Mester Vr(am) Sombori András 
Vr(am) ellen valo Causája in futuro Termino 
mind(en) haladék nélkŭ l t elé^vétetŏdgyék [uo.; 
T J k V. 56]. 1768 a holnapi napon . . . elŏ vetetŏ-
dik a Mlgos 3rom széki Continua Tablàn az eŏ 
kegyelme Causája [Uzon Hsz; Kp IV. 251]. 
1791 elő vetétődik ezen haz per a Mlgos Dévai 
Uradalom Székin [Déva; Ks 114 Vegyes ir. J k 
257]. 

elévetődik előkerül; a apărea, a ieşi la iveală; 
zum Vorschein kommen. 1742: Déés felől elé 
vetődvén Veres Sámuel az Háborúság u tán 
lá t ta hogy pusztába áll az ő Jószága, reája egy 
kalyiba forma házat tsinált [Kisenyed A F ; J H b 
Mány Öltyán (70) jb vall.] | a ' Háboruságos 
időbe, Veres Sámuel elé vetődék egjszer [uo.; 
i .h . ; J H b Opra Oltyán (70) jb vall.]. 1751 a ' 
Szekérrel el ment Mig Kozma elé vetődőtt [Maros-
sztkirály A F ; Told. 29]. 

elévevődik elővétetik, sorra kerül ; a f i luat la 
r ind ; an die Reihe kommen. 1773: (A per) a ' 
Böj t i Perioduson bizonyoson elővévődik [A.jára 
TA; KsMiss. I Henter Is tván aláírásával]. 

elévillámik elővillan; a apărea pe neaşteptate, 
a se ivi brusc; hervorblitzen. 1570 : Zeoch Gĕrgh 
hithy zerent vallya, . . . hal zozatot az hazban 
beleöl Mond volt Zabo Janosne Meny ky kwr-
wachka Mert Beled verem az kest. Ez Zoth halwan 
megh al az haz Eleot, E s Lat thya hogy Trombitás 
Demeter azon vyllamyk eleh, Es egy leankat az 
leorinch deák leanlat ky Tollyak az Ayton mynd 
az kyssebyk gyermekei egetembe es Beh zegezyk 
az aytot v tanna [ K v ; T J k III /2. 28]. 

elévon előhúz; a t rage afară, a scoate; hervor-
ziehen/holen. 1573: Eot thwes Antal Azt vallia 
hogy Az mely Eyel meg holt volna Zitane . . . 
eo Izente meg peternek az f ianak hogi oda Ieot 
volna az Igen Zirat ta E s azonba az lean vont egi 
Ladat eleh . . . Mondot hogi ez Tyed peter, az 
teobyt penig valamy benne vagion Nelwiwel 
Kalachsitĕnenek h a t t a [Kv ; T J k III /3. 240]. 
1595: Zöcz Mihály Wramtol vŏ t tem 2. Czatornat 
az Tanaczhaz feliben, k i t fel is vontat tam p(er) 
f 5 At t am hogy elevontak d 6 [Kv ; Szám. 6/XVIIa. 
253 i f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 

elévonat kb. e léhozat ; a dispune sä f ie adus ; 
hervorholen lassen. 1596: Kérik eö kgmet Byro 
Vramat . . . hywassa be ew kgme mind kewlseo 
Belseo Mezaros mestereket , es Inchye megh eoket 
hogy . . . az hús dolgabol fogyatkozas ne essek 
hane(m) az eó igiretek zerint l ó t es elegedendeot 
vagyanak mert a l ta lan fogwa eo kgmeknek gon-

giok leze(n) rea, hogy az teosersegre walo b a r m o t i s 
walahol talallyak eleo wonattyak, s le w a g a t t y a k 
[Kv; TanJk 1/1. 2 7 5 - 6 ] . 

elévonó be/előhúzható; care poate f i t r a s ; ein/ 
zuziehbar. 1757 A Kis Bóltban a két ablakon 
két ele vonó kártonbol valo supellat [ J o b b á g y i v á 
MT; Bál. 71]. 

elévonsz előhúz/vonszol; a t îrî / trage; hervor-
ziehen/schleppen. 1570 : Az zomzed Ázzon enge-
met Zyd kwrwanak, De Jer Lasd megh chak 
Myth chelekesnek wele Az harcherok Egyk ely 
hagya Másik vonza eleh, Az Vrays Joly T h w t t a 
ez dolgát, De azért veleh Lakot [Kv; T J k III/2. 
147]. 

elévontat előhúzat; a dispune să fie t r a s ; her-
vorziehen/tragen lassen. 1801 a nagy árviz 
a Tekintetes ur Tutaj jaiba is szélesztett el, de ugy 
hallom, hogy csak a Hajó Rétbe vágynák, onnan 
pedig ha a viz meg szál elé vontatom könnyen 
[Mv; TLMiss. Makkai Sámuel t t Vesenyei Dániel 
jószágigazgatóhoz], 

elexekvál lefoglal; a sechestra; beschlagnahmen-
1817 : A két hi tván Lova, karutzá ja , egy v(agy) 
két kisded miveletlen szőllője ugy tudom 
hogy Sárdon meg van, ha mások el nem exequályák 
aztis [M.igen AF KmULev. 3 Benkő Sámuel 
kezével]. 

elexekváltatik lefoglaltatik, végrehajtás alá ke-
rü l ; a f i sechestrat; beschlagnahmt werden-
1807 Szálkai Antal MBándi jószága elexequal* 
tá t ik [TS1-28]. 

élezet (hegy)él/gerinc; creastă/coamă de munte j 
(Berg)Karúm, Grat. 1800: a ' P tyá t ra álbátôl 
Kŏód felé nézve, láttzik az árkon túl egy ki te t t ig 
magos Domb és Bèrtzes Helly . . . , ez az élezet 
választya már i t t a ' Kŏdi H a t á r t a ' K e l e n t z e i t Ö J 
[Benedekfva Sz; BfR 58/21 Fodor Vaszüi 
col. vall. Vér völgyi Bányai János kezével] I a 

Határ . . . fel tér az óldalra K ŏ ŏ d felé, és az azon 
lévő a ' többeknél inkább ki t e t t z ŏ magoss D o m b -
nak előre Kŏŏd felé rugó Bértzes élezeti vagyo^j 
melly élezet ütközik meg azzal az árokkf1 

melly ugy neveztetik Paroú Hidsuluj [uo.; 
Csatári János (50) ns vall. ua-nak kezével] | f o r d m 
a ' Ha tá r Kŏŏd felé egy ki t e t t z ŏ magass Hegy** 
. . . , ennek a ' magas Hegynek Bértzes é l e z e t i n ^ 
. . . megyen a ' Ha tá r addig az árokig, mely Paf<^j 
Hidsulujnak hivattat ik [uo.; i .h. Bősházi Szilagy 
Mihál (50) col. vall. ua-nak kezével]. 

éleződik élesre köszörülődik; a f i ascuţit; f e ' 
scharf t werden. 1824: Négy Csákány éleződd 

1 f. [Kv ; KmULev. 3]. 

elfaesar elcsűr-csavar; a o suci/învîrti ; (vf ' ſ 
drehen, deuteln. 1796 De én t a l ám nem oknél*^ 
tar tok attól, hogy eltekerik f a t sa r j ák e’ dolg0*' 
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a ' vüágosságot homállyal bé borityák, az igaz-
ságot elpalástollyák [Gernyeszeg M T ; T L Málnási 
László ref. főkonz. pap lev.]. 

elfacsarás csűrés-csavarás; răsucire; Verdrehung, 
Deutelei. 1842 : hiába törekedik panaszlo Hadnagy 
Atyánkfiának igazságos kérelmét . . . Szoszolloi 
el fatsarásokkal bé lárvázni [Dés; DLt 1452]. 

elfacsarodott félrefacsarodott; sucit într-o pa r t e ; 
seitwärts gedreht. 1846 a’ kérdés a la t t i Ioszágba 
• . . volt egy el fatsarodott le süllyedt ház [Havadtő 
MT; TSb 49]. 

elfagy 1. befagy; a îngheţa; zufrieren. 1721 
az to az őszön igen tele liven ugy fagyot el az 
vize az malomra ki fojvan [TK1]. 1783 vágjon 

égy égy kövii két Lisztelö Malom, igen dere-
kas; ezek Télben is el nem fagynak, minthogj 
meleg feredŏ viz jö réája . . . a Halász . . . a m i n t 
a To bé fagy azonnal minden tehetségét arra 
fordittsa, hogy Csikót fogján [Nagyrápolt H ; 
JHb XXXI. 28]. 1836 : A nap számokat a rovás 
szerént számba kell venni hogy mihen t elfagy a 
tó azonnal a Nád vágáshaz lehessen fogni [Maros-
csapó K K ; Berz. 21]. 

2. megfagy; a îngheţa; gefrieren. 7 739 : Vettet-
tem . . . Berkében elegyesebb ŏszbúzát m 13 E l 
fagyván hirtelen a föld többet nem ve the t tem . . . 
NB. A Berkében vetett búzám egeszszen el veszett 
(M.köblös SzD; RLt Rettegi I., DiarOec. 5]. 

elfagylal el/kifagyaszt; a face să îngheţe ; gefrie-
ren lassen. 1825 : abban az esztendőben az az előtti 
őszön, a' hideg, és fagy korán bé álván, az őszvetést 
még tsirájában el fagylalta [Kercesora F ; IB] . 

elfajul elfajzik/romlik; a se deprava/s t r ica; 
entarten. 1708 Az Sarkanyiak m á r u g j el fa jul-
ta(na)k hogj szot sem akarnak fogadni kemeny 
parancsolat mellet ki adtam kgd dispo(siti)ojat 
• de soha meg eddig nem effectual ta that ta(m) 
véllek [Fog.; K J . Fogarasi János lev.]. 

elfajult fajtalan, erkölcstelen; depravat , stricat, 
destrăbălat; entartet, unzüchtig. 1823 : Branyits-
kán resideálo Mlgs özvegy Jósika Is tvánné Tővisi 
Borbára aszszonyt igenis jol esmérem . . . és 
Esztendeig főzője voltam . . . va lha tom azt bizo-
nyoson . . . , hogy az utrizált aszszony el fa ju l t 
életre vetemedett, mellyből rosz hire neve is 
kerekedett [Déva; J H b F. 48 Popa Mariska 
Dsoszán Szimionné (20) vall.]. 

elfakad. Csak szk-ban: ~ nevetve nevetésbe 
tör ki, kirobban belőle a nevetés; a izbucni ín rîs, 
a-1 utnfla pe cineva rîsul; laut auflachen, in Ge-
lächter ausbrechen. 1765 : az Aszszany Jabrotzkine 
Asz(szany) azan el fokadat t nevetve [Szenthárom-
ság MT; Sár.] * ~ sírva sírásba tö r ki, sírva 
fakad; a izbucni ín pl îns; in Weinen/Tränen 
ausbrechen. 1618 : Mikor ezt hallotta®, hogy urunk 
őnagysága vélem is beszéllett, nekiugrék az ágyba, 
& kiáltani kezde s elfakada sírva, hogy ha énvélem 

is beszéllett u runk őnagysága, h á t hol az ő digni-
tása ? [BTN 85. — »Kamuthi Farkas , a kons t an t i -
nápolyi főkövet]. 7639: egjkor el f o k a d a sirua, 
s monda jay Istentelen kurva n a m al tal ver i az 
szüuemet [Mv; MvLt 291. 196b]. 1771 Tóbiás 
Juon házánál magamis jelen vol tam egj a lka lma-
tossággal az őreg Popa Danüával , a ' kiis i ta l köz-
ben i t tas lévén, m o n d a : J á j nékem hová légyek 1 
mert el vesztém lelkemet, mivel Tyiu Győrg je t 
aggraváltam azzal, hogj Is tenemet őszve sz id ta 
. . . el fokodván sirva m o n d a : igen h i r te lenkedtem 
és bánom tselekedetemet [Bukuresd H ; K s 113 
Vegyes ir.]. 7773/7778 : kérdeztem, hogy m i okbol 
tselekedte, s elfokodott sírva [ I lencfva M T ; 
DLev. 6]. 

elfakaszt e l /á tszakí t ; a r u p e ; durch/wegreißen. 
1656 Tudo(m) azt hogj mikor az Nemz. H u s a r 
Péter Ur(am) g a t t a t el f akasz to t t a ua la az uiz. 
Sz : Giőrgiőn duga t t ak de ne(m) tudo(m) h a Benes 
Jstua(n), uagi Csiszér Ferencz d u g a t t a [Szent-
györgy Cs; BLt 3]. 

elfárad 1. k i fá rad /merü l ; a se obosi ; sich e rmü-
den/ermatten. 1585: 6 J u n y Az foga rasy 
király funda to ra J ú wolt Ide Loway el el f a r a t t a k 
Baniabŭkinel, B Vra(m) kü ldö t te eleiben K a n t a 
Miklóst 2 Lowaúal f ize t tem f — d. 25 [ K v ; Szám. 
3 /XVII I . 6b, 7a Gellien Imre sp kezével] . 1629 : 
mikor Czimbalmos I s tván az lova t b e r b e n a t t a 
volt, es Zabo I s tuan ra i ta el mene, akkor az egy 
kapta te temen kivűl semmi nyavalya ia n e m vol t 
. . . Hal lo t tam Szabó Is tuantol hogy m o n t a n e k e m 
hogy im ream akaria az lowat ve tn j , n e m t a g a d o m 
hogy nem űte t tem, mer t el f a rado t n e m m e n t , 
eleottem ha i to t t am [ K v ; T J k VII /3 . 60]. 1829: 
a ' lovak felet te erősen s ikomat tak — el vo l t ak 
fá radva lassan mentek [ K v ; P k 6]. 

2* belefárad/un; a se obosi/plictisi d e c e v a ; 
einer Sache müde/überdrüssig werden. 1 6 1 8 : 
Juszuf csausz kiaggott és e l fá rado t t be t egesede t t 
az tolmácsságból [BTN 117]. 1779: m i n d az 
Felsőbb, mind az alsóbb Tisztek, ú g y m i n t I s p á n y , 
szolgabiro, és Birák el u n t á k és el f á r a d t a k r a j t u n k 
az sok executiok(ban) es sok excon ten ta t io k b a n 
[Torockó; Thor. 21/20]. 

elfáradt 1. k i f á r a d t ; obos i t ; m ü d e geworden . 
1843: (Az adószedő) midőn a ' res tans Con t r ibu t io 
fel ha j t á sá t végre h a j t a n i tö rekede t t vo lna , — 
. . . el f á r ad t segédjével edgyü t t b é t é r t a ' 
kortsmároskodo I f j . Bakó Andráshoz égy p o h á r 
Bor meg i tala véget t [Dés; D L t 586. 1]. 

2. k imerül t ; e x t e n u a t ; erschöpft . 1609: Ka l la i 
Mihály es Egri J ános varad i pos ták . . . ke renek 
Biro vramtol Fekete Toigh lomakat, m e r t az 
Huniadi el f a r a t louakon eok el n e m m e h e t n e n e k 
[ K v ; Szám. 126/IV. 326]. 1739 : Az idei t e r m é k e t -
lenségre nézve valóban t a r tha tn i , h o g y a sok 
tereh-viselésben el fáradot t szegénység elszéledésre 
s már a békesség u t á n pacate lévő szomszéd orszá-
gokra való szökésre ne vetemediék [SzO VI I , 
401 gub.]. 
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elfarag levág, lefaricskál/faragdos; a tă ia bucată 
cu bucată ; abschnitzeln, nach und nach abschnei-
den. 7778 : azon barazdálással tudom bizonyoson, 
hogy a' Mlgs Grof Wass Uraknak földeikből sokat 
el faragtak, foglaltak [Mezőméhes T A ; Wass 2 
Triff Nyiku (72) jb vall.]. 7833: az ket u t köszt 
lévő lább földének szamszédgya K Szente Pál 
Ur egy nyéhány az igaz métá já t eppen nem tudható 
Commetaneusokkal fölgyét ki jár tot tván a Mgs 
Uréböl a ' felső részén fél az alsón majd egy ölet 
el jártak, holot még az idénis faragtak el belőle 
[Msz; Berz. 19]. 

elfáraszt 1. kifáraszt ; a obosi; ermüden/schöp-
fen. 7736 (A táncban) ha jól tanolt leány volt, 
úgy elfárasztotta az legényt, mig minden egyet-
mása a testitől megizzadott [MetTr 331 — 2]. 

2. e luntat ; a plictisi; überdrüssig machen. 
7586 Aggyá Biro vram eo kgmek Eleibe eztis 
hogy Nagy sokak lm mar el faraztot tak volna, 
kik hol Clastromba, hol keo kertekbe kewanniok 
az halottokat t emet te tn j Nem az vy temeteo 
kertbe®1 [Kv; T a n J k 1/1. 35. - aTi. az 1585 
tá ján dühöngő pestis alkalmával nyitot t Házson-
gárdi temetőbe]. 

elfaricskál elvagdos, lefaricskál; a tăia bucată 
cu bucată ; nach und nach abschnitzeln/schneiden. 
1797 : nem egész főidet keresünk hanem tsak 
barozdát mellyet el foritskáltak Mikolaianusok 
földünkből [Kük. J H b XIX/57]. 

elfásul fásulttá válik, fásultság fogja el ; a deveni 
apatic/indiferent; abgestumpft werden. 1861 : Az 
ember a ' nagyszerű, 's gyakori szerentsétlenségek 
közt elfásul rendesen, 's közönyössé lesz [Gyalu 
K ; RAk 64], 

elfed 1. (szőlőt) (be)fed; a îngropa (viţa de vie) ; 
einhauen. 1570 : Mogioro Esthwan . . . az zeolet 
Byrta valamy Ideigh, Es egy kort ky keletre az 
zeolet meg hay ta t t a Az Theob mywet Mint zwre-
tygh azonba hat ta , es Mikor ely kellet volna fedny 
eotet kerte hogy megh feyche Es ely fedye, 80 
pénzt adot neky es eo ely fet the [Kv; T J k III/2. 
174]. 1587 Az Kayan to wty Zeoleoheoz walo 
keolchyegh Három zedeonek at tam . . . d. 12. 
Meccettek meg 7. a t t a m d. 84. Fettek el 8. 
a t tam . . . d. 96 [ K v ; Szám. 3/XXXIV. 5]. 1606 : 
14 8bris Az Hasongarti zŏleöt fedtek el negie(n) 
azzonnepek, a t t am . . . d 40 [Kv; i.h. 12a/I. 47]. 
1728 : Szüret u tán Száz t ŏ Szőlőt el homlitanak, 
annak utanna meg mettzik és el fedik [Torda; 
J H b Jósika Mózes ir.]. 1784 : fogadtam Vintzel-
lérnek Tulokdi J ános ö kimét . . . tartozik ŏ 
klme, az őszszel ve t t Palánt Szőllőt is Maga 
szüreten jelen lenni, és illendőképpen el fedni 
[Somlyó Sz; IB]. 1789 a szőllőket a hogy lehetett 
s az idő engedte le nyomtat tuk és jobb részit 
el fedtük, de még fedetlenis vagyon, de le vagyon 
nyomtatva [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

2. befed/ takar; a înveli/acoperi; zudecken, ein-
hüllen. 1812 : a Maurer Ur(am) négy Lovas kotsija 
. . . megterhelve men t Kelementelkére a' meg ter-

helt Baklya és Kassa valami takaró B o r í t é k a i 
lévén elfedve [Héderfája K K ; IB]. 

elfedés (szőlő)fedés; îngropare (a viţei de vie) i 
Einhauen. 1587: Kevŭetkezik az Zeoleore walo 
keolchiege . . . Az Zeoleonek . . . venike Zedese® 
. . . Az Zeoleonek el fedeseh | Az Zeoleonek el 
fedése 20 die octobri (!) voltanak fedeok 20, 
fizettem 1 p(ro) 12 d. [Kv. Szám. 3/XXVI. 21, 
23. - aOkt. 19-én]. 1589: Zeoleok el fedese. 
14 Octobris kezdettem el a ' Zeoleok fedeset volta-
nak ez napp 10 a t t am nekik f. 1 d. 20 [Kví 
i.h. 4/XI. 27]. 1746 (A szőllő) Metszéseért 's el 
fedeséért fizettem András(na)k dr. 240 [M.köbU* 
SzD; R L t Rettegi I., DiarOec. 43]. 1793: A 
Szüva pálinka ki főzést el végezték A' S z ő l ő -
nek el fedéséhez is hozza fogtak [Girolt Sz; J ^ 
36 LevK 363]. 1827 Ezen telkét Biro Colom* 
. . . jŏvŏ menő u t tya fel tudódik szőllö el fedési-
től szŏllŏ ki kötéséig [Balázsháza Sz; Wass. C o n s c ſ -
359]. 

elfedet (szőlőt) fedet ; a dispune să se î n g r o a p e 
(viţa de vie); einhauen lassen. 1570: Twgi** 
hogy az Kwpas Janos oly zegen Ember volt hogy 
megh zeoleyet sem fedhette ely hane(m) az zom-
zedsagh fedete ely neky [ K v ; T J k lllßě 139J-
1609: Az Ven Janos papnak Thorday praedik*' 
thornak Mint hogy eggyedul vezeodeot az zeó-
leye el takartatassaba(n) hogy el fedesse kuj-
deőttem eo kegme(ne)k . . . f 2 [Kv; Szám. 126' 
IV. 127]. 1787 : A szőlőket már alkalmasint m ^ 
el fedettük, a mi hát ra vagyonis, le vagyon fek-
tetve s a karóval nyomtatva, ha s z i v a l k o d n é k a 

főid valamit aztatis bé fednök [Bencenc H ; \ 
Bara Ferenc lev.]. 1794: a Benedekfalvi Szőllö 
a héten fedettem el Botos veszszot is isa r a k a t t a d 
a mult héten beleje [Szilágycseh; IB. Fogara* 
István lev.to — a így kétszer l bDec. 4-én]. 

elfedettet (szőlőt) f ede t t e t ; a dispune să Se 

acopere (viţa de vie); einhauen lassen. 7629 • ^ 
Zeoleore András Vr(am)ek(na)k gongyok leg^j! 
megh meczetessek es el fedettessek [Kv; TaöJ* 
50]. 

elfedez elpalástol; a muşamaliza; bemăntel^ 
vertuschen. 1765 : Fiának . . . minden ellene tsele' 
kedett vétkeit s habáit (!) el fedezi, azokrol ing?e: 
meg sem emlekezik [Torda; P k 2]. 1808 : 
István . . . az Annyát két izben meg t a s z i g 3 ^ 
vala . . . az első taszítást az Annya el titkolta 
Fijának hibaját el fedezvén meg b ü n t e t ö d i k eg/ 
forintal . . . ã második tasz i tasért . . . t s u p á f l 
Fi ja 3 vonás forintal [Nagykapus K ; PAk W ' 

elfedhet befedhet; a pu tea îngropa/acope^' 
einhauen können. 1570: az Kwpas Janos 
zegen Ember volt hogy megh zeoleyet sem f e 

hette ely hane(m) az zomzedsagh fedete ely n f ^ 
[Kv; T J k III /2 . 139]. 

elfedődik befedődik; a f i î n g r o p a t / a c o p ^ 
eingehauen werden. 1836 : A Szőllö nem fedŏdö 
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még egészszen el, azt most is fedik, ha több hó 
's nagyobb fagyás nem lessz, még nem ár tot t 
eddig elŏ a’ fá jának [Zsibó Sz; W L t Nagy Lázár 
lev.]. 

elfekélyesedés ulcerare; Vereiterung, Geschwür-
büdung. 1845 : Sebész Lengyel Joseff . . . Böződ 
Újfalvi bizonyos kisdedeknek oltás következté-
benni el fekélyesedésekkel vádoltatot t [Usz; UszLt 
XI. 85/4. 103]. 

elfeketedik elfeketül; a deveni negru, a (se) 
înnegri; schwarz werden. 1716: már éppen el 
feketedet vala, tiszsztességgel légjen mondva az 
szemérem teste [Nagyida K ; Told. 22]. 1765 
a' Commissarius . engemet két istrángnál fogva 
gombolyégba kötöze, s két óráig ugy ta r to t t 
kötözve, osztán el bocsátta, de az kötözés 
miatt ugy el feketedtem s sanyarodtam volt, 
hogy alig álhatók vala lábra késöreis [Borbánd 
AF; Eszt-Mk Vall. 163 -4 ] . 

elfeketít 1. elfekít 

? elfekít befeketít/mocskol; a ponegri; an-
schwärzen, besudeln. 1667 u. : ke t leuelibenis ir 
kgd miltatlan uoltomra, egikben hoza ele kgd 
Dauidot mit irion, ez melet hogy en kgd(e)t el 
fékitem (!) légyen, de hogy fekitetem kgd(e)t el. 
Noha, ha nekem őrőke uitet uolnais [GramTr 
XVIII. 645]. 

elfeketül elfeketedik; a deveni negru, a (se) 
înnegri; schwarz werden. 1584: Negy hety gler-
mekemet meg fogak, es az Aztalra teowek, valtigh 
Akarok vala zolany es en magamis emelkedny, 
de Ne (in) lehete De hog' el Menenek fel kelek, es 
az Aztalon talalam az giermeket h a t a ' forgo 
chontiat ky veottek a ' lababol es az vallatis ky 
veottek es egy hétig t arthat am mind el feketewle 
s meg hala | Kochis Georgne vallia, Vitéz Mihalnet 
giogita ez Zeoldne es keze miat el feketwle a’ 
teste [Kv; T J k IV/1. 250, 256]. 1729 : fel oldoz-
tatások után lát ta hogj Bálás Juon két kezin 
a' Spárga njomán a ver ki serkedezett egy néhánj 
helyt, és kezei el dagadoztanak és feketültenek 
[Sövényfva K K ; TSb 51]. 

elfeledi magát kb. elmerül gondolataiban, bele-
felejtkezik gondolataiba; a se adînci ín gînduri; 
sich in Gedanken verlieren. 1838—1845: elban-
dalkodik: elsüllyed gondolataiba, elámul, elfeledi 
magát [MNyTK 107]. 

Figyelemre méltó, hogy az erdélyi régiségből nem került 
elŏ adalék magára az elfeled igére, csak fenti szk-ára, valamint 
száimaaékaira. Az elfeled igére a NySz a PPB-ból hivatkozik 
egyetlen erdélyi adalékra. Egyébként MA-en innen az erdélyi 
adalékon k£vül a NySz-ben nincs egyetlen újabbkori adalék 
sem, a többi mind X I V - X V I . századi forrásból való. 

elfeledkezés megfeledkezés; ui tare (de); Ver-
gessen. 1712 : látván Naghságodnak rollam való 
ugy (!) el feletkezesit, akartam magamot Naghsa-
godnak esziben ju t ta tn i [Torja H s z ; J H b I I I . 
K. - Káinoki Bórbára gr. Csáki Istvánhoz]. 

elfeledkezik 1. megfeledkezik; a u i ta ; js., einer 
Sache vergessen. 1574 : Mondotta az vra Byzon 
chodalkozom Rayta hogi Illen modon ely felet-
kezet rolla az Aranyról Kappa Antal, Maga semmy 
Nawaliaya Ne(m) volt kyben Illenmodon ely kellet 
volna feletkezny rola [Kv; T J k III/3. 315]. 1575 : 
nemely orzagwnkbely hytwan partos emberek 

mind tyztessegekreol, embersegekreol, mind 
peneg hywsegekreol, es hazayok zeretetyreol el 
feletkezwen, Bekessela eozwe coniurahvan, es hadat 
my ellenewnk tamaztwan, minket es az zegeny 
hazat el akartak rontany es vezteny [Báthory Erd-
Lev. I, 330—1 fej. — °A fej-i székre törő Bekes 
Gáspárral]. 1663 : méltatlan alazatos hiverül szol-
gajarül ne feletkeszszek el [KJ] . 1673 a ' leány 
elebbeni igireterűl el feletkezet el vőtte a’ Hajdú 
Marto(n) ajjándekat [SzJk 121]. 1745: Urához 
vagy hites férjéhez való kötelességéről el feletkez-
vén, in Scandalum Xtianor(um) idegeneket adinit-
tal t magához és czégéres parázna életben lélegzett 
[Torda; T J k II . 18]. 1762 Serbán nevű Jobbágy 
Kotsissa el feletkezvén ezen Nemes Ha-
zank(na)k a Potentiakrol irt szoros Törvényerői 

Mera et t absoluta Pontentia mediante meg 
támotta, halálra verte, taglotta, testétt kékittette, 
kar já t el rontotta [Msz; Ks 67. 48. 31]. 

2. nem gondol vmire, nem törődik vmivel; a 
nu-i păsa de ceva, a nu se sinchisi de ceva; sich 
um etw. nicht kümmern. 1753 ez u tán Quartel-
lyost nem tartunk, s az adorolis minden ember 
feletkezzék el, mert ha most meg adgjukis tŏ t szőr 
nem fogunk adni [Árkos Hsz; Törzs. Mich. Bara-
bás (33) pp vall.]. 

3, elfelejt; a u i t a ; vergessen. 1570 : Jol lehet 
hogy Talam volt eo theole valamy zo az Sententia 
feleol. De Nem emlekezik Rea annye Jdeotwl 
fogwa Mynt leot es hogy leot, ha zynte azkor 
valamyt zolt volnais hozza, De az Sententianak 
c(on)tinenciaia feleol mynt volt ely feletkezet 
[Kv; T J k III/2. 3]. 1626 volt egi feje keóteót 
hittel keóteles Jobagia es szegeòdeòt szolgaja 
Fellajtara, Kelemen Jstván nevw, ki mind 
szegeódsege es hiti melleól el szeŏkeòt volt 
Suki Benedek Uram . . . megh fogata es . . . mere 
ülyen vegeszesben, hogj Jeòjŏn hasza lakjék vez-
tegh, eddegh való vetkejrűl el feletkezik [Meleg-
földvár SzD; SLt EF . 6]. 1631 Hallotta(m) 
Czetri Giörgitúl magatul hogj varga Menyhart-
neual eggjüt haltak, monta aztis hogj eo 
menie szer tet te megh neki de en az számáról 
el feletkezte(m) [Mv; MvLt 290. 61b]. 

elfelejt 1. vmi emlékezetéből kiesik; a-i ieşi 
din minte/cap; vergessen. 1584: Zeoch Giarfas 

Mégis Ne veszte vala Attiarole vagy Anniarol 
Minemeo Attiafia de Ne(m) emlekeze(m) rea el 
felejtettem [Kv; T J k IV/1. 329]. 1588 : Kyulte 
volt az Thanachy Sámuel deákot Zabo Georgyel. 
el ne feleychye valamy p(er) dolgabol az harmin-
zadossal [Kv; Szám. III /4. 16]. 1629 : Kis János 
Deák Ura(m) . . . fassus est En miuel Deák leuen, 
sok ideigh való dolgát hogj el ne felejczek (így l) 
fel szokta(m) írni, es az emlekeztett az elmúlt 
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dologra [Mv; MvLt 290. 174a]. 1641 : mikor az 
hat tarokat hassogattak eőttet az birtok keőnel 
megh vertek egi korbaczal hogi az ha t ta r t el ne 
felejcze az veres v tan tizen ket pest adtak neki 
[Csokmány SzD; J H b K VIII /8 pojaniczai Bankos 
Peter (65) jb vall.]. 1765 Meg ŭtel Márkos Péter, 
de azt elne felejtsd [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 
1780 : szivem örömére szolgál az nekem . . . hogy 
T P Szatmári Uram a Nemes I f jaka t különösön 
fel jár tatya és az Valásra tani tya . . . azért azt 
az drága időt ne vesztegesd el édes kedves Fiam 

ne tsak meg tanuld mint a Szajkó és az után 
hamar el felejtsed mivel mind Eletedben mind 
Haláladban a teszen boldogá [Nsz; Borb. I I 
Bethlen Kristina lev.]. 

Sz s míg él sem felejti el. 1750 : azt izente 
nékie hogy ha szűretelni el nem mégyen, úgy el 
lapatoltattya mig él sem felejti el [Zovány Sz; 
Told. 3] úgy jár, hogy soha el nem felejti. 1806 : 
hogy ha a bitang Professortola függesz úgy jársz, 
hogy soha el nem felejted [Sáros K K ; DLev. 4. 
XXXVII I . — aDósa Gergely professzorra von. 
ő valóban törvénytelen szülött volt]. 

2. elfeled (vkinek vmüyen bűnt/vétket) ; a da 
uitării; (eine Sünde) vergessen. 1613: Eo felsegea 

az Orzagal ellene valo vetsegwnkertt, feleolleonk 
az minemeó Articulust Íratott es Czinaltatott 
volt, melliett vgian kys niomtattak volt, azokott 
eo felsege cassaltassa es ki vonassa, Arulo neveonk 
orzagunkban semi fele rendteol ne legien, tiztes-
segeonk hellien maradgion, es minden ellene valo 
vetkejnk es dolgaink condonalua es el feleitue 
legienek [KJ. — a Báthory Gábor fej.]. 

3. megfeledkezik; a u i ta ; js., einer Sache ver-
gessen. 7653 : nem csak felverék, de ugyan meg 
is égeték mind tornyot, templomot, eskolát. Erről 
sokat kellett volna írnom a hol helye volt, de 
elfelejtettem [ETA I, 69 Nsz]. 1711 : az skézáta 

. el ne felejcsed [Szentpál K K ; Ks 96 Haller 
Gábor lev. - ftÉrtsd : csézát]. 1729/1776 :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 éf felében 
részek, kikhez képest méltább(an) azokis megh 
kezdik kérni, és én ugy együld elis unom az fizetést 
[Somkerék SzD/Sv; Wass]. 1792: Tegnap el 
jövetelemkor az örmény sok Csatsogása miat el 
felejtettem jelenteni [Vajdasztiván MT; DE 4]. 
1812 : Fennebb elfelejtettem említeni . . . a Maurer 
Ur(am) négy Lovas kotsija . . . megterhelve ment 
Kelementelkére [Héderfája K K ; IB]. 

elfelejtet elfeledtet; a face pe cineva să ui te ; 
vergessen lassen. 1618: Kegyelmes uram 
csakhogy Jenőt felejtesse el vélek1 [BTN 104. — 
•A törökkel a Jenő vára átengedését sürgető köve-
telést]. 

elfelejtett k i fe le j te t t ; u i t a t ; vergessen. 1629 : 
Az elfelejtett dolgot Keöteles Miklosne igj refe-
rallia . . . [Mv; MvLt 290. 188a]. 1638: Szigjarto 
Gergely el felejtet dolgát ez szerent referallia az 
mint Monar Szabó Janos [Mv; i.h. 291. 124b]. 

elfelejthetetlen 1. elfeledhetetlen, el nem feled' 
hetŐ; de neui ta t ; unvergeßlich. 1737: orczám 
nagy pirulásával és bestelenségemmel is engedel-
meskedém a Nats(ág)od porontsolattyának, a 
melly nékem el felelythetetlen meg bántodásomra 
eset [Szentiván Hsz; Ap. 4 Henter János Apor 
Péterhez]. 1745 : Constal világoson e x h i b e a l a n d ó 
citatoria Relatoriamnak sériesséből minémű mots-
kos és holtig el felejthetetlen gyalázatos s tulajdon 
keze Írásával i r t t pasquüussával, injurialta és 
afficialta az I. az A vrat ő Ngát [Torda; T J k H-
27]. 1821 : A nem régiben kegyetlenkedett elfelejt-
hetetlen éhségbena nem győzvén a korpa és csusza 
szegény eledel mellett a rendetlen és sullyos szol-
gálatot instántiánkal folyamodtunk eo Ngához 
[K; KLev. - *Az 1817-1818 t á j án - a rossz 
termés miat t — uralkodó szörnyű erdélyi éhín-
ségre von.]. 

2. el nem múló, meg nem szűnő; necontenit, 
neîncetat; unaufhörlich, beständig. 1688: Az én 
szerelmes feleségemet, a ki minden keserves & 
bajos dolgaimnak társa volt, elfelejthetlen szomo-
rúságomra szólítá ki Isten estve tíz óra felé Ebes-
falván [AMN 279]. 1729: Anno 1729 Die l 6 

Mensis Marty Déli u tán három orakkor mult ki 
ez világból Az én kedves édes Atyám Uram 
Nagy Sigmond el felejthetetlen holtig valo Szomo-
rúságunkra [TKl Petki Nagy cs. szám. 5a]. 1751 ' 
az Ur(na)k emésztő szele e virágot4 érdekelni kezd-
vén mind addig lankasztá mig . . az I(sten)uefc 
drága kertében a tőbb szép virágok közül épp®0 

ki száraztá, énnekem meg keseredet Atyának 
felejthetetlen bánatomra [Szászújfalu Szb; Told-
67. - aA kisfiút]. 

elfelejtkezik 1. megfeledkezik vmiről; a uita 
de ; js., einer Sache vergessen. 1730 : Mindezekéi* 
pedig Mihálcz Ferencz Uramis igire Mikó Judité 
Asz(szonyna)k . . . hogy . . . Maga imádságibaij 
is Miko Judi th Aszszonyrol ugy Praedeceszorir°j 
is Istent Szólgálni el nem felejtkezik [Somolyo*' 
Borb. II. - aCsíksomlyó]. 1745: (Az alperes) 
I(ste)n és Haza Törvényiről elfelejtkezvén, sofc 
emberséges emberek Házát maga parázna életév^ 
meg zavarta, feleségeket magához hódítván [Torda î 
T J k I I . 67]. 1787 kegyes jó Válaszú Leveli 
alázatos tisztelettel vettem, a mellyben is KegyeseJ 
méltóztatott azon Alsó Detrehemi Joszagö^ 
kiadásáról ígéretet tenni . . . Én mindezideté 
tartózó kötelességem szerint el is várakoztam, 
már most talám rollam el is felejtkezet Nagytság00 

[F.detrehem TA; Born. IX . 52 Bágyi Ágnes & 
Bornemisza Ágneshez]. 1843 : Elfelejtkezett to-
vábbá a ' Mlgos Báró Ur arrolis, hogy az Expof l e?f 
aszszonynak 183lk Esztendő December 23k»j 
adott Moringos kŏtelezèsibe Szt-Mihálytel* 
Jószágnak el adásába csak is azon tiszta feltétele 
mellett edgyezett meg a Báróné, hogy . . . legalá? 
az . . . Ioszág tisztába hozodgyék [TLt KÖ&& 
ir. 438/1844]. ^ 

2. elfelejt vmi t ; a u i ta ; vergessen. 1765 : 
átkozodo szokis voltak, melljekröl már elfedj, 
keztem régi lévén a dolog [Tarcsafva U ; * J' 
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7767 azonn Láda mitsodás festékű 's szinü vólt, 
arról elfelejtkeztem [Désfva K K ; Ks 21. XVIII . 
78]. 1770 : Az oculatiokar micsoda státusban volt 
a Kis Kűkűllő nem tudom, már elis felejtkeztem 
rolla [Ádámos K K ; J H b LXVII/124]. 1774 : 
Csutak Uram két Esztendők alat hogy it ten Tisz-
teskedet, az Urasag Borabol két hordoval meg 
ivut a maga Dimensumán kivűl Pálinkátis mézelve 
felesen de mennyi lehetett arról el felejtkesztem 
[Mocs K ; KS. Conscr. 9 2 - 3 ] . 

elfelejtődik feledésbe megy/merül; a fi da t 
uitării, a fi u i t a t ; in Vergessenheit geraten. 
1724/1779 el ne felejtődgyenek, ugy vagy két 
jo Faragó Ember mingyárt jŏjjen ide fa vágni 
[Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 1794: 
azon kiváltott szántó fòld(ne)k eo Nsgak Láb 
szántó fŏ ldjŏk felöl való régi igaz métá ja 's boroz-
ó j a annyéra el felejtődött , és Difficultásban 
vétetŏdŏtt, hogy . . mindenkor egyik a' másik 
ki jártatását kéttségben hozván, annak valoságos 
borozdáján a' két fél szomszédság . . . meg sem 
nyugodott [Ádámos K K ; EMLt]. 1834: Azon 
három véka Árpa Percipiáltatatt , tsak rolla 
említést tenni ot tan el felejtődet [Sajókeresztúr 
SzD ; Born. F. I lg]. 7850 : méltóztassék Nagyságod 
is fel jegyezni ne hogy el felej tődjék [Görgény 
MT; i.h. F. Via Csiki Sámuel br. Bornemisza 
Jánosnak]. 1853 : ezt meg Ígérted volt, de hisz(em) 
el felejtődet [Kv; Pk 6]. 

elfér a avea loc, a încăpea; Platz habén. 1573 : 
en azonyomtol meg keówettem wala hogy Eo<zve> 
hagya raknom, miwel hogy az enymis el feryen 
mellette mert t <az e n ) Eóczem faya zelel fekzick 
wala az nogy ho alat [Kv; T J k I I I /3 . 198d]. 
7633 : mikor en haza menek la tam hogy az mi 
házunknál az katonak az Leaniokkal tanczolnak, 
es miuel az mi gerendara keoteot szalonna(n)ktol 
eòk el nem fernek tazigaltak lógattak, egykor 
vram megh nita az a j tó t es monda az Leanioknak 
mennienek el [Mv; MvLt 290. 118a]. 1732 A 
meg irt Curia Különben jo tágos lévén, az 
itt való Oeconomiához való Curia mindenféle 
meg kívántatható épületeivel edgyüt t r a j t a jo 
tágossan s tisztességesen el fér | Ennek oldalához 
ragasztatott, négy földben ásott ágasokra, hasonlo 
magossan szarvazott fedet t a Csűr fia, melyben 
el fér buza Gel. 400 [Szászsztjakab SzD; TSb 
51]. 1754 : egy jo szint az melly a la t t 10. Lovak 
el ferjenek agosokra csinál [Aranyoslóna TA; 
JHb XXIX/39]. 1772: a ' silipnek alsó vége alá 
hal u tán bé jártunk, az holottis oly nag j üresség 
volt, hogj a’ Silip alatt egj kevéssé fe jünket meg 
hajtván el fértünk fenn álva [Ádámos K K ; J H b 
I/XVII/286]. 1828 : Van még égy Czigány Huruba 
is Pál Petre kertye felett épitve égy arokba, tsak 
annyi lévén mennyin a’ huruba el fér [Mohaly 
SzD; Wass]. 

elférgesedik el/megnyüvesedik; a deveni vier-
mănos; madig/wurmig werden. 1716 : el férgesed-
vén igen a’ sodor . . . [Küküllővár K K ; UtI] . 

elfizet 1. kifizet; a plăt i ; bezahlen. 1592 : Ratz 
András . . . vallia: hogi zekeret, louat olaios Ianos 
ada el Vegh Gergeliet ammie vala, mind el fizete 
[Kv; T J k V/ l . 257]. 1640 : vágjon megh kesz 
pénz jelen f. 68 d. 45 meljet Kip iro Istuan vram 
kezeben hat tunk hogj az adosoknak el fizesse 
[Kv; RDL I . 117b]. 1846 : Mivel a Kérelmes 
a Czéh iránti Kérését a szelíd uton Követelte ugy 
a Czéh is meg tekintve terhes Kőrnyülményeit 
ezennel a remek evnek rendes el fizetésével Praeno-
tánsok közzé fel vétetni határozta [Kv ; AsztCLev. 
Prot. 19]. 

2. elpénzel; a mitui/sperţui; bestechen. 1702 : 
Az inspector Commissarius Rea vigyázzon 
szorgalmatosson, hogy . . . a neki rendeltetett 
falukban . . . az tehetős ember el ne fizesse magá-
ról az quartélyozót más erőtlenre, vagy ajándékkal; 
mivel magát immunitaltassa mások terhével [SzO 
VII, 201]. 

elfizetctt kiadott /f izetett ; plătit, achi tat ; (aus)-
bezahlt. 1856 : Az 1855be el fizetett Juliusi Anga-
riát köz végzés szerént visza kelletvén oszta-
nom ide kelletet 21 Rf 15 xr. [Firtosváralja U ; 
Borb. II] . 

elfog 1. lefog; a prinde, a puné niîna pe cineva; 
abfangen. 1725 Veselenyi udvarházat fel vertek 
volt i t t valami to t Deákok . . . Pesten fogtak el 
őkőt de az egyetmás job részit el vesztegettek 
[Kv; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 1747 : (Pap 
Vankát) bizonyos Malitiajaert Nemes Szathmár 
Varosaban el akarvan fogni, mi modon maga 
elábált, és az Lova Fegyverével égyüt ot tan mara-
dót [Egerbegy Sz; Ks 27/XVII]. 1765 : A Sze-
meimmel lá t tam Kosztán Fokát hogy Kotanává 
let t Botosár Lupuj t jővén az Mezőről . . . az 
Uczárol el fogá, s részegen fel s alá öszve kötözve 
az Uczákon ugy hordoszta [Marosbogát T A ; Mk 
V/V. 97]. 1784: akkoris Csáki György csak aszt 
kialtotta hogy fogják meg a gyilkost a tolvaj t 
Széjes Joaefet de ŏ te t nem fogták el hanem Csáki 
Györgyöt és Széjes Istvánt el hozák a Biro házá-
hoz mint egy Vatsora után [Béta U ; IB. Agüis 
Iljes Ferencz (36) vall.]. 1801 Argye E v a 
bĕ szegődven . . . eo Ngához . . . annak u tánna 
Mlgos Groff Rhedei László Ur eő Nga maga 
hatolmábol Parantsolt nékem, mint Udvari Biro-
nak hogj fogjam el, s osztán ën a Büialossal ugy 
fogtam el és ugy veretette eö Nga vasra 
[Erdősztgyörgy MT; WH]. 

2. megfog; a prinde; einfangen. 1585 Anna 
Zep Miklós zolgaloia vallia, . . . Azoniom zep zoual 
Monda Hagionenak hogy a ' t iukiat amy (!) ker-
twnkbe erezty vala, s kart tezen vala. fogd el vgy-
mond zomzed Azony thiukodat Ne tegie(n) kar t 
kertembe, De Hagione Azt Monda hogy essez 
Curua fogia, igy ellenkedet [Kv; T J k IV/1. 499]. 
1688: Veres és fok hagymáimat tőb kert i Vete 
ményimmel edgyűtt meg őttek, apro marháimat 
elfogták meg ölték [Kv; UtI] . 1736: De az aga-
rakban is az régi uraknak nagy gyönyörűségek 
volt, dicsekedvén egymásnak, kinek min t fogja 
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az agara az szarvast, farkast, őzet, rókát, nyulat ; 
sőt lá t tam olyan agarat, az ki személye szerint 
elfogta az hiúzt [MetTr 373]. 1738 : az Vadászok 
. . . i t t körül vellem együtt vadásztak az Náda-

kan, és negy rókát foktunk, az kamarásibol kettőt , 
egyikhez èn hozza lövën az kopok el fokták [Gyeke 
X ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1744: Konstandin 
Bánul mondotta vólna, hogy a korcsomárosné a ' 
t y ú k j á t el fogta az Utczán; azért tudgya meg 
hogy ha meg kapha t tya a ' gyermekét meg őli 
[Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

S zk : katonának ~ katonának fog/visz; 1766 
(Petrucz Györgyöt) I ff iabb Petrucz János nevezetű 
Attyafiának egyenetlensége Sok rosz hirbe, névbe 
keverte, mert ez Ribicsorai Glis Thodort most 
Cir(citer) 2. Esztendeje Katonának el fogván 
meg igyiri néki Szabadságát, ha Petrucz Györgyre 
hamis kalácsot vesz [Grohot H ; Ks 40/9 Balog 
Iuon (40) jb vall.]. 

3. foglyul/rabul e j t ; a captura, a face prizonier; 
gefangennehmen. 1595 4. Április . Tot Gaspar 
4 loual vit Deesre 6. Győri és Papaj Azzonynepeket 
és 1 gyermeket: Wrúnk ö fge leúele volt nalok . . . 
f 2 Mellyeket az Tatarok foktak volt el, az el múlt 
esztendőben, és most az Rabsagbol szabadultak 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 51 ifj . Heltai Gáspár sp 
kezével]. 1653 : A va jda rendelt volt ilyen dolgot 
magában: . . . valahun a Cardinalis zászlóját és 
magát lenni esmérik, egyenesen arra menjenek és 
azt a csoport hada t vágják le, és magát is fogják 
el [ETA I, 52 NSz]. 1694 : az ágyúit is elnyerte 
az gallus az hispanusnak és az főgenerálját 
elevenen elfogta [IIAMN 334]. 

4. elzsákmányol, zsákmányul e j t ; a lua ca 
pradă ; erbeuten. 1565 Erdélyből visznek vala 
a király8, táborára nagy sok éléseket, mert a szer-
telenségnek indulása miat t a had élés nélkül 
megindult vala; azt az élést pedig, a kit visznek 
vala a tábor u tán a csehiek, mind elhajtották 
vala az erdődiek; és elfogták vala a király hadának 
éléseit [ETA I, 23 BS. - aJános Zsigmond]. 

5. kifog; a scoate, a lua din ; ausspannen. 1735 : 
az Inctus in Specie tulajdon maga volt a 
potentiarius a ki az Csordabol az marhámat el 
fogta s elhajtotta [Torda; TJk I. 58]. 1784: a 
Bihalbikáját fogja el a Csordábol, mert a falu 
Bikáját üldözi [HSzj bika ah]. 

6. befog; a pr inde/captura; einfangen. 1774 : 
Balint Uram i t ten Lévén Tisztarto most két 
Esztendeje parantsolt a Zsitaroknak, és egy 
Nerges Páskuj nevű Jobbágynak Jobbágyi Szolga-
latban, hogy keressenek Méhet az Erdőben, kaptak 
is három Méhkosárra valót, egyiket én . . . vertem 
fel ., a ' másadikat . . . mikor rajzot fogták el 
[Mocs K ; K S Conscr. 57]. 

7. ? elköt; a dezlega; losbinden. 1831 ha a ' 
Lovakat meg kötve talállyuk, hamaréb is fogjuk el 
a ' Lovaikat [Dés; D L t 332. 4]. 

8. elér; a-1 apuca/cuprinde; be/überkommen. 
Szk : ~ja a szívdobogás rájön/erőt vesz ra j t a a 
szívdobogás. 1806: Nagy Papa igen roszszul volt 
a Szívdobogás el fog ta volt [Dés; Ks Kornis 
Mihály naplójf. 206]. 

9. elvesz; a lua ; wegnehmen. 1644: az legeö1 

latam hogi el foga az pohart de houa te t te en azt 
nem la t tam [Mv; MvLt 291. 399a]. 

Szk s a bárdot ~ja vkitől elveszi vkitől a (mészá-
ros) bárdot (megvonja vkitől a mészárlás jogát). 
1657 (Ezt) haluan az Egész Czeh kezeta eő Kglk 
megh fogák az Bardott el fogak tŏlle mind addigi 
valamigh az Bŏczŭletes Czehnek keduet keresi 
[Kv; MészCLev. — aTi. a lopással vádolt céhbelj 
kezét] & a táblát ~ja vkitől elveszi valakitől piac1 

asztalát (megvonja vkitől a piaci árusítás jogát)* 
1649 Ezért citaltatta(m) az Iket hogi nem tuda-
tik miteŏl uiseltetve(n) enneke(m) miuemet id 
tiltottak, az Tablat tŏllem el foghtak es az Piaczo(ö) 
valo árulástól el tÜtotta(na)k, azért azt kevano(m) 
hogy adgyak okat [Kv; T J k VIII/4. 360]. 

10. átv kb. elvon; a abate, a reţine (de la ceva) î 
jm etw. entziehen. 1596: Az reth . . . eleòze* 
boriu kerth uala, attól el fogak, fel óztak tizesre, 
Akkor mind egy aranth bir tak ember zarnraj 
esmet ket ydein boriú kertnek hagjak, Attól 
esmft el fogak, birosaghra ugy adak [UszT 11/39]-
1623 mikoron Iffiu Janos király el fogna ** 
Zouathay Sorol az Maros szekieket hogy miuelfl^ 
az baniat, kit vduarhelyhez ki t penigh az Sofalu1 

sohoz foglalanak az Maros szekj falukban [JÜ 
rtlen Valentinus Orb<an> de Kibed 7<1?> valU-
1774: a ' Tisztek . . a Szolgálo Jobbágyokat a« 
Uraság Szolgálattyátul el vonták . . . kiválţ 
Csutak Uram Idejében . . . még az akkori Udva1* 
Birois Sos Ferkŏ a Joszágbéli kŭ lsŏ J o b b á g y o k a t 
az Uraság Dolgábol el fogta es maganak a r a t t a -
to t t s kaszáltatott véllek [Mocs K ; KS]. 1782: 

(Míg) a Bányász Mesterség folytatásától a ' miéi0 ' 
ket el nem fogták, igy folydogált eza sokáig, s ha 
talám valamivel terhesedettis tsak s z e n v e d h e t 0 

volt [Torockó; TLev. XX/5. - aTi. a jb-i szol-
gálat]. 

11. elszed; a lua ; jm etw. (ab)nehmen. 7589 
Hallottam Áz Azzonnak Syrassath, Az e s p e r e s 
monda hogi ne syryon mert nem vezyk Az p é n z t † 
hanem ugyan neki had jak nem az vegre pechietlj^ 
el hogi teolled el tulaydonichak. Az Azzonj mond* 
hogi Jol nem vezitek egyem el h a en teolleiö 
fogyatok es el pechietlitek [Szu; UszT]. 17*2' 
az őszszel fogta el az Ángya kezéről hogy el n 

pazérolja [Martonfva Hsz; HSz jP] . , 
12. megvon; a retrage; j m etw. v o r e n t h a l t Ç 0 ' 

entziehen. 7589 : az bor korcziomalastis el a k a r i a 
fogni teolleonka [Szu; UszT. - aTi. Szu v á r o s á -
tól]. 1710 k. : nékünk az Zabolaj a Cálvinista t e f l ^ 
lomnál Levő harangokhoz az my A t t y a i n k t ó l ra^ 
szállót igaz Jusunk hogy valamikor közöttük 
az Pápisták kőzőt halott esik ugy h a r a n g o z z a n a 

mint az Calvinistaknak . . . , Sz : Annaj 
Zabolára származván, mitőllűnk el fogta az hara 
goztatást, a felet holmi bőstelen hűtűnket Tanga^ 
Terminusokkal is Illetet bennünket [Ap. 3. 
"Zabola Hsz]. ^ 

13. felfog, visszatart; a re ţ ine; a ^ f 3 , 1 1 ^ ) 
1632: közbe(n) ki jöue Mihali mester az MaloJ®J 
hazbol es mo(n)da Timar Janosnenak ne kósd * J 
ugia(n) ne keősd ide az beòròket mert mas 
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mind ala bocsato(m) az Vizén mert most kicsid 
az Viz es el fogia, az beòr az malo(m) kereke elòl az 
Viznek szebesseget, ki nag' karara vagion az varos-
nak [Mv; MvLt 290. 108a]. 

14. ~ja magát elmarad; a nu veni; wegbleiben. 
1755 ej jel nappal hozajaa járt Tétsi Ioseph migh 
az hasa meg nőtt, az utan ŏszve veszvén ugy 
kezdette magat el fogni Hollanetol Tetsi Ioseph 
[Udvarfva MT; Berz. 11. 85. 5. - aHolló András-
néhoz]. 1833 k. esedezem a ns Presbitériumnak, 
hogy . . . méltóztat a mii ügyünkőt fel venni 

a háborúság okait közöttünk le Csendesítteni; 
meg intvén Férjemet hogy azon Házaktol, a kik 
Házi békétlenségünknek okai jo le kötelezés 
mellet el fogja magát [Usz; Borb. II]. 

15. átv is elrekeszt/zár; a închide; absperren. 
1573 Ágoston Balint azt vallia, hogi Minekwtanna 
vicey Antal el fogta volna Hennig Iacabnak be 
Iaro vtat kertebe, Az vtan az eo kerten Eot Ezten-
deig Iart altal az Eomaga kertebe [Kv; TJk 
III/3. 188]. 1605 : Zemere Mihalj mint hogy hatal-
mas vala, el foglala az zentegihaz fiuet, az vtat 
el foga rúlla mêgh Palfalúy Istua(n)tis el foga 
rulla hogy ne(m) jarhatott ott az eo maga feolde-
hezis [UszT 19/44 „Joannes Leòrinchj de Mare-
falúa" vall.]. 1608 az oda való erdölöknek utát 
semi lött okon el ne fogiak hanem szabadon iar-
hassanak [Csicsó Cs; Bál. 60]. 1702 Balintith 
Sigmondne Aszszonyom hidat csináltata oda hogy 
az eŏ kglme maimara járhassanak, de aszt Boer 
Simon ur(am) le vagata, s attól az országh uttyatol 
ugy foga el ut jarokott [Bergenye/Mezőbánd MT; 
MbK 98]. 

16. eltilt; a opri (de la ceva), a interzice (ceva); 
verbieten. 1583 : Towabba forogh eó kgmek eleót 
minemeó haborusagh keowetkezhetik, myert hogy 
az Iesuitak kezeót tanuló Iffiak inkab feg'ueres 
kezzel Jarnak varosunkba(n) Annak okaert eó 
kgme Biro vram talallia meg Az papa kéowetet, 
kerie arra hogy affele kard es fegyver hordozastol 
az Iffiakat el fogiak [Kv; T a n J k V/3. 272a]. 
1597 mondottak az Nagymezeyek ha arról az 
darab erdorul el fogyak az Alpretyek wket . 
kyzek mind feyenkinth puztan hadny falwyokat 
[Alparét SzD; Ks]. 1744 Mitsoda Gabonája 
dissipaltatott azonn Nyomásba lévő főldőnn 
Annak kárlátásátol ki fogta el a ' bírákat ? [Dob. 
Wass vk]. 

17. kitüt/zár; a opri, a interzice accesul; aus-
schließen/weisen. 1769 az egész Falu ökreit bè 
hajtották . . . s midőn kerdettük volna a Hatar 
pasztorokat hogy ha kárból ha j to t ták volté bé 
vagy honnan, azt mondották hogy nem voltak 
kárban arra való nézve az emberek azon egyezé-
nek meg hogy nem lehet bé büntetni mert 
logo marhais elég jár ott s az ökröt nem lehet 
onnan el fogni s egyenlő akaratból el eresztik az 
Ökrököt [Bögöz U; IB. Csont János (34) szabad 
személy vall.]. 

18. eltérít/vezet; a abate; ablenken, wegleiten. 
1637 : panaszolkodnak . . . Az Alsó Vistiekre azon, 
hogy az Vizett hirek nelkŏl o t tan ot tan az Alsó 
Visti Molnokra veue(n) es fogua(n) ell, az hal 

olliankor a' patakon mind ki vesz es megh i t t alat 
az hal tartoba(n) sem jŏuen az viz valami piszt-
rangh talalkozik benne lenni, olliankor mind megh 
hal [Dragus F ; UC 14/42. 139]. 1733 azon pata-
kot onnét el fogvan, volt mellette, valami poron-
dos hely, melyet irtottak [Hévíz N K ; JHbT]. 
7736 Vaslábu közül az patakot ugy el fogták 
és dugták hogy Semmj viz nem folyt [Gyszm; 
LLT Fasc. 161]. 1757 : Mŭ mostanis egyebet az 
I(nctusoko)n nem p(rae) tendálunk hanem azt, 
hogy Bányájokbéli Vizeket magok Istalyokon 
jártassák, Mŭ reánk Semmi modon ne botsássák, 
hanem rollunk elfogják [Torockó; Bosla]. 

19. elfoglal, birtokba vesz; a ocupa, a lua ín 
stăpînire; besetzen, in Besitz nehmen. 1569: 
czak semy nekwl byrya az totok Iozaganak felyt 
bernald ferenczne Mert czak tutorul foga el bernald 
balas elòzör [Kr; Bál. 78]. 1572 az keth wth 
kozyth azth az nagy keminy peter fogta 
volth el s azolta az Ew maradeky eltek byrtak 
[Gyerőmonostor K ; KP „Kayon agoston" jb 
vall.]. 1590 : Vagion mas erdóis Maria erdeye k j 
az falué wolt, de az Jesuitak el fogtak, es az vtan 
tjlalmas ez házhoz [Kajántó K ; GyU 17]. 1598 
Tudom azt hogy Az Makay Leorínch feölde-
ben, az mellyet megh oztottak vala, mellyet 
mégis hataroztak vala hogy abban az feoldben, 
Nagyobbat fogot el Eördeógh ferencz vram mint 
az eleott fogtak vala [M.fodorháza K ; Ks]. 1735 
az Martallya nevű Szŏlŏ hegyben levő ŏs örökös 
szőlőmből ha kik mit mennyit akarmikor és 
akármi uton modon el kapaltak, foglaltak . a 
mit benne el fogtak minden uton modon reha-
bealnia [Torda; TJk I. 77. - a Értsd: kívánom]. 
1777 Az Albisi Dálnok felől való Hegy Határ-
ban . . . volt fél földe Etzken Andrásnak Metr 3 
melyet Etzken Miklosné nékem adott volt ajján-
dékon, és töllem Néhai Bartos Márton Uram 
ingyen el fogta [Albis Hsz; BLev. Vall. 4]. 

20. körülfog/vesz ; a inconjura ; umfassen/geben. 
1760: ezen Curiahoz vagyon egy vetemenyes 
Kert az Tónak egyik Szigetiben mellyetis kőrős 
kőrnyül a' Tó fogott el és másutt kert nem kíván-
tatik, hanem tsak az Falu felől való résziben, egy 
kis hellyen [Báld K; BLt]. 

21. (vér v. könny) elborít/önt; a-1 podidi (sîn-
gele sau lacrimüe); überströmen, bedecken. 1597 
Mattes Raw . . . vallia. Lattam az húst az Mezar-
zekben kit az Lato mesterek Paztor Istwa(n)tol 
el veottek, de ne(m) embernek walo wala, seot 
vgia(n) megh laczot rayta hogy deogeos volt, mert 
az veris mind el fogta vala [Kv; T J k VI/1. 6]. 
1687: a' kialtasra egy lován enis oda mentem, 
már Komsa Markult főben vágtak volt az ver 
mind el fogta volt az inget [Huréz F ; Szád. Ráduly 
Sokelinnej (l 40) jb vall.]. 1799^ a kezében lévő 
tele kantsot az fejében Vágta ugy hogy a Vér 
el fogta [Dés; DLt 109/1812]. 

22. eláraszt/önt; a inunda; überschwemmen. 
1746 : midőn meg árad a' Kŭkŭllö a' gátnál ki 
ütvén ell fogja a' Széna füveket és sok kárakat 
tészen a' viz | midőn meg árad a ' viz ki tollya a ' 
vizet a' Dombai széna füvekre, . . . ugj annyér^ 

5 7 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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ell fogja penig à hellységet kŭrŭl, hogj még az 
utakat se Lehet miatta járni | midőn meg áradot 
a' viz ki nyomta, és ell fogta a' réteket [Dicsőszt-
márton; JHb XIX/8]. 7763: Tudom azt hogy 
minekelőtte még hire sem volt az Ultrizalt Malom-
ina) k akkoronis sokszor kiment a' Viz a' maga 
Válujábol, és az egész uttzát el fogta mind az 
Erdőig . . . a ' Füvet egészszen el iszapalta [Szecsel 
Szb; JHb Sztán Dregán (50) jb vall.]. 7768 
midőn az esőzésektől a Kurta patak meg áradot, 
az Stabalisnak (így!) udvarát, és pinczéit ugy el 
fogta a viz, hogy éppen az épületekig, s házokig 
is el hatot [Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29]. 
1772: nincsis mod benne, hogj az én Malmom 

felljebb emelődhessék, azért ha felljebb emelődik, 
leg ottan a' viz ki csap, és a' Dombai Réteket el 
fogja [Kük.; JHb LXVII/220]. 

23. be/ellep, benő; a năpădi/acoperi; bewach-
sen/wuchern. 1723: Az Mostani viz follyásán tul 
Prunduly nevű hellyb(en) lévő darab rét . . . egy 
részét az berek ell fogta [Boldogfva H ; Born. 
Vegyes I. 16. F]. 1740: Az Rob Tamás földe 
félén alol felyŭl . . . Kováts György irtogatott 
ŏ inditot Gyŭmőltsöstis alol de fellyül már ismét 
az erdő majd el fogta [Szásznyíres SzD; Ks 
17/LXXXIV. 13]. 

24. rvja a tüz lángba borítja a tűz; a fi cuprins 
de flăcări; in Flammen setzen. 1689: Gáspár 
látván, a várast mind el fogia a tűz ő be ment s 
a mű szállásunkkon, az ablakon laitrán be hagot, 
s ugy liordot pinzében fegyvert s egyebet a mivel 
birt [Ap. 6 Lázár Erzsébet férjéhez, Káinoki 
Sámuelhez]. 

25. elfed/takar; a acoperi; verhüllen, bedecken. 
1653 : (A sáskahad) a napnak a fényét elfogta, 
mintha köd lett volna úgy látszott a serege amikor 
ment [ETA I, 103 NSz]. 7657 annyi nyilat lőtt 
reájok a nagysokaságu tatár, hogy a napfényt 
s az eget elfogta mint a felhő [i.h. 165]. 

26. átv elhomályosít, ködbe borít; a întuneca/ 
umbri; verdüstern, umnebeln. 1671/1681 Felette 
szükséges tudni, ki mikor, myert promovealtatik, 
avagi è Contra degradaltatik, elég hitván szokás 
volt eddig, az azzal valo kereskedés; nem vigiazvan 
Tiszt Vraim arra, ki mire lehet alkalmatos, csak 
tölthette az ő erszenyeket, . . . az Talleroczkak(na)k 
halyaga annyira fogta volt el az eő kglmek szemek 
fényét hogi az Instructiot abban ä részb(en) nem 
lattak olvasni; Innen volt ă sok rosz, es ez utanis 
el nem kelhető vasnak veretése, es ă sok restantia, 
hogi ahoz nem értő embereket állattak à Banyak-
b(a) pinzért [Vh; VhU 677]. 

27. elidegenít; a instrăina; entfremden. 1632: 
Kerdem tűlled Sombori Ersebet aszszony atyad-
dal eöszve: Mi okon fogott el tegedet az te atyad 
en tűllem egy holnap alat, adgyad ratioiat, mert 
en igen sok kárrál vagyok hazamnal valo nem 
léted miat [SzJk 39]. 

28. útnak ered, elered; a porni (la drum), a 
pleca; sich auf dem Weg machen, aufbrechen. 
1653 : Mi azért vagy három szekérrel el fogánk 
szinte Háromszékre, és ott teleltünk Ilyefalván 
{ETA I, 6 8 - 9 NSz]. 

29. fog, elvág; a tăia; (ab)schneiden. 1567: 
Audisset dicentem vxorem Helye Paisos de Emerico 
Hari Am meg fogak azt a kuruafiat Hari Jmrehet 
a Gylkost ky ez en fiamat vagta holnap En magam 
ffeiet wezem ha eccer el nem fogia tizzer vagont 
Mind addig mig el vaghatom [Kv; TJk I I I / l . 49]. 

30. befog, (erősen) igénybe vesz; a înhăma (pe 
cineva la muncă); einspannen, (stark) in Anspruch 
nehmen. 1797 a kutat még el nem vegezhetők 
mivel a szorgos dolog mián az Emberek el vágynák 
fogva a a (így!) Mezei Munkára [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.]. 

elfogad 1. tudomásul vesz, beleegyezését adja; 
a lua la cunoştinţă, a-şi da consimţămîntul; zur 
Kenntnis nehmen. 1849 Kováts Moses ur ugy 
nyilatkozott, hogy ha a Tanuk az általa le tapodott 
Tollo ösvényén álíttandgyák meg a Borozd át 
igenis el fogadgya különben nem [Szu; Borb. II]-

2. (levelet) vesz; a primi/căpăta; erhalten, 
bekommen. 1772 Személyemhez ereszteni tettzet 
Vri Levelét Mlgs Groff Uramnak érdemlett tisz-
telettel el fogadtam [Mezőbánd MT; Told. 5a]. 

3. kivesz/árendál; a închiria, a lua ín arendă; 
in Pacht nehmen. 1796: Azon Šzüos nevezetű 
hellyet . . . a Mlgs Miko Udvar Birta . . . a ' kinek 
teszett (!) annak adta, Esztendőnként mikor a 
Berszányok el fogadták azoknak, mikor azok el 
nem fogadták müs el fogadtuk a más birtokosok 
közül edgy is nem controvertalta [Üvegcsűr Hsz; 
Mk II. 3/88. 5]. 

elfogadás 1. bebocsátás; admitere; Einlassung, 
Zulassung. 1833: régebben Léváit bizonyos Sum-
máju adosságok(na)k ki nem fizethetése tekinteté-
ből Törvényes Exequutio akarván jőni a meljnek 
elfogadása tekintetébe admoniáltatattis 15öd na-
pakra a pénzt bé fizetni [Sinfva TA; Borb. H» 
Fogarasi Huszti István falu hites jegyzője kezével]. 

2. f o g a d t a t á s ; primire; E m p f a n g , Aufnahme. 
1866: hol a gen. vis itat io keresztü l m e g y i l lő 
e l fogadás intéztessék [M.gyerőmonostor K ; R H A k 
16]. 

elfogadhat elismerhet; a putea recunoaşte; an-
erkennen können. 1807 el zárattatásomot a' 
Levelektol qvã Natúralis Tutrix, törvényesnek 
el nem fogadhatván, a Tkts Tisztséget Panaszom' 
mai meg kerestem, ki nyilatkoztatván szenvedett 
Sérelmem [F.esküllő K ; Somb. II]. 

elfogás 1. lefogás; arestare, prindere; Gefangen-
nahme. 1771 : Mivel én . . . Falus Biró vóltain, 
. . . Tyiu Györgynek el fogásában szorgalmatos-
kodtam volna, hallottam . . . fenyegetőzni, hogy 
. . . azok a' kik el akarják fogni, vagy ő meg 
halnak [Bukuresd H ; Ks 114. 61. 117]. 

2. eltérítés; abatere; Ablenkung, Wegleitung-
1637: Azonnis panaszolkodua(n), hogy az Molnok 
Vamia jóuedelmebennis hasonlokeppe(n) az v iznek 
giakorta mas fele valo ell fogasa miat, mind magok-
nak mind penigh ŏ Naga (na) k nem kitsin kar ok 
vagio(n), holott az viznek Eredeti es folyasa a£ 
eő hauasokbu1 uolna [Dragus F ; UC 14/42]. 
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3. ? elfoglalás; ocupare; Besetzung. 1807 az 
esztenás Bátsok mindenkor Puszták el fogása 
nélkűllis a Nyájat a bikkos heljeken jár ta that tyák 
[A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

4. elidegenítés; înstrăinare ; Entfremdung. 1632 
Mi okon fogott el tegedet az te a tyad en tűllem 
negy holnap alat, adgyad ratioiat Az mi az 
el fogast illeti ugyan azt kivano(m) bizonyczsd 
ratiodal mi okon vőtted el gyermekemet tőle(m) 
negy holnap álat [SzJk 39]. 

elfogat lefogat; a dispune să fie arestat/prins; 
festnehmen/gefangen nehmen lassen. 1730 : Kőblósi 
Peter vice Ispán vram egy ősi Farkas Vaszi nevű 
Jobbágyot el fogatott [TKl. Mohai Mózes lev.]. 
1765 : Parantsolattyak Vagyon az iránt hogy azon 
Legenyeket el fogassák [A.gerend T A ; K S r. jb 
vallók]. 1777 Ezt tetézi még az is, hogy Nagod 
az Exponens Embereit fenyegeti, vereti, ok nélkűlt 
el fogattya [Msz; Told. 19. 65]. 1778 Tit Mara 
Lörintz Vr személlyesen . . . fogat ta el az Mlgs 
Grof Exp(one)ns Vr ŏ Nga . Gondviselőjét 
nyoltz béres ökreivel ekéjével . . . Béressévei 
[Mezőméhes T A ; Wass. Irsán Ignáth (60) zs vall.]. 
1810 akár Ágostan, akár Embere mennyen a' 
Tora mingyárt el fogatam 's törvényt lá t ta tak 
réája [Kissármás K ; RLt O. 3 Farkas Antal lev.]. 
1821 : az Exponens Ur ki küldvén utánnak a' 
Szekeret és Ökröket el fogatta és Búzástól az 
Udvarába ha j ta t t a t t a [Apahida K ; RLt O. 2 
Ha Maftyéj vall.]. 

elfogatás lefogatás; arestare, prindere; Fest-
nahme. 1763 : mind ketten Várasunkra a katonak 
kedvéért jŏttenek idejövetelek és el fogatások 
Napja elŏt valo eczaka, ugj reggelis a katonákkal 
jártanak, vélek i t tanak [Torda; T J k V. 146]. 

elfog atik 1. lefogatik; a fi arestat /prins; fest-
genommen werden. 1763 az holnapi vásár napján 
hóhér által pellengerben kéményén tövissel meg-
verettessék, és a Városrol ki kesertetven, ezen 
helyről el távozzék, hogj soha i t ten ne láttassék, 
kŭlemben ujjabban el fogatik, és akkoron uj jabban 
maga büntetését vészi [Torda; T J k V. 180]. 
1769 : Az mely Falukban . . . szŏkŏ t katonák 
volnának az ollyanok tŏstént el fogatván ide az 
Officiolatus eleibe bé hozattassanak [UszLt XI I I . 
97]. 

2. elrekesztetik; a fi închis; abgesperrt werden. 
1760 azon Gyepülés általi conserváltáke azon 
helynek fövit anyira, hogy o t tan kaszáltanak és 
szénát tsináltanak volna valaha, egy szóval azon 
gyepülés általi a Káinoki marhák legeleje azon 
helyről el fogattotte, vagy hasznát azon helynek 
vettéke a kik le gyepülték volt azon gyepülés 
által [HSzj gyepülés al.]. 

elfogattat lefogattat; a dispune să fie arestat ; 
festnehmen lassen. 1749: Butuza Jánost . . . 
minek előtte el nem Fogattat ta volnais . . . Pataki 
Jstván Uram kért volna az Exponensektől Negy-
ven forintokat [Tordavilma SzD; K s 27. XV]. 
1783: mostoha Fiam . . . engemet azért, hogy 

. . . a ' kurvajá t . . . elfogattattam, az ország u t t j á n 
főben kévánt ütni égy dorongal [Mv; MbK X I . 
68]. 1801 : Groff Rhedei László urffi eö Nga 
üldözte vadászta s űgyekeszte ezen Sándor Jantsi t , 
és a menyit Árgya Evátis el fogatattni [Erdőszt-
györgy MT; WH. Nagy Sigmond (44) szabad 
székely vall.]. 1818 (Unokám) erőszakoson pénz 
adásra szorongatott . . , Tolvajt kiáltottam, s a ' 
mint az emberek az Erdőről jöttek haza, bé jővén 
a Tolvaj kiáltásrá, nagynehezen el fogat tat tam, 
a ' Birák kezibe adtam [M.régen MT; TL t Praes. 
ir. 321-hez Palatkai Anna fiához]. 

elfog attíUáî lefogattatás; arestare; Festnahine. 
1739: Vass Dániel Uram Czegei Molnárát . . . 
Nagy Sándor Uram fogata meg s kaladãb(a) 
tétete nem tudom hogy az el fogatatásra 
okot adat volna a Molnár [Cege SzD; Wass. 
Kocsis János (36) szolga vall.]. 1761 Melgos 
B : Imbre Ur meg nekemis parantsalt hogj Mara 
Janosnak, az Dániel Úrfi Birajanak el fogottat-
tásáb(an) solicitus legjek [Branyicska H ; J H b 
XXXV/45. 18]. 1762 : ha kezében adtak Todor t ; 
Törvényesen eset el fogattatasa [Torda; T J k V. 
130]. 1778 Tudom bizonyoson hogy a ' Budnár 
Péter megverettetése esett a ' Czondor Vonul 
elfogattatása u tán [Záh TA; Mk V. VII/20 Grama 
Vaszüie (30) jb vall.]. 1792 a Fő Hadi Tanáts 
. . . akiket deputátusi nevezet alatt a katonás 
helységek most esztendeje a diétára küldettenek 
Sérelmeknek Ország eleib(e) valo terjesztése végett, 
azokat Corifeusok(na)k lenni Ítélte, s el fogat ta-
tások iránt kemény rendelést* [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev. — aTollban marad t : te t t ] . 

elfogattathat lefogattathat ; a putea dispune 
să fie arestat ; festnehmen lassen können. 1762 : 
ha Casuquo Morosán alias Maiinka Vonya . . . 
Szász Nyiresen Mlgs Gróff Urtol ŏ Ngatol magá-
(na)k obtineált Házb(a) nem akarna menni 
tehát eŏ Nga . . valahol találtatik el fogottot-
hossa [Kóród K K ; Ks 16. LXXX. 7]. 1769: 
Sándor István Vram ha maga le kötelezése 
szerént nem praestalna®, tehát Galna Janos Ur(am) 
15töd napok el foljása u tán akár holot t személ-
jesen is elfogattathassa, és ad plenariam usque 
satisfactionem detentiob(an) tar tathassa [Kis-
sáros K K ; Borb. I I . — aAz adósságot]. 1798: 
ha . . . a ' kötelezett Colonus, vagy Paraszt cseléd 
Criminalitásb(an) vagy egyéb vétekben elegyítené 
magát . . . , a Tisztek . . . a ' vétkest el fogat ta t -
hatyák, de . . . tartoznak a ' Tisztek a vétkest 
a ' Földes Urnák kezében adni ki kérésekre [Mv; 
MbK XII . 113]. 

elfogattathatik 1. lefogattathatik; a putea fi 
arestat ; festgenommen werden können. 1763: 
nyilvanason lehet concludalni minden következhető 
rosz Consequentiakat, midőn olyas kivált esmeret-
len ember mind szinte az I . is eczakának idején 
Aszsz(on)y emberrel másod magával az házban 
bé zárkózva, gjertya nélkŭlt ( : a' mi nagjobb:) 
egj agyban, azon egj takaró alatt ta lál tat ik, éa 
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igj méltán fogat ta thatot el [Torda; T J k V. 164]. 
7784 : az nagyobb verekedések, vérengezések, 
Tolvajságok, Paráznaságok, Gyükosságok és más 
e féle cselekedetekért, ha az illyen gonosztévők 
el fogat ta t tha t tnak è vinculis, ha pedig nem 
szabadonis a Vice Ispánnak indispensabiliter ad 
proseqvendum transponaltassanak [Torockó; TLev. 
2/6]. 

2. visszatartathatik ; a putea fi re ţ inut ; zurück-
gehalten werden können. 1763 hogj effeléktŏl 
az I. supersedeallyon, s ' senkit is, de kivált az 
At effelekkel ne morczongja, szidgja, karomallya, 
fenyegesse, parantsoltatik, kŭlemben kétele-
nit tetik az M(a)g(istra)tus iranta oly dispositiot 
tetetni, hogj efféle rosz szándékának végben vitelé-
től el fogattatthassék és hogj tsak mozdulásais 
az Inek más engedelmébŏl lészen [Torda; T J k 
V. 147]. 

3. kb. elrekesztethetik/tiltathatik; a putea fi 
interzis/oprit; jm etw. verboten/untersagt werden 
können. 1757 Semmiképen mi az mi banyánkn(ak) 
Colálásátol el nem fogat ta thatunk hanem hogy 
Oculátorokat vigjŭnk nem bánnyuk [Torockó; 
Bosla]. 

elfogattatik 1. lefogat tat ik; a fi arestat ; fest-
genommen werden. 1749: Puskás Jósa nevű 
Jobbágy elfogattatván, hogy az múlt eőszen 
eŏ Kglme Runk nevű Falujabéli Sellére 
pascualtatván maga sertésseit, azok kőzűl ket tőt 
el lővén, fraudaliter meg is emésztette [H; Ks 
LXII . 20]. 1755 Vas András Falunkból el 
szökött s most à közelebb el mult ŏszõn Sz. 
Rontasra vetemedvén el fogat tatot t [Nyárád-
sztlászló MT; Sár.]. 1761 az I . ret tentő 
képpen karonkodván Attazot , Teremtettézet, egyéb 
gonosz szitkokkalis szidalmazodvan, mely ekképen 
eset szitkozódása alkalmatosságával in flagranti 
Crimine elis foga t ta to t t [Torda; T J k V. 34]. 
1763 Bulzesden lakó Dsurs Avram, és Felesége 
Maria felesegestől bigámiaval vádoltatván 
(így l) el fogat ta t tak [ H ; Ks 72. I . 34]. 1780 : 
Virág Bukur egj üs tö t ellopván, azért elfogat-
t a to t t [HSzj üstgyártó al.]. 1798 mar el lévén 
fogottottva azon praevaricator ki Segedelme 
által hol mitsoda nevezetes helyen szabadittatott 
meg hogj az udvarba be ne vitettetthessék ? 
[Kük.; J H b XIX/58. 6 vk]. 1807 : ha ot tan tanál-
tatnék el-fogattassék, és a K. Fő Igazgató Tanáts 
Tudósitassék [Kv; DLt 66/808 gub-i nyomt. kl]. 
1831 : Lovak lopása gyanújaér t . . el fogat ta tot t 
volt tavalyi Mészárosok Gujássa [Dés; DLt 332. 
1 vk]. 

2. elrekesztetik/tiltatik; a fi interzis/oprit; jm. 
etw. untersagt werden. 1757 Az Ik banya-
jok(na)k Colálásától eg jebŭ t t el nem fogottat (na) k, 
hanem azan hely az hol viz van maradgjan veszte-
ségben se az vizet ki ne vonnyák se an(na)k u t tyá t 
ne igazgassák hogj az Oculatorok meg láthassák 
ugj az mint az dolog v a n [Torockó; Bosla]. 

elfogdos összefogdos; a aresta unui după altul, 
a aresta pe rînd; nach und nach abfangen. 1753 : 

két beressit . i t t az falu közöt az ország Uttyán 
fogdosok el [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31]. 
1754 : tudjaé a Tanú hogy Donáth Uraimék 
magok ugyan negyed magokkal egy estve felé 
nap vüágon szállottanak az Néhai Miske György 
Uram Vonya Pantya nevű Iobbagjara, de az több 
Iobbagyokat is . éttzakának idején zaklatták 
és fogdosták el [Vecsérd N K ; RLt] . 1756 : ki-
menvén . . . az szegeny emberek Lovait el fogdos-
ták . . . s részegen keresztül kasul kezdették nyar-
galni a mezőt [Bencenc H ; BK Mise. 1143 Tót 
György (34) jb vall.]. 1770 : az elmúlt E t tzaka 
. . . eö Nga Udvarabol az udvariak kőzzűl sokan 
el akartak szökni az mint értette, de észre vévén 
szándekjokat el fogdosták [Dés; J H b B 361]. 
1785 : A szegény Gyogyi öreg Papné ki azt 
mondja hogy egy Sellérinek a ganéjáb(an) vágy-
nák léányi fel kontzolva, ki azt hogy a Homorodi 
lunkáb(an) ölték meg, és a Marosb(a) hányták, 
ki egyebet, de mindenik bizonytalan hanem ha a 
gyanúsokat el fogdossák, hogy tőllek ki tanolják 
hová lételeket [Szászváros; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

elfoghat 1. eltántoríthat/idegeníthet; a putea 
înstrăina; jn von etw abwendig machen/entfreni-
den können. 1748 maga önként adott okot és 
alkalmatosságot az Jnctusok(na)k, hogj Ötét diffa-
málnák s boszorkánysággal vádolnák . ., hog) 
kevés tejből sok va ja t tud tsinalni p(rae)tendalta, 
sőt a ' Korpadi babonás oláhnétis maga házánál 
tar tot ta , azzal a ' Tőkés Márton ingit, hogy a ' 
Muszkáné házától el foghassa, babonazta t ta [Tor-
d a ; T J k I I I . 204]. 

2. kb. megtagadhat ; a putea refuza/respinge; 
abschlagen/ableugnen können. 1590: De myerth 
hogy egyk feli sem akarja maga th vetkesnek 
esmernj az theorwenth egykteol sem fokhatnj 
el [Kv; TanJk 1/1. 130]. 

elfoglal 1. (erőszakosan, jogtalanul) elvesz; a 
lua (cu for ţa) ; (rechtswidrig) besetzen, erobern-
1562 a barátok klastromából csináltatának egy 
várat, kit nevezének „Székely-támada" várának, 
és ahoz mindjárást elfoglalák a székelyeknek sza-
badságokat, ki lőn a székelyeknek nagy romlásokra 
és igen nagy károkra [ETA I, 20 BS]. 1568 : az 
feleol megh mondat feoldeket . . . soha Imre deák 
senkiteol el nem foglalta [Gáldtő/Gyf; Ks XXI/28]. 
1585 Monda Mihal deák az Iobbaginak 
welle megh alkwggiatok, mert en az loffew einbe-
rebe(n) chak egy talp alliat sem iktatta(m) sem 
el nem foglalok [UszT]. 1592/1609 az Nagy 
Rethet Saf farit Peter miczioda wdeöben 
foglalta el nem tudgia, cziak hogy Emlekezik arra 
hogy <Saf)f<ari t> Peter ki wzte volt beleölte 
az Dragulia Georgy kazasit es ell fogta twlte 
[Mezőbánd MT; Wass]. 1594 Kendi Gábor 
hath hold feoldet foglalt el meljek az Nemes nipeke 
volthak [Esztény SzD; RLt O.]. 1626: Aztis-
tudo(m) hogy soha o t t gáát t nem volt, hanem 
hatalmassul foglalta el Lorinczj Balint [Ossz; 
BLt „Marthon Peter Kozmassy" (60) vall.]-
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1667 (A szőlőből) sok helyeken hol edgy singnit 
hol nagiobbat el foglalt s kapalt benne . . akkori 
okulatorok viszszá vonattakis velle ã mit el fog-
lalt volt benne ä szeöleöjehez de ultro esmet 
most el kapalta es foglalta akaratom ellen [Kv; 
RDL I. 148b]. 1679/1681 Szanto es kaszalo föl-
dekben), söt ez jószagnak minden hatarib(an) 
semmitis el foglalni ne engedgyen* [Vh; VhU 
670. — aAz ub]. 1694 Jósika Imrene Racz 
Cristina Asz(sz)ony Csesztvei két ház jobb: és 
egy puszta fundussát . . 1691 esztendőb(en) az 
Fársángon foglalta el T.N. Zabola Mikes Mihálly 
ur(am) [M.csesztve AF; JHb XXVIII/10]. 1725 : 
István Déák Vramék a' vizén túl is edy (!) mereklyé-
nek való Széna füvet az enyimbŏl el foglaltanak 
[Hévíz NK; JHbT]. 1757 : egy néhány hellyeken 
lévő földeiből foglalt és szántotott volt el Farkas 
Pal Uram [Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 
1767 Szesztrás Ursz . Cir 1 1/2 vékára való 
főldett hatalmasul faglalt el [Banyika K ; JHbK 
LVI/26. 7]. 1801 tudja, lát ta avagy halotta még 
a Tanú, hogy õ Excellentziája ide való Belső 
Fundussaibol Valaki Valamit belőllek el foglalt 
volna, ha el, kitsoda, és hogy hivják nevezze meg 
a Tanú ? [F.szőcs SzD; TK1 vk]. - L. még HSzj 
áriiltató-hely és szénafű ah, MNy XXXVIII , 133, 
SzO II, 179-80, 3 2 5 - 7 . 

2. elkoboz; a confisca; beschlagnahmen. 1578 
eo kegmek wegeztek, hogy senky borát idegennek 
az varosrol hogy ky wygyek el ne adhassa, Mert 
valaky el aggya az vegezes elle(n), az varas zamara 
foglallyak el [Kv; TanJk V/3. 172b]. 1629 
Zegedj Gergelj Deák az harminczados Georegh 
Zolta marhaiat azért foglalta el, hogy harmin-
czadlatlan hozta be [Kv; TJk VII/3. 79]. 1654/1670: 
Mezei György én tőllem három bort akar vala 
el foglalni hane(m) addigh szollank néki az 
egyik bort le hagyá s három forintot adék néki 
érte [Szénaverős K K ; LLt Henczel Lénárt (65) 
jb vall.]. 

3. lefoglal, zár alá vesz; a sechestra; in Be-
schlag nehmen, beschlagen. 1597 Elek János az 
Baniay Jánossal walo tarsasagakor annyra ki 
fogiot wala minden keresetibeol hogi három rend-
beis foglaltak el hazat [Kv; TJk VI/1. 14]. 1718 
tudom azt hogy All-Csikon Sz. Mártonon lévén 
eò Kglmék(ne)k adosságok buza és árpa árra 
flor. 38 azért én magam foglaltam el az Szabó 
Mihalj belső jószágát eö Kglmek(ne)k Szombati 
Szolgája lévén abban az údöben eö K K parancso-
lattyabol foglaltam el [Borb. I I „Fel Csik Széki 
Sz. Mihalyj Isák Lŏrincz Agilis P(rimi)p(i)llus 
(38) vall.] | az melly kancza is az varga Pal Istal-
lojaban égett el, nem tudom azért foglalta el 
Sándor Mihalj Űr a' jószágát, vagy többel is volt 
ados [Szentmihály Cs; Borb. I I Bogos István 
(44) pp vall.]. 1730 : Emlekezem rea, hogy . . . 
Néhai Vér Judith Aszszony számára, Vármezŏ 
nevű Faluban* foglaltak vólt el valamelly Portio-
kot, holmi Repetitus Jobbágyok(na)k nem resti-
tutiojokért, de mellyik esztendőben s kitûl és 
ményit, ne(m) tudom [Dés; TK1 „Alb. Kis Marjai 
de Dees" (60) ns vall. - aSzj. 1742 : Kun Istvánné 

Aszszonyom emberinek két marháját elfoglalták 
. . és a Czirkálo házba detineálták [Mv; Told. 

15/23]. 1802 néhaji Bátyám anyi adosságokot 
hagyott fejemre maga után, hogy valamenyi 
jószága maradott a Debitorok azokot, mind exe-
quálták, el foglalták [Kóród K K ; Ks 101 Kornis 
Gáspár lev.]. 1840 (Az erdőt) most két vagy 
három esztendő olt a Vásárhelyi Örmény Csiki 
Márton bizonyos adósságba el foglalta [Udvarfva 
MT; EHA]. 

4. el/visszavesz; a relua; weg/zurücknehmen. 
1587 az Niolcz valaztot vraim az felekiek altal 
Alnakul el irtot erdeobeol chinalt reteket el fog-
laltak volt [Kv; TanJk 1/1. 49]. 

5. birtokba/hatalmába vesz; a lua ín stăpînire; 
in Besitz nehmen, besetzen. 1591 Hogy ha penigh 
En magam uagj holto(m) utan maradeko(m) az 
en vegezesemnek nem Engednenk es ez feleöl 
megh neuezeth Jozagoth ell nem Engednenk 
foglalnj, tehat Az korbelj Zakmar varmegebelj 
Vice Ispanoknak is hatalmat adok Cziak az 
en leuelemnek ereyeuel ki meny, es ez feleol megh 
neuezet rez Jozagomath ell foglalni es Bathori 
Elekne Aszoniomnak az uagj Germekinek 
kezeben adnj [Perecsen Sz; WLt]. 1596 Biro 
uram kwlde ala Apahidara hogi az Jobbagi Istwan 
jobbagyt el foglalliam, es bele iktassa(m) az haz-
bais magamat [Kv; Szám. 6/XXIX. 72 Bachi 
Tamás sp kezével]. 1600 Tudom hogy Tibald 
Gergely el foglala az hazat, Sisakiat, kopiaiat,. 
agyat, oda hozta, az vtan az azzony wgy keöltezet 
el onnat [UszT 15/128]. 1617 mely portiokatt 
az Néhai Boljaj Gasparne Aszszoniom Forro 
Ersebett Asszony halala utan Twry András felesege 
Wersendj Sara Asszony kepeben ell foglaltak 
uolna, mi azokat az portiokatt Desfaluj Gaspar 
Vramek Kezekbeöli k j foglalnok [Benedek AF; 
JHb XXII/14]. 1630 az nehaj Felseges Bethlen 
Gábor, egj Nemetiben lakó Varga János Nevü 
Jobbagiat Keresztesi Pal Uramnak potentia me-
diante ell foglalta [Őraljaboldogfva H ; JHb 
XXXVI/4]. 1634 nyerges Thamas szolita be 
engemetis abban az hazban, az melliet el foghlalt, 
mert kenal vala vele hogy berbe(n) nekem adgia 
[Mv; MvLt 291. 162a]. 1651 (A) Saruary Cziereny 
Farkas vr(am) rez Jozaga felibeol Kamuthi Mik-
losne Cziehreny Ersebeth aszoniom(na)k eő Nganak 
Cédula nylalas szerent az menie resz joszaga jutót 
volna keolseo es belseo ahoz való hasznos es haszon-
talan mind(en) fele helieiuel eoreoksegeiuel 
most kgltek eleot elis foglalom ez nopsagtol fogua 
birnys akaria aszoniom eo Nga [Szászcegő SzD; 
JHbK XIX/26]. 1677 Bedo Mathe . el foglalá 
az Kendi Janós kezéből egy versen az Gaspar rész 
Jobbágyok kozűl i t t Balavásáran ezek(ne)k az 
három Szabojeknak az Aptyokat Szábo Pétert 
[Balavására K K ; Ks 19/111. 38]. 1730 az Apá-
mott Néhai Trifán Simiont egyszer el foglalták 
vólt, de ki számára nem tudom az Házunkott 
el czedulázták volt, s az Apámott haj tot ták volt 
is a’ szolgálatra, de vagy őtt hétig sem a ' Csáki-
részre nem szolgált, sem penig arra a ' részre a ' 
kire el foglalták volt . . . ki foglalta osztan viszszá 
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az Apámot és a ' többi t is, a Csáki Ur részire, és 
mint foglalták, nem tudom [Vármező Sz; TKl 
Trifán Gavrilla (46) vall.]. 1811 ha Emberei 
meg Szabadon Erdőt kapnának foglaljanak Szá-
mára Ts Sombori Farkas Urnák, és meg találná-
nok Szabad Erdőt ., az melyet el is foglaltak 
kereztekkel az en jelen letemben [Nyérce K ; 
Somb. II]. 

6. megszáll; a ocupa; besetzen. 1562 Másod-
napra4 Budában minden rendbeli embernek fegy-
verét elszedvénb, Isabella királyné aszszonyt® 
Fráter Györgyöt és Petrouit Pétert minden vitézlő 
népével öszve fegyver nélkül Budából kiküldé, 
és a várost mind Pestel öszve magának elfoglalá 
ily szin a la t t : hogy a gyermekfl apja Szapolyai 
nagy János király halálakoron a tutorságot csá-
szárnake vallotta volna [ETA I, 14 BS. - a1541-
beli eseményre von. bTi. a török. CSzapolyai János 
választott király felesége. <*Az előbbinek fia, 
János Zsigmond erdélyi fejedelem. eA török 
szultánnak], 1653 Könyörgünk azért mi szegény 
emberek azon a hatalmas bassának, liogy tegyen 
irgalmasságot azon a napon mi velünk, mely napon 
ezt a mi városunkat elrabolják és elfoglalják a 
hatalmas császár vitézi [i.h. 31]. 

7. kb. uralkodói hata lma alá vesz; a lua ín 
stăpînire ca domnitor; in herrscherlichen/landes-
herrlichen Besitz nehmen. 1653 Ottan mihelyt 
az ország felkiáltotta Rákóczi Győrgyöt a fejede-
lemségre, Kékedi Sigmond . elméne ú j 
hírt vinni Rákóczi Györgynek Váradba. Bejöve 
azért Rákóczi György és székibe üle, s az országot 
elfoglalá [i.h. 143]. 

8. igénybe vesz, lefoglal; a ocupa; besetzen. 
1824 : a ' Német Theatrálisták el foglalván benn 
a ' Nagy Udvarban bizonyos Napokig Quartir 
házat a Censust egyezés mellett ki is fizették 
[Déva; Ks 206. 44]. 

9. leköt, a maga számára biztosít; a asigura 
pentru sine; für sich sichern. 1585 Legh elseobeis 
hogy az Ember hoza a ' buzat, ez felperes Azony 
Mene oda, zerete a ' buzat , es elseobe el foglala 
[Kv; T J k IV/1. 484]. 

10. elvon; a a t rage; abziehen. 1571 : az tizt-
tar tok . . Jobaginkat valahol akartak chak 
el foglaltak ket varhoz és az Soo Aknahoz hámor-
hoz [SzO II , 324]. 1618 Kis Gergely adgya 
ertesünkre . . . Selyei Kouacz Mathe . . . megh 
fogta es az Annia kezebeol ki veven, mostis kapdos 
rayta, hogy ugyan Jobbagyaua tegye . . . seott 
az kik vallató parancziolatunkat hordoztak azokat 
is eolessel feniegette nem akaruan azért Zazlonk 
alol el foglalni es iobbagysagra vinni . . . Hadgyuk 
es serio paranchiollyukis . . . Kouach Mathe ellen 
megh oltalmazzatok . . . Zászlónk alat szolgálni 
hadgyatok [Gyf; Borb. I fej.]. 1810: Az Udvar 
dolgán kivŭl az Adorjányiakat , Soaknaiakat, 
midőn ur dolgára ha j to t t ák , lattom hogy Kántor 
Josef el foglalta a ' maga számára [Adorján MT; 
Born. G. XIV. 1 Blós Nyekuláj (26) vall.]. 

11. be/elkerít; a îngrădi ; abzäunen. 1680 
Ezen kert (ne) k penigh n a p nyugat es nap kellet 
felől valo resze sendellyes palankos, délről penigh 

támoszos erős leszas kertel vagyon él foglalva 
[A.porumbák F ; ÁLt Inv. 10]. 

12. elönt/áraszt; a inunda; überströmen/fluten. 
1581/1584 : Tyltottwk (!) Arról hogy az gatath 
fellieb ne Newellyetek, Mert twggia thy Ktek 
hogy Jobbagyunknak chywryth paytayat az vyz 
el foglala es le zaggata [Újfalu K ; Ks 42. B. 9]. 

13. vmi vmely helyet betöl t ; a deţ ine; einneh-
men, besetzen. 1822 : (A) kertetskének égy negyed 
részit a ' négy tábla körűi magossan fel nőtt 
és szélesen el bokrozott puszpáng foglalja el [Nsz; 
Told. 7]. 

14. el van foglalva dolga v a n ; a fi (pre)ocupat; 
beschäftigt sein. 1848 : a ' jövü héten tulis más 
tárgyba el leszek foglalva . és így az innepek 
előtt nints miért hozzá kezdenünk a ' munkához 
[Szentábrahám U ; EMLt Lőrintzi Dániel lev.]. 

elfoglalandó elveendő, bir tokba veendő; de 
ocupat/luat ín posesie ş

t Was in Besitz zu nehmen 
ist. 1835 az elfoglalandó Erdőnek, melly egy 
Triangulumát formai, Hat árjai t az irt Cometaneu-
soktol ki kérdezve fel adásakhaz keppest jegyez-
te te t t [Magyaró MT; EHA]. 

elfoglalás 1. elvétel; luare; Wegnahme. 1591 k. 
(Az irtásföldet) nem kellett volna teŏlle(m) hatal-
masul el foglalni, hane(m) mas modo(n) kellett 
volna ozlast kérni, Azért annakis az el foglalasaerth 
az major potentiat keòuete(m) [UszT]. 1601 
Amy az haznak el foglalasat illethy kit az Jesuitak 
c(on)tra prohibitionem et Ammonitionem Király 
vchaban el foglaltanak affeleolis eo fel(se)get biro 
Vram talalia megh, hogy hatalmoskodasoktol es 
foglalastol zeonnyenek megh [ K v ; TanJk I/l-
387]. 1645 : Ebeni Laszlo Uramis Felesege es az 
teòb Att jaf iak kepeben t ü t j a s t ü t a t t j a Fabia(n) 
István Uramat az Joszagnak el foglalasatui es 
birasatul [Ajtón K ; Törzs]. 1654 Kendi JanoS 
Ur(am) hatalmasul foglala el eszt az Gaspar Janos 
Balavasari jószágát ., tudom asztis hogy had 
alatt vala az dolog, s à test meg az fóld szinin 
volt az el foglalaskor [Balavására K K ; Ks 19/lH-
25]. 1674/1676 : az Eoreg Rákóczi György Feje-
delem, két Cancellárista Deákokat, Mező 
Szilvas(na)k el foglalására kűlde, akkor időben 
lévén én Vármegye Szolga b i rá ja . . . postán 
hivatának Mező Szüvásra . . . , velem ti l taták a 
Déákokat, azok által a ' Fejedelmet, hogy ne 
foglallyák, s, ne foglaltassa el ő Naga hatalmasul 
[Köbölkút K ; J H b K XX/21]. 1816 : nem g o n d o l -

ván Semmitis Nemes Házanknak az e r ő s z a k o s 
elfoglalásakat kemény büntetes alat tilalmazó 
Tőrvényeivel . . . nagy sokasággal öszve Gyűlvén 
és vérengező eszközökkel fel fegjverkezvén * 
Sinfalvi Határan . . . fekvő . . . Marha Legelj 
heljét mera et absoluta potent ia mediante eJ 
foglalván, azt fel szántat ták és Tőrőkbuzával 
bevetették [Asz; Borb. I I Rákosi Borbélly János 
a szék assz-a kezével]. 1834: egy darab ŎkÖf 
tilalmasnak hatalmasul lett elfoglalásáért i n d i t o t t 

panaszos keresetekben . k imondot t Váloszl0 

Határozás [Asz; Borb. II]. 
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2. cucerire, ocupare; Eroberung, Einnahme. 
7666/1681 az hatalmas Nemzetsegtűl hazajanak 
el foglalasa miat Karan Sebesbűi ki bujdosot, 
s . . . Hunyadi (1) Varosomba(n) bizonyos ideigh 
Sellerűl lakot Racz Milotin nevű Görögnek 
Taxas hazat, avagy czak ház helyet Vővén ra j t a 
hazat épéteni engedtem [Vh; VhU 260]. 

3. elkobzás; confiscare; Konfiscation, Beschlag-
nahme. 1575 Minnyayátoknál nylwan wagion, 
minemew tewzet, keozenseges wezedelemre walo 
haborwsagot tamaztot tak nemely orzagwnkbely 
hytwan partos emberek ., Bekessel eozwe 
coniuralwan, es hadat my ellenewnk tamaztwan 

Azért effele hytwan embereknek jozagok 
marhayok el foglalasara bochattwk az Nagysagos 
Apaffy Gergelyt my tanachwnkat, kynek tellyes 
authoritast es hatalmat at twnk [BáthoryErdLev. 
I, 3 3 0 - 1 , fej.]. 

lefoglalás ; sechestrare ; Beschlagnahme. 7584: 
ha eô kegelmet walaky el Tyltana Mochy Jozagom 
foglalasa Ideyen tehat eô kegelme uala hul enekem 
Jozagom at tuga Erdeiben Akar My neuely neue-
zett helyeken, ha t t haz Jobagomyg foglalhas-
son es wgy byrhassa mynt sayat eŏróket semyuely 
penyg az el foglalasnak Jdeyen soha senky Ellene 
ne alhasson [Csapósztgyörgy (Hol ?) Ks Myske 
András kezével]. 

5. birtokba vétel; luare ín stăpînire; Inbesitz-
nahme. 1583: Gallaczy Annazzon Az ket t haz 
Jobagynak pedigh el foglalassara Byrassara es 
Thartasara vgyan my elottwnk Horwat th Kozma 
vraninak zabad Akaratoth ada es engede Elleó 
Nelwewel [Oroszfája K ; WLt]. 7598 adanak forro 
Jánosnak, Negien Negj haz iobagiot hydegwizen 
• • •, mely negj haz iobbagjnak el foglalasarais, 

engemet kwlde forro János, en oda menwen hidegh 
wizre el foglalam eokeot [Kiskerék A F ; J H b 
XXIII/33] .1613 Forro Pál vram harmad magaual 

Abrugybaniara fel Jeottek volna eo felsege 
Bathori Gabortol Adatot t Donatioual ez Abrugy-
baniay Buza malomnak el foglalasara [Abrud-
bánya; Berz. 17]. 1633 : ezen Dobokauarmegienek 
tŏruenies szekere legitime condescendaltatta(m) 
uala mostani Causamat az vitézlő Almádi András 
vramrol, most Olah Septeren Colosuar megieben 
lakóról Almádi András vramra Szauaba(n) Doboka 
varmegieben lakóra Egi Hegedűs Mihály 
neuŏ Jobbagi Emberemnek es minden hozza 
tartozoinak hazaual Eŏrŏksegeuel. hatalmasol ualo 
el foglalasaêrt . Az Iobbagiot a Maga erös 
kŏtese ellen el foglalta Azért azt mondo(m) 
su iuris erit, Hogi az Maga kŏtese ellen occupalta 

az meg Neuezet Jobb (agy) ot [Szava K ; 
Törzs]. 1811 Háromszer probalta elfoglalásokat, 
ler Eltsoválta Házokat [K; KLev.]. 

6. elfoglaltság; preocupare, ocupaţie absor-
bantă ; Beschäftigung. 1848 : Mar a havi kivonatot 
is el készítem, a mit is edig csoportos el foglalásom 
miatt nem tehettem [Mezőesán T A ; Born. F. Ie 
lukács György br. Bornemisza Jánoshoz], 

elfoglalgat rendre-rendre elfoglal; a ocupa rînd 
pe r înd; nach und nach besetzen. 1754 : (A telek) 

piisztajáb(an) maradván annakutánna ugj kertel-
gették be approdonként és foglalgattak el Mlgs 
Groff Mikes István Ur ŏ Nsga részire [Ádámos 
K K ; J H b XIX/12]. 1803 a ' Gyitraiak a’ Csiszkon 
mezŏtis nagyabbára tsak valami ha t eszten-
dőktől fogva kezdették el foglalgatni [Gyszjn; 
Born. XVc. 1/24 Gr. Kis alias Petyekár (35) 
civis vall.] | abból appránként sokat elfoglalgatta-
(na)k a ' Gyergyo székbeliek [Mesterháza MT; 
i.h. 1/66 Szburtsa Nyikulaj (60) col. vall.]. 

elfoglalhat 1. (jogtalanul) elvehet; a putea lua 
(pe nedrept); (rechtswidrig) wegnehmen können. 
7606 Ennekem eösteöl marath njl földem wolth 
Atthiamtol marath meljreöl az Atthîam is zolgalt 
melj njl földet en teŏllem foglalt Iljke falua semmi 
kepen en teöllem Jozagombul el nem foglalhata 
volna az falú [UszT 20/79]. 

2. lefoglalhat; a putea secliestra; beschlag-
nahmen können. 1564 ez sem volt törviniunk 
hogy mikor valamy vitekbe eswnk egy mas ellen 
vagy vyr birsagyrt az vagy egieb vitkwnkyrt 
öröksigwnket el foglalhassa11 hanem marhaiaval 
irte meg de mast el foglalia es wueie tezy [SzO II, 
179—80. — aA cssz-i közszékelységen hatalmas-
kodó királyi tisztviselő és főrendű személy]. 
1574 Az zantas feleol vegeztek hogi . ha ky 
ez vtanis azt mywelne eo K. Biro vram Neh enged-
ie Bwntetlen se hagyja zantasatis ely foglalhassa 
[Kv; TanJk V/3. 102a]. 1577 (A jószág) ha el 
ado lezen ű kegelmeket meg kenalom uele ha 
hirek nelkul el kotnem mas ideggennek minden 
toruennelkul ugian azony Jozagot el foglalhassa 
az szaz forintig galachy anna azzony es galaczy 
bernald [Galac BN; WLt „galaczy menhar t" 
kezével], 1594 keotek magokat egyenleo keppen 
mind az ket fel hat zaz arany forint keotel alat 
megh allania az megh allo fel a meg nem allo 
felnek Erdély beli tellies porcziojat el foglal-
hassa [Szászerked K ; LLt. — aTi. az egyezséget]. 
1657 ha vala ki ezen Jozagha(na)k bekesegés 
Vrasagaból Exturbalna . any ereo I a u a j t es 
Jozagat el foglalhassa [Felvinc T A ; J H b K 
XXIV/20]. 1697 más fél száz Arannyal ados 
vagyok az Hugómnak, kit is ha megh nem adnék, 
mikor kivánnya, annyi érő jószágom foglalhassa 
el érette [Szentdemeter U ; LLt]. 1769 (Az adós-
ságot) el múlhatatlanul kész pénzel meg fizeti, 
melljet ha . . . nem prestalna, tehat Galna János 
Ur(am) 15töd napok el foljása után akár mi nével 
nevezendő Mobile vagj Immobüe Bonumára Ioszá-
gára Sándor István Ur(amna)k kezét reá tehesse, 
el vehesse foglalhassa [Kissáros K K ; Borb. II] . 

3. birtokba vehet; a putea lua ín s tăpînire ; 
in Besitz nehmen können. 1556 Erről Adom az 
E n lewelemeth Mynth kezem Irassath Emlekeze-
thwl Myndeneknek Es ezth hozza tewen Glesan 
János vram Myndyarastt El foglalhassa ez lewel 
Ereyewel [Mikefva K K ; BfR VI. 283. 3]. 1591 : 
(A jószágot) Almadj Gasparis ennek az lewelnek 
ereywel el foglalhassa, az wagy maradekj . . . 
Nygzaz f r t kótel alat [Szava K ; J H b K XIV/6]. 
1592 : azokra legjen eŏ kemeknek ha ta lma ell 



elfoglalhatás 904 

foglalhatnj [Perecsen Sz; WLt]. 1627 En Barcsaj 
Sigmond kótóm erre magamat, hogy ha az 
praefigalt napra levelejmet ele nem vjnnem 
. . ., tehát azon iozagot melliet eo kegelme perel 
ezen levelem ereievel mjnden teorveny nelkúl el 
foglalhassa es pacjfjce biria [Szamosivá K ; J H b K 
XLV/31]. 1689 (Egy házhelyet) ez levelűnk mel-
lett mentést Petrityevit Horvát Miklos Uram 
el foglalhassan, eorőkŏsŏn bírhasson [Kük.; SLt 
AF 19]. 1735 I t t Méző Csánban a Határ t nem 
osztották fel, a Possessor Urak soha, hanem a ki 
mit el foglalhatott regen maga és Jobbágja, bír-
ják, . a szántó földeket regtől fogva nem osz-
to t ták fel, azért nyomultanak el a Földek, sok 
házak után [Mezőcsán TA ; J H b XI/9. 41], 1749 
Kabos Ferencz Ur(am) és SUccessori eö kegyelmé-
nek Néhai Vitéz György Uramtol devolvalo-
do t t Joszági közziil annyit a ki meg érje a Speci-
ficalt Summát . Kabos Ferencz Ur(am) és 
Successori el foglalhassák [Kv; Borb. I I J . 

4. elrekeszthet/zárhat; a putea închide ; weg/ 
absperren können. 1610 mikor az falú birsaghban 
megh hirdete hogi az Kapu csinálni menyen 
minden ember ŏ is el ment t a faluual egŏ t t czinalta 
az kaput azertt illen modnel kúl az vta t es kaput 
tòle el nem foglalhatiak hanem toruenel kellet 
uolna az vttol es Kaputol òt t fayaual egott el 
ta r tany [UszT 40a]. 

elfoglalhatás az elfoglalás lehetősége; posibüi-
tatea de a ocupa; Möglichkeit der Inbesitznahme. 
1806 ŏ Nga hellyének el foglalhatása az Udvari 
Tisztek vigyázatlanságokból lett és következett 
[Erdősztgyörgy MT; WH]. 

elfoglalódik elvétetődik; a fi lua t ; besetzt 
werden. 1723 ha valami az Ngoddebul elfóglalo-
dot azt kész vágyok mindenkoron Ngodnak remi-
talni [Császári SzD; Ks 7. XVII . 5 Wass Dániel 
lev.] | Egregyi Ianos ház hellyéből halála u tán 
égy jó darabb foglalodott el az mellette lévő 
Karácson aliás Molduván Nyikita háza hellyéhez 
. . . , mí formán foglalodott el nem tudom [M.köblös 
SzD; RLt] . 1774 Tiszt uram eö kigyelmek (!) 
Contemnállyák az Földökből valo Csipdelőzést, 
de mennyi, ki altal s mennyi ideje az ollyan fogla-
lásoknak mi aszt bizonyoson nem tudgyuk, de 
ha ad faciem Loci ki men(n)énk meg tudnók 
intézni hol, es men(n)yi foglalodot el [Mocs K ; 
Ks Conscr. 33]. 1780 : Karátsonfolva közönséges 
Terrenumábol, egy Darabatska el foglalodatt vólt 
[Karácsonfva MT; Told. 76]. 1803 Gombás 
Ferentz Vram ekéjével Keresztül a földböl 
circiter Négy borozdányi hellyet a maga földéhez 
Szántván . el Foglalt ., a Dél felöl valo 
végiből ègy Sing és égy arasznyi Fö'.d foglalodat 
el [Páncélcseh SzD; R L t O. 1]. 

elfoglalt 1. (erőszakosan v. jogtalinul) e lvet t ; 
luat (cu for ţa) ; (rechtswidrig) w^ggenommen. 
1615 : Lazar Ersebet ielenti hogy az el mult 
napokban czicziobana lakó Kelemen Mihály hatal-
masul lobbagia hazara menuen, es aytaiat abla-

ka t t be teŏretuen Jobbagiat fogua vitette marhaiat 
el dulatta . . . hatalmasul el foglalt es dult marhaio-
kat feöldeokŏtt, el vit zolgaiat Jobbagiatt Kele-
men Mihalial meg adassa [Bál. 41. — aCsicsó Cs]-
1709 Insp. Curátor Uramék az el foglalt földekről 
inquiráltatván, igazittsák, ugy egyéb dolgokatis, 
ugy mint a Templom alatt valo rikotozast, Papra 
valo csengetést [REkLt ConsJk I, 36]. 1774 
mondottam eŏ kigyelmének, hogy az Majorság 
Földekből el foglalt darab földeket ne éngedgye 

másoktul bitangoltatţni | máigis békével birják az 
el foglalt földeket az Idegenek [Mocs K ; Ks 
Conscr. 74 Soos Ferentz (30) jb vall.]. 1801 
még ez előtt egy néhány esztendőkkel, az első 
kerdésben feltett hellyet, más tőbb el foglalt 
hellyekkel, az akkoron Volt ide valo Udvari 
Tisztye rehabeálni s ki ja r ta tn i akarván, ki 
impediálta, mi formán ? [F.szőcs SzD; TKl 
vk]. 1816 az Exponens Közönség az ezen proces-
susra t e t t felelete rendiben az előre el foglalt' 
es az után fel kért Marha legelő helj(ne)k remissio-
já t teljesseggel meg nem ígérte [Ász; Borb. II]* 

2. elvett, használatba v e t t ; luat, luat ín folo-
s inţă ; in Gebrauch genommen. 1587 Megl1 

erthwen a ' begywtesnek okat, Az felekyek I r t o t t a 
es gonoszul magoknak el foglalt es chynalt R e t e k 

feleöl megh tapaztal tak az Erdeo lopást eS 
az sok Ir tasokat [Kv; T a n J k 1/1. 53]. 1795 
azon útnak nyittása által tetemes Kára k ö v e t k e -

zett a ' szolgálatot tévő embereinek az ú t számáfa 
ell foglalt Kaszállóiban tőr tént tsonkulása által 
[Déva; Ks 73. 74. VII. 109]. 

3. lefoglalt; sechestrat; beschlagnahmt. 1699: 

Sz: Miklósi Ambrus Janostol el bőczűlőt es e l 

foglalt iok [Szárhegy Cs; LLt] . 
4. birtokba v e t t ; luat ín s tăpînire; in Besitţ 

genommen. 1822 el mentünk a ma 15. napja e l 

foglalt ès el Csóvált Jószágra [Aranyosrákos TAi 
Borb.]. 

5. foglalt; ocupat ; besetzt. 1585 : Huniadon 
a ' sokadalom Ideyen, ez Racz Iacabne f o g l a l j 
vala eleb Az helt, es az Alperesek vgy I e o w e ö e I C 

Az eo ell foglalt heliere [ K v ; T J k IV/1. 385]-
6. felfogadott; acceptat ; gedungen, a n g e w o * ' 

ben. 1727 Az szebeni productiora valo Alkalinf' 
tosságra kívántató színárol, Abrakról, Borrol; 
Tisztességes Asztalrul providéálnak, Túzi fáról' 
Hár(om) elfoglalt prokátor(na)k sáláriumárol, sze ' 
beni subsistenciájárol [H; J H b XLII] . 

elfoglaltat 1. (erőszakosan v. jogtalanul) e l v é t e t ' 
a dispune să s e ia (cu forţa sau pe nedrept) ; ( r e c h t S ' 

widrig) in Besitz nehmen/besetzen lassen. 1665 
akkory Fejedelem Betlen Gábor maros Neme 

egy resz portio joszagot hatalmasul el f o g l a l t a t ó 

Keresztesi Paltul [Marosnémeti H; J H b XXXVl/ 9 > 
1674/1676 tudódé hogy . . Az Eoreg1* 
Rákóczi György Feiedelem Mező Eorményeţ 
űdvezűlt Atyámtol Néhai K a m u t h i Miklos 
to l ; minden Tőrvény u t tya kivűl, h a t a l m a s * 1 ' 
Mezei Kátonáival foglaltat ta volna el ? 
J H b K XX/21 vk]. 1790 Mind két Szőllö Hegye^ 
ben lévő kőzenséges Utakból Senkiis Semmi 
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alatt tsak leg kissebbetís elne foglaljon Se foglal-
tassan, ugy hogy míndenűt az egesz vágás Székér 
kár nélkűlt el járhassan [Karácsonfva MT; Told. 
76]. 

2. elkoboztat; a dispune să fie confiscat; kon-
fiszieren/beschlagnahmen lassen. 1742 (Veres 
Sámuel) Bizonyoson Evocaltatott a ' Fiscus által 

Tőrvényt nem állott, hanem elabalván Per 
Non venit Fejit Ioszágát a' mit tál ta (!) a ' mint 
hogj Jószágát elis foglaltatta a ' Fiscus, de Fejire 
nem exequaltathatott, bé következvén az háborúság 
[Kisenyed A F ; J H b Geor. Petrikovits (46) ns 
vall.]. 

3. lefoglaltat; a dispune să fie sechestrat; 
beschlagnahmen lassen. 1673 mivel penig immár 
akkor azon az vegh hellyen meg eset siralmas 
romlás az naponkent való szomorú siralmas alla-
potokbol sajdithatik vala. Hogy azon főid ( az 
mint megh lőn:) Török keziben esik ot tan 
szabadtsagok lenne anyi erŏ joszagot . 
el foglaltatni es az Ezer . . Aranynak meg fize-
tésiig békessegessen birni [Szentpál K K ; Ks 90]. 
1734 ketelenitetet ket darab szanto földeit 
becsű szerent el foglaltatni [Küyén Hsz; LLt]. 
1736 Kovendi István foglaltatta el az buzat in 
fr hg 24"53 [Torda; T J k I. 115]. 1791 én nem 
azért adtam volt ezen Joszágomot a ' Léányomnak, 
hogy Férje adósságáért elfoglalhassák, azért 
magam sem engedhetem el foglaltatni® [Mező-
kövesd MT; MbK XV. 81. - aAnyósi nyü. a 
végrehajtókhoz]. 1821 (A) Joszágot el foglaltat-
tuk abba Csóvát ütettünk, és ki kiál tat tuk, hogy 
ezen Jószág ez orán tul a Creditor ur részire el 
lévén foglalva [Kövend TA; Borb.]. 

birtokba véte t ; a dispune să se ia ín stă-
pînire; in Besitz nehmen lassen. 1591 tuggya 
aztis hogy mikor Dengheleghi Barbara azzony az 
zaz forint keotelert el foglaltatta az Versendi 
Sara azzony Jobagyt hogy Mihalyfalvi Versendi 
Sara azzony Jobbagy mind el hay to t t ak volt 
Marhaiokat masua hazoktol [ J H b XXIII /3] . 
1735 Naláczi Iosef Vramnak vagyon nállam 
három száz forint adóssága, inellyértis ŏ t jo Jobbá-
gyomat akarta s akarja el foglaltatni [Vajda-
kamarás K ; Wass. Bethlen József aláírásával]. 

elfoglaltatás 1. (erőszakos v. jogtalan) elvétel; 
luare (cu forţa) ; (ungerechte) Wegnahme. 1673 k./ 
1681 : Ha casu quo ( mellyet nem reménlek:) 
6 kglme okot adna azon fundusnak a ő kglmetül 
való el foglaltatasara, azt nem kűlőmben, hanem 
az fundusnak, es azon való épületeknek árrának 
le teteiével cselekeszem [VhU 319 Thököly Imre 
ad. lev. — aVh-on]. 1774 Tisztarto Uraimék eŏ 
kigyelmeknek . . . az elfoglalt Földeknek mások 
által való el foglaltattassát, és annak Recupera-
tioját jelentetem [Mocs K ; Ks Conscr. 33]. 

2. birtokba vétel; luare ín s tăpînire ; Inbesitz-
nahme. 1806 az az helly az hol a ' nyár fák vagy-
uak plántálva az én értemben le t t fövenyes és 
porondos hellyé ŏ Nagysága Udvar i Tisztyei 
sem tudván ŏ Nagyságáénak lenni, azért engedték 
meg el foglaltatását [Erdősztgyörgy M T ; WH]. 

3. elfoglaltság ; preocupare, ocupaţie ; Beschäfti-
gung, Inanspruchnahme. 1880*: Kozma János 
gondnok aia jelenti, hogy bokros elfoglaltatásai 
miatt a gondnokságot tovább nem vihetvén, 
lemond [M.bikal K ; RAk 346. - aAz évszám 
bokros 5. al. sajtóhiba!]. 

elfoglaltathat birtokba vétethet; a putea dispune 
să se ia ín stăpînire; in Besitz nehmen lassen/be-
setzen können. 1651 négy ház örökös Jobbágya-
kat el faglaltathassa [Árapatak Hsz; BLt]. 

elfoglal tátik 1. (erőszakosan v. jogtalanul) elvé-
tetik ; a fi luat (cu forţa sau pe nedrept); (rechts-
widrig) weggenommen werden. 1587 : Aminemeo 
hatarochka volt a’ három falukhoz, Azis gond-
wiseletlenseg Miat el foglaltatot [Kv; T a n J k I / l . 
43 — 4]. 1681 Jóllehet ä Réten, s másut t is az 
mely Nyilas földek az várostol az Ur szamara 
való majorsagh földekhez applicaltatvan el foglal-
ta t tak ; . . . migh azért az Városiak bir tak azon 
nyilas földeket, minden iden az város Birája 
szokta volt el osztani es adni [Vh; VhU 70]. 
1723 azon ház helyecskéböl régentén el Szakadott 
vagy quo quo modo el foglaltatott volna azon 
darabocska Czikelly, melly az Faluból ki járó 
utzán alol az hid felé az hidig ki nyul [Dob.; 
RL t vk]. 1726 a Király Dávid Ur(am) főidéből 
el árkolván egy darabocskát, mely a Falujébol 
foglaltatott volt el [Koronka MT; Told. 19. 1]. 
1801 Nemes Burzo Todor kert jenek egy darab 
része Bizo Pável apossa által hatalmasul fog-
laltatott el [F.szőcs SzD; TK1 „Nobilis Burzo 
Győrgyitza" (55) vall.]. 

2. elkoboztatik; a fi confiscat; konfisziert wer-
den. 1574 Az Mely Ember chegert t eo t volt 
Boranak Es azvtan Mas Meg tar tot ta , Eo k. azt 
Nem engedyk hane(m) ky arwltassek, Ez wtan 
senky azt ne chelekedye meg kialtassek h a ky 
Azt mywelne Bora ely foglaltassek [Kv ; T a n J k 
V/3. 101a]. 

3. lefoglaltatik; a fi sechestrat; beschlag-
nahmt werden. 1672 (A jószágot) kelletet Tot 
Mihály vram(na)k bőczűltetni, . . . az hetven eot 
tallerokigh bőczű szerint Tisztek altal, elis fog-
laltatot [Jobbágyfva MT; Bál. 50]. 1802 Summa 
Exequenda Fhung 604 Dr. 35 1/2 Melly Summá-
ban foglaltattanak és betsŭltettenek el a ' követ-
kezendő joka [T; BLt 12. aKöv. az ingatla-
nok fels.]. 

4. birtokba vétetik; a fi luat ín s tăpînire; in 
Besitz genommen werden. 1813 : Igaz hogy 1787-
ben minden hellyek el járat tat tak, 's foglaltattak, 
mellyek a’ Toldalagiana sessiokhoz ragadtak volt 
[Koronka MT; Told. 22]. 

Ha. 1792 elfoglaltatatt [Mezőbánd MT; MbK. 
— Ez az adalék a köv. címszóhoz is tartozhatik.] . 

elfoglaltatott (jogtalanul) elfoglalt/vett; ocupat 
(pe nedrept); (rechtswidrig) besetzt. 1794/1795: 
némelly Eccl(ési)ak el foglaltatott örökségek i rán t 
nem a' maga idejebe, hanem nemellykor egy néhány 
Fsztendők utan lettenek a’ Panaszok midőn azok-
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nak viszszá perlesekbe akadallyok jőttenek közbe 
[M.bikal K ; RAk 13], 

elfogó elzáró; care închide; absperrend. 7768 
az Dezmérieket ki ha j tván azon Nagy ország 
u t tyá t el fogo, és bonto Árkot tsinálják bé [Sza-
mosfva K ; J H b K LI ad 24]. 

elfogódik 1. (erőszakosan v. jogtalanul) elfog-
lalódik/vétetődik; a fi luat/ocupat (cu forţa sau 
pe nedrept) ; (rechtswidrig) weggenommen/besetzt 
werden. 1697 az Majorját ŏ klme hatalmasul 
foglalta el, mégh az marhánk vize s az rév helyis 
el fögodott [Türe K ; Told. 2]. 

2. elrekesztődik/záródik; a fi închis/oprit; ver/ 
abgesperrt werden. 1762 Azon Maros Árkáról 
pedig úgy fogodotté el a víz, hogy valakik Karót 
verteneké Kŏzepib(en) és ágot is hánytak, s' 
azokat a ' Viz meghordotta iszoppal ? [Körtvély-
fá ja MT; Bál. 87 vk]. 

3. eltelítődik; a fi plin ; voll werden, sich füllen. 
1820 meg gyógyíthatatlan ugy nevezett Farkas 
vagy mérges tállyogba döglött meg . . , mely 
anyival is inkább bizonyos hogy az ökörnek 
a bal első Lapotzkája, 's a forgo Csontok körül 
levő Hus, és a Szive . . el volt senyvedve, 's a 
méregtől el fogodva [F.rákos U ; Falujk 104—5 
Barrabás Áron pap-not. kezével]. 

4. ~ a keze vmitől eltiltódik vmitől; a fi oprit 
de la ceva, a i se interzice ceva; jm etw. verboten 
werden. 1692 végeztetet az vágás felől, hogy az 
ki nem vágh nagy marhá t vagy nem igyekezik 
az â mester ember mikor három szerit el mulatná 
ebben az esztendőben egyéb mészárlástolis el 
fogodik az keze migh az mostani szűksegh tar t 
[Kv; MészCLev.]. 

elfogott 1. lefogott ; pr ins ; festgenommen. 1753 : 
az béresek ránk jövének es mü el eresztők az el 
fogott rabat [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 31]. 
1765 akkor a Falusiaknak gyűlések volt azon 
el fogott Legény i ránt , hogy miképpen Vigyék 
assentálni [Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk 
21]. 1798 : a Biajost Szekerestől vit tem a Szőllö 
hegj alyaban ugj gondolkodván hogj az udvari 
Tisztett o t tan kapam, és a már el fogott praeva-
ricalo Bihalast szekerestől Bivalastol altal adam 
[Ádámos K K ; J H b XIX/58] . 1814 Blága Stéfán 
azt monta el fogot Blága Tornának, hogy há t 
te ollyan élhetetlen vagy hogy aval a fejszével 
Nem tud tad vagy ket tőnek a bélit ki Ontani 
[Sóakna MT; Born. G. I X . 6 Zuga Matyéj (50) vall.]. 

2. (meg)fogott; î n h ă ţ a t ; erwischt, gefangen. 
1765 : volté eŏ kegyelmének szabadsága, s Paran-
tsolattya, hogy az afféle Erdőn lappangó s Tyro-
nak el fogott személlyeket el botsáthassa ? [Dob.; 
Eszt-Mk Vall. 7 vk]. 

3. lefoglalt; sechestrat ; beschlagnahmt. 1764 : 
kináltattya ezenn Kezemben lévő csomó pénzel, 
úgymint azonn délczeg Tulok árának megmaradott 
részivel, melly megmaradot t Tulokkal Kegyelmed 
a' maga Kezessinek el fogott marhájá t vál tot ta 
fel [Lőrincfva MT; DLev. 2. XB. 16]. 
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elfogulatlan tárgyüagos; nepărt ini tor ; objektív, 
un(vor)eingenommen. 1842 : viszszá intet tük Budai 
Jánosné Lengyel Sára aszszonyt miként ellenünk 
elég vételt ne hozzon, mert mi készek vagyunk 
fel vejéndő Falusi akár nemes, akár kőz elfogultlan 
(!) emberek előtt, a' Felperesnek lehető osztályos 
nyilját, - kiadni [Felfalu MT; DE 2]. 

elfogy 1. a se termina/sfîrşi; ausgehen. 1573 
egy vasarnap ferkel Myklos hazanal voltak kor-
choman Az Bor ely fogy, Mond eo neky Zabo 
gaspar Iere vele (!) kerekes Ianoshoz talam meg 
p>enzemert ad egi Eytel bort [Kv ; T J k III/3-
303—4]. 1574 mykor . . Borok ely fogiot volna, 
Mond Istwan Margitnak hogi hozasson bort [Kv; 
i.h. 381]. 1583 Senky keth fele bort egy czeger 
alath eg' mas Vthan Ne merezellien ky korchomar-
lany, . . . hanem el fogiwan bora, be vegie c z e g e -
ret, es ha mast akar kezdeny, eg ora el thelwefl 
tamazthassa ki Vizontagh Czegereth [Kv; K v L t 
Vegyes I I I . 2]. 1597 az Elebeny ket szeker fáin 

. el fogiot wala [Kv; Szám. 7/XIV. 66]. 1631 : 
mikor penze el fogiot Beőrveinek, mind Apiostol 
Annistol rea tamat tak Beőrueire es ugy u e t t e k 
k j az hazboll eginihaniszor [Mv; MvLt 290. 46a]. 
1665/1754 a ' Szerhordó Legény tartozik az A s z t a l -
nál talpon álva . fen szolgálni; le ŭ l v é n - i s , 
mindenekre a ' mi a ' Társasagé gondot viseiin. 
a ' borra, minek előtte el-fogyna, szorgalmatoson 
vigyázni, a ' Dékánnak hirré tenni [Kv; A s z t C A r t . 
16]. 1722 el fogyván Kóstyok a Marhák(na)k 
[Újfalu Cs; LLt]. 1771 szoktak . . . az m a g á k 
erdejekből az ketskéjek, vagy egyéb Marhájok 
szükségére s tápláltatására f áka t vagdalni ollyafl-
kor, mikor az szénájak és szalmájak el fogy, s a Z 

le vágatt fáknak r ügyi vei éleszgetik marháj a k a t 
[Redulesty H ; Ks 93. X I X . 6]. 1797 Ezen* 
Erdő a ' mult Tavaszig mind vágatott , hordat-
t a to t t . mig osztán végképpen el fogyott, & 
ma már tsak. ., a le vágott Fáknak gyŏkereiröj 
jö t t és nőt t czirák vágynák meg [ S z e n t g o t h á f d 

SzD; Wass. Conscr. 362]. 1819: A Szilvórium 
. . . mikor a mult Esztendőben oda mentem máf 

akkor el volt fogyva [Kv; Pk 2]. 1852 a ' turoţ 
. . .vagy 2 dézsát meg kel hadni , . . de nem kél 
aztán meg kezdeni a ' még az eke ki nem megyeix 

— mert el fogy [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina fér-
jéhez]. — L. még HSzj légely al. 

Sz : 7840 : örömei. . .veszem észre, hogy uiáſ 

valahára Pálfalva is észre vet te ( a régi m o n d á 5 

szerént:) nintsen ollyan Hágó, hogy lejtője u c 

légyen; nintsen ollyan sok vagyon, hogy elue 

fogyón [Tarcsafva U ; Pf]. . 
2. e lapad; a seca; versiegen, austrocknen. 15921 

1593: mikor eorlenj mentem, oda ha j to t tam 
barmomat, senki nem zolt irette, í r em aztis hog? 
az viz ket feleol follja vala, de most latom hogl 
el fogiot onnét az viz [Szásznyíres SzD; KsJ* 
1743: Varga I s t v á n . . . Szőcs Gyŏrgynét feflýe ' 
gette, ha az teheninek el fogy vagy el vész ^ 
teje, tehát az Nemes Vár(me) gye Tisztei elōt 
mingyárt rá esküszik Szőcs Györgynére hogy e 

kurusolta él [Szásznyíres S z D ; Ks]. 1769 : a 
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Malom kevés ideig forgatt de a Vize el fcgyat t 
[Esztény SzD; Told. Miss.]. 

3. kiapad; a seca; austrocknen. 7759/XIX. sz. 
eleje (A) Források annyira el száradnak, 
fogynak, hogy ollykor az Marhájok-is a ' Szom-
júság miat t el-vesznek és száradnak [Dál K ; 
Told. 12. 124]. 

4. lefogy; a släbi, a scădea ín greuta te ; abma-
gern. 1722 Gyermekecskénk ugjan jobbacskán 
vágjon, de ig(en) el fogjott , gyenge [Fog.; K J . 
Rétyi Péter lev.]. 1729 máskentis ugj el fcgjta(m) 
csak à szélis el funna [Almakerék N K ; i.h.]. 
1857 kitsi Titi is mostanság mind beteg volt el 
van pusztulva, félünk hogy el veszeszük szegény-
két, el fogyot erősen nagyon gyenge [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

5. mindenéből kifogy; a se secătui ; (völlig) zu 
Ende gehen. 7597 k. ; Az postasag dolga miat el 
Nyomorottak az zegensig mivel hogy Nem fizet-
hetnek nekik eo Nagaa Rendellne kegyelmes 
go(n)dwiselise altal oly segitsige (!) hogy lehet-
nenek elegek az tereh visilisire Mert tellyessigel 
el fottak | Az zegin megh romlott atiank fiay el 
fot tanak [Dés; DLt 233. - aA fej.]. 1698: mi 
az sok Quartelyozck miat, kik ra j tunk voltak 
minden esztendőn fcgj tunk el inkab [A.karácson-
fva A F ; Told. 31]. 

6. odalesz/vész, elpusztul; a pieri ; zugrunde 
gehen. 7592 : az viznek az ereje zaggatnj kezde 
az . . . Mártott, . es az porondnak az mely Aga 
a Kws zamosnak Dees feleol walo feljn migien 
vala ala, tiztan el fogia onnat [Szásznyíres SzD ; 
Ks]. 1602 Pókos Peternenek elegh panazol-
kodasat hallottam hogy eo megh emezteodik 
es el fogj az ket gyermeke miat t | hallottam pana-
zolkodasat Pokos Peternenek hogy mondot ta hogy 
eo nem gyeozy mind az ketteot t a r t any . . . Jgy 
mindenesteol el fogy [Kv; T J k VI/1. 605, 607]. 
1771 k. : naponként bizony mint a ' gyértya fogyok, 
mint a ' fű és a ' gyenge plánta a ' nagy hévségben 
hervadok s mind ezekben ha az Isten hatha-
toson meg nem vigasztal egészszen elis fogyok, 
s elis hervadok [Kv; Pk 2]. 

Szk î ~ a kedve elmegy/odalesz a kedve. 1805 : 
Dél előtt nem tudtam a Letzkemet, azért asztal-
lábára últem s ot t exponáltam résolváltam jol 
elsőben de a vége felé el lankadtam, el fogyot 
a kedvem [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 57] 
^ ^ az élete elpusztul. 1653 : olyan nagy emberek 
dolgaiban forgódni nem kicsiny dolog. Bizonyos, 
hogy sokszor azt tudtam, hogy az életem is elfogy, 
de Isten megtartot t [ETA I, 136 NSz]. 

7. kihal/pusztul; a se stinge, a dispărea; aus-
sterben. 1651 a ' Magyarok abban a’ faluba(n)a 

ugy el fogytanak, hogy két hazas embernél teób 
nintsen magyar [SzJk 177. — aBoncnyíresen 
(SzD)]. 1683 : az Egerhati Eccl(esi)a Tellyesseggel 
el pusztult, ugy hogy mar csak vadak lakiak s 
lakói is el fogytanak annyira hogy haro(m) vagy 
negy bokor embereket aligh ta la lhatnanak az 
Orszagbannis ha ugyan szorgalmatossan keres-
nekis [Szilágycseh; SzVJk 117]. 1753 : az Atyámis 
taxát adott az oda való Reform át a Ecclesiá(na)k 

azon belső Ioszágrol. ., mert az Datsok kik elfcgj-
tak, mind a Fiú mind a Leány ágon oda azon 
Ecclesia számára testálták [ JHb XXX/9] . 

8. elaszik/senyved; a se sfr i j i ; verdorren. 1797 
az Fú el fogyott tegnaptol fcgva ebe a Szarazságba 
ahol Sarjazni kellett volnais mind ki sült ki per-
gelŏdŏ t t [Bányica K ; IB.]. 

9. kivész; a dispărea; aussterben. 1653 látom 
mostan azt, hogy elhagyták4 az emberek, az ćpit-
tését megunták, nincsen becsületi, maga i rcs t más 
állapottal vagyon építve a mi jámbor atyáink 
industriája ál tal ; mely industria, látcm világosan, 
hogy a mostani i f jú tanács uraimtól eltávozott 
és teljességgel elfogyott [ETA I, 93 NSz. — aA 
mv-i vár építését]. 

10. 1800: ezen Parou Hidsuluj el fcgy fenn 
a ' te tőn és egyenes Bértzé válik a ' Dcszu Hidsuluj 
felé, a ' Dosz igen nehéz helyen lévén oda nem 
jártunk [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21 Stefutz 
Györgyi (36) jb vall. Vérvölgyi Bányai János 
keze írásában]. 

elfcflyás kifogyás; terminare, sfîrşire; Verknap-
pung, Auf gehen. 1739 Némellyek mellől 
mind az időnek kemény volta mind pedig útra 
valójok(na)k el fógyása miat t az Béresek el-állván 
Szekereket és quod május Marhájókkat veszedel-
mezni óda hadták [Nagysajó B N ; Ks 99 Kemény 
Sámuel aláírásával]. 1835: Énekes könyvünk 
ujboli ki nyomtatását, példányaink egészleni el 
fogyása tet te szükségessé [Nagykapus K ; RAk 11]. 

Szk: élete ~a élete kioltása. 1676/1681 megh 
kéváno(m) enis, hogi hozzám való hűsegekről 
erős hittel tegyenek bizonjossaa; mellyet, arulta-
tasokkal lopasokkal, vagi egyéb hitek ellen való 
czelekedetekkel, ha által hágnanak, az nemetek 
kózŏ t t observáltatott büntetessel büntettesse (ne) k 
megh, ugi min t : a hitszegesert életek el fogiasaval 
fizesse(ne)k [Vh; VhU 661. — aA német zsoldo-
sok]. 1748 Soha pedig nem tapasztaltam nemis 
Sajditat tam valamit Moldován Marton és felesége 
Illona felöl hogy szeginy Telegdi Péternek halá-
lát vagy élete el fogyását munkalodták volna 
[Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

elfogyaszthat elfogyathat; a putea face să 
micşoreze; verzehren können. 1738 Meg sza-
pori that t ja Isten az kicsidet, s el fogyaszthattya 
az Sokat [Ks 14. X L I I I a Kornis I s tván végr. 
fog-]-

elfogyat 1. elfogyaszt; a consuma; verzehren. 
1769 : (Az) idegen Marhák . . . a ' Koronkai jármos 
Marhák elöl az élést idŏ Nap előtt el fogyat ták 
[Mv; Told. 19. 45]. 1819 Ezen Sok Szilvóriumot 
. . . naponként mekkora üveggel fogyatott el [Kv; 
EMLt]. 

2. meg/elapaszt; a face să scadă; austrocknen. 
1758 két Sessio kőzűl az egyiknek Szomszédjai 
egy felől a ' Maros ( melly erőssen el-is fogyat ta : ) 
[Mv; Told. 47/52]. 

3. átv elfonnyaszt/emészt; a prăpădi, a băga 
ín pămînt ; aufzehren, umbringen. 1786 : Férje-
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mett azon Fiamnak halála tet te a ' földben, s 
engemis a ' fogjatot el, és viszen a' koporsóban 
[Kóródsztmárton K K ; Ks 21. XVIII . 50]. 

4. elpusztít; a distruge ; vernichten/tügen. 7653 
elrendelte volt azt még a harcz előtt, hogy a magyar 
nemzetséget, s főképpen a nemességet és a váro-
sokat elfogyassa [ETA I, 85 NSz]. 1758 Az 
édes Annyàrol maradat Gúnyáit mint hogy régi 
az dolog az régiség ell fogyatta [Asz; Borb. I]. 

5. életét ~ja a. életét kioltja. 1628 Hites fele-
segem . kest fogua(n) hozzam ugi veőttem k j 
kezebői, melljet ha hertelen eszemben nem vőttem 
volna eletemett fogiat ta volna el [SzJk 32]. 
1629 teőn mi előttünk Toroczkay Anna illyen 
uallast, szabad akara t t ja szerint, miuel hogj Kiraly-
falui Janos uelle sok űdeotől fogua perben leuen, 
eletet akaruan el fogiatni, azért nekys magat 
oltalmazni keletet, ès az teöruenjre sokat kelletet 
keölteni feyet kellet uelle oltalmazni, az vra 
.Kiralyfalui János ellen [Kv; RDL I. 145]. 1638 
szabliayat ragada hogj elebj szokot veronto ter-
meszeti szerent eletemet ugj ot el fogiassa [Dés; 
DLt 403]. 1649 magais fejszet vont hozzaja ele-
teket el fogyatta volna, hogi ha az felesege kezebe 
az fejszet megh ne(m) foghta volna [Kv; T J k 
VIII/4. 381]. 1688 : Ecaka(na)k ídejen mera et 
absoluta potentia mediante tamadvan, halaira 
vert, sebhetet, veremet ki ontotta, vgy hogy ha 
mások nem Interveniálták volna, eletemetis el 
fogyatta volna [Dés; Jk] . 1749 a Kis Sajoiak 
. . . resistaltanak az Ur és Asszony ellen fejszékkel 
és felis emelték fejszéjeket az ur ellen Horga 
Gligor Popa Gavrüláék is vágtanak az Úrhoz 
ŭgy hogy ha tolvaj kiált ássál nem szal valta volna 
magát az Ur talám èletèt is el fogyatták volna 
[Kissajó BN; BLt 6 Dédan Togyer (30) jb vall.]. 
L. még elfogyattat ah — b. el/letölti életét. 1658 
elettemet az szolgalatban fogyattam el [Beszt.; 
Ks 90 Cseffey László lev.]. 

elfogyatás elpusztítás ; distrugere, nimicire ; Zer-
störung, Vernichtung. Szk : élete ~ a élete kioltása. 
1718 Csuncs mihály . . . hétfőn hogj jŏhetet élé-
temnek elfogyatására társaival, még alvan utomot 
ra j tam gonosz szándékának vegb(en) vitelit elkö-
vetheti, ha Nagjságtok zabolát nem vét szájába 
[Szentdemeter U ; Ks 96 András Péter lev.]. 

elfogyatkozás romlás ; pierire, ru ină ; Verderb. 
1571 : az my nagy el zenvedhetetlen sanyarú 
niomorusaginkat el f ogiatkozasunkat ., ty kegiel-
metek eleyben es ertessere agyuk [SzO II , 322 
a székelység foly. az ország rendeihez sérelmei 
ügyében]. 

elfogyatkozik 1. megfogy/fogyátkozik; a se îm-
puţ ina ; weniger werden. 1571 my feo nipek es 
lofeyek . . . telliessegel el fogiatkoztunk es meg 
niomorottunk vgy annyra hogy my ty ktek mel-
let sem hadakozasra sem gywles tartasra elegek 
nem vagiunk [SzO I I , 323]. 1597 : az felekiekis 
ige(n) el fogiatkoztanak mind halai miat s mind 
egiebkeppen [Kv; T a n J k 1/1. 289]. 

2. kivész; a dispărea; aussterben. 1780 Ez 
meg veszet Világban látom hogy az Atyafiúi 
szeretet sokakban meg hűlt, elfogyatkozott [Mv; 
Told. 27]. 

3. mindenéből kifogy, kimerül; a se secătui; 
völlig erschöpft sein. 1595 egy nehany eztendeò-
teòl fogva az Vristen sok kwlemb, kwlemb fele 
latogato ostorit reánk bochyatuan, mind az twz 
miath ualo puztulast, mind penigh zeoleoheginknek 
es feoldi uetemeniwnknek nem termese miath 
ualo Zwksegek, ki miat telliessegel el fogiatkoz-
tunk [Dés; DLt 247]. 1621 Hid vczaban leweo 
hazam az twz miat ell eget telliessegesen, mely 
hazamnal egjeb fele sok karomis leue(n), tellies-
seggel elfogiatkoztam wgyannyra, hogy ez hazam-
nak megh epitesere elegtelen uagiok [Kv; RDL 
I. 112]. 1646 Nemzetes nehay Bal pataki Janos 
R(elic)taianak Purkarecza es Diospatakb ne-
veő faluit az my k(egye)lmes oltalmunk ala v e ő t -

tűk, abból egyeb Keővari hazunkhoz valo szol-
gák untalan raytok vad (na) k, es az sok fele valo 
szolgalat es keőltes keőzeőth tellyesegel el fogyat-
koztanak volna [JHb. — ttKésőbb Porkerec. 
bSzD]. 1700: annyira el fogyatkoztunk sok rend 
beli portiozásunk mia, hogy semmi Marhánk 
egyeb egy egy rosz lovunknál ninczen, mégis mar-
hasok (na) k irtanak az registromba [Usz; U s z L t 

XIII/94]. - L. még ETA I, 113. 
4. kifogy; a se sfîrşi/epuiza; ausgehen. 1658 • 

tellyessegesen el fogyatkozom m i n d i o b b a g y o n i b a l 
mind ertekembala de az istennek ha igy teczeţ 
nem tehetek rolla [Beszt.; Ks 90 Cseffey Lászl0 

lev. — a í g y ! ertekembòl h.|. 1667 (Az) O r s z á g ú n -

k a t pusztitto nagy veszedelmekben el f o g y a t k o z v a ^ 
minden ertekebeol szegeny varosunk (na) k lakos?1 

erőnk felett, hova tovab penigh annál inkab n e v e k e * 
det az Pogansagnak saczoltatasa [Kv; R D L I . 179]. 

5. lefogy; a slăbi, a pierde din greutate; abm a ' 
gern. 1722 : à Gyermekecskénk igen el f o g j o t k o z o t t , 

másként jobbacskán van [Fog.; K J . Rétyi Péteſ 
lev.]. 

elfog yattat átv kiol tat ; a-i lua (cuiva v i a ţ a ) î 
auslöschen lassen. 1630 ki vetet vala az Ai to& 
az az Deák, s az uita haragszom ra, de megh 
uta(n) is ha oly helien kapha tom bizony e l e t e t i ? 

el fogiatom vagj massalis el fogja t ta tom 
MvLt 290. 194a]. 

elfogyott e lhamvadt ; ars, mis tu i t ; verglommel1; 
1818 : Dioson lakó Gentsi András az ö r e g s é g , 
és el hagyatott állapotjának természetes ut i társa1 

éhség' mezítelenség' gyengeségei alatt, m i n t ^ 
el fogyott méts bél el aludott [Burjánosóbuda 
RAk 90]. 

elfogyta elfogyatása; nimicire, distrugere; Aus 
löschen. Szk: élete ~ élete kioltása. 1647 ^ 
Inctus . . . az orszagh utt ian, i smét ram tamado 
az feoldre le vert, uerbe keuert , es hogi ha * 
ot valo tarsasagh teŏlle nem uedelmezet v 0 

feniegeteset eletem el fot tara ueghezis uitte vol*1 

[Kv; T J k VIII/4. 226]. 
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elfojt 1. elöl; a năpădi/înăbuşi; ersticken/wür-
gen. 1681 Uj Bánya . . Ezen bányához valo 
réteket mint hogi à bokor ighen kezdette el fojtani, 
tisztítani kellen (!) | Minthogi mind a Majorsagh 
Téteket, s mind a Bányahoz valókat, à tövis, gaz, 
ighen el foj tot ta valóban kevantatnék az tisztítás 
nekiek [Vh; VhU 5 8 0 - 1 , 587]. 

2. ~ beszédében belefojtja a szót ; a închide 
gura cuiva; jn verstummen machen. 1794 ha 
tetszések szerént nem Vallattam tőstént el fojtá-
nak beszédemben [Koronka MT; Told. 42. 1]. 

elfoly 1. elfoly(ik) 

elîolyás 1. kifolyás; scurgere; Ausfluß. 1726 
mint lett azon bornak el vitele és el folyása nem 
tudom eszre sem vehetem, mint hogy ittas voltam 
i el fordulek onnan s nem tudom nem lát tam hogj 
eset a bornak el folyása [Mezőbánd MT; Berz. 
XV/14. 4 - 5 , 9 ] . 

2. ömlés; vărsare; Erguß. Szk: vére ~a vér-
vesztesége. 1822 Vére el folyása miat Gyengétskén 
talaltam [K; KLev. 15]. 

3. vhdny esztendő alatt a. vhány év folya-
mán ; ín decursul cîtorva ani ; ím Laufe einiger 
Jahre. 1700 sok esztendőknek el follyása alatt 
sok rendbeli jo akarat tyát es nagy kárára, romlá-
sára tzéllozo dolgaiban sok út ta l hasznos szolgá-
lat tyát vette [Tarcsafva U ; Pf]. 1733: ha az 
Vr Battyain vram ezen írásom Continentiaji(na)k 
annuál minden punctumi szerint kész leszek mind-
ayarást ( !) Finalis Qvietantiat adni hogy Battyám 
Vramtol semmit azon esztendők (ne) k el folyása 
alatt lehető praetensiokban nemis emiétek [TKl 
Teleki Sámuel lev.]. 1759 (A hidat) tiz eszten-
dŏk(ne)k el fojási alat en Csenaltam [Albis Hsz; 
BLev.]. 1794 ezen kétt esztendőknek el Folyások 
alatt ra j tam három Máriásokott húzott iletlenűl 
az Dsugya Bulza János [Vályebrád H ; Ks 81. 
57/56 Gimis Angyel (60) vall.]. 1822 A minden 
istentelenséggel, boszorkánysággal, tolvajsággal etc. 
etc. tele, telyjes Mar(us) Széki Bernárd Benedek. 
A gonoszságokban Semmitt sem engedő Társával 
G. Mikes Joseff el. ! . .mégis egész Esztendő 
el— folyása alatt irántok t e t t annyi Irásim . . 
Kérésim el mulaszthatattlan Relatioim mind 
foganatlanok [Kv; RLt ismeretlen római kat. 
pap keze írása]. — b. vhány év folyamán vhány 
év leteltéig/le jártáig; ín cursul cîtorva ani ; im 
Verlauf einiger Jahre <-* bis Ablauf einiger Jahre. 
1640 (A házat) ugy birhassa eö kegielme mint 
saiáttiát az praefigalt két Esztendők el fóliása 
alat [Kv; RDL I. 122]. 1735 Komornyik László 
Vram és az e3 kgme két ágon lévő Successorj és 
Posteritássi a . mostan Zálagban adott két 
jobbágyokat, tizenhat esztendők(ne)k el folyása 
alatt Sem magok pénzeken magok számokra, 
Sem másoktul fel kért pénzeken magok vagy 
mások számára ki ne válthassák [Szság; Borb. 
II]. — c. vhány éven á t ; t imp de cîţiva ani ; 
einige Jahre hindurch. 1735 a fení meg irt 
első utrumban anotalt Esztendők (ne) k el fo-
lyásak alatt mennyi fa consummalodhatott én 

elfogattathatik 

azt nem tudom [Kendilóna SzD; TKl „Béniá-
min Cseh de Akna" (29) ns vall.]. 1751 : az Ŏ 
Nsga Udvari Csizmadiája Csizmadia Is tván keze 
és disciplinája alatt a ' Csizmadia mesterséget egy 
esztendőnek el folyása alatt tanultam együt t 
Oprával, de ŏ már akkor, mikor én tanulni mentem, 
két esztendős tanuló Inas lévén, engemet sokak-
b a n ) tani tot t [O.bogát A F ; BfN VII /3 Mihaüa 
Szabó (55) „csizmás" vall.]. 1789 a Kis Küküllö 
vizin épüit malma mi némü állapatban volt 
nem de nem gondviseletlenség, és előre valo vigyá-
zatlanság miat t rontat ta el annak gá t tyá t az ár 
viz annyira, hogy minden haszon nelkűlt állatt 
hat Esztendőknek elfolyása alatt ? [Kük. ; GyL 
vk]. — d. vhány évig; cîţiva ani; einige Jahre. 
1760 : az Asszony eő Ngának volt egy Sándor 
Gáspár nevü Iro Deákja mint egy két vagy három 
esztendök(ne)k el folyások alat [Gyeke K ; Ks 
92]. 1768 : három, négy esztendők el foljása alatt 
czimborája voltam néhai Gáti Mihály (na) k, tudom, 
az utrizált földet edgyüt szántottuk [Tusnád 
Cs; Hr 11/9]. - e. vhány év le telté vei/letelte 
u t á n ; după împlinirea cîtorva ani ; nach einigen 
Jahren. 1767 ezen Biroság viselése felöl valo 
rend tartás, hat esztendŏk(ne)k el forgása s follyása 
alatt fordul egyett [Koronka MT; Told. 26]. 

4. vhány esztendő ~a után vhány esztendő 
elteltével; după trecerea cîtorva ani ; nach Ablauf 
einiger Jahre. 1752 az Collationak tartozik pedig 
azt (!) felit . az Inas, más fél Esztendőnek el 
folyása után deponálni | az Válosztás légjen két 
Esztendőnek el foljása után [Kv KádCJk 17a, 
20a ford. németből]. 1769 Galna Janos Ur(am) 
15töd napok el foljása után akár mi né vei neve-
zendő Mobile vagj Immobilé Bonumára Ioszágára 
Sándor István Ur(amna)k kezét reá tehesse, el 
vehesse foglalhassa [Kissáros K K ; Borb. II]. 

5. esztendő s három nap ~ a alatt egy év és 
három nap elteltéig; pînă la curgerea unui an 
şi trei zile ; ein Jahr und drei Tage (láng). 1756 k. 
A napon kűn lévő egész kŏ Bányában ha ki valami 
vénára talál, és abból próbát tévén semmi hasznot 
nem esmér, és oda hadgya, és Esztendő, s három 
napok(na)k el folyása alatt pusztán, s ő általa 
dolgozatlan áll, ez idő múlással el veszti jussát, 
és más a’kinek tettzik bátran, és szabadon bele 
álliat s dolgozhattya [Born. X X X V I I I / 8 abrud-
bányai bányászok törv.]. 

elfoly(ik) 1. tovafolyik; a curge încolo; dahin-
fließen. 1590j 1593 Ájl zamosnak az dereka az 
Nagy fúzek helien tudgia hogy folt el az Christoff 
vra(m) malman alol [Bálványos vár alj a SzD ; Ks]. 
1591 ä . : (Az örökség) Vagion Thimaffaluaban . . . 
Azon foly el az Keókólló vize, mert az Eórekseget 
ighen el mosta [UszT]. 1592/1593 az hol az 
Serienj Miklos elebbi Malmanak az Cheóweke 
vagyon most az derik zamos azon fol' el [Bálvá-
nyosváralja SzD; Ks]. 1723: az Kűkűllő Vize az Ső-
vényfalvia Palló véginél Csinált magának egy árkát, 
mely árkán ha eddigis jászoly Gáttal nem impediál-
tam volna a Kükülö vizét egeszen az Kükűllő azan 
fojna el es Malmamat oda hadta volna [MbK 
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163. - •KK]. 1823 : éppen a ' hol a ' Süipböl le 
folyamlo viznek kellenék el folyni, tsak közéi a 
'Siliphez egy oly hoszszuságu isapo Gátot kez-
det tek épitteni [Erdősztgyörgy MT; TSb 35]. 

2. elönt/áraszt, a i nunda ; überfluten. 1640: 
felette nagy kar vagion az Pwspeok retiben az viz 
miat t , mert mind el folta [Gyalu K ; GyU 56]. 
1672: i t t az Adamosi hataron kaszalo reteket 
el lepett, el folj t t , en nekemis uagjon edgj lo ker-
tem, osztis edgj nehanjzor el folj ta az aruiz [Ádá-
mos K K ; J H b K X X I . 16]. 

3. kifolyik; a curge a fa ră ; ausfließen. 7744: 
háromszor azon Thórol a gát el szakadott, elsőben 
semmi károk nem volt, de az utolszori két rend-
beli el szakadásakor hala vize el főit, és a Thó 
helly szárazon maradot t kár lett a halakb(an) 
[ JHb XI/17.7]. 1751 : az éjjel mind foyt az ora 
vere . . . meg ha annyi ora vére el foj tsak deszka 
kŏpŏnyŏg kel neki [Tarcsafva U ; Pf]. 1766 : 
E n minthogy mostis Városi Biro vagyok . . . reg-
gel meg halván hogy Székelly Jánost keményen 
meg verték . . . elmenek és meg nézem a hejjét, 
holott anyi alutt vert la t tam, hogy el hűltem raj ta , 
ugy hogy egy Márhabol sem kellet volna több 
vernek el folyni [Szilágycseh; BfR 104. 2 Joan. 
Illyés (32) vall.]. 

4. kifolyva kárba m e g y ; a se pierde curgînd; 
ausgeflossen verlorengehen. 1726 : Tordai Marton 
ur(am) fogá a szeker rudg ja t a ' Jobbágjókat meg 
riaszta s el huzák s vonak a korcsomaros kezebŏl 
a Kovács Peter ur(am) kapujáb(a), ot le esék a bor 
a szekerrŏl s el folya [Mezőbánd MT; Berz. 
XV/14. 11]. 1755 : az u t án hogj a borokot ánslogra 
Le vonták a borok (na) k is nagj erejek Lévén vagj 
öt hordobol szu l jukakon égjszer egjik máczor más 
aprodonként mig észre vet tük folt el 10 veder [Kis-
kend K K ; Ks 71. 52 Szám.]. 1769: mikor fel verték 
a nevezett pintzét magam is lát tam más nap hogy 
. . . sok bor vala a pintze főidin . . . s a hordobol 
egészen el follyt vala a bor [Szu; IB „Szabó 
Joseff" (25) ns vall.]. 1844: Az 1843ki Borok-
ra nézve annyit irhatok, hogy sub nro 4to a’ 
mely 104 ved(er) 5 kupa a ' fenekit ki tör te a ' 
forrás miat t 30 ved(er) 2 kupa el folyt [Széplak 
K K ; SLt]. 

5. ~ tőle vérzik; a sîngera; bluten. 1640: 
énvelem együtt egy szekéren volt ez az Báthori 
Anna. Igen nyomorult volt, mert az boldogasszony 
ár ja vala ra j t a s ugyan elfolt tőle [Mv; MvLt 
291. 2 3 3 a - 5 l a átírásban]. 

6. elmúlik; a se scurge, a trece; vergehen. 
1726 az én Jo Is tenem kegjelmességéből az én 
életemnek rövid napjai nagjobbára elfojtanak nem 
kúlőmben mint az folyoviz, és az kik már hátra 
lehetnénekis többire fajdalmakkal tellyesek és 
nyomorúságosok [ JHb XXXV/21 br. Jósika Imre 
végr.]. 1736 : Nézd meg az régi erdélyi szo-
kástól . . . mely messze mentél, erdélyi ember; 
hitesd el magaddal, az következendő negyven 
kilence esztendő az mig elfoly ha ugy foly az 
erdélyi dolog . . , azokban az melyek még most 
folynak, semmit az t e maradvád ugy nem foly-

t a t azmint csak most is folynak az dolgok [Met-
Tr 443]. 

7. megy, foly; a avea loc; (vonstatten) gehen. 
1807: dél előtt tanul tam a hogy lehetett 
délután is el fo j t a tanulás imigy amúgy estvig 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 375]. 

elfolyhat (vmiből) kifolyva kárba mehe t ; a 
se putea scurge; herausrinnen/fliessen können. 
1780 : utoljára engemis bé hivut a pinczében s 
muta t t a az űres hordót, s vala mi gyenge tsepeges 
forma hellyetis az főidőn azt mondván hogy az 
Bor el fojt , de az én itiletem szerent a t t igen sok 
bor el nem fojhata t t mivel igen gyenge nedvesseg 
laczot az földön az abrontsoknak sem volt semmi 
hibája [Berekeresztúr MT; Bet. 6 Georgius Csegze 
(20) jb vall.]. 

elfolyó 1. folyva elhaladó, tovafolyó; care 
curge; dahinfließend. 1604 yeottek uala az 
Alperesek fiatalos kert neuy helibe es az chur 
Balas kerti néuy heljekben el folio Vizre [ S z e n t -
lélek U ; EHA]. 1641 felső ha ta rban az Fejer j to 
(!) alat el folio derek njarad uize mellet [Jobbágy-
ivá MT; EHA]. 1727: azan Láb . . . mellet el 
falyo Patakacska [Vàjdasztiván M T ; J H b IX/7]. 
1754: a ' Tőrősberek előtt el follyo Patakotska 
[Kozárvár SzD; EHA]. 

2. elnyúló; care se înt inde; dahinziehend. 1762: 
elébb menvén . . . az ot tan el follyo Patak Marton 
lévő Cser alias Eger fáiga [Szentlászló T A ; EHA-
— aMás valló vall-ában is így I]. 1849 : A Gabonás 
szegeletétől az Udvarház szegeletéig elfolyo Staké-
tás rostéllyos kert [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

elfolyt I . kifolyt; scurs; ausgeflossen. 1753 
magam s kezem alat lévő kolcsár gondviseletlen-
sége miá is esett, eö Nsága(na)k Kezünk alat el 
foj t borbeli kára feles Borseprŏnek meg veszése 
[Záh T A ; Told. 25]. 

2. lefolyt; decurs; abgelaufen. 1744: A Köze-
lebb el mult, és már Nemes Háromszéken elis 
folyt kŏzŏnseghes Connumeratiot ( melly inchoa-
lodott Közép Aj tán:) mi Kŏzŏnséghes adozo 
Rendek ŭl akadályoztattuk meg [Bölön Hsz ; 
INyR Rab Mihály (58) vall.]. 1752 : A Nemes 
Eclesia minden bonumi . . . ugy a ' mint ez előtt 
el-fojt Visitatiókon tanál ta t tak vólt, most is 
akkeppen tanáltatnak [Illyefva H s z ; SVJk]. 

3. eltelt ; petrecut, t recut ; vergangen. 7764-' 
ennek előtte el folyt ŭdŏkben, mely ŭdŐk a l a t 
bizonyos gyükosságot patralt szemellyeknek Ca(u-
s)ajok itten in Foro Mag(ist)rali agitaltatott , azok 
közzŭl nemellyek repetaltatván, kézben nem adat-
tanak [Torda; T J k V. 239—40]. 1792 most 
affélékről nem irok, s egyebeket fel kűldek akkor 
a Ioszág dolgárolis talám bővebben irhatok, 
parantsolván a Jo Isten kellemetesebb n a p o k a t , 
az eddig el folytaknál [Bencenc H ; BK. Bar* 
Ferenc lev.]. 

4. mú l t ; t recut ; verflossen/gangén. 1748 : (A 
lótolvajok) Captivaltatta(na)k Az edgyiknek Fele-
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sége az elfolyt egész nyáron i t t az Városon commo-
ralván, semmi reportumot valami szavatyosság 
iránt nem p(ro)curaltak az Ik. illy hoszszas rabos-
kodasok(na)k ideje alattis [Torda; T J k I I I . 219]. 
7752 ő Excellentiája Alsó Tanorok nevű Réttye 
most a' közelebb elfolyt őszszel kert nélkül volt 
Gligor Krácson felől egyebbüttis | Most a’ közelebb 
elfolyt Vásárnap bé menvén . az Udvárb(a) . . . 
Gligor Vaszi is hozá elé Tisztarto Vramnak, 
hogj miért lőtte meg a ' Bá tyá t? [Abosfva K K ; 
Ks 8. XXIX. 29]. 

5. viselt; săvîrşit; (aus)geführt. 1749 eddig 
el fojt dolgait az I. modo p(rae)declarato omni 
modo suspiciose imo malitiose fo j t a t t a [Torda; 
TJk III . 263]. 

elfolyta folyama; curgere, scurs; Verlauf. 1751 
N egjven negj esztendők el fo j tában ezen Contro-
versiáb(an) forgo oldalt (l) alatta levő Seppedékkel 
edgyütt a Falu nevezete alatt t a r t a to t t . . . nyár-
ban ludai, disznai éiöttek r a j t a [Kóródszt-
márton K K ; Ks 17. LXXXI . 18]. 

elfolytat 1. elfolyat; a face să curgă/să picure; 
herausfließen lassen. 1779 : Borokat szémék lát-
tokra el foj tat tuk [Ksz; BfN Kszegi cs.]. 

2. ~ja a törvényét lefolytatja pe ré t ; a da curs 
procesului; einen Prozeß ausführen. 1844 néki 
nem parancsol a’ Királly Biro Ur és szarik a’ 
szájába, mert ő eltudgya a' Falu kőzőt folytat tni 
a ' Törvényit [A.sófva U ; DLt 1441], 

elfontol fonttal kimér; a cîntări cu pfundul ; 
mit Pfund auswägen. 1833 H a minket a fontai 
árulásra szorittanak, nékünk porrá kell lennünk, 
<és oda kell jönnünk, hogy vagy felhagyunk a ' 
kenyér sütésen, és magunkis élelem nélkűlt maradva 
Ínségre jutunk s a’ Publicumis szenved, vagy 
«gy darabig kénszeregve viszszük mig kitsideinket 
a ' Publicumnak elfontallyuk, 's akkor önként 
meg állunk [Torda; TLt Praes. ir. 1534. — aTi. a 
bordái kenyérsütő-áruló kofákat]. 

elfontoltatás megmérés, mázsáltatás ; cîntărîre ; 
Abwägung (mit Pfund). 1842 Vásároltatott a’ 
hat darab marha Rf 381 Fizet te te t t bé vágá-
sokért Rf 1 xr 12 El fontoltatásokért 
Rf 1 xr 42 [Kv; MészCLev.]. 

elfontoltatik megméretik/mázsáltatik; a f i cîn-
tă r i t ; abgewogen werden. 1809 Ezen 13. darab 
Marha ki vagattatván lett szin húsa, melly el 
fontoltatott 47. mása 66 font [ K v ; MészCLev.]. 

elfordít elhárít/ távoztat; a î n l ă tu ra ; abwenden. 
1655 Urunk ő nagysága Is tennek a győzede-
leinért nagy hálákat ada, egy bizonyos napot ren-
delvén arra, hogy országszerte minden rend a 
templomba felgyűljön kétszer, és legyen praedi-
catio és hálaadás az Úrnak minden jóvoltáért, 
hogy a rút veszedelmet jóvoltából elfordította 
Tollúnk [ETA I, 1 5 9 - 6 0 NSz]. 1671 Istennek 
an*ly súlyos Ítéleti ujonna(n) . . . nemzetünkön 

nyilva(n) lévén eő kglmeknél igen méltó hogy 
mindennapi kőnyŏrgeseket alkalmaztassák ugy 
eo kglmek kőnjőrgéseket minden helyeke (n) hogy 
fordítsa el végső romlásunkat közelítő ostorát 
kglmesen rúllunk [SzJk 119]. 1776 Arra-is 
emlékezem, midőn à M. Groffné gyakor ízben 
intette à M Ks Aszszony o Ngokat, hogy imát-
kozzanak és az Ur Istennek hathatósan esedezze-
nek, mert talám el fordittya (így!) [Kóród K K ; 
GyL. Lad. Lenger (20) vall.]. 

elfordítás elhárít ás/eltávoztat ás ; înlăturare ; Ab-
wendung. 1739: Kedvetlenül értettük, hogy az 
Isten haragjának engesztelésére s duplás ostorá-
nak elfordítására rendelt böjt nem kezdett volna 
observáltatni, sőt sok helyeken magok a tisztek 
és az első rendbéliek hadták volna félbe, scandali-
sálnának vendégeskedéssel, musikáltatásokkal, tán-
czokkal, melyből példát vett volna a község is, 
holott az ily publicum edictumnak observál-
ta tn i kellene [SzO VII, 3 9 8 - 9 gub.]. 

elfordíthatatlan elháríthatatlan; de neînlă tura t ; 
unabwendbar. 1837 Mint hogy pedig a jövendők 

. története bizonytalan az Isten rendelményei 
pedig, el fordithatatlanok Czélarányoson jegyez-
tetik meg, hogy azon szerentsétlen tűzi ve-
szellyek kárát mellyeket a Zallagot biro vigyázat-
lansága, vagy tselédei támasztottak, a Zállagba 
vevő Ur tartozik viselni [Dés; Bet. 5]. 

elfordíttatik el/megváltoztattatik; a se schimba, 
a fi schimbat; ab/verändert werden. 1681 Sz: 
Györgh es Sz: Mihály adajaban minden egesz 
őrőkséges ember adot, egi egi köböl zabot ; buzat 
es à szerint, es egi egi forintot is —, Az mint iratik 
Balint Deák Udvarbirosagaban ford i t ta to t t el, es 
à helyen vétetett fel à ket forintos Aku (l) ; melyre 
mint hogi semmi Uri resolutio nincze(n) per 
D. Terrestrem hogi decidaltassek szükséges [Vh; 
VhU 8 3 - 4 ] . 

elfordul 1. oldalt fordul, megfordul; a se întoarce ; 
sich (um)wenden. 1763: az I(nct)a . . . maga vétkét 
titkolni akarván az Urának készitet pogatsa iránt, 
hogj nem volna egérkovel készítve, edes annyával, 
s más idegen legenyelis azon pogatsábol eietett , 
kiknek hanemha orvassággal subvenialtak volna, 
rosz követte volna, ugj magais szájában vet t 
belŏlle de el fordulván ki vetette [Torda; T J k 
V 180]. 

2. átv megfordul; a se întorce; sich kehren/wen-
den. Sz. 1653 I t t az egy proverbiumként vehetd 
eszedbe . . , „hogy míg a szerencse fénylik, sok 
barátod vagyon, de ha a szerencse elfordul, egyedül 
maradsz" [ETA I, 115 NSz]. 

3. másfelé fordul/tér; a se intoarce/coti în altă 
par te; sich abkehren. 1584 Takach Kelemen 
vallia Ezt lat tam hogy Eyel Ez Lakatosne Eleombe 
Ieöve Monda hogy Aluzik, Nem aluzik: el 
fordulek eleolle, es mingiarast a ' felesegemis fel 
serkene, es Neky meg sugam, es ha t ozta(n) el 
me(ń)t [Kv; T J k IV/1. 262]. 
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4. eltér; a cot i ; (den Lauf) andern. 1722 
ez kérdésb(en) lévő hellyen viz folyt o t t járván 
az Marus, osztán onnét el fordulván berekké 
löt t vala ez hely [Algyógy H ; J H b XXXII/41] . 

5. betér/fordul; a se abate (pe undeva); ein-
kehren. 1716 g janakodat t hogj az Aszszonya 
nem mindenkor szŭkségh székre ment, hane(m) 
néha az Legenyhezis el fordult [Nagyida K ; 
Told. 22]. 

6. elmegy; a pleca; weggehen. 1572 mykor 
Jarai Bernatne Klara azzony testamentomat teot 
az zeold ladat ersebet azzonnak thorozkay Janos-
nenak hagya vala es zylwasy Janos meg ellenze 
rolla hogy nem engedy hane(m) meg akaria la tn j 
my vagyon benne, ezen Jaray bernatne meg 
háborodik es el fordola [A.jára TA; Thor. IV/3]. 
1597 monda Chizar Balintne hogi walamy wisa-
got túdna mondani mert az gazda Zeoch András 
oda be rekezkedet egi azzonnyal . menenk az 
ablakra zolitok Zeoch Andrást de ne(m) felele 
eggyet is . . . en onnan el fordulek monda(m) 
had múnkalkodgianak zegenyek [Kv; T J k V/l . 
105]. 1726 : el fordulek onnan s nem tudom nem 
lá t tam hogj eset a bornak el folyása [Mezőbánd 
MT; Berz. XV/14. 9]. 1729 : Hogy a böjtöt köny-
nyebben tölthessem, esmet el fordultam vala 
fáradni inkább mint vadászni, mivel éppen semmi 
szerencsénk nem lön [Somlyó Cs; Ap. 1. gr. Haller 
János gr. Káinoki Borbárához]. 1738 Szt Catha-
rina napja most nem régen lèvèn, Magyar Csestvére 
magam lo háton az Aszszony köszöntèsire el for-
dultam volt, és 27 9bris gyüttem visza [Gyeke K ; 
Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1756 : egykor a ' Váras 
Pat ikájába menvén, egy kevéssé én el fordúltam 
onnat, 's megint viszszá mentem azon Patikába 
[Kv; Mk IX. Vall. 3 0 - 1 ] . 1765 lá tám hogy 
Korodi Morvái András t Rácz nevű Czigány 
ugy meg tsapá föb(en) egy Darab Fával hogy a 
vér mingyárt el lepé, azzal el irtózván el fordulék 
onnan hogy ne is lássam [Zágor K K ; Ks 18/ 
LXXXVII I . 8]. 

7. 1746 : mind akar tam kegjel(me)deta az öcsém 
maga viseleserűl, de maga viselesit pennara sem 
tudom venni, maga magam is az földig hodoltam 
meg (így!) ugj az egesz hazám (!)b is hogy inkab 
valami jora vehetnők . . . elege volnánk ra j t a 
hogj valami jot Csinalhatnank beleolle de nincs 
haszna mentest el fordul [Hsz; BLev. — aTollban 
m a r a d t : tudósítani. bÉkezés-cserével; helyesen: 
házam]. 

elfordulhat betérhet /nézhet ; a se putea abate 
(pe undeva); einkehren können. 1731 mikor 
egéssége engedné hozzánkis Atyafiaihoz maga 
mulatsagabol valamikor tetzenék el fordulhatna 
és közettünk mulatozhatna maga tetzese szerint 
[Gerend TA; Told. 21]. 

elforduló kb. (más irányba) térő, vágó; care 
se continuă ín altă direcţ ie; eine andere Richtung 
einschlagend. 1837 a ' Ker tbe . . . a ' bé meneteltől 
szembe eső kert mellett végig félig málna, félig 

egres fákkal vagyon be ültetve, ugy az onnan el 
fordulo kert mellett . . . három borostyán fa 
Csemete [A.szőcs SzD; Bet. 5]. 

elforgás 1. leforgás; decurs; Verlauf. Szk: 
vhány esztendő ~ a alatt a. vhány év leforgása 
a la t t ; ín decursul cîtorva ani ; im Verlauf einiger 
Jahre. 1680 Mivel repudialta matkaságát, mégh 
tsak valaszt sem t ŏ t t Matkajanak Osvat Istvan-
nak izenetire, s irasara mayd esztendő el forgasa 
alat. Ez oko(n) fel szabadittyuk az ferfiat ez 
matkasag alol [SzJk 151]. 1682 : azon ket eőrŏkös 
Jobbagymat . . . adom . . . Polyk Janos vr(am-
na)k eo kg(ne)k Zálagba(n) . . . illyen Conditiok 
alatt 1. hogi tizenkét Esztendők (ne) k el forgása 
alatt magam sem maradekim azon ket Jobbágyo-
kat eo klgmetŏl sem eo kglme maradekitól vagi 
legatariussitol ki nem váltom sem semmi Atyám-
fia(na)k ki váltani nem enghed(em) [Kv; RDL I. 
159]. 1739 ezen Seriest az Reformata Religio 
maganak praetendalvan, bennunkot magok közi 
Candidaltatni nem akarnak, holot de Ordine ezen 
Series most in toto limitative is mŭnkŏ t Concer-
nalna, mivel husz húszon edgy esztendők el for-
gasa alatt az m ŭ Religionk vacalt [Étfva Hsz; Ap. 
4 Benkő Ferenc Apor Péterhez]. 1803: (A) ki 
botsátott Commissárius Urakat, esztendő el for-
gása alatt, ámbár törekedtünk ki vinni . . .» 
Mindazonáltal bizonyos akadályaik miat t ki nem 
jöhettvén, a ki botsáttatásokrol valo kegyes választ 
ú j ra fel élesztettni s meg erösitettni alázatosan 
instállyuk [Kv; J H b LXVII/4. 9]. - b. vhány 
év leforgása/eltelte u t á n ; după trecerea/împlinirea 
cîtorva ani ; nach Verlauf einiger Jahre. 1767 
ezen Birosag viselése felől valo rend tartás, hat 
esztendők (ne) k elforgása s follyása alatt fordul 
egyett [Koronka MT; Told. 26]. 

2. vhány esztendő ~ ától fogva vhány éve; de 
cîţiva ani ; seit einigen Jahren. 1781 Ha t Esz-
tendők elforgásatol fogva usualya praejudi-
ciose Stompjait a ' Mlsagos Generális V'r Kis 
Almáson [Kisalmás H ; J H b XXXII /22] . 

elforgat felforgat; a r ă s tu rna ; durchwühlen, 
umstürzen. 1599 : Az király rét in az Szel mind 
el forgatta az bugliakat. Foga t tam 15. embert 
az kiket ala kwltem, az kik uyolan felczinaltak. 
2. nap voltak oda f 2 d 60 [Kv ; Szám. 8/XlH-
24 Szabó András sp kezével]. 

elforráz leforráz; a opări; verbrühen, absiedefl* 
1830 a masadszori kapáláskor Alamoron is â 

Harmat a Tőrőkbuza Fuszujka vetéseket el 
rászta és Sanyari t tat ta [Alamor A F ; TL ,,1°° 
Barák mp. Alamori Disunitus P a p " kezével]. 

elfoszt elrabol; a răpi ; jm etw. rauben. 1599 • 
Myert Igy Morhayatys Jobbagyomtol el foztottak 
vyttek, valamynek az teorweny Mongya Annak 
mondom Eret te [UszT 14/24]. 1647 Gagia Gaspa* 
. . . etszakanak idein minden igaz ok nélkül 
jnuadalua(n) az megh holt Mihály new leghent eS 
toluaj modo(n) eggiet massat elseoben el fosz" 
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totta es megh eŏlte . tecczik az teorveninek 
hogy az czielekedetiert elseŏben vagattassek el 
az job keze az Toluaisagert, es hogi megh eolte 
feje vetettessek [Kv; T J k VIII/4. 208]. 1660 
Tolvaiok reajok űtven sok edgjet masokat teolleok 
el fosztottak [Kv; T J k VII/3. 271]. 1688 ez 
eö Felsége Vitézi réá támadtak, nálla levő 
tizenkét forintyát, tizenőtt forintos mentéjét, két 
puskáját edgy süvegét lodingját u j köpönyegét 
búzáját kardgyát lovai fejekbül kantárait el 
fosztották [Kv; UtI]. 

elfosztat elszedet; a dispune să i se ia cuiva 
ceva; wegnehmen lassen. 1649 Constal hogy 
Hincz lŏrincz kezessegh alat leue(n) Bornemisza 
Laszlo Ur(am) megh foghtatta es eggyet massat 
el fosztatua(n) teölle be kwldeŏtte az toronyba 
[Kv; TJk VIII/4. 370]. 

elfosztott elrabolt; răpit ; weggenommen, ge-
raubt. 1647 : az utsza aj tajan beleöl lattam az 
megh holt legenynek el fosztott eggietmassat 
[Kv; TJk VIII/4. 210]. 1660 Eger Soffia 
megh wsmerte hogy az eo teőlle el fosztot gyeon-
gjeok fele volna [Kv; TJk VII/3. 271]. 

elfúj 1. tovasodor; a lua cu sine, a smulge; 
fortreißen/wehen. 1592 Az kalongiakat az zeel 
el fut ta megh igazgatta ket nap három ember 
f 0 d 72 [Kv; Szám. 5/XIV. 174 Éppel Péter sp 
kezével]. 1694 : Az Szineis 24. Agossa(n) all, fedel 
nelkűlt az szel el fu t ta hordotta [Kővár; J H b 
Inv.]. 1732 Ngos Aszonyom ennekem vagyon 
kenyerem de egyebem nintsen nem böjtölhetek 
toveb varom Ngd parantsolattyat mivell elyek 
ez utan Isten keghessegeboll az nadragomotis 
szinten elfuja az széli az labamrol [Noszoly SzD; 
Ap. 4 Hatházi Kristóf Apor Peteméhez]. 

Sz : csakjmajd a (jó) szél is ~ja. 1713: Elsőben 
azon kerem az io Giermekimet hogy az Istent 
feliek az hitiket megh tarczak egy mãs t szeressék 

az sz Iras szerintis igy leznek erössek másként 
csak el fu ja a szel őket [ JHb XXXV/18 Jósika 
Gábor végr.]. 1719 Isten ŏ Felséghe meg kegjel-
mezvén, maligna F“ebrisemet el oszlatta, mindaz-
által ige(n) debüitalodtam ä szörnyű sok hányás 
miatt . . . ă bizonyos annyira debilitalodta(m), 
majd ă jo szélis el funa [Ebesfva K K ; K J. Rétyi 
Péter lev.]. 1729 ugj el fogjta(m), csak à szélis 
* funna [Almakerék N K ; K J . ua-nak lev.]. 

2. (el)dalol/énekel; a cînta; vorsingen. 1736: 
akkora szép magyar nóták voltanak, s azokat 
futták, s annál i t tak az nagyja az embereknek. 
A mely nótákat penig az sippal fú t tanak, ugyan 
indította az embereket mind az italra, mind a 
vigasságra; most talám azokot az szép magyar 
aotákot senki Erdélyben el sem tudná funi [MetTr 
330. — aTi. amely korról — a fejedelemkor vége 
tájáról Apor emlékezik]. 

elfújhat eldanolhat/zenghet; a putea cînta; 
vorsingen können. Sz : 1820: én is el fuhatom 
hogy ugyan bé baszott a Németh [M.zsombor K ; 
SL.]. 

elfújtat 1. elfútat 

elfullaszt belefojt/fullaszt; a îneca/năpădi; er-
säufen/sticken. 1807 Szinte ismét réá jutunk 
azokra a Napokra, melyekben u j esztendő előtt 
egyszer ho olvadás, és árviz történni szokásban 
lévén a dugásokot és gátokot a viz meg Szokta 
próbálni, de nyomban az az üdő, melyben a 
Zsemlések Malma miat a Zajnak víszá tojulása 
okoztatik, és malmainkot ugy el fulasztya, hogy 
néha a viz kerekek alig látzanak, malmaink vizzel 
meg telnek [Kv KmULev. 3]. 

elfundál alapozást elvégez; a termina fundaţ ia ; 
den Grund legen, fundamentieren. 1614 (A 
mv-i vár) fundálására az sok kóborló ellen-
ség miatt nappal csak hozza sem férhettünk, 
hanem egy éjjel szép holdvilágon elfundálúk, és 

úgy építénk hogy Szent Mihány-napjára az 
kapuját is felvonúk és belérekeszkedénk [BTN 50. 
— Az 1602 évre von. feljegyzés]. 

elfúrja magát (a víz) utat fúr/mos magának; 
(apa) îşi croieşte drum; (das Wasser) sich einen 
Weg bohren. 1587 Aprülis 3 Az varos taua gattiat 
az vagas helien az visz el fwrta volt magat Magiary 
Peterrel volt Negi légin mellette eo maganak 
atta(m) — /16 az Negi leginnek attam —/48 [Kv ; 
Szám. 3/XXX. 13 Seres István sp kezével]. 1592 
8 Juny Az Varos Towan az foliam el fwrta vala 
magat hordattam ganet oda [Kv; i.h. 5/XIV. 
151 Éppel Péter sp kezével]. 1670 Az Malomnak 
Bel kereke az felseŏ romladozott az gat t ja ige(n) 
le Sűljedet az Zugoja mellet az Viz el fúr ta niagat 
[Középlak K ; Wass]. 1674 Szegődtem megh E n 
Gavay Miklós Sztupina(n) lakó Orosz Vaszülyal 
hogy az alsó Szovathon az mezőben az Czukas 
nevű el szokota Tot megh tölcse mindenűt az 
gattyat övig olly széllyesen hogy egy szeker 
el mehesse(n) az gat tetejen, az Zugot, Malomra 
való Valukat, es fenek Czap valukat maga jo 
modgyával emberül ugy be Czinallya hogy az 
viz az válluk mellet mindenűt se alol az czap 
Valuk se az mólómra szolgalo valuk mellett el 
ne fúrja magat a viz [A.szovát K ; Törzs. — aOlv.: 
elszökött]. 

elfut 1. elszalad; a fugi; weglaufen. 1561 
Egy ember azt monda hogy azzonyom nem hágom 
El vyned az zekrent mert meg hatak hogy semyt 
el ne hagnok vynned azon ez Ember el f u t t a 
[Bál. 78]. 1573 : Marta Zekel Antalne Azt vallia 
hogi Az Azzonyawal Mennek volt Zeolebe harson-
gartba, hogi az Bwday Tamas zeoles kertehez 
Jwtottak volna Meg lattak hogi ot t leseskedik 
az vra, Mond az azzonia fws ely mert ez teged 
les [Kv; T J k III/3. 291]. 1586 : vgmint Niolcz 
orakor tayban estwe ighen kezde az kuthia vgatny„ 
ky kwldem a' daykat hogy lassa kichodak vadnak 
ot, Es klaltany kezde igy, Jay vram Ne hagy, 
ky futank a' veommel es el futanak eleotewnk l 
Somogy János es Érsek Balint Zena vczay Capi-
tanok valliak Az kialtasra fel vgrank, es ferencz 

5 8 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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Deakal teobennis Az Kerten felliwl kerewlenk 
es valahogy ferencz Deák vgia(n) az eo kertiben 
rea Akada Az egikre . . . My az teobi vta(n) 
Indulank, de el fu t t anak vala [Kv; T J k IV/1. 
562—3]. 1590 latom hogy az giepwn res uala 

. latam ot t az Dyos András fiath, hogj eó ezebe 
veòn engemeth el f u t a onnan [UszT], 1596 
Enge(m) megh lata Benedekfi Janos, monda ki 
úagj estez (l) lelek, en el fútek, fu ta egy keuesse 
utanna(m), de ne(m) túdhata hoúa leók megh 
tere [UszT 11/53 „Lucas Damokos de Kaidich-
fa lúa" jb vall.]. 1598 az gyermek el fu ta 
eleótte [i.h. 13/30]. 1603 Varga Caspar leania 
Sophika . . . refert . . . en az Echyetes Altalog 
melle bwttha(m) vala lettembe(n) Azwtan az 
Sebes kathona wgy fwtamodek ky az hazbol . . . 
s wgy fwta el [Kv; T J k VI/1. 666]. 1604 el 
riazta az Zekerteòl, el fú tank [UszT 16/29] | ot 
woltam azért Jánosi gergeljnit de hogi az falura 
Ju tanak enis el fu t t ám uala [Kecset U ; i.h. 18/125]. 
1632 Bereczki Jstua(n) ot uala az kapunal es 
el jezte az louakat hog' az Jspotali kapuia(n) be 
ne mennienek, az louak mind el futanak az varos 
fele [Mv; MvLt 290. 104b]. 1664 : Maior Janos 
el fu tót vala az kaloda fele [Szovát K ; SLt R. 
28 Balas Demeter (32) jb vall.]. 1666 azonba 
mindgjárt esek az tolvaj kiáltás, az tolvay kiáltást 
halván mi el fu tánk vagy ŏtŏn, es hogj oda érke-
zenk, hát im(m)ár le verték, roncziolták [Buda 
K ; Ks 65. 43. 10]. 1746 Étető Ferencz Ur(am) 
odais el fu ta t t azon marha után ki kergette . . ., 
az Falu ut tzáján Szerte Széllyel égy fejszével 
nyargalodzat [Szentegyed SzD; Wass. Marsinán 
Iuon (45) zs vall.]. 1784 Csáki György pedig 
tolvaj t kezde kiáltani hogy fogják meg az uton 
állo gyilkost, de minthogy Széjes Josef onnan el 
fu tó t volt Ilyés Is tván és mások Csáki Györgyöt 
és Kisseb Széjes I s tván t minden igaz ok nelkŭl 
el fogák és a Biro házához kalodába vivék [Béta 
U ; IB. Jakab Pálné Széjes Ilona (36) jb vall.]. 

2. elszáguld; a pleca ín goană; weg/fortrennen. 
1572 ez Monostory Kabos ferenchoth Lat tam 

hogj Megh Megys I t t e Eggeth az olahokban, 
Ezonben Mys el fu t amank Es demeteor deakys 
îora Ewle Es Ell f u t a [Bh; KP]. 

3. átv elrepül; a zbu ra ; verfliegen/gehen. 1804 
Délután Mikes bátsi elvitt Kozárvára, igy az 
ídö tanulás nélkül f u t o t t el [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 5]. 

4. elszökik; a fugi, a o şterge; entkommen. 
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 Azt hogy eszekbe veszyk az Vendegek, 
Rea Thamadnak Zabo Janosra eretthe, es chyak 
alegh zaladot ely eleotek, Annak wtannah Az 
Azzonis ely fwtot vol t Zabo Janostwl es Nem 
akar volt vyzza Menny hozza | Mykor Thakacz 
Janostwl az Thakach Siluester gyermeke ely 
fwthot volna, hallotak hogi Byro Myhal kyztette 
el Theole, Es harmad napigh az haz hean thar-
to t ta volna [Kv; T J k III /2 . 33, 40]. 1573 Feyer 
Ianos Zwky Benedekne Iobagia, Azt uallia hogi 

mykor Abram ely fwtot volna az Kalmar Lazlo 
Iwhay Melle <ol> Eo hazahoz Ment volt [Kv; 
T J k III/3. 217]. 1597 egizer Sardy ige(n) megh 
verte wolt az feleseget, kiért az azzony el fútot 
volt teolle, hat Hideluen bú t wolt megh [Kv; 
T J k VI/1. 101]. 1620/1754: E n egykor elfutván 
Egenpatakarol, laktamis Esztendeig Méthesden 
[AF; Told. 22]. 1632: Rad Roya eöreökeös 
iobbagy Taualy fu to t t el [Grid E; UC 14/38. 3] I 
Fugitiui. Bukur Gurguia, Iunanus (!) Russan, 
taualy fu ta t tanak el [A.szombatfva F; i .h. 5V-

5. futásnak ered, eliramodik; a o lua la fugă; 
die Flucht ergreifen, wegrennen. 1574 az Bor 
kwton fellywl az werőfelbwl zantnak wala tekeyek 
es az erkedyek eggyet meg foghanak az tekeyek-
ben es az töby mynd ekystwl el fwtanak teke fele 
[Erked K ; LLt FF. 29]. 1653 a ka tonák . . . a 
hidat megvevék, és által szalada ő maga is Móses, 
és mind a hada is elfuta, a ki o t t nem vesze [ETA 
I, 68 NSz]. 1671 Tudom aszt hogy néhai B a r t ó k 
Andrasne Kelemen Ilona nem vala jo Eszin, 
Elmein, mert füves vala, mikor rea jutót el futót 
imit amot ugy iárt az falun [HSzjP]. 

6. elmenekül; a se refugia; (weg)fliehen, flüch-
ten. 1639 Én is felugrám csak egy mezítelen 
kardot kapék az hónom alá s u tána, s hát elfutott. 
Utána menék űztem mindenütt egyelsőben egy 
nyulat találék, ugyan reám néze [Mv; MvLt 
291. 188a átírásban!]. 1653 a menyegzőben a 
Mihály kovácsné fiát János kovácsot késsel által 
veré a Nyerges György fia, Szabó Sebestyén, 
s meghala. O a gyilkos elfuta s oda ki hala meg 
[ETA I, 1 2 1 - 2 NSz]. 1703 senki el ne fussan, 
az kik el futottakis mingyárt haza viszszá szállya-
nak. Es ki ki rendes hivatallyabán jar ján igazan 
el, ès adgya meg az Istennek az I(sten)ét, és az 
Csaszar(na)k az Császárét [UszLt IX. 77. 68 gub.]-
1718 Szakaturi Laszlo az legh kŏzleb (!) el mult 
Esztendőben ă Tatar futás (na) k alkalmatossaga' 
val innen Kendi Lonarol el f u t a az Ur(na)k 
egy kardgyát is el vitte s egy pár agarát [Kendi-
lóna SzD; TKl „St . Szegedi de Szikszó proV-
bonorum" (75) ns vall.]. 

7. ~ja a vér ellepi/önti a vér ; a-1 podidi sîngele'» 
von Blut überlaufen werden. 1574: eg hittwa(n) 
kerce vala nala(m) Azt kapa vg v t t e hoza, az keo falt 
talala, ketteo torek az nyele, mégis reia fwt vala 
az ember, az sekerce Nyelewel háromszor vt t e 

de hog el fwt ta az ver nem b a n t t a [Kv; TJk 
III/3. 386c]. 

elfutamik 1. megfutamodik; a o lua la fug^' 
ausreißen, die Flucht ergreifen. 1572 Az Mono*' 
torhoz tarthozok feol zaydulanak Es felenk Je\ven 
My El futamank [Bh; KP] | Az Monostory Kabo* 
Ferench feol Jeowe Eleykben . . . Azonban En?5 

el fu tamam [Jákótelke K ; K P ] | Mi wgymoî** 
az wthon Megwnk wala Es E g y weolgyben taí* 
tank Be ott fyteozwnk wala hogj Jwtanak A* 
wraynkban onnay (!) follywl Es Azok Monda'; 
Mynekwnk hogy el fwtamanak [Nyárszó & ' 
KP]. 1573 Mykor ott Állunk wala hallottam 
Az Ryalkodast, Es Mys el fu t amank [Bocb » 
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KP. - aOlv. Boc; eltűnt település (1. KHn 
182)]. 1588 mennenk wolt Az mustrara Erdeó-
teleki Mártonnál latank keet Ember t t ismegh 
weztegh wlny, Eznek wala, El kire teóllem Az 
kopiat, s oda zagwlda, es el fwtamek eggik Az 
Embereknek es Erdeòtelekj Marton hozza eòklele, 
es vgy eòklele Chyan Jánost, es Az kopiat el eyte 
azon eoklelesbe Erdeóteleki [Perecsen Sz; WLt]. 
1590 Iango Gaspar eleottwnk feli megien wala 
az Vczian, Bartha András is megh ala Ieo vala, 
mikor egjmast eleol talaltak wolna azcmban 
mind az ketteo Égibe futamanak, chiak gícrson 
megh Esek az dologh, ketzer uagj haro(m)zor 
chiapanak Egybe, mingiarast ell futamék Iango 
Gaspar [M.gyerőmonostor K ; KP] . 1599 (Mihály 
vajda) Az Erdély hadat meg gyeoze, es Báthory 
András el futamwan mene Keowar fele, Ahowa 
az nemessegys sejettwe mene vtanna [Kv TanJk 
1/1. 347]. 1606 az A el fútainek, f u t t a t a az Balint 
Janos kezebeól kezebeóla ki ragada a' palczat 
[UszT 20/144. - a így kétszer!]. 

2. elszalad/fut; a fugi ; weglaufen/rennen. 1570 
Mond Zabo Balint neky Menny el Zegy karotth 
fely es vyd haza, Mond Kalara neky Nem Zedek 
Mert nem Thartozom vele Rea Jndul Balint 
Kalara ely fwtamyk eleotte ky az Zeolebewl 
[Kv; T J k III/2. 55]. 1572 Azon kwzbe futamék 
el Theglas az Biro haza fele [Dés; DLt 182]. 
1573 Thamas Eotthues Myhal zolgaia lat ta 
aztis hogy egi haydw legen az cegert kapta, es 
Caspar ely fwtamot eleote az kismester vchara 
[Kv; T J k III/3. 25]. 1600 Keowesdy Janosne 
Anna Azzony fatetur egy Palchawal vgy 
verte az azzonth Zentmiklossy hogy vgyan 
pufogott az Palcha vegybe egy zegh vala en azt 
hizem awal serte megh az azonnak az Allat, hogy 
vere kezde folyny vgy futamék el Zenthmiklossy 
[Kv; T J k VI/1. 503]. 1603 az ember kie a tehe(n) 
volt . . . ky futamék egy dombochikara, kezde 
tolwait kialtany . . ., Ezt megh halua(n) az tehenes 
ember mentest el futamék az Zamos fele [Kv; 
TJk VI/1. 695. „Lay Mihály fia Georgy" (16) 
valh] | eois azon puskawal megh wte a ' Nemetet, 
Az el futamodik az Nemetek eozze Chioporto-
zanak, ra menenek az legenire s ereosse(n) 
verik hwzzak vala, s El zakazta a' menteie keoteoiet 
neky erezte a ' mentet s, el futamék Farkas vczara 
[Kv; i.h., 707]. 

elfutamkodík 1. elfutankodik 

elfutamodik 1. megfutamodik; a o lua la fugă; 
die Flucht ergreifen. 1599 Az ket Inas el futa-
moduan irkeznek k j az Mezeóre [Dés; Eszt-Mk]. 
1603 : eois azon puskawal megh wte a ' Nemetet, 
Az el futamodik, egy bottal v tanna hagytanak 
s rayta esek a ' Nemeten [Kv; T J k VI/1. 707]. 
1629 : Hogy az aszony Racz Danielne megh sival-
kodek halla(m), s mindgjart ki menek az házból 
s latam hogy Racz Dániel az feöldeön fekszik, 
s igen vires, az Jnas penigh András mindgjárt 
el futamodek s ugy menenek ozton u tanna [Mv; 
MvLt 290. 155b]. 1630 : la t tam azt hogy az marhat 

altal haj tak az Uizen hogy egi kcnia szeöke eökeör 
el futamodek [Mv; i.h. 213b]. 1655 ihol jőnek 
bizony, majd megh fcgnak titeket, azok el fu t a -
modván altal ugrànak az szomszéd kőzin [Kv 
CartTr II. 889 Mich. Csepreghi (53) vall.]. 

2. nekiiramodik; a porni ín fugă ; loslaufen, 
einen Anlauf nehmen. 1573 hatra tekint Az; 
Lcgen es hegy lattya hegy Ige(n) Eg Az v ra 
Maiora Annál Jnkab el futamodot a [Kv; T J k 
III/3. 191. — aA két utolsó szó kihúzva és helyette 
utána írva kezd futny]. 

3. elfut/szalad; a fugi ; weglaufen. 1582 egt 
kis leankaiat kwlde vthanna kezde Indulnj az 
Zekel Mihal Leankaiais, En meg wtem es zidamis. 
hog el Ne Mennie(n) mert az vizben esnek, de 
vgian el futamodek vthanna Az Zekel Mihal 
leania [Kv T J k IV/1. 83]. 1588 nekem tama-
danak fegyweres kezzel en ell fwtamcdwan eleot-
teok kezde Talas Gergely kialtani Nekik eollyetek 
meg az bestye kurwa fiat [Zsákfva Sz; WLt 
Luc. Barlas jb. vall.]. 1597 el fútamodek eleótte 
Keleme(n), es az Zechi Peter eletire fú ta be eleótte-
[UszT 12/78]. 1604 Eperjessy Balassal walek 
s monda hogi am el futamodanak az rauay Embe-
rek az Erdő fele Enis hatra tekintek ha t mingiart 
ot wadnak az raczok [UszT 18/139 „Jromos. 
Lukaczj weczkey lofw Ember" vall.]. 1631 
Szomlai (!) Gaspar be niargala az Vduarra lŏueis. 

., ueòm en eszemben hogi io nem kòuetkezik„ 
enis el futamodom onnat [SzD; RLt 1 „Truczia 
Tiuadar Olah Reòdŏn lakó" jb (37) vall.]. 1703 
Libbez Péter a Biro mellől el futamodek [O.soly-
mos K K ; SLt AQ. 24]. 1779 lássuk, hogy a* 
erdő füstölögni és égni kezd, melyet mihelyt 
észrevett Szántó István Uram elfutamodott 
töstént és csengettetett [Egerpatak Hsz ; HszjP]^ 

elfutankodik elfut/szalad; a fugi ; weglaufen. 
1568 az porozlo Lazlo, be vizy vala az kayantay 
embert az toromba es az ember el fu tankodek 
előtte, bezeg' oztan Lazlo az zekerce fokaual es-
lapossaual egy nehanzor meg wthe [ K v ; T J k 
I I I / l . 195]. 

A szövegbeli (el)futankodek alak éppen olyan valószínű-
séggel lehet az (el)fulamkodék igei forma alkalmi hasonulással 
(mk < nk) keletkezett alakváltozata is. Minthogy azonbaB 
nyelvjárási szinten pl. az iszanUik 'csuszamodik, sikamlik' és-
iszamodik 'ua.' ige mellett éppen Erdélyből ismerünk iszán-
káz(ik), iszáttkodik és Szánkózik ſgei formát (MTsz), nem kevés 
valószínűséggel számolhatunk a címszóbeli igei származékkal is.. 

elfutás 1. szaladás, fu t á s ; alergare, f u g ă ; Lauf, 
Rennen. 1585 : Az el futásban . . el han tak 
fegywereket kiket fekete Thora Vittek be [Kv;. 
T J k IV/1. 486]. 

2. szökés, hűtlen elhagyás; fugă, părăsire;. 
Flucht, Verlassen. 1628 : eő nem aszert veotte 
el hogi el vezne tőlle hanem hogi vegiglen min t 
io hazasok egiöt laknanak, mert semmi okot nem 
adot volna felesegenek tőlle el futasanak [SzJk 
25]. 1639 : Kis Marton . az eő el fu tó t feleseget 
persequallia az Eccl(es)ia teczeseből miuel megh. 
ket t eztendeie nincz el futasanak ura melleol 
[i.h. 46]. 1644 Uratol valo el futasanak mar 
három eztendeje volna [i.h. 61]. Î655: Hogy 
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kereste, arról sem producalt semmi levelet hol 
j a r t költ Asztis meg bizonyicza, hogy annyi 
ideje felesegenek tŭ le való elfutasanak, a menyit 
mond [i.h. 76]. 

elfútat 1. e l fú ja t ; a face să fie împrăşt iat ; 
verwehen/wegblasen lassen. 1562 1540. Ez tá j -
ban Konstánczinápolyban egy Ibraim nevü fő 
török papot, ki a Krisztust praedicálni kezdette 
volt és Mahumetet hamisolja vala, ezt megkövezék 
a törökök, azután' a testét megégetvén, a szélell 
e l fútaták a porát [ETA I, 14 BS]. 1769 hallottae 
a Tanú azzal fenyegetőzni, tsak harmad napig 
lehetett volna katona de egész Ertsének határát 
el fu ta t t a volna a széllel ? [T; Told. 3a vk] | ha 
harmad napig katona lehetne egész Értsenek 
hammat a széllel fu t a tná el [Nagyercse; i.h.]. 

2. elénekel/dalol; a c înta ; hersingen. 1736 u. 
Igen szép magyar nóták voltanak akkora, mellye-
ket a síppal fú t t anak Most már hire sinczen 
efféléknek, s talán alig vagyon két ember velemb 

együtt E r d é l y b e n , a ki azokat a szép virilis nótá-
kat el tudná fú t ta tn i [MetTr 455. — aA fejedelem-
kor vége táján. bAz emlékíró Cserei Mihály]. 

A MetTr-beli egyetlen előfordulásban némi valószínűséggel 
műveltető jel-ű igealakkal és így '(hangszeren) eljátszat' értel-
mezéssel is számolhatni (X,. az elfúj 2. jel-t). 

elfutó 1. fu tó ; alergător, care aleargă; laufend. 
Szk : ~ felet vesz fu tásnak indul, megfutamodik. 
1653 (Székely Mózes) soha nem állhatá el a 
ha jdú lövését, hanem a sánczot megbontja, a 
hol és kitől lehet elfutó-felet vészen mind török, 
mind magyar E l fu t a azért ki hova láta [ETA 
I, 82 NSz] ~ képet mutat fu tás t színlel. 1653 
A több közönséges had a mi volt azt úgy igaz-
gat ták és instruálták, hogy mutasson elfutó képet 
és fusson ki a táborból, mindent a sátorban hagy-
ván ; mert tud ta azt — valaki volt a ki ezt az 
•okos stratagemát gondolta és dirigálta is — hogy 
a magyar kapsinak szokott esni, és úgy könnyebb 
-bele bírni [ETA I, 49 NSz] ~ módon fél lábbal. 
1653 De sem a ha jdúk, sem a nemesség, sem 
pedig székelység, sem senki nem mene takaroson 
és szívesen melléje4, hanem csak imigy-amugy 
immel-ámmal és kedvetlenül; de a ki oda ment 
is, csak elfutó-módon volt ott, mintha menten 
el kellene futni, és ha csak látni ment volna oda 
[ETA I, 113 NSz. - aTi. Báthory Gábor mellé]. 

2. ? kúszó; t î r î to r ; kriechend. 1751 ez előtt 
Cir. 40 esztendővel meg tiltá ä Falu azon . . . 
Csere erdőt az előtt Szabad volt mindeneknek, 
olyan apro el fu tó bokrok valának ra j ta az után 
Szép erdő lett vala r a j t a [Nyén Hsz; BLt]. 

elfutott 1. e lmenekül t ; refugiat ; entflohen. 
7632 az orszagnak el fu tót nepeis batrabban 
szalhatna visza az puszta földre [KJ]. 

2. elszökött; f u g i t ; entkommen, davongelaufen. 
1628 Az z. Eccl(es)ia megh ruminalua(n) az 
megh maradót felnek Olah Sophia Azzonnak 
artatlansagatt , hogi <okot sem>iben az eő tőlle 
el fu to t t hitőtlen Uranak Kouacz <Tham>asnak 
nem adott legien . . . az Eecl(es)ia az ő <hitőtle>n 

vratol fel zabaditotta [SzJk 20]. 1640 Sz. Andrási 
Szekely Miclos tőlle hitőtlenől, mas legenniel el 
fu tó t felesegetől Absolutiot kiuan [i.h. 48]. 1657 : 
Galambfalvi Ferenczet, hŭ tŏ t lenŭ l tŭ le e l f u t o t 
felesegetŭl, Kalmandi Annatul, absolvalta az sz 
Ecclesia [i.h. 84]. 1671 Detsében lakó Fekete 
Mihalj tőlle hűtŏtlenűl el fu tó t ment f e l e s e g t ŏ l 
Margittol kivaŭ absolutiot [i.h. 113]. 

elfuttat 1. elszalaszt; a tr imite ín grabă; (rasch) 
schicken. 1829 ezen meg ijedet Edes Anyám 
olta mind siratat el f u t t a t a t Kapásné után* 
de már el indult volt, az olta mind tűnődet [Kvî 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. menekülésre /szökésre késztet ; a îndemna l a 

fugă ; zur Flucht anregen/bewegen. 1703 Ha ki 
penig ollyat hirdetne, és az embereknek e l m e j e k -
ben roszsz conceptust csinálna, az S z e g é n y s é g e t 
el ijesztené, csalardul el szöktetné, el fu t t a tó^ 
compertâ rei veritate', ha kesŏre tudodikis ki» 
pro calitate delicti igen keményen, sŏ t h a l á l l a l i 5 

meg büntet tet ik [UszLt IX. 77. 61 gub.]. 

elfűrészel lefűrészel/vág; a tă ia cu ferăstrăuli 
durch/absägen. 1599 At túnk egi zegeny leány 
nak kinek az fel labat el fwrwzletek hogi az orwos" 
nak fizessen d 40 [Kv; Szám. 8/XVI. 30]. 1600-
egi leanizonak fwrvzlettek el az labat, segitseg^* 
at tunk d 50 | Egi zegini leginnek, kinek mind a* 
let labat el fwrezeltek volt, a t t a m segitsegvvl d 25 
[Kv; Szám. 9/IX. 24, 28]. 

elfttvesedik elburjánosodik/gazosodik/gyomos0 ' 
d ik ; a fi năpădit de buruieni, a se umple de bur*' 
ieni; verunkrauten. 1715 az Isten ollja(n) záp0 

essőket bocsatot, hogy az bizony mind az főidbe0 

verődet, annak utánna igen roszszul nőt t haroi^ 
versb(en) paskolva(n) egj mas uta(n) es semfl**' 
keppen nem nőhetett, hanem Csak el Sárgul > 
el Fűvesedett, lehetetlenseg volt azt Gyomlálás 
el győzni [Fog. UtI]. 

elgalázol el/összegázol, összetapod/tipor; a striviî 
a călca ín picioare; zusammentreten. 1746 a 

Utrumban expressált helyre, az egész Falú, • •' 
Trenk Uraimék kénszeritésekbŏl ki is ment, 
â Falusiak a deciaráit helységbe(n) lévő Élt®^ 
Ferentz Ur(am) kertit el-rontották, Gabonájá-
éi tapodták, galázólták [Szentegyed SzD; Wass-Jj 
1784 : Fŭvetis galázoltunk el, de azis kié 
tudom [Tihó Sz; J H b K LIV/8. 15]. 1791 ^ 
a' Széna Hordás alkalmatosságával a' S^J1 ^ 
hordo Marhás Emberek Marhájokat s z a b a d j 
botsátván, a’ más Gazdák Nyillyaiban a ' Szf t 
Bugjákban igen sok károkat tésznek, azo> 
el-galázolyák, el-hányák [ K v ; T a n J k 54]. 

elgalázoltat el/összegázoltat, ö s s z e t a p o d t a t / t t f 
r a t ; a puné să strivească/să calce ín picio& 
zusammentreten lassen. 1777 egy kalongya bţ* 
já t az irt Iobbágynak meg a ra t t a t t a , és egy ţ ^ 
ba t mint egy 13 kévényi b ú z á j á t el galázolt® 
[Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/5 Bleoka V*^ 
(38) zs vall.]. 
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elgalázoltatik el/összegázoltatik, összetapodta-
tik/tipratik/tiportatik ; a fi strivit/călcat ín picioa-
re ; zusammengetreten werden. 1782 azon hely à 
holott à fen emiitett Gabonák le kaszáitattak s 
el galázaltattak, ugy a Rétis mely Marhák által 
meg ètettetet eddig elè az Nemes Suki Lakosok 
birtokok alat volt, ők Colálván vettékis el rolla 
à hasznat [F.zsuk K ; SLt XLII. 5. 15 Moldován 
alias Morosán Alexa (36) zs vall.]. 

elgazlat összegazol/pocsékol, gazzá/szemétté tesz ; 
a präpădi/întina; zugrunde richten, zerstören/tre-
ten. 1704 Nagy Janos nevű hajdú nyolczad 
magaval negjed nap alat 16. köböl buzat gazlata 
el [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1736 Sadán Pataka 
nevű havasát erôssen el gazlatták a fûvit 
sertésekkel fel turatták [Gyszm; LLt Fasc. 161]. 
1755 (A) füvet Tekeröpataki Gaborffi Gábor 
vram cselegye gazlatta el [Gysz; LLt]. 

elgazlódlk elpocsékolódik; a se prăpădi; ver-
knimeln, flötengehen. 1758/1792 (A termést) 
Szóllőűl hordattatta a maga Szöllőjihez sokis 
gazlodatt el benne [Fejér m ; KGy]. 

elgazlott 1. elgazolt 

elgazol össze/szétgazol/pocsékol, gazzá tesz; a 
prăpădi/întina; zugrunde richten, zerstören/treten. 
1732 mikor a Controversiab(an) lévő hely bé 
volt vetve, minden udvari Cselédivei edgyűtt 
fegyveres kézzel réá menyen a helyre, Gabonájo-
kat kit le arattatott s el hordatott Bethlenben, 
kit el gazoltak [Omlásalja/Szentjakab SzD ; TSb 
51]. 1755 fiivét eő kegyline cselegyi gazlottak ell 
[Ţekerőpataka Cs; LLt] | igy felele ő kglme 
hiremmel nem vólt, mind azonáltal, ha el gazlottak 
is a magamét gazlották [Gysz; LLt]. 1759 egy 
darab buzajat több solymosi lakosoknakis 
lovai s kanczái el gazoltak ették es tapodtak volna 
• . . el gazlott s etetett buzajának refusiojat kíván-
ván [K; LLt Fasc. 154] | Tisztarto Vram a' 
lovát, ökreit, a' széna alatt jár tot ta , ès a ' Mlgs 
Groff ur ökrei, azt ették, amit az övé el gazolt 
[Marosludas TA ; TKl], 1767 G. Toldalagi Pál . . . 
tettzésébŏl tüalmasban jártatott marhák gazoltak 
el a lentsét [Koronka MT; Told. 19. 30]. 
1785 : a Marhák ottan lévő veteményemet, s 
Török buzamat el gazolták [uo.; i.h. Fasc. 20] | 
Czerjék György Uram . a Sarjuban fel tsapta 
az ökreit ekkor által jöttek hozzám a résen az 
Ökrei a fuszujkámot és veteményemet el gazlották 
[Albis Hsz; BLev.]. 1812 felvétetik Mitu Rád 
panaszsza Dumitru Ny ág ellen 20 Ploszka szenaja 
keresetében, meljet az allperes marhái gazoltak 
el | Petrutz Beoka és az Joszov Berhinye Felesege 
együtt talaltattak, . . az kikis magok sem tagad-
hattak hogy az Zdreila szénájánál öszve nem 
kerültek; mely miatt az tzarkot le tapodván 
Zdreilla szénáját az marhák el gazlották [Petrilla 
H ; JHb 36 Prot. 7, 27]. 1825 : hallottam Zaláni 
emberektől hogy a' gabonáját el gazolták 
[Káinok Hsz; HSzjP]. 1843 A' Szalma kazalok 
tetejét igazította, a Szél el gázolván (!)a [Hosszú-

aszó K K ; Born. F. I lh Szemerjai Károly számadó 
lev. — aNyilván ékezetes elírás gazolván h.]. 

A legtöbb erdélyi nyj, sőt még a tájilag színezett, vidékie-
sebb erdélyi köznyelv is hangalakjában és jel-ében többnyire 
élesen megkülönbözteti az (el) gazol és az (el) gázol igét, ill. 
származékait [1. MTsz, SzamSz, HszT és a Tárban gazol és 
gázol al. — A két szó hangalak- és jel-beli különbségére egyéb-
ként az ÉrtSz is utal]. Minthogy azonban az elgazol 'összegazol/ 
pocsékol, gazzá/szemétté tesz' és az elgázol 'összetapos/tipor' 
ige tulajdonképpen egy cselekménysorozatnak egymást követő 
mozzanataira utal, érthető, hogy az idézetekbeli előfordulások 
- a két jel. elhatárolhatóságának jelölését illetően - néha 
bizonytalanságban hagynak. 

2. elmocskol; a murdări; verschmutzen. 1756 
Ugy anyira Fojt a vere hogy minden ruháját el 
gazlotta, Vérezte [Koronka MT; Told. Fasc. 27]. 

3. elrothaszt; a face să putrezească; (ver)faulen. 
1787 A szöllŏrŏl ne gondolkodjék Nsgod hogy 
talám a jo szemeket ki válogatta<m> volna, ha-
nem minthogy sok szem el rothatodott volt, a 
rosz szemeket ki szedegettem hogy a többit el 
ne gazolja [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. lemocskol/piszkol; le/megszid ; a ocări/înjura ; 
beschimpfen. 1792 ezen jószágra bé mene Sz. 
Erzsébethi Szabó Mihálj egy tarisnya Vatzkor 
szedni, meljet meg látván M. Šákodi Kedei András 
Uram, ugj el szidá, gazlá erette, ugjan rutul hogj 
ott nints mit keressen [Borb. I I „Olésza Tamás 
lib. in M. Sákoda residens" (80) vall. — ttM.zsákod 
U]. 

elgázol 1. összetapos/tipor; a strivi, a călca ín 
picioare; zerstampfen/treten. 1715 feles Lovas 
hadak lévén a' Sánczban, az eŏ Her(czegse)gea 

Fűéit (l), vetésit Gázolták a határba(n) . ., 
kivált Sebesel hellybe(en) levő Rétnek fűének 
edgyik esztendőb(en) sem vehették hasznát, mind 
edgj Cseppig el Gázolták Lovokkal, Marhájokkal 
[Fog. Uti . - aII . Apafi Mihály]. 1724 : az tőbb 
fűveketis alkalmasint le vágtak, csak takarhassák, 
az utan tudosics hogy hova rakassam mert én 
nem igen jovallanam kert nelkűl az Csűrkertben, 
mert ott az előttis igen el gázolták [Nyújtód Hsz; 
Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 1771 : Grohoti 
if jabb Román Jánosnak egy darabotska kukorizás 
földit mind el gázolták, s rontották, 'a holottis 
betsűltetett kukurizabéli kára tsöül 8 véka, és 
1/4 szekér Kukuriza szalma [Grohot H ; Ks 80. 
XL. 12]. 

2. kb. elmocskol/pocsékol; a prăpădi; vertun/ 
geuden. 1762 mioita azon Malom epŭlt Sok em-
berekbe) k az ár Viz károkot te t t fŏ ldŏkŏ t el 
rontotta, gabonajokot kalongjaul s fuventibennis 
el gázolta hordotta [Udvarfva MT; Ks 67. 48, 31]. 

elgazolt össze/szétgazolt/pocsékolt, gazzá/sze-
métté t e t t ; prăpădit, întinat; zúgrunge gerichtet, 
zerstört. 1759 : el gazlott s etetett buzajának 
refusiojat kivánván [K; LLt 154. — A telje-
sebb idézet elgázol 1. al.]. 

elgázoltát össze/szétgazoltat/pocsékoltat, gazzá/ 
szemétté té te t ; a puné să fie prăpădit / întinat; 
zugrunde richten/zerstören lassen. 1755 mennénk 
el . . . és kérdenők meg ő kglmet, hogy ha ő kglme 
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hirivel gazoltatták vólna el az Almás mező 
nevű havassát [Gysz; LLt] . 1757 ezen hellysé-
get a el rontanák az juhokkal . Gáborffi vram 
Jobbágyi(na)k meg parantsolván, hogy el rontsák 
ezen hellysćget s el is rontot ták . . ezen Almás 
Mezeje felett mindenkor vesződtek, hol edgyik, 
hol másik el Csóváltatta, s a ' másik el gazoltatta 

az utrizált Esztendöb(en) Melgŏs Gróffné 
Aszszonycm meg Csóváltatia, Gáborfi uram el 
rontatá, tavaj i Esztendŏb(en) pedig Gáborffi 
uram a’ Szénát meg Csináltatá, ă Groffné Aszszony 
a ' Vizbe hányatá | most három Esztendők alatt 
kezdének felette virogni, és az fűvit el gazoltatni | 
Fazakas onnan hiva bennünköt ide betsülcni, 
mert Gáborffi vram ă füve t el gazoltatta vólt, 
és betsülŏk 24. Szekér Szénára [Gyszm; DE 3. 
— aÉrtsd a helyet, szántóföldet]. 1765 ő egy 
kevés zabot vetet t volt azon főidben, mellyetis 
Lengyel Sámuel el gazoltatott [Solymos (Kis- ?) 
U Márkcs lev.]. 1769 potentia mediante ki 
Nyötette a Virágos kendert resz szerint el tapot-
t a t t a és gazoltatta [M.köblös SzD; Becski]. 

elgázoltat e l / le t iprat / tapodtat ; a puné să calce 
ín picioare; zertreten/stampfen lassen. 1701 én 
magam is jol emlekezem arra, hogj gjermek korom-
ba a Brassai Hadnsg j . . Prasmária és i t t való 
emberekkel együtt sokad magával fel menvén 
a Bozára; akkor a Viz között az hol mcst vágjon 
a Vámház, a Bodzaiak lennek bé vetették volt, 
és a nagj Boza mellett egy nagy darab hellyet 
kaszáló hellynek bé kerteltek volt . . és mind 
azokat a leneket és kaszáló füveket a kertet levo-
natván azon Brassai Hadnag j a véle való sokaság-
gal el gázoltatta és vesztegette és senki érette 
meg nem keresteb [Hétfalu Br ; BrÁLt Steuer I I I . 
nr . 177 Thomas Bartzo (70) vall. — aPrázsmár 
Br. bBinder Pál kijegyzése]. 1756 : Tompos János 
Uram L. B. Kornis Ferencz Urat citál-
ta tya Törvényre a ' Sebes árkon aloll 
lévő kaszálóját az Exponens ŏ kgl(ne)k nagj 
kárára Czövekes kőtélről, és Njűgb(en) el 
gázoltatta és leg alább két szekér szénára va-
ló füvét meg é te t t e t t e [Balavására K K ; Ks 
17/LXXXI. 20]. 1782 a ' Nemes 'Suki Határ 
Szélben lévő Gabonákban Valaki . . . kárt te t té 
el gázoltatván azon gabonákat ? [K; SLt LXII . 
5. 5 vk]. 

elgázoltatás összetipratás/tapodtatás; călcare ín 
picioare; Zertrampeln/stampfen. 1755 meg kér-
deztük ő kglmet ha a<z> . . . Almás mező nevű 
havasnak el gázoltatása ő kglme hirivel volt e 
vagy akarattyával [Gysz; LLt]. 

elgazoltatik össze/szétgazoltatik; a fi prăpădit; 
zerstört werden. 7743/7747: kender, köles, borsó, 
faszujka árpa vetéseib(en) . . . sok károk kővet-
keztenek az Falubeli Marhák által el gazoltatván 
[Dob.; Wass vk]. 

elgázoltatott összetapodtatot t / t ipratot t ; călcat 
in picioare; zerstampft . 7777 ; el gázoltatott 

zabjokbéli kár betsűltetett 8 kalongyára [Grchot 
H ; Ks 80. XL. 12]. 

elgazosodik elburjánosedik/gyemosodik; a se 
umple de buruieni; (ver)unkrauten. 7796 Hatá-
runk kivált már néhány Esztendőktől fogva igen 
meg szokott tsalni, és tiszta búzát hijában vetünk 
mivel a második esztendőben rossal megelegyedik 
és el-gazosodik, mivel . . . Groff Vass Miklós Ur 
ö Ngais Tsászáribol Szép tiszta ősz búzát hozat-
ván, i t ten Határunkan legg jobb Láb földiben 
háromszori Szántásban vettet te, de más eszten-
dőben benne Kár t vallott, minthogy nagyobb része 
meg rososadott és el-gazosodott [Mezőméhes TA; 
Wass]. 

elgebbed 1. elkátyúsodik; a se umple cu hír-
toape; pfützig werden. 1841 : az érdekelt u t t z á t 
ne engednék annyira el gebbedni 's minthogy 
pedig azan u t tza azutanis rósz állapatba v o l t , 
az publicum javára horda t t a t t sm az T e l k e m r ő l 
azan hellyre főidet, — 's tsak a ' miat t sáros az 
helly, — mivel az fagyra horda t ta t tam, — d c 

az idő ki nyiltával hasznos lesz [Dés; DLt 391]-
2. megmerevedik; a înţepeni; steif werden-

1795 A Feje igen erőssen el lévén gebbed\e, 
a ' Doctor Praescriptiója szerént való F ü v e k n e k 
Levével naponként sok izben mega szemei e l ő t t 
mosatta, füsültette [Mv; Told. 47]. 

3. elgyengül/lankad; a-şi pierde puterile, a slăbi, 
a se slei; ermatten, schwach werden. 1838—1845 
Gebbed (el-, meg-) lankadásig kifárad valamiben/ 
elgyengül ba j vagy rosszullét mia t t [MNylK 107]-

elgebbeszt ? elgödrösít/kátyúsít; a face să fie 

plin de gropi; holperig/pfützig machen. 1842 az 
fazakasak ugy annyira elgebbesztették ásásaik-
kal az hellyet — hogy tsupa tós hellyé vált, 5 
jelenlegis olly mélly sok hellyen — hogy szarvas 
marhák belé fúlhatnak őrőkre, már pedig az jár° 
ut [Dés; DLt 368]. 

elgémberedett ősszelöpörödött; gîrbovit, adu~ 
n a t ; verhutzelt. 1838—1845 : böj t i boszorkány -
valami rendkívül elgémberedett, rongyos, szomorú 
fudára lény lehetett [MNyTK 107]. 

elgomolyodik kb. elcsatangol; a hoinărií 
sich herumtreiben. 1670 az migh az Ania diznot 
ki ha j tak az akolbol addegh az ket süldeö el gom°" 
liodek soha megh nem taíalak [Mv; MvLt 290. 
227a]. 

elgondol végiggondol; a medita/reflecta (asupr* 
unui lucru); durchdenken, überlegen. 1653 : Básta 
ezen meg haragvék, és a régi dolgot is mind elgofl' 
dolá a mi az előtt lett volt is [ETA I, 6 0 - 1 NSd-
1808: a ' Magyarok nem böjtölvén és minden 
konyhára valót fel divatlankodván, nints xnive* 
kenhessék a ' kereket, és már ezen dolog is menny1* 
segítette légyen a mi Nemzetünknek t e r j e d é s é t * 
és a ' Magyarok fogyatkozását, alig lehet el gondoln* 
[Kemény, COIIILSS Tom. X X X Varia XII] . 
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elgondolhat elképzelhet; a-şi putea închipui; 
sich vorstellen können. 1711 : az Haller Győrgj 
Báttyám Ur(am) sipos kopoját le vágta az a kan 
az kire mentünk volt az nyáron Haranglábon, 
el gondolhad volt szomorúság [Szentpál K K ; 
Ks 96 Haller Gábor lev.]. 

elgödrösödik elkátyúsodik; a se umple de hîr-
toape; holperig werden. 1826 ezt a Nyárfás 
Dombos helyet nevezik Pintze helynek . válasza 
meg ez régen fel hagyott u t mely el Gödrösödött 
[Albis Hsz; BLev. Vall. 6]. 

elgörzöltet végigkarcoltat; a face să zgîrie; 
(entlang) kratzen lassen. 7638 az haznak az 
oldálatis latok hogi az tengeli vegevei el geörzöl-
tet te volt [Mv; MvLt 290. 169aJ. 

elgyavall 1. el ja vall 

fclgyengéjedik elgyengül; a slăbi, a se slei de 
puteri; schwach werden. 1747 én szememel sem 
latok az sérvésemtŏl az házból sem mehetek ki 
olly el gyengejedve vagyok [Ap. 5 Apor Péter 
fiához Józsefhez, csak az aláírás sk]. 1755 Klmes 
Vr(am) eo Exellya hidege napján annyira ell 
gyengéedik (!), hogy majd az Emberré se' figyel-
mez, hidegén kivűl való napokon pedig tsak alkal-
masint vagyon | veszedelemb(en) még eddig nin-
csen Kis Vr(am; eo Exallya, mivel az Doctorokot 
is Lelkekre kénszerge* de annyira ell gyengée-
dett, hogy nagy DajkálkoJL s kell eo Exallyának 
[Nsz; Ks 96 Balló Antal lev.]. 

elflyengít legyengít; a slăbi; abschwächen. 
1814 én magam tsak Dictál tam Aprilisnek 
5díkéig, azon innen el gyengitvén a ' hideg 's forro-
ság SÍ minit nem írhattam, s nem is dictalhattam 
[Déva; Ks 117 Vegyes ir. Rápolt i Sz. Mihály 
ügyv. lev.]. 

elgyengül elerőtlenedik, legyengül; a (se) slăbi, 
a fi sleit de puteri ; schwach werden, sich entkräf-
ten. 1810 szegény Kis Antim mind kinlodik 
a gyermek irtozatoson el vagyon gyengülve mikor 
magánál vagyon alig lehet érteni a szavát [Buza 
SzD; J H b Jósika János lev.]. 1821 : A 3om kirlán 
kőzűl edgyik még a ' meleg Ősztől fogva has me-
néssel kénlodott 's abba el gyengülvén el döglött, 
a’ más kettő meg káptyósodott ez a káptya az 
Mikor a' Juhok nagy főfájása van hogy szédül 
s nem lát belé kovájog mig el gyengül s el 
vesz [LLt]. 

elgyengülés elerőtlenedés; slăbire, sleire de 
puteri; Ábschwächung, Entkräf t igung. Szk : agg-
bor os ~ végelgyengülés; inaniţie senilă; Alters-
•schwäche. 1856 : halt meg özvegy Román Károly-
né Keresztszegi Rákhel 65 éves korában, aggkoros 
elgyengülésben [Dés; RAk 84] vénségi ~ 'ua. ' 
1832 temettem el Török György Jánost 64 

esztendőst megholt vénségi el gyengülésben [Nagy-
kapus K ; RAk 6 - 7 ] . 

elgyepesedett elfüvesedett; acoperit cu iarbă, 
înierbat; (von Gras) überwuchert. 1803 Ezen 
Hely . egy felettéb el gyökeresedet gyepesedet 
miveletlen hely ahol semmi egyéb nem volt ha-
nem igen kevés Szöllö | a két Ember Szöllöje 
erössen el pusztult tsupa karo nélkül maradót a 
hely erősen meg gyepesedet el gyökeresedet vala; 
mely két Ember (ne) k felettéb el gyepesedet 
Szöllö hellyein annak utánna tar tot ta kezét ra j ta 
Tkts Gyárfás Lászloné Asszony [Bábahalma K K ; 
RLt O. 1]. 

elgyepűl körülgyepűl, gyepűvel elhatárol; a 
hotărnici/delimita prin h a t ; mit Hag um/ab-
grenzen. 1596 Mynket rah uj t tek úala s megh 
kereseók az ő gyepy helyet, azon helyet gyepilte 
vala mostis el Palfi Peter [UszT 11/64]. 

elgyepűltet gyepűvel elhatároltat; a dispune să 
fie hotărnicit prin h a t ; mit Hag abgrenzen lassen. 
1596 Az erdeòn ualo kertet az reghi fóliásán 
gyepiltette volt el Palfi Peter, azt hantak a ' Zena 
fybe, Azon erdótól gyepiltek myndenkor azt a’ 
gyepyt [UszT 11/65]. 

elgyepűUetik gyepűvel körülvétetik, körülgye-
pűltei ik; a fi înconjurat printr-o îngrădi tură; mit 
Hag abgegrenzt werden. 1754 Tsak hamar hogy 
az utrizált hellyben a ' Tanorok el gyepűltetett 
sokszor volt a ' Falunak végezése hogy azon Alsoné 
Asz(sz)onyoni gyepűjét hányák el [Gálfva K K ; 
Ks 66. 44. 16a]. 

elgyere, eljer(e). Csak félsz. 2. szem-ben: eljöjj, 
eljertek; vii, veniţi; komm, kommet. 1568 
Estwe Nyolc orakor az var fokrol le zallanak And-
rás Katho es seres Anna, akor ezt monda seres 
Anna, Jertek el Innét, mert i th semmit ne(ni) 
nyerwnk [Kv; Tjk I I I / l . 226]. 1574 Jer ely 
velem laszuk meg ha hon vagion az en fráterem 
lakatos miklos | Mond Zigarto gĕrgy Istwannak, 
Jer el hozzam Ne Banch hazad Nepet oda be 
lattod e hogi betegek [Kv; T J k III /3. 316, 317]. 
1582 Jer ell vram innét hagy beket ezeknek, 
mert ezek my barattaink [Kv; T J k IV/1. 97]. 
1633 Szabó Mihali . . monda neke(m) hogi keli 
fel tars es jere el uele(m) [Mv; MvLt 290. 119b — 
20a]. 

elgyermekesedik (gyermekekben) megszaporodik; 
a se înmulţi (prin copii); (an Kind) sich vermehren. 
1830 k. : Mi a több Testvérek meg Házosod-
ván s el-gyermekesedvén ki ki külön mentünk s 
Meg oszlottunk [Bet. 3]. 

elgyovat 1. ? elcsábít/hiteget; a ademeni/momi; 
verleiten/locken. 1600 : Lenart Pal Theömeswar 
ala wolt, az felesighe . . . Az gyermekitis eö gyowat-
ta el, es ala s fel budustattia, mert Lenart Pál 
el tar tana [UszT 15/267—8]. 

2. kb. elcsalogat; a amăgi, a atrage (de lîngă 
cineva); weg/verlocken. 1634 Ennekem Kŏr-
touelyfai Martho(n) . . . azt monda hogy el sem 
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hatta uolna az Urat, de az Kapusi Jstvan szolga ja 
gyouatotta (!) el, hogy mas varosra mennyenek | 
Hallotta(m) Kortouelyfai Martontol hogy mon-
dotta, En el sem hat tam volna Uramat, ha az 
Kapusi Jstvan szolga ja el ne(m) gyouat valaa 

hogy mas varosra mennju(n)k [Mv; MvLt 291. 
4a. — aMás valló az Kapusi Istva(n) szolgaja 
biztatta hogy el mennyenek]. 

elgyovattat elcsábít/hiteget; a amăgi, a 
atrage (de lîngă cineva) ; verlocken. 1634 : azt 
monda hogy el sem ha t ta uolna az Urat, de az 
Kapusi Jstvan szolgaja gyouatotta el, hogy mas 
varosra mennyenek [Mv; MvLt 291. 4a]. — L. 
még elgyovat. 

elgyökeresedett kb. elgyomosodott/burjánoso-
do t t ; năpădit de buruieni; verunkrautet. 1803 
Ezen Hely egy felettéb el gyökeresedet gyepe-
sedet miveletlen hely ahol semmi egyéb nem volt 
hanem igen kevés Szöllö [Bábahalma K K ; RLt 
O. 1]. 

elgyökeresedik elburjánosodik/gyomosodik; a fi 
năpădit de buruieni; verunkrauten. 1803 a két 
Ember Szöllöje erössen el pusztult tsupa karo 
nélkül maradót a hely erősen meg gyepesedet el 
gyökeresedet vala [Bábahalma K K ; RLt O. 1]. 

elgyökönt elbóbiskol/szunyókál; a aţipi; ein-
schlummern/nicken. 1809 Bálint János hólnapos 
fia az anya szoptatás közbe raj ta el gyököntvén 
és meg nyomván meg fu la t t [Damos K ; RAk 100]. 

elgyötör elkínoz/nyúz; a chinui; abquälen/pla-
gen. 1724 én azért szöktem édes Uram, mert 
Pekri anyira el gyötrött , h(ogy) majd meg is ölt, 
a véle való kőzŏssŭlés miatt . ., ihol a jelétis 
meg mutatom, és hogy magam is meg tudhassam, 
hogy hazugság ne légyen dolga, . . . a ' Leány fel 
emelvén felső ingét, otsmányság vólt nézni a vért 
ra j ta [Mezőbergenye MT; BK. Dienes András 
(53) hit. ass. vall.] | Bálintikné Aszony(o)mtul 
Szökött el egy f ra j Seges-várra, Ihol én irtam 
Seges-várra levelet a Tisztek (ne) k vigye el 
kgld . . . adassák kézbe a f r a j t a én meg talál-
tam a Leánt a Polgár Mester . . a Leányt 
kezembe adattya . . E l hozván a Leánt, egykor 
átal fordulok Vásárhelyiül Sz. Királyra Pekri 
Uramhoz . . előmbe áll a Léány engem rútúl 
átkozni kezd, hogy az Isten mind testemben mind 
Lelkemben verjen meg, kérdem miért átkosz, 
ezért, Miért hoztál ide, mert azt akarja Pekri 
Ferentz, hogj minden éjtzaka véle hállyak, most 
is úgy el gyŏ trŏ t a véle valo közösülés miatt, 
hogy tsak alig vagyok [Náznánfva MT; KB. — 
•Pekri Ferenc szavai Etsedi Sámuel (25) ns vall-
ban]. 

elgyőz 1. győz; a face faţă, a reuşi; fertig-
bekommen/kriegen. 1574 : Er tyk eo K. az mezaros 
vraimnakis panazat hogi eginehany zamoson Nem 
Ieoznek ely az varost hwszal, Mert Nemelliek az 

Rend zerent Nem viselnenek gondot dolgokra 
[Kv; TanJk V/3. 102a]. 1587 Vndecima february 
fogattam Negy Olahott Zakmanba, az Erdeo le 
vagassara, Mywelhogy Nap zamossal el nem 
gyeoztem [Kv; Szám. 3/XXXIV. 1]. 1591 
Sardi Janos . . . vallia, Engemet az tanacz kwlde 
Bornemizza Gergelihez zalagert másod magam-
mal, mikor . . . masodzoris zálogot kérnénk teolle, 
Monda, eb aggion, s arulo kuruafia Aggion, hanem 
el gioznek hizem az vraim várni, megh talalom 
eoket [Kv; T J k V/l . 65]. 1706: Az Sovágok 
száma tsak négj Falub(an) száz tizennyolcz 
ha azokkalis ne(m) segittet bennünket Ngd 
az Nemes és szabad Rend el ne(m) győzi [UszLt 
XII I . 94]. 1715 az Isten ollja(n) zápor essőket 
bocsatot, hogy az bizony mind az főidben verődet, 
annak utánna . . . semmikeppen nem nőhetett, 
hanem Csak el Sárgult, el Fűvesedett, lehetetlen-
seg volt azt Gyomlálással el győzni [Fog.; Uti] . 
1736 Nosza sok titulus, melyik győzné el ezt az 
vitulust ? [MetTr 363]. 1755 : ere az epűletre Sok 
kő és Tégla kívántatik s nincsen ki hargyan mert 
ökrös szolgálo Jobbágj nincsen több hanem Sz: 
Margitán vagjan hat Jobbágj ezek el nem 
gjőzik [Szentmargita SzD; Ks 18. CII Kosa 
Sigmond t t lev.]. 1820 : Malomis vagyon helybe 
a Faluba az Uradalomé a melly elgyözi őrléssel 
a hellységet, 's ha nem győzné vagyon a szom-
széd hellységekben elég Malom [Bogártelke K ; 
KmULev. 2]. 

2. elvisel; a suporta; ertragen. 1831 : én tudom 
esmét beteg leszek, mert anyi a ' nyukhatatlanság 
's még lelkibeli is hogy, lehetetlen hogy el győzze 
az ember ha sémit sem dolgozik is tsak halja 
lássa [Kv; Pk 6]. 

elgyőzhet győzhet, megbírhat; a putea face faţă, 
a putea suporta; ertragen können. 1809 az arra 
meg kívántató sok költséget maga megrontása 
nélkül el győzzheti [Kv; KW]. 

? elgyűl fel/összegyűl; a se aduna ; sich ver-
sammeln/zusammenscharen. 1586 Vrunk eo Ng a 

. . . In t hogy Ne elegiodgywnk eozwe az deogeós 
helyreól Jeoweo emberekkel, Ne bochatanank be 
ollyan Infectusokat, hogy Isten vta(n) a' varos 
otalmaztatnek Myerthogy penigh az Sokada-
lom napia Immár leien lezen, mely wdeore sok 
olahsagh el gywlne, Teczet eo kegme (kne)k varo-
sul . . . , hogy ez sokadalom semmy Reez zerent 
megh Ne zabadittassek [Kv; T a n J k 1/1. 33]. 

elgyűrűz eljegyez/mátkásít; a logodi; verlobeii' 
1641 .ŝ Bone András . . . Boncidan lakó Zabo 
Cathat giőrözte volt el iővendó hazassagra, de 
mivel hit alat leven, mátkájától megj u n a t k o z o t , 
azért Absolutiot kivan [SzJk 54—5], 

elhabar összekever; a amesteca; ( v e r ) m i s c h e n * 
1851 a ' szujszékbol vegyenek fuszujkát mérve 
— azt válagassák meg nagy lapast külön, ap ſ° 
egy lábút külön nagy gŏmbelyeget mezei fuszuj-
kanak az elegyest tőltsik öszve de ne visza 
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szujszékba — mindenikből 2, két vékát de ne-
hogy el habarják [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

elhadartat elcsépeltet; a dispune să fie îmblătit; 
dreschen lassen. 7878 a tsèplő tsűrből el hadar-
tatam a buza zsúpot [Etéd U ; NkF]. 

elhág áthág/lép; a trece/păşi peste ceva; über-
trefcen. Sz : ~ja a hágcsót. 1573 Zabo Marton 
eskwt polgár Azt vallia, hogy hallota Istwan deak-
nak zayabol hogi Kozma gergelnet Bestie kurwa-
nak Monta, Es Megh Debrechenbe ely hagta az 
haksot Jol twgia ew, Es hogi feyerwarrol kwltek 
volt egy lewelet Neky Kozma gergel megh Talalta 
az zeonieg alat hogi megh olvasta Arra valo Bwaba 
Ment ely soha Meg sem Ieo ( Kadas Mathias hity 
vtan azt vallia hogi eginehanzor hallotta Istwan 
deák zayabol kywlěmb kywlemb helien hogi 
Kozma gergelnet Kwrwanak Monta es hogi Regen 
ely hagta az hagsot megh Debrechenbe, Mert 
Pathko Myhal eginehanzor p(ro)balta megh Eoz-
wegy koraban Aztis Bezelte hogi az Nyreo 
Andrasis zabadon ely Kyralwehaba egy haznal 
gyakorta vra hon Nem leteben Igen Rwgya az 
chismas Iffvw vraimal az port [Kv; Tjk III/3. 
96], 

A szólásban talán a 'túljut a házastársi tisztesség határán' 
értelmezéssel számolhatni. 

elhagy 1. megválik vkitől; a se despărţi de 
cineva, a părăsi pe cineva; jn verlassen. 1570 
Az More Ambrus Azt Montha felesegenek hogy 
en hyrenimel ezeleot sem Mywelteda, De ha Mywel-
tedis ennek wtanna, Neh Mywelyed, Ez Jdeigh 
valót soha zemedre nem vetem, Erreh vgian keze-
ket Atthak Beh hogj Ennekwtanna Jámborul 
laknak ely sem hagyak egymást [Kv TJk III/2. 
148. - aÉrtsd loptál]. 1582 Zakmary ferencz 
• • . vallia, En valek eleob Zeoleo Eorizeo Tarsa 
chikos Gergelnek, De azért hagiam el, hogi hainalba 
Az varosba ment es ot Iywt seotetbe Ieót az zeo-
leobe [Kv; TJk IV/1. 65]. 1592 az a ' Tot Janos 

panazolkodot Nekyk hogy az fiay Mate es 
Mihály el hadtak es Molnarsagra mentek vala 
[A.gyékényes SzD; DLt 235]. 1608/1610 (Tolda-
lagi Fruzsinát) tjsztessjgesen hazaseczja, Az vagj 
ha EH Akaria hagnj meg Elygyszjk az Eôuebôl 
s ugj Boczassa Ell Janos vram [M.gyerőmonostor 
K ; JHbK]. 1618 az Janos Tamasne fia András 
monda hogj baratom, ugj kellene Jnnia s Boga 
Balinta ne(m) baratod hane(m) Emberseges Ember 

azon keozbe Balint aztis monda baratod az 
segged mert ha le szarod sem hagj el [Kozmás 
Cs; BLt 3 Lestyan Janos ns vall. — aÉrtsd hozzá: 
mondá]. 

(szolgálati helyet) ot thagy; a părăsi (locul 
de muncă) ; (eine Dienststelle) dortlassėn. 1570 
Catalin Tar Balinth leanya vallya, hogy ew 
Zolgalta Kys Mihalt Eotet senky onnét 

nem hytette, hane(m) zabad akaratyon (!) 
hatta ely | Serfeozeo Marton Aztis vallya 
hogy eotetis zolgalta Markos Benedek es hogy ely 

hatta volna zolt zoksor neky hogv Neh hadna ely 
hane(m) zolgalna [Kv; TJk l í l /2 . 128, 138]. 
1572 : Seot azt mondo(m) . . . ky embernek hazat 
Igy meg kyssebbyty, es az Jdeo alatt elys zeokyk 
vrat el hadwant (!), hogy ha zynte egy pénzt sem 
attam volnays, effele el zeokeot zolganak nem 
tartozna(m) fyzetny [Kv; T J k III/3. 262e]. 1582 
Anna Leány Leorincz Kowachne Zolgáloiaa, Égkor 
Igiartho Georgnel lakom vala a' meg holt felesege 
Jdeyen es elteben, Égkor kiztetny kezde engem 
ez Igiarto Georg, Akar vala tiztessegemben pratti-
calny Es en Nagion Zolek, es be menek az Zoba-
ban Az elseo beteg felesegenek meg mondám, 
es ereosse(n) pirongata erette Igiartho Georgieŏt, 
veresegei feniegete, es hold el kelve el hagia(m) 
[Kv; T J k IV/1. 72. - aTollban maradt vallja]. 
1593 Georgi kouach vallia tudom hogi 
Caspar kouachot az vra Jstuan koűach rutul 
kuruazta zidalmazta es az legini vgi hat ta eh 
Vegre nagi sok teorekedessel eo maga es felesege 
hiúak az legint nagi nehezen vizza [Kv T J k 
V/l. 390]. 1621 teobbet ne adgio(n) senki nekika, 
hanem az mint megh vagio(n) limitalva. Ha penig 
az szolga szolgalo (így!) el hadna, es masŭŭa 
futna es el menne, Biro V. eő kglme erejewel 
mindenwnnet ki adattassek [Kv; TanJk II/1. 
312. — aA szegődött szolgáknak]. 1634 az miko-
ro(n) ez Kortouelyfai Martho(n) el ha t ta vala 
Töke Istvánt Töke István kere engemett arra 
hogy mennek el Kŏrtŏuelyfai Jstvanhoz, es hina(m) 
haza az eo szolgáját [Mv; MvLt 291. 3b]. 1685 
Tudom hogy az Apám Bartha Bálás szabados 
ember lévén Káinoki Jánosné Aszsz(onyo)m(na)k 
szegődött koczissa vólt, s nem töltötte ki az esz-
tendőt, hanem el hatta volt Káinokiné Aszsz(o-
nyo)m(o)t [Altorja Hsz; Borb. II]. 1722 Pap 
Péter ur(am) az Templomb(an) Kendert, 
Vásznat, Túrót, szalonnát Tar t ; Kamarájának 
tar tya; ugj annyira hogj ha meg nem orvoslódik, 
mi egész falustól az helyűnket és az urainkat el 
hadgjuk [Kecsed SzD ; TL. Prov. Marosán Lup 
(50) vall.]. 1737 az juhokkal nem tudom mit 
csinálják mert az menji Széna van fel télig Sem 
érem meg azon felyűl az mi nagjobb az pakularom 
el akar hadni s jo pakulárt nem kaphatni [Noszoly 
SzD; Ap. 4. Hatházi Kristóf Apor Péternéhez]. 
1763 Hermány János Uram Innassát által ádtuk 
Kŏpŏczi János Uramnak, illyen kondícíoval hogy 
há él hadna minden bákatéllajert téhat tob Gázdát 
néki nem ádunk [Kv; KádCJk 43]. 1799 a kis 
Aszszonynál szolgáltam s Torjai Marton Máris is 
négy hétt múlva el is hagjá az Kis Aszszonyt s 
nekem el vivé egy elő Ruhámot [A.csernáton 
Hsz; HSzjP]. — L. még HSzj fazekas-mű ah 

3. otthagy, eláll mellőle; a părăsi; verlassen. 
1586 Pechy Istua(n) azt vallia hogy fogadot 
procatora volt eo neky Igyarto Georgy, es zinte 
legh zwksegesb Ideie kora(n) hatta el, es el Allot 
melleolle [Kv; TJk IV/1. 585]. 1632 : Nemetiben 
lakó Kouaczi Istua(n) Jegzette volt el Deveczier-
ben Molnár Giőrgh leaniatt Ersebetet kiuel kezetis 
fogot volt. De megh unakozúan (!) tőlle Jöttenek 
az Eccl(esi)a eleyben per citationem. Azért teczet 
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az sz. szeknek hogi ha el akaria az Leant hadni 
az legeni, hat deponallion f, 12 [SzJk 40]. 1633 
Hallottam az Falabu Kathatol, hogi beszelli uala 
jm az en jegiese(m), az io iffiu legini azt mondgiak 
hogi el akar hadni, de am lassa az io legeni . ., 
de bizoni megh lattia azt hogi ne(m) eszik teŏbbet, 
am ellie(n) addig az megh elhet [Mv; MvLt 290. 
138]. 1762 Szélistyei Gornik Iion el szőkőt 
egy Léányzoval az Bánátusban, aztis el hadta más 
Aszszony emberrel Szökött el [Roskány H ; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1776 hallottam midőn G. 
Lázár János Urffi ŏ Nga M. Annikó Kis Aszszony 
ŏ Nganak igy Szollá: Há t édes Annikom nem 
hágyé el engem ? Mellyre felele a Kis Aszszony 
illyen Szóval: Há t Gróff Lázár nem hágyé enge-
met ? [Kóród K K ; GyL. Christ. Kováts conj. 
St. Miklós (55) vall.]. 1842 ŏ éngem bizonyosan 
el nem hágy [Dés; DLt 85]. 

4. esküszegőként otthagy, hűtlenül elhagy; a 
părăsi călcîndu-şi jurămîntul ; untreu verlassen. 
1573 Anna Aztalos Imrehne hallotta Hegedwsne 
azt Mongia volt, Mind addeg orzagh kwrwayanak 
gracias kwrwanak Mondom ky Iambor vrat ely 
ha t ta Myglen rea(m) bizonitia myt en feleole(m) 
Mondot | Kerekes Istwan Megen volt eggywt 
az zeoleobe harangozowal, Mond neky azt hallom 
hogy ely hagiot feleseged [Kv; T J k III/3. 74, 
107]. 1584 l m ez el mult viragh sokadalom kort 
valek vasarhelt, talala(m) oth horwat Jstwant, 
Mondek neky, Mierthogy el hat tad the gonoz 
ember felesegedet [ K v ; T J k IV/1. 336]. 1590: 
Megh zabaditia az teorweny bartalis Marthat 
Gergely Mihály vei Jakabf fy Gergely vra ellen 
ky eotett el ha t ta hi t i melleol el állott [UszT]. 
1595 Az feleseget orzagh s vüagh, János el ne(m) 
hat ta volna, de a’ felesege ugia(n) el hagia [i.h. 
10/50]. 1613 Mikoron az első zolgalo megh nehe-
zesűle hazadnal, azokaert tegedet en el hagialak 
[KJ]. 1628 : Kovacz Thamas hitótlenól el 
hagiua(n) feleseget el ment, es oda vagion [SzJk 
20]. 1641 : Földvárat lakó Kadar Anna Jőve 
eleónkben jelentven hogi az vra Syro Istuan őtet 
oknelkul el hatta, az kinek maid három eztendeie 
lezen [i.h. 54], 1656 Varallyan® lakó Laszlo Kata 
prokatora altal . . proponallya hogy az Ura 
Veres János a miolta felesegŭl elvette huszszoris 
hagyta el [i.h. 79. — aBálványosváralja SzD]. 
1691 Causa Gŏcziensisa. Sos Annok Férjétol 
Orosz Mihalytul divortiumot kivan mert vagyon 
négy esztendeje hogy a ' férje el hadta [i.h. 249. 
- aGőc SzD]. 1738 monda Ilona hogj ha 
el hadtam volna is az elébbeni Uramat, azért 
hadtam el hogj engemet igen sokat vert [Ádámos 
K K ; Ks 17/LXXXII. 2]. 1757 Stubej Juon meg 
házasodott, de ä Felesége el hadta [Fursora H ; 
J H b XXXV/37. 7]. 1762 hitetlenül Férjét 
Babur Panda el h a d t a és Vésza Siliphez adván 
magát el szŏkŏt ha hol deprehendaltatnanak 
intercipialtassanak [Torda; T J k V. 133]. 1814: 
Tudom hogy minek előtte Dobai Mihály Uram 
ezen mostani feleségét el vette, Piros kurvának 

hivták Őrökké nagy Dandár volt Házánál 
. . . Az első Férjeis azért hagyta el, hogy lat ta 

hogy sokakkal barátkozik [Dés; Dlt 56]. — L-
még GyU 107, 117. 

5. oda/otthagy; a părăsi; verlassen. 1570: 
Jlona Somogy Andrasne ezt vallya egj var-
gane Megen hozza az pyachra hwl kenyeret arwl 
volt, Es mongia Neky hogy Kowach Kalara 
Kerethy hogy Zabo Balinth hazahoz Menneh es-
ky hozna onnath Mert az Labat megh zegtek 
volna, Eo ely hat ta az kenyeret es oda Menth 
[Kv; T J k III/2. 57]. 1573 Myert Io Borbara 
ázzon hogi ely hat tad az At tyad hazat, hyzem 
lob leot volna Azt Epitened hogi Mint Mas laknék 
benne [Kv; T J k III/3. 233]. 1585 Az zwret 
eleodeden Takach Georgne Akarattiabol Zeoch 
Casparnetol fogatta(m) vala megh a ' hazat, de 
el hagia(m) az hazat [Kv; T J k IV/1. 443]. 1596 : 
s hogy az eókret el teritem uala eleimbe alla, s 
monda ally el, merth ugj hagitlak hogy zernyw 
halált holz en el hagiam ozton [UszT 11/34]-
1625 (A gyermekló) le fekwt az sogoro(m) ott 
hadta el [i.h. 92a]. 1641 az At thyam czinalt uala 
Eztenat, hogy megh souanyodek my el hagyok 
[Kászonimpérfva; BCs]. 1674 : fel utb(an) buczu-
zatlan el ha t ta Czeh Mester Uraimekat [Kv; 
MészCLev.]. 1694 Vágjon i t t egj Nobilitar(ia) 
Curia, melljet az néhai üdősbik Bpataki János-
Ur(am), az első Tatárok járása u tan két jobbagj 
sessiokbol fogott vólt fel elhagjvan a’ régi Udvar 
haz (na) k heljet pusztáb(an) [Kisenyed A F ; BfB-
néhai ifj . Bálpataki János urb.]. 1746 eőis látván 
hogy sokan vannak el hadta a szekeret ës bé 
szaladott a füves kertbe [Mocs K ; J H b K XLVI11/ 
10]. 1769 : minek utánna egybe szidot, el hagyat, 
és el ment onnan [Bukuresd H ; Ks]. 1779: Az 
Apám beszéllette, hogy Groff Teleki János U ſ 

üldözte volna Székely Ferentzet, nevezetesen pedig 
Paszmoson edgy kor keményen mégis veredte 
volna, ha el nem szaladhatott volna, de azt nem 
tudom hogy Annakutánna jo kedvéből hattaé el 
az szolgálatott vagy kételenségből [Nagysajó BN; 
KS. Farkas János (58) jb vall.]. 1801 Feleségem 
. . . már tsak haza várom, addig nem mozdulok 
ki Hazannan, nem lehetvén nevezetes hátra mara-
dás és kár nélkŭlt most el-hagynam 's tsak Tselé-
dekre biznom [Kv; SLt Lázár Is tván lev.]. — 
még ETA I, 51. 

Szk : (folyóvíz) alveumát ~ja (folyóvíz) medrét 
odahagyja. 1718 az Olt vize ig(en) erősse(n) erre 
az csűr felé ásta, véste magát, . . ugj neki fekŭ^ 
ennek ã part (na) k, másképpé (n) is homokos főid 
lévén, majd az elebbeni Alveumát el kezdi had*1* 
[Fog.; K J . Rétyi Péter lev.] * (folyóvíz) vtriely 
helyet ~. 1789 a Szamos árka volt itten s annak' 
utána hagyta el a Szamos ezen helyet [Szent' 
margita SzD; K G y ( f o l y ó v í z ) járását 
1746 Mint hogj a' Kŭkŭ l lŏ régi járását ineS 
szaggatta, és hellyel hellyel ell is hatta, az i g ^ 
határát az utrumba forgó hellynek ki moS ta 

[Ádámos K K ; J H b XIX/6]. 
6. i t thagy; a lăsa/părăsi; hier/dalassen. 

Ezt tudom hogy monta az gyermek el n*®0® 
el hagyoma mert Enge(m) chyak kurua keriteny 
ta r t [Kv; T J k I I I / l . 238. - aPeyko Mih* l t J ' 
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1573 hazamat tytkon meg kyssebbytette es 
meg zepleosytette vala, Ez alatt eo teollem el 
zeokek es el hagya Azért lassa meg az teorweny 
hogy ha tartozome effele zolganak ky Jdeŏnek 
Jawaban es hazan kyssebseget meg chyelekezy 
es el Zeokyk (így!) [Kv; TJk III/3. 262a]. 1591 
mikor megh zegeóttem Azzal az legennjel En 
nekem Arra keòteòtte magath ha ki ne(m) teöltene 
esztendejet Engem el hadna, en eótet megh fog-
hassam mind(en) theorue(n) nelkil fejehesz múl-
hassak [UszT]. 1600 hallottam az leiannak 
Giakorta Buchiuh ueteletis hogi buczuzott az 
azaniatul azt monta az azonianak el hadlak ne(m) 
zolgallak az en zolgalatomatt pokolba ad az 
uamba [Kv; TJk VI/1]. 1715/1761 idegen or-
szágra — bujdosàsra kelletett mennünk, el hagy-
ján1* érettem kedves Hazáját 's jószágát, majd 
őt esztendők forgása alatt velem tűr t szenvedett 
I N S Z ; Berz. 17a. — aA feleség]. 1768 : azon ut 

ugy foly valamig egybe ütközik aval az uttal, 
mely a niŭ határunkot Felső Bencze fejére bé 
viszi, és onnan el hagyván a mŭ hat árunkot 
ugyan dél felé folytában más felöl ki hág a bérezre 
[O.léta T ; JHb XXXVI/17]. - L. még 2. jel. 
<1570). 

7. hagy; a lăsa; lassen. 1766 parancsollyan 
Uram hogj azon rosz Fejős Juhakal mit tsi-

nállyak el hadjamé, hogy el apadjan az tejek, 
Vagj mitévő legjek [Kissármás K ; RLt O. 1 
Mihálcza Krécsun jb-ub lev., öreges, de gyakorlott 
írás, nyilván más kezével]. 

8. ~ j a relígiójátIvallását ki/áttér, más hitre 
tér; a trece la altă religie, a se converti; über-
treten (den Glauben wechseln). 1644 nem tuda-
tik mi okbol az ő felesege tőlle el ment es az 
eo igaz religiojat el hagiva(n) Papista vallasra 
tert [SzJk 61]. 1726 Az Német kovácsot jol 
esmérem vallásat hattae ? nem-e ? ell én nem 
tudom [Ne; Ks 90]. 

~ja a szeme világa megvakul; a orbi; blind 
Werden. 1699 migh az szemein vilaga el nem 
hágja s ki jarhattam az mezőre addigh ugj tudom 
hogj az Kapus felől feljáró földeknek az vege az 
kerdesben forgo Kovats Istva(n) Ur(am) főiden 
szakadot megh [Mezőbánd MT; MbK 90], 

10. (betegség/tünet) elmúlik, megszűnik; a dis-
Părea/trece (o boală); (eine Krankheit) vergehen, 
vorüber sein. 1573: Mykor ely ha t ta volna az 
Betegseg Innya ker Es hogi Zolny akar volt Esmet 
®ly vty az Betegseg, de Nem tart Annyera rayta 
Mint Eleosser [Kv; TJk III/3. 114]. 1722 nappal-
is csak érzek néha néha kicsiny calort à testem-
ben, megint el hágy, edgj nap gyakran érzek 
affélét [Fog.; KJ . Rétyi Péter lev.]. 1739: az Hugo-
motis el hatta az hideg [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

: September elejétől fogva a forro hideggel 
bajlódom hol el hagyot hol ujbol rám jőt [Uzon 
Hsz; Kp V. 405 Kispál György lev.]. 

11. békén hagy; a lăsa ín pace; in Ruh lassen. 
7569 ezt twdom hogy az mely lewelekert Botos 
-Bodysar kys wasy Jánost feyerwara hyta wala 
*bwl megy bekelenek ely hagya kys was Jánost 
[Torda; Wass]. 1590 : rank tamada Pribék Ger-

gely . . ã tiwkokatis az kit hozonk vala el vewe 
teolleo(n)k mezitelen pallossal rutul cziapdossa 
hozzánk ., Magiary Thamas es az it valo pre-
dicator(!) erkezenek oda vgy hagia el benneonket 
[ S Z U ; U S Z T ] . 1591 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 [i.h.]. 1636 erossen 
megh uérék, akkorba(n) el unak, es el hagiak 
[Mv; MvLt 291. 69a]. 1745 az ŏcse kérni 
kezdé az katonát hadgya el ne verje mert részeg 
nem tudgya mit tsinyál [Csehtelke K ; Ks 5. X. 
6 Marián Jákob(36)zs vall.]. 1770 el kell hadni, 
s nem kell jártotni4 mig az alsó Királyfalvi ujj 
malomnak dolga el nem igazittodik [Királyfva 
K K ; JHb LXVII. 109. - aA malmot]. 1778 
a Leányom Boritza be jővén az Házba, mondá: 
Ked ki sem jő hogy lassa â Lármát mitsoda vere-
kedés van, én mondám, hadd el szenvedjen aki 
a' bort meg itta [Egerbegy TA ; JF. Anna Beretzki 
libertini Michaelis Varga cons. (50) vall.]. 1801 
Erdős Pál kiáltotta a fÍjának, hagyják-el a 
Marhákot ne vegyék az Határ pásztor elől [Koronka 
MT; Told. 10]. 1812: Azomban hogy hirtelen 
meglátott edj más gőmbőlyég rovásos páltzát, 
mig észre vettem volna azzalis kettőt vagy hár-
mat koppantott a' Groffnéa; hanem eztis erőszak-
kal kivettem a' Groffné kezéből . . . elhadta a 
Grofot [Héderfája K K ; IB. Molnár György (58) 
ref. esperes vall. — ftA gróf fejére]. 1822 : én azt 
haliám Had ja el kied mert már mégis holt, ne 
üsse többet [Uzon Hsz; HSzjP]. — L. még EHA 
I, 164-5. 

Sz î szabad volt megölni, (szabad volt) ~ni tehe -
tett (vele), amit akart. 1592 ezen Jelen valo 
1592be vgyminth beŏytbe Jeótt en ram az A 
jobbagia fiastol valamyre valo gondolataba, 
ott engemet mind fia(m) mai egyetembe ferenchél 
feoldre vert, vagdalt, veremet ontotta Jsten 
felsege volt oltalmunk, szabad volt megh eólny 
el hadny | Adygh wertthe palchayawal az zege(n) 
iffiu inassatth el Annyra hogy wgya(n) az feoldre 
le wonttha . . . zabad wolt meg wlny zabad wolt 
el hadny [UszT]. 1596 Zabad volth megh eólnj, 
Zabad volth el hadni, rezegsegembe aluttam az 
aztalon, vagasokot raitam valo yteseket, zabliaúal 
ualo gyakasokot megh bizonjtom [i.h. 11/52]. 
1599 megh kapa az labomath es labomnaî foghúa 
ugy megh vondosza az mynth szereti s Isten oltal-
maza megh teolle, hogy megh ne(m) eòle, szabad 
wolt megh eòlni s el hadni mi(n)t feòldre le ejtette 
embert [i.h. 14/35]. 

12. magára hagy; a lăsa pe cineva singur; 
selbst überlassen. 1709 Annya helyin valo Annyát 
el sem hadgya [Imecsfva Hsz; LLt]. 1724 bizony 
meg vallom csak edgy oraigis feltem Laczit el 
hadni, mint felt az menydőrgoben [Nyújtód Hsz ; 
Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 1732 én arról 
nem tehetek, hogy az M: Ur nekem egyedül nem 
patrocinal, van I(ste)n, és a nem hágy el M: 
G(rof) Ur(am) [Kóród K K ; Ks 99 Kornis Ferenc 
lev.]. 1773 Az Isteni providentia valamint eddig, 
ugy ezentúl el nem hàgy [Nsz; Borb. II Motok 
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András lev.]. 1804 talám az Isten nem hágj el 
[Ádámos K K ; Pk 5]. 1842 Farkas Ignátz ís 
mindég azt mondotta, hogy akár ki mit mond, 
semmit bé ne vegyek, hanem várjam el a míg 
természetesen megleszsza, mert ŏ éngem bizonyo-
san el nem hágy, 's ha Céhba álhat feleségül vészen 
[Dés; DLt 85. 11 Jáné Mária (19) usz-i karácsonfvi 
vall. — aA gyermek]. 1852 lám jo az Istenis 
nem hágy el [Kv; Pk 7]. 

13. sorsára hagy ; a lăsa pe cineva ín voia sorţii; 
jn seinem Schicksal überlassen. 1602 mikor öys 
fu t wolt az futás közbe ra talal miklos peterre 
hat az Ion wl akor az mast el hat ta wala, Enis 
talaltam wolna zinte akor lowat kit el hattak 
de keseo wala az Ideo hogy ra wlhessek [UszT 
17/45 „georfi tamas gagia lofw" vall. — aGagy 
U]. 1718 az el mult Kurucz Vüágban ã maga 
marháit is ã Szoros kéttlenség mián el kellett 
hadnia, A Széknek el hodolásáért [Gysz; LLt 
Fasc. 69]. 1760 k.: annak is végire járjon a Dékány 
hogy ha oljan Emberé az Marha hogy aki szokásos 
marháját kardaleszára hadni, és szánszándékkal 
el hadja minden őrizetnél kŭ l igy az illjen Gazdát 
az Fŏ Inspectorral egyet értve bé jelentse a Tekin-
tetes Fŏ Hadnagy Urnák [Torda; KW]. 1774 : 
tökéletlenül a kertbe félen menvén tejedet ki 
fejted, nagy nyögéssel jajgatással elé menvén 
hogy a kisded tejet ne kapjon s láttassék tejed 
nem lenni az Aszszony előtt sőt nyegésid s jajga-
tásid kőzött félen fordulván nevettél . Sellye-
ben hazamentél . . . és így a kisdedet Sok Sirán-
kozási között el hadni, tsak nem éhei halásra 
Ju t ta tn i nem Sajnálván, mint egy Szánszándékkal 
való gyükosság(na)k Spéciessít végben vinni nem 
általattad [Msz; Bet. 7]. 

14. veszni hagy; a lăsa să moară; umkommen 
lassen. 1600 Adamossy Balas vallya 
Dioszegenis egy igen betegh Tarcha tulkott hatta-
nak el Zenchenys hala megh egy [Kv; T J k 
VI/1. 428]. 1722 mikor Oltján Oprát halálra 
verték . . holt elevenen ă földen elhatták [Velkér 
K ; Ks 7. XV. 6]. 

15. vesztére hagy; a lăsa să piară, a lăsa de 
pradă; verloren geben. 1808 Kiszo Juon 
Feleségestől Gyermekestől el szökvén azon fel 
kelhető Jovait melyeket a Groff mellett szerzett 
s gyűjtet el hadván [Erked K ; LLt Szent Mihelyán 
Torna (33) vall.]. 

16. elmulaszt; a s căpa ; verpassen/säumen. 1659 
I t t Ur(aim) mi ighen felelmes allapotban vagyunk, 
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, semmit el nem hadtunk azokban, az mit 
megh kellet volna mondani, kiért mind Taphta-
dárra, s, Panaitra, nagy haraghis vagyon, s, már 
nemis mernek szólni [Borb. I. Konstantinápolyi 
köv. jel.]. 

17. abbahagy; a lăsa într-at î ta ; unterlassen. 
1562 Tamás érsek nagy kereszteshadat 
támaszta Magyarországban a török ellen, kiknek 
főhadnagyok vala Székely György, Székely Gecző, 

az nagybotu Lőrincz pap és a Balog déák, kik 
mikor látták volna a parasztságnak sokaságát 
azonhelyt elhagyták a törökre való igyekezetet 
és országot akarának magoknak venni, kit végben 
is vittek volna, ha az Szapolyai János erdélyi 
vajdának fegyvere ellene nem állott volna [ETA I, 
11 BS]. 1570 Zygartho Mathias hithy zerent 
vallya hogy Egykoron Meryt volt az kwtlion eo-
ez valló, Es hogy ely haggya az Merytest, Megien 
oda Zygarto gyĕrgh gyermeke Es az kwth kereke-
hez Nywl, Az kerek megh Serthy az kezet [Kv; 
T J k II1/2. 74d]. 1589jXVII. sz. eleje Valamely 
Mester az miueltetõ Gazdaual megh szegődik, 
valami bizonios epitmenyre, es azt el kezdette 
volna ugian, de felben hadná el tartozzanak 
minden haladeknelkwl az Ceh Mesterek ugian 
azont, vagy más io mestert annak az felben álla 
epitmennek el vegezesere szorgalmatoson rendelni, 
es ugian kenszeritteni [Kv; KőmCArt. 16 — 7]-
1600 : Monda Peter vra(m), az mint lato(ni) 
az mint az estue el hagywk az kazalast, mostis 
wgy wagyo(n), walamith chenalnak az en Zolgaiin 
[UszT 15/40]. 1603 Zolnj kezdenk köziek hogj 
hadnak el az Egienetlenseget [i.h. 17/64]. 1623 k.: 
kezde oda jeoni egy katona Varga Miklosne mind-
giarast el hagia az Mezes pogaczia czinalast es 
keozwllwk ki mene az pituarba az katonaual 
[Mv; MvLt 290. 29a]. 1653 Nincs oly nyelv, a 
ki azoknak kegyetlenségeket megírhassa Egy 
könyv lenne csak rollok írni, de az ő istentelen 
dolgokról szomorúság és nemzetül gyalázat — 
azért elhagyom [ETA I, 86 NSz]. 1692 Az Juh 
Gyüitemény, az időt öl fogva, az melyből kezdette 
feini az Juhokat ã Pakulár, addigh az ideigh, az 
mikor ã fejest el-hagyák. A majortol vetessék 
számban [Mezőbodon TA; BK Inv. 25]. 1734 " 
az halaszatot ugyan el hadtuk [Gyeke K ; Ks 99 
Biro János lev.]. 1756 En tudom mint hogy 
én is 20. esztendők alatt voltom a Mgos Groff 
Bethlen Lajos Vr eŏ Nga részin Krajnik, hogj 
mikor a mi Vdvarunkból jöttek elébb dézmálni, 
ollyankor az effele Controversiában forgo földekről 
az Vr eŏ Nga (na) k részire meg dézmaltuk, ha 
penig a más rész indult elébb ki dézmálni az déz-
málta meg s sokszor veszekedtekis eleget a Sudgják, 
s meg el hadták [F.borgó B N ; BK]. 1764 ad 
diem 4tum Xbr(is) viradolag el lopván . • • 
hat kövér sertessit az Bosi határ felé hajtván 
ottan meg öltétek s raj ta kapván benneteket in 
facto el hattatok nyuzását és a többivel el szálat-
tatok [Torda; T J k V 198]. 1789 igaz ugyan* 
hogy mikor elsőbben egy Télen Jég menés alkal-
matosságával el szakasztotta a gátot az ár viz, 
annak előtte való őszen valamennyire meg igazí-
tották volt a gátot, de az hol leg s z ü k s é g e s e b b 

lett volna el hadták, s ugyan ottis s z a k a d o t t el 
Jég menéskor [Abosfva K K ; GyL]. 

Szk : ~ja a pert/törvényt. 1567 Ezt monta 
Zőcz Fabyane hogy no el ha t ta az pert mert 
penzes tanukat fogadoth volt es en meg tuttam* 
Immár meg yedett es azért ha t ta el | azt monta 
Zócs Fabyan8 az vranak hogy nein mer en velem 
perleny mynt az eb merth ha merth volna edig 
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ele fogoth volna, es az vra azt monta neky hadnad 
el echer a bestye sok pereyt [Kv; T J k 95. — aA 
-né asszony név-képző tollban maradt] . 1570 
Borbély ferencz vallia (Harsandy Thamast) 
hyak Byro eleybe Erte hogy Theorwen zerent 
ely veszek (!) a feold Melleol, es hogy Theorwenbe 
keoltek volna, Harsandy Thamas megh vallya 
Byro eleot hogi eo neky ne(m) eorekbe hanem 
zalagba 12 forintért vetete addegh mygh megh 
valthatya, Es vgy hagiak ely az Theorwent | Kolb 
Myklos vallya, hogy Bornemyzza Byrosagaban 
eo volt procatora Syweges Gergelynek, hogy Nagy 
Benedekel perel volt haz feleol, Az pert ely keztek 
volt, De azt Nem Thwgya Mybe ha t ta ely Syweges 
Gergel az perth [Kv; T J k III/2. 116, 151]. 

18. felhagy, nem folytat tovább ; a se lăsa de, 
a conteni cu ; mit einer Sache aufhören. 7588 
Ha ky teolti ez egy esztendei penitentiata , ozta(n) 
megh engedik varosul Hogy ha penigh ez eztendeo-
ben sem thwrne megh az theoserkedest Mind 
addegh Nem leszen Zabad Meszarlani, Amegh 
az theoserseget el hagyvan, es Attól telliessegel 
Cessalwan, . eztendeigh Wres leszen a ' Barom-
tol, Mészárlástól theosersegteol [Kv; T a n J k I / l . 
72. — aA tőzsérkedő mészáros]. 7628 u. Hites 
felesegem . . az eő nagi ektelen gondviseletlen-
segereol es kemenisegereől dorgaltam; Mely rosz 
dolgait nem hogj el hat ta volna es tőkeletes czien-
dezsegben (!) viselte volna magat, egtelen fertel-
messűl ugian meg harmaztatuan paikos módra 
ívelek Leleka bestie Lelek kurua fianak zidalmazot 
sokszor magamatis hites vra leuen [SzJk 32. — 
aígy kétszer!]. 7635 igen megh szegenyedet 
Zigiarto Mihály mondotta hogy el hadgiam 
az kálmársagott, es az Zigiarto műhóz fog [Mv; 
MvLt 291. 47b]. 1643 A Francziai Notakra Írat-
tatott Soltarokat az Ekklésia be veszy a Templo-
mokban enekelhetik, de ugy hogy a másikot is 
el ne hadgyák, hanem alternatim elegyeslek (!) 
enekellyék [GörgJk 342]. 1667 u. : Jgaz dolog 
uram, miltatlan liuin en edigis az kgd(ne)k ualo 
bátorságos irogatasra, fel töt tem magamban, hogy 
az mint az udvaroskodast el hat tam, ha paran-
eziolnak megyek maskipen kunnyomban hon 
lakom, . az irastis el hagyom, azirtis megh 
fizetek buuön [Kozárvár SzD; GramTr XVIII 
I>eesi Ferenc Béldi Pálhoz]. 1847 az Városi 
emberek szavakra hagytak el üldözni [DLt 792 
nyomt. kl]. - L. még ETA I, 93. 

19. rendtartást ~ rendtartást nem köve t ; a nu 
urnia/executa o prescripţie/instrucţie; eine Vor-
schrift/Ordnung nicht befolgen. 1573 vagion 
panazolkodas Az kadarokra hogi regi Rendtarta-
sokat az hordoknak keotessebe ely h a t t a k volna, 
Azért . . . hywassak be eoket Mind az cehek 
lewelewel egembe, lassak meg leweleket Mint 
vagion Irwa, es ereoltessek az zerent celekednyek 
[Kv; TanJk V/3. 92a]. 

20. (meg)műveletlenül hagy; a lăsa necult ivat; 
unbebaut lassen. 1570 Jllen modon zolt feolcz 
Antal, hozzw Gergelnek, Jo komám, Az zeolet 
mellyet Atthal vala visel gondot Rea Mert en 
thowab Ne(m) mywelem . . . hogy azt hallotta 

hozzw gergel, esmet Igh zolt neky, ha Ely hagiot 
az myt Nekem attal egi pénzt sem fyzetek vyzza 
abban neked [Kv; T J k III/2. 136]. 1598 : be 
fogak Az Eordeógh ferencz vram eökreit, es vgyan 
Azon feoldnek az Barazdaiaba allanak, az mellyet 
Makay Leörynch el Borozdolt vala, es el hagyot 
vala, es Mind addig, ot t szantanak, az Mygh eök 
akarak [M.fodorháza K ; Ks]. 1606 Azon föld-
nek az melj darabiat akor el hatta, anak wtana 
wyoban meg forgattat ta wolna [UszT 20/300]. 
1658 k. Az Sajgóban egj darab Puszta szŏlö, 
meljet az Tatarok bé jövetele előtt had tak el 
[Gyf; EHA]. 1716 Az antecessor Possessorak 
ket t helyen indítván Szőlőtt s egy kevés ideig 
usuálvánis esmett termeketlensége miat t bele 
hadták előszer la Koszta Romi nevű helyben onnan 
változtatak Kodrisora nevü helyben mind ket t 
helyen idővel el hadták és most Puszta [Grid H ;. 
BfN 92/4]. 

21. félbehagy, megszakít; a întrerupe, a lăsa 
ba l tă ; unterbrechen. 1597 wk heaban Nem 
Jarhatnak othon dolgokat hadtak el Eredtwnk*, 
Minden Melfeoldre megh kiwantak az d 12 [Kv; 
Szám. 7/XIV. 27 Th. Masass sp kezével. - aOlv. 
érettünk]. 1653 Eddig a magam írása. Kezdek 
esmét a Borsos Sebestyén szüle-apám írásához 
itt, melyet elhagytam vala [ETA I, 34 NSz]. 
1741 Sogorom mindent hadgyon ell, és 
menyen ell nékem nyerjen s hozzon Grationálist, 
mert félek, hogy meg ölnek, hamissan reám esküsz-
nek [Meggyesfva MT; Ks 184. LXXXVII I ] . 
1800 : a mult Nyáron egetbor után mentem 
Danyüa Fogadoshoz és nem akart adni mondván 
hogy el nem had ja dolgát hogy én nékem eget 
bort méregessen [Somkerék SzD; J F . Kertesz 
György (26) vall.]. 

22. maga mögött hagy ; a lăsa ín urmă, a întrece ; 
überholen, hinter sich lassen. 1573 Maios Mathias 
Bezellette neky hogi Nemei nap mykor eo 
az Erdeore Menne, talalta volna Kapa Myhalt 
el hagia es hogi el haladia latia hogi vtanna Ieone 
az Zolgaia [Kv; T J k III/3. 51]. 1813 : találkozom 
az Exponens Aszszonnyal de azonban sietvén, 
haza felé elis kezdettem hagyni [Dés; DLt 162], 

23. hátrahagy; a lăsa ín u rmă; zurücklassen. 
1590 10 Nouembris . . . Ment Nótárius vra(m) 
es Cozma Balint vram Gialoraa, es el ha tak az 
Kochyt hozta Zente Balint haza Eoket at ta(m) 
f. - d. 12 [Kv; Szám. 4/XXI. 89 Kis I s tván , 
sp kezével. — aGyalu K]. 1595 Gyogyi Janos 
be jöuet Sz. Mártonona innét, ha t t a volt 
el Zörz György 1 loat [Kv i.h. 6/XVIIa. 48 i f j . 
Heltai Gáspár sp kezével. aPusztasztmárton 
TA]. 1690 : (A törökök) megszaladtak és panico 
tenore dissipálodtak, négy vagy öt taraczkot s 
sok rabokat elhagytak; tevéket s egyéb nyereséget 
is nyert az ő felsége hada [IIAMN 327]. 1708: 
vétett az Deliquens az néki adatott Parancsolat: 
ellen . . . Mivel minek utánna Lovat vŏ t t , az.; 
maga fárat t lovát, mellyett el kellett volna hadni* 
még is magával vitte, hogj valami Gabonát , 
Búzát réája tegyen, és mint szegény ember vissza 
maga szükségére hozhassa [Kv; KvLt 1/194]*; 
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7793 lát tam hogy a ' Torőkbuzát egészszen szedi 
semmit sem hágy el benne [Mezőbánd MT; MbK 
XII . 94]. 

24. örökül hagy, hagyományoz; a lăsa (drept 
moştenire); jm etw. vermachen, als Erbschaft 
hinterlassen. 1570 Harangozo Cristanus Aztis 
vallya hogy hallotta egy fertal chywrtis emleget 
volt testamentomaba, De azt eo eszeben nem 
veotte ha ely ha t ta valakinek vagy ne(in) [Kv; 
T J k III/2. 130a]. 1651 az Azzony Marko vaidane 
Azzo(nio)m Jdegen kezrŏl reducalta uolt Bánffi 
Siginondne Azzo(nio)m(na)k Kendefi Judi t Azzon-
nak Szentgiòrgi Colosuarmegiebeli el idegenedet 
portioiat, haro(m) szaz forinto(n) meli haro(m) 
szaz forintban az Azzoni szabad legien az megh 
J r t portiot el hadni a ' kinek akaria [Wass]. 1671 
Az mi lovaim penigh mindenik házamnál marad-
nak . ., kiket Testamentumban ell nem hattam, 
vagy tem^tesemre ell nem kelne, . maradgja-
nak . . . az édes megh holt Mintszenthi Ersok őtsém 
árváinak [Ks 14. X L I I I b özv. gr. Csáki Istvánné 
Mintszenthi Krisztina végr.]. 

25. kihagy; a omite, a lăsa a fară ; auslassen, 
liegenlassen. 1578 eó kegme biro vram, valazzon 
egy néhányát, tyzet vagy tyzenketteot az feo es 
wen vraim keozzwl, azokkal egywt mind az mos-
tany teczest az successio felól mind az Regy waras 
Articulussyt, discutiallya eo kegmek, es a ' my 
artalmast talalnak benne, aggyak az varasnak 
ertesere hogy azokat el hagywa(n), amy haznos 
lezen eó Nagawal meg confirmaltassak, eo kegmek 
[Kv; TanJk V/3. 170b]. 1632 Ezen Cziwrben 
egi nagy rakas szoratlan Ros melliet mostan 
czepeluen es szórását megh nem varhatua(n), ugy 
ha t tuk el [A.porumbák F ; UC 14/38. 190]. 

26. lehagy/tesz; a depune, a puné jos; ablegen. 
1632 : Hamar Istók rutul megh szidogata Niuzo 
Giurkot s feniegeteis, amazis monda hogi megh 
lad hogi bizonj el nem szenuedem egj ebkor 
en nem hatta(m) el az oldalomrol a vaskot, de 
bizonj nem hagjom ez u tan [Mv; MvLt 290. 71b]. 

27. kifelejt/hagy; a uita/omite, a lăsa pe dina-
i a r ă ; aus/weglassen. 1786: A Temetésről elne 
hagy avagy tsak keservesek vigasztaló Gazdája-
nak el hivj [Bolya N K ; IB gr. Toldi Zsigmond 
gr. ikt. Bethlen Sámuelnek]. 

28. ottfelejt, (feledékenységből) o t thagy; a lăsa/ 
uita (undeva); stehen/liegenlassen. 1745 : a Hes-
dát mellet hólmi szekeresek meg szálván, és à 
tűz helyeken fejszéjeket el hagyván az I. meg 
találta, és a ' károsok immediate subsequalván 
károk iránt kérdezőskődtenek, de az J eltagadta 
[Torda; T J k I I . 23]. 

29. elbocsát/ereszt; a da drumul (cuiva să plece), 
a învoi; los/fortlassen. 1653: Én ezt hallván, 
mintha úgy küldtek volna oda, hogy mihelyt a 
szekeret béadom, mind já r t haza mehetnék 
6 nagysága előtt mentém sokképpen magamat. 
De csak hiában lőn. Mert ugyan nem hagya el, 
hanem inte szép szóval* [ETA I, 126 NSz. -
*Köv. az intés]. 1655 : lá t tuk Rázmàny Js tvànt , 
es Kállaj Gergélyt, kik là tvàn bennünket hogy 
felèjek ereszkettem volna másod magammal el 

hat ták az Oláhokat [Kv; CartTr I I Mart. Sós 
ötvös vall.]. 

Az 1655-beli adalék a 11. jel. alá is tartozhatik. 
Szk : ~ják egymást elengedik/eresztik egyik a 

másikát. 1573 Leonardus Eger, ac Lauren(tius) 
Eger vnanimiter fassi sunt . Mykoron eczer 
oth korchomalnak volt az vallok az elmwlt telbe, 

onnat ky Megie(n) Adam Istwan. Az annya 
pedig Mingiarast vtanna kwldy az vallókat, mond 
hogy ereggyetek hamar Vtanna Mert Nylwafl 
eozwe veznek, hogi hatra J u t n a k hat el hattak 
egymásta de Zembe allanak volt egymassal, es 
mindeniknek Jgen Borzas volt a hajók, de eok 
ne(m) lat tak wsteokeot vo(n)tak egymassal [Kv; 
T J k III/3. 198a. - aAdam Istwan és a bátyja]. 

30. lemond vmiről; a renunţa la ceva; auf etw. 
verzichten. 7569 Másod tanach adasom ez: te 
Cemmentes ky uagy, hogy az meg tanolt, es regzet 
tudományodat Mas ember zouara elne hagiad 
[Nsz; MKsz 1896. 355]. 1734 E n noha egyebe-
kel is az Füleket Csiklandoztathatnam az embe-
rek(ne)k de mint hogj mindenekben Czelom az 
Atyafiság (na) k meg tartása teha t en Sokat kívánni 
nem akarok el hagjván magam jusamban is Soka-
kat melyeket kívánhatnék [TK1 Teleki Sámuel 
lev.]. 1765 (Konsztántin és fiai) ollyan Emberek, 
hogy az uton állo Tolvajok olyan dolgát nem 
tselekesznek, a kárunkatis el hadgyuk, tsak Szónk 
vélek ne legyen, lát tyuk minyájon, hogy micsoda 
veszedelmes Emberek [Marosbogát TA; Mk V/V. 
97 László János (58) jb vall.]. 1770 : el kell hadni; 
s nem kell jártotni a mig az alsó Királyfalvi ujj 
malomnak dolga el nem igazittodik [Királyfv* 
K K ; J H b LXVII/109. - aA malmot]. 

31. letesz vmiről; a renunţa la ceva; etw-
aufgeben, von einer Sache abstehen. 1584: 
busulek ez nüua(n) való eseten es verny akaró fl1 

vala chak zandekkal de esmegh mertekelwe(n) 
magamat el hagyam [Kv; T J k IV/1. 285]. 1851 : 

azt nem akarja adni . . . inkáb el hadgya a' C s e r é t 
[Héjjasfva NK ; Nagy Károly lev.]. 

32. elenged vmit/vmiből; a ierta cuiva ceva> 
a scuti pe cineva de ceva; erlassen. 1570 az 
vramnak kiralne Azzontwl hoztam gratiat, Ar*a 

hat tad ely az vram Nyelweta [Kv ; T J k III/2 ' 
197. - aNyelvváltságát, szitkozódásért járó büo; 
tetéspénzét ?]. 1683: volt nekem adós Adamos* 
András fl. 18 id est 18 forintokkal, hanem én 
abban Kigyelmedért el hagyok ötven pénzt és 
adjon Kigyelmed énnékem tizennyolcadfél for in té 
bort [Bos MT; MNy XXXV, 51]. 

33. haladékot a d ; a păsui ; prolongieren, Au*' 
schub geben. 1660 Porkoláb András ados 
9. el ha t tam az iövö Sz. mar ton napig igirt 
egi eg napi dolgot [HSzj dolgos al.]. 

34. fizetést ~ fizetést el töröl; a suprima retſ*' 
buţ ia ; Zuerteilung unterlassen. 1774: A melly 
fizetést . Groff Széki Teleki Sámuel Ur õ Nsg* 
in A(nn)o 1757-b(en) rendelt volt maga Udv*' 
rátol ; aszt ŏ Nsga most in A(nn)o 1774. m^g 
váltosztatta és egisszenis el h a d t a 's annak hely1^ 
adott ŏ Nsga állandóul változhatatlanul e z e^ 
Magyar forintokat, hogy annak rendes eszte 
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dónként valo intcresse ugy nunt három magyar 
forint járjon a Papnak [Sáromberke MT; GörgJk 
137]. 

Ha. 1763 liágyván, el hágyván [Nyárád-
sztlászló MT Sár.]. 

elhagyás 1. ki/meg válás, kilépés; despărţire, ie-
Şire; Ausscheidung. 1589/XVII. sz. eleje Ha 
peniglen ezis teőrténnek, hogy ualamely Faragó, 
uagi Rakó Mester ez tisztesseges Cehet el hadná 
uakmereŏsegebeol, auagy tudatlansaga mia t . . ; 
Ez el hagias vagy szabad akarattiabol leszen, 
uagy az Ceh kenszerittesebeőh De az illien Mes-
teris, seot mindenek az Cehen kwwl leendeők, 
semmikeppen Inast es Legent nem tarthatnak 
[Kv; KőmCArt. 22]. 

2. elmenetel; plecare; Fort/Abgang. 1589/XVII. 
sz. eleje. Ha penigh az el hagiasnak bizonios 
elegedendŏ okat adhatná,az Ceh meg itillie mind-

giarast haladeknel kwl; Mert ha ez wdŏ alat 
gazdáiát elegedendŏ oknel kwl el hadgia, esztendő 
Kis Aszszoni napigh nem szolgallia, niolcz forin-
tal bwntettessek es mindenwt miue fel tütassék 
[Kv; i.h. 5 — 6]. 1699 gjakorta az el hagjasra 
utat adot onszoltis hogj el hadgja(m) [Árkos 
Hsz; BLt]. 1718: az Inas sok versb(en) az Urat 
el hatta, két hetekigis oda koborlott, az Ura mégis 
soha az B Céhet el hagyása felőli nem tudositotta 
fel sem panaszolta [Kv; AsztCJk 102]. 

3. hagyás; lăsare; Hinterlassen. 1764 az ser-
tésnek ez szerént lett meg találása és bizonyos 
ember kezénél lett el hagyása után Tordára 
jŏttenek volna az barom vásárra [Torda; TTk 
V 305]. 

4. otthagy ás; părăsire; Verlassen. 1595 Janos 
az Vtan felzegj Mihalni mene lakni az felesege el 
hagiasa vtan, azúlta ne(m) laktak eggytt l“UszT 
10/49]. 

Szk : hitetlen ~ hűtlen elhagyás. 1644 : ha szin-
ten haza Jőne is, melleje nem fogadna; hanem 
tőlle absolutiot kiua(n) Deliberatu(m) Tudgia 
hol vagion mennien utanna es az kűlseő forumo(n) 
persequallia hitőtlen el hagyasaert ha modgia 
lezen benne [SzJk 61]. 1670 Vadollya az A 
hitetle(n) el hagyassal az I(ncta)t azért reductiojat 
kévannya [i.h. 106]. 

5. kitérés; trecere la altă religie, convertire; 
Claubenwechseln. 1644 nem tudatik mi okbol 
az ő felesege tőlle el ment Nagi Ersebet es az eő 
*gaz religiojat el liagiva(n) Papista vallasra tert, 
•• azért si Juris aual az eő igaz religiojanak el 
hagiasaval ha szinten haza Jőne is, melleje nem 
fogadna [SzJk 61]. 1776 Groff Gyalakuti Lázár 
János Úrfi eŏ Nga tartozzék maga Vállásának 
elhagyásával, a' R, Catholica hitre állani [Nsz; 
GyL hiv.]. 

abbahagyás; întrerupere, contenire; Unter-
brechung, Aufhören. 1588 : Ha ky teolti az egy 
esztendei poenitentiat, ozta(n) megh engedik varo-
sul* Hogy ha penigh ez eztendeoben sem thwrne 
megh az theoserkedest Mind addegh Nem leszen 
2abad Meszarlani, Amegh az theoserseget el hagy-
Wan, es Attól telliessegel Cessalwan, Az el hagias 

elhagyatik 

vtan, eztendeigh Wres leszen a ' Baromtol, Mészár-
lástól theosersegteol, Es thewr es zenwed ezten-
deigh [Kv; TanJk 1/1. 72. - aA mészárlást]. 
1665/1754 Az legények fel-kelésének ideje reggeli 
négy óra: dolgának el-hagyása estveli hét óra 
ſ K v ; AsztCArt. 121. 

7. betejezés; terminare ; (Ab)schluß. 1856 Bosla 
Ferencz, Zsakó István, Vernes János, id. Zsakó 
János és ifj . Zsakó János Urak, meg fogadák 
pakulárjaknak Bedelői Duma Vaszüiát kővet-
kező fizetéssel11 a fejés el hagyása után 
három hóig, két véka buza, egy véka tőrőkbuza 
[Torockó; Bosla. Szász Mózes jegyző kezével. 
aA részletező járandóság-felsorolásból csak az 
idevonható résziét]. 

elhagyat 1. abbahagyat; a face să întrerupă, 
a face să lase baltă; unterbrechen lassen. 1507 : 
Az tobyt mint Ezüst marhamat myndenemet 
hagyom az peternek, hog tanytassag es az Eskolat 
el ne hagyassak vele [NylrK VI, 187 Cheh István 
végr.]. 1600 az battiais ream ieőtt zanamra 

zanomrol le olta lanczomat, famat le akarta 
rola wetni, mas Jámbor attiamfia hagiatta el 
wele hogy ne chelekeggie, mert nagyo(n) marad 
(így!) érette [UszT 15/75]. 1634 egy néhányszor 
el hagiatta velünk dolgűnkat, es ugy kerestúk 
az túlkot [Mv; MvLt 291. 31a]. 1642 : Az porko-
láb buzaiatis az Joszaggal arattatta le Zü(agyi) 
Th(amas)a az fejedelem aratasat el hagiatta, es 
egész Joszagal delteol fogua arattatot [Gyalu K ; 
GyU 81. — aAz ub]. 1653 : Legottan meghallotta 
császár, hogy Sigmond elhagyatta Tömösvárát 
vitatni [ETA I, 48 NSz]. 

2. otthagyat; a face să lase acolo; dortlassen 
lassen. 1600: mikor búzát akartak el vinnj az 
Bikafaluiak, Vduarhelyi Ázzon nepek, egy nehanial 
el hagiatta ki eóttette sakokbul, azt mo(n)dotta 
hogy nem engedjúk merth azt a' falunak engették 
[UszT 15/28 „Catherina relicta quondam Demetri 
Fen" (?) jb vall.]. 

3. kb. annyiban hagyat; a face să lase într-atîta/ 
să întrerupă; aufhören/einstellen lassen. 1573: 
puskar penig haragsik volt reaB erte hogi Ne zolna 
mert Meg vernek meg Reais Indwlt de el hagia-
tak vele [Kv; TJk III/3. 168. - aA feleségére]. 
1596 ram Ieoue Benedekfi Janos . . . , ereossen 
zida rútola, Az zolgaia hagiata el uele merth engem-
is le úagdal úala [UszT 11/53]. 

4. kihagyat; a face să omită/lase la o pa r t e ; 
fort/weglassen lassen. 1586 : (Az asszony) ennekem 
igy panazlot eze(n) Kis Mihalra Az vrara, hogy 
az Aue Mariat Nem haggya el Mondany az Vrar 
Az Credobannis el hagiat velle vagy Negy Ighit 
[Kv; TJk IV/1. 435]. 

elhagyatik 1* abbahagyatik; a fi în t rerupt ; 
unterlassen werden. 1753/1781 Jósika Imre ur, 
mint igen serény eszű ember, azt talállya fel a 
maga hasznára, hogy a mostoháit arra inducallya 
hogy az utrizalt Portiokot nékie adnak, mivel 6 
azt Bécsben a Császár eŏ Felsége előtt effectuallya, 
hogy az a sullyos adó a Jószágokon meg konnyeb-
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bittetnék, holott már azt kiis dolgozták vólt 
mások Bétsben, hogy az adózásnak normája 
avagy Schémája el hagyatnék [Máda H ; J H b 
LXX/3. 2 6 0 - 1 ] . 

2* felhagyatik, művelés alá nem vétetik; a fi 
lăsat nelucrat/necultivat; brachliegen lassen, auf-
gelassen/unbestellt werden. 1813 vagyon az Eccle-
siának égy darab puszta szöllö Hegye, a' szölö 
ájjban, az Ecclésia régtől fogva nem birja, 
hanem mint haszonvehetetlen föld el-hagyatott — 
ez iránt szorossan meg-hagyatik a ' Consistorium-
nak, hogy ha lehet tegye haszon vehetővé [Gyalu 
K ; EHA]. 

3. árvául ~ árván hagyatik/marad; a rămîne 
o r fan ; verwaist zurückbleiben. 1675 Alazatoson 
akaram Nagodnak mint t kegy(el)mes Uramnak* 
jelenteni Egy szeghiny Arvan maradott kisded 
Erdély András neuü Atyamfianak dolgatt miben 
legyen, Atyatul Anyatul aruajul el hagyatuan, 
sok űdőkigh csak ugy vesztegettek Együt t is 
masutt is többre minden jouacskay praedara 
költenek [RLt 1. aA fej-nek]. 

elhagyatott 1. el /odahagyatot t ; părăsit, aban-
dona t ; dort/verlassen. 1774 az Aranyas vize 
xégi el hagyatott Árkán, és az azon tul lévő 
Nagy domb [T; CU]. 

2. felhagyott; lăsat necultivat; aufgelassen, 
brachgelegen. 1652 Vagyon eg elhagiatott Nadas 
Thois [Vajdakamarás K ; GyU 138]. 1746 Az 
el hagyatott Puszta Szőlőb(en) Pál Lőrintz és 
Kis János puszta Szőlők Szomszédtságokban-is 
vagyon egy darab Puszta Szőlő Főid, Ez Parlag-
jában heverő haszontalan helly [Vadasd MT; 
EHA]. 1774 : a ' régi el hagyatat t köves u t [Gerend 
T A ; EHA]. 

3. felhagyott, pusz ta ; părăsi t ; öde. 1823 
Csernátoni Sámuel Uram . . . egy el hagyatot 
kú tba belé esett s Roska Mitrujal fél kupa pálinka 
Ígéretnél fogva húz ták ki a nevezett aszszony 
életin lévő kutbol, a kit mihelyest ki húztak ugy 
el futót , hogy a kutbol réá ragadot iszop ugyan 
szogyogot rolla [Radnótfá ja MT; TLt. Praes. ir. 
65/827-hez Szüágyi Is tvánné Imre Anna (41) vall.]. 

4. há t rahagyot t /maradt ; rămas; zurückgelassen. 
1734 Váradi Varga Ersók Váradon lakott Varga 
Istvánnak tsetsemő korában el-hagyatott árvája 
[Kv; KvRLt IV. 32/1]. 1778 : Osdolai Vas Ferentz 
Uram el hagyatot özvegyétől Böer Ágnes 
Aszszonynytol requi ta l ta t tam volna, hogy el men-
nék Demiházára . az Jánosi Ferentz Uram 
Mostani Lakó házához és ottan Legitimo 
modo admoniálám [Msz; Bet. 7], 1797 lépének 
az el hagyatat Árva Testvérek . . . illyen meg 
masalhatatlan egyezésrea [Mezőbánd MT; MbK 
109. — aKöv. az egyezség szöv.]. 1801 az Néhai 
Gidofalvi Antal ur(am) Halala után az eőkigyel-
metől el-hagyatott arvainak Gidofalvi István 
Uram tétetik Tutorul [Albis Hsz; BLev.]. 1802 
Erdéllyi Cancellarius Székelly Dávid Ur el hagya-
t o t t özvegye [Topasztkirály K ; E M U ] . 

5. magára hagya to t t ; rămas singur; selbst über-
•lassen. 1818: Gentsi András . . . az öreg-

ség' és el hagyatott állapotjának természetes uti 
társai éhség' mezítelenség' gyengeségei alatt, mint 
az el fogyott méts bél el aludott [Burjánosóbuda 
K ; RAk 90]. 

elhagyattat elhagyat vkivel vmi t ; a face să 
abandoneze/renunţe; aufhören/unterlassen lassen. 
1586 Biro vram hagiasabol, az Thanachi haz 
teteien való kis harangos érkelt meg akariwk 
vala Czinaltatnj Cziak hogi az ónós ple hagiattata 
el velünk, hogi nem talalhatank, az heiazatia 
foldozasara veottem vala zendelt ket ezert [Kví 
Szám 3/XXIV. 40]. 

elhagyattatik 1. el/odahagyatik; a fi părăsit; 
verlassen werden. 1815 a’ régi Valoságos Gal-
panya Sűllyedezesei mia el hagyat ta ta t t es ^ 
Lakosak más Falut formáltanak ugyan tsak a 
réginek szomszédtságában [M.derzse SzD; S o n i b -

i i ] . 
2. magára hagyatik; a fi lăsat singur; s e l b s t 

überlassen werden. 1762 (Az édesanya) boldog' 
talansagában el hagyottat tván az Atol minden 
dolgait ezen I. Aszsz(o"hy)ra bizta [Torda; T j ^ 
V. 78]. 

3. hátrahagyatik; a fi lăsat ín u r m ă ; zurück-
gelassen werden. 1625 Az Zeller Marton hazanal 
Egj betegh moso Leanj el hagiattatwa(n), eS 

vrunk eő felge parancziolattia szerint gazdalkod' 
wan nekie [Kv; Szám. 16/XXXIV. 104]. 

elhagyattatott 1. e lhagyott ; părăsi t; verlassen. 
1752 a Nagy Kükülötöl el hagyat ta tot t rég1 

viz folyamatnak helye [Szentdemeter U ; EHA]* 
2. o t thagyot t ; abandonat, părăsi t ; verlasseHj 

dortgelassen. 1837 Sinko Ka tanak mint férjétől 
már 3ik évtől fogva elhagyattatot t Személy faty' 
tyuban kapott gyermeke [M.gyerőmonostor 
RAk 7]. 

elhagyhat 1. el/megválhat vki től ; a se pute* 
despărţi de cineva; sich von jm trennen k ö n n ^ 
1831 el nem hadhattya, mer t a szive meghasad 
érette [Dés; DLt 568]. 

2. o t thagyhat ; a putea părăs i ; dortlassen kÖH* 
nen. 1589\XVII. sz. eleje Edgi Heti beres Legf*1 

se válthassa es hagihassa el Gazdaiat semmi egie^ 
wdeoben, hanem Kis Aszszoni napian [Kv; Kőm 
CArt. 5 - 6 ] . 

3. odahagyhat; a putea lăsa ; verlassen könneI£ 
1584 Nagy Jacab vallia, Chaplara val*£ 
Istwan kowachnak v thny akarák az z e ^ e

e j 
czewel es dardaual, de en otalmazta(m) ^ 
futamodek eleótteók az vdwarra, es ot ve**® 
ozta(n), de en Ne(m) tudom mellik wteotte && 
az chap zeket el nem hagyhat tam [Kv; T J k XSl ' 
315]. 1681 Mint hogi ezen Dragumir Munty^ 
elsőb(en) telepedet volt megh Sz : Királyon*. ^ 
onnan jöt Pap Ferenczne örökségére; törvény, 
revisioval el kellene igazit tani; es megh latta 
mi keppen hagyhattael az S z : Kirallyi sessio)* ' 
[A.nádasd H ; VhU 95. - a H] . 
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4. abbahagyhat; a putea întrerupe/conteni; 
unterlassen können. 1653 Nincs oly nyelv, a ki 
azoknak kegyetlenségeket megírhassa Mert hogy 
1601-dik esztendőben . megízlelték vala, és ne-
hezen hagyhatják vala el az istentelenséget [ETA 
I, 86 NSz]. 1756 tőn illyen Feleletett, Értem 
s Mlgs Aszszonjom eő Excellen(tia)jának meg 
irom külömben már az épület fel ment, beis Szar-
vaztatott, tsak fedele héjánossága, azt pedig az 
Bolt és kőfal romollyon (így!), el nem hagyhat 
[Déva; Szer.]. 

5. örökül hagyhat, hagyományozhat; a putea 
lăsa moştenire; vermachen können. 1560 az my 
Anyánk kezet es ew kezewttek ewtzaz forint 
kewtel alat valo vegezes uolt melly vegezes zerent 
az my Auyank az ew ezekbe valo rezet valakinek 
akarta zabadon hat ta es el hagyhatta valhatta 
varas teruenye zerent [Kv; SLt ST. 6]. 

elhagyít 1. elhajít 

elhagyítliat örökbe hagyhat, hagyományozhat; 
a putea lăsa moştenire; vermachen können. 1653 
Jde nem ertuen Marko vaidane Azzonio(m)nak 
maga kereset Jozagat, miuel azt Eórŏkòsŏnnis el 
hagithattia Eòkigme, a’ kinek akaria [Wass]. 

elhagyogat el-elhagy ; a părăsi mereu (pe cineva) ; 
öfter verlassen. 1756 tudom hogy a felesége 
gyakor ízben hagyogatta el és budagolt imit amot 
[F. csernáton Hsz; HSzjP]. 

elhagyott I. otthagyott; abandonat, părăsit; 
verlassen. 1720 : Kér(em) azért alázatosan az 
Mlgos urat, Méltóztassék irni: az ur, Déserdin 
uram (na) k, had szálljon viszszá el hagjot szállá-
sára [Szőkefva K K ; TKl Zólyomi János Teleki 
Pálhoz]. 

2. hűtlenül otthagyott; părăsit prin călcarea 
fidelităţii; untreu verlassen. 1587: En farkas 
Ersebet Nehay Farkas Ianos leanya Amaz 
hwti hagiott Mohay Nagy Janos el hagiott fele-
sege [Pókafva AF; J H b XXVI/10]. 1765 : el-
hagjott elébbeni felesége nekie meg engedvén 
vétkét condonalta, s melléje ment lakni [Torda; 
TJk V. 280]. 

3. fel/odahagyott; părăsit; verlassen. 1752 
Kükülönekis el hagyat régi folamot hellye [Msz; 
I^Lt 72. 11. 1822 : A Déésről Szent Benedek felé 
menő uton, a Kis Szamosnak régen el hagyott, 
most posványos árkán a Toköston keresztül vagyon 
égy Fából tzővekekre tsak könnyű szerűleg rakott 
Hid melynek hoszsza 8° 3' [Dés; EHA]. 

4. magára hagyott; lăsat singur; selbst über-
lassen. 1629 komia vala notar(ius) Mihali deák 
vram Zaponicz Gabornak es sok derekas dolgokban 
hasznoson szolgait nekie es baratsagoson voltá-
nak Akkor penigh az minemű el hagyot es 
megh vetet ember Zŭponicz Gábor vala kelletet 
az Zolgalat nekie [Kv; T J k VII/3. 83]. 

5. hátrahagyott; rămas (ín urma cuiva); zu-
riickgelassen. 1599 Keotelwereo Thamasnak el 
hagyot felesege Margyth azzonny [Kv; T J k 
VI/1. 301], 1659 az en el hagyot aruaimnak fö 

tutorul az en kgm(es) Ura(ma)t s kgme(s) Aszo-
niomat hagyo(m) [Törcsvár Br; Ks 90 Borne-
missza Pál végr.]. 

6. felhagyott, műveletlenül hagyott; lăsat ne-
cultivat/nelucrat; unbebaut gelassen, aufgelassen, 
brachliegend. 1591 Abram falwj Boldisár ez peres 
nyl feoldet mind megh kaszaltatta, chiak az al-
liaba(n) hagiot volt egj darabot megh. Az uta(n) 
arra az darabra rea jeot Dersi Leorinczj megh 
kaszala az el hagiot darab széna fwet [UszT]. 
1756 u. ha valamelly el hagyott Bányának Gaz-
dái kőzzűl valamellyik azon fel hagyott Bányát 
ujjabban coláltatni akarja a' tőbb Gazdák, vagy 
Társak hire nélkül idegen Társakat bé ne vehessen 
[Born. XXXVIII . 8 abrudbánvai bányászok törv.] » 

elhajigál elhajít; a arunca; wegwerfen/schmei-
ßen. 1760 : Bálás el hanyigalta a fejszét [Ditró 
Cs; LLt Fasc. 149]. 

elhajít eldob/vet; a arunca; weg/fortwerfen. 
1591 : azonba hogi az czakant el hagita, zabliat 
ragada, az Bonczidai birois zabliat vona hozza | 
Égikor mikor it az zigiarto zerben árulnék, zem-
mel lattam hogi egi eoreg ven embernek az oldala-
rol egi nagi erzent mecce eh Ezt hogi lat tam vtana 
futamain, meghg ragadam az zwrt a' vallan, de 
mind az zwrt s mind az kest el hagita, es eo maga 
el zalada [Kv; T J k V/l. 87, 137]. 1629 adek 
ket pénzt az kezeben az Aszonnak, de el ha j t a az 
Aszony mindgjart, s monda hogj nem kel eö neki 
[Mv; MvLt 290. 181a]. 1653 az alafát papi-
rosba takarva csak felénk elhajtották és a földre 
esett [ETA I, 101 NSz]. 1715 : az suveget a fej-
bŭl ki kapta, a fejihez verte az után el haj í tot ta 
en utol voltam fel vŏttem utanna vitte(m) [Vaja 
MT; VH]. 1791 az nevezet három Tolvajok 
viszik szaladva a Szalanánkat, én is azért tolvajt 
kiáltozva utan(n)ak nyargalék, kik meg ijedvén 
. . . az Szalanát el haj ták [Sebeshely A F ; J H b 
Komán Sztenus (59) jb vall.]. 1803 az apám 
hogj a ' mutató uj ját csak a ' bŏr ta r to t ta . . 
Trutza vágatta el a ' bort, kiis az uj já t o t t elhaj-
tot ta [Toplica MT; Born. XVc.1.115]. 

Erdélyben nemcsak nyj-i szinten, hanem még a hanyagabb 
köznyelvben ma is a címszóbeli igét gyakran felcserélik az 
elhajt igével. Az ilyenféle használat régiségére mutat fennebb 
az 1629, 1653 és 1791. évbeli három kijegyzés, valamint az 
alábbi szólásnak 1767-ből való adaléka. Nem lehetetlen, hogy 
ez a használat nem is merő szófelcserélés eredménye. Az igei 
alaptagnak ugyanis fonetikai úton is keletkezhetett a két-
lxárom nyüt szótagos hajüa, hajüâ, hajítaná, hajUanók-ié\e 
alakokban hajta, hajtá, hajtaná, hajtanák formája. Mivel aztán 
az ilyenféle igealakok természetszerűen egybeestek a hajt ige 
megfelelő alaktani formáival, a hajít helyett a hajt használata 
e meggondolás alapján is érthető. 

Sz s el szokta a fűzfasulykot hajítani nagyo-
kat szokott lódítani. 1767: az„ŏ rőg Aszszony 
beszél ., dê az mind tapasztaltam igen jol el 
szokta az fűzfa Sujkat hajtani ő kigyelme ha meg 
tudná gondolni bizony Szégyen gyalázot őkigyel-
menek olyan Szokal dicsekedni az kinek hire sem 
volt [Gyeke K ; Ks Biró János lev.]. 

^felhajlik elpártol; a fi necredincios cuiva, a pă-
răsi pe cineva; jm/einer Sache abtrünnig werden. 

5 9 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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1592 János Király lewele, melyben beösegesen 
zepp deák zokkal dichiri ez warost az megh tar-
t o t t Hywsegben, hogy Erdelyben tulaido(n) chak 
Coloswart talalta az fidelitasba(n), az szaz varos-

sokis mind el haylottak volt mellëolle, kiért engedte 
megh ez varosnak Sattcz adaiath [Kv; Diósy-
Ind. 19]. 7674 : Látván Básta, hogy az farkas 
elmenta , ő is kijőve az lyukból nyúlászni, és mint-
hogy Gyalu, Almás vára, Beszterce elhajlott vala 
tőle, Gyalut, Almást meg holdoltatá, és onnat 
méne Beszterce alá, melyet erősen lőtete és ostro-
moltata, de meg nem veheté [BTN 49. — aÉrtsd 
A várost ostromló Báthory Zsigmond elvonult 
hadaival Kv alól]. 

elhajt1 1. elterel; a mîna/goni; wegtreiben. 
7568 haych el fyam gyorson az tehent, mert 
Jhol haytok az Veres Tamaseth, mert ne(m) 
akarom hogy őrizd [Kv ; T J k I I I / l . 224]. 1570: 
az fely peres adot okot neky hogy Eokreyt az 
Zeole gepwre haytot ta , Es az alperes kerte hogy 
elv haycha onnath, Az fel peres ely nem haytotta, 
hanem Ellenkezet vele [Kv; T J k III/2. 48]. 
1580 : Az my az kaczolas embereknek keonyeór-
gesset illety, vegezet eo kegmek hogy Az kaczo-
lakat az tarchya hazarol el haychyak . . . Ka-
yanto völgybe penigh most el Iarhat [Kv; 
TanJk V/3. 220b]. 1588 Az Iuhos e m b e r e k . . . 
keonieoreognek ezen, hogy amégh az Zenan tartiak, 
Adegh lehessen ez hatarban a , Annak vtanna el 
haytanak, Az Baraniozast ith Ne(m) variak [Kv; 
i.h. 1/1. 68. — aTi. a juh]. 1591 : tuggya aztis 
hogy mikor Dengheleghi Barbara azzony az zaz 
forint keotelert el foglaltatta az Versendi Sara 
azzony Jobagyt hogy Mihalyfalvi Versendi Sara 
azzony Jobbagy mind el haytot tak volt Marha-
iokat masuua hazoktol [ JHb XXIII /3] . 1635: 
monda ennekem Lazar Martho(n), ocziem hozd 
ki az Cziakanyomat, had haycziam el az ökreimet 
es ki hayta az kapun az okrókót [Mv; MvLt 291. 
39a]. 1671 az fen megh irt napokba(n) marhaja 
tilalmasban talaltatva(n) ez városnak arra rendel-
te te t t szolgai Barnasibok által be haytatot volt 
. . . , azon város szolgajá(na)k udvará(n) potentia 
mediante el szabadította, onnat el haytotta, azért 

minor potentián convincaltassék [Kv; T J k 
VIII/11. 85]. 1711 Mikor azon marhakat tar tani 
ki oszták, én is el menék hogj el hajcsak bennek 
[Szárhegy Cs; WLt] . 1720 : Az őkrőt . . . el haj-
to t ta Gagyba Palfi Mihally Uramni [Tarcsafva 
U ; Pf]. 1759 : Ha jku l Farkas . . . a Mlgs Groff 
Űr Béres ökreit szekerestől el-hajtotta Májaban, 
valamit vi t t akkor is [Marosludas T A ; TK1 Gu-
rutza Ignát (30) jb vall.]. 1770 meg hat tam a 
gazdájának, hogy az ökröket el ne hajcsák mig 
én viszá nem jövök [Lekence B N ; Ks 47. 67. 29 
Simon Pál t t lev.]. 1824 : a’ Margitai Vásáris 
mindjár t következik, az hova el ha j tván az i t t 
való Vén ökrökŏt szép i f jú Czimereseket vásá-

rolunk helyettek, ha az Is ten meg segijt [Perecsen 
Sz; IB. Tamás Mózes lev.]. 

2. (tilalmasból állatot) beha j t ; a lua (o vită 
de pripas); eintreiben. 1569 : az kert megheolis 

az kerezt fan kyweol, az fekete feleól, boryokat, 
teheneket el haytottwk, J t t unk Rayok [Mezőbánd 
MT; VLt 7/692 „Paulus Zekeres de band" 
vall.] | zynthe az kert megheölis El haytot tak 
barmokat az három falubalyak mostanisj el 
haytyak [uo.; i.h. „Fr . Zep de Band" vall.]. 
1600 : Az Dobay hatarba tar t iuk wala diznain-
kat, Dániel Peter vra(m) zamara, el haitak az 
Almasiak hogy altal menteönk wala az chapaso(n) 
az mak beribe(n) tudo(m) oztan azt a ' marhat | 
Mikor elseobe Uduarhelt tórueniek leon Vargias 
faluanak Almás faluaual az Diznok be haitasa 
feleol Vargias is eo hataranak mongia vala azt 
a’ helt a honna(n) az Alniasi diznokot el haitottak 
volt eok, Almás falua is eoúenek mongia vala 
[UszT 15/12, 15]. 1751 az melly helységből a 
Dudád Patakán alól Remetefalva elhajtotta az 
Várhegy allyai oláhok marha j t . . . Vár hegy 
alyához való, ŏk horták, pusztították, aszalták 

. . az o t t Commoralo oláhok aszalták pusztítot-
ták az kŏrnyŭ l való erdőkŏ t t elsőbben [Remete 
Cs; LLt Fasc. 150]. 1777 a Barcsai hatarba 
rá tanálván egy pár ökörre gondolván hogy bitan-
gok el-haj tot tam [H; Ks 114 Vegyes ir.]. 

3. (jogosan v. jogtalanul) lefoglalva elterel; 
a sechestra (pe drept sau nedrept) şi a duce (un 
animal); beschlagnahmend wegtreiben. 1591 ne 
haicz el az en marhamat mer t t negjed napig kj 
toliom az lelkedet [Szentegyházasoláhfalu U ; 
OfLev.] | az kezesnek az eökret el haitam, addig 
el nem bochiatam az eökreöth, mig nem az keze-
sek az pap keötese zerent rea menuen az feöldre, 
az feöldet ennekem kezemben adak [UszT]. 1592 
Az adóiért ha j tak ell az Nagy Gergely barmát 
[i.h.]. 1634 : az megh irt Bor jukat my eleottunk 
el Veon es el hayta [Jobbágyivá MT; Bál. 1]-
1635 : hol marhaczkamot ha j to t t ak el, hol penigh-
len magamot haytanak szolgalatra [Gysz; LLt]. 
1653 : Hallottam azt bizionoson az Botos markulj 
Iuhayt az maga kalibaja méllét leuéo auassa r í t j 
sziliből haj totak el [Podsága T A ; Thor. X/& 
Kűcza George jb vall.]. 1688 Mikor elsőben az 
eo Felsege armadaja be jőt akkor egj tehenemet 
el ha j to t tak [Kv; UtI] . 1690 még virattig az 
Tholdalagi András Uram sertesinek az kosárára 
ra mentenek, az erdőre, onnét bé ha j to t ták az 
faluban, hetet ki szakasztottak belőlle, csak poten-
tiose el ha j ták [Szótelke SzD; SL t Kl 28 Maraci 
Peter (36) jb vall.]. 1712 : egy Széki Szabó Fe-
rentz nevű Ember az Erdőn nya<rga>lodvá» 
engemetis elő vön es ha j tő t az Lova előt az erdőn 
es rútul káromlot es fenyegetet hogj ŏkőre vigjem 
mert ha nem roszŭl liszen dolgom adig ny <ar >g<a>-
lodzot az erdőn szellyel; hogy az Utromb(an) 
forgo Ur ŏ kglme jobagy(an)ak marhai t Találta 
. . . , és el ha j t á [Páncélcseh S z D ; Wass. Dienes 
István (34) ns vall.]. 1715/1761 : Ebben a' bol-
dogtalan idŏbenn, Sohol Semmiféle marhám m e 2 
nem maradott , az Kurutz Atyafiak mind el hajtot-
ták [Nsz; Berz. 17a]. 1735 az Inctus . . • i n 

Specie tulajdon maga volt a potentiarius a ki 
Csordabol az marhámat el fogta s el hajtotta 
[Torda; T J k I. 58]. 1750: Az Menest pedig 
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Mehesrűl a Tatar el hajtatta, mikor Erdélynek 
job részit el rablatta [Altorja Hsz; Ap. 3]. 1763 : 
Manyika Juon . . . a ' midőn el ment haj ta t t el 
magával Circit(er) 14 számból állo Juhakat, ezen 
kivül egj Béres elszökvén innen maradatt nékie 
ket Juha ezeketis a' mágáéhoz aplicalvan inen 
el hajtotta [Záh TA; Mk V. VII/1. 10 Gráma 
Dauilla (30) jb vall.]. 7787 : s az atyám Juhait 
mind el hajtották Mólduva felé [Gyszm; EHA]. 
7826 : egy asz(sz)ony kiábálni kezdett, hogy ökrein-
ket ne hajtanunk el [H; Ks 111 Vegyes ir.]. 7846 : 
Égyszer látom hogy Imre Mihály a ' Tehent a' 
Pajtából hajt ja ki — amikor a ' kaput nyitotta 
ki a ' T : Exponens aszszony haza érkezett s 
azt mondotta — hát ezt a' Tehent szabad innen 
hatalmasul el hajtani [Kakasd MT; DE 2]. 7849 : 
Az elorozott sertésekről tudok annyit, hogy . . . 
négy kihizott Sertéseket haj tot tak el [Héjjasfva 
NK; CsZ. Pap Rafira (33) vall.]. 

4. kb. (lefoglalva) elhurcol; a sechestra şi a 
duce cu de-a sila; (beschlagnahmend) mit sich 
schleppen. 7565 : Erdélyből visznek vala a király* 
táborára nagy sok éléseket . . . azt az élést pedig, 
a kit visznek vala a tábor után a csehiek, mind 
elhajtották vala az erdődiek; és elfogták vala a 
király hadának éléseit [ETA I, 23 BS. - aJános 
Zsigmond]. 1739: valahova érkeztenek az kato-
nák és kaphatok, Urét, Papét Nemes emberet és 
az szegenysegét mind el hajtota, innét vagyon 
három hete hogy tiz szekeret hajtotonok el mostis 
oda vadnak némely oda is vész [Pálos N K ; Ks 
99 Gáczi László lev.]. 

5. kb. bekísér; a escorta; (ein)führen. 1768: 
az utrizált személyeket ell haj ták arestomb(an) 
Sz Leleki Hadnagy Úrhoz [Csíksztlélek; BLt 7]. 

6. ha j t ; a mîna; treiben. 1756 : Mŭnker Márton 
Uram . . . Lénardot tsak imigy amúgy tractalta, 
kŭlsŏ munkára a' mikor minek ideje vólt el haj-
totta [Mv; Told. 16. 42]. 

7. elkerget/zavar ; a alunga ; fortjagen/treiben. 
1562 : Akkor onnat a Bán András elszalada, ki 
főhadnagy vala; de azon kivül rabokat sokat 
fogdosának és némelyeket csak elhajtának [ETA 
I, 19 BS]. 1734: Tudgja e aztis a Tanú hogy 
ezen Ilko István az Revolutiokor midőn az kuru-
czok Hèt falut el hajtották volna, egy János nevü 
küs Fiatskájával Havasalföldébe menvén Felesé-
gestől a Pestisben meg holt [Hétfalu Br; BrÁLt 
Steuner IV. 51. — Binder Pál kijegyzése]. 1805 
délután egy néhány városi gyermekkel a palotán 
katonásdit játzodtunk nagy lármával a Rector 
4 orakor lejött és még meszsze meg hallotta a 
lármát, meg haragudott a gyermekeket el haj-
totta minket p(e)d(ig) meg pirongatott [Dés; Ks 
37 Kornis Mihály naplója 148, 298]. 1842 : láttam 
hogy Farkas Ignátz nevezett Jóné Máriával több 
rendbe edgyŭtt háltak . . . 's még aszszanyam 
hajtotta el onnan [Dés; DLt 85.3]. 

8. elvisz/sodor; a rupe şi a duce; fort/wegreißen. 
1729 az kértnél való gátunk oda vagyon el haj-
totta az viz [Szamosfva K ; Ks 99 Fagarasi János 
lev.]. 1752 Ugyan el haitotta a szél a széna 
buglyáimot [O.csesztve AF; Ks 83 „St. Weegh 

de Kobor' lev.]. 1769 mint hogy azon nyáron 
essös üdö lévén a ' viz a ' szénájokat el haj tot ta 
volt, ezen meg ijedeztenek, 's visszá adták az Úrnak 
a' Rétet [uo.; JHbK XXXVII/12-höz]. 7777 
Az Aporné Aszszonyom Réttye fellyebb vágjon a 
miénknél, mind rendűi kapta az Ar viz, el is haj-
totta [Esztény SzD; Told. 5a]. 1784 : a vetéseket 
igen meg vesztegette a télis, de azután már most 
a Maros árja két héttől fogva ostromolja s a hol 
folyvást folyt ott ha mi buza meg maradottis a 
gyökeréről a főidet el hajtotta [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 

9. agyon/elhajszol; a obosi peste măsură; ab-
hetzen/treiben. 1774 Csutak Uram . . . mikor az 
Uraság Ekeit küldötte pénzért Szántani ugy el 
hajtották azon napokan az Béres Ŏkrŏkŏt a szán-
tóban a mint az egyik Társunk Flore nevezetű 
Béres sokszor mondotta Csutak Uramnak, hogy 
a Béres ökröket ne külgye, mert annyira hajtyák, 
hogy meg s. v. vizelni Sem hadgyák [Mocs K ; 
Ks Conscr.]. 

10. átv kb. elfordít/térít; a abate, a face să-şi 
schimbe părerea; abwenden/lenken. 1586: Mel-
chior Nemet fassus est Mondám Jo Georgj 
vram bizon nem twtam hogj János De jak fya 
legen Balassy lazlonak mert fel nem ueotem volna 
az Caűsat De Immár masfel forjntot adot nagj 
Balas az zolgaloiaert zolgalatomban penze nallam 
vagion Tyztessege(m) nem agja hogj el alhassak 
melleolle . . . az procuratornak valakyteol pénzt 
fel veny Tyztessegebe(n) Jar Azért nekemis Tyz-
tessegemben Jar enuek Gond viselesse hogj 
lata hogj el ne(m) haythat Monda ha meg mon-
dod ezt valakynek menhart vra(m) meg tagado(m); 
Jg akarja vala el haj tanj es allatnj az zegenj 
azon melleol [Kv; TJk IV/1. 615 -6 ] . 

11. ~ rajta ' ?' 1568 (Petrus Gruz) vxore(m) 
ad piateam expulsisset hys dictis Bestya kwrua 
ha el erhetlek wala byzony el haytok wala raytad 
benne [Kv; TJk I I I / l . 147]. 

elhajt2 1. elhajít 

elhajtás 1. elterelés; mînare, gonire; Wegtrei-
bung. 1622: az melj farkas telkj Eókreket az 
Jstenben el njugot, Thurj Andras Vram el 
hajtatot uolt, es az elhajtas alat az Ellensigh, ugj 
mint az nemetek potenciose ell uittek uolt . . . 
remittalia in toto [Mihályfva NK; J H b LXVI/11]. 
1769 : Csáki Ferentz is mint Határ pásztor nem 
ellenkezett az emberekel hogy nem àd szabadságot 
el hajtásakra* [Bögöz U; IB. -- aTi. az ökrökére]. 

2. (jogtalan vagy jogos) elvétel és elterelés; 
sechestrare şi ducere (pe drept sau nedrept); 
Beschlag und Wegtreibung. 1713 k.: Tudom asztis 
hogj az ökre el hajtasa miais fiiaradot élhetetlen 
Karda Ferencz [Tarcsafva U; Pf]. 

elhajtat 1. eltereltet; a dispune să mîne/go-
nească; wegtreiben lassen. 1561 : twdom hogy Jo 
dyznok valanak aztys tudom hogy to th estuan 
El haytata vala de nem twdom hwa (!) teue [Rá-
ton Sz; Bál. 78]. 1585 : Keoszegheó Is twan vallia 
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Az vtan valo Napokba (n) esmegh el Ieowenek 
- • . , megh rakak esmegh Zekereket, de en vgy 
Adam Akor feli hogy az Templum eleyben vigiek 
oda Ala, De hat Nem vittek volt oda, hane(m) 
Azt (is) Szeoch Marton haza eleibe viwen, ot tapaz-
talta Budaj Tainas Vram, es vgy haitatta onnét 
ell | Decemb. Feyedelem zamara haytatanak dyz-
not 45 mellyet Gyaluba kelletet haytatnu(n)k ket 
zegeny Emberrel haytattuk el fyzette(m) tolle 
d. 22. [Kv; TJk IV/1. 458, Szám. 3/XXII. 78]. 
1622 : az melj farkas telkj Eókreket az Jstenben 
el njugot, Thurj András Vram el hajtatot 
uolt . . . remittalia in toto [Mihályivá N K ; JHb 
LXVI/11]. 1711 Nálam is volt azokb(an) ă 
marhákb(an) ŏt . Néhai Solyom Tliamás ur(am) 
is haj tatot t volt el bennek [Szárhegy Cs; WLt]. 
1726 egj alkalmatossaggal Lévén Szekely 
Janossal edgjŭtt, ŏ panaszolkodék, hogy az ökreit 
az boronalasàrúl ha j ta t ta el az Ur birája Kurtán 
Mihály az havas alá [Cege SzD; Wass. Fazekas 
Demeter (50) zs vall.]. 1763 az Groff Exponens 
Aszszony ö Nga számára jutott Dézma Bárányo-
kat maga számára el vette, s a' mikor onnan el 
költözött el hajtat ta magával Gálfalvára, de hány 
számból állo bárányakat haj ta t t légyen el nem 
tudom [A.prészáka A F ; Mk V. VII/1. 56 Sztán 
Dregus (29) jb vall.]. 1825 ezen Castéllyban volt 
Marháit és Serte'sseit egy részint el kotyáztatta, 
a’ mellyek pedig meg maradtak — azokot el 
haj ta t ta [Szentdemeter U ; Told.]. 

2. (jogosan v. jogtalanul) lefoglalva eltereltet; 
a dispune să fie dus (un animal sechestrat pe 
drept sau nedrept); beschlagnahmend wegtreiben 
lassen. 1590 Thudom hogy az Lengielfaly Márkus 
Janos diznait Pribék Gergelynel talalak megh 
mégis fizete az diznoknak az arrat, az ZoJgaiat 
kerde(m) hogy mihert miely azt az Vrad n:o(n)da 
hogy bizony en ne(m) tudo(m), de en vele(m) 
haytata el [UszT]. 1600 mondek Marto(n) vram 
hc/wa leött az te eökred, Monda hogy Hcggiai 
Gyeörgy haitatta el, hegy az fia(m) ne(m) menth 
Ihecmeswar alá, hane(m) az vtbol megh terth 
[i.h. 15/2]. 1635 mihelt onnat haza jeőtte(m) 
mind giarast Both András ket eőkreőmet es haro(m) 
üncőmet el dulatta ha j t a t t a [Ditró Cs; LLt], 
1668 hallotta Kalaczonak (!) száyábol hogy 
Szentpáli Janos Uram el haytat ta az Ura Bethlen 
Janos Uram iuhait, de eöis bizony mindenet el 
hordatta Szentpáli Uramnak az miet Novayban 
találta [Nagysármás K ; BfR 57. 51 Voltyan 
János (45) jb vall.]. 1685 ezen Makffalvi Mihály 
Déákné Gáspár Anna Azzony ellen hogy korcso-
mállott, Botos Péter vrt királj biroságáb(an) 
executiora ki hozatá volt, s kétt Eökrét el hajtatá, 
az edgjikett . . elhajtatá a királybíró, az maga 
házához [Makfva MT; DLev. 5]. 1744: mostani 
Actualis Pap(na)k Popa Illye(ne)k és mellette levő 
Deakok(na)k egjnehány marhájokat . . . Henter Já-
nosné Gjerőfi Klara Aszszonj haj ta t ta el [Pányik 
K; Ks 91]. 1769: (A faluk) az utakot meg egjenesit-
tessék; a nagj köveket az u t szellyire ki rakassák, 
és annak utánna apro kovetsel vagj porondal meg 
szineltessék; Az engedetlen Faluk(na)k marhájo-

kat ell hajtassák és Czédolázzák Tiszt Uramekhoz^ 
[UszLt XIII/97]. 1850: a' Mosa László írotvá-
nyábol legelt nagy marhák kŏzzŭl egyet felfog-
tam, el hajtat tam [Dés; DLt 243]. L. még 
HSzj jószág és tehén ah 

3. 1734 : Tudcm azt hogy énnéktm akkoron, 
parantsoltak mivel Ispány voltam hogy hajtsam 
az Ház Segítségére Somkutra az Uram Jobbagyit 
a mint hogy el is hajtattam erőszak volt é vagy 
nem én azt nem tudom nékem parantsolt (!) és 

en el kŭldett(em) Őket [Kővárhosszúfalu Szt; TKl 
Kardos Kosztén (64) jb vall.]. 

elhajtatik 1. eltereltetik; a fi mînat/gonit; weg-
getrieben werden. 1835 El hajtatat! '1 Iklardra 
ket Tehen Bornyaval [Betlensztmiklós K K ; HG-
Bethlenlev. — aEgy tehén]. 

2. behajtatik; a fi luat de pripas, a fi niinat 
dintr-un loc oprit; eingetrieben werden. 1767 : 
Hát azan Tulkok, az valoságos őkőr Tilalmasból 
hajtattak é el ? vagy más szabad helyről [K; 
JHbK LVI/5 vk]. 

elhajtattat eltereltet; a dispune să fie mînat ; 
wegtreiben lassen. 1758 mikor pedig azon ŏkrött 
el haj tat tat ta akkor szép kövér volt, s az 
mikor haza hajtották akkor egćszszen el volt 
hitvánkozva s romolva [O.péterlaka A F ; Told-
23]. 1768 az esső meg eredvén el haj-
tottat ta . azon ökröket [Melegföldvár SzD; 
Born. VI.6 Szekely András (75) jb vall.]. 1825 
Teheneit, és Sertéseit a' melyek el nem kőitek 
azokat el haj tat tat ta [Szentdemeter U Told.j. 

elhajthat 1. elterelhet; a putea niina ; wegtrei-
ben können. 1570 : ket Magiar Ember kergetnek 
volt féléknél egy kacholat sokáig kergettek hogy 
ala hayeak az varos fele, De ely ne(m) haythatak 
[Kv; TJk III/2. 190]. 1668 : A' melv marhákat 
a fejedelem adott, . . Az berbécsekkel e g y ü t t 

elhajthatnák [Gerend TA; TML IV, 372]. 
2. szándékától eltéríthet; a putea deteiminíL 

pe cineva šă renunţe la ceva/cineva; von A b s i c h t 
abwendig machen/abbringen können. 1586 Mel-
chior Nemet fassus est ky veot vala valamy 
tallért Erzenebeol es azal kezde kenyalny kyt el 
ne(m) veok teolle hogj lata hogj el ne(m) haythat 
Monda ha meg mondod ezt \alakynek menhart. 
vra(m) meg tagado(m) [Kv; T J k IV/1. 615-6-
— L. még elhajt 10]. 

3. lebeszélhet; a putea sfătui pe cineva să nu 
facă ceva; abraten können. 1597 Chizar Peter 
eginehanyzor mondotta enneke(m), vram k e g n : e -
tek ketten Veres Pallal it az vezaban T a n a c h b e l i 
emberek, miért zenwedi kegmetek bizony megh 
erdemlene Molnár Kelemenne hogi az vizbe v e t n e k 
mert annal nagiob kúiwa ez varoson ninche(u)> 
eyel sem alhatom itfen az sok ala s fel walo kosla-
tasok miat, Azúta(n) egi olykor eleembe alla, 
kere azon hogi megh kernem neki M o l n a r n e t , 
kiért vgia(n) megh peokem sokat zolek neki hog1 

ne myellie de soha el nem haithatam rolla [K-v; 
TJk VI/1. 73]. 
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elhajtó hajlító, osztó; de îndoit; Bieg(e)-. 7840 : 
egy Fürész reszelő és egy fogát el haj tó vas [HSzj 
für ész al.]. 

elhajtott elterelt; mînat, gonit; weggetrieben. 
7577 Azokat penig kik az varas vegezese ellen 
vak meró batorsaggal barinat el hayttot tak min-
deniket tyz tyz forint al bwntetyk, Ily conditiowal 
es okkal hogy az el haytot barmot vyzza hayczak 
es belyeg ala vegiek [Kv; TanJk V/3. 14€a]. 
1642 Latua(n) Sarközj János Uram Jobta-
ginak illjen nagj negligentiajokat, talaltatta megh 
Nemzetes Gauay Peter Uramat leuele altal 
hogj eő kglme Sz: Gal Napigh adna k j 
Jobbagianak az el dult es el ha j to t t marhakat 
[Sófva BN Ks 41. B]. 

elhal 1. meghal, elhalálozik; a muri, a deceda; 
sterben, verscheiden. 7570 vgi Menth be Kalmar 
Janosne az Éreksegbe hogy az Attyaffiak ely 
holtak [Kv; TJk III/2. 46], 1606 Veres Jstuan 
mag nelkeòl hala el [UszT 20/185]. 1663 Miuel 
aza(n) Falu telyessigessen el eget ugy hogy egy 
puszta haznal teőb raj ta ninczen az emberib(en) 
sokan le vagattak es rabsaghra vitettek, nimelyek 
penigh az Pestis mia el holtak, felő eztis megh 
ne hod oltass a az Pogansagh [BSz; RLt O. 5]. 
1839 a 836ba volt Choleraba aposom két 
fiaival 8 nap alatt el holtak [Kv; MészCLev.]. 
1844 a szegények ispotályába holt el [Sárfva 
Hsz; HSzjP]. 1863 én mint öregségre hajlott 
anya tán előtte* fogok elhalni [Kv Végr. — 
aA nyilatkozat-tevőnek fia előtt]. 

Szk : éhhel hal el éhen hal/pusztul/vész. 1851 
ottan éhei hal el [Dés; DLt 474]. 

2. elpusztul, el/megdöglik, a pieri/muri; um-
kommen. 1584 Az boriu mas nap el hala [Kv; 
TJk IV/1. 278]. 1587 Az Apro bárányok keőzwl 

Holt megh Vizontak benne 18 Az Tehen 
Barom keozzwl az kyk el holtak . holt megh 
1. zeoke Tehen [Kv ; Szám. 3/XXXIV. 26]. 1597 : 
mo(n)da az ázzonj hogi egi hitwa(n) tehenet arol, aki 
az hidrol le esett volt felne attól hogi el hal s 
kart wall [Kv; TJk VI/1. 6]. 1599: Ammi az 
meh dolgát nézi teob volt het kosárnál, de el holt, 
maradót chak ket kosarral [Kv; Szám. 8/IX. 11]. 
1614/1777 Kuti Tamás, vala Marhája, de mind 
el hólt, most Semmi Marhája nintsen [Zágon 
Hsz/Mv; Szentk.]. 1649 az Louaknak 4 : az 
el mult eztendeŏben uezet, es holt megh Azok-
(na)k utanna ez iden, holtanak es ueztenek el 
Nro 7 [Kv ; Szám. 26/VI. 523]. 1732: Oprus iuon . 
Jósika Mária Aszony Fólti Iobbágya gond viselése alá 
bizatott egynéhány Szarvasok és Suták kőrűl való 
gondviseletlensége miatt ez előttis némely Szarvasok 
el-halván el veszvén most közelebb ismét szem-
látomást való gondatlansága ál(ta)l egyik erő-
szakoson meg halván; az emlittett Mgs Uri Asz-
szony . . incaptivaltatta [Folt H ; BK ad nr 1124]. 

3. kihal; a se stinge; aussterben. 1632 I t t 
uagion mostan Eöt puzta hàz, az negienek gazdai 
el szőktenek az edgikbeöl pedigh el holtanak 
[Grid F ; UC 14/38. 3]. 1746 : Hogy az mostan 

M: R : Fiscus által impetalandó Város liidgyán 
lévő Vám iránt, a' pert . in merito kezdetteşsék 

most egyszer finaliter decidaltassék, mivel 
talám a' következendők defendalni sem tud-
hatnák el halván az öregek; determináltatott* 
[Torda; T J k III . 37. aKöv. a határozat], 

4. kipusztul/vész; a se prăpădi/dispărea; um-
kommen, aussterben. 1711 a vono marháink igen 
el holtak, a ki meg marad is anyira el sindig (?)a 

hogy bé ne(m) foghatyuk [Vacsárcsi Cs; BCs. — 
a E szó sindi alakban is olvasható, de ez is elírás 
lehet sindik h.]. 1822 Az emberek Pestisbe erőst 
elhalván és Sok örökség Maradván pusztán, a' 
Jósa György nagy attya ugy nyerte volt el 
ajándékba azon két telket [Bölkény MT Born. 
G. XII I . 22]. 

5. elájul/alél; a leşina; olmmächtig werden. 
1584 Es hogy a’ kezenel fogva vizi vala a' fele-
segem, mingiarast el kezde esny a' giermek laba 
es a' giermek síualkodny kezde, es hamar ell 
hala es el valtozek chodakeppen Ez Azony 
perlgh azt monda hogy . Az Guttanak chak a' 
zele çrte, el Múlik . . Az giermek sog Ideigh leon 
zintelen [Kv; T J k IV/1. 285]. 1638 : az Czizma-
dia Ista(n)ne ugi el holt vala hogi az szekerbŏlis 
en vonam ki az Azzont [Mv; MvLt 291. 121a]. 
1644 ugja(n) sokaigh fekuek az feoldeòn, az 
mideŏre fel kele az feŏldreöl en adam az mentet 
reaja, mert igen el holt vala | hat immár Nemes 
Ferenczne az eŏleben tartia az giermeket s az 
giermek elis halt vala, aztis latam hogi mint egi 
Patkó hely ollian vala az derekan az giermeknek 
[Mv; i.h. 410b, 419a]. 1783 Engemet B<arta>lis 
Antal ugj meg ŭte h<ogy> mindgjart el holtam 
[Lengyelfva U ; Ben.]. 

6. elhalványodik/sápad; a (se) îngălbeni, a 
deveni palid; blaß werden. 1593 Ju ta ezembe 
hogy az en fiam Ruhaya ott 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]. 

7. (vmely testrész) élettelenné válik, élettele-
nül hanyatlik le; a amorţi; (Körperteil) leblos 
werden, absterben. 1767 Csente (!) Minya, és 
Kocsis Gyuri egy felé akaránok menni az útszán 
a Hegedűssel, Udvar Andris pedig más fele akar 
vala az útszán fogni mely szot kezdenek szoporit-
toni egy más kőzött, és azon szobol való verekedés 
közben Csenteri Miny ugy űté Udvari Andrást 
egy bottal hogy mindgyárt el hala a keze [Betlen-
sztmiklós K K ; BK]. 

elhál 1. ts (házasságban hitvest) asszonnyá tesz; 
matrimonium consumare; a se culca cu mireasa 
in scopul consumării căsătoriei; jn beschlafen. 
1584 : Mikoron fiamat A harmadik esztendeoben 
meg hazasitotta(m) volna, Es el kellene halny 
esthwe a' fiamnak a' Matkayat, Eiel ejfelykor 
hallek Zot [Kv; TJk IV/1. 218]. 1756 : Míkle 
Mihály Uram mar Copulaltatta volt magát az 
Balog Uram Leányával nemes ember hazánál 
elis hálta volt [Nagysomkút Szt ; TK1 3 jb vall.]. 
1766 : Igaz az is . . . Hogy feleségét azzal motskolta 
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az I. hogy mikor első éjszaka el hálta, mingyárt 
meg esmérte hogy szűz nem volt [GörgJk 205], 

2. tvják egymást egymással nemi életet kezde-
nek ; a începe raporturi sexuale; beischlafen. 
7637 annak az kis leaninak az fejeben la t tam 

enis az par ta t s az felesegem kerde hogi hol vőd 
azt az par ta t s monda hogj az az leány a t ta enne-
kem az ki ez ejel az sípossal halt mert tegnap 
leány vala most immár kontia vágjon s az paj-
taba(n) haltak el egj mast [Mv; MvLt 290. 
245b]. 

él-hal jóban-rosszban együtt van vkivel; a fi 
părtaş şi la bine şi la r ă u ; in Freud und Leid mit 
jm zusammensein. 7653 Egykorban tekintők, 
s há t a nemesség is ide szárnyallik, alá sugorodik 
és i t t él hal velünk, és minden szerencsénket magá-
val közli [ETA I, 7 7 - 8 NSz]. 

elhalad 1, eltávozik/megy; a pleca; fort/weg-
gehen. 1570 hytwan lator, egieb rwth zythko-
kalis Zydia volt Azonba hogi oda erkezet Zeoch 
Myklos zol volt neky . . Ez Zora sokat feddet 
Zytkozodot Zeoch myklosra, Es hogy Ely hala-
dót Zeoch Myklos onnath, Mond Te Zeoch Myklos 
Nem vagy arra elegh ember hogi engem Innét 
k y hannal [Kv; T J k III /2. 78]. 1666: mikor 
penig el halad a Szt király István, Cziak hamar 
után(n)a mene Lázár Péteris [Burjánosóbuda K ; 
Ks 65.43.10]. 7756 :Nákuj Gávrilláné . tőllem 
-el halada tsak hamar egy ösvényén a ' szőllőbe 
méne [Galac BN; W L t Szakáts Ónul (60) jb 
vall.]. 1796 : Lát tom . . . Katona András Kováts 
Andrásnéval . . . jöt t Kolos vár felőli, hogy pedig 
a Csipkésnek tetejére érkeztek ot t le ültek és mű 
hozzájok kiáltozván: Tzuletyea arra felkőitek 
űlő hellyekből és el haladtak Mérab felé [Aggm. 
B. 15. — aAz eredetiben a r. sculă-te 'kelj fel! ' 
felszólítás tökéletlen lejegyzése lehet. bK].7803: 
a’ Sertések el ha ladtak minekutánna sokáig 
verte kínozta volna azokat a ' kapun kivül [Dés; 
DLt 82/1810]. 1823 : Csernátoni Sámuel Mása-
dik ízben ismét . . . r e j ám jővén és eröszakot 
akar t tönni, s to lvaj kiáltásomra haladott el 
[Radnótfája MT; T L t praes. ir. 65/827-hez]. 

2. eltávolodik; a se îndepăr ta ; sich entfernen. 
1573 : Borbei Istwan Azt vallia hogi eo . . . La t tá 
Zekel Antalt hogi az Bwday Tamas zeoles kérté-
nél az zegeletbe vonta volt Magat, hogi ely haladót 
volna alafele Eleolt (l) talalta teremy peternet 
hogi Megien volt fely az zĕlek fele [Kv; T J k 
III /3. 292]. 1633 szan ta j János vra(m) jmmar 
el haladót uala, Sylagi András vra(m) az Vcza(n) 
leue(n) halla(m) hogi azt monda* [Mv; MvLt 
290. 135b. - aKöv. a nyü.]. 1747: Az másik 
katona el haladott vólt , és anak az lovait nem 
lá t tam [A.hagymás S z D ; Ks 27. XVIIb]. 1767: 
midőn az Magyor Legének már az kapumtol el 
halodtanak volna . . . csak Látam hogy az kapu-
mon kivül meg indul nagy sebességgel Telegucza 
Jnvon [Betlensztmiklós K K ; BK]. 1843: a tulso 
ut tzán Lorintzi ur a maga udvara felé indulva 
el haladót el haladása u t án . . . mondották hogy 

Lòrinczi Jose* ur le bitangozta a Grofot [Moson 
MT; TSb 49]. 1849 : a Molnár Lovára fel ültették 
Kosztándin Nonujt s utánna fu t t a t t ák s tsak a 
volt a szerentse hogy a Loval egyenesen nem 
mehetet az Iszopos Mart miá s mig került ez el 
hányván a Gúnyáját is el haladt [Héjjasfva N K ; 
CsZ. Fodor Péter (68) vall.]. 

3. ts elhagy, maga mögött hagy ; a întrece, 
a lăsa ín urma sa ; hinter sich lassen, überholen. 
1573 Maios Mathias Bezellette neky hogi 
Nemei nap mykor eo az Erdeore Menne talalta 
volna Kapa Myhalt hogi az varos fele Ieone 
eli hagia es hogi el haladia latia hogi vtanna Ieone 
az zolgaia | Mayos Matthias azt vallia hogi Megen 
volt az Erdeore talalia Kapa Myhalt eleol egi 
farat lowon leo volt ala, azt hogi ely haladia lattya 
hogi leo vtanna tawol az gyeorgy [Kv; TJk 
III/3. 51, 67]. 1644 Akkor el Mene ozta(n) 
Georeogne, Jsmet egj keues var ta tua hat Geo-
reogne Ereosse(n) Jw az Vraual, hogj eleo Jutá-
nak az Georeogh El hallada az Czizarne Sátorát 
[Mv; MvLt 291. 430a]. 

4. ts el/otthagy; a părăsi; verlassen. 1762 
(A Szamos) már az előtt is ugy el haladta volt 
az árkát hogy tsak a mikor á r ja volt a viznek 
akkor foj t azon de egyébkor mind tsak erről 
Magasmart felől volt fojása [Virágosberek SzD; 
SLt XXIV. 6]. 

5. ts meghalad, elhagy; a împlini/trece; verle-
ben. 1597 : Veres Pál kerde keonywes zemmel 
hol wagion az leány . . . monda hogi . en fel 
iedzettem az napiatis az laistromban mikor welle 
woltam mind holnapiat heti t tudom, de ha az 
napot el haladgia amikeppe(n) ream zolt bizonnyal 
higgie walahol leze(n) az orzagban megh kerese(m)» 
walamit hoz az teorweny de bizony abban iarok 
el, ha penigh en teolle (m) walo leze(n) ninche(n) 
mit tennem [Kv; T J k VI/1. 83]. 1668 : mioltatul 
fogua az tizenket esztendőt el h a l a t t a m . . . [Kom-
lód K ; BLt]. 

6. ellehet, békén maradhat/(el)lehet; a avea 
linişte din partea cuiva; in Frieden auskommen 
können. 1800: Mikor a ' Kŏdiektŏ l Erdő t berel-
tünk "elŏnkbe adták, hogy ha által megyünk az 
á r k o n . . . , jo szerentsénk leszsz ha el haladunk 
a ' Kelentzeiektŏl, mert ők az i rán t nem felelnek 
[Benedekfva Sz; BfR II . 58/21 Koszta Irimi 
(80) col. vall. Vérvölgyi Bányai János lejegy-
zésében]. 

Sz : szárazon el nem halad nem ússza meg szá-
razon. 1867 hogy mit keljen tennem egy iU? 
emberrel meggondolom, de anyi bizonyos hogy 
szárazon el nem halad [Vingárd A F ; KCsl 11]-

7. el jut /ér; a a junge; gelangen, erreichen. 
1573: Mond egi Ember kit Zabo Ianosnak hinak, 
Meg chyufola Az esselelek deák . . . Azt halwan 
Ianos deák az portaban al volt Mond hogy Te 
vagy az Eszeh (I) ageb Meny ely Inné t Mert Nem 
Iol Iars, Zabo Ianos ely haladót vol t Mint Harmad 
házig Aron deák karyanal fogwa ely hit ta vitte 
volt onnat [Kv; T J k III/3. 275]. 1583: Markos 
Antal . . . vallia . . . en Immár az hasz eleól Negied 
hazigh el halat tam vala [Kv ; T J k IV/1. 192]. 
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7827 elis haladott az Hucsigné boltyáig szinte 
[Dés; DLt az 1848. évi darabok közt]. 

8. elhalasztódik; a se amîna; aufgeschoben 
werden. 1595: Amy Az vy Jozagh Gondwiselesset 
nezy, vegheztenek hogy Az Jozagba valo iktatas 
el ne haladgion, mert most zallot be egyzer a' 
had, most vagion egzer az occasio hozza [Kv; 
TanJk 1/1. 249]. 7606 : Neg'edzer ualliak aztis 
hogi prae figalt napot hagiott uolna az Alperes 
a' teörekedesnek Vduarhelt az Kosa Geŏrgi haza-
hoz egî Vasarnapra, De hogi mind ez ideigh el 
haladót dolgok, most az Communis Inquisitíónak 
rendin Vduarhelt minden ualazt aszal tŏn az 
Alperes hogi sem(m)júel nem tartozik [UszT 
20/11]. 1678 : Az mi az Fejedelem eo Nsga paron-
czoláttjá(na)k fel ne(m) oluasását ületi, az napról 
más napra azért halada el, hogy az szek gjŭlése-
b(en) kevesen valánk [Alfalu Cs; LLt Fasc. 120]. 
1690 E mostani szekrűl el halada bizonyos okokra 
nezve [Dés; Jk. — ŭAz ügy]. 1752 ha holnap 
24 hujus (!) nem institualtatik az Statualtatás 
e' lietröl el kel halódni az igyekezetűnk(ne)k 
[Mocs K ; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 
1784 ha mind eddigis ezen Instantiánknak el 
kŭldettetése el haladott, ennek a ' közelebb követ-
kezendő Posta Napon léjendŏ fel kŭldettetése 
aránt ne terheltessék . . ordinatiot tenni [UszLt 
25]. - L. még ETA I, 88, TT 1889. 725. 

9. elmarad, abbamarad, nem következik be ; 
a nu avea loc, a rămîne într-atî ta: unterbleiben, 
nicht stattfinden. 1653/1655: executorokat nem 
attak, az executio igy haladót el, hogy szakad-
gyon veghe Ràzmàny Istvánnal valo törvényé 
Ozdi Thamàs Uram(na)k [Kv; CartTr II, 880 
Csepreghi T. Mihály vall.]. 

10. bezárul/rekesztődik; a se închide; (ein) 
Ende nehmen, aufgehoben werden. 1571 Az 
teorweny vgy talala hogy mogya nelkwl nem 
hyhat p(ro)katorth, mertt az zek el haladoth, 
es az mas zek napigh ew el maradoth [Báh 79]. 
1587 2 die Aprillis Lukach deakkal az zekben 
menenk Thordara, de el halada az Zek [Kv; 
Szám. 3/XXXII. 8]. 

elhaladás elmenés/menetel; plecare ; Weg/Ab-
gang. 1843 a tulso uttzán Lorintzi ur a maga 
udvara felé indulva el haladót el haladása után 

mondották hogy Lòrinczi Josef ur le bitan-
gozta a Grofot [Moson MT; TSb 49]. 

elhalálozik meghal, elhuny; a muri/deceda; 
sterben, verscheiden. 1751 Batzoni K. Sámuel 
eő Kglme . . . Néhai edes Atya . . . ezen Ilosvai 
. . . Ref(ormata) Eccl(esi)ab(an) néhány észten-
dőkig Papi Tisztib(en) ditsiretesen fungált, ugyan 
itten is halálozott el [Ilosva Sz; Borb. II]. 1816 : 
Finta Annának Férjétől Tövissi Gergelytől 
vagyon ugyan egy Leánykája . . . ez ha el hala-
loznekis és mégis Senki Tövissi Gergelyt az 
Finta Anna édes Attyárol maradott jókban . . . 
meg ne háboríthassa [Asz; i.h. I]. 1820: ha a' 
Szántó Mihály két Fiai Maradéki az őssi Joszá-
gokbol kiköltöztek volna, vagy elhaláloztak volna, 

ki az a' Jobbágy vagy 'sellér, aki azon Szántó 
Maradék örökségébe bé űlt? [Mv; i.h. Il .vk]. 

elhalálozott elhunyt; decedat, defunct; gestor-
ben, verschieden. 1859 : Minekutánna ezen vég 
rendeletembe Károly fiamnak . . . halálával vál-
tozás esett, annálfogva szűkségesnek látom 
végrendeletembeis az el halálozot Károly fiamat 
érdekelt pontra való néztis változást tenni [Kv; 
Végr.]. 

elhalás elhalálozás; deces; Todesfalh 1760 : 
Néhai Intzédi Pál kedves Bátyánk decessusan 
Testvéreire jutott 's mind eddig osztatlan három 
részre birottatott Borbereki Udvar házát 's az 
édes Anyám el halása után osztályomban jutott 
harmadik részt által adom Intzédi Gergely 
Bátyám Uramnak Száz Rhenens Forintokban 
[Alvinc AF; Incz. XI. 8a]. 

elhalaszt 1. későbbre halaszt/tesz; a amîna; 
auf/verschieben. 1570 zamot vetetek volt egv-
massal es 14 forintal Maradót adossa zylaginenak 

Eo egy nehanzor kerte de semyt Nem vehet et 
Rayta Eccher azzal halaztota ely hogy eget Bort 
veot azt hogy ky arwllya megh aggya, De azért 
eonekyi szemyt ne(m) adot [Kv; TJk III/2. 95], 
1618 : aznap azmiért mentem vala, elhalasztám, 
és nem lők szembe az pasával [BTN 124]. 1642 : 
Jo akaró bizodalmas somzed Uram miuel bizonj 
alkalmas előttem allo dolgomot kel el halaztanom 

kgmetek egy nehaj (!) napra ha megh nem 
bantodik uelle rendelne tizen hat auagj huz kasazt 
[Sófva BN; BesztLt 115 Petrus Gauay a beszt-i 
főbíróhoz]. 1745 Nagy Borbara Aszszony 
à két Tőrők búza főidet az kéretés u tán sem 
rehabealta, hanem el halasztotta reliabealasát 
[Torda; TJk II. 81]. 1776 : a' Summája ezen 
írásnak az: hogy Nagyon kéria ã M. Prépost 
urat, halaszsza el az esketést [GyL „Adalbertus 
Biro siculus ex Csik Kartzfalva nunc residens 
in Pago Csokfalva"b vall. — aA grófné. bCsókfva 
MT]. 

2. jog elnapol (későbbi időpontra halaszt) ; a 
amîna (pe o dată ulterioară); vertagen. 1570 
De Mywel hogy az harmadyk® Jelen nem volna. 
Annak Akaratyanelkwl Byzonioson ahoz nem 
zolhatnak. Azért eo k. varoswl az velek valo pert 
ely halaztyak addeglan myglen azis megh Jeoyen 
[Kv; TanJk V/3. 19a. - aTi. peres fél], 1573 : 
Az Kalmar Janos írassa altal valo kewansagat 
értik Mostan ely halaztiak [Kv; i.h. 94b]. 1587 : 
11 Septembris az Zekben mentwnk Thordara 
Dauid kenezzel akkoris el halaztakft [Kv; Szám. 
3/XXXII. 10. - aA törvényszéki tárgyalást]. 
7627 : erról az Mostanj kolosvafj termjnusról az 
teorvenkezest el halaztvan kótőttűk erre magunkat 
hogj az ióvó 1628 eztendóben levó szent Georgj 
napj giűlesre igassagunkat mjnd ket felól eo Fel-
sege . . . szemej elejbe producalvan, arbitratjve, 
el igazittassuk [Szamosfva K ; JHbK XLV/31]. 

Szk: a törvényt ~ja a tárgyalást elnapolja. 
1670 : feö porkoláb vr(am) mégh haraghvek s fel 
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ugrek s az tőrvent el halaszta, es miiiyaja(n) az 
törvény hazbol ki menenek, azomba(n) nékem 
jutalmamat mégh adván Nemethi Xagy mihaly 
Vr(am) viszszá kűlde eö kglmehéz admonealtata 
hogy haragjatol szŭnnyek mégh eŏ kglme s szol-
gaitasson Tŏrvent [Szúv; RLt 1]. 

elhalasztás haladékba vétel; amînare ş
9 Aufschie-

bung. 7586 meg erthwen Biro vramnak referá-
lásából Mynemeo io gondwiselessel Iar t es Mun-
kálkodót Vrűnknal eo Nganal király Biro vrammal 
egye(te)mben mind az Nagy Sumtnanak el halaz-
tasaban, s mind penigh Az Gialay Vamnak megh 
Nyereseben Nagy hala Adassal veottek Biro 
vramnak es Király Biro vramnak ez haznos es 
dicheretes munkaiokat faradsagokat, egesz varo-
sul [Kv; TanJk 1/1. 22]. 

elhalasztntik 1. elnapoltatik; a se amîna; ver-
schoben werden. 1654 Del(iberatum) Eccl(esiae). 
Ez prima instantiaja, az matkaja sincz jelen 
mivel nemis citaltatta, Azért mostanrol el halasz-
tat ik mas partialisig: akkorra citaltatta [SzJk 
7 3 - 4 ] . 

2 , 1 7 1 8 (A céh egyik tagja) sok becstelen, 
embertelen szókra fokadván, akkor ugj a (!) el 
halasztatott, es az u tán eo Kglme sok becs-
telen szókkal elue(n), sok szép admonitiovalis 
semmit sem gondolván a ' sok bŏcstelen beszedit 
a ' B. Ceh tovább ne(m) szenvedue(n) eo Kgl-
met ketelenittetett evocaltatni [Kv; AsztCJk 
107]. 

elhalasztható halasztható; care se poate amîna; 
verschiebbar. 1676/1681 Etzakanak ideje(n) ( : sőt 
nappalis:) ä fokrol vagi Cirkáló bástyáról . . . 
à Cirkáló . . . ha valaki onnan alol szólna fel 
hozza tégyen hir t a Porkolabnak . . . adgya 
tu t tára ă Capitannak, elven az iránt à discretio-
val, mikor siető, es mikor reggelig el halasztható 
dologh lészen . ., fejevei jadzik a ki megh pro-
ballya ez edictu(m) ellen valo dolgot [Vh; VhU 
662]. 

elhalaszthatódik későbbre tétetődhetik; a putea 
fi amînat pentru mai t î rz iu ; aufgeschoben werden 
können. 1835 Kedves Uram Ecseml a köze-
lebbi Karatson Innep napokan szokásunk szerent 
a Tiszteletes Ministereinket meg vendegelni hon 
nem létünk mián nem tudtuk, s eppen holnapra 
határoztuk, a határozás tsak ugyan ha már meg 
nem volnánk hivva el halaszt adhatnék (!) de 
már szégyelyiik visszá hivni [Kadács U ; Pf. Pálffi 
Dávid lev.]. 

elhalasztódik 1. későbbre tevődik, későbbi idő-
pontra halasztódik; a fi f ixát pentru mai tîrziu, 
a fi amînat pe un termen ulterior; aufgeschoben 
werden. 1845 En ezt gondoltam hogy már eddig 
consummálodván a Csere az ezen őszi vetés ala 
valo földeket is által adom most, de ez el halasz-
tódván, instálom utasítsa ezen fiút hogy valamit 
kapjon belŏllë [Ipp S z ; Végr.]. 

2. át tevődik; a fi n iu ta t /amînat ; verlegt wer-
den. / 805 : olvastŭnk várván az exament de el 
halasztódott holnaprá [Dés; Ks Kornis Mihály 
naplója 118]. 

3. elnapolódik; a se amîna pe o altă zi; ver-
tagt werden. 1807 azon kérései járulok a ' Fel-
séges Királyi Guberniumhoz, hogy az én ellenem 
porontsolt Kőz kereset el halasztodgyék [Ks 73. 
55 Kornis Gáspár lev.]. 

elhalhat meghalhat; a putea muri ; sterbeW 
verscheiden können. 1757 : az kik jol tudgyák 
dolgait s abbéli gonosz practikáji t Egri János 
uramnak el halhatnak [Fráta K ; Ks 101 Cserei 
György lev.]. 1840 megtörténhetne hogy a ki-
kött( !)a nyoltz Esztendők eltelése előtt a ' költsönző 
elhalhatna [A.szentmiliályfva TA; Bosla. 
aElírás kikötött h.]. 

elhálhat el/megalhatik (vhol) ; a putea dornii; 
schlafen/übernachten können. 1748 : a ' ház meleg 
volt, és ollyan, hogy takarózó nélkül is el hálhatott 
[Marossztkirály A F ; Told. 56]. 

elhallgat 1. végighallgat; a asculta pînă la 
capăt/sfîrşit; zu Ende anhören. 1708 Ez Deli-
beratumot El olvasván, es el halgatván Nééb 
Marto(n) Ur(am) keri az B(ecsüle)t(es) Cehet 
engedelmességre [Kv; AsztC J k 67]. 1755 Az 
Articulus, és Informatio fel olvasásátis szépen el 
halgatván mindenekre magát ajánlá s jo maga 
viseletire szorosan kŏteleze [ K v ; FésűsCJk 61]. 
1792: nagyon Agyarkodván a Papné illetlen 
Szókkal kezdett bennünket illetni, hogy * 
Házán erőszakot te t tünk, . minden javából ki 
forgatni kéványuk, mellyeket m ŭ el halgatván. 
hazamentünk [Asz; Ks XLVII I . 7. 21 „Bunda 
György judex pagi Gerend" (36) vall.]. 1806: 
El halgatam az előttem fel olvastatot t kérdést 
[Erdősztgyörgy MT; WH]. 1849 Lőrintzi András 
által t e t t vallomás felolvastatván Kelemen Béfli 
azt elhalgatta [Kv; Végr. Vall. 80]. 

2. nem teszi szóvá, nem beszél ró la ; a nu vorbi 
despre ceva, a nu face caz (din ceva) ; verschweigen* 
nicht darüber/davon reden, nicht erwähnen. 1629 [ 
hogy igy semmi bizonyost nem tudanak mondánj 
ugy halgatak el az Capitanok es Tizedesek hogy 
be ne(m) mondottak [Kv T J k VII/3. 117]. 1653 : 
Nagodnak alazatoszan jelentem mostansagh nemelj 
napokb(an) i t t Enjeden lakó Debreczenj NyergeS 

Janos neuü Nemes ember minemű ru t illetlen 
diffamatioval illette, iduezült Mészáros Peter Ura-
mat : . . . Mi minnjaion in te t tük torkoltuk, roll*» 
de annal inkab rutalmaszta melljet Semmikeppe í l 

el halgatni ne(m) mereszeltem, leuennis é n n é k e m 
s mind penigh egesz varmegienk(ne)k, io aka*0 

Tisztuiseleő Urunk boldog emlekezetü Mészáros 
Peter Urunk [Ne; KernLev. 1391 „ F e ő l d e s z i 
(!) Mihalj" lev.]. 1710: Ker(em) kgdet mi** 
hogy én nem lehetek ide bë, annak a l k a l m a t o s s á -

gával az én ládám is had forgana elö: bár tsak 
leveleimet vehetném kezemhez; felejtenem s e 

halgatnám mas karaimat [Nsz; J H b br. Jósika 
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Imre Jósika Máriához]. 1761 L. Baro Jósika 
Dániel Urffi eo Nga a maga nyilával nem volt 
eléggé contentus a szántó földekre nézve, mint 
hogj Steriliseknek tud ta azon ŏ Nga nyilában irt 
földeket, de ugjan csak el halgatta ö Nga, nem 
rugoldozott a sors ellen [Branyicska H ; J H b 
XXXV/46. 12]. 1777 sokszor i t t jártoinb(an) 
tél tul való hallomást mondhatnék, de minthogy 
bizonyost nem tudok, csak el halgatom [Kört-
vélyesa; JHbK LVIII/28. aKiskörtvélyes SzD]. 
1781 Udvari Biro Voltam 1778dik Esztendőben 
a’ Dézmával ugy defraudált volt Turnus Adám, 
hogy a' Dézmálo hellyet el kerülte, en is hogy 
észre vettem, hozzaja mentem, 's pirongattam 
a' Dézmának elkerüléséért, meg ad ta a' Dezmát, 
s reménkedni kezdett nékem, hogy meg ne mon-
danám Tisztarto Vramnak, nézvén én is boldog-
talanságát, tsak el halgattam [Vingárd A F ; Mk 
34 „Michael Fakner mediocris" (28) jb vall.]. 
- L. még ETA I, 136. 

3. annyiban hagy; a lăsa în t r -a t î ta ; es gut 
sein lassen. 1572 : Jo Attiamfia leorinch Mester 
te az celiben keozynkbe keowetzel, my penigh 
cehwl azt hallywk feleoled hogi teged zembe 
fattywnak Montanak, te penigh Ely halgattad 
Rea nem kerested azt az Ember t ky sem tyzti-
tottad Magadat az Newbeol [Kv ; T J k III/3. 
27]. 1584 : Sokzor monta(m) Bozorkannak zemebe 
sok Iambor eleót monta(m) Azt (is) es kenaltam 
hogy tegie(n) Bar tudoma(n)t es keressen rea, de 
chak el hallgatta es chak kigionak mondoth [Kv; 
TJk IV/1. 263]. 1593 az al peresnek felessege 
margit, k j feleol felelt Az vra, magara veotte az 
terhet, keouetem Az Ktek zekjt hogj Jngemet 
meg kúrúaztak volna, es en Az zott el halgattam 
vezteglette(m) volna . . Az az zo kit eo bezelet 
esset volt ennekem hallasomra, kit en el nem vez-
teglettem, es el nem lialgatta(m), mert ennekem 

Leorinch Georgj zaúaúal mo(n)dottak vala. . . , 
Azt en Az Leorinch georgeott teoruenhez zolittot-
ta(m), hozzais feleltem. k j t eo meg tagada 
hogj eo soha nem mo(n)dotta, sem akartais mo(n)-
dani, mert tuggja hogj Jámbor Ázzonj alat vagiok 
[Szentegyházasoláhfalu U ; UszT]. 1656 De azt 
tudom hogy Polgár ur(amé)k még irtak Ozdy 
ur(amna)k, hogy ala mennyen Beszterczere, mely 
oly gyalazatos szo foróg feleölle, hogy ha ä Szomos 
mindeltigh altal foly raitais de el ne(m) mossa, 
de ne(m) hogy el ment uolna, de seŏ t el lialgátta 
[Kv; CartTr II . 906 „Steph. Razmany Senior 
alias Adam" (41) vall.] | az At masokis diffamal-
tak, es cziak el halgátta, s teŏruenyben nem fogta 
erette [Kv; i.h. 1073]. 1766 az A. exmissioja 
ellen nem szollott, aztat ultronee el halgatta, nem 
contra disputálta [Torda; T J k V. 310]. 1767 : 
Telegucza Iuon . mikor az aj tón ki akara menni 
az bottyávol jol meg vágá vállba a Hegedűst de 
műk azt el halgatok [Betlensztmiklós K K ; BK 
..Musnai Márton Érsek András conventios szol-
gája" (22) vall.]. 

4. magába zár vmi t ; a pástra ceva pentru sine; 
verschweigen, für sich behalten. 1570 Thwtta 
az vrah mynd ezeket hogi chelekette az felesegeh, 

mynd az altal ely halgata [Kv; T J k III /2. 146]. 
1768/1771 minthogy mások közülünk ő Kglmé-
(ne)k elegen panaszolkodtanak, de Semmi Consola-
tiójok nem lévén, énis tsak el halgattam4 ekko-
ráig [Bukuresd H ; Ks 114. 61. - aTi. a pa-
naszt]. 

5. válasz nélkül hagy; a lăsa fără răspuns; 
ohne Antwort lassen. 1776 azt kérdé a Mlgs B. 
Henter Urffi, mit tészen az az Cum Paupe-
ribus Én válamot vonitván el halgatám [Kóród 
K K ; GyL. Gabr. Mártonffi (31) káplán vall.]. 

6. hallatlanná tesz; a se face că nu aude; als 
Nichtgehörtes vortun. 1570 az Theorweny 
Nielwe valchaga(n) fl. 12 d. 50 hat ta Torozkayt, 
Eo a penigh Thanachra Appellalt volt vele, 
kezd Kolb az Thanachtwl Sententiat kerny Rea, 
Az Thanach megh Erthwen hogi Torozkay ely 
halgatta az appellatiot, p(er) non venit Senten-
t iat p(ro)nuntialt Rea [Kv; T J k I I I /2 . 145. 
- aKolb Miklós]. 1573 Meg hat tak volt Espotal 
Mester vramnak hogy az hydat az eo Molnanal 
meg epitene, Mellyet mynd Ez Ideiges eo k. Nem 
chelekedet meg, kyt nehez newen veznek varosswl 
eo kegek, hogy ninchen gongia Rea es az eo k. 
Intesset ely halgatia | hi t ta hogi ky Menne es 
meg Mwtatna az 4 feoldet ha zeretnek meg 
alkunnanak vele, De Antal vra(m) ely hallgatta 
soha egyknek sem Mwtatott feoldet [Kv; T a n J k 
V/3. 78a, T J k 1II/3. 90], 1595 Az Capitan es 
tizedes ez illie(n) ridegh zemelieket mikor megh 
hazasodnak telepednek ez varosban i t megh 
maradandokepe(n), . . . Mingiarast Az tanach eleibe 
hozzak, es ot zemelyet az veghezes zere(n)t megh 
examinaltassak, s ha illendeo be irattassak Mely 
veghezest es gondwiselest ha Az Capitan vagy 
tizedes el halgatna Az tanach ez ülie(n)t . . hwthire 
emlekeztethessen [Kv; T a n J k 1/1. 251]. 1793 
már két rendbe ir tam Tollas Uramnak, hogy 
küldene egy kevés gyertyát . . . , de ŏ Klme tsak 
el halgatta és tellyesseggel semmit sem válaszolt 
leveleimre [Hadad Sz; J F 36 LevK 2tí5 Benkő 
Elek lev.]. 1844 Szakmári Ferentz . . sokáig 
járkált, vár t tá hogy ha Cseresnyés Dánielné ki 
jőne, hogy meg lője szakadatlanul káromkodott , 
de Cseresnyés Dánielné mind ezeket elhalgatta 
nem jöt t ki [A.sófva U ; DLt 1441]. 1853 ujbol 
meg ujjbol kérjük Uraságodot légyen szives az 
ön több reszszesseiveli, s mi magunk tetemes kárát 
tovább el nem halgatva a tárgyat a leg sietőbb 
sürgönnyel fel venni (így!) [Pálfva U ; Pf. Illyés 
Mihály jegyző kezével]. 

7. elfeled vmit, megfeledkezik vmiről; a uita 
(de ceva); vergessen. 1595 Az Dauid Ianosra 
keolteot summát Nem Akariak varosul el hal-
gatnj hanem igazicha el eo kgme tana-
chiawal egienibe, vgy hogy legien meg az varosse 
[Kv; TanJk 1/1. 261]. 

8* elhagy; a renunţa la ceva; bleiben lassen. 
1722 menyi levelet hozta(na)k az Felső Cancel-
lariarol Boërosodni akarván némel lyek . . . , csak 
edgy Bástjás . hozzám küldette Váradi t ugy 
próbálgatott 200. forintot és 6 ökröt i g i r t . . . , csak 
halgassam el Armalissa(na)k Publicatiojat . . . 
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soha enge(m) senki ne(m) Corrumpalhatot [Fog.; 
K J . Rétyi Péter lev.]. 

9. elmulaszt; a neglija, a nu se îngriji de ; ver-
nachlässigen, versäumen. 7585 Ha melj tizedes 
az eorizest el halgattia es az eó tizede alat való 
keosseget, vagy vakmereosegebeol, vagy gondui-
seletlensegebeol, az eorizetre es egieb keózeónseges 
Akarminemeó zolgalatra el nem Vetne, tehag az 
Tizedest húzón eot penzel bewntessek [Kv; KvLt 
Vegyes I I I . 16]. 7589/XVII. sz. eleje Ha peniglen 
az Ceh mesterek ez be giwtest valamely holnapban 
el halgatnak, eleőszeör egy forintal, masodczor 
ket forintal, harmadczor penigh negy forintal 
bwntettessenek [Kv; KőmCArt. 23]. 

1Ö. elnémul; a amuţ i ; verstummen. 7765 
azzal el halgata, és elis méne onnét [Marosbogát 
K K ; Mk V.V. 97 Varga István (20) jb vall.]. 
1804: égykor hallom hogy valami kutyák 
ugatva Sertéseket kergetnek ., idŏ múlva a 
kutyák el halgattak, de azután megint idŏ múlva 
haliám, hogy a kutyák . Sertéseket kergetnek 
[Dés; DLt 82/1820]. 1834 : látva hogy már reg-
geltől fogva készitgeti magáta , 's nints kivel be-
szélni el hallgattam [Bögöz U ; IB. Bentzedi 
Sándor ref. pap nyil. — aItalozással]. 

elhallgathat annyiban hagyhat ; a putea lăsa 
într-at î ta ; es dabei belassen können. 1741 : Nem-
zetes Szüágyi alias Lakatos Mihály, András es 
János Uraimék . . . továb az Ngod diffamatioját 
magok Nemesi szabadsagok(na)k meg bántódásá-
val s kissebbitésével már nem halgathattyák el, 
hanem . . . Nagodal modo quo Supra Tŏrvenyben 
szallanak magok bestelenitését diffamatioját mint 
Ak meg keresik és eret te Nagodat jure prosequallyak 
[Somlyó Sz; TK1]. 

elhallgatódik kb. figyelmen kívül hagyatik; a 
fi trecut cu vederea; nicht beachtet/außer Acht 
gelassen werden. 1583: Biro vram, es keouetke-
zendeo Birakis mindé(n) Negy hetben egzer az 
cédulát el iartassa es eo kmeket varosul egybe 
gywche, el se halgatoggyek ez Rend tartas, hogy 
Nem chak azokrol Akikét Biro vra(m) p(ro)-
ponal, hane(m) egieb fogiatkozasokrol is végezhes-
senek [Kv; TanJk V/3. 275b]. 

elhallgattatik 1. (végig) hallgattatik; a fi ascul-
t a t pînă la capăt ; angehört werden. 1873 : Fel-
hozatott a papi és kántor i pa j ták igazítása, fedése 
. . . és a rosz kerítéseknek kiigazítása, melyek 
roszalással el hal lgat ta t tak [Burjánosóbuda K ; 
RAk 18]. 

2. szó nélkül hagyatik, annyiban hagyat ik; a 
fi lăsat fără răspuns ; es dabei belassen werden. 
1776: ha efféle Casusok simplicit(er) el halgattat-
nának, sok szánszándekkal való cselekedendő 
dolgokis véletlen törteneteknek allegáltathatnának 
és igy sok rosz casusokra u t adattatnék [Déva; 
Ks 111 Vegyes ir.]. 

elhallik elhallatszik; a se auzi (pînă); zu hören 
sein. 1729: lá t tak a’ meg kötöztetteket* heverni 
a ' földön és 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 bŏgéseket halván, hogy ugjan a ' Falu egészen 
el irtozott beléje [Sövényfva K K ; TSb 51. - aTi. 
a kíméletlen adószedőktől]. 

elhalmoz határhalommal megjelöl; a indica cu 
movilă de hotar ; mit Grenzhaufen markieren-
1761 : Ami iránt . . . esketés vólt azt akkor élis 
vették vólt a ' Gyekelek és el halmozták [Szom-
battelke K ; Ks 4. VII. 10]. 

elhalogat későbbre tologat; a amîna mereu 
pentru mai tîrziu; nach und nach verschiebefl-
1586 : valamely Napot rendelnek az az zamweweo 
Vraim az tiztwiseleoknek es zamadoknak, Az 
Napot el Ne halogassa, ha penig el halogatna az 
eo zamadasat az neky rendeltetet es hirre teot 
Napról, Tehat mindé(n) engedelemnelkwl az Zam-
weweo Vraim huzon eot forintot Vegyenek az 
ollyan zemelyen [Kv; T a n J k J/1. 38]. 

elhalt 1. meghalt; decedat; verschieden, g e ' 
storben. 7589/XVII. sz. eleje : az eö Céhekről 
regen ki keolt Leuelek, melliek Zechy Miklósnak, 
es akkorbeli kŏmiues mestereknek, az eő el holt 
Attiaiknak, regenten az Vrban el niugat Biro tol. 
Polgaroktol ki adat ta t tanak uoltak (így 1) ez regi' 
segnek miatta telliesseggel erŏtlenne lŏttenek volfla 

[Kv; KőmCArt. 1]. 
2. elpusztult/döglött; pier i t ; umgekommen. 

7600: Karasznai Masas Tamasnak egy el holt 
loaert rendeltek fl. 8 [Kv; Szám. 9/III . 42]. 
1689: Vannak jelen dögei el holt Berbécs ju& 
és notin bőrek nő 220 [A.porumbák F ; UtI]-

3. élettelen; fără v ia ţă ; leblos. 7629: az ket 
Inast penig latam hogy igen el holtak és s e b e s e k 

[Kv; T J k 29]. 

elhalványodott elhalványult, halványra vált î 
devenit palid; blaß geworden. 7776 : fekszik vala 
az földön, . . . igen el hervatt , el h a l v á n y a d ó t t 

es el esett állapattjában [Nagyida K ; Told. 22J-

elhámlik lehámlik/váslik; a se zdreli/juli; sic* 
(ab)schälen. 1689 : szememmel látta(m) az e l 

mult Karátson után hogy elŏszszŏr az pitvarba*1 

eczákának idején untig paráználkodott az Mihály 
Deák Ur(am) feleségével el annyira hogy az hátároj 
az bŏr is el hámlott [Kopácsel P ; BK „Lupm 
Szurlásul relicta Sztánka" (30) jb vall.]. 

elhammahazlk e lhamvad; a se face cenuşă; 
veraschen/glimmen. 1770: égy Kapjoni Udvaí 
Cselédgye a ' mig ot t az Kalibámnál álla** 
az Tűzett melly el hammahazat t volt izditani (“ 
kezdém; mellyről meg intet t hogy ne b i z g a t n á m 

[Dés; JHbB 361]. 

elhamvad porrá/hamuvá ég (el) ; a se Pre*a£g 
ín cenuşă, a arde de t o t ; veräschern, zu Ascn 
werden. 1862: Bodrok (l) oloszi Templom 
lak minden épületek tűz ál tal e l h a m v a d v ^ 

segélygyűjtés rendeltetik [Gyalu K ; RAk 
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elhamvaszt hamuvá/porrá éget; a preface ín 
cenuşă, a arde de t o t ; ein/veräschern. 7865 
Bogártelke Községnek lakói f. ho 9re szomorú 
reggelre viradtak fel. Gonosz ember által támasz-
tot t tüz 30 házat mellék épületeivel hamvasztott 
el [Gyalu K ; RAk 100]. 7876 : 1868 október 11-én 
történt égés után, mely a fedelét és 22 gazdának 
egész életszerét elhamvasztotta, az egyházközség 
ideiglenes haranglábot épitettetett [Holtmaros MT ; 
ETF 107. 20]. 

elhány 1. eldob/vet; a arunca; wegwerfen. 
7573: Manyky Nagy Adam, azt vallya hogy 
hallotta agoston Mongia volt Mennye azzonember 
hayat hantak ely I t valaky tala(m) Tar ebagneo 
vagion I t az vczaban | Eoche tordan Meg talalta 
volt abramot kergette vgy zalat ely Eleotte 
hogi meg gwbayatis ely hanta [Kv ; T J k III/3. 
87, 217]. 1585 : (A) tolwaiok . . . vgy futamanak 
megh Az el futasban . . . el hantak fegywereket, 
kiket fekete Thoraa Vittek be [Kv ; T J k IV/1. 
486. - aKörösfeketetóra (B)]. 1604 : (A rablókat) 
"Wzy wala . . . , Cziwkliaiokot el haniak kiben 24 
forint arra bors wolt az lowatis el weue töllek 
[UszT 18/146]. 1630: ugj haniak el mind tüdejet 
majat kette(n) az diznonak [Mv; MvLt 290. 
222a]. 1667 : Monostorj Istua(n) vra(m) Nagy 
Szőtcz (!) Mihály Vra(m)nak Szölejeből az Szép 
Szőlő teőuet Veszszejeuel eggjűtt potentiose k j 
uagta . . . az teőb karait penigh mellyet eő kiglme 
pretendala hogy szép homlitasait k j szaggatta es 
el hanta uolna, ollya(n) uilagoson nem lathat tuk 
de az Vermet láttuk [Kv; R D L I . 148]. 1747: 
akkoronis feles Gerezdéket ta lál tak el-hanvaa 

[Mezőzáh T A ; Told. 28. - aA szőlőben]. 1774 : 
a szénát esős udŏben hordotta az kalangyaban 
égyb(en) penyeszedvén Ŏt szekernyit ha nem 
többet el kellett hannunk, mellyeknek hasznát 
nem lehetett Venni [Mocs K ; KS. Conscr.]. 
1805 : (A juhot) Farkas vagy medve által megsza-
gattatva és meg vesztegettetve találván a jobb 
részit a ' mellyet meg Lehetett enni o t t közönsége-
sen meg ettük, a többit el hántuk [Libánfva MT; 
Born. G. XVI, 1 Todorán Juon a Gligori (15) 
vall.]. 1830 : Ez ú jba irodott, 's ezt hánnya ela 

[T; Bosla. — aRájegyzés egy szb-i jelentésen]. 
1838 : a Czéh Articulussai is tsak Semmit érők 
tsak el hánni valók [Kv; AsztCLev. Prot. 9]. 
XIX. sz. köz. Küldök 14 Zsemlet, . . . a Marika 
rózsaszín othonkáját hozzá valo darabokkal . . . 
el ne hányják leg szikrább darab já t sem [BLt 
11 Cserei Róza férjéhez, Béldi Alberthez]. 

2. máshova hány ; a arunca ín altă par te ; 
verwerfen. 1735 : tartoznak gatot Csinálni a 
Csataniak az gát eleiben rakodot t porondot el 
hánni, az bonto tartó hoszszu f á t betenni kivan-
tatik [Dés; Jk]. 1769 Az U t a t az hol Lŏ j tŏs 
egyenesittessék meg . Az Útnak felső szinén a 
mely dombok tanáltatnak azokat el hányván 
tétessék igyenessé [UszLt XI I I . 97]. 

3. széthány; a împrăştia, a arunca ín toate 
părţüe; auseinanderwerfen. 1582: 12 Aúg(usti) 
fogattam negy Gywteot az Király retyre mert 
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az zeel az kalongyakat el hanta wolt, fizettem 
masfél-féla napszamot [Kv; Szám. 3/V. 21. — 
a Ér t sd : másfél-másfél]. 1586 : 15 Aug : az varas 
rétin az kalongiakat az Nagi zel el hanta vala 
leginnek (így!) atta(m) - /48 [Kv; i.h. 3/XXIV. 
32]. 1625 : enneke(m) aban az denotalt helyben 
Kalongaiaban zina(m) uolt, melliet az marhak el 
hantak, es az mit gioztek, meg is öttek benne 
[UszT 64a]. 1717 (A) kegyetlen, és hallatlan 
szélvész szintén nap haladat táyban, Négy 
meg Nyomult Asztagokot, s széna kálongyákot 
elhánt, és az útra ki teritette [Méhes T A ; Ap. 2 
Makai Mihály Apor Péterhez]. 1791 : most a ' 
Széna Hordás alkalmatosságával a ' Szénát hordo 
Marhás Emberek Marhájokat szabadon botsátván, 
a ' más Gazdák Nyillyaiban a ' Széna Bugjákban 
igen sok károkat tésznek, azokat el-galázolyák, el-
hányák [Kv; TanJk 54]. 

4. megtépáz; a strica; (zer)zausen. 1582: 14 
Oct(obris) Az zel hogy el hanta volt az Trombi-
tás hazat chynaltatta(m) megh Sendely keolt 
tyzen egy zaz warasse . . . lech zeget veottem 
Eottwent d. 6. Tyzen Eo t t zaz Sendely zegeth 
d. 50 [Kv; Szám 3/V. 24 Lederer Mihály sp 
kezével]. 

5. szétver/hány; a desface/strica şi a împrăşt ia ; 
auseinenderschlagen. 1592 : Ammeli hidat el han-
tak az Nadason, az Hidelűi Capitanok, tizedesek 
chinaltassak megh [Kv; TanJk 1/1. 182] | Hallot-
tam hogy Nywlad fanczialiake volna tudom 
hogy az fanchialiaknak kertekis vala rayta, vgia(n) 
az orozhegiek le vagtak vala onnét es ell hantak 
vala [Zetelaka U ; UszT]. 1596 : Az erdeòn ualo 
kertet mikor el hantak uala engem oda h y t t vala 
az A fia Palfi Istua(n), s latam hogy az gyepinek 
a ' helyie megh techik úala, a ' honna(n) el' hantak 
uala s az regj gyepy helynél hantak uala el [i.h. 
11/66 „Gregorius Miklos de Kobatfalua" pp (63) 
vall.]. 1603: Ezen Circalasban . . . lassak meg ö 
kk az Apro Sütő kexnenzeketis, és ha ollyra talalnak, 
kyt felelmes hellyre kemeny nélkül, Vdúaron, 
aúagy sendelyes ereze haza hea ala raka t tak volna 
. . . , az mint egyeb karos felelmes tüzelő helt , hogy 
el bontyak; azokatis el hannyak és el bonczak 
[Kv; TanJk 1/1. 449]. 1607 : az viz kerten alol 
az hol az varsa vezt el hánta Lazar Janos az peter 
Janos kertebe semmi birodalma ne(m) uala Lazar 
Janosnak sem az attyanak [Dánfva Cs; Eszt-Mk]. 
1620: az vayda Janos palloianal tanaczkoznak 
vala, mondák hogy az vayda Janos palloiat el 
hanniak, mert az falŭ főiden vagyo(n), de en 
mondek nekiek el ne hannia kegltek [RLt O. 5 
„Sos Mihály kidej Doboka m. vice b i r á j a " (48) 
vall.]. 1621 Aszolotis senkinek i t t ben az varos-
ba (n) ne legien szabad tar tanj , hane(m) az hol 
wolnais el hanniak [Kv; TanJk II/1. 319]. 1636 : 
Az biro Kovácz István monda hogi Nosza Város 
hannyuk el az kertet [Kvh; HSzjP]. 1679 : szilva 
aszalómra ra ment le vagta, el hanta [Dés; Jk] . 
1717: az Igenpatakiak . . . az revolutiotól fogva 
kezdették czivodni az Czelnaiakkala u g j hog j 
Kallyibaiokotis az Czelnaiak az Igen patakiak-
(na)k azon helyről el hanták [M.igen A F ; TGszc 
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51. — aEgy határrész felett]. 1746 azan betsüle-
tes Nemes Személyek parantsalánakis égy 
néhány embereiknek . . hogy azon nyomásban 
lévő törvénytelen kertet el hánnyák, a mint hogy 
elis hánták [Szentegyed SzD; Wass]. 1754 : az 
egész falu azon Majorház nevű hellyre petséttel 
ki hivattatván az ot tan bé gyepűltetett Alsoné 
Asz(sz)onyom Tanorokjához; a melly kőrűl lévő 
gyepűtis közönségesen el hánták [Gálfva K K ; 
Ks 66. 44. 17a] - L. még ETA I, 167 és HSzj 
fej és serfőzõ-verem ah 

6. el/feldúl; a devas ta ; zerstören, verlieeren. 
1653 Arra ugyan csak azt mondották a széke-
lyek: „hogy ők nem engedik hogy legyen, hanem 
reánk jőnek és elhányják a kastélyocskánkat [ETA 
I, 88 NSz]. 

7. szétvet; a lua cu sine, a strica; zer/auseinan-
derschlagen. 1701 Groff Apor István Uram 
az Hesdáthi határon malmomon aloll csak közel, 
edgj malmot erigalt, melly(ne)k gáttya miatt olly 
el szenyvedhetetlen kárban vagjok, hogj nem csak 
malom liellyem vész el, hanem kész malmomnakis 
igen kevés hasznát veszem. s edgy poszto 
dŭrŭczkŏ lŏ malmomatis el hánta a viz, Sŏ t t 
mihelyt kevés áradása vágjon az Viznek, az oltátol 
fogva az malombolis ki kell molnárim(nak) s egjeb 
embereknekis menni, mivel kŏrŭ l follya malmomat 
á Viz [Wass. Wass Dániel instr.]. 

8. levet; a arunca jos; abwerfen. 1780 I t ten 
nagyon hirdettek hogy Ngodat egy bolond lo 
el hanta [Baca SzD; TSb 24]. 

9. el vetél/vet; a avor ta ; verwerfen. 1623 
Moldouaboll az Nezter es Prut melleőll, Hauasel-
feoldebeőll az Duna melleől Jgen Jo fele Eoregh 
zeoke diznokott vetesse (n) 200 tenezteny valokot 
. . . Tarczion oly Mayort nekik ki tugion velek 
banny Malaczokot ne hanniak ell [Fog.; Törzs 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1669 Az pakular 
monda hogi oly roz szenat attal az Juhoknak 
hogi egi nehany el han t a az Bárányát [Uti]. 1749 
a Sertések az mult nyáron igen sindettek és dög-
löttek, Nemellyek pedig el hántak vagy meg ették 
malattzokot [Kiskend K K ; Ks 70 Szám. 51]. 

elhanyagol a nu îngriji îndeajuns, a neglija; 
vernachlässigen. 1850 : ha Malmunkot pusztulásra 
nem akaryuk ju t ta tn i a kŏ árát ki mivel tartozik 
szolgaitassa kezembe . . . ezt pedig káros lesz el 
hanyagolni, mert ha ezt most meg nem vészük 
tavaszig több nem vágadig (I) kŏ nelkült pedig 
egy Molnár sem tud ŏrŏlni [Kadács U ; Pf. Pálffi 
Dávid lev.]. 

elhányás 1. máshova hányás; aruncare ín altă 
parte, împrăştiere; Wegschütten. 1597 Orozhegy 
feltizes zabaditattia Zaz Pal altal Capitan Vra(m)-
mal az falu kózt úalo teóltest, mellyet Mattias 
Leórinch teóltett az orzagh vthan, el haniasra, 
ha az elótt ne(m) uolt [UszT 12/105]. 1825 k. 
az épittőnek jussa van Materiáléjit a Köz hellyen 
tartani ezek el hányása ellen protestálok [Torda; 
T L t Közig. ir. 252/1825 mell.]. 

2. szétverés/veretés; dărîmare, desfacere; Zer-
schlagen. 1625 uagion ennekem egy kertem . . 
Nem tudom mire ualo gondoltaba(n) az Jn(ctus) 
rèa ment es az Kertit auagy giepuiet el hanta, 
mely el haniasa auagy czelekedeti mia ennekem 
nagy karom kouetkezet [UszT 64a]. 1647 procla-
maltata Mihacz Istvánt Juhok kosaranak el hania-
saert [HSzj juhkosár ah]. 1654 (A) Ca(us)aEmer-
galt az Inctus Molnanak Gattyanak, Serebyinek, 
es Lajanak elhanyassaboll [Amadéfva Cs ; Eszt-Mkj-
1752 : parancsolván az Aszony Bánffi Imréimé 
Asz(szonyo)m minden egyéb épületek (ne) k el há-
nvása, és négy részre való osztása irántis, azokotis 

ell rontottúk [Buzd A F ; Ks 22. XXIa]. 
1754 akkor ment ki a' Falu azon Tanorok kt'rül 
lévő gyepűnek el hányására azt tudom hogy 
azon dolog Falu meg egyezéséből esett [Gálfva 
K K ; Ks 66. 44. 17a]. 

elhányat 1. más helyre hányat , á thánya t ; a 
face să fie aruncat ín alt loc ; wegschütten lassen-
1597 Az waros haznal à Mely Bűza wolt w a r o S 
Zamara, az az bűzat t hanyot tam el, . K e o t t 
(!) Embernek fyzete(m) egi Nopra az bűza h a n i a s e r t 
f - d 28 [Kv; Szám. 7/XI. 12 Stamp János 
kezével]. 

2. széthányat, a face să se dărîme/desfacă; 
zerschmeißen lassen. 1608 Ezért kellet tŏrueni-
hŏz hino(m) az al perest <rea> ment nemes 
uduar haza(m)ra . h a t karo kertet le u a g a t o t 

czŭrŏm . . fayat uagdaltat ta, el haniatta s 

hanta, Zolgajual [UszT 20/19]. 1712: az I n c t a 
kertész házamra . mera et Absoluta potefl-

tia Mediante azon Szolgaival és Jobbagyival 
reája menvén ra j ta levő hazamat és é p ü l e t e m e t 
le vágatta és el hanyat ta hasonlo keppe f l 

azon másodszor epittetet hazamat el h á n y a t t a 
es fait diribrol darabra el vagdaltat ta , és szelljel 
el hanyat ta [Torda; J H b LIVJ. 

3. el/lebontat; a face să fie demolat ; abtrage*1 

lassen. 1677/1681 Ugy vagyon volt ollyan szan-
déka űdvezült Atyám Uramnak eő Ng(na)k, hogy 
az Istalohaz közel épétetet hazakat el hányássá de 
abbeli szándékát véghez nem vit te [Vh; VhU 
480 Thököly Imre váh] 1725 ezen Malom hellyé* 
csak egy kővő malom volt, . . . el hanyotván azt 
az egy kővő malmot, azon hellyére ezt a ' mostanit 
két kőre csináltottak [Türe K ; Told. 28]. 1764' 
az utrizált gát miatt fel dúgúlt a ' Viz . . . a ' Marosoö 
ezen a ' gáton felyül lévő Malma alá, ugy hogy 
négy kereke lévén ezen Malomnak . . . edgy1' 
ket el-kellett hányatni [Vajdasztiván MT; J& v 

IX/46]. 
4. szétveret; a dispune să fie desfácu* > 

zerschlagen lassen. 1574: Az Thwzeleo heliekfleíc 

meg latasat es Bontását Most az Ideo Nem 
wedy, hane(m) ez vtan hogi meg Enged az Ide0, 

Eo k. Byro vram kapitan vraim altal Látass* 
meg, Es kyk Artalmaszok Minden kemeletlen 
haniassa [Kv; TanJk V/3. 100a]. 1581 Az 
det hazakat kit falwnak neweznek En el haflj^ ' 
tam vagdaltatam [Gyf; Törzs. Szentpáli Kot&* 
Mihály a fej-hez]. 160]. 1606 : (Az alpere?i 
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Tcigi ffinînt kiis karaczo(n) nap <rea> ment nemes 
nduarhaza(m)ra . bardocz falua(n) bardocz zeken 
n<duar>helj zekben . czúrŏm fayat uagdal-
tat ta, el lianiatta s hanta [UszT 20/19]. 7623 
Komanan az Gabanas liazatt es Jstallokot 
Czienaltassa igen Joli es zepen megh az seőueny 
padlasokott haníassa ell, es Dezkauall padoltassa 
megh [Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
7654 (A) Ca(us)a Emergalt az Inctus Molnanak 
Gattyanak, Serebyinek, es Lajanak elhanyassa-
boll, melybeol az D. Actornak Commissioja leue(n) 
az Uice Tisztre, hogy el hanyassak, es annak gattiat 
le zallissak, melyreol ugia(n) sententiajais extalt 
az D. Actornak [Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 7674 
Az udvarhazat Rákóczi Gaorgy el hanyata, 
azt mondták hogy sok buza fereg vagyon benne 
s azért hanyatta el [Mezőörményes K ; J H b K 
XX/201. 1689 Tuttomra egjebbe(n) eò kigjelme-
ket megh ne(tn) bántot tam hane(m) edgykbe(n) 
(!) hogj az én földemre hirem nélkül epittetet 
Malmot el hanyattam, azért ta lám enghem Kgl-
tekis ne(m) fog karhoztatni aszt mint enged-
hessem megh, kgltek itiletire tamasztom [Sző-
kefva K K ; Szád. Sárosi János lev.]. 1714 Az 
Vajda Sz Ivania hataron . . az Marusan altal 
az melly Pallót akar Kgld epitteni, vagy ha epit-
tetis bontassa s hányássá el ., mint hogj azon 
az hellye(n) eddigis nem volt Palló [SLt MN. 40. 
— •MTj. 1801 : oda magának Házat épitvén, 
áztat az akkoron volt . . . Néhai Teleki László 
Ur ő Nagysága, mint tulajdon ős Jószágáról . . 
el hányotta [F. szőcs SzD; TKl]. 1851 A' Kali-
bákot vgyan elhányatok, de mégis nem nagy 
haszon leve benne [Héjjasfva N K ; Pk. Nagy 
Károly lev.]. 

5. el/kivettet (a házból) ; a dispune să fie arun-
cat (din casă) ; hinausschmeißen lassen. 1680: 
Darko Kata, Tiszt: Csernatoni János Uramat, 
sok keserűséggel szidalmazassal, undok mocskos 
szókkal infestalta, javait el tékozlatta, gyermekit 
vélle el hányatta, és végre hitetleniil elis hadta 
[SzJK 145]. 

6. eldúlat; a dispune să fie devas ta t ; zerstö-
ren/verheeren lassen. 1711 k. valaki most ki 
nem jő, soha többször bizony Erdélyben bé nem 
bocsátják, sőt házát, jószágát tőből elhányatja 
s pusztítja és kegyelmetek örökké való számki-
vetésben marad [Rákos Cs; SzO VII , 172 Cserei 
Mihály a Moldovába kibujdosott kurucokat Rabu-
tin császári tábornok kegyeiméről és visszatérési 
lehetőségükről tájékoztatja]. 

elhányatás szétveretés; dărîmare, aruncare ; Zer-
legung, Abbrechung. 1581 Ezeknek wtanna ke-
gielmes wram be mentem az tanach vrakhoz 
minden keppen meg bezzellettem es Elejkben 
attam az v j kezdet hazaknak el haniatassomat 
[Gyf; Törzs. Kornis Mihály lev.]. 1602 : A boltokon 
es kamarakon keoweol walo kal ibakat az piattczrol 
minden "clieoteorteokeon estwe hazahoz vigie, 
Alioquin az vasarbiraknak Authoritasok legien el 
haniatasara [Kv; TauJk T/l. 424]. 

elhanyatlik 1. lehanyatlik/roskad, összecsuklik; 
a cădea grămadă; (dahin)sinken. 1590 Az vcza-
rolis ez varga georgy hayta es ugy talala Lenart 
vramnak az oldalat kin mingjart ell haniotlek, 
en oztan a ' borbélyhoz fűtek [Kv; T J k V/l . 4]. 

2. roskadozik; a se surpa, a se prăbuşi; mit 
dem Einsturz drohen. 1681 Ezen malom háznak 
viz felől való Talpfai, a' kő Pad Talp fájais, mint 
hogi igen el rothadott, mind a Malom ház, s mind 
a ' kő pad ighen el hanyatlót, dűló fiiben van [Vh; 
VhU 5 7 5 - 6 ] . 

elhanyatlott 1. roskadt, roskadozó; sürpat, gata 
să se surpe/prăbuşească; baufälig. 1724 Tar 
János Ur(a)m(na)k penig ada és engede, ugyan 
az maga részére jutót, el hanyatlót rosz paj tának 
az fáit, hogy el horgya mentől hamarébb [Asz; 
Borb. I]. 

2. hanyatlott, romlott ; decăzut; sclileclit ge-
worden, gesunken. 1811 A' Vallás' szolgainak 
el-hanyatlott állapotb(an) létek' alatt bizonyoson 
magán(a)k a’ Vallásnak tekintete-is szenved: 
valamint ellenb(en) annak díszére 's emolumen-
tumára tsalhatatlanul tartozik, hogy az ő szolgai 
ne szigorogjanak, hanem illendőleg fizettetvén, 
markoson Sz. Hívataljokhoz lássanak [Kv ; EFk-
Lt ad nr. 32.811 Krizbai Deső Elek kv-i ref pap 
kezével]. 

elhányattat 1. szétverettet; a dispune să se 
distrugă/desfacă; zerschlagen lassen. 1754 : a 
melly darab hellye vagyon . a Serbán Fiai 
házat is épitettenek volt, de az Ur Lugosi László 
ur(am) a maga Tisztartoját Jepura Todort ide 
való embereivel reá küldvén fejszékkel elhányot-
ta t ta , de a fákot el nem vagdolták [Tóhát A F ; 
J H b Juon Csifudán (38) jb vall.]. 

2. (földből) kivet tet ; a dispune să fie scos din 
pămînt ; (aus dem Boden) werfen/schlagen lassen. 
1781 : ez oljan Sŭ rŭ érdŏ volt nagy Csere tsutkok 
fák Tövis, Fŭz rakotya és egyeb tseplesekkel 

rakva volt a Nagy Fakót Puska Porral 
hanyatat ta el eo Nga [B ala vásár a K K ; Ks 
19/IV. 8]. 

elhányattatá* 1. szétszóratás; împrăştiere ; Zer-
streuung. 167811683 az sok felelmes es boldok-
talan üdőknek, szelvesse idestova el hanjot ta tasa 
utan, Is(te)n ismét ősve hozván bennünket, Mos-
tan j KegLelmes Urunk ŏ Nga Feidelesegeben(l) 
. . . , megoztozauk [Ks Kornis Gáspár kezével]. 

2. széthányatás; aruncare ín toate părţi le; 
Auseinanderwerfen. 1771 találtunk . . . kalongyá-
ban lévő búzáját széllyel hányván, s benne el is 
hordván, az el hányattatásban essö mia t t meg 
veszett kévéketis considerálva, buzabéli kára 
betsűltetett két kalongya [Grohat H ; Ks 80. 
XL. 12]. 

3. szétveretés; |spargere, stricare, desfacere; 
Zsrschlagen. 1763 : Tessék ezért Ngodnak azon 
gátnak az emiitett porondos és berkes hellyhez 
való kőttetését nem ellenzeni, és annak el-vágat-
tatásátol meg-Szűnvén, az . . . Mlgos L. Baronissa 
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Aszszony eŏ Nagának kárára és praejudiciumára 
nem intendálni [Körtvélyfája MT; J H b IX/44]. 
7769/7784 háromszor tudam azan . . . Kertnek 
eröszakas el hányat ta tását [Galambod MT; Told. 
29]. 7807 a ' meg tsonkit tatot t gát foldozása . . . 
meg mérettetvén talál ta tot t Más fél ölnyinek, 
innen az el hányat ta tás hellyetöl kezdve [A.jára 
T A ; BLt 12 Ujhellyi János (66) zs vall.] | a ' 
mostani viz follyomatig hagyat tatot t meg jo 
darab oh gát, hol esett a ' gátnak el hányattatása 
[uo.; i.h. Váradi Márton (39) zs vall.]. 

elhányattatik szétveretik; a fi dăr îmat ; zer-
schlagen werden. 1766 : az hátulsó Házatska el 
hányat ta tván ottis a ' Jószág hasittassék kétfelé 
[Torda; T J k V. 319]. 

elhanyigál 1. elhajigál 

elhányogat elhajigál; a arunca; (nacheinander) 
wegwerfen. 7699 : Lá tám hogy à Falus biro à 
Szálmát el hanyogatá a ' Farol [Hagymásbodor 

MT; Bál. 62]. 

elhányt 1. e ldobott /vetet t ; aruncat ; wegge-
worfen. 1763: azon Czédulát en találtam . . . 
szereteje küldöt te s innen gondolom hogj az már 
régi el hánt czedola vólt [Udvarfva MT; Told. 
44. 15]. 1840 A' Vám Házon tul vágynák heve-
rőbe, valami el hánt bonto, vagy csónak nagyon 
avaték darabok [Dés; DLt 132]. 

2. szétszórt; împrăş t ia t ; zerstreut. 7 732 : mi-
csoda dolog légyen annyi felé el hánt jószággal 
bajlódni és asztat akkor akkor Oeconomiara őszve 
haj tani [Kóród K K ; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 

3. szétvert; desfăcut, dăr îmat ; zerschlagen. 
1744 : az Querelans . . . Ins tant iá já t azzal conclu-
dallya, hogy Excellentiatok és Nagyságtok commit-
tallyon Nemes Doboka Vármegje Fő és Vice Tisz-
teinek hogy praetensivè el praedalt Gabonáit . . . 
Sz : Egyeddel refundaltassák, kárait restitualtassák, 
el hánt és égetett Kérté i t restauraltassák [Wass]. 
1754 : azon Szigetbeli Hellység régi Métaja emii-
t e t t Maros Solymosi H a t á r felöl amaz el hányott 
Kertig extendalodott e ? [H; GyK vk]. 1766 
utrizált Tisztarto Ur(am) az el hán j t Istállónak 
három fenjŏ Gerendáját egj Székelly Gyŏrgj 
nevű szenes Embernek adta el, de mi formálag 
adta nem tudhat tam meg máié: is [O.kocsárd 
K K ; Ks 8. XXV. 18]. 

elharagszik megharagszik; a se supăra; sich 
erbosen. 1618 Kamut i uram látá, hogy 
semmi az haszna, elharagvék és aperte kezde 
nékem mondani, hogy n e m igaz az, azmit mondok 
[BTN 96]. 

elháramük 1. e l tűnik; a dispărea; verschwinden. 
1799: Konya Antal i t ten Egerpatakon lakott, 
. . . annak utánna Egerpatakárol is el háromlott 

[HSzjP]. 
Az 'elszármazik' jel-sel is számolhatni. 

2. kb. elvesztegetődik; a se prăpădi/pierde;. 
verlorengehen. 7772 : volt két Béres szekér 
a ' Nyáron Gabona hordani a ' kettőből alig tud-
tam edgyet készíteni ide s tova ell háromlott 
[Hídvég Hsz; HSzjP]. 

elháramlódik elhárítódik; a se înlătura; besei-
tigt werden. 1671 Schizmatizalo probrosa deno-
minatiok el tavosztatodgjának minden űgjekezettet 
s engedelmességgel, hogy el háromlodgjanak alla-
boralunk . . . , hogy semmi alkalmatlankodó Refu-
tatiok ne hallattassanak [SzJk 117]. 

? elharánt elhárít ; a în lă tura; beseitigen.J7757 
néha küldött vgyan az Mltgs F,x£ctcratus oifficul-
tásokot ki, de abbais ollyan gonoszságot cseleke-
det t hogy az melly Perceptor Cliense volt, arról 
el harántot ta s mást adositott meg [Fráta K ; 
Ks 101 Cserei György kezével]. 

Tollvétséget sejtve, talán i t k á t b elhat int (1. ott) olvasatta 
számolhatni. 

elharap 1. leharap; a muşca (o bucată din ceva) ; 
abbeißen. 1590: az Peter kowachjne zinte vgj 
kurwasta az Js tuan kowachinet, mint az Jstwan 
kowachine eothet . . . . esmeg hallottam hogy Peter f 
kowachine monta the nagi Seggew, Monda Jstwan 
kowachine te kurwa ha igen nag j ha t harapj el 
benne | Peter kowach zida J s tuan kowachinet, 
Menj be te nag seggw kurwa. Monda Js tuan 
kowachne, ha igen Nagj harapiel (I) bennea [Kv ; 
T J k V/l . 41. - aEz az adalék „Kaniagiartho (!> 
András leania Sophia" vall-ából]. 

2. átv k iharap; a ciupi; ausbeißen. 7757 : ô 
Nga . . . azokbol egyszer 's másszor kíllyebb kii-
lyebb kertelvén, annyira valót el csipett harapott , 
hogy jo rendin két annyira nevekedett, mint az 
én mellette lévő örökségem [WLt]. 

elharapódzik tovaterjed (a tűz) ; a se înt inde; 
(Feuer) um sich greifen. 1733 a Tűz azon p(rae)-
memoralt szénáig el harapedzott vólt de a széná-
nál meg oltották [Árapatak Hsz ; BLt 1 Joannes 
Biró (29) jb vall.]. 

elharapózik 1. tovaterjed (a t űz ) ; a se întinde; 
(Feuer) um sich greifen. 1697 azon szának az 
tűzokőt meg nem oltották az tűz el harapózván 
[K ; Ks 90 vk]. 1718 tavaly min t egy 7e(xn)ber 
tajb(an) eget èl . . . major haza èfel tajb(ai>), 
micsoda helt mi formab(an) és mint harapozot 
el a tűz ne(m) tudom [Branyicska H ; J H b Oprisa 
Juon (34) jb vall.]. 1764 más felöl jŏt nagy avar 
égés az én szénafüvem felé, s két felé szakadván* 
edgjik ága az én rétem széle t á j án el alut, a ' más 
ága pediglen el harapazott a mostani s z e n a f ŭ v e 
felé [Torda; T J k V. 243]. 1794 az magam Testver 
ötsemis gyuj ta t t volt meg egy rakás Száraz ágat 

onnanis a tüz el harapozott mások helyeire 
is, és eszsze ment a Vcnutz altal gyujtatt 
avarral [Nagykristolc BSz; J H b ] . 

2. (járvány) elhatalmasodik; a . se răspîndi; 
(Epidemie) sich ausbreiten. 1818: I t ten Ugj*0 
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bajason vagyunk. Most ismét a Verés Himlő mely 
éppen Scárlat vagy Petéts, annyira el harapozatt 
Falunkba, hogy Majd Minden Háznál, betegek vad-
nak [Galac BN; WLt Kováts Mihály gondv. lev.]. 

3. elhatol; a pătrunde/răzbate; dringen. 7777 
Ezen helljet . . . mí Szakaturiak irtottuk ki nagy 
eleven erdŏbŭl, meddig extendálodik nem tudom, 
mivel az Koldusok Kalljibájok az Bűdős Forás 
mellett, tsak kevés helljett volt, az több helly 
penig erdŏbŭl állott ugyan, de az Kalljibákra valo 
nézve az nevezett® az körüli valo hellyre is el 
harapozott [Szakatura SzD; TL. — aTi. a valla-
tásban szóban forgó személy]. 

elharapózott 1. tovaterjedt; întins; um sich 
gegriffen. 1733 Hallottam . . . hogy Joo Mihály 
és Farkas Janos gyújtották volna meg az Utrum-
b(an) forgó Széna rétet s annak el harapozott 
Tüzétől gyúlt volna meg az Réten lévő Széna 
ÍErősd Hsz; BLt 7 Moch. Bongh (46) lib. vall.]. 
7878/7820 ki kötvén az égi tűztől, és gonosz 
ember gyujtogatása, vagy pedig a Falubelieknek 
vigyázatlansága miatt támadott, 's házról házra 
el harapazatt égésből . következő károkat, 
mellyeket az Árva tartozik szenvedni [Kv; Pk 4]. 

2. elszaporodott/hatalmasodott; înmulţit; über-
handgenommen. 7858 Tartandó Czéh gyűlés 
alkalmával felhozatván mi szerént a ' már nagyban 
el harapózott és meg sokasult Czéh ellemeseket 
(!) (: fusereket:) illő útra térittetésért az illető 
hatoságnak anyivalis inkáb által adni, mint hogy 
hovátovább a' nagy elszaporodás miatt, a Czehális 
Mesterek jogai merőben letipor tatnak és meg 
semmisittetnek [Kv; AsztCLev. Hat . Prot.]. 

elharaptatik leharaptatik; a fi muşcat; abge-
bissen werden. 1837 : Rotár Nátu j . jobb füle 
csorba, verekedés közbe verekedő társai által az 
elharaptatván [DLt 405 nyomt. kl]. 

elhárint elhárít; a înlătura; beseitigen, abwen-
den. 1766 Akarja az A ö kegyelme az Evictiotis 
a ' maga válláról el hárintani [Torda; TJk V. 
314]. 1802 : (Az) adósságnak ennyi részb(en) meg 
fizetésit, akár mint igyekezzék magáról elhárin-
tani, . . aztott mind azon által a mostani Tör-
vények fenn állása mellett, és meg Sértődések 
nélkült meg nem nyerheti [Torda; TLt Közig, 
ir. sztlan „Gálffi Joseff vice ispány" kezével]. 

elhárintás 1. megakadályozás, elhárítás; împie-
dicare, înlăturare; Verhinderung, Beseitigung. 
1760 k. mind ezeknek el harintasára köteles a 
Dékány az illjetén rosz gyepűt tartó szokásos 
Gazda ellen panaszolni [Torda; KW]. 1822: az 
Istálló csúnyasága következhető el-hárintásáért, 
's a' szükséges Lépések meg-tételéért . . . párt 
kéreka [Dés; DLt 633. - aA tütakozó iratból]. 
1850 : Bencsik János . . . remekje eddig elé 
hol egy hol más segédjei által készültek . . . annak 
el harintása okáért, a' még hátra lévő kevés mún-
káját czéh béli Társunk Lakatos Beniáminnál be vé-
gezni rendeltete(tt) [Kv; AsztCLev. Hat. prot. 30]. 

2. elkerülés; evitare; Vermeidung. 1809 : a 
Polgári Hivatalokban lévő Tisztek a Szabadság 
idejével oly formán viszszá élnek (így!), hogy 
annak ki telésivelis, a nélkül, hogy előre meg 
hosszabbittatni engedtetnék; Hivatalok mellett 
meg nem jelennek . méltóztatott ezen rendet-
lenségnek, melly az Elöljárótól valo Függései is 
ellenkezik, de az Hivataloknakis Hátra maradásá-
val szokott megtörténni, további el hárintására 
azt parantsolni, hogy ennek utánna a szabadság 
ideje irás által kéretessek ki, az Elöljáróktól, 
irásbanis adatassék ki azok által oly móddal, hogy 
abban fel jegyezve légyen mind az el Menetelnek, 
mind a Visza jövetelnek Napja [UszLt ComGub. 
1694 gub.]. 

3. eltávolítás/távoztatás ; îndepărtare, înlătu-
rare ; Beseitigung. 7 783 azon impedimentuinok 
el harintásában, és tzelunknak el érésében . . . 
ezen alazatos Instantiánk al(ta)l recurraltunk 
Nagytságod Kegyessegihez [Ádámos K K ; Pk 7]. 
1810 : még máig Sints kinek kinek a' maga portioja 
tisztán megkülőmbőztetve, — ezért . . . gyakorta 
Nehézség támad, melynek elhárintására ezután 
Szűkség ezen Táblákot excindáltatni [Varsolc Sz; 
Ks 76 Conscr. 337]. 

4. megszüntetés; lichidare; Abschaffung. 1850 : 
ezen rendetlenség el haríntasa tekintetéből 
jegyző könyvbe igtatni rendelteteta [Kv; AsztCLev. 
Hat. Prot. 30. — aTi. a határozat]. 

elhárintatik elháríttatik; a se împiedica; be-
seitigt werden. 1827 : A' kaszálásért, gyűjtésért, 
és bé hordásért mint hogy a' Papi széna fűtől 
távol esik, és a sok járás által valo idő vesztegetés 
el hárintássék minden ember tartozik égy fél 
napi kézi munkát tenni [SzConscr. külön mell.]. 

elhárinthat elháríthat; a putea înlătura; beseiti-
gen können. 1795 : azan Differentiat . . . ez úttal 
el nem hárinthattya [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

elhárinthatás elháríthatás, lehető elhárítás; posi-
bilitate de înlăturare ; Möglichkeit der Beseitigung. 
1825: Interimalis Fő Hadnagy . . . a ' nevezett 
akadállyok el-hárinthatása tekintetéből — elé-
gendő számú rabokat parantsolt ki a ' Köveknek, 
s Fáknak , senkinek nem praejudicálo hellyre 
hellyheztetése tekintetéből [Torda; TLt Közig, 
ír. 252]. 

elhárintódlk elhárítódik; a se înlătura; beseitigt 
werden. 1853 Albisi Bartos Sándor és Ferentz 
testvérek . . . panaszok következtében ki nevez-
tettünk mint Dálnok falva hites Elöljárói hogy a 
fen irt testverek által birtoklo egy főidet* a 
Szomszéd földekkel mérjük egyenlő nagyságra és 
kövekkel annak széleit jelejj ük-ki hogy a Szom-
szédokkali egyenetlenség az által hárintodjék el 
[Albis Hsz; BLev. — *Köv. a határolás]. 

elhárít 1. el/félretesz; a puné la o parte ; fort/weg-
legen. 1760: feles emberei voltanak eö keglmének 
. . . mindennek kinek Légejje, kinek penig egyéb 
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edényetskéje volt és azokat mind meg töltögették 
az Aszony eô Nga számára szedet Borbéli Interes-
ből . . . még ugyan akkor egy Csebrünket el hárí-
to t ták volt az eŏ Keglme emberei de mit tsináltak 
véle nem tudom [Szászörményes K K ; Ks 92. 
— aMás valló: akkoron égy nagy Csebrünket 
félre tették volt, de mi t t tsinaltanak véle nem 
tudom]. 

2. ? félre/megdőlt; a înclina într-o par te ; um-
stoßen. 7752 : Ugyan el hari tot ta a szél a széna 
buglyaimot [O.csesztve A F ; Ks 83 „St . Weegh 
de Kobor" lev.]. 

3. átv elterel/oszlat; a îndepăr ta ; beseitigen, 
abwenden. 1793: jöttenek bé némelly emberek, 
ollyan jelentéssel hogy az all peres kendert, és 
fonálatt Árulgat, de ezeket akkor, hol egy, hogy 
(!) más fogásokkal, magáról el kivánta Harít tani 
[Déva; Ks 114. Vegyes ir. J k 356]. 

4. megakadályoz, kivéd; a împiedica/para; ver-
hindern, abwehren. 1867 Hivataloson figyelmez-
tetnek a ' T. Papok ne tegyék ki magokat a ' kimu-
tatások® készítésében hanyagságok által oly komoly 
kellemetlenségeknek, melyeket elhárítani az Egy-
házi hatóságoknak nem áll hatalmokban [Gyalu 
K ; RAk 158. - ®A katonaköteleseké]. 

elhárítás 1. eltávolítás, rég eltávoztatás; înlă-
turare, îndepărtare; Beseitigung. 1682: A szuk-
ségh, és nagy akadályok (na) k el hárítása, közön-
séges consensusbol k ivan ta : hogy Sajó Kereszt 
Urt adjungallyuk Sz : Andráshoz, Fellakot Sárvár-
hoz, Berétét penigh Nagy faluhoz [SzJk 16]. 
1803: az osztálybéli nehézségeknek annál jobb 
móddal lehető el hárításokra nézve' a follyo Holnap 
22ik napjára, vagy szemellyesen vagy eléggé 
Instruált Törvényes Plenipotentiariussa által ide 
okvetlen meg jelenni ne terheltessék [Mv; J H b 
XLVI/6 Cserei Farkas kezévfel]. 

2. eloszlatás ; împrăştiere ; Zerstreuung. 1703 : 
az Nemes ország . . . Lépet t a leg kŏzelebbik 
Gyŭlesben arra, hogy az egeszsz Országra ahoz 
illendő Instructioval bocsáttassanak az Három 
Natiobol Investigatorok, ki mellé a sok gyanúknak 
el hárítására, adjungaltassanak mind az Mltsgs 
Generális, mind az Mltsgs Cameralis Commissio 
embereiis [UszLt IX. 77. 65 gub.]. 

3. megszüntetés; în lă turare; Abschaffung. 1814: 
A pintze Földe Felettébb valo Nyirkassága elhárit-
tásáia, abban Árkokat vágat ta tot t , és Csatornát 
Készíttetvén, a ' vizet abból ki vette [Banyica K ; 
BfR 117/1 Kertész Ursz (60) hortulanus vall.]. 

elháríthat e l távozta that ; a putea evi ta ; beseiti-
gen/abwenden können. 1697 tűz miat t valo szer-
telen károsodást valamiképpen vigyázassál 
elharithatnok rollunk [Dés; Jk] . 

elháríthatás lehető elhárítás, elhárítási lehetőség; 
posibilitate de înlăturare; Möglichkeit der Beseiti-
gung/Abwendung: 1795 : Mind ezenn következett 
okozott, s továbbrais következendő károsittotá-
soknak s panaszoknak meg elŏzhetesek, 's végsó 
elháríthat ások végett . . . Tessék . . . mind Mal-

makot mind pedig annak Gát tyát . . alább 
szálittotni [Ádámos K K ; J H b XIX/4. 8]. 

elháríthatatlan eltávolíthatatlan; de neînlătu-
r a t ; nicht entfernbar, unabwendbar. 1770 : adá 
magát elő ülyen el hárithatatlan akadék [M.fráta 
K; CsS]. 

elháríttat eltávolíttat; a face să fie în lă tura t ; 
beseitigen/abwenden lassen. 1795 : a Ngtok neve-
zett Malma az elébbeni sok rendbéli jelentett 
károsittotásokra s azokat meg előztettni, s el 
háríttotni kívánó Admonitiokra edgy Singelis 
alább nem szálittatott [Ádámos K K ; J H b 
XIX/48]. 

elharizsál el/szertekotorgat; a scormoni/împrăş-
tia; nach und nach wegscharen. 1777: Racz Szimion 
. . . az Tűzetel harisalván egy Cserépben haram 
Szenet vett [Ludvég K ; KLev. Harasztosan Petre 
(50) zs vall.]. 

elhasad ketté/végighasad; a se despica; sich spal-
ten | meghasad; a c răpa ; einem Riß bekommen. 
1632: ejel jöue oda en hozzam Berej Janos s fel 
keőlte, megh ugia(n) nehezen kelek fel s el hiua 
engemet s muta ta az ablakat hogi mint vagtak be 
hogi az ablak kerezti el hasadot [Mv; MvLt 290. 
83b]. 7699 : Ezen malom négj kŏvŭ , melynek folyo 
kövei ige(n) megh vásottak, alkŏvei penig el 
hasat tak és el vástak [AF; LLt Gyulafi László 
lelt.]. 1756: Vágjon egjes Kar szék, egjike el 
hasadván 3. szkábával erŏsitetett meg nro 8 
[Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 25]. 1761 : (A 
fazekak) töbire mind el hasadtanak volt [Bra-
nyicska H ; J H b XXXV/45. 7]. 1816 a . . . 
D(omi)nalis Birot az ŏklivel Szemközt ugy pofon 
ŭ te t te hogy a Szemŏldekén fejül a bőr el hasodván 
a vér el lepte [M.köblös SzD; R L t Kállai Sándor 
felesége Morár Irina vall.]. 1846 : Darvas János 
paltzájávai ugy ü tö t t Virág László felé, hogy 
ennek ortzaját találván az ettzere el hasadott s a 
Vér kezdet folyni [Dés; DLt 530/1847. 6-hoz]. 
1847 A ' Templom régi desolált állapotjában va-
gyon. Az egyik harang el hasadva . . . a ' Bástya 
alatti pintzében vagyon [Cege SzD; Wass]. 1851 : 
a ' középső kőpad elhasadott, és két vas szkábákkal 
erősíttetett [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

elhasadozik 1. (több helyen) meghasad/hasado-
z ik ; a se crăpa; sich spalten. 1638 En az Talp 
fanak oculalasaba(n) ot nem volta(m), hanem ez 
minap . . . Lakatos Giörgy m u t a t a hogy mint 
el hasadozot az haza felöl, az szeker Geörzölése (!) 
miat t [Mv; MvLt 291. 163a]. 1681 : Va jda Hunyad 
vára . . . Délről valo Szegelet kő bas tya ja . . . az 
vár hidgya felől valo oldala ighen el hasadozott, 
ki felé kezdett dűlni, S — ha meg nem erössitik 
nem sokara leis szakad [Vh; VhU 502, 504]. 
1718 az üveg Palaczkokkal vágjon nagj bajom 
Ngos Ur(am) mivel allo helyib(en) az edgyik el 
hasadazot [Nsz; Ks] 96 Bornemisza Imre lev.]. 
1761 : (A fazekak) hol vadnak, és miér t hasadoztak 
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el [Branyicska H ; JHb XXXV/45. 14]. 1842 
A' Csiga Tárgy anyira el juggalodott és hasadozott 
a' kapcsokkal a’ használat által hogy kőzelebbről 
az belső hidhoz bé verendő czővekekhez nem hasz-
nálható [Dés; DLt 1547]. 

2. megrepedezik; a crãpa ín mai multe locuri; 
Risse bekommen. 1799 Bán György ő kegyel-
mének a’ fia is Sámuel rongyoson mezitláb 
járt, a’ Lába mind el sült, el hasadozott, ollyan 
volt mint a' Szén [Mv MvLev. Vall. 2 Balog Ádám 
civis (51) vall.]. 

elhasadozott meg/összehasadozott; crăpat ė, ge-
sprungen/spalten. 1761 (Baczoni Dániel) valami 
haszontalan el hasadazat fozakakat tudokozat 
volna, hogj hol vadnak, és miért hasadoztak el 
[Branyicska H ; J H b XXXV/45. 14]. 1830 az 
első Szobába ablakjának négy táblái el hasa-
dozottak [Kv; Somb. II]. 1849 Vagyon égy 
hoszszu párkányos és égy más rövidebb el hasa-
dozott 's rongyolt konyha fenyő fa asztalok (ígv !) 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

elhasadt kettéhasadt; crăpat ín două; entzwei 
gespaltet | meghasadt; crăpat; gespaltet. 1592: az 
Tekeneka inkab mind el liasattakb Tchak 2 fog 
epp lenni [Kv; Szám. 5/XIV. 4 Éppel Péter 
sp kezével. — aÉrtsd tekenők. bEz határozott 
igealaknak is felfogható]. 1754 (A) kis kamara-
ban tanaltatott egj el hasat vetélő Deszka 
[Ádámos K K ; JHb XIX/10]. 1756 Vágjon el 
hasadott Puska [JHb XXXV/35. 23]. 1813 
Törött szájú Czilinder 1 El Hasadott Czi-
linder 4 Egy szegeletes hasatt Üveg 1 [Veres-
egyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 
1830 a Téli kŭlsö ablaknak üvegei pedig egy 
elhasadt táblán kivül mind épek [Kv; Somb. II]. 
1840: egy el hasadt kápáju nyereg [HSzj kápa al.]. 
1851 : egy mind két végén elhasadt almatörő 
válu [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

elhasít 1. kettéhasít; a despica ín două; zerspal-
ten | behasít; a crăpa; aufschlitzen, einreißen. 
1630 Szalaj Giőrgj hogj be nem ereztek mind 
be szaggata az ablakot . . . az aitotis el hasita 
mert be tamaztottuk vala ket faval [Mv; MvLt 
290. 205a]. 1744 Ezen házak előtt egj régi nagj 
burkos Zádok fa, fa kapczokkal ŏszve foglalva, 
minthogh az Szél el hasította volt [Csicsć Cs; 
Ks 65. 44. 12]. 

2. elrepeszt; a crăpa; sprengen. 1821 (A ház-
nak) az útzára nyilo ablakából a ' Jégesső ki ron-
tott hat karikát és hetet el hasított [Koionka 
MT; Told.]. 

3. elszakít; a rupe/sfîşia; zerreißen. 1779 : egy 
gát ág az ingbe akadván el hasittá az inget [Bere-
keresztúr MT; Szaraz Judith cons. Samuelis 
Szekely (40) lib. vall.]. 

elvág/szakít; a tăia/rupe; ab/losreißen. 1724 
Tudgjaé . . . ä tanú, hogy az Kis Kŭkŭ l lŏnek 
réghi járása és folyása, melly az Kŭkŭ l lŏnek két 
felén lévő Faluk határit edgjmástol el hasította, 
hol volt ? [Kük.; Ks 12/111 vk]. 1754 Ez előtt 

hány Esztendőkkel szakasztotta el a' Maros Vize 
a ' Maros Németi határ széliből, mi formában lett 
azon avulsio, apród ónként lotsogtattae által a 
viz ? vagy egész darabban hasította el ? az 
el szaggatás után mindenkoron békeséges 
Urasággal birták volna, mind ezen folyó Eszten-
deig ? [H; GyK vkj. 1765/1770 az Viz az Expo-
nens Vr főidét mossa máig is és szaggattva szün-
telen ha eleit nem veszi ell is hasittya, a mint 
hozzája Fogott [Széplak KK ; SLt Transm. 350]. 

elhasított 1. végighasított; despicat ín două; auf-
geschlitzt | el/behasított; crăpat; eingerißen. 1849: 
Egy hoszszu ládais van ezen gabanásba, — el 
hasitatt fedelével [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

2. kettéosztott/vágott; împărţit ín două; (in 
zwei Teile) geteilt. 1803 az el hasított Szöllönek 
egyik tzövektöl a másikig az az végig mesgyéit 
vagy barázdáját ki rajzoltuk volna [Kv ; Pk 3j. 

elhasogat 1. széthasogat; a despica; nach und 
nach (auf)spalten. 1592 Veòttem 4 fwrez dezkat, 
kit oda uitettem kin abarlottak kin vagtak melliet 
kitt el hasogattak kit el uittek, fizettem erte 
f 0 d 40 [Kv; Szám. 5/XIV. 130 Éppel Péter sp 
kezével]. 1706 (A katonák) Ajtokot el hasogattak 
s el egettek A kertbeli vetement a marhákkal 
meg étették s el tapodtatták [Hsz; Törzs Rákóczi 
lelt.]. 1736 Tisztarto Ura(m) Paczával maga 
is vert dőffett a Falu Libellussat az Fejemen el 
hasagatta [Récse F ; JHbT]. 1763 ama Serény 
Szászak a kik hirtelen Szőlőjeket ki ha j ta t ták 
a Ho s az Havas eső Szél a Fá já t mind el hasagatta 
[Kóród K K ; Ks CII. 19 Szarka József t t lev.] | 
Az Uraság dinnyéit kik lopták és hasogatták 
el ? [Kük.; Ks vk]. 1802 : Frantz Mŭller Szattler-
nek a' Feleségét Delucio János . . . meg ragadta 
torkon, főidre le verte, fŏkŏ tŏ jét Fejéből, Nyakáról 
a’ keszkenyŏt és a gránátokat, ugy az elŏ ruháját 

le tépvén, azokat el szaggatta, és hasogatta 
[Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

2. fel/összehasogat; a sparge/despica; aufspal-
ten/spleißen. 1604 Az tho helyen . . egy Peter 
Mihály neuy embernek leouetejneka hordo fal 
faiat el hasogattúk vala [UszT 18/107. — aOlv.: 
lövéteinek]. 1735 : az Nimet erŏssen megh veré 
véresité fejét rutul bé tőré, ra j ta levő kŏdmŏnetis 
az veréssel mind el szaggatá, hasogata [Gáncs/ 
Csicsógyörgyfva SzD; TK1]. 1843 : 10 darab fa 
végeket én el hasagattam [Dés; DLt 410]. 

3. elszaggat; a rupe/sfîşia; zerreißen. 1827 : 
meg rantzigálván az Ujjasát el hasagatták [Mészkő 
TA; Mészkői lev.]. 

4. felszabdal; a parcela; zerstüc^eln, aufspalten. 
1667 k. ez a föld ugy tudom huzon ha t eörégh 
kóblós, magam vetettem ha el nem hasogattak 
[Kv; Ks 11. XLV. 10]. 1741 Kornis rész kaszá-
lója véginél lévő régi Tó dugáson feljüll eöt darab 
szántó föl (!) az odalba, az mint most el vadnak 
hasogatva Kornis részre való volna [Velkér TA; 
Ks]. 1796 i t t Ilentzfalván 's Makfalván a ' Joszá-
gokot el hasogatták két felé osztották [DLev. 3. 
XXXV. 41. 

60 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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Ha. 7827 el hasagatva [Szind ,TA; Mészkői 
lev.]. 

elhasznál felhasznál; a întrebuinţa/folosi; be-
nutzen. 7830 : a ' Gŏrgényi Udvar hordatott volt 
a ' Fürész Malom hely körül Eszköz fákat, de a ' 
Remeteiek, az ŏk Határokra lévén az Eszköz 
fák le rakva, nem engedték meg az épittést, azután 
az Udvar el-használta az Eszköz fákat [Born. G. 
XXIV. 1 „Ant. Jankó de Mikháza" (48) vall.]. 

elhasználás felhasználás; întrebuinţare, folosire ; 
Benutzung. 7834 a mul t holdnap September 
14-dikén ta r ta to t t Köz Gyülésünkön conclu-
dálának makbéli Is ten áldásának el használá-
sáról [Nagybacon Hsz; HszjP]. 7837 adának el 
egy nyoltad (!) fél őlős Szélességű Tőrőkbuza 
Főldőtt Zállogban négy bé vetésekig — avagy 
négy Termése el használlásáig [Asz; Borb. I]. 

elhasználhat felhasználhat; a putea întrebuinţa; 
gebrauchen können. 1843 : (A földet) a ' Tavasszal 
felszántatta, 's bé vet tet te Tŏrőkbuzával, kölessel, 
's Lennel — de a ' Termésit nem használhatta el 
. . . a ' Nyáron kaszálás t á j a t t egy éjszaka hajnal 
felé lekaszáltatták 's az ár viz elvitte [Bodola 
Hsz ; BLt 12 Farkas Josef (70) szolg. ember vall.]. 

elhasználódik felhasználódik; a fi folosit; be-
nütz t werden. 1829 : magam is vittem egy nagy 
Vatzkor Fá t . . . Vajda Urnák s maga házánál el 
hasznalodott [Mezőkölpény MT; TSb Korso István 
(49) vall.]. 

elhat 1. el jut/hatol; a a junge; hingelangen. 
1786 : a Sánczok ki hányasa előtt midőn az eső-
zésektől a Kur ta pa tak meg áradot, az Stabalis-
nak (így!) * udvarát, és pinczéit ugy el fogta a 
viz, hogy éppen az épületekig, s házokig is el 
hatot [Nagyajta Hsz; J H b XVIII/29. - a Ér t sd : 
stabális háznak]. 

2. ts á t j á r /ha t ; a pă t runde ; durchdringen. 
1586 : De hogy ot ben rutolkodek* a ' hazat a ' 
zagha mind el ha t ta vala, es az vendegekis fel 
kelenek, Leorinczet penig k j vitetek [Kv; T J k 
IV/1. 547. — *Az okádozó/öklendező részeg]. 

3. áthat , erőt vesz r a j t a ; a-1 pătrunde, a-1 birui; 
überwältigen. 1573: Az orwosis azt Monta hogi 
Nem haznalhat neky. Mert Igen ely hatotta* 
£Kv; T J k III /3. 114. — aA méreg]. 

elhatalmasított erőszakkal/önkényesen elvet t ; 
lua t cu fo r ţa ; mit Gewalt (ab)genommen. 1840: 
a ' Báró Diószegi házom u t á n járó elhatalmasított 
földem [Dés; DLt 1053]. 

elhatalmasnl elhatatmasodik/hatalmazik; a de-
veni tare/puternic; groß werden, sich ausbreiten. 
1606 : Migh Zekel Moises az Aknán el ne(m) hatal-
masult, addig az fenyeò kúton beleól az mely ú t 
megien, melegh patak felf el, addig az Kechet 
megiejenek reghi eós birodalma vala [UszT 20/71 
„Benedict(us) Vas de Martonos pedes pixidar(ius)" 
(60) vall.]. 

elhatalmazik 1. hatalomra kap, hatalmassá 
lesz/válik; a se întări, a prinde puter i ; mächtig 
werden, zu Macht gelangen. 1699 : az en kedves 
Felesegem Kapi Anna az en hozzám valo eő 
kőtelességé(ne)k meg felelt: úgymint kivált-
képpen az én kisirtet nyomoruságimb(an) is, az 
mi űdőn tudni illik én bujdosó vóltam Törők 
országb(an), meg penig oljkor, mikor az idegen 
Nemzett, nagj erőtt vet t és igen elhatalmazott, 
ebben az mi boldogtalan Erdélyi hazánkb(an) 
[Mk Macskásy Boldizsár végr.]. 

2. elhatalmasodik; a se ext inde; überhand-
nehmen, an Macht zunehinen. 1709 az sok égre 
kiáltó vétek igen elhatalmazott [TT 1891. 269 
SzZsN]. 1730 : ittenis azonn nyavalya annyira el 
hatalmazott, hogy tsak nem egesz Városi Embe-
reink Cselédestől abban fetrengenek [Kv; Ks 99 
Boros György lev.]. 1742 : már száz falu van infi-
ciálva . . . éppen semmi reménség nincsen, hogy 
még szűntethessek az Maroson tul az Pestist, ugj 
elhatalmazot, már az Pestisben ha t ezer embernel 
tőbb holt még, csak ZÜahon és Desen ezer öt száz-
nál több holt meg [Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 

él-határ barázda kb. (hegyélen fekvő) határmezs-
gye ; hat, răzor; (an der Bergkante liegende) 
Grenzfurche. 7808 : 4 jó közönséges lépésnyi 
Föld a ' Tktës Keresztes János Ur által birando 
Torma rész Földhöz vagyon el-borozdolva a ' régi 
gyepes él határ borozdán belöll [Felőr SzD; Bet. 6 
„Ioan Junior Süket" (44) col. vall.]. 

él-határméta kb. (hegyélen fekvő) határmezs-
gye; ha t , răzor; (an der Bergkante liegende) Grenz-
furche. 7808; ezen Tőrök buza főidet . egy 
meredek gyepes él vagy-is Borozda ha tároz ta 
meg; tehát azon gyepes él H a t á r métá ig az én 
értemre a Tktes Exponens Urnák édes Annya 
. . . háborgatás nélkül békességesen b i r ta [Felőr 
SzD; Bet. 6 Mich. Süket (30) col. vall.]. 

elhatárol kihatárol; a hotărnici ; abgrenzen. 
1606 : m i h a l j deák vram, az eö feöldeben el z a n t o t 

volna es az hol az hatarat tudnók hatarlanok eh 
az Thelekfaluiakotis k j hiúata ki Jŏ t tenek es 
azt mondák hogy ök nem hatarol ta t thiak mert 
mihalj deák Zantotta es eö hire nelkwl nem hatar-
latthiak [UszT 19/32 „Paulus Nagy de Zent 
lazlo" lib. vall.]. 1625: Az Nagi Kornis Farkas 
es Janos Gereb hatarlak el egiczer az uetelkedeő 
heliet akkor en is o t t ualek es Sandorfalui Mester 
Balintal m j vágtuk az kereztet h a t a r t c z e n a l t u n k 
[Remete U ; UszT 181a]. | Mikor az Tyuadar el 
poztult falu halmara alla Kornis Farkas es Janos 
Gereb enis ot ualek, onnan ualogatanak e m b e r e k e t 

elhatarlani es ugy hatarlak el az megh neuezet 
heliet; az olta az Inneghseo kenős feleòl üalo 
felet ; az kenosi orban f iaj es Telekfalui Rigó fiaî 
bekessegese(n) birtak [Telekfva U ; i.h. 181b]-
1671 : Az Kender retet, az mint mostan El határ-
lottak b j r jak E ö kgmek [Imecsfva H s z ; LLt]. 

elhatároz 1. kihatárol; a hotărnic i ; abgrenzei^ 
1574: Janos Kowach Zolgha cyryak pyntekbe 
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lakozok hagniasy Cristoph wra(ni) Jobbag> 
ezt wallak hog az hatarnak mv nem tuggywk az 
zylyt de az ket darab erdőt kyt bekes Jdeybe el 
hataroztanak, es az kyt mostannys el Iartat tak 
Jtylő mester wra(m)wrl byzonnyal tugywk heg 
Jppen erkedhez byrtak es erkedy hatar wolt | 
Weres Ambrws harynnanb Lakozo harvnnay Ianos 
Jobbagya . ezt valla az mel erdòt bekes 
Jdeyben el hataroztanak wolt aztvs byzonnyal 
twdo(m) hog erkedhez byrtak es Jl tek | Weres 
gherghel orozfay® horwat kozma Jobbagya 
ezt valla hog en mynd az ket darab erdőt az kyt 
bekes Ideybe el hataroztanak en soha nem 
twdom hog tekehezd byrtak wolna hane(m) Erked-
hez twdo(rn) hog wagtak mert en sokat Jar tam 
oda az erdőre [Erked K ; LLt F F 29. - \Szász-
péntek K. bHarina BN. cOroszfája K. <*Teke Kl. 
1674 jutót az falu helynel az Aszszonyok (na) k 
egy szelben harmincz egesz rud mellyet az ot t 
hanyot apro halmoczkakkal hataroztanak el az 
Daczo Uramek részétől [Gyula K ; SLt AK. 4]. 
1684 Ezen ház el vagyon kertel c's boronával 
határozva az patakig [Dés; Pat.]. 1697 mostan 
örökben adott darab Ŏrőksegőt Czűvekekkel 
el is hataroza [Tarcsafva U ; Pf]. 1733 a Tora 
menőben . való Földemnek nagy ut felöl való 
végiben el hataroztak s követ is astanak [Uzon 
Hsz; BLt]. 1781 lá Kadá Teuluj Nevezetű 
Hellyen lévő Contraversiakat, a Dél felől való 
részén, reá rugó földek végei között és a Napkelet 
felöl való részin, Báró Jósika Antal Vr Ö Nga 
Jobbágya Földje kőzött, elintézték, ki nyomták, 
és kövekkel ki métazták, Ugy a kőzépitis a praeti-
tulált Jósika Dániel, és Antal Vrak ŏ Ngok kőzött 
kövekkel Conscientiose el határozták [ THb XXXV/ 
63]. 

2. meghatároz; a stabili; bestimmen. XVIII. 
Sí!> v. A ki jövendő káptalan urak határozzák el 
Izélek szerént, hogy a Grófné mennyi Adosságot 
végyeu magára, se sok, se kevés ne legyen, hogy 
se magának kárt ne tégyen, se a’ Világ előtt magát 
meg ne szégyellve, 's annyi iratassék a ' Contrac-
tusba [GyL. N. Solymosi Kontz Jósef lev.]. 1843 
a Pej Csikót bácsi ennek előtte nekem igérte 
v°l t Istálom édes bátsit, méltoztatt el hatá-
rozva az árrát, nékem ál(ta)l botsatani [Bözöd-
újfalu U ; Pf. Kováts Sándor lev.]. 

3. ^za magában elszánja magát vmire; a se 
hotárî/decide; sich entschließen. 1818 tökellete-
senn elis liatároza magaban hogy el jöjjen vélem 
[Adánios K K ; Pk 7]. 

elhatározás eldöntés ; hotărîre ; Entschluß. 1851 
a’ fejem már megint fő jövendőm elhatározása 
felett, ha hivatalt akarok viselni, már minden-
ként csődűlni kell [Kv; Pk 7]. 

Ha. 1733 el határazás [Buza SzD; LLt Fasc. 
164. B]. 

elhatározott 1. meghatározott/szabott; stabüit, 
f ixát; bestimmt. 1597 Myerthogy egieb iol ren-
delt aomzed varosokban az sokadalmoknak bizo-
nyos es el hatarozot modgia es rendy vagion, ew 

kegir.ekis azoknak peîdait keőwetwen igiekezíem k 
azon hogi az itwi.lo sokadalon-nakis el rendelőt.beu 
az varosnak cs sz kcősségnek haznat kecv*essek 
[Kv TanJk 298 

2. eltökélt; fenn entschieden. 1833 clhatáro-
zatt szándék [Csekelaka AF KCsl 16]. 

illiatározcttan eltökélten, határozoltun f e n n ; 
cntschuden, entschlcssen. 1853 dha tá rozot t ín 
és viszszahivhatatlanúl rendelem és hagyom* [Kv ; 
Végr. Balcg Antal végr. — aKöv. a hagvakezásj. 

elhatároztat el/kihatároltat; a dispune să se 
hotărnicească; abgrenzen lassen. 1699 (A földet) 
en Kováts Ist(van) vramenak tudom lenni 
az hol penigh Égerházi Vr(am) el hatarozta t ta 
Telt gödrökkel az tulajdon az Kováts Istva(n) 
Vr(am) főldeben vagyon [Mezőkölpény MT MbK 
90 Kölpényi Kocsis János (40) jb vall.]. 

el-hátra egészen hátul ; ín fund/în spa te ; ganz 
hinten. 1599 Nagj Mihalne Ilona ázzonj Vasar-
helj regj eltemes azzonj allat . fassa e it. Tudom 

Nagj Kanistos el hatra lakot az eoieoksegben 
Kanystos Thamas eleol [Kvh; HSzjP]. 

cl-hazabocsát hazamenetelre elbocsát; a da 
drumul, a lăsa să plece acasă; entlassen, heini-
kehren lassen. 1653 : egykor jöve egy marosszéki 
szekeres hozzám s jelenté azt, hogy őtet ha haza 
bocsáttanám meg fizetne . Én ezt hallván, 
gondolkodásra vem a dolgot, és el haza bocsátám 
azt a jámbort, és uti levelet is acék néki [ETA I, 
128 NSz]. 

elházasít f tr jhez ad ; a măr i ta ; \ crheiraten. 
1570 egy Borbolya New lcant Tartanak \ o l i 
zekel peterne es Barlabasne es vgian eok hazasi-
to t tak ely egv kywfeoldv Embernek čeh nem 
Thwgia howa való volt [Kv; T J k III /2 . 16bl. 
1582 : Tudom azt hog Az elseo zolgalo leányát 
Catalint Nireo Kalman el hazasita, eg vincelere-
nek, De en Nem tudta(m) hog Nehezes leót legjren 
a ' leány, hane(m) az vta(n) hallottam, Mind Azon 
Altal egzer a’ leannak az Annia Tot Mihalne monda 
a’ leanyanak, Vid haza a' glermeket Nireo Kal-
mannak, mert gianakodom hog eówe [Kv ; T J k 
IV/1. 39]. 1593 Orsolia Nagi Miklosne vallia: 
En hazanal laktam Theoreok Janosnenak, es eo 
hazasitot el engemet [Kv; T J k V/l . 392]. 1603 
ne hagy a az zeginy aruata, ha az vristen zerenchyet 
paranezjol neky hazasiczia el [SLt AB. 7 Vízakna j 
Jeremiás buzai prédikátor végr. -- aA végrendel-
kező árva leányát]. 1606 mikor Nagj Andrasnet 
el hazasita Dyenes Miklós, olj nagj lokodalmot 
teón hogj ket zaz forintba, most ne(m) telnek, 
mert feó emberekis valanak ott, Kalnokj Tamas 
Vesselenj Miklós az Vesselenj Caspar Attia, teób-
ben(n)is. Az Dersi atiafiak ne(m) tudo(m) hogj 
hazasittak volna [UszT 20/186 „Gregorius Lan-
gcs de Musnay (!) liber(tinus)“ (50) vall.]. 1637 
mikor el hazasitak Köteles Petemet K a t a t az 
mi ruliazattiuk marat volt az Anniatul ket fele 
ózta Czegledi Demeter [Mv; MvLt 291. 43b]. 
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elházasítás férjhezadás/menetel; măritat, mări-
t i ş ; Verheiraten. 1595 Pwspeők vramnak leania 

hazasitasakor a t tam egy Zeonieget p(er) f 7 d — 
[Kv; Szám. 6/XVI. 99]. 

elhazudik ts lehazudik vmi t ; a minţi ; ablügen. 
1804 Dél előtt nem tanul tam letzket el hazudtam 
hogy nem hagytak [Dés ; Ks Kornis Mihály naplója 
16]. 

elhazudtol lehazugoz; a face mincinos (pe 
cineva) ; Lügner nennen. 1765 azt mű nem 
tudgyuk a miatt esetté hogy mi az eö kegyelme 
jactusonként való számlálásához nem értettünk, 
vagy az eö kegyelme számlálása hibázott, nemis 
-mérjük mondani, mert meg perlene, ha mondottuk 
töbnek lenni el hazuttolt, s szidott bennünket 
[Marossztimre A F ; Esz-Mk Vall. 215]. 

elhelylieztet elhelyez; a aşeza; niedersetzen, 
abstellen. 1580 Leg elózer vegeztek eò kegmek 
"hogy Regwel Mykor az vinceler ky wyzy az Mwest, 
O t th a ' Zólóbe le ne haggya wlny, hane(m) A 
-migh kostyat zwryt le tezy es el helyheztety az 
mywes addeg nywghatyk, de mingiart az mwheoz 
kezdesse(n) wellek [Kv; T a n J k V/3. 214]. 1804 
ki-ki T. Professor Uraimék közül a maga spártá-
jához tartozó könyveket segregállya, külön locu-
lusokba egymás mellé a lehetséges legszebb renddel 
"helyheztesse el [Szu; Csíkszeredai ÁLt Szu-i 
ref. kolh It. VI/14 Curatori jk 1804. máj. 31-i 
17. sz. bejegyzés (Jakó Zsigmond kijegyzése)]. 
1816 ő ezen éjtzaka Harobol 12 ora tá jban érkez-
vén haza az Istállóba ment, hogy Marháit el helly-
heztesse [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1831 min-
deneket bé gyűjtvén illendőleg el hejheztettem, 
— a Gabana, Buza Tőrőkbuza a maga valóságá-
ban meg vagyon [O.kocsárd K K ; Pf. Duka Szi-
mion lev.]. 1842 : a ' Legényeket elhejheztettük 
[Dés; DLt 1516], 1852 : Kötelesek a ' feledesek 
a ' tulajdonos Mlgs Űrnak is minden nemű termény-
beli részét maguk erejeken bé hordani — takarítani, 
's azt jó móddal a ' ki jelelendő helyre el helyhez-
tetni [A.esküllő K; R L t O. 4 Tursai László jegyző 
kezével]. 

elhelyheztethet elhelyezhet; a putea aşeza; nie-
dersetzen können. 1589/XVII. sz. eleje ez illien 
faragot kŏueket ezen mester szolgaiual, Jnassiual 
egietembe vonnia helliere: Mind az altal, ha háza 
nepeuel nem bírhatna az faragot keőuekkel, az 
Gazda is akarattiabol segitteőt adhat mellejek 
az mig el helihesztetheti az kŏueket [Kv; KőmCArt. 
1 8 - 9 ] . 

elhengerget elgördítget/görget; a îndepärta rosto-
golind; nach und nach wegrollen. 7820: a Szegény 
néhai Báró Ur . . . , minthogy már Szürkület felé 
vala, félvén hogy ta lám az utómba állott doron-
tsokba meg botiam, s F ia t ská já t ŏlŏmbŏl ki ejtem, 
a dorontsokat lábom előli maga páltzájaval el 
hengergette [Várfva T A ; J H b F. 48 Bontz Mária 
Szakmári Sámuelné (37) vall.]. 

elhengerít elgördít/gurít; a rostogoli (din loc) ; 
wegrollen. 1745: a Seréb fá t ki vágták vala és elhőn-
tgoriteték (!) onnan [Ditró Cs; LLt]. 1771 haza 
felé haj tván egy tőkehez surlodék az okor, az tőke 
meg mozdulván az praetendalt csábeli ökre Medve 
István eo kigyelmenek le esék és a tőke az Lábára 
Ugy anyira hogy mig Varga Jancsi az ŏkŏről 
az tökét el nem hengerítette mind addig fel nem 
kelhetet [Mezőmadaras MT; BK]. 

elhervad 1. elenyészik; a se prăpădi ; dahin/ver-
schwinden. 1771 k. ha az Isten hathatoson meg 
nem vigasztal egészszen elis fogyok, s elis herva-
dok [Kv; Pk 2 Pákei Mózes keze írása]. 

2. elaszik/fonnyad; a se usca/sfriji; verwesen/ 
dörren. 1819 meg halván Rákosi ur, a ' 
Teste teli épségben tanáltatotte, vagy el-hervad-
va, és szinte változva szederjesen ? [Kv; Pk 2 
vk]. 

elhervadt (el) aszott /fonnyadt; uscat, sfr i j i t ; 
verdorrt. 1716 az az nyavalyaja vetet t véget 
életébenis, mert mikor be vivékis Colosvárrá, 
ugjan el esett, el hervadott es el száradot vala | 
fekszik vala az földön, igen el hervatt, el 
halványadott, es el esett á l lapat t jában [Nagyida 
K ; Told. 22]. 

elhervaszt el/lefonnyaszt; a ofili ; verdorren, 
welk machen. 1651 En Szilüasi J u d i t . , megh 
gondolüa(n) es mindenkor eleottem viselüen az 
Emberi halandosag(na)k allapottyat, az mint 
minden nap lattyuk, az kik ma jo egesseghben 
vadnak, masnap az szomorú halai el hiruasztya 
eokeot [Dob. J H b III/8]. 

élhet 1. létezhet; a putea t răi /exista; leben 
können. 1585 Biro vram eo kgme talallia megh 
vrunkath eo Ngat, keonyeóreógwen hogy illien 
zokatlan es Méltatlan dolgot ne engeggien Megh 
eo Nga az zilahiaknak, holot nem ez varossiak, 
hanem idegenek Es nem elhetnenek kereskedhet-
nenek it idegenek lewe(n) Az varos zabadsaga 
elle(n) [Kv; TanJk 1/1. 18]. 1633 az io iffiu 
legini azt mondgiak hogi el akar hadni, de atn 
lassa az io legeni, tudgia az min t hagiot el enge-
met, . . . de bizoni megh lat t ia azt hogi ne(m) 
eszik teóbbet, am ellie(n) addig az meg elhet 
[Mv; MvLt 290. 138]. 1658 ismét megh kellet 
hazasodno(m), mert egyedül gyámoltalanul nem 
elhettem [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 

2. életben maradhat, megmaradha t ; a putea 
rămîne in v ia ţă ; am Leben bleiben können. 1653 : 
1650-k esztendőben városunk bírájának tették 
Vágási István Deákot; de e sem viheté végben a 
bíróságot, mert die 25 aug. meghala . . . Ez jámbor 
és ió bíró leszen vala, ha élhet vala [ETA I, 153 
NSz]. 1735 Bogdán Győrgjnek két agara Biro 
János Uram(na)k egj Pu jká j á t meg szaggatták 
és el vesztegették hogj nem élhetet t [Nagygyeke 
K ; Ks]. 

3. vmüyen életet folytathat; a pu t ea duce un fel 
de via ţă ; irgendein Leben führen können. 1837 



949 elidegeníthet 

{A kocsis) tsakugyan a Déési Mészárosak Marhái 
mellé, Conventio mellett Gujásnak bé állatt volt, 
hogy henye életet élhessen [Dés; DLT 332a]. 

4. össze/megférhet vkivel, kijöhet vkivel; a se 
putea înţelege cu cineva; mit jm auskommen 
können. 1793 bizony el-csapom, mer tovább 
nem élhetek vele ’s el-válom, egy Istenes órám 
sincsen azzal az Aszszonyal [Koronka MT Told.]. 
1812 Fülem hallottára panaszolta a Groff aztis 
számtalan ízben, hogy nem élhetek a Feleségem-
mel tsak el kell pusztulnom, mind eddiglenis a 
Házom cáeudességéért szenvedtem, melly pana-
szaira valamint másoktol ugy tőllűnkis e volt a 
felelet Tűrjen Nsgod, tam jobban leszsz [Héder-
fája KK ; IB. Varró György (29) grófi kocsis vall.]. 

5. használhat; a putea folosi; benützen/gebrau-
dien können. 1577 (A földet) inasnak el Ne ad-
hassa, hane(m) eo maga ellie ha elheti [Küsmöd 
U; DLev. 2. XVIII. B]. 1583 Az melly Zena-
fwekbely Nylak feleol, az per wolt keozteok Azokat 
Alniady Gaspar wram my Eleottunk megh Bo-
chiata hogy az Regy Mood zerint Ilhesse orros 
Kelemen [M.palatka K ; JHbK IX. 21]. 1590/1593: 
Soha az zent Benedekyek ez peres feoldet bekesse-
gesen nem illiettik, hanem chiak az Deesieknek 
es az eo eŏrleoyeoknek volt zabad, es oda eltik 
mindenkor [Mikeháza SzD; Ks]. 1592 Lajos 
Confirmallia a' Caroly Originál lewelet hogy 
Coloswart chak à felseő feiedelem itilhesse megh 
- . es hogy a' fekete Erdeot is zabadon eelhessek 
[Kv; Diósylnd 31]. 1604 az zabad erdeoketis 
vgy elhessek az mint eo magok az Zabad zekeliek 
[Mv; Bál. 57]. 1632/1634 a Bodonj hataron 
Marus szekben leveŏ erdejebennis bele szabaditta, 
es megh engede Tholdalaghi Mihály Ura(m) hogy 
Czakany Georgy haza szwksegere onnat elhessen 
faual [Koronka MT; EMKt VI. E- 2]. 1673 
az Relictauak az hazbol az meg nevezett 
boltot ki mutattuk azon kŏvŭ l udvara-
val, kertivel, kuttyaval, konyhajavai elteigh sza-
badossan elhessen, ajtajan kapujan szabados kisbe 
jarasa lehessen [Kv; RDL I. 154], 1677 ha ki 
mutattak az Tisztek az Földeket neki, azokat 
levelem ki adasaigh élheti [VhU 458 Thökölyi 
Imre vál.]. 1726 az kutatis oda adta ollyan for-
mán hogj őis szabadoson elhessen belőle, de mi 
formán s miért én nem tudom [Gogán váralj a 
KK; Bál. 86]. 1741 Galfalvi János Ur(am) es 
Eő kglme Succesori az deciarait házhely utãn 
az . . falu hatãrãt ëlhettik, falu Erdőit barãzdait 
Tővesit väghattyäk, Marhajat Pascuãlhattyäk 
[Kakasd MT; SLt 12. V. 5]. 1755 ezen unokámra 
Székely Judithra . Testalom egy szóval minde-
nemet pénzemet, jelen valókat és adósságaimat 
ugy egyéb minden nével nevezendő ezüst, Ón, 
Réz, vas fa cserép (így!) és gúnyáimat, oly quali-
ficatioval, hogy még nem tudom Isten eŏ Felsége 
meddig hadgya eletemet ez világon és' ha réá 
szorulok mint magaméból élhessek [Asz; Borb. I I 
néhai Székely György relictaja Csipkés Borbára 
végr. Szaniszló Sigmond kézírásában]. 1782 : 
I^eguminalékbol élhet maga számára, tsak ne 
kereskedgyék [Gyalakuta MT; TSb 24]. 1843 : 

Joseff bácsihoz a melj levelett küldöttem azal 
élheteté vagy nem [Bözödújfalu U; Pf]. 

6. (férfi nőt) izélgethet, használhat; a putea 
folosi (bărbatul pe femeie) eine Weibsperson 
benützen, vögeln/fechten diirfen. 1849 egész 
ünnepélyességgel kijelenté nékem Kelemen mikép-
pen meg egyezet nőjével hogv ezen menyetskét 
élheti [Kv Végr. Vall. 61]. 

7Ĕ kb. (vmilyen pénznemet csereeszközként) (fel-
használhat ; a putea folosi (oarecare monedă drept 
mijloc de schimb) ; (Geld als Tauschmittel) ver-
wenden können. 1653 Tavaly 1622 esztendőben 
egy (igy 0 drágaság lőn. És hozának felső Magyar-
országból jó öreg, jó ezüstü gazdag polturát Er-
délybe búzáért; de alábbvalóval elegy volt . . . 
Melyet a fejedelem megsajdíta, legottan megtütá, 
hogy vSenki ne élhessen vele [ETA I, 140 NSz]. 

8. fenntarthatja magát; a se putea susţine/între-
ţine; sich unterhalten können. 1570: Eo azt 
Montha neky Myert Attad ely Job az Masykata 

atthad volna ely, Arra azt Montha hogy Nem 
elhetek zellel ahoz kely Nywlnom az my vagion 
Approk az germekek Reayok kely keoltenem 
[Kv; TJk III/2. 203. - aHázat]. 1614 mind 
eddighis iozaga kezeben leúen, annak haznat 
veuen elhetet volna belőlle [Gyf; Törzs. Bethlen 
Gábor Szentpáli Kornis Ferenchez]. 1615 az 
felső Szolŏ hegyben az mely puszta szŏlŏ hegye 
vagiona az dio faknal abbannis ha elegseges lenneb 

asz fel mielesere szabad legien fel inielni benne. 
Ezen kiuűl aszt is kiuana, hogy w neki egy iŏuendŏ-
beli wnŏ boriut adgion ki utan wis elhessen [Vaja 
MT; Törzs. — aA földesúrnak, Vari Miklósnak. 
bHaydu Ferenc jb.]. 1635 ez el mult napokba(n) 
szegeny Miko Ferenc Ur(am) Drassai josza-
goczkamat teólem ki valtuan magahoz veue, mely 
keues joszagoczkanal ennekem sohul teŏb 
nem volt, kibeől mar reóuid eletemigh elhettem 
volna [Wass]. 1765: Én Fŭlep Ersebeth Neh. 
Sz : királyi Sámuel özvegye Torda Varossá-
ba (n) . . amely mobüiakot, és Immobiliakot 
birok, mind azokot a fiam . . . engedelméből 
birom ., tsak életemig hadta kezemnél, mint 
jo lelkű fiu, hogj hasznából elhessek [Torda; T J k 
V. 286]. 1782 : földhöz ragadott szegény, mégis 
minden nap részeg s mégis most töllem két 
ökröt kér, hogy elhessen [Brassó; Bet. 4 Ujvá-
rossy István lev.]. 1803: Nékem Nagy Moses 
János Sokszor beszélte hogy Tordai Mihály-
nak hanem adok vaj egy darab földet nem tud 
élni, azért hogy élhessen hol egy hol más eszten-
dőbe adott egy egy darab földet, söt még a Csüritis 
fel csináltatta, de nem a Jószágból való részszibe 
hanem tsak hogy élhessen [Szenterzsébet U ; 
Borb. II]. - L. még ETA I, 16 -7 . 

9. táplálkozhat; a se putea hrăni; sich ernähren 
können. 1802 : azt ohajtam szivemből, hogy nagy-
ságtokkal edgyűtt Uri Maradekjak élhessenek az 
általam oltott gyŭmŏltsfák termésével [Kv ; IB. 
Létzfalvi Szatsvay Sándor lev.]. 1849 : Kelemen 
Béni nem élhetett levegővel, hanem igen is az 
általa az érdekelt vendéglőből . . . hordatott 
kosztból [Kv; Végr. Vall. 35]. 
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10. kb. igénybe vehet; a se putea folosi de 
ceva; über etw verfügen können. 1679: Találának 
megh minkett Lewelek, es megh hitt arra walaz-
to t t Emberek altal az mi io akaró Atyankfiai, 
mostan Coloswaratt lakó Abrugybaniai Maczko 
Sándor, es Maczko Dawid . hogy . . . Irnôk 
megh nekik az eò Nemzettsegekreòl walo Lewele-
ketth, es Varcsunk szokott Peczjethi alatt, nekik 
Iiwa ki adnók melliel eòk minden helieken élhes-
senek es tiztelkedhessenek [Abrudbánya; RDL I. 
108]. 7646 keuano(m) hogi az â szeŏleŏ ennekem 
adjudicaltassek, es ă hol keuantatik ennek utanna, 
ez jelen valo be adot igassagommal mindenwt 
elhessek, elnys akarok [Kv; T J k VIII/4. 167]. 
1684 Fcgarasi Székely Ferencz ur posteri-
tassi Nagy Sig(mon)d Uramon csak egy 
Vice Tiszt altal is Szaz Aranyokat exequaltathas-
sanak, javai penigh vagy Joszaga nem levén 

megh irt Nagy Sig(mon)d Uramot megh 
foghassák fogathassak, fogva tarthassak mind a 
Satisfactioig ., semmi ki gondolt, vagy ki gon-
dolható törvenybeli re médiumokkal ne elhessenek 
[O.kocsárd K K ; DobLev. 1/31]. 1710: Annak 
utána penig ha szűnik Isten Kglmébol a Pestis, 
minden hellyek abéli Privüigiumokbol* élhetnek, 
de addig semmiképen nem [Nsz; KvLt I . 198 
gub. — aSokad alom-tart ás jogával]. 1797 Mŭ 
Torotzkai Communitas . . . közönséges meg egye-
zett akaratunkból . . . Csupar Mihállynak, Brotár 
Andrásnak, Kriza Ferentznek, és Bosla Ferentz-
nek, kiket . . az altalak hiven folytattatott 
Peres ŭgyŭnk oltalmazására, és sok számú terhes 
Esztendeink el folyása alat t rejtekében lévő s 
már most a ' Felséges Segedelem által mint egy 
az hamuban tsillámlo regi Szabadtságunk (: Privi-
légiumunk :) ki keresésére fel választattunk vala, 
ezen nevezett ŭgyŭnk eléb mozdítására, és a ' 
tökéletességig lehető további folytatásara adtunk 
telyes hatalmat ( : Plenipotentiat:) hogy azzal 
élhessenek . . . minden Szabadtságal a ' mŭ képünk-
ben [Torockó; TLev. 5/13]. 

11. élvezhet; a se putea bucura de ceva; genie-
ßen können. 1589/XVII. sz. eleje Valaki az 
Legeniek kŏzwl az megh neuezet ket fele Mester 
Remek megh czînalasa es megh mutatasa eleőtt 
hazasodnek megh, negy forintal bwntessek, es 
addig se Jnast se Legent ne tarthasson, az Ceh 
szabadsagaual semmib(en) ne elhessen, az migh 
az ki szabót Mester Remeket eppen el nem vegezi 
[Kv; KőmCArt. 9—10]. 1636 : semminemw thör-
vinjbeli Remediummal ne ühesswnk [Dés; DLt 
396]. 1671 : Azzal az jussal ne(m) elhet az Incta, 
mellyel az teőb indubitata Ecclasiastica personák 
szokta (na) k élni, mint hogy külső magistratussnak 
bottia alatt, ez városi territóriumon az városnak 
usussaval fructussával élődik [Kv; T J k VIII/11. 
166]. 1673/1681 : Ez Suplicans mostoha Fiaira 
kik masunnan jöttek földemre lakni lévén tekén-
tetem, megh engedtem hogy az Boksa czinalastul 
Immunisok lévén, esztendőnként usq(ue) ad bene-
placitum adgyanak őt forint Taxat, de maga 
Nandra Gyuro (?) ezen Immunitással nem élhet 
[VhU. Thökölyi Imre vál.] . 1698: mig ez a por-

cziczo üdö tart, lehetetlen hogj eŎka is tellyességgel 
immunisok lehessenek akar mellyik recepta Reli-
gioval uniallyak is magokat hanem Bekesseg(ne)k 
idejeben elhetnek awal a szabadsággal, amellyet 
az unío hoz magával [UszLt IX. 76. 63. gub. — 
aTi. a román papok]. 1781 Hogy ha azon űdő 
alatt semmit sem mozdittana, az fenn hagyott 
remedium beneficiumával ne élhessen [Kv; Ks 
73. 55]. 1791/1798 : (A) Romai Catholicus A t y a n k -
fiai akkori időben a ' tőbb vallásokhoz képpest 
nemely meg szorításokra nézve egyenlő jussal 
nem élhettenek [M.bikal K ; RAk 25 püspöki kh]. 
1792 Sajnosan kell . . . érzenŭnk, hogy . . . a 
Só Áruihatásnak Beneficiumával nem tsak Hazánk 
fiai kozzul égy is nem élhet, hanem tetemes Sérel-
mŭnkel ezen Jó t a mely Városunk(na)k közönséges 
hasznára igen Szembe tűnhető képpen Szolgaihatna 
idegen vészi [Züah; Borb. II] . 

12. folytathat ; a putea continua/exercita; fort-
setzen kőnnen. 1590 : Az Mezarosok minden Nap 
hat hat eghesz eókreóth Iot le vaghianak Ha 
valamely nap ez dologba(n) fogiatkozast tapasztal-
nak az hiteos lato zemeliek soha az oratol 
fogwa Az Mészárosok, az eo tanolt mywekkel Ne 
elhessenek, hane(m) eoreokke legienek ollyan Nem 
mészárosok, amynt most, se(m) higgiok, sem mé-
szár zekek Nem lezen [Kv; T a n J k 1/1. 139]. 

élhetés (vmilyen joggal való) élés lehetősége/ 
lehetővé tétele; posibüitatea de a se folosi de un 
drept ; die Möglichkeit des Gebrauchs von einem 
Recht. 1740 : constál világoson . . Ha t Királyi 
Városokban lévő Szígyárto Céhektől és a Szebeni 
Magistratustol extráhált hiteles testimonialisokbol, 
hogy a Cseres szijnak vágatása, arultatása, se a 
Varga, sem a Thimar Mester emberek (ne) k nem 
competal, ugy . . . annak visitatioja és taxálása, 
hanem unice a Szigyárto Cćb(ne)k, az Thordai 
Varga Mesterségen levők penig, semmit in contra-
rium, aval valo élhetesek, ugy taxáihatások visitál-
hatások iránt nem producálnak [Torda; T J k 1.188]. 

élhetetlen I. mn 1. létfenntartásra képtelen; 
incapabü de a se susţine; unbeholfen. 1587 : Az 
felekiek keonyeorgeŏttenek hogy . . . Azt a hata-
rozast Ne Vinnék veghbe varosul, mert elhetet-
lenne lennenek hane(m) engednek az eleobbi mod 
zerent Elniek az eo Reteoket Irtowaniokat [Kv;: 
TanJk Ijlš 49]. 1673/1681 : Haczogona lakó Pestila* 
Mihály Supplicatiojara valo valasz megh 
tekéntvén mind maganak s feleségenek nyomorék 
s élhetetlen voltokat, migh azon hazban laknak 
ha holtokigis, a Taxa fizetészétűl Immunisok. 
legyenek [VhU 473 Thökölyi Imre vál. - •Hát-
szegen]. 1733 k. Thudom asztis hogj az ökre el 
hajtasa miais maradót élhetetlen Karda Ferenci 
[Tarcsafva U ; Pf]. 1776 : nékünk Semmi Tőrők-
buza földünk nintsen, s azért élhetetlenné mara-
gyunk [Magyaros MT; Told. 45/7]. 

2. hasznavehetetlen; inutüizabü ; unbrauchbe*' 
1724: Az Csomor Pataka oldalában az Erflö-
kózőtt egy darab igen igen rosz elhetetlen föld • • -
ez osztatlan marad [Csegez T A ; Borb. I]. 
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3. gyámoltalan; neajutorat; unbehilflich, un-
geschickt. 1681 Laszkodin János Felesége 
jussa vtan volt ővea élhetetlen lévén el hatta pusz-
tulni [Vh; VhU 28. - aA ház]. 1688 : Paschul 
Csortya Élhetetlen, imit amot szolgál [F.ucsa 
F ; ÁLt Urb. 30]. 1698 sok közöttünk magaval 
jo tehetetlen csak ugj teng leng köztünk 
selleris affele elhetetlen vagyon tizen ött [M.bece 
AF; Told. 24]. 1728 én bizony Semmi orvosság-
gal nem éltem mert nékem ollyan emberem nem 
volt a ki Csinállyon. hosztak ugyan edgy élhetett-
len szülét tedd tova s ne vedd el . . . [Darlac 
K K ; Ap. 1. Apor Susánna gr. Káinoki Borbárához]. 
1812 : Azután bémenvén Grantzi (!) a Léányok 
Házaba a' Groffné így kezde pirongatni: Nem 
tudtam eddig, hogy olly élhetetlen mért nem bánt 
keményebben [Héderfája K K ; IB. „nemes Jánosi 
Ersebeth, gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje" (28) 
vall.}. 1814: Blága Stéfán azt monta el fogot 
Blága Tornának, hogy hát te ollyan élhetetlen 
vagy hogy aval a fejszével Nem tudtad vagy 
kettőnek a bélit ki Ontani [Sóakna MT; Born. 
G. IX. 6 Zuga Matyéj (50) vall.]. 

4. tehetetlen; neputincios; macht/liüflos. 1752 
(A vasat) az az élhetetlen Henter még nem kül-
dötte, maga penig Kékesen szuszog [WLt Vesse-
lényi István feleségéhez]. 1797 : Szilágyi Mihálly 
• •. réá szaladván és le nyomván, a terdivel réá 
álván igen rutul meg dűbűtskelte és pofozta a' 
szegény élhetetlen embert [Náznánfva MT; Berz. 
3. 3. N. 21]. 

II. fn gyámoltalan/tehetetlen fráter v. némber; 
om neajutorat, om neputincios; der/die Unbehol-
fene. 1765 mi bajod? téged vér az Urad ugyé? 
• . . oh te élhetetlen miért nem j ŏsz hozzám ? 
adnék én ollyan orvasságot hogy soha meg nem 
verhetne [Gyeke K ; Ks 4. V/20]. 1794 : En viszont 
mondék Nekié, mitsoda Kánont tsinálhatnál Nékie 
Te élhetetlen ? [Szászvölgy K K ; BK. Bába Vonu 
(33) ub vall.]. 1796 Tusa Joseff eŏ kigyelme 
monda öszveszidván az Annyát a Béresnek, hátte 
élhetetlen engemet szittzé, holott éngemet soha 
több paraszt ember ŏszve Nem szidatt [M.fodor-
háza K ; RLt Odorheján Nyikite (30) zs vall.]. 
1812 : a’ Groffné Aszszony eŏ nsga . . a Groff 
ur eŏ nsgát mind őrökké motskolta mind ez ideig 
fülem hallatjára: Futó Bolondnak, esztelennek, 
nyomoréknak, élhetetlennek, szamárnak nevezget-
vén [Héderfája KK; Kolumbán Imreh (21) ns vall.]. 

élhetetlenség tehetetlenség; neajutorare, inca-
pacitate; Unbeholfenheit. 1855: öntsünk bátor-
ságot és életrevalóságot az utódokba, hogy élhe-
tetlenségük érzetébe ne legyenek kénytelenek 
csökönösen ragaszkodni kiváltságaikhoz [ŰjfE 143]. 

élhetetlenül életlehetőség nélkül; fără posibili-
täţi de viaţă, ohne Lebensmöglichkeit. 1604: az 
el mult 1603 Zent Ferencz nap taiat talaltam uolt 
az Inctus (I) Vduarhely varosaba(n) kezdem kérni 
hogj mint marhamat el dúltak koborlottak, kvl-
dene ala az eokreit had zantanek uethetnek ualamy 
kiczint rajta ne maradnék telliessegese(n) elhetet-

lenvl [UszT 18/43]. 1745 : Csehi István nevü 
akkori Comornikjátol az néhai Mlgos Groff Csáki 
István Ur(amna)k azt halottam hogy ha el 
nem vette vólna Gróff Haller Borbara Aszszonyt, 
éppen élhetetlenül maradott vólna ö Nga 
mint hogy akkor majt Semmie' sem vólt [Buza 
SzD; Born. VIII. 8 Makaria Gligorás (51) jb vall.]. 

élhető használható, hasznavehető; utüizabil; 
brauchbar. 1824 A Gerendej alatt lévő vánkosok 
elhetök [Nyárádsztbenedek MT; Told. 37 malom-
leírás]. 1846 : Mi pediglen a két lisztelő körüli 
Garat és válukat illeti meglévén, mind élhető 
[HSzj lisztelő al.]. 

élhetőség életlehetőség; posibÜitatea de trai/ 
viaţă; Lebensmöglichkeit. 1854 : demoralizált fáj-
dalom I fiam Szentpály Sándor által részszerént 
erőhatalommal, részszerént tulajdonomnak meg 
fosztására alattomoson koholt contractusok és 
hamiss Levelek által is öreg napjaimra minden 
tulajdonomtól és igy minden élhetőségem eszkö-
zeitől meg fosztattattam [Kv; Végr.]. 

elhever 1. heverészik; a se lenevi/tolăni; herum-
liegen, faulenzen. 1687 : a Talyigás nap estig is 
sokszor el hever az városon még is két három 
vékácska búzát alig kaphat őrölni [Mármaros-
sziget; Törzs.]. 

2. ts kb. össze-visszahever vmit; a răvăşi (patul, 
prin culcare), a culca/bătuci; verwirren. 7639 
be ment az hazba Szeòcz Danielne, s monda hogy 
az fevaliok ki az haz keözepett s ki masut heuert, 
s agiais Szekely Istuannenak rutul el uolt heuerue : 
monda hogy azt hiszi hogy útra valót vet Szekely 
Ianos [Mv; MvLt 291. 183b]. 7777 : Popa Iuon, 
tudom hogy Szőcs Győrgynével együt barátkozot 
az Szőlőben egyŭt háltanak más napra viradolag 
enis ott járván Láttam egy Darab hellyt hogy 
az Füvet el hevertek ők tudgyak mitsinaltanak (1) 
[Lndvég K ; KLev. Stikata Lupullyne vid. (45) 
vall.]. 1796 a sántzok és gödrök szüntelen vizzel 
tele lévén, 's amián a Főldis el lágyulván, a sántzo-
kot a' marhák minden esztendőbe bé nyomták, 
a Sertések, es Bivalok el túrták, heverték, ugy 
annyira hogy csaknem minden esztendőbe ujjakot 
kellet ásattatnom [Kv; KvLt Prot. oec.-pol. 
III/3. 359]. 

elhibáz eltéveszt; a greşi; verfehlen. 1840: 
penna vétségből a napoknak Számát, voltaképpen 
kitenni mindenkor elhibáztom [Görgény MT; 
Born. G. XXIXc Gaál István szt kezével]. 

elhibázott helytelenül/hibásan megállapított; 
stabilit incorect/greşit; falsch/verfehlt festgestellt. 
1840 k. : azt nem erőssittem, hogy annyi fa között 
el hibázott és el hirtelenkedet betsû ís ne légyen 
[Görgény MT; Born. G. XXIVb Csiki Sámuel 
lev.]. 

elhidegít lehűt; a răci; abkühlen. 1806: a 
rend szerént bé vett Decoctumos Cura . . . a ' 



elhihet 952 

bőv viz itallal a gyomrot meg lotsositván, el hide-
giti, és a ' functioira alkalmatlanná tévén azután 
a’ tagokra is generális gyengeséget Szokott hozni 
[Mv “ Ks 94 Vegyes lev.]. 

elhihet 1. igaznak fogadhat el; a putea să 
creadă ; glauben können. 1653 A császár hadának 
sokaságáról azt mondom hogy az ő állapotjokat 
mindenben, azt elhiheti ha ki látja, de szóból 
nehezen hiheti el ha nem lá t ja [ETA I, 135 NSz]. 

2. hihetőnek t a r t ; a considera de crezut/vero-
simil; für glaubhaft haltén. 1736 a. A militia, 
mikor lát ja mely czifra a közasszony, leány, nem 
hiheti el, hogy a portiozó ember olyan elnyomoro-
dott szegénységgel legyen [MetTrCs 468]. 

3. bizonyos lehet vmiben; a putea fi sigur de 
ceva; (einer Saehe) gewiß sein. 1623 Nem kyczyn 
Bwsulassal Lattwk sok karaynkat es fogíattkoza-
sunkotth gonduiselettlensege myatth, mellyeket 
hogy ell tauoztasson es az Vduarbirosagnak tizti-
nek megh feleilyen keuantatik hogy az 
Ide ala megh irtt inodok zerent viselyen gondott 
Ideyn, byzoniosso(n) el hihetthy hogy igenn megh 
fogh gialazodny es karosodny [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1653 : Mert én török császárt 
és minden állapotját Konstánczinápolyban is a 
maga házánál lá t tam micsoda állapotban légyen, 
a hadban is l á t t am; de bizony nincsen ezen a 
világon nagyobb legény nálánál ezt elhiheti 
akárki ! [ETA I, 135 NSz]. 

elhihetendő elfogadható; acceptabil, de crezut; 
annehmbar. 1589/XVII. sz. eleje : azillien Jŏueueny 
Legény kŏuesse az Ceh Articulusit, ugi m in t : 
Jámbor Nemzetsegerŏl es apród esztendeinek 
igazan való ki teölteserŏl, bizonios el hihetendŏ 
bizonsagot hozzon [Kv; KőmCArt. 10—1], 

elhihető hihető; de crezut ; glaubhaft. 1629 
el hiheteo seot en elis hiszem hogy az Apia inger-
lesebeol es ertelmebeol es keolchyege segitsegeuel 
perli az Zeoleot az A [ K v ; T J k VII/3. 83]. 7770 
az is el hihető hogy azon Adamosi utrizált malom 
régisége mian Le nyomult, mivel már a talp fákis 
el rodhattanak alatta, hogy helyenként másokkal 
kellet ki toldani [Sövényfva K K ; J H b LXVII/ 
115]. 

elhímez-hámoz ötöl-hatol; a suci vorba, a o 
suci; stottern, Umschweife machen. 1640 : kerdem 
az leant hogi miczoda szagh az az leani czak el 
himeze hamoza, de azutan ugia(n) rea talalek 
[Mv; MvLt 291. 237b]. 1723 Némasági (I) uram 

rut dolgokott követet el ra j tok mind aszszo-
nyokon, férfiakon . . . , de én nem lát tam 
szemb(e) fogta az Asz(szony) eo kglme jobbágyit 
de Csak el imeztèk, hámozták, hogy Nëmasagi 
ur(am) ketelenitette eŏket arra [Hodák MT; 
VGy. Buta Flóra (50) j b vall.]. 

elhint 1. szétlocsol; a stropi/împroşca; ausein-
ander/zerspritzen. 1573 ,ŝ Zeles gergel azt vallia 
hogi arwltatia volt az Bort , Ez peter Eleosser 

egi Mertek Bort Mind zelel hinte ely az hazba, 
kyert meg zolitiak az Bor Iwok [Kv; T J k I I I /3 . 
202]. 

2. elszór; a împrăşt ia; aus/zerstreuen. 7639 
Ezt maga is mondotta, hogy mikor ő fogva volt, 
s az törvényre alá akarták hozni, eszében ju to t t , 
hogy jó volna őneki olyan földet keresni. Felfele 
ment, még az darabantok igen szidták — s úgy 
kapott volt egy kis földet fel, s ezt hintet te volt 
el s őneki használt [Mv; MvLt 291 188a—91a 
átírásban 1]. 

3. elszór/vet; a semăna; (aus)säen. 1842: a 
héten nem vetettünk . . . , a jövő héten ha az idő 
engedi, még vagy 500 vékát, ha mag lészen többet 
is el hintünk [Görgény MT; Born. F. IXc Csiki 
Sámuel lev.]. 

elhintett 1. elszórt/vetett; semänat ; gesät. 
1574 : Nyreo Jósa Azt vallia hogi . . . Ez ely Mwlt 
veteskor volt hogi vetet Es Boronaltat volt, Azom-
ban Rea leot Niolch kylench dyzno az Eotthwes 
ferench vetesereol zabadon Eot tek az ely hintet 
Buzat [Kv; T J K III/3. 359]. 

2. telehintett/szórtŝ, presărat; vollstreut. 1840 : 
viselt a ' fején sárga szinü nagy fejér virágokkal 
elhintett keszkenyőt [Dés; DLt 843 nyomt.]. 

elhintez szétlocsolgat; a stropi/împroşca mereu ; 
nach und nach zerspritzen. 1573 : Eois az Boron 
volt es azomba valaky bor (!) hintezet ely keoztek 
nekies az zemebe esset volt benne de ne(m) twgia 
ky mywelte [Kv; T J k III/3. 202]. 

elhlntóz hintóval el/tovarobog; a pleca repede 
cu caleaşca; mit Reisekutsche dahinsausen. 1819 
ha B Kemény Pál a dolgot nem tsendesítette 
volna nem tsak a Cancellistakot hanem a Telekie-
ketis meg öltek volna — a melyen meg ijedvén a 
Statuter Cancellistak és Telekiek a konyhát, 
melyet nagy készületek között, a Triumfus utánra 
készítettek volt, oda hagyták s el hintoztak [Berkes-
pataka Szt ; Ks 67. 47. 28]. 

elhirdet 1. hirdetéssel kirendel; a dispune prin 
anunţ (să participe la o acţiune); mi t Bekannt-
machung beiordnen. 1597 : B wram w kegelme 
kwldotte Makray Jánost felekre hogy az Olahokat 
el hirdesse az wt Chinalassra [Kv; Szám. 7/XIV. 
94 Th. Masass sp kezével]. 

2. elhírlel, hírré tesz; a răspîndi/lăţi (o ştire); 
bekanntmachen, verbreiten. 1751 : nem tudom 
mikor hirdette ela az Ura halálát azt sem hallattam 
hogy szokásunk szerint az vrát s i ra t ta volna az 
utrizált személly [Gyeke K ; Ks. — ftFlora Va-
szillyka]. 

3. hírt ad vmiről; a da (cuiva) ceva de ştire; 
Kundé verbreiten/geben über etw. 7696 semnii-
képpe(n) végire nem mehettünk ki Regimentiből 
való Németek és ŏkrŏk voltak azok ; . . . ŏ Ng a 

a ' több Regimentek kőzött îs hirdesse el és 
parancsollyanak hová hajtassuk [Balázsfva A F ; 
BK]. 
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4. elhíresztel/hírlel; a răspîndi şt irea; verbreiten. 
1800 Hogy Arkosi László karátson kaláttsát 
Peretsenben, a kotsisok directioja alatt fogja 
meg enni Gáspár István ki nékem nagy ellensé-
gem, annyira ell hirdette, hogy nem tsak nékem 
tudtomra esett, hanem az egész V(á)r(me) gyében 
a hol járok szánokozással súgják Fülem<be> 
hogy vigyázzak magamra, még tsak a paraszt 
Gyerkekis (!) tsufolva kiábálják utánnam [Pere-
csen Sz; IB]. 

ellilrdetés (hirdetéssel való) kirendelés; dispo-
ziţia dată prin anunţ (să participe la o acţiune) ; 
(mit Bekanntmachung) Beiordnung. 1597 B 
Avram w kegelme kwldotte Makray Jánost felekre 
hogy az Olahokat el hirdesse az wt Chinalassra 
loŭastwl oda wolt az wtat chinaltadta 3 Nap az 
el hirdetissel wolt 4 Nap f —/32 [Kv ; Szám. 
7/XIV. 94 Th. Masass sp kezével]. 

elhírel (rossz) hírbe hoz; a scoate cuiva nume 
*ău; jn verrufen. 1823 : Csernátoni Sámuel Uram 

minden felé el híreit hogy az Aposomalis 
^ppen ugy élek mind az Uramal [Radnótfája 
MT; TLt Praes. ir. 65/827-chez Csorvási Györgyné 
Benedek Klára (26) ns vall.]. 1829 Ekor hírelte 

s vetete fel a Tiszteletes Urrat a Kis Aszony-
nyunkkal ártatlanul [Nagyborosnyó HSz ; HSzjP]. 

elhíresedett híressé/ismertté vá l t ; devenit renu-
anit/cunoscut; beriihmt/bekannt geworden. 1844 
Április 3n Az u j szőlőbe ül tet tem ki tziká-
zot diot két ág oltovány(na)k egyikéb(e) me-
gint bártok ahnát, . más oltovány ágaikba is 
két két ágat mintsak Bartók almat. Agya Isten 
hogy bár fele meg foganván, Successoraim, s 
helységünk kostolhassa ezen el híresedet gyiimolts 
derékséget [M.köblös SzD; RLt]. 

elhíresedik 1. vminek híre fut, elterjed a híre; 
a se răspîndi vestea; es redet sich herum. 1715 
Sasvari István Ur(am), ennekem mondotta men-
nyek Harkoszegi Harko Jánoshoz mondgyam 
megh néki bannya Cselekedetit igen de részeg 
volt, azért bekellyék megh vélle mert nem akarja 

hogy el hiresedgyek megh követi rolla 
ad 2 forintot békessegb(en) csak ne hiresedgyek 

[Vaja MT; VH]. 1775/1781 abban az időben 
igen nagy haszon ment bé azon Bányákból, el is 
hiresedtenek vólt, jóságokra nézve, mert igen 
gazdagok voltak [Porkura H ; J H b LXXI/3. 
426] | mind ollyan gazdagok voltanak azon Bányák 

el is hiresedtenek vólt [Máda H ; i.h. 381]. 
2. (rossz) híre kél; a-i ieşi cuiva nume r ău ; 

es verbreitet eine (schlechte) Kundé. 1787 azon 
I^eány niar az Udvarba elis híresedet volt hogy 
tsipet harapot s lopogatott [Backamadaras MT; 
CsS]. 

3. híres/ismert lesz; a deveni vestit/cunoscut; 
berühnit/bekannt werden. 1770—1799 : Az apám 
- • • felviszi a grófhoz próbára, a gróf felveszi, hát 
a köntös jol van tanálva ., és ekkor úgy elhíre-
sedik az apám, hogy akkor szabójává vált [Foga-
rasiönél. 61]. 

elhíresít elhírel/hírlel, elhíresztel; a răspîndi o 
veste/ştire ; verbreiten. 1806 : ha ezen darabszám 
fizetést el húzzuk, legényeink el mennek, és más 
Városokon Czéhunkat el híresitvén majd Legények 
nem jönnek, és ugy az uraságok munkáiis halad-
nak, miis sokat károsodunk [Kv; AsztCLev.]. 

elhirtelenkedett elhamarkodott; pripit, făcut in 
pripă; voreilig. 1840 k.: Csak ugyan azt nem 
erőssittem, hogy annyi fa között el hibázott és 
el hirtelenkedet betsŭ is ne légyen [Görgény MT; 
Born. G. XXIVb Csiki Sámuel lev.]. 

elhisz 1. a crede; glauben. 1618 bátorsággal 
elhiggye azt az urad is, s mással is elhitesse bátor-
sággal, hogy azok csak mind merő hazugságok 
[BTN 112]. 1629 el hiheteo seot en elis hiszem 
hogy az Apia ingerlesebeol es ertelmebeol es keol-
chyege segitsegeuel perli az Zeoleot az A [Kv; 
T J k VII/3. 83]. 1631 mikor az Ura megh uerte 
vagi szít ta; testet lelket az ördögnek adta ugj 
eskútt az aszony s el kellet hinni [Mv; MvLt 290. 
55b]. 1666/1701 mind az Fejedelmeket, ínind az 
Hazát az szükségnek mivólta tani t tya meg, 
mellyik helyet és mint kell oltalmazni; azért eŏ 
kegk(ne)kis arra kell azt hadni, el hivén bizonyo-
san, hogy Colosvárat mint vég helyet, nem exhau-
riallyák soha úgy, hogy az helynek veszedelme 
következzék, sŏ t mint szemek fényét úgy igyekezik 
oltalmazni [Kv; KvLt I. 188 fej.]. 1736 Ha 
megláthatnád, mennyi mocskos levelet írnak most 
egymásra Bécsben, én Bécsben lakván, némely 
részit l á t t am: akkor bizony elhinnéd, hogy igazat 
írok [MetTr 360]. 1765 oly dolgokat tselekedni 
minden lárma nélkŭlt, bajos el hinni [Torda ; 
T J k V. 291]. 1793 (A ló) izzadva látván feketét 
mutatott , de tsak világosabban el lehet hinni, 
hogy egér szőrű volt, hogy sem barna [HSzj 172 
mocskos ah]. 

Sz . 1603 Az mint uram magamis montam 
kgteknek it letebe, hogy az hazug embernek az 
igaz zouatis nem hizik, uegre^l, felette felek hogy 
mostis czyorbas ne legien, az en leuelem, melyre 
eletemet kel most bíznom [Ks ; Kendi Sándor lev.]. 

2. kb. bizakodik vmiben; a nădăjdui/spera; 
vertrauen, Zuversicht habén. 7693 te tzet volna 
mi nekünk, azon Arvak javainakis nagyob szapora-
sagokra, hogy edgyiknek valamellyiknek ŏ kglmek 
kŏzzűl, keze es Tutorsaga alat lŏ t tenek volna, 
ha egy mas kŏzŏt Dobaj Janos, es Szanto Marton 
Uramek meg edgyezhetnenek. De ŏ kglmek semmi 
keppen egy más között meg nem edgyezhetven, 
kellet nekŭnkis, ă Testamentaria Dispositio mellet 
meg maradnunk, el hiven azt -hogy mindenik, 
maga keresztyensegit, es regi Attyafisaganak jo 
Czimerit előtte viselien (!). Ez iránt valo dologban 
senki is magat ne denegallya [Ne; DobLev. 1/38.2]. 

3. bizonyos vmiben; a fi sigur de ceva; einer 
Sache gewiß sein. 1574 Mond az Kĕwer Marton, 
Al hattrab te Azzony, Az myt En Monta (m) 
Mostis azt Mondom hogy vgy talal Ream kywl 
hogi orrodat Aiakastwl ely Mecchein azt ely higged 
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[Kv; TJk III/3. 365]. 1584 Es amely Nap ky 
tekeredet vala a' labaB es a talpa is fel fordult 
vala, vthanna harmad Nappra vgy chelekedek 
giermekemmel hogy oly eppen adab kezembe 
hogy semmi Niaualiaiat Ne(m) esmerhetem min-
giarast el hiuem hogy amely Eordeogteol volt 
Niaualiaia, Azon eordegh volna giogitoia [Kv; 
TJk IV/1. — aA gyermeknek. — bAz ördöngösnek 
tartot t asszony]. 1590 az Vra mo(n)dgia vala az 
felesegenek este kwrwa te giakrobba(n) vagy 
agiassa Pribeknek ne hogy neke(m) az felessege 
mo(n)da hogy vgya(n) el hid hogy mikor kel 
megh mossom az labatt velleis halok [Szu; UszT]. 
1630 Azt is latam azért hogy az azzont kenem, 
hogj elegh kekek valanak az valla(n), de el hittem 
abba(n) megh nem holt [Kv; RDL I. 19 „eoregh 
Borbara azzonj Thorday Lakatos Tamasnak relic-
t a ja" vall.]. 1654 Töb parantsolatunkat erről 
ne varia hwseged mindeneket megh adgyon az 
szegensegnek, mert ha meghis panasz jeo elŏnkbe(n) 
felŏlle, bizonnyal el hidgye hwseged megh busul 
erette [IB. fej.]. 7727 : hidd el hogy bizony bĕ 
adunk az ŏrŏkŏs Uradnak Szent Benedekre [Naszód 
BN; Ks 184. LXXXV]. 1788 hidje-el ked hogy 
a' mig nekem leszsz kednek-is leszsz mivel éljen 
[DLev. 1. 11/23]. - L. még ETA I, 145. 

4. elhiggyed, elhiggye bizony; să erezi, trebuie 
să erezi; sollst wahrlich glauben. 1573 vgian 
Bozorkan az ely higed ollian az mynt az kapwbely 
chigan horgas keormw [Kv; TJk III/3. 87]. 
1736 még az bizony szót sem mondották sokan 
az akkori fő s nemesasszonyok, s az gyermekeknek 
sem engedték mondani mikor bizonyt kellett 
volna ţsrondani, így szóllott: elhiggye kegyelmed, 
úgy vagyon, nincs különben, igazán mondom s a 
többi [MetTr 415]. 

5. elhiszem bizonnyal; sigur, fără îndoială; das 
glaube ich, gewiß. 1629 Láttam azt, hogy az 
katonával csókolták egymást — de elhiszem, hogy 
nem gyűlölségből volt [Mv; MvLt 290. 150b át-
írásban !]. 1718 : nem kéne Angjam Aszszony(na)k 
is ollj mod nélkül haszontalan Sirni, mert nem 
illik keresztény emberhez az ă Poganysmus 
de ott az ratio el hisze(m) keveset ponderal [Fog.; 
K J . Rétyi Péter lev.]. 1721 Az Szent Pali Rector-
rolis tudosicson édes öcsém Uram kigye(lme)d 
ha valamit erthet, mint vágjon, s mint böjtölhet, 
elhiszem gjakran ebedlik tekenŏs békával [Király-
halma N K ; Ks 96 Petki Dávid lev.]. 1723 en 
ide ki meg latom, mint vettethetek, el hiszem tű 
sem mulattyátok el oda bé [Méhes TA; Ap. 1. 
Apor Péter feleségéhez]. 1724 Elhiszem eddig 
is sok vigasság ment végbe szebenben de kivált 
az ednihány nap volt mulatság elhiszem [Altorja 
Hsz; Ap. 2 Apor Péterné Káinoki Borbála férjé-
hez], 1788 Jantso Vramot kéttől (!) fogva mind 
várám . . . , de látom még el nem jőve el hiszem 
hogy valami baja érkezett [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1822 : elhiszem hogy pénzt 
tsinál eperjböl megyböl [Mv; IB. gr. Korda 
Anna lev.]. 

6* ~ imagát a. elbizakodik; a se încrede; über-
mütig werden. 1635 : Azt hallottam az minapiba 

az hus szekbe(n) hogy mondgia uálá Aztalos Mar-
thonne, hogy otot az á hozzu bajuzŭ Zuczy István 
torkon ragatta volt és megh akarta foytani, megh 
hizot az sok szegenye(n) es el hitte magat [Mv; 
MvLt 291. 53b]. 1762: bizony fenjen beszél nékem 
a Falus biro el hitte magátt [Gyeke K; Ks]. 1786: 
már ezután számba se fogod venni az embert ugy 
el ehiszed magad [Bolya NK; IB]. — b. bizakodik 
vkiben; a avea încredere ín cineva; auf jn ver-
trauen. 1599 az I f jú Bonchiday Gergelj özve 
zolalkozek ötves Bartossal es Zakal Benedek monda 
Hogj az sogoraban Hitte él magat mert nüi-
chen annal lob tanachadoia | az zydalom keozben 
Palastos Istwan mondotta Eotwes Barthosnak Es-
sez bestie kwrwafia latom hogy amaz essez 
bestie kuruafiaban Seres Istwanban hitted el ma-
gadatt se semmith velle nem gondolok ſ K v ; T J k 
VI/1. 303]. 

elhiteget 1. elcsábít; a seduce; verführen/locken. 
1585 Amelj Azzonial ez Magdolna Azzony vra 
el zeokek ky vertek volt Colosrol el hitegettek 
vala Az zomzed leaniatis [Kv; T J k IV/1. 457]. 

2. elcsal/csalogat; a atrage (de la cineva), a 
ademeni; hin/her/verlocken. 7592 : Thudom hogy 
mikor el zeökek Barrabas Lúkaczne Benche 
Janosűal, Akkoris Barrabas Lúkacz tar ta ez 
Thamast, egykor megh Ieòòenek, el hitegetek 
Barrabas Lukacztol [UszT]. 7597 Nagy Istwanne 
monda en eleotte(m) ne aly mert ennekem 
ellensegem vagy zinte ollya tartom mintha tennen 
kezeddel eolted volna megh az vramat, mert 
mostis elne ha te el ne(m) hitegeted wala az had-
ba(n) | Bwzay Matyas tizedes lewe(n) az theob 
gialoghoknak gonoz peldat adot mert hawa ki 
nem telwe(n) . . . az teobitis el hitegette az zazlo 
alol, es eo maga eleol el menwe(n) wtanna h i t e g e t t e 
az teobitis [Kv; TJk V/l. 113, 124]. 1599 : megh 
valamy diznayattis hitegete el, es be vitte vala 
az maga hazaban ott tartoztata sokaigh [Kv; 
TJk . VI/1. 368]. 1655/1754 k.: Ha valamely Mester, 
más Mester Társának műhelyéből L e g é n n y i t 
avagy Inassát valami szín alatt el-hitegetné, 
tartozzék büntetéssel flor. 4 [Kv; AsztC Jk 7]-
1688 ket ŏrŏkŏs jobágyomattis el hitegetvén az 
szolgai, megh mas harmadik szolgamatis el 
vittete [Kv; Uti] . - L. még ETA I, 5 4 - 5 és 
alább elhitegettet ah 

elhitegettet elcsalat/csalogattat; a face să f i e 

atras (de la cineva), a ademeni; hin/her/verlocken 
lassen. 7640 : Egy mesteris az masiknak czieled-
gyet el ne hitegesse se el ne hitegettesse mert h a 

meg tapasztalodik benne, egy forintal b ű n t e t t e t i k 
meg erette [Kv; KovCLev.]. 

elhltel ige 1. feleségül vesz; a lua de soţie, a se 
căsători cu cineva; heiraten, zur Frau n e h m e n -
1820 Betseknének a Léánja két héttel ez előtt 
meg esett gyerke (!) lett, 's gyerek ágyában égy 
Jakab nevű Groff Keménj Samuelné eő Exja 
Déák ja el hütőlte [Kv; Pk 7]. 

2. elesküszik vmit, esküvel vki t u l a j d o n á n a k 
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bizonyít vmit ; a adeveri ceva prin jurămînt; 
etwas für jds. Eigentum beeidigen. 7842 Az 
emiitett fejér Kanczáját Sz. Zsombori Budurlyán 
Vonutznak pedig viszont el hütölték a ' mar név 
szerènt kiirt sz. zsombori lakosok, hogy azon fejér 
kancza légyen éppen a Budurlyán Vonutz tulajdon 
kanczája [K; KLev. 9]. 7844 : Jenei Mihály el 
veszett Tehenét el hütelni járván Inakfalvá(n), 
az honnon viszszá felé jővén F : Vintzen meg 
Borasadtunk [Bágyon TA; KLev.Ilia Sándor vall.]. 

elhitel fn hitel; crezare; Glauben. 7606 Ezért 
euocaltam az J . kegmed Zekire hogj en teólle 
egy Lovat veottem volt, kit mikoron el attam, 
annál az Embernel megy talaltak atto<l e>l 
veottek teóruenj zerent, melj dolognak nyluaban 
való el hitelere neke(m) az teóruentis Segesuarzek-
bol irua hoztak, nekem az Zaznak igazat kellet 
tenne (m) azért megy, keuanom hogy teis megy 
elegits engem mert en tóled igaz penzen veóttem 
[UszT; 20/271]. 1739 : Melynek nagyobb bizony-
ságára és el hitelire Sokszor meg I r t Nemes Mihály 
Uram is . a hatvan küencz magyar forintokat 
jo el kelhető ezüst pínzül mi előttünk le tevé 
[M.köblös SzD; RLt]. 1801 : Melly edgyesség 
és Compositio hogy mindenekb(en) a fellyebb irt 
modokon lett légyen a mint fellyebb meg-
írattatott annak nagyobb el-hitelére jövendö béli 
bizonyságul adjuk ezen tulajdon kezűnk all írásá-
val, és szokott petsétünkel meg erősített édgyező 
levelűnket [M.zsombor K ; Somb. II] . 

elhitet 1* elcsal; a ademeni; verlocken. 1568: 
az gyermektől hallotta(m) hogy azt monta hogy 
?tet az nyenye (!) hitette el onnath [Kv; T J k 
III/1. 175]. 1570 : Thamas deakne oda Menth, 
Es ezt Montha Zabo Balintnenak, Esmet ely 
kezdetet The Zabo Balintne Az thawaly dolgot 
zabo balintne Mond Michoda tawaly dolgot, azt 
hogy leanyomat hytegeted De byzon zegenet 
vallod, Arra zabo Balintne azt felely, hazwd 
Benne valaki Azt mongia hogy en Ely hitettne(m), 
Mert neke(m) nem kely [Kv; T J k III/2. 191]. 
1582 hallottam chak ezt hogy egczer ziggia vala 
Kowach Ianos Sas Ianost azzal hog zolgaiat el 
hitette volna, es vg zol Sos Ianos. Valaki azt 
mongia es fogia rea(m) hogy en valaki zolgaiat 
el hitettem volna hazud Esseh Curwafiaul benne 
[Kv; TJk IV/1.]. 1584 Ha ky penigh keozzewl 
bilién dologban talaltatnek, hogy az bor wiueoket 
^ggyeunetis, masunnetis el hitetneie, eggiknek 
borát alazwan, masiknak penigh dichirűen, 
Tehagh Egy forintal bewntessek minden Engede-
lem nelkwl effele frausert [Kv; K v L t I I I . 12]. 
1756 k. Télnek idején, s mikor a ' Stompak nem 
járnak, ha melly Bányász Gazda, mivessét szük-
ségében interteneallya, és történnék, hogy valaki 
az ollyan mivest el hitetné, és szükségében táplált 
Gazdájától magának venné, az ollyan el hitető 
Gazda a' Birák Ítéletiből leg alább 12 for(in)t(ig) 
meg birságoltassék, a ' mives pedig előbbeni Gaz-
dájánál maradgyon [Born. XXXVII I . 8. abrud-
bányai bányászok törv.]. 

2. elcsábít; a momi; verführen. 1590: Zent 
Marthon napba(n) fel keolt Vasar heljre me(n)t 
az Sokadalomba (n), ott Egy Jambornak leaniat 
el hitette es el hitta mint hozta s hogy hozta . . . 
az hegieke(n) veolgeke(n) Erdeokeon altal ketten 
egy mas kezet fogtak kinek lato bizonysaga vagion 
Néholy penigh egy mas vtan Jeodeogeltek vgy 
hozta el I t t most vgy lakik velle mint parazna 
paraznawal [UszT]. 

3. elámít; a amăgi; betören. 1718: Ilonát el 
hitette Aszszonyom hogy ęn vellem elveteti csak 
legyen igaz s hü eŏ kglmehez [Kv; Told. 2]. 

4. valónak fogadtat el vmit ; a face ca să fie 
acceptat ceva ca real; für wahr annehmen lassen. 
1607 : Azt penigh mindeneknek felette cziudalliuk, 
hogy kegmetekkel ualaki fegiuerrel es haddal ualo 
meneswnkett ell hitette, es hogy az haza zabad-
saga ellen, (: kinek fel allatasaban az mi kegi(el)-
mes wdvezwlt Vrunk mellet ualo ielen letwnkkel 
mw zolgaltunk legh teőbbet, es arra ualo leuelekis 
kezwnkben uadnak:) az Orzagh romlasara mw 
indítottunk uolna es uinnénk innét nagy hadat 
[Lompért Sz; Törzs „Petrus P. Aluinczi Concio-
nator aulae suae Serenitatis", „Paulus Eŏrwindj" 
és „Simon Pechy suae Serenitatis Test áment arius" 
lev.]. 1725 az Aposom Sz: Páli Ferencz elhitette 
volt az mostani nemes Aszszony feleseget, hogy 
azért nintsen maga(na)k clenodiuma, mert az 
Fia Sz: Páli István el vitte magával [Mv; SzentkGy 
„Gabr. Toldalagi de N : Iklod" (53) vall.]. 1745 : 
(A vádlott) el hitetvén az emberekkel, hogy ő 
à régi eltett kintsét az ő bűvös bájos mesterségivei 
à főidnek mélljsegiből kihozza, ezen mester-
sége által, majd az egész Országot bűnben ejtette 
[Torda; T J k II . 66/. 1792: némely Szegényebb 
embereket közöttünk az Megyénkben el hi tetet t 
azzal hogy nem tartoznék Tisztelendő Plébános 
Urunk(na)k Bérfizetéssel [Szováta MT; Berz. 16. 
XL. 5]. 181 Ok. a ' Felperes el-hitette vólt az 
oculatorokkal, hogy azok5 meg lettek volna verve 
[Dés; DLt 82. - aA sertések] - L. még BTN 112. 

5. elfogadtat; a face să fie acceptat; annehmen/ 
gelten lassen. 7589/XVII. sz. eleje az illien Jŏue-
ueny Legény . Jámbor Nemzetsegerŏl, es apród 
esztendeinek igazan való ki teölteserŏl, bizonios 
el hihetendŏ bizonsagot hozzon; Auagi ha ez, 
az helynek es Orszagnak meszszesegeteől nem 
lehetne, erös hwtiuel megh bizonicza es el hitesse 
[Kv; KőmCArt. 10 — 1]. 1623: My Eo feleolleök 
való keues distinctiokot zep rendeli eleykb(e) aggia 
velek Joli megh Értesse az ratiokotis ell hitesse 
hogy nekik lezen Nagiob keőnnybsegekre haznokra 
hogy Rendeli fognak zolgalny [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 

6. megbizonyít; a dovedi; beweisen. 1592 : ha 
azokhoz az feoldekhez valamit penzeden eppitettel 
azt hitesd ell velem [UszT]. 1647 : az Actor . . . 
doceallia (!) az feŏldheŏz való tulajdonsaga feleol 
s mind penigh szomszedsagarol, es annak utanna 
az feŏldreŏl való igassagat el hitetuen annak 
utanna teŏrueniek leszen [Kv; T J k VIII/4. 226]. 
1707 hitesse el Olosz Samuelné, mit ért volna 
az gangos [HSzj gangos al.]. 
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7. meggyőz vkit ; a convinge pe cineva; über-
zeugen. 1653 i t t Vásárhelyt a kik szombatosok 
és arianusok voltanak, egymással elhitették azt, 
hogy Szinán bassa megveri ezúttal Havasalföldé-
ben a Sigmond fejedelmet, s onnat bejövén, Erdélyt 
csak elfoglalja [ETA I, 30 NSz"!. 

8. ~ magával vmit a. bizonyos vmiben; a fi 
sigur de ceva; einer Sache gewiß sein. 1692 
Hitesse el kgld aszt magával edes Sogor uram 
hogy én bizony Kg(ne)k igaz jóakarója vagyok, 
s az hol kívántatik s tudok kg(ne)k szolgálok 
[Kece MT ; Ap. 6 Apor István Káinoki Sámuelhez]. 
1772 Soha egyebet a tisztességes hirnél névnél 
Májor Iuanárol nem hallottam Sőt el hitettem 
magammal, hogy ha egész falut fel esketnék is 
utánna a jónál egyebet rolla tudni nem lehet 
[Záh TA; Mk V VII/17 Prunya Vonutz (30) 
zs vall.]. 1840 Ezen megátalkodottságot látván 
mind Léányunkba, mind kivált Gazdájá-
ban hogy telyességgel egymástól meg válni nem 
akarnak, miis tőkélletesen el hitettűk volt mi 
magunkal hogy bizonyoson ígérete szerént el is 
fogja venni feleségül, annyiba hagytuk őket [Dés; 
DLt 1268]. — b. bebeszél magának vmit ; a-şi 
sugera; einreden. 1700 : ugy hallom hogy Kgld 
el hitette vólt magaval hogj én az köveket k(ne)k 
meg nem adom ., immár fel függesztem el 
küldését . Szállittsák oda az hová kgld kivánnya 
[Ks gr. Mikes Mihály Gyerőfi Borbálához]. 1739 : 
szegény feleségem abortust patiâlt és majd 
mindegy (így !) el hitette magával, hogy többször 
fel nem kél àgyàbol [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

elhitetés hitegetés, csábítgatás; amăgire; Ver-
lockung. 1682 Mihály Morar kőtte magat 
ős örökös feje keőttet Jobbagianak Nemzetes 
Reczei Boer Sigmond Vram (na) k es ket ago(n) 
levő eŏ kglme posteritasinak . ha hol peniglen 
valaki el hitetesseből el tanaina szokni vagy 
bujdosni certificaltassanak az kett fen megh 
nevezet kezessek ad sistandum [F; Szád.]. 

elhitetheti magával megbizonyosodhatik; a se 
putea convinge; sich einer Sache zergewissern 
können. 1772 : az I. Groffné engemet, maga mél-
tatlan s ok nélkül való hurczoltatásával ne vádol-
hassan, hogj a' Birák Urakis annalis bizonyosobban 
el hitethessék magokkal Malmomnak az emiitett 
okbol való hibázásat [Kük; JHb LXVII/230]. 

elhitető (más munkását) elcsaló; ademenitor 
(al muncitorului altuia) ; (den Arbeiter eines 
anderen) verlockend. 1756 k. (Ha) valaki az 
ollyan mivest el hitetné, az ollyan el hitető 
Gazda a’ Birák Ítéletiből leg alább 12 for(in)t(ig) 
meg birságoltassék [Born. XXXVIII . 8 abrud-
bányai bányászok törv. A teljesebb idézet 
elhitet 1. al.]. 

elhitt 1. elbizakodott, önhi t t ; încrezut; über-
mütig. 1784 : tudományával magát el-hitt ember, 
velem tsufolodik [Mv; Told. 20]. 

2. '?' 1752: volt gyanú hogy boszorkányok lőttek 

volna azon halott gyermekek közül (a szóban 
forgó személy) némelly hozza hasonlokkal azon 
ártatlan gyermekek (ne) k koporso jókat ki ásván, 
s fel nyitván, azokat vagdolta, s sziveket meg 
égette etc. mellyis keresztyén ember (ne) k még 
hallaniis irtózás, melly szerint el hit t ember lé-
vén jo volna ha az Mlgs Urnakis ugv teczenék 
eotet Lapadálni [O.csesztve A F ; Ks 83]. 

elhitványkodott leromlott; slăbit; herunterge-
kommen. 1755 Csős Tőrök buza . apróbb el 
hitvankodot rideg sertések táplálásokra égész 
Tavaszi kikeletig az Darabontok által költ el 
köböl 3 véka [Kiskend K K ; Ks 71. 52 szám.]. 
1756 Csős Török buza el hitvánkodot apró-
ság rideg sertesek(ne)k is néha néha adogatván 
együtt öttek meg ösztöl fogva 49a [uo. i.h. 
aÉrtsd vékát]. 

elhitványkozik leromlik/soványodik; a slăbi; 
herunterk“ommen. 1596 lovam hatarol hajnaltol 
fogwa kwleömben estigh le nem zallottam hanem 
az mikor eöttem, vgj annira hogy ez esztendőre 
lowam wgy el hitwankozot mint akkor, mert Bira 
vram azt akarta hogj, mind az három rendbeij 
hazasokhoz, s mind az aratokhoz lassak, melliet 
mégis chelekettem [Kv; Szám. 6/XXIX. 17a 
Bachi Tamás sp kezével]. 1722 : mikor a' 
marháit több marhákkal más sok Urakéval ide 
bé haj tot ták vala Gyergyóba annyira el eheztek 
liitvaiikoztak vala még az mig ide haj tot ták 
hogy elig tántorognak vala el [Szárhegy Cs; 
LLt] | az Radnóti kanczáknak még szalmájok 
sincs mindenkor, szénájak pedig ige(n) rosz, kikis 
ige(n) el hitvánkoztak [Fog.; K J . Rétyi Péter 
lev.]. 1758 mikor pedig azon ökrött el haj ta t ta t ta 

akkor szép kövér volt, s az mikor haza haj-
tották akkor egészszen el volt hitvánkozva S 
romolva [O.péterlaka AF; Told. 23]. 1832 (A 
marha) a' Gulyánkba nem akar ülni hozzá-szok-
ván már a' jo élethez, — de különben is ha nieg-fe 
ülne ott egészszen el-hitványkoznék [Dés; DLt 
691]. 

elhív 1. a chema; rufen. 1561 Egy kor El 
hyua azzony om hogy oda hoznok az zekrent a£ 
hwn lakyk uala az barla ferench hazahoz [Ráton 
Sz; Bál. 78]. 1568 el liywa oda asz malomhoz. 
[HSzj grádics al.] | Elizabet c(on)sors B a r t o l o m e i 

Keserw fassa e(st), hogy lat ta azt hogy az< 
az Lakatost el hitta, Sos Mártoné, mert o neky 
Selere, az Lakatos, onnat penyg az lakatos meg 
Jouen, kerdem hogy meg, nitatote az l a d a t h 

(így!) [Kv; TJk 1II/1. 188]. 1570 Balassv Lazlo-
Mikor ely hitta volna az a t tya t megh Latta 

Es azt Montha Jo fiam Nem esmerem hogy J th 
neked ez epites valamyt Arthana [Kv T J K III/2-
61]. 1572 : Azomba Beh megen Krompina Mate 
es el hia vele hogi otth halion az eo h a z a b a n , 

Ely Megen vele es otth hal [Kv; T J k III/3. 10]. 
1573 : Ezt hogi hallia az varga gaborne l e a n i a 

fwt ely Rosa azzonhoz hia ely az Zeochne Z o w a w a i 

az annya hazahoz [Kv; i.h. 136] | el hywa Engem 
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vrele Jere Batthia welem legy Byro Lassúk Mycho-
da Marhaya Maratt wolna az haznal de Chyak 
egy Ghyermekett Talalank az haznal [RLt O. 5]. 
1574 Mikor Eotet hina Ágoston az tyzedes hogi 
az keoz pénzt meg Innak eo Intette volt rea hogi 
az teobyt ely hina kyk az Tyzedbe valók [Kv; 
TJk III/3. 345a]. 1583 Engemet el kwlde Kendj 
Ianoshoz hogy hiam Kendi Ianost eo hozzaia, el 
hiuam, Kendj Ianos el ment [Kv; T J k IV/1. 
157]. 1604 hajtotak wolt be az Erdő paztorok 

az sipos Janos diznayt . . hiwa el wele Sipos 
Janos hogy meg kernők az diznokot Tőllek [UszT 
18/129]. 1605 Engem hiút uala el mattias kouaczj 
mocziar oldalba, hogj egi mehet talalt es segeliek 
ki uagnj [i.h. 20/335]. 1607 mikor Etedre mene 
az A. ., engemis el hyt uala velle [i.h. II/4. A. 
239]. 1609 egjzer aitos martonne hozam Ieöue 
es el hiua bech Imrehnj [Szentmárton Cs; BLt 
Both Janos (40) pp vall.]. 1625 megh hattak 
hogi engem el hion uelle [Oklánd U UszT 5b]. 
1629 En nem láttam Szabó Andrásnéhoz semmi 
boszorkánsagot, bübajossagot, sem nem hallottam 

hanem lattam hogy apro gyermekeket gyo-
gyitott füvet mit szedet, el hittak s hozzajais 
hoztak gyermekeket [Kv; TJk VII/3. 116]. 1631 : 
Bonjhara ment vala az Vra s hogj hija vala el 
vele, azt monda az felesege hogi eb menie(n) 
[Mv; MvLt 290. 56a]. 1632 ejel jöue oda en 
hozzam Berej Janos s fel keőlte s el hiua 
engemet [Mv; i.h. 83b]. 1633 engemetis el hinak 
az biro hazahoz [Mv; i.h. 128b]. 1644 engemet 
Munkáczi Borbély Istua(n) el hiút vala, ennek az 
Baezio Ianos fejenek fel meczesere hogi sebes 
vala [Mv; i.h. 291. 411b]. 1656 jeoŭe az Hadnagy 
egy nehany magával hozza(m), es fel keŏlte agyam-
ból ejel es el hiíía az Lukáczj Janos haza felehez 
[Kv; CartTr II. 1017]. 1736 mŭnköt t el hivut 
volt magával [Gyszm; LLt Fasc. 161]. 1747 
Istók Ferencz el hivut vala engemet Barcsa 
Mártonnéni [Bereck Hsz; Bogáts 60]. 1759 
Küs Balas ingemet el hiva kölcsön ökröstől tőke 
hordani [Remete Cs; LLt Fasc. 149]. 1792 
engemet az Exponens Mŏjzes Fi jak măgokkal el 
hivának, Szakats Adám Urammal egjgjŭ t t , Na-
gjobb Tordai Mihály Uramni [Szenterzsébet U ; 
Borb. II „Agilis Paulus Jakabffi" (26) vall.]. 
1822 egy pohár Bor meg itala véget elhivut 
engemet [Dés; DLt 133]. 

2. ~ vkit vkitől vki nyakáról elvisz vkit; a 
scăpa pe cineva de cineva; jn/etw. vom Halse 
sehaffen. 1638 Azután osztán, hogy elmenének, 

nem tudem, ki hová mentenek. Éntőlem része-
gen nienének eh Még az P“erenc deák szolgájának 
két ejtel bor (!) adtam, hogy híja el őket rólam 
f s úgy menének el [Mv; MvLt 291. 142a-3b 
átírásban 1]. 

elcsal; a ademeni; verlocken. 1767 egjik 
a2 Másiktól vagj az Vásállot el hija vagj az sarut 
(Így!) vagj az sarunak árát fel ŭ t tne vagj el hîná 
ennek Bŭntetese Dénár. 25 pénz [Kv; FésűsCJk 

4. elcsal/csábít; a momi; verführen. 1590 
Zent Marthon napba(n) fel keolt Vasar helyre 

me(n)t az Sokadalomba (n), ott Egy Janibornak 
leaniat el hitette es el hitta I t t most vgy 
lakik velle mint parazna paraznawal [UszT. — A 
teljesebb szöv. elhitet 2. ah]. 

5. kihív; a chema afară; heraus/hinausrufen. 
1627 az falut el hynak hogy az Ur szamara 
erdeött foglallyunk, el menenk az Falu ket nap 
mind foglala Uy ueszben [Ditró Cs; EHA]. 

(5. felhív, megidéztet; a dispune să fie chemat/ 
citat; vorladen lassen. 1572 Borbély Janos hal ala 
vtan Ieot volt Zabo Janos es ely hitta Borbei 
Janosnet Nyreo Kalman Eleybe Byrosagaban, 
hwl megh vallota az Azzony hogy ados neky 
[Kv; TJk III/3. 23]. 1591: Ezért hi t tam az 
zombat zekre, vgj wagjon hogj ennekem háza 
nepet kellet wolna hinom meg kerdeöttem hogy-
ha felele haza nepe feleol az úagy nem, sem felele, 
sem penig nem felele azkor mind haza Nepeuel 
egjetemben el hittam, mostis kerdem az zek 
eleötli ha felel haza nepe feleöl [UszT]. 

7. meghív; a invita; einladen. 1583 az Trom-
bitás Mennyiegzeoben se Mennyen kwleom-
be(n) hane(m) ha hîak, Amikoron penig el hiak, 
oly gondwiseleót es vigiazot haggion az Toronyban 
hog az eo tiztiben az varosnak vezedelmenelkwl 
Iarhásson el [Kv; TanJk V/3. 270b]. 1724 
hallódé Panna engem is el hij komaságra [Mező-
királyfva K K ; BK Nemes János (38) nb valhj. 
1736 Mikor osztán az temetéshez hozzá készül-
tének, napot rendeltenek, az rendelt napra az 
atyafiait, és ha nagy ember volt, az ország cata-
logusa szerint az ország rendeit levél által az 
asszonyokkal együtt elhítták [MetTr 404]. 1780 
ki jővén Cserei Uram Kolosvárrol házasodni, 
engemet is el hivutt eŏ kegyelme oda [Bethlen 
SzD; BK „Juliana Érsekújvári conj. St. Butzi" 
(24) vall.]. 1786 A Temetésről el ne hagy avagy 
tsak keservesek vigasztaló Gazdájanak el h ivj 
[Bolya N K ; IB. gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen. 
Sámuelhez]. 1844 Kis János reggelre kelve 
Vasárnap el hivutt Sinfalvára [B ágyon T A ; 
KLev.]. 1850 az inepen el hivut ebédre [Dés; 
DLt 860]. 

8. e világból ~ e földről/e földi életből magához 
szólít/kiszólít; a chema la sine; zu sich berufen. 
1583jXVII. sz. eleje Valamikor nemellynket 
keozzullunk az Vr Isten az vüagbul el hyia Mind 
tartozzék eótet iamborul el keserni az Koporsohoz 
es el temetni tiztesseggel [Kv; MészCLev.]. 

Ha. 1797 el hivutt magaval [Felsőárpás F ; 
TL]. 1814 el hivutt [Dés; DLt 174]. 

elhívás chemare (de undeva) ; Wegruf. 1843 
mi Veressel együt látva a' dolog roszra fordulha-
tását elébb ö, azután pedig én a fogadobol el 
távoztunk, részemről én sokat munkálkodván a 
Pekárik onnani elvitelin, s el hivásán [Dés; DLt 
586. 24]. 

elhívat 1. a chema (prin cineva); fórt/wegrufen 
lassen. 1584: mikor penig Daroczy Boldisarne 
panazla Nekem a' legenre, az nap estynis kesen 
kilencz ora vta(n) Ieowe meg, de az Battia h iua t ta 
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vala Akkor ell esthwe [Kv; T J k IV/1. 335]. 
7640 Énnálam katonák voltak szálláson s gya-
korta elhivatta tőlem őket [Mv; MvLt 291. 212a 
átírásban !]. 7774 : el hivattak idősbb Déák István 
Uramot, a mint arra emlékezem két három úttal 
is [Ilencfva MT; DLev. 1. IB. 3]. 

2. meghívat/idéztet; a dispune să fie chemat/ 
c i ta t ; vorladen lassen. 1562 Minden hadával 
azért király* szállá Segesvárra, és ot t nagy gyűlést 
té te te ; és oda az erdélyi urakat mind elhivatá 
hitetlenség alatt, hogy megérthesse: kik legyenek 
a székelyek feltámadásának okai? [ETA I, 1 9 - 2 0 
BS. — aJános Zsigmond fej. viselte a Magyar-
ország királya« címet is]. 

elhivatás hivatottság; vocaţie; Berufung. 7846 
maga elhivatásárol ujságlapilag megdicsért tanito 
[K; KLev. 13]. 

elhívdttat elhívat; a dispune să fie chemat ; 
kommen/rufen lassen. 1752 ell hivattata a ' 
nevezett Urffi azon ökröknek ad Triduum Certi-
ficatiojokra i t t Vitzében az Reformata Ecclesia 
Földin Commorálo Intze alias Asztalos Sámuel 
nevű Embert, és ê melle két Falusi Vitzei Polgárt 
[Vice SzD ; MvRK „Gr. Bara de Rákösd provisor" 
<44) vall.]. 

elhívhat sikerül elhívnia; a reuşi să cheme; 
(weg)rufen können. 1598 Danchy Leorincz vallya 
. . . En Pazthor Jstwannal menek el az Magyar 
vcha (!) kis Ajtóban az foldozo varga mellet le 
eole en soha el nem hihatam, hogy haza mennyeonk 
[Kv; T J k V/l. 253]. 1599 el hyuam onna(n), 
sok zoual(is) hyua(m), de ne(m) hihata(m) el 
[Kadicsfva U ; UszT 13/106]. 

elhódít meghódít; a cuceri; erobern. 1840: 
Kereskedő Kapitány Kristóff Ur . . . 'Susánna 
Léányunkat erőszakosan meg tar tot ta Szol-
gálójának . . . azzal biztat ta , hogy ha igazságoson 
szolgálja és Catholizálni fog, tehát bizonyoson el 
veszi feleségül magának és ezen Csábitto szókkal 
annyira el tudta hoditani Léányunkat, hogy mi 
Szűlékűl nem vehettük r á hogy ottani Szolgálattyá-
rol le mondván haza jöj jön lakni [Dés; DLt 1268]. 

elhódolás meghódolás; capitulare, supunere; 
Ergebung. 1718: az el mul t Kurucz VÜágban 
ã maga marháit is ä Szoros kéttlenség mián el 
kellett hadnia, ä Széknek el hodolásáért [Gysz; 
LLt 69]. 

elholt 1. elhalt 

elhomlít 1. (szőlővesszőt) b u j t a t ; a marcota 
<viţă de vie); (Weinrebe) ablegen/senken. 1728 : 
Szüret u tán Száz t ő Szőlőt el homlitanak, annak 
utánna meg mettzik és el fedik [Torda; J H b 
Jósika Mózes ir.]. 1761 A Csengői Szőllő az 
előbbeni esztendőbéli kemény tél mián annyira 
meg romlot vólt, hogy kelletett az után egészlen 
cl homlitani, ú j ra meg építeni, meg trágyázni 

[Déva; Ks 94. 24. 4]. 1770 a vinceler az o szölöt 
igen el homlitota es a masikot is a hol szükseges 
volt most igen jo fa ja indult [Somlyó Sz; Borb. 
I I Szathmarí János lev.]. 1789: Tirnovitzai* 
Szőllő ís a mult Esztendőbe el homolitva s el 
rokkanva (!) lévén, igen jora menendő állapotba 
vagyon, kiis kapálva [ JHb XXXV/65. — *Tirna-
vica HJ. 1805 : Két Darab szöllö a Buzai szöllö 
Hegybe ha jól mivelnék, meg Trágyáznák, 
és el hómlittonák, fél termésbe meg hózna 200 
veder Bórt [Buza SzD; LLt Csáky-per 124. L. 
31]. 

2. (szőlővesszőt) átbujtat /hoinlí t ; a butăşi (viţă 
de vie); (Weinrebe) aus einem Weiugarten in 
den anderan ablegen/senken. 1667 Tudom mikor 
enim vala az az szelő hogy el vonta elhomlitotta 
szőlőmet, mely czielekedetjert egy néhányszor ki 
tördeltem szőlőmet az szőlejeből [RDL I, 148g 
„NagyEnyeden lakó Bakos I s tván" (32) nb, előbb 
kolozsvári lakos vall.]. 

elhord 1. elvisz; a căra; wegtragen/befördern. 
1570 az eo feldekreol Be nem hortak volt az 
gabonat Mindenesthwl, hogy János kenez Thyltya 
volt Balint Thywadart hogy az Tharlora Jwhayt 
Ne Bochatana, az kosárhoz seh Menneh az mely 
ot th az gabona keozeot volt, myglen az gabonat 
onnath ely hordanak [Kv; T J k III /2. 9, 11]. 
1597 (Az örökséget) vgyan megh kewano(m) az 
en hazamhoz, minth hogy oda bir tak az eleóttis, 
es ahoz az házhoz walo feóld, H a mit pedigh 
epitett raita ha az teórúeni í télj le tezem az 
bechyet, ha pedigh bechyre ne(m) bochiattia, 
hordgia el rulla építését [UszT 12/9]. 1600 : Kerez-
turfalwaban . . . Nemes Vdwar hazamath . • •» 
tulaidon hatalmawal inuadalta, és hazam keörwl 
walo kertit le wagta s el hordotta aztagomath 
melyben wolt 300 magyar kalongya mindenestol 
el hordotta [i.h. 15/79], 1619 megh engede eo 
kegyelme hogj el hordgjak az zobat az eoreok-
segreol [HSzj szoba ah] | Az zeöke János Kapnia 
eleött a wize(n) tul az d(a)rab helljet Beczj Imreh 
bírta uala s Hazatis czjnaltatot uala rea, de en 
ne(m) tudom k j horta el az hazat rolla [Szent-
márton Cs; BLt 3 Botth János (60) ns vall.]-
1625: a ' my fw terme . . . latta(m) hogj ò horta 
el BagibaB Zolia Pal [Lokod U ; i.h. 3. - aBágf 
U]. 1632: az Biro polgariual egg'vt az Varga 
Menihart Instantiajara be akarak rontani az ajtót 
kire kepest ug' nita(m) aztan megh az ajtót, 
mihelt be jutanak mindgiart kapdosni kezdek 
marhakat azokat mindgiart el hordák, az ki 
uolt 37 auag' 40 szamu kòdmóni [Mv; Mvk* 
290. 108a]. 1654 Im(m)ar mikor Baczj Jaö<* 
Uram ki ment volt Dezmalnj akor régen el hordott 
volt Katona Paine Azonjoma [Szűkerék 
RLt O. 5 St. Szavaj de Dees nb vall. - ftTi. * 
dézmálni való gabonát]. 7693 Horsa Thodor itt 
való jobbagj bujdosóban lévén, az előtt h o r d o t t 
volt Csűrnek való fá t azt erőszakossan el hordot-
ták es ugj epittették meg a malmot belőlle [Macska-
mező SzD; BLt 11 „Ungur Lukacz prov." 
vall.]. 1724. "ar János Ur(a)m(na)k penig ad* 
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és engede, ugyan az maga részére jutót, el hanyat-
lót rosz pajtának az fáit, hogy el horgya mentől 
hamaréb [Asz; Borb. I]. 7762 az Incta . 7 
veder bort el hordat, az többi kezénél maradót 
[Torda; TJk V. 76]. 1804 : az ezenn helyen termett 
jo Máléját . hatalmasul egy éjtzaka le szedék, 
és el hordák [F.berekszó Sz; BfR III . 12/7 Avasán 
Flóra (45) jb vall.]. 1823 a' Tolvaj . . . elhor-
dott . . Csizmaszárakot 3 partis jokot párja ért 
Rflor 1 xr 18 [Firtos várai ja U; Borb. II]. 1844 : 
Erdélyi Sámuel mestertársunk panaszoly (I) hogy 
Szüágyi Károly mester társunk a' kivájt agyagját 
elhorta [Zilah; ZFaz.]. 

2. elhordogat/viszeget; a căra/duce încetul cu 
încetul; nach und nach abtragen. 1573: Margit 
Maradék Peterne, azt vallia, hogy Mondotta fekete 
Katonak hogi Nem bekelletek megh ez vtan sem 
lehet egeb benne, Mond hogi Bekelyen ha az 
zeoleo teot ky asta kertembeol ely vitte Az paytatis 
ely Bontotta ely hordotta [Kv; T J k III/3. 86]. 
1582 En sem akkor, sem penigh az vtan mikor 
Zekeremmel Borbei Tamasnak a' megh Maradót 
portekaiat el hordottam, ez Borbély Tamas Zaiabol 
Eotwes Andrasra semmy zitkot se(m) egieb gonoz 
tte(m) illendeo bezedet nem hallottam [Kv; TJk 
IV/1. 56]. 1591 Hid kapwra walo Keolchyegh 
• •. az menny Vassat es Aczelt . . . el hordot 
Ezen Torozkay Vasból, es Aczelbol peter Kowach 
chynalt Elseoben Nyolch Eoregh Chyapotta [Kv 
Szám. 5/X. 82. - aFolytatódik a fels.]. 1602 
en az magam lelemessiben Sarinanak (!) semmit 
Nem hagiok, mert eó engemett nem tartt, Nem 
hogj engem tartana, hanem az mim vagio(n) is 
ell hordgja [Impérfva Cs; BCs]. 1630 Gal Mihály 
mikor megh hala ez az Giörgj Ispanne horda el 
egiet niast onnét parnat mit es egjeb üres hordo-
kat [Mv; MvLt 290. 219b]. 1654 Nagy Albert 
puszta ház hellye, egy rosz haz derek rajta, job 
részét el-hordották [Kétely SzD ; Ks Bánffy Anna 
urb.]. 1666 hordottam az Diosi szőlőmből szőlőt, 
de ez utánnis el hordom, mert enjm [Buda K ; 
Ks 65. 43. 20]. 1681 Ezen Klastrom Templo-
mában) noha szép faragott ajtó s ablak kövek 
voltak de nemely varos beliek ighen el hordották, 
még mostis hordgiák mivel senki rolla nem tilal-
mazza [Vh; VhU 574]. 1701 Néném minden 
édes Anjanktúl maratt öltözeteket fejér ruhákat 
és minden egjéb házi Portékákat, az mi vólt 
mind el horta s takarította [Pólyán TA; XVI/7]. 
1711 az eő Naga Besennyei Udvarházának epŭlet 
f á i t . . kik tékozlották, hordották s vitték el? 
[Buzásbesenyő K K ; BfR IV. 30/26 vk]. 1731 
Kosár Csere nevű kőzős erdejeketis kik pusztí-
tották es hordoták el? [M.bece A F ; EHA vk]. 
^ 7 2 Excellentiaja . Malmán alol kevéssel 
feles kövek ládczattanak . . . és parasztak kő 
pinczék, kutak Qvártély hazok és egyéb épületekre 
el hordattanak valami száz ölet [Ádámos K K ; 
JHb LXVII/2. 375]. 1782 : azakat mi Cselédekŭl 
kezünkén hordattuk el, de az annyi volt hogj 
végit alig érjük vala [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 

a ' to lva j . . 1821 ben Áldozótól fogva 
elhordott Fuszujkát 1/2 vékát megért Rf. 1 [Firtos-

váralja U; Borb. II]. 1849 : Egyéb vagyonnyaikat 
az Udvarrokbol hogy kik hordották el nem lát-
tam [Héjjasfva NK; CsZ. Todorán Atyim (54> 
vall.]. 

3. széthord; a duce/căra ín toate părţüe; 
auseinander tragen. 1766/1777: Jósika Imreh 
Uram . . . mindenemet valamelyek azon Curiab(an) 
találtattanak el hordotta, némely részeit Curiájá-
ban, nemely részeit imide amoda az Faluban 
[H; JHb XXXV/54]. 

4. kb. magával visz; a duce cu sine; mit sich 
nehmen. 1694 Az Szineis 24. Agossa(n) all, fedel 
nelkűlt az szel el futta hordotta [Kővár vid. 
JHb Inv.]. 

5. elsodor/ragad ; a duce/căra cu sine; fortreißen. 
1715: Berkek vannak . . . Az Csemete farban, 
az Viz el hordotta de most nŏdŏgel [Pólyán TA; 
JHb XVI/13]. 1717 : (A berek) egj részét a Viz 
el hordván porondb(an) áll [Pólyán TA; J H b 
XVI/14]. 1748 (A föld) jobb részit a patak el 
hordotta szágatta [Galambod MT; EHA]. 1757 
(Az) el pusztult Lazura Falubann régenn Tizenegy 
s fél Sessio volt de ezekből az ott le folyo patak 
edgyet el lotsogtatott és meg áradásakor el hor-
dott [BK ad nro 144 „ Joannes Gulya de Déva" 
(43) prov. vall.]. 1762 miolta azon Malom epŭlt 
Sok emberek(ne)k az ár Viz károkot tet t fŏ ldŏkŏ t 
el rontotta, gabonajokot kalongjaul s fuventibennis 
el gázolta hordotta [Udvarfva MT; Ks 67. 48. 
31]. 1789 : azt sem mondatták, hogy az Árvíz 
a Gátot funditus elvitte, a Malom Silipjeit el 
hordotta, mert a Gátnak tsak egy részét vitte 
volt el, a Süipek pedig megmaradtanak [Désfva 
K K ; GyL]. 1795 (Az ár) Sziget vagyis Viz közt 
nevezetű hellyenn lévő földjeit jobb részt el szag-
gatván elis mosta, hordotta [Ádámos K K ; J H b 
XIX/48]. 1836 a ' föld oly formán áll, hogy a 
Küküllő vize mind két végiből mind szüntelen 
hord el [Makfva MT; EHA]. 1843: még jöhet 
olyan nagy viz, mint volt most három esztendeje 
olt a minden esztendőben — akkor elhordja, s 
elfogja pusztitani az egész helyet — s meg becsül-
hetetlen kárt fog okozni [A.jára TA; BLt 12 
„Joannes Jancsi figulus col." (70) vall.]. 

6. el/tovamos; a spăla/căra cu sine; weg/fort-
schwemmen. 1760 k. : Mostan pedig az Olt mellett 
valo ugarinkat ugy el hordotta az Árvíz, hogy 
ebben az Esztendőben be nem vethettyük [Apáca 
Br; BrÁLt T. B. V (Apaţa) Nedatate (én.) 
16. — Binder Pál kijegyzése]. 1770 már most 
az Adámosi malom jol forog, az iszapatis el hor-
datta a viz a Süip alol [Dombó K K ; JHb LXVIL 
142]. 

elhordás elvitel; cărat; Wegbeförderung. 1590 : 
Benedek Janos ismét hitta volth Az Eghej Biro 
elejbe ez Ganchos Jstwant nemy nemy zena fúnek 
el hordásáért nialablasert, Erdeò hordassert [UszT], 
1599 : Az buzanak el hordasa volt az felliwl megh 
irth 1599 esztendeóben vgj minth Sz Marton 
Nap tajban [i.h. 14/51]. 1600 : Annak felette 
mind bwzamnak mind Egyeb takarmani(m)nak 
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el hordassaban Rezessek woltak, mind(en) fele 
Ingó bingo marháimnak el hordassaban es Egyéb 
hazbalj eszkoszoknek mi Neuel Neweztessek mind 
met t wk oztottak fel [i.h. 15/45]. 7752 Hogy 
mások Consentiáltak volna, azon bor (na) k el 
hordásáb(an), vagy italáb(an), igaz lelkemre fateá-
lom, hogy senkit nem látta<m s n>einis tudok 
[Algyógy H ; BK „ J u á n á cons. quondam providi 
Alb. Lup" (63) jb vall.]. 1764 nem itelvén hellyes-
nek az Jakab István szalonnai(na)k és egyeb 
sertés aprolékinak erőszakosan lett el vetelét s el 
hordását, hogy mindenek restitualtassa(na)k Ítél-
tetet t [Toida; T J k V 221]. 

elhordut elvitet; a dispune să fie cărat ; weg-
befördern lassen. 1573 Az lientelereknek Ren-
delt vago liyd Mellet való Saart eo k. fertallial 
Mind az p^rondyk hordassa ely [Kv; TanJk 
V/3. 91al 1575 Az Zemlye Molnot eo K. varosswl 
Mindenestwl az Zsntlelekbely Espotalhoz Enget-
tek, hogy az Espotal Mester hordassa ely [Kv 
i.h. 114a]. 1589 tilalmat teotte(m) az J . ellen 
Ezzel adom okat az en tilalmamnak hogy 
kuldeott (!) egy Jobbagiomnak egy fa keort-
welliere, az eo haza nepet tulaydon hatalmawal 
razatta megh hordatta ell [UszT]. 1606 Ezért 
kellet tŏruenihŏz hino(m) az al perest 1.6.06 
eztendòben ugi mint küs karaczo(n) nap <rea> 
ment nemes uduarhaza(m)ra bardocz fal'jia(n) 
bardocz zeken u<duar>helj zekben zenamot 
ezi<u)ro(m)bòl El hordat ta hazahoz, ugi mint 
4 zeker zenat [i.h. 20/19]. 1629 Annakokaert 
az kiket ület, az Constitutionak tartasa szerent 
megh hwteoltettwk hogy semminemu iokat az 
haztol el ne(m) hordottak, sem mással El ne(m) 
"hordottak [Kv; RDL I. 132]. 1666 Bizonjosson 
inforináltatánk hogj Kglmed szegenj Ebeni Ur(am) 
defectussan Szent Martonhoz hozzá njult volna, 
s immár belé is szállott, es az szeginj Ur Tisztar-
t a j á t mégis fogatta. . .Azért ez Commissionk altal 
parantsolljuk Kd(ne)k serio, supercedalljon tŏlle, 
r a j t a ne kapdosson, rolla kezét es minden közit 
vegje le, az Tisztartot ereszsze el, az Joszagbul 
ki inennjen mindgjart, az miket belŏlle el talalt 
volna hordatni is, viszszá hordassa, es bocsassa 
Emberünk kezében [Wass. fej.]. 1732 mikor a 
Controversiab(an) lévő hely bé volt vetve, min-
den udvari Cselédivel edgyŭ t t fegyveres kézzel 
réá menyen a helyre, Gabonájokat kit le arat tatot t 
s el hordatott Bethlenben, kit el gazoltak [Omlás-
alja/Szentjakab SzD; TSb 51]. 1804 Maléját 
-ejtzakának idején hatalmasul le szedette és el is 
hordat ta [Berekszó Sz ; BfR III . 12/7 Avasán 
Szimu (60) col. vall.]. 1815 tessék a Tektts 
Urnák, a ' fen forgo Fiát ületö Leveles Ládákát 
ezennel, vagy legy tovább 15öd napok alatt magá-
hoz el hordatni [Somb. II] . 

elhordatás elvitel; c ă r a t ; Wegbeförderung. 1644 
Tütatajs en uelem tiztem szerent . . .Lazar Jstuanne 
Kouaczhoczi Susanna Aszonjomat. . .Az eö vra 
feoldeben liveò zabnak megh aratasatul es el hor-
datasatul [Nagypetri/Diós K; J H b XVIII/29;. 

elhordathat elvitethet; a putea dispune să fie 
cărat ; wegbefördern lassen können. 1815 a’ 
Tktts Ur magokat a ' Tekintetes 'Sombori Fiú 
ágat közönségesen illető Leveles Ládákat a' fen 
irt mod szerént ezennel el hordathattya, s el 
hordatni ne is terheltessék [Somb II]. 

elhordatik 1. elvitetik; a fi dus/cărat; weg-
fördert werden. 1749 Házi Portékák el el hor-
datanak [Koronka MT; Told. 12/2]. 1774 ebből 
is a ' mi apróság épületekre való fák voltak, a’ 
Gerendi Udvar és ugyan az o t t való malom Con-
servatiojára s építésekre elhordattanak [Nagylak 
A F ; EHA]. 

2. elsodortatik; a fi luat; weg/fortgerissen wer-
den. 1822 a ' Szunyagszegbe égy darabotska 
helly. .a ' Kis-Szamos Vize által majd mind el 
hordatott [Dés; EHA]. 

elhordatott elvitetett; căra t ; weggetragen. 1811 
Rediger Károly u r to l . . . kérném kárainak meg 
fizetésit s ok nélkül el hordatatt szilvája restitutiojat 
[Aranyosrákos TA; Pk 7]. 

elhordattat elvitet; a dispune să fie cărat ; 
wegbefördern/tragen lassen. 1715 az Néhaj idve-
zŭlt Ur idősbik Rhedej Ferentz Ur(am) Fŏ Ispány 
lévén Kolos Varmegyében meg parantsolta volt 
hogy Stephán Gergellyel hordattassam el a Bogdán 
Páskul háza hellyirŏl a ganéj Dombot harmad 
nap alat mellyet ha nem tselekednék a szájával 
is hordattya el de azalat ineg holt [Rücs K ; WLt 
Gregorius Görög (67) jb vall.]. 1722 Ngod. . 
maga erejeben bizalkodván. . bizanyas Szo lgá i t 
es Jobbagyit f egj veresen. . . rea küldvén4 el fog-
lalta, ugjan ot t Termet búzájá t , .le kaszaltatta, 
es Szekerekre rakatván el hordot ta t ta [Fejér m- '> 
J H b XXVIII /26: aTi. a földre]. 1782 : Basa 
Istvánné Aszszanyamnak volt ha t poltrás és 
nyoltz poltrás Borais . . . , a Borakat, D o h á n y a k a t 

. Basa Maria Aszszony horda t ta t ta el [Mv; 
DLev. 4. XXXVI]. 

elhordattatáä elvitetés; că ra t ; Wegbeförderung-
1824 : Ajánltatik Interimalis Fö Hadnagy a tyánk-
fiának, h o g y . . . a ' kinek Ioszága előtt. . vagy 
kövei, vagy fái volnánok le = rakva, vagy pedig 
Czövekek, s a ' Kövek fel=ál l i tva, intesse meg, 
amazoknak el=hordat tatása, — a ' Fel állitott 
. . Czövekek(ne)k a' Főidből kivétettetése iránt 
[Torda; TLt Közig. ir. 252/1825 mell.]. 

elhordattathat elvitethet; a putea dispune 
fie cărat/dus; wegbefördern lassen können. 1674 ' 
Apór Farkas Ur(am). .az harmadfélszáz forint-
hoz téue(n) az aestimalt épületek(ne)k arrát.--
aual edgjü t . . .adjak megh Kaszoni Márton Pap 
Ur(amna)k.. .ha pediglen megh ne(m) akarnák 
tartani Apór Farkas Ur(am), successori, uag1 

<le)gatariusi szabadoson el hordattathassa <Ti>$2* 
teletes Mártó (n) Pap Ur eö kglme successori uag1 

Legatariusi [Ksz; IB.]. 
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elhordattatlk elvitetik; a fi cărat/dus; wegbe-
fördert werden. 1769 (A szénát) éjszaka a Jószágát 
fel kőltvén viszszá hanyotta oda ahonnat el hor-
dattatott vala ezen helyre t.i. a hol állunk [Pán-
célcseh SzD; RLt O. 1 Dénes Péter (53) zs vall.]. 

elhordhat elvihet; a putea duce/căra; wegbe-
fördern können. 1604 Egi kert. .wagion az falu 
mellet. . .kirali biro wram meg zabaditta bene, 
bartalis mihalt, hogy el hordhassa [UszT 17/46]. 
1736 : Ezen Causab(an) az Peresek in facie Sedriae 
meg bekellettenek, es az Inctus igire az Actornak 
flhg 7. és azon örökségén levő Kaput és Paj tá t 
el hordhassa az Actor [Torda; T J k I. 98]. 1745 : 
a mit ezen Haz helyre epitenek ha a kiváltó felnek 
tetczik estimaltassik, ha penig nem tetczik sza-
badosan elhorhassa rolla [Szentbenedek AF; J H b 
XXVIII. 66]. 1766 Lévén még egy Darabotska 
Erdőnk vágatlan, melyet Néhai édes Atyánk 
vásárlatt volt, azon vágatlan Részt most le vág-
ván 's viszont meg nővén ismét egyszer le vaghas-
suk, el hordhassuk [Torockó/Gyertyános TA; 
Bosla]. 

elhordogat elviddegél/viszeget; a căra/duce în-
cetul cu încetul; nach und nach wegbefördern. 
1644 addigh diczirék. .hogi io leszen daikanak, 
enis megh fogadam, de azirt azt ugia(n) mondák, 
hogy, utanna vigiazzak igen szereti az masett az 
bizoni dologh hogi sok eggyet másom haz esz-
közöm veszet el a haztul. . .az kit ugy hordogatot 
èl az haztul [Mv; MvLt 291. 399b]. 1771 az le 
vágatt Tölgy fákat , .el hordagatták [Vecel H ; 
JHb 93. XIX. 6]. 1829 Buzilla Lika nevű ember 
• -a termésből a' mit lehetett alattomban el hor-
dogatott [Toplica MT; Born. XVc. 6 Bob Mihaüa 
(74) vall.]. 1844 : Felekán Lázár és Pap Vaszélika 
hordogották el a' füvet [Km; KmULev. 1 
Girbován Antoni (48) vall.]. 1849 (A) podgyá-
szokat. . Krizsán Mária. . . titkos uton elhordo-
gatta [Kv; Végr. Vall. 8]. 

elhordott elvitt; cărat, dus; wegbefördert. 
1818 Tessék kegyelmednek azon el hordatt fákat 
viszá adni a több ottan lévő le vágat s vagatlan 
fák<at> ellenztetik (!) és t i l ta t tyák hogy . 
azokat el horda<tni> és vágni ne mérészeljen (!) 
[Szentimre MT; BalLev.]. 

elhordoz 1. ki/széthord; a duce ín toate păr-
ţile, a împărţi ; auseinander tragen. 1589: Bol-
disár hordozta el az Cedolat Az Zaz vrainknak 
atta(m) f.- d. 10 [Kv; Szám. 4/VI. 51 Stenzely 
András sp kezével]. 

2, végighordoz; a purta ín j u r ; herumtragen. 
1744 : Haliám. ., hogy Száraz Aj tárol edgy 
levelet vittek, által Három Székre, s el hordozták 
° t t à Falukon [Szárazajta Hsz; INyR 51 Her-
mány András (60) nb vall.]. 

3. végig visz/vezet; a conduce prin ; hindurch-
führen. 1798 Engemet, mint Falus Bi ro t . . .min-
denütt. .el hordozván az Életben, meg mutogatta 
miket vittek Csernátonba [Szentkatolna Hsz; 

Mk IX/109. 28]. 1813 engem itt ezen a Hellyen 
jól esmérszett kereszteken hordozván el Bantya 
Nyikora. ., és mondotta, hogy ezen akkor szép 
Fiatalos Erdős Hellynek Conservatioja. .réá bi-
zatott [F. berekszó Sz; BfR III . 12/9. Moldován 
Gábor (60) col. vall.]. 

4. elvisz; a duce ; (fort) tragen. 1591 u. : Tudom 
az lo Vásárláskor azt mon<dotta> hogy egieb 
nyaualiaia felelek ninch az lónak, h a ( n e m ) la-
baual vonit, Magiar orzagbais el hordoz vgy 
<megy> [Malomfva U ; UszT]. 

elhordozás elviselés; suportare ; Ertragung. 
1842 Biztosságunk. .Amberboi Josefnét Ale-
xander Mariat Tiszti rendelésnek lett nem enge-
delmeskedéséért. . .egy Constitutionalis büntetéssel 
terhelhetőnek s ezen ki nyomozásra te t t költség 
el hordozásara itélendőnek találta [Dés; DLt 
145a. 10]. 

elhordozhat elviselhet, el/megbírhat; a putea 
suporta; vertragen können. 1816 Minthogy elég-
telenek vagytok arra, hogy a Mostani Mosiátok 
után Competalo Szolgálatott meg tegyétek; tehát 
a Motsi Tisztem. . .oljan Lakó heljet rendel néktek, 
a mely után eső Szolgálatot el hordozhassátok 
[Mocs K ; Eszt-Mk Cserei lev.]. 

elhordozhatatlan elviselhetetlen; insuportabil; 
unerträglich. 1824 Allodialis Cassae Director Ur 
azon Taxát, melyei a Nemes Városnak Eszten-
dőnként tartozunk a mi Telkeinkert, mi tőilűnk 
ezüst pénzben, vagy in semi triplo kivannya 
fizettetni: a mely mi rajtunk el hordozhat a tlan 
u j tehrű (!) [Torda; TVLt Közig. ir. 787]. 

elhordozható elviselhető ; suportabil; vertraglich. 
1842 minden el hordozhato tsak a Lelkem Anyám 
betegségin valo bánatom nem [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

elhorgosít kb. elkanyargósít/kanyargóztat; a 
face să aibă cotituri; schlängelnd/voll Krümmun-
gen machen. 1807 a Madarasiak a Gyepű alatt 
lévő Sántzot a Szent Benedeki határ fele le nyom-
ták, a Szent Benedekiek pedig fel a Madarasi 
határ felé, ès így a két határ kőzött lévő métát 
egeszszen el horgasitották [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 37]. 

elhoz 1. magával hoz; a aduce cu s ine; mit 
sich bringen. 1561 Egy kor fel kwldenenek balko 
dyenesel hogy az ladat el hoznok es Reyah tama-
danak lorinch gergel torok thamas es meg weuek 
tolok [Ráton Sz; Bál.'78]. 1Í68: Az porozlo 
bénedek felesege... haliam hogy ezt monda myre 
hogy az palastot el hoztatok az varos hazat vroz-
tatok (!) meg byzon meg banyatok, az v tan latam 
hogy eg palastot wőn le az zegról es el viue [Kv; 
TJk I I I / l . 153]. 1573 Lwccha ázzon azt vallia 
hogy mykor eo hozza Ieot volna zolgalny az peres 
lean az Thakachnetwl, vtanna Ieot oda hazahoz 
az Thakachne, Mond az leannak Te leány Twdod 

Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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hogi ket wy Ing vala az Rwdon, Mond az lean 
Twdom hogi otth vala az Rwdon kis karachion 
Napian en ely Nem hoztam [Kv; TJk III/3. 
136], 7582 : Rengeo Anna ezt monda Igiartho 
Georgnek, hog tudwa lakik az vey kwrwaiawal a 
fattias kwrwawal, ki bagionbaa hozta el az fatt iat 
| esmegh monda A n n a . . . Igiartho Georg feleol, 
Ez kwrwas lator baniarolb Az ezwsteot es a pénzt 
el hozta [Kv; TJk IV/1. 69. - aBágyon TA. 
bNagybánya]. 7587 mikor az en Wram Nagy 
Ianos most wtolzor en teóllem Hawaselfeóldebe 
el mene, minden marhamtul kit en az en Atjam-
tul el hoztam, attul meg fozta es el weúş teóllem, 
Engemet hazamba ehel halowa hagia [Pókafva 
AF; JHb XXVI/10]. 7589 k. hogj az fel peres 
az eó Actioia zerent bizonicjhon (I) elózer hoza 
el az testamentom Leuelet az mint reia fog es az 
J ys Az teştamentomosokat. Az bizonisagotis 
hozza el az A [Szu; UszT]. 7604 : gŏrfi János az 
bironak meg hatta wolt hogi kapitan wram es 
királj biro vram Zauaual az falut el Jártássá hogi 
senki az ő hazara ne mennien hogi onat walamit 
el hozon [Csekefva U ; i.h. 77c. —Uo. más valló: 
hallota az mas polgartol, hogi el Jar tata az falut 
gŏrfi János hogi senki az o hazatol semmit el 
ne wigien]. 1613 Ha mi marhat az azzoni az 
Vra hazatul el hozottis megh bizoniosodik, hogy 
az Actor vissza vitette [Dés; KJ] . 1633 uóm 
melle(m) az Ionas vra(m) szolgáját . . . , es mi 
ketten el menenk s vg' hozok el az harczat, es 
viuok az Bandi Ferencz hazahoz s ug' konczolok 
fel ot feöztek megh Bandi Ferenczek felesegesteòl 
[Mv; MvLt 290. 119b]. 1656 : szegen attiam hozot 
volt el Bucsu marhat harmat [HSzj becsü-marha 
ah] 1687 Ki küldött Tolvaj kergetni, Hadnagy 
Vr(am),. . .Az szerént menué(n) eő kglme paran-
csolatyábúl Berekszórais, magát el szalasztottuk 
az Tolvajt, holmijét el hoztuk, el kótyavetyéltük 
eő kglme engedelmébűl [Szüágycseh; GramTr 
VIII „Nagy László, Szabad Legény" (30) vall.]. 
1763 Manyika J u o n . . . a ' három szekér gabonát 
el hozta [Gálfva K K ; Mk V. VII/1]. 1776 : Ezen 
Contractust.. .el vinnők mind ketten P. Szege-
dihez magához, s, Groff Lázárt oda hiván, sub-
scribáltatnok. ., e' szerint el is hozók a Contrac-
tust . . . , és el vivők Tiszt. P. Szegedihez magához 
[Szentdemeter U ; GyL. St. Henter (37) vall.]. 
1818 : (A faágnak) tőbb aprólékjait a fèjér népek 
hozták el [Dés; DLt az 1823. évi iratok közt]. 
1834 : el lestem Nagy Gábort hazol s el hoztam 
a legjob Méhit [KLev.]. 1849 csak ís a' tiszt 
közbe jöttekor valék a Kelemen Béni Szállásán 
onnan csak is az általom már emiitett négy kön-
tösöket hoztam el [Kv ; Végr. Vall. 5 0 - 1 Kri-
zsán Mária vall.]. 

2. behoz; a aduce (înăuntru); (hin)einbringen. 
1571 Ezért peniglen az Iffyw Zaz vraim az ely 
oslasnak vtanna Mindiarast Zalagot zedessenek 
azoktwl kyk wakmereoszegre vetyk magokat , . . . 
Az kinek penigh Zalagat weszyk es ely hozzak, 
valamy modon keowetetlen ely vynnek az varas 
hazatwl egy forint ara zalagat vegiek erte [Kv; 
TanJk V/3. 31a]. 1585: Monda Danch leorincz 

Ier ky András Vram ózzuk megh a zenat 
bizony eoreomest el hozna(m) az en rezemet, mert 
zekerest fogattam R e a . . . Jer ki ózzuk meg vesswnk 
nüat Rea [Kv; TJk IV/1. 516]. 7598 ; Az quar-
tanak gondgiatis viselte (m) chiowaltukis ot a£ 
feoldeon de az dezmaiat mindenkor bekeseges(en) 
el hoztak, es eleiteol fogwa ide attak dezmaiat 
[Kv; TJk VI/1. 193]. 1627 : Mi azért el menenk 
az Somosdi hataron leueo Bene neuw erdőre tiz 
Taligaual, hogy el hoznok az fakat [Nagyernye 
MT; Bál. 82]. 1736 : Mikor az sültet elhozták, az: 
asztalnok kivitte tálastol, s arra készített külön 
asztal lévén, felbontotta, s tálba rakván, úgy 
vitte be asztalra [MetTr 335]. 

3. magával hív/hoz; a chema/aduce cu sine; 
mit sich nehmen/rufen. 1775: az Innepekenis Temp-
lomba elhozta magával [Karatna Hsz; HSzjP], 
1807 : Sombori Farkas U r . . . előre tet t jelentése 
nélkül a Tktts Commissárius Urakot a' Levelek 
által vételére el hozta [F.esküllő K ; Somb. II] . 

4. bekísér/hoz; a aduce (pe cineva), a escorta; 
herein/hineinbegleiten/nehmen. 1592: Mikor az 
Hozzu János hazanal az korchoman megh hal-
lottuk volna hogj az papiros chinalo tarsa el 
monta volna az lelket, el akaruk hozni biro vram-
hoz, Thamasnak elejbe tamada Leorincz [Kv; 
TJk V/l. 205]. 1598 Kis Jstwan Monostor 
kapubeij darabant . . .val l ja . . .Mikoron minket ket-
ten . . . biro vram eo kgme oda keoldeot volna 
Biro Mihalne fognj oda menenk es ott talalŭk 
vargha Jmrehet egy hazban Sámuel deák hazanal 
az Azonnyal de my semmith nem lattwnk hozzájok 
. . .vgy hozanka elseoben az legent biro vramhoz. 
Annak vthanna vgy keolde esmet biro vram az 
Azzonyertis, es aztis vgy hozuk el [Kv; i.h. 247. 
— ftBizonytalan javítás az eredetiben; valószí-
nűleg hozuk-ra akarta a hozunk-ot (?) javítani 
(1. az adalék két végső szavát!)]. 1748 : akkoris 
Csáki György csak aszt kialtotta hogy fogják meg 
a gyilkost a tolvajt Széjes Josefet de ŏtet nem 
fogták el hanem Csáki Györgyöt és Széjes I s t v á n t 
el hozák a Biro házához mint egy Vatsora után 
[Béta U; IB „Agüis Iljes Ferencz" (36) vall.]. 

5. meghoz; a aduce; bringen. 1806 ĕ' Az e l a d a t t 
huszanhét véka tiszta buza árát hiba nélkűlt el 
hozta az expressus [Csapó K K ; LLt]. 

Szk s ~za gyermekét vüágra hozza/megszüli gyer-
mekét. 7568 : laba Istuaue (!) hasas, talam hol-
napig el hosza az gyermeket [Kv ; T J k III/1-
205]. 1592: Monda Bachine, valamelj k u r u a 
feleolle (m) azt mongia mind addigh hazud tiztes-
segem veztet árulóiul ammegh ra(m) ne(m) bizo-
nittia, hogi en wdeo eleot hoztam el g i e r m e k e m e t 
[Kv; T J K V/l. 2 3 2 - 3 ] * Isten ~za az időt/órát 
vmire eljön/érkezik vminek az ideje. 1597 miért 
az ideöt az Jste(n) el hozza az wy magistratusnak 
walaztasara addigh ez a caússa Marthon deák es 
ew ellenkeozeo felei keozt chendessegben légied 
[Kv; TanJk 1/1.303]. 1825 : Rosalia h a j a d o n 
Leanyunknak ha az Isten Ferjhez m e n e t e l r e 
orajat el hozza, tartozik a Fiunk Karoly. . . a 

meg hatarozott 1500 — ezer ö t száz Rflor valto 
Tzedolát kifizetni [Hsz; Kp V. 347] * Isten-
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utolsó/végső óráját eljön utolsó órája. 7628 : 
Mindenek (ne) k eleotte mikor az en Istenem az 
en utolso oramat el hozza, lelkemet Ajanlo(m) 
az eo szent kezeben az ki teremptette, es az en 
testemet az eo Annjanak az feoldnek [Bonyha 
K K ; Eszt-Mk. Cserei Mária végr.]. 7687 Mw 
Lippay Mihály és Blenjesi Szabó Janos hivattat-
tunk . . . Nehaj Szenpeterj Mihaljtol éczakánok 
idején látván szeginj jo Akaró szomszédunk hogi 
már Jsten az eŏ Végső óráját el hozta, tőn mi 
előttünk, illjen testámentumota [Ne; DobLev. 
1/80. — aKöv. a végr-i nyih] Jsten ~za világi 
életének punktumát 'ua.' 7737 : tudom hogj sokan 
engemet ki vakarnanak a Fóldbúl midòn Isten 
el hozza az en vilaghi eletennek (I) punctumat 
[O.fenes K ; Ks 99 Mikola László lev.]. 

6. idehoz; a aduce (încoace/aici); her(bei)brin-
gen/holen. 1570 azt Mongya neky hogy vay 
Ne(m) zolgals Mert az fat sem hoztad ely kyt 
hattam, Thywadar azt Mongia hogy ely hozta 
Mártonnál megy byzonythia [Kv; TJk III/2]. 
7598 el megyek. . . ahul szánt az en feoldem 
mellet az Eordeógh ferencz vram Ekeye és El 
hozom enis az vram Ekeyett, es el Borozdalom az 
hatarat az en feoldemnek, az hul az Jgaz hatara, 
hogy Jnkab Ne szanchya el [M.fodorháza K ; 
Ks]. 

7. (vkit) visszahoz/szállít; a readuce; (jn) 
her/zurückbringen/führen. 1731 tudom mikor 
Tagyer Gidu ide jöt t és kalakatis akart kérni 
Kemény György Vrtol az ŏtsére Onya Gidura 
hogy mint maga Jobbagyat Kemeny György 
Vr onnét èl hozossa de osztán miben mult el hogy 
el nem hozták nem tudom [F.gezés N K ; KA. 
Opra Vlád (70) jb vall.]. 

A szökött v. valamiképpen elidegenedett jb-át földesura 
felkérhette, felkérethette (1. ott), legtöbbször fel is kérte, kérette, 
s vagy jószerivel vagy per útján vissza is hozatta, vitette, vissza 
îs szállíttatta, redukálta a jb eredeti szálláshelyére [A feudaliz-
muskori jb-szállításra von. 1. SzE 439-41 , 585; GyU I„XXVII. 
kk]. 

8. el/idevezet; a abate/deriva; weg/herleiten. 
1653 Az melly helyre Popa Juo(n) Malmot Epi-
tet uolt az ki el Eget A felól azt hallotta(m), hogy 
moga es Daykul Boersaga féle uolt, de az kin 
az Vizet, el hoztak az Pap Attianak Juon Mihaucz-
nak eòrŏksege [F.venice F ; Szád. Sztan Brenza 
(45) vall.]. 

9. ? elvisz; a lua/duce cu sine ; wegführen/brin-
gen. 1570 : Feleky Janos Kenez fely peres Byzon-
sagy, Balinth Thywadar alperes ellen. . .Zwgoryan 
Esthwan. . . vallya hogy tawaly Ezténdĕbe kwlte 
volt Eoteth Thywadar Balint hazahoz hogy Lowat 
ely hoznaia az adoert hogi megh nem akarya 
volt adny, Es eo hogy ely akarya hozny, Rwtth 
wndok zyttkokal Jllet (!) volt eotet [Kv; TJk 
III/2. 9 - 1 0 ] . 

Szk: (a tehénnek) ~za a tejét elveszi/viszi/ 
apasztja a tejét. 1650 egj szentgiorgy napia(n) 
oda ment vtvs (?) Jakabne tvzert s az tvzel egivt 
el hozta az vnŏnk(ne)k az teiet [UszT 8/64. 37a]. 

elhozás elvitel; luare/ducere (cu sine); Weg-
führung/schaffung. 1590: ment egy feòldemre 

onnan el hozta kez megh Aratott búzamoth vgy 
mint hat kalo(n)giat mellyet meghis kerette(m) 
pecziettel, megh ne(m) A d t a . . . , Az buzanak el 
hozasaerth hatalo(m)nak mondom, beczyewel ke-
wano(m) megh teòlle [UszT]. 1600 : Megh ertettwk 
az mi peresinknek raitunk walo kereseteket. A 
hon három zaz Juhoknak el hozásáért keresnek 
mellieket zeörin kewannak megh teöleönk, egy 
attiok fianak fogságáért (is) keresnek, egyeb hazi 
marhaknak el hozasaertis keresnek [i.h. 15/53—4]. 
1604 : Bizonichia.. .hogi artatlan wetetlen ez fele 
diznoknak el hozasaban | zabaditata Kereztwrfalwj 
georfi mihalj magat az fel takart zenanak el hoza-
saban . . . georgi cziouaia Elen [i.h. 18/127, 149]. 
1734: Az Anak ŏ Kgl(ne)k a maga exhibitaibolis 
ki láttzik hogy azon szénának el hozása nem mali-
t iã hanem tudatlanság [Branyicska H ; JHb 
XXXV/51. 24]. 1849: a' fejer ka lapnak . . . el 
hozását hamison mondgya Kelemen Béni, mert 
ugyan is a' fehér kalap nállam maradott volt 
[Kv; Végr. Vall. 51. Krizsán Mária vall.]. 

elhozat 1. (vhonnan) idehozat; a face să fie 
adus aici/încoace (de undeva) ; her(bei)bringen/ 
holen lassen. 1570 (Az ellenfél prókátora) azt 
Montha Jósa deakne ellen hogy ha Méltatlan es 
Ne(m) Jgazan chelekedet, Byraia vagion Kolos-
warat keressek fwstin es elegh Theorwent al neky 
róla, Ezben Jósa Deakne Theorwent kewant hogy 
ely nem hozzatna onneth hane(m) vgian otthan 
tartozyk Theorwent allany hwl kezdetet [Kv; 
TJk III/2. 108]. 1595 Közép útzai kapunak 
czinaltatasara. .Kömies Peter elöl 1. horogh 
követ hozattak el, es czynaltak fel [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 241 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1606 hozatta uolt el buzayatis. .Fanchaly Fe-
rencznel czeplettek el [UszT 20/11]. 1681 Tizen-
ket Berbecseket el hozattam Kglmes Aszonyom 
[Fog.; Uti] . 1736: a gazda .legelsőben 
elhozatta melegen az mézes b o r t . . . , abból rendre 
ittanak [MetTr 390]. 1768: A kérdésben forgó 
kantza lóvat, ã mely Kovásznára ell esküvés végett 
el hozatott vala, Tudom bizonyoson, hogy az 
Isák Péteré volt ell lopatása előtt [Kovászna 
Hsz; SzentkGy]. 

2. meghozat; a face să fie adus; bringen lassen. 
1633 Giarmati Marto(n).. .el hozata az bort, en 
egiczer itta(m) benne, de en mindgiart el jötte(m) 
hazamtol [Mv; MvLt 290. 127b]. 

3. elvitet; a face să fie dus; wegbringen/tragen 
lassen. 1606 : Az Felperes pedig azt magiarasza 
hogi mikor Bedeŏ Istua(n) ura(m) a Capitansagra 
jeŏtt leuelet kŭldezett minden felé hogi minden 
ember haza takarodgiek, Arra jeótt eŏ haza s ugi 
arattat ta a ' búzát, es azt hozatja el teób marha-
jaual egietemben az Alperes [UszT 20/11]. 1632: 
az Falusi Biro ha valakit kózúllúnk Falu elot 
vagy Falu kepiben tórveny szerent megh nyerne 
az falu elót dolgát mingyarast zálogot kel kúldeni 
rea es szalogjat vagy marhajat kel el hozatni 
[HSzj zálog al.]. 1648 : eo neki az falus biro az 
faluual edgiŭt attak uolt azt az feoldet nylaban, 
az melj feoldreol Baczi Giergine ass(on)om el 
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hozatta az szenat [Fejérd K ; Ks 101]. 7734 
mivel én meg tudván hogy az ŏ Kglme szénáját 
hozattam el mingyart requiraltam az A(cto)r ŏ 
Kglmét hogy ŏ Kglme hozassa el azon két buglya 
szénát a mely ot t vagyon [Branyicska H ; J H b 
XXXV/51. 24]. 7763 : Manyika I u o n . . . a ' h á r o m 
szekér gabonát el hozta, itten Providus Szakáts 
Ábrahám. . .szekerét bérb(e) meg fogatta s el 
küldvén el is hozottá, a ' maga számára [Gálfva 
K K ; Mk V. VII/1. 22 — 3 Bába Györgye (36) zs 
vall.]. 

4. (vkit) ide/visszahozat/szállíttat; a puné să 
fie readus; her/zurückbringen lassen. 1731 : tudom 
mikor Tagyer Gidu ide jö t t voltis és kalakatis 
akart kérni Kemény György Vrtol az ŏtsére 
Onya Gidura hogy mint maga Jobbagyat . . 
Kemeny György Vr onnét ëlhozossa de osztán 
miben mult el hogy el nem hozták nem tudom 
[F.gezés N K ; KA. Opra Vlád (70) jb vall.]. 

A feudalizmuskori jb-szállításra 1. elhoz 7. al. a jegyzetet. 

5. behozat; a face să fie adus (înăuntru); herein-
bringen lassen. 1653 (Bethlen Gábor) őszfélt a 
váradi épittést látni kimégyen, s ott megbetegedvén, 
ot t sokáig mulat. Végtére eszébe vévén hogy 
meghal, megindítják onnat az urak, hogy Fejér-
várra hozzák ; és ugyan el is hozaták,a . és azután 
. . .szép csendes halállal ki mult az árnyék-vüág-
ból 1629-n die 26 novembris [ETA I, 142 NSz. 
— a Értsd : A Mv-en író Nagy Szabó Ferenc szem-
léletében Nagyváradról Erdélybe, Gyf-ra hozták 
a halálos beteg fejedelmet]. 

elhozathat idehozathat; a putea face să fie 
adus aici/încoace; her(bei)bringen lassen können. 
1631 : (A ló) ajandekon tied legjen ha el hozat-
hatod [Mv; MvLt 290. 244a]. 1703 az kis San-
dorkot had hozathatnam el, it had jartathatna(m) 
az itvalo Scolaban [Kocsárd TA; Ap. 5 Korda 
Borbára Korda Zsigmondhoz]. 1728 : (A mester-
ember) mégis elein, közép vagj vége feleis fel hadna 
az munkát s másutt mást vállalna f e l . . . akár 
honnét el hozathassuk és az Város munkájának 
el végezésére adigalhassuk [Dés; Jk]. 

elhozatik (vhonnan) elhozattatik; a fi adus (de 
undeva); weggebracht/geholt werden. 1680 : hason-
lokeppe(n) nekys az megh holtnak defectusa(n), 
annak Javaihoz ki zamara az eő famüiajábol az 
jok el hozatta (na) k közi leve(n), adattassek ki 
igaz divišio szerént r a t a portioja [Kv; RDL I. 
158]. 

elhozatott idehozatot t ; făcut să fie adus aici; 
her(bei) gebracht/geholt. 1725 az Varga Csertő-
röböl el hozatott Csertörő valu [Kv; TJk XV/4. 
175]. 

elhozhat 1. magával hozhat ; a putea aduce cu 
sine; mit sich nehmen können. 1590 Megh zaba-
ditia az teorweny bartalis Marthat Gergely Mihály 
vei Jakabffy Gergely vra ellen ky eotett el hat ta 
. . . az eo marhaiat az azzony el hozhassa es Haza 
Jeohesse(n) az batiayhoz [UszT]. 1616 : veottem 

volt Boronát, Brassóban hozok volt egy zeker-
rel. Hogy az boronát el nem hozhattam 4 Eokreo-
mot zekeresteol zenastol vytte be [HSzj szekér 
al.]. 1670 : az mint az A. el birta magaval az 
Transumptumokat, ugy el hozhatta volna az 
originalokat [Kv; TanJk I I / l . 708]. 

2Ĕ idehozhat; a putea aduce aici; her(bei)brin-
gen können. 1766 : azon sokadalam idején az I . 
Zahana volt, azon napokban sohuvá onnan ki nem 
j á r t . . . a z lovatis el nem hozhatta, kivált oly 
meszŭnnen Zaránd Vár megyéből [Torda; T J k 
V. 302. aMezőzáh TA]. 

Szk : ~ja gyermekét világra hozhatja/megszül-
heti gyermekét. 1585 : hallottam Zaiabol az Mar-
gitnak hogj Lazlotul leót volna terhes, es monta 
Aztis az leány hogy ha el hozhattia a ' gyermeket, 
hat vizza kwldy Lazlora es vgia(n) Rea mutatót 
a ' leány Lazlora, hogy ez az a ' essez Aky engem 
meg terhesitet senky Nem egieb [Kv; T J k IV/1. 
415]. 

3. behozhat; a putea aduce (înăuntru) ; he-
r(ein)bringen können. 1585 : (Vuch Jstwan) feyze-
wel igen vagia, es Irtia az fakat, es vgian Io Rakas 
vala hogy Negy ember sem hozhatta volna eollel 
vagy terehbe eo maga hatan ell [Kv; T J k IV/K 
391]. 

4. bevihet/hajthat, aputeaduce/mîna (înăuntru); 
hineintreiben können. 1592: Azt mongjwk s(i) 
J(uris) hogj semjkepen a m j marhankot el nem 
hozhattatok volna Zabad Elesjbeol es Nem Niuz-
hattatok volna [UszT]. 

5. elvihet; a putea duce; wegbringen können. 
1850 : én látván a jelenlegi ŭdŏ s u t alkalmatlan 
voltát, ugy egyezék velea, hogy ha a ' követ mig 
az u t alkalmasab nem lesz el nem hozhatyuk is 
ne adja el mert a közleb jŏvŏ Udvarhelyi soka-
dalom bé állásával az árát udvarhelyre bé viszem 
[Kadács U ; Pf. Pálffi Dávid lev.- aA malomkő-
faragóval]. 

elhozó elvivő; cel care a dus/ luat ; Wegbringer. 
1590 : Az vtan hamar való ydeón esett vgj Erte-
nwnk hogi ez Alperes hazanal niuztak volna megh 
benne, es nekys hyrewel lett volna, es az en Job-
bágyin Juhaynakis beórebennis menth volna keze-
hez, es tudua az megh J r t marhaknak el hozoinak 
niuzoynakis patrocinalt volna [UszT]. 

elhozott 1. elvit t ; dus/luat; weggebracht/genom-
men. 1680 hogy penigh mi az el hozot, es azon 
beczűlletes divisorok által edgyszer teőrvenj sze-
rént adjudicaltatott jókat viszszá itéllyűk, s az 
iránt azon B Divisorokat kik az akkori jele(u) 
leveő alkalmatosságh szerént itelte(ne)k hamissak-
(na)k p(ro)nunciallyuk, modgyat ne(m) láttyuk 
[Kv; RDL I. 158]. 

2. elsodort/hordott; dus/luat (pe apă); weg-
getrieben/getragen. 1840: Torotzkon Résideálo Ne-
mes Bosla Ferentz Úrnak vagyan it ten Várfalváu 
Fodor Janas eö kegyelménél a (!) Aranyas által 
el hozott Fái bé téve. .vagjan mind ószve Gerenda 
28 Szál, és Gŏmbojég fa 2 Szál [Várfva TAí 
Bosla]. 
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clhuMyoztat kb. (állatot) a hugyozásig elgyötör/ 
kínoz; a chinui (un animal) p înă se urinează; 
(Tier) bis zum Stallen abquälen. 7730 az alkol-
matlan ut mián. .azt tud tam egy falaís meg nem 
marad az Szekeremnek, ă Lovaimotis el hugyaz-
tot tam [Somlyó Cs; Ap. 4 So János deák Apor 
Péternéhez]. 

elhugyozza magát összevizeli m a g á t ; a se unna; 
sich anpissen. 1729 kinjáb(an) szörnjen kiáltót 
jajgatót, és el huddozta magát [Sövényfva K K ; 
TSb 51]. 

elhull 1. lehull; a cădea; (ab)fallén. 1596 Azt 
ne(m) lat tam mikor megh verte az J az A Aszont, 
de azon oraba, az mely oraba megh verte volt 
ugy fú to t t uala . hogy mégh az kezkenejeis el 
húllott vala [UszT 11/11]. 1613 Az czwrnekis 
kel foldozás mert hullot el az sendeliben helliel 
helliel egj általfa megteoreot [HSzj udvarház al.]. 
7722 a Czedulák mind le feketedtek es el hulot-
tak az hordokrol [Szamosfva Sz; Ks 83]. 7757 : 
elé taszította, ugy hogy a' fore valója is el hullott 
[Majos MT; Told. 35]. 7796 : a Fejér szilva és 
Cseresnye majd mind el hullatt [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.]. 

2. kihull; a cădea; ausfallén. 1651 : Ertue(n) 
azt is hogy az kissebbik kis Aszszonnak az him-
leobe(n) ige(n) el hullot volt az haja , eo kgmenekis 
küldötte(m) egy fodor haiat [Fog. ; BK. Kemény 
Jánosné Kállai Susánna lev.]. 1749 Tőb Gia-
piurol az Maior nemis adot szamot, miuel maga-
nak es az pacularnakis Giapia jar. Insuper kecz-
kekis leuen az Juhok kŏzòt azokrol nem Nyerhetni 
Giapiat. Nemelinek penigh elis hullot az Giapia 
[Kv; Szám. 26. VI. 480]. 1808 a betegségbe a ' 
haja el-húllott. most nŏ apró cseplesz fekete ha ja 
[DLt 139 nyomt. kl]. 1833 Mi egy véka buza? 
10 Húszast, 's tőbbetis adunk érette, még meg 
rostalyuk el hull belőlle a ' gazza, malomba visz-
szűk, tized részt vámot adunk érette [Torda; 
TLt Praes. ir. 1534]. 

3. széthull/megy; a se desface; auseinander-
fallen. 1723 : Tudom hogy az Luka leány àtis a 
pap ostorminfa paczajával ugy el verte ok nélkül, 
mind diribbe darabba rostozot, hullot el r a j t a 
[Hodák MT; VGy. Prekup Juón (26) jb vall.]. 

4. (harcban) elesik; a cădea (ín luptă) ; (in 
Kampf) fallen, den Tod finden. 1562 : 1558 eszten-
dőben. . .mind a két fél között sok jámbor vitézlő 
népek hullának el | a királya népétől a székelyek 
megveretének, kikben igen sokan elhullának és 
levágattatának, némelyek pedig elszaladának [ETA 
I, 1 8 - 9 BS. — aJános Zsigmond]. 1837 : ezeka 

közt húllattak-el II . Rákóczy Ferencz hatezer 
emberei [Hodor, Dob. 55. aTi. sáncok], 

5. elpusztul, kimúlik; a se prăpădi , a mur i ; 
umkommen, sterben. 1719 az I(ste)nnek mostani 
súlyos itileteben az jobbagyokban igen felesen 
hullottak el [M.fülpös MT; Born. X X I X . 50 
Deák Márton lev.]. 

6. eldöglik; a crăpa/muri (animalele); krepie-
ren, umstehen. 1772 : az űdő viszontagsága miat t 

ez mai napig marhák hullattanak el e' szerénta 

[Drág K ; TSb 21. - aKöv. a fels.]. 1773 a 
Ménes is amint hallottam Szőr féreg mián és egyébb 
nyavallyáb(an) mind el hullottak (így!) [Szár-
hegy Cs; LLt 72/1971]. 1774 őt Juhok , .a ' 
Mételyben ell hullottanak [Szentdemeter U ; LLt 
Vall. 30]. 1787 Juhok Jöttenek kezem alá Nro 
4 0 . . . de a Dőg meg űte, és majd mind el hullának 
[RLt Mich. Szarvadi kezével]. 1800 tudom hogy 
el döglett három Jármas ökre négy Tehene, és 
két Kantza Lova Juhai-is hullattak el de nem 
tudom menyi szamuak [Msz; DLev. 3. XXXV. 
6]. 1807 ha a ' fel t e t t ha t esztendőkben vala-
mellyik egy ollyan veszedelmes és ártalmas esz-
tendő lenne mint nevezetesen az 1805 esztendő, 
a ' mellyben majd az egész Hazában orszagban a ' 
métejben a ' Juhak el hullanának, vagy pedig 
orvasolhatatlan Himlőben el döglenének. .az 
illyen közönséges Dögben el hullatt Juhokban 
vallott k á r t . . . e ŏ Nsga szenvedje [Kóród K K ; 
Ks 67. 47. 24], 1816 : 99 darab Marha el hullott 
és 50 darab meg fordult [H; J H b Jósika János 
ir. 37]. 1824 ez alatt az idŏ a lat t egyszer a ' 
sertések erőssen elhullottak vólt [Szentdemeter U ; 
Told. 40]. 

elhulladozott lehulladozott; căzut/prăbuşit pe 
ici, pe colo; nach und nach abgefallen/abgestürzt. 
1761 (A szoba) le omladozott tapaszu, az essŏ 
mián meg rothadozott gerendázatu, és majd 
egészszen a rothadás miatt el hulladozott padlásu, 
kementze, és ablakok nelkŭl való [Pagocsa K ; 
J H b K LXVIII/1. 1 4 - 5 ] | (Az udvarház) Észak, 
és Dél felöli való végeinek közepeken. két két 
contignátios meg hulladozott, és majd omlo félben 
állo Toronyformáju, gombos el hulladozott Sindely 
fedél alatt Filegoriás két Bástyák vadnak [Simén-
fva U i.h. 40]. 

elhullat 1. e lej t ; a scăpa (ceva); fallen lassen. 
1584 vagyon mégh egy ellensege.. . azért volna 
ellensege hogy azt mo(n)gya volt feleolle hogy el 
eytene a ' Borotva tokot, de ha en a vgmond el 
hullatom a’ Borotva tokot, Zeggye fel eó az Essez 
Curwa fia [Kv; T J k IV/1. 335. - aBorbely Balint]. 

2. elszotyogtat; a lăsa să cadă din loc ín loc 
(ceva) ; (einzeln/nacheinander) fallen lassen. 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; T J k III/3. 189]. 1583 hwthire monta 
hog semmit Nem Zeget sem teoreòt Maga, hanem 
Amit teortenet zere(n)t el hullatot benne azt 
veotte égkor fel ot eleo Mentebe [Kv; T J k IV/1. 
162]. 1758 : mikor a ' Réten mentünk vólna fel 

. .Udvar Istvánné Léánya az elŏruhájából a ' 
mint mentünk fő t t Tŏrŏkbuzát ett, h ihető hogy 
a ' mint ette, hullatott is el belőlle 's a ' malaczok 
réá akadván a Törők búza szemekre u tánnunk 
indúltanak és sokszor viszszá tsapásúnk útánnis 
minket el késértenek éppen a ' kapúmig [Betlen-
sztmiklós K K ; BK]. 
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3. (gyümölcsfa gyümölcsét) elhullatja/rúgja; a 
se scutura (de fructe), a-i cădea fructele; fallen 
lassen. 7777 mind a két kért mész köves hellyen 
lévén épitve, a fák gyŭmŏ l tsòket éretlen korokban, 
és többire sengéjekben szoktak el hullatni, a melly 
kevés gyŭmŏ l ts meg érikis, nem nőhet meg az 
helynek forrósága mia t t [Nagyrápolt H ; J H b 
XXXI/4 —5]. 

4. leterít, elejt; a doborî/răpune; (nieder)strek-
ken. 1653 : a város népe és i t t benn lévő kevés 
székely ra j ta kapdosának a és az utoljában elhul-
latának [ETA I, 63 NSz. - aA kurtánokon]. 

elhullólag hulladozóban, leomlóban, hullófélben; 
ín stare de prăbuşire; in hinfälligem Zustand. 
1782 : a ' Konjhának. . . csak a ' Kémennje állat 
fen, fedele oldalai el hullolag [Dombó K K ; J H b 
XIX/22. 19]; 

elhullott 1. lehullott /pergett; căzut, scuturat, 
abgefallén. 1618 : az körül az csanak körül és az 
padimentom között szedegettek fel azféle elhul-
lott aprólék kénesőt az legények két vagy három 
okát [BTN 102]. 

2. megdöglött, elpusztult ; mort, pierit ; kre-
piert, umgestanden. 7774 az le vágat, és el hullot 
Marhák boréit ki ad t ák az Béreseknek [Szép-
kenyerűsztmárton SzD; KS. Conscr. 105]. 1793: 
nem valoságos d ö g . . . , hanem más egyébb beteg-
sége volt azon el hullott Marhák(na)k [Drág K ; 
J F 36 LevK 260]. 1807 : az illyen közönséges 
Dögben el hullatt Juhokban vallott ká r t . . .eö 
Nsga szenvedje [Kóród K K ; Ks 67. 47. 24. — 
A teljesebb szöv. elhull 6. ah]. 

elhuny örökre elalszik, elhalálozik; a se stinge 
(din viaţă) ; hinscheiden, entschlafen. 1845 : Mint-
hogy azon újlaki Joszágotska nem tulajdonom, 
hanem gyermekeimé ŏrŏkŏs cserét benne nem 
tehet, majd ha elhunyok bánnyanak ŏk ugy azzal 
a mint tettzeni fog, leg alább engem nem vádol-
hatnak [Ipp Sz; Végr.]. 

elhunyik átv elaluszik/kenődik; a se stinge (o 
pricină), a se muşamaliza; vertuscht werden. 
1818 : a ' valoságos gonosztévők. . . csaknem magok 
jelentik ki magokat, mégis homályban marad a 
dolog, el-hunyík, melyet büntetés nem követvén, 
a' tolvajság nagyobb kárral újra ki űti magát 
[Dés; DLt 333]. 

elhunyt el/meghalt; decedat, mor t ; tot, (da)-
hingeschieden. 1863 : A kolosvári tisztelendő óvári 
szerzetes háznak hagyok 6000 (!) ~ hatszáz 
(!) forintokat, hogy annak kamatjából évenkint 
az én bűnös lelkemért, kedves elhunyt fiaimért 
szent misék szolgáltassanak [Kv; Végr.]. 

elhurcol 1. elvonszol; a t î r î ; (weg)schleppen. 
1770 : (Rusz Alexát) nagy nehezen egy darabig 
el hurczoltuk. . .o t t jobban meg kötöztük [Szász-
nyíres SzD; Ks 27. XVI] . 

2. elhúzogat-vonogat; a tirî încoace şi incolo, 
a hă ţ i ; fortziehen, verschleppen. 1842: Rákotzi 

Aniska égy gŏdrŏ tskét á s v á n . . . , a ' gyermeket a ' 
fazékkal edgyŭ t t én belé te t tem a fazakat szájá-
val le felé fordítván, 's földel jol bé takar tuk 's 
meg tapadtuk, azután más nap valami sertések 
ki túrták, el hurtzolták, 's megmartzangatták 
[Dés ; DLt 85. 10 Jáné Mária (19) usz-i karácsony-
falvi vall.]. 

3. meghurcol; a defăima/terfeli; bloßstellen. 
1796 én nem perlek vélle, mert ŏ gazdag ember, 
erőszakos, én pedig Szegény ember lévén, éngem 
el hurtzolna, 's mégis a kárral maradnék [Bács 
K ; RKA]. 1824: azt felelte, hogy. .különben ha 
tőrvénykezem el hurtzol 20. 30. esztendőkig [Fog. 
Konstantinus lev.]. 

elhurcolódik elvitetődik/hurcoltatik; a fi dus/ 
p u r t a t ; 1744: az két szekér ell hurtzolódott az 
ekével edgyütt a ' kastélyban [Szentdemeter U ; 
LLt Vall. 30]. 

elhureoltat erőszakkal elvi tet ; a dispune să fie 
dus cu sila; mit Gewalt verschleppen/fortnehmen 
lassen. 1800 a ' midőn a ' Torotzkai közönséges 
vásári piatzon a ' magam szokott arusi mestersé-
gemet folytat tam volna réám jö t tenek . . .Mlgs 
B. Torotzkai János Urffi és Mlgs B. Torotzkai 
Joséfa Kis Aszszany, engemet az árumtol továb-
bátska, valamely erős olah legénnyek által el hur-
tzoltattak, igen kéméletlenŭl meg kénoztattanak 
[Torockó; TLt Bírósági ir. Torockói jb-ok perei 
földesuraikkal. I f j ú Bott Is tván panasza]. 

elhúz 1, elvon; a t rage; wegziehen. 1726 : Tordai 
Marton ur(am) fogá a szeker rudg ja t a ' Jobbágjókat 
meg riaszta s el huzák s vonák a korcsomaros 
kézéből a Kovács Peter ur(am) kapujáb(a) [Mező-
bánd MT; Berz. XV/14. 11]. 1749 : minden <igaz> 
ok nélkŭlt réá t ámadt s meg verte toglotta ugj 
annyéra ho<gy má>sok huszták el rolla [Tarcsafva 
U ; Pf]. 1762: énis Merk Luká t meg fogván el 
huzzám rólla, hogj bé vigjem a ' házamb(a) [Kóród 
K K ; Ks 17. XXXI] . 1812: Azomban a Groffné 
kapván edj páltzát hirtelen a Groffra ütni kezdett 
kettőt, h á r m a t . . . , de látván hogy nem akar szűnni, 
megfogtam a Grofnét elhúzván az ágytol, a ' 
páltzát a ' kezéből erővel kivettem, tusakodván és 
perlekedvén a ' Groffnéval [Héderfája K K ; IB. 
Molnár György (58) ref. esperes vall.]. 

2. elvonszol/hurcol; a t î r î ; fort/wegschleppen. 
1755 : tudom bizonyoson hogy à Mlgos B. V r . . • 
részéről vagy főidéről húzták él az Utrizált Asz-
szonyt, toábbra az verés hogy éset és hol nem 
tudom [Nagydevecser SzD; W L t Szabó Nikolaj 
(30) vall.]. 

3. ? elragad; a răpi/smulge; wegreißen. 7804 
ezt a ' fogásamat úgymond Dotyiának adom, mert 
az Apánk Marhái közzŭl ötet is illette vólna egy 
Tehén, de a ' szegénység töllem el húzta, el adtam* 
azért ŏ te t sem akarom kárba hagyni, ha ezt k j 
takari t tya és meg irtya, vehet ennek a ' hasznából 
Tehenetis [F.berekszó Sz; B f R I I I . 1/7 Pogyin® 
Györgyi (40) col. vall.] 
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4. meg/elvon; a reţine/opri; jn etw entziehen. 
1742 a szegények (ne) k portiojókat el húztak, 
azokat szidták, és nem becsüllették [Kv; Aggm. 
C. 12]. 1768/1771 A' miulta nevezett Személlyek 
Biro és Gornyik Hivatalba vadnak valakitől 
valamit hamissan huztanak vontanak el, ha ugy 
. . .menny i t érőt s mi szinű dologba vettenek s 
huztanak el ? [Bukuresd H ; Ks 114. 61 vk]. 
1806 ha ezen darabszám fizetést el huzzuk, 
legényeink el mennek, és más Városokon Czé-
hunkat el híresitvén majd Legények nem jönnek 
[Kv; AsztCLev.]. 

5. levon; a scădea/reţine; abziehen. 1761: a 
mely Kormány fák voltanak a Tutajokon mind 
maga ususára Fordította, e felet mikor a tu ta j -
fakot az alkalom szerént a szekelyek a vizén 
MVásárhelyig Le szállították ő kegyelme minde-
nikben gantsot talalt, hogy ki hoszszu ki vastag 
ki vékony volt, és e szerent mindenikből ket ket 
forintot ell is húzott, s Kormány fákból a Csűrit 
fel is szarvaztatta [Harangláb MT; Ks CII. 20 
Ios. Szarka de Kövesd (44) ns vall.]. 

6. nyilat ~ osztozónyilat húz/von; a trage la 
sorţi (pentru împărţeală de delniţe) ; Los ziehen 
(gelegentlich der Zuteüung). 1762 Ugy tudom 
hogy mostan Oczfalván az Udvarban lakó Kertész 
Sigmond jelen nem vólt az erdő osztásban, a 
Nyilat az ő részire magam húztam el [Ocfva U ; 
IB. Andreas Orbán (22) jb vall.]. 

7. ~za magát el/félrehúzódik; a se retrage, a 
se da ín lă tur i ; sich zurückziehen. 1813: igy 
osztán énis látván hogy i t t nem jol van ă dolog 
el húztam magomat s el mentem dolgomra [Dés; 
DLt 56/1814]. 

8. ' ?' 1747 : Illyefalvi aJepure P raekup . . .men-
vén Szinaja látni. látván hogy Szinajat igen 
el husztak, és meg e t e t t e k . . . a z Pa j t aban lata 
negy ökröket. . .kerde Pap ; Togyert hogy ki 
hordotta az ő Szénáját az ökrök eleibe [Ks 27/ 
XVII. - aSzüágyülésfva]. 

Az adalékbeli ige jelölte cselekvés vonatkozhatik 1. a széna-
boglyáknak szénahúzó kampóval más módon való megtép-
deaésére; 2. a boglyáknak lánccal é9 állati erővel való elvon-
tatására, de esetleg más cselekvésre is. 

elhúzott-vont (el)vett; reţinut, l u a t ; entzogen. 
1719 Meg vall jak némely szegény öreg asszonyok 
ugyan a végre mentek szomszéd székek határaira, 
hogy a hátukon valami kevés makko t hozhassa-
nak. . kiket szomszéd székekkel falusiak meg-
fogtak, kötöztek, fogva t a r to t t ak . . . hogy ezt az 
irgalmatlanságot a m. gubernium azokban corri-
pialja és az elhúzóttj vont t a x á t visszaadassa, 
alázatosan instálunk [Cssz; SzO VII , 263]. 

elhúz-von meg/elvon; a reţine/sustrage; weg/ 
entziehen. 1757 : a mit inique el húzot t vont 
tar tot t Egri Ur(am) refundáltassák. Istentől vészi 
Mltgs Gr ur(am) jutalmát ha az szegény földhöz 
ragadott nép mellett fel szólal [Frá ta K ; Ks 101 
Cserei György lev.]. 1768/1771 : A’ miulta neve-
zett Személlyek Biro és Gornyik Hivata lba vadnak 
valakitől valamit hamissan huztanak vontának el, 

ha . . . mennyit érőt s mi Szinű dologba vettenek 
s huztanak el? [Bukuresd H ; Ks 114. 61 vk]. 

elhűl 1. meghűl; a se răci ; sich erkälten. 1851 : 
még bányabŭknél el setétet tŭnk de Iosi lámpást 
és viasz gyertyát vett , mind setétbe jŭ t tŭnk . . ; 
szegény Iosi anyiszer le szállat, Újvárt® rosszulis 
volt de nemis volt tsuda el hűl t magával nem 
gondolt tsak engem t a k a r g a t a t . . . által hűl t a ' 
nagy sárban [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez. — aMarosúj váron (AF)]. 

2. elképed; a încremeni/înmărmuri, a rămîne 
ului t ; verblüfft werden. 1697 Udvarheljen lakó 
Tot Furonda Simon i r t . . .egy Suplicatiott . az 
mi Kglmes Ur(un)k jobbágya is csak el hűl t hogy 
előtte el olvastam [Szüágycseh; BK. Kűmíves 
Gergely lev.]. 1722: mondák, hogj meg holt 
volna Nimeth Sigmond Uram melyben én csak 
el hűlek és mondék hiszen én tegnap beszéllek 
velle [Szentk.]. 1731 azt beszélték hogy az Leány 
gyermek az Kováts Maria Aszszony gyermeke 
lett volna, melljet akkor fa t t jazot t volna. . melyet 
midőn meg hallottam csak el hűltem honnét 
tamadot az a hazugság [Szelistyaa; Born. X X X I X . 
16. — aA levéltári darab a települést Zaránd 
megyében lévőnek jelzi, és így alkalmasint csak 
Szelistye, ill. Almásszelistye (H) említéséről lehet 
szó]. 1735 maga az Fiscus el hül belé micsoda 
Cornatus errort Controvertáltam az Fiscus Instruc-
tiojab(an) [Galac B N ; Ap. Halmágyi I s tván Apor 
Péterhez]. 1758 azon Hadnagy . lá tván menyi 
bort ittanok meg rovásra el hült ra j ta [O.kocsárd 
K K ; Ks 8. ad f. XXII I ] . 1797 tsak ell-hűltem, 
hogy a' Grofnét Tsernátoni Antal Úrral taiiálom 
[Kolozs K ; Told. 42. 24], 1817 olvasgatván, 
tsak el hűltem, hogy az A Nemes Levele volt az 
u j j Tordai Oláh Famíliának [Torda; K v A K t 363]. 

eliberál 1. felszabadít; a elibera ; befreien. 1606 
De myert az Ágoston falui Iozagh Jobbagiostol 
igen felette szwkseges Miklós vra(m)nak, akar a 
az Eliberalnj kjnek Eliberalasara rendeole es sza-
kazta az Ágoston falui hatarbol az Olth szegeletibe 
egy darabot [Köpec Hsz ; Ks 90]. 1755 Arkosi 
Pal más adósságból eliberálván azon re te t egesz-
szen altal adta [Asz; Borb. I]. 

2. kiszabadít; a slobozi, a puné ín stare de liber-
ta te ; befreien. 1754: (Az elfogottak) ket te je ela-
balt az edgyike incapt ivál ta tot t . . .melly deten-
t u s t . . . Faragó Elek ő kigyelme allegalván maga 
Jobbágjának lenni maga Expeditiojában járónak 
Lovaival és Fegyverével eliberalta. . Szász János-
tol és Udvari Biro Boldor Iuontol [Káptalan A F ; 
TL]. 1765 : Fő Biro Kornis Qábor U r a m . .az 
f i a m o t . . . az enyedi tömleczre vitetvén három 
hétig raboskodtatta, az u tán kezességen eliberál-
tam [Sárd A F ; Eszt-Mk Vall. 36]. 

3. ki/megment; a salva/scăpa; erretten, frei 
machen. 1662 Fejer vármegyében Rákoson lakot 
Szakadati B arthaljus Miklós capt ival totvàn meg 
I t Vasarhelt nemű nemű gonosz tselekedetiert, 
kiért netalán t am halált kellet volna szenvednie, 
de mive l . . . Nemzetes Kovacz Ferencz Uram dolgát 
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meg szerezvén raja ki mondando törvény béli 
Sullios Sententia aloll eliberalta [Mv; MbK]. 

szabadon bocsát; a-i da drumul, a lăsa liber; 
freilassen/setzen. 7645 az foglyokat a ' teorueny 
fel szabadittya á directorok eliberallyak eoket 
[Kv; T J k VIII/4. 5]. 1764 Kertész Máté alias 
László Pista Nevezetű Jobbágyát , .magok kezes-
ségeben eliberálták [Kóród K K ; Ks 18 LXXXVIII . 
4]-

5. ~ja magát. a. menti magát ; a se dezvino-
văţi/disculpa; sich entschuldigen. 1670 : az Incta-
(na)k nyilva(n) való boszorkánysága felől ne(m) 
docealnak, mind az által, mint hogy reportalnak 
oly világos Circumstantiakat. .mellyek ne(m) 
kiczin p(rae)sumptiot importaltnak az Inct(ana)k 
boszorkánysága, és bűjős bájoskodása fe lő l . . . az 
nagy p(rae)sumptio alol tertio se eliberallya magát 
intra octava(m) [Kv; T a n J k I I / l . 7 2 4 - 5 ] . — 
b. kb. menti a bőrét ; a-şi salva pielea; sich seiner 
Haut wehren. 1775 ha szaladással, és félen állás-
sal magát nem eliberálta volna, mégis verte volna 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 113. L. 20]. — c. 
ki/megszabadul; a se elibera; frei werden/kom-
men. 1670 Az mas két személlyekis. .kezessege-
ket tagadva(n), absolvaltaki<s> es eliberaltak 
magokat kezessegek alol hiteles képpen [Kv; 
TanJk I I / l . 40]. 1778 Tit Mara Lörintz Vr sze-
méllyesen. .fogatta el az Mlgs Grof Exp(one)ns 
Vr ő Nga. .Gondviselőjét nyoltz béres ökreivel 
ekéjével. . Béressé vei és vitték. . .itten lévő Ud-
varába) s ott ta r to t ták mint Rabokat, az honnan 
is Kezességen eliberálták Magokat [Mezőméhes 
TA; Wass. Irsán Ignáth (60) zs vall.]. 

eliberálás szabaddá tétel ; eliberare Freima-
chung. 1606 De myert az Ágoston falui Iozagh 

.igen felette szwkseges Miklos vra(m)nak,. 
Eliberalasara rendeole es szakazta. .az Olth sze-
geletibe egy darabot [Köpec Hsz; Ks 90. — A 
teljesebb szöv. eliberál 1. ah]. 

elibcrálhat 1. felszabadíthat, megválthat; a 
putea elibera/răscumpăra; ablösen/frei machen 
können. 1641 : Keokeosben az melj darab Eoreok-
segh idegen keznel vagio(n), ha Pap Janosne 
Aszonio(m) eliberalhattia Kuspal Balint vram 
vagi felesege annak Zalogiat deponalua(n) tar-
tozzék Pap Janosne Aszonio(m) eo keglmeknek 
manumittalni [Uzon Hsz ; Kp I. 53]. 

2. kiszabadíthat; a putea elibera; befreien 
können. 1659 eo Nghat Poganiok Ínségéből 
éliberalhassak [Dés; Ks G. 32]. 

3. ~ja magát szabadulhat ; a se putea elibera; 
sich frei machen können. 1733 az Mlgos Groff 
Úrfi földerői. . Csurcser György el nem szokik 
bujdosik az ö Nga főiden lakik Valamíg szabad-
sagarul fog producalni és Jobbagycságbol magokat 
eliberalhattyak [BSz; Ks 27. XV]. 

eliberálódik 1. szabadul; a se elibera, a scăpa; 
jn/etw. los werden. 1688 Deliberatu(m). Meg 
tekintvén a ' sz : Szék annyi időtől fogván valo 
magános életét* a' liga aloll absolvallya, de mivel 

az idŏ alatt meg esett és a ' Tisztek előtt abból 
az esetibŏlis eliberalodat, reconciliallyon elsob(en) 
annak utánna férjhez mehet [SzJk 225. — 
aSzőcs Katának]. 1747 : az. .Exponens Asz(ony) 
. . .ferjhez adatván eliberalodott az Tutela alol 
[BSz; Ks 14. XXXVII . 17]. 

2. kiszabadul; a se elibera, a fi pus ín libertate ; 
sich befreien. 1778 ŏ Nga Gondviselőjét a 
nevezett Béressel, .bé vitték az Udvarb(a), az 
honnan is kezességen eliberálodtak [Mezőméhes 
TA; Wass. Joh. Cserei (40) jb vall.]. 

eliberáltatja magát (ki)szabadíttatja/szabaddá 
téteti magát ; a puné să fie eliberat; sich frei 
machen/befreien lassen. 1746 constal à maga meg 
kötözése után valo tselekedetiből malitiája az 
Jnek, mivel békességre is akart menni az Aval, 
à mellyet midőn nem obtinealhatott per fortia 
akarta magat eliberaltatni, azért illyen világos 
lévén az Jnek malitiaja, meg kivannya az A. 
hogy actioja szerint convincaltassek [Torda; T J k 
I I I . 90]. 

eliciál 1. Csak 3. személyben kiviláglik/derül; 
a reieşi/rezulta; es stellt sich heraus. 1599 : Myert 
hogy az tanuknak vallasibol bizonios praesum-
tiok elicealnak, hogy effele aprólék lopogatasy 
nem chyak egyezer, sem ketezer, hanem egy nehany 
vttal voltanak egy nehany helyeken. . ., ez Actor-
nak keresetire es karwallasara per torturamis 
megh kérdezgethetik annak helyen [Kv; T J k 
VI/1. 335]. 1600 : Noha az Tanuknak vallasibol 
eliceal hogy Menihart deaknak halala az zekernek 
el deolesse miatt teortent, . .nem tekinthet arra 
az teorweny hogy zanzandekkal deolteotte Ba-
linth vgy el az zekeret hogi Menihart deaknak 
holta teortennyek [Kv; i.h. 390]. 

2. tisztáz; a lămuri/clarifica; klären. 1762 
A Szovai határ fel mérésében t e t t példás és terhes 
fáradságokat. . .renumerálni el nem mulat tyuk. . . 
a' földek(ne)k per Commensurationem tandem per 
multiplicationem elicialando quantitassait, 's azok-
bol valo két rész differentiákat eliciálván p e t s é t 
alat küldjék el T.Fŏ Biro V. I spán j és több Com-
missarius Urak Társaihaz [Szava K ; RLt O. 
1 Mich. Medve lev. Mart. Veszmáshoz és Lad. 
Somkerekihez]. 1765 eő kegyelménél m a r a d o t t 
tőbb része az aféle connotatioinknak, s kétség 
kivül eddig el tévelyedtenek ( í g y ! ) , m e l l y e k b Ő l 
lehetne eliciálni a költséget, ha meg v o l n á n a k 
[Sárd A F ; Eszt-Mk Vall. 24]. 

eliciálandó megállapítandó; de stabilit/consta-
t a t ; was festzustellen ist. 1762 a ' földek(ne)k 
per Conmensurationem tandem per multiplicatio-
nem elicialando quantitassait. .petsét alat küld-
jék el T. Fő Biro, V. Ispánj és t öbb Commissarius 
Urak Társaihaz [Szava K ; RLt O. 1 Mich. Medve 
lev.]. 

eUciálhat kivehet/hámozhat; a putea desluşi/ 
desprinde; herausbekommen können. 1594 : M i e r t -
hogi az tanuk vallasokbol semmi oli bizonios pre-
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sumptiot, sort nem elicialhatni, kibeol az Alpe-
resekhez valóba az gianosagh mehetne, A z é r t . . . 
az tormentumra az teorueni nem bochatia [Kv; 
TJk V/l . 454]. 7754 látom, hogy Nemes János 
bizonyos Summa pénzit a ' Mlgos vr(na)k el köl-
tötte. tagadgya azon adossagot vagy-is relegál 
arra hogy reversalist mutasson à Mlgos vr rolla; 
à melyekből e szerént Semmi bizonyost nem eli-
ciálhatok, mivel hogy a' Mlgos vr akkor engemet 
nem tudositat mikor azon pénzt néki adta, ő Sem 
consulált hogy pénzt akar^ költsön fel venni 
[Hídvég Hsz; Ap. 5 Nemes Ádám Apor József-
hez]. 

eliciálódik kb. kitűnik, t isztázódik; a se lămuri/ 
rezulta; sich klären. 1722 Bár csak ä Tavalyi 
Com(m)issarius(na)k Eŏ tvŏs Uram(na)k Ratiojat 
percurralhatna olljan ember, . lá tna expensát. 
akkor elicialodnek rendesen dolgok [Fog.; K J . 
Rétyi Péter lev.]. 

elicitál kb. következtet; a deduce; folgern, 
schließen. 7791 : ha tsak vagy egy Gornyik, a 
vagy más valaki Levéllel az Faluban bé jöt t már 
eö rebeget bukált, helyit nem lel te ; Amelyből 
azt elicitáltam, hogy eö egy valoságos tolvaj 
[Sebeshely A F ; J H b Andrej Hincza (38) jb vall.]. 

eliddogál eliszogat/italozgat; a bea din cînd ín 
cînd; nach und nach vertrinken. 1657 az atyám 
igen jámbor, tökéletes, de barátságos és vig ter-
mészetű nyájas ember vala, s magyari rosz szokás 
szerént, mihelt baráti s idegen embereket kapha-
tott, igen eliddogált velek, noha minden kor az 
borital u tán betegeskedett [Keményönéh 15]. 

elidegenedés 1. idegen kézre jutás/kerülés ; ajun-
gere pe mîini străine; in fremde Hände Geraten. 
7681 : nemely jobbágyok M. Brettyen s másut t is, 
szántó földöket, Réteket ighen el szoktak Zálogo-
sitani, vagi ugian őrők arronis el adni, az Nemes 
emberek (ne) k honnanis következik gyakorta az 
el idegenedes [VhU 118]. 1715 azon darab határ 

• ell idégenedésébén Semmit nem tudok [Csáki-
gorbó SzD; J H b XXXIV/20]. 

2. eltulajdonítás; înstrăinare, însuşire; Entwen-
dung. 1673 Quoquomodo lőtt az lónak az Atol 
valo el idegenedese, akar lopva, akar tolyvajul, 
sufficit hogy gonoszul esett ki kezébeől, azért 
constalva(n) hogy az Lo eőve, tar tozik az I. 
Ivovat szőrin kezében adni az Anak [Kv; T J k 
VIII/11. 265]. 

3. elhidegülés/távolodás; înstrăinare (de ci-
neva), răcire; Entfremdung. 1655 Galambfalvi 
Ferencz kivana melle viszszá ada t t a tn i Kalmandi 
Annát, de az J instala hogy semmikeppen nem 
menne mostanaban czak simpliciter, mivel sok 
okokot szolgaitatot volna elmenetele u tan a tŭ le 
valo el idegenedesre, sot elvalaszra. Azért exmit-
taltatni kivana bizonyitasra [SzJk 75]. 

elidegenedett idegen kézre ju to t t /ke rü l t ; ajuns 
pe mîini străine, înstrăinat ; in f remde Hände 

geraten. 1643 Veres Istwan Uramis nem szánván 
maga költségét, faratsagat azon regtűi fogvan 
el idegenedet eőreőkeős Jozagok(na)k kiváltásá-
ban es recuperalasaban nem keves szorgalmatos-
saggal munkalkadott [Doboka; J H b 111/70]. 
1650 : Akar mi uton és modon el idegenedett, és 
el szállíttot, szóktetet, és szökött Jobbági t* Cza-
kani Geòrgi(ne)k Kendi Janos vr(am) reducal-
hasson, reducalvan. .fele legjen Kendi Janos 
uramé,, .fele legjen Czakany Geòrgie [Kelemen-
telke MT; Ks 19. IV. 4. — 1667-beli másolata 
Ks NN. 25]. 1681 : El idegenedet Jobbagy. . 13 El 
idegenedet, es Vandorlo Czigányok. .38 [VhU 
38, 40]. 1740 Runki* Fugitivus vagj másként 
el idegenedett Jobbágjok [EMLt - a R u n k (AF 
v. BN?)]. 1769 Mező Bándon el idegenedett 
feles szántó, kaszálló Földek [LLt 64/1750]. 

elidegenedik 1. elidegenül; a se înstrăina (a 
pleca la alt stăpîn) ; sich entfremden. 1616 Kouaczj 
Tiuadar. .ha valamikor maga gondolatlansagabol, 
vagj akar mi modon az eo kegme(ne)k Czierenj 
Farkas uram a es maradeki neue alol el menne el 
büdösnek es el Jdegenedny akarna uagi maga 
uagi maradeky, Thehat Cziak ezen leuelnek ere-
ieuel hozza niulhasson, es minden neuel neuezendo 
Szabad Heliekreol, szabad varosokbol, Aknás 
Heliekrol.. .megh kérhesse k j uehesse [ JHb. 
aAkkor BSz főispánja]. 1652 Nagy András, 
megh eskeouek hogy ilete fottáigh. . . az Gavai 
Peter Vr(am) es posteritasi feoldekreól es neuek 
alol semmi forma(n) el nem szeokik buydosik 
idegenedik hanem eo kglket holtig szolgalia [Sófva 
BN; Ks 41. E- 22]. 1679/1681 Ha ezek felett 
valamelj jobbagi szo fogadatlanságb(an) tapasz-
taltatik, avagi az e(n) földemről el akar idegenedni, 
az ollyantis megh fogassaft es. .jó és erös kezes-
segh nelkŭl el se bocsassa [Vh; VhU 676. aAz 
ub]. 1715 : Hany esztendeje lehet, hogy a meg 
nevezet Jobbágyok el szŏktenek, és el idegenedte-
nek az fen meg irt Dominus Possessorok vagy eŏ 
Kegjelmek Posteritasok kezek, és nevezetek alol ? 
[Usz ; W H vk]. 1760 Hóróga Urszuly soha tellyes 
életének rend iben . . . Grof ura s posteritási eo 
Excellentiajak főidéről kezek és nevek alól el nem 
bujdosik idegenedik hanem jo helytartó s szófo-
gadó jámbor Jobbágjok lészen [Retteg SzD; 
GyL]. 1778 egy Péter nevű Iffiu Czigány Le-
gényt el hozott, .hogy Ngdtől (!) min t főldős 
őrőkős Aszszonyátol el ne Jdegenyedgyék. . .kivá-
nomis manutenealni hogy el ne Idegenedgyék 
[Kissáros K K ; KsMiss. I]. 

2. idegen kézre kerül; a ajunge pe mîini străine, 
a fi înstrăinat ; in fremde Hände geraten. 1584 
Panazolkottanak az Mezaros vrafm, hogy Barmo-
kat . . be haitottak Az Zenthmiklossiak, Az feier-
diek(is) meg kazaltak az Harmadweolgiben egy 
darab feoldet . Az zolga Biro Altal Biro vra(m) 
Az varmegiere Ideztesse eoket, hogy az varos 
hatarah el ne Idegenegiek ez fele lassú hatalmas-
sagok miath [Kv; T a n J k V/3. 284b]. 1602 az 
Iffiu Varga legeny Georgy azt kewannya vala 
hogy . . . ha az zeoleo el Ado lenne tehát az verteol 
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ne Jdegenedgyek el [Kv ; T J k VI/1. 591]. 1619 
en azan szegeni megh holt Boyer István batiank-
nak jószágát és resz eoreókseget szok faratsagom-
(m)al es nagy summa keőltsegem(m)el valtottam 
es szerzette(m) idegeni emberek kezebeől; Ugy 
mint Farkas Istvántól, kinek Bathori Gábor 
Fejedelmünk condonalta volt es Boyer Jstvantol 
telliessegessen el idegenedet volt [Fog.; Szád.]. 
7628 Zent eged* Elejn három rizre volt, vas, 
Botos, es Lókós rizre, az Vasaknak mind az három 
rizben volt mind akor, es mostis vagion 
vallottak az elejnis rigenten en előttem az rigi 
öreg emberek . . . harmadfel haz heli uagion az 
Lökös rizben bene . . . , kit Sombori Lazlo birt 
uolna, mint idegenedet el elejn az Vasaktol en 
azt nem tudom [Wass. Nic. Ratoni de Zent eged 
(65) ns vall. — aSzentegyed SzD]. 1634: jo 
Átyamfiai azért vezem megh ezt az hazat, hogy 
el ne idegenedgiek az ŏrŏksegh, hanem marad-
gio(n) az uerre [Mv; MvLt 291. lb]. 1670 : nem-
zetes nagy Kendi Kendi János uram Széna retiis 

Szellyel laktaban, háram vagy négy felé is 
el idegenedet volt s mas idegenek birták [Balavásár 
K K ; Ks 13. XV]. 1688 ha az leuelekben ualami 
fogiatkozas leszen, uagi szanto földek, uagi kaszalo 
helliek el idegenednéhnek az ioszagrol, ha m ŭ 
busulasa kouetkezik maganak tulajdonissa (I) 
[Ksz; BCs]. 1703 Tudódé ha feje kőtőt vagy 
Zálogos, vagy Pénzen vet Jobbágy . . . ell idege-
nedet volna? [Gysz; LLt vk]. 7777 Tudgjae a 
Tanú Rika Ieremiá(na)k hany Fiaj vadnak, es 
mind maga Ieremia, s mind Fiaj mennyi 
ideje hogj Szakaturarol el idegenettek, kik altal 
idegenettek el, es mi formán ? [Kővár vid. ; TL 
vk]. 1751 azon házhely a miolta más portiok 
közé elegyedet és el idegenedet volt, a honnanis 
Törvénnyel Sok kŏltseggel és fáradsággal rehabeal-
tak [M.köblös SzD; RLt] . 1801 : mioltatol fogva 
birja eö Nagysága ezen Jus t többet nem tudok, 
hogy el idegenedet, es ki szakadot légyen belőlle, 
hanem a tavaj i esztendőben az Kovásznait el 
adá eö Nagysága [Zabola Hsz; BLt 6 St. Deák 
(60) col. vall.]. 

3. elhidegedik/hidegül/távolodik; a se înstrăina 
de cineva, a se răci (faţă de cineva); sich von jm 
entfremden. 1668 : az felesegeis egyszer el idege-
nedet tőlle egyszér (így!) s hűtel mondta hogy 
eŏ felesege soh sém lesze(n) töbször de ugya(n) 
mostis felesege [Szúv.; Born. X X X I X . 5]. 1813 : 
a Mlgs Aszszony ő nságával szüntelen, veszekedett, 
motskolodásait el unván, még jobban el idegene-
dett, meg irtozott tőllők, azért is mivel számtalan-
szor fenyegette a Mlgs Aszszony ő Nságát, hogy 
az Attyafiaival meg kinoztat tya meg vereti [Kük. 
IB instr.]. 

elidegenít 1. idegen kézre a d ; a înstrăina, a da 
pe mîna s trăină; entfremden, in fremde Hände 
geben. 1577 valamy az Espotaly Iozaga marhaia 
semmy vton el nem akariak az szegenyekteol 
Idegenyteny [Kv; T a n J k V/3. 148b]. 1591 
mikor az arua feől neö az eöreökseget vgy mint 
oltalomnal en nalam talallja meg, Nem akarom 

az verteöl el Jdegenittenj az okon kerteltem wolt 
be ezen felijei meg J r t eöreöksegetth [UszT]. 
1600: Almady Ballyntnak es az fyaynak nagy 
kar t th teotth az at tya myvel hogy az mely Iozagh 
az leaniokatth nem Illette Volnays azokatth az 
Jozagokatth Az fyatol Almady Balyntol el Idege-
nitete [Légen K ; J H b K XXXVIII /30] . 1625 : 
az az eóreóksegh . . . eó reaiòk szallótt melta(n) 

es fabian marto(n) . . . vgj idegenitete el 
[UszT 68a]. 1634 : az en felesegem kere azon, hogy 
ne hadgiuk el idegeníteni a hazat az szegeny Árvák-
tól [Mv; MvLt 291. 3a]. 1659 (A fejedelem) 
megesküdt azon, az ország határá t el nem idegeníti, 
mégis mostan annak idegen nemzet kezében ejté-
sével ijesztgeti az országota [EOE II , 212 Barcsay 
Ákos Lázár Györgyhöz. — aTi. az erdélyi vég-
várak átadásával]. 1695 Brát Simonné . . . 
Urának vagj két agon lévő Maradékinak (így I) 
és nevek alol el nem buydosik fiátis el nem idege-
nitt i [Gyulatelke K ; SLt AM. 16]. 1706 : kételenít-
tetet eo Kglme Sardi Gaspar uram két 
Hold sovány nemes szántó földeket . nemes 
Vitézló Dobolyi Lakat(os) Is tván uram(na)k el 
adni és el idegeníteni [Ne; ÁLt DobLev. 1/60 
Debreczeni István ns keze írása]. 7772/7787 
az néhai Etzken András Albisi Jószágát el idege-
nítette . . Néhai Beniamina el nem idegenítette, 
sem pediglen én magam nem idegenitettem [BLev. 
„Joh . Etzken nob. de Albis" kezével. — ftCsak 
így, de előbb Etzken vn-vel]. 1856 az ősi falusi 
vagyonkámat annak távolléte miat tzélszerűleg 
nem használhatván, kéntelenitettem el idegeníteni 
[Kv; Végr.]. 

2. kb. idegen kézre j u t t a t ; a face să ajunga 
ín mîini s trăine; in fremde Hände geraten lassen. 
1653 Intem Gondviselőimet, Biráimat, kené-
zeimet, hogy . Jobbágymat illetlen exactioval, 
birságlással ne bánczák, se földemről s birodalmom 
aloll azzal el ne kergessék idegenitcsiék [Cege SzD \ 
Wass]. 1731 : jámbor, jó szófogado Jobbágj lész-
nek, az Mlgs Ur, és Mlgs Aszszony földek-
ről semmi szin, és praetextus alat t el nem 
idegenednek, el nem bujdosnak, és el nem szöknek, 
sem fiaikot el nem idegenítik, bujdosta t t ják , és 
el nem szöktetik [Ne; Told. 2]. 

3. a maga kezére kerí t ; a acapara, a puné mîna 
p e ; sich verschaffen. 1617 féleő volna, hogy a Z 

mostanj wdeőnek allapottyahoz képest valakj azt 
az púzta házat meg kérwén, twleők vagy mint 
vérektwl el idegenyetene az min t hogy mar eli9 
kezdettek volna kérni mer t th András Ghereb a Z 

vdvarj vice Capitan seőventis éppétetet t keőrwle 

[Gyf; Berz. 17]. 1683: Aszt az haz hellyet . •• 
biztam Vitézlő Lukacz Ferencz Vra(m) gondvise-
lésé ala, illyen Conditioval hogy ö kgme a* 
proprietassagot az en magam szamomra megh 
tartva(n) oltalmazza mindenektől, el idegen*' 
teni, darabolni, foglalni senkinek ne hadgy a 

[Sófva BN/Sv; Ks 14. X X V I I . 3]. 1803: A* 
Ispány a ' Spotálly mindenféle fekvő fundussa* 
Határainak ineg-tartásokra különösön vigyázzon* 

ezekből semmit is maga fejétől abalienaln* 
ne mérészeljen s a mit valaki hir nélkül el-idegeni' 
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teni vagy el idegenitve lenni meg-tudna a' Curator-
nak . . . be-jelenteni kötelességének lenni esmérje 
[Kv; Aggm. A. 117]. 1812 : De ha per inconcessum, 
valaha Dézma alatt lett volnais azonn föld vagy 
Zalagoson el idegenitve ugy se vala szabad az 
al pereseknek . . . Törvény ut tyán kivül azonn 
Földbe involalni [M.bölkény MT; Born. G. XIII . 
16]. 

4. eltulajdonít; a înstrăina; entwenden. 1595 : 
Azzonyúnk ö fge(ne)k be hozasakort, es Wendeg-
lesekorth Biro W. czynaltatot az kochnyakra, 
ennyi Edent a . . . , Melyeket mind meg iegyzettem 
vala varos peczetiuel, mégis aleg értük meg ez 
4. úttal. Annyera el idegenítettek tőlünk [Kv; 
Szám. 6/XVII. 134 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. 
— RKöv. az edények fels.]. 1730: Majorsag Re-
czeit — Jobbágy Majorja gondviselése alól ki 
idegenítette el, és ki fordította a maga hasznára ? 
[K; Told. 28 vk]. — Esetleg még ide vonható 
adalék: HSzj láncos-fék ah 

5. (érzelmileg) elhidegít/távolít; a înstrăina/în-
depărta (pe cineva sufleteşte); entfremden. 1597 : 
kérdik ki idegenítette wolna el Marton vramtol 
az leant [Kv; T J k VI/1. 58]. 1628 nekem igerte 
Gellien Janos az leaniat Jegietis adot nekem, 
enis attam neky . . . semmi okot nem adtam hogi 
tőllem az en matkamat el idege <ni>cze Azért 
nem en vagiok az oka hanem Gellien Janos az 
<l>eánnak az Attia [SzJk 18]. 1676/1681 a ' 
felettébb valo kemenjseggel à p(rae)sidiariusokat 
el ne idegeniczea, hanem a' félelmet . engede-
lemmel is mérsékellye [Vh; VhU 664. — aTi. a 
castellanus (várnagy)]. 1699 : Azért edes Léánjim 

edes testvér atjátok fiait az én édes Fiaimat 
megh ne szomoricsátok, magatoktol el ne idegeni-
csétek [Mv; MbK 89]. - L. még ETA I, 28. 

6. kb. elrekeszt; a despärţi; ab/versperren. 
1605 ; engemet az en Ŏsŏmtŏl marat Jozagtol el 
ne îdegenitcien . . uere minkŏt Ilet [UszT 19/69]. 

7. vhonnan elszoktat; a dezobişnui, a îndepărta 
(pe cineva de undeva); jm etw. abgewöhnen, weg-
schaffen, entfremden. 1729 : Az Kordovány kiszitő 
Szamos Újvári vagy Gerlai őrmenyeket az látó 
pénz exigalasokkal az Kordovány, vagy szattyán 
iránt Országos sokadalminkbol el idegenítették 
[Dés; Jk], 

elidegenítés 1. idegen kézre ju t t a tás ; înstrăinare, 
dare pe mîini străine; Veräußerung. 1586 : Gruz 
Feteris az haz el Idegenitesebe(n) semmit Ne(m) 
tűd [Kv; TJk IV/1. 553], 1608 : el adasra idege-
nitisre kinzerittettem [Dés; DLt 300]. 1629 az 
leuelben specificalt keotes ugy mint az haznak 
el keotese es idegenitese ertesere es tudasara nem 
volt [Kv; TJk VII/3. 170]. 1643 az à fundus 
Eosteol maraduan Lazar Peterre, elegseges okot 
nem adhatott volna az Eoreokeos el idegenittesre, 
e s igy gyermeki s Attyafiay Contradicaluan, . . . 
exturbaltak volna, az meg irt fundusnak bírásából, 
Nagy Istuan maradekit [K; Ks 65. 43. 10]. 1712 : 
jol tudta az emptor mi karban légjen az venditor-
nak az Jószága, nem kellet volna penzet koczkaz-
tatni, ollyan joszagot vásárolván, az melyben az 

elidegeníthet 

venditornak el idegenyitésére authoritása nem volt 
[Torda, JHb XV. 6]. 1772/1781 én magam men-
tem bé Háromszékre sok ízbe az Etzken Jószág-
nak ki keresese véget, de nem az Jószág el idege-
nitese veget [BLev. ,,Joh. Etzken nob. de Albis" 
kezével]. 1861 fekvők elidegenítése, erdők na-
gyobb mértékbeni vágása, ezután meg tütatnak 
[Gyalu K ; RAk 6 3 - 4 ] . 

2. 1743/1770 k. (A tandíjat) pedig tartozzék 
kiki meg adni, ha szinte tsak két vagy három 
hétig járna-is Oskolába, ha a ' Mester nem ád 
okot a ' Gyermek' el-idegenitésérea [Bethlen SzD; 
SzConscr. — aElírás elidegenedés h. ?]. 

elidegenített idegen kézre ju t ta to t t ; înstrăinat, 
dat pe mîini străine; vėräußert. 1769 még régi 
Eleink által el idegenitett, és sok esztendőktől 
fogva Per alatt, s idegen kéznél sinlődő Sűtmegi, 
Magyaros-ági, és Kék-bűkki Praediumbéli Anyai 
Rész két Falutskáinkat, és Fél Praediumunkat 
. . Czegei Groff Vass Sámuel Urnák által adjuk 
[Kv; JHb XIV. 46]. 1831 u. Sombori Sigmond 
által a prohibitio ellen el idegenitett Jok viszszá 
szerzésére indított perben kőit végső, s minden 
remediumokot ki rekesztő sententia mellett 
az Executiot el próbált attam [K; Somb. II]. 
1833 : Lévén Nékem némü, némű el zálogo-
sított, és külömbféle színű el idegenitett Javaim 
és Jussaim [SL]. 

elidegeníthet 1. idegen kézre ju t ta tha t ; a putea 
înstrăina, a putea da pe mîini străine; veräußern 
können. 1629 az fen megh irt eorókseget se 
magok se attiafiak se az aruak, es semininemw 
maradékok egi mastol elne zaggassak, es edgik 
az masíknak hirenelkwl, el ne idegenitthesse, 
hane(m) edgik a masiknak zandekat vagi akarat-
tiat megh ielenczie [Meggyesfva MT; DLev. 1. 
II . 33]. 1643 Rosas Istua(n) vram haeressi, az 
hazat ellenek, se el ne czerelhessék, se el ne adhas-
sák, se semmi uto(n) el ne idegenithessek, hanem 
ha el adoúa tennek, azon beoczwb(en) az Rosas 
Margit aszoni maradeki megh valthassak [Kv; 
SLt FG. 7]. 1662: Vagion Szentgiőrgy hegln 
Egy hold szőlő felet eppen az Arvanak adgia 
eőrőkőssőn ., masnak idegennek semmikeppen 
el ne idegenithesse hanem az Arvanak eppen 
megh tarttassek [Kv; RDL I. 146]. 1677 az D 
Inak® Szüle Attya Nehay Nagj Tamas komán ai* 
Udvarbiro lévén Felső Veniczen0 két ház 
helyet acquiralt oly személyektől acquiralta 
az kik magokis sui juris Emberek nem lévén 
semmi képpé (n) Eoroksegheket^el ne(m) adhatták 
kwthették es idegenithették volna in p(rae)judi-
ciu(m) Fisci [Szád. — aSig. Boer de Recse. R o -
mána (F) fej-i birtok volt. CF]. 

2* a maga kezére keríthet; a putea acapara, 
a putea puné mîna pe; sich verschaffen können. 
1591 k. : (A jószágot) En teőllem verteól el ne(m) 
Idegenythette [UszT]. 1607 Teczik az teruennek 
hogj az akkori lo melle Ne(m) allasaŭal az louath 
twle el nem Jdegenithetni, kiualkeppen hogj 
akkor ne(m) terueni zerent Arestáltatua(n) forgót 
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az lo dolga az biro eleót [Mv; MvLt 290. 8a]. 
1608 Hogj ha penigle(n) az vr Jste(n) az En 
gazda(m) asszont eleb en nalla(m)nal k j uenne ez 
uilagbol, tehat az w giermiket (!) ugj tartó (m) 
mi(n)t szinte mosta(n) es ugia(n) Ezen meg neuezet 
iokat soha twllök el nem idegenite(m), se el nem 
idegenithesse(m) ha szinte akarnikis [Kv; RDL I. 
84]. 

elidegeníthetetlen el nem idegeníthető; inaliena-
bil, unveräußerlich. 1802 a Nemes Ember Jószá-
gai elidegenithetetlenek leven, annak meg-hozására 
a Successorokat a Törvény kenszeritti [Torda; 
J H b XIII . 9]. 

elldegenítődik idegen kézre adódik; a fi înstrăi-
nat, a fi dat pe mîini s trăine; veräußert werden. 
1616 Mys azért abban az hazban ver szerent 
való reszessek leúen, ellenünk masnak . el ad ta ; 
Kit t Kgmetek Böczületes Tanaczul bölcsen meg 
itühett mikeppen idegenitödgyek el hírünk 
nela az haz tŏllünk [Kv; KvLt Vegyes III . 
aUtána tollban maradt a kül szó]. 

elidegeníttetés idegen kézre jut tatás ; înstrăinare, 
dare pe mîini s trăine; Veräußerung. 1841 (A 
teleknek) 30. veder borban lett elidegenittetése 
[Torda; Bosla]. 

eltdegeníttetett idegen kézre ju t t a to t t ; înstrăi-
nat, dat pe mîini străine ; veräußert. 1778 : Szaba-
dította fel ő Nga azon elidegenítetett Joszágot 
[NSz; J H b XXXV/62], 

elidegenítethetik kb. el tántorí t tathatik; a putea 
fi clintit; wankend gemacht werden können. 1783 
Reformálodván Dobos Ilona Fiával Jánossal . . . , 
azután ujjabb Parantsolat szerent kelletett hat 
Heteket Sz Fenesre Plebanus Kováts Elek Vram 
instructiojara fel jar van kitölteni, melly hat hete-
ket minekutanna fideliter ki jártak volna 
és mégis a’ Reformata Vallástol el nem idegenit-
tethettek volna, adot t Nevezett T. Plebanus 
Vram illyen Czedulat nekieka [Gyalu K ; RAK 
1783. — aKöv. a bizonyítvány szöv.]. 

eUdegeníttetik 1. idegen kézre adatik/bocsát-
ta t ik ; a fi înstrăinat (ceva), a fi dat pe mîini 
străine ; veräußert werden. 1740 : a midőn a széna 
fű el idegenítetet az A Attya mint szomszéd meg 
nem kinaltatot [Torda; T J k I. 186]. 1774 (A) 
Joszágakbol Idegenitetteneké főidők, s Terenu-
mok akár mi uton modon . . , mellyik udvari 
Tiszt Hivatallyaban Idegenit tetet t ell ? [Ks 
gub. vk]. 1812 Mind ezen Faluk béli rész Jószág 

mitsoda Titulus mellett idegenittetett el ? 
[Mv; Somb. II vk]. 

2. eltulajdoníttatik; a fi înstrăinat (de cineva), 
a fi însuşit; jm etw. entwendet werden. 1873 
meg fogadtam T. Szen Györgyi Imre János f iát 
Jánost, kisebb Béresnek, vagy is Beres Inasnak 
. . . kötelessége leend pedig minden elé fordulo 
dolgokba . . . el járni . . . s holmikre . . . jo gondot 

viselni, hogy azok gondatlansága miatt el ne 
kárasadjanak, vagy el idegenittessenek [Torockó; 
Bosla], 

3. elrekesztetik; a fi despărţi t ; ver/abgesperrt 
werden. 1739 az I. atyafiakis magok jus<s)oktol 
el ne idegenittesse(ne)k [Torda; T J k I. 163]. 

4. elszoktat; a dezobişnui; jm eine Sache abge-
wöhnen. 1824 ha az üly Tsoportok tulajdonossai, 
azokkal az vexákkal illettetnek, hogy Marhájok 
bé hajtotik ., igy az it t való keresztül járástol 
el idegenittetnek Télen által [M. zsombor' K ; 
Somb. II]. 

5. (érzelmüeg) elhidegíttetik/eltávolíttatik vki-
től ; a fi înstrăinat/îndepărtat (de cineva sufleteşte) ; 
entfremdet werden. 1776 Baro Henter Úrfi 
Beszellette nékem, mintegy Kedvetlenségből, hogy 
a' Kis Aszszony Groff Kornis Anna el idegeni-
tetet t ő tőlle, és vélle már beszélleni sem akar, 
gyakorta magát betegéis tészi, hogy az asztalhoz 
se jöhessen [Kóród K K ; GyL. Gabr. Martonffi 
(31) káplán vall.]. 

elidegenül 1. idegen kézre jut /kerül ; a se în-
străina, a ajunge pe mîini s t ră ine; in fremde 
Hände geraten, veräußert werden. 1570 Megh 
Értet tek az Zaz vraim varoswl, Az Espotal Jozaga 
feleol Jndultatot per dolgát, . . E w k. biro vram 
es az Tanach visselyenek gondot Rea mynt Jóban 
Thwgyak, Es vgymint varas Jozaganak hogy 
gondwiseletlenzegh myat es oknelkwl ely Ne 
Jdegenwllien [Kv; TanJk V/3. 13b]. 1591 : (Az) 
eöreökseget el ada az papot en ezbeöl 
meg talalúan, hogy en wolnek oltalma Annak az 
Albert Istúan onokaianak kire az meg J r t eöreök-
seg nezne, Azt en nem hagjhatuan el Jdegenwlnj 

| Hallotta(m) Nemet Mihaljtul hogj mo(n)ta 
hogj az Seoczj Mihalj hazatul el nem hadgia Jdege-
nulnj, mert onnét keolt az à feold el [UszT]. 

2. elhidegül/távolodik vkitől; a se înstrăina 
(de cineva sufleteşte) ; sich en t f remden. 1703 
Horvát Kis anna mátkájától Tokai Mártontol 
tellyesseggel el idegenült [SzJk 344]. 

elidegenûlés elhidegülés, (érzelmi) eltávolodás; 
înstrăinare/îndepărtare (de cineva sufleteşte) ; Ent-
fremdung. 1687 Vida Ilona Asszony magais 
adott nem kicsiny alkalmatossagot Férjének tŏlle 
való el idegenŭlèsére, holmi szolga leginnyel való 
suspitioval [SzJk 221]. 1691 Fekete Istvá(n) 
Mátkájától Gergely Ersébettŏl separatiot kíván, 
mert nem szereti. Deliberatum. Separaltatik, de 
mivel elégendő okait nem adhat tya tŏlle el idege-
nŭlése(ne)k tartozzék mind magajér t mind az 
Asszonyért deponálni [i.h. 254]. 

elidéz 1. elparancsol; a mîna ; fort/wegbeordern. 
1757 Harmad ideje az Aszony eŏ Nága Sertéseket 
haj ta to t t vala a' makra, mü Gáborfi Uram paran-
tsolattyából el idézőka [Gyszm; D E 3. — aTi. * 
makkoltató helyről a disznókat]. 1796 Dosa 
Farkas vr . . . Bernád Ersébetet a ' Dosa Ádám 
ur Házától el ideztea s elis küldet te [Ilencfva MT '> 
DLev. 4. XLA. - aKétszer is így!] . 1813 : mád 
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n a p r a kelvén a dolog, . . . a Mlgs Aszszony minden 
Cselédeit el idézvén az Udvarból, Mlgs Édes Annyá-
val ke t t en bé mentek a Groff háló szobájába . . . 
îekvő ágyában a Grofot nagy motskolodások 
kőzőt t . . a Mlgs Aszszony jol meg verte 
[Kük . ; I B instr .] . 

2. elküld, menesz t ; a t r imite ; weg/f ortschicken. 
7844 Szakmári Ferentzet ugy az ágyassát ismé-
rem, t u d o m több versen k ivánta volna elidézni 
a z Ágyassát, de még is mindenkor őszve vástak, 
és most ismét terhes tölle [A.sófva U ; DLt 1441 
K a r m á n y Zsigmond (51) vall.]. 

elidéztet elküldet/parancsoltat , menesztet ; a face 
să fie t r i in is /mînat ; wegbeordern lassen. 1757: 
É n kŭ lömb(en) nem hal lot tam hogy ez előtt a ' 
Lázár Famil ia azon bükös Erdőn kapdátsolt 
vólna, hanem ez e lőt t Circiter há rom Esztendők-
kel az Asz(sz)ony eŏ Naga sertéseket ha j t a to t t 
vala oda, de Gáborff i Uram el idézteté onan, 
t a l ám meg is lödöztetet t vólt o t t bennek [Gyszm; 
I>E 3]. 

elidéztetik elküldetik/parancsoltatik, elmeneszte-
"tik; a f i t r imis /mîna t ; wegbeordert werden. 1837 : 
az ezüst annaku tánna veszett-el, minekutánna a’ 
Gazdaszszony a’ háztol e l idézte te t t ; a briliántos 
•ezüst mente k ŏ t ŏ . . . , a ' mig az érdeklet gazdasz-
-szony az Exp(onen)s Ur házánál volt [Doboka; 
Eet . 1 Pákai Dánielné Benkő Susánna (40) vall.]. 

elifl 1. alig 

eliflál vá lasz t ; a alege; wählen. 1621 : Szomba-
t i n ) 9 orakor . az Szaz rendreől választottak 
•es eligaltak feő Birot [ K v ; T a n J k II /1. 3 2 - 3 ] . 
1&50: Az varosiak aszt eligaltak, hogy az vice 
szeken felelnek meg az nyom dolgabol, de egyebből 
az Privilégium tar tasa szerint az derek szeken 
felelnek megh akar kinek keresetireis [UszT 8/64. 
75c], 1653: Kolosvárt a gyűlésben választák a 
fejedelemségre Bethlen Gábort . . . Azt választák, 
a ki t a török császár akara és a bassa — féltekben 
libere eligálták Bethlen Gábort [ETA I, 115 
NSz]. 

eligált vá lasz to t t ; ales; gewähl t . 1632: Mw 
Markos Ianos Zent Iuani Leofw ember Andok 
Ianos Laborfalui veres draba(n) t ez dologban 
teozú l eligalt emberek [Hsz; K p 1. I . 33]. 1641 : 
^Mŭ Mihaczi Demeter Illie f fa lui mostan Sepsi 
Szeknek Vice király biraja, es I s t u a n Deák Szent 
Iuani Nobiles, es Ereszteueny I s t u a n vgian Eresz-
teueny primipilus Sepsi szekiek, ez dologhban 
keozul eligalt birak [Hsz; i.h. 53]. 1645: Mw 
Ferteodi J ános Angialosi pro tempore Nemzetes 
Beldi J ános es Beldi Pal vramek(na)k Bodolai 
Porkolabiok, es I s tuan Deák Szenthiuani Nobiles 
ez dologban keozul eligalt personák [Hsz ; BLt 7j. 

eligáz elcsigáz/gyötör; a chinui/epuiza; abquä-
len/plagen. 1811 : Szürke sárga p e j . . . el-van 
erősen igázva [Dlft 723 nyomt . kl .] . 

eligazgat elrendez; a rindui/rezolva; zurecht-
machen, in Ordnung bringen. 7586 Intettek Az 
Vonás Igazitasra el valaztot Vraimat, hogy . . 
Az három faluknak zynere Mennel hamareb lehet 
ky Mennyenek, ez három falut Regestralliak, 
panazolkodasokat megh halgassak Erchek, es el 
Igazgassak Hogy Ennek Vthanna, Akit gond-
wiseleowl oda valaztanak Eztendeonkent, 
tuggyanak Zamot Venny teolle [Kv; TanJk 1/1. 
40]. 1593 Az p(rae)dicatorok fizeteset penigh 
es Plébános vra(m) Allapattiat, varosul, Amy 
az bort, buzat, penzbelj fizeteseket Nezy, biztak 
el ighazgatnj, Az zamweweo vraimnak es a’ 
tanachnak Authoritasokban hogy megh Ne fogiat-
koztassuk lelky tanítóinkat kiknek zwksegeoket 
eó kgmek Neys halogassak [Kv; i.h. 223]. 1594: 
Seryeni Miklosne asz Eges vtan az Birakat vitte 
ky Seryeny Miklosne kerthe igaszgatasara es asz 
zomszeggya kerthe lathny vivek Vala az Bira-
kath es aszok igaszgattak el keoszteŏk [Dés; 
DLt 246]. 1844 elég bolond vagyak hogy ugy 
aggodam hiszem rendre csak el igazgatom ha 
egéségem lesz [Kv; Pk 5 Pákei Krisztina férjéhez]. 
1851 : már ha Isten haza viszen el igazgatok én 
holmikét [Kv; i.h. ua.]. 

eligazgatás elrendezés/intézés; rînduire, rezol-
vare; Ordnung, Zurechtstellung. 1588: Zekeŏnknek 
egy Neminemeo Zokot Napian mikoron kwleŏmb, 
kwleŏmb dolgoknak eligazgatasara Tanachi ha-
zunkba gywlteonk volna [Torda; Pk 2]. 
1589 Észten kedde(n) Biro vra(m) be gywttesse 
a ' Warost teob dolgoknak el Ighazgatasara [Kv; 
TanJk 1/1. 105]. 

eligazít 1. elrendez; a rîndui/aranja; richten, 
in Ordnung bringen. 1573: Immár ketzeris hitta-
lak ky az zeolebe hogi ely Igazicchwk Egimas 
keozt az zeoleo dolgát, de Eccher sem vehettelek 
rea hogy el jeoy [Kv; TJk III/3. 261]. 1576 : 
valamellik fely Io Byzonsagal ely Igazittia dolgát 
vallyek ely keoztek [Kv; TanJk V/3. 136b]. 
1584 Hog valami ember eólist wyr ontast were-
kedisth lopást paraznasagot es egeb hatalmasko-
dast Annak felette waras keózeót walo Eoreóksig 
dolgát oztozast Azokban semmit az sowago biro 
ne(m) igazgathatt. hane(m) mindent Az varos 
biraia igazit el [Torda; DLt 212]. 1591 Perniezzy 
vram megh Jzente az bironak hogy ez ket Ágensek 
keozeot való controuersiat el Jgazichak, feoldeoket 
Jamborokkal mind ket felnek megh meryek [UszT]. 
1594 Vrammal Veszekedenek Vala Buda János 
es Vayda Antal hatar vegeth es akkorys asz 
Deesy Birak Igaszitak ell keoszottwk es aszok 
rakanak keovetis asz hatarba(n) [Dés; DLt 246]. 
1597: Az Kadachyak es <Kobad>ffaluiak kertek 
volt k j mwnkòt Az zektöl . . . egy patakos Vtnak 
meg latasara es el Jgazittasara . . . mw mikor 
Immár el Jgaze<tottuk> volna Jelentek Az 
Kobadffaluiak egy néhányán hogy volna 
vezekedesek egy kwpw vegett . . . hogy . . . fel 
mennenk s el Igazittanok [UszT 12/84]. 1603: 
az torueny ugj tallala hogy w nekyk el kel Igazit-
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tany az louoth uagj az lo marad Torok Istuannal 
uagj az arra [i.h. 17/73 „benkó lòrync Almassy 
szabad szekely" valhj. 1638: En Cziomai András 

mához . . . három hetre ide Aranyra, vagy 
penigh Barcziara ala jeŏueŏk, az szamadasra, es 
eŏ Nagaual valo ratiomat el igazitom [Arany H ; 
BK]. 1667: az mesgjeken leueő dificultasokat 
penigh igj igazituk (!) el, az Mesgje kőzepire 
Czeőuekeket uerue(n) fel, ugj hogi eggjk felis az 
eő hatarat touab ne tegje, se eggyk az másik(n)ak 
földeuel hatarat ne beŏuitse [Kv; RDL I. 148]. 
1673 Midőn volnánk Fejérvármegjében Maros 
Szent Kiraljt igazitok el hol mi Res mobili-
seknek osztását e szerint u t consequitur [Maros-
sztkirály AF; IB]. 1681 à Bujtoriaka eze(n) 
váras hatarab (an) a magok hatarat ighen be 
hosztak; azért tŏrvenyessen el kellene igazittani, 
hogi a hoszszas űdő mulassal ne approprialtatnek 
[VhU 72. — aA Vh-dal tőszomszédos Bujtur lako-
sai]. 1709 : az birosag felet virgas lŏn, és az virgas 
kőzőt Kadas András visele edgj holnapig, mig 
Alvinczine Aszszonyom Tiszt vraimekat ide Gal-
falvára fel hivatá hogj igazittanák el az biroságot 
[Gálfva K K ; Ks S. 3 7 - 3 9 ] . 1756 (A telekről) 
semmi taxa nem fizetődik, ell kell tehát igazittni, 
hogy annus censusa folyhasson [Déva; Ks 101]. 
1798 egy versen Sz Biro Uram ki jött volt ide, 
hogy meg tekintvén a kereset alá vett hellyet a 
Felek kőzt el igazittsa a Contraversiát [Nagy-
kristolc SzD; JHb Bornemisza Mária lev.]. 1806 : 
Az Esküttség tartozik minden Héten Szombaton 
dél utan egy orakor őszve gyűlni, az ügyes bajos 
dolgokat jó lelki esmérettel el látni, 's igazittani 
[Oltszem Hsz; Mk II . 4/115]. 1849 : van nállamis 
egy szuszék . . . De en azt az Urfival el igazittom 
[Héjjasfva N K ; CsZ. Teskula Demeter (33) vall.]. 
1861 : mig ezen irtakért ki nem elégítenek vagy 
atyafiságoson el nem igazítsuk, a Curiat kezemből 
ki nem adhatom | ha atyafiságoson el igazítsuk 
s perre egymásnak alkalmat adni nem akarunk 
a következő ajánlatot tészem | Ha minden mások 
belé avatkozása nélkül eligazítsuk, — csak is felét 
kivánom a házért fizetett ŏszvegnek [Uzon Hsz; 
Kp V. 411 Vajna Tamás Kispál Lajoshoz]. — L. 
még Barabás, SzO 356, ETA I, 88. 

2. (tartozást) rendez; a aranja/achita (o datorie); 
(Schuld) ordnen. 1570 : Az Mykor az zam weowe 
vraim Éppel Ianos Safar polgár zamadasat igazi-
tyak az adossagh feleol, Azkor Theremy ferenchis 
legen Jelen zekely Leorinchel egyetembe kyre 
Byzonsagul fogh az zam weowĕ vraim eleot, Es 
eo kegek Az ew adossagat kyt az varos zwksegere 
keoltet volna az ely Mwlt Jdeokben, Igazicak ely 
[Kv; TanJk V/3. 2b]. 1629: Annak vtanna Az 
mi Adossaga volt, Azt legh Elseoben El igazí-
tottuk Es megh Fizettwk [Ky; i.h. 132]. 1728 
ha azon adosságok iránt valami Controversia 
orialodhatnék, azokott is tartozzanak eŏ kgk 
hárman edgjmas kŏzŏ t t el igazittani [M.déllő 
TA; IB VI. 225/14]. 

3. elintéz; a rezolva/soluţiona; erledigen. 1758: 
le menvén innen Sz. Erkedről Jámbor András 
nevű Tisztartom Mihácz falvára* . . . Ot az embe-

reim kőzot valo disceptatioknak mennyen végére 
és kőzőttok igazicsa el bajoskodásokot, és kit kit 
érdeme Szerént excontentájjon [Erked K ; LLt. — 
aAF]. 1769 : mondotta . . . Medves István Uram 
ha bajatok leszsz el Igazitom èn [Mezőmadaras 
MT; BK. Mich. Királly (30) pp vall.]. 1799: 
ne meny sohová mert el ígazíttam én bojodat 
[Náznánfva MT; Berz. 4. 31. N. 27]. 1845 : Pap 
Marisko azon kezdette beszédjét, hogy teste lelke 
felett két forintja van, el mégyen a Tkts Hadnagy 
Urhaz, és el igazítja, hogy azon utszában nem 
fog Madarasi Adámné korcsomárolni [Dés; DLt 
502]. 

Szk : ~ja baját ellátja/intézi a baját . 1846: 
majd el igazittya bajat a czukhazba téteti s a 
Deresen meg csapatja [Dés; DLt 530/1847. 24]. 

4. elhárít; a înlătura; beseitigen/heben. 1605 : 
ö kk Varossul egyben gyülúe(n), nem mehette-
nek arra hogy most ülye(n) hirttelen, azokat az 
akadalyokat mellyek az Dyúisionak és Súccessio-
nak Jnstructioiaban talaltattak emendalyak aúagy 
el igazzyczak [Kv; TanJk 1/1. 500]. 

5. (el)irányít; a îndrepta/îndruma; jm den 
Weg weisen, wegkehren/richten. 1745 : Zaharia . . . 
engemet a' szőlők felé el igazita hogy ott látót 
marhákat . . . de egy márhát sem találtom ott 
[Nyíres Sz; Ks]. 

6. (magáról) elhárít; a evita/înlătura; (von sich) 
ablehnen/wälzen. 1573: eo my koro(n) Jegybe 
volt volna Lörinch deáknál, az Margit azzontol 

kwld Neky az teob Ayandek keozeot egy partha 
Eowet es az eowet vyselneye, vezt el egy 
Boglárt rolla, aggyá oztan tar tany az Eowet 
trombitasnenak Mykoro(n) eghzer eleo kerte volna 
teolle, es eleo ne(m) athatta volt tro(m)bitasne 
az eowet egieb Bezedeckel Igazitya el rolla [Kv; 
TJk III/3. 253]. 

7. elmeneszt/küld; a trimite/îndepărta; weg/fort-
schicken. 1597 : Mikoron Chizar Peterne az Veres 
Pal zolgaloiat el akarta iktatny ieot wala gazdam 
azzonyhoz egi kontyot ker wala teolle monda 
hogi az Veres Pal leányát akaria be kontiolni es 
el igazítani az városrol mint ollia(n) kúrwat 
ackor gazdam azzony oli walazzal bochiata hogi 
ew kúrwanak kontyot ne(m) ad [Kv; TJk VI/1-
75]. 1796: (Ros Mária) Szeretőivel együtt vendé-
geskedtek engemet el igazítván a háztol [Déva; 
Ks 101]. 1802 : Forro Lajos . . . éppen a' Leányok 
Házába ment be nem akarván személyesen tzi-
vodni vele, ugy mondottam a ' kotsisnak hogy 
menne el és igazittaná el onnat [Mv; Born. 
XXXIX. 53 Mich. Görög jun. (27) vall.]. 

8. elperel; a obţine/lua ceva prin proces; jm 
etw. abklagen. 1606: Enis vet tem vala Janos 
Paltúl egj menes loúat, el igazitak teollein a^ 
szászok, tizenket forintal marada adossa. s ne(m) 
leòn mibeól megh venne(m) mostis ados vele 
[UszT 20/287 „St . Chergeó de Fenjed" pp vall.]-
1625 : czereltem volt az Itól egj deres zoru kan-
cziat . melliet meseya zazok megj tŏrueniezueö 
el Igazittottak miért nem Jgaz marha volt s en 
Karban marattam [i.h. 67. — aMėse (NK) község-
beli]. 



975 eligazíthat 

Ha, 1648: el nem igazittanák [Alvinc AF ; 
Szád.]. 1667 : el igazittani [LLt]. 1703 : el akarta 
igazittani [Gyulatelke K ; SLt AQ. 43]. 1790: 
el igazittani [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 
1824 : el igazittani [Kibéd MT; NkF]. 

eligazítandó elrendezendő; de r îndui t /aranja t ; 
erledigend. 1682 : mentünk volna . . . , hogy az 
ket fel közőt fen forgo es el igazítandó dolgokat, 
I(ste)n s az igassaghnak ut t ia szerint Istenessen 
el igazitanok [Kv; RDL I. 161]. 1761 : az ŏ Naga 
Branyitskai Tisztje . . . a ki menetelre, es az el 
igazítandó helljnek, el igazítására authorála eze-
ket11 [Szirb H ; J H b XXXV/79. - aKöv. a fels.]. 

eligazítás 1. elrendezés; rînduire, aranjare; 
Ordnung. 1570 .ŝ az Bereztelky wdwar hazath Alch 
Mesterekel Meg Beochwltettwk kyk hoza lathwan 
weleonk Eghetembe 600 forintra Beochywltek 
kjnek el Jgazytasat az hozza waltasban Az keth 
fel Mas Jdeore halaztottak [Bh; Eszt-Mk Mogyoró 
es ]. 1572: Az kyk tawaly zalagokert kĕnergette-
nek es adobely Restantiaert, halaztot tak az Ieo-
wendeo zam veowé vraimnak ely Igazitasara 
[Kv; TanJk V/3. 68a]. 1594: Mikoron my 
gywlteónk wolna wylakra . . . Crazna varmegye-
ben, vgy mynt t keóz Birak . . nemynemeó 
egyenetlensegnek eligazitassaert [WLt]. 1597: 
minket Capitanokat hiwot wala oda Bekes Gieorgi 
az foliamnak el igazittasara [Kv ; T J k VI/1. 80]. 
1602 : Mjuel hogy az Zekelsegh kozt sok uisza 
vonások el igazitasara az Zekelsegnek General (is) 
gylesenek kellet lenni, Vegeztwk azért az elseo 
rendreola [UszT 16/15. - aKöv. a végzés]. 1643 : 
Menenk az Istenben el Niugut Rosas Istua(n) 
Ura(m)nak hazahoz ot t valo dolgok (na) k el iga-
zittasara, es Controuersiak(na)k complanalasara 
[Kv; SLt FG. 7]. 1682 : cziak nem regen mostan 

utolliarais Anno 1681 die 29 9bris admonealtatvan 
kompromittálta magat ratioianak el igazitassara 
könniebbedven betegsegeből [Kv ; R D L I. 161]. 
1732 t Midőn ezen Possessor Uraktol és 
Asszonyoktol . . . ŏ Ngok s eŏ Kglmek kőzőt eddig 
igazításon kivűl lévő dolgok el igazítására Convo-
caltottunk volna . akkoron tőbb dolgok kőzőtt 
kivánák tőllűnk azt i s : Hogy . . . a Korcso-
márlás dolgát ŏ Ngok s eŏ Kglmek kőzőt limital-
nok [O.bogát A F ; J H b XXVI/58]. 1762)1794: 
{Kihívtak) münköt . . . Szovatai Jeremiás János 
és Oláh István egy kis viszongo szántó főldetské-
nek eligazittásara [SzovátaMT; Berz. 16. XL/13]. 
1769: Felseges Aszszonyunk a Mixtum Forumot, 
melly volt az fegjvert viselő Hazafiai kőzött 
abrogalta és kinek kinek törvényes bajanak él 
igazittasat maga rendes Forumára igazittani mél-
tóztatot t [UszLt XI I I . 97]. 1802: egy él erdő 
Nevü, és Mind a két falutol a magáénak lenni 
praetendált köz hellynek Meg visgálására, s a 
Métális differentiának el igazittására Biztos Ura-
ka t kérnek ki rendeltettni [Kv ; J H b LXVII/4. 
10. — aÖ- és Újbuda K]. 1850: Kedves Lajos 
Bátyám l . . . azon egygyűtti differenciánk vég 
képp el igazittása arant égy bizonyos napra ter-

minalna . . . hogy azon differenciakott égy bizonyos 
terminált napon enyésztessük el [Bözödújfalu U ; 
Pf]-

2. elintézés; rezolvare, soluţionare; Erledigung. 
1585: A hatalmaskodó eoreokseges emberek ha 
valakinek vagy zemelyere, vagy hazara tamadnak 
. ., Azt a Capitanok bewntetessel le chendezit-
hessek, De wgy ha a ' ket fel peres (így!) a ' Capi-
tanok itiletire, vagy le chendesitesere el igazitasara 
erezkednek [Kv; KvLt Vegyes I I I . 17]. 1605 : 
parancsoljuk kegyelmeteknek, hogy mind ez feljül 
megírt dolgoknak eligazításában Petky János és 
Szuhay Gáspár uramékot mitőlünk rendeltetett 
commissariusoknak esmervén, szavoknak minden-
ben engedelmes legyen [Barabás, SzO 356 fej.]. 
1671 effelek(ne)k es ehez hasonlo dólgok(na)k, 
el igazíttasa, az feő Ispanokra relegaltatott. mys 
Annál touab nem lephetwnk [Dés. Borb. I ogy-i 
biz. jel.]. 7699 : az aprolekos dolgoknak el igazí-
tására . . . authoritasok engedtetve légyen [Kv; 
KvRLt X. A. 9]. 1713: midőn az korcsomálás 
felett az nagy Rápolti és Aranyi Possessorok eŏ 
Ngok, és eŏ kglmek kőzött disceptatio s egyenet-
lenség következett volna, annak Sopiálására, és 
articulariter valo el igazítására eŏ Nga admo-
nealtatván egész Composessorit eŏ Ngokat s ŏ 
kglket ad 8vum lenne hírekkel hogy a Tiszteket 
. . . ki hozattya az Aprobata és Compüata beli 
Articulusoknak tenora mellett, el igazíttatni sem 
mulat tya el [H ; J H b XXXI/5.] . 1762: méltóz-
tassék a Tktes Ns Szék a maga Executori t kiket 
egyszer denominált, a fel tet t dolgoknak el igazí-
tására ki küldeni [Hsz; BLev.]. 1784 : diskurálván 
az Czeh az dolgoknak eligazításáról . . . [Mv; 
EMLt a lakatoscéh lev.]. 1828: Midőn Czéh 
gyűlése hirdettetik, már előre a borbeli provisio 
meg tétetvén, a magokat elö adandó dolgok el 
igazittása nem mindenkor, az igasság és Articulu-
sok szerént határoztatik el, hanem részrehajlás 
szerént [Dés; DLt 581]. 

3. elhárítás; înlăturare; Beseitigung, Behebung. 
1791 (Egy bizonyos osztályt) az előnkbe adott 
Conscriptióknok értelme, meg visgálása, egyben 
vetése, meg edgyeztetése, és akadállyok el igazi-
tása u tán kedvezés nélkült v i t tünk Légyen 
végbe [Szászsztlászlóa; J H b K XXVI/10. - k é -
sőbb: Tordasztlászló TA]. 

Ha. 1768 el igazittása [Kv; AsztC J k 35]. 
1792 el igazittása [F.lapugy H ; Ks XLVIII/7c] . 
1801 el igazittása [K; J H b LXVII/4. 3]. 

eligazítatlan elrendezetlen; nerînduit, nea ran ja t ; 
ungeordnet. 1621 Miŭelhogj az Cédulák el igazi-
tatlanok. Azért hogj valami co(n)fusio Ne keowet-
kezzek, választottak eő kglmek negj Cédula 
Igazító vrainkot [Kv; TanJk I I / l . 323]. 

eUgazíthat 1. elrendezhet; a putea r îndui/aranja; 
ordnen können. 1571 : Az Safar vra im dolgát 
vyzontagh hat tak eo K. varosul Az zamweowe (!) 
uraimra, hogy eo kegelmek lelyek Megh, E s egy 
Alkolmas Napon eo K. Megh latiak vyoban az 
myt Nem acceptaltanak, ha myt eo K . az Safar 
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vraim Io Móddal ely Igazithatnak benne megh 
latyak eo kegek [Kv; TanJk V/3. 35b]. 1610 
Músnafaluiak zálogolták wolt meg az Agiag-
f aluiakoth . . . , kyert az Agiagf aluiak az Musnaya-
koth az Circalasnak rendire Citálták volt, mely 
dolgot Egj mas Akaratthiabul hatra hattok Petkj 
János vram eö Naga haza Jöveteleig ha eö Naga, 
az dolgot keözöttök el Jgazithattyia, Io ha penig 
Nem, az dolog Ezen allapotal folljon, az mint meg 
Indítottak [UszT 22]. 7648 rationkot . . . tsak 
kezrŏl kezre attak el nem igazíthattak [Alvinc 
A F ; Szád. Casp. Bodo lev. Petrus Zenas de 
Balliok-hoz]. 1691 Az igen szoross causakban, 
az időnek szorongattatásihoz képest, authorállya 
a sz: Partialis T : Esperest Uramat, hogy ötöd 
hatod magával hozzá nyúlhasson és el igazithassa 
[SzJk 245]. 1840 Most már mind addig i t t 
maradni szándékozom mig Bosla Urammal ezen 
jószág dolgát el igazithatam [A.szentmihályfva 
TA ; Bosla]. 1846 ha el igazithassuk ketten annak 
dolgát fel menendek s ' tégyŭk jová [Bözödujfalu 
U ; Pf]. 1861 bizuk hát ha együtt el nem igazit-
hassuk arbiter birakra | ha pedig igy el nem igazit-
hassuk — nékem perelni semmi kedvem [Uzon 
Hsz; Kp V. 411 Vajna Tamás Kispál Lajoshoz]. 

2. (tartozást) rendezhet; a putea aranja/plăti 
(o datorie) ; (Schuld) ordnen können. 1822: ne 
bíbelődjenek meg gyermekeinkis azokkal*, a miket 
mü el igazithatunk [Hadrév TA; KCsl 5. — aTi. 
rendezetlen adóssággal]. 

3. elintézhet; a putea rezolva/soluţiona; erledi-
gen können. 1752 Ha valami dologb(an) a’ Határ 
dolgába(n) felakadnak requirállyák az Udvari 
Birát; ha el igazithattya kŏzŏttŏk bene quidem; 
ha pediglen nem, requirállyák a ' Tisztartót; ha 
ă sem igazithattya, tehát, requirállyák magát a' 
Földes Ur eŏ Ngát [O.kocsárd K K ; Ks 8. XXIV. 
14]. 

eligazíthatás elrendezhetés; posibilitate de a 
rîndui/aranja; mögliche Ordnung. 1775/1802 
mindkét részről adducált Documentumak, s Pro-
curatorak allegatioi, meg halgatván (így!) 's meg 
olvastatván a Subversans contraversianak direm-
tioja, és el igazithatás végett pro ulteriori discus-
sione a Tekintetes Törvényes Continua Táblának 
általunk ezen Csekély opinio insinualtatik [BSz; 
J H b LXVII/3. 91]. 

eligazíthatódik elrendeződhetik; a se putea 
aranja/rîndui; in Ordnung kommen können. 1832 
azt hagyom néktek Birák, hogy mig . . . eŏ Nga 
haza nem jön . . . , addig Marosán Dávidnak békét 
hagyatok, semmi Tőrvényre ne kénszeritsétek, 
mert bizonyoson porul jártak, el igazithatodik 
ezen a' Telen a' dolog kőnyen [Szava K ; Wass. 
Jánosi Gergely szb lev.]. 

eligazító elrendezendő, elrendezni való; de rín-
duit/aranjat; was zu ordnen ist. 1592 : hiuanak 
engemet Berekzazi Ezekiel hazahoz teob vraimal 
eggiwt, . . . hogi az minemw el Igazító dolgok 
nekiek volna, el Igazitanuk [Kv; TJk V/l. 285]. 

eligazítódik 1. elrendeződik; a se rîndui/aranja; 
in Ordnung kommen, sich ordnen. 1675 : Delibe-
r(atum) Ezen dologis düatalodik mint szintén az 
többi annak idejéb(en) ezis el igazitodik [Kv; 
TJk VIII/12. 44]. 1681 : akkor vegh keppen el 
igazitodik dolga [Dés; Jk]. 1769 minél hamarébb 
ä Szoltsvaiak, s Ponoriak között lévő virrongás 
el igazitodott volna [Alvinc AF ; Thor. XVII/11]. 
7770 el kell hadni, s nem kell jártotnia mig az 
alsó Királyfalvi uj j malomnak dolga el nem iga-
zittodik [Királyivá K K ; J H b LXVII/109. - aA 
malmot]. 7777 ha valamit vétet volna migien 
dolga el igazitodik, ha másként Nem leg alább 
kezesség alat ki botsáttatni Nsgtok Méltóztassanak 
[Déva; Ks 79. 25. 7]. 1780 ha továbbá is ezen 
dolog el nem igazitodik, osztán ne tulajdonitsa 
nékem Exclád hibául, ha igasságomai maga 
uttyán kéntelenitetem meg keresni [Szamosfva 
K ; Born. XXXIX. 51]. 1803 ekkor a' Remeteiek 
azt Ígérték, hogy a' mig az o praetensiojok el-iga-
zittódik, addig békét hagynak nékünk [Toplica 
MT; i.h. XVc. 1/59 Sztoján Iakubutz (32) col. vall.]. 
1846 mig ezen fel adott panasz mind két részről 
bővebb fel vüagosodas altal eligazitodik a' vádlott 
legény mint bizonytalan szállásolo nehogy odébb 
álhasson, további rendelésig a város fog házába 
detensealtassák [Kv; AsztCLev. Perc. 51]. 

2. (tartozás) rendeződik; a se aranja/solda (o 
datorie); (Schuld) sich ordnen. 1721 : nem lőtt 
volna Erdélyben ollyan ember a kinek addig ki 
eresztettem volna, mig azon Ezer forint el nem 
igazitotod (!) volna [Kv; Born. G. CII. 6 Árva 
Bethlen Drusiana lev.]. 

eligazított 1. elintézett; rezolvat, soluţionat; 
erledigt. 1597 : Mely fellyewl megh Ir t keozteok 
való el Jghazitott dolgoknak es ozlasoknak megh 
allasarul my eleotteonk igy vyghezenek [Galac 
BN; WLt]. 1796 Akár Törvényes, vagy akár mi 
nemű dolog légyen igazíttásra való mellyek a 
szőllőkb(en) tőrténtenek, mind azoknak meg 
orvoslá<s>a és Decisioja a Szőllős gazdák előt 
mennyen végben Ugy pedig hogy annak el igazi-
t a t t voltat a Szőllős Gazdák elől se Székre, Sem 
akár melly Tisztnek is ítélet tételre ne apellál-
hassa [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

2. ? eltulajdonított, rég e l iktatot t ; înstrăinat, 
însuşit, luat ín stăpînire; entwendet. 1610 en az 
el jgazitot marhat igaz marha gianant uóttem nemis 
reitegette(m) [UszT 17]. 

eligazíttat 1. elrendeztet; a puné să fie rinduit/ 
aranjat ; ordnen lassen. 1578 : keryk eo k e g m e t 
Byro vramat hogy vrunkat is eo Nagat t a l a l l y a 
meg felólle, hogy eo Naga Ertwe(n) I g a s s a g u n k a t 
hozzu pernelkwl igazetatna el keoztwnk es az 
Monostoryak kayantaiak keózót az hatarrol való 
Igienetlenseget [Kv; TanJk V/3. 158a]. 1627 
erról az Mostanj kolosvarj termjnusról az teorvefl-
kezest el halaztvan kótóttűk erre magunkat hogj 
az ióvó 1628 eztendóben levó szent Georgj napj 
giűlesre igassagunkat mjnd ket felól eó F e l s e g e 
. . . szemej elejbe producalvan, arbitratjve, el 
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igazittassuk [Szamosfva K ; J H b K XLV/31]. 
1650 Lassak az varosiak ha az Articulus szerint 
az nyomon akariake el igazíttatni dolgokat mikor 
nyom ki nem adasert Citalliak vagy az vice szeken 
felelnek megh, mivel derek szekek ritkán esnek 
[UszT 8/64. 75c]. 1681 : (A földet) el ado felek 
réghen Zálogosították el az Nalácziak(na)k, már 
az hoszszas űdő alatt való usualas utan, egheszen 
az magok határahoz aplicaltak; Ez illyentis ki 
kellene kerestetni, el igazíttatni, es viszza foglalni 
[Hátszeg; VhU 152]. 1713 (Az egyenetlenség) 
el igazítására eŏ Nga admonealtatván egész 
Compossessorit eŏ Ngokat s ŏ kgiket ad 8vum 
lenne hírekkel hogy a Tiszteket ki hozattya 
az Aprobata és Compilata béli Articulusoknak 
tenora mellett, eligazittatni sem mulattya el 
[H; JHb XXXI/5]. 1748 ne veszekedje(ne)k 
a Határ felett hanem a Vár(me) gye Tiszteivel 
igazittassak el azon dolgát [H; J H b XXXII/29]. 

Szk : ~ja baját elintézi/ellátja bajá t . 1760 
nékem aszt feleié, én majd el igazittatam baját , 
s’ minthogj hallottam annakutánna bizonyoson 
hogj Keményen meg verette [Balázstelke K K ; 
DLev. 1. VB. 1]. 

2. (tartozást) rendeztet; a puné să fie aranjată/ 
plătită (o datorie) ; (Schuld) ordnen lassen. 1728 : 
Nagy difficultasb(an) leven a Zalanyi Eccl(esi)a-
(na)k interesre ki adott regi adossaga diffi-
cultaltatik Bodor Janosnenal tiz forint hatvan 
negj pénz mellyet tartozik el igazíttatni a Kalnoki 
Visitation [Zalán Hsz; SVJk]. 

eligazíttathatik elintéztethetik; a putea să fie 
rezolvat/soluţionat; erledigt werden können. 
1679(1681 Udvarbiro vram kitül mit es 
mennyit vött, s miért, Seriesb(en) adgia a Szám-
tarto kezéhez hogi öis à szerint Ratiotinalhasson 
rolla; jövendőbenis ha mi kerdes, difficultas emer-
gálhatna ez iránt igazittathassek el à szerint | 
Az Jószágbeli szegénysegnek sok igye baja esvén, 
sem idegenek (ne) k sem utanna való Tiszteknek 
azokat húzni vonni eŏ kglme® megh ne engedgye, 
panaszszal menven a szegeny ember ŏ kglme megh 
halgassa hogi hoszszas várakoztatas nélkül 
igazittathassék el szegény ember dólga [VhU 
676. - aAz ub]. 

eligazíttatás elrendeztetés; rînduire, aranjare ; 
Ordnung. 1722 a hatarbeli Controversia(na)k el 
igazitatására debito loco et tempore Solicitalhat 
Ngod competens Commissariusokot [Székelyko-
csárd TA; Ks. Sándor Gergely lev.]. 

eligazíttatik elrendeztetik; a fi r înduit /aranjat ; 
geordnet werden. 1573 : myert az Espotal Mesterne 
keonergesere az feiedelemis azt paranchollia hogi 
tĕrweny zerent Igazitassek ely dolga, Azért eo 
k. Azt kewanniak hogi az Mint ely Indwltatot 
Mennjen Tĕrwenniel veghez, valliek teorwenniel 
meg teolle Az varas [Kv; T a n J k V/3. 93a]. 
1587/1590 Az my egyeb ez kedig való perpatwa-
rok mind Zelmeri Pether ideyeben es az vtan 
Indültattanak volna, Azok keozteok mind le 

zalottanak, seot Jeouendeobeis olj Attiafiusaggal 
es zeretettel akarnak elni egjmassal hogj ha 
Jobbagiok es zolgaiok keozeot vala(m)y haboru-
sagh teortennek, Ne warmegjen, hanem vgia(n) 
it teorwenj zerint el Jgazyttassek [Mezőméhes 
TA; Wass]. 1701 A Iuh Majort sistállya ŏ 
kglme a Jővő Csŏtŏrtokre két Számtartonak való 
Számodásra igazittassek el finaliter, Ennek 
sem lehetvén semmi képpen Továb différálodni 
nagy okokra nézve [H; UtI]. 

eligazodás elrendeződés ; rînduire, aranjare; Ord-
nung. 1773 Jol lehet az Aszszony ő Excellen-
t iája Tisztjeinek ezen bajoknak el igazadása 
végett parantsolt, mind azon altal nem tsak meg 
nem könnyebittettek, hanem még Tomlőtzre is 
vettettek [F.lapugy H ; Ks 23/XXII]. 

eligazodhatik 1. elrendeződhetik; a se putea 
rîndui/aranja; sich ordnen können. 1650: (A per) 
Király Biro Vr(a)m előt el igazodhatik Assessorok-
kal edgyűtt, mivel ennel nagiob dolgok el igázod-
tanak [UszT 3/64. 56b]. 7653/1655: ez is izgatta 
Csepreghi Uramat, hogy Creditorinak pénzt küld-
hessen, es igy kellet vesztegh alható zàlaggal az 
aranyokat ki váltanni, mégh más uton Ozdi 
Ur(am) es Rázmány István kőzöt való Controver-
sia el igazodhatik [Kv; CartTr I I „Gasp. Veres 
Marti past. eccl. orth." vall.]. 

2. el tud igazodni; a se putea orienta; sich 
auskennen können. 7676/7687 : ha mi difficultasok 
interveniál (na) k, azokban ha el nem igazodhatika, 
ércsen Udvarbiro vramtol [Vh; VhU 660. aTi. 
a számtartó]. 

3. kb. megegyezhetik; "a se putea înţelege cu 
cineva; übereinkommen können. 1646: Hogy 
ezert mind azok az alkalmatlansagok el tavoz-
tattassanak az menyben lehet, es hogy az kik 
keozüllünk hatreb maradnak, keuesebb vezeke-
dessel egy mas keozt el igazodhassanak, en az 
Istenertis azon kerem kegteket, hogy most ep es 
egesseges állapottiaban tegyen oly io rendelest es 
igazitast keoztűnk, hogy ha Isten bennünket 
hatreb marazt, lehessünk mys háladok kegtekhez 
mondhassunk Iotis ketek utan [Bádok K ; J H b 
111/72 Kézdipolyáni Veres István kérése atyjához]. 

eligazodik 1. Csak 3. szem-ben: elintéződik/rende-
ződik; a se rezolva/soluţiona, a se rîndui; geord-
net /erledigt werden. 1551 Ezeket vg hattuk, 
hog mykor Dyenessy lazlowal barcziaj Andrassal, 
Barcziaj gyŏrgy vram es barcziaj Farkas vram 
zembe leznek Akor Jgazogyek el kozottok, az 
Menes es az Pohár dolga [Mezőszengyel TA; 
BfN 304/108]. 1581 Az my az adorol való kewan-
sagat nezy biro vramnak, eo kegmek varassul 
halaztottak mígh az vonás el igazodyk es eó 
kegme biro vram megh leo [Kv; T a n J k V/3. 
234a]. 1582 Swweges Gergel vallia . . . vg vagion 
hogj olaios Georg ker vala engemet, hog hozzw 
Martonhoz Mennek es Aminemeo egienetlenseg 
volna ozlas feleol es egieb dolgok feleol, zolanek 
hozzw Martonnak hog el Igazodnék keoszteok 

6 2 — Erdélyi magyar szótörténeti tár II. 
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[Kv; T J k IV/1. 76]. 1609: Az Szab dolga, el igazo-
dot [Kv; Szám. 126/IV.61]. 1625: az mikor teòb dol-
gaink el igazodnak . . . akkor ez is . . . legitime azon 
az egj napo(n) finali(ter) igazodgiek el [UszT 130c]. 
1642 : ha kinek my perledese volt, Baniak stom-
pok felet az perk (!) mester szekin perlettek ha 
penig azzal megh nem elegettek, az migh Baniak-
rol, ho<sz>tak Tŏruenj Teueoket . . , es azok 
előtt Igazodott el Torueniek [Abrudbánya; Törzs. 
Abramus Kouacz (50) civ. jur. vall.]. 1651 vetet-
tem szamot Istvandi Balint Uram(m)al el igaszo-
dot minden dolgunk, öh Kigyelme megh conten-
talt mind ez fel jedzet müvekről [Kv; AsztC Jk 
74b]. 1675: vagy optio, vagy Sorté Divisionis 
az malom dolga el igazodgyék [Sófva BN; Ks 41. 
E- 19]. 1682 az ország gyŭlesere avagy tiszt Ura-
mek, vagy v(a)r(me)gye követi Le vigyek az 
Levelekett, egeszszen, es ot t igazodgyék vigkeppen 
el az falu dolga Kornis Gáspár Urameje avagy 
Harinai Ferencz Uramé Legyen [Felőr SzD; Ks 
21. XVII. 12]. 1729 Kornis István vr(am) eŏ 
Nga kgldet . Tü ta t t j a az . Controversias 
Gaura Redei és Doszul Sztencsi nevű hellyrŏl 
hogy ne colálják ne szántsák valameddig az Nemes 
Hazának Törvényes igassága szerint el nem iga-
zadik dolga [K; Ks 7. XV. 14]. 1752 : mig Törvé-
nyesen el igazadik addig a Gát marodgyon meg 
[Disznajó MT; Ks 8. XXI. 27]. 7797 â Conscrip-
tióból ki nyomozott Malmoknak állopottya, már 
a ' Tavally végben vi t t osztály intézésünk szerint 
. . . el igazódatt [Szászsztlászlóa; JHbK XXVI/10. 
- aKésőbb : Tordasztlászló TA]. 

2. megegyezik; 1582: azt Adam Neki tanachul 
hog eó maga Mennyen es zep chendesen igazo-
ggianakel [Kv; TJk IV/1. 76. — Teljesebb szöveg 
az 1. jel. ah]. 

eligazodott (el)rendezett; aranjat, sóidat; geord-
net. 1605 : Teutsch Janosnak . . . Ados chedulaia 
vagion az varostol igazan el igazodot adósságról 
[Kv; TanJk 1/1. 526]. 

eligazult elintéződött/rendeződött; rezolvat, so-
luţionat, rînduit, a ran ja t ; geordnet, erledigt. 
1804 : Hogy pedig ezen el nem igazult dolog vala-
mely kedvetlenséget ne huzzan maga után, instá-
lom alázatoson Natságodat Méltóztassék 
Nsgad Maga Törvényes Plenipotentiarussát égy 
Szeriben minden haladékott félre tévén útnak 
indítani [Szinyérváralja Szt ; Ks 94 Vegyes ir.]. 

elígérkezik a se angaja, a promite (participarea); 
sich versprechen. 1754 : ha valahova ebédre hiva-
to t t is el nem merészlett igirkezni, mig . . . 
felesege fel nem fogadta, hogy ottan nem fogja 
czirmolni és gazlani [Altorja Hsz; HszjP]. 

elijed megretten/rémül; a se speria/înspăimînta; 
erschrecken. 1573 Orsolia Kis Zeoch Imrehne, 
Azt vallia hogy Egykort Ment volt Borbei Balintne 
latogatny Betegsegeben, Azonban hogi oda Iwtot 
volna az Betegseg ely wteote es hogi otth lelne 
ely led hogi meg hal [Kv; TJk III/3. 114]. 1584 : 
Eyel Efelykorban Nagy sok Machka Ieowe be 

hazamba . . . Rettenetesen kezdenek orditany, 
El Iyedek Es Nemis zolhatek [Kv; T J k IV/1. 
255—6]. 1590 az pwskahoz fwta s be dwga az 
giermeknek az két füet hogy ell ne jeggie(n) [Szu; 
UszT]. 1599 az hazat megh nitwan, az ladat 
nytwa talaltuk vala, kyn igenys el yedtem vala, 
vgy hittam vala ez Thamast oda, eo ereossen 
sapolodek raj ta [Kv; T J k VI/1. 359]. 1601 
mjhelt az darabanth megh hagyitotta az mezarost, 
es az hagytas vthan kardot rantanak el Jedet es 
el futot t onneth [Kv; i.h. 531]. 1655 mikor az 
aranyat olvasztanni kezdették volna, csak el 
yettek hogy rosz aranyat vöttek [Kv; CartTr 
I I Petrus Szavaj ötvös vall.]. 1727 Az Feleségem 
allapottya felöl Írhatom . . . , hogy nem hogy 
jobban, de roszszabbul lattatik lenni . . . nem 
tudhatom mit vellni felölle, igen el is ijedett 
[Darlac K K ; Ap. 1 gr. Haller János lev.]. 1749 : 
(A szolgabíró) mínnyajon velünk egész Falustol 
ollyan rutul bánik hogj alig álhatunk meg előtte, 
minden ok nélkül szidja Lelkűnkŏt Attáz, Terem-
tettéz bennűnkőt, egjszoval már el ijedtünk eŏ 
Kigyelmétől s irtózunk panaszra, vagj valami 
bajunk eligazítására eö Kigyelmét meg találni 
[Fejér m ; Told. 3]. 1822: Cselédnek valót eleget 
találtam, de . . . mihelyt megmondottam nékik 
hogy mellyik Udvarba lakom, Szutsákba, el-ijed-
tek, azt mondván hogy Szarvadi Farkas Ur 
miolta a' világra jött, bár sok ezer cselédi, Tiszt-
tartói voltakis soha senki tölle fizetést nem kapott, 
söt mit hozzá vitt, az is mind nálla maradott, e 

mellett valamennyit még meg félszegesitett, némely-
lyik keze mián mégis holt [K; KLev. Kibédi 
Gergelyfi Béniámin (28) ns vall.]. — L. még 
ETA I, 8 4 - 5 . 

elijedezik elrémül; a se înspăimînta/îngrozi; 
sich entsetzen, erschrecken. 1724 : bizonjal irjuk 
Ng(na)k ugj el jetkezett ez a szeginség hogj ha 
valami tágulást a tereh viselésben nem tapasztal, 
jobb része innen el mégje(n), mivel ez a város 
jobb részint jŏvevénjekbŏl áll [Ne; Ks 83. - A 
városi hadnagy és társai gr. Kornis István főispán-
hoz]. 1739 Az Müitiával valo Computust igye-
keztünk hogy accuratè véghez vihessük, de' † 
szégénység el ijetkezet, felét sém merté recenseálni, 
aztis a Müitia nem agnoscállya excessus(na)k, 
az tavalyi normához ragaszkodván [H; Ks 99]-

elijeszt 1. megijeszt; a speria/înspăimînta; er-
schrecken. 1568 : Ezt Tudom hogy balint TíwadaT 
monda zanizlo keneznek, hogy myert Iyeztetek 
el az legent, s monda zanizlo kenez, en ne(m) 
Iyeztette(m) hane(m) azt monda (m) hogy u e 

wonnya ky az twuiset az mas Ember lababol, 
es az eo lababa tegye [Kv; T J k III/1. 204]. 
1591 : Áz Adorján eőreksege felóll ezt tudom* 
Adorján Gergelj zegénj legeni vala, my teóllúnk 
kere pénzt, vgj kezde perleni Tatar Miklostul aZ 
eòrekseget mikor az mi penzúnkel megh nyere* 
Annak vtanna kezünkbe hagia Adorján Gergelj 
az Solymosi eórekseget, sokáig alla kezúnkb^ 
Veghre Chokan Balas aszal yeszte el hogy maghu* 
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szakattul kerte megh es my el yedenk ki ereztók 
kezúnkból oda veze penzúnk [UszT]. 7633: 
halla(m) hogy az Vy Malo(m) ai taja megh nylek, 
es sokat kalandozanak az Malo(m) hazba(n), en 
rea akarek menni, hogi meg lassam kiczioda, de 
Zele Geörgi yezte el hogy az Vámost keressik az 
katonak | Ha rea merőnk vala menny ugia(n) 
megh foghattiuk vala azt az kalandozott az Malom-
ban, de en yeztem el Moga Palt, hogy egiöld az 
katonak keresik az vámost hogi megh eölliek 
[Mv; MvLt 290. 115]. 1704 : az egesz falut el 
jesztven koborlottak sokat a falun [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 

2. elriaszt; a speria; abschrecken. 1574: eo 
kerdezte fabiant es palt . . . hog myert fwtot tak 
volt ely, Azt Montak hogi egy Ember yeztette 
volt ely Eoket hogi meg fogiak [Kv; T J k III/3. 
351]. 1632 eo ne(m) lat ta azt hogi az legeni jez-
tette uolna el az louakat | az Ispotali mester lova-
kat ha j t vala be az mezóról, es akara az Jspotaliba 
be hajtani, az az Bereczki Jstua(n) ot uala az 
kapunal es el jezte az louakat hog' az Jspotali 
kapuia(n) be ne mennienek, az louak mind el 
futanak az varos fele [Mv; MvLt 290. 104b]. 
1639 ki hozak az legentt, Szekely Istua(n) 
• • monda, mond megh igazan hogj ki ieztet 
el tegedet innét, s ugj monda hogj eötet Dauit 
Istua(n) s Albert Kovacz Jeztet tek el [Mv; i.h. 
291. 175b]. 1674/1676 Kamuthi Miklos vramtul 
Mező Eorményest el foglaltata az Eoreg Rákóczi 
György, két vagy három versen katonákkal ijesz-
tének el onnét [Újlak K ; J H b K XX/21]. 1703: 
Ha ki penig ollyat hirdetne, és az embereknek 
elmejeben roszsz conceptust csinálna, az Szegény-
séget el ijesztené, csalardul el szöktetné, el fut ta tná, 
compertâ rei veritate', ha kesŏre tudodikis k i ; 
pro calitate delicti igen keményen, sŏ t halállalis 
meg büntettetik [UszLt IX. 77. 61 gub.]. 1762 : 
az A. nem ijjesztette el a p(rae)tendenseket magok 
portékajok keresetétől [Torda; T J k V. 86]. 

eliktat 1. iktatással birtokba vesz; a lua ín 
posesiune prin dare/introducere ín stăpînire; durch 
Žuerteilung in Besitz nehmen. 1585 Keoreosi 
Mihal deák mikor Palffalwat el iktata, az vtan 
mi(n)t harmad nappal Palffalwara menek [UszT]. 
1586 Lacz Ferencz Zent Marthoni Chekeffalui 
Nemes Ember . . azt valla Chekefaluaban hallot-
tam hogy harmincz Negy hazat a t t ak Becz Palnak, 
Elis Iktat ta, Zent Simonon Becz Jmrehnek Adoth 
feiedelem Egy Nehany hazat, ki t El Jk ta to t 
[Cssz; BK Mise. 1145-78]. 1596 : my Vrunk 
eo felsege donatioiaúal el J k t a t t u k az myenket. 
eò kegme c(on)tradicalt s abba all Azerth azt 
mo(n)dgiúk, ezert eó kegme it ne(m) kereshet 
myert ele uagion dolgunk [UszT 11/25]. 1600: 
mikor Zekely Moises Medesert el iktat ta , akkor 
ellene mo(n)da Fere(n)czi Isthwa(n) az Naghy 
Benedek arwai kepebe(n) [i.h. 15/33]. 1606 : 
Tudo(m) húl uagio(n) az a' hely . . . mikor Giulafi 
I<estar el iktatta uala oroz hegy kepeben ellene 
mo(n)dottúnk vala az Vtnak az küseó felenek, 
de az Koro(n)d feleól valo felenek ne(m) mo(n)-

dottúnk, mert Koro(n)di hatarnak hallottam s 
tu t t am lennj [Oroszhegy U ; i.h. 20/74]. 1610: 
Tudom azt hogj az hol Varga Janos lakik azt 
Mate András az eo <e>oreokséget feye valeziagaba 
Lazar Jstuannak keòtte volt az utan Varga Tha-
mastol teòrueny zerent Lazar Jstua(n) el ueue 
es eòueye teue, Varga Thamast k j haniata. beleöl<e> 
az iozagot el iktata [Alfalu Cs; Törzs]. 1722 : 
azt feleié Fekete Joseff Ur(am) hogy Semmi 
gondja Maurer Urammal, Szabó Samuelné Asz-
sz(o)nyom jószágát ictattya, s elis ic ta t ta (!) 
[Kézdiszék; BLev.]. 

2. iktatással vki birtokába a d ; a da ín posesiune 
prin dare/introducere ín stăpînire; durch Žuer-
teilung jm in Besitz geben. 1598 : mikor el Jk ta tak 
az hazat Kozák Janosnak Akkoris senki ne(m) 
Contradicala [UszT 12/8]. 

3. iktatással jobbágyává tesz; a lua sub stăpî-
nire ca iobag prin introducere ín posesiune; durch 
Zuerteüung zu eigenem Fronbauern tun . 1586: 
Damakos Peter Danffalwj Nemes Ember azt 
valla Becz Jmrehnekis Adot az feiedelem Zent 
Simonon huz haz Jobbagiot Donatiowal el Jk t a t a 
azt [Cssz; BK. Mise. 1145-78] . 1606 : Lenches 
Georgis el Ic ta t ta (!) vala Salati Balintott mikor 
Karacho(n) faluat t el a t tak vala de senkj ellene 
nem mondott [UszT 20/114 Thomas Lòrincz de 
Karachionfalua lib. (50) vall.]. 1617 : Tudom azt 
hogj Becze Palt Donatioual foglalta el Beczj 
Jmreh a birak harmad napig wlenek o t t mikor 
el Jc ta tak [Ksz; BLt 3 „Blasius Pal de Kazon 
felseo falu" (70) ns vall.]. 1630 : az dologh penigh 
az Mihalj vaida be Jeouesse vtan leon . . , az 
mikor Kouacz Mateh el iktat ta vala Donacioual 
az Jobbagiokat az vtan zeokeot ela [Selye MT; 
Ks 21. XVIII . 12. - a„Barj alias Teoreok Imreh"] . 
1685 Tudom hogy az Apám Bartha Bálás sza-
bados ember lévén Káinoki Jánosné Aszsz(onyo)m-
(na)k szegődőtt koczissa vólt, s nem töltöt te ki 
az esztendőt, hanem el hat ta volt Káinoki Jánosné 
Aszsz(onyo)m(o)t s perleni kezdette Káinoki 
Jánosné Aszsz(onyo)m az Apámot Bartha Balást 
s ugy i ta t ta (!) volt el Káinoki Jánosné Aszsz(o-
nyo(m) hogy megh nyerte azt az joszágot, az u tán 
Sándor Janos Uraimék birták pacifice [Altorja 
Hsz; Borb. I I Joannes Barta (70) col. vall.]. 

4. elrekkent/tüntet; a face să dispară, a ascunde ; 
verschwinden lassen. 1577 a my nemo barmot 
it a vasart veznek sohowa Innét el ne Iktassa, 
hane(m) az varasnak Iowara zwksegere vagyak 
ky [Kv; TanJk V/3. 144b]. 1584 megh hat tak 
vala az Capitanok hogy rea vigiazzak es megh 
fogia(m) Nehez Matiast ha ez Azonnal talalom, 
Azon estwe oda Menek Casparral Daroczy Istvanne 
hazahoz de a' legent el ik ta tak"[Kv; i.h.]. 1629 
iffiu legenj korában az melj Leankat az annya 
tar tó t azzalis ugy járt volna, az leankat oztan 
az Annya iktat ta volt él harmadnapigh vagj 
meddigh nem volt hon [Kv; T J k VII/3. 125]. 

5. elmeneszt; a tr imite; davon/fortschicken. 
1597 Hallottam Chizar Peterne zaiabol azt 
monta Veres Pal feleöl hogi zolgaloiwal az t chele-
kezi hogi megh terhesiti eőket, es eomaga Chizar 
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Peterne azúta(n) az pinczebe tar to t ta eoket es 
be kezkeneotte es el ik ta t ta eoket az varasról | 
Chizar Leorincz . . wallia Mikoron Chizar Peterne 
az Veres Pal zolgaloiat el akarta iktatny ieot 
wala gazdam azzonyhoz egi kontyot ker wala 
teolle monda hogj az Veres Pal leányát akaria be 
kontiolni es el igazítani ez varosrol mint ollia(n) 
kúrwat . . ackor gazdám azzony oli walazzal 
bochiata hogi ew kúrwanak kontyot ne(m) ad 
[Kv; TJk VI/1. 72. 75], 1598 En akkox ot t 
voltam az korchioman de minth indult az haboru-
sagh es azt az olah legent k j Ik ta t ta el onnét 
ne (in) tudom [Kv; T J k V/l . 242]. 

6. (vki pártjáról) el tántorí t ; a îndepărta, a 
elinti (de pe partea cuiva) ; (von der Partei js) 
abwendig machen. 1653 Szeben miá Báthori 
Gáborra Brassó is megharagitotta vala magát, 
sőt Nagy Andrást is több urakkal együtt Brassó 
igta t ta volt el Báthori mellől a minap, hogy 
inkább megverhesse a va jda [ETA I, 105 NSz]. 

7. elszöktet; a r ăp i ; entführen. 1782 Láttae 
a Tanú bizonyosan, hogy Bukuresdi Nyikora Petru 
valakinek Feleségét el ik ta t ta volna ? és Bukures-
den kik azok akik gonosz életet élnek tŏrvéntele-
nŭ l fertelmeskednek ? kikkel, hol és mikor? [H; 
Ks 113 Vegyes ir. vk]. 

Az itt adott jel-sel kapcsolatban 1. a köv. értelmezést és 
megjegyzést: 1864: Alattomban elszöktet, elrejt, eltitkol vala-
kit. Régies, kiavult szó [CzF]. 

eliktatás 1. elrekkentés/tüntetés; ascundere; 
Verschwinden. 1754 Hogy u ta t és modat szerzett 
volna Szász János a Tolvajok(na)k el iktatásában 
nem tudgyuk nem Lá t tuk hanem azt hallok hogy 
az édgyik Tolvaj mondá Szász Jánosnak hogy 
tsinályon u ta t hogy mehessenek el, de ő azt mondá 
ő nem tsinál Lássa a Biro mit tselekszik [Káptalan 
A F ; TL. Catharina Keresztúri (17) vall.]. — L. 
még eliktató ah 

2. csempészés; contrabandă; Schmuggeln. 1748 
Az A. ŏ kglme által exhibealt Documentumok 
tellyesek Illyésfalvi Pap Vónkának . . tőbb 
Tolvajs ágai kŏzŏ t t ki adják feles marhák (na) k 
Magyar Országból Erdélyb(e), innét viszont Magyar 
Országb(a) való el iktatásokat . négj ŏkrŏk(ne)k 

. . Attya fia mezŏbéli pa j tá jában lévő lappangta-
tását [BSz; Ks 27/XVIIa]. 

eliktató elrekkentő/tüntető; cel care ascunde/ 
face să dispară; wegmachend. 1754 Midőn . . . 
az elkárosodott két Lovakot el Lopta volta 

a Lovakat el iktató ut tyában bé szállott volna 
Szász Jánoshoz és u ta t és módot 

szerzett nevezett Szász János a Tolvajoknak el 
iktatásában? [Káptalan AF; TL vk. — a A tolvaj]. 

eliktattat lefoglaltat; a face să fie sechestrat; 
beschlagnahmen lassen. 1635 ket ania szopot (!) 
bor jut t el ik ta t ta ta t t 12 dutkaig [HSzj szopó-borji 
al.]. 

elillant 1. elülan, kereket old; a o şterge, a dis-
părea, a spăla pu t ina ; entweichen/wischen. 1794: 
Prekup Onutz azonnal elis üántot t [Letka SzD; 

TSb 32]. 1811 : Kudor Pálné elöis állott, Kozma 
János mint vádos el ülantot a ' Faluból a ' Törvény-
nek idején [M.bikal K ; RAk 86]. 1816 : az alatt 
Szekeres vram el illantott a f á t ot hagyta [Majos 
MT; Told. 23]. 1823 Oszenyuk Iván . . . midőn 
el illantott fejér harisnya nadrágot viselt 
[DLt nyomt. kl] | a házamnál tanál tam holmi 
lopott portékáimmal el akarván vellek illantani 
[K ; KLev. 9]. 1841 a berekbe el ülantvan jöttem 
Désen által Katzkora® [DLt 466. - aKackó (SzD), 
Dés közelében]. 1842 : Ka j t án Jakab . . . onnat 
el illantatt [Dés; DLt 1516] | reggel jokor a’ 
Laczi Czigány Lován elis akart illantani [K; 
KLev.]. 1845 : a ' kapu fél fától véve butsút honneffl 
létemben elülantott [Dés; DLt 591]. 1847 : midőn 
egy orzó három lopott lóval űzőbe vétetett . . •, 
a’ harmadikon elülantott [DLt 123 nyomt. kl]. 

2. elkotródik/takarodik; a se căra ; sich davon-
machen. 1823 Csernátoni Sámuel Uram . . . 
akár hol, és akár mülyen fejér népet kapjonis 
erőszakot tészen raj ta , valamint akart velemis 
Bánkoval, és minden adományaival kinált tsak 
hogy éngedgyek néki, de nálam nem tanálta 
helyit el illantot | Csernátoni Sámuel . . . el jöt 
a házamhoz, szorongatni és a roszra kénszergetni 
kezdet ki kergettem vas fogoval vertem, és 
a Bánkot utánna vetvén a sárba, felvette s aval 
elülantott [Radnótfája MT; T L t Praes. ir. 65/827-
hez.]. 1839 Veress István maga hozta el a ' fel-
pénzt, 's asztalamra nagy serénységgel letévén 
azzal el ü lantat t [Dés; DLt 1075]. 

elillanthat elülanhat, kereket o ldhat ; a o putea 
şterge, a putea dispărea; entweichen/wischen 
können. 1840 égy borzaszto te t te l (!) követese 
után . . . el ülanthat [Dés; DLt] . 1850 miért 
nem gátolta hogy a ' tolvajok el ne illanthassanak 
[Dés; DLt 1221]. 

elillantó elülanó/szökő; care dispare/se şterge; 
entweichend, sich davonmachend. 1847 a Tekin-
tetes Hadnagy Vr még pirongat hogy ha sürgetem 
a' Tekintetes Tanáts határozata tellyesitését edgy 
birtoktalan s meg eshető hogy sok pénzt fel tsal-
hatot t el illanto emberért (így !) [Dés; DLt 617]. 

eUllantott elillant, kereket o ldo t t ; dispărut; 
entwischt. 1843 Uţonállo rabló Szalatsi, de 
Udvarhelyen tartózkodott, 's jelenleg innen elillan-
to t t Kováts György [DLt 262 nyomt. kl]. 

elillaszt 1. elülan, kereket o ld ; a o şterge, a 
dispărea; entweichen/wischen. 1586: Egregyefl 
Tul Ieowenk vala ide haza Coloswar fele es eleol 
talalok ez olah petert, másod magawal . . . , Min-
gyarast megh esmerem Alattok a ket Coloswar* 
ember lowayt Nem mereok megh zolitany* 
Mert mordaly puskaia vala a ' Niereg feobe, J t 
oztan a’ piachon megh talala(m) az vta(n), e S 

megh zidogata(m), Es mikor zolgajert Akarnék 
Menny hogy meg fogtattassam, ha t el Illaztot 
eleotte(m) az Owar fele [Kv ; T J k IV/1. 565]' 

2. elzavar; a izgoni/alunga; weg/forttreibeö* 
1759 : azon . . . Czégéres személljek* miat t azoö 
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kortsoma háznál esetenek gyakorlatossag(g)al sok 
féle zenebonás dolgok úgymint meg esett az is 
hogy nemelyjek oda mentenek azok közzül kiket 
el illasztottanak onnan, kiket penig meg marasz-
tottanak némelyj oda menők előtt az a j t ó t bé 
zárták [Nyárádsztlászló MT; Sár. - aEgyik fat-
tyavetett, a másik házasságon kívül terhes korcso-
márosnő]. 1799 ha a' Cántor o t t közéi nem 
lett volna, Báttyostol együtt ta lán meg is verték 
volna s a ' Cántor illasztatta el is hogy tsak 
menyen el hamar, mert nem jol lészen dolga 
[Berz. 4. 31. N. 27]. 

clímez-hámoz 1. elhímez-hámoz 

eliminál 1. kiküszöböl, elmulaszt; a înlătura, 
a face să t reaçă; vergehen/schwinden lassen. 
1720 ig(en) lenta Curával ŭgjekezi eliminalni 

aszt az irtozatos bŏfŏgéseket, melljeket én 
teszek [Br; K J . Rétyi Péter lev.]. 

2. jog (tanút) kizár ; a exclude; (einen Zeugen) 
•ausschließen. 1746 : Lát ta t ik ugya^n az A. faten-
seink ellen excipialni es protestatiot erigalni de 
helyes ratioját nem assignallya, Secundum cons-
vetam praxim, micsoda szinű dolgokért szokták 
à Testiseket eliminalni, és igy haszontalan ki 
fogása [Torda; T J k I ÍL 91]. 

eliminálhat eltávolíthat, k i tehe t ; a putea în-
-depărta/scoate; entfernen können. 1722 ez a 
nép engemet majd az szemivel sem nézhet ; Az el 
mult napokban in Suoru(m) Conventiculo dis-
cursussak volt i rántam (: sok volna enumeralni:) 
ki edgjet mondot, ki mást, abban edgjezte(ne)k 
meg hogy engemet minden modon traducalhas-
sa(na)k és innen eliminalhassa(na)k [Fog.; K J . 
Rétyi Péter lev.]. 

elimináltatik 1. kirekesztetik; a f i exclus/eli-
minat ; ausgeschlossen werden. 1687 Concludal-
tuk közönséges megh edgyezésbŏl, hogy a ' halotti 
contiok után valo búcsúztatások, kivalkeppen 
kŏz rendek felett, a ' Canon szerint abrogaltassa-
(na)k, se Praedicator, se Mester meg ne merészellye 
cselekedni secus társaságunkból eliminaltatik [SzJk 
218], 

2. eltávolíttatik, ki tétet ik; a f i îndepărtat/scos; 
entfernt werden. 1747 Illyen okon kelletett az 
Jket p(ro)sequalnom, hogj ŏk I(ste)n és haza 
Törvénye ellen fertelmes parázna életet élte (ne) k 

Meg kévánom azért a ' Jure ( : minthogj efféle 
vétkekért mi(n)d a ' kettő(ne)k volt ezelőtt remis-
sioja:) pellengérben Hóhér ált(al) meg tsapat tat-
ván a' Varosról eliminaltassanak [Torda; T J k 
III . 134]. 1757 egy Pál Ersók nevü bestelen sze-
mély már sok versben ta lá l ta tván kurvaság-
b(an), és azon gonosz tselekedetiért meg is kor-
bátsoltatván, 's a' városbol ki igazitatván végez-
tetet t felöle, hogy ha többször a' Városban 
redealna, Hóhér által elimináltassék ., s tat prius 
peliberatum, hogy t.i. a' Hóhér publice őtvent 
ütvén ra j ta vezesse ki a’ városból [Kv; T J k 
VI/8. 350]. 

elimpignorálás elzálogosítás; zălogire ; Verpf än-
dung. 1584 Amy az Thar Istwa(n) hazanak el 
Impignoralasat Nezy, Arról vgy valhatok Amint 
a ' lewel zol [Kv; T J k IV/1. 355]. 

elindít 1. megindít; a porni; in Bewegung setzen. 
1565 : Onnét elindittá népét Svender Lázár Szakmár 
alá [ETA I, 22 BS]. 1566 A király elindittá 
hadát Sákaváraa a lá ; kit mikor nem sok ideiglen 
vitt volna, nagy erőss ostrommal megvevé [i.h. 
25. — aA bihari Zsáka, Erdélynek egyik végvára 
volt a hódoltság felé]. 1573 K : a adna ky az lewe-
leket Mert ely Inditotta(m) az pert Nem lehetek 
el a leweleknelkwl [Kv; T J k III/3. 90. - aOlv. 
Kegyelmed]. 1582 Égkor feyerwarrol Ieowe meg 
Ide Coloswarra Eothweos Orbanne Mingiarast 
Az it valo piaczon valo boltban Mene, az boltbol 
Marhaiat ki hordata es zekerre Adata el Indi ta 
feyerwar fele [Kv; T J k IV/1. 116]. 1592 kerdem 
teollea ha Igaz volna, hogi Lukach eotet rengette 
volna ammint bezellettek, Azt monda hogi vgi 
volt hogi rengette mert eo az beolcheore fekwtt 
volt le, Lukach ot t megien volt ele, es ugi Indi tot ta 
el az beolcheot [Kv; T J k V/l . 200. - aNyáriné-
tól]. 7600 lata(m) oda ieówe . . az Alpereseknek 
diznaia az en makkomra kealtwa(n) erosse(n) az 
paztorat, mierthogy paztora ne(m) leon el indi-
t am hogy be haitsam [UszT 15/75]. 

2. ú tnak indít, elküld; a trimite, a da drumul ; 
entlassen, fortschicken. 1653 Hívat ja a azért egy 
fő kapitányát Básta Győrgyöt szép hada t adván 
melléje. És elindítja Erdély felé ilyen instructiovalb 

[ETA I, 54 NSz. - aA császár. bKöv. az ut.]. 
1703 Esett bűntetésb(en) Vásárhelly András 
(Uram) mivel az Apánk Ur(am) eő kegyelmet az 
mint elindította volt nem ugy jarta el az Meste-
reket [Kv; AsztC jk ] . 1753 megfogák Csíki 
Jánost es el inditták az Falu felé [Marossztgyörgy 
MT; Ks 48. 67. 31]. 1755 Indí tot tam el a bágasiát 
[TL. Teleki Ádám költség-naplója 51b]. 1812 
a Groff né az emiitett Uraság kotsiját megterhelvén 
Kelementelkére elindította [Héderfája K K ; IB.]. 
- L. még ETA I, 54. 

3. elkezd; a începe ; beginnen. 1558 k. forgach 
ferench ö Nagysága, doctor Blandrata es az töb 
vrak . . . zouokert el Inditam Bölchessegemnek 
t i tká t ky Jelenteny, tudny Illik az Cementnek 
Minden Rendy zerent valo lucromot [Nsz; MKsz 
1896. 294], 1572 Mykoron Az Hányást E l Inde-
totak wolna, Az Nemeos wraym, vgmond, latok 
hogy Az keossegheoz hagytanak Az Monostorhoz 
tartózó keőssegh Úgymond, de my Nem Lattok, 
hogj Senky Az Neomeos vraym fele hagj toth 
wolna [Zentelke K ; KP]. 1578 Vegezetre myert 
hogy eo kegme Byro vra(m) az tawaly eztendeobe 
az hatar dolgát el Indetotta, az penig a ' my az 
Monostory hat art ület j haladékba vagio(n) [Kv; 
TanJk V/3]. 1597 Monda vegre Budaine azzo-
niom az leannak, vgi chelekegiel edes leaniom 
hogi alhatatos legi abban amit mondaz, hogi ha 
az atiafiak el indittiak az dolgota, bele ne hadgiad 
eoket, mert ha bele hagiod soha az atiafiaknal 
tiztesseged nem lezen, seot mégh egi tiztesseges 
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lakodalombais nem hinak, hanem inkab tawol 
neznek [Kv; T J k VI/1. 59. 61. - aTi. az eljegye-
sítést]. 

elindítandó megindítandó; ce se porneşte; was 
einzuleiten ist. 7634 : Haller Peter Uram Leania 
Kakoni Ersebet kepeben kiuannia az Z. Eccl(es) iá-
tól mint pia Matertől hogi legien zabad Leania 
ellen az Atol el inditando Propositioiara Replicalni 
es Causaiat agalni [SzJk 42]. 

elindítás útnak indí tás ; pornire; Abfertigung. 
1812 : tsak ugyan ezen emiitett szekér el indittása 
után a Groffné a Doctorral 's, a Contessel az 
Aranyos Hintóba felülvén elhaladott [Héderfája 
K K ; IB. Jánosi Ersébeth Takáts Ioseffné (28) 
ns, gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje vall.] | a Groff-
nét a ' szekér elindításával bévittük vala [uo. 
IB. Varró György (45) grófi inas vall.]. 

elindíthat megindíthat ; a putea porni; begin-
nen/einleiten können. 1584: Rea Mentem ez 
Azzonra es Zittam Neste Bozorkany kwrwa Na(m) 
elegge trombital tat tad Immár tehenemet, erezd 
haza Bozorkany kwrwa, es chak azért zitta(m) 
Bozorkannak hogy be Jdezze(n), es el indithassa(m) 
dolgát a ' Biro eleot [Kv ; T J k IV/1. 248]. 

elindított 1. útnak ind í to t t ; care a fost porn i t ; 
abgefertigt. 1812 a Groffné a Doctorral 's, a 
Contessel az Aranyos Hintóba felülvén elhaladott 
az elindított szekér haladása reménységével [Hé-
derfája K K ; IB]. 

2. elkezdett; început ; begonnen, angefangen. 
1610 : Mint hogy el indi tot Szandekunkatt Con-
tinualni akarjuk es orszagunkbol Isten segitsege-
beol kys megyünk: Minekeleőtte derekasan ki 
indulunk, Orszagunkat jo allapatban akarjuk 
hadni [DLt 327 fej.] . 

elindíttatik elkezdetik; a f i început ; begonnen/ 
angefangen werden. 1618 : mi koron Jwtottu(n)k 
uolna az masik szelere az szeoleonek az Bongort 
Gèpw wegiben, az hon az szeöleö melliek Giepw 
el indittatot, regenten, az mint el oztottak wolt 
az szeoleo, melliek gîepwiet, ot kezdenek nemeli 
Atiank fiay a . . . wetelkedni az Gepw weget, az 
uagi az felet [Vajdasztiván MT; RDL I. 12. 
aKöv. a fels.]. 

elindul 1. megindul; a porni ; sich auf den Weg 
machen. 1540 : Kegyelmes wram, azt ne chodalya 
the k. \ hogy en enyet kesthem, merth hogy the 
k : el indwlek, J t Koloswarath pathkoltatek loa-
math, akor meg nyrazak, meg santhwla, Azért 
lassan mehethek [Kv ; LevT I, 9 Petrus Literátus 
Nic. Thelegdyhez]. 1570: Esmet Mond Taüay 
estwan Zabo Simonnak vigh Minket oly helyre 
hwl Igaszagod vagon, Zabo Simon ely Indul 
eleotek az kertbe es Mwtatny kezdy hwl az Eo 
Atthya Birta volna [ K v ; T J k III/2. 3]. 1572: 
Innét az Birak Tetheyn el Indwlwan Jwthank 
oda Ahol az Somkwthy hathar egybe zakad az 

pesthesywel bal kez feleol es Job kez feleol az 
Chatany hatarral [Dés; DLt 184]. 1574: az 
hw(n) en az hatar t twdom wala, en azon el Indwlek 
[Erked K ; LLt FF. 29 Koppány András jb vall.]. 
1595 : Azon el Jndula hat uiszi felesegemet uele 
[UszT 10/95]. 1600: prouidus Franciscus Baka 
Coloswarien(sis) fassus est . . . Az meegh 
el yndultak az lėgeniek mind en kostomon voltak 
Az vthan Tóth Istwa(n) feozetet nekiek [Kv; 
T J k VI/1. 403]. 1606 : monda Dymyen boldisar 
hogy en ne(m) adok többet mert t en magad hadtal 
fl. 12 annak az fele tied, azo(n) fel haraguek Vas 
Peter, el indula mind felesegestól [UszT 20 /125-6] . 
1699 : Ezenn kert mellett el indulvánn mentünk 
bé edgj alacson ajtócskán, bal kézre edgy kis 
kertb(e) [O.csesztve A F ; LLt]. 1723: ba j lò t tunk 
két nap az úttal , de csak viszszá kellet akkor 
jŏnŭnk mind az kilenczen kik el indultunk vólt 
[Hodák MT; VGy. Prekup Gligore (31) jb vall.]. 
1736: Az i f jú legény hogy azon napra f t elérjen, 
elindult, mindenütt . . . szállást szereztetett [MetTr 
378. — aA menyegző, ill. lakodalom napjára]. 
1784 : mikor Jakab Pálnul loszánba el indula haza 
Csáki György Feleségestül véllek egyŭ t ICisseb 
Széjes Istvánis, s énis fel ál lottam a szán talpára 
[Béta U ; IB. Agilis Iljés János (15) vall.] | énis 
jelen voltam Jakab Pálnit . . a mikor Csáki 
György el indult haza lo szánba feleségestül [uo.; 
IB. AgÜis Kisebb Széjes Ferencz (17) vall.]. 
1796 Nékem Monostorra el kellett indulnám a ' 
Szekérrel [Bács K ; RKA]. 1812 : azon éjjen a 
Groffné eŏ nsga pakolni kezdett , . . . mikor 
virradt elis indult [Héderfája K K ; IB]. 1847: 
míg tőkélletesen helyre nem áll, . . . ne induljad 
el [Kv; Pk 7]. - L. még E T A I, 52 . 

2. ~ vki szaván /szavára vki szaván/szavára-
megindul, vki szavára ad/hal lgat ; a se lua dupá 
vorbele/spusele cuiva; auf js Wort(e) sich auf den 
Weg machen, auf js Wort hören. 1574 : Biro Kato, 
A z t va l l ia h o g i t r o m b i t a s n e h o z o t v o l t e o 
hozza Egi Kis parta Eowet es három arany g y w r e o t 
hogy pénzt kerne Rea valakytwl, Eo azkor ely 
Nem indul az azzony zowara, hane(m) Megieü 
az vrahoz es Meg kerdy rola, azt Mongia hogi eo 
akar atya, oztan eo vgy megien Zeoch Balintnehoz 
Es ket forintot ker Rea, ky t meg vyzzen Zabo 
Janosnak [Kv; T J k III/3. 253]. 1597 Azért 
teczik theorweny zerint hogy az orzagh wegezesse 
zerint megh bewntettessenek, es mint illyen hit* 
zeget ki hawat ki ne(m) teoltwe(n) el z e o k e o t 
az zazlo alol fel keottessek erette, az ketey 
penigh kik . . . zawa(n) el indultanak, három 
palczaval mindenik kemelletlenewl megh verettes-
senek [Kv; T J k V/l . 124]. 

3. indul; a porni; sich auf den Weg machen» 
1562: Onnét szombaton reggel elindulának a 

derék táborra, mert a derék táborok a Kis-KükiiH0, 

mellett vala Holdvüágnál [ETA I, 19 BS]. 1585: 
11 J a : B. Vram Jndúla el feierwarra az wyeztend^ 
Aiandokaúal wittem az vtra J n n e t hazol fústolt 
húsz pecheniet [Kv; Szám. 3 /XVII I . 17a]. 1590 
Mykoron Az vraink el Jndolanak Az vonás J g a Z l ' 
tassara kolchege . . . a [Kv ; i.h. 4/XXI. 
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Kis István sp kezével. — aKöv. a fels.]. 7592 
Mikor el Indulank eorzeni kerde az Capitan az 
tizedesteol, ha mind ot vadnak az eo tized allia 
[Kv; TJk V/l. 252]. 7653/7655 Én szegény 
kereskedő ember lèvèn, utamra el akarván indul-
nom ezen Solemnit(er) Protestálok [Kv; CartTr 
II, 880]. 7736 Mentünk szent Lőrincz napján 
gyakorta az Fenes mellett való kápolnához 
is búcsúra, de oda is az monostori templomból 
indultunk el [MetTr 436]. 1847: Bécsből Prága 
felé reggeli 6 órakor indulék el gőzszekeren 
[Méhes 1]. 1849 : a gyórsszekér reggel 4. órakor 
elinduland; hogj tehát minden esetre elindul-
hassak felvitt a' Biazini vendégfogadóba és ottan 
reggelig szállást rendeltetett számomra [Kv; 
Végr. Vall. 38 Krizsán Mária vall.]. 

4. meg/elered ; a porni; zu fließen/rinnen begin-
nen. 7585 az termezet foliasais lehetetlennek 
tartia, az Ersebet Maga menteset hog az Arniek 
zeken tudatla(n) veletlen ment Volna el á giermek 
es ig leót volna halala. Másod hogy az Ártatlan 
magzat uereh a' leány Zinienek es lakó helienek 
eleotte el indulta [Kv; TJk IV/1. 454. - aTetemre-
hívásos jelh-ű perben hozott ítélet indokolásából], 

5. a jég ~ a jég zajlani kezd/megindul; a 
începe să pornească (sloiurüe de gheaţă); treiben 
beginnen. 1574 : Rendeltek Eo k. Tyzen ket Em-
bert az zaz vraim keozzwl kyk my helien az Jeg 
ely Indwl Meg Iariak az vyz fóliást, Es hwl vala-
ínynemw Bántást Esmérnék lenny Az vyznek 
íoliasaba Meg zabadichak [Kv; TanJk V/3. 99b]. 

elindulás indulás, útnak indulás; plecare (la 
drum) ; Abfahrt. 1785 Az elindulásain előtt 
lovakat bérellvén | másattzari el indulasamkor 
vettem volt Kolosváratt egj véka zabat [Kv; 
Fk 7]. 1812 ugy tudom hogy a Groff Ur eŏ 
nsga(na)k érkezett volna edj Leveleis ezen szekér 
-elindulása után [Héderfája K K ; IB]. 

elindulhat útnak indulhat, megindulhat; a putea 
pleca/porni; sich auf den Weg machen können. 
1600 : prouidus Michael Thyborczy fassus est 

montak hogy addygh el nem yndulhatunk 
meegh Zebeny Pal megh nem ieo [Kv; TJk VI/1. 
404a]. 1653 mondám, hogy harmadnapra elindul-
hatunk [ETA I, 135 NSz]. 1849 hogj . . . minden 
esetre elindulhassak felvitt a ' Biazini vendég-
fogadóba és ottan reggelig szállást rendeltetett 
számomra [Kv; Végr. Vall. 38]. 

elindultatik 1. elkezdetik; a fi început/pornit; 
begonnen/angefangen werden. 1573: myert az 
Espotal Mesterne keonergesere az feiedelemis azt 
paranchollia hogi těrweny zerent Igazitassek ely 
dolga, Azért eo k. Azt kewanniak hogi az Mint 
•ely Indwltatot Mennjen Těrwenniel veghez, valliek 
teorwenniel meg teolle Az waras [Kv; TanJk 
V/3. 93a]. 

2. ' ?' 1573 : Zas Balint, pereceny Imre Desy 
Antal egy Arant azt valliak hogy Eoket Benedek 
Kowach kerte volt hogi az Mynemw haborusaga 
«sset volt Chiuka Matiassal Bekesegre zerzenek 

keoztek, Eok ely Indwltattak benne es addeg 
zoltak keozykbe hogi Bekesegre Indítottak eoket 
[Kv; TJk III/3. 227]. 

Hogy a 2. al. közölt szöv. e címszó alá vonható-e, vagy 
egy elindultál címszó alá, a szerk. nem tudja eldönteni. 

elingoványosodik elmocsarasodik/posványoso-
dik; a deveni mlăştinos/mocirlos; morastig/sump-
fig werden. 1732 : a regi Falu hellye annyira el 
ingoványosodot, hogy essős időben még járni sem 
lehet raj ta [Nagyida K ; EHA]. 

elint 1. lebeszél; a sfătui să nu facă ceva, a 
deconsilia; abraten/bringen. 1582 : Vrsula consors 
St(ep)hani Hozzw fassa est, Mywel hog mys 
ot az Zappan vczay Swteó hazban swttem (!) 
Az Bekenne Igen Nag' Sirast teót, Es Nem tit-
kolta senkiteol hog az eó leania terhes volna De 
Nyreo Kálmántól monta lenny Égkor esmegh 
Nag Sirwa hozzam Ieowe az Bekenne es azt 
monda, hog . . . Immár towab Nem twrhety a' 
Nag keserwseget hanem a' thanachnak panazolna 
Nireo Kalmanra es be Idezne. De en el Inthem 
rolla [Kv; TJk IV/1. 38]. 

2. elutasít; a respinge; ablehnen/weisen. 1617 
Haliam hogj magiarazza uala Mate Deák az Len-
giel Kiralj leuelet, ugy magiaraza hogj Lázártól 
uegietek el az három Jobbagiunkot s aggiatok 
Beczinek s azzal à leuellel foglalok el, Beczj Jmre-
nek, ellene monda Illjes Peter Teòrueny szerent 
Lazar András kepeben, my el Inteök az feyedelem 
leuelenek Continentia tartasa szerent [Ksz; BLt 
3 „Michall Janos de Kazon Imper falua" (70) 
ns vall.]. 

elintéz 1. eligazít/rendez; a rezolva/soluţiona/ 
rîndui; in Ordnung bringen, richten. 1577 Miko-
ron minket az ket fel Wajda Zent Iwanra hjwth 
wolna az ew keozteok wegezet Napra, akor megh 
kerdeok mindenik felth ha Nekje allanak az ozlas-
nak az ew wegezessek zerinth az Minth Mj el 
Intezneok, keozteok [Vajdasztiván MT; BfN 
71/19]. 1599 : valaminth my akkor eo keoztek 
azt az eo dolgokat el intezteok . . eok mind az 
ket feleol c(on)sentialtanak annak s azt az 
my Zamweteseonket acceptaltak [Kv; T J k VI/1. 
346]. 1620/1754 el intézvén közöttök az határok 
dolgát igazittsa úgy el szakaszszon mindenik fél-
nek annyira való földet és határt, erdőt, veszszöt 
mellyel mindenik fél contentus lévén nyughassék 
meg [Gyf; Told. 22]. 1625 : tecczet az teòruennek 
hogj valamit erdeôt s mezeòt irtást az ket t peres 
faluk egj arant keòzwl birtak; mindeneket aequa-
l(ite)r ózzanak es intezzenek el bizonios hatarral 
[UszT 137b]. 1711 Az szantQ. földeket mind az 
három Hat árokba I(ste)nesen el intézvén . . . 
Sorsokra vetven az osztozo Atyafiak kŏzőt a Sors 
hozta . . . három reszre [A.csernáton Hsz ; BLev.]. 
1738 ha meg nem alkhatnànak az osztosztato 
birak osz(sz)ák s intézzek el, vagy nyilat vessenek 
[Ks 14. XLIIIa Kornis István végr. fog.]. 1781 
la Kadá Teuluj Nevezetű Hellyen lévő Contra-
versiakat, a Dél felől valo részén, reá rugó földek 
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között, és a Nap kelet felöl való részin, Báró 
Jósika Antal Vr ŏ Nga Jobbágya Földje kőzőtt 
elintézték, ki nyomták, és kövekkel ki métazták 
[ JHb XXXV/63]. 

A fennebb megadott magyar jel. az intéz ige régiségbeli 
gyakori jel-e volt [vö. PPm, PPBm: Intézem: Ordino. Dispono, 
Dirigo]. 

2. kijelöl; a indica; bestimmen, festlegen. 1570 
Az Soporbely zantasth megh Engettek eok varo-
swl, de Eleoszer Negyen az zaz vraim keozzwl ky 
Mennyenek . . kyk megh lassak es ely Intézzék 
meddegh kellyen megh zanthany [Kv; TanJk 
V/3. 8a]. 1587 Vegeztetet megh maradandókép-
pen hogy, Valamint az Niolcz valaztot Vraim 
el Intézték, es ky hataroztak az Varos Erdeyet, 
az Zena Retteól, Abban maraggyon megh eóreókke 
[Kv; i.h. 1/1. 49]. 1593 Hiuanak minket Rebeczej 
(!) András es Zaz Tamas egi akaratból az eo 
hazokhoz, hogi az minemw seouent Zaz Tamas 
akarna fel chinalni, mi io lelki esmeretwnk zerent 
inteznwk el az seouennek heliet es hatarat , Miko-
ron oda mentwnk volna, András reánk biza magat, 
hogi valamint mi el intezzwk, eo soha az ellen 
nem akar Tamassal vezekedni, igienetlenkedni 
[Kv; T J k V/l . 368]. 

3. rendel, j u t t a t ; a rîndui, a face să primească; 
jm etw. zukommen lassen. 1728 A' Leány Test-
véreknek ismét Commoditassakban intéztünk el 
egy darab Belső Ker tünket melly hasanlo képpen 
a ' Leányok egy belső Colonicalis Joszagok K e r t i -
nek Contiguitássaban vagyon [Marossztgyörgy 
MT; Pf]. 

elintézendő 1. elrendezendő; de rînduit/rezolvat; 
was in Ordnung zu bringen ist. 1866 Azon Egy-
házakba, hol a ' F ö Tiszt Mlgs Pŭspok ur keresztül 
utazik, illő elfogadása előre el intezendŏ [Gyalu 
K ; RAk 121]. 

2. megosztandó; de împăr ţ i t ; was zu verteilen 
ist. 1791 : Az el intézendő nyilak iránt az a tzélja 
a fiaknak, hog a mennyire lehetne a Jószág ne 
igen darabolodnek, hanem menne kinek kinek 
tsoportoson [Kv; J H b XLIV/6]. 

elintézés 1. rendezés; soluţionare, rezolvare; 
Regelung. 1864 : a ' M.K. Kormány a ' hasonlo 
segély gyűjtésnek s a j á t hatás körökben hiveik 
közötti el intézését, jövöre az ületö Egyházi fele-
kezeti F ŏ hatoságokra bizván, mi czélra a ' Mlgs 
Egyházi Fŏ Tanács egy szabály rendeletet nyoma-
to t [Gyalu K ; RAk 85]. 

2. kb. kijelölés; marcare, stabüire; Bestim-
mung, Anweisung. 1806 : a ' Kŭkŭ l lŏ vize a ' régi 
igaz árkából Insinéri el intézés szerén t . . . a ' mos-
tani follyo helyére Szék erejével Csinált munkás 
Gáttal el mozdi t ta tot t [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

3, hozzávetés, vélkedés; apreciere, părere; Mei-
nung, Berechnung. 1794: Ezen Épületnek Szar-
vazat tya Bükkfákból való Lévén haszonvehetet-
lennek talál tatott , melyekből egyenes elintézés 
szerint 12. Szekér tűz i F á t k i = j ö n n i határoztat-
ván betsültetett szekere piatzi áron 72. penzekre 
[Szentmargita SzD; K s 68. 49. 41]. 

elintézett 1. megállapított, kijelölt; stabilit, in-
dicat ; bestimmt. 1587: eő kgmek voxot kerdwen 
Semmikeppen Nem Akariak ez Mostan el intezet 
hatar t megh Beowitenj [Kv; T a n J k 1/1. 54], 

2. eltökélt; hotărît , decis; entschlossen. 1772: 
Atyai s Anyai meg edgyezett s el intézett rende-
léseket és Tettzéseket világ eleiben ki terjesztett 
ésketésekkel kivánnyák meg homállyosittani [Drág 
K ; TSb 21]. 1796: Ezek szerint t e t t nagy költ-
ségű jovittásaimot ámbár hasznosoknak ismértem, 
de meg is annyival elégtelenebbek voltak, el 
intézett czelomnak el érésére, hogy a sántzok és 
gödrök szüntelen vízzel tele l é v é n . . . a’ marhák 
minden esztendőbe bé nyomták [Kv; KvLt Prot. 
oec.-pol. III/3. 359 Sikó Is tván kérv.]. 

3. ~ akaratból közakarat tal ; ín unanimitate, 
de comun acord; eintstimmig/hellig. 1787 A 
Néhai Csiszár György eő Kegyelme Neveletlen 5. 
Árvái pedig az attyafiak kőzőtt el intézet akarat-
ból dislocaltottak eszerint® [Mv; MvLev. Csiszár 
György hagy. 17. — aKöv. a fels.]. 

4. ' ? ' 1835 a Felső Sinfalviak. .a tsak pász-
torlás és gondviselésért, némű neműképpen Felső 
Sinfalvának engedett, Alsó Sinfalva Határán le 
follyo Aranyos vízen a lehető halászatot t . aren-
dára és dézmálás alá adták ki, mely elintezett 
Sub tűit ássál, ugy lát tyak az Exp(o)n(e)ns Sinfalvi 
Birtokasok, hogy Klmetek és a F(el)sŏ Sinfalvi 
közönség magok(na)k, Alsó Sinfalva Hellységére 
nézve, Dominii Titulust tzéloznak formálni [Asz; 
Borb. II] . 

A kijegyzésbeli szöveg homályos-zavaros fogalmazásából 
a 'kiagyalt/tervelt' jel-t véli a szerk. kihámozhatni. 

elintéztet ? megszereztet; a face să fie dobîndit; 
verschaffen lassen. 1781 : ŏ Nga ezen Circum vici-
nal t Malaistye Nevü hellyet. . .el intéztette, fog-
lalta maga számára [F.nádasd H ; JHb XXXII -
32]. 

elintéztetik megállapít tat ik/határoztatik; a fi 
s tabüi t ; festgesetzt werden. 1679 egy mas kőzett 
el inteztetett kinek-kinek az eő reszirul való summa 
[Ne; DobLev. 1/28]. 

elír kiír/jelöl; a f ixa/desemna; bestimmen, fest-
setzen. 1595 Biro Wram közüle (!) ala feier 
W a r a . . .Adata ö kme Gaspar Deaknak az LoaS 
Legennek, hogy . . .zalast foglallyon Miért hogy 
az Zakacz Ianos hazat el i r t t ak vala egy Nemet 
Köúetnek: A t t a m . . . f 2 d 88 [Kv; Szám. 6/ 
XVIIa. 139 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1600 : 
Tudom hogy az azzony azt izente wolt Byro 
Miklóstól hogy Lenarth Mar thont kwlgyek a£ 
hadba, méégh Zent király Gyeőrgy s Tiboldi 
Gyeörgy az en f iamat Zente Isthwa<nt> irtak 
wala el, De mierthogy mi Almádi Balinth iobbagy 
woltunk, es ne(m) mi rai tunk hane(m) az azzony 
iobbagy(n) wolt az zer, az en fia(m) el nem ment, 
hanem esmegh be mentek az kyralybirohoz, 
az Király Biro wgy ir ta el esmegh Lena<rt£ 
Marthont [Us2T „Thamas Demien Bogardfalui' 
vall.]. 




