
E, É 
(Folytatás) 

eltáblázott kitáblázott (táblánként fel/kiosz-
tott); împărţit după loturi, defalcat; nach Feldern 
verteilt. 1801: ha az M.N. Sombori öregek az 
Commune Terrenumok ki-járásában hibáztak, úgy 
hogy, ha a Deliberatumok értelmén kívül az 
régen el táblázott s emberi emlékezetet fellyül 
haladt Birtokokat az Commune Terrenumok közé 
tsováztak, vagy pedig az Commune Terrenumok 
közzül valamely részeket az régen el-táblázott 
hellyekhez jártak-ki hibáson, azon hibás munká-
jok az öregeknek meg változtassék [M.zsom-
bor K ; Somb. 2]. 

eltácsoltat kb. elhallgattat; a face pe cineva 
să tacă; zum Schweigen bringen lassen. 1756: 
A kőrűl való Irokot nevezetesen a' Tatsi R(e)f(o)r-
(mátus) Papot Moldován Vonya, borral és fűvel, 
ugy el tatsoltatta, hogy azok a' Galatzi embernek 
Semmit sem irnak*, ha tsak maga valami jelt 
nem ád [Galac BN; WLt Kelemen alias Székely 
István (35) jb vall.- aTi, panaszlevelet]. 

eltagad 1. letagad; a nega/tăgădui; leugnen. 
1582: Az ado zedeok Zegenyeknek Niomo-
rultaknak es betegeknek és egieb zwkeolkeodeok-
nek az Adobol Engettenek ky theot ez eztendeoben 
f 34/61. Relaxaltak akith el eskwttenek es el ta-
gattanak f 4/55 [Kv; Szám. 3/VI. 9 Diosy Gergely 
not. kezével]. 1635: kerdeze(m) de el tágádá az 
Leanyka [Mv; MvLt 291. 42a]. 1712 k.: 1. Tudade 
hallottadé lattode bizonyasan quod in Anno 1712 
hogy az egyik Compániának* az ádojat ki szedte 
fel és ki tagadta el [T; Törzs. —•Bányászcigány-
társaságra von.]. 1745: á Hesdát mellett hólmi 
szekeresek meg szálván, és a ' tűz helyeken fej-
széjeket el hagyván az I. meg találta, és a' károsok 
immediatë subsequalván károk iránt kérdezőskőd-
tenek, de az J eltagadta [Torda; TJk II. 23]. 
1762: el ne tagadja kgylmd, hogy azt mondá 
kgylmd a Mlgs Fŏ Tiszt úrról, hogy le esett az 
Eb a' Talyigárol [Szentháromság MT; Berz. 1. 
10/40]. 1820: Székelly Rosirol mondhatok még 
annyit, hogy egy haszontalan iszákos, . sze-
mélly, ha meg iszsza magát mindent beszél meg 
gondolás nélkül, meg jozanodván pedig, károm-
kodásai kózőtt mindent el tagad [Várfva TA; 
JHb F. 48 Bontz Mária Szakmári Sámuelné (37) 
vall.]. 1849: Hogy Kelemen Béni élt éngemet azt 
leg kevésbbé sem tagadom . . ; ezen kivŭl pedig 
midőn Kelemen Beni nem volt Kolósvartt katona 
tiszt kedveltemmel történt társalgásimat sem ta-
gadom el [Kv; Végr. Vall. 98 Krizsán Mária 
vall.]. 

2. eltitkol; a tăinui; verheimlichen. 1628: talá-
lunk némely czéhet vétek nélkül annyiban, hogy 

vagyon mi vek, de hogy hűséged titkos kereste-
tésére mindent eltagadtak, az szintén annyit teszen, 
mintha semmi mivek nem volna . . . , mert az 
sok vevő és mivet kereső embereket annál inkább 

defraudálják, miveket eltagadják, nyilván nem 
árulják különben az idegeneknek, hanem ha először 
véllek conveniálnak [SzO VI, 78 fej. —*Balási 
Ferenc usz-i főkapitány és fej-i főlovászmester], 
1741: mikor az Ur búzáját el Csipelték 80 vékát 
adat számban Kindai Ferencz húszat penig el 
tagadót [M.fráta K ; BLT 1 Hoka Marczi (50) 
jb vall.] 1768: rajtam ött márjásókat vont, hogy 
égy Isten neviben kapott Disznómat vagy inkább 
malaczamat el tagadtam a Dézma alloll [Bukuresd 
H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

cl tagadhatatlan eltitkolhatatlan; care nu poate 
fi tăinuit; was nicht verschwiegen/verheimlicht 
werden kann. 1747: A szŏts Czeh azt p(rae)-
tendallya, hogj el akarta volna tagadni azon 4 
avagj 10 bŏrŏkŏt hogj tagadta volna el 
elsőben, kŭlŏmbenis el tagadhatatlan volt, mivel 
azt tudták hogj kézinél voltak a' bŏrŏk [Torda; 
TJk III. 170]. 

eltagadott letagadott; negat, tăgăduit; geleug-
net. 1745: a' károsok károk iránt kérdezős-
kődtenek, de az J eltagadta ă Szekereket 
fel hánván, azon eltagadott fejsze az J keze alatt 
találtatott, melljért incaptiváltatván, Ns Vár(me)-
gyénk V. Ispánjától mulctaztatott [Torda ; 
TJk II. 23]. 

eltagol eldönget/ver; a bate, a trage cuiva o 
bătaie ; verprügeln/hauen. 1783: Matyis Petru hoz-
zám jött és iszszonyu modon el taglót [Brád H ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 

eltakar 1. betakarít/gyűjt; a strînge/recolta ; 
einbringen. 1598: abban az Chereit feóldben az 
Makay Leorincheben, Egy feleol Tyz Rudat szan-
tatot el, Eordeóg ferencz Vram az szeliben, az 
hozzaban Tízen hat Rudat, mellyet eö kegyelme 
Be is vettetett vala keolessel, es elis Takara rolla 
az haznot [M.fodorháza K ; Ks Kowachy Istwan 
vall.]. 1606: az Thavaly dezmaiat az Girgioban 
lakó Biro János zamara takarak el [ Jára MT; 
Told. 1]. 

2. elhord; a căra/duce; fort/wegtragen. 1579: 
az Incamattus kedweonk es akaratunk ellen Az 
Mely dezma Az Ew Jobagyatul Az my Rezewnkre 
Jwtott wolna tellessiggel el takartha, mellyet 
Az Eleott walo eztendeobennis My Takartunk 
[Kv; SLt P. 12]. 1584: mikor Kappa Bartosne 
megh hala, Mingíarast minden marhaiat hazy 
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ezkeozet Teremy Peter vyn es takara el meeg eg 
Awag' ket hordo Mell Sertis vonata ky a' pincze-
Ih'oI Teremy peter es hazahoz viwe(n) ot Arultata 
ky maganak [Kv TJk IV/1. 330]. 

3. betakar a acoperi zudecken. 1807: Fitori 
Mihállynéis Hűtére vallya, hogy ugyan tsép-
lés alkalmatosságával ő Maga szemeivel látta 
Fitóri Péternél a' szolgánakis a’ tsűrben mint egy 
vékánit egy rövid sákban a' tojásbol (így!) ki-
venni, szalmát tévén a' földre azt a' vékanít a’ 
sákba a' szalmára tette, 's viszont szalmával 
eltakarta [F.rákos U Falujk Sebe János pap-not 
kezével]. 

elhantol; a îngropa; begraben. 1605: Az 
kwsseb pohár feleòl azt mo(n)da hogy arso (?) 
Boldisar Deaknitt vagyo(n) hozak haza abbúl 
temessek takariak el [Szu ; UszT 20/134]. 

eltakarás elhordás/takarítás ; cărat; Abfuhr. 1580 
Iloza my nekúnk az Nagd paranchyolatiath az 
witezlò teòreok Matliy galaczy Ez el múlt zent 
wíragy wasarnapon Hogy my El mennenk galaczy 
Thamashoz galaczy Jstwan fiahoz Mineminiw (!) 
dezmannak (!) ell Takarasaert mely dezma vgyan 
galaczon doboka war Megyeben vagyon Es Nagy-
sagod wdwaraba [Galac BN; WLt ; ,,Galaczy 
Jósa es Nagy Boldisar galaczy" jel.]. 

fltakiirliüt I. betakaríthat/gyűjthet; a putea 
strînge(recolta) einbringen/ernten können. 1579: 
Noha az Incamactus az eo Jobbagy zeoleyebeol 
takarta el az dezinat de myert hogy az Incamac-
tus Jobbagynak zeoleyek az Actor hataraban 
volnauak el Nem Takarhatta volna [Kv/Szovát 
K SLt P. 13]. 

2. betakarhat; a putea acoperi; zudecken kön-
nen. 1802 hogy egyéb fegyver lett volna nálla 
nem tudom, mert kőppenyegesen lévén el takar-
hatta ha voltis [Mv Born. XXXIX. 53 Joh. 
Virág (74) vall.]. 

eltakarít 1. elhord; a căra/transporta, weg/fort-
schleppen. 1609 aztis tudo(m) hogj Varga görgy 
liogj lengelj orzagbol haza jöue bech palne becli 
cmre megh fogattak mind az apjat Jgen megli 
uerek mindé(n) inarhajokót el takaritatak [Szent-
györgy Cs; BLt 3 Peter Balas zabad zekel (50) 
vall]. 1653 (A fejedelem) Szebenből megindula 
nagy titkon, és hirtelen béméne Havasalföldébe 
s ellepé nagy véletlenül az országot. A vajda el-
szól ada ugyan ő maga, de az országnak minden 
javait eltakaritták [ETA I, 104 NSz]. 1701 
Ném'rn . minden édes Anjanktúl maratt öltö-
zeteket fejér ruhákat és minden egjéb házi Por-
tékákat az mi volt az Aranjos felé lévén az kert 
hátolján egj aj tó ki, azon mind el horta s takarí-
totta [Pólyán T A ; JHb XVI/7]. 1742 midőn 
buza mérés volt soha ä szakasztást fel nem engedte 
mérni, hanem azt magáénak tartván el takarította, 
ugy ă szalmátis mindenkor ki vévén [Kv; Aggm. 
C. 12]. 1762 ma ugj el takarítottak onnan a’ 
Mesteri Háztol mindent, én nem tudom hova 
hogy egy Lddátskánál, egy Derekajnál, kétt pár-

nánál, egy Festekésnél (!) egy eb b nintsen az Ház-
nál [Oltszem Hsz; Mk RN IX/109]. 1796 a' 
Communitás Gyűlésébe, a végeztetett, hogy ha 
én 30 napok alatt az Őrző Házat el nem takarí-
tom, a' Magistratus hanyattassa el [Kv KvLt 
Prot. oec.-pol III/3. 360]. 1812 A’ mi az Asztali 
készületeket illeti a mellyek Husz Húszon ŏt sze-
méllyre vagy még többre valokis voltanak, ugy 
eltakarította, hogy őt személlyre valónál többet, 
nem hagyott, a' mellyeket pedig elvitt ezüst 
nyelű kések, villák, és kalánok voltak [Héderfája 
K K ; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi 
mosóné vall.]. 1845 k. : Záros Ládamot . . fej-
szével fel hasogatták, a’ mi aprolékos volt benne 
meghagyák, a' Vászon zatskot pénzel el ta-
karították [KLev.]. 

2. behord/takarít; a strînge/căra recolta, a re-
colta; einbringen/ernten. 1750/1778: egy darab 
rétet két felé mérék ugy kaszálták s takarit-
ták el a’ szénáját [Ilencfva MT DLev. 6]. 

3. (szőlőt) elfed; a îngropa (viţa de vie); ein-
decken. 1665 El takarítván az szeoleot az Vin-
czelérnek adtunk aldomásb(an) két kupa bor 
árut f — d 12. [Kv SzCLev.]. 1786 Már Isten 
jovoltából a szŏllőket mindenütt el takarítottuk, 
az ősz vetést a tselédekével együtt el végeztük 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. elhantol/temet; a îngropa/înmormînta; be-
erdigen/graben. 1686: Edes fiam Olczi Tamas 
hogy ha az Isten az én oramat él hoza s magahoz 
vészén éngémét takarics el tisztéségésén [Márkos-
fva Hsz; HSzjP]. 1701 : mikor Istenéin ötött is 
ki hijja tisztességesen el takaricsa [Lécfva Hsz; 
i. h.]. 1803 sokszor beszélte Szabó Mihály hogy 
nékie és Feleségének Moses Annok(na)k azért 
adott egy darabotska Jószágot . . . Testamentum 
mellett hogy az Apossáté vagy Anyossát ( : me-
lyiket meg felejtkeztem:) holtig dajkálta és elis 
takarította [Szenterzsébet U ; Borb. II. agilis 
id. Török János (71) vall.]. 1831 az idétlen Gyer-
mekről akit bé pokálva el helyheztettem azt az 
utositást adtam Dregan Vonutznak akkor estve, 
hogy ássan Földet, s takarittsa el [Dés; DLt 
332. 12]. 

5. elvet; a semăna; säen. 1728 edgj köböl 
búzát tartozn(a)k el takarítani a praed(ikátor) 
földibe a magok magvokkal, magok mégis arattyák 
[Mogyoros Hsz; SVJk]. 

Ha. 1810 takarittá el [Tarcsafva U Pf]. 

rltjikarítás 1. elhordás; cŭrat; Abfuhr. 1720: 
Gergely Deák U(ratn) repaltiált vagy két Falut, 
eő kglme ugy akar (!) a Falukra ki ménnyek és 
bé hajcsam*, hiszem né(m) vagyok én a szek(ne)k 
szabadossa, hane(m) ha eó kglmé bé hajtat tya 
bé mérésiré es el takarítására gondot viselék 
[Vacsárcsi Cs; BCs. aA ,,falu-őrző zab“-ot]. 

2. (szőlő)fedés; îngropare(a viţei de vie) ; Ein-
deckung. 1805 (A vincellér) egészszen el takarít-
tásáig a szőlőnek hiven és Serényen munkálódik. 
[Krdőszengyel MT ; TSb 43]. 
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3. (ei)temetés/hantolás; înmormîntare, îngropa-
re; Begräbnis, Beerdigung. 1651 azon vas 
Jozagot szegini vas Georgi uram Aruainak 
Tutori . . . hagiak Eleteigh Marko vaidane Azzo-
(nio)mnak bírni vgi hogi holta uta(n) 

{: kit Jsten mezzere halazzon :) megh ne-
ut zet aruakra vizza maradgion, vgi hogi Tiztesseges 
el Takaritasa uta(n) az Azzonnak szabadoson 
mint saiat Eòròkòs eős Jozagokba be szalhassanak 
bírhassak [Wass]. | 1727 Ha valaki közülünk* 
becsületes Atyánkfia el takaritasában meg nem 
jelenik 16 pénzel meg büntetessek [Zilah ; Borb. 
II. — ĂTi. a kalandos társaság tagjai közül]. 1769 
Városunk szolgája meg halván . . adtunk el 
takarítására két véka elegves búzát két szál 
deszkáért pénzt [Kvli ; HSzjP]. 1812 : Az all 
peres magát azzal menti, hogy az attya el takarit-
tásába sem az annya sem a Testvére nem segített 
[Petrîlla H ; J F 36 Prot. 7 — 8]. 

Ila. 1779 el takarittas [O.solymos K K ; 
LLt Csáky-per 285. L. 1]. 

eltakaríthat 1. elhordhat; a putea căra/trans-
porta; weg/forttragen können. 1817 Mohai* és 
Székelly Iosef őket fel égettette, még könyörgött 
Harsány luon, és egy Aranyat igért Székelly 
Josefnek, hogy tsak annyi időt engedjen, a' mig 
a Méheit el takari that tya; de ezt sem nyerte meg 
[Hodák MT; Born. G. XVIII . 5 Farkas Petre 
(70) vall. - aCsak így !]. 

2. elmoshat/hordhat; a putea spăla/duce cu sine ; 
^eg/fortspülen können. 1772 ha ennek* ereje 
a malom árkában bé vétettetnék a mely iszapat 
a gátról kerül ŏ viz szokatt a kerék alá hányni 
sokkal könnyŏbbenís és hamarébb annét el takarít-
hatná [Ádámos KK ; JHb LXVII/2. 282. - *A 
vízéj. 

-t* betakaríthat/hordhat; a putea strînge/căra 
recolta, a putea recolta ; einbringen können. 1639 
Meszŏbodont . és Tohat Bely portiot, mind 
az ott való Tokai egyŭt . . . Tŏrven nelkŭl ké-
szemből ki boczatom es ki eresztem Ugy mind 
azon altal hogy ez ideig kiczin hosznoczkait min-
deneknek Bekessegesen el takaríthassa [Bethlen 
SzD; BLt 1 Aláírásban Barkoczy Anna mpr]. 
1683: (A zálogos jószágot) ha ollya(n) időben 
rehabealnok Lukacz Ferencz Vra(m)tol 

az mikor megh haszon vevő földeinek vete-
menynek gabonainak hasznat fel nem takarít-
hatta volna azon Esztendőben, tehát igazan ki 
adva(n) Lukacz ferencz vr(am) az deszmat belőle, 
szabadoson, minden veszekedes nelkűl eltakarít-
hassa ö kgme minden fele gabonajat rolla [Sófva 
BN/SV; KS 14. XVII. 3]. 

eltakaríttat 1. elhordat; a dispune să fie că-
rat/transportat; weg/forttragen lassen. 1604 En 
°t ne(m) woltain mikor Estue az bolgár georgj 
marhait el dúltak, de azt Jol tudom hogy buzaiat 
zabiat Zekel miklos takaritata el mind : 27 köblet 
wittettem En az fele buzat altal soljmosra* [UszT 
20/319 Ambrus Jstuan Zent abranyb biro vall. 

*Kis- v. Nagysolymos U. bSzeiitábraháin U.]. 
1715 Cserei János Ur(am . . Német Militiaval 
hazunkra jővén, es magunkot Csík szeredai várb(an) 
vasb(an) veretvén sonyoru fogságb(an) tartván 
egieb ingó bingo bonuminkot is el takaritatta 
[Csatószeg Cs; Eszt-Mk]. 1728 megh halván 
Szalma János Gálfalvi János ur(am) az Jo-
vait kezéhez vette . . . mindeneket eo kglme ta-
karít tatott el [Balavásár K K ; Ks 13. XV]. 1769 
házi portékák bőven maradtanak, melyeket Tisz-
teletes Csávási Uram takaríttatott el [Kvli; HSz-
jP]. 1825 az említett Szoszollo Ur mind 
Strása köveit mind pedig az uttzára, szerte széllyel 
el-szort Köveit a' maga, egyéb aránt is tágos 
Udvarára el-takarittassa ITorda; TLt Közig. ír. 
252]. 

2. betakaríttat/gyűjtet/hordat; a dispune să fie 
strînsă/cărată recolta; einbringen/ernten lassen. 
1649 minden buzaiokot s gabonajokot, arat tata 
es takarittata el, maga szamara, Petliy Mihalj 
uram [Maloinfva MT; BLt 1]. 

3. elfedet; a dispune să fie îngropat; eindecken 
lassen. 1816 már ha Szöllöt eltakaritatta egy 
hétig nyugtassa az embereket azutan az Ablaka 
alol azt a' Jo forgats Trágyát ásassa fel Sarag-
jával hordassa a kerbe [Kv; IB XI/21 gr. Korda 
Anna ut.]. 

4. eltemettet; a înmormînta/îngropa; begrabeu 
lassen. 1710 Lakatos Laszlone Aszszonyom 
az tób Aprólék jovaibol hágja hogy el takarii-tcu> 
sak es az ki abból megh marad adgjak az kissebbik 
Espotalybeli szegenyek(ne)k es az toronybeli Ra-
boknak [Kv; KvRLt VII. 12]. 1778 Néhai 
Meg vilagtalanodot öreg Etzken András TJramot 
es Felesegit kikis annyira c'erŏtlenetiek vala 
utoljára hogy az Leany<ok>ra Bartos Martonne 
Aszszonyomra kelletek tartasra jutni hogy 
meg holtak tisztességesen takaritatta el [Albis 
IIsz ; BLev.]. 

eltakaríttatás eltemettetés; înmormîntare, în-
gropare ; Begrabung. 1119: Baroti Mihály Ur(am) 
decedálván, az Relictája egj kicsiny Fiacs-
kája meg halván, annak el takarittatására más-
kén d ( !) teheccsége nem lévén adta volt Zálogba* 
[Ne ; DobLev. 1/97. - aTi. a szóban forgó földet]. 
1726 az ezüst Pénzt penig ami kevés lész az én 
holtam utan takarittasa(na)k el belőlle, melly el-
takarittatásom ez szerint légjen* [JHbXXXV/21 
Jósika Imre végr. — aKöv. a részletezés]. 1854 
Rendelem, hogy ki nyujtoztatásom, es el takarit-
tatásom mint szegény embere, a lehető leg 
egyszerűbb legyen [Kv Végr.]. 

eltakaríttathat eltemettethet; a putea înmor-
mînta/îngropa; begraben lassen können. 1763: 
első Férjem decessussa alkalmatosságával annyi 
Javunk nem volt hogy el takaríttathassam, ha-
nem egy Flintáját eladtam két forintokon, kopor-
sora adtam Nyoltz Márjást mellynek két már-
jássát tőmmel kerestem [Kv; KvRLt VII. 23 
Szoboszlai Szabó Jánosné Gerendi Ka ta végr.]. 
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eltakaríttathatik elfedődhetik; a putea fi în-
gropat; eingedeckt werden können. 1767: (A szőllõ) 
a’ Joszág(na)k . . . ide és tova való hajtattatása 
mián el nem takaríttathatott [Kóród K K ; Ks 
19/1. 8/. 

elUikaríttatlk eltemettetik; a fi înmormîntat; 
beerdigt werden. 1849 : Meg kivánom, hogy testem 
tisztességesen el takaríttasson, 's Lelkem idves-
sigéért, az Octavalis szent Misék el mondassanak 
[Km; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

eltakarodás elvonulás; plecare, retragere; Ab-
zug/marsch. 1696 a' Regimentek el takaradása 
utánn, jöttek ezek Kŭkŭllŏvár felŏU, és ott Tur-
néi3 a', két ökrökkel el esteledvén éczakara fog-
tak uram Kalaúzt [Balásfva AF; BK. Veniczei 
Sándor lev. — aTűr AF]. 

eltakarodik 1. eltisztul vhonnan; a pleca de 
undeva, a se căra; sich fortmachen. 1597 : Mostan 
penigh mint ülien dolognak idejen estwe eöt ora-
kor mind addigh migh az miessek el takarodnak 
az kenyer zerben vigiazosok legien es vgi adassak 
az kenyeret amint melto s illendeo, holot Isten 
az búzanakis olchosagat mútatta [Kv; Tan Jk 
J/lš 296]. 1760 kortsomám alkalmatosságával 
nállam ivának az Falusiak bírságot, és midőn 
ŭ több emberek mind el takaradtak vala, ott 
maradànak Barabás Pável és Keczán Todor [EM-
Lt]. 

2. elvonul; a trece ; abzielien/marschieren. 1653 
Micsoda vajda volt a tatárokkal, én nem tudom. 
Akárki lett légyen, de látám szemeimmel, hogy 
a brassai kapu alőtt takarodék el mind, de bé 
nem bocsátának sokat Brassóba, de a fejéből 
bébocsátottak [ETA I, 7 3 - 4 NSz]. 

3. elkotródik, elhordja magát; a se cărăbăni, 
a o sterge, sicli davonmaclien. 1777 Székely 
Ersébet . . az deresben 66 kemény korbátstsal 
való ütéseknek két izben való Szenvedésére olly 
conditioval Ítéltetik . hogy innen az Város ha-
táráról örökösön el-takarodgyék [Kv TJk XVIII/ 
/6. 95]. 1799 az . . . aszszony . . el takarodott 
haza [Dés; DLt]. 1814 : mondotta a Grófné hogy 
takarodjék el [Mv; TSb 12]. 1818 liajdanfön 
kellett eltakaradnia a' háztol [M. fráta K ; KLev.] 
1826 el takar adott annan | miért takar adjam el 
[Somosd MT; CsS]. 1835 el takaradjék a' Ház-
tol [Vaja MT; MvLev. 9. Toldalagi lev.]. 

4. (az árvíz) letakarodik, visszahúzódik; a se 
retrage sich zurückziehen, abgehen. 172ŝ: a Falu 
alsó véginél az Harangláb mellett le menő 0»szá«ţ 
uttyáo nagy á r Vi». idején még ennek a Malom-
nak erectioja előtt is nem járhattak, míg az ár Viz 
el nem Takarodott [Sövényfva K K ; MbK 150]. 
1772: áradása esvén a' Víznek történt hogy a' 
Királlyfalvi Malom Gáttya el szakadott, s leg ot-
tan iz Exponens Grófi Aszszony ő Excellentiája 
Malmából a' Viz el takarodott* s mind négy kerekei 
meg indultanak [Kük.; JHb XX/27. 5 vk. -
aI.h. 13 az igei állítmány le takarodott formában]. 

5. elköltözik/távozik örökre; a trece/înceta din 
viaţă; (da)hinscheiden. 1653: nagy pestis támada 
országunkban és városunkban, mint szinte 1623-k 
esztendőben — sok atyánkfiai eltakarodának [ETA 
I, 146. NSz]. 

eltakart eltemetett; îngropat, înmormîntat; be-
graben. 1602: Mierthogy Lattiak az Templomokban 
való temetes myat való zeornyeoseget . . . zegeny 
Attyankfiainak el takart testeket gyakorlatossag 
gal haniogattyak kawargattyak sokaknak lelky 
fajadalmokra (!) azért ez may nap tol fogwa 
tollalyak az Templomokban való teme(te)st [Kv; 
TanJk 1/1. 408]. 

eltakartat 1. betakaríttat/gyűjtet/hordat; a dis-
pune să fie strîns/recoltat/cărat; einbringen/ernten 
lassen. 1598: Makay Leörinch Elte, azt az Dona 
oldala vermebe ualo feöldet, az Mellyet Eòrdeog 
ferencz vram fel szantatot uala . . . keölessel 
Be is vetetet vala, es elis Takartata rolla (így!) 
[M.fodorháza K ; Ks]. 

2. (szőlőt) elfedet; a dispune să fie îngropată 
(viţa de vie); eindecken lassen. 1579: Az zòleo 
dolgarol igy vegeztek eò kegmek, hogy az Arwak 
ez eztendey haznat el wegyek, Annak vtanna el ta* 
kartassak zepe(n) [Kv; TanJk V/3. 196b]. 

eltakartatás (el)fedetés ; acoperire, îngropare; 
Eindeckung. 1601: fizettem az Hidelui Capitan-
nak Kerekes Janosnak az negy hold zeoleo mec-
hyesere veneke zedessere, es el takartatassara f 10 
[Kv; Szám. 9/XV. 45 Jer. Nekel sp szám.]. 1609: 
Az Ven János papnak Thorday praedikathornak 
Mint hogy eggyedul vezeodeot az zeóleye el takar-
tatassaba(n) hogy el fedesse . . . kwldeőtthem eo 
kegme(ne)k f 2 [Kv; i.h. 126/IV. 127]. 

eltalál a nimeri; treffen. 1842: kenyeret süt-
vén . a cseléd kenyeret is az Urakéval egyszerre 
kellett sütnöm, a* kementze bé fŭttését el nem 
találva jol, egyik kenyérnek a* feneke kissé lágyan 
sületlen maradott [Dés; DLt 1452a]. 

eltáncol 1* (valameddig) táncol; a juca/dansa 
(pînă) ; (fort) tanzen. 1736: Kivált az Székely-
ségen, mikor valamely úrfi vagy nemes ifjú legény 
vígan volt s tánczolni akart, leküldött az faluban, 
az falusi leányokot esszegyűjtette, az házához fel-
vitette, virradtig is tisztességesen eltánczoltanak, 
még hogy legkisebb bujaság esett volna is, soha 
híre helye sem volt [MetTr 419—20]. 

Szk: kalákát 1836: Vadadi Istvánné Asz-
szonynak egy fono kalákája volt, amely kalákát 
az én Házomnál tántzoltanak el [Somosd MT; 
CsS]. 

2. (pénzt) táncban, mulatságban elfecsérel/ver; 
a cheltui (banii) cu dansul/în petreceri; vertanzen. 
1745: en laudetur nomen D(omi)ni Sem magamra 
Sem Hugómra fel nem czifraztam a Szek penzit, 
Sem jo kedvemben a Hegedŭsŏk(ne)k nem dis-
cretizaltam, s el nem tantzoltam a Damakkal, 
tŏllem se Hugóm se frajam se szolgalom a Szek 
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penzit el nem kerítette [Árkos Hsz; Ap. 4 Benkŏ 
Raphael Apor Péterhez]. 7757: Keszeg Pál . . . 
feles adosságot rakatt magára mind azokat 
pedig őt esztendők alatt rakta mind magára, 
mellyeketis maga egyedül vesztegette és tánczolta 
el és mégis i t ta [Gálfva K K ; Ks 66. 45. 17c]. 

eltuuít kioktat/tanít; a învăţa, a instrui cum să 
procedeze, ce să facă; belehren. 1631: kerdem 
Baczki Kata t hogj miért háborog, s monda hogj 
itn emez sohonnaj el tanította az Uramat, nem iö 
be hanem az haz hean hal ugjmond [Mv; MvLt 
290. 232b]. 

eltánlorodik megtántorodik; a se clătina; wan-
kend werden. 1574: gěrgy tazitany akarya Kele-
ment ala az zarban, de Nem tazithatia hane(m) 
Eomaga ely tántorodik es az twlso fal tartya 
meg [Kv; T J k III/3. 316]. 1599: Szigyarto Dániel 
Szent egyház ûtzaj vallya az Koszak ar-
tzol pöke az Nyirö L e g e n t . . . és . . . felre ala tamas-
kodek az Ajtó melle . . . Azomba(n) az feier szüres 
ki jöúe egy mezítelen kardal es úgy ada egy czapast 
az kozaknak, úgy tantorodek el az Koszak [Kv; 
TJk VI/1. 387 -8 ] . 1644: egi kor latam azt hogi 
Csiszár Peter nem tudom ha el tantorodeke vagi az 
palczat szalazta el, de negj kez lab esek [Mv; 
MvLt 291. 412a]. 1741: Blenke Jerimusis ot lévén 
nézte verekedesit . látván penig Kindai hogy 
nem támad fel mellette ugj meg tsapá pofon hogy 
el tántorodék belé [M.fráta K ; BLt 1. Hóka 
Marczi (50) jb vall.]. 1776: Azonban mingyárt er-
kezik nagy részegen Vajvod Gligorás is . . . , de 
hogy ez oda erkezék leg ot tan kőztek, nagy lármát 
tsinála, ezel Dán Iuon ugy szélé pofon Vajvod 
Iuont hogy mingyárást el tántaradék (Katona K ; 
Born. VI. 14 Molduván Dimitruj (36) zs vall.]. 

el tántorog tántorogva (el)megy; a merge clă-
tiuîndu-se; wankend/taumelnd (weg)gehen. 1718: 
marhait . . . annyira el éheztették vala, hogy elig 
tántorognak vala el [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 
1722: mikor à marháit . . . ide bé hajtot ták 
vala Gyergyóba annyira el eheztek hitvankoztak 
vala meg az mig ide haj tot ták hogy elig tántorog-
nak vala el [uo; LLt]. 

eltanul el/leszokik; a se dezobişnui; sich abge-
wöhnen.7597: Halla(m) monda Karacho(n) Mihály 
az zolgainak beste lelek kŭruak nem aszert tartlak 
hogy kurualkodni Jariatok, de vadnak, s lelek 
Beògeòzbe* ollj embereketh kik megh wtik az 
hatatokoth hogy el tanúltok az kuruaktol [UszT 
13/70 „ Joannes Demeter de Thelekfalúa"b jb vall. 
- a Bögöz U.bTelekfva U]. 

eltáplálhat. Csak szk-ban: életét kb. fenn-
tarthat ja magát; a se putea întręţ ine; sich erhalten 
können. 1681/1695: jőve mi elŏnkbe egy Lengyel 
János nevű iffiu legény . . . Petrityevith Hor-
váth Miklós ur(amna)k szolgája ki mi előttünk 
maga élő nyelvével, tőn illyen jelentést hogy mivel 
eotet az eŏ gjermekségetŏl fogva, midőn az nagy 

éhség miatt hazájából ki kellett volna vetődni, 
Petrityevith Horváth Miklós vr(am) tartot ta s,ne-
vele fel maga hazanal saját költségével Cziz-
madia műre tanittattya, mely által mig Isten 
eltetné evtet, tisztességesen el táplálhatná éle 
tét . akarná magát Petrityevith Horváth 
Miklós vr(amna)k, es . . . maradékinak kezek alá 
kötelezni [Széplak K K ; SLt AM 10]. 

eltapod 1. agyontapos; a călca ín picioare, a 
strivi călcînd ín picioare ; tot/zertreten. 7584;esthwe 
hogy a' chorda be Ieót, a mind reggel Nagy sok 
tehen Barom futót ez Zelesne hazara Ríttak es 
Ereossen beogtek es az haza Ablakara Mentek 
Nagy Rohanassal, futwa, megh egzer egy Ludatis 
tapottak vala el a’ tehenek [Kv; T J k IV/1. 251], 
1830: tsak az Isten örzott meg hogy az hat ŏkŏr 
lába el nem tapadatt és a szekér ra j tam átal nem 
ment [Dés; DLt 902]. 

îfl|2. össze/letapos; a călca; niedertreten. 1638: 
Varganit ŏ t t katona hozta vala . . . el niutoztatak 
<a>z Feiet az első garadiczra teuek, es az szememel 
lattam hogi az kettei megh giakta vetemenie-
metis inind eltapodtak uala . . . es mas nap reg-
gelis megh laczot az helie a' hon paraznalkotta-
nak [Mv ; MvLt 291. 142b]. 1650: Az Szentersebethi 
biro tertio se jurallion, hogy az Audrasffaluiak 
kesedelmessegek miatt migh tanaczra jartak az 
idő alat az karos ember Lovai nyomait vgy el 
tapottak az Iuhok hogy ki nem adhat tak [UszT 
51b]. 1746: â Falusiak a deciaráit helységb(en) 
lévő Éltető Ferentz Ur(am) kertit el-rontották, 
Gabonajat el tapodtak galázólták [Szentegyed 
SzD; Wass]. 1750: néha ki tsovázták a' Szent 
Györgyiek, hogy a' Bornyuk füvit el ne tapodgyák 
[HSzj csáváz al.]. 1796: a ' Rétseieka . . a magok 
határokon a' nyomot mind el tapodták [Pánit Sz; 
TSb 2. — a Krasznarécse (Sz) lakosai]. 

JgHa. 1778: el tapadták [Szentgerice MT; Sir.]. 

eltapodtat 1. agyon/ eltapos t a t ; a se face să fie 
călcat ín picioare; tot/zertreten lassen. 1644: kial-
takis az uczaban am Istentelen el tapotatad az 
gjermeket a bizony megh hal ugj mond [Mv 
MvLt 291. 414a]. 

2. összetapostat, letapodtat; a face/pune sŭ-
fie călcat/bătătorit; niedertreten lassen. 1588.ě bi-
zionioson megh ertettek varosul hogy az Keómal 
Alat való Retet az Monostoriak be zantottak, msly-
lyel violagh chak 3mod Ewy kezdettenek chele-
kedny. Harmad Ewennis penig ez vy potentiat 
Nem zenwedte az my bodogh emlekezeteo Birank 
Ferenczi Antal, hane(m) vgia(n) azon eztendeoben 
az ot való vetement el tapottatta, es vizza occupalta 
[Kv; TanJk 1/1. 83]. 1679/1681 Arataskor à 
hites vice udvarbirajaval, szam tartojaval, es más 
hiteles esküdtekkel ki menvén a . . . az osztagh körül 
forgolodoknak à kéve buzakat el tapodtatni ne 
engedgye [Vh; VhU 669. - a Ti. az ub]. 1706 : 
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Csali András Ur(am) . . katonai Aj tokot el 
hasogattak s el egettek A kertbéli vetement 
a marhákkal meg étették s el tapodtatták [Hsz; 
Törzs. Rákóczi inv.] 1746 (A) fŏldetis égy Kender 
Mezei ember be vetvén, és égy darabján szénát 
tsinálván hogy sen azon időben ezen főldett 
magáé (na) k ne mondja, sem pedig a Mlgos Wass 
részről ezen fôldett mások el ne idegenittsek 
Páska Gábrilla . . . az ezen főiden termett Szénát, 
emlekezetnek okáért el égette mind pedig a ken-
dert el tapodtatta [Balásliáza Sz; WH]. 1769 
potentia mediante ki Nyöötette (!) a Virágos ken-
dert rész szerint el tapottatta és gazoltatta [M.köb-
lös SzD; Becski]. 

eltapodíatás ŏssze/eltapostatás ; călcare, bă-
tåtorire; Niedertreten. 1812 Vojna Fura még 
fiberben panaszolt egy Darab kaszálója eltapod-
tatásáért, és napoztatta, Todor Harangot [Petrilla 
H ; J F 36 prot 28]. 

ellapodlatik le/összetapostatik ; a fi călcat/bă-
tători t ; niedergetreten werden. 1757 : ezen Falu-
béli Bartsai rész jószág az Uraság parantsolattyábol 
. . . fel költetett ., egy vékán vetet nyőtelen 
kender el tapadtatott, egy Szekérre való Tőrők 
buza is el praedáltatott [F.orbó AF BK sub 
nr. 899 9 r. jb vall.]. 

eltapos 1. agyontapos; a călca ín picioare, a 
strivi călcînd ín picioare ; tot/zertreten. 1573: Anna 
Nagy Iacabne hogy hallotta az Zeoch gĕrgy zit-
kozodik No Tapos ely chiak bestie kwrwa 
[Kv; TJk III/3. 201]. 

2. össze/eltapod ; a călca; nieder/zertreten. 1844 
jó éret ganéjal ha meg hordanák a' virág táblákat 
jo bŏvŏn ugy a' veteményes táblákatis, tsak a' 
virágakat el ne taposák [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

eltapot eltapos ; a călca; a călca/bătători; zert-
reten. 1805: az égyik földemet hoszszan az ut 
szomszédosittja, s az ottan elé s hátra járó Lovak 
Csitkok és marhák az utbol ki csapongván gabo-
námat az ut melljékin el tapottják és elkárosittják 
[Kv ; Pk 2]. 

eltapofás összetaposás; călcare, bătătorire; Nie-
dertreten. 1782 Ezen miránk betstisekre jött 
Praefectus uram rutul meg szidván bennünket 
azt mondá; mire jöttetek ide az én földem el 
tapatására [F.zsuk K ; SLt XLII. 5. 9 Juráth 
Ignáth jb vall.]. 

eltapotódlk ŏsszetaposódik ; a se călca. a fi căl-
cat/bătătorit; niedergetreten werden. 1741 az 
Bethlen Eva Aszszony földének annyira a mennyi 
hellyen égj ország ut tya fekszik el kell tapatodni 
[Retteg SzD; Ks 14. XXXVIII. 11 

eltapotlatik összetapostatik; a fi călcat/bătă-
torit; niedergetreten werden. 1724 : Az Bozzai* 

birodalmat az régi Atyáinkról maradót szabadságai 
birják az falusi lakosok az ős Lakosok is ha 
ekével akarják szántani valamely részit be ker-
tellyék secus az csordával el tapotatik [Kisboros-
nyó Hsz, SzékFt 33. - aTi. a M.bodzán (Hsz) 
levőt]. 1741 Accedálhat és méltán Considerál-
tatliatik ezis hogj a Bethlen Eva Aszszony föl-
dinek . . . a közepe el tapottassek a más Possessor 
vré pedig Semmit Se érezzen [Retteg SzD ; Ks 14. 
XXXV. 11]. 

ellarhul elkorliad/revesedik; a putrezi; verinor-
schen. 1767 (A telekkapunak) három cserefákbol 
való, Galambug formalag kötöt lábjai vágynák, 
szalma fedél alatt, a régiségnek miatta ugy meg 
avultak és annyira el tarhultak, hogy ketteje 
támaszakkal Stabiliáltatott, a harmadikis kevés-
sel jobb azoknál [Nagyemye MT LLt Fasc. 129]. 

A címszó szövegbeli előfordulása alkalmasint az eltorkul 
ige o-zó formája. — Tv. erre a MTsz tárult, torka és szóbokra al. 

elfarhult elkorhadt; putrezit; vermorscht. 1767 
Ezen háznak . . . deszkázottya el tarhult, fenyő 
Deszkákból való [Nagyernye MT ; LLt Fasc. 129]. 

eltart 1. visszatart; a reţine, zurück/belialten. 
1595 az en felesegemnek az oztozas vtan walo 
veteset el tartottad es azt az búza vetest becziwie-
úel kiuanom meg ha tagadod aztis meg bizonyttom 
[UszT 10/13]. 1623 : ha az megh irt széna fw 
helyhez Benkeő Gieőrgi es Benkeő Gáspáron kiuwl 
ualahonnan ualami oszlos uér Attiafi tamadna az 
megh irt széna fw helybeol maganak ualami részt 
megh ualtana az megh irt Rettliy Istuantol auagj 
maraduaitol, es azt az vthan mas ual akinek akarna 
el adni, tartozzanak Benkeő Gieőrgj es Benkeő 
Gaspar magok szamara el tartani, es az felliwl 
megh irt mod szerent keőzre bochyatanj es keőzwl 
birni az vitezleo Retthy Istuannal es posteritasiual 
mind addigh ualameddigh azon Attiafiak magok 
szamara meg nem ualtyak [Márkosfva Hsz; Borb. 
I]. 1681 az ingó bingo jauait mind el tartották 
[Bál. 1]. 1737 egj(gj) rúd szappanomat magok 
keresztyéni kötelességek ellen el-tartották [Dés; 
Jk]. 1741 meg esketők arra hogj . . . Szanto föl-
deinek igaz határait ki jarjak, ki hatarozak, 
semmit azokb(an) sem magok(na)k sem masok(na)k, 
el nem tartn(a)k, el nem rejtnek, titkolnak, hanem 
igazan ki jarjak, ki hatarozzak [Somosd MT 
Berz. 15. XXXI. 6]. 1765 :kevánom Az mely-
lyeket à Nagyságtok edes Attyók el vetetet s el 
tartót s oda vagyon máig is [Csobotfva Cs ; K J. 
Csíkcsobotfalvi Bartalis János (81) vall.]. 17S6 
az Vass Dézmat senkit se tudak hogy el tartatta 
volna [Torockó; TLev. 4/13. 19]. 1814 : {A bíró) 
20 tőkét magának fáradsága jutalmául el tartván, 
ez mái napig kezemhez nem kaphattam [Hadrév 
T ; TLt Adm. ir. 1527 Miksa Imre birt. panasza]. 
1846 zállogúl égyik hordot el akartam tartani 
[Dés; DLt 3151. 

2. (magának) megtart; a-şi păstra, a opri pentru 
sine; (für sich) behaltén. 1678 : En Paloginj Milialj; 
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n. az Desj Rationistasagban . minden nemö 
harminczadot oszvegíutek, semmit aban hamis 
uton modon magam(na)k ne(m) reservalvan per-
cipialasom Szerint Principálisomnak bé Szolgai-
tatom . . . sémit is aban ugi mind minden nével 
nevezendő jövedelemben sem az Contrabantban 
magamnak titkon el ne(m) tartok, hane(m) egi 
szóval minden nemő jövedelmet proventust elé 
adok [Gyf; KaLt Apor István ir.]. 1753/1781 
Jósika Imre ur, mikor Bétsben fenn volt, több 
dolgai között a Mostoháinak dolgát folytatta . . .» 
ugy hallottam hogy azon költségeiért és fáradságá-
ért tartotta volna el azon . . Portiokot [Renget 
H ; JHb LXXI/9. 284], 1784/1805 : lé vált volt . . ' 
'Suki János Ur Henter János Urtol Törvényes 
Interesre 500 ~ öt Száz Magyar Forintokat melly 
Summából Ferentzi ö Kegyelme maga számára 
a’ mint . . . praetendáltatik 200 ~ Két Száz Ma-
gyar Forintokat maga számára el tartatt 
[Kv; SLt XLVI. 7. 29]. 

3. megtart; a pástra pentru sine; behalten. 
1728 (A pap) a kis csecs szopo gjermekeket tar-
tozik el temetni, iia liasznat veszi*. Ha penig el nem 
tartya, tartozik a teinetesre fizetni s a füvet ad-
djak el templom szamara [Étfva-Zoltán Hsz; SVJk. 
— aTi. a földnek]. 1742 Ezen három darab 
földeket ha az Eccla maga számára nem colalhattya 
valakinek adatik minden ugar szerre tartozik 
mindenikért den. 60. letenni hogj azon taxára 
cl tarthassák ha ezek nem tartan(a)k el akármely 
becsületes einber is azon taxira el tarthattja 
[Bodok Hsz; i.h.]. 

\ . kb. eltilt; a interzice/opri; verbieten, unter-
sagen. 1604 (A földet) at ta uoltli Galambfalui 
Ember kezehez, birny, de attul el tartotta uolth 
Sz.kell Moyses vr(am), Azultattul fogua, hogy 
az Szekell Moyses Vra(m) birodalma cessalth, 
melly hely az seuiien faluy es Kadaczy hatarok 
keózth uagion [UszT 18/11]. 1617 Boldisar Peter 
az Tusnádj Vgj szolgait mint Jobagy . . . Az 
Vtaix az fejedelem zazloja ala ada i n a g a t . . . , 
Annak Vtanna Drabant Leuelet Valta Aztis meg 
Vna, Hadnagy Andrasne Azzonioinnak kòte magat 
Iobagjsagra Beldj Vram onnat tarta el, Mert mint 
hogy eo kegyelmet Jllette [Cssz; BLt 3 ,,Petrus 
L(ite)ratus de szentgeorgy Vice Capi(taneus) Sedis 
siculj(calis) Czik Gergio et Kazon" (70) vall.]. 
1650 Egiedfi Gergeli Miklós lstuanekn.de adta 
volt az eorokseget hazat En tóllem azt izeni 
Vadasz Mihály nekik hogy eo azt senkinek nem 
engedj hanem azon(n) formán alkolmo(n) el tartia 
tóllók [Csekefva U UszT 8/64. 61b]. 

5. épségben tart vmit, gondoskodik vmirõl; a se 
îngriji, a avea grijã de ceva; bewahren, sorgen für 
etw. 1570 (A valló) az kor Jwtot volt oda Mykor 
Zas János es Borb.'lj lazlo veszekednek volt az 
keoz dolga felewl, Es Zas János Jgh zolt Ez wallo-
nak hogi Jo Sogorne azzonyom zoly teis Borbély 
lazlonak Engedye nekem az három labnye feoldet, 
Jm en azt fogattam neky hogy eltigh ely Thartom 

keozzel, Eois ez valló zolt neky es Borbei/ Lazlo 
Rea engedet hogy ely tharchya keozzel mygh elynek 
[Kv; TJk III/2. 162]. 1625 az egyik peres feol-
det . . . illien okon bírtad hogy az en anjam hatta 
bírnod ugj hogj Dezmaiat ki adgiad es kertit el 
tarcziad [UszT 2]. 1656 azt fogada Biro Pal 
ur(am) hogy az kertet eppen el tartya íiurol fiúra 
es oly kertb(e) czinallya biro Pal ur(am) hogy kárt 
Sos Pal rolla ne vallyon [Homoródsztmárton U ; 
Eszt — Mk Cserei lev.]. 

6. gondját viseli; a duce grija (cuiva), a se îngriji 
de cineva; Sorge tragen für jm. 1570 Varga lazlo. 
Ezt vallia hogy Egy uehanzor hallotta hogy Dobo 
Peterne azt Montha neky, . . . chyak az Martha az-
zont Azt hazaba holtaigh Ely akarya thartany [Kv; 
TJk III/2. 173a]. 1586: My Áttiafiak egy massal 
zolwan, kereok Mihály Mestert hogy az Arwak 
hazaba Mennien lakiek benne es Ne haggya el 
pűsztűlni. De Nem ve tette wk my az Arwakat Rea 
vgy hogy tartozzék el tartany fel Newelni, Azért 
égik Attiafiu sem veowe kezeheóz az Arwakat, 
hane(m) ez a’ Iambor keólte reaiok het eztendeigh 
[Kv; TJk IV/1. 542]. 1629 az mely azonj Velle 
banth azt igerte uolt hogy el ta r t ja az megh el 
[Kv; TJk VII/3. 91]. 1653: engem Isten eltart 
az én kicsiny állapotom szerént míg élek [ETA I, 
149 NSz]. 

7. fenntart; a întreţine; (unt)erhalten. 1774 
Némely Szegény ember Vészen is fáradsága után 
annyi beneficiumot, hogj eszetendőt által maga 
házát nagjobbára abból el tartya (Kászonjakabfva; 
JHb sub K. 1/29]. 

8. felnevel; a creşte; (auf)erziehen. 1568 Ezt 
tudom hogy, mikor az bor egetó Matyas gyerme-
kyt hozza fogy a vala zygyarto balint hogy Egy 
pénz fyzetes nekwl el tartya, es semyth tartasokra 
ne(m) tud, Erre hallotta(m) hogy ezt monda, zy-
gyarto András, Ennys el tartom semyt sem tudok 
tartasara Es vgyan valaztúa el viúe egiket az 
gyermeknek [Kv; TJk I I I / l . 175]. 1585: Greger 
Veber vallia, panazolkodek A' takach Georgy fele-
sege, hogy az vraűal egientelen volna az giermek 
miat En monda(m) zerezd zeoch Casparhoz, Monda 
Az Azzony amy (!) bekesegwnknek meg marada-
saert hozza venne zeoch Caspar a’ giermeket es 
Istenert el tartana, De Az eoreóksegheoz es semmi-
heóz egieb Iowaihoz Nem Akar Niulny [Kv; T J k 
IV/1. 442]. 1590 : Kadiczj Mathiasne is megh ha-
la, valami aruat hagia Mattliias Kovaczjnak tes-
t a m e n t u m b a n hogy el tarcka az eoreoksegbul 
[UszT]. 1767 : Mészáros Ersébet viselje jó gon-
gyát a gyermek (ne) k el ne veszesse mert tölle való 
s ö el tartya [Ditró Cs; LLt Fasc. 149]. 

9. ellát; a aproviziona/întreţine ; versehen ; 1606: 
monda Benko Jstuan . . . En nagj Ferenczet ugj 
fōdadom (!) es uallo(m) be az en Jozago(m)ban 
hogj, az en leaniomual egjwt Jlonaual, engemet 
holtomig Ételei es Jtallal Ruhazatall el Tarczjanak, 
mert enneke(m) ennel tŏb gjermeke(m) nincz ez 
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nilago(n) erre nez az en öròksege(m) [UszT 20/361 
„Beőlimi Georgj okiandi praedikator" nyil.]. 1616: 
ha az ideo valaha azt hozna hogi Forro Frusinanak 
oda kellene iutnj tehát embersegesen bele bocsatana, 
tiszteseges rŭhazattal, eleseggel elteigh el tartana, 
es mindé (n) Dajkalkodassal otalommal lenne nekj 
[Uzon Hsz ; BLt], 1652 i t t mind(en) osztasb(an) 
Bírónak Negy negy veka Buzat szoktak adni. Az 
Malmot penig' Faggiuval tartozik az malmot el 
tartani (így!) [Szászfenes K ; GyU 122]. 1714: 
két egj testvér Nms Aszony bírta Gyalmárt\ fele 
részit a Gyalmári határnak edgyike azon két Atya-
finak zalagositotta az Romasziaknak hogj éle-
téig tarcsák el [Algyógy H ; BK ad nro 431 Petrila 
Samuila (70) jb. vall. - *H]. 1762 : az helyseget 
az SzŎts Céh kételenittetik Esztendő által el tartani, 
mindenféle szükségre meg kévántato bárány bŏrek-
kel [Torda; TJk V. 128]. 1798/1800 én el-tar-
talak tégedet, Etellel itallal, tsak a Templomb(a) 
járj, és imádkozzál [Harasztkerék MT; Told. 30]. 
1849 Hogy az érdekelt tanuknak ez alkalommal 
azt mondotta volna hogy égy Grof ruház és tart el 
mindennel az csak is rágalom én azt nem mondot-
tam [Kv; Végr. Vall. 98 Krizsán Mária vall.]. 

10. minden szükségessel ellát; a întreţine, a asi-
gura cuiva mijloacele materiale; mit allém Nötigen 
versehen/betreuen. 1776 Mgs B. Henter Antal 
Urffi élvén az alkalmatossággal magát jelentette, 
és ajánlotta mind a Mlgs Groffnénál, mind pedig 
a' M. Kis Aszszony ŏ Ngánál, hallottam ülyen 
Szavait M.B. Henternek: Én is tartom magamot 
ollyan Gavallérnak, mint Groff Lázár, Enis el 
tudok tartani egy Kis Asszont, mint ő [Kóród KK ; 
GyL Lad. Lenger fámul. (20) vall.]. 

11. ta r t ; a dura/ţine; dauern; 1770—1799 
Abban az időben igen pompás lakadalmak és teme-
tések estek az urak között, a lakodalom egy hétig 
is eltartott [Fogönéi. 63]. 1787 Már én moston-
ság néked leveledet nem vártom, ugy gondolván 
hogy a kopatz emberek ha egyszer duzzogni kez-
denek hoszason eltart [Bolya N K ; IB. gr Toldi 
Zsigmond gr. Iktári Bethlen Sámuelhez]. 1851 
mivel egy hét a' fejer hét s az alatt veszik a' turot, 
adig ne jŏj el, ez el ta r t lOdik Màrtziusig, tizediken 
vagy másnap bé indulhatz [Kv Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez Ádámosra]. 

eltartás 1. visszatartás; reţinere; Zurückhaltung. 
1748 : azt izente Eltetŏ Ferentz Ur(am) hogj ne 
vexãllya ã Sellere el tartásával ã Méltosagos 
Exponens Ur . . . , mellyre azt felele a Tit. Expo-
nens Ur Törvény ut tyãn kivŭl nem vexãllya, 
hanem rendes Törvény uttyán [Dob.; Wass]. 
1781 a' mennyi vas és atzél kívántatik esztendőre 

a' verőbe abból . . a' tized ki ne vétessék 
semmi szín alatt való el tartás vagy viszszá 

vétel szabad ne legyen [Torockó; TLev. 9/20]. 
1812 égy kaszáló Rétnek egy negyednek eltar-
tása iránt indult Perben . . . ki mondatt ítélet 
[Kövend TA; Borb.]. 1826 : A' Levelek el tar-
tásokért való Pert Groff Bánffi György ur ellen 

nem tsak el kezdettem, hanem . . . éppen Tegnap 
botsáttãm ítélet alá [Mv; Told. 7]. 

2. fenntartás; întreţinere ; Unterhalt. 1681 : Az 
mostani molnár nem elégszik megh ã heti kenyérre 
való buzaval, hanem sua authorîtate azt követi ėl, 
hogi valamennyi pogaczaval cseledgyenek s maga-
nak el tartásat megh éri, mind annyit sűt [Hát-
szeg ; VhU 148]. 

3. gondozás; îngrijire; Pflege. 1710/1792: Ara-
nyas hegyenis vagyon fel hold örökös öt vékás, 
melyet Moyses Déák Ur(amna)k deferaltak részén 
felyel, az Ország uttyában . . . az Arannyas hegy 
völgyiben való sárnak* el tartásáért, mint hogy ez 
ez elöttis ezen dologért birattatott [Albis Hsz • 
Blev. Transs. 29. — *Értsd: sáros útrészlet]. 

eltartatott visszatartott; reţinut; zurückbehal-
ten. 1809 én az Tordaiaktol el tartott Szalon-
naimat kéntelen lévén itten Udvarhellyen mások-
(na)k hitelben el-adni; azok a' mint a' . . Bizonysá-
gok felelik azon Szalonnákat idegen Hellységekre 
vittek el adni [Szu; UszLt ComGub. 1753 u.]. 

eltarthat 1. visszatarthat; a putea reţine; zu-
rückhalten können. 1650 : Az szenat el tarthatta 
volna mastol [UszT 47b]. 1764/1765: Néhai edes 
Felesegem az én penzemmel eleget vásárlott azokat 
még is ki adtam Kristina Leanyomnak holott el 
tarthattam volna [Kóród KK ; Ks 14. X L - I I a 
Kornis Ferenc végr.]. 1778 a ráta Medietássát a 
a Zálog Summának ugy mintt a kétszáz forintokat 
az Alvinczi Jószág potlásaba magának el tarthassa 
[Alvinc AF Incz. X I . 17a]. 

2. megtarthat; a-ş putea păstra ; behalten kön-
nen. 1742 Ezen . három darab földeket ha 
az Eccla maga számára nem colalhattya valakinek 
adatik minden ugar szerre tartozik mindenikert 
den. 60. letenni hogj azon taxára el tarthas-
sák ha ezek nem tartan(a)k el akármely becsületes 
ember is azon taxára el tar that t ja [Bodok Hsz ; 
SVJk]. 

3. elzárhat; a putea încuia/închide; verschießen 
können. 1637 Ez be J r t keonyueket fel nem osz-
tottuk, hanem együtt hattuk ., de el ne ad-
hasson* egyetis azokbol, hanem mind együtt megh 
tartassanak es Egyk az masiktólb el ne tart-
hassa, es penzen el ne adhassa az teobbj akaratya-
nelkül, hanem egj arant oluashassak es bírhassak 
eokett [Kv; RDL I. 24. - »A mostohaapa. bA 
két árva az anyjával és második férjével]. 

4. a putea întreţine ; unterhalten können. 1761 
azen rész anyibol alló hogy annak hasznából ã 
relicta maga sorsához képest tisztességesen meg 
élhet, 's akár melyik gyermekeis abból tisztessé-
gesen el tarthattya [Hsz; BLev.]. 1791 : Olvasta-
tott Lostáyner Joseff nevezetű Csizmadia legénynek 
Instantziája, melyben kéri hogy a ' Házához bé 
szállíttatott Fullért, más Szállásra rendellyék, mi-
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vei ifjú legény lévén minden tseléd nélkül egy 
illyen szállót el nem tarthat [Kv ; T a n j k 70]. 

5. elláthat; a putea aproviziona; versehen 
können. 1818: mihent a czéh oljan állapotban 
lészen hogy mindenféle Lakatos Munkákat . . . 
készitt annyit amennyivel ezen a város s vidéket 
el tarthattya és azt a Tkts Nemes Tanátsnak bé 
jelenti azonnal az idegen Lakatos munkák el til-
tására fog procedaltatni [Mv; Mv-i lakatos céh 
lev.]. 

eltartott visszatartott; reţinut; zurückbehalten. 
1765: Reconcilialvan az Instans, Infamisnak nem 
tartathatik . . . , és így az I t mint competens Ax 
keresheti eltartott javaiért az jegj rŭháján kŭvŭl 
[Torda; TJk 292]. 1808 : azan el tartat rész 
Rétről le hagjo szándékokat ki nem tudhattak, 
tanulhatták [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1828 a-
zon csalárd nyughatatlan Márkosfalvi árendátorai 

• k i k az el tartott Árenda hijánosságát hazug-
sággal kivánták ki potolni, mi helyest énis meg 
halgattatom minnyárást hazugságba maradnak 
[Martonfva Hsz; Bet. 1]. 

eltartóztat 1. visszatart; a reţine; zurücklial-
ten. 1816 u. minden névvel nevezendő Mivszerit 
eltartoztatta [K; Klev.]. 1818 meg esmerjűk az 
õtsémnak a Borzasi sessiohoz való jussát s nem is 
tartoztattyuk el [Egrestő KK ; Kp II . 91 Szeredai 
Borbála lev.]. 1821 : A Méltosagos Aszszon . . . 
maga Feli ŏ r i Udvarában erŏszakason két ökrét el 
tartaztatta, s máig is ott tartya . . . protestál az 
Exponens ezen erőszakos el tartás ellen, és a Colo-
nusnak ezen szorgos dolog idejében ökrei el tar-
toztatasából eshető kára és okozando költsége s 
fárattsága iránt [Felőr SzD ; Bet.]. 1831 a nallad 
2 hétig szolgait Gal Pista fizetesit miért tartoz-
tattad el ? [Dés ; DLt 332. 23]. 1851 bár mit is a' 
haszonbérből eltartoztatni joga telyességgel nem 
lészen [Kv; Pk 3]. 

2. megakadályoz, visszatart; a împiedica/reţine ; 
hindern, zurückhalten. 1839 : az Ex úr a' Kerületi 
Tkttes A1 Ispán Urat Executiora a ' ki tűzött napra 
ki fogja hozni, ha csak hivatalos foglalatosságai 
elem tartóztatják [Hsz; Bet. 3]. 

3. megtartóztat, visszatart; a împiedica de la 
ceva, a reţine; zurück/einhalten. 1845 : átallyában 
minden kortsomarozástol és kártyázástol kivánam 
a férjemet el tartoztatni, hogy ne pazéroljan égy 
éjjel 5—6 és több Rfokat, mert szegények vagyunk 
gyermekünk van s nints miből éljünk, — 's néha 
bé faló kenyérbe is szűkölködünk [Dés; DLt 502]. 

4. kb. (vmitől/vmilyen lehetőségtől) elrekeszt; 
a împiedica; abschließen/sperren. 1837 : bőrökkel 
Debretzenbe szándékozván menni az Adsistentia-
tus attól is fogsága eltartoztatta [Dob; Somb. II]. 

eltartóztatás 1. elhárítás/kerülés/távoztatás; în-
l&turare, evitare, îndepărtare; Vermeidung, Behe-

bung. 1726 A' sok rosz consequentiák(na)k el-
tartoztatására nézve a modo in posterűm sem a 
malaton* sem egyébűtt ház helynek való föld fiem 
adatik [Dés; EH A. — aA városnak egyik, hegyen 
fekvő része]. 

2. megszorítás; restricţie; Beschränkung. 1815 : 
Néhai . . . Sombori Elek Urrol, a ' Tktts Sombori 
Familia Levelei Tartások, a' Tktts Úrra* törvé-
naesen által szálván, arra nézve a ' Leveles Ládák 
kultsai, az Exponens Asszonyb N. Férje eltemette-
tése napjától fogva, a Tktts Ur kezében is vágynák, 
a' Leveleket is akár mikor 's akár mely alkalma-
tossággal szabadon tractálhatta és tractálhatya a' 
Tktts Ur . . . (: noha ezen eltartóztatás tsak a' 
Tktts Sombori Lajos Ur jelenéséig intéztetett, 
hogy a' Leveleknek által adása a' Regestrum sze-
rént légyen meg:) [Somb. II. — *Sombori Far-
kasra. 1 özv. Sombori Elekné Palatkai Klára]. 

3. visszatartás/tartatás ; reţinere ; Zurückhal-
tung. 1821 : A Méltosagos Aszszon* . . . maga Feli 
ŏ r i Udvarában erŏszakason két ökrét el tartaz-
tatta, s máig is ott tartya . . . protestál az Expo-
nens ezen erőszakos el tartás ellen, és a Colonusnak 
ezen szorgos dolog idejében ökrei el tartoztatasábol 
eshető kára és okozandó költsége s fárattsága 
iránt [Felőr SzD; Bet. — *özv. Torma Ferencnéj. 

cl tartóztatott el/visszatartott; reţinut; zurück-
behalten. 1808/1809 hogy azon el tartoztatott 
Szalonnábol mennyi volt a Gyergyai, mennyi a 
piatzi, azt meg nem határozhatom [Szu; UszLt 
ComGub. 1753 u.]. 

eltaszigál el-eltaszítgat; a tot împinge; herum-
stoßen. 1585 Mondot Az Actrix, Ne tazigalj 
engemet el Az en heliemreól (Kv ; TJk IV/1. 385]. 
1592 k. : monda a fianak Ha<n>nagy Peter wsd 
beste kurúafi, az egyzér wte, ozton el tazigalak 
[UszT]. 7629 : az piaczon mikor . . . az hamar mi-
halyne kalaczat arullia vala Boitos Ersok, az 
Fekete Katos Galibajaba(n), mikor rea ment vala 
Fekete Kato Boitos Ersokra s kitaszigala az gali-
babol szidais rutul hogj ki kurua innett ugy mond 
rostaiat mind el taszigala s az pénzt is el hullattak 
[Mv; MvLt 290. 173b]. 1637 : Varga Peterneis el 
úze s el tazigala az haza eleöl, orczatla(n), meni be 
s mozd meg az katonanak az szerszámát szenes 
vizzel [Mv; MvLt 291. 117a]. 1675: nálla lévő 
dorongal, eze(n) Szász Márton meg irt Urára reá 
támadott, az utcza ajtót be tévén ezen Szántó 
György hogy el ne mehessen és az ajtótól is ezen 
dorongos kézzel eltaszigalta [Kv; T J k VIII/12. 
124]. 1730 ; az meg nevezett joszágon . . . pénzt 
találtak volt, de töllők Szakás Máttyás el vette, 
s- magokot el taszigálta [Altorja Hsz; Borb. I]. 
1813: Maga a ' Grof eö Ngais panaszolta nékem, 
hogy bé menvén a' Grófné háló házába mikor 
enyelegni akart a' Grófné magáról eltaszigálta, sőt 
maga házábolis a ' Grófné a' Grof Urat számtalan 
sokszor ki kergette, 'a ki zárta [Héderfája K K ; 
IB]. 1831: Székely Elek Farkasné . . . Tudam 

2 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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hogy ez előtt kotzodo volt, az olahakatis Áruja 
elől el taszigálta, 's verte, most már pedig nagy idő 
oltátol fogva nem olljon a miijen volt [T; TVLt 
Közig, sztlan]. 

eltaszít 1. ellök; a împinge la o parte; weg/ 
abstoßen. 1573 Anna Bonciday Gergelne . val-
lia hogy mykor megh liallota hogi megh vagdaltak 
kereztury petert Megen hozza . . . kerdezny kezdy 
hogy Mint leot volna, Mond Kerestury hogi . . . 
hatra Indwlek, azomba Raytam ketten az egyk 
hozzam vaga azt ely tazitam, Zabliamert futa-
maim) es hogi leh haylek vgy vaga Igh leot raitam* 
[Kv; TJk III/3. 56. - aA seb]. 1585 : Ezenkeoz-
be eozwe kapanak es az Azzony Ighen Neowe-
kedeka velle, Tapazto Istuanis el tazita az Azzont 
[Kv; TJk IV/1. 537. - aOlv. nyövekedék]. 
1601 : enys ott valamy bort Akarok vala meretny 
azonban ele Ieowe az darabant az chapzekhez 
kezde mondanj az chaplarnak hogy Aggyon bort 
mert archul eothy az chiuprot hozzaya . az 
chiuprot penigh az chaplarnak zinthen az orchaia-
hoz orrahoz tartia vala az chaplar tazyta el es 
ragada egy magyoro palchat [Kv ; TJk VI] 1. 547]. 
1748 : azutánn a’ Koltsár is viszsza ûté s 
osztán őszve mené(ne)k, s ott meg tépelődé(ne)k, 
s a’ tépelődés után a’ Koltsár el taszitá a’ Tisz-
tartonét [Marossztkirály MT; Told. 56]. 1768 
látván hogy akit Popa Vaszily kinoz Tominyi 
Vonuly lenne, torkánál fojtogatván, el iszonyodám 
és kezét torkárol erőszakasan el taszítottam Popa 
Vaszilynak ne hogy meg fojtván gyilkosságba es-
sék [Katona K ; Born. XLI. 81 Rád Gligorás (40) 
jb vall.]. 

2. meglök, arrább lök; a îmbrînci (mai încolo); 
einen Stoß geben. 1754 : az kert Mellett meg Ástak 
es egi fazakat talaltak, kyt hogi ky weottek volt az 
feoldbeol, felywl feold volt, Borbei Ianos Ely tazi-
totta az fazakat, Es hogi ely Romlot az feold 
keozet egi Eb keolyek feienek chiontiaik (!) latta 
keozte [Kv; TJk III/3. 370]. 

3. fellök ; a răsturna; umstoßen. 1583 halló t-
ta(m) ezt Igiarto Georg feleól hogy azt monta volna, 
hogy ha Az Zorosban talalna Igiarto Ianosnet 
tahat Az Sarban kewerne Monda Az Az-
zony, Am Az esseh kwrwafya Igiarto Georg eleól 
talala Az zorosban de Nem Mere el tazithany 
[Kv ; TJk IV/1. 137]. 1606 mikor osuat János az 
sakot el tazitia hogj ki rasza az keòrtuelt beleóle, 
Kedej Lŭkaczne megh fogia az sakot s ne(m) 
hadgia ki raznj [UszT Blasius Kouach de Rugon-
falua* lb vall. - aU ]. 1631 Azt lata(m) hogi ez 
az szegeny Borbély Lukaczne az sarba fekszik vala, 
de en azt ne latta(m) ki taszitotta el [Mv; MvLt 
290. 50b]. 1634 Bándiné ki futa molnár Georgy-
nűl utanna, monar Mihály is el tazita, es az labaval 
rűgdosa azt latam [Mv; i.h. 291. 31a]. 1745 
Diosi Sámuel Vr(am)at . . . adorialvan ă maga 
Házában eltaszították, és mint öreg beteges ember 
fel nem kelhetvén a ' főidről, à Ládát Kamárájábol 
pénzestől edgyűtt elvitték [Torda; TJk II. 37]. 

4. elhárít; a respinge; abwehren. 1807 (A) 
szalonnának égeszsz árával több ízben is meg-
kereste a' bé-panaszlott Al-pereseket de hol othoii 
nem kapta, és a’ midőn othon kapta-is hol égy, 
hol más ki fogásokkal [kívántak a’ panaszlo fel-
perest magokrol el-taszittani [Dés; DLt 198]. 

el taszítás eltolás; împingere mai încolo; Fort-
schiebung. 1747 Josziv . két éczaka estétül 
fogva virattig az uraság malmát pusztájában hagj-
ván az felső malomban volt, melly eczakák(na)k 
egjikén az malmok az jég miá tojulást szenvedvén 
az Molnárné kéntelenítetett az Majorban recurálni 
és honnanis Segítséget hiot az jégnek el taszítására, 
különben ha az Molnárné nem advertálta volna 
a jég a malmot öszve rontotta volna [Déva; Ks 
112 Vegyes ir.]. 

eltávolítandó mellőzendő; de evitat; was außer 
acht zu lassen/übergehen ist. 1849 Mig a' szem 
borongatás len ruha által ezen szem vízzel foly-
tatándatik a’ ruha a' szemen egyszer se száradjon 
meg 's az alatt etzetes étel, édes tej, turo, bor 
pálinka s kŭllég telyességgel el távolittandok 
[Etéd U Pf. Kendi Ferenc lev.]. 

eltávozás elmenetel; plecare; Fort/Abgang. 
1676j1681 előbbi Supplicatiojara vőt valaszo;na 

szerint, innen való el távozásom utan többet Hat 
forint Taxanal, es annyi napokigh való klakazasnal 
rajta ne exigallyanak [VhU 460. — aA Thököly 
Imréé]. 7706 Ezen Udvartól a Nimet el tavo-
zása után Gödri Ferencz Sergebŏl való katonák 
vittek el buzat cub. 60 [Hsz; Törzs. Rákóczi 
Ferenc lelt.]. 1806 igen sok nagy fontos okok . . 
az én innét való el távozásomat nem engedik mivel 
legottan a’ ngod dolgai félbe szakadnak, és ha én 
nem nogatom füstté válnak [Mv ; Ks 101 Thuroczy 
Károly lev.]. 

eltávozhat elmehet; a putea pleca ; ab/fortgehen 
können. 1609: Voltanak dolgosink . . Mágunkisa 

ot Naplottunk mert el sem taúozhattu(n)k hogy 
Az Nap Zamosok heaban ne Mulassak az Napot 
[Kv; Szám. 126/IV. — aTi. a sáfárpolgárok]. 

eltávozhatatlau elkerülhetetlen; inevitabil; un-
vermeidlich. 1616 Jelente Swkeosd Miklós Vram 
hogy Petky János vramnak vetette volt zalagban 
Vdwarhely zekben Zent Peteren leweő portioiat 
el tawozhatatlan zwksege mia bizonios summa pén-
zért [Szentpál U Ks 42 C. 8]. 1658/1800 Mind 
az által gyakrabban azokon szokta boszuját állani, 
az kik az hartzoknak bizonytalan ostablajan kocz-
káztatvan életeket, ugyan ingerlik s szorgostattyák, 
azt az el távozhatatlan kasaásta [Gyf; BLt. — 
aÉrtsd: a halált]. 

eltávozik 1. elmegy; a pleca; fort/weggehen. 
1574: Minden kapun Minden Nap egy egy tyzed 
Eoryzzen,.. . Towaba senky keozzwlek keowetes 
nelkwl ely Ne tawozzek az kapuról Es egyzer 
eginel teob ely Ne Mehessen, hane(m) az Meg 
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Ieowen vgy Mennyen Mas [Kv ; TanJk V/3. 103aj. 
1587: Nemi nemeó okokért fogta wolt megh Kemeny 
Janosnç Azzonyom az eo Jakotelky* Jobagiat 
Markos Jmrehet, mellyet mi eleóttúnk weonek kj 
kezessegen . . . Jlljen móddal hogy Kemeny Bol-
disarnak Eóreók Jobbagia lezen, ha peniglen az 
Jobbágysághoz nem tartana magat es walami 
okokbol el tauoznek az Kemeny boldisar feoldereól, 
keotek ki mi eleóttwnk magokat hogy ket szaz 
frton maraggianak [Gyerőmonostor K ; KP. — 
•A közeli Jákótelkéről való. bKöv. a kezesek fels.]. 
1610 : euuel foganak szembe, azért uoltam zolga, 
ne tauoztam uolna el a’ marha melleŏll [UszT 4. 
9b]. 1645 minden ertelmes es jo gonduiseleo cze-
ledes hazi gazdaknak, ez az eő Tisztek es hiuatal-
lyok, hogy mikoron az eö edes hazok nepe keozzül 
hazoktul el tauozuan ualami tauoly ualo feoldre 
menni igyekeznek, addigh megh ne indullyanak 
miglen hazok nepenek bizonyos instructiot hagy-
nak, hogy miglen eö neki oda ualo kesese leszen, 
tudhassak magokat mihez tartani [Erdőszengyei 
MT; Told. la II]. 1737 : el ne távozzék Abosfal-
várol, mivel minden órán jöhet kedvétlen hir!: 
[Abosfva KK ; Ks 99 Bálintit György lev.]. 1763 
elete meg liagyatik, vgj mindazáltal, hogy az 
holnapi vásár napján hóhér által pellengerben 
kéményén tövissel megverettessék, és a Városrol 
ki kesertetven, ezen helyről el távozzék, hogj soha 
itten ne láttassék, kŭlenben ujj abban el fogatik, és 
akkoron ujabban megbüntetését vészi [Torda; 
TJk V. 180]. 1846 Darvas János . . . bé szala-
dott a’ Donovák Lukátsné boltyába — s ezzel 
Virág el távozat [Dés; DLt 530/1847]. - L. még 
ETA I. 75. 

2. (vallásától) eláll, (vallást) elhagy a se lepăda 
de credinţa sa, a-şi lepăda religia: von seinem 
Giauben abfallén- 176ô ? az Insok . . . szŭletéssek-
töl fogva Reformátusok voltanak . . . Nagy attyok 

. . születések után Catholizált, már pedig az eö 
Felsége kegyelmes rendelései tsak az olyakat vetik 
proscensio (I) alá, kik a Catholica Religioban, vagy 
születtek, hŭttek letetele mellett arra álván. igaz 
hűtek mellől el tavaztanak [Torda; TJk V. 333]. 

3. eltávolodik/tér; a se îndepărta; sich ent-
fernen, von einer Sache abrücken. 7677 Mely 
cselekedetin kglme(dne)k nem ke vesse csudálko-
zunk, kitől s honnan vŏtte azon Authoritást! 
az Nemes ország (na) k affele Potentiariuskodokrul 
irott Articulussitol igen el tavozat [Wass. A fej. 
Vas Jánoshoz]. 

4. kivész; a pieri/dispărea; aussterben. 1653 : 
(A várat) elhagyták az emberek, az épittését 
megunták, nincsen becsületi, maga most más álla-
pottal vagyon épitve a mi jámbor atyáink indust-
riája által; mely industria, látom világosan, hogy 
a mostani ifjú tanács uraimtól eltávozott és tel-
jességgel elfogyott [ETA I, 93 NSz]. 

Ha. 1806 el ne távozzék [Dés; Dlt 250/1808]. 

eltávozott elment; plecat; weg/fortgegangen. 
1653 Bizonyos dolog azért, hogy ha lágyan vi-
seltük volna magunkat, és kemény gondviselés 

nem lett volna reánk: tehát el nem kerülliettiint 
volna soha, hogy lábbal nem vontanak volna ki 
onnat, a mint az tőlünk eltávoztak (!) mondják 
vala — azért menének el s nem akarának velünk 
itt maradni és épitteni* [ETA I, 77 NSz. - *Ti. 
a mv-i várat]. 

eltávozta vki elmenetele; plecare (a cuiva) 
Fort/Abgang. 1849 : Krizsán Mária eltávozta 
után megjelenik előttem a most érintett vendéglő-
né . . . jelenti a Wendler úr fogadósnéja is, hogy 
neki is adós [Kv; Végr. Vall. 4]. 

eltávoztat 1. elhárít; a înlătura; abwehren. 
1571 Ertyk eo k. varoswl aztis hogy Az ely mwlt 
gywlesbely zoòk Megh Nylathkoztak Vayda vrunk-
nak es gywlay Myhal vrainnak, kybeol Nehessegis 
Thamadot volna az vraimra feokeppen hogy Gyw-
lay Myhal vramat megh Nem Beochwltwk volna, 
Ely akarwan Tawoztatny Minden haragra való 
okoth, Az vayda vrunknak ev Naga(na)k kewan-
sagara Mostan eo k. varoswl Esmet vetettek 
egy vonasra* fl 1 [Kv; TanJk V/3. 43a. - *Ti. 
rendkívüli adót]. 1577 : Az Colostromba való 
Balwanyozas felól zoltak eo kegmek Miért 
hogy penig napról napra howa towab az balwa-
nyozas mind erot vezen, kybeol Ieowendeo rom-
lást es vezedelmet Remeinek lenny . . . , 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’ feyedelinet, es ha lehet e’ dolgot tawoztassa 
el eo kegmek [Kv; i.h. 156b]. 1630 mi Nemze-
twnk(ne)k romlását es az kereztien Uerontast akar-
ua(n) minden tehetsegwnkel el tauoztatni, mikor ez 
mostaniéi eöttwnk fen allo differentiak(na)k comp-
lanalásáért az Tekintetes es Nagos Rákóczi György 
Ur(a)m(ma)l szemben löttwnk uolna, keöztwnk 
ualo sok tractatusok uta(n) ueghre illien uegezesek-
re mentwnk [Törzs. Bethlen István okl-ének egy-
korú hitelesítetlen más.]. 1671 : ez utannis igen 
el tauoztassanak eő kglk minden gywleőseghett 
nemzeò legh kisebbik alkalmatossaghotis; hanem 
egymás szeretetiben ellyenek eő kegek [Dés; 
Borb. I. ogy-i biz. jel-e]. 1726 Mint hogj tőbb 
sokkal is az Acquisitum mint az Aviticum, arra 
czélozok benne, hogj az gyűlölséget kŏzőttők in-
kább eltávoztassam, azért edgjik sem controver-
talhattya kőzzűllők hogy az Aviticumbanis Dis-
positiot tettem, és az meilyik controuertalna, 
annyivalís inkább violálná az én Dispositiomat, 
. . . semminemű Acquisitumimbol ne participa-
lodgjék [JHb XXXV. 21 Jósika Imre végr.]. 
1764 Murvai János mezítelen kardal utánnak 
vágott, midŏnís a következhető rósz consequen-
tiat az kardnak ajtóban lett meg akadása távoz-
tatta el [Torda; TJk V. 238]. 1815: a ' Falusi 
Exáminált Bábák azon tanult Mesterségeket, egy 
átalyában minden Aszszonyoknak szabad lévén 
bábáskodni, nem gyakorolhattyák ; ezen ren-
detlenség el-távoztatására nézve szűkségesnek 
találta a’ Királlyi Gubernium . . . ki hirdetni . . . 
[Kv; TVLt rtlen gub-i rend. 1393]. 
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2. elkerül; a evita; vermeiden. 1597 Myert 
hogy az psalterium az templu(m) bely az zaz 
renden mind el zakadot volt, hogj az gyakorta 
való Irast es munkát el tawaztassúk, vettünk 
Biro vram akarattiabol ahoz 117 pergamenomat 
p(er) d 90 [Kv; Szám. 7/III. 30 Egyhfiak szám.]. 
1623: Nem kyczyn Bwsulassal Lattwk sok ka-
raynkat es fogíattkozasunkotth gonduiselettlensege 
myatth, mellyeket hogy ell tauoztasson es az 
Vduarbirosagnak tiztinek megh feleilyen . . . 
keuantatik hogy az Ide ala megh irt t modok zerent 
viselyen gondott Ideyn [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1676/1681 az ujonna(n) be állott 
német vitezekből állo szolgaim ă mennyire 
az emberi giarlosagh engedi ä karonkodast, ru t 
szitkozodast, atkozodast el tavoztassák, ha eö 
sz: Felségetöl megh aldatni kivannak; es az er-
demlendő büntetest e vilagh szerint is el akarjak 
kerülni [Vh; VhU 661]. 1781 az alkalmatlan 
perlekedést is el-távoztatni akarván; . . . illyen 
atyafiságos edgyezésre léptünk [NSz; Told. 3]. 

3. távol t a r t ; a ţine departe/la distanţă; ab/ 
fernhalten. 1585 : Veottek eo kgmek zemek eley-
be(n) az Zentpeter egy hazanak puztasagatis, mely 
miath az Egerek haborusagy az Jstennek Igyeie-
nek halgatoyt el tauoztattiak Nagy giakorlatossa-
gal onnét a ' puzta helyreól . . . , vgy mint Nyarba 
az Nagy hewsegh es az Zápor esseok, Tely wdeó-
ben az ho Eses, es egieb Zawaros hidegh zeles 
wdeok, fergetegek [Kv; TanJk 1/1. 6]. 1791/1798: 
Meszsze kelletik azokatis mi tőllünk el távoztat-
nunk akiket a' pénznek szerelme, vagy remény-
sége indíthatna a mi gyülekezetűnkb(e) való vá-
gyódásra [M.bikal K ; RAk 27 püsp-i kl]. 

Szk: kit az Isten eltávoztasson a. mitől Isten 
mentsen/oltalmazzon/óvjon/őrizzen. 1542 w k. 
felne azon, hog az keth wayda ream zalanak 
Fogarast az raboknak zabadolasokert, kyth az 
ur Isten mwtholonk el thawozhasson [Fog.; LevT 
I, 17 Petrus Orozy lev.]. 1574: Kewannyak eo 
k. varosswl hogi legien Rendeles Byro vram es 
Az Thanachbely vraimtwl Az varas Nepe keozet 
Mind Twznek Thamadasa feleol, Mind penig kylseo 
Ellenzeg feleol ha Thamadna kyt Isten ely tawoz-
tasson kinek myhez kellien Magat Tartany, Es 
kinek howa kellyen Menny, Es mykeppen kellien 
chelekedny [Kv; T a n J k V/3. 104a/. 1600: Az 
vasarnapy korchyomaroltatas feleol vgy zollanak 
eo kgmek hogy megh engettessek pro tempore de 
chyak Addigh valamegh valamy oly inconuenien-
tia Nem talalkozyk varosunkra kyt Jsten tawoz-
tasson el [Kv; i.h. 1/1. 361]. 1660: Ha peniglen 
(:kit az I(sten) el Tavosztasson:) az Országhnak 
budulássa, az vagy Futamássa Törtinnek 
[ Kérő SzD; Wass/ * — b. amit Isten ne adjon. 
1589/XVIII. sz. eleje : az Jnasok es Legenyj Ren-
dekis az eő hoszszu betegsegekben, vagi sęrúes 
miat való niomorusagokban, segittessenek, feő-
keppen az szegenie, mely eseteket Jsten el táuosz-
tasson [Kv; KőmCArt. 25]. 1592: az ieóuendeo 
Mind Zent Napiara az Vy Cal(endarium) Zérent, 
tartozzam minden fogiatkozas nekull, eò kemenek 
Jakczj Anna Azzonnak, es kit isten ell tauoztasson, 

holta vtan maradekanak, . . . 73. magiar fo(rin)tot 
es d. 55 kez Penzull megh fizetnem [Perecsen 
Sz; WLt]. 1600: En Geresj nagy Micloc-
Eskŭzeom az attjara, fiŭra, es az Zent lelek Jsţenre, 
az telljes szentt haromsagra, hogy en az en. vram-
nak, az vytezleó Bathorj Peternek fiürol fiŭra 
ŭalo órókeós jobbagya leszek . . . Ha peniglen 
valamj gondolathombol ( : k j t t Jsten ell taŭoz-
tasson:) az eò keglme neŭett el hadnam es vralnj 
ne(m) akarna(m) . . . myndenŭ t t engemett ker-
gettethessen . . . es Engemett megh foghasson [Sz; 
WLt] kitől Isten eltávoztasson mitől Isten ment-
sen, amit Isten ne adjon. 1603 : ha leanjom Radaj 
balintne Magtalan megh halna kyteol Isten ol-
talmaza es el tawosztasson ígj az Jozagjs k j t 
kezeben bochjattam (I), az en gjermekjmnek vizza 
zalljon vagj mj(n)t chjapon kochjardo(n) Salyba(n) 
oszdon zenaweresen* hwl egj hwl ket haz iobagj 
[Csapó KK ; J H b XXV/23. - aM.ózd AF, O.ko-
csárd, O.sályi és Szénaverős, mindhárom KK]. 

4. •?' 1671/1681 Udvarbiro Uramnak illik eszt 
à nem ighen tisztességes emlekezetet el tavoztatni, 
és magát az Instructiohoz tartani [Vh; VhU 
677]. 

eltávoztatás 1. elhárítás; înlăturare, respingere; 
Abwehr, Behebung. 1570 Myert hogy az fewnepek 
keozet való per patthuar Nagy haboruzagot zokot 
hoznj . . . Annak ely tawostatasara eo kegek 
ígérik Magokat az Ajandeknak es keolchegnek 
megh adasara, De vgy hogi Byro vram thanachya-
wal az perthwl Bekeseges legien [Kv; TanJk 
V/3. 5b]. 1578 : Az pechyne keonyeorgesset penig 
es kewansagat is ertettek eo kegmek, Azért eo 
kegmek Nagiob dolognak es galibanak el tawoz-
tatassaert wegezteka [Kv; i.h. 176a. — aKöv. .a 
végzés] 1619 : az mikor az Orzagnak oly expedi-
tiojara Taxat, vagy egieb azokra rendeltetet dolgot 
imponálná az varmegye, ökeglme Zabo Dániel 
vram oltalomnak okaertt, es karnak el tauoztatasa-
ertt io gonduiselesel legien feleölleöka [Kv; Törzs. 
aA falu jobbágyai felől]. 1665: Továbbá mesterre-
meknekis collatiojat akarva(n) eo Kege be szol-
galtatnj az B. Cehnek, mivel noha . . . vaczoranak 
idejen szokott volna az celebraltatnj, mind azonaltal 
az mostanj sok féle ideghen nepek(ne)k i t t varo-
sunkb(an) való letelek miatt, az Etszakanak ide-
jebŏl keovetkeztetendeo alkolmatlansagnak el ta-
voztatásáért rendelték eo Kegek Ebédnek idejére 
[Kv; öCJk] . 1710: obligálá magát . . . Horváth 
Gyŏrgi Ur(am) az praespecificált kezesek(ne)k ugi 
hogi magok károk el távoztatásáért, az magok 
hasznokra valami job formáb(an) való Contractust 
Csinálhatnak ollyant Csinálhassanak [Csíkszereda; 
Borb. I]. 1739 : továbbra való gonosz Consequen-
tiák(na)k s Scandalumok(na)k eltávoztatására, 
mind két Inctusnaka serio injungáltatik, hogj . . . 
se titkon, se nyilván, se éjjel, se nappal, és semmi 
hejen egj mással társalkodjanak, egj máshoz ne 
járjanak, egjgjütt ne beszéllyenek, egjgjŭ t t ne 
egjenek, ne igjanak [Dés; J k 314b. — aLiszkai 
Benjaminnak és Lakatos Máriának]. 1761 ha . . . 
Baro Jósika Imre Ur a Jószág (na) k Conservatio-
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jára, vagy Militia fel álitására, vagy a Király 
Adojáb(an) vagy az Éhségnek el tavoztatásáért 
vagy egyéb nevezetes történhető dolgokért, Pénzt, 
Gabonát vagy egyebet expendálna eztis . . . tar-
tozzanak . . . különösön Deponálni [Branyicska H ; 
JHb XLV]. 7875: azon falusi Birák a’ 
kiknek Határain mennek keresztül azon marhák, 
a’ vetésben, és a' széna füvekben okozhato kárnak 
el távoztatására nézve, fizetésért sem adnak a' 
Csobányok segítségére Strásákot [Kv; DLt 361 
gub-i nyomt. rend.]. 

2. elkerülés; evitare; Vermeidung. 1571 veot-
tek ezekbe Menye kylĕmb kylěmb fele gonossagok 
es karok Ieottenek az chaplarok myath, kyk nem 
Iol I artanak ely az eo Tyztegben (!), kyk myat 
kylseo nepektwlis gonozt hallanak eo K. Melinek 
ely tawoztatasaert vegeztek egenleo akaratai eo 
k. hogy Ennek vtanna senky Borát chaplarral 
Ne arwltassa Sem penigh vendegenek Enny Neh 
aggyon [Kv; TanJk V/3. 51b]. 1586 veottekis 
eo kgmek ezekben hogy effele Iffiûsagh az testnek 
doha myat ez eleot való wdeokben halaira bete-
gedtenek, Ennek es effeleknek el tawoztatasaert 
Vegesztek varosul hogy egy Eleoben Niolcz keo-
zeonseges emberek valaztassanak, kik Io Reggel 
az temeteo helyen keszen lewen zerzamokal, tá-
laltassanak . . . Ássanak Syrt es eok hordozzanak 
a’ holt testeket [Kv; TJk 1/1. 3 3 - 4 ] . 1657: 
valamint a jót követésre, úgy az vétkes dolgot 
is eltávoz tatásra való példájért nem böcstelenítésre 
való intentióval ha jelentem, érette meg ne itíl-
tessem [Kemön. 17]. 1676)1681 ã Confusionak 
el tavoztatasaert adgyon mindenkor ã korczomaros-
(na)k Cédulát, mellyik bor mire ment [Vh; VhU 
658]. 1731/1768 mostani kevés Substántiámból 
állandó és helyes Rendelést a' Gyermekeim 
között következhető viszszá-vonásoknak és izet-
lenségeknek el-távoztatására nézve akarok tenni 
[Kv; Ks 14. XLIIIa Kornis Zsigmond végr.]. 
1771 : Mivel ennek előtte történnek a' B : Czéhba 
holmi haszontalanságok ember Szollások Csufon-
dárosságok, és egyébb illetlen dolgok, ezeknek el 
távaztatására, illyen punctumokbol állo Disposi-
tiott végezenek® [Kv; FésűsCJk 20. — aKöv. a 
végzés]. 1800 A miket a Vaskő szüksége el tá-
voztatasára . . . méltóztatik társaságunk elei-
ben szabni ahoz szorossan hozzá fogunk tartóz-
kodni [Torockó; TLev. 9/31]. 1816: Orbán Mihálj-
né az nagy Szükségben az éhei halásnak el 
távoztatásaért kére Balog Mártontul hogy adjon 
egy Véka tiszta Búzát [Szentimre MT; BalLev.]. 

3. megszüntetés; înlăturare, încetare; Abschaf-
fung, Einstellimg. 1554 ě- En feyrdy ferench sardon 
ez en zwksigymnek kwlen kwlon el tawoztatassayrt, 
sardon szaz istwan haza ky wala attam orok 
arron Somaj balint vramnak es az w felesigynek 
Katalin azzonnak orokke meg hihatatlan kypen 
[Sárd K ; Törzs.]. 1566 : dobokay Imreh . . . gyer-
mekjnek es attyaffiainak, es mindeneknek akar 
mely newewek legyenek terheket magara tel-
lyessegel fel wewen Jeles zewkseges dolgainak el 
tawoztatasaert vethe my Előttünk zálogán, fwz-
kwthj, zentmihaltelkj es septerj rçzeit . . ., Ez 

vitezlew visseleny miklosnak, kyraly Ewfsge di-
rectoranak nyolcz forinthba [Gyf; J H b VI/14]. 
1587 holot Immár Ilona Azzony az Maglas 
Tamas elseo Vra Neweth el valtoztattwan, Sámuel 
deákhoz Ment hazas tarsol, Azért minden ketseg-
nek el tawoztatasaert, itüteók az Arwanak Jowara 
az Azzonnak Hona Azzonnak hwtit Venni [Kv; 
KvLt Inv. I. 2.1]. 1663 : nemű nemű nagy szük-
sigemnek el Tavoztatasaert kölletet egy darab 
Erdőmet Zaloghban el adnom. Horvát István 
Sogor Uramnak es felesigenek Tompa I lonanak . . . 
Tompa hazi hatarban 11 magyar Forintban [Tom-
paháza AF; RLt 1]. 1745 : Constált hogy veresen 
latotot az A. Fia mellyet nem kel vala tselekedni; 
hanem meg fogni, és tuvábra való Contraversia 
el távosztotására, az Udvar fogságában hozni 
[H; Ks 62/16]. 1794/1795 az illyen rendelet-
lensegeknek el tavoztatasara más jobb modot 
fel tanálni alig lehet [M.bikal K ; RAK 13]. 

4. távoltartás; îndepärtare, ţinere la distanţä; 
Fernhalten. 1731 Az Ház fel Verők(ne)k, ej jeli 
Lappangok(na)k s minden gonoszságot Cselekedők-
(ne)k el Távoztatására Circálást Concludaltunk 
fel allitani minden etczakára 12/12 Circalot* [Dés; 
Jk 414a. — aKöv. a neveknek tizedenkénti fels.]. 

eltávoztathat 1. elháríthat; a putea înlätura; 
abwehren können. 1791 : hogy ez után, a két 
Mlgos Atyafiak Tisztei kőzött a Széna fűben bi-
zonyos jel esmértetnék s à viszongás is el távosz-
tathatnék ezen . . részek kűlőmböztetésére nagy 
borozdálo ekével Borozda huzattattassék [Szász-
sztlászló TA; JHbK XXVI/10]. 

2. elkerülhet; a putea evita; vermeiden können. 
1623: Az Ioszagnak Confusae való Zolgaltata-
sanall semmy Egyéb Nagiob pwztulast nem zokott 
zerzeny, mellyet hogy eltauoztathasso(n) az Jo-
zagh Zolgaltatasb(an) illyen Rendet Tarchion, Az 
Egez Jozagott ózza három rezre igen igazan 
[Szu/Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1792 
azon fenn Declaralt Királlyi parantsolatot 
maga Circulusába mindeneknek publicaltassa, és 
hogy kiki következhető kárát el tavosztathassa 
ertésére adgya [JHb LXVI/30 gub.]. 

3. megszüntethet; a putea înlätura, a putea 
puné capăt; beheben/abschaffen können. 1578: 
kéryk Biro vramat hogy . . . chynaltatna megh 

az zeoleo keozt való vtakat, hogy a keóssegnek 
panazzat tawozthassak el [Kv; TanJk V/3. 173b]. 
1681 a ' Connumera(ti)o és Inventálás alkalma-
tosságaval, a' sok féle egiben jőhetŏ dolgok ebben 
a' formaba(n) nem Comportaltattak, . . . most . . . 
a' Connumerator cselekette azért; hogi a ' D(omi)-
nus Terrestrisnek unadalmat el távoztathassa, és 
ezzelis könnyebb, s serenyebb munka ja lehessen 
mind ezeknek procurralásaban [ÁLt Urb. 2]. 
1769: Tapasztalya a Cont. Tabla hogy gyakron 
Némely Regiusok Tudatlansági mián, Nagyho-
mállyok és kétségek származnak az Inquisitoriak-
ban . . . , mellyet hogy el távoztathasson a Tabla 
végeztük hogy . . . azon Bizonságak közül a kiket 
itil szükségesnek a Tabla, személy szerént a Pere-
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sek(ne)k Törvény szinire kell liini, és állittani 
[UflzLt XIII/97]. 

eltávoztathatás az elkerülés lehetősége; posibi-
litatea evitării; Vermeidbarkeit. 1738 .ú Mint hogj 
Városunkb(a) sok Czigányok telepedtenek, kik 
miatt tűz által lejendő kárunk (na) k eltávoztatha-
tasa végett és egyéb incommodumok(na)k is evi-
tatiojára Concludáltatott hogj hajtattassanak 
ki a' Városrol, a' Nms Város Czigannyin . . . kivül 
[Dés; JK 502b]. 1796: ha hol ne talán illyetén 
metalis differentiák adtak volna elŏ magakot 
azokis a jövendőbeli következhető, kedvetlen Con-
sequentiaknak el távoztathatásokra, nés.ve Sopial-
tathassanak [Kük. J H b XX/34] 

cltávoztathatatlaii halaszthatatlan, elodázhatat-
lan; de neîntîrziat, care nu suferă întîrziere; unauf-
schiebbar. 1599 : az Vitezleó Chyerenj Lazlo 
zcmüye zerinth mi eleonkbe Jeowen . . theon 
my eleótteónk illien vallast; Mikeppen eó bizionios 
es el tauoztathatatlan zwkseghe miat kinzeriteth-
uen es hazayabol idegen orzagba Hawaselfeóldébe 
vitezségh es embersegh tanulny bizonios zolgalattra 
igiekezuen mennj es magat keóteleznj, hogy Iambor 
zolgalattya vthan kereset es talalt Jokbul, az teob 
it Erdeljben zallagban leueó haznossab Jozagit 
iob móddal haza jeóuen idege(n) kezbeól megh 
valtliassa, es kezehez vehesse [Dés; SLt 29. J . 
10]. 1621 bizonios eltauaztathatatlan zwksegteol 
kenzeritetuen, kelletet uolt az eo hazoknak feől-
deben es kertiben egy darabot el adni es idegeníteni 

Baniay Peternek bizonios arron [ K v ; RDL 
I. 115]. 

eltávoztafhatik 1. elháríttathatik; a putea fi 
înlăturat; abgewehrt/behoben werden können. 1791: 
hogy ez után, a két Mlgos Atyafiak Tisztei kőzött 
a Széna fűben bizonyos jel esmértetnék s à viszon-
gás is el távosztathatnék ezen . . . részek kŭlőm-
böztetésére nagy borozdálo ekével Borozda huzat-
tattassék [Szászsztlászló T a ; JHbK XXVI/10]. 

2. elkerültethetik ; a putea fi evitat; vermieden 
werden können. 1679/1681 : A Nemes Vármegyéhez 
es minden szomszédságbeli emberséges emberhez 
inagat eõ kglmea viselni ugi igyekezze, hogi karom 
távoztathassék el, jo akaróim eò kglme maga vise-
lese által szaporodgianak [Vh; VhU 679 — 9. 
•Az ub]. 

eltávoztatik 1. elliáríttatik ; a fi înlăturat; ab-
gewehrt werden. 1746 : Szent György napi Soka-
dalomnak előtte lejendő barom Vásárban . . Az 
Mezőség és más hellyekről hajtandó marhakot 

hiteles attestatio nélkül, hogy a/ Marha Dőgi 
el távoztassék bé ne botsássák [Torda; TJk III . 
25]. 

2. elkeriiltetik ; a fi evitat; vermieden werden. 
1647 az ö kgle rétin eddigh lŏt sok kar tetelek 
ez után el távoztassanak [Csejd MT; Told. 17a 

Huszár lev.] 1676(1681 fogiatkozast őkis ne szen-
vedgy(ne)k s à tékozlás is el tavoztassék [Vh; 
VhU 657]. 1785 : A Felséges Királlyi Rendelések-

be) k is nem a tzéllya hogy annak s observatioja 
miá illyeten Casusok és károk akár Communi-
tasok(na)k akar kűlenes Gazdáknak emergalod-
gyanak; sőt ellenben hogy azok el távoztassanak 
(Torockó; TLev. 4/11. lb. — ĂTi. az erdővédelmi 
rendtartásnak]. 

3. megszüntettetik; a fi înlăturat/desfiinţat/sup-
rimat; abgeschaffen/belioben werden. 1671 A 
Canonokba(n) a' mik nem obsolescáltattanak megh 
tartásiba(n) munkálódunk, mellyekb(en) a' mi-
nemű Ritusok observáltatnak, ugja(n) ezenekre 
ugy lattyuk ut nyittatik az Nationalis Synodusb(au) 
hogy el tavosztassanak [Szjk 117]. 1681 Min-
denik Malombol Sabbatalis jár az hunyadi P(rae)-
dikatornak és Oskola mesternek ennek előtte 
kezdetett terminussá ennek szombaton dellyesti 
könnyőrgeskor, s tartott vásárnapi dellyesti ha-
rangozasigh ; de hogy az vasárnapi munka el távoz-
tassék az kerestjen Urak ugi rendelték, hogi Szom-
baton nap fel jőtetől fogvan; vasarnap nap fel 
jőteigh légyen [VH; VhU 48]. 1815 ezen ren-
detlenségek melyek az Haza világos Törvénye 
ellen imit amott bé tsusztanak jövendőre nézve 
el távoztassanak [Kv DLt 361 nyomt. rend.]. 

eltávoztató elhárító; care înlătură, care facc 
să disparä; Abwehrer. 1654 En, Udvarhely széki 
Fülei Dániel Maczkos János* fia tellyes te-
hetsegem szerint karok(na)k el tauoztatoja; s, 
eo Ngok meltosaganak az menyb(en) tőllem lehet 
eoreghbitője leszek [Fog. ; KemLev. 1430. — 
•így, kétféle vezetéknévvel az apa és fia!]. 

eltávozlatódhat elkerülhető lehet; < putea fi 
evitat; vermeidbar sein können. 1781: a költség 
is el távoztatodhásson [Told. 27]. 

eltávoztatódik 1. elkeriilődik; a fi evitat; 
vermieden werden. 1671: Schizmatizalo probrosa 
denominatiok el tavosztatodgjának minden ű-
gjekezettel s engedelmességgel, hogy el háromlod-
gjanak allaborálunk [SzJk 117]. 

2. megszüntetődik ; a fi înlăturat/ îndepŭrtat; 
behoben werden. 1681: Hogy itt haezogon* in 
megh tudathathassek külső nemes embernel 
kinél mennyi zálogos főid légyen, hogy ez arantis 
az földes Ur kára el tavoztatodgyék, és az őrők-
segh ne ab alienaltassek, im seriesb(e) vetetett* 
[VhU 152. - 'Hátszegen. bKöv. a felsé-

rt távoztatta tik elkerülődik; a fi evitat; ver-
mieden werden. 1646: Hogy azért mind azok az 
alkalmatlansagok el tauoztattassanak az meny-
ben lehet, es hogy az kik keozüllünk hatreb ma-
radnak, keuesebb vezekedessel egy mas keozt 
el igazodhassanak, en az Istenertis azon keretn 
kegteket, hogy most ep es egesseges állapotiaban 
tegyen oly io rendelest es igazitast keoztŭnk, 
hogy ha Isten bennünket hatreb marazt, 
lehessünk mys hál adok kegtekhez s mondhassunk 
Iotis ketek utan [Bádok K ; J H b 111/72 kézdi-
polyáni Veres István atyjához]. 1671: Hogy 
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Touabis minden alkalmatlansagok el tavoztattassa-
nak es az varmegyenek Consensusabol az had-
nagynak kezében adatott Articulusok szerent 
Alatta valojt job modo(n) gubernalhassa, es 
Teóruenyekel eltethesse. Teczett my nekeònk 
hogy azt in omnibus punctis obseruallya, ob-
serualtassa alatta valojval [Dés; Borb. I. ogy-i 
biz. jel-e]. 

?eltavul elavul; a se învechi; veralten | el-
torhul; a putrezi; vermorschen. 1613: Az második 
haznak sendeljezese igen el tavult, de feokepen az 
erez felet es hatul az sendelj semire nem joo | Az 
reghi Istallonak felinel teobj az u t t feleol el tavult 
az sendelje epitetlen nem io ezután ahol iobban 
vágion ottis kel foldozás nekj [HSzj udvarház al.]. 

élte 1* bírt. szr-os alak éltem ~ életem, élted 
~ életed s tb.; viaţa mea/ta/sa etc.; mein/dein/sein 
usw. Leben. 1613: El meny bestie kurva az haztul, 
hon ne tálalhassalak, mert bizoni nem eltedre, 
lianem holtodra verlek, kezem miat megh kell 
halnod [KJ. Joan. Csanalos ass. kezével]. 

2. -Lben a. élete során/folyamán; ín viaţa sa, 
ín cursul vieţii sale; in seinem/ihrem Leben. 
1568: az mely liazba most lakyk Veres Antalne 

az attya azt monta Eltebe hogy soha senky 
el ne veliese az ő gyermeke tői az hazat és az szo-
loth a meg el [Kv; TJk I I I / l . 173]. 1570: Borae-
myzza Eotthwes Gergel ezt vallya hogy 
Sala Balint elteben szoksoka emlegette es pana-
zolkodoth neky rolab [Kv T J k III/2. 86. -
•Tollvétség sokzor h. bKöv. a panasz]. 1584: 
Nagy suliaitwa monta Daroczy János es felese-
geis hálálok eleót a’ fiók Daroczy Peter feleól, 
Mondwa(n) lm az hitwa(n) essez, mayd ky veszt 
minden Marhambol, Azt sem tudom mely oraban 
rea(m) Ieonnek es ky pechetelnek hazamból 
Daroczy Ianos eltebennis suhaytott ezenkeppen 
[Kv; TJk IV/1. 229]. 1592: Hogjha az en keóte-
;sem zerent . . . Bathorj Elekne Azzoniomnak 
Jakczj Anna Azzonnak . az feliull megh Neuezet 
Napon, vagj penigh annak vtanna Ell nem had-
nam foglalnom (!) maglia erejeŭel az en 
Jozaghomat, . . holtom vtan, auagj eltemben 
Tehát azkor bely Zabolcz Varmegiej Vice Ispá-
noknak Birajuall egjetemben, legjen hatalmok 
en keótesem zerent Bathorj Elekne Azzonio(m)-
nak, avagj gjermekinek . Rez Jozaghomat 
kezekben adnj [Perecsen Sz; WLt]. 1783: az en 
eltemben az . . . Ház hellyek mind az Exponens 
Ur elei biradalmakban voltanak [Mezősámsond 
MT; Berz. 5. 43. S. 87], b. amikor még élt, 
amikor még életben volt; cînd mai trăia, cînd 
era încă ín viaţă; als er/sie noch am Leben war. 
1570: Ew egyzer megh Kaytar Balas elteben 
Ment volt hozzaya hogy pénzt kerne theole Es 
Nem adot [Kv; TJk III/2, 203]. 1582: Anna 
Leány Leorincz Kowachne Zolgaloiaa, Égkor 
Igiarto Georgnel lakom vala a' meg holt felesege 
Jdeyen es elteben, Égkor kiztetny kezde engem 
ez Igiarto Georg, Akar vala tiztessegemben prat-
ticalny [Kv; TJk IV/1. 72. - aTollban maradt: 

vallja]. 1592: en az te wradnak Elteben penze-
deth el pechietlöttem [UszT]. 1604: Galfy Mihalj 
Vram éltében az Janosy Mihalj taua neuy helíbelj 
zena fúuet az Lengélffaluí hataron tizenket ezwst 
tallérért zalagositotta él Zombatfalwy Leòrinch 
Peternek [i.h. 20/127]. 1622: minden nemw neuuel 
neuezet hellieken leueó Jószágát, kit ekkedigh 
mind az szegeny ura elteben, s mind az utan 
birt, most is bir, hagia es valla Angialos 
Janosne Azzoniomnak [Nagyernye MT; Bál.]. 
1753: Néhai Csáki Sigmond éltében azon Jószág 
után való Szántó földek Csáki Sigmond vr részére 
el barázdáltattak [Nagyalmás K ; J H b XX. 9]. 
— c. amíg él; cît trăieşte; solange er/sie lebt. 
1552: Iltemben neh haborgasson [Berekeresztúr 
MT; KvAkKt 344]. 1570: kery wolt zas János 
Barbely Lazlot hogy engedne eoneky három lab 
nyomneli feoldet . . . , Myert hogy eoneky Barma 
zekere vagion, lenneh vduara tagasb hozza, Es 
ha megh Engedne kes lenne Minden koron mynd 
az ew elttb n, Szeot megh gyermeky es thar-
toznanak Eoreokke az keozth thartany az eonen 
keolchegekel [Kv TJk III/2. 162]. 1608j 1609: 
az Neűezetes es nemes szemelj szamosfaluy 
Mykola Ersebett Aszónj teőn Jllen testa-
mentomott . . ha Jltebe valaky Ez Geôreô 
Monostorhoz tartózó Joszágott Megh valtanajs 
Toldalagj János vramtul tehát Eo kegje vegje 
Feli az pynzyt [M.gyerőmonostor K ; JHbK 
LVII/49]. 1708: Szép kenyerű Sz. Mártonb(an)a 

idvezűlt Kapusj György Uram az Ecclesia fóldin 
ex ruderibus fogot fel egy darab szŏlŏ hegyet 
a’ Sz. Partialisnak tetzesibŭl ugy hogy eltéb(en) 
gvűmőlcsivel ellyen eö kgylme [SzJk 353. — 
aŠzD]. 

Szk: jó -Lben élete derekán/teljében. 1737: 
hallottam az édes Anyámtol jo éltiben [Barátos 
Hsz; HSzjP]. 

3. éltig élete fogytáig, holtig; pînă la 
sfîrşitul vieţii sale, pînă la moarte ; bis zu seinem/ 
ihrem Lebensende. 1507: Eleozor hagyom az En 
felesegem <nek> az Bozy tot mynd az mólóinál 
egyetembe . . . <I>llyen kepen hogy Eue legyen 
Elteyg azval Jgyk (1) germekem Ne oztozzek 
[Kv kör.; NylrK VI, 186 Cheh István végr.]. 
1542: Az Istennek wthanna es az ew nag kegel-
messeges engedelmebol eltygh walo zolgalathomot 
irwm kegelmednek myntli kegelmes wramnak 
[Fog.; LevT, 16 Petrus Orozy Zalay Janosnak 
,,Fogaras waranak ewrewk wranak"]. 1578: Monda 
Erre az Annya Frwsinazzonnak, Jo fiam Ne 
háborgás engem most, hagy Beket ennekem El-
temig, Megh latod hogy holtom vtan wgyhagiok 
mindent hogy Emberre lehettek wtanna, es Nem 
panazlas Reani [Torda/Boldoc TA; Thor. V/14 
Joh. Zekely (55) jb vall.]. 1606: tudom hogj 
a' honnat àz Galfi Istuan louait ferenczj Georgj 
be uitette àzt az heliet elteigh Jánosi mihalj 
bírta [Bardócfva U; UszT 20/159]. 1617: az 
Jakabfalui Kayczya Marton Leorinczj Ferenczj 
Pal Gergelj az utan Beczj Imreh Vramot 
szolgalak eltekigh [Ksz; BLt 3]. 1682. Mind 
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ezeken kűwfllis penigh ingó, és ingatlan jok, s 
edgyetmások, akar mi nével nevezendeok, es 
házi eszkeozeok, mind azokatîs hadtam fe-
leségemnek, hogy ugy élhesse, bírhassa, usurpál-
hassa, s, ugy disponálhasson beleolleok â mint 
szintén akarja . . . Es igy éltéig sécuritással ma-
radhasson mind ezekben ez neki testált jókban 
[Kv; RDL I. 160]. 7795/7800: Groff Toldalagi 
Farkas Úrfi . . . Rákosi Istvánnét ki akarta hányat-
ni a ' . . . Jószágból újra meg égyeztenek ismét, 
hogy éltéig lakhatnék benne, s midőn meg-holt, 
Osváték Puskával őrizték a' Joszágot [Told. 30]. 

elteker-facsar elcsűr-csavar; a suci şi a învîrti, 
a rästălmăci; drehen und wenden. 1796: De én 
talám nem oknélkül tartok attól, hogy eltekerik 
fatsarják e' dolgot; a ' világosságot homállyal 
bé borityák, az igazságot elpalástollyák [Ger-
nyeszeg MT; TL. Málnási László ref. főkonz. 
pap lev.]. 

eltekereg ellebzsel/lézeng; a pierde timpul um-
blînd hai-hui; verschlendern. 1755: napakig el 
tekergettenek nálla a féle isméretlen emberek 
[K; Told. 3a]. 

eltékozlás elvesztegetés ; risipire ; Verschwen-
dung. XVII. sz. v.: tudode kinek neve és hatalma 
avagy kezibeól dissipalodot, Avagy ki miat leót 
azok(na)k az jóknak el tékozlása? [Cssz; Ks 65. 
44. 13 vk]. 1812: néhai Sombori Sigmond a mi-
dőn Joszagainak <nev >ezetesebb el tékozlásaihoz 
kezdett meg volt háborodva [Dob.; Somb. II]. 

eltékozlódik 1. elfecsérlődik/vesztegetődik; a se 
irosi/risipi; verschwendet werden. 1710/1761: ad-
ják ki az pénzt Interesre, hogy el ne tékozlódgyék 
[Kv; Ks 14. XLIIIb]. 

2. elpocsékolódik/prédálódik ; a se prăpădi/ irosi ; 
vergeudet werden. 1595: Olah Demeter az Tapazto 
három napig segitet az kochnyan mindent, és 
zçnet hordot hazamtol, mert az kochnya mellett 
ha le töltettem volna, el tekozlodot volna, És 
az essöis el vesztette volna [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
202 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1653: felgyúlt 
a szép klastrom és úgy égett vala el. Sokáig csak 
úgy állott pusztán — a kőporát hordották a 
kinek kellett, s a tégláját és kövét is Azután 
esék Angyalosi János birtokába, és 1620-k 
esztendőben . . a városnak adá osztán a mi el 
nem tékozlódott vala benne [ETA I, 71 NSz]. 
1688: Elsőben mikor az eo Felsege hadai bejőt-
tenek ă markotanok az majorbol 40 Kalangya 
buzat ki hordotta(na)k, a' mellj mind el tekozlo-
dot, azonban szénatis tékozlottak el [Kv; UtI]. 
1763: maradat azon Session . . . nékem egy ka-
langyátska szénám . . . de mint hogy a' Falu 
vigen laktam s kert a ' Joszágom körül valami 
rossz hitván Sántznál egyéb nem volt, a ' Falusi 
Marhák bé jővén kúrüdes kőről meg dörsölték 
s meg ették volt a ' Kalangyát, ugy hogy Cir(citer) 
egy szekérnyi el tékozlodatt belölle, de még ma-
radat őtt szekérnyi . . . , s az ŏtsém is If jú Lè-

gŏny lévén én velem lakott, néki is volt egj ka-
langyatska szénája . . . , az övét is dőrsölvén 
a' marhák egj szekérnyi eltékozlodott [Záh TA; 
Mk V. VII/1. 14 Balka Nyikulaj (40) zs vall.]. 

3. elvesztegetődik/pusztítódik; a se distruge, 
a pieri; vernichtet werden. 1675/1688 u.: I t t 
való Lábas marhakra, menesre, Tehenekre, sér-
tés marhakra, oly gondot visely hogi azok ne 
fodgianak, hanem szaporodgianak gond visele-
sed alat. hasonlokeppen az szárnyas allatokrais 
gondod legyen, hogi azokis szaporodgia(na)k el 
se Tekozlodgianak [Borb. I Petki János ut-a 
csíkcsicsai jb-bírájához]. 

eltékozlott elpocsékolt/prédált; irosit, risipit; 
verschwendet. 1761: azon el tékozlat fŭb(en) 
kaszált eŏkegjelme magá(na)k s’ abból fordult 
viszsza szénabeli kárában [Torda; TJk V. 66]. 

eltékozol 1. elver/herdál; a risipi/toca; ver-
plempern/tun. 1593: Rab Anna . . . vallia: Ez 
telbe menek be tahat Varga Jmrehne ott vagion 
nagi betegen, es vgi remenkedik Katalin Azzonnak 
Nimet Menihartnenak, En edes Nenem, kerlek 
az hatalmas Jstenert, lm egi parta eouem vagion, 
hogi az en vramnak ne aggiad, mert az kwwl 
is mindent eltekozlot, hane(m) tarch meg az en 
zegini aruamnak [Kv; TJk V/l . 385]. 1629: 
eötueös Gergelyteöl eleg jauaj maradtak ennek 
az eötueös Istuannenak . . . , de nem tudom ki 
tekozlotta el [Mv; MvLt 290. 146]. 1680: Dorko 
Kata, Tiszt: Csernatoni János Uramat, sok 
keserűséggel szidalmazassal, undok mocskos szók-
kal infestalta, javait el tékozlatta, gyermekit 
vélle el hányatta, és végre hitetlenül elis hadta 
[SzJK 145]. 1724: Idösbb Jérémiás tékozlatta 
el mindenét Gonos Istvánnak [Ne; DobLev. 
1/106. 3b Helena Kádár cons. quondam nob. 
Michaelis Nagy (70) vall.]. | idős Iérémias itta, 
s tékozlatta el a Váró Judith, Gonos Istvánrul 
alló javait [Ne; i.h. 4b St. Horváth (50) nb vall.]. 
1755: Fiamnak Székely László (!) részit ennek 
előtte régen ki adtam mellyet elis tékozlott [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 1798: Ismérte é a’ 
Tanú . . . Nagy Nyujtodi Néhai Tetes Donát 
Mihály Urat? ha igen A mit birt, azt szapo-
rittani kivantaé, vagy pedig pompáson, Vendé-
geskedéssel és Bálozással kivánván es szeretvén 
élni el tékozolta . . . ? [F.Fejér m. ; RLt vk]. 

2. elfecsérel/veszteget; a irosi/risipi; vergeuden/ 
sch wenden. 1570: Takacz gérgne Angalit ezt 
vallya, hogi hallotta Az gereb leania panazol-
kodot hogy Hoz Bartosne gonozwl tartotta, 
Marhaiat ely tekozlotta, es mykor zolt erte zytta 
es verte [Kv; TJk III/2. 96b]. 1589: egj kws 
penzeonk vagio(n) hozzad adom, vid el tarchiad 
el ne keoltsed . . . ozton vaznomis vagio(n) tiz 
singh hean zaz singh aztis oda adom tarczj (!) 
hazadnal el ne tekozliad (!) kerlek mint Edes 
atiamfiat [Máréfva U; UszT]. 1628: bizonios 
marhaitis el ne hadgia tekozlani Gal Peter [Me-
zőmadaras MT; Berz. 12. 92/99]. 1650: soha 
ne(m) hallotta(m) hogy czak egy pensz Arra 
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Jowayt el tikozlotta volna az Arvanak [Újszé-
kely U ; UszT 8/64. 70c]. 1700: soha bizony E-
geresből* több jövedelmem nem lésze(n), mint 
a kit el tékozlottam miatta [Ádámos K K ; Ks 
96 gr. Mikes Mihály Gyerőfi Borbárához. — 
•Egeres K]. 1777: Bartos Márton a' mit a ' kezire 
veheţet az Etzken Jusbol mind el tékozla hanem 
a' Fija Bartos Kelemen Ur(am) hogy haza szállá 
Ugy rehabealgatá a ' mit győze [Albis Hsz; 
BLev.]. 

3. elpocsékol/prédál; a präpădi; vermachen/ 
ludern. 1603: András Deák varos hwtheos zol-
gaya Zemet blro . . . vallia: Engemet Király 
biro vra(m) kewldeot vala oda hogy az paraztsag-
nak egyetmast borth mith es egyebeket ne had-
giunk el tekozlany [Kv; TJk VI/1. 706b]. 1633: 
Zetelakj Molnár Giŏrgy Gal Peter Vram szol-
gaia leue(n), teob megh ollya(n) baratiual mint 
maga, Kenosi Gál Peter vramnak, pinczejet fel 
vertek es Borát el tekozlotak volna [Kénos U ; 
LLt]. 1668: Tudom bizonyoso(n) hogy ebben 
az el mult veszedelmes űdőben, ugy mint 1659 
esztendőben . . . Kisaszony nap táyban Bethlen 
János Uram feles számú székelyekkel szállót 
vala novayban az Szentpáli János Uram 
faluiában, ot harmadnapigh lőnek az szekely 
hadak, és az miek volt az szegénységnek, és az 
udvarháznál, azokat el tekozlák s ugy mentenek 
el onnan [Tótháza K ; BfR 57/51 Szekerés (I) 
N a g y János (48) vall.]. 1706: Horváth György 
Ur katonai tikozlottak el zabot gel. circit. 30 
[Hsz; Törzs. Rákóczi inv.]. 1711: (A bort) nem 
kell eltékozlani Szabó Mihály ur(am), hanem 
az mit lehet adgyon el kegyelmed azokban [Bu-
zásbesenyő K K ; i.h. Márton Mihály (50) jb 
vall.]. 1748: Búzás Ersok . . . az Néhai férjéről 
B ŏndi Mártonrol maradott mobiliákat . . . el 
nem tikozolya illendőképpen procuralya [Bh ; 
Told. 25/. 

Ha. XVIII. sz. v.: el tikozlották [Páké Hsz; 
HSzjP]. 1831: eltikozolták [Angyalos Hsz; i.h.]. 

eltékozolhat elprédálhat; a putea prăpădi; ver-
geuden/lottern können. 1628: minden műszerit* 
el vehessék, tíkozolhassák, földhöz verhessék és 
ronthassák [Mv; SzO VI, 8 2 - 3 . aTi. a kon-
tárkodó borbélynak]. 

eltékozoltatik elpocsékoltatik/prédáltátik; a se 
risipi; verschwendet/ geudet werden. 1571: Az 
mel falwkba kyralnak barmai voltának, mynt 
barom, juh dyzno, és akarmi néwel walok el 
ue tékozoltassek, s el ne ozlassek [SzO III , 336 — 7 
Báthory István ut.]. 

elteidegei(ik) 1. lassanként eltelik; a trece în-
cetul cu încetul; nach und nach vergehen. 7796; 
az oltátol fogva napról napra el teldegelvén az 
iidő, mind a máji napigis azon káros tsonkasá-
gában vagyon a' dolog [Kük.; J H b XX/32]. 

2. lassanként elmúlik; a înceta/trece încetul 
cu încetul; nach und nach vorübergehen. 1818: 

majd elteidegeinek a reám mért Szenvedéseknek 
napjai [Berz. 7. Fasc. 71]. 1840: Nyihány Evek 
teldegeltek el [Dés; DLt 343]. 1849: igy tehát 
csak elteldegelik az idö mind szegény Anyámnak, 
mind nekünk [Kv; Pk 7]. 

?elteled télre fordul (az idö), beáll a tél; vine 
iarna; der Winter tr i t t ein. 1822: A kihajtasnak 
ideje kezdődik mihént az Üdő annyira kedvez, 
hogy a' fü Nőni kezd és tart a Pásztorkodás i-
deje mindaddig a mig elteled [HSzj pász-
torkodás a/.]. 

eltelelhet télidőben elélhet/lehet; a putea ier-
na/petrece iarna; überwintern können. 1736: 
Istálotska van egy kisded négy Csere ágoso-
kon állo Tapaszos oldalú Szalmával supozott Lo 
Istalo, . . . eltelelhet benne ket kis tsikotska [Már-
tonfva N K ; CU XIII/1. 244]. 

eltelepíttetett áttelepített; muta t ; über/umge-
siedelt. 1683: Néhai Balo László Ur(am) vet 
volt el az onnen el Telepitetet jobbágyoktol ket 
darabocska szőlőt [Preszáka A F ; Incz. V. 25a]. 

eltelés 1. letelés, vminek el/letelte; scurgere, 
trecere; Verlauf. 1716: egy Esztendőnek el te-
lese utan valamikor . . . szerit tehettyŭk az pénz-
nek, tartozza(na)k Antos György ur(am) ö kglme 

magok penzeket leválni es az impignoralt 
Bonumokat kezekbŭl ki bocsatoni [Hari 

AF; DobLev. 1/90]. 1720/1730: Nztes Dalnoki 
Dániel Atyánkfia eŏ kglme 1714, es 1715 Észten-
dőkbeli Hadnagyságarul való Ratioit esztendeje 
el telése uta(n) be adván . . . , minden difficul-
tassi eŏ kglmenek Tolláltattanak s el igazod-
tanak [Dés; Jk. 396a]. 1765: azan summát Esz-
tendő el telése után mindgyárt egy (!) etzersmind 
jo el kélhető pénzűi letenni, és meg adni tartozza-
nak [Ks 18/LXXXVIII. 15 gub-i seribák fog.]. 
1808: szegődtetett egy inast az Szakáts István 
atyánkfia fiát Bürgözdi Mihály atyánkfia 
4 esztendőig, a gazda tar t ja mindenféle válto-
zóval, ruhával tisztességesen a nígy esztendő 
alatt szokmánnyal, harisnyával, csizmával, ka-
lappal, a nígy esztendő eltelíse után pedig céhünk 
árticulussa szerént rendeltetett gunyákot kezes 
Bürgözdi Mihály atyánkfia a fiuér* [Dés; DFaz. 
37. - 'Utána tollban maradt: fizeti meg]. 1840: 
Mivel azomba megtörténhetne hogy a kikött 
(!) nyoltz Esztendők eltelése előtt a ' költsönzö 
elhalhatna . . . azon esetben jussa légyen 
Bosla Ferentz Uramnak az egész Ioszág aren-
dáját kezére venni [A.sztmihályfva T A ; Bosla. 
Kövendi Kováts János a szék bírája kezével]. 
1842: (Az eldöglött disznócska) hejin kéntelenek 
voltunk mást venni; de olj fel tétéi alatt vettük 
hitelbe, hogy a Szt. Innepi napok el telése után 
levő nap, az árrát meg fizessük [Bözödújfalu 
U ; Ff]. 

2. elmúlás/múlta; trecere; Vergehen. 1774/1775: 
a Kurutz világ el telése után a Veres Danusok 
bé jővén és az embereket a pénzért kötözvén 
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saczolván adták volt által Egrestŏi Néhai 
Mihatz Ferencz és Csiszér Ferencz uraimek(na)k 
eŏ kglmek(ne)k Zálog jusson* [Szövérd MT; 
Told. 78. - *Ti. az erdőt]. 1801: Pintzênek az 
Boltozatján dolgaztata az Palér . . . két hetek 
el telése után az Hátulsó Háznak fel rakásáhaz 
kőzd [F.zsuk K ; SLt Margitai János P. Horváth 
Ferenchez]. 

3. elfogyás/fogyta; isprăvire; Ausgehen. 1740: 
Földet Zallogban Gane alå ada . . . Ugy 
hogy ha Ganéj a el telése utan még valthasa [Szent-
imre Cs; Hr 3/16]. 1765: egy fél áll (!) földet 

gané haszna ell telese utan töllünk Fazakas 
Ferencz ell vövé [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 

4. befejeződés/végzés; terminare, încheiere ; 
Schluß, Beendigung. 1780/1804: a' Banya-miv 
eltelése utánn, ha valahol el adó kŏ lenne, és a 
Bányász Czimborásság, vagy Verős Kovácsok 
meg nem vennék, a' Bányász azután annak ad-
hassa a’ ki meg veszi [Torockó; TLev. 9]. 

<3>Szk vhány esztendő/év ~c alatt vmennyi 
év folyamán/során. 1680: Tekentetes Nagos Ra-
toti Gyulaffy László Ur(na)k ö kglmenek biro-
dalmunb(an) ( !) Minden Vármegjekb(en) lévő 
Árendás Joszáginak Fiscusunk számára járandó 
mindenfele Dezmáit negj esztendőknek el telése 
alatt kglinesse(n) meg engedtük [Törzs; fej.]. 
1821: Duplán Toseff Fekete Josit őtt Eszten-
dőkre feli Szegőtette, A mellet az fel tétel mellet 
hogy az őtt Esztendők el telése allat minden ru-
hazatját meg adja Duplán Joseff Uram [Kv; 
KCJk 112a]. 1845: A négy évek eltelése alatt 
Haszonbérlő Barla Petro minden egyéb Úrbér, 
dézma, avagy más Dátia adás, és igy minden 
teher viselés nélkül használandja a kivett telket, 
és utánna valóit, mint valóságos udvarpuszta 
Örökséget [Mezőpagocsa MT; TSb 37]. 

cltcUk1 1. letelik; a trece, a se scurge; ver-
gehen/fließen. 1570: Martha nehay Balas Deakne 

vallya, hogy hallotta Mykor Mogorossy palne 
Zent Myhal napba Eztendeigh való Berbe Megh 
fogatta Bakos Andrasnetwl az hazat Arra Jgerte 
Magath hogy Zenth Gergh napba fele beryt megh 
aggya Orsolya Zas orbanne Azont vallya Mint 
az elseo az zegeodest (!) feleol hogy fely Eztendeo 
ely teluen fele beryt leh tegye [Kv; TJk III/2. 
140]. 1592: az mi keppen Capitany vram tizeneo-
teod napra kereseo napot adott volt az kezeseknek 
az nap el teolt volna, azért eo kiwanna hogy az 
kezesek eleo allatnak az kikért kezesek voltanak 
[UszT]. 1604: az mykor penig el teolt az zala-
gosnak Jdeje hazadhoz mente(m) s meg monta(m) 
te neked hogi az malmot fekethe peterneteol 
meg veottem eoreok arron myert hogy Az Gaz-
dam azzony ver hozza [UszT 18/29]. 1635: Vitéz 
Lazlone Azzoniom kert uolt Karoli Istvanne 
Azzoniomtol szaz sarga araniat keolczeo(n) egy 
bizonios napigh, meli p(rae)fixus nap immár 
nehany úttal el teoltenek (!) [Hsz; LLt Fasc. 
70]. 1692: adanák (!) egy darab szanto fői-
det Zálogon . . . két ugar szerig illyen formán 

hogy mig az két ugar szer el telik, adigh sem 
edgyik sem másik el ne valthassák [BLt]. 1754: 
(A) Tanorok kőrűl lévő gyepűnek el hányására 

. . mikor még bé kerítésének esztendeje el nem 
tőit volna . . . falustol ki mentünk [Gálfva K K ; 
66. 44. 17a]. 1775: A’ melly 1000 Ezer M 
Forintokat . . . kölcsön venni méltóztatott vala 
ã Mlgs ur, azok(na)k a’ kőzlebb (!) el mult 1774-
dik Esztendőre competalo Censussát, . . . meg 
eddig, ( noha mar az egész Esztendő is el tőit ;) 
nem consequaltuk [Kv; SLt X X X I X Pákej 
Iosef lev.]. - L. még BTN 45, 113. 

2. lejár; a expira/trece; ablaufen. 1584: az 
varos teoruenie zerent való Ideokis el teoltek 
[Dés; DLt 213]. 1598: Giúlay Miklosne Margit 
Azzony wallya : el valazta(m) egimastol 
eőket, monda(m) az Zappaniosnakis: mit ve-
zeodeol az hegedwseokkel, mert immár el teolt 
az lakodalomnak ideie, meny el haza [Kv; TJk 
V/l. 162]. 1683: az fen deciaráit Terminus cl 
telve (n) . . . az Jnscriptionalis Summát lévállyák, 
és . Praeszáka nevű Falut ŏ Kgmek(ne)k 
kezekbe(n) bocsáttyák [Diód A F ; Incz. V. 17]. 
1746: Kezdet vala Csató Szegben dögleni* de 
a szükséges praecautiokot végbe vitetvén, már 
ottan is cessált, s az falu bé van szoros Strásak-
kal rekesztve csordájával edgyűt azért hogj más 
falukba ne Serpállyon, s miglen az contumaci-
anak ideje el nem telik, addig fel sem szabadul-
nak [Somlyó Cs; Ap. 1 gr. Káinoki Ferenc lev. 
— *A marha]. 1804: (A) szalonákat Gazdag 
Mária el nem akarja vitetni, sem az arrokat 
bé nem akarja fizetni, holott már a’ terminus 
el tölt, s már egészszen el rothadnak semmivé 
lesznek [Dés; DLt 198/1807-hez]. 1848: a ' cseré-
ben kötött tiz évi határ idö még el nem tölt, és 
igy a' cserét a’ kötlevél értelmében egyikünk 
is fel nem bonthatná [Ipp Sz; Végr. Veres Jó-
zsef lev.]. 

3. (az idő) eljár; (timpul) trece; (Zeit) verge-
hen, ablaufen. 1703: az ország Gyulése(ne)k 
bizonjos kiváltképpen való okokra nezve ha-
ladni kellet és az udŏ telten telik, s már ugjan 
elis tolt [UszLt IX. 77. 57 gub.]. 1708: az Deli-
quent az maga Gyermek, és patkolatla(n) lo-
vá(n), a mellyen reggel 8. orakor elment, alig 
érkezett meg . . . Szováthra* mivel az Szo-
váti Biro is az Posta lónak meg szerzésében ké-
sett, és az alatt az üdŏ el tolt, azért az Vétek 
nem annyira imputáltatik Deliquensnek, hanem 
az Város Magistratussának [Kv; KvLt I. 194. 
— *M.szovát (K), Kv-tól keletre]. — L. még 
SzO VII, 120. 

4. kitelik; a se împlini; aus/umsein. XV Ili. 
sz. eleje: Az becsületes Czeh minden Esztendőben 
Ui Esztendő napja utan ket Cze mestert valoszon 

az Esztendő pedig el telvén, az Czétul arra 
valosztot ket becsületes Mesterek az Czének 
rendi szerint annak ideiben számadással tartaz-
nak [Kv PosztCArt.]. 

Szk: ~ esztendeje kitelik az ideje. 1570: Gergel 
deák eo maga vallast Theot rola, hogy esztendeye 



27 eltelés 

ely Theolt, Es Megh elegitettek zolgalatyarol, 
Azért eo K. varoswl nem erthy (!) az felet myt 
kewan [Kv TanJk V/3. 6b]. 1591: ha balasko 
awagj Veres Myklos Zabád akorattyok zerynt 
akarnak meg Jwny, eztendeyek el telwe(n) el 
boezassa [Szava K ; J H b K XIV. 6]. 1722: Szol-
gúlotis kűldette(m) kivána ., el telven 
esztendeje uj pár csizmát [Fog. ; K J . Rćtyi Pé-
té; lev. ;lKöv a szolgáló pénz- és öltözetbeli 
kívánságainak fels.]. 1780: méltóztassanak Nsgtok 
a Juhokrol parantsolni liogy ha ezt a 
pásztort jövendőre meg szegödjemé melléjek, 
vagy mi tévő legyek ? arról a Nsgtok vri parantso-
latját hová hamarább el várom, mert az eszten-
deje el tölt [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.] 

~ ideje a. kitelik ideje. 1586: Ez orsolia mi-
kor engem zolgalna, ez leanyra gyanakotta(m) 
mindenkepe(n), hogy el telek ideye eggywttis 
niasuttis haliam hogy buzamat Árulta, es beortis 
lopót [Kv; TJk IV/1. 569]. - b. letelik/elmúlik 
az ideje. 1650: kenalak az Andrasfaluiak ismét 
az szent Ersebethiekett hogi uegiek fel az niomott 
ok fel adgiak mar hit t szerent keze(n) vadnak, 
De az szént Ersebetiek azt mondak eŏk nem ve-
szik, mert mikor eok kezen voltak akkor nem 
adtak fel im(m)ar ideje el tőit az marhaj akis 
az nyomot el niomottak [UszT 51a]. — c. érvé-
nyessége megszűnik, érvényét veszti. 1624: Miuel 
penigh imar ideye el tőit kiuana . . . uas geôrgh 
ura(m) hogy mi azt az elebi Reratoriat (!) 
uyolagh irnok [BSz; Wass]. — d. idejét múlja, 
kimegy a divatból. 1667 u.: Jgaz dolog uram, 
miltatlan liuin en edigis az kgd(ne)k ualo bátor-
ságos irogatasra, fel tŏ t tem magamban, hogy 
az mint az uduaroskodast el hat tam, ha paran-
cziolnak megyek maskipen kuunyomban (!) hon 
lakom, mert vgy latom annak is el tölt ideie az 
mire rigen tanitotak, ha egyk aiton ki wznek, 
meny be az masikon [Kozárvár SzD; GramTr 
XVIII, 644]. 

5. elmúlik; a trece; voriibergehen, ablaufen. 
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 lialgattam vezteglette(m) 
volna kinek eztendeie el teolt volna, Az az zo 
kit eo bezelet esset volt ennekem liallasomra, 
kit en nem vezteglettem, es el nem liallgatta(m) 

Leorinch georgeott teoruenhez zolittotta(m), 
hozzais feleltem [Szentegyliázasoláhfalu U ; UszT]. 
1656: Ebben az 1656-k esztendő eltelék [ETA I, 
161]. 1677: az egész esztendő sok bajoskodással 
<Ss Isten látogatásának szomorú érzésével tőlünk 
eltölt [AMN 216]. 1772: harmintz két eszten-
dőktől fogva ritka holnap tőit ugy e l ; a’ mellyben 
én hol munkatétel vegett; hol pedig másképpen 
ezen Malomb(an) meg nem fordultam vólna 
[Ádámos K K ; J H b XX/27. 16, LXVII. 291]. 
1780: Terminussá a’ Kohók és Verők keresésének 
' s ţiltogatásának, lészen az egész Banya mivelés 
ideje*, mellynek utolsó napja el-tel vén, ezen túl 
a ' kohók és verők beli munka follyásával, sem 
a’ keresésnek sem a' Tiltásnak ereje nem lészen 

[Torockó; TLev. 3b. - aŰjévtől számítva 12 
hét]. L. még ETA I, 6 6 - 7 , 123. 

Szk: ~ tőle az idő eljár/múlik felette az idő. 
1820: a' Néhai Báró Ur . ínég halála előtt 
egy kevéssel igy szollá hozzám tőllem az idő el 
tőit, Sajnállom a' Szegény Feleségemet azért a’ 
Gyermekért is, nem tudom mit tsinál, mert ő bol-
dogtalan Fejér nép egyedül l Aranyosrákos TA; 
J H b V 48 Gál Juliánná (24) „főző" vall.] * 
ez eltelvén ennek végeztével. 1653: Egykor Básta 
csak kiküldi elejekbe* a nagy rakás levelet, a 
kiben Csákival megesküdtek volt, mikor 
Mihály vajdát megverte volt . . ez eltelvén, 
más rakás levelet esmét küld ki melyet imitt-
amott fogtanak el — melyekben Mósesnekb, Sig-
mondnak0 mutat ták hűségeket, és ot t is ugyan 
mellette a hadban voltak | Ez eltelvén azonban, 
látám, hogy a négy éléfántot közel hozák 
megnézém s megkerülém és tapogatám. Igen 
szörnyű állat [ETA I, 8 4 - 5 , 135 NSz. - aAz 
,,ország népe" elé. bA fej-i székre törő Székely 
Mózes. cBáthory Zsigmond]. 

6. eltelve múlva; trecînd; vergangen, nach. 
1605: harmadnapja eltelue esmet hozzam ieoue 
mattias Kouaczj azt monda hogj el ueotteh iá-
tok az pénzt [Vargyas U ; UszT 20/333], 1690: 
aszt cseleküdte az I hogy mivel nem adok* bi-
zony nimetet hoz ram, vegliezis ment fenyegetese 
mert circiter egy ora el telve az Nimet ram jöt 
[Haraly Hsz; HSzjP]. 

7. véget é r ; a lua sfîrşit, a se sfîrşi/termina; 
enden, vorüber/um sein. 1731: a Pünkösdi Innep 
napok osztán el telvén Fogarasi Fele-
ségével Fekete Ersebeth Asszanyal egyb(e) 
liáborodat vala [Sövényfva K K ; Born. X X X I X . 
16 Geor. Simon (52) jb vall.]. 1764: mikor ki-
jöttek már a korondi sokadalom el tőit volt [Pa-
rajd U ; DLev. 3. X X X I I I . 9]. 1824: hala Isten-
nek a ' Farsang el telék, a ' Böjtön táin a ' költsé-
günk kevesebb lesz [Kv; Told. 7]. 1849: a lo 
vásár ugyan eltölt, de Krizsán Mária nem fize-
tett ; kesöbb mind azon által fizetgetett 
le a’ vásár öszvegből [Kv; Végr. Vall. 101]. 

8. vége szakad ; a înceta/conteni, a se termina; 
aufhören. 1653: egész télig mind ta r ta a pestis 

Igen nagy pestis telék el [ETA I, 146 Nsz]. 
1838: mig En hozzájok mehettem addig a 
Verekedés eltölt [Nagyadorján MT; TSb 15]. 

Sz. 1720—1728: Megholt Mátyás Király el-
tölt az igazság [Bathó Mihály énekeskönyve: 
Kocziány László, Őszi harmat u tán 57]. 

A szólás idetartozását illető kételyre 1. SzE 5 2 - 3 . - A 
szólás csonka formáját 1. még becsület 2. (1785) al. 

9. végbe megy a avea loc; sich vollziehen. 
1653: Azon az napon ez mind eltelék, a nagy 
rettenetes vérontás és rablás. El is mene a had | 
Ezt én Nagy Szabó Ferencz lát tam és tudom, 
nem mástól hallottam, mert időbe telék el ez 
a tragoedia a szombatosokon [ETA I, 9, 33 Nsz]. 
1846: Imre Mihály, hogy a ' temetés el tőit el ment 
T Dosa Úrhoz [Kakasd MT; DE 2]. - L. 
még ETA I, 65, 109, 116. 
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10. lefolyik; a se scurge; verlaufen. 1849: 
az egész Március nagy hideggel és szüntelen való 
Havazással tőit el [M.köblös SzD; RLt Rettegi 
S. jk 86]. 

11. folyik; a se petrece; (an)dauern, zugehen. 
1653: Míg ezek a dolgok eltelnek Erdélyben, 
ez alatt a búza drágodni kezde az országban, 
főképpen erre ki Kolosvár felé; mert a várme-
gyéket pusztította és égette vala el az hajdú, 
és a ráczok inkább [ETA I. 68 NSz]. 

12. az idő v. a nap v. az este (vmiveî) (vmivel) 
elmúlik az idő v. a nap v. az este; timpul/ziua/ 
seara trece; Zeit/Tag/Abend vergeht (mit etw.). 
1806: Vásárnap volt az egész nap játékkal sé-
tálással tölt el [Dés; Ks 87 Komis Mihály jk 
314]. 1812: Én az időt el korhelkedém, keveset 
igaziték Kolosvárt, az Sok Visitával el telék az 
idő [Marosújvár A F ; Ks 89]. 1841: a' Lelkem 
Anyámal ketten estvénként üldögélünk 's jol 
telík a' hosszú estve, dolgozgatunk, mások bá-
loznak vig a' fársáng a' mint mongyák [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

13. ~ vmivel egy nap rámegy vmire egy nap, 
kell hozzá/reá egy nap ; a se pierde o zi, a fi nevoie 
de o zi; (ein Tag) daraufgehen, zu etw. nötig 
sein. 1819: Egy Fejérnépnek való magos sorku 
Csizmának meg készittésével el telik 1 és 2/4 
nap [Torda; TVLt sztlan Bírósági ir.]. 

eltelik2 1. kb. elárasztódik/lepődik; a fi nă-
pădit (de); überwuchert werden. 1659: Czicz 
hegyen egy regtŭl fogvast el pusztult szŏlŏ helly 
. . . sŭrŭ tövis bokrokkal igen el tölt volt [Dés; 
Hr 3. 11]. 1821: A Veteményező táblák körűi 
lévő rosa egres és veress szőllő rendekis perjével 
el lévén telve Szorgalmatos kertész munkát kí-
vánnak [Koronka MT; Told.]. 

2. kb. megtelik; a se umple; sich füllen. 1729: 
Dragumér Mihaljn(a)k kivált ugj el töln(e)k 
vólt kezei vérrel a ' kötözésn(e)k miatta [Sövényfva 
K K ; TSb 51]. 1802: Az Fején . . . Vak ütés igen 
kemény meg kékülve törött Vérrel el telve [Déva ; 
Ks 115 Vegyes ir.]. 

Szk: ~ méreggel elönti az epe/méreg. 1618: 
Ekkor elunván az sok köztünk való altercatiót 
ebbe hagyúk, és enni akarnák menni, de én nem 
ehetém, mert eltöltem vala méreggel, hogy lá-
tám, hogy mind azon mesterkedik, hogy az ő 
maga vétkébe minket ejthessen, és magát azzal 
kitisztíthassa [BTN 90] * ~ rühvel megtelik 
rühvel, ellepi a rüh, el/megrühesedik. 1790: (A 
juhok) éjjel nappal a mezőn vágynák, és még 
ollyon jol élnek, hogy talam a' kövérség mián 
nagyon el tölték rühvel [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.] -X- ~ szopornyicával el/meglepi a 
szopornyica/takonykór; megszopornyicásodik, el/ 
megtakonykórosodik. 1722: az Komanai Gyermek 
lovakkalis dolga ván, azok szapornyiczások, vagy 
hármat segregaltunk kŏzŭlŏk, de félő hogy a 
tŏbbys el ne tölték legyenek*, egy már meg dőg-
löt azok kŏzzűlis [Fog.; K J . Rétyi Péter lev. 
— 'Ér t sd : szopornyicával]. 

3. elbizakodik, elbízza magát, eltelik önmagá-

val ; a se încrede; von sich eingenommen sein. 
1590: Zerzottem meg. Az Chyganal Elozeor La-
kot egy holnapig ot Az Malomnal. Gondolkozuán 
el telúen Eo gondola hogy keues Az fyzetes el 
zeokek onnag . . . , vgy kellet nekye fyzettny 
Tobet 50 d es 1/8 Buzat fyzetesse f. 10 d. 50 [Kv; 
Szám. 4/XVII. 9]. 

eltelt, eltölt1 1. elmúlt; trecut, vergangen. 
1736: Nézd meg az régi erdélyi szokástol 
. . . mely messze mentél erdélyi ember: hitesd 
el magoddal, az következendő negyvenkÜencz 
esztendő az míg elfoly, ha ugy foly az erdélyi 
dolog az náj módi, ú j módi, rosz módi szerint, 
mint folyt az eltölt negyvenkilencz esztendő 
alatt azokban az melyek még most folynak, sem-
mit az te maradvád ugy nem folytat azmint 
csak most folynak az dolgok [MetTr 443]. 1834: 
A közelebb el tölt Fejérhétben mult el égy esz-
tendeje [Fűzessztpéter/Doboka; KLev.]. 

eltelt8 1. beborozott; beat, îmbătat (de vin) ; 
(vom Wein) betrunken. 1765: fel vévén azt, hogy 
a' ki irt tselekedetei mi ŭdòben tőrténtenek, és 
maga akkor mitsoda Constitutioban volt, ezt 
kŏzensegesen inferállják mind két rendbeli . . . 
fatensek hogy a boritaltol elnyomattatott lévén 
felettébb, midőn másoktol impedialtatott volna, 
fel háborodott, mint olyas borral el tölt és elmé-
jétől a' miatt már mintegy meg fosztatott ember, 
és igy ment oly képtelen káromkodásokra [Torda; 
TJk V. 265]. 

2. bosszúval ~ bosszútól áradó; plin de răz-
bunare; racheerfiillt/durstig. 1653: az egész 
országot égtelen elpusztittá az . . . rácz azon 
esztendőben . . . — de ahol hozzá fért a bosszúval 
eltölt székely is [ETA I. 54 NSz]. 

I,. magát az alapigét eltelik1 al. 

eltelte 1. letelte; trecere, scurgere; Ab/Ver-
lauf. 1571: (Ha) valaky az harangozasnak Ide-
yetwl fogwa egy oraiglan fely Nem Ieone, hane(m) 
az vtan Érkeznek . Tyz pénzt vegenek rayta 
Zemel walogatasnelkwl, ha penigli hon lewen 
vgian azon oranak ely Theolte wtan sem Akarna 
Ieony d 25 vegenek rayta kedwezesnelkwl [Kv; 
TanJk V/3. 31a]. 1847: Virág László . . . köz 
botrányért 14. Napi bézárásra s ennek eltöltével 

. . eredeti lakás helyére kisértetésre Ítéltetett 
[Kv; DLt 530a gub.]. 

2. lejárta; expirare; Ablauf. 1758: ide Tor-
dára nemcsak hírem nélkül hanem szám adatlan, 
ideje eltölte előtt szegödségét el hagyván az Ik-
nek házához jöttek* [Torda; TJk III . 275. 
*A szökött szolga meg a szolgáló]. 

3. vége szakadta; încetare ; Aufhören, Schluß. 
1843: a' verekedés el telte után Fogados 
Bakó András mondotta irt Szabó Jánosnak: 
— ugyan mire való volt azan kegyetlenség? 
[Dés; DLt 586. 10]. 

4. gané(ja) -Cig kb. a ganézás haszonvéte-
léig; pînă la folosirea/exploatarea gunoirii; bis 
zur Nützung der Düngung. 1684; az fél ál föld 
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Ganyé alá marada Veres Péter kezében ganyeja 
eltőltiig [Szentimre Cs; Hr Fasc. 3]. 1734: At-
tunk az Tusnádi* Hataron . . . Ket Dara-
bocska santo (!) földet . . . tiz forintért ket ma-
riasert Ganye el teőltig [Hr ll/13a. — *Cs]. 
1738: attam . . . mas földet . . . tiz forintba . . . 
marad Gábor István kézinél Ganyie el töltig 
[Tüsnád Cs; i.h.]. 1760: az mü resunköt* adtuk 
. . . Ganyie el teőltiig . . . el Telven az Ganyenak 
ideie . . . tartoznak ki bocsattani [Szentimre 
Cs; Hr Fasc. 6. - *Ti. a földbeli részt]. 1761: 
Attunk Csik Tusnádon egj santo főidet pro 
flo tizen egy forinter Gane el tőltiig [Hr 11/12]. 

Magára a szk-ra 1. még gané al. is. 

cltcniehedik elkallódik; a se rătăci, a dispărea; 
verlören gehen, abhanden kommen. 7596: Ezek-
kel való nagi faratsagos, sok vezekedes miat, 
vgjan el feletkeztem megh kerdeni gazdam az-
zont, hogj hol legien az, az iras, az mit oda k j 
keölteött reánk, mert mint hogj en haza nem 
ieöttem Gieörgj Deakkal, az tizedessel iratta 
volt fel, es el temehedet, hogj ez oraigh sem ta-
laltuk megh No azért mint hogi az keöltseg-
reöl való iedzesek el veztek. Itilem hogj az ket 
hetigh megh teött talam az feözetes f 1 d 56 [Kv ; 
Szám. 6/XXIX. 1 7 2 - 3 Bachi Tamás sp kezével]. 

eltemeheszt kb. elveszt; a pierde; verlieren. 
1647: Egerbegien . . . lakó Leorincz Thamas 
nobilis persona Jde Colosuarra ieöuen az szwretre 
Borhordas feieben temeheztette (I) el 4 Eokret, 
meljnek harmad (!) . . az mezeőn vgian mezi 
(0 paztorok ra akadva(n) be hajtottak, es annak 
modgia szerent kys kialtattak Leorincz Tha-
mas ra akadva(n) orszagh toruenie szerent ma-
gaeua Totte az haro(m) eokreot [Kv; TJk VIII/4. 
241]. 

cltemehet ?elveszt; a pierde ; verlieren. 1634: 
Tudom azt hogj en paztora Valek az Vy falui 
Zabo Matenak Tima Giörgy baczj uala Tima 
Giórgjnek en Zanba (!) adam az Zabo Mati foiő 
(0 Johat egjet el temehettenek benne engem 
Zabo Mati perleni kezde de az za(m) adaskor 
az tőruenj azt itüle hogj ha meg ne(m) tallalo(m) 
az Johat agiak mast Zabo Matinak heliebe [Ká-
szonújfalu; BLt 3 Sido Mihalj (37) vall.]. 

? eltemejt elrekkent; a ascunde ; verstecken. 
1642: Az melj Ebeni Jstuanne Gyuriu (I) feleol 
emlekezik Veleo Istu<an> hogi eotett szoron-
gatiak erette, nyluan uagion maga is fatealia, 
hog az az gyuru kezehez iutott Veleo Jstuannak, 
de maga temeitette (I) el houa teotte eo tugia 
[Kv; RDL I. 128]. 

éltemes élemedett, koros; vîrstnic, ín vîrstă; 
bejáhrt. 1599: 1. Testis Nagj Mihalne Hona az-
zonj Vasarhelj regj eltemes ázzonj allat . . . 2. 
Testis Bene Gergelne Ilona Vasarhelj regj eltemes 
ember [Kvh; HSzjP]. 

eltemet 1. a înmormînta; begraben. 1562: 
1490 esztendőben Mátyás király meghal Bécs-
ben, kit eltemetének a magyarok nagy bánattal 
és siralommal [ETA I. 10 BS]. 1568: Michafel 
biro iur(atus) fass(us) est, hogy az Compoty Jlona 
az eo hazanal holt meg, es onnat temetek el [Kv; 
TJk I I I / l . 227]. 1573: Erzen Iarto Myhal azt 
vallia hogi Mynekvtanna ely temettek volna az 
Zanto orsoliat . . . kerdy hogi . . . Nem volna 
teob Attiafi valahwl [Kv; T J k III/3. 241]. 1583: 
Ackoron Jsmett egj zegeny ázzon holt wolt meg 
farkas wczaban. es hogy ell themettek atta(m) 
d. 92 [Kv; Szám. 3/IX. 7]. 1600: Tudom azt 
hogy Gyeörgyffi Balintnak vtolzori felesige Ilona 
iamborul elt az vrawal, s eő temeteis á [UszT 
15/38]. 1624: En hon nem Voltam mikor Balint 
Kovacz testamentomot teőt, megh holt elte-
mettek [Kvh; Bogáts, 50]. 1632: az szegeny Uram 
halala oraja elötis azt monda ad el ezt az 
hazat s ted az ersziniben az arrat, s meni az A-
tia(m) hazaba(n) rakodgjal bele tejs feliben s 
temessenek tegedis onnét el [Mv; MvLt 290. 
63b]. 1679: noha ma temetem egi kis fiacskamot 
el, de mégis ha egessege(m) szenvedne, s kesőis 
nem volna, bizoni magamis be mentem volna 
[Szentbenedek SzD; Ks Komis Gáspár lev.]. 
1708: az Aldgja szolgáját az emberek Pap nél-
kül temetek el [Velkér K ; Ks 101]. 1722: Tudom 
azt is hogj egy Gavrila nevű ember (ne) k az Gyer-
meke meg halván ã szegény ember hi t ta Pap 
Peter uramat, hogj az Gyermekét p(ro)hodállya 
meg, de el nem jött, mint az barmot ugj Temették 
Pap nélkül [Kecsed SzD; TL ,,Magoczán Peter 
N. Persona Egjházffi" (48) vall.]. 1736: Fekete 
süveget is igen viseltenek az nagy emberek . . . ; 
mikor megholt az férfi, olyan süveget vontanak 
az fejekben, ugy tették koporsóban s temették 
el [MetTr 348]. 1755: az néhai Atyánk meg ha-
lálozik, és azt mondotta* más Embereknek, el 
megyek a Mezőre hogy még a Harang szot se 
hallyam mikor temetik [Albis Hsz; BLev. — 
*A válófélben lévő feleség nyil-a férje halálakor]. 
1831: Szelesné hétfŭn estve meg holt, 's hogy 
engem vártak még tsŏtŏrteken délután temettik 
el [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Sz: az idő mindent 1766; mivel tempus 
edax rerum az idő mindent meg emész<t . . .> 
feledékenységben el temet: mivel a' jó, s bŏlts 
Constitutiokis írás nélkül, meg avulnak 's végre 
nemis pra<ctizál>tótnak : <mi is> kezdettük 
Városunk notabilis kárára eszünkbe venni, hogy 
az nevezett Stomp Vasak (na) k tsinálása irántis 
tŏ t t Constitutionknak eppen semmi vigora nin-
csen [Torockó; TLev. 9/11] & vkivel min-
den örömét és boldogságát. 1852: én vele eltemetem 
minden örömömet ës boldogságomat [Kv ; Pk 6]. 

2. elás/földel; a îngropa; ver/eingraben. 1746: 
(Akinek) itt à Városon meg döglik marhája, 
azt tarto<zik> Szőrőstől, bőröstől eltemetni, 
és mészszel béőnteni [Torda; TJk III . 47]. 

3. átv eláztat, lehetetlenné tesz; a puné pe 
cineva într-o situaţie imposibüă, a băga (pe ci-
neva) la apă; verschwärzen, unmōglich machen. 
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1724: Hocz Todor mencségire eskettetni ide 
jött Kis Nyiresre*, és engemet szóval elő 
vett ès pirongatott ezt mondván, hogj én és 
Maria nevű aszszony árultuk és temettűk el ő-
tett [Ks. aSzD]. 1737: Miért kellett énnékem 
az It Juris Ordine prosequalnom, Citatoriamból 
viîágoson Constal, hogj engemet minemű paráz-
naságra) k nemével 's kivel és mi képpen kivánt 
eltemetni [Dés; Jk 254]. 1806 vigyázzon Ngod 
...és ne publicállya ellenségei előtt a' maga gyen-
geségeit és történeteit, se ne ditsekedgyék, se 
ne panaszolkodgyék, mert azok alig várják hogy 
el temessék s a' világ előtt Créditumát meg a-
láz,.ákj Mv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 1814: 
Dobai Mihály uram azután is hogy újra 
Czéh mesternek tette magat, azolta is az Expo-
nenseket szüntelen üldözi, akár van hibájok 
Baratosiéknak akár nints, okot keres réá, hogy 
meg húzhassák, s el akarja“temetni [DLt 56. 19]. 

'5. betemet; a umple/astupa; zugraben, ver-
schütten. 1782: tsinaltattak vala egy Zugot, 
hogy azzal az viz ne gatlodnék, de . . az 
Zugotis majd tsak egészen el nem temette az 
Jszop . . ., Sebessége az viznek nem volt, és ami 
ott le follyt, az az Gáton alol való árkotis meg 
Iszopolta ereje nem lévén annak el mosására 
[Déva; Ks 111 Vegyes ir.]. 

5. ? megterhel; a greva/impovăra/încărca; be-
lasten. 1825: Már most nem idegenit több jószá-
got mivel mind a maga mind a felesége jószá-
gait ugy eltemette, hogy ma égy talpalatnyéja 
sints szabadon tőbb jószágát már nem ide-
genithet el mert nints, nemis onerálya azokat 
mert senki nem adhat többet reájjok mind a 
mennyiben el vágynák temetve [Bala MT; Told. 
21 r. tanú vall.]. 

cltemetés 1* temetés; înmormîntare, îngropare; 
Begrabung. 1560: Az halottaknak el temeteserol 
Syr asasrol [Kv; ÖCArt. Mut.]. 1570: Orsolya 
Sos Janosne hithy zerent vallya, hogy Mykor 
Dobo peter Megh holt volna, Az Thorday azzo-
niok az Attiafiay Jelen voltak az ely Teme-
teskor [Kv; T J k III/2. 169]. 1601: Warga Gas-
parnak attam, három budoso kuldusoknak el 
temeteseteol f 1 [Kv; Szám. 9/XV. 17-8 Jer. 
Nekel sp kezével]. 1646: az három Aruaknak 
tartasokra es el temetesekre való minde(n) keol-
czegli teszen f. 66. d. 26 [Kv; RDL I. 123]. 1653: 
néhai Mészáros Peter testenek el temetése előt, 
másod vagy harmad nappal a temetes előt való 
héten [Ne; KemLev. 1394]. 

2. (szőlő)fedés; îngropare (a viţei de vie) ; 
Eindeckung. 1853: ifb Wida György . . . 5 őtt 
pengő renens forint fízetís mellett a Külső Közép 
uttzai kertemben lévő Szőllőmnek most a’ Ki-
nyitástol kezdve egésszen az eltemetésével járó 
mindené mű (!) művét köteles légyen becsüle-
tesen és kívánta modon meg tenni [Kv; RLt 
o. 4 Rettegi Imre kezével]. 

eltemetetlen elásatlanul/földeletlenül; ne îngro-
pa t ; unbegraben. 1813: a' Hóhér ezután semmi-

féle dögét el temetetlen ne hadjan [Dés; DLt 
329]. 

eltemetett îngropat/mormîntat; Begrabene/ er-
digte. 1785: Hozzánk is elérkezé(ne)k a' Regius 
Commissarius Conscriptor vrak, kik is Matri-
culankat elő kérvén, látták mind a' Házasul-
tak (na) k, mind a’ Kereszteltek(ne) k, mind p{e)-
d(ig) az Eltemettettek (ne) k Neveiket [Gyalu K ; 
RAk 78]. 

eltemethet a putea îngropa/înmormînta; be-
graben können. 1663: hallottam aztis hogy ke-
redtzet oroszfajarul Szŭcz Laszlo Rettegi Istva(n) 
Ur(am)tul hogj be mennyen Beszterczere az 
felesegehez, mert beteges vala de nem botsata 
meg azt monda ha meg halsz itt is el temethetnek 
[Retteg SzD; RLt 1 Varga Sigmond (40) vall.]. 

eltemető 1. temető, elhantoló/földelő; care în-
groapă; begrabend. 1718: Pestis alkalmatossá-
gával Kivantatik fel venni holtakot el Temető 
bizonyos Embereket fizetésre, kik ís, és nem 
mások vigjék Végben az temetést, az Házak 
Tisztittását [Kv; KvLt I. 225 gub.]. 

2. átv kb. aláásó, eláztató; care bagă pe cineva 
la apă, care subminează; verschwärzend, un-
möglich machend. 1699: Causa . Elisabethae 
consortis Nob. Johannis Laszlo de Deés uti A. 
. . . Ez okon kellet Nemes Regeni Sophia 
Aszszonyt Nemes Dosa Mihalyne Aszszonyomat 
az eő Felsege Széki eleiben Szollittatno(m) 
mivel micsoda okoktul viseltetve, bőcsűletemet 
el temető mocskos szókkal diffamalt es morti-
ficalt eő kme; mellyet valasza szerin maga 
ő klme világosit . . . ezen bőcsűletemet eltemető 
illetlen nyelve adassék tőrvény szerint oda az 
hova az Istenes Tőrvény itüi | Nemz. Inczedi 
Christina Aszsz. piaczo(n), uttzan, Szamoson 
és egyebűt is, illetlen jo hirt nevet eltemető mocs-
kos szókkal diffamalta az A. Leányát Nemes 
Csengeri Boriczat: tettzet a' Törvény(ne)k in 
emenda lingvae convincaltassek . . Úgy mind 
azon altal hogy Maroti Györgyei hogy ne(m) 
paráználkodott Csengeri Boricza eskűdgyek meg 
[Dés; Jk 299]. 

eltemetëdik 1. a fi îngropat; begraben werden. 
1711: az ki eltemetödöttis piszkallya biro Moises 
Uram; de igy jár az ki székelynek agya léányát 
meg osztya határát [Ks 96 Kornis István fele-
ségéhez]. 1844: meg holt . . . egy 3 éves leánya 

. . Bálint Kiso, és az anyával egyszerre teme-
tődőtt el [Damos K ; RAk 118]. 1853: Kuti János 
lakatos, kit 12ikén gyilkoltak meg . fel bon-
tották 's ugy temetődŏtt el [Gyalu K ; RAk 
222]. 1860: Mihály Márton ifjú legény Új-
falun meg holtt, s ugyan ott elís temetödőtt 
[Körösfő K ; RAk 166]. 

2. átv elevenen temetõdik el a fi îngropat de viu; 
lebend begraben werden. 1749: Mostis job lett 
volna hogy amikor ide jöttem szolgálatra inkább 
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vittek volna a temetőb(e) mint sem most eleve-
nen temetődöm el [Mocs K ; Ks 83]. 

3, betemetődik; a se acoperi, a fi acoperit; 
zugeschüttet werden. 7747/1758: az hidon fellyel 
a belső martban a főidből ki lăczo gyűkérre je-
gyet tettünk, hogy a jegy a viznek fel vételével 
el ne temetodgyĕk, és az viz(ne)k szine bé ne 
nyellye, hanem kin maradgyan a vizből [Abrud-
bánya; Szer.]. 1780/1804: A régi bé omlott 's 
el pusztult Bányáknak foglalásában illyen mod 
tartassék Valamely Bánya, vagy Bánya Torok 
ruinába találtatik, bé omladozott, el temetödett, 
és semmi jele a’ Torok(na)k nem láttzhatik, 
az illyen Bányáknak fel fogására Esztendő és 
harmad nap el telvén, régi gazdáji admoneal-
tassanak [Torockó; TLev. 14bis 4 — 5]. 

elteinettet 1. a pune/lăsa să fie înmormîn-
tat/îngropat, a înmormînta/îngropa; begraben 
lassen. 1591: az Annát es Janchit Chizar peterne 
temettete el [Kv; TJk V/l. 59]. 1593: Zeoch 
Fal mikor megh verte volt az Inast, mond neki, 
No mind teccik az veres, ha betegh vagi fekegi 
le, es lia meg halz lm ez legienekkel el temet-
tetlek [Kv; i.h. 405]. 1600: Lippay Janosne 
Sophya azzony vallya zegeny Boythos 
Boldisar igen bolond vala mind zegeny Kadar 
János tartata eo temettette elys tiztesegesen 
gyolch lepedeott vewen neky es az Nagy haran-
got meg vonatwan [Kv; TJk VI/1. 468]. 1689: 
eo temettette Holta utanis él megh hidegült 
téstet [Osdola Hsz; IlSzjP]. 1724: Tar János 
Ur(am) . ollyan igye fogyot, el esett, gyámol-
talan utolso állapottyában viselte gongyát Tar 
Andrásnak mikor meg holtis minden dol-
gait félben hagyván tisztességesen el temettette 
[Asz; Borb. I]. 1762: (Az édesanya) boldogta-
lanságában el hagyottattván az Atol minden 
dolgait ezen I. Aszsz(ony)ra bizta . ., súlyos 
betegségébenis ŏtet curalta, borait szüreti alkal-
matossággal bé takarította, es minek utanna 
halála tŏrtentis tisztesegesen el temettette 
[Torda; TJk V. 78]. 1775: Jánosi Uram 
a’ Fiatskáját a’ héten temetteté el [Mikefva 
KK; Ks 66. 45. 17b]. 1807: De sőt a mi Testa-
mentumnak fővebb okát tzélozná, a volna, ha 
Néhai édes Annyát maga mellett meg Szenvedte 
volna, de azt nem tselekette hanem magától 
a Novizans el-űzte es a Novizata részhez kel-
letett szorulni, es holtáiglan a tar tot ta s a viselt 
gondot s azis temettette el [Aranyosrákos TA ; 
Korb. II]. 

2. elfojtat; a lăsa să fie înăbuşit; ersticken 
lassen. 1794: Biznak az Árvák az Inclytum Offi-
eium igazság szeretetében, nemis Kévánnak 
egyebet tsak igazságot, de eztet el temettetni 
bizonyoson megsemis engedik mig igaz Birot 
lehet tanálni [Kv CsS]. 

el temet let és temetés ; înmormîntare, îngropare ; 
Beerdigung, Begrabung. 1599: Az kis ajtók* pe-
nigh mindenik be legyenek tetetwen . . min-
denkor be tewe tarchyak . . . az hollottak el 

temettetesenek Jdejen kjweol [Kv; TanJk 1/1. 
342. — aA temető kis ajtajai]. 1653: sok vis-
gálódás után az ország választja fejedelemségre 
— a Bocskai eltemettetése után — a nagysá-
gos Rákóczi Sigmondot Fejérvárat [ETA I, 
102 NSz]. 1796: A Koporsom tsinálására, és 
a' Sir ások (na) k munkálkodásokra, ugy eltemette-
tésem után, ha talám a' Barátim akarnák, vagy 
lehet, volt más jo akaróim is kívánnak, egy akár-
mely bizonyos napon tartandó Parentatiotskára 
hagyok ötven Forintokat Getse Beniámiu 
mp. [Déva; Ks 73. 74. VII. 126]. 1863: tisztes-
séges el temettetésem lészen el intézendő néhai 
édes Anyám sir ja mellé de minden virrasztás 
és tor nélkül [Kv Végr.]. 

eltemettetik a fi îngropat/înmormîntat; be-
graben werden. 1653: Borsos Tamás leánya Rad-
nótfáiné, Júdit aszszony meghal és eltemettetik 
die 12 nov. Radnótfáján [ETA I, 151 NSz]. 
1753/1781.ş Csúcsán avagy Avram Petru 
ott holt meg, temetetett el [Erdőfva K K ; JHb 
LXXI/3. 302]. 1778: a Néhai Etzken Miklós 
Pap Viduáját Dálnoki Néhai Hadnagy Katát 
jol ismertem Cir 12. eszt. ez előtt holt meg. es 
temettetett el itten Kis Budakon* [BLev. — 
•BN]. 1823: N. Báti Károly az Groff Báuffi 
Udvara follyasaján álván, az égi tüz által világi 
életétől meg fosztatott, és el temettetett [Gyalu 
K ; RAk 198]. 1850: Temettetett el Ns Török 
István 7 évig volt Gondnoka az Egyháznak 
[uo.; RAk 218]. 

cltcmcUctlclik a fi îngropat; begraben werden 
lassen. 1762: disponalt ugyan Bŏjte Judit, hogy 
miből temettettessék el, de mind ezen pénzből 
nem kŏ tett annyit, hogy a mennyi pénz nálla 
volt, azt absorbealta volna [Torda; TJk V. 76]. 

ellép elszakít; a rupe; zerreißen. 1661: Az 
Lámpást kellet ket úttal megh boríttatnunk, 
mivel Egéré, uagi inadar el tepte szaggatta az 
boritasatt [Kv; SzCLev.]. 1814: Tavasz félt 
a’ midőn már az idő melegedett, a’ Bogja vagy 
Kalongya Széna el lévén tépve, vagy vágva, 
a Bogja teteje le dőlt a' Szolgámra, ugy hogy 
Szinte oda ölte [Dés; Ks 79. 29. 794]. 

eltépődlk letépászódik; a fi smuls; herunter-
gerissen werden. 1776: a Bójái (!) szénát Les-
nekre vecturázni nagy kár nelkűl nem lehet berkes 
és rosz az Utya felinél tőb el tepődik [Bujtor 
H ; Szer. 3 r. jb vall.]. 

eltér1 1. elkanyarodik; a coti; abbiegen. 1725: 
Ezen két útról tér az Exp ŏ Ngok erdeje széle 
a jobra terŏ útra, és azon fel tartván egj darabig, 
ugjan tsak el tér az utrol jobra egj metalis hely 
iránt [Mezőménes MT; BK 14 r. és 1 m nevű 
tanú vall.]. 

2. kitér vki elől; a se feri/da deoparte; jm 
ausweichen. 1582: Vida Miklós Barat Peter zol-
gaia liwthy vthan vallia . Eg’kor oztan cliak 
latam liog’ ereossen Ieó az lowal, es három Azzony 
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Ieo vala Zembe velle hog az lo Zaguld vala A-
latţa, haliam hog kialthia vala Az Azonioknak, 
Vincze, od magad, od magad, Azonkeozben Az 
Azzonioknak kettej hamar el there, Az harma-
dik penigh hertelen Nem therhete, Mert Jdeis 
maswwais ther vala Az Azzony|| Nehez mattias 
. . , valia hogy hidelwe* talalkozot reayok ol-
cziardy miklos es Zolitia meg tarsaiúal egiettembe 
es mond nekyek, my dolgossok wattok miczioda 
emberek vattok, es mondnak nekye hyzem Latod 
miczioda Emberek vagu(n)k, es monda nekyek, 
miczioda emberek vattok hogy ilien paraztol 
feleltek ennekem, es mindgiarast az kezet az 
Zabliara tewe, az tarsay mondanak nekye Jer 
ell vram innét hagy beket ezeknek, mert ezek 
my barattink, vgy terenk my is el elleole [Kv; 
TJk IV/1. 16, 97. — aHídelvé, azaz Kv ma is 
Hídelve nevezetű fertályában]. 

3. másfelé tér, ki tér; a se abate din drum; 
ab/ausweichen. 1745: akkor mingyãrt Gyano-
ban estem felőliek, hogy nem jo emberek, mint 
hogj énis gyalog ember lévén az utbol el tértek 
és hogy velem szemben az útban nem merte (ne) k 
jönni hanem távol el kerültenek [Bálványos-
váralja SzD; Ks]. 

4. ellép/megy; a pleca, a se duce; weg/fort-
gehen. 1573: Ne tagad Mert te zod es en vgy 
Monta(m) megh az byronak, chyak nyakat va-
karitia es ely ter onnat [Kv; T J k III/3. 63]. 
1600; ferench János el tére onna(n), be-mene 
az hazba [UszT 15/65]. 

5. eláll vmitől, letesz vmiről; a renunţa la 
ceva; von einer Sache zurücktreten/abstehen. 
1584: Catalin papfalwy Jllies Ianosnak a' fogol-
nak edes leania vallia mikor esmegh Az Er-
deore liiwt volna velle, . . . El Ne(m) tere az eó 
gonoz chelekedetireóla hane(m) ollia(n) vadon 
helyennis eg fanak tamaztwa(n) nagy erózak ze-
re(n)t fertelmeskedet velem [Kv TJk IV/1. 
305. — aTi. az apa]. 

eltér2 elfér; a avea loc, a încăpea; Platz/Raum 
habén. 1647 : egy rósz sendelyes, tapaszos, ket 
reszben allo Istálló . . . 12 lo el ter benne [Meggy-
kerék AF; BK 48. 16]. 1652/1653: annak előt-
tejs annyita hányták vala be az Tŏmleczbe hogy 
fen alvajs aligh tertenek el czak nem meg fulad-
tak [Dálnok Hsz ; BLt. — aTi. szászt]. 1681 Bor-
belly Janosne Aszszonyom . . . megyen vala Tecsi 
Mihallyal beszelgetven, eszt mongya vala a'kar-
menny szerelem volna kőrnyűlőttem, el terne 
belem [Dés; DLt 445]. 1720 : már az Ipam rám 
szállót mind ketten felesed magunkkal lévén el 
nem térünk, sőtt az Lovaim mostis az hó hátá(n) 
vad(na)k nintsen hova kŏ tnŏm [Szőkefva K K ; 
TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1759 Vagyon 
itten ă Faluban egy benn való helyeske egy 
buruba ugyan el térne rajta [Tusnád Cs; BLt 
9]. 1840 : az Tsürjeikbe egy svadron is el tér-
ne [Dés; DLt 935]. 

eltereget el/szétterít(get); a împrăştia/aşterne; 
ausbreiten. 1806 : Bartók Andrasne . . . el kiilde 

a Bartók Istvanne Fiaihoz . . . illy keth rend-
beli verbális Instructioval Isőben Hogy, mivel 
a Ganijatt ki vitte, akarattya ellen tiltanam le, 
hogy el ne teregesse [Torockó; Bosla]. 

elterenget kiterít; a întinde; (aus)breiten. 7629 : 
az inget . . . eltereugete Csiszár Andrasne . . . semmi 
hea nem vala [Mv; MvLt 290. 35a]. 

elterengettet el/szétterítgettet; a aşterne/împrăş-
tia, a puné să se aştearnä/împrăştie; ausbreiten 
lassen. 1591 23. Augusti. Az Varas zenaiatt 
Terengetettem el, az Drabantokkal, hogy wizes 
volt, zaraztattam, Kazalt myt t Igazgattattam, 
heccettema [Kv; Szám. 5/X. 29. — a Er t sd : . lie-
gyeztette, azaz felül hegyesre, csúcsosra rakatta 
a kazalt]. 

elterhesedés kb. megnehezedés; împovărare; 
Schwerwerden. 1812 : meg tőrtént . . . az is hogy 
gabona dolgában meg szűkült, ezt is mind Sámuel 
fia potolta . . . házasága és Háza el terhesedésea 

után is nem szűnt meg az adástol, és arántab 

való gondoskodástol [Nagyesküllő K ; RLt O. 
2. — a Ertsd: a ház, a család fenntartásának meg-
nehezedése, terhessé válása. ^Ti. a fiú az anyja 
iránt]. 

eltérhet elférhet; a putea avea loc/încăpea; 
Platz/Raum habén können. 1623: Jstallo legyen 
12 Eolny hozzw kib(en) keth Rendb(en) 24 Lo 
terhett ell [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1825/ 
1826 : ennek a' völgy vizének sem arra való sáncza 
vagy is árka melyben eltérhetne, se pedig valami 
olyan meatussa, mely (l) kártétel nélkül elme-
hessen legkissebb sincsen [Msz; GyL]. 

eltérhető kb. elégséges kiterjedésű; cu supra-
faţä suficientă; von genügender Ausbreitung. 1836 : 
azonn ki mutatott helyet tsak ugyan fel adható-
nak lenni ítéltük és egy kis hurubátska epitheté-
sére el térhetőnek [Dés; DLt 556]. 

eltérít 1 elterel; a mîna ín altä parte/direcţie; 
von einer Sache abwendig machen. 7596 ; Vtannok 
indúlek az eókreknek, s monda(m) hogy, bizonj 
el yzem, vtanna(m) ieóúe nagy Peter, Jeótebe 
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 hol? eö 
el hagiam ozton, nem akaram magam nyaúaliaba 
ejteny [Uszt 11/34]. 

2. erőszakkal elhajt/terel; a mîna cu foçţaí 
gewaltsam weg/forttreiben. 1606: az eó marha' 
jókat tehen chordajokat az orzagh utat megh aluaü 
teritettek el [i.h. 20/231]. 

3. másfelé térí t ; a îndrepta ín altă parte; (ab)-
lenken. 1586 eo kgmek vegeztenek volt, hogy 
az Innepnek Napian se kaput Ne Nittatnanak* 
se semmit senkj ne Árulhatna, Emlekeznek pe' 
nigh hogy ez veghezes leot ez keserves esztendeoben* 
melyben Az Vristen chapkottatot pestissel. ben-
newnket, Mostis azért Noha Az Vristen h a r a g y a t 



33 e l t e l é s 

el terítette eo kgmekreol, De semmikeppen Ne(m) 
Akariak seintny Vton az eleobi vegezest meg bo-
molnj [Kv; TanJk 1/1. 40]. 

elterített el/szétteregetett; aşternnt, întins; au9-
gebreitet. 1679 Gőrőg dinnye ezen házban nro. 
48. Az el teritett nyers kőrtvely mind el senyve-
dett [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 101]. 

elterjed 1. el/szétterül; a se înt inde; sich au9-
breiten. 7672 onnét esmet le jeŏuen az aruiz 
itt Adamoson, felljvl szakad edgj patak, azon 
toljul, uagj uet ki az aruiz, ot t oszta(n) el terjed-
uen, az kaszalo reteken, ugj jeŏ le ide Adatnos 
fele, s ugj lepi, s follja el az Ország u t j a t [Ádámos 
K K ; J H b K XXI/16]. 1723 miólta ă Palló végi-
nél az árok meg szélesedék, az középszerű árvizet 
igen el nyeli s nem engedi hogj a Berekben el ter-
je;lgyeii ă Berek csak szárazon marad [Királyfva 
K K ; MbK 162]. 1790 ezenn tónak gat tyát 
felettebb fel magosztaltatta volt mellyből követ-
kezett hogy a viz annyera elterjedet a maga hatá-
ránn kívűllis [Kebelesztiván MT; CsS]. 7825/ 
1826 .ě A záporeső magát bé nem veheti a ' Kŭ -
kŭllŏbe elterjed a ' Kaszálókon és a’ füveket haszon-
vehetetlenné teszi [Msz; GyL]. 

2. ~ a hír híre f u t ; se răspîndeşte vestea; es 
verbreitet sich die Nacliricht. 7773 az Asszony 
engem azzal vádolt a Pappnitt s másut t is hogj 
már a Faluba is elterjedett a hire, hogy èn egj 
szalonnát, és égj liordo egetbort . . . el loptam 
[Şelye/Magyarós MT; Bet. 1 Joh. Kardos (29) 
auriga vall.]. 

3. a se răspîndi t repta t ; sich nach und nach 
varbreiten. 1653 csakhamar két vallás lőn az 
egyből, úgymint arianus és szombatos vallás. E 
pedig oly igen elterjedett vala főképpen a székely-
ségen mini a kettő, hogy nagy darab tartományok 
oltalmazzák vala [ETA I, 29 NSz]. 

el/szerteharapódzik; a se ext inde; sich u:n 
greifea. 1762 azon bokorrol még egésszen el ter-
jedett az tŭz, és igy ha akkor azon gyuladásbol 
ki ment az tŭz, nem lehet hinni, hogy azután 
más gyújtott volna ot t bokrot [Torda; T J k V 
103]. 179Í: Illyés Szimeon az maga Irotvány-
nyába tsinált volt az idén posirt , mely el terjed-
vén az Erdőbe, a falu kénteleníttetett ki menni 
hogy el oltsa, külö nben még nagyobb kír is k ivet-
kezett volna [Kiskristolc S í D ; J H b ] . 

5. szétszóródik; a se împrăştia; sich zerstreuen. 
1769: Molduvából és Havasalföldéről sok szamu 
Népek maguk bátorságokért ki J ŏ v i i ezen or-
szágba szerte el terjedtek [UszLt XIÍE. 97]. 

6. elszaporodik; a se întnulţi; sich vermehren. 
1801 : a Csonték pedig mais Totfalub* nagyon 
el terjedtek és felesen vadnak. [Tótfalu SsD; Ks 
39. XXVI. 4]. 

7. átv elárad; a se răspîndi; sich verbreiten/ 
ergießen. 1695 Mivel . . . az Uraval Cseh miliallyal 
edgyŭt haitottak s Loptak azon ket Ökröket sőt 
annak kisztetesebűl . . . , az Actor Kivansaga sze-
rent felakasztassak. Hogy penigh az gonoszsagh 
annyira el ne terjedgyen, tetczet az B5 Nga 

szekinek masoknak tanusagara Torturara vona-
tassek* hogy mind Complices társait mind i t s 
mind masut, maga és mások Orv gazdasagat 
adgya ki [Dés; J k 192b — 193a. - •Stephanus 
Demeter de Váró (I) Falu]. 

elterjedés szétterülés; lăţire; Ausbreitung. 1815 : 
jn t ta ták kezűnkbenn . . . e következendő Levele-
ket . . . A Patak ki Omlása és elterjedése mia t t 
esett tetemes károknak meg betsűltetéséről való 
Relatoriat, de Anno 1814 [Asz; Borb. I I ] . 

elterJeit 1. terjedelmes; voluminos; umfau-
greich. 1732: a leányok udvara mellett, vágjon 
edgj el terjedett cserefa álláson lévő cziprus fa 
[Kórod K K ; Ks 12. I]. 

2. terebélyes; ramificat; ausgebreitet, weitver-
zweight. 1736 a Dombon vagyon egy el terjedett 
kökény bokor (Mikefva K K ; EHA]. 

3. ki ter jedt ; întins; ausgebreitet. 1796 : méltán 
még egy Szetnélly papi Szolgálatra kőzikben fel 
szenteltettnèk annyival is inkább, miuel azon 
hellység el terjedett Nagyságú peripheriát foglal-
ván magában tsak két Pap nem elégséges [ H ; 
Ks 75. VII. 245a]. 

elterjeszt szét/kitár; a-şi de3chide (braţele) ; 
ausbreiten. 1636: Balas Czigány ker sueget Eger-
hazitol, kire monda ninczy esses lelek fia nala(m), 
seot ugia(n) el terjezte az ket t kar ja t mondua(n), 
ninczy en nala(m) esses fia [Mv; MvLt 291. 70a]. 

eltérő elkanyarodó; care coteşte; abbiegend. 
1825 az Bakó tetején az hegybe járó Ut jóka t 
el szorította valaki 's az valosagos Uta t Máléval 
be vetette mind az Igesre* mind az Felső 
Virág hegyre és Kenderszegre el terő Ut el szorítta-
tot t [Dé3; DLt 650. — ftAz Égés hn í-ző alakja] . 

eltćrolog (vmilyen előírástól) eltérően; deosebit, 
spre deo3ebire (de o prevedere), în derogare; 
(von irgendeiner Vorschrift) abweichend. 1868 : 
Tapasztalván, hogy . az üzletjelentésekben el-
téröleg az 1833ki 212. sz. a. kiadott mintá tó l 
látatik el (így !) . . . meghagyatik . . . , hogy 
csak a tiszta alak, darab és apró só, és ezen 9Ó-
netnek ö3szege, és a marha, gyár, és t rágya só 
vétetessék fel [Désaknai városi lt]. 

elteräl 1. szétterül; a se lărgi; sich ausbreiten. 
1825 ezen ductusnak alsó végénél a’ Szele p a t a k a 
régi árkától fogva a’ Kŭkŭllŏig a’ part magos9abb, 
mint azon k í v a l . . . , a ' hol a hely fenekesebb, 
\s a' kiütéskor a ' víz ot t el9zokott terülni [Msz; 
GyL]. 

2. elnyúlik, a s í luugi; sich dehnen/strecken. 
1629 (A szolgálót) az haz keozepet ta la l tuk el 
ter'iilue, mikor onuat fel keolt es megh eszmelke-
det volna azt mondotta hogy Sara Aszonj jeot 
rea egy o3tor volt az nyaka keorŭl tekerue, le 
foghta meg szidta miért mondotta megh hogy 
rea jar, erâ033en megh verte az mint ta la l tuk 
magunk, 9eot az utannis gyeoteorte [ K v ; T J k 

3 —• Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 



eltérül 34 

V1I/3. 118]. 1791 : vasárnap szerentsétlenűl járt 
egj Dám vad egj kutya bé szökvén kőzikbe olly 
sebessen szaladat hogj a hintó szinbe ahová más-
szor is szokták recipiálni magokat ugj meg ütkö-
zött egjik hogj mingyárt el terűit, vérét vétettem 
[Királyhalma K K ; Ks 94. Vegyes lev.]. 1847 
valaki hátom megöl oroszba egy fával úgy meg 
üt mindjárt le estem a földön el terültem fél 
holton [Dés; DLt 1135]. 

elterül eltér; a deroga, a se abate; abweichen. 
1585 Az taűaly Wegezes melleól Semmy Uton 
Nem Akarnak el therwlny, hanem Azon Wegezes 
Maraggyon megh illien bewntetes Alat [Kv; 
TanJk 1/1.12]. 

éltes öregecske; bătrînior; bejahrt. 1851 két 
éltesebb ökör: Rendes és Szilaj [Erdősztgyörgy 
MT; TSb 34]. 

Szn. 1775 Éltes Anna [Peselnek Hsz; HSzjP]. 

eltestál örökül hagy; a lăsa (ca) moştenire, 
a testa; testieren, als Érbe hinterlassen. 1798/1800 : 
(A jószágot) már el Testáltam az őtsèmnek, mert 
rég; hogy tart [Harasztkerék MT; Told. 30]. 
1799 a néhai Bátyám mindenit el testálta, . . 
azoknak nagy részét a Testamentariussai már 
kezekhezis vették [Déva; Ks 75. VlIIb. 130]. 
1807 azon Joszágokatis . . . az mellyeket a Pub-
licata Baronissa.. .LB Banffi György ur ö Nagy-
ságának nagy summában el t tstalt volt, a Szar-
vadi Família vérség Jussán váltotta magához 
[Dengeleg SzD; Ks 80. 24]. 1838 Dosa Urat 
. . azzal meg nem bántya hogy el testalya* 

[Kissáros KK ; DLev. 2 XIIA. 2. - T i , a szőlőt]. 

eltestélás örökbe/örökül hagyás; lăsare (ca) moş-
tenire ; Testierung, Vererbung. 1838 jovallatta 
az özvegynek az Szõllŏk el testálását azt felelte, 
hogy ŏ nem akarja megbán tani Dosa Urat a kinek 
jo akaratyabol birta s birja az szŏllŏket [Kissáros 
K K ; DLev. 2. XIIA. 2]. 

eltestálhat örökül hagyhat; a putea lăsa (ca) 
moştenire/testa ; testieren/vererben können. 1735 : 
Gáli Honaís szabadoson mint acquisitumot a-
karmely idegennekis eltestalhattaa [Dés ; Jk 180b. 
— *Ti, a szóban forgó jószágot]. 7764(1765 : A 
mi kevés Joszágom Marad, az közöttetek oszolyék 
(: jóllehet emez Sz. Várallyait Saját keresmenyes 
pénzemmel váltottam ki idegentől:) és annyiban 
el testálhatván melyis 3800ban volt [Kóród K K ; 
Ks 14. XLIIIa Kornis Ferenc végr.]. 1862 Ha 

Isten ő Szent felsége kegyelmének tetzene 
egyenes és törvényes örököseinket az élők sorábol 
ki szólítania; azon esetre maradjon az én kedves 
nőm Tamási Anna a vagyonnak tetzése szerénti 
rendelkezője, azt rendelkezése szerént kezelhesse, 
vagy ha tetzik el is testálhassa. Ilyetén szerű 
intézkedésében, sem az én, sem az ő ágán létező 
rokonok által nem háboríttathatván soha is [Kv ; 
Végr.]. 

eltestálható örökül hagyható; care poate să fie 
lăsat ca moştenire; testier/vererbbar. 1824: álta-
lam el testálható vagyonnyaimrol az alább irt 
végső határozásomat hagyom [Torockósztgyörgy ; 
BLt II. 12]. 

eltestált örökül hagyott; lăsat (ca) moştenire; 
testiert, vererbt. 1807 ezen ki szomszédait ket 
hold szántó földet . . . unakajak(na)k Székelj Ju-
lianak testálanak . . . ilj fel tételek alatt hogj az 
el testált jokb(an) az nevezet fiát Mártont és 
Unakaját Juliannat semmi Törvénjes remediu-
makkal ne impedialhassa, edgyik posteritassa is, 
hanem az Testalt Summab(an) békességesen bír-
hassak és használhassak (Asz; Borb. II]. 1810 
a' fenn forgo 's el testált kantza maradjon a ' 
FPeresnek [F.rákos U ; Falujk 52 Sebe János 
pap—not. kezével]. 

eltesz I . helyére tesz; a puné la loc; etw. 
an seinen Platz legen/setzen/stellen. 1585 Ez 
dologh vtan, ên mondek hogi tegiwnk el mind 
hegedwt virginat, Mert Ideye el ozlanűnk [Kv ; 
TJk IV/1. 532-4 ] . 1684 16. forintot Fodor 
Gergely mű előttünk kezéhez vévén, megolvasá, 
ruhájába kőté és el tévé [Gyalakuta MT; LLt 
66/4]. 1784 nékis aszt mondá Csáki György 
hogy aszt a vas villát tegye el mert esztendő 
múlva is elé kéri [Béta U IB]. 

2. visszatesz; a puné înapoi; zurücklegen/stellen. 
1574 Hoszw Symon Azt vallia hogy . . . ky 
Ieo az Istwan az hazbol, es Mind ketteo hozza 
vtth vgi talalyak ecchersmind hogi azonnal leh 
essik My Ideore Istwan fely keolt tahat az 
orchayan ala foly az ver vgy Ieo az kapw fele 
zablyaiat ky vonza hogi keozykbe vagion, Eo 
meg zolitotta hogi ely tegie Mindiarast ely teotte 
senkyt ne(m) Bantot [Kv T J k III/3. 406]. 1598 
lata(m) azt hogy az liegedws Ianos az kese(n) 
pepechiel vala, dúgdossa vala, monda(m), te 
mit chinalz az kessel mit akarsz ? ted el [Kv; 
TJk V/l. 162]. 1637 rneghis szida Szabó Martont, 
s megh kardotis ranta Szöcz Marton, de mi Czi-
szar Istuannal le Czendesiteők, s el teve az kar-
dot [Mv; MvLt 291. 74b]. 

3. biztonságos helyre tesz; a puné la loc sigur; 
in Sicherheit bringen. 1606 : Az pénz feleòllis. 
zoll s azt mo(n)dgia hogy mikor az Euictor Gere 
Matç megh vitte, az eò felesege el ne(m) vette 
hane(m) ot az eó hazanal hatta, az fia hogy latta 
hogy ott hatta fel vette s el tette, eó ne(m) látott 
mostis ben(n)e, ha eò atta penzçt az hova ne(m) 
kellet volna, kerje megh [UszT 20/193]. 1653 : 
Egykorban egy gyalog hadnagy minden puskáit, 
szablyáit, botjait és f egy vérita öllel nyalábolván 
kezembe adá, hogy eltegyem, és mikor kéreti ő 
nagysága, tehát adhassam elé [ETA I, 145 NSz. 
— ftA fogoly Zólyomi Dávid fegyvereit]. 

4. félretesz (vki számára) ; a puné deoparte 
(pentru cineva); (für jd) beiseite legen. 1783: 
a' Frajtol Évától és Demets Boritol halottam 
beszélleni, hogy ő Nsga el tészi számára a ' Süte-
ményt, és egy felől mikor ő Nsgának tállalnak* 
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Wántza Istvánnak is tállalnak, ollyan parantso-
lattya vann a Szakátsnak [Perecsen Sz; IB. 
Elisabetha Kassai cons. nob. Georgü Sombori 
(35) vall.]. 

5. elhelyez; a puné; legen. 7842 ezekután 
a ' gyermeket® Rákotzi Aníska a' betegŭltelb égy 
fazékba hejheztették az ágy alá, a ' hol volt 
estvig a' mikor osztán . . . el temették, még 
meg kérdeztem, — hogy el tettéké elég méjjen, 
— vajon a' Disznók nem ássák é ki ? [Dés ; DLT 
85. 4. — aAz — állítás szerint — halott koraszü-
löttet. bA gyermekágyas asszonnyal]. 

6. elrak; a puné ín altă parte; wegtun. 1655 
adók osztàn neki 200 aranyat . annak utánna 
Ozdi Thamásnak vitte, az el tőtte az aranyat, 
de pénzt® ne(tn) adott reà [Kv; CartTr II. Mich. 
Csepreghi ötvös vall. — aPolturát]. 1865 : engem 
& kelementelki falus biro által a Madaràsi Pap 
meg admoniáltatván, hogy a háza mellől a ser-
tés pajtát harmad napok alat el tegye (!) 
hogy ha el nem tészem a pajtát 12 for büntetést 
vegyen fel és szolgáltassa 'a biro kezébe [Kele-
mentelke MT; Pf. Kerekes Mihály lev.]. 

Szkî télre/telelni ~ teleltetni rak/tesz. 7679 
Tőt el most telre mehet nro 8 [Pálos NK ;LLt 
Fasc. 140]. 1827 9 kilentz anya kos méh vagyon 
most Telelni el téve [Koronka MT; Told. 31j. 

7. eldug/rekkent; a ascunde; verstecken. 1582 : 
Eyel yeowe negj ázzon ember, az negj azzonj 
ember úiúe el innen az my hazwnktol es ezen 
faluba egy setet kamaraba tartottak mind adig 
m i g az giermek az wilagra leot, mar az negj az-
zonj ember tugia hogj ha el rekentettek az gier-
meket wagy daikanak attak azt imar enne(m) 
tudo(m) hane(m) eo maga es az negj azzonj ember 
tugia howa tŏttek el [Kv; TJk IV/1 Kalamar 
Cassaj Tamasne Barbara azzonj vall.]. 1592: 
az kosarba egi odvas fa wala ebbe tevek ela [HSzj 
kosár al. — aA két ellopott és leölt disznót]. 
1648 : Viragh Geŏrgy az fiaval edgywt jurallio(n) 
azon, hogy nėm eŏk teŏttek el az pohart [Kv; 
TJk VIII/4. 271]. 1705 : Vagyon két ezüst Pohár 
• • • e l tőtték volt rejtekben [Kv ; Pk 6]. 1758 
Tavaszszal tsepeltettek el egj asztagat Gombasi 
Janosne el adagatta titkon és az árrát maga 
elis tette [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1806 : 
Kai ara néném el adván ős őrőkős hazunkat 105 
forintat adott nekem is ki szúrván szemem vélle 
azt kivánja hogy Jussam ki adodott legyenn 
holott el adván az öreg telket . . . 410 forintokan 
a többi pénzt el tette és halgat vélle [Dés; DLt 
17/1809-hez]. 1823 ted el ne mutogasd senkinek, 
mert evei porul jársz, mivel e' csak Kurva Báako 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez Roska 
Mitruj (50) szolgáló ember vall.]. 

8. kb. (vmüyen célra) fordít; a întrebuinţa 
(ín scop de); anwenden. 1656: Kesz pénz is tá-
laltatott az Dobokaj haznal Ebből az pénz-
ből szűksegeskeppe(n) kellett szakasztani az keŏ-
zelb való szolgaknak, szolgalok(na)k, ugy mint 
az szolgalonak sarut, es az szolgak(na)k fekete 
köntöst, tartozik ugya(n) azon Laszlo neuõ gond-

uiselő szolga, annak idejeben szamat adnirolla. 
kit houa tőtt el benne [Doboka; Mk Inv. 8]. 

éltet 1. kb. életet ad ; a da |viaţă; beleben. 
1636 : Ez kertnek negyedik reszett eze(n) kerten 
kereztŭl altal, az malomra folyo patak meg kŭ-
leŏneŏzteti szelire feli (így!), mely patak az egesz 
uduart es ez kertetis elteti es ekesiti [Siménfva 
U ; JHb Inv.]. 

2. (el) ta r t ; a întreţine/ţine ; (unt)erhalten, er-
näiiren. 1596 Az Kis gherebenes Neweò falwt, 
hogy Zalyta bernald balas az liarom falw Ellent 
tart vala benne hogy oda ne zalichya, Mert felnek 
vala, hogy azokatis, az feketereol Eeltetnç, De 
Zep Zawawal Meg Engheztelee Eoket, Es vgy 
ada, az ghereben^syeknek az kis veolgiet [Szé-
kely vásárhely®; VLt 7/692, - aMv]. 1590 : mi-
koro(n) meg hala az azzonj testaine(n)tomba(n) 
egj leankaiat Bodo Mathiasnak hagia hogy eltesse 
az Eoreoksegh haznabul [UszT]. 1610 Osuat 
János adot tudom búzát eltette Jánost enuj 
valoth, labara való boczkortis adott [i.h. 12b]. 

3. ta r t ; a ţine/hrŭni; unterhalten, nähren. 
1748 te Moldován Martin, és te Ilona . . . , nem 
külömben teis Pakulár Josziv, és te Mária, első 
Férjed Néhai Sztojka András életében mostoní 
Ferjetekkel, diversis vicibus edgyüt paráznál-
kodván, feslet buja erkőltsü eletben éltetek . . . 
meg holt ferjeteket étetővel éltetvén meg öltétek 
őkőt [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

Szk: orvossággal 1696 : reggeli Praedica(ti)o 
alatt az Feleségem nagy hirtelenséggel az Pleuri-
tisben igen nehezen meg betegedék teguap 
reggel Borbéllyokat hozatván eret vágattam rajta, 
és az Kőpoczi Ur(am) orvosságával éltettem [Ger-
nyeszeg MT; BK. Kemény János Bethlen Ger-
gelyhez és Elekhez]. 1831 ha jo elein jo móddal 
dajkálják a ' beteget 's orvosságai éltetik meg 
gyógyítható nyavalya a' Cholera [Vaja MT; a 
hagymásbodoni ekl. könyve] szóval ~ beszéd-
del lefoglal. 1812 Az alatt mig én a Grofot a 
maga Házában csendesít tő szókkal éltetném, 
azalatt a' fel lázzadt emberek Grantzki Mosest 
felkésérték az udvarban [Héderfája K K ; IB. 
Molnár György (58) ref. esperes vall.]. 

4. életben tart, megtart; a se ţine ín viaţă; 
atn Leben erhalten. 1596 Vegezenk . az vy-
tezlö szauai almadi gaspar vratnmal . . Jgi 
hogi amégh az Vr Jsten eltety ez vylago(n) tehát 
megh ne(m) haboryttiuk sem Joszagba sem egieb 
dologba [Szovát K ; JHbK XVII/31]. 1600 
Az my keuessem, nekem megh marad Azokrul 
az kjknek en Ados voita(m). Azokra hagiom 
Tútornak es goñduisselonek az en io Akaró Sogor 
vrainath János Kouaezoth . . . , az germekek 
keth rizyth kezéhez vegje, es gongiath visselye, 
mynd Adig mig az vristen Jltety, es az Aruak 
Ember korth Jrnek [Kv; RDL I. 70]. 1672 
Keremis nagj szeretettel kgdet ez iránt való 
instautiamat ne utallya meg, I(ste)n eltetvén az 
hytvan veszendő vilagban vekonj allapotom 
szerint szolgalny megh ûgjekezem (így!) [Hlye 
H ; JHb XXXV/12]. 1721 : Tár András, Nemes 
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szemelj igen mègh nyomorodot Embér hogy 
ha más nem teszi egy hejbòl más heljb(e) maga-
val jol tehetettlen, és abból* kel eròtlensegeb(en) 
elòdni migh Isten elteti . . . òtet [Csegez TA; 
Borb. I. - ftTi. földből]. 1762: A’ Szovai határ 
fel mérésében tet t példás és terhes fáradságokat 
nemtsak köszönöm, hanem Isten éltetvén fele-
ségem részéről is mind viszsza szolgálni, mind 
pedig fáradságokat betsŭlettel remunerálni el 
nem mulattyuk [Szava K ; RLt O. 1 Mich. Medve 
lev.]. 

Szk: ha Isten/az Úristen éltet(i) 1598 : 
mind v felsiginek mind az zeginy hazanak Zol-
galhassanak, ha az úristen v felsigit zerenczejeket 
ilteti [Bál. 51 Kovachoczy János lev.]. 1623: 
Az Aruat Míhokot biztuk az edes Annia gondui-
selese Ala, vgí mint edes fiara me(n)teŏl Jobba(n) 
lehet, vgí visellien gond ott, giermekere, hogi 
Istenteől Aldast veue(n), es az gíermekys ha 
isten eltetj vehesse halaadassal [Kv; RDL I. 
121]. 1666 : én is a mig isten éltet sok szolgálat-
jaiért való meghálásomat, ha isten éltet, bizony 
el nem felejtem [EOE XIV, 206 Vesselényi Pál 
Teleki Mihályhoz]. 7747 ha Isten eltet, csak 
akkor veszed eszre mikor otthon dobbanok [Buzd 
A F ; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1780: én 
ha Isten éltet Holnap Délután indulok Radnára 
az Bor Vizre [Korpád K ; ^ S L t X X X I X Henter 
János lev.] Isten [az Úristen éltesse. 1572 
Ieo beh oda sz Jstwan vayda fia, otth hogi béli 
keozen, Mond keomyesne Isten eltessen Jo gas-
par deák [Kv; T J k III/3. 10 -1 ] . 1580 Isten 
Iltesse es Tarcliya megh Nagysagcdatth, Jo 
Egissighben sok Eztendeyghlen [Palatka K ; 
SLt S. 25]. 1583 Isten Jltesse, es tarcza megh 
Nagsagodat [Szűkerék SzD ; JHbK IX/9]. 1584 
az kegyelmes wr Jszten felsegedeth soka elthesse, 
es mynden kjwantha yawajwal meg lathogassa 
[Komlód K ; WLt Petrichewich Kozma lev.]. 
1586: Az vr Isten Iltesse kdet sok eztendeyg 
Jo egissygben mind az Haza nypyuel egyetemben 
[Erked K ; KGy]. 1592/1593 : Jsten eltesse keg-
meteket, sok io eztendeigh, Jo egessigben [Szi-
lágytő SzD; Ks]. 1599 : vgj Iltesse Isten az 
kegd maradikjatis [Bál. 51 Kowachoczy János 
lev.]. 1609 Ezek Nagjsagos viunk az bizonjsa-
gok vallassy, k jke t nagsagjtoknak rend zerent 
az mv hitünk zerent az feoídnek zinin, meg uala-
tunk Az vristen Eltessen (!) Nagjsagtokot 
mint kegelmes vru(n)kot dátum, ex chik kozmás 
5 die Juny 1609 [BLt 3]. | Isten eltesee(n) nagj-
sagjtokot mint vru(n)kot minde(n) bodogi alda-
szaual [Kozmás Cs; NylrK VIII, 84]. 1641 
Jsten iltesse es tarchia megh kglteket sokaigh 
io egessegben [Szentegyed SzD ; Wass 25]. 1697 
Miltoságos Erdélyi Gyenerálís nekem jo Uram. 
Isten sok számts esztendeigh ki\ánatos jo egis-
segb(en) iltesse Ursm Kgldett szibűl kívánom 
[Szilágycseh; BK. Kűmíves Gergely Bethlen 
Gergelyhez]. 1761 Rábszín István Uram Inásnák 
bé állitá, Kádár Szábo Kérésztély Péter fiját, 
kittis Istén éltessen kíváncm [Kv; KCJk 35a]. 

1777 : Isten éltesse kendet szivem* [Sárvásár 
K ; KLev. 5. — *Asszony a szeretőjére köszön 
bort.]. 

5. ~í magát fenntartja magát ; a se întreţine/ 
susţine; sich erhalten. 1570 Panazolkodnak egy 
nehan vraim Az kereskedew Nepek feleol kyk 
hwl kolosvariaknak hwl Debrechenyeknek Newe-
zyk Magokat, sem eggywt sem Masswt eore-
kesek, Es vgy Eltetyk Magokat [Kv; TanJk 
V/3. 13a]. 1584 : Teremy Marta . . . Az Nennenęl 
lakik zegensegel Varrasaűal eltete magat eoz-
wegsegbe lewe(n) vgy veowe ozta(n) Aztalos Mi-
hály [Kv; IV/1. 347]. 

6. ellát; a aproviziona; versorgen. 1588 lat-
tiak azt eo kgmek varosul hogy az Magyar Mé-
szárosok eltetik az varost hússal [Kv; TanJk 
1/1. 85]. 1589/XVII. sz. eleje hogi ha az Keő-
miues Céh es egesz tarsaságh, ezeket az Articu-
lusokat . . . telliesseggel, vagy cziak rész szerent 
is, megh bontana, megh szegne: És az szerent 
az Városi keösseget sem éltetne, mindgiarast, 
minden engedelemnçlkwl, Atiai kegiessegnelkwl 
az Biro es Tanacz, minden wdeöben ez egesz 
Cehet eőtuen forintal bwntesse [Kv; KőmCArt. 
28]. 1591 mikoron Biro vram az ven vraimat 
be hiuattia, akkoron az kadar Mestereketis hi-
uassa, es . . . valóba megh Inche eoket hogi az 
Ceh leuelnek tartasa zerent eltessek az varost, 
hogi ennek vtanna panaz ne legien teobbe 
reaiok [Kv TanJk 1/1. 166-7] . 

7. kb. vmiben részeltet/részesít; a face să 
aibă parte de ceva; jm etw. zuteil werden lassen. 
1584 : Eo kegelmeokis Ennekeoin hasonlo ota-
lommal es gonduiselessel tartozzanak lenni Es 
az varos Igassagaual es Zabadsagaŭal eltetny 
[Dés; DLt 214]. 1635 az vargak az minemű 
igazsaggal az eő magok fiayt el te tik azon igaz-
sagal eltessek az Czizmasiakatis hogi ha peniglen 
auall, az igazsagal nem eltetik előbi kegelmesse-
gunkböl megh adot donationkkal fogiuk eltetni 
az czizmasiakat [Kv; Céhir. I. 141. 1676/1681 
Szakats György hiven s jámborul kötelezvén 
magat szolgálni, nem akarcm hogy ebbeli szol-
g alatt ja jutáim atlan legyen, . adtam és inseri-
baltam neki es ket agon lévő a lejendő mara-
dékinak . . . Vajda Hunyad Városomban Alszégh 
nevű Uczaban egy hazat Paranczolom . . . 
őket megh ne károsiczak, hanem mint igaz exempta 
házat oly szabadsággal éltessék [Vh; VhU 3 4 0 - 2 
Thököly Imre ad. lev.]. 

8. gyámolít, istápol, segít; a ocroti/sprijini/ 
a ju ta ; jm beistehen, jn unterstützen. 1570: Byro 
vramat Es az Thanachyot keryk eo k. varoswl, 
hogy az Mint Regy Jdeothwl fogwa volt az Tlieor-
wennek zolgaltatassa . Eo kegek Neh változ-
tassak, hane(m) eltessek azonban az varas Nepeth 
[Kv ; TanJk V/3. 7b]. 1580: Az Mezarosok es hente-
lerek felòl á my az vassarlastnezy kerestesse eo keg-
mek Az elòbby wegezest es a zerent eltesse mind a' 
ket felt [Kv; i.h. 210b]. 1591 Mikor megh hala 
az en másik apa(m) . . . megh marad a az en Job 
ania(m) . . . engemet fel perest oda vgjmint 
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Ygaz vert hogy en eltessem, tarchia(m) taplalliam, 
az eoreoksegnekis gongiat visellie(m) vgy mint 
enie(m)nek [UszT]. 1620 ; Hadgiuk Knek paran-
chiolliukis az praenotalt Matias Kiralitul nekik 
adatot priuilegiumok szerint ez megh irt Supp-
lica(n)st szabadsagaba(n) megh tarchia es azzal 
eltesse fiurol fiúra [Törzs. Károlyi Zsuzsánna 
fej.-asszony rend.]. 1669 : En Gyerŏ Monostori 
Kemény Simon . . . meg tekintvén Néhai Nem-
zetes Váradi Inczédi Mihály Ur(am) Eozuedgyének 
Nemzetes Csokási Katha Asz(onyna)k sok szép 
Joszágitol való megh fosztattatásat, . . . akar-
ván edgyszer s mind Eozuegyi állapattyában 
io akaratomnak sengéjéuel ŏ kegmét éltetnem 

Fogarasban az vár ellenében való uczában 
• •. puszta ház helyemet . . . Csókási Katha 
Asz(onyna)k . . . adtam, és ajándékoztam ŏrŏ-
kŏssŏn [Incz. I I I . 7]. 1680 k. Azért kerem, 
Uraságtokot: mind Tanaczaval s mind seget-
segevel eltessen ha Balo Thamás Uramon keres-
kedgyemé, vagy az Hermáni szászokon [Bárót 
Hsz; UtI] . 1732 ; csag (!) éppen aszt láttam vona 
leg szükségesebbnek lennj, hogy az M: Ur ot 
létiben ö Ngának kemënyebbecskén szollat vona, 
és tanácsával is éltette vona a M : Ur, ŏ Ngát 
[Kóród K K ; Ks 99 Kornis Ferenc Kornis Ist-
vánhoz]. 

9. (vmilyen jognak/kiváltságnak) érvényt sze-
rez; a face să se respecte, a menţine (o lege/un 
privilegiu); (Recht, Privileg) Geltung verschaffen, 
geltend machen. 1579 (A) protestatiorol eo 
kegmek vegienek Arról való lewelet ky kit ennek 
vtanna ozto(n) eltesse (n) eo kegmek Ieowendeore 
is [Kv; TanJk V/3. 200b]. 1588 Megh kerdettek 
varosul Giulay Jánost, ha ez varosban, es ez 
varossy keosseg keozeot, Eltetneye Zabadsagat 
Nemesseget vagy penig azt per totum it ez va-
rosban hatra hagywan Az varossy theorweny, 
rend tartás, engedelmessegh Ala erezkedneiek. 
Kire Giulay János illie(n) valazt teót, hogy sem 
ez varosban, sem masut az Coloswary ember 
ellen az eo Nemessegewel Nem çl . . . Es chak 
az Varoson kyweol, es varossy ember kyweol 
valók keózt Akaria Nemesseget ereoben tartany 
[Kv;. i.h. 1/1. 92]. 1592: Ha Thordan Wam lenne 
arról való zabadsagh hogy oth Vamot Ne aggiunk 
ha azért az Araniason valaha hidat czinalnak 
protestálni kel, es çltetny ez leweleth [Kv; Di-
ósylnd 20]. 

10. törvénnyel ~ vkit kb. a törvény oltalma 
alá von vki t ; a lua pe cineva sub protecţia legü; 
gesetzlich schützen, jm unter den Schutz des 
Gesetzes stellen. 7584; Az vendig vago pedig 
ket Rendbeli eggik eŏreŏksiges varasbeli ezek 
adotis at tak az varas keózben azokat eg Teor-
winnel ütetik az poztos sowagokkal [Torda; 
DLt 212]. 7646 : az Inctus Procura(tora) azt 
mondgya es kevannya hogy eőtet(is) ollyan Teőr-
vennyel eltessek mint az töb haza fiait [Kv; 
T J k VIII/4. 157]. 

éltetés 1. gyámolitás, istápolás; ocrotire, spri-
jinire; Beistand. 1591 : Az zent lelekbely Espo-

talynak gondwysselessere es a benne való zege-
nyeknek eltetessere daykalkod aszókra walaztot-
tak eò kegmek ex vtraque Natio(n)e paribus 
votis* tablara Iarwan illien Attiokfiat. Bachy 
Thomasb [Kv; TanJk 1/1. 156. — *Ti. a magyar 
és szász nemzetbeliekével. bTollvétség Thomast 
h.]. 1626 azt az hazatis en az Vramual chenal-
tam, aztis az eroksegembelj igassagomotis min-
deneket az en attjamfianak Chutak mihaljnak 
hagjom eltetesiert táplálásáért riam uolo gond 
viselesiert [Jakabfva Cs; BCs]. 

2. ellátás; deservire; Betreuung. 1589/XVII. 
sz. eleje : Az ualasztot Ceh Mesterek megh 
eskwdgienek, az Ceh leuel Articulusinak megh 
tartasara, oltalmazasara, házaknak es keő öröksé-
geknek igazan ualo beöcziwieiere es eö keőszteők, 
s az egesz Várasi keősségh leendő dolgoknak 
edgi arant, szemely válogatas nelkwl való ki 
szolgaltatasara, az Árticulusok szerent való élte-
tesere, az mi az keő miuet nézi [Kv; KőmCArt. 13]. 

eltétet 1. visszatétet, helyére t é t e t ; a face 
să pună la loc; zurücklegen/stellen lassen. 1585 
Az lengiel Inas zabliat ranta, Petky es chakant 
vagy zekerczet ranta hozza, De my oztan keozbe 
Allank, es el teteteòk vellek Az fegywert [Kv; 
T J k IV/1. 5 3 2 - 4 ] . 1598: Azonkeozbe(n) esmet 
mondanak az aztaltol, tolliak ki, mit garázdál-
kodik it, immár Sarkeozy János az aito felen 
al wala az mezítelen kest fel húzta wala, zabo 
Balint kapa megh az kezet mind kesesteol s el 
tetete welle, es igi esmet le chendesedtek [Kv; 
T J k V/l . 159-60] . 1603: Horwat Adam minthogy 
rezegh (így!) ezzel fel vchyndek az Adgybol 
tehát eotet fogam es az kwlseo ajtoigh hozhatam 
ott el esek męgh felig eo ky vonta vala az kardot 
de el tet(et)em velle [Kv T J k VI/1. 6 6 3 - 4 ] . 
1635: Toluáy kiáltást hallek, . . azonba(n) 
látám hogy megh uillámek az szablya, enis utan-
nok futáma(m), es el erem Köteles Czizmazia 
Petert, és megh rágádám . . és el tetetem uele 
az száblyáját [Mv; MvLt 291. 41b]. 

2. elrakat; a dispune să fie pus deoparte; 
\vegtun lassen. 1736: Gróf Apor Is tván lévén 
tricesimarum arendator, megparancsolta volt min-
denüvé az rationistáknak, ha valami vámon 
valami ú j portékát hoznak a görögök, egyenesen 
küljék hozzája. Ciráter harminczig való kristályt 
hozván egy kereskedő ember, az kolosvári ratio-
nista avagy harminczados, Apor Istvánnak küldi; 
az árát megfizeti, az kristályokat t i tkon eltéteti 
[MetTr 327]. 

ellethet 1. gyámolíthat, segíthet; a putea oc-
rot i /a juta; beistehen/helfen können. 1677/1681 
Nemes es Vitézlő Alsó Kubinyi Hieronymi András 
Deák Ur(amna)k . . . sok rendben megh mutatót 
hűseges szolgalattyat jutalmatlan hadni nem 
kivanvan, most elsőben minek előtte, nagyob 
jo akaratomval éltethetném a t tam ő kg(ne)k 
az Vajda Hunyadi hataron . . . egy darab szanto 
főidet [Vh; VhU 2 6 2 - 3 Em. Thökölyi ad. lev.]. 
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2. törvénnyel ~ vkit kb. törvény oltalma alá 
vonhat vkit ; a putea lua sub ocrotirea légii; 
jn unter den Schutz des Gesetzes stellen können. 
7677 Hogy Touabis minden alkalmatlansagok 
el tavoztattassanak es az varmegyenek Consen-
susaboî az hadnagynak kezében adatott Articu-
lusok szerent Alatta valojt job modo(n) guber-
nalhassa, es Teóruenyekel eltethesse. Teczet my 
nekeonk hogy azt in omnibus punctis obseruallya, 
obserualtassa alatta valojval [Dés; Borb. I ogy-i 
biz. jel-e]. 

eltelő I. mn 1. életet/megélhetést biztosító; 
care asigură subzistenţa /traiul; Unterhalt sichernd, 
lebengebend. Szk : ~ marha. 1604: Annak az 
haro(m) wneo tehennek melliek mind weres ze-
rwek woltak zaporodasi is uoltak . . . Hazamnak 
Padlaiat mind fenieo dezkait el uitette hor-
datta . . . azon az helien ualo negj cziereznie 
fámat le vagatta . . . , Azért si iuris egy borius 
wneott kivanok, mert azis elteteo marha volt 
[UszT 18/19]. 

2. ~ élet ' 1762: Hlyen okon kelletett az 
I. Aszsz(ony)t Törvenyben hinom, hogy 
kegyelmed meg viselŏsedet es tereb(e) esett, 
melyhez képest szüret táját gyermekeis 
született tilalmason, és vetkesen kŭlemb 
kŭlemb fele utokon, és modokon duggatta, rej-
tegette, és clancularie nevelte, vagy még vétkesebb 
utat kŏvetven éltető életetŏl meg fosztatta 
mindezekért meg kevánom, hogy mint . . . ki 
az embernek vérit ki ontja, viszont ember által 
ontassék ki annak vére . . . , halállal büntet-
tessék [Torda; T J k V. 8 7 - 8 ] . 

A szk nagy valószínűséggel csak dagályoskodón tudálékos 
fogalmazás eredményeként került bele az id. szöv-be, talán itt 
az 'életelem' v. 'életlehetőség* értelmezéssel ajánlatos számolni. 

3. segítő, ajutor; helfend. 1597 aki mezaros 
akar lenny az minde(n) vton az teosersegnekewl 
minden chereberenelkewl el legien, es annak be-
ket hagiwaii az mezarlast giakorollia. Aki penigh 
az teossersegh melleol el allany nem akarna, 
tehát az ollyan mesterseget el vezesse soha 
tellies eleteben ne mezarolhasson, kamoraya el 
vetessek, elteteo tarsa se lehessen [Kv; TanJk 
1/1. 300]. 

II. fn segítőtárs, segéd; ajutor; Gehilfe, Mithel-
fer. 1595: Az Mestersegnek veztesse ez. hogy 
valakit ez veghezes ellen való chielekedeo Meza-
rost megh kaphatnak az lato Mesterek, Az soha 
Ne(m) mezar oh ásson (I), mezarlo kamaraia el 
vetessek Mészáros tarsa elteteoje se lehessen 
[Kv; TanJk 1/1. 260]. 

O Szn. 1609 Eltetô Marton. Éltető Gergŏlj 
[Gyalu K ; Semiyei 47/11]. Éltető Mihály . . 
Szabados fazakas [Zilah; EM XLIII, 304]. 1736 
Eltetŏ Ferencz [Szentegyed SzD; TK1]. 1745: 
Eltetŏ Ferentz Ur(am)Ă . . . Semmi Atyafisagot 
nem praetendalhat az Eltetŏ Familiahoz [Züah; 
Wass. — *Ti. a Szentegyeden élő, nemesség-
kereső Éltető Ferenc]. 1748 Eltetŏ Ferentz 
[Dob.; i.h. j. 1861 : Éltető Berta [Kv; RKAk 
40, 43]. 

eltett elrejtett/dugott; ascuns ; versteckt. 1602 
Laurentius vçgh fassus est hoc modo . . . 
lewelet irt vala Keomies Antal az felesegenek 
es izente irta volt hogy fel keresse(m) en az el 
teot pénzt liwggattam mindeneot az falt, 
de se heliet se az pénzt en nem talaltam [Kv; 
TJk VI/1. 635]. 1653 A város* népében volt 
ugyan a ki szerencsét próbált, itthon lézengett, 
valami rosz szokmánt vött reája, és az hajdúkkal 
együtt is volt némelyik néha. De az is némely 
igen rajta vesztette a dolgot. Mert vermet és 
eltett egyetmást kellett hogy mondjon, s ha 
nem mondott, megölték vagy megverték [ETA 
I, 72 NSz. — aMv]. 1745: (Az alperes) el hi-
tetvén az emberekkel, hogy ő à régi eltett kintset 
az ő bűvös bájos mesterségivei à főidnek mélljse-
giből ki hozza, annak őrzése mellett lévő ördögöket 
kőnjőrgése altal Angyalokat impetralvan, à kin-
tset a föld szinire ki hozza, ezen mestersége által 
majd az egész Országot bűnben ejtette, feles 
fizetést vévén sokakat koldulásra juttatott [Torda; 
TJk II. 66]. 

eltéved 1. a se rătăci; sich verirren. 1629 
Fazakas Martonnak vala egj barna kancza 
czitkaja mely czitko az arvizkor el teuedet 
vala, de az aruiz el apadua(n) az Cziko oda haza-
hoz jöue Fazakas Martonnak [Mv; MvLt 290. 
164a]. 1689: az Havason Tévett el egy fejős 
juh az Pakulár gondviseletlensége miatt [Búcsúm 
F ; MvRK]. 1806 Emlekezem arra hogy a' mult 
oszszel Esztendeje lehetett Papp Vaszalia(na)k 
egy Kanczaja el lopattatotté vagy el tévedett 
én azt nem tudom hanem máig is oda van [A. 
várca Sz; BfR 130/1 Rubottyin Györgyi (30) 
col. vall.]. 

2. elkallódik; a se pierde; abhanden kommen. 
1867 : i t t még református es khatolicus (!) kol-
légyom is van4 s ha fel nem teszik hogy melyikbe 
igen hamar eltévedhet a levél söt ha el nem téved 
is de a mig a más két kolégyomot is össze járja 
addig három négy nap eltelik [Kv; Pf. Pálfy 
György apjához Tarcsafalvára U. — aTi. az 
unitáriuson kívül ]. 

3. ? eltűnik/vész; a dispărea, a se pierde; 
verschwinden. 1846 Tegnap későn feküvém le 
szokásom ellen hét óra körül ebredtem föl 's 
ritkán valék életemben olly ostoba. Egy óra 
beletölt mig fölöltöztem, mert a’ mire csak rá-
tettem kezemet, az bizonyoson eltévedt, 's a’ 
mit csináltam az mindig fonákul ütött ki [Ke-
ményNapl.]. 

4. elkeveredik/tévelyedik ; a se pierde/amesteca; 
sich verirren. 1699 : Néhai Bál Mihály Pusztája 

Ez utannis vadnak földek Ė
t de mint hogj 

regen holt ki az ember el tevedtek és rea nem 
emlekeznek [Nagycserged K K ; LLt Inv. 106]. 

eltévedhet elkallódhat; a se putea pierde; 
abhanden kommen können. 1867: itt még re-
formátus és khatolicus (!) kollégyom is van s 
ha fel nem teszik hogy melyikbe igen hamar 
eltévedhet a levél [Kv; Pf. Pálfy György apjá-



39 

hoz Tarcsafalvára (U). — A teljesebb szöv. el-
téved 2. al.]. 

eltévedt 1. ră tăc i t ; verirrt. 1700 Csere János 
ell tevedet marhat maga hazanal tar tó t [Bordos 
U ; Ks 90]. 

2. elkallódott/keveredett; pierdut, d ispărut ; ab-
handen gekommen. 1575 : Mindenkeppen Akaryak 
es Iowalliak, kerykis Azon eo kegket hogi keowe-
szek az egyeszeget es Bekeseget Minden Ideoben, 
Mert vgy lehet mynd az eo kegek gondviselese 
hasznos az keoszegnek Mind eomagoknak. Az 
Bekeseg keozben penig az varos ely tewedet 
pénze Mindenestwl ely ne veszen [Kv ; Tan Jk 
V/3. 119a]. 1854 ; Atyám a 260 ujoncz nevét, 
születése helyét, életidejét s jellemét egytől-
egyik (!) feldictálja a főjegyző tollára. Később 
a főbíró megtalálván az eltévedt jegyzőkönyvet, 
a feldictált lajstrommal merőbe talált [ÚjfE 
116-1] . 

eltćvehedik eltéved ; a se ră tăc i ; sich verirren. 
1629 mind az aruiz eleött az mikor az Cziko 
el teuehedet vala latta(m), mind penigh az aruiz 
uta(n) hogy elekerült vala la t tam hogy vele jár t 
az Fazakas Marton kanczajaval, de azt nem tu-
dom hogj ha annak az kanczanak az fia volté 
avagy n e m [Mv; MvLt 290. 165a]. 

eltévelyedés 1. eltűnés; dispariţie; Verschwin-
den. 7777 tőrtént akkoron Eede Juonnakis, 
egy fekete Szőrű kantzájánakis gonoszul való 
azon Határol el téveljedése [H ; Ks 114 Vegyes ir.]. 

2* egybe/elkeveredés; amestecare ; Vermischung/ 
mengung. 1760 : Mi ugy tudjuk a’ Régiektőllis 
ugy hallottuk, hogy régenten vérről vérre szál-
lottak az e' féle deserta Sessiok, az Urak Sem 
vették annyéra számban, hogy kinek kinek maga 
rata portiojat ki adták volna azért lett ezen 
kessioknakis el tévelyedesek, és idegen kézre 
való szállások [Nagyoklos T A ; SzentkGy 9 r. 
tanú vall.]. 

3. elkallódás; pierdere; Abhandenkommen. 
1762 Sok kézre fordulván az Ia(na)k Levelei 
kònyen meg eshetett Compulsorium Mandatu-
ma<na)k el tevelyedése [Torda; T J k V. 136]. 
1819 : tsak azt az egyet ajánlom, hogy a' Ládának 
tel nyitásába szemes és vigyázó légyen, ne hogy 
valamely Levélnek el téveiyedése által az 
egész Famíliának valamely helyre hozhatatlan 
kára következzék [Császári SzD ; Wass. gr. Wass 
Miklós lev.]. 

eltévelyedett 1. el tévedt; r ă t ăc i t ; verirrt. 1701 
^sòre Is tván fatealja hogj Három ell tévéijé-
é t disznót a Ravai pasztoroktol meg vetten 
w) Volt [Bordos U ; Ks 90]. 1746 az elteve-
iyedett Lo meg kerülvén az Almási vr(am) kézinél 
maradgyon [Torda; T J k I I I . 86]. 1769 Com-
mittaltatik . . . , hogy Idegen el tévellyedet Mar-
hát a ki fel fog tŏstént Vice Tiszt Atyánkfiaihoz 
hajtsák [UszLt X I I I . 97]. 1786 Az el tévelyedett 
* a n t z a tsikokat meg kaptuk Csorán [Bencenc 

eltévelyedik 

H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 7805 Mivel a ' Pásztor 
vette észre, hogy az ő kihálè tsórdájának egy 
része haza szakadott 's mégis illendőleg utánna 
nem látot t . . . , az eltévellyedett marhának ke-
resésére nem ment, hogy azon el károsodott te-
hénnek egész betsű árrát, az az 36. M forintokot 
egészszen megfizesse a pásztor a ' falu székén 
Ítéltetett [F.rákos U ; Falujk 2 - 3 ] . 1831 : Hal-
lódé Vonutz a merre te utasítottál én azt a hellyet 
u.m. a Kadbukki t a meg néztem de az el tévely-
lyedet két Lovaimat meg nem kapha t t am [Dés; 
DLt 332. 13. aA Kádbükke (e, k, 1) a dési 
határban]. 

2. elkallódott; pierdut; abhanden gekommen. 
1788 én vártam hogy Nsgtok, a már el tévelye-
det t levelemre, mit méltóztatnak parantsolni 
[H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1804 el tévelyedett 
Levelembenis irtam vala [Ádámos K K ; Pk 5]. 
1811 Libánfalvi Todorán Vasziliának mint 
Felperesnek, Kásvai Morár Iuvon Alperes ellen 
fel vet t pere egy el tévelljedett vagyis el veszett 
Ványoloba vi t t Pokrocz felett [Görgény MT 
Born. G. XVI/2]. 

3. elkeveredett; amestecat; vermischt/inengt. 
1598 Kerem is mint bizodalmas vr<aimat> 
hogy eo kegelmeok legien segitsegwl az en keuez 
el teuelyedet Jozagomnak recuperalasaban, Kiért 
ha maradekim nem fizethetnenekis nekiek az 
Jozagbol ha rezt veznekis miinkaloggianak, meH-
ben io v th es mod vagion, mely ellen mindenwt 
Contradicaltattam az mely Jozagrol való leueleim, 
Éppen mindenwt való Jozagimrol, az Feyeruar j 
kaptalamban vadnak [Gerend T A ; Törzs. Ge-
rendj Pal végr.]. 1797 : az Urak és . . . eŏ Nsga 
kőzőtt valamelly meg hibásitottnak p(rae) ten-
dált borozdat igyekeziké kijártotni, és azonn 
ki jártotás által meg jobbittani, s a Nemes V(á)r-
m(e)gye Constituciója szerint meg igazittani, 
vagy pedig mind ezek ellen egész el tevellyedett 
földet keresni [Kük. ; J H b XIX/57] . 

eltévelyedhető elkallódható; care se poate 
pierde; verirrbar, was abhanden kommen kann. 
1850: minden T. Pap az általa v(agy) othonn 
Nem létiben más pap-társa által véghez vi t t 
papi actusokat i r ja bé mindjár t a véghez vitel 
u tán az anya-könyvbe, nem pedig más könnyen 
el tévelyedhető Jegyzésbe [Nagykapus K ; RAk 5]. 

eltévelyedik 1. eltéved; a se ră tăc i ; sich verir-
ren. 1675: Tordán lakó Lengyel Istvá(n) ez el 
mult felső esztendŏkbéli egyik tulok Barom 
pásztor kinek pásztorsága alol egy Tulok el té-
velyedvén adat ta to t t volt pénzen Nagy Már-
tonnak [Kv ; T J k VIII/12. 1 5 - 6 ] . 1717: az 
Jobbágy lőtt volna azon Moldován Damián 
Keresztúri Miklós Uramé Urajbol a el Tevelyedet 
[Mezősályi T A ; Berz. 18. - aMezőuraly TA]. 
1757 az marhaj . . idestova él mene(ne)k, 
tévejedtenek, es edgyúnnen másunnan kére-
tették elő [Mezőuraly T A ; Berz. 14. XI I I /36] . 
1763 : égy jó Kantzája , . . . egy Lova . . . el té-
vellyednek és az Menesi* Falus Biro fel-fogja 
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őket *8 magánál tartya egj két nap, várván ha 
Ura találkozik, de nem találkozván, kételenitte-
t ik törvény szerént ide hozni Rosnyai Uramnak 
mint Király bírónak [Udvarfva MT; Told. 44. 
15. — •Mezőménes MT]. 1831 a ' midőn a' 
ménes bé haj tódat az városban el te vejedet az 
uttzákon [Dés; DLt 1095]. 

2. elkallódik; a se pierde/rătăci; abhanden 
kommen, verloren gehen. 1573: vam leweletis 
olinak ágion eo k.ft kyknek Eoreksegek vagion, 
hogi az vam lewel ely teweliedwen Bwt gondot 
Ne hozzanak az varosnak [Kv; TanJk V/3. 75b. 
— *A bíró]. 1586 : Eddig cziak eg pinztis ne(m) 
fizetet Igiartho geórg sem ennekem sem elek 
Ianos(na)k Mert az Ados lewelis el Tiueledet 
vala keŏztŭnk [Kv; TJk IV/1. 584c]. 1695: 
Edes kedves Hugóm Aszszony . . . , én eginéhany 
rendb(en) irtam Kgd(ne)k Levelet, nem tudom 
liovă tevelyedtenek el [Ap. 6 Apor István Kái-
noki Sámuelné Lázár Erzsébethez]. 1702: Az 
1698 esztendöbéli számadáskor béirt bonumys 
az B : Céhnek megvadnak az két kőrtvély forma 
fa pohárokon kivül mert azok el teuelyedtenek 
[Kv; AsztCJk 45]. 1722 : el veszett, el tévelye-
dett az meg irt level [BfN X. 2/113 Joh. Turoczi 
de Csapó (51) lev.]. 1765: eő kegyelménél mara-
dott több része az aféle connotatioinknak, s 
kétség kivül eddig el tévelyedtenek [Sárd AF ; 
Eszt-Mk Vall. 24]. 1769: Ns Erdélly Országában 
a régi háború táborozo ŭdŏkben sokféle hasznos 
és publicumot s Hazánk jovát nezŏ Levelek a 
Mlts. K. Gubernium Archívumából el tévelyed-
vén, akadtanak meg némellyek Faluk és városok 
Levelei kòzŏt némellyek pedig különös Posses-
sorok es adozo renden lévő Emberek(ne)k is 
kezénél [UszLt XIII/97]. 1778 Adjutant Uram-
(na)k Vévén az Nemes Város egy hordo bort 

melynek hordaja el tévelyedvén annak árra 
termináltatva(n) őtt Marjasokb(an), Hadnagy A-
tyánkfia eŏ kglme altal fizettessék meg [Dés; 
Jk 379b.j. 1792 : ujjollagis kivántam Ngdot 
utositani ( Iia talámtán azon levelem el téve-
lednék:) [Brassó; Ks 101 Madéfalvi Tamási 
András lev.]. 1829 Nagy ösztön lèszen az a Haza-
fiak előtt az adakozásra, ha látják hogy adományok 
nem tevelyedik el [Kv; KvSzLt]. 

3. elkeveredik ; a se amesteca ; sich vermengen/ 
in einer Sache verlieren. 1739 : a Szakmánybann 
vagyon földje mellyet nékem a Tisztek ad-
tanak által hogy el ne tévellyedgyék [M.bece 
A F ; Told. 24]. 1749: az Bruma haz hellye 
után való szanto föld el tevelyedett, nevezetesen 
ez a Föld a melyen állunk [Bodola Hsz; BLt 7]. 

4. tévútra jut/kerül; a apuca pe o cale gre-
şi tă; auf Irrwege geraten. 1644 Az edes felesé-
gemet . . . Az megh Ismert igaz hutbennis ve-
ghigh tarczia megh, ha pedigh ualaha tellies 
eletenek napiaban ezen igaz hutrul az kiben fel 
neveltetett edes atiatul Aniatul, es mostannis 
uagio(n) Isten akarattiabul, el téuelyednek es 
akar mely más vallásrais állana, soha ugis se(m)mi 
Iouaimba(n) resze ne legyen [Kv; JHb III/6]. 

eltévelyegtet a face să disparä t reptat ; nach 
und nach abhanden kommen lassen. 1749 : jobbá-
gyai hány Sertéseket . . ökröket és ákarmi 
nével nevezendő marhákat tévelyektettenek ha-
missan el? [H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

eltévelyeszt 1. kb. elveszt; a pierde; verlieren. 
1769: Hallottam bizonyoson hogy Barbotz Vonye ... 
a Csordabol el tevellyesztett égy Unô Tinót a a 
kürül lévő Falukba kereste volna . . . , de sohol 
nyomába nem akadhatott [Mezőmadaras MT; 
BK. Moldovan Mikle (40) jb vall.]. 

2. elkallaszt; a face să disparä; abhanden 
kommen lassen. 1738: (Az alperes mineku-
tánna vőtte eszéb(e) a . . . Tulok (na) k nem Tordai 
hanem idegen helyről való lételit, mindgyárt 
kell vala Hadnagy Vr(amna)k híré tenni, avagy 
oda hajtani nem penig más idegen ember kezére 
bizván a Tulkot el tévejeszteni [Torda; T J K 
I. 175]. 1764 : (A földet) nem akarom elteveljész-
teni mivel felék az szegjentöl [Szentmargita 
SzD; Ks 18. CII Betze Lajos t t lev.]. 1775: 
ha valamelyik falunkbéli tselekedte a gonoszt, 
és a Lovait eltévelyesztette, hozassa viszsza 
[Fintoág H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

3. kb. szem elől téveszt; a pierde din vedere; 
aus dem Auge verlieren. 1807 : el tévellyesztette 
az illő függést, 's meg vetésbe hozta a' Polgári 
Elöl járóknak józan Rendeléseit [Balázstelke 
K K ; DLev. 4. XXXVIII] . 

eltévelyesztett kb. egybe/összezavart; încurcat, 
amestecat; vermischt. 1803: tessék Nsgodnak a 
kivánt Törvényes ki jártatáson személlyesen . . . 
meg jelenni a azon . . . Erdők közt való el té-
velyeztet Határa (!) köz költségei fáradtságai 
ki kerestetni s Ilatároztatni [Ádámos K K ; JHb 
XIX/64]. 

eltévclyít elkallaszt; a face să disparä; ab-
handen kommen lassen. 1595 Biro W. azt hagya 
hogy az Fockliazban Bçkot czjnaltassak 4. bokrot 
és 5. felet Miért hogy az el múlt esztendőben 
mind el teûelyitetek vala [Kv; Szám. XVIIa/6. 
117 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1596 : Pellerdi 
4 kereket Taar szekerben valót, vitte Thordaig 
szekeren 2. loan Kadas Balint . . . d 50. Bz 4 
kereknek eggyiket el teúelyitete volt az Thordai 
Biro [Kv i.h. 6/XXI. 14]. 

eltéveszt 1. téves helyre juttat/visz; a duce 
la un loc greşit; verfehlen/tauschen. 1747: vá-
1 aszoltis eő kglme' de az Sz Demeteri Tisztarto 
Cursus szerént Bírák kezire botsátván az Levelet 
hozzám el tévesztŏtték [Szentdemeter U ; Ks 
83 Péterffi Sándor lev.]. 

2. elveszt; a pierde; verlieren. 1675: Az holott 
penig azt mondgya hogy Eökreit el tévesztette, 
aztis meg bizonyítom hogy el tőkéilett szánt 
szándékkal haitotta azon eökreit a ' szőlő hegyre 
s még penig három Gyepün haytotta által [Kv; 
TJk VIII/12, 101]. - L. még HSzj makkos-
pásztor al. 
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3. eltévelyít; a face să disparä; abhanden 
kommen lassen. 7724: ha valamely Mester ember 
az Tablat el téveszti vagj el veszti lészen bun-
tetese flor 1 s tartozik Mas Tablat Tsinálni [Kv; 
FésűsCJk 71]. 

4. ? elrejt/rekkent; a ascunde; verstecken. 
1602: Zabo Georgine Ersebet azzonny . . . val-
l ia: Sala Jstwanne kerte az en Vramath hogy 
az had megh veresenek hire Jeowe hogy megh 
nissa az ladat vgy nita megh vram egy ezwst 
kalanth három bokor kapoczt es negy ezwst 
gywreot Salane maganal tarta, monduan hogy 
az teste keoreol inkab megh oltalmazhattya 
Nem kell annak Nagy czegert tenni, Az Vramis 
ket forintara dutkat es egy nehany pénzt veot 
hozza, egy kestis teweztet volt e l ; fel veka lizt-
is volt és azt is eo sewteotte megh [Kv; T J k 
VI/1. 601]. 

eltévesztés eltüntetés; ascundere, dosire; Ver-
schwinden. 1818 Fèra Sztentsik panaszolván 
Angyel Dás ellen egy Kosokja el tévesztéséért 
[H; j p 36 Prot. 4]. 

eltévesztettet eltévelyíttet/ tüntettet; a face 
să disparä; verschwinden lassen. 1699 Oláli 
(:mely az előtt Szász Nemeti volt:) Neireti(ne)k 
Cßepány és Magyar Nemegyi szomszéd Faluk 
Határitol, rĕghen . . . Határa törvényes és igaz 
Határ Halmokkal, Kövekkel, vagy akármy fe-
lekkel hol, mi tsoda nevű helyeken szakasztatik 
meg, az rëghi igaz Hâtár Halmokot, Hányásokot, 
Kitsodák hánták, rontották tëvesztetették el? 
[BSz; J H b 11/14 vk. — Csépán, M.nemegye 
és O.németi, mindhárom BN-ban]. 

eltikkad 1. ellankad/bágyad; a lîncezi; ermat-
ten. 7644 : az hadakat ugyan úgy kell hoznod, 
el ne tikkadjanak, szép módjával hozzad, hogy 
ha itt mindjárt kívántatnék is, szolgálhossanak 
[RákCsLev. 258 I. Rákóczi György fiához, a 
későbbi fej-hez Tokajból]. 

2. kifárad/merül; a se istovi/epuiza; müde 
werden, eimüden. XVIII. sz. vége: hoszszas 
causamnak veghetetlen fojtatasában el faradtam 
s el tikkadtam ugj hogj tovább nem mehetek, 
nem lévén Semmi fundusom s kőlcsegem [Sf. 
Siménfalvi Lázár Gergely lev]. 

eltilosz(ik) e l tü t ; a interzice/opri; verbieten, 
untersagen. 1627 Kopa Georgy azt monda 
hogy eove az az szeoleo melyre kepest mi ugyan 
tanaczul adgiuk vala neki, maga penig Foris 
Gergely Vr(am) peczetetis ad vala, hogy ha eove 
tilozion (l) el annak meg osztasatol. de nem tüta 
[Galambod MT; Told. 26]. 

A cſmszóbeli elavult igére 1. NySz ttlodik ~ tiloszik al. 
TMNy 263 kk. 

eltilt 1. a interzice cuiva să facă/să folosească 
ceva, a opri pe cineva de la ceva; jm etw. ver-
bieten. 1555\XIX. sz. e le je : azt mivelte Apor 
János és Péter, hogy ahol a Székelyeknek szabad 

járó utok volna és mind * tsovákat, azt is 
eltiltották eő töUök [HSzj csóva al. - aAz ere-
deti szöveg két szónyit csonkult]. 1568: Hoza 
mynekwnk Kabos gaspar felsegod lewelet Ini-
bycyot (I) Hogy my mennenky hozwtelky 
Jstwanhoz s tyltanoky az felsegod lewele t^r tasa 
zerynt az Jozagynaky foglalds;itwl cs reaya hy-
noky . . . el menenky bothazara Zemylye zerynt 
my ely tyltoky az Iozagy fogylalastwl es reaya 
Intoky az hywatalynaky tyzen otod napyara 
[Nádas*; SLt J . 2. - *M. v. O.nádas (K), nem 
dönthető el]. 1572: Maryan vaida . kezdette 
wala az oldalon az J r ta tas t . . . , Az Desyek elys 
tyltottak wala az Jrtastwl es Tylalomban Al-
lotth, de haath azwthan Jsmet el keztyk az 
Jr tas t [Dés; DLt 184]. 1580 Az Bornemisza 
haza felöl vegeztek eo kegmek hogy egy Inhi-
bitiot vegienek es az haznak minde(n) epwle-
tyròl es elesseteol el tilcliyak. Es Annak 
vtanna az dolgot teorvennyel prosequallyak [Kv 
TanJk V/3. 210a]. 1594 mikor Bor fogas 
volth akkor Nemes, Borth ne(m) árult, Mertli 
ha ki keszdettis Borth asz Varos el tiltot-
ta rolla . . . Mert tizenket forint Birsaga volth 
[Dés; DLt 246]. 1640: Szabó Mihály 
az eö nága Disznait eőrizte hallottam hogy 
az vr biraia tiltotta el az Aszony eö naga Diznai 
mellől [Szüágycseh; GyK „Anna Szilagyi cons. 
prov. Ladislai Domokos" (35) jb vall.]. 1736: 
Amaz nagy lűrű igaz catliolicus nagy ur, báró 
Kornis Gáspár Szent-Benedek névű falujában 
meg építeté az templomot: nézd meg, az maga 
falujában is eltilták az templomtól és kényte-
lenítették (!) az maga kastélyában imádkozó 
helyet avagy kápolnát csináltatni [MetTr 438]. 
1752: látván, hogy az Bánffi Imréhné Asszony 
. . . Emberei csak azon vadnak, hogy â több 
epűleteketis ell hányák ell t i l tattam azok(na)k 
ell rontásitol [Buzd A F ; Ks 22. XXIa ] . 7782/ 
1799 Praefectus Dési Uram . . minket Mészá-
rosokot el tiltott, hogy a' Széket ne bírjuk, és 
ne nyuzzunk árenda nélkül, ugy kellett ö kegyel-
mével alkalomra mennünk, ígérvén fél esztendőre 
Hetvenöt Nimet forintot árendába [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 378]. 1802: parantsoltatik 
ezennel Kegyelmeteknek, hogy a' Pálinka-Fözèst 
gyakorlo személlyeket az Emberi élelemre alkal-
matos Gabonábol-való Pálinka-Fözéstöl sub paena 
(!) Confiscationis tiltsák-el [Kv; Borb. I I gub-i 
nyomt.]. 

Szk: a hittől ~ kb. az eskütétel jogától elre-
keszt, tütja/ellenzi az eskütételt. 1647/1799 mikor 
Füzesi Mihály Kováts el adta a Verőt az 
dolognak nagyobb erősségére szoros húttel meg 
eskűttenek, sem az Felperes, sem pedig senki 
az ő képében . az hűtről el nem ti l tották, de 
nem is ellenzették, hanem minden ellen mondás 
nélkül az hűtre rábocsátották [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 283]. 

2. kitilt vkit vhonnan; a exclude, a interzic; 
cuiva să intre undeva; jm irgendwoher auswei-
sen. 7597: mykor Kendy Ferenczy Ideiebe is, 
az hatar t íaryúk wala, akkoris lattam az hatar-
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ba az elebby kereztezet fakat wgyan azon ahol 
(így!) most az Hatart el farok de akkoris az Nagy-
mezeyek azon hatarrol el Tyltottak wala [Szinye*. 
Ks. — *Radákszinye SzD]. 7776 az retet . . . 
fel szantattam, noha Biro Moses Uram szolga 
Bíróval eltiltott [Szőkefva K K ; 96 Bíró Márton 
lev.]. 7798 ; egy versen Sz Biro Uram ki jött 
volt ide, hogy meg tekintvén a kereset alá vett 
hellyet a felek kőzt el igazittsa a Contraversiát, 
de Nyikulaj nem engedvén ezen Contraversiaban, 
hogy szolgabiro Ur(am) belé ereszkedgyék, Salla-
rizálta Sz Biro Uramot, és innen Iritzán Ignátol 
el tiltotta [Nagykristolca; JHb Bornemisza Anna 
Mária lev. — aKésőbb: Nagykeresztes SzD]. 

3. megtilt; a interzice ceva, interzice să . . . ; 
verbieten, untersagen. 1756 Dévai Udvar házom 
mellett, edgy Fundussomot, az Tavalyi égés 
után Praefectus Szentiványi Uram el kertelé 

. . , azért kérem kglmedet Tiszti szerint . . 
tiltsa el hogy azon Funduson ne epitsen tuváb 

mert én még magaménak tartom [Lesnek 
K ; Szer.], 

<4. (érvényes jogcímre hivatkozva) jóhiszemű 
ingatlanszerzés lehetőségéből kizár, ingatlanszer-
zést meggátol/hiúsít; interzice/opreşte (referindu-se 
la un titlu de drept), îl puné pe cineva ín impo-
sibilitatea de a dobîndi de bună credinţă un imo-
bil; (auf einen gültigen Rechtstitel berufend) 
aus der gutgläubigen Möglichkeit der Imrnobi-
lienersverbung ausschließen/Immobilienerwerbung 
verhindern/eiteln. 1584 kôttom arays magamat 

ha eô kegelmet walaky el Tyltana Mochya 

Jozagom foglalasa Idejen tehát eő kegelme uala 
hul enekem Jozagomat wag eórôksegemet tuga 
Erdeiben Akar My neuely neuezett helyeken, 
hat t liaz Iobagomyg . . . foglalhasson es wgy 
byrhassa mynt sayat eŏkróket [Csapósztgyörgyb; 
Ks Myske András kezével. aMocson (K) való. 
bEltünt település Maroslekence (TA) táján (Csánki 
V, 734)]. 1604 Tiltotta wolt el warga peter az 
öröksegnek harmad abol mind kwn hon walokbol 
az al perest [UszT 18/128]. 1692 Diosi Miklós 
Ur(ain) nem <en>gedte azt az Alkuast, hanem Eze(n) 
haz heljeket s erdőt maganal meg maraszta s 
műnket . . . azon Erdörül s haz heljekrül Eltüta 
[RLt 1 Szöcz Gábor (60) jb vall.]. 1734 Az 
Inek sine Rectractione soha nem lehetett volna 
engemet el tiltani a’ Jószágtól, mert eo Kgleis 
jelen volt az el adasb(an) és ratihabealta, de 
a Deere(t)omis meg engedi az hellyes el adást 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

5. tilalmaz, tüalmassá tesz; a deciara oprit; 
verbieten, untersagen. 7586 Vegeztek egyenleo 
voxal hogy emberek valaztassanak, kik hyt ze-
rent Inquiraliak az Zena reteknek epiteset, vala-
mely Ret penig epitetet eot eztendeotóól (!) 
fogwa ez napigh, Azt mind el vegiek es Varos 
zamara el tilchak, Erdeo Neowesre eppen megh 
tarchak, eoriztessek zorgalmatoson [Kv; TanJk 
1/1. 29]. 

6. t i l t ; a opri/interzice; verbieten, untersagen. 
1627: Thordan . . . Akkor az vdóben, Szakmari 

emberek árulták uolt megh Keődme(n)re, az 
Thordaj Szeőczieőknél ez alat az Thordai emberek 
el tiltották az Szakmariakat az kòdmenekteòl, 
de nem lehetének elégségesek az megh uetelre. 
Az uta(n) ugy jeőue az az Sándor Miklós Vernes 
Vramhoz, vgy arula megh az keődmenekre eő 
kigyelméuel [Marosbogát Ta/Kv; RDL I. 17 
,,Paulus Kis alias Szeőczi filius providi Andreae 
Kis jobbagio in possesione Bogath" vall.]. 1736 : 
Megvévén . . . in anno 1660 Váradot az török 
. . . az váradi kálvinista predicátorok béjővén 
Erdélyben kezdették eltiltani az más vallású 
urakot s nemességet, hogy catholica iskolában 
gyermekeket taníttassák, mert nékik is vagyon 
iskolájok [MetTr 422]. 1767 : el tiltották Ex-
ponens Ur Eő Nga Részin való Emberek, hogy 
ott ne dolgazzanak [Kettősmező Sz; JHbK 
LVI/9. 9]. 1845: Vald meg hogy léányoddal 
edjütt miért tüt játak el vejedet a' Madarasi 
Adamné házától [Dés; DLt 502]. 

eltiltás 1. interzicere; Verbot. 1736 Compro-
báltatik, hogj az eltUtás utánnis, száma nélkül 
egjgj mással társalkodtaka [Dés ; Jk 219a. — aFér-
fi és nő]. 1782 (A földet) nem hogy Szépen res-
tituálta volna, de sőt fegyveressen, egész erővel 
hatalmassaggal kívánta manutenéálni esztet felel-
vén el tütására hogy azon főidet telyességgel 
nem restituálya, annak bírásától nem supersé-
deal, dézmát sem ad rolla [Dob.; JHb IV/16]. 
1840 Tapeciros Bőchel Ferent (!) Urat az ide-
gen helyekről hozatott és fuserektől vet munkák 
el tiltásáért admonialtatta [Kv; AsztCLev. Perc. 
27]. 1854: A Fuserok eltiltásáért kérelem Íra-
tásért 7 Rf 30 xr [Kv; i.h. Szám. 42]. 

â. kitiltás; excludere; Verbietung, Ausweisung. 
1795 még két rendben is praemittáltatott Ke-
gyelmed ellen az el tiltás éppen azon hellyrŏl 
még pedig egy rendben az egész Adámosi Titt. 
Possessor a tussal közösleg, és egy értelemből [Á-
dámos K K ; JHb XX/18]. 1818 mihent a czéh 
oljan állapotban lészen hogy mindenféle Lakatos 
Munkákat . . készitt annyit amennyivel ezen 
város s Vidéket el tarthattya és azt a Tkts Nemes 
Tanátsnak bé jelenti azonnal az idegen Lakatos 
munkák el tiltására fog procedaltatni [Mv; Mv-i 
lakatos céh. lev.]. 1829 : A m i . . . ezen Legelőből 
a' Colonusok marhái el-tiltását, ebből való bé 
hajtogatásokat, és pénzel lett büntetéseket illeti 

a’ közönséges Legelővel elégedjenek meg 
[Kv; SLT Vegyes perir.]. 

dltiltat 1. a dispune ca să fie oprit cineva de 
a ; verbieten lassen. 1690: eo Kiglmek . . . bö-

czültettek volt fel egj egj darab pusta szölött, 
mellj puszta szŏlo Regenten . . . Gieröfj Georgj 
vrame volt, mostansagh eo kigelme el tiltatta 
a szőlőtől, mert tovab kezeknel az szölött nem 
akaria hadnj, hanem keszehez akaria venni [Km; 
Ks 11. XLVI. 16]. 1782: el t i l tatta volna, Nagy-
ságád hoszszu Laszlo uti dicit(ur) Manumissus 
jobbágyát azon főidnek tuváb való eröszakas 
Bírásától, usurpálásátol [Dob.; JHb IV/16]. 
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2. törvénytelen/jogcím nélküli ingatlanvásárlást 
megakadályoztat; a dispune /a face să se op-
reascŭ achiziţionarea ilegală/fără titlu a unui 
imobil; gesetzwidrige/rechtsungültige Immobilie-
uerwerbung verhindern lassen. 7568: Jacobus 
Wayda et Andreas wayda iur(ati) fassi sünt, 
hogy Jol tugiak azt hogy az at tyok wotte volt 
meg az zolot Kolchyarnetol p(ro) f. 25 es zabo 
Lazlo az at tyankat el t i l tata Rola, es az at tyank 
neky hagya mynden toruenekwl (!) [Kv; T J k 
I I I / l . 203]. 1579: Megh ertettek eo kegmek Az 
Zeochy Imrehne Jelentesset az haz felòl kit A-
karna Nemes ember kezebe eoròk Arrw keppe(n) 
eyteny, Eo kegmek nem Akarwa(n) az varos 
zabadsagat megh hadny romlany, kybòl lat tyak 
eo kegmek My nemó gonoz zokas Ieo kózwnkbe 
effele hazaknak el keotessebòl. Azért eo kegme 
Biro vram ennek eleyt wewe(n) visellie(n) gondot 
Rea, ha valaky ekeppe(n) hazat el keothy, til-
tassa el mingyart es ha ky pinzet fel veótte ke-
resse teorwennyel az varasnak moggya es teor-
wenye zerent [Kv; TanJk V/3. 199b]. 

eltiltatik 1. a fi interzis/oprit; verboten/unter-
sagt werden. 7668 az Eotvesi mestersegnek 
exercitiumais el tiltatik teolle, seot egyebarantis 
mind mesterek es leghenyekteolis az velle való 
conversatio el tiltatik, miglen nem recolligallya 
veszet erkeolezét, es az B. Cehnek kedvet keresi 
[Kv; ÖCJk]. 1736: az Incta Aszony . . . Simon 
Márton nevű Legényével faj talan életet élt, a 
kitől eltütatott volt Nyilván való kurvának 
kiáltatott, 's mind ez mái napig is alatta* hevert 
[Dés; Jk 191a. — *Ti. a fajtalanság vádja alatt]. 
1762 ; En értemre ugy tudom bizonyoson mivel 
magam is laktam Oczfalván az Udvarba vagy 8. 
Esztendeig, hogy midőn közönséges falu erdeit 
osztottak, annyi részt at tak mint egy oda való 
szabad embernek*, most is a régi norma szerint 
ki adták de hogy Kertész Sigmond feli nem vá-
lalta a Falu Strásálását, azért t i l ta tot t a Falutol 
ell [Bögöz U ; IB. - *Ti. az udvarnak is]. 1786 : 
ha quoquomodo el tiltatnának* az Banyaszsagtol 
az rendes Kirallyi Contributiot sem volna miból 
megfizesse (így!) és igy az Felséges Királlyi 
Tar ház tsonkulna [Torockó; TLev. 4/13. 28. 
— aA torockóiak]. 1822 : Hadnagy Ti t t Ferenczi 
Károly . . . Istálló ja Hidlássát ugy epitette, 
hogy a’ Lóvizellet ki botsátásátol az Hadnagy 
Ür publica authoritate el-tiltassek [Dés; DLt 
633]. 

2. kitiltatik; a fi oprit să intre, a fi expulsat; 
ausgewiesen werden. 1731 Nem első fertelmes-
kedések lévén mind két szemellyeknek, mostan 
• •. mind Nemes Jutka, mind Vas Eva hoher 
által keményen meg csapattatnak a Pelengéren, 
és az Város határarol is örökösen el tiltatnak 
K v ; T J k XV/9. 19]. 

3. megtiltatik; a fi interzis/oprit; untersagt 
werden. 7746: kinek kinek az udvarán légyen 
viz kádban vagy hordóban készen ä lõdőzés pe-
dig eltíltassék [Torda; T J k H l . 49]. 1781 Pétka 
György őrőkségin a ' kisbéjárás egészen el til-

tatván praetendaltatik, hogy . . . alkalmatos 
jó két béjárásra való kapu engedtessék [Kis-
almás H ; J H b XXXII/22]. 

eltlltattatás eltiltatás; interzicere, oprelişte; 
Verweisung/bietung. 1780 Minthogy azért nem 
a mi henyeségünk vagy nem akarásunk, hanem 
az emiitett Szén tsinálástol való el tiltattatásunk* 
miat nem futathat tuk s mivelhettük ki quottán-
kat . . . ; esedezünk alázatoson Ngtok(na)k; mél-
tóztassék Nsgtok illy nagy meg rontat tatásunkat 
Kegyes Atyai szivére venni s abból avagy tsak 
ennyiben is bennünket fel segélleni, hogy . 
futathassuk s mivelhessűk ki mű is az idénb [To-
rockó; TLev. 9/18. — * A Toroczkai família 
tagjai ugyanis eltiltották a torockói bányászjb-
aikat az addigi szabad erdőléstől, T i . a múlt 
évről elmaradt vasbeli részüket]. 

eltiltattatik a fi oprit de la ; untersagt werden 
lassen. 1786 Éhei halasra jut tna az Thorotzkai 
Lakos ha az Vass miveléstol el t i l tatattnék l 
ha az Thoroczkai Lakosak az Vas miveles-
től Bányaszságtol el t i l tattatnak, nem volna 
Felséges Királlyanak hunnan fizetni portiojat 
[Torockó; TLev. 4/13, 23, 43]. 

eltilthat a putea interzice/opri, verbieten/un-
tersagen können. 1570 az feyedelemtwl senkyt 
ely Nem Thylthatnak [Kv TanJk V/3. 9a]. 
1589/XVII. sz. eleje Valaki az Ceh Articu-
lusi tartasa szerent reaia vette te t bwntetest, 
fizetest megh nem fizetnçk, az Váras Biroia es 
Tanacz meltosagaual az Ceh mesterek ez illien 
visza vono engedetlent, minden miueteol el tilthas-
sák, mind addig, míglen ki ki mind az eő marat-
ságát meg nem fizeti [Kv; KőmCArt. 25—6]. 
1780/1804 az ollyan Futó-bányák gazdáji 
admoneáltassanak legitiine annak colálására, és 
hatvan napok alatt való fel fogására ha eddig 
fel nem fognák 's nem Colálnák tehát akár ki 
szabadossan el foglalhassa és annak gazdaji azu-
tán, a’ haszon ki keresésétől ’s Bányájok usuálá-
sátol, az occupánst el ne tilthassák, abból ki 
ne tudhassák [Torockó; TLev. 6 — 7]. 1800 
a’ magok Erdejek között való Irtasoknak . . . 
szabados Élésektől, azokhaz az erdőkőn által, 
szabados bé meneteltől egy mást el ne tilthas-
sák, sem akadáljaztathassák [Mv TSb 24]. 

eltiltó t i l tó; de inUrzicere/oprire; verbietend, 
Verbots-. Szk: ~ pecsét jog, hiv kb. tiltó, 
cédula; büet de interzicere/oprire; Verbotszettel 
1798 : Intő, Idéző, Egybenhivó, Bizonyossá lévő, 
el és bé-tiltó Eskető pecsét G. Teleki Sámuel 
Ur ő Excja nevére, melynek ereje mellett Nemes 
Marus Székben lakozó mind két Nemen lévő 
betsűletes Személyek 24 forint büntetés alatt 
a’ ki nevezendő helyen és Napon meg-jelenni 
és az igazságot maga valóságában iga* hitek 
letétele mellett ki-nyilatkoztatni köteleztetnek. 
Költ MVásárhelyt 1 a Xbris 1789. Kiad ta G 
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Toldalagi Ferentz Fö K B [Mv; DLev. 5]. 1800/ 
1801 : Intő, Idézó, Egybehívató, Bizonyossá 
tévő, El, és meg tiltó Eskető Petsét, Mlgos Groff 
Kendeffi Elekné Mlgos Bethlen Kristina Asz-
szony eŏ Nga nevére [Erdősztgyörgy MT; 
WH]. 

A jogtalan v. jogtalannak vélt foglalás v. foglalási szándék 
ellen a jogos v. magát ilyennek tekintő tulajdonos az arra ille-
tékes tisztségviselő (szolgabíró, alispán stb.) pecsétjével ellátott 
tiltó cédulácska birtokában jelenthetett be tiltakozást. 

eltiltott 1. tüalmas; opri t ; verboten. 1771: 
sokkal nagyobb kár t láttunk . . . i t t az el tü ta t t 
s mostis tüalam alatt lévő Zábrán nevezetű . . . 
Allodialis erdőben hogy sem a miénkben [Kis-
muncsel H ; J H b 93. XIX. 6]. 1773 az meg 
irt nappan s esztendőben admoniáltan és akkori 
Fungens Bírót Providus Friss Markullyt tertio 
se cum Juratis Inhibiáltam hogy semmi 
szin es praetextus alat t az meg nevezet és el tü-
tot t erdőtt ne pusztítsák ne vágják semi féle Mar-
hàjokkal ne pascuállyák [K; IB]. 

2. kitÜtott; exclus; ausgewiesen. 1736 az 
Incta Aszony Simon Márton nevű Legényé-
vel fajtalan életet élt, a kitől eltiltatott volt 
Nyilván való kurvának kiáltatott, 's mind ez 
mái napig is alatta* hevert az eltiltott Simon 
Márton nevű Legénnyel együvé került [Dés: 
J k 191a. ttTi a fajtalanság vádja alatt]. 

cl tisztátalan odott elpiszkolódott/szennyeződött; 
murdari t ; schmutzig geworden, sich verschmutzt. 
1685' Sŭ tŏ Jánosnál el Tisztátalanodott edgyet-
mások [Utl]. 

eltisztít eltakarít/hord; a îndepărta/căra; weg-
räumen/vSchaffen. 7575 : eo K. biro vra(m) hir-
detéssé meg hogi Minden Ember harmad Ezten 
napig mind kywl beleöl haza Eleol keorakasat 
Teokeyet ely zerezze Tyzticha [Kv; TanJk V/3. 
122b]. 1584 : a ' Nemessegteolis zo vagion az vehak 
es meegli az piacz zeriben való sok teóltesekreol, 
Mez vermekreól, es egieb arkokrol vegeztek 
azért eo kgmek hog minden ember pwnkeostig 
haza eleót való teolteset es oda hordot feóldet 
ky horgya, Mez vermet be rakia, es minde(n) 
Akadaliokat haza eleól el tisztichon [Kv; i.h. 
279b]. 1644 Haydu Marto(n) . . . zolita az zol-
gaiat Jánost monda Nekj hogj tizticza el az Ze-
metet onnét [Mv MvLt 291. 434a]. 

eltlsztítás eltakarítás/hordás; îndepărtare/căra-
re ; Wegräumung/schaffung. 1582: 1 Juny 
Az nagy hídnak az labayhoz haytot wolt az ar-
wiz nagy sok gazt, eltiztitasatol attam két le-
génnek d. 10 [Kv; Szám. 3/V. 18 Lederer Mihály 
sp kezéyel]. 

eltisztíttat eltakaríttat/hordat; a dispune să 
fie îndepărtat/părat; wegräumen/sch&ffen lassen. 
7577 .Vţegęztek, azt eo k. varasswl hogy az Eot-
tuesefc Tfrornyatwl fogwa. Az Smelcher Istwan 
kerteiglen . . . az Appro kerteket megh lassak, 
€» ely. Thiztitassak onnath hogy zabad Iaras 

legen az varos Mellett . . . az heltay gaspar ker-
tet Neh banchak [Kv; TanJk V/3. 38a]. 1595: 
Az vehakon való minden Akadaliokat Biro vra(m) 
eo kgme mingiarast el tiztitasson, vgmint, keo-
weket, teokeket, Méz wermeket teolteseket dom-
bokat Eo kgme ereos bwntetes Alat el tiztitasson, 
Azzal az zemelliel Akynek haza eleot p(ro)prie 
fekwnnek [Kv; i.h. 1/1. 260]. 1730: az Városnak 
minden Utczáinak oculatiojókra Ganéj szemét 
Kertek (ne) k killyebb az Varos földire tetelek 
vegett Oculatorok(na)k Exmit tal tatnak . . . az 
hol eŏ kgmek ollyat Talalnak, kik Ganéjokat, 
szeméttyeket Utczákra, és olly helyekre hanták, 
a melly az Utczaknak p(rae)judiciumokra volna, 

azokat eŏ kglmek Admonealtassák, hogj 
ki ki ganéj ját szeméttyét intra 8vum el tisztittassa 
s hordassa [Dés; J k 401a]. 

eltisztíttatik eltakarít tat ik/hordattatik; a fi în-
depărtat /cărat; weggeschafft/geräumt weden. 1570: 
Az varos falahoz Ragiztwa Neh legien semmy 
payta, szeot megh egieb epitesis ez vtan, Az my 
volnais ely Tyztitassek onnath [Kv; TanJk V/3. 
26b]. 

eltitkol 1. titokban t a r t ; a tăinui, a ţine ín 
secret; geheimhalten, verheimlichen. 1578: Az lato 
mesterek . . . ha my fogyatkozást értnek az Me-
zarlas dolgaba tartozzanak eo kegmenek Biro vram-
nak be mondany es hirre thenny hogy eo kegme is" 
az bwntetesbe eló mehessen, Mert ha el titkollyak, 
á mj az eo fyzetessek volna, ket annie bwntetessek 
legie(n) [Kv; TanJk V/3. 171b]. 1582: Barbara 
Tliimar Gergel vra(m) felesege fassa est 
hog Tot mihalis az leány Apia kert engemet, mit 
Adnék tanachul, mert Nireo Kalman Zeoleot Igirt 
volna hog chak el titkollia á dolgot, En Intet tem 
arra hog mindent Amit chelekedhetik à Calman 
vram tiztessegeyert chelekeggiek [Kv; T J k IV/1. 
38]. 1590: A kissebbik Kochis Georgy . . . el tit-
kolta az menteth [UszT]. 1614: I t t azért minden 
embernek tanulni kell, hogy ország és fejedelem 
ellen való praktikába magát ne elegyítse, sőt ha 
titkon hallja is, el ne titkolja, hanem igenis ki-
mondja vagy fejedelmének, vagy előtte való tiszt-
viselőjének, hogy ne vonja az más ember nyakából 
az maga nyakába az istrángot [BTN 43]. 1639: 
Keczelej Gergely Deakott, es Szekel Georgyeott 
erös hűttel megh Eskettük, hogj . . . az adóssá-
gokat is mind be uarandokat, es masoknak tarto-
zandokatis mind ele neuezik es mondgyak, es sem-
mi fele szin alat, semmit azokban el nem titkolnak 
[Kv; RDL I. 116]. 1676: Szathmári . . . az bok-
rok kőzött bukálvá(n) latorságát ngy akarta el 
titkolni [Kv; T J k 12. 247]. 1719: Senki Is életének 
el vesztése alatt, titkon és hir nélkül, maga hasznara 
. . . alattomban ón, Ez'vst Bányát ne kezdgyen, 
hanem hirt tegyen azok (na) k, az kik(ne)k illik 
elsőben, . . . ha ki tudódik hogy el titkolt vala-
melyik valamit, minden kegyelem nélkfil fel akasz-
tatik [Torockó; TLev. 8/3]. 1760: ã relictais meg 
eskŭtt azon hogy *em(m)it el mem titkolt másnak 
nem adott el neiţi rejtett, hanem azonn ládáb(an) 
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vadnak â melyek pedig még maga ládájáb(an) 
volnának azokot is elŏ adgya [Oroszfalu Hsz ; 
BLev.]. 7808: Török István az Annyát két 
izben meg taszigalta vala . . . az első taszítást az 
Anya el titkolta s Fijának hibáját el fedezvén meg 
büntetödik égy forintal . . . ã második taszításért 
. . . tsupan ă Fija 3 vonás forintal [Nagykapus K ; 
RAK 18]. 1856: Szomorú hirt kell írnom levelem-
be, de mit tegyek, hisz ha el titkolom akkor ki 
tudja mi rósz következnék [Szkr; Pf]. — L. még 
BTN 42, 99. 

2. ~ja magát kb. le tag ad ta t ja mag á t ; a puné så 
se nege că cineva este acasă; sich verleugnen las-
sen. 1589/X VII. sz. eleje: Valamikoron az Colos-
uari Biro es Tanacz hiuattia az Faragó 
uagi Rakó Céh mestereket, Feiedelem auagy 
az Város szwksege miatt . . . , tartozzanak az Czéh 
Mesterek tellyes hatalommal, keömiues mestereket 
es Legenieket, Jnasokkal oda valasztani . . . H a 
penigh valamely mester, vagy szolga rend ebben 
ellenkeznék, el nem menne, vagi megh ertuen ez 
szwkseges dolgát előtte el menne, magat el titkolna 
• • • Ez illjen mester es szolga rend, semmikeppen 

ez Varoson ne miuelhessen az migh illien dolgáért 
tizenket forintot le nem tezen [Kv; KőmCArt. 
14]. 

eltitkolás elhallgatás; tăinuire, trecere sub tă-
^ere; Verschweigung. 1821: Fejérvári, Simonyi 
Sándor minek utánna . . . katona kötelességének 
szánszándékos el titkolásával tsalardal (!) a’ Szent 
Ferentz szérzetbéli Bulgarus Barátok közzé magát 
fel vétette volna, azon Barátok Alvinczi Klastro-
mából el szökött (DLt 467 nyomt. kl]. 

eltitkoló tăinuitor; verheimlichend. 1698: ezen 
dolgot el titkolo mester társunk [Kv ; AsztCJk 
"29]. 

eltitkolt titkon el/visszatartott; reţinut/oprit ín 
ta ină ; heimlich zurückgehalten. 1749: Csorogar 
Laszk . . . adgya elő azon ragadomány pénzből 

titkolt 2 Aranyot [Kismuncsel H ; Ks 112 Ve-
gyes ír.]. 

eltltkoltatik 1. titokban ta r ta t ik ; a fi ţ inut ín 
secret; geheimgehalten werden. 1780: Nem tagad-
hattya ugjan Commúnitásunk hogj múlolag meg 
ttem fordúlt vólna ez az difficultás előtte, de azok 
* hellyes és fundamentomos okok a mellyekre 
nézve az Communitás azon Instánsok Darab vasa-
iknak fel mŭelhetését nem annyiban arcealta, 
hanem csak suspendálta Ntok előtt tellyességgel 
el titkoltattanak, és a’ helljén Istantiajókban 
Causajoknak meg nyerésére óllyan szines titulu-
sokat irtanak, mellyeknek el hitelében Ntok meg 
e l l á t t a t o t t [Torockó; TLev. 9/19]. 

2. kb. megtagadtatik ; a fi r e fuza t ; verleugnet/ 
•ersagt werden. 1677: Törvénye s hazája leven 
Kglme(dne)k, per fas et nefas mindeneket szaba-
<lossan a ' Szegény űgyefogyat nemes embereken 
êl követni meg nem engedgyűk, ha mi dolga van 

velle, keresse suis módis, es Kgdtűl is az igazság 
el nem titkol tátik [Wass. — A fej. Vas János-
hoz]. 

eltitkolta tó dik eltitkoltatik ; a fi ascuns/täinuit; 
verheimlicht werden. 1763: a Kortsama dolgát a 
mi nézi arolis demonstratiot teszek mivel tsak 
egj penze is Nagytsaktoknak tőlem el nem tit-
koltatodik [Kóród K K ; Ks LII . 18 Szarka József 
t t lev.]. 

eltokmál elad; a vinde; verkaufen. 1598: Iffiw 
Palastos Jstwan wallia Ot woltam Cracko-
ban* mikoron Keszeghy János az Bachy János 
ket zabliaiat el tokmala, thúdom azt hogi az 
teoltesseket tokmala raita (így!) [Kv; T J k V/ l . 
152. — BA lengyelországi Krakkóval ez időtáj t 
Kv-nak élénk kereskedelmi összeköttetése volt 
(1. MNy LXVII, 89, 95 és a Tár krakkói cím-
szavát)]. 7599; Vittem ezeket az Vasakat kit az 
Carolyaktol* veottem Enniedre, Vittek szazat 
p(er) d 50 Tokmaitam el attak erte 5 hordo mezet 
1 p(er) f 75. hozták hazáig hordaiat p(er) f 5 . . . 
J t sem leon mit tennem, alioquin el sem tokmal-
ta(m) uolna, ha az vas vgí meg nem olezodot uolna 
hogi at tak 100 p(er) f/50, kit feliibis (!) valameny-
nyuel (Kv; Szám. 8]X: . 23. — a Ér t sd : a nagy-
károlyiaktól]. 

eltol eltaszít; a împinge; wer/abstoßen. 1600: 
ferench János el tére onna(n), be mene az hazba, 
en vgy fogam megh esmet Jakoch Andrást, az 
vdwar keòzepigh el toliam, kyldomis hogy el' menn-
jen onnan, ne chelekedgye azt az mj liazu(n)knal, 
merth ha hjre lezen abban az ferench János aitiafiai-
nak, itt eòlnek megh [UszT 15/65 ,,Gieorgi András 
Zenthegihazas olahfalwj zabad zekely" vall.]. 

cltolul feltolul; a se acumula/strînge; sich aufs-
tauen. 1770: El mondhattyaé . . . a Tanú hogy az 
mely porondat hánt, ezen Esztendŏbeli sok ár 
viz, az eŏ Exllja Adámosi Malmán alol, mely mián 
a Viz eltojult, hogy azon porondat, nem az mostani 
Kemény ar vizeknek miatta, hanem különösön 
tsak eŏ Nga Királyfalvi uj j Malma hánt , és 
semmi egyéb nem okozta ? | a Viz el tojult, nem . . . 
eŏ Nga Malma okozta, hanem az Adámosi gátnak 
el szakadása tselekedte, a viz a gáton menvén el, 
a parandat a Silip alá hánta [Kük.; J H b LXVII / 
89, 103 vk és vall.]. 

eltolvajkod(ik) elorozgat/tolvajol; a fu ra (cuiva 
ceva); jm etw. entwenden. 1808: tavaly-is én lop-
tam, 's tolvajkodtam-el a ' szénáját [Dés; DLt 
32]. 

eltolvajlás ellopás/orzás; fú r t ; Entwendung. 
1745: docealvan mint lopott és tolvajt, és olljat 
ã ki édes Attja ellen kézit fel emelvén megtaszi-
gálta, taszigaltatta, és ä főidre le verte, meg kívá-
nom, hogy à Tőrvénynek szorossága szerint az 
Attjának meg taszigalásáért taszigaltatásáért és 
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meg verésiért keze vágattassék el; et post pénzinek el 
lopásáért, el tolvajlásáért, fel akasztassék, és meg 
halljon [Torda; Tjk II . 37]. 1747: Ezek mellett 
feles tolvajsági s lopási importaltat (na) k kaszá-
(na)k, bárányok (na) k, gonoszul való el tolvajlási 
[uo.; TJk III . 188]. 

eltolvajol 1. elrabol; a răpi; jm etw. rauben. 
1614: marhainkot el tolvaylottak [Kvh,: BLt]. 
1645š' az fogoly azt Nem docealta, hogy maga eolte 
volna megh magat az megh holt ember hane(m) 
inkab Constal à bizonsagokbol hogy ember eolte 
megh, Mert mind el ronczioltak kezet labat fejet, 
es asztalatis fel rontottak penzet ezwst marhajat 
el toluaüottak [Kv; TJk VIII/4. 43]. 1649: Fei 
ueruen házamot en teŏllem el toluajlottak* teõb 
marhaim keŏzeot (így l) [Kv; i.h. 352. — aEgy 
„keösontywt"]. 1688: tizen hét on talamat két 
paripamat el tolvajlottak [Kv; UtI]. 

2. ellop; a fu ra ; (weg)stehlen. 1596: onna(n) 
sok Jozagot toluajlanak el [UszT 11/107 Andreas 
Zabo de Amadefalúa* ppix vall. — "Madéfva Cs]. 
1648: Ez szemelieka Viragh szombaton magam 
szeŏleom(ne)k colalasara leue(n) . . . ueres scarlat 
dolmaniomot, felesegem szokniajat, palastiat. 
ket gyolcs inget, es bagaziat el loptak toluailottak 

Azerth megh keuanom ã jure, hogy mint 
illie(n) latorságot czielekedeŏk, elseòb(en) hew 
fogoual megh fogdostassa (na) k az utan megh 
cziepegeteszenek és an(na)k utanna masok(na)k 
peldaiara fel akasztassanak (Kv; TJk VIII/4. 
293. aTi. a megelőzőleg felsoroltak]. 1745: 
Lőrinczi Kisanna . . . Egerbegyi betsűlletes Tordai 
János nevű emberhez szállására bé kérezvén, annak 
feles edgjet mássát, ejtzakának idején eltolvajlot-
ta, kiis persequalvan ă Thordai határon â Klosi 
Aknánál utói érte, és nékem mint Tisztnek ä 
lopott edgjet másokkal edgyűtt kezembe hozta 
[Torda; TJk II. 38]. 7738; marhait èttzaká-
nak idején el Tolvajolta [uo.; KW]. 

eltorhul 1. eltarhul 

el torol vki halotti torát megtartja/üli; a face 
praznic; den Leichenschmaus haltén. 7 785: Mérem 
azt mondani, hogy mind Halálig az Fia és Menye 
mellett Nyugott, ők viselték gondját, őkk is te-
metették és Torlották el Tisztességesen [Kvh; 
HSzjP]. 

eltökél (szilárdan) elhatároz ; a se hotări (ferm) ; 
(fest) entschkießen. 1736: Kedves maradváink! 
ezen régi erdélyi modot és szokást . . . , hogy 
tisztábban és értelmesebben az dolgokat kitehessem 
és a maradváink is jobban megérthessék eltöké-
lem magamban, hogy magyarul irjam [MetTr. 315]. 
1759: Az változás tsudálatos, es szokotlan lévén 
az Azzonj eö Nga nem mért az Gyermeknek 
Semmit bé adni, hanem az étzaka, az mikor ollyan 
hoszason volt az változása egj kis nyavalya törés 
ellen való port adott eŏ Nga álkermessel, már ma 
vitális porocskát tőkéllették el hogj az Gyermek-
nek adgyanak [M.csesztve AF; Ks Mikes Antal 
lev.]. 
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eltökélteit 1. elhatározott; hotărit; entschlos-
sen. 1579: Az Mezarosok dolgarol való derek 
walaz tetelet e' Ieowe gywlesre halaztottak hogy 
ezen keozbe czeheket be gywtwe(n) egy inassal 
zolwan el tekellet akarattiokat Akor meg lelen-
chyek [Kv; TanJk V/3. 188b]. 1583: Sombory Lazlo 
altal Iélentette volna eo felsege Lengiel kiralya, hog 
papawal egietembe el vegezet es teokellet Inten-
tioia volna, az eg nehany zamw Iffiaknak be ik-
tatasa es hozasa ez varosban epitet collegiumba 
az Iesuitak keozibe tanitasnak okaert [Kv i.h. 
271b. — aBáthory István erdélyi fej. és lengyel 
király]. 1598: de eó sem(m)ikeppe(n) ne(in) akart 
cedalnj az io Intesnek, hane(m) el teókellett zan-
dokath ugyan veghez akarúan viny ugyan hazamra 
ieòtt, et vti praemissu(m) est Rút gyalazatos 
zitkokkal zidott [UszT 13/103]. 1675: Az holott 
penig azt mondgya hogy Eökreit el tévesztette, 
aztis meg bizonyítom hogy el tőkéllett szánt 
szándékkal haitotta azon eökreit a' szölö hegyre s 
még penig három Gyepün havtotta által [Kv; 
TJk VIII/12. 101]. 1714/1781: Nagy Rápolti Tár-
nok Matskási Ratz Christina Aszszony eŏ Nagysága 

. . az időnek változásához képest méllyebben gon-
dolkozván eö Nga és előre magában a dolgot jól 
meg hányván vetvén, egyenes ép, és józan elmében 
magában el tőkéllett szabad jo akarattyábol 
tŏn illyen meg másolhatatlan fassiot [Gerendlónaa ; 
J H b LXXI/3. 466. - aAranyoslóna TA]. 1730: 
marhájokott kik legeltették el tŏkéllet akaratbúi a ' 
tilalmasban [Türe K ; Told. 28]. 1764: Murvai 
János . . . azonn házhoz kardosanis ment vólt, 
melyből lucide következik, hogy eleve el tőkéllett 
verengező gyilkos szándékkal ment az Inctusok 
kőzé [Torda; TJk V. 227]. 7783: el tőkélet szán-
dék jakat véghez vitték [Koronka MT; Told. 
19/81]. 1829: Tsak ilj meg egyezet jo akarattal, el 
tőkélet Igyekezettel, érhettjük el, a' mire buzgón 
törekedünk [Kv; BLt 12 a kv-i dologház nyomt. 
szám.]. 

2. kb. megátalkodott/rögzött; înräit; verstockt. 
1802 : Budoki Ttes Nmztes Rettegi István Ur 
régi eltőkellett ok nelkűl való ránkoros haragját 
az exponens Ur ellen az ejtzaka nem atoljatta végbe 
vinni . . . el ment Lo háton fel fegyverkezve hogy 
boszszuját űzhesse a' M. Kőblősi határ Felső 
fórdulojában . . . Atiol is az exponens Umak 
hat ökrei ott legelődvén ., azokat via facti 
potentiose erőszakosan bé hajtotta [Dob.; 
RLt]. 

ellöki 1 1. elsinkófál; a sustrage/fura; verkra-
men. 1723 hallottam másoktol Luka el tŏkitette 
vŏlna egy tutallyát az Asz(szonyna)k mikor az 
elejek házát megh epitette [Hodák MT; VGy. 
Prekup Gligore (34) jb vall]. 1751 Péter ŏtet 
meg tsalván az pénzt el tŏkitette [Gyeke K ; 
Ks Vall. 24]. 1790 ez elöt jo darab üdövel égj 
el veszet báltaját meg találván el tökitette s nem 
adta meg sok keresereis [Martonos U ; Pf]. 1814 
most kőzelébrőlis 3 Bárányokrol nem tud Szá-
molni el tökitette [Nyárádsztbenedek MT; Told. 
Barrabás István lev.]. 
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2. elkaparint; a acapara ; wegschnappen/fischen. 
1761 : ezen föld bizonyosan Fejér Istvánné Sa-
dányi Ilona Asszonyé volna de Bosi János (:Sal 
Venia:) el tökitette [Jedd MT; Told. 45. 3]. 

eltökités eltüntetés; ascundere, sustragere; Ver-
schwinden. 1793 a' Számokba esett Vakarás 
nem valami Summának el tőkétésére nézve tör-
tént [Kosesd H ; Ks 78. XVII. 8]. 

eltölt 1. a petrece (timpul) (Zeit) verbringen. 
1619: monda azzonio(m) w kegme, en nem zalok 
az vrad iozagaba(n), hane(m) az enymbe(n) 
es az Eócziemebe(n) . . .es be zallanak w kegl-
mek, es az harmadnapoth el teóltek w kegelmek 
ott az iozagba(n) es igj el fogtalak w keglmek 
[Dob.; Ks]. 1648: Proballya Uram masis aszt 
az tisztet . . . , mert en elegh busulassal s lelkem 
veszedelme vei töltettem el eddigh való időmet 
oth [Alvinc AF; Szád. Casp. Bodo Petrus 
Zenas de Balliokhoz]. 1755 alig töltenek el 
edjűt mi Időtis, az Aszszony minden igaz oknél-
kûl el hadja néhai Atyankat, az Atyám eleget 
hivatta maga mellé nem ment viszsza [Albis 
Hsz; BLev.]. 1768 oly nagy bővséggel volt 
esős űdőkb(en) az viz, hogy Sok napokat kel-
let nekem is a pinczében bé fokadat nagy viz-
nek ki merésib(en) a Stabalis háznál el töltenem 
[Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29]. 1801 : eŏ Nga 
Hovason lévő Fűrész Malmánál tőltőttem-el a 
nyarat [Koronka MT; Told. 10 Bálás Gergely 
(35) zs vall.]. 1817 k. Itten Vasárnap ollyan 
nagy szél futt, hogy . . . még az Udvarbais a' 
Kertektől a' Detzkát és Létzeket le hányta, mely-
lyeknek megigazittásokkal Szász, és Bulát (!) egy 
napot eltöltöttenek [I-Iéderfája K K ; IB. Ütő 
Bálint t t jel.]. - L. még ETA I, 8 9 - 9 0 , 125, 
131. 

2. letölt; a îndeplini ín întregime (o îndatorire, 
un serviciu) ; abdienen/leisten. 1647 ; Az gyermek 
mar be szegeodeòt az Inctushoz, addigh el nem 
vihetik teòlle az migh esztendejet el nem teòlti 
[Kv ; TJk VIII/4. 234]. 1653 : Ollyankor penigh 
egy egy hétigh való élést hozzon minden ember 
házul; egy hetet el töltvén az én szolgálatomon, 
mint annak előtte, ez utánnis, enniek adattotni 
igiretn [Cege SzD; Wass]. 1702: tartozik az Inas 
a Czehnek kezest alítani Tizenkét Magyar Forin-
tig. hogy apród Esztendeit jámborul el tölti [Dés; 
Jk]. 1723 : Praesentibus recognoscalom, Hogy . . . 
Haromszeki joszagunkra, Inspicialt Ali Torjai Mi-
hacz Mihály Tisztessegesen idejit, abbeli hivatallya-
nak el töltötte [Zabola Hsz; Borb. I]. 1810: 
Az élet rövid, de ha azt az Isten félelemb(en) 
parantsolatjaib(an) való hiv eljárással fele bara-
tyai meg betsŭllésekb(en) szegények fel Segillé-
séb(en) töltötte el valaki ugy el mondhatja hogy 
eleget élt és jol élt [Héderfája K K ; IB. gr. I. 
Bethlen Sámuel nyil.]. 1842 : Takáts Andrást fel 
szegődtette Ujfalusi János 2. Esztendőre, mint-
hogy már a mesterségen több üdöt töltött el 
[Kv; FésűsCJk 34]. 

Szk: idejét életét leéli/tölti. 1765: en nem 
járhatok idomot el töltöttem, ŭ nyolczván egy 
esztendőt nyolczván kettőbe járok [Csobotfva Cs; 
KsMíss I Csíkcsobotfvi Bartalis János lev.]. 

3. kitölt; a-şi împlini (anii de serviciu); aus/ 
abdienen, leisten. 1665)1754: Mikor az Inas ta-
nuló Esztendeit el-tőltvén, az Betsűletes Czéh 
előtt fel-szabaditatik, és az Legényi Társaságban 
bé lépni kívánkozik; tartozik a' Társaságnak egy 
tál étekkel, egy darab petsenyével, és fél-veder 
borral [Kv; AsztCArt. 11]. 1692 Kis Márton 
Ur(am) Szabaditá fel az fiát Kis Mihált Apród 
esztendejéből ket esztendőt el töltvén [Kv; Mész-
CLev.]. 1718 : Varga Aszt: Márton Mester kéván-
eságá(na)k fundamentuma az, hogy mivel ennek-
elötte ugyan az Remekért esztendeig való szolgál-
lattyát fel-kŏvette volt de minthogy már nem 
mátkásodott ne kénszeríttetnék arra hogy azon 
esztendőt egészen el töltené inkább fizetne érette 
a mi(n)t hogy ez az Példa másokonis meg esett 
[Kv; AsztCJk 101]. 1830: Minekutánna az Inas 
apród esztendeit el töltötte, megszollitja a Céh-
mestert [HSzj inas al.]. 

4. Isten az innepeket ~ i Isten az innepeknek 
végét szakasztja; Dumnezeu puné capăt sărbă-
torilor; Gott macht den Feiertagen ein Ende. 
1730 k. : ha Isten az Innepeket el tölti mingyárt 
ismét rájok megjek [Aldoboly Hsz; Ap. 2 Baczoni 
György Apor Peteméhez]. 

5. elkövet, végbevisz; a sŭvîrşi; vollbringen. 
7634 az Istenert kerte az fogoly legeny Gombasi 
Istvánt, hogj hagion beket, mert sok dolgot tol-
tot el rayta, legeny (!) elegh immár, mert bizony 
nem szenuedi ell [Mv; MvLt 291. 20b]. 1645 
Zathmari Czismasia Jstua(n) p(ro)testala azon 
hogy ez mult ej el tiz ora iaib(an) Fundáló Jmreli 
harmad magawal hatalmasul hazara menuen sok 
illetlen dolgokat teolteot el raita [Kv ; TJk VIII/4. 
1]. 1653: a székely urak, kiknek jobbágyokat 
Báthori Sigmiond felszabadította vala Egy-
kor az öldöklést megúnák, elhagyák, hanem az 
orrokat, füleket kezdék metszeni*; de azt is oly 
istentelenül, hogy az orrát ajakastól elmetszették 
. . . Ilyen nagy istentelen dolgot töltének el raj-
tok | őszfélt hadait indítván Bethlen Gábor, fel-
méne először Kassára, de azután feljebb szintén 
Ausztriába elérkezének. Volt török is véllek — 
elég nagy pusztittást töltének el [ETA I, 47, 
123 NSz. — *A Báthory Zsigmondtól felszabadí-
tott, de aztán a főuraktól a székes helyekre hur-
colt, megkínozott székely jb-oknak]. 1655: a 
svéczia minden városit és királyszékit elfoglalá, 
és országszerte mit töltött el minden rendeken, 
de főképpen a papi és szerzetes renden, gondol-
ható [i.h. 160]. 

6. eláraszt/lep; a inunda/năpădi; überfluten. 
1723: edgy néhányszor hol az Maros (na) k ki 
ütése hol az Buni patak(na)k arádasa ugy el töl-
tette az egesz Folti mezőt, hogy az szőlők alatt 
való utig csolnakokan jártunk [Folt H ; BK. 
nro 144]. 1772 : (A) Malom Gáttya . . . meg marad-
gyon a mostani allapattyàban, s fellyebb ne emel-
tessék . . . mert kŭlőmben haszantalan volna az 
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alsónak igazittása, s tsak kevés áradásnak idejé-
nis a réteket el töltene [Kük.; JHb LXVII/2. 
390 — 1]. 1801 : A Parochialis Ház anyira el ron-
gyollott allapattya kérdőre hozatik a N(e)mes 
Ecclesia előtt ugy a Pap Pajtaja alkalmatlan 
helyen léte annyira hogy a sok ganéj ugy el töl-
tette az egész Udvart majd járhatlanná tette 
[M.köblös SzD ; RLt]. 1853 : azon főid . . . György-
falvi útra lerúgó vége a' Városbol ide kihordatni 
szokott emésztés és szeméttel már annyira eltöltve 
van, hogy azt becsületesen megmivelni sem lehet 
[Kv; Pk 3]. 

7. elönt, átjár vmit ; a cuprinde, a se iníiltra 
peste to t ; überlaufen, durchdringen. 1838 a Fe-
leségem ma két hete a jobb hüvejkét kezdette 
fájtatni mindgyárt orvosolni kezdette Kuntz, 
de . . . naponkint rozsszabbul lett . . . el dagadoz 
az hüvejk, a mérge el töltötte az egész kezet, sem 
nem kél meg, sem el oszolni nem akar [Babuc 
K ; RLt K u u n Károly lev.]. 

8* benő, ellep ; a năpădi. a acoperi (prin creş-
tere) ; bewachsen, iiberwuchern. 1766 : égy Jo 
Nemes Láb főid az Berkekben és erdőben 
nyulo Végeit . . . az erdó es gaz el töltötte [M. 
köblös SzD; RLt]. 1801 : Némely földeket el 
töltött az éger, és Nyírfa bokor s aztat ŏk aztán 
ki irtván Mái napig is tartyák [F.szőcs SzD; 
TK1 Rusz Stéfán (70) col. vall]. 

9. elborít/lep; a acoperi/umple; bedecken. 1752 : 
ugj oda hatta volt Marinka ã gjermekeit, hogj 
az Sebek és tetvek el töltették volt [Abrudfva/ 
Abrudbánya TA; Ks]. 

10. áttölt; a túrna (dintr-un sac într-altul, din-
tr-un vas într-altul) ; umgießen/füllen. 1837 : teg-
nap Est ve ide Tor d ára megérkezve egy helyre 
(:melyet kijelelni nem tudott:) két Lovával 
együtt beszállott, 's ki menvén a’ piatzra — vett 
20. véka Tőrőkbuzát, mellyet addig eltölteni nem 
mert a maga tulajdon zsákjaiba, mig a' vásár 
Birotol Lovaira nézve nem kapna Czinkust [Torda ; 
TVLt Közig. 160]. 1851 a’ zsirakat ha olvaszt 
Rosi eléb egy edénybe hogy szäljon meg (így!), 
s ugy töltse el abba a’ tiszta Uj edénybe a’ melybe 
marad [Kv; Pk 6]. 

11. megtölt; a umple; füllen. 1780: Belső 
részei valamelly Bányák(na)k önként vagy töl-
tögetés által bé omladozvan, . . . ha régi ős Gaz-
dáé vagy Czimboráé a' magok fenn álló Torkokról 
bé tisztithatnák egyszermind arról is hitelessen 
demonstrálnak, hogy nem magok öntötték töl-
tötték el Bányájókat, hanem önként magátoi 
romlott vagy mások által öntetett bé [Torockó; 
TLev. 2/4 bis 5]. 1784 : az Lázáraké volt ez az 
Contraversios helly a kit péreggel eltöltettenek 
[Torockó; Bosla Joh. Királly (32) zs. vall.]. 

O Sz. 1720 - 1728 Megholt Mátyás Király 
eltölt az igazság [Bathó Mihály énekeskönyve: 
Kocziány László, őszi harmat után. Bukarest, 
é,n. 57]. 

L. erre, ill. a szólás címszóbeli szavának hangalakját illető 
fenntartásra nézve SzlS 52 és a jegyzetet elkölt al. 

O Szk: sok jó lakást töltött el ?sok jó lakmáru-
zásban volt része/sokszor lakomázott vhol. 1640: 
az elmúlt héten jövének katonák oda, s az egyik 
mbndá, hogy híj, bezzeg sok jó lakást töltöttünk 
el itt ebben a házban — úgymond —, mikor az 
varga itt lakik: megrészegítettük az vargát, s az 
asszonyt alávittük a pincébe — úgymond —, ennyi-
szer cselekedtünk meg ̂  neki! [Mv; MvLt 291. 
212a átírásban!]. 

eltölt mn 1. eltelt 

eltöltés 1. letöltés; împlinire/satisfacere (a tim-
pului de angajare) ; Abdienung/leistung. 1702 
Vásárhelyi András . . a Remekert való eszten-
dejeben feles üdŏt negligált, es annak rendi szerent 
el nem töltötte hane(m) medio tempore megh 
házasodott . . . imponált rá a' Céh f. 13 
ennek 3 forintya esik a' Remek előtt való megh 
házasulasert, a tize penigh az űdő el nem tölté-
sért [Kv; AsztCJk 50]. 

2. áttöltés; pritocire, pritocit ; Über/Umgießen. 
1665 Az pinczéb(en) az mustnak el teoltése mel-
let égettünk el gyertyát Nro: 10 f — d 10 [Kv; 
SzCLev.]. 

Valamelyes valószínűséggel a '(bort) lehúz' 
mol hatni. 

eltöltölt letöltött; petrecut; abgedient/leistet. 
1684: Die 16. Aug . . Medgyesi Szŏcs György 
Tábori Pattantyŭs(na)k eddig el tŏltett egy Kán-
torában) attam 5// - [UtI]. 1831 : (A Gujásnak) 
Négy hetekig a’ fÍjamat Pistát az ŏ kérésére által 
engedtem volt, a’ ki a Gujtra azon idők alatt 
vigyázott is, . . . az mellette eltöltött Négy hete-
kért iŝ még máig sem fizetett meg [Dés; DLt 
332. 3]. 

Szk : idejét ~ ideje-töltött, idős. 1755 Rákoson 
lakó Néhai Nes Székely György Vram relictaja 
Nes Csipkés Borbára Aszszony igy kezdé Sza-
vait : edes jo Vraim én azért hivattam kglmeteket, 
hogy én már ŭdŏmet el töl töt t ember vagyok, 
(:minthogy az halál az Iffiakkalis kŏz de az ŏrö-
gök mindenkor kŏzeleb vadnak hozzá:) s azért 
kevés javatskaimbol most eletemben akarok kgl-
metek előtt dispositiot tenni [Asz; Borb. II Sza-
niszló Sigmond kézírásában]. j 

eltüitözik megszedi magát, meglépesedik/tolla-
sodik; a se chivernisi/căpătui, a se îmbogăţi; 
reich werden, sich herausmachen. 1708 úgj el 
T öltözött ur(am) itt az az ember hogj ne(m) hinne 
ur(am) kid illyen keves ŭdŏ alatt mennyit gyűjtött 
[Fog.; KJ . Fogarasi János lev.]. 

eltör 1. darabokra tör ; a sparge/s^ărîma; (zer)-
brechen. 1582 : Lazlo Ianos Lonay, Kendy Sándor 
Iobagia . . . vallia, Azon Iwtek oda hog’ ez olah 
az Ianos el theorte az cliuprot es megh haborodot 
velle az chaplar, egi botthiat veŏtte el erette [Kv 
TJk IV/1. 15]. 1590: 23 Április Adatot Byro 
vram feyerwary Josanak. egy Bochykat vitette 
volt el vrúnknak vittek Tordara el Törtek volt 
Chinaltatasara fyzett(em) . . . d. 35 [Kv; Szám. 
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4/XXI. 23]. 1654 : Jm Edes Fia(m) kŭldeŏtte(m) 
égy oruossagos keŏuet, mely bizony igen sokatt 
érne, kérlek Edes fia(m) az J(ste)nért el ne ueszes-
setek vagy teŏrjetek, mért az en kezessegemre 
adta ide Betthlen Ferenczne Nened [Gyf; BesztLt 
Kallai Susanna (Kemény Jánosné) sk aláírásával]. 

2. ket tétör; a rupe ín două; entzweibrechen. 
1570 Lat tha hogy Nagy Imre az ky (I) Isthwan 
zablyaiat Talpa alah Nyomtha volt es ely akaria 
volt Theomy [Kv; T J k III/2. 195]. 1630 : az 
katona Inasis . . . ki veve az keödmene alól az 
szekerczet s mond hogj ezt bizonj el teörem ra j ta 
[Mv; MvLt 290. 194b]. 1770 Lekenczén a Tőrők-
buza vetéssel nem mehettem töbre 10. Vékánál 
eztetis a kemény és rosz szántása mián Sürűebben 
kellet vetetnem mivel 3. ekétis tőrtenek el az em-
berek [Lekence BN; Ks 47. 67. 29]. 1817 k. ; 
mindenütt a' Hozának nagyobb, és jobb szőllős 
hellyein vassal karoznak, enèlkült, mind káros 
mivel sokat el tőrnek a karókból [Héderfája K K ; 
IB]. - L még ETA I. 99. 

3. a fractura/rupe; brechen. 1587 : Keoreosi 
Balasnak at tam vala az labat rwtwl el teorte 
vala egi nagi keo serelmeiert . . . d. 20 [Kv: Szám. 
3/XX. 23]. 1675 : az J u tamat hatalmasul, 
gonoszul ott leselkedvén, meg állotta, toluaiul 
reám támadott . . . , magamat mindgyart vert ron-
gált, hatalmas gonosz kezeivel földre le vert, 
taglott, lábamat el rontotta, oldal csontomat el 
törte [Kv; T J k VII/11. 355]. 1765 Régtől fogva 
mind szándékozom Excellentiádnak . . . Patingányi 
embereimnek a’ Vályibradiakkal8 való bajoskodá-
sokat alázatosan ajánlani . . . , embereimet meg 
verték, s' talam még kézit vagy lábát égynek elis 
fogták törni [Bonyha KK ; Ks LVII/9. gr. Bethlen 
Fái özv. gr. Haller Jánosné Dániel Sofiához (csak 
az aláírás sk.) — aPatingány és Vályebrád H]. 
1784 hálám hogy valakin Ütés esék mert egy 
az ott valók közül aszt mondgya j a j el tŏrek a 
kézem [Béta U ; IB]. 1819: Juon Denyeszk 
le esett, és fel kelvén kezdett panaszolni hogy 
Dán Helts a’ kezét el törte [H; J F 36 Prot. 7]. 

Sz. 1843 : az Isten vakitsan meg 's törje el az 
lábamat [Dés; DLt 65]. 

összetör, a rupe/sfărîma; zusammenbrechen. 
1574 Meg bannyatok hogi Az zeowent ely teor-
tetek or kwrwak [Kv; T J k III /3 . 371]. 1587 
Az Ispvtalj malomnal az Hozzŭ Palott , mikorontan 
megh Chinaltak, vittenek innett az Ispotalj ház-
ból el, egj eoreg zekerett . . . , Hogj az Czeoweke-
ket fel vertek épenségel el teortek az zekeret, 
Hogj ep zekerűnk Nem vollt, vgj kellett egj ze-
kerett venne(m). veottem egj vasass zekerett pro. 
f. 6 [Kv; Szám. 3/XXVI. 51]. 

5. letör; a sfărîma/rupe; abbrechen. 1598: Ak-
kor my Simo Janossal az vasat el teòrtwk uala 
lábúnkról, azo(n) az eyen el akartúnk ieony, cliak, 
ugy uala az uas lábunkon hogy le vehetúk volna, 
de hogy megh erteók hogy megh zabadit Barrabasj 
Luiart , ugy ne(m) Jeòúenk el az eyen [UszT 
13/37 Michael Jone de Cicliio* pp vall. — *Csicsó 
Cs]. 1694: Nyilik innét jóbb kez felé más házra, 
vas sarkas, pántos, fa hevederes, borított záros, vas 

űtkőzős, hojagos szeges, bellet Aj tó : mellj(ne)k 
űtkőzőjéből el törte (ne) k egj darabott (Borberek 
A F ; BfR néhai ifj . Bálpataki János kúrialeír.]. 

6. feltör; a sparge (prin efracţie); aufbrechen/ 
sprengen. 1653: a jésuviták klastromát eltörék 
törvénytelenül és magokat megölék s megsebesiték, 
a városból kivondozák, s azután mindeneket fel-
prédálák, végre templomokat leronták [ETA I„ 
9 0 - 1 NSz]. 

ellördel darabokra tördel; a rupe ín bucăţ i ; 
in (kleine) Stücke zerbreclien. 1788j 1790: kezeiben 
lévő Páltzáját rajta, mind el tőrdőlte [Dés; DLt]. 

cltöredczctt 1. töröt t ; sfărîmat; zerbrochen. 
1592: Magiar vczaba András Kowachial chinal-
tatta(m) estendeò altal az el teòredezet vasakból 
200 eòtwen zeget f 1 d 25 [Kv; Szám. 5/XIV. 
161 Éppel Péter sp kezével]. 1756: Eltöredezett 
ásó 1 [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 22]. 1851: 
A Hijuba el tőrődőzőtt egygyes ülő Székek [Dés; 
DLt 1852 évi iratok közt]. 

2. töredezett; spar t ; abgebrochen. 1756: Az 
Szakáts Ház előtt. Meg kopott, 's el töredezett 
malom kŏ 1 [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 
24]. 7830: az első Szobába padimentoma ko-
pott ugyan, de nem el töredezett [Kv; Somb. I I ] . 

cllöredezik ?töredezetté válik; a se sparge/sfă-
r îma; zerbröckeln. 1586: vettettem Zamot fazakas 
Peterrel miért hogi az eleobenj kaljhak inkab el 
teoredeozeót vala (így l) zam vetven Czinalasaual 
eosue az alsó Thanachi liazban f 8/26 [Kv ; Szám. 
3/XXIV. 36]. 1592: A' ket eòregh kemenczebe 
el weztek teòredeztek volt (így I) a ' ket kemenczebe 
chinaltattam 24 wasat à kalihak oltalmara, es az 
vy kemencze zayaba András kowachinak fizettem 
teòlle f 1 d 10 [Kv; i.h. 5/XIV. Éppel Péter sp 
kezével]. 1656: Három teöredezet nyereg, edgik 
ezontos volt ; De el teöredezet az hatullya 
[Doboka; Mk Inv. 3]. 1770: Láttom inostis fe-
lettébb alá vagyon a Malom, a régiség mián, még a 
talpjais el tőrődőzőtt [Dombó K K ; J H b LXVII / 
135]. 

eltöretik kb. szétveretik; a fi dă r îma t ; zer-
schlagen werden. 1570: Az vezedelem v than hogy 
az Kalmar János haza ely eget es ely theoretet, 
es vtan Ment Kalmar Janosne az Bodogh ferencz 
Az János hazaba lakny [Kv; T J k III /2 . 46]. 

cllörik 1. összetörik; a se sparge/sfărîina; zu-
sammenbrechen. 1570: Pap Mathe . . . vallia . . 
egykor hogy zekere Ely Theort volt Thywadarnak, 
kery volt eotet hogy eggywt hozzanak f a t az Eo 
zekerewel [Kv; T J k III/2. 1 2 - 3 ] . 1585: Angalit 
Veimen Mihalnç vallia, Az Zekeret eg lo el 
ragada, Az zeker el teorek, a kerekek ki egy fele 
ky mas fele Mene [Kv; TJk IV/1. 474]. 1598: 
az gyermek el futa eleótte, az kartiat az feóld-
hez Vere Nagy Gaborne, de azért nem teòrek e 
[UszT 13/30 ,,Catherina consors agüis Lucae So-
mogy" ppix. vall.]. 1602: Az eke szerzambais 

4 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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mondok tudo(m) hogy el teòrett [UszT 16/77 
Mate Simo Janosfalui lib vall.]. 1806: délb(en) 
asztal felet elűttőttein a Rector aszszúszőllős boros 
poharát s eltört [Dés; Ks 87 Kornis Mihály nap-
lója 344]. 

2. kettétörik ; a se rupe ín două ; entzweibrechen. 
1568: Stephanus zekel, Kayantay* fass(us) est 
. . . az mas kayantay emberth wg wtotthe archul, 
hogy az fa el torek Rayta [Kv ; TJk IÍI/1. 196. -
•A várossal tőszomszédos Kajántóról való]. 1570: 
Kwpas Isthwan ezt vallya ew neky Teort volt ely fa-
ragó Zekerceye kywel Mywelt, akar ely Menny 
hogi Mast vegen. Mond neky az Ember . . . Jm en 
ely megek veled megh valaztom mert en Jol esme-
rek az felehez [Kv; i.h. 85]. 1597: Keleme(n) egy 
vülaúal úgy wtç Bálintot hogy el teòrek az villa 
raita [Uszt 12/79 Mart. Nagy de Farkaslakaa 

vall. — aU]. 1600: Jósa Thamas fia kezeben latam 
hogy a willa el teöreött wolt [UszT 15/122]. 1681: 
à ház folyó gerendai alat való mester gerenda ighen 
vékony, elis tőrt, nem sokára le szakad ha megh 
nem orvosollyák [Vh; VhU 502-3] . 1781: azon 
Gráditshoz való Paluszter kövek közül három 
közebben el törőt, de ismét egyb(e) vadnak eny-
vezve [Őralj aboldogf va H ; Kfj . 1829: egy lioszu 
szárú furu eltörve [HSzj rámás-fűrész al.]. 1846: 
Virág László vagy négyet űtŏ t t Darvasra ez-
zel a' paltza el törött [Dés ; DLt 530/1847. 19J. 

3. darabokra törik; a se rupe în bucăţi/sfărîma; 
(in kleiae) Stiicke zerbrechen. 1568: az Zabo gas-
parne zolgaya, az kayantay Embert ky vona az 
konhabol, es egy darab Z?h karoual adig el vere 
hogy mynd el tòrek Ray ta ' [Kv ; TJk I I I / l . 196]. 
1584: Georgfalwy Sigmond zidny kezde mond-
wan, Czigan volt, hamis, es teokelletle(n) àz vrad 
a ' bestie Curwaffy, az en penzemet hatnissan veotte 
el, mert a' Nieregh el teóreot [Kv; TJk IV/1. 
295]. 

4ě a se fractura/rupe ; brechen. 1761: (Az) ŏkrek 
kozzŭl . . . edgyk Kik nevű A(nno)r(utn) 8 mely-
nek csípője el töret [Mezőcsán TA ; Ks 15. LXXIX. 
3]. 1771: az ökörnek jo kedve lévén, meg szőké 
magát és egy tökében meg űtkezvén az töke réja 
eset az lábára vagy hogy eset csak elég hogy el 
töret az lába [Mezőmadaras j MT;< BK. Medve 
János (44) ns vall.]. 1796: egy új ja mindgyárt 
eltöret [Mocs K ; E s z t - M k ] . 1839: Jósa Mihály 
. . . hát girintze ellévén törve, tsutsos [DLt 190 
nyomt. ki], 

5. letörik; a se frînge/rupe; abbrechen. 1583: 
veottem egy Torozkaj vasat hogy az Korong 
wasnak nyaka el torot volt d. 26 [Kv; Szám. 
3/XII. 4 malom-szám.].7585: Az Tablaya sarka 
el tőr őt czhynalta meg lakatos Istua(n) . mun-
kayaert hogy be fúr ta fyzettem d. 38 [Kv; i.h. 
3/XXII. 77]. 1600: Hogy az bel kereknek az 
zeghe el teöreŏt, aztis Jakab molnár clienala megh 
[UszT 15/265]. 1647: Az Malom Tengelynek ket 
Czapia el teoreot [Mezőkirályfva K K ; BK 48. 
16]. 

6. el/leszakad; a se rupe ; abreißen. 1592: Mikor 
gialurol az Negj quarta borokat hoztam az Eggik 
hordonak három veswie eg'czersmind el tórót az 

Zegen Embórók hitua(n) Zekere miath es mas 
wres hordot kellet eleibe vjnnu(n)k es abban kellet 
az bort tóltenu(n)k, Leot akkor az borban kar. 
12 vr. kãr, mell teòth f 2/88 [Kv; Szám. XII/5. 
9]. 

Ha. 1576: elys teret [Szamosfva K ; JHbK]. 
1579: ell Tőrett vala [Kv; Szám. 1/XVIII. 39]. 
1585: el teoret vala [Kv; i.h. 3/XIX. 36]. 1585: 
teoreot el [Kv; i.h. 4/X. 17]. 1592: el teorek 
[Kv; TJk V/l. 218a]. 1597: el teorett vala 
[Uszt 12/37]. 1597: ely torot uala [Kv; Szám. 
7/XVI. 120]. 1599: el teoret volt [Kv; i.h. 8/ 
XVI. 28, 39]. 1604: el teòrett [UszT 20/130]. 

eltörlés megszüntetés ; suprimare, desfiinţare ; 
Aufhebung. 7787; Tapasztalván azt a' Communitás 
hogy mind a' Strásákkal mind másokkal a' kor-
tsomákon virattig alkalmatlankadó 's utzákon ke-
ringő iffiúság szokott tsufolkodni s excedálni, 
azért ezen . szokásnak eltörlésire rendeljük a' 
Strásálás ki álitásábana [Torockó; TLev. 2/5. — 
aKöv. az intézkedés]. 1791: az harmintzadi vám-
ban esni szokott excessusoknak el törlésire nézve 
valamely Nyomtatott Czédulát vagyis Boletát 
adatni parantsolt légyen [Dés; DLt]. 

eltöröl 1. letöröl; a şterge; abwisclien. 1582: 
Az Zallasok dolgarol wegeztek eó keglmek, liiuas-
sak eo kmek a Capitanokat, es Azok haggiak meg 
a tizedeseknek, hog minden ember zallast Aggion 
liazanal. Akinek el Iariak hazat, es senki el Ne 
theoreollie az Irast hazarol walaki penig el theor-
ly es ez ellen Reluctal biro hirenelkwl, tiz forint-
ara zalogiat vetesse eo kglme [Kv; TanJk V/3. 
253b]. 7638; En az mikor oda menek Cziz?nadia 
Istuannehoz immár a gjerinek let vala, s be Is 
takartak vala, s latom hogj ot fetreng az feMdeön 
az gjermek, feier tajtékot tur vala, s el törletn az 
szájáról [Mv; MvLt 291. 121b]. 

2. töröl; a anula; abschaffen, aufheben. 1793: 
Az Exactor Ur, a' ki tett Nehézséget maga meg 
vüágosittván, vagy is könnyebbítvén, el törlőtte 
[Déva; Ks 78. XVII. 8. 15]. 1832: a ' K. Gu-
bernium . . . Határozásában a' Tekeia M(a)g(istra)-
tus hatalmát el rontotta 's D(omina)lis Jurisdictio 
és V(ár)m(e)gyei Directio alá rendelte, a pénzbeli 
büntetéseket el törölvén [Borb. II. — aTeke K]. 

3. megszüntet; a opri/pune capăt; a ifheben, 
abschaffen. 1789: Szŭkseges a Com(m)unitás Ra-
tiojának vitelire szorgalmatos vigyazassal lenni 
és hogy ha helytelen erogatiok tanáltatnának, azo-
kat mindjárást el kelletik tőrleni, és ha Valamely 
Elöl Járok ebben hibasoknak tanaltatnának azok 
által a haszontalan tett Erogatio a Com(m) uni-
tásnak fordittassek meg [Kv; TLev. 7/8]. 1795: 
A' Verŏs kovácsi Mesterségh folytatásának rendibe 
Eleinkről reánk szállott vala az a ' Káros szokás, 
hogy minden gazda, a maga művin, a' nagy pénz-
beli fizetésen kivŭll, maga Művelő Kováttsát és 
Segittőjét étellel és itallal a pazerlásig tartani 
tartozik vala, melly szokásnak terheit . . . a' mi 
Vas mives Társaságunk könyörgésére mél-
tóztattak vala Ngtok ezt az ártalmas Szokást 
tellyességgel el-tőrleni [Torockó; TLev. 9/29]. 
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1829; az alkalmatlan koldulást tsak kevesiteni 
tzélja ezen joltévö Intezetnek, eszt egészlen el 
törölni, nintsen sem elegendő érteke sem hatalma 
[Kv; BLt 12 kv-i dologház nyomt. szám.]. 1832: 
(A) recursusnak hely nem adatott . . . söt ren-
deltetett hogy a ' K. Gubernium a ' Tekei abususo-
kot törölje el (Borb. II)]. 

4. elpusztít; a prăpădi; verwüsten, zerstören. 
1632; Timar Janasnenak az leania monda az 
Annianak, Ania bizoni el vagdaltak az beóróknek 
az kótelit erre monda Timar Janosne Mihali 
Mester ebsege az, ne(m) az ageb attiatol maradót 
ez az malo(m), tŏbis uolt i t t molnár de ótetis el 
tòrii az Jste(n) innét [Mv; MvLt 290. 108a]. 

eltörölhet megsemmisíthet; a putea nimici/anu-
la/anihüa; vernichten können. 1796: Fundamen-
tum nélkűlt vitattatik azis, mint ha meg nem bi-
zonyittatott volna, hogy a' Torotzkai Lakosok, az 
Austriából jött Vas míveseknek maradéki volná-
nak, mint hogy azok szabadságban élő emberek 
voltanak, a' Torotzkaiak pediglen Parasztok 
légyenek; mert az eredetét a' szabadságnak, vagy 
elébbeni állapotnak el változtatása el nem töröl-
hette [Mv; TLev. 5/16 Transm. 65 tábl.]. 

eltöröltetés megszüntetés; desfiinţare; Aufhe-
bung. 1786: itten Thoroczko Varossában az Nemes 
Vármegye Publicáltattván némelly szokatlan dol-
gaknak s illetlenségeknek Cassatiojakról s el tŏ-
rŏltetésekrŏl, annak alkalmatosságaval szabadi-
tattak fel az kúlsò Hellybéli Mészárosak arujaknak 
Vásár napakan az Városban való bé hozásakra s 
bé jövetelekre [Torockó; TLev. 4/13. 30]. 

eltöröltetik 1. megszüntettetik ; a fi desfiinţat; 
aufgehoben werden. 1796: ha szintén ă Jobbágyi 
név el tŏrŏltetettis, de azért Nemessi szabadság 

nem adatott, hanem tsak a ' libera migratio 
engedtetett meg | az Torotzkaiak ország Articulusa 
által a' Jobbágyságnak igája alól nem tsak fel 
szabaditattak, hanem minden Törvények, és punc-
tumok, mellyek a ' Jobbágyságnak igájáról szollot-
tanak, azonn uj j Tőrvény által elis töröltettek 
[Mv; TLev. 5/16. Transm. 19, 73 tábl.]. 1847: 
több csak Ön jeŭenbeni hasznokat nezŏ személlyek, 
a közönség kárára Constitutionk meg tapodására 
vgy is igen kicsi határunkba több rendbéli fogla-
lásakat tettek ., ez úttal azon közelebbi fogásak 
mellyek a Constitutio ellenére tétet tek és még a 
Mlgs birtokosság Conscriptiojába is be igtatva 
nincsenek eltöröltessenek [Torockó; TLev. 10/9]. 

2. ? eltávolíttatik; a fi îndepăr ta t ; entfernt 
werden. 1796: a Vendég Fogadok a Falunak Tör-
vény által ki szabott környékéböl el töröltessenek 
[Ádámos K K ; J H b XIX/55]. 

eltörött, eltört 1. töröt t ; spart, r u p t ; zer/ge-
brochen. 1628: Egy el tórt Arannias pallos [Gyalu/ 
K v ; JHbK XII/44. 6]. 1694: Egy el tőröt kűs 
karika aestim. den. 6 [Kilyén Hsz ; BL t 4]. 1749: 
Czinaltattam Egj Löcz keopwt az Talygaba(n) . . . 
Az el tőröt kőpwböl czináltatta(m) 1 wtkòzõ kari-

kat [Kv; Szám. 26 VI. 464]. 1787: egy el tőrőtt 
tő karika [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 5]. 
1805: Egy rongyas el tőrt hátú Szék [Szamosfva 
K ; BLt 9]. 1812: Egy eltöröt rósz elö űlö [Mv; 
MvLev. Szabadi József hagy. 11 kov.]. 7837; Egy 
el tőrt ágyú [Szentbenedek SzD ; Ks 73. 55]. 

2. ket tétört ; rupt ín două; entzweigebrochen. 
1695: egy el törött kese fa [HSzj kése-fa al.]. 
1698: egj eltört rokonczat kapa, rá ment az utolsó 
szekérre [Hídvég Hsz ; HSzjP]. 1730: egj el tö r t 
sorkantju [Ssemerja Hsz; i.h.]. 1756: E l t ö rö t t 
puska Tsŏ 1 [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 22]. 
1797: Egy el tört Leveses kalánt fel cseréltem, és 
adtam mellette xr. 12 [Déva; Ks 96]. 

3. szétment; desfăcut; auseinandergegangen. 
1598: Hogi el teoret mez chebreket ismegh meg 
keotettetúk, ketteobe chinaltattu(n)k (így!) fize-
tünk Kadar Jstwannak f —/28 [Kv Szám. 7/XVI. 
41]. 

4. ki/letört; r u p t ; aus/abgebrochen. 1675: Az 
Merai Malomnak a ' Czapia el törve (n) vŏ t tem 
hozza egy Szál vasat . d 27. Hogy az el tórt 
Csapot megh Nadlottak atta(m) a' kovacz(na)k 
f - d. 75 [Kv; Szám. 35/1. 33]. 

eltövlsel töviskerítéssel elrekeszt/zár; körültö-
visei ; a închide/înconjura cu gr ad de mărăcini; mit 
Dornzaun versperren/umzäunen. 1738: egy Mikola 
Uram Jobágyának az Lĕänya pestisben meg 
holt . . . , az Hàzàt el tüviselték | egy ember hir-
telen meg holt, meg nem engettem hogy az 
Templom körül temessek, azon okon az falusiakis 
egy kis suspiciot vettek, s meg félemlettek, s azon 
háznál levő, s egyedül maradott Aszony embert 
az faluból ki akarták tudni s az hàzà t el t ü viselni 
[Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

eltrafikál 1. elkezel/manipulál; a face să disparä; 
vermanipulieren. 1826: Já ry László ur . . négy 
száz vedernyi pálinkáját el traficálta [ I I ; Ks 111. 
Vegyes ir.]. 

2. elveszteget/dividál; a vinde cu un preţ de 
nimic ; verschleudern/schwenden. 1836: Sem a regi 
sem az idén vágandó Nádát eladni vagy el trafi-
cálni nem szabad — mivel a Tégla egetni van 
szánva [Csapó KK ; Berz. 21]. 

eltrafikálás elvesztegetés/dividálás; vînzare pe 
un preţ de nimic; Verschleuderung. 1826: egy 
Kupányi Aranyat kapott a' Bihalos . . . a ' Biha-
lossal is ugy bántam és ezután is ugy bánok, hogy 
az Arany számokot, hol léteket, el tráficálásokot 
vagy meg léteket ki tanulhassam magátolis [Mv; 
Told. 7]. 

eltroinfol (a maga számára) lecsíp; a ciupi pen-
tru sine; abzupfen. 1833: (A pálinkafőző árendá-
tor) . . . az általa kinevezendő bisztossal annyi 
szüvát az emberektől a' mennyit csak lehet elis 
tronfolni köteles lészen . . az eltronfolt, és öszve-
vásárlando szilvának fele része merőbe az én 
udvarom* szükségére fog ki főzettetni [ K v ; J H b 
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Lev. — aTi. a bérbeadó br. Jósika Jánosné udva-
ra szükségletére]. 

eltromfolt lecsípett; ciupit; abgezupft. 1833: az 
cltronfolt és ösz ve vásárlandó szilvának fele része 
merőbe az én udvarom szükségére fog ki főzettetni 
[Kv; J H b Lev. — A teljesebb szöv. eltromfol al.]. 

eltud leráz/tud magáról vk i t ; a se descotorosi/ 
debarasa de cineva; abrütteln, jn loswerden. 
1721: mikor a Deákok* i t t jartak volt . . . Csor-
csárék után, Mostan élŏ Csorcsár Makszin, a' 
Deakokot ajandékkal, mivel magarul el tudta 
[Naszód BN; Ks 184. LXXXV. - *Értsd: író-
deákok]. 

eltukmál 1. el tokmái 

eltulajdonít 1. maga birtokába/ tulajdonába fog-
lal/vesz ; a-şi însuşi, a apropia; sich etw. aneignen. 
1584: Vagion panazolkodas hogi 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]. 1589 k.: 
Hallottam Az Azzonnak Syrassath, Az esperest 
monda hogi ne syryon mert nem vezyk Az pénzt el 
hanem ugyan neki liadgyak nem az vegre pechietlik 
el hogi teolled el tulaydonichak. Az Azzonj monda 
hogi Jol nem vezitek egyem el ha en teollem el-
fogyatok es el pechietlitek [Szu ; UszT]. 7676: a 
Colosvariak az letaj puzta Varat* és annak körnje-
kit ujaba(n) tŭ l lűnk el akarják tulajdonitanj [Ádá-
mos K K ; MvRK Mikola Zsigmond lev. — *A 
M.léta (TA) határában ma romokban lévő Géczi-
várat]. 

2. ellop; a f u r a ; wegstelilen. 1838—1845: meg-
v e t ; megvarázsol; bab, fuszujkaszem, vagy kártya 
után megmondja a károsnak ki tulajdonítja el 
valamijét [MNyTK 107 megvet al.]. 

eltulajdonodik idegen kézre jut, elidegenedik/ 
idegenitődik; a fi înstrăinat/alienat; in fremden 
Besitz gelangen. 1632: igirem azzal magamat kd-
nek hogi az kddel ualo bekesseges alkuasomert 
a magam iussombolis engedek k(ne)k es emberert 
embertis engedek k(ne)k, chiak az hataromat el 
tulaidonodny nem engedhetem [KS 41. D. 21 Lad. 
Bornemisza nyil.]. 

eltúr fel túr; a rîma, a scormoni pämîntul cu 
ffîtnl; aufwühlen. 1796: a sántzokot a’ marhák 
minden esztendőbe bé nyomták, a Sertések, es 
Bivalok el túrták, heverték, ugy annyira hogy csak-
nem minden esztendőbe ujjakot kellet ásattatnom 
[KvLt Prot. oec . -po l . III/3. 359 Sikó István 

kérelme]. 

? eltûesköl kb. elcsépel/dönget; a snopi ín bă-
tăi, a cotonogi; verprügeln. 1771: Kővendi Dániel 
uram Béres-inassát . . Nagy Josefet kik hurtzolták, 
kik verték; tűtskölték el* annyira? [Vadad MT; 
VK. - *Uo. alább rütshõltik alakban is] 

A felhasznált szövegrészben két alakban, ill. kétféle kezdó-
hanggal jelentkező címszóbeli szó bizonytalanná teszi a címszó 
jogos felvételét. A kérdezójelezés erre utal. 

eltűnik a dispărea; verschwinden. 1719: a Pes-
tis . . . Désfalván derekason uralkodik, s Désfalva 
felől azt is hallottuk hogy . . . három aszszony 
ember bé ment a falu közzé az uton, és az 
edgyik azt mondotta csak őt embert hadgyunk 
meg, ezeket mondván, az három aszszony ember 
eltűnt [Abosfva K K ; Ks 94 lev.]. 1819: nem is 
tudom hova mentek a ' Regíusok onnan mert a 
vidékről mindjárt el tűntek [Remete Szt ; Ks 67. 
28]. 1831: a Gujás . . . ugy el tünt , hogy virat ta 
feléig a Gujahaz viszsza nem fordult [Dés; DLt 
332. 6]. 

ell űr 1. elszenved/visel; a suporta/îndura; ver-
tragen. 1570: myert az fely peres adot okot neky 
hogy Eokreyt az Zeole gepwre haytotta, Es az 
alperes kerte hogy ely hayeha onnath, Az fel pe-
res ely nem haytotta, hanem ellenkezet vele, Zyt ta 
Es haygalt Rea zeoleyebe, karót vonth ki az 
Alperes zeoleye gepwyebeol, Es eleozeris ew vteoth 
hozza, Szerelmet es az Borbelnak való fyzetest el 
Thwrye [Kv; T J k II/2. 48]. 1584: El higgye 
mindé(n) hogy Aky meg zidalmaza el Ne(m) thew-
reóm teorwennelkwl [Kv; T J k IV/1. 336]. 7598: 
Kochis Georgyne k j Ju t a s mo(n)da, beste nilua(n) 
való kúrua soha ne mo(n)dgy Kochis Georgy 
nenek ha ezt el tyre(m), soha ne(m) perlek beste 
lelek kurúa, hane(m) ket keze(m)mel úezek igazat 
[UszT 13/29 ,,Catherina Consors Agüis Petri To-
falúi" ppix. vall ]. 1604: Az vallás mellet . . . ha 
megh ezkezik, fele arraúai tartozik megh az J . az 
lónak felçt tyrje ėl megh hitetuç(n) mith erth 
[i.h. 20/265]. 7622: Mi kérdők, miért cselekedte 
ezt. Mondá: Azért, hogy minap csak ölelgetém-
-csókolgatám vala az feleségét s r a j t a kapa — s azt 
bánja vala, nem tűré mordulatlan. De nagyobbat 
is el kell tűrnie [Mv; MvLt 290. 2 7 2 - 3 0 b átírás-
ban l]. 1822: el-türtem Hadnagy Tit t Ferenczi 
Károly Urnák azon rémittô egésségtelen Undok 
tetteit, hogy a’ szomszéd Istálló ja Hidlássát ugy 
epitette; hogy a Ló vizellet az ut tza ŏsvényibe 
folyt [Dés; DLt 633]. 

2. hagy, t ű r ; a lăsa/permite/tolera; lassen, dul-
den. 1593: Ersebet, Zabo Balas zolgaloia vallia 
hogi égikor Jstuan kouachne wl vala az so eorleo 
mellet, es Caspar kowachis elótte al vala es az 
kouachnenak aiakat pittirgeti vala, az Azzoni pe-
neg el twri vala [Kv; T J k V/ l . 379]. 1853: A kis 
Druszám* nő, épül, kedves, gyönyörű gyermek 
alig várom hogy lássa' 's megdurutskolja, jo fin, 
eltűr mindent örömest, sőt szereti ha hurbolják 
[Kv; Pk 7. Pákei Lajos lev. — *Ugyancsak 
Lajos]. 

eltűrhet 1. a putea tolera/îndura; ertragen, dul-
den können. 1579: eo kegme Biro vram . . . erről 
Az Nemes vraimat keozónsegeskeppe (n) megh 
keowetwe(n) tegie(n)nek tudomány teteit es protes-
t(ati)ot erról hogy Effele dolgát Az Nemessegnek„ 
mellyek vannak varassunknak zabadsaga elle(n). 
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seinmy keppe(n) el nem twrhetyk sem Akaryak el 
zenvednj a wagy twrny [Kv; TanJk V/3. 200b]. 
7606; marefaluanak feniednek betlen faluanak 
remetejekel vetesök mikor feleiwk volna nekwnk 
njomasnak az fele az kes (?!) barom ha oda fele 
megien fel tericziek ha oly kart nem tezen kit el 
nem twrhet ha penig kaart tezen kjert be haitt-
hiak meg tartoznak az kaart fizetny [UszT 20/90 
,,Barabas gjö:'0y Remetej Cornis Ferencz ura(m) 
Job(bagia)" vall. — ĂBethlenfva,Fenyéd, Máréfva 
és Remete, mindannyian U]. 7629: Azt is uramtól 
hallottam, hogy mikor az ablakon Varga Mihály 
együtt látta volt az katonával az feleségét, hogy 
kiáltotta erősen, hogy hét esztendeje vagyon, hogy 
kurvaságát tudom, de immár tovább el nem tűr-
hetem [Mv ; MvLt 290. 150b-3b átírásban !]. 

2. elviselhet; a putea suporta/răbda ; ertragen 
können. 7586: Hasfaiastol való oruossag, vegy 
lenmag pogachat, törd me<g> Jolj es Meleg 
Teyet osa reaia, habard meg es kend egy Ruhara es 
kössek Jo melegen, Mint el<t>wrheted, az hasadra 
[Nsz; MKsz 1896. 373. Olv.: öss, értsd: önts]. 
7599: kėrde(m) ha faj az seb, s mo(n)da hogy, de 
azt el tyrhetne(m) de nagiub niaualia(m) uagio(n) 
annál [UszT 13/110 „Anna consors agilis Gregory 
Thibald primipüi in Kadichfalúa" vall.]. 

3. bírhat; a putea suporta; aushalten/ertragen 
können. 1577: Megh ertettek eo kegmek varosul 
az Mezaros vraim es az hentelerek keonyergesset 
az dizno húsnak árulássá es el adassa felöl, eo keg-
mek azt wegeztek hogy . . . arullyak az dyzno 
húst fontai a' mint az elòt a kinek penig nehez, a 
vagy el ne(m) twrhety zwnniek meg az dizno 
weresteol [Kv ; TanJk V/3. 152a]. 

eltörhetetlen elszenvedhetetlen; insuportabü ; 
unerträglich. 1593: Azerth mjerth illyen el túr-
hetetlen dolgoth mind Isten es emberek ellen che-
lekettek az Deereto(m) tartasa zere(n)t volo terhet 
mondom hozzok, Azt mondo(m) vt Állasnak terhen 
vadnak kylen kylen [UszT 13/73]. 7594: ha ennek 
vtanna az Zaz vraim keozzwl valaki, maga gon-
dolotlan . . . az mas felt vagi akar mellyket tizte-
letlen zoual, vagi oli bozzu bezedel, ki el twrhetét-
len volna, illetne, ez dolog megh bizoniosuluan . . . 
az varos zaz Arany forintot vegien raita. Ha penigh 
oli zemeli lenne, ki azt megh ne(m) adhatna, zaz 
napigh wllien erette az toroniba az bwdeosben 
[Kv; TanJk V/6. 41]. 

eluceszkál kitűnik/világlik, nyilvánvalóvá válik ; 
a reieşi, a deveni evident; sich ergeben, aus einer 
Sache hervorgehen. 1628 u.: hogi az Jnak synistra 
informatioia az Eccl(es)ia ellen, mind penigh 
az eő gonossagos czielekedeti tőbb Beczîőlletes 
Eccl(es)iastica personak eleőt es Superintendens 
ura(m) eleottis elncescallion czielekedtek; mind pe-
niglen hogi az pispeok uram zekjn az Eccl(es)ia ellen 
ualo synistra informatioia elucescallion [Szjk 34]. 
1642: elucescal az Boitos Szabó Tha(m)as resolutio-
Jabol, hogi megh ne(m) fizeteodeõt az adossagh 
[Kv; TJk VIII/4. 324]. 1680: Berbat Komsa az 
mint az Kaptalanok előtt való prodactiojokbol 

elucescal . . . A(nn)o 1662. Attestatiojat produ-
calta volt Boersaga(na)k Comprobalasara [A.po-
rumbák F ; ÁLt Urb. 48]. 1702: Feleségének nyü-
ván való paráznasága hiteles Relatoriakbol elu-
cescalt [SîJk 337]. 1719: vettem egy földet 
Czipa padgyán Czipa Mihálytol . . . vettem örö-
kösön a kontractusombol elucescál [Imecsfva Hsz; 
Borb. I]. 1737: Exhibeált literale Instrumentu-
mibol az Anak vilagosonn elucescálnak, hogy az 
I. Hamis-lelkű sek, fidefragnsnak, perjurusnak 
mondotta az At [Dés; Jk 246a]. 1747: Lakatosek-
(na)k Gróff Teleki Adam ur eŏ Nga ellen tet t 
Diffamatiokrol való Inquisitor(ia) Relat(oria) ket tő; 
amelyiknek egyikéből Jobbágyságuk elucescal 
[Budatelke K ; TKl]. 1770: Mint hogy az Anak 
pretentioja a kár tételről vagyis Erdő foglalásrol, 
cavalytol fogva vagyon, Biro Vram es a Gornits 
(l 'Relatiojakbol eluceskál hogy a tütás még 
tavaly meg lett [Torockó; Bosla]. — L. még TT 
1889. 262. 

eluceszkálódik kitűnik/világlik, nyilvánvalóvá 
válik; a reieşi/deveni evident; aus einer Sache 
hervorgehen. 1671: az Anak movealt actiojabol 
. . . oly dologh elucescalodik, melyben ingessio-
jok(na)k kell lenni az Directorok(na)k K v ; TJk 
VIII/11. 141]. 1682: Az hun penigh Szabó István 
Ur(am) . . . azt teszi fel hogy el igazította ratioiat 
s — nemis p(ro)ducal semmit rolla, seot inkab az 
elucescalodik az exhibitakbol, ha el igazította 
volna, nem compromittalta volna magat mostan 
utolliara is ratioianak el igazitásara [Kv; RDL 
I. 161]. 

piuceszkiíUatik kitűnik/világlik, nyilvánvalóvá 
válik ; a reieşi/deveni evident; hervorleuchten, sich 
aus etwas heraustellen. 1628: pro rej declaratione 
hozom elő ezekett hogi ezek által elucescaltassek 
hozza(m) való szereteti4, es nem szereteti [SzJk 
31. - *Ti. a válófélben levő félnek]. 

elucldáció kb. megokolás; motivare ; Begrün-
dung. 1729: Kérem bizodalommal az Mlgs Guber-
niumot, maga Deliberatumanak elucidatioját . . . 
ki adni ne sajnállya [Ks 25. IV. 17 M Kornis 
Zsigmond aláírásával]. 

elueldálódik tisztázódik; a se clarifica/elucida; 
sich klären. 1682: Ezenkivlis latunk homaliossan 
holmi dificultasokat perceptioiaban lenni . . . , de 
miuel ezek előttünk plenarie nem elucidalodtanak, 
azzal az ûdőt nem akartuk tölteni [Kv; RDL I. 
161]. 

eludál kijátaz(ik) vki t ; a eluda/frustra/dejuca; 
überlisten, betrügen. 1757: Tőrtént sokszor azis, 
hogy más Vármegyék bonificáltak ezen Vármegyé-
nek . . . , aztis őkegyelme el kukintotta, mellybe 
az Tiszt Társaitis elndálta [Fráta K ; Ks 101 
Cserei György ler.]. 1766: ki tetszik nyilvános 
jáczodtatása az Anak, melyei kévannya az Ma-
gistrualis végezéseketis eludalni, peres társat köl-
tetni. hurczalni [Torda; TJTc V. 338]. 1800: Ui 
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a’ Torotzkai Panaszlokat eludalni nem akar juk; de 
ellenben magunkat eludalnok mikor a’ recens or-
dinatiok ellen . . . Erdeinket, mellyeket Donatio 
mellett birunk ollyan Sorsú emberek által hagy-
nok elpusztittattni, akik praeter Mercedum Laboris 
nihü habent [TLt Törv. ir. Torockai jb-ok perei 
földesuraik ellen]. 

elugorhat félreugorhat; a putea sări la o par te ; 
weg/fortspringen können. 1591: vgi czapa egi zab-
liaual eggik hozzam, hogi aligh vgorhatam el 
eleolle [Kv; TJk V/l . 163]. 

cluMrat 1. elriaszt; a alunga; wegscheuclien, 
abschrecken. 1633: Falabu Kata . azt mondgia 
uala ugia(n) enneke(m), bizoni ugi mond sokakkal 
uolt igie(m) de soha senkiuel ne(m) uolt inkab, es 
jobba(n) mint aual az leginnel Bene Janossal az 
kit rolla(m) az bat t iam az haz héjon el ugrata, 
az kiuel sinten akkor paraznalkodo(m) uala, az 
mikor az battia(m) ra j ta kapa [Mv; MvLt 290. 
137b]. 

2. sebtiben e lha j t ; a niîna repede/grabnic; 
eÜends wegtreiben. 1718: Tudom hogy az ŏszszel 
mikor az ur ide J ö t t el ugratták innét az Juhokat, 
s' mihelyt az ur innen el ment más nap mingyárt 
viszsza haj tot ták ide [Told. 2]. 

elugrik 1. félreugrik; a sări la o par te ; beiseite 
springen. 1584: ez Kis Mihály hozza(m) ranta Az 
Zabliat igenis zida . . . en el vgra(m) az chapas 
eleól. De ozta(n) mindenekheóz vagli vala [Kv; 
T J k IV/1. 321]. 

2. meglép/ugrik ; a fugi, a o şterge ; entspringen. 
1655: Tudom azt, hogy Istenben el nyugatt Lazar 
Istuan Uramot mint Jobbagy szolgala Kalmar 
alias Szabó Balint . Swteőnek be vittek uala 
az Uduarba mind az altal az utan egy wdeő iarta-
ban el Ugrék . . . hane(m) onnan alol három Szék 
felől magatol Uisza ieoue s mostani Lazar Istuan 
Uramotis szolgala az migh Uyobban el nem Szeő-
kek [Gyszm; LLt Joannes L(ite)ratus Ambrus 
de Szent Miklós nob. (44) vice judex regius 
sedis sic. Gyergyo vall.]| Varallyan® lakó Laposi 
István jelenti, hogy felesege Nagy Ilona az elŏttis 
egy néhányszor hagyta volna el. Szaz forint alat 
való kötese is volt, ha többe elugrik, de ugyan 
elugrot [SzJk 76. a Bálványos vár alj a SzD]. 
1683: Miuel Tar Ilona, constal, hogy hŭtetlen el 
szŏkŏt ferje miat ŏ t esztendeje már hogy periclital, 
valamikor kereste, nyavalyias, mindenkor el ugrót 
előtte azis nyilva(n) vagyo(n) per hoc, hogy tovab 
ne periclitallyo(n). az hŭtetlenek ligaja alol fel 
szabadittyuk Tar I lonát [SzJk 189-90] . 

3. ' ? ' 1620: mo(n)da en elóttem Vayda Ianos-
nak czinege Antal, io zerenczied te Vajda János 
hogy i t t ne(m) erenk hogy az pallorúl el vgral 
[RLt o. 5 ,,Sos Mihály kidej" (48) Doboka m. 
vice bírája vall.]. 

elun 1. megun; a se plictisi (de ceva), a i se urî ; 
js einer Sache überdrüssig werden. 1609: Az Zal-
las oztoknak vacziorara adtam 10 font Swtni 

feozni ualo hust mert Biro vram Izene hogi adgiak 
elegedendeot mert el vnta panazolkodasokat [Kv; 
Szám. 126/IV. 397]. 1610: giakran Estwe Estwe* 
Kvn Peter el Ieót oda Mihály Vram hon nem 
litibe(n), es zememmel lattam, hogy az Azonnial 
eoleltek es czokoltak Egy mast, de egieb oly 
gonozsagokat en nem lattam, mert Iczakaj velek 
való vigiazast en el vntam es en le fekeottem, es 
eok mikor fekeòttek le es mit miveltek, en nem 
lattam [Dés; DLt 321 - a így kétszer!]. 1618: 
Ekkor elunván az sok köztünk való altercatiot 
ebbe hagyúk, és enni akaránk menni [BTN 90]. 
1629; énnekem azt mondáa, hogy eleget csókol-
gattam — úgymond — minden testét, de bizony 
szánom az én szép, fejér testemet az ő rút, fekete 
testére vesztegetni; az ördög is elunná egy zsom-
bokon ülni is [Mv; MvLt. 290. 150b —3b átírás-
ban!. — aSzigeti János, a katona]. 1681: Hunya-
don lakó Mandrila Jakab özvegye valasza. Nem 
volna Méltó az kevely fiadnak szolgalattyat vál-
toztatni, mert csak valogat az szolgalatnak ren-
diben, de el unván sok emberseges emberek altal 
való busitassodat . . . adgy esztendőnkint tizen-
két forint taxát [Vh; VhU 448]. 1813: a Mlgs-
Aszszony ő nságával szüntelen, veszekedett, mots-
kolodásait el unván, még jobban el idegenedett, 
meg irtozott tőllők, azért is mivel számtalanszor 
fenyegette a Mlgs Aszszony ő Nságát, hogy az 
Attyafiaival meg kinoztattya meg vereti [Kük. ; 
IB. instr.]. 

2. beleun/fárad; a se sătura, a fi sătul (de 
ceva); etw. satt bekommen. 1600: Catherina 
Anthony Molnár relicta* . . . Az en Aniam egy 
volt Boythos Boldisarral, hogy megh bolondult 
vala felette sokat busult miat ta az Anyám 
sok vele való daykalkodasat el vna az haz penigh 
minthogy puztulton puztul vala vgy Atta vala 
el Kadar Janosnak [Kv; T J k VT/l. 4 6 2 - 3 . -
aTollban maradt : fassa est]. 1636 : erosseu megh 
uérék, akkorba(n) el unak, es el hagiak [Mv; MvLt 
291. 69a]. 1724: az marha dőgi iránt azt ir ja 
az Generális, hogy ha mégis szot az emberek nem 
fogadnak, ki at ta már az ordert az militianak, hogy 
az embereket addig verjek, az mig el unyak, bi-
zony ugy hiszem V. Tiszt Uramek(na)k sem szol-
gai böcsűletire' [Nyújtód Hsz ; Ap. 2 Apor Péter 
feleségéhez]. 1779 Bizonysága ennek másod-
szor Communitasunk(na)k az az el nyomorodott 
állapottya mely szerént tsak nem mindenek Fülig 
Farkig el adosodván mind az Felsőbb, mind az 
alsóbb Tisztek úgymint Ispány, szolgabiro, és Bí-
rák el unták és elfáradtak r a j tunk az sok execu-
tiok(ban), es sok excontentatiokban [Torockó; 
TLev. 21/20]. 

3. terhesnek/kellemetlennek talál vmi t ; a con-
sidera obositor/neplăcut; für lästig finden. 1604 : 
mo(n)da Berkezj Lukacz, Marton Uram hoúa 
teòd Theòrek János batiamoth hogy Giergjoba in-
dultatok volt, s te i t t hon vagj s eó ninch, mo(n)da 
Gergely marto(n), Ugi úala oda Indúltunk vala, 
de en el vnnam, megh terçk s eóis megh ter [UszT 
18/141 Michael Balassy de Jlke* lib vall. - *Ülke 
U]. 
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4. megelégel; a se sătura (de ceva) ; satt bekom-
men. 7572 : Egy Nap . . . Lakatos Balint le fek-
-syk, Az azzony penig Zatthmary Balassal mind 
lakozot thancholt annyera hogy Immár 12 (így!) 
Jar volt az ora, latta aztis Eolelgette Zattmary 
Balas, vegre eo hogy ely vnta volna, Mond nekyk 
Immár fekegetek leh Lam Mayd virratig Mwlattok 
hagiatok Massarais benne, Ez zora az azzonia 
archwl wtty [Kv; T J k III/3. 300]. 7589 Tyúk 
vagion 15 Kegielmetek lassa hoűa tezi mert el 
vnta(m) tartani Loúay(mm)al [Kv ; Szám. 4/X. 
87]. 1597 Feírwarat . B. wramat es Király B. 
wramat egy Nihanszor talaltak megh wrŭnk w felsi-
ge oroszy. el wnuan w kegelmek az sok reaiok walo 
irast Adatanak w kegelmek 2. Tallért [Kv; Szám. 
7/XIV. 31]. 1630 : ugj megien el hogj teöbbe soha 
az Urahoz nem jeö mert el unta az túros essezt, 
<lolgaual tartani [Mv; MvLt 290. 189a]. 1702 
el untam a sok becstelenseget, mivel mindenek 
előt csak rág es rágalmaz hogj semmit sem adtam 
[M.solymos A F ; Told. 22]. 1724 : a Seges Vári 
Leány is el únta a Pekri Ur(am) dolgát4, el kellet 
Pekri Uram miatt Szökni, Lúdvégihez menvén, 
ot t meg is mutat ta jelét, h(ogy) mit tsinált és mint 
bánt Pekri Uram véle [Mezőkirályfva K K ; BK. -
•Pekri szertelen fa j talankodását]. 1775 e l u n v á n 
sok veszekedő szavait küldők nevezetesen Jantso 
Josef etsém hogy menyen el [Kanta Hsz ; HSzjP]. 

eluntat 1. az unalomig nyaggat/zaklat vki t ; a 
şicana pe cineva pînă la plictiseală; jn eine Sache 
satt bekommen. 1573 Jósa Molnár Azt vallia 
hogi Az telman Benedekne Zorgalmaztatia volt 
hogi egi Neged Bwzaiat meg hadna Eorleni, eo 
Mongia volt hogi ne(m) lehet mert vasot az keo 
vegre hogi ely vntatia Mond neky am eosd (!)a 

tely, Eomaga leh wl enny [Kv; T J k III /3. 213. -
•Olv. ösd, értsd öntsed]. 1599 Biro vram paran-
cziolja hogj az vrunk konjhaira egj giekent 
uegiek, hogy az eseó es uala mert eluntattak uala 
vele ugy kelletek wennem d 45 [Kv ; Szám. 8/XIII . 
19 Szabó András sp kezével]. 

2. (unalomig) elgyötör/kínoz; a necăji/chinui pe 
cineva; abquälen. 1597 Hallottam Vicey Er-
sebetnek zaiabol illien panazolkodasit Marton vrani-
nal walo lakassa feleol soha nem túdom meg-
gieka bizony el hagiom nem alhatom el ide haza 
ieoweök mert oly ige(n) el wntat tanak immáron 
hogi estwe ha fel hinak tiz orakor bocliiatanak ala 
vgi wntatnak, hogi Klopecz (!) Mihalihoz menniek, 
de en nem megiek mert hiiemre hogi nem kel 
[Kv TJk VI/1. 61. - "Értsd mit tegyek]. 

elurasít elidegenít; a înstrăina/aliena; entfrem-
den. 1578 hol vagion Az Jozagh Miczoda helyen 

mellyet Balattffy Magdolnanak Az Attia 
vrasitot volna el [ JHb XXV/6]. 1606 ; tudomant 
tezwnk hogi ez mellet az kit el vTasitotal, hogi 
örök arron uagi zalagon el attad azt kiuaníuk hogy 
azt meg hozd az östöl marat mellç [Uszt 20/23]. 

elurasodlk elidegenedik (más tulajdonába ke-
rül) ; a ajunge înstrăinat/în posesia a l tu ia ; in frem-

den Besitz gelangen. 1653 a megyés templom és 
a megyés pap háza is eskola volt akkor, mikor 
a klastrom a barátoké volt ; de hogy a városnak 
adta volt a király . . . hát nem kellett az a megye 
papja háza és eskola, és semmit nem gondoltak 
vélle hogy néki adta a scholamesternek Sigmond 
s így urasodott vala el a várostól [ETA I, 90 NSz], 

él-ŭt hegyélen vezető ú t ; druin pe creasta mun-
telui; Weg am Berggrat. Hu. XVIII . sz. eleje : 
Az él ú t mellett egy Dombotska [Fejérd K ; EHA]. 
1754 : Az él ú t mellett (sz) [Sárpatak M T ; EHA]. 

elutál megundorodik, undor fogja e l ; a se scîr-
bi/dezgusta; vor jm, einer Sache Abscheu bekom-
men. 1583 Ferenczy Antalne Aszoniom vallia, 
hog' hallotta az felseoa Rut dolgokat Neminemeo 
Resze szerent, mert el vtalta hallany [ K v ; T J k 
IV/1. 152. - aTi. a megelőző vall-ban említetteket]. 
1644 : lat tam az Aszont hogj meli niomorult hogi 
az niuuek* ugia(n) ki folinak beleole s en el utalam 
s el mentem onnét [Mv; MvLt 291. 421b. — aOlv.: 
nyüvek]. 

elutazik a călători/pleca; verreisen. 1849 Ke-
lemen Béni nékem egy bülétet mutatott , és azt 
hagyá meg nekem, miszerint készülnék útra, ugyan 
is reggel 4. órakor Szebenbe kelletik elutaznam 
[Kv; Végr. Vall. 38]. 

elutasít 1. elirányít; a îndrepta; fortleiten. 
7809 A küldött más privát leveleket el utositottam 
[Kisbunya ; S. Katona lev. - aBún KK] . 1831 
Lo Marhát Seholt se láthatván, viszsza tértem 
hozzad Vonucz, éppen oda, a honnét te éngem 
keresgélni el utositattál volt [Dés; DLt 332. 13]. 

2. kiutasít ; a arăta cuiva uşa ; ausweisen. 1846 : 
az el t i l tott legényt midőn vólt gazdája meg látta, 
tűstént el utasította, s a j tót nyitván ki küszöbölte, 
ezen tettiért a legény, gazdáját az ut tzán hunz-
fútnak gazembernek (így !), szóval minden alacsony 
szavakat reá kiabált [Kv; AsztCLev.]. 

3. Felzavar; a alunga; weg/forttreiben. 1844: 
Szăszfenesi Székely másként Csutorás Is tván . . . 
utasított el, azzal tudni illik hogy hagyunk békét 
néki — mert feléget [Km ; KmULev. 1 Tyivorán 
Juon (67) col. vall.]. 

elutaztutik kb. úttal keresztül-kasul tapodta t ik ; 
a fi bătătorit de drumuri; durch Wege kreuz und 
quer fest getreten werden. 1828 : a ' Széltsovában 
és Bologojban lévő Diószegi Birtokunk annyira 
el utaztatot t keresztül kasul, hogy már az ugar-
lása is igen nagy Dologgal esik meg [Dés; DLt 
1825. évi iratok közt]. 1853 : az ú t minden tavaszon 
és őszen földem hazulfelőli végén veretik, — 's 
az annyira elutaztatik, hogy megszántani alig 
lehet [Kv; Pk 3]. 

»lű cu tăiş; mit Schneide. 7693 k. : Jankonak a 

. . . Egy kicsiny furu Egy szeles elŭ faragó fejsze. 
Egy öreg fües veso [DobLev. 1/38. 9. — aTi. 
jutott] . 
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elüket gyorsan ellovrgol ; pleca ín t rap ; íor t / 
wegtraben, 1629 Pal Deák es Soos János Uramek 
el igetinek az szekerek mellet eleöl azok az 
szekerek igen Nehez szekerek voltak az kik nem 
igethettenek [Mv; MvLt 290. 149a]. 

elül elidőzik ; a zăbovi ; verweilen. 1632 : Azután 
is sokszor jött oda, csak ketten is voltak az házban, 
hun három óráig is elült ott, de én nem tudom, 
mit csináltak [Mv; MvLt 290. 79b - 82b átírás-
ban 1]. 1736 olyan nagy szeretet volt . . . , hogy 
az atyafiak elmentek egymáshoz, egy két hétig 
elültenek egymásnál, mégis mikor elbúcsúztak, ki-
vált t z asszonyok, egymástól, úgy búcsúztanak el 
sírva: jaj édes néném asszony, édes öcsém 
asszony, megbocsásson kegyelmed, még nem 
is beszélgetlieténk egymással [MetTr 357]. 

elüldöz a alunga; vertreiben, wegjagen. 1812 
nem hogy a Groff ur eŏ nsga elüldözte volna a 
Groffné Aszszonyt sőt elmenetelében semmit sem 
tudott [Héderfája KK ; IB. Bali Jánosné Kis Er-
sébeth (44) grófi mosóné vall.]. 

clûldöztetés elüldözés; alungare; Vertreibung. 
1855 : magam . . . el üldöztetésem idejetői . . . ház 
bérbe lakom [Kv Végr. — Vö. elŭldöztctik al.] 

cIQIdöztetik a fi alungat; vertrieben werden. 
1855 : jóllehet az óvári Ipom féle kőzős telekbe 
mint férjnek két harmadam lenne, 's mégis onnan 
még 838-ban el üldöztettem Károly fiam(m)mal 
égyűt az hűtelen nőm, 's pártossai által [Kv; 
Végr.]. 

elültet 1. elpalántál; a răsădi ; verpflanzen. 1588 
25 die may veottem plantot kit el últettem d. 
20 [Kv; Szám. 4/V. 4 2 - 3 Gr. Veber sp kezével]. 
1599 palantot az kit el ewltetett wolt weotte 
d 96 [Kv; Szám. 8/VIII. 8 Val. Zigiartho sen. 
isp. m. kezével]. 1604: nagi sokan Jŏuenek be 
hogy az palantban wŏgienek, . . Zaz zalat mingia-
rast el wltetet benne, az töbinek ganes wizet 
czinalanak az pinczebe tewek [UszT 20/320]. 

2. elplántál (csemetét helyére ültet, kiültet) ; 
a sădi; einpflanzen. 1597 az Varhoz úalo maior 
kertbeól egy cltúant oroztak el, mellyet az J házá-
nál talaltak megh hogy el yltettek [UszT 12/115]. 
1782 : tiz tö Szöllöért, meljet az el ado tartozottis 
az akkori alkalom szerént el ültetni, fizettek . . 
egj egj Szekér fát [Dombó KK ; JHb XIX/22. 20]. 

3. (el)dugványoz ; a planta; stecken, absenken. 
1757 : Fok hagymát el ültettem den. 14 [Kiskend 
KK ; Ks 71. 52 szám.]. 1847 Még elkeli ültetnem 
a' patkantza tulipánokat és Nártziusokat (!), de 
ma az esső újra mind csorgott, s nem lehetett 
[Kv; Pk 7]. 

elültetett p lántá t ; gepflanzt. 1782 minden el 
ültetett tiz tiz Tö szöllöért fizetenek . . egj egj 
szán, vagj szekér fá t [Dombó KK ; JHb XIX/22. 
31]. 

elfilteltct elpalántáltat; a puné sa se planteze ; 
anpflanzen lassen. 1593: 21 May Az kertet hogi 
meg kapaitattam es a ' gaszbol k j tiztíttattam 
Attam 2 embernek f — d 24 . . . ganet hordattam 
es hogi ismeg be kappaltak 2 embernek attam 
délig f — d 10 . Valami egiet mas fweket Vet-
tem vala ä kerbe kit el wltettetem d 5 [Kv; 
Szám. 5/XX. 131]. 

elüt 1. leüt/terít; a culca la pămínt, a doborî; 
niederschlagen. 1584 Bossy P&l vallia hogy zep 
Miklósnál meg Rezegedet volt, Es Kun Balint 

viszi volt haza, . . . Desy Jstwrn Nekewnk 
vgrek es Kun Balint Tolwait kialtwa(n) haza 
futa, es Dardath hoza, es le wthe oztan Kun 
Balint desy Istwant, hallotta Kun Balintol az 
vta(n) hogy ell wteote volt Desy Jstwant ozta(n) 
á dardaűal es kerkedet vgia(n) velle [Kv; TJk 
IV/1. 203]. 

2. lever; a da jos, a doborî; niederschlagen. 
1631 Miklós niargal vala . . . s latom hogy el 
ütette az szegeny aszont az sarba(n) megh az szá-
jából is erössen jeö vala az ver, ugia(n) en vonia(m) 
aztan fel az sarbol egi külföldi emberrel s haza 
sem mehete szegenj [Mv; MvLt 290. 50b]. 1644 
az lo az terdeuel el üte az giermeket ugian forogh 
vala s az kerekis altal mene rajta, en kapam fel 
az feöldreöl, de bizony soha senki nem monta 
hogi megh el az gjeimek, megh az ganejais ki jcőt 
vala [Mv i.h. 291. 414a]. 

Szk s csakntm ~ i betegség kb. majd kitöri a 
nyavalya, majd rájön a nehézség. 1586: Anna 
Jller Andrasne vallia, Egy zombat Nap a' toronyba 
esmeg be hozak orsoliat a ' tanacli hazbol Syr vala 
Es kerdem Miért Sirz, Monda, Jay Vristen az en 
Vram Beregzazy Lukacz egy feleletet Adata be, 
Es ha tuttam volna hegy affele legie(n) benne soha 
be ne(m) Atta(m) volna, chak Nem el wthe a' 
betegsegis hegy olwasny kezdek [Kv; TJk IV/1. 
591/] -K" ~í a betegség. a. leveri a lábáról a beteg-
ség. 1584 Lantos Georgne Ersebet vallia, mikor 
az tetegsegh el wteotte volna fazakasnet oda 
Ieowe az vra az olahnewal, mert beteges volt az 
fazakasne az ekottis ez az olahne giogitotta [Kv; 
i.h. 218]. — I). rájtn/erőt vesz raj ta a betegség, 
rájön a roham. 1573 : Orsolia Kis Zeoch Imrehne, 
Azt vallia hegy Fgykort Ment volt Borbei Balintne 
lategatny Eetegsegeben, Azonba hogi oda Iwtot 
volna az Betegseg ely wteote es hogi otth lelne 
ely led hogi meg hal, Az vra feyet Moz volt, eo 
hia hegi cda Menneli mert meg halna felesege 
Mond hogi de vgian teorwenye az neky. Esmet 
lobban kezd vetekedny horttiogny, az Istenért 
kery volt hogi hozza latna Mert meg hol egeb Em-
ber penig Nem volt az haznal, hane(m) Eomaga 
es az kinek feiet Mossa volt . . . Mykor ely hatta 
volna az Betegseg Innya ker Es hogi zolny akar 
volt Esmet ely vty az Betegseg, de Nem tart 
Annyera rayta Mint Eleosser [Kv; TJk I1I/3. 
114]. 

3. ?fel/led*'nt; a răsturna, a da jos; umstür-
zen, herunter/niederschlagen. 1768 Nyikita egy 
szekér kast akart csinálni, mely (ne) k karotskait 
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az földben fel szurdolván, már kertelni akarta, 
de Nemes Tóth Gábor Fia Juvon kezib(en) levő 
bottyával az karotskakat el ütötte [Kaján SzD; 
BK]. 1806 délb(en) asztal felet elütöttem a 
Rector aszszúszőllős boros poharát s eltört [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 344]. 

4. a gyertyát elkoppantj a/csapj a a gyertya 
lángját, eloltja a gyertyát ; a stinge lumînarea; 
schneuzen. 1606 Akkor ot uolta(m) mikor aztal-
hoz wltek, az varos uegeról hozatot uala Zolta(n) 
Pal gyórtiat, Dienes Georgy mind el wti uala hogy 
ne eghyen, azért hozatta uala Zolta(n) Pal a ' 
giortiat hogy inkab megh ohassa Albertett Dienes 
Georgjtól [UszT 20/111]. 1844 Bá tya! meg en-
gedgyen mert Ked ütette belé a kezét a ' Bitskom-
ba, én oka nem vagyok — akkor szidalmozva fel 
ugrott a ' Gyertyát el csapta és hozzám készült 
jönni Másodszoris a Gyértya meg gyujtot-
ván megint el űtette és dühüsen hozzám akart 
jönni, (Bágyon TA; KLev. Nutzuj János (27) 
unitárius vall.]. 

5. a tajtékot elcsapja/leszedi a t a j t éko t ; a 
lua/ridica spuma; abschäumen. 1614 Az Im-
rephine Azzoniom* akkori hopp Mestere Illyés 
newwnek az zayabol hallottam mongya vala azt, 
egykor vgyinond Vinczen be menek az hazban 
hat egy fazék igen ereössen feŏ az tűznél, s nagyon 
fen all az taytekya el akaram wtni az taytekat 
s mond az vén azzonyb, ne az eleö Istenert mit t 
ezyelekedel majd el vezted Bathori Gábort [Nsz ; 
VLt 53/5267 Th. Karaznai (50) fej-i szakácsmester 
vall. - 'Báthory Gábor fej. egyik kedvese. bA 
fej- megbabonázása, bűbájolása körül forgolódó 
asszony J. 
^ 6. lecsap; a plesni; absclilagen, werfen. 1592 

lothazi Mihali junior vallia Kerdein Nia-
rinet Aztis monda hogi az volna a hir feleolle 
hogi eo Lukachal Iaccott volna kartiat , es megh 
Çhokolta volna az tenieret, de eo azt ne(m) tagagg-
*a mert vgi volt hogi jaccott velle, es mikor 
megh nierte volna eotet lukacli az tenieret akarta 
<•'1 wttni (Kv; T J k V/l . 200]. 

Szk: ~í a fejét lecsapj a/vág ja a fejét. 1597 
Zekely Marton varos Zolgaia wallia. Mikor Kadas 
Jánost megh fogak menek hozzaia az toronbaa 

kerde(m) hogi miben vagion dolga monda vgi 
vagion hogi ameli kigiot az halaitól megh mentek 
azon kigio arczúl tamadot most rea(m) azt 
akarna(m) hogi holnap ki vinnenek s el ewtnek 
az feiemet, ha chiak ket penzel megh waltnam is 
magamat nem miuelne(m) mert immár telliesseggel 
el keseredtem [Kv; T J k VI/1. 98 . — *A városi 
börtön]. 1629 : ha ktiuül lettel volna az Varoson, 
bizony az fejedet üteöttem volna el [Mv; MvLt, 
290. 162a]. 1639: Turi Ferencz megh is megh 
szida hogj mért eskettel megh hamissan, mert 
nem szanna el ütni az feieth [Mv, i.h. 291. 
175b]. 1654 Mihalj deák szidnj kezde 
Jstuan deákot jllyen szókkal Embertelen rosz 
kurua fia myt teökeletlenkedel az matkam körwl, 
hizem, előtted uolt az eleött, de majd el ütöm 
az fejed s <az> seggedhez teszem [Ksz; BLt 
7]. 1761 : eo Nga ă Birot meg riasztotta, es modotta 

volna, Nyisd ki mert mingjart el ütem ă fejedet 
[Branyicska H ; J H b XXV/45. 12]. 1763: Nagj 
Gjörgyné exponállya, hogy Serester Máttyás Lo-
vas katona mezítelen kargyával fejét el akarta 
ütni [Kökös Hsz; HSzjP]. — L. még ETA I, 
82. ~ 

7. ~ ve csapottan; ras, tăiat, re tezat ; ge-
strichen. 1580: Ertyk eo kegmek warosnl Az 
Malombeli vamolasrol való panazt is, keryk . . . 
Byro vramat hogy Az ket saffar vrainkat kwlgie 
az molnokba latny az Merczeket es erchyek megh 
mint vezyk az vamot, hogy az keossegtwl ne essek 
panaz, es ne wegyek chyordwlwa es tetezwe ha-
ue(m) el wtwe, a mint rendeltek volt ennek előtte 
is az vamlast [Kv; TanJk V/3. 215b]. 1711/1712 
k. Az ország egy köböl búzát mellyel a katona 
jó (!) élhet és az magaziumban is bé vehető az 
szebeni vékával elütve és nem tetézve administ-
raljon | egy-egy köböl zabért három véka rozs, 
árpa, avagy alakor ne is felette nyomva és félig 
elütve praestaltassék (SzO VII, 177 Steinville 
erdélyi főhadparancsnok latin nyelvű rend-ének 
ford.]. 1750 : vágjon ket derék jo vj j Hambár 
. . . egj rakás igen poros búzát és rosot, fel méret-
vé(n) töltöttünk belé Metr. 35 Az udvar Vékájá-
val mérve, es igen jol el ütve ugj hogj a vékán 
semmi sem maradott [Szamosivá K ; J H b K 
LVIII/4.4]. 1788 : Igen rosos, rostálatlan, szegény 
poros buza el-űttve Metr 27 [Somogyom K K ; 
Told. 44a]. 1840: uto árpa 10 véka 15 kupa 
elütve a’ vékát [HSzj utó-árpa al.]. 

8. kb. kikalapál/üt; a netezi cu ciocanul; aus-
liämmern. 1573 Istwan kowach azt vallia hogi 

Mate kowach az Maswnnat hozot kazat Meg 
veotte. Meg horgaztotta* vekonitotta, et tzette es 
az Eomaga beleget vteotte Rea, az eleby beleget 
ely wteotte róla es felleb at ta hogi Nem Mint az 
Idegen kasa Iar t [Kv; T J k III/3. 180a. — •Ugyan-
azon kéz az Igengette szót kihúzta és u tána ezt 
írta]. 

9. (az óra ütéssel) időt jelez; (ceasul) bate 
ora ; (Uhr) schlagen. 1804: el ütötte az ötöt ’s 
a Rector el ment [Dés; Ks 87 Kornis Mihály nap-
lója 34]. 

10. ~ i magát elszellenti magát ; a scăpa un 
vînt ; einen Furz gehen lassen. 1805 midőn ta-
nultam volna el ütöttem magamat mellyért az 
asztal alá ültetett* [Dés; Ks 87 Kornis Mihály 
naplója 71. — a A rektor]. 1806 fél a 8ra haza 
mentünk mentünkbe az uton el ütöttem magamat 
mellyért meg pirongattak [Dés; i.h. 315]., 

11. (nőt) elintéz, megizél; a aranja/regula (o 
femeie) ; (Frau) erledigen. 1633; Abrugy Istua(n) 
azzal kerkedett, hogi vy eztendeő fejeben ell 
űteőtte negiszer Zabo Jacabnen [Mv; MvLt 290. 
125b]. 1635 kétszer elütöttem az asszonyon az 
kamarában [Mv; MvLt 291. 50a átírásban!]. 

elütés elcsapás; redare, tăiere, retezare; Strei-
chen. Szk: ~sel mér (gabonát) csapóttan mér ; 
a măsura ras (cerealele); (Korn) gestrichen messen. 
7807 : a Gabona mérés alkalmatosságaval egy Vékát 
tartotté vagy pedig kettőt, és mikor mért Ga-
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bonat rendes elütessel vagy jo tetezve mert ? 
Mezčcsán TA ; LLt]. 

elüthet ' 1568 : seruitor Gregory fratai dixisset 
byzon el wthetem wala raytad ha akarok uala 
| nyro Kalman monda, ihol te vámos el wthetne(m) 
most Raytad, es oztan az aztal Rayok fordula, 
a monda Vicev János, lakyatok oth Jmar [Kv; 
TJk III/2. 140, 240c]. 

elöfött csapott; ras, tăiat ; gestrichen. Szk: ~ 
véka csapott véka ; ferdelă rasă/tăiată ; gestrichener 
Scheffel. 1834 : Kűlőmben minden Ember látya, 
hogy egészen el ütőt vékával méretik minden féle 
Gabana [Sajókeresztúr SzD; Born. F. I lg Benő 
Josef számadó lev.]. 1839: Minden gabonákat 
keze alá egeszszen el ütött vékával vészi [Szurduk 
SzD; JHb Pataki Dániel jószágfelügyelő kezével]. 

elütő-vas kb. (el)csapó-vas ; fier de ras/retezat; 
Streicheisen. 1829 ; Egy réz vámoló vatyikó ahoz 
való, elütő vassal edgüt [Km; KmULev. 2]. 

A tetejesre töltött vatyikó (vámoló mérték) színültig való 
lecsapására/seprésére szolgáló vaseszköz neve lehetett. 

elflttet 1. leüttet; a puné să doboare; herun-
terschlagen lassen. 1645 : Az fogoly . . aztdoceallya 
hogy Borbély Peter üttette el à legent és ta-
potatta, s à mint fel ta(m)balodot à legenj az Án-
gy alosi Istuanne hazahoz futamodua(n) . . . Bor-
bély Peter ugy üteotte egy Teoreok Baltaual 
hogy be eset az aiton [Kv ; Tjk VIII/4. 19]. 

2. elcsapat; a puné să taie; abschlagen lassen. 
Szk: ~í a fejét elcsapatja/levágatja a fejét, fejét 
véteti; a dispune decapitarea cuiva; den Kopf 
abschlagen lassen. 1614 : mikor ismég Básta kezébe 
kele az ország, csak az Úristen tarta meg, hogy 
Básta el nem ütteté a fejemet; nagy summán — 
fizetésen tudék megváltozni (BTN 49]. 1637 
az Ax septimo se eskedgjek az fejere az Captivus-
nak, es vitesse ki ütesse el az fejet [Mv; MvLt 
291. 104a], 1659; egynéhánynak ha a vétkesek 
közül elütette volna az ország az fejét, ugy szer-
zett volna az portán magának hitelt és kedves-
séget (EOE XII , 206 Barcsai Ákos Lázár György-
höz]. 1754 : addig nem nyugszom mig a fejit 
el nem üttetem, vagj a vasat meg nem pengettetem 
véle [Altorja Hsz; HSzjP]. 

Sz: készebb a fejét elüttetni magának, hogynem 
1657 Meg ertwen hol vagyon, utanna mentem, 

s hiytam (!) hűti melle, de meg aszt feleite, hogy 
keszeb a fejet elŭttetni maganak, hogy nem melle 
viszsza mennyen [SzJk 84] kész inkább a pel-
lengér alatt elütettni a fejét, hogy sem mint . . . 
1629 eö kesz inkab az pelenger alat el ütetni az 
feiett hogi sem mint az Ura melle aliion [Mv; 
MvLt 290. 188b]. 1634 : Az Isten ŏtót ugy segellie 
hogy kez volna inkab az pelenger alat el utetni az 
fejet, hogy sem mint el adna az hazat [Mv; MvLt 
291. 11a]. 

3. el /lecsapat; a dispune să fie ras/tăiat; strei-
chen lassen. 1832 Mikor szorattni akar . . . fel-
méret, de nem ütteti a Vékát félig vagy meg félig-

nél is jobban hogy az által magának minden száz 
vékából tiz és tizenkét vékát sparoljan, hanem 
a vékát egészszen el ütteti [Csapó K K ; Berz. 20]. 

O Szk: láb alól ~ eltétet láb alól. 1614: Hal-
lottam azt az Bathori Gábor Zolgaitol hogj azt 
mondottotta (!) uolna Bathori Feiedele(m) reszeg-
segeb(en) hogj az vrakat lab alol el wtteti [Kis-
falud MT; Ks O. 20]. 

elŭttetlk elcsapatik ; a fi tă ia t ; abgeschlagen wer-
den. Szk: feje ~ feje levágatik, feje vétetik; a 
i se taie capul, a fi decapitat; der Kopf abgeschla-
gen werden. 7599 az azzony . . . k j az vra 
agyat hwthy ellen het eztendeigh való zolgaia-
wal stupralta sakban butassek, es az vizben eolettes-
sek, azonkeppen az legeny . . . ky vra (na) k hazat 
zegenitette, Agyas hazatt paraznasagawal megh 
zepleositette, az perenger ala vitessek, es ott 
mindeneknek peldaiokra feje el eottessek [Kv; 
TJk VI/1. 372]. 1646 : (A gyilkos) megh fogdos-
tatua(n) fogoval s az ket keze el vagattatua(n) 
feje el üttessek [Kv; T J k VIII/4. 61]. 1749 : 
az J ezen gyükosságátol való féltéb(en) akkor 
elabalt, s mind eddig méltó büntetését kerülte 

halálért halállal fizessen, és feje el ŭtetvén 
meg hallyon [Torda; TJk III . 257]. 

elűz 1. elzavar/kerget; a alunga/izgoni; weg 
forttreiben/jagen. 1542: Isten byzonsagunk hogh 
az the k. hazabul üyen zewksigbe el nem kywau-
koznank massuva mennie, de erowel őznek el 
bennewnketh, azért tanussagoth varunk the Nthul 
ez my dolgŭnkrül . . . Ngod jámbor zolgay Olah 
Balas es Mottnoky Lajos [Fog.; LevT I, 20]. 
1562 ő maga Bécs alá méne fel, kit meg is vett 
volna, ha a télnek hidegsége onnét el nem űzte 
volna [ETA I, 13 BS]. 1574 Ez ely Mwlt veteskor 
volt hogi vetet Es Boronaltat volt, Azonban Rea 
Ieot Niolch kilėnch dyzno az Eotthwes ferench 
vetesereol zabadon Eottek az ely hintet Buzat, 
Annyera hogi egy neha(n)zor wzte kergette ely 
onnat ely ala haigalta az zeoleok fele [Kv; TJk 
III/3. 359]. 1596 : elseozer k j techjk az w gonoz 
zandoka hogy zolg<aimat> el wzte az en keorteo-
wel famrol [UszT 11/5]. 1600: Azt is megh es-
merwe(n) hogy nehezes, el wzte haza tol [i.h. 
15/37]. 1630 : az Annia el űzte vala eczer az leaniat 
de azt nem tudom hol iart, es hol hordoztak legien 
[Mv; MvLt 290. 191a]. 1674 : Tegnap elöt Teleki 
ura(m)nak egj kövari szabadossa hozot vala egj le-
velet erővel it akaria vala hadni ketszeris levetette 
azt el üzem Kgd utan velle nem tudom attae 
megh Kgd (ne) k vagi nem [Bethlen Szd; BLt 9]. 
1730: azon joszágon ki merte vólna marékkal 
az pénzt, az Gyermekeket pedig, ki űzte vólna el 
ugyan azon jószágról, az Gyermekek kéziből is 
az pénzt hatalmason ki vette vólna el ? [Altorja 
Hsz ; Borb. I vk ]. 1807 : Őreg Néhai édes Annyokat 
a leg boldogtalanabb állapottyában a Novizans 
magatol el űzte es a Novizata résznek kelletett 
tartani és kőrűllette dajkálodni [Aranyosrákos 
Ta ; Borb. II]. 1821 Négy esztendeje miolta fe-
leségét el űzte Nagy Miklós ugy hallottam hogy 
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tsípegetőnek találta s azért tselekedte [M.légen 
K ; KLev.]. 

2. elver (veréssel elkerget) ; a alunga bătîndu-1; 
verjagen, mit Schlägen forttreiben. 1605: Latam 
mikor az A. attiafiat ki magat ige(n) oltalmazza 
vala az J . kergeti vala veri vala eòket el rúlla, 
de sem(m)ikeppe(n) meg ne(m) ohata, mert ha 
eggiket el yzte rúlla, mas esmet rah ment, mind 
ugy volt [Városfva U; UszT 19/39]. 

3. elhajt; a mîna; wegtreiben. 1592 ;ket tThino 
vala ott azt kezde Lukaczy ell wzni az Annia 
Mihalynak mo(n)da ne wzetek ell azt mert semmi 
keozy nints Mihalynak hozza mert ferencznek 
zolgalattiaban Attak volt pénzt s azon veotte 
[UszT]. 1596 : Vtannok indúlek az eókreknek, 
s monda(m) hogy, bizonj el yzem [i.h. 11/34]. 
1604 : az ket görfi görgy el wzte az fazakos pal 
ket ökrét s egi wnöt az magok Tanorokabol Indi-
totak elis [Csekefva U; i.h. 77c]. 1606 : Az 
melj eòkret eleózer az A. adott vala az Jnek, en 
tartam, teóllem wsze el En váltig mo(n)dam 
hogy kart vallék hogy vgy wszi el, s mo(n)da az 
A. hogy Job Jarmasokat wsz oda annal, vgy 
vagion hogy el wsze [i.h. 20/240 Petrus Istua(n) 
<le Ilkea ppix. vall. - aÜlke U]. 

4. átv eloszlat, szétfoszlat; a risipi/împrăştia; zer-
strenen lassen. 1753/1781 Tudom azt is hogy 
fel serdült Kűn Miklós ur, az idŏ is homályban 
borulván, nem tudom mi oktol viseltetvén a 
Tutor urat kéntelenittetett oda hagyni, és Rákotzi 
Ferentz mellé menni Gavaleriara ., a Tutor a 
Jószágot birta, . . a Jószágból bort búzát dis-
trahalt, a jőuedelmet maga el rakta, és mikor 
az homályt a kivánt nap sugára el űzte, és a békesség 
a Magyarok és a Császár kőzött vóltaképpen con-
sum(m)álodott vólna, mikor be lépett volna Al 
Gyógyra az kastélynak puszta kőfalait találta 
[Algyógy H ; JHb LXXI/3. 197]. 

Ha. 1791 el ŭzett vala [Bács K ; RKA]. 

elűzet 1. elzavartat/kergettet; a dispune să 
fie alungat; fortjagen/vertreiben lassen. 1572: 
tuggya azt hogy dragazlon az lapystak laktak, 
az árkon Inneth kemeny peter myerth hogy hatal-
mas ember volth, espan volth reayok kuldoth 
onnat Ewketh el wzete, az vta(n) Ew Jr tat ta es 
byrta, mostis az Ew maradeky byryak [Bedecs 
K ; KP. Marta Mate jb vall.]. 

2. elhajtat; a dispune sä fie mînat ; wegtreiben 
lassen. 1604 az A. el yzette volt masúá az 2 
eòkren (l)a [UszT 20/273. - "Nyüvánvaló toll-
vétség eókret v. eókrem h.]. 1617 : az három falua 

tŏrueni latoj ualaszonak három embert ahoz az 
konak emberhez az ki az 3 falu tóruenienek ellene 
állott es ellene rûgoldoz, tóruenu(n)k az hogi 
űzesse el egi tehenit annak az konak embernek 
-es azt az tehenett haiczak az korczomaroshoz, 
az korczomaros az bornak az arrat uegie megh 
rajta [Msz; Törzs. — aBálintfva. Szentlászló és 
Madaras (MT)]. 

elűzetik 1. kiűzetik; a fi alungat/expulsat; aus-
gejagt/vertrieben werden. 1649 : Leuata ca(us)a 
D Director(um) contra Stephanu(m) Ohuari, es 
Sophia(m) Mezei keŏteŏztesse(ne)k az Cziga-
nioktoi az perengerre es megh ueszszeŏztetge(n) 
wzesse(ne)k el az varosrol znuak aulanna be ne 
jeŏjenek, mert ha be jeŏnek nagiob bwntetessel 
bwntettet(ne)k megh [Kv; TJk VIII/4. 381]. 

2. elzavartatik/kergettetik; a fi izgonit; ver-
trieben werden. 1822 Farkas Jánosnénak a Fe-
jéről a kendőt levonta s megtépték annak 
utánna annyira rá bántak az éfiak az öregekel 
hogy még a maga házától is el üzetet Farkas Já-
nosné s a miat más faluba kellet bodorogni [Bereck 
Hsz; HSzjP]. 

elűzettet elkergettet/zavartat, a dispune să fie 
alungat; fortjagen/vertreiben lassen. 1777 néhai 
boldog emlékezetű B Thorotzkai István Ur idejé-
beis próbáltak volt, holmi Tordai Mészárosok 
eféléta, de ŏ Nga leg ottan maga elűzettette a’ 
piatzról [Torockó; TLev. 13/2 a torockóí mészá-
rosok panasza. — aTi. a piacon fontra való sza-
lonna árulást]. 

elűzhet elzavarhat/kergethet; a putea izgoni; 
vertreiben können. 1589/XVIII. sz. eleje : Vala-
mely Heti béres legeny, nem akarná az eö neki 
rendelt Mesterét, az ki határozot heti bér fizetésre 
szolgálni, hanem vakmerő batorsaggal ma-
ganak kezdene immittis amotis miuet epwletet 
fel fogadni minden hatalommal az Ceh Mesterek 
ez illien Legent miuellesetŏl el wzhessék, szer-
számát el vehessék [Kv KőinCArt. 7 — 8]. 

elv principiu; Grundsatz, Prinzip. 1846 ezen 
elvre bazirozva foly a' vita, mindkét házban 
[Sszgy-i ÁLt Apor lev. Kemény Zsigmond naplója]. 
1847 : A Torotzkoi Közönség azon Elvből ki in-
dulva, hogy minden jövedelmező forrása csupán 
a Bányászatból, és Vastermesztési iparból áll, a 
melynek fenntarthatására edgyik ág az elkerül-
hetetlen Erdőség . . . , elkerülhetetlen szükséges-
nek látta Közönségünk az Erdölés hiánya miatt 
csak nem enyészetre jutott élete forrásául szolgált 
Bányászaton és Vas mivészeten felfoghatásához 
képest a jobb rendbeli használliatás által segít-
hetne (így !)* [Torockó; TLev. 10/9 — aEnnél jóval 
bonyolultabb, ide a kipontozott helyeken terje-
delmes kihagyásokkal beiktatott nyakatekert mon-
dat!]. 

el vadász 1. végigvadász; a străbate vînînd; 
durchjagen. 1738 : az Vadászok itten körűibe el 
vadàszváis az helyeket ma Szamosfalvára indultak 
[Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

2. elzavar/űz; a alunga/goni; fortjagen. 1756: 
Román Iuon fia hatalmasul Cseresnye fámra men-
vén, midőn apro gyermekeim mondották hogj 
ne tegyen kárt, le szállót, azokot ell vadászta az 
után visza menvén ujabban Cseresnye fámra hágót, 
és masokkal egyut meg ette [H; Ks 62/6]. 
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el vádol 1. bevádol; a denunţa/pîrî; anklagen. 
7737 a midőn mi oda az hellyre érkeztünk már 
akkor a Reketyesbe vagj Egeresben szaladott s 
bu j t volt a Szakaturi ember, akkor Pap Gábor 
az Executor Nemethnek el vádolá hogj a Németetis 
ŏtetis Huncz futnak szidta volna, a Némettel 
egjűtt osztán latta(m) hogj mind ketten az Egeres-
ben menének Szakaturi Gliga Szimeont ki huzák, 
a Németh keményen meg veré [Gáncs/Retteg 
SzD; TK1 Rusz Szimeon (32) jb vall.]. 1754 : 
ö Nagysaga ellen adtanak bé bizonyos Punctumok-
bol állo motskos Memorialist, meílyben ŏ Nagyságát 
felette sinistre el vádolták és deferaltak vala 
[Koronka MT; Told. 22]. 1808 : Azért Szököt 
volna el Kiszo Iuon . . . , hogy Rád Florika azzal 
vadalta volna el az Exponens Groff előt hogy ŏ 
meg akarta volna lőni [Szászerked K ; LLt Năk 
Tyrüla (32) vall.]. 

2. megvádol; a acuza; anschuldigen/klagen. 
7844 ; Al: Sofalvi Cseresnyés Dánielnével valamelly 
bizonyos öszve jövetelünk lévén abban el vagyok 
vádolva, hogy holmi Törvénytelenségeket követiem 
[A.sófva U ; DLt 1441]. 

elvádolhat bevádolhat; a putea denunţa/pîrî; 
anklagen können. 1806 ('Surs Danüát) hogy 
Nsgod előtt el vádolhassa a' Papnak nemzettségit 
és nexissáit (!) mind fel irta magának [Déva; 
Ks 119b]. 

elvádoltatik be/megvádol tátik ; a íi denunţa t/ 
pîr î t ; angeklagt werden. 1782 A kegyelmetek 
dolgok igen roszszul vagyon, el vadoltattak a 
Felséges Kamarán, hogy kegyelmetek ŏszve szŏ-
vetkeztenek volna a Fiskális részről lévő Jobbá-
gyokkal, a ' kik a Püspökünk ö Excellentziája 
Jobbágyaival Abrud Bánya körül a havasokon 
fegyverben vágynák [Kv; TLev. 4/5 ,,Ajtay D. 
Mihály pp Császári Universitas(na)k Chalcogra-
phiae Professor“-a lev.]. 1809: Ha az Elöl-
járó . . . méltatlanul fel adatik s hamissan el vá-
doltatik az éppen elszenvedhetetlen [Kv; Pk 3]. 
1813: özvegy Timár Ujvari Samuelne Némely 
Czéhbéli Tagok által azzal vádoltatott volt el, 
hogy némellyeknek Talpait a’ színben titkon el 
adogatná, azért . . . 3rom personával alább degra-
dáltottot volt [Dés; DLt 56. 9]. 

elvág I. á tvág; a tă ia ; durclischneiden. 1654 
Süester Peter Jakabfaluy* . . . Fatetur haliam aztis 
az Nótáriustól hogj Jstuan diak felöl monda majd 
el uagnam az nyakat es ( saluo honore:) az 
seggihez tennem [BLt 7. — aK ászon jakabfva]. 
1770: utollyára lá t tván a’ Társomnak veszedelmét 
halálra vetettem magamat belé szalattam, és akkor 
a ' jobb kezem nyelin lévő inaimat el vágta kezé-
ben lévő szekerczeivel [Szásznyíres SzD; Ks 27. 
XVI]. 

2. át tör/vág; a sparge/strica/tăia; durchbre-
chen. 1579/1687 Bodo Ferencz és Bodo János 
szabadok legyenek el hánynj, vagy el vághnj 
az gátat t mjnden maratságh nélkül [Altorja Hsz; 
HSzjP]. 1625 , Az hidegjsegen ualo tot is tudo(m) 

Becz Jmreh Vra(m) czenaltatta uala, s maga is 
ualtigh hanta az hompiat, az uta(n) el uagà Sz: 
Marto(n) es Sz: Simo(n) megieie [Szentgyörgy 
Cs ; BLt 3]. 1640 Tatrosi Nagj Ja<nos> pan-
czel Chehben* malom Hazara ment eyne<k> 
ideien potentia se . . . malom gattiat el uaghta 
uizet el bocziatotta [Dob.; Ks 90. - aSzD]. 1723: 
Gátomat a . eŏ kglmek elis vágtak [MbK 163. -
aSövényfalván (KK) a Küküllő vizén]. 1800 
mikor a ' Gróff Gyulai Ur Malom gáttyát el vágták, 
akkor is meg maradott a ' Benedekfalvi Malom 
gát, . . . , de azután néki állottak a ' Kelentzeiek 
's el vágták, a' Benedekfalviak meg tsinálták 
[Benedekfva Sz; BfR I I . 58/21 Mertse Togyer 
(56) ns vall. Vérvőlgyi Bányai János kezével]. 
1814 : Tavasz félt a ' midőn már az idő melegedett, 
a ' Bogja vagy Kalongya Széna el lévén tépve, 
vagy vágva, a Bogja teteje le dőlt a’ Szolgámra 
[Dés; Ks 79. 29. 794]. 

3. levág; a reteza/tăia; abschneiden. 1570 
Anna Gĕrgh Deaknea egy tehen Jeot 
vala az zenara, Es az kowachne ky kwlde az 
Jnast hogy az farkat ely vagya, Az Jnas t (!) 
vgy Talalta vagny az tehennek Jna th hogy Azon-
nal orrarah eszet az tehen [Kv ; T J k 1II/2. 18 
aTollban marad t : vallia]. 1584 : mingiarast ezen 
feyerbely haromzor chapa Istwa(n) deákhoz de 
mind el vgrik vala eleotte . . . , mikor az Balasy 
Lazlo falanak zoritliata az feyerbely vgy vaga el 
a kezet [Kv; T J k IV/1. 312]. 1631 : Tudom asztis 
hogy Valaszutj Js tuan deák, Kolos uarat t Hegy 
varos cirkálójt ejel megh vagdalta, Mellyert megh 
is sententiasztak, hogy elseob(en) job kezet vág-
ják el, annak utanna fejet vegyek [Abrudbánya; 
Törzs. Georg. Egri (54) jar . civ. vall]. 1671 k. ' 
az Tatárok viszsza vinek Krímben és el vágák 
orromot [A.csernáton Hsz ; HSzjP]. 1690: lioza 
egy nagy darab szal fat ala. a / farkat el vaghtak 
vala s egy Kerek lőnek valót el vaga az nagyob-
bik vfcghibŏl [Aranyosiákos TA . Borb. I]. 1699 
Hotva4. ritîauy va»ga vala az etçyik fülit eli* 
vágtak vala [Tekerőpatak Cs; Ap. 5. Füep Mihály 
(60) pp vall]. 1702 : sohova a mŭ szegény eleink 
nem appellalhattanak . . . halálos dolgokkal fenye-
gették Őket, hogy kit fel nyársolnak kit fel akasz-
tanak bennek, kinek orrát kinek fülét vágják el 
[Torockó; TLev. 4/3. 2b]. 1775 En Sémit sem 
loptam, hanem hogy valami Ingeket Loptam volna 
fogták reám, s Ezért tőrvényein lévén Brádon az 
orromat el is vágták [ H ; Ks 114 Vegyes ír.]-
1827 Törők János 65 esztendős szerentsétlen 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]. — 1830 : A másod rend-
beli fogdosáskor* vágta el az ujjait [K; KLev. — 
aTi. katonafogáskor, verbuváláskor]. — L. még T f 
1889. 257. 

4. lenyír/vág; a tunde/tăia; ab/beschneiden. 1695' 
magamot megh foganak eressen mègh verenek aí 
őstőkõmőtis el vagak [Küyén Hsz; LLt B/25-
Barabás Péter (40) vall.]. 1736 Az bajusza az száját 
némelyiknek egészlen be fogta, abban soha semmi* 
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el nem vágtak, sőt mikor ivutt némelyik, megtölt 
a bajusza s beszoppantotta [MetTr 350]. 1805 
Fejér Josef . . . 24 Esztendős . . . a ' Haja félig 
el-vágva, félig tzofliban pántlikában bé-tékerve 
[DLt nyomt. kl .] . 1811 : a ' haja mostani módi 
szerint el-vagyon vágva, és elöl egy kis fűrtetske 
a homlokára le-nyulik [Dés; DLt 151]. 

5. ki/levág ; a tăia/defrişa ; ausschneiden/holzen. 
1600 : Aztis mongyak hogy tüalmas erdeieket el 
wagtuk wolna, hasonlokeppe(n) a mikor az waros 
erdeietis le wagtuk nekikis rezt attunk [UszT 
15/258]. 1740: Ez az Erdő igen meg pusztult, mert 
elvágták s mégis vénhedtek a Fák [Inaktelke K ; 
EHA]. 1753 : A' Margitaa felöl való Plágán vagyon 
egy erdő minthogy igen el vágták gyarló er-
dőcske, mogyoró és gyertyán veszszű is terem 
rajta [M.décse SzD; EHA. — aA tőszomszédos 
Szentmargita]. 1775 Ezen . . . Allodialis Erdőt is 

el vágták s pusztították annyira, hogy nem 
lehet benne egyebet kapni holmi kertnek való 
Veszszőknél [M.ózd A F ; EHA]. 1781 (A) leirt 
Erdők el vágva és pusztítva nintsenek, hanem 
sűrüek, vastag epületre való fájuak és legjobb 
állapottyokban levők [Csöb U ; EHA]. 1796 : 
ezen hellyen Termet Fákot . . . ki hordotta és ki 
vágta el mondgya meg a Valló [Albis Hsz; BLev. 
vk]. 1831 el mentünk . . . hogy az ottan levő fa 
vagokot meg elenzenök a Fa vágástol . . . Melyre 
felele T. Gidofalvi Joseff Ur . a Famüia egyezé-
sibõl vágtuk el [Albis Hsz; i.h.]. 

Sz. 1807 producalja ugjan maga Contractussat 
az Allperes, de azzalis maga alatt a fát el vágja 
[Aranyosrákos TA; Borb. II]. 

6. kettévág ; a tăia ín două ; zer/durchschneiden. 
1620 : Eztis hallotta(m) czinige Antaltul mikoro(n) 
az pallót vayda János vra(m) el vagta monda 
vayda Janosnak, vagy ky vez innét, vagy en ky 
vezek de egyknek megh kel lenny [Páncélcseh 
SzD ; RLt O. 5]. 

7. learat/vág; a secera/tăia ; einernten/schneiden. 
7747 valaki kivámiya az egész hatar(ban) 
Osztasunkat meg másolni fel bontani haboritni 
tegyen le először 100 Aranyat mellyis* az osz-
tásiban) esett nem Comtentus (így!) azt rontya 
bontya másét el foglallya el vagja Gabonaja 
el vetetődjék el foglalodjék arra az részre az 
melly részről el szantatott [Mezőbodon TA; 
JHb XI/31. 6—7. - ^Ilyenféle szöv-ből 
azzal a résszel, mellyis az osztásban neki esett]. 

elvágás 1. átvágás; spargere, stricare, distru-
gere; Durchstechung/schneidung. 1617 nagj 
szelj feóldey ualanak az To el uagasaert, Czju-
kas feoldnek hittük, mert annak az uegire szeget 
uertek s azért hittük Cziukasnak . negj Ion 
s egj szekeren eligj hoztuk uala k j az fa szegeket, 
eö magok mutogattak ki, hogj wsd ide az szeget 
[BLt]. 1802 A' Gátnak, Malom Árkának visz-
szá allítása; ugy szinten a ' Mèltosàgos Felperes 
Aszszony, a ' Gàt el vágásából következett kára-
inak Compensatíoja ,mègyen öszveseggel F. Fhung. 
347 Dr. 50 [T; BLt 12 Véglai Horváth Gáspár 
szb kezével]. 

2. levágás; retezare, täiere; Abschneidung. 
7696 : Az Asszony divortiumot kivan, mert a 
férje hitetlenül el hadta már ŏtesztendotűl fogva, 
gyermek ágyába(n), futásb(an), s az idotŭl fogva 
se magat se gyermeket nem sustentalta, verte, 
rongalta, es orrának ajakastul el vágásával fe-
nyegette [SzJk 297]. 1732 : affele Cselekedetiert* 
file el vágásával meg is bélyegeztetett [Dés; 
Jk. - aTi. lopásért]. 

3. felvágás; spargere, tăiere; Aufschneidung. 
1594 : Vrunk zwkseghere az mely Onath vittenek 
annak az el vagasatol atta(m) f-18 [Kv; Szám. 
6/VI. 4]. 

4. kb. összevagdalás; îmbucăţire; Zerschnei-
dung/stückelung. 1620 : engemett az panchel 
chehi biro falu zauaual hiuatott uala chechrea 

Doboka var megyeben ualamy pallónak 
elvagasanak mutogatasara [RLt O. 5 Sos Mihály 
kidej* (48) Dob. vice bírája sk. — aPáncélcseh 
SzD; bKide, egykor Dob., később K]. 

5. lenyírás/vágás; tuns, tă iat ; Abschneiden 
1845 : hajam elvágásáért és be(retválkozásért) 25 
x [Dés; KvNJ 7]. 

C. 1845 : Lakatos Nagy Istvánnak a kementze 
ajtója elvágásáért 1 f t 30 x [Dés; K v N J 33]. 

elvágat 1. átvágat; a dispune să fie spart/ 
stricat; durchstechen/sclineiden lassen. 1648 : az 
Too epp uolt, hanem maga uagatta el Bornemisza 
Lazlo Vram [M. nagygorbó K; JHbK L. 12]. 1722: a ' 
mi Consensusunkból vagyon a' gát(nak) elvágatţa-
tása, nem is supersedeálúnk, mig el nem vágattyúk, 
[Sövényfva K K ; MbK 137]. 1765/1770 : Bony-
hán a Bereskedvén hallottam hogy eő Nga 
a' Gáttyát el akarta vágatni [Széplak K K ; SLt 
Transm. 205. aKK]. 

2. levágat; a dispune/pune să reteze/t.aie; 
abschneiden lassen. 1593: Az mely hordonak 
penigh az Czapiat el vagattad abból en senkinek 
nem attam annak vtanna. mert enis az teor-
uenyliez tartó tta(m) abból magamot [UszT]. 
1626 Vrunk eo felge paranchyoluan keglseo. 
hogy az Eotues András fel haza Sámuel Deaké-
ual egyben szakasztassék miuel egy keoz falt 
le kelletett rontani es fen a.z helyeben gerendakat 
kelletet vonatnj, Es miuel az Eotues András 
háza alachyonnyob volt alat fellyeb kellet czi-
nalni, geiendazattyatîs t'ellyeb kellet sututuj beja-
/.-•sos'ol Ab'aka'tis 4ei1yeb kelletet vitetnj, es 
azok (na) k keoueibenis el kellet vagatnj [Kv; 
Szám. XVII. 24]. 1694 SUai Anna ô kglt 
fenyegette hogi el vagattya az orrát [SzJk 287]. 
1764: hanem nézném a Kgyd boldogtalanságát 
azan uj ját a kivel irta azan hamis passust nevem 
alatt el vágatnám törvény szerint [Erdőcsinád 
MT; Told. 44. 25]. 1803 a’ Remeteiek* kardot 
rántván az Apámnak egy néhány u j j á t meg 
vágták . az Apám hogj a ' mutató u j j á t csak 
a' bőr tartotta, Trutza Mnyihaillával vágatta 
el a ' bőrt, kiis az ujját ott elhajtotta [Toplica*; 
Bora. XVc. 1. 115. — aA gyergyóremeteiek. 
bA tőszomszédos, de MT-ban lévő Maroshévíz]. 
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3. leölet/vágat; a dispune/pune să fie sacri-
f icat / tăiat ; abschlachten lassen. 1789 ; két Már-
hát az otton lévő katonaságnak és Spotalynak 
el vágattam [Csíkszereda; UszLt XI I I . 97]. 

4. kb. el/leszakíttat; a dispune să se rupä/ 
smulgă; ab/wegreißen lassen. 1793 : Szabad Szé-
keli Iszlai Ferentz (50) igy vall voltam 
edgyik nap Gál Ferentz uramnak . . . Földibe 
Szantoja s midőn a’ Főid szántását végző félben 
voltunk Gál Ferentz Uram azt mondá Kováts 
Ferentz el szántott az én Főldemből eddig, én 
is most viszszà szántom, s meg is tőn, mert 
Zöld Vetéssiből el is vágata, hét vagy Nyoltz 
barázdát [Mezőbánd MT; MbK XII . 94]. 

5. kivágat; a puné să taie ; f ällen lassen. 1826 
Néhai Bartos Pap Uram el vágatta ezt a három 
koporsoforma Dombot* Bartos Sámuel, és 
Dániel Urak hordatták a magok Szükségekre1* 
a mikor kellett [Albis Hsz; BLev. Vall. 4 - 5 . 

ttÉrtsd a dombot borító erdőt. hA fát]. 

clvágatás 1. levágatás; tăiere, retezare; Ab-
schneidung. 1745 az J . minekutánna à 
sententia execu(ti)oba ment, és órra el vágatta-
tott , kertek alatt és ganéj dombok mellett lap-
pangott, és hogy addig el nem mégyen a Város-
ról, mig órra elvágatásáért boszút nem áll, sok 
helyeken fenyegetődzótt tnellj fenyegetődzésére 
ujabban incaptivaltatvan feles tapló is találta-
to t t nála, az honnat bizonjoson concludalom, 
hogj órra el vágatását égetéssel gyujtogatassal 
kívánta még boszszullani meg kívánom 
hogy érdeme szerint bűntetődgyék [Torda; T J k 
II . 95J. 

2. összevagdaltatás ; îmbucäţire ; Zerschneidung/ 
stückelung. 1743/1747 igen feles kárai vóltanak 
azon kertnek* elvágatása miatt [Szentegyed 
SzD; Wass. Kókisán Vaszilia (40) mercenarius 
vall. — *Értsd: kerítésnek]. 

elvágatlk 1. átvágatik ; a fi stricat/tăiat; durch-
gestochen werden. 1723 A Palló véginél levŏ 
árokra a mely Gát köt tetet t volt, mivel nagy 
ár Viz nem is érte, minek előtte el nem vágatott. 
Senkinek Tudtomra Kár t nem Tett [Sövényfva 
K K ; MbK 150]. 1758 : Meg Engedtetik Mihálcz 
Péterné Asz(onyna)k hogy a gáttyát fel tétet-
hesse az ŏs helynek p(rae) judiciuma nélkül, 
tudniilik annyira hogy a Víznek dagálya fellyebb 
ne mennyen az Mihállcz Bálás Ur(am) el rontott 
Malma helyinek alsó részinél . . . ha tapasztalya 
úgy igazittattya mig p(rae)judiciuma nélkül ma-
radhat, ha kŭlŏmb(en) nem lehetne egészenis 
el vágatik [Kézdiszék; Borb. I]. 

2. levágatik; a f i retezat/tăiat; abgeschnitten 
werden. 1746 az I* . • ennek előtte való idők-
ben Ns Kolos vár(me) gyében gonosz tselékede-
tiért, lopásért meg bélyegeztetett, órra el vága-
to t t [Torda]; T J k I I I . 15, 38. - *,,Maria Né-
methi nob. Pauli Sebestyén de Thorda consors."]. 

8. kettévágatik; a fi tăiat ín două; durch-
geschnitten werden. 1768: az kérdezett Napon 

és holnapb(an) . . . eő Nga hálójának kőtele el 
vágotott [Tóhát T A ; J H b X I / 2 2 - 6 / . 

4. leöletik/vágatik; a fi sacrificat/täiat; nieder-
gemetztelt/abgeschlachtet werden. 1663 aza(n) 
Falu telyessigessen el eget . az emberib(en) 
sokan el vagattak es rabsaghra vitettek [BSz; 
RLt 0.5]. 

elvágatódik átvágatódik; a fi spart/stricat/ 
distrus; durchgestochen werden. 1752: Tisztartó 
Gondos Mihály Vram által inhibiálám Mlgos 
Baro Nalátzi István Ur(am) eő Ngát hogj a Gát 
elne vagatodgyek, melyre felele Tisztartó Gondos 
Mihály Vram értem nékem parontsolt az Vr(am) 
eő Nga hogj el vágossam a Gátot mivel ö Nga 
Földin vagyon [Disznajó MT; Ks 8. XXI . 23]. 

el vágattatás 1. átvágatás; spargere, stricare, dis-
trugere; Durchstechung. 1722 Vévén eszekben 
Sövényfalván Tketes Nemzetes Fritsi Fekete 
Ersebeth Asszony és . . . édes fia Kováts Peter 
Uram alább Specificalando Cornposzessorok-
(na)k a’ Sŏvenyfalvi pallónál el szakadt 
kis vizre köttetett gáttyoknak el vágattatása 
felöl való Szándékot, pro Testimonio hivatá(na)k 
ŏ Kglmek bennünket [Sövényfva K K ; MbK 
137]. 1763 Tessék azért Ngodnak azon gátnak 
az emiitett porondos és berkes hellyhez való 
kőttetését nem ellenzeni, és annak el-vágatta-
tásától és hányattatásától meg-Szŭnvén, az . . . 
Mlgos L. Baronissa Aszszony eŏ Nagának kárára 
és praejudiciumára nem intendálni [Körtvély-
fá ja MT; J H b IX/44]. 1801 : azon gát az el 
vágattatás előtt két esztendőkkel meg volt [A. 
jára TA; BLt 12]. 

2. levágatás; retezare, tăiere; Abschneidung. 
1676/1681 ã ki tőrvénj ú t tyán kivül maga tészen 
igazat maga(na)k ( : kivalkeppen ben à várb(an) 
fegyverhez való nyulassal:) az ollyaten job ke-
zenek el vagattatásaval büntetödgyék [Vh; VhU 
662]. 1721 : kőztek volt a Tarsa, egy hires gonosz 
tselekedetíért, füle el vágott ember, kitis meg 
fogattam, mert füle el vágat tatasa utanís meg 
nem szűnt practizálni gonoszságát [Ne; Ks 95]. 

el vágattathat á tvága t ta tha t ; a putea dispune 
să fie spart/stricat; durchstechen lassen können. 
1730 ha Kglmtk ezen annotalt punctumok 
akár mely részit violalnak, tehát . . . magam, 
vagy Posteritasim ezen Nemes Vár(me)gye Tisz-
teit ki hozván az Kglmetek Malmát, és gát tyát 
turbaltathassam, el vágattathassam (Ks 25. IV. 
22 M]. 

elvágattatlk 1. á tvágat ta t ik ; a fi spart/stri-
cat ; durchgestochen werden. 1772 : az I. Groffné 
Malma Gát t ja vágattassék el, s álljon ugj tan-
tis per mig a ' Viz le takarodik | mind ezekből 

az nem következik hogj az I . Groffné Malma 
Gát t ja bővebb próbára el vágattassék [Kük.; 
J H b LXVII. 231, 263]. 

2. levágattatik ; a fi re tezat / tă ia t ; abgeschnitten 
werden. 1595 az méltatlan halaiért ew is erdeme 
zerint 1 akoli ion, vgi hogi az Actor Nagi Gal Ianos 



63 elvagdal 

septimo se az orzagh teorwenye zerint Iúrállion 
hogy az eő attia fianak Nagy Gal Mathenak ezen 
Sarkeozy János kezeteol zantzandekbol mor-
dialiúl teortent es leot lialala, Iúralwa(n) elseobe(n) 
ameli kezewel Sarkeozi az Mordalisagot chele-
kette el wagattassek, azután az keozecnscgcs zo-
kot helie(n) eomagancik feie üttessek, es le 
vagattassek [Kv; T J k VI/1. 32]. 7629 eleb ra-
gaduan cheber rudat az J . wernj kezte agyat 
be teorte sebesítette, veres Ingctis m u t a t a ; 
melj factumert, hogj vrara tamadot meg seb-
hette az kevannia hogj keze el vagattassek seot 
mégis hallyon erette si Juris [Kv; T J k VII/3. 
200]. 7680 A mi pedig a fagyu dolgát illeti 
ahoz derekas gyanú leven hogy nem igaz mar-
haia lehet ha rendes szavatyost ad, hogy 
kitől vőtte s rèndésén vasarlotta emberséges 
ember elŏt absolvalodik alioquin az file vaga-
tassék el [Sófva B N ; Ks 41. G]. 7684 az füle 
az oiszágli illytnekrűl irot Articulussa szerent 
mások peldajara vagattassek el [Dés; Jk] . 1690: 
az Incta(na)k kiért az előtt is kétszer kitsapatta-
tott most ismét aszt uytvan fél file az pelenglier-
nél vágattassék el, tŏbszŏr afféle vétekben compe-
rialtatvan fel akasztassek [Kv T J k 13. 416]. 
7698 : Bucsa György (ne) k és Gliga Lázárnak 
az fülek is lopásokért el vágat ta tot t [Gyulatelke 
K ; Ks Joannes Pap (35) jb vall.]. 1732: affele 
Cselekedetet* . . . edgyik füle el vágattassék 
[Dés; Jk. — VTi. lopásért]. 1745 : docealvan 
mint lopott és tolvajt, és olljat ã ki édes At t ja 
ellen kézit fel emelvén még taszigálta, taszigal-
tatta, és à főidre le verte meg kívánom, hogy 
à Tőrvénynek szorossága szerint az Att jának 
meg taszigalásáért taszigaltatásáért és meg veré-
siért keze vágattassék el, et post penzeinek el 
lopásáért, el tolvajlásáért, fel akasztassék, és 
meg halljon [Torda; TJk II. 37]. 

3. ki/levágattatik; a fi t ă ia t ; abgeholzt/gefällt 
werden. 1757 A Köles kerten egy darab Bokros 
Erdő, ezis erossen el vágatatot t [Nagyernye 
MT EHA]. 

ehéyattutotl á tvágat ta to t t ; spart/str icat; 
durchgestochen. 1758 : Tit. Mihállcz Péterné 
Abaffi Soffia Asz(o}ny recuralt Instant iá ja által 
s kivánta hogy egészen el vágat ta to t t gát tyát 
fel köttethesse annyira hogy Malma meg indul-
hasson, s járhasson addig mig az ös malom helyre 
Mihálcz Bálás Ur(am) Malmot épittene [Hsz; 
Borb. I]. 

elvagdal 1. szétvagdal/vagdos; a tăia/preface 
ín bucăţi ; zerschneiden/stückeln. 1568 Alexius 
Borgias, Martinus Neg, georgius Kis, Antonius 
desy iur(ati) pariformiter fassi sunt in hunc mó-
dúim), hogy az a fold a ky felöl perlenek, Kaytar 
Tstwane volt, es meg Teremy Peter Jdeyebeys 
perlette Albert deák, es valami Ekeketys vag-
dalt volt oth el Albert deák, es az biro eloth hatal-
mon maraztottak volt erthe [Kv ; T J k III /1. 
J91]. 1573 Mond Kosa Myhal en vĕtte(m) 
vala ely halat Meg Mostis ely venne(m) ha talalnek 

Meg az varsaiatis ely vagdalnam [Kv; T J k III/3. 
99]. 1583 : az eztenát elvagdalták az teomleoben 
Saytba sok kar t t tóttek [HSzj esztena al.]. 1592 : 
azertis keresz engemet hogj egy vegh par tadat 
ell vagdalta(m) volna ne(m) emlekeze(m) arrais 
hogy en azt czielekettem volna [UszT]. 1632: 
az en kerekemetis el uagdalta az feleseged s az 
tűzre tet te [Mv; MvLt 290. 76a]. 1698 az mely 
fá t . . . Sárosi János ur(am) eo kglme Számára 
vágatott ki vagdolta ell [Andrásivá MT; 
Bál. 50]| az Csikós ton el vagdalta vala az 
Szekely György Ur(am) varsait [Kilyén Hsz ; 
LLt B. 25]. 1701 A festékesét elvagdalta, a 
kit el nem adott volna 5 forintért [Dánfva Cs; 
SzO VII, 72]. 1755 Dèszka az kapu felett 
való Házakot midőn bé cserepeszték akkor vag-
daltak el az ácsok holmi aprolékokra [Kiskend 
K K ; Ks 71. 52 szám.]. 1769 a Balla kertinek 
u j j tsere karóit félbe kik vagdalták el s hova 
hordották el onan? [Bögöz U ; IB. vk]. — L. 
még ETA I, 156. 

2. levagdal/vagdos; a reteza/tăia; absehneiden/ 
hauen. 1568 : Vayda Jacabne azt mondta neky 
hogy az o tukyanak el vagdalta az Zarnyat, 
cs ollyan vagdalt zarnyat talalt az mezarosne 
vduaran [Kv; T J k m / 1 . 185]. 7590 az másik 
Alperes mezítelen szabliawal wolt az mi 
atiankffian. es lowai fekit el waj?daita [Us*T]. 
16/3 ; Gyermek Lowaynk keozwll az kiket pat t -
kolnak azokot mindé(n) Eoteodik hetben J o 
kouacziall Megh pattkoltassa zepen homorw pat t -
kot veryenek az Labokra az kiket pedigh 
megh Eddigh nem pattkoltanok azoknak keőr-
meőkeót ell vagdallíak zepen [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1632 Timar Janasnenak az 
leania monda az Annianak, A ni a bizoni el vag-
daltak az beóróknek az kótelit ( az bóróknek 
penig czak el odoztak uala az köteleit:) erre 
monda Timar Janosne Mihail Mester ebsege az, 
ne(m) az ageb attiatol maradót ez az malo(m), 
tŏbis uolt i t t molnár de ótetis el törli az Js ten 
innét [Mv; MvLt 290. 108a]. 1825 nyoltz ka-
longya búzájának esmett a’ kötelit el vagdalták 
[Zalán Hsz; HSzjP]. 

3. gyak át tör/vág; a sparge/strica; durch-
brechen. 1682 E nyárban valami bakokra 
csinál tat a gátot azon helyre, az hol még az régi 
malomnak is gattya volt . . . masnap az Alsó 
János Ur(am) jobbagyi reaja menenek mas nap 
(így!), s el vagdalak, el hanjak [Magvaró MT; 
Told. la]. 

4• összeszabdal, le/összekaszabol; a ciopîrti/că-
săpi; zerschneiden, zusammenhauen, niedermet-
zeln. 1574 : addeg Boszont hogy en meg lessem 
egywt Es addeg ely vagdalom hogy Isten Imado 
leszen benne [Kv; T J k III/3. 380]. 1592 : hirte-
len Nyreo Jstuanhoz chapa, es Nyreo Is tuan 
le essek az feoldre, E n nagi tusakodassal 
veom ki az zabliat kezebeol, seot ha Nyreo J s tuan t 
ne(m) otalmazta(m) volna, ammint l a t tam Ta-
masnak wgiekezetit, vgian ot t rutul el vagdal ta 
volna [Kv; TJlc V/ l . 256]. 1635 Hallot tam 
Kamut j Janostol . . . hogj aŭal kerkedett hogj 
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•w czialta hit ta Begani Georgyót Tótórbe . . . hogy 
tŭ t ta(m) hogy el jeó Tótórbe, liirtt tók Tótórbe 
benne, es rea gyŭlekezenk rea tamadank 
osztan, elsóben megh lóuek, az űta(n) en ragada(m) 
derekon, az en kezemben vagdalak el, ugjan 
o t t megh hala [Esztény SzD ; RLt O. 5. Kovacz 
Benedek (58) nb vall.]. 1653 Azt hirdették 
akkor, hogy Kátai Mihály étette volna mega, 
és úgy holt volna meg. Azért a nép öszszezendül-
vén, minden törvénv nélkül elvagdalák sok ezer 
darabra Kátait érette [ETA I, 1 0 1 - 2 NSz. -
•Ti. 1606-ban Bocskay Istvánt. Az említett gyanú 
Bocskaynak halála előtti utolsó éjszakáján ki-
fejezett vélekedése nyomán keletkezhetett (L. 
erre Jancsó, ErdT 123-9)] . 

5. letarolgat; a defrişa încetul cu încetul ; 
nach und nach abholzen. 1815 Ez az erdő mint-
hogy tserés bokros, nagyon el vagyon vagdalva, 
s tsak imitt amott láttzik benne egy egy Nagy 
fa [O.nemegye BN Ks 77. 19. 4 9 2 - 3 ] . 

elvaíjdulá* levagdalás ; retezare, tăiere; Ab-
schneidung. 1690 ; Causa Viceien(sis) Rosdoványi 
Kata panaszolkodik férje ellen Szabó János 
ellen liogy kurvazza, es alája liuddozik, gyermeke 
sincs tŏlle miolta el vŏ t te s divortiumot kiván 
s ölessel keze(ne)k làbai(na)k el vagdalasaval 
fenyegette [SzJk 244]. 

elvagdaltat 1. össze/szétvagdostat; a dispune/ 
puné să fie tăiat ín bucăţi ; zerschneiden/hauen 
lassen. 1606 Annak eleotte esmet fa t úagtúnk 
vala, rah ment vala Galfi Istua(n) s el úagdal-
ta to t t vala az faban [UszT 20/74 Joannas Magiary 
de Farkaslaka lb (32) vall.]. 1695 Sz. Gotharton* 
az Veszek dolgábannis leven hol mi Controversia 
eo kglmek kŏzöt ugy annjra, hogy Vass Dániel 
ur(am), az idősbik Vass György ur(am) jobbagyi-
nak vészéit edgjnehányszor ki hánjat ta az Tóból, 
es elis vagdaltatta volt [Cege SzD; Wass. — 
•Szentgothárd SzD]. 1712 : az Incta kertész 
házamra mera et Absoluta potentia Mediante 
. . . reája menvén el lianyatta es fait diribrol 
darabra el vagdaltatta, és szejjel el hanyatta 
[Torda; J H b LIV]. 1731 A Maroson Família 
Praejudiciutnára erigált Rév-Hajot vagy el v i t a s s 
Inczédi Joseph vram, vagy ha nem vagdal-
tassák el [Kv; J H b XLII] . 1765 el vagdaltattá 
az kenderemet Datzó Josef, de azért Szebeaben 
el mégyek, 's meg pirittom az orrát [Sszgy ; HSzjP]. 

2. levagdaltat; a dispune să fie tă ia t ; abhauen/ 
schneiden lassen. 1746 : (A sertések) füleki t 
farkukat el vagdaltatta [Szentegyed SzD; Wass. 
Kötöles Hlye (62) zs vall.]. 

el vagdalta tik levagdal tátik ; a fi retezat / täiat ; 
abgeschnitten werden. 1593 zan?andekkal vrara 
. . . tamadot, es teob lator tarsaual megh eolte, 
seot ennek eleotteis effele gilkossagokban ta-
paztaltatot Azért legh eleozeor az tormen-
tnmba ereossen megh kerdeztes3ek, mi modon 
leot ez az eo gonos chelekedeti, Es kik voltanak 
tarsai eo neki, Annak vtanna lo farkon megh 

hordoztassek, fogoual megh fogdo3ta*3ek, es az 
bwntetesnek heliere ki vitessek, ot t keze laba 
el vagdaltassek, vegezetre teob tagait; (!) negi 
rezre vagassek es fel fwggeztes3ek karóba [Kv; 
T J k V/l . 449-50] . 

elvághat levághat; a putea reteza/täia; ab-
schneiden können. 1567 Audlssít dicentem vxo-
r(em) Helye Paisos de Etnerico Hari Atn míg 
fogak azt a knruafiat Hari Jmrehet a Gylkost 
ky ez en fiamat vagta holnap E a magam ffeiet 
wezetn ha eccer el nem fogia tizzer vágom Mind 
addig mig el vaghatom | in piatea vxorem Elie 
Paisos audisset dicentem ad Etnericem Hari in 
domo Ezt fogd ezt fogd, e gylkos bístya hires 
kuruafiat ez az en fiamnak hengere ha ma az 
en fiam mag hal holnap entnagatn feyet vezem 
az bestye kurwaffianak ha eccar el ne(m) wag-
liatom mind adiigy (!) vágom mig nem el zakad 
[Kv; T J k III/2. 49]. 

elvágó vágó; care rupe/taie; durchsteehend. 
16 ÍO11637 : az gátt el vágó emberek kozeul hauyi-
gílni kezdek eokeott [Altorja Hsz; HSzjP]. 

elvágódik 1. ketté vágódik; a se tăia ín douä; 
durchge/zerschnitten werden. 1733: hallottam 
hogy a’ kissebb harang altal fordult vólt, s úgy 
vagodott el a’ kötél [Hévíz N K ; JHbTJ. 

2. átvágódik; a se t ă ia ; zerschnitten werden. 
1803 a Remsteiek* . . . Trutza MnykoUánakis 
meg-megvágták a ' l ábá t ; hogj meg sebesedett 
volna azt nem tudom, de azt tudom, hogy a ' Ha-
risnyája elvágódott [Toplica* MT; Bora. XVc. 
1. 115 Nátye Vaszilie a’ Ilii (40) col. vall. — ftGyer-
gyóremíte lakosai. bMaro3hévíz MT]. 

elvágott 1. á tvágot t ; tăiat, r u p t ; durchgí-
stoclien. 1749 mikor az Kis Sajoiaktol el vagatt 
gátat az Exponens Aszszony meg akarná dugatni 
és köttetni tehát akkor az Kis Sajoiak falustol 
fel kelvén a Praetitulalt Aszszonyt és embereit 
a gátnak meg dugattatásátol impadialták [Kissajó 
BN; BLt 6 B^rláti Pintye (30) jb vall.]. 1772: ha 
igj is csak fel tojulva maradna a ' viz a ' Malmatnra, 
kötelezem magamat arra, hogy el vágatt Gát t já t 
magam költségemen mag köt tetem [Kük. J H b 
LXVII/231]. 

2. levágott; retezat, t ă i a t ; abgeschnitten. 1749: 
Nem constalvan az Inctusnak tobszori lopása 
az mostani allegalt lopását pedig maga sam ta-
gadgja . . . tettszett a ' Tŏrvenynek hogj 
az orra el vágattassék, de az el vágott re3ze az 
orrának néki visz3zá ne adattassák, han?m a’ 
pellengérre fel szegeztessék [Torda; T J k III . 
250]. 1815 Fejurdan Juon . . . el vágatt hajú 
előre fésülve [DLt 191 nyomt. kl.]. 
^3. letarolt/vágDtt; dafrişat, t ă i a t ; abgăholtz. 

1756 A míg nevezett örményes Patak nsvezstű 
Erdőben olljan ell vágat Erdő volt, hog) 
alig kaptunk vágni való fát , h a m u az heverő 
le dőlt, és misok által régen le vágót fákat hasa-
gattuk m^g karónak az msllj fák senkinek n e u 
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kellettek [Kóród K K ; Ks 17/LXXXI. 15]. 7775/ 
1802: a Dumbráva Grosilor nevezetű Nagyon 
el vágott erdő, amely épségben nagyobbára tölgyes 
Erdő vólt, de mostani Statusához képest inkább 
Cserének lehet mondani [BSz; J H b XLVII/3. 
89—90]. 1798: az Vradalom . . . a ' Besán er-
dejét ell tsováltatta . . . azért, hogy az ell vágott 
részeiben nevekedni indúlt JŐvéseket óltalmazza 
a' Marhák(na)k [Déva; Ks 76. VIIIc. 183]. 

elvájkál ' ? ' 1829 még beszéllettekis vélle 
azt mondván hogy a' búzájából Tŏrŏkbuza 
korét vajkált el [Csókfva MT; TSb 24]. 

elvakar elkotródik/takarodik; a o şterge, a se 
cára; sich davonmachen. 1573 Marta Pais Iarto 
Istwanne hallotta Azt Mongia volt Marta Zeoch 
gěrginek Ne Erezd Ream dyznodod (l) Mert 
Zok kart tezen, byzon Altal verem. Mond Zeoch 
gèrgy vakary ely chak bestie kurwa | Tapazto 
ferencz es Siluassy Benedekneh Ágota hallottak 
hogi zol volt feierwary Matene Zeoch gĕrgnek 
hogy Ne hadna dyznait az Syteo hazba Iarny 
Mert Zok kart tezen zakókat zaggat altalan fogwa 
ha teobe oda Erezty altal very, Mond Zeoch 
Georgy altal vered Bestie kurwa, vgian altal 
veryed Mert Mind addeg kwrwanak Mondlak 
myglen altal nem vered Mond Marta kinek Mon-
dád Zeoch gêrgy Mond Zeoch gĕrgy No Noh va-
karj ely Bestie kwrwa [Kv; TJk III/3. 201]. 
1589 : az al peresek eleibe alúan túlaidon hatal-
mokal meg teritteòttek gazdam azzonit mind bar-
mostol Jllyen zokal Jndúl (1) Indúlj vakarj el mert 
nem zabad teneked Jde barmodotth wzneöd, 
mely Nyoniasba ennekemis rezem es Jgassagom 
hágjon [UszT]. 

m 
elválás 1. válás (a házasság felbontása) ; divorţ; 

(Ehe)Scheidung. 1582 en az en felesegemteöl 
el valaso(m)ba Marthatol es az el valasbely 
lewelnek valtsagaba . . . adek Lazlo papnak 
••• egy feōldechket [Uzon Hsz; K p 1]. 1628 
mivel semmi el valasra való ok keózteók nincz: 
hat egiben bekelljenek es lakianak iol [SzJk 21]. 
1640 : Malomban* lakó Kathona Marthon mos-
tannis tolle el futót hitötlen felesegetől el valast 
kiua(n), mivel het eztendeie el mult hogi el hatta 
es egi lator legenniel tűlle el ment [i.h. 49. — *Má-
lom SzD]. 1671 : Ca(us)a Nagyfalviensis* Lázár 
István kíván feleségétűi el valast első beallas-
ba(n) [i.h. 116. - *Apanagyfalu SzD]. 1755 : 
alig töltenek el edjűt mi IdÖtis, az Aszszony el 
hadja néhai Atyankat, az Atyám eleget hivatta 
maga mellé nem ment vissza, sőt gyakor izb(en) 
el válásra Atyám vot (!)* Citáltatta, amelyről 
vagyonis per follyásunk a Papok szekin [Albis 
Hsz; BLev. — ^Nyilvánvalóan csak értelmetlen 
elírás Atyámot h.]. 1793 : B. Bánffi Esther Asz-
szony tudom hogy fel kérette a ' maga fel kelhe-
tõit, és azon fel kérő admonitiora a ' M Gróf Ur 
kiis adta a' fel kéretett portékákot . . . És ezen 
fel kéretéstől fogva a' Néhai Grof Ur . . . el vá-
lásra szánta magát [Koronka MT; Told.]. 1805: 

Fégyeri* Disunitus] Diaconus Avrám Déák pa-
naszoll, hogy a' Felesége hitetlenül el hagyta 
. . . Meg kerestetett ez iránt a’ Processualis Szoga-
biro Ur, hogy az irt aszszonyt . . . utasittsa vagy 
a’ viszsza menetelre vagy pedig a' Törvényes 
el válásra [Füzesd H ; I F 36. — *Fégyér H]. 
1818 Iffiabb Aranka György . . . Szerentsétlen 
Házasodása . . és aztat követett el válása [Mv; 
DLev. 3. XXVIIIA]. 

2. jegyesség felbontása; desfacerea logodnei; 
Entlobung. 1665 Aknán* lakó Szilagyi Kis 
Anna kivan mátkájától Tatsi Marton tol el valast 
[SzJk 98. — *Désaknán]. 1682 Causa Buzaien-
sis*. Fejer Mihály agallyia leanyia Fejer Annok 
dolgát Keszi* Nohaj Peter ellen, és elválást kivan. 
Mert az leanya nem szereti es nem szerette annak 
elŏtteis, erővel neki nem adhattya. Deliberatum. 
Mivel matkasag dolgok, erővel egyben nem ad-
hattyiuk őket hane(m) mind az ket felt absol-
vallyiuk [i.h. 172. — *Buza SzD. bÉrtsd: Keszüi 
azaz Keszüből (K) való]. 1688: Casa Visaiensis*. 
Jáno Ersik kiván el válást mátkájától Barannyai 
Istvántol A' leány ez okon kiván el válást 
1. mert erővel adták nékie. 2. mert ugy hal-
lották hogy mást biztatott volt fel. 3. mert lábra-
valóján láttánnak valami tisztátalanság(na)k je-
lét. verbo, a' léányzo sem az előtt, sem most 
nem szereti, s nem akart, es nem akar hozza 
menni [i.h. 228. — *Visa K]. 

elválásbell házasságbontó; de divorţ; Schei-
dungs-. 1582: en az en felesegemteöl el vala-
so(m)ba Marthatol es az el valasbely lewel-
nek valtsagaba . . . adek Lazlo papnak 
egy feöldechket [Uzon Hsz; Kp 1]. 

elválás! válást célzó; de divorţ; Scheidungs-
1872 : Botos Sámuel ref. ki hoszszas ideig együtt 
élt nejével Horváth Katalinnal . . . állítólag sok 
házi békétlenség és kellemetlenség merült fel 
közöttök, megkisértettük őket kibékéltetni, de 

nem sikerülve, elválási lépésre határozta 
magat [Burjánosóbuda K ; RAk 121]. 

elválaszt 1. szétválaszt; a despärţi; trennen. 
1573 Orsolia Kerekes Lwkachne Azt vallia, 
hogy Ez ely mwlt Napokban hallotta hogi 
az Montya (l)* volt Ieremias Menhartnak hat 
kurwa Az Anyám az keozbe wthy volt Eoklewel, 
Eo azt Latwan keozykbe Ment es ely valaztotta 
egimastul eoket . . . De Min veztek volt egybe 
Nem Tugia [Kv; TJk III/3. 149. - *Tollvétség 
azt Monta h.]. 1606 latta(m) hogy Jgen vizy 
Kadar andras Pal myhalytt azòn megh fogak 
eòkeótt es el ualaztak egj mástól [UszT 20/189]. 
1745 Csimponjer Dávid . . . az hajómba Csipez-
kedet, s mások el választattak [Kersec H ; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1801 a Béres Biro Zaharia az 
Exponens Kortsomáros hajába szőköt Minden 
ok nélkfilt, ezeketis edgy mástol hogy őszve men-
tenek én magam választottam el [Kajántó K ; 
ÁLt FiscLt]. 1843 hallok valami kutya maro-
kodást s ugy látom meg hogy az uttzán a két 

5 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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udvarbeli kutyák marokodnak a Méltoságos Grof 
Ur cseledjeivel együtt igyekezett elválosztani 
[Moson MT; TSb 49]. 

2. különválaszt; a separa; absondern. 1546: 
az menes zam zerenth harmyncz negy, ha therek 
men, Loh, yar benne, thahath, Ez yewe Nyáron, 
el ne walazak, Egy masthol, hanem Eezyg (l) 
Egyth yaryanak Eewzel, ozthan, ozaak, kethe, 
fele, Legyen Egyke, es az masyk fele. Legyen, 
az masyke [Radnót MT; JHbK XXXVIII/19]. 
1591 Dorothia Azzoni Bakó Benedekne vallia 

., Menek oda Boba Catúshoz, es latam ott 
Tehenes Jánost, kit megh fogadot volt eo hogi 
Reodre mennien az Nezeoheoz, kerdem mit czi-
nalnanak, Énnekem igi zola, Jm az zegini bor-
bolia azzoni fiara akaria keotni magat Teglas 
Antalne, ha lehetne el valasztanuk egi mastol 
[Kv; TJk V/l. 133]. 1780 három Pakular lévén 
az Falunkba egy Nyájnak az edgyik kőzűlők 
akarván maga Juhait kűlőmbőztetni és el válasz-
tani, de az más két Pakulár arra nem állott, hanem 
hogy égyűt legeltessék Nyájokot [F.laposnyak 
H ; Ks 75. VIII]. 

Szk : ~ a csecstől (csecsemőt) elválaszt. 1687 
en bizony azt jovallanám Adamkot csak választa-
nád el már az csecstől job egesege léné [Ap. 6 
Káinoki Sámuel feleségéhez Nagybányáról]. 

3. felbontja vki házasságát; a desface căsăto-
ria cuiva; js Ehe scheiden/lŏsen. 1591 Hegedws 
Peter vallia . . . monda Berekzazi Mathe 
nekem, miért allaz fel ez eretnek kuruak 
eleot, mert ezek az papok Eretnekek, mierthogi 
felesegemteol engem el valaztanak [Kv; TJk 
V/l. 103]. 1691: együtis masuttis . . . avval 
Diffamalta volna, hogy eo neki semmi vetke 
nem leven, egy paripat adot Derecskei István 

Almasi István bőcsűletes Desi Praedikáto-
runk(na)k csak azért választotta el, azért Eskette 
megh az másik Felesegevel [Dés; Jk]. 1705: 
Causa Szász Nyiresiensis*. Nagy Marto(n) Pro-
katora Gellért Miklós altal felesege Kovács Ersik 
ellen igy proponál Mikor felesegűl el votte másod 
magaval volt, megcsalt engemet hozza(m) jővén, 
azért valaszszo(n) el a sz. szék [SzJk 350. — 
•Szásznyíres SzD]. 

4. kb. elszakít; a rupe; trennen. 1745 : a J 
édes Léányátis kitsinységéből fel neveltem, jó 
gondgyát viselvén ruháztam, el mátkásodván, 
mátkájától pénzemen el választottam maga ké-
résére [Torda; T J k II. 77]. 

5. elkülönít; a despărţi/separa; absondern, tren-
nen. 1748 (A földek) egèszszen a Kantáig mennek 
és Csak a Patak Válaszsza el a Kantától [Nyárád-
sztbenedek MT; Told. 79]. 1784 : Mikor kaszál-
tam másokkal edgyűtt . . . láttunk nagy köveket 
. . . # és azok választják el az Aranyi* Határt 
a Bánpatakib Határtol [Kisrápolt H ; JHb XXXI/ 
51. 9. — "Arany H ; bBánpatak H]. 1791 : Ezeket 
az hellyeket ă két elsőbb nevezeteken kivül vá-
lasztya el, az Alsó Csonkás árka [Szentlászló 
TA; EHA]. 1826 ez a’ patakotska váloszsza 
el a' Bontznyiresi* Határ t a Vasas Szentiványib 

Határtol [Szék SzD; Wass. — •- t )Boncnyíres 

és Vasassztiván SzD]. 1844 egy régi veszet Ut 
melly a' Kis Esküllöi határt elválosztja az ördög 
keresztúritól [Kisesküllő K ; EHA]. 

6* kiválaszt; a alege; auswählen. 1573 So-
mogy Leorinch Azt vallia hogy eotet Kalachsiteo 
pinceyebe hywatta volt Istwan deakne hogy 
Adósságáért Nyolch bort valaztananak neky az 
pechine Boray keozzwl, eo ely valaztotta de az 
adossagot Nem twgia menye volt [Kv; TJk 
III/3. 106]. 1596 : azkek lo helyebe egy pej chitko 
iútott volt Sebesi Miklósnak, kit úgyan eó maga 
valaztott volth el [UszT 11/45]. 1646/1667 
az mellyik reszt azért jobnak és liasznossabnak 
itélé Bakó Borbár a Aszszony . minden nyil 
bé vetés nélkűlt, elis választá maga számára 
[Siketfva MT; Ks N.N. 25]. 1668 : eo kglrnek 
varasul, valasztanak el minket fellieb denominált 
szemelieket magok kòzzúl es kúldenek el 
à vegre hogy az nemes varos nevevei azt 
az Corodi (!)a falut . . . valtanak ki az Atja-
fiaktol eo kglkteol [Kv; KvLt I. 180. - aOlv. 
Kórógy, később Kóród, Kv-tól északra]. 1730 
Lázárfalvi Bálint Peterek à gyermék Lo iránt 
Varja Ngod parantsolattyát, innen egy tehenet 
elis Választót erte [Somlyó Cs ; Ap. 2 S. János* 
Deák Apor Peteméhez. - aCsak így!] 1768 
Egy rendbéli lovakat, hámokat, és kotsit a’ mely-
lyik tettzik magának el válosztván a’ többit ne 
deteriorallya [Kük.; Kp III . 177]. 

7. megválaszt; a alege (prin vot) ; (er)wähleu. 
1593: Ammi az plébános valaztasat nezy, eo 
kegmek ez jeuendeo zombatra vegeztek hogi be 
giwllienek tiz forint bwntetes alat : akkoron, 

az plebanostis el akariak valaztani, minden 
touab való haladeknelkwl [Kv; TanJk 1/1. 219J. 
1604 azoknak az Bechewlletes vraynknak el 
walaztthasaara co(n)uocaltasson Biro wram az 
Senior wraym keozzeol egynehaniath, es . . 
mindazokatt az zemelyeket el walazszak eo kegl-
mek [Kv; i.h. 475]. 1653 : A nagy fejedelem Rá-
kóczi György Fejérváratt meghala, és legottan 
a fiát ifjú Rákóczi Györgyöt helyette inaugurálák, 
mivel már az ország azelőtt elválasztotta valau 

[ETA I, 152, NSz. - aGyulafehérváron 1648. 
okt. 11-én. bII. Rákóczi Györgyöt még 1642. 
febr. 3-án fejedelemmé választották, és atyja 
halála napján iktatták be a fejedelemségbe]. 

8. eldönt; a decide; entscheiden. 7602 : Veres 
Georgine Jlona azzonnj . . . vallja Amiolta zabo 
mihály ez fogoly legent farkas mihalt ottben 
tartia az fogsagban vgyan gyakoriatossagal izenth 
hogy megh alkudgyek velle . . akar chyak hat 
forintot Adgion nekj az fogsagbol el zabadittatia, 
de farkas mihálj semmith Nem Igert sem alkúnny 
Nem akart hanem chyak azt mondotta hogy 
valazza teorweny el keoztewnk merth eo Ártatlan 
minth az may gyermek [Kv; T J k VI/1. 615]. 

9. dűlőre visz; a rezolva (o situaţie); zutn 
Austrag bringen. 1810 : szegény Kis Antim mind 
kínlódik ezeket a leg erŏssebb ember is bo-
joson álhatná ki, a jo: Isten tudgya e hogy álja, 
és álhattya é ki ? benne bizva rebegve várom a 
kimenetelt, sokáig a nyavalya nem tarthat, talán 
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24 ora is el választya [Buza SzD; J H b Jósika 
János lev.]. 

Ha. 1747 : el nem válosztották volna [Dés; 
DLt Liber Inv.]. 

elválasztás 1. szétválasztás; despărţire; Tren-
nung, Scheidung. 1798: az udvari Nyerges, a 
Nyergesné . . . s azután tsak hamar Másokis 
kik el választásokon munkalkodtanak, ugy egy-
ben bonyolodtak, hogy azt se lehetett nézni jol, 
ki hogy ut t egymáshoz [Déva, Ks 115 Vegyes ir.]. 

2. kiválasztás; alegere, selecţionare; Auser-
wählung, Bestimmung. 1604: azoknak az Be-
chewlletes vraynknak el walaztthasaara co(n)uocal-
tasson Biro wram az Senior vraym keozzeol 
egynehaniath, es . . . inindazokatt az zemelyeket 
el walazszak eo keglmek [Kv; TanJk 1/1. 475]. 

3. desfacerea căsătoriei; Scheidung, Trennung. 
1628 kettfele tiztatalansagatt, Fekelies voltat 

meli Franczunak Jteltetet, es paraznasagat 
is ex infallibilis circumstan<tiis> testiu(m) elegge 
eomprobalua(n) . . . egienlokeppen méltónak ite-
leők az el valaztasra Hyripi Giorgiőt az megh 
nevezett Santus Annatol [SzJk 23]. 

elválasztat a face să fie despărţit; scheiden 
lassen. 1736 : midőnn Simon Márton Isten Tör-
vénye szerint megmátkásodott vólna, azt (így!), 
az Incta, más által, Isten és Haza Törvénnyé 
ellen egjgjmástol elválasztatni kivánta, amint 
hogj elis váltak [Dés; Jk 219a]. 

elválaszlatás elválasztás; desfacerea căsătoriei, 
divorţ; Scheidung, Trennung. 1682: Nemzetes 
Henter Istva(n) Procuratoranak constituallyia 
Sámuel Deákot de Veres Egyhaza*. Az miket 
allegalt ellenem; Nem Egi propositiojaban azo-
katt tagadom . El valasztatásat hogy kivannyia, 
ha a sz: Széknek ugy tetzik ellen tartó benne 
nem akarok lenni, tsak az szent hazassagra a-
dassek szabadsago(m) [SzJk 1684. — aMezőve-
resegyháza SzD]. 

kiválasztatott elválasztott; divorţat; geschie-
den/trennt. 1848 Tőrvényesen elválasztatott volt 
Feleségém Pap Mária [Dés, DLt]. 

elválaszthat különválaszthat; a putea divorţa; 
seheiden/trennen können. 1591 : Dorottia Azzoni 
Bakó Benedekné vallia Ieoue hozzam Kis 
Orsik, kerdem teolle ha Jgaz volna az, hogi Boba 
Catus eotet azon kerte volna, hogi az Teglas 
Antalne ganéjaban vinne nekj, hogi el valaztliatna 
az vratol, erre azt monda, hogi 25 pénzt Igírt 
volna neki, hogi vinne benne [Kv T J k V/l. 
133—4]. 

elválasztó 1. elkülönítő; despărţitor; trennend. 
1787 ; a Gergelyfái (határt) a Pokafalvi határtol 
el valaszto patak [Pókafva AF EHA]. 1825 
A Timár Szült a Szigyárto Szintől el váloszto 
oldalnak Talpfája vastagsága 5 Hüvelyk [Dés; 

3]. 1826 : ma nem ez a Széket Bontz nyires-

től el váloszto méta iJSzék SzD; Wass]. 1836: 
á külső Udvartol el vălaszto rostélyos kőkért 
[MNy XXXVIII,385]. 

2. válást kimondó; de divorţ; Scheidungs-. 
1842 Biroi telyes meg gyöződésig bélévén (I) 
bizonyosodva az Alperes férj nős paráznasága 
ezen alap okból az alpapi szék által hozatott — 
a Felperest az Alperestől örökösen elválasztó 
ítélet minden czikkekben helyben hagyatik megé-
rő si te tik [Kv Borb. I]. 

elválasztott megválasztott; ales (prin vot); er/ 
gewählt| kiválasztott; selectat; ausgewählt. 1586: 
Intettek Az Vonás Igazitasra el valaztot Vraimat, 
hogy Az Nótáriust mellyek Vewen Az három 
faluknak zynere Mennel hamareb lehet ky Mennye-
nek, Es . . . Az ot való Jobagioknak Neweket, 
fiayt, Eokreyt, Iuhayt rend zerent denotalwa(n) 
Azon kepen, ez három falut* Regestralliak [Kv; 
TanJk 1/1. 40. - aKv három jb fa luját : A. és 
F.fülét, Asszonyfalvát TA]. 

elválhatás el válási lehetőség; posibilitate de des-
părţire/divorţ; Scheidungsmöglichkeit. 1737 : Ba-
logh Ersébetli Hites Urával Liszkai Benjáminnál 
felette viszszás életet élvén, . . . el-válhatását 
Balogh Ersébeth annak Competens Forumánn a 
Tiszt. Sz: Székenn Sollicitálni 's annak rendi 
szerint munkálódni tartozik, deliberáltatott ſDés ; 
Jk 257b -258a] . 

elválhatatlanul szétválhatatlanul; inseparabil, de 
nedespărţit; un(zer)trennbar. 1573 : voltak valamy 
lewelekis az ladaban, Egyet mégis olwassot benne, 
ky arról volt Iratwa Mykeppen vince Roka Leorincel 
keozeskedet volt Az Baromra fely veot Marha 
feleol es egyeb egimassal való keozeskedesreol 
hogy ely valhatatlanul legenek [Kv T J k III/3. 
123 Thamas deák vall]. 

elválhâtik elszakadhat, szabadulhat; a se putea 
detaşa, a putea scăpa; sich trennen/losmachen 
können. 1570 ferdeos Kelemen penigh es Iweges 
Gérg fya ketten Egy lowon vtannok Jeonek volt 
es Igen Rezegek voltak ., vegre mykor az 
Zamoson altal Jeouenek otthys eleykbe állották 
volt vgy Annyera hogy vgian Nem valhatnak 
volt ely theolek [Kv; T J k III/2. 185]. 1574: 
Azomba talál egi legenre hogi tántorog volt 
. . . eo tettety hogi towab Menneh Mind az varos 
falaig ely megien chiak hogi ely valhassek teolle 
[Kv; TJk III/3. 403]. 1586 Monda Balas, En 
el Nem valhatom a’ tarsasagtul, Egyedwl sem 
Iarhatok [Kv; TJk IV/1. 602]. 1633 : Hallotta(m) 
Szabó Jakabnetol hogi mondotta, ne(m) czudalom 
azt hogi nemeli Azzoni ember el uetemedik ki kur-
uasagra, ki mire, czak azertis hogi el ualhassek 
az uratol [Mv; MvLt 290. 125b]. 1676: Székely 
Orsolyia Kallyanban lakó, Procuratore(m) con-
stituit Visaba(n) lakó János Lŏrintzet. Székely 
Istva(n) ellen, ülyen okon. hogy teolle el válhassék, 
mivel el jegyzette otet, azonba(n) szellyel koborol 
majd esztendeje, fel hagyot rayta [SzJk 137]. 
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elválik 1* szétválik; a se despărţi; sich trennen, 
auseinandergelien. 7570 : latthyak hogi az leanyal 
Zeoch Demeter az zalmara Mennek Es az leant 
leh deoyteotte, es vele keozĕswlt . . . De Myg-
len eo vizza Ment volna oda, Addegh ha t ely 
valtak egymastwl [Kv T J k III/2. 7 9 - 8 0 ] . 1590 : 
ott el akara(n)k egy mástul valny mo(n)da(n)k 
eleozeor keonieoreogjeonk az Vr Jstennek s vgj 
valliu(n)k ell egy mástul . . . , keonieorgenk s 
vgy valank ell egy mástul [Szu; UszT]. 1605 
az Peter djakne f j a en velem kwzdik vala az Fe-
r e n c z ) Paine f j a meg Segetthe azon el valank 
egj mastol [UszT 19/87 „Nagy Peter fia János 
Zent mihalj*" vall. — *Székelysztmihályról (U) 
való]. 1653 : Egymástol elválánk, és mi bétérénk 
Feketehalomba s o t t hálánk [ETA, I, 108 NSz. — 
1611-beli eseményre von.]. 1809 ámbár Gábor 
Istók a’ Kaszóni erdőn el vált is tőbb tolvaj tar-
saitol; mind azon által a' Lo lopásban őis jelen 
volt [UszLt ComGub. 1668-9] . - L. még ETA 
I, 127. 

2. átv is elszakad; a se rupe/despărţi; sich 
trennen/lösen. 1572 k. : Mikor el űaltanak űala 
egj mastűl ez el műit niaroni a Kovaz (!) űra ioűe 
Battiamhoz s mondek nekye mit pironkottok 
János űram űed haza az orsolia azzont azt monda 
hogy ne Solliak arra mert Kerte eô azt az istenes 
orat hogj meg ualhassek az bestie hires kűrűatűl 
[Kv ; T J k III/3. 44a „Albert Deakne tanú űallassa 
Lima (!) Azzony"]. 1628: Magamat en e ' vegre 
igertem volt az en Mat<ka>mnak Nagi And-
rasnak Jóvendó hazassagra, hogi ha az en <ba>-
ttyiamnak tűr hat hozza megiek: de azt nem cziele-
kedte ., azért e' vegreis hozza nem állok, hanem 
<el v>alom tőlle [SzJk 18]. 1634 : Mihók . . . kett 
esztendeje hogy utannam jar, hogy engedgiek 
neki, es el vezen, es az matkamtolis azért valam 
el [Mv MvLt 291. 31b]. 1642 Ennek eleőtte való 
ideőkben en iambor emberek altal megh kerettem 
volt Jövendő hazassagra Kis Balint Cathat igerte 
is vala magat es ajandekatis el vőttem . . . , es 
mikoro(n) haza kerettem volna nem adak, hanem 
meg tartak Azért az kerdem en az sz. szek eleőt 
tőlle hogi meltő es ülendő okat adgia miért retractal-
ta hozzam igert matkasagat mert en mostannis 
azon ember vagiok mint ackor es tölle el nem valóm 
mind addeglan miglen igaz okat nem adhattia 
[SzJk 59]. 1691 : Ca(us)a Szekiensis.* György 

Miklós Judith kíván separatiot Posoni György 
Mátkájátul, ez okon hogy az legénytől mindenkép-
p e n meg hülemedett, halván az Attyánakis im-
portunitassit rosz(sz)ul tartván Feleségét né-
talán őtetis ugy tar taná jó most meg válniok egy 
mástul, mint sem ez után Ördőg(ne)k ellyenek, 
Az Legény dicit. nem tehetek rólla — ha meg 
hűlt tűllem és el válik [SzJk 249. - *Szék SzD]. 
1851 : Lelkem Anyám az egész mult héten fekut 
nagyon gyenge, én dajkálom, erősen ragaszkodik 
hozzám de tsak el kel válnom mégis tolle [Kv; 
Pk 6]. 

3. különválik; a se separa; sich trennen, ausein-
andergehen. 1573 Zeki Pal es Bakó András 
hitek vtan valliak . . . Mond gal No lm en Twdo-

mant tezek kegek Eleot hogi En ez may Naptwl 
fogwa semmy zerenceyet Nem tartom sem Ba-
romnak 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 oztottal ky az Marhaba melinek arrat be 
kely zedned, Azért ha ely alias is az Barom Melleol 
Ninch mit tenne(m), Neke(m) ely kely vele Menne(m 
Illemodon(!) valtak ely egmastwl, Es Masnap Ely 
Indwlt vince az Baromal [Kv; T J k III/3. 122]. 

Sz. 1653 : Egykor Básta csak kiküldi elejekbe 
a nagy rakás levelet a kiben a miriszlói harckor 
Csákival meg esküdtek volt, ez eltelvén, más 
rakás levelet esmét küld ki . . . melyekben Mó-
sesnekb, Sigmondnak® muta t ták hűségeket, és ot t 
is ugyan mellette a hadban voltak Elijednek. 
,,Nosza immár — így gondolkodnak — de bezzeg 
ma elválik a (sza)r a má j tó l ; de nem lészen — 
úgymond — mánál tovább a mi életünk!" [ETA 
I, 8 4 - 5 NSz. - *1603-ban. bA fej-i székre törő 
Székely Mózesnek. cAz előbbivel hadakozó Báthory 
Zsigmond fej-nek]. 7796 ; gyere Nyikoláj tsinálly 
hányást ide a fűzfa iránnyába mert i t t a ' határ 

még azt mondotta, a’ hányas tsináltatása 
köz (be) most majd el válik a’ szar a máj tol tsak 
tsinálly ide egy hányást, s azonba tsinált is Pa-
kulár Nyikoláj [Pánit Sz; TSb 2]. 

4. elágazik; a se ramifica; abzweigen. 1744 
k. : az Nyéni u t által kelőben az hun az u t el válik 
[Bodola Hsz; BLt]. 

5. a divorţa; sich scheiden. 1583 : Magdaléna 
R(e)l(i)cta Ioannis Pentek . . . . v a l l i a hogy hal-
lottam fekete Iacabnetol hogy mikor el vált 
Az Vratol Akkor Neg pénzénél teob Nem volt, 
En tar tot tam azért fekete Jacabnet mind gier-
mekesteól tulaydon keoltsegeme(n) egy telen kv 
[Kv; T J k IV/1. 113]. 1601 Egynehanyzor hal-
lottam Ewa azzonnak zayabol hogy mondotta 
hogy Keomywes Caspartol való az gjermeke es 
eotet ollyan zep zawawal veotte rea Keomywes Cas-
par hogy el valt Immár az felesegeteol, eschak'en-
gedelmes legyen el vezy eotet [Kv ; T J k VI/1. 527]. 
1627: Catharina Sofalvj Consors Emericj socz 
Annoru(m) 50 fatetur sic Tudo(in) azt hogi 
Balas Deák az Zeredaj*, az elseo felesegetól el 
valek, hat soha megh ném hasasulhat vala hogi 
hwtotlenseghben eset vala (Szeredab; DLT 358. — 
* - b Nyárádszereda MT]. 1650 Az mint aszt mon-
dod, hogj en az en meg holt Attyam(na)k néhai 
Vadasz Peternek fia nem volnék, az melyből gya-
nakodnék, s az eoreksegh ne(m) illetne, igenis 
illet, mert en fia vagiok ., mert az Anyám 
Tőrvény utt ia s modgia szerint valt el az en 
Atyámtól, engemet az edes Anyám az iiasaban 
vitt el [UszT 8/64. 78b]. 1660 : Szeken* lakó Fe-
kete András jelent meg felesége felöl, hogy tŭUe 
el vállyek üy ok alat, hogy hitetlenül el hadta 
[SzJk 89. - *SzD]. 1721 ha el válsz is uradtol 
el veszlek [Kál MT; Berz. 12. 90]. 1793: bizony 
el-csapom, mert tovább nem élhetek vele 's el-válom, 
egy Istenes orám sincsen ezzel az Asszonyai 
| most az őszen egészen elszánta magában hogy 
minden uton modon elváljék [Koronka MT; Told.]. 
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7833 ; életem Törvenyes jussom oltalmazásából, 
nem Hit szegesből kelletet ferjemet égy Sötét ej-
tzakanak idejen el hagyni, tehát nem ölessel s 
veressel ha Törvenyes jusson el válik ellenemre 
nem lészen, Különbé (n) protestálok nékem költ-
séget s Farattsagot ne okozzon [Usz; Borb. 
II. — Válófélben levő asszony nyil.j. 

6. eldől; a se decide: sich entscheiden. 7576 ; 
valqmellik fely Io Byzonsagal ely Igazittia dolgát 
vaüyek el keoztek [Kv; TanJk V/3. 136b]. 1593 
lassa megh arrōl kegtek zekj, ha ennekem arról 
addik kel felelne (m) migh ezeknek tòrwenek el 
wallik, en azth mondom hogy addik (!) ne(m) 
tartozom, felelny, migh ezeknek nem zakad wighe 
[UszT]. 7606 ; Az felperes meg talalta Gubernátor 
vramot, leúelet hozta, paro(n)tsollia hogy teòr-
uenj vege zakattig ne hadgia az tizt bantanj, 
most Instálnák, es az kezesek le Akariak tenny 
az kezeseget, Azért azok megh Zabadúlnak, es 
az eò naga leuele tartasa zerint perelljenek, valljek 
teòrúenye(n) el dolgok [i.h. 20/42]. 7787 ; Borbára 
napján Zalatnán kelletett lennem a Porkurai res-
tantiak dolgáb(an) de még el nem válék a dolog, 
ugyan tsak reménségem vagyon, hogy ha mi ké-
sőreis egészszen kárba nem maradnak Nsgtok 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1840: 5 
Kalangya Búzát el hoztam amíg a dolog kőztünk 
el válik [Dés; DLt 345]. 

7. vmitõl elválva vmit kivéve, vmi kivételével; 
eu excepţia, exceptînd, ín afară de ; mit Ausnalinie, 
ausgenommen. 1571 mynden ember, valakinek 
hat forint ereo Marhaya vagyon, labas barma, ház-
beli marhayatul elvalwa, egy forintba rótassék 
[SzO III, 335 fej-i ut.]. 1573 : az Azzony Rwhaza-
tal párta Eowekel gywreokel kapcal gazdagon 
volt Monta hogy Az eo vra darochy Ianos-
twl paxy tamastwl ely valwa senkywel Nem cherel-
ne [Kv; TJk III/3. 169]. 1580 az beres földtwl 
el walwa Az my Az Zylwasy peter hazahoz walo 
fwldek . . . ezekben ha my ygasaga volna Almady 
Gasparnak es Az w felesegenek . . . meg engedik 
zylwasy petemek [M.légen K ; J H b K XVI/23]. 
1591 Azon keozbe el Jeowe az fizeteo nap en-
nekem nem leon mit tenne (m) az eo ha t forintia-
tul el valwa . . . megh kelle fizetneonk az diwt* 
[UszT. - 'Ér tsd : díjat]. 1607 : Akkor az Antalfi 
Janosne Cata aszony reszet Solimosi reszt 
utolzor ne(m) at ta vala ozlasra, Cata aszony el-
teben, Gaspar vram maganal tarta, de hogy megh 
hala Cata aszony Antalfi Janosne maghúa szakat-
tul, az eo reszet, en vgy tudom hogy megh nem 
?ztotta megh sem Keczety Caspar vra(m) sem fia 
Keczety Boldísar vra(m), hane(m) nalok volt mind 
az ideigh: Attúl el valúa, az el múlt napokban 

el múlt 1606 eztendeóben oztozanak mégh 
Keczeti Boldisar vra(m) es Beŏgezy András vra(m) 
[UszT 20/56]. 

8. ~ a halálra halálra válik ; a fi pe moarte ; im 
Sterben liegen. 1689 Április Ad 2-dum virra-
dólag betegedett meg az szegény Bánházi uram. 8. 
Igen el nehezedett Vált el az halálra. Eczaka 
mter 12 et 1. hala meg ez az én igyenes lelkű. 

igasságban gyönyörködő jóakaró uram [TT 1889 
709—10 SzZsN]. 

Ha. 1792 őrömest el-válom [WLt]. 

el vall I . jog, ek felvall (ingatlant időlegesen 
vagy véglegesen) elidegenít; a înstrăina; veräußern, 
(ab)alienieren. 1555)1876: Atyafi atyjafia ellen 
idegennek semmijét el nem adhassa, sem el nem 
vallhatja; ha elvallotta volna is, ha 32 esztendő 
közben tüalom lett volna benne, az vér gyökér 
vissza veheti, hanem ha öröksége helyében ismét 
örökséget adtanak volna [SzO II, 121]. 

2. jog (vki vmüyen más kezében levő ingatlant) 
a maga tulajdonának bizonyít; a face dovadă de 
proprietate; Eigenbesitz beweisen. 1734 azért 
bírjatok fiaim a’ mig valaki el valya, es ha el valya 
annak is a' zalogia legyen tietek [Illyefva Hsz; 
HSzjP]. 

A tulajdonjogra von. mindkét irányú jogi nyilatkozatot 
a nyilatkozattevőnek az arra illetékes egyházi v. világi hatóság, 
(a kiváltságos renden lévők esetében a hitelcshely, a vármegye 
hivatalosai, jobbágyok esetében a falu v. város elöljárósága, 
ill. ritkábban fogott bírák) előtt kellett megtennie, sőt rendsz. 
írásba is foglaltatnia. Idővel aztán magára a puszta eladás, 
111. megvétel cselekményének megjelölésére is a be/elvall és a 
felvall igét használták [L. még Úriszék 1007]. 

elvállal magára vállal; a accepta/primi, a lua 
asupra sa ; über/auf sich nehmen. 1353: kértem 
hogy Kriskát vigye el magával . . . , Jo szivei el 
válolta [Kv; Pk 6]. 1868 : az erdő fel ügyeletet 
most vélle értekezve tudathatam, hogy el válallya 
[Derzse SzD; Bet. 4 Miklós József lev.]. 1870 
Kozma György el is vállalta még egy évig az 
egyházfiságot [M.bikal K ; RAk 283]. 

elvállalás magára vállalás; acceptare, luare asu-
pra sa; Übernahme. 1876: gondnok Kudor Mihályt 
szólította fel a harangozóság elvállalására [M.bikal 
K ; RAk 323]. 

elvállalt acceptat; angenommen. 1849 : A pod-
gyász tehát nékem jelzálogul szolgált részint a 
már kifizetettekért, részint az érette elválolt kezes-
ségért [Kv; Végr. Vall. 8]. 

el vallhat jog, ek be/felvallhat, elidegeníthet; a 
putea înstrăina; veräußern/(ab)alienieren kön-
nen. 155511876 Atyafi atyjafia ellen idegennek 
semmijét el nem adihassa, sem el nem vallhatja 
[Szu; SzO II, 121]. 1560: az my Anyánk kezet 
es ew kezewttek ewtzaz forint kewtel alat való 
vegezes uolt melly vegezes zerent az my Anyánk 
az ew ezekbe való rezet valakinek akarta zabadon 
hat ta es el hagyhatta valhatta varas teruenye 
zerent [Kv; SLt ST. 6]. 7609: Deák mihalys azt 
az rezt mely kezeben uagjon . . . se el ne adhassa 
se el ne zálogosíthassa, se senkjnek el ne ualhassa, 
seőt fjzettereis senkinek ne adhassa [Berz. 15. 
XXXVIII . 9]. 
fet A jel re nézve 1. elvall 2. al. a jegyzetet. 

elváló váló; de/pentru divorţ; Scheidungs-. Szk: 
~ pénz váláspénz; bani pentru divorţ; Scheidungs-
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geld. 1691: Causa Dècseiensis.a Tŏrŏk Ersok 
férjétől Rettegi Sámueltől divortiumot kiván 
En el nem válom mert nincsen el váló penzem 
[SzJk 248. - aM.décse SzD]. 

el válogat 1. kiválogat/választ; a selecta/alege ; 
auswählen. 1562 Másnapra kelvén esmét 
elválogatának ugy mint két ezer népet, hogy Gör-
gényre és Régenre menjenek, hogy ők ott dúl-
janak és népet hajtsanak [ETA I, 19. BS]. 1566 
Szulimán császár méné Sziget vára alá, onnét 
elválogata negyven ezer jó tatárt, hogy felföldre 
rabolni mennének [i.h. 24 — 5]. 

2. szétválogat; a sorta; (aus) sort ieren. 1748 : 
bártsak Nékem forintom volna annyi, a'mennyi 
darab zacskókat láttam . . . , s mindenikén czédola 
lévén, Nékem meg mutogatá az Ur, s Némellyikét 
fel is bontá előttem, kiben oláh izlót, kiben Tallér, 
kiben válogatot Arany, kiben peták, kiben tsak 
garas vólt kűlőn külön elválogatva [Csúcs AF; 
Szentk. Nic. Sebestyén (60) jb. vall]. 

3. ' ?' 1562 : De az ifjú király4 őket nagy kegye-
sen unszolja vala hogy szálljanak le, és ő nékikb 

minden szabadságokat megengedni kész volna; 
de ők aval semmit nem gondolának, hanem a 
Nyárád mellé szállának az ákosfalvi rétre, honnat 
a három széket elválogaták, és a Mihályfi Tamás 
házára menének egy szereda nap estve és igen 
megdúlák és hordó borokat vivének a táborra 
[ETA I, 1 8 - 9 BS. — aJános Zsigmond fej. vi-
selte a Magyarország választott királya (rex elec-
tus Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc.] címet 
is. bA király, a főurak és a nemesség ellen felkelt 
székelyeknek]. 

elvált mn divorţat ; geschieden. 1693 Milotai 
Lakatos mihaly . . . tőle el vált elebeni felesége 
Farkas Ersebet [Dés; Jk]. 

elvált ige 1. felvált; a schimba; umwechseln. 
1568 Anna c(on)sors Benedicti gal iur(ata) fassa 
e(st) ezt hallotta(m) hogy tallért valtot el [Kv; 
TJk m / 1 . 188]. 

2. elcserél; a face schimb, a schimba; (ein)/ 
(um)tauschen. 1690: A Tulkot Demény Dániel 
valtotta el sokadalmi alkalmatossággal [Ispán-
laka A F ; J H b XXVIII /8 Tornai László kijegy-
zése]. 

3. bevált/cserél; a preschimba; einlösen. 1655 
Jőve egykor hozzám Fodor Sigmond, monda 
vagy két aranyat vàltannèk el tőlle, az edgyiket 
el vàltàm, az másekat nem, mert Uy arany vala. 
szintén akkor volt mikor az hamis Aranynak hire 
vala [Kv; CartTr I I Mich. Dobolyi vall.] | Tudom 
azt hogy hozot egyszer hozzám Kömies Jstván 
három aranyat, hogy elvàltaxmám, az tűzb(en) 
megh probàlàm, làtàm, hogy hamis arany volna, 
menèk hozzája és mondám neki, miért akarsz 
engem meg tréfálni [Kv; i.h. Michael Csepreghi 
ötvös vall.]. 

4. ki/visszavált; a răscumpăra; aus/zurückwech-
seln. 1613: ez az ha t fóld nalla(m) s Bodo 
peternel valanak zalago(n) ilo loo s ugj valta 

tóllünk el Rethi Istvan(n) Ura(m) Egiet tőllem 
flo 9 valta el Rethi Ur(am) . . . niarasba(n) ket 
hold földet egj borozda(n) aztis tölle(m) valta 
el Rethi Ur(am) [Altorja Hsz; Borb. I. Joannes 
Istók (60) pp vall.]. 1743 Ezen Contractusb(an)* 
impignoralt főidet kész penzel el váltotta Bartos 
Marton Ur(am) tőllem mellyet agnoscalok Barabás 
István nobilis de Albisb m. pria [BLev. — aRájegy-
zés egy 1699-i zálogosító lev. hátán.bHsz]. 

elváltat felváltat; a schimba, a da cuiva să 
schimbe; einlösen/umwechseln lassen. 1840: az 
igaz hogy égy hamis ezüst on húszas került volt 
a' házamhoz, s azt a’ Kerekes Baki István töllem 
el kérte hogy ö el váttassa, s én oda is adám feliben 
ha el tudgya vátatni [KLev. Szász István (30) 
szabad székely vall.]. 

elválthat ki/visszaválthat; a putea răscumpăra; 
aus/zurüchwecliseln können. 1692 : adanák (I) 
egy darab szántó főidet Zálogon . . . két ugar 
szerig illyen forinan hogy mig az két ugar szer 
el telik, adigh sem edgyik sem másik el ne vált-
hassák [BLt]. 1730 (A) főidet ada Eczken András 
Ur(am) Móricz István Uram(na)k három ugar 
szerig olyan formán hogy Móricz István Ur(am) 
a meg irt Főidet meg Ganéj ózhassa, es ő Kglmi-
től senki mig az három ugar szer el nem telik el 
ne valthassa [Albis Hsz; BLev]. 1805 az Dálnoki 
Felső mezŏbeli fŏldünköt el adovà tevők . . . 
Ezen földünkéi meg kínálok Dalnoki Gal Peter 
uramot mint kŏzeleb való szomszédot meg is 
vasárlá . . . ugy hogy kilentz ugar szerig se mi 
se maradvaink el ne válthassák [uo.; i.h.]. 

elváltozik 1. átváltozik/lényegül; a se transforma/ 
preface; sich (ver)wandeln. 1564 : a szász papok 
azt mondják vala hogy a Kristus teste az ige 
által a kenyérben elváltozik, az az, a kenyér 
Kristus testévé lészen az ige által, és az ember 
szájába ugyan a Kristus testét adják [ETA 
I, 21 BS]. 

2. megváltozik; a se schimba; sich ändern. 
Szk: ~ elméje kb. megváltozik gondolata/fel-
fogása ; a i se schimba felül de gîndire/concepţia; 
ändert sich den Sinn/seine (ihre) Auffassung. 1653 : 
Báthori Sigmond arról kezde magában gondol-
kodni, hogy esmét német császárhoz adja magát, 
noha azelőtt nagy igíretet tö t t vala a portá-
nak : hogy többé a császár köntösét el nem bocsát-
ja és a némethez nem köti magát. De e béli 
elméje mind elváltozék [i.h. ; 68] ~ színében 
kb. elsápad; a se face palid, a păli; erblassen, 
blaß werden. 1776 mind a ' ketten siettetni 
kezdek ã Kis Aszszony Ŏ Ngat, hogy bundáját 
felvenné, indulnának ä Templomba, meg gyónnék, 
Anikó Kis Aszszony o Nga pedig egészen el vál-
toztott vala szénében, és igen reszket vala [Kóród 
K K ; GyL. Christ. Kováts conj. St. Miklós (55) 
vall.]. 

3. a víz ~ a folyóviz folyását változtatja; apa 
a-şi schimba cursul; den Lauf ändern. 1722: 
az utrumb(an) fel tőtt darab széna rétecské(ne)k 
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helljén az én iffjuságom idején, ez előtt mintedgy 
36 esztendővel az Marus vize foj t és rend szerint 
járt, én is i tat tam ott marhát száma nelkŭl sok-
szor mikor osztán az viz onnét el ment vagy el 
változott az Berzenczei határ felé bellyeb nyomul-
ván, ezen . . . hely Porondul maradott [Algyógy 
H ; J H b XXXII/41]. 

4. elkerül; a pleca, a se duce; wegkommen. 
1813 : a bátyám pedig lehet hogy imitt amott 
ahol lehetett a gaz között kaszálgatott . . . , de 
hogy az Exp(one)ns Gróffné Az(sz)ony bé foglalta 
azt a kis hejet az eŏ Nsga Fogásába a bátyám is 
le tett további használássarol 's a Báró Huszár 
Telkéről is el változott [Berekszó Sz; BfR I I I . 
12/9 Pintye Luké (47) col. vall.]. 

elváltozott 1. megváltozott; schimbat; ver-
ändert. 1776 Egy űdő vártatva ki jőve Groffné 
Aszszonyom ŏ Nga ã Segestyéből egész elváltozott 
ábrázattal, és egy Kis Scabellumra az óltár előtt 
térdre álván, s viszszá tekintvén, engemet magához 
inte, s, nagy fel indult 's, háborodott állapottyában 
hozzám igy Szólla: No édes Tisztartóm esketik 
Annikót [GyL. „Adalbertus Biro siculus ex Csik 
Kartzfalva nunc residens in Pago Csokfalva" vall.]. 

2. ~ bot kb. törött/tört bor ; vin tulbure ; trüber 
Wein, Bruchwein. 1756 : 1745be termet, Vrmŏs, 
és muskatály el változott Borok [Nagyrápolt H ; 
JHb XXXV/35. 18]. 

A jcl-re 1. az ÉrtSz értelmezísít: - bor fćnyót vesztett, 
zavaros bor; törött bor [i. h. tört 5. al.] 

elváltoztat 1. megváltoztat; a schimba; (ver)-
ändern. 1703: Hogy penig abol a valagatas vagy 
iragatasbol valami kereskedés ne legjen, Kgld 
mig öszve nem gyűlnek a Hadnagjok, és egészen 
végb(en) nem menjen az elírás neis jelentse meg 
senkinek liogj illyen valagatas vagj iragatas lészen, 
hogj az Hadnagjok megh otthon az Hazoknal el 
ne kezdgjék az alatok valóival (!) az alkuvást 
és Kott ja vett jét . Meg leven penig az elirás Kgld 
előtt. ne legjen szabad az után se Hadnagjnak sem 
senkinek el változtatni fizetésért [UszT IX. 77. 
69 gub.]. 

Szk: ~ja ülését ülőhelyet változtat. 1813 meg 
szégyenlettem magomat, és el változtatván ülé-
semet, ültem a ' Czéh Ládájára a Tűzhelyre [Dés; 

56. 41—2] nevét ~ja a. nevét megvál-
toztatja. 1665/1754: Az nevemet én a Társ-pohár 
adással Kolosváratt változtattam el, . Azon 
fellyül jelt vőttem fel, mely áll egy héti bérembe 
vagy valamivel többen [Kv; AsztCArt. 26. — 
RAz ifjú mesterlegény]. 1738: Trippon Andre 
nevű Jobbágya . . . Vaji Judi t t Aszszonyt 
soha is el nem hadja . . . igaz nevét el nem változ-
tatja [Kendilóna SzD; Klob.]. 1757 : Néhai Kakuts 
Mihály pedig bizonyosan tudjuk hogy Nms Ud-
varhelly székb(en) Füle nevű Faluba szokott vólt, 
és ottan vezeték nevét elváltoztattván hivat ta t ta 
magát Szuszékos Mihálynak [Szováta MT; IB. 
jb-ok vall.]. — b. nevét felcseréli. 1569 : Cherenj 
Clara Azzony Az Ew Annya, Az Ew Eleoby wra-
nak az meg holt Jztrigj mihalnak Newet El val-

toztata volna Es mas ferhez Thwdny Jllik Kwn 
ferenchez Menth wolna [Mányik SzD; IB VI. 
225/13]. 

2. elcserél; a face schimb, a schimba; (ein) / 
(um)tauschen. 1746: az Magyar Keresztesen az 
Inak Sorté divisionis jutot t Török buza főidét 
harmad esztendővel ennek előtte az J akara t tya 
nélkül el változtatta és colálta . . . tavalyi esz-
tendőben pedig éjtzakának idején . . . azon el 
változtatott főidben termett Tőrök búzát meg 
szedte és el vitte [Torda; T J k I I I . 2]. 

3. kicserél; a schimba (două lucruri între ele) ; 
ver (aus) tauschen. 1679/1681 : Vannak à Jószág-
b a n ) oly Timarok kik mestersegek szerint tar-
toznak szolgálni, azok(na)k adasso(n) bőröket ki, 
s készettesse(n) mennel tőb kordovánt, es 
Bagariat véllek, meg jegyeztetvén à bőröket hogi 
el ne változtassák [Vh; VhU 678]. 

4. kb. eltelepít; a m u t a ; umsiedeln, versetzen. 
1797 ollyan kemény és a ' Ioszágbeli embereket 
ok nélküli is meg támadó ember volta, hogy ha az 
Isten innen tsudálatoson el nem változtatta volna, 
a’ Joszágbeli Emberek (ne) k keze alatt el kellett 
volna pusztulni [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 
21. - aA tiszttartó]. 

el változtatás megváltoztatás; schimbare ; Um/ 
Veränderung. 1796 : Fundamentum nélkült vitat-
tátik azis, mint ha meg nem bizonyittatott volna, 
hogy a’ Toroczkai lakosok, az Austriából jö t t 
Vas míveseknek maradéki volnának, mint hogy 
azok szabadságban élő emberek voltanak, a ' To-
rotzkaiak pediglen Parasztok légyenek; mert az 
eredetét a’ szabadságnak, vagy elébbeni állapotnak 
el változtatása el nem törölhette [Mv; TLev. 
5/16 Transm. 65 tábl.]. 1797 ezen Kis Körös 
Erdő . . . mig meg nem fogyott, és kissebbült 
az Erdölés mián Nagy Körösnek neveztetet t ; A' 
Nagy Körös Erdő pedig viszontag Kis Körösnek 
h ivat ta to t t : És így következésképpen a ' Neveknek 
el tseréléseket és el változtatásokat az Erdőknek 
nagyobb ki terjedése, és derekasabb volta okozta* 
és okozza [Szentgothárd SzD; Wass. Conscr. 365]. 

el változta tik elcseréltetik ; a fi schimbat ; 
getauscht werden. 7862: egy jo kosár meddü 
anya méj el változtatott [HSzj meddő-anyaméh 
al.]. 

elváltoztatott elcserélt; schimbat; umge/ver-
tauscht. 1746 az Magyar Keresztesen az Inak 
Sorté divisionis jutot t Török buza főidét harmad 
esztendővel ennek előtte az J akarattya nélkül 
el változtatta és colalta tavalyi esztendőben . . . 
azon el változtatott főidben termett Tőrők búzát 
meg szedte és el vitte [Torda; T J k I I I . 2]. 

elvan 1. távol van ; a fi departe; fern sein. 
7 769: igen keményen vigyázzanak azokra is kik 
bizonyos ideig házoktol el voltak, avagy vándor-
lottak [UszLt XIII/97]. 

2. alig vala el alig-alig/alighogy élt; abia mai sufla; 
kaum am Leben war. 1597: Sardine . . . mind 
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megh kerdeze hogi mit mywelt az vra uelle az 
leankais mind megh bezelgete mint niomta volt 
egizer a kertben meg . . . latam ackor hogi chiak 
alig wala el az leanka [Kv; T J k VI/1. 99]. 1842 
azon goromba . . . Ember engemet mejbe fogott 
s úgy a’ falhoz lőkőtt, hogy alig valék el [Dés; 
DLt 1843. évi iratok közt]. 

elvándorol a pleca dintr-o localitate, a pribegi; 
ab/wegwandern. 1745 : Kovács László, innen ell-
vándorolván . . . lakott Kolosváratt, onnan viszszá 
került volt ide, de ismét el kerengett, ugj hallyuk, 
hogj Debretzenben volna [Nádasd Sz; WLt]. 
1753/1781 Toma nevű Fia . . . valahóvá el ván-
dorlott [Középfüld K ; J H b K LII/4]. 1758 : egy 
szóval mi ra j tunk az huzas, vonás Sattzoltatás 
igen nagy és Terhes; mely miat Tiz Sátorbol 
állo Czigányok kéntelenittettenek el bujdosni és 
el vándorolni [Nagysomkút Szt ; TK1]. 1760 : 
Déda Vonya . . . innét el vándorlott es bujdosott 
[Nyárádtő MT; TSb 26]. 1762 k. : Ráczos Szimeon 
még ifiu Legény korában vándorlott el [DLt Li-
ber Inventationis]. 1769 : igen keményen vigyáz-
zanak azokra is kik bizonyos ideig házoktol 
el voltak, avagy vándorlottak [UszT XIII/97]. 

el vándorlott plecat dintr-o localitate, pribegit; 
ab/weggenwandert. 1836: a Járásbeli Tkt Cz Biro 
Ur ki rendeltetett a ' végre, hogy az érintett adosok 
hátra maradott Javaikot, ki keresvén, azokbol az 
el vándorlott Adossokot illető adósságig tégyen 
eleget [Msz; SLt Vegyes perir.]. 

elvánszorog 1. nagy nehezen elvonszolja magát ; 
a se tîrî cu chiu, cu vai ; sich mühsam fortschleppen. 
1762 Prandus Mihállyis a mint lehetett el ván-
szorgatt Damián Bironak panaszolván mint 
bánt légyen keze alatt való eŏ Nga embere vélle 
[A. kosály SzD ; JHb] . 1799: a ' Molnár házig alig 
tudtam el vánszorogni [Náznánfva MT; Berz. 
4. 31 N. 27]. 1803 : Portsaimi László Ur valami 
Sertéseket a’ Dadai János Uram Hellyéröl ki 
kergetett, és a’ Deberke parton édgyet meg ütött 
égy karóval, dë azis el vánszorgott osztán a ' 
többi után [Dés; DLt 82/1810]. 

2. nagynehezen eltelik; a trece greu; schwer 
vorüber sein/vergehen. 1729 : Hogy a böjtöt köny-
nyebben tölthessem, esmét el fordultam vala fá-
radni inkább, mint vadászni, mivel éppen sze-
rencsénk nem lön, . . . Szép viz fele menvén keres-
tet tem valami friss vizát, bizony tiszta lelkem-
ből jobbal kedveskedtem volna, ha kaphattam 
volna, de már I(ste)n kegyelméből majd a böjt 
is el vánszorog [Somlyó Cs; Ap. 1. gr. Haller 
János lev.]. 

elvár 1. türelmesen vár vmire/vmit; a aştepta 
ceva cu răbdare; geduldig auf etw. warten. 1570 : 
Erzebet Dabo Thamasne, Azt vallya hogy tawaly 
hallotta Jgarto Lukachnetwl eo neky Mongya 
volt, ely Adam az zeoleot, eo kerdette . . . Myn 
Attha azt Monta hogy hat forinton, De ely varom 
addegh Mygh Teorwenyenek vege lezen, Eo azt 

Monta hogy Byzon ely puztwl, Am legen neky 
ely varom hat Eztendeigh [Kv; T J k I I I /2 . 112]. 
1599: azt monda Zegedy hogy . . . az v e g e z e t 
napott varja el es akkorra megh fizet fogjatkozas-
nékeol [Kv; T J k VI/1. 313]. 7606 : Jeoveo Vasa-
righ varion ell [HSzj vásár al.]. | Az palfi varam-
nak walo adossagbol pedig myert bwcziwuel walo 
satisfactiot Jgiert Jgier mostis az J : el kel wönnj 
az Anak, az mj penig nezj az kezessegöt, hogi 
meg tartottak, Ara es anak gond wiselesere az 
Jnek legien gongia, de mjg gongiat wiselj, az meg 
Zabaditasnak wgi mint első rendben, 15 napig 
s ha adig nem lehet, wizot (1) 20 napig, ha mind 
az sem lehet, harmad renden 36 napig el kel warnj 
az actornak [UszT 20/83]. 1650 : Egiedfi Gergeli 
Vadaz Mihalitol ket forintot ker vala széna a r r a t 
Vadaz Mihali . . . arra kere hogy varya el az Se-
gesvári Sokadalomigh [Csekefva U ; UszT 8/64. 
61a]. 1653: szekere inke t . . . közelebb, kereken úgy 
állatók, hogy egy kaput hagyánk raj ta , a szekértá-
boron és elvárók a császárt [ETA I, 133 NSz.]. 1683: 
Alvinczi Péter vra(m) ŏ kgmeis igirte volt előt-
tünk és általunk, hogj . . . Szent Katalin napjáig 
el várják ŏ Kgmeka [Alvinc A F ; Incz. V. 17. -
*A fej-i adományul neki ju to t t Fejér m-i Preszáka 
kibocsátását]. 1770 : A Bornak és pálinkának arra 
egyszer mászor mikor Lehet ugy fizettük be egy-
szersmind be fizetesere Nem kenszeritettek ugy 
hogy néha esztendeigis el var tak erette [Babuca 
Sz; IB]. 1811 : Sz. Josef napig is el vár az áráért 
[Dés; DLt 147]. 

Szk: várjátok el csak! vár ja tok csak 1 1653 : 
Básta ugyan felállott, job kézre a szekeriben 
hátra fordulván és ujjával fenyegetvén mond: 
„Meglássátok azt, hogy jótétemért megtréfálátok; 
de én is esztendőre adok néktek oly pohárt igen 
jó teli mértékkel, hogy meg nem üiatjátok. Vár-
jatok el csak! [ETA I, 59 NSz]. 

2. kivár; a aştepta; ab warten. 1592 Hogy 
az kÜenczj forintra ra teoteotte(m) kezest kiwan-
tam az pap tol hogy kezembe (n) bocziatia, miért 
hogy az en penzem oda volt az kezeseket megh 
Indítottam az napot Zent Georgy napiat el vartam 
mikor kezembe(n) kellett boczyatny az eoreok-
seget, az Z(ent) Georgy napia ell műlwa(n) az 
kezesek kezembe(n) bocziatottak m<ert> vgy is 
leottenek volt kezesek [UszT]. 1599 : monda Ke-
lemen vram hogy az pénzért Ieott vol(n)a, Kjre 
amaz monda hogj megh el nem Jeot t az v e g e z e t 
nap . . . a vegezet napott var ja el es akkora megh 
fizet fogyatkozasnekeol [ K v ; T J k VI/1. 313]. 
1661 csak legyen Csendesseghbe, varja el holto-
mot az levelek mind megh Vadnak s olly emberre 
biszta(m) hogy egy altallya(n) ö kgme kezeben 
akadnak, I(ste)n engemet ugy segülyen s ugy 
aldgyo(n) megh az I(ste)n [Šófva BN; Ks 41. 
K]. 1716 : az Ngd tudósítását alázatoson el várom, 
ha azon két Pipey Deszma bort, mély még meg 
vagyon, vagy masokot, mélyékét kűlgyék alá most 
Praeméndára [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodoſ 
Márton lev.]. 1765 .ĕ akármelyik A. . . . nem 
tartozott el várni hogy aztis meg vágja*, hanem 
magát artatlanul oltalmazhatta ütéssel sŏ t ölés-
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selás [Torda; T J k V. 254. - *A vagdalkozó Mur-
vai János]. 1828 ; Az emiitettem közelebbi gyű-
lésbe is már bé menetelemmel a Czéh a böv beszél-
getésre eléggé el lévén készülve, a Remekek bé 
mutatását el vár tam ugyan, de azzal kén te len í -
tettem a Czéhot oda hagyni [Dés; DLt 581]. 
1858 : Ha fizetesi ra taka t pontoson meg nem tar-
tanám az esetben a terminus u tán tiz napot el-
várva, ha ez alat t is a r á t á t ki nem fizetném, a 
tulajdonos (vagy örökössei) jogosítva légyenek a 
terminus eltelte u tán fizetetlen lévő haszonbéri 
részletet . . . hatos kamat jával legrövidebb szoper 
(0 után felhajtani [Kendilóna SzD; TKhf 15. -
A Kővár vidéki uradalomra von.]. 

föltétlenül számít vmire; a conta neapărat 
Pe ceva; unbedingt auf etw. rechnen. 1606 : 
megh kivanom az szegeoczeget es ell var ja ezten 
fţapigh [HSzj szegõdség al.]. 1629 : jeoy ki csak 
bizony el varlak [Mv; MvLt 290. 156a]. 1722 : az 
•JjörŐkbúzabol • • • hany fuka vámot vegyenek 
£sád parancsolattyát el várom [Abosfva K K ; Ks 

Perger György lev]. 1770 k. : Instantiánkra 
oltsen tejendŏ resolutiojat alázatoson el vár juk a ' 

^éltosagos Famíliának [Torockó, TLev. 9/14]. 
1800; Ezen Expressusam által küldendő válaszát 
el várom [Gerebenes T A ; Ks 34 Szásznyíres I. 9]. 

8^0 : tudosittását el várva allandoul maradtam 
atyafi szolgája Kovács Sándor [Bözödújfalu U; Pf]. 

megkíván ; a pretinde ; erfordern, verlangen. 
1625 : Az mint az J t t u s Replicatioiaban azt 
As(se)rallia hogi az atiam aiandekon a t t a uolna 
nekj azt az heliet . . . ezekre azt breuiter mongiuk 
el uariuk hogj Doceallion hogj aiandekon a t ta 
az attiam [UszT 22b]. 1670 : az Inc ta I(ste)n 
eile(n) v a l o káromkodását tagadgia, hogy a 'mint 
az A. vadollya, ne(m) Iste(n) teremptet te volna 
labor t , hane(m) az őrdőgh, az (!) nem mondta 
£{na . . . el varjuk, ha velificaltatik az Inctanak 

abbeli dolga, . . . convincaltassek [ K v ; T J k 
IH/11. 20]. 1683 : Kegyelmed valaszat el varvan, 

sten oltalmaban ajánlom Vram kegjelmedet [Diód 
Incz. V. 20]. 

vki eljövetelére bizton számít ; a conta cu 
oată certitudinea pe venirea cuiva; auf die An-
uuft j s sicher rechnen. 1653 : Egyszer az Apafi 
astélyára . . . kijöttek vala s , hogy megvegyék ; 
e amazokb emberül forgódtanak, sűrűn lőttenek, 
* nem fértek hozzájok a jó lövéstől; elmentenek 

^kkor, de igírték azt, hogy esmét vá r j ák oda rövid-
• ••• Mondák az ebesfalviak: , ,hogy immár 
jonének el bár, bizvást elvárják őke t " [ETA I, 
J - *A medgyesiek. bAz ebesfalviak]. 1714 : 
^zebenbŏl egy Asztalos legeny jö t t , elsŏb(en) 
Penig mind az Kŏvendi Ur(am) nevével volt ide 
valo jövetele meg kénáltatván az elsőbb B : Mes-
tereket következvén az kenaltatas Kovendi Ur(am)-

a mikor meg kenalták becsülettel vévén azt izente 
n?gy el var ja de a kénáltatás kŏzb(en) mitől 
viseltetven Szabó György Ur(am) az Legént el 

késértette hanem maganak h a t t a melly dol-
gáért esett volna bŭntetesb(en) in fl: 4 [ K v ; 
^ŞztCjk 80]. 1843 : Vatsorára, mikor hir tétetik 
szívesen el vár juk [Tarcsafva U ; Pf Rá t z Joseff 

lev.]. 1847: a lelkem Anyám . . . magát áldozo 
hetibe elvárja [Kv ; Pk 7]. 

el várakozik gyak türelmesen v á r ; a aştepta cu 
răbdare ; geduldig warten. 1756 : meghagyatik 
. . . az mester asztalra valo költség is, csak hogy 
az articulus szerint azért tartozik a céh eszten-
deig el várakozni [Dés; DFaz. 16]. 1770 : a ' ki 
árult Bornak és Pálinkanak arrat pedig egyszer 
mászor kertek be nem egyszersmind tsak mikor 
menyit Lehetet esztendeigis el varakozták (!) 
utanna, a mint hogy en máis (I) adós vagyok 
Pálinka arraval [Babuca Sz; IB. Volg. Szároz (60) 
jb vall.]. 1787 : Én mindezideig tartózó köteles-
ségem szerint el is várakoztam, de már most 
talám rollam el is felejtkezet Nagytságod [Born. 
Bágyi Ágnes br. Bornemisza Ágneshez]. 

elvárandó bevárandó; de aş tepta t ; was abzu-
warten ist. 1875 : Előbb elvárandó a megintés 
eredménye s lia . . . nem fizet, czélszerűnek lá t ja 
a p(resbite)rium a felhozott kiegyenlítési módot 
[M.bikal K ; RAk 309]. 

elvárás várakozás ; aşteptare ; Erwartung. 1808 : 
kénte lení te t tek Venni hitelbe 100 Véka búzát 
. . . a ' jövö . . . Sz. Miháj Napjáig . . . melly 
summa gabonának a terminált napig valo el vá-
rásáért igérének . . . minden két Véka u t án egy 
egy nap számot sarlóval 20szat Kapával 20szat 
Kaszával 10 Napszámakat [Füzesa ; Bet. 5. — 
•Ördöngösfüzes SzD]. 

elváraltatik a fi aş tepta t ; erwartet werden. 
1832 : Az ezen K i r : Só Tisztségnél lévő Géppely-
lyes Lovaknak a következendő idei Téli tar tásokra 
a meg kívántató szénát, és zabot administrálni 
szándékozok, a meg jedzett napon reggeli 10 órára 
25 Rf. C.P. mint Bán pénznek előre valo letétele 
mellett, . . . az ide valo Tisztségi Cancellariaban 
elvárat tatnak [Torda; TLt Praes. ir. 1158]. 

elvásárlás elköltés ; cliL-ltuire ; Ausgobe/wendung. 
1579 : Vegeztek eztis hogy Az Saffar poigarok Az 
varas pinzinek el vasarlassat senkire íie byzzak 
hane(m) eo magok vegienek mindent és az saf-
farlasba eo magok foroggion . . . Ne byxza az 
varas pinzet sem Imidé sem amoda ne byzza, 
hane(m) az eo maga keze foroggion benne [ K v ; 
T a n J k V/3. 205a]. 

elvásik elkopik/váslik; a se toci ; abgewetzt 
werden. 1699 : Miháczfalván vágjon edgj Malom 
ház . . . Ezem malom négj kŏvŭ , melynek folyo 
kövei ige(n) megh vásottak, alkŏvei penig el 
hasat tak és el vástak hogj ezen tul csak hamar 
mind az folyo kövek helyiben mind penig az 
alkŏvek helyiben mas kévántatik [AF; LL t 
Gyulafi László lelt.]. 1736 : Lo u tán járó de el 
bontot t Tár Szekér 1 mellynek fá ja el vásot t 
és rökönyődott [Mikefva K K ; Conscr. X I I I / 1 . 
171]. 1776 : fizettem . . . Az Ekék Marok vasára 
Sing vasat, ugy m i n t : az Ekék fejire hogy Mr-
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telen el ne vássanak [Mezőméhes TA; Wass]. 
1807 Szekere Ekeje volt vasas Boronaja pedig 
fából volt Székelly Mihally Uramnak, tsak valami 
négy vas fog volt benne mellyek(ne)k vasai Faii 

. az Oeconomia foj tatás miá viselődtek pusz-
tultak el vástak [Sinfva TA; Borb. II] . 

elváslalódik elkopik/vásik, elváslik; a se roade/ 
uza ; abgewetzt werden. 1733 Fazakas Mihály 

a’ Mesterhez ment, s ŏ jovaslotta a' mester-
(ne)k hogy vegyék le a’ kis harang kötelét ne 
vaslalodjék mind el a ' kötél [Hévíz N K ; JHbT]. 

elváslott elkopott/vásott; tocit, uza t ; verschlis-
sen, abgenutzt. 1794 : Találtatott ezen Ház Pa-
dimentumaba 30 szál igen nagyon el-vaslott 
kopott Dészkák [Szentmargita SzD; Ks 68. 
49. 41]. 

Ha. 1794 : el váslottak [Dob.; Ks 76 Conscr. 51]. 

elvásolódik elkopik/vásik, elváslik; a se toci; 
abgewetzt werden. 1578 az malmok mind keő-
uesteől vasastol Veres Istuane, mikor azok 
a keouek es vasak el vasolodnak, mind az ketten 
eggiara(n)t epithik, es egiarrant vezik haznat 
[Hsz; Bál. 1]. 

elvásott elkopott; toci t ; abgewetzt. 1836 Egy 
avaték Eke el vásot hoszszu és lapos vasaival 
[Szászerked K ; LLt gr. Lázár Pál utódainak 
összeír.]. 

elvbarát tovarăş de idei; Gesinnungsgenosse. 
1854 úgy hiszem, hogy örömtelen éltem lehuny-
tával, ha kebel 's elvbarátaim lapozni fogják 
egykori igénytelen lapjait szerény emlékemnek 
. . . némi felvilágosításokat is találhatnak benne 
[ŰjfE 5]. 

elve vmin túl eső rész; partea/ţinutul/regiunea 
de dincolo (de ceva) ; jenseitige Gegend. 1625 
Az víz elue való mezeoben egi dŏlŏ föld [Uzon 
Hsz ; BLt | Az uiz elue Való hatarban [uo.; EHA]. 

Hu. 1564 terras Monostorién(ses) Arabiles wul-
go Agyagas Elwe d(i)ctas [Kv; KvLt Fasc. S/2]. 
1571 : In hydeluea [Kv; Szám. 1/XIII. 439. — 
a E máig élő hn-re 1. még KvTel. 5 6 - 7 ] . 1580 
Zalka-elve [Dés; SzDMon. II, 214, ETF 101. 
54]. 1582 Nehez matt ias valia hogy hidelwe 
talalkozot reayok olcziardy miklos es Zolitia meg 
tarsaiúal egiettembe [Kv; T J k IV/1. 97]. 1585 : 
Derek elwe alias Keopeoczy Rethy [Mv; MvLt]. 
1607 Becz Imreh Uramtol mi falusteol (!) megh 
akariuk uala ualtani az feketes eluet [Szentimre 
Cs; BLt 3]. 1636: Viz elve az Kupán Zegiben (sz) 
[Uzon Hsz]. 1650 hidelue new hatarb(an) [Ki-
lyén Hsz]. XVII. sz- köz. : feketes elue [Kozmás 
Cs]. 1663: Szamos Eluen [Gyalu K]. | A Szent 
Imrehi alsó hatarba(n) olth Eluen az Kerek főid 
(sz) [Szentimre Cs]. 1666 : Az Viz elve [ülyefva 
Hsz]. 1685: ò l t elve az felseo lábban (sz) [Sze-

merja Hsz]. 7690 Vizeivé való hatarban [Kökös 
Hsz]. 1692 A Vizeiben (!) egy nyüacska [Várfva 
TA]. 1694 : Tusnádelve nevü helyben [Lázárfva 
Cs]. 1695 Az Csigolyab(an) az Vizelve(n) [Szo-
tyor Hsz]. 1703 : a Vizelbéb(en) (!) lévő örökség 
[Backamadaras MT]. 1711: A Vizelb(en) (0 
van egy darab retecske [Várfva TA]. 7720 Sz-
Imrén Olt elvett az Patakon . . . Fűrész, és malom 
hely [Szentimre Cs; Hr]. 7727 Az Viz-elve 
nevű helyben melynekis vicinusa egj felöl az 
Nyárád [Backamadaras MT]. 1728: Olt elbe 
(!k) [Aldoboly Hsz.] | Olt elve mezőben [Illye-
fva Hsz] | a Viz elvin (sz) [Szotyor Hsz]. 1750: 
Az Ny áradon tul az Vizeibeben ( ! ) [ B a c k a m a d a r a s 
MT]. 1751 : Az Nyárádon tul az Vizelvében[ uo.]. 
1754 a Vizeibe (!) nevű hellyben [uo.]. 1757' 
a Nyirelve (sz) [M.gyerőmonostor K ; KHn 78]. 
1766 (Egy föld) Vágjon Túl a vizén a ' Vizeiben 
(!) nevezetű hellyben a Vicinussa egy felöl a' 
Nyárád folyamja [Backamadaras MT]. 1769: 
a Nagy Rétben Viz-elve felöl [Bögöz U]. 1770: 
a Nádasélvén [Vista K ; K H n 271]. 1772 : A 
Feketes Elve nevezetű Helly [Kozmás Cs] | Ólt 
Elvénybe (!). Olt Elvén [Tusnád Cs]. 1832: 
A Vizeibe (!) (k) [Várfva TA]. - A jelzet nélküli 
adalékok az E H A-ból valók. 

Az elve köznévnek erdélyi víznevekben való előfordulására 
és néhány más hn-i adalékra 1. AJÉ 374 — 5. — A hn-i képződ-
mények közé tartozik a Havaselve 'T ransa lp ina ; Munténia és 
Olténia egybefoglaló neve' hn-i összetétel is. Ęr re a legrégebbi 
adalék Erdélyből 1577 tájáról a KolGl-ból idézhető: haúas 
elúe: transalpinos (!) [NyF 45 .33 ] . Néhány más XVI . sz. 
végi — XVII . sz-i ada lék : 1579: az Tőrök chazar myndt 
howassalbol mynd moldoabol kergete [ K v ; Szám. I /XVIII* 
24}. 1585 J ú t a Nagy Gaspar . . . Havaselfoldebol postán 
[ K v ; i. h. 3 /XVII I . 14a Gellien Imre sp kezével]. 1595: Sinafl 
Bassa el zallot volna, Hawas elv földeböl, és el f ŭ t o t volna 
Wrúnk ö fge hada elöt [ K v ; i.h. 6 / X V I I I a . 244 i f j . Heltai 
Gáspár sp kezével. — Báthory Zsigmond fej-nek Bocskay 
Is tván vezette serege elől]. 7595(16/4: az fejedelem Havasel-
földében jára [BTN 42]. 1603: Havaselföldébŭ l [SzO VI, 6]. 
1606: Havaséi földéből | az havaselföldi v a j d á t és főnépeket 
sollicitálja <Rá>cz György az segítségért [i.h. 1 4 - 5 ] . 1625 >' 
Hauas elfoldibe [Szentgyörgy Cs ; BI , t 3]. 1627: Havaselfölde 
[SzO IV, 232]. 1670: Radnától fogvás t le Havaselföldéig vala-
mennyi káros praetedens lehetett , azoka t ők mind összegyűj-
töt ték ide Tatroshoz [Bodola H s z ; SzO VI, 328]. — A Havas-
elve - Havaséi országrész-név az tán a X V I I . század elejétől — 
az elü - elv(e) közszói elavulása és így a hn-i összetétel tag-
jainak elliomályosulása mia t t — a Havaséiföld (e) összetétel-
ben előreható mgh-illeszkedéssel Havasalföld (e) a lakban volt 
használatos. Az eredeti és az illeszkedćses alak közötti küzdelem 
azonban csaknem egy századig t a r t h a t o t t , hiszen a Havaséi-
földe formára bizonyságul utolsó ada lékkén t a fent i 1670-ból 
valót, míg a Havasalföldére a legelsőt má r 1600-ból [SzO IV. 
137], de Hovasal-ra már 1579-ből (1. fennebb).] idézhetni. 

elveendő 1. (ki)járó ; ce i se cuvine ; gebührend. 
1733 Conciudaltuk hogj . . . az Mester uram(na)k 
Didactrumajért eddig el vőt t s ez utannis el ve-
jendő zállagokert admonealtatvá(n) ad Octavu(m) 
az zalagnak vraj, hogj ha intra octavum ki nem 
váltyák Zállagjokat Egyházfi Atyánkfiai facul-
táltatnak el adatni mindenik zállogat [Dés; 
J k 439a]. 

2. járó; ce se va lua ; gebührend, zukommend. 
1783: méltóztassanak . . . az i t ten való Praesi-
diumbéli Commendans Vitéz Kapitány Urat 
requiralni, hogy elfogattassék ezen Excessivu* 
ember és gonoszságaiért elvéjéndo büntetése 
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véget az I. Regimenthez kŭldettessék [Mv MbK 
XI. 68]. 

elvégez 1. véghezvisz; a îndeplini/face; ver-
richten. 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; TanJk V/3. 28a]. 1597 Emle-
kezem arra hogy Kadachy es Kobatffalva közt 
ualo gatlasra hittak es kertek volt az zekteól 
Gafalvi (?) Jánost és Antalffj Mattiast, mikor 
azt az zek at ta emberek azt el végeztek volna, 
az kis kobatffaluiak es Demjen Ferench hyuak 
az peres helyre az Demjen Ferench hazanal való 
kópire [UszT 12/82]. 

2. befejez/végez; a termina; beenden. 1552 
Hogh az level irast el nem viggeztwek volna, 
iuue hozzánk Dacho Pal [Torda; LevT I, 95 
..Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor Ferench" 
Batori András erdélyi vajdához]. 1568 az zabo 
balint zoleyebe myel vala, ez ez lean, es a myet 
el vegezte volna, hat akor zabo balint egy palas-
tot woth el tőle, az leantul es az lean tudomant 
ton róla nekeín [Kv; T J k 200]. 1590: I t t most 
vgy lakik velle mint parazna paraznawal. Ebe-
déin) voczioran melleie wltety mint mas Jámbor 
feleseget mikor az vocziorat el vegezik fiait az 
hazbul ky wzwe(n) kette(n) marad az hazba(n) 
[UszT]. 1591 24 May Hidkapwtt hogy el we-
geztyk Ital pinzt a t tam az Drabantoknak f. d. 
6 [Kv; Szám. 5/X. 20]. 1600 Mierthogi betegh 
voltam en maga(m) az ki ot gondot viselt ammegh 
el vegeztek, eteleuel italaual ammit neki a t tam 
tezen f - / / 3 2 [Kv; i.h. 9/IX. 54/. 1617 az aza-
last elvegheztem ugyan eontheozthemis az tüzet 
az Azalo torkaba vgy indultam az zalad levenny 
[HSzj aszalás al.]. 1632 ket aztagok szemenek 
megh mereset az fel szorasa uta(n) biztuk az 
xde eleb specificalt cziwrbirora es hites polgarokra 
hac tamen conditionĕ, hogj mihelt el vegezik 
szórását, extractusban kwleőn kwleőn mindenik 
aztagh szemet feljratua(n), Praefectus vr(na)k 
m scriptes fide median(te) tartozzanak megh 
kwldeni [A.porumbák F ; UC 14/38. 191]. 
1674 : eŏ kigyelme ezen leveleben be irt savait 
(i) el vegezven, eŏ kgyelme . . . Versendi Miklós 
Ura(m), erős hitelis elŏtŭnk Confirmala, hogj 
ezen kiuűl ninczen mindenekben igy van, az mint 
előttünk referalta [Pókafva A F ; J H b XXIII /9] . 
1712 mikor községh maga munká já t el végezi 
elsőben . mint ha njakon kötve hoznak ugj jo, 
atkozodasal, morgolodasal dolgozik [Ksz; BCs]. 
1722 Az Makói méstér Embér visza jűvén 
haza sem ment hanem Macskason Szolga Biro 
becsei Ur(am) hazat sendelyezi Nekém azt mon-
dota ő kigyélme ha el vigezi eré jű [Szentpál 
K ; TK1 Mihály deák Szénás Miklóshoz]. 1734 
a vetemenyezest az felső kertben el végzettük 
tGyeke K ; Ks 99 Bíró János lev.]. 1770 : En 
az Somjaji hegyeken Levő Szüretet elvegeztem 
[Somlyó Sz; Borb. I I Szathmari János lev.]. 
1797; A Fejér és azon apró fekete Szüvának 
a szedését ma és holnap el fogjuk végezni [Szi-

lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1827 a 
Régjestrátor Urak nem végezték el a levelek 
sokasága miatt a Régjestrálást nem is fogják 
el végezni Karátson előtt [Bögöz U ; IB. Káli 
Nagy Boldisár gondv. lev.]. — L. még ETA 
I, 148, 152. 

Szk : elvégzi a baj át/dolgát. 1638 : Az Szőcs 
Mihály inasától is hallottam, az szájából, hogy 
ő is vele paráználkodott. Maga kérkedék vele, 
hogy Vincze István is oda érkezék akkor tá jban 
és jedtében el akarta hagyni, de az asszony meg-
fogta az monyát, nem eresztette addig el, míg 
dolgát el nem végezte [Mv ; MvLt 291. 142a—3b 
átírásban !]. 1639 : aligh varta Szekely János, hogi 
az tüzet be takarjak, mindjárást oda ment az 
Szekely Janosne Agjahoz háromszor dolgokat 
el uegeztek egj massal [Mv; i.h. 183a]. 1750 
ottan láttam nyilván való paráznaságát Kotsis 
Daninak . . . Simon Boritzával végig nézem a 
mig el végezték dolgokot [Kál MT; Berz. 12. 
92]. 1823 : a Gazdám szolgáloját Kolos vári Szöts 
Julit ki tsalta a Pitvarba, a kin ot t eröszakot 
is tet t , mert el végezte velle ba já t [Dés; DLt] 
•X* ezeket ~ vén ennek végeztével. 1567 azt 
monta Zócz Fabyan<né> az vranak hogy nem 
mer en velem perleny mynt az eb merth ha merth 
volna edig ele fogoth volna, es az vra azt monta 
neky hadnad el echer a bestye sok pereyt, Eze-
ket el vegezuen monda az aszony Zőcz Fabyane 
esmeth az vranak had yaryanak az bestye kuruak 
en ne(m) perlek ha zidnak enis az bestye kuruakat 
[Kv T J k I I I / l . 95]. 

3. véget vet vminek; a puné capăt unui lucru, 
a isprăvi; beenden, cin Ende machen. 1632 
eze(n) közbe (n) megh kette(n) ot feddódenek 
en el menek dolgo(m)ra es uizet meritek, az vdó 
alat mint uegeztek el feddódeseket en nem tu-
dóim) mert az viznek Zugasa miat ne(m) hallót -
ta(m) [Mv; MvLt 290. 103a]. 1653 Elvégezvén 
a mulatozást és a jóllakást ot t benn, kijőve a 
városból a fejedelem s mind Nagy András [ETA 
I, 107 NSz]. 

4. elintéz; a aranja/rezolva; verrichten. 1570 : 
Molnár Kelemen hythy zerent ezt vallya 
Eo penigh Jeot az kapun Eorzeokhez es az my 
dolga volt otth ely vegezte es be Jeot az kapwn 
egebet ennel Nem latot sem Thwd [Kv T J k 
III/2. 105]. 1607 mjert hogj az tizt az en wram-
tul vgy mint kezestwl ele keuana, az Att l i iafjat 
nem akar a kezbe adnj ugjan nem adais hanem 
azt monda hogj nem adom kezbe az At th iamfja t 
hanem el vegezem Az tiztel dolgath [UszT 20/ 
354 „Relicta Franciscj ozdj de ozdfalua" vall.]. 
1611 Boyer János ada erteswnkre keöniorgese 
altall, miuel hogy Boyer Jstuannal volt valami 
oztozas feleöl való vezekedese, melyet vgyan 
Boyer Istuannal ez exponens ennek eleotte ell 
vegezuin most vyobban ezen dologertt Boyer 
Peter haborgatna [Gyf; Szád. fej.]. 1666 bi-
zony mostis legh derekasabb(an) nem egyébért 
jöttem be hanem azért hogy eő kiglmevel való 
ebbeli dolgomat el vígezzem, s bizonyos Conclu-
sumot tigyek, eő kiglmevel tsak értsem az eö 
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kigle kévánságát [RLt 1 Basa Péter üzenete 
Viskj György déák kezével]. 

5. eligazít/rendez; a aranja/pune la punct/ 
soluţiona; ordnen, richten. 1546 Banffy Mag-
dolna azony Egy feleel, masfeleel . . Bo-
gathy Chaspar my atlialwnk thenek 
illyen zerzeesth Az ínynth Eleezer az fogoth 
vraym kezethek el wegezthek wolth, hogy az 
ke<z>a erdeebeel, Bogathy Chaspaar az Ew 
nemesi hazaath meg Eppyche Mostan mago-
kath meg gondolwan . . . azonyom Ew kegyelme 

keez penzyl aad Bogathy Chasparnak keeth 
foryntliotli, hogy Bogathy Chaspar ymmar az 
kezli erdeebeele (!) az Ew haza Eppylesere esz 
chenalthathassara sémi faath ne wagasson esz 
ne hordasson [Panotb; DanielO 5. — aÉrtsd: 
köz. b ?Panád KK]. 1554: Mw fogott Byrak 

Illyessy Cozmane Illyessy Christoph dolgabol 
teottwnk ilyen wegezesth ew keozottok Mind 

ewrokbol Santho foldbol Senafwbol az assonj 
Negyed Ressen megh maraggyon, a mint az 
elewth el wegeztek woltli ew keozottok, azon 
Rend tartasban az assonj elteig birya [Bölön 
Hsz; SzO II, 114]. 1568 : Myert penig hogy az 
bizonsagokbol nylua(n) ky teccik, mikepe(n) 
otúes gergel, otues orbant az egez ceh elot, ha-
misnak chyalard(na)k es tiztessege veztetnek 
mondota volt, mely zokert otues orban otet 
toruenbe akarta volna lelny, de az egez ceh, 
okoztok ezt le nyomta, ilie(n) okkal, hogy egiket 
az masikal meg kouetetek azon Ceh eloth, es egy 
masnak kezeth fogtak az kouetseg vta(n) 
ez okaert vegeztwk toruen zerent, hogy a mi-
keppe(n) a ceh el vegezte koztok, otues gergel, 
az kotelen el maradoth [Kv; T J k ' l I I / 2 . 178]. 
1578 Az hus dolgát penig eo kegmek a Ieowe 
gywiesbe akaryak el wegezny Egieb zwkseges 
dolgokkal ( kik ekedigis haladékba voltak: ) 
egyetembe [Kv TanJk V/3. 170a]. 1590 az 
al peres fogadasa zerentt dolgomatt el wezteglette, 
es engem nagy karba hozott, mert engem Pala-
ticzj wram Capitalison Ert t miért Jelen nem 
woltam es ertem zolo sem wolt melj dolgot tiz 
forintal wegeztem el Palaticz wrammal [UszT]. 
1637 Szemwnk Eleiben uiuen Az taualj Eszten-
deoben liueo Becziwlletes Diuisor vrainknak 
írásit, Deliberatioit, Megh Ertuen hogi mi formán 
vigesztek uolna el, Stenczel Janosne Aszszoniom-
mal, Adosságárul ualo igazítását maradót 
megh fizetetlen . Ezer száz tizenegy forint 
d 42 [Kv; KvRLt IV. 28]. 1653 (Borbély Kris-
tóf) a tanácsot az ő megfogásáért evocálá, és nagy 
törekedéssel kétszáz forintba végezék el vélle a 
fogságot [ETA I, 9 3 - 4 NSz]. 1730 : tudom 
bizonyoson hogy tőllem egy rendben 14 tyúkot 
lopott vala el Szakács Máttyás, Uram ő kglme 
utánna mene az erdőre, s — tizét haza hozá, 
s — annak utánna ugy végezé el Urammal az 
maga gonosz cselekedetit [Altorja Hsz; Borb. 
I Danka Interné Aszszon Jlona nb (60) vall.]. 

6. (nővel) véghezviszi dolgát; a-şi satisface 
pofta {cu o femeie) ; (Frau) erledigen, abfertigen. 
1640: Börvei Gyurka az ajtóhoz támasztotta 

volt Nagy Péternét, s ott el nem végezhette, 
hanem bevitte, s az ládára dőtötte s ott végezte 
el [Mv. MvLt 291. 2 3 3 a - 5 l a átírásban!]. 

7. elhatároz; a liotărî; beschließen. 1570: 
Tawaly Ely volt vegezwe hogy Ez Jeowendeo 
zokadalomba Semmy vamolas Neh lenne sen-
kytwl es semmybeol, hane(m) chyak az harsból 
[Kv; TanJk V/3. 16b]. 1578 Wegeztek eztis 
eo kegmek, mi keppe(n)hogy ez elót is el wegeztek 
volt, hogy az vtakat á zólók keozeot meg láto-
gatnak es meg epytenek [Kv; i.h. 169a]. 1618 : 
Az egy nap éppen eltelék, s el is végeztem, hogy 
reggel holnap csak az Nagyságodnak írott pasa 
leveleiért kell előmennem [BTN 113]. 1653: 
urunk ő nagysága Toldalagi Mihály által injun-
gálta nékem a gőrgényi udvarbíróságot, melyet 
midőn megértettem volna, eléggé mentém maga-
mat, de a semmit nem foga nálla, mert tölle el 
volt végezve hogy úgy légyen [ETA I, 147 NSz]. 

8. határozatot hoz; a aduce o hotărîre; einen 
Bescliluß fassen. 1600: az orzag el wegezte hogy 
asz kitt Zeore(n) meg talalnak nemes ember 
Marhaj aban aszt Bwchjewel kel meg adnj enes 
eszt kewano(m) ez ketek terwenieteol [UszT 
15/45]. 1754 falu gyűlésiben közönségesen el 
végeztük hogy Alsoné Asz(sz)onyomat a falus 
biro falu nevével azon Tanorok(na)k birodalmatol 
ellenze [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17a]. 

9. eldönt; a decide; entscheiden. 1589 k.: 
na megh Jőnek az feiedelemteol es Jo valazt 
hoznak tehát akor azto(n) derek keppen el ve-
gezek miel adgianak teobbet, az piacz zelben 
valók [Szu; UszT]. 

10. megállapodik/egyezik; a se învoi/înţelege; 
übereinkommen, sich vereinbaren. 1576 Jeowenek 
my eleonkbe zabad akarattiok zerint, egy feleol, 
Lazlo pap, vzoni predicator mas feleol kuty pe-
ter . . . , eleozzer eo magokba el wegezwen es 
rendelue(n) my eleottewnk j . . . , Kuty peter . . . 
ada . . . Lazlo papnak chyerebe egy zanto feoldet 
[Uzon Hsz; Kp 1]. 1585: Koúetkezik az my az 
púska por Malomra koltt Pulacht* (I) Istwan 
Vramat es Komiesz Ferencznek (így I) hattak 
wala megh B. Vram Tanaczúl hogy az Molnár 
Lorinczel es Molnár Mihalial meg zerzodgienek 
az Chinalasatol ö kegmek Tizen Niolcz forintba(n) 
wegeztek el melliet mégis fizettem Nekiek f. 
18 d. - [Kv; Szám. 3/XVIII. 36a-37b . -
•Nyilván a Pulacher csn elírása]. 1590 : mikoro(n) 
Vr Jsten az mi bodogh Emlekezetw feiedelmeonket 
Istuan kiralta mikor Lengely kiralysagra valaztak 
talaltuk volt megh keonieorgesseonk altal eo 
nagjsagat ketfalwúl, arrul eo Naga mi nekeonk 
kegielmes valaztis teon es leweletis Jgere melliet 
mégis adott, mely lewelnek az arra fizetesset 
mi kett falwwl el vegeztwk kire mi essik kinek 
hazara Jozagara eoreoksegire mi essek Jsten 
zerint [UszT. — »Bátliory Istvánt]. 1654: ez 
uigeziseket mi el ötünk el uigezuin, mind az ket 
ris . . . kezek be adasaual mégis erŏsitek [Dés; 
Hr 2/15]. 

Ha. 7602 ; el vigeztjk uolt [Jára MT; Berz. 
LXV/9]. 
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elvégezés 1. véghezvitel; îndeplinire, facere, e-
xecutare; Durchführung. 1595 ; kérik varosul 
biro vramat eo kgmet, hogy megh inchie az Zam-
weweo Vraimat, ereoltesse az tellies zamwetelnek 
el veghezesere eo kgmeket Minden restantiakat 
mindenekteol megh vegienek [Kv; TanJk 1/1. 
256]. 7799 el végezésit a dolognak meg akadá-
lyoztaták a számadó özvegy által . . . előnkben 
adott adosságbéli ollyan Contractusok, mellyek-
(ue)k Interessit fel vétetődni kivánta [M.egregy 
Sz; Somb. II]. 

2. befejezés; terminare; Beendigung. 1584 : 
Vasarnap, es Nagy Innep Napokon, predicatio 
es az Ceremóniáknak ell vegezeseigh semmy 
felet ne legien zabad Arwlny, se Az kapwth megh 
Nythnya [Kv; KvLt Vegyes I I I . 5]. 7728 : (Ha 
a mester) elein, közép vagj vége feleis fel hadna 
az munkát s másutt mást vállalna fel . . . akár 
honnét el hozathassuk és az Város munkájanak 
elvégzésére adigalhassuk [Dés; Jk] . 7808: Enis 
tartozom . . . az igért 50 Vforintokot vagy ré-
szenként a ' munka folyomotjához alkalmoztatva, 
vagy a' munka el végzésé után egyszersmind 
ki fizetni [Kakasd MT; DLev. 4 XLI] . 

el végezet 1. elvégzés, befejezés; executare, ter-
minare ; Verriclitung, Beendigung. 1666: Tavaszi 
szántáson Ugarláson kaszálason Aratason òszi 
vetésen el vegezetigh tartoznak az Urnák minden 
aap continualni szolgálattal [Királyhalma N K ; 
Ks 67. 46. 24a]. 

2. ~r6 végezetül; ín incheiere; schließlich, zum 
Schluß. 1589: Az Mészárosok zantalan sok zo 
íogadatlansagha Noha oly Nylwan wagion, Mint 
az Nap fenye, Mostan el veghezetre ebbenis 
eŏ kgmek varosul megli Akariak próbálni eoket, 
ha teokelletesek leszneke az eo Ighyreteknek 
vagy ne(m) [Kv ; TanJk IJ1. 113]. 

elvégezett 1. (el)határozott; ho tă r î t ; beschlos-
sen. 1573: ez May Napon egyreol egyre feyekent 
voxot adwan hozza, azkor ely vegezet Akaratyokat 
heleyebe (!) es Ereyeben akariak meg tartany 
[Kv; TanJk V/3. 73b]. 1584: (A) Lengiel kiral-
öak teokelletes el vegezet Akarattia ez hogy it ez 
varosba(n) meg epwllieon az Seminarium [Kv; 
i.h. 278b]. 1630; Czegej Vas János es Vas Gyórgj 
Vramek . . . hiuatanak engemet . . . czegebena 

az elmúlt Giula Fejer Varat celebrál ta tot Gene-
rális Gyóólisben(!) el vegezett Articul(us) Tartasa 
serint [Wass. - aCege SzD]. 

2. vall. 1560: Istennek el wegezet akarattyabol 
ha walamely mesternek történik ez wüagbol ky 
multa Es az felesege az myet myeltetni akaria, 
Egy egez eztendeig es három napig mweltethesse 
£Kv; öCArt.].1614; Istennek el vegezet Akarattia 
volt, hogi az fazakas mihaly elseo feleseget az eleok 
keozzul, ky vegíe [Kv; RDL I. 95]. 1638: tudom 
hogy az Istennek, el vegezet decretomma, hogi 
egiczer megh kel halnunk [Kv; i.h. 113]. 1653: 
{Bocskai) nem vette eszébe, hogy . . . a nagy Is-
tennek az ő elvégezett szent decretumából lettek 
<Ss lésznek mindenek [ETA I, 101 Nsz]. 

elvégezhet 

3. megállapított/szabott; stabili t ; bestimmt. 
1587: ket feó embert Akarnak varosul Valaztany 
ez Ieowendeó giwleskort az Áros Rend keozewl, 
kik eoket az el veghezet Rend tartas zerent igaz-
gassak es minden Alkolmatlan kereskedeseket 
tekozlasokat Coërcealliak [Kv; TanJk 1/1. 43]. 
1592: Miért hogi az feiedelem orzagaual el vegezet 
Limitatiot semmi keppen el ne(m) kerwlhettni, 
hane(m) az publicatio zerent altal kel benne menj, 
Biro vra(m) minden rendbeli Ceh Mestereket 
hiuasson be, es Inche megh valóba, hogi ehez 
tarchak magokat [Kv; i.h. 184]. 1816: Méltóz-
tasson az egész Társasága által el végzett és meg 
allitott vas futatást annak szokott büntetése alatt 
meg tartatni parantsolni [Torockó; TLev. 9/46. — 
aA torockói verős kovácsi társaság]. 

4. eldöntött ; decis; entschieden. Szk: ~ do-
log eldöntött ügy; res iudicata; lucru judecat ; 
entschiedene Sache. 1554: Ezeket Mw Byrak hy-
twnk Serent megh irtwk Hlyen kewtel alath 
hogh ha hol ez felywl el wegezet dolgokoth megh 
nem allanak . . . ket Saz forintot tegyenek wgh 
kezhessenek ebbe pert [Bölön Hsz; SzO II, 115]. 
1590: Ez mostany kapitan wra(m) perneszy Ist-
ua(n) wra(m) w k :me kapytanságabays Ez al 
pereseket tòruenyhez hyua(n) Jret te hozayok 
mo(n)dam Ez fòlyeb megy J r th dolgokath pat-
uarosnak mo(n)dom az El uegezeth dolognak megy 
ne(m) alassaerth [Farcád U UszT]. 1597: az el 
uigezett dolgott fel Bontana [Msz; BfRL 77. 
12]. 

5. végbement; efectuat, f ăcu t ; stattgefunden, 
verrichtet. 7596; Ha peniglen Főldwary Giórgy 
megli nem Elegetteneh az Kozãrwary Gergelly 
Jobbagitth ., az közöttók el vegezett cziereh fel 
Bomolhasson [Melegföldvár SzD; SLt DE. 8]. 
1606: Az vtan eòzze vezenek, mi(n)d kette(n) 
eòzze wtenek, mert az el vegezett dologh v tan tere 
megh Tibald Peter mert az hídnak keòzel az mas 
vegeig me(n)t vala, zauokot ne(m) vette(m) Annjra 
ezembe, de az wtesnek Tibald Peter león oka [UszT 
20/146 „Catherina Relicta quondam Petri Molnár 
In Fenjeda libera" vall. — aFenyéd U]. 

elvégezhet 1. véghezvihet; a putea îndeplini/ 
executa ; verrichten können. 7560; Senki egy mes-
teris tob myet fel ne fogadgion ha nem chak az 
menyt alkolmas wdeiyg ket legennyel es ket inassal 
iol meg Chinalhat es el wegezhet [Kv ; öCArt .] . 
1777: Ertem, hallom, az édes Anyám adta által, 
és a nagj Anyám a Joszágot, már annak 30. esz-
tendeje, lehetett volna eddig is keresni, most 
pedig a többi atyafiak híre nélkül el nem végez-
hetem [Dés; Borb. I]. 

2. befejezhet; a putea termina; voll/beenden 
können. 1590: ky techik azbolis hog el nem végez-
hettek tellyessegel, sem rendöltekis teöbeth az 
korchiomarosokra, Az mit feöl zeòdtem benne az-
rol zamotth at tam [Szu; UszT]. 1602: J t t Colos-
uarat t en az en zerelmes vramnak Kemeny Laz-
lonak faragtattam egy keowet Gywto Marionnal, 
. . . nem vegezhette el Gyuto Marton megh holt, 
kérem kdet Edes Bjro vram hogy kdis legyen 
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segitseggel [Kv; RDL I. 73]. 1740: az egész 
takarodáson, kaszálláson tudniillik és aratáson, 
sŏ t Torőkbúza kapálláson is gyalog szerrel szol-
gálnak mind addig valamíg el végezhetik, edgy 
szóval a ' mikor és a’ mire kivántatik az Vr dolgára 
haj tat tanak, melynek rendeltt ideje és szakassza 
nincsen [Runk TA ; Ks 89 Inv. 58]. 1797: A kutat 
még el nem vegezhetŏk mivel a szorgos dolog 
mián az Emberek el vágynák fogva a a (így!) 
Mezei Munkára de már ezután ahaz is ügyeseb-
b e n ) hozzá látunk [Szilágycseh ; IB. Fogarasi Ist-
ván lev.]. 

3. elintézhet/rendezhet; a putea aranja/ puné 
la punct ; ordnen/richten können. 1579: wylon 
kellet hyvatny az wicinŭssakat oka ez mert az 
Töb hatarokat el nem vegezhettŏk [Kv; Szám. 
1/XVIII. 31]. 

4. (nővel) véghezviheti dolgát; a putea aranja 
(o femeie) ; (Frau) erledigen/vergewaltigen können. 
1640: Kis Andrástul is hallottam, hogy Börvei 
Gyurka az ajtóhoz támasztotta volt Nagy Péternét, 
s ott el nem végezhette, hanem bevitte, s az ládára 
dőtötte s ott végezte el£[Mv; MvLt 2 9 1 . 2 3 3 a -
51a átírásban!], 

cJvéjjezodik 1. befejeződik ; a se termina ; enden. 
1577: (A számvevőknek) mindé (n) tyzteka az 
Regy io zokas zerent karachionba wegezeggyenek 
el Annak vtanna az walaztás zerent legien mindé(n) 
rendtartasnak kezdety [Kv; TanJk V/3. 155b. — 
a Ér t sd : tisztségviselésük] | En kett napp lakta(m) 
az erdeon migh az vallatas el vegezeodek [Küsmöd 
U ; DLev. 2. XVII IB] . 1586: ezt Akariak eo 
kginek mindé (n) Wdeoben megh tartany, hogy 
Karachon eleoi harmad Nappal Minden zam Vetel 
el veghezeoggyek [Kv; TanJk 1/1. 38]. 1653: 
Kaszálásnak és aratásnak idején . . . néha hamaréb, 
s néha késebben kezdetik és végeződik el az taka-
rodás [Cege SzD ; Wass]. 1681: az Dnus Officia-
lis ( ha az Nyári munka hamaréb el végeződik :) 
ă Banyakat vesztegh állani ne hadgia az Dnus 
Terrestris kárára ]VhU 61]. 1807: (A) felbe ma-
radott kert . . . ha gondviselés lész rea s el végző-
dik még fédik Szolgalhato lesz jo dárab ideig 
[Dés; Bet. 6]. 1836: A Málé szedés ésa el vég-
ződött [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev. — h 

Olv. ës]. 
2. véget ér ; a se sfîrşi ; ein Ende nehmen. 1653: 

Igy bánának akkor a kalvinista keresztyének a pá-
pás keresztyénekkel. És evei elvégződék ez az 
esztendőa | Ezeket én csak rövideden akarám emle-
kezetben hagyni . És azért az 1603-k esztendő 
végződjék el i t t [ETA I, 91, 124 NSz. - aAz 
1619. év]. 

3. elintéződik/rendeződik; a se aranja/pune la 
punc t ; erledigt werden. 1579: Mykor mend ezek 
el uegezŏttek uolna, tőnek illie(n) czyereth egj 
massala . . . az ô vegezes leuelekbe megh I r th modok 
szerent, husueth másod napyan, 1579 Eztendóbe(n) 
my elŏttwnk az dolog el uegezŏdnek [Szükerék 
SzD; J H b K XLV/14. - a Köv. a csere részle-
tezése]. 

elvégeztet I . véghezvitet, végrehaj ta t ; a face 
sä se execute; durchfíihren lassen. 1672: Kglmes 
Aszonyom az buza aratast Istennek hala el végez-
tet tem [Katona K ; UtI] . 1674: ha az Circalas 
miia az emberek el nem vonodnak vala edig 
az szántást el vegeztettem vona [Bethlen 
SzD; BLt 7]. 1716: a Zab vètést él végész-
tétém de az jobbágyok szénátlansága mján igén 
nagy bajai ugy hogy el dőlt az Marhajok az ba-
roszdába [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor Márton 
lev.]. 1770: (A szőlő) Karozását és haj tását immár 
az Biro elvégeztette [Backamadaras MT; Ks 
38/11. 28]. 

2. befejeztet; a face să se termine; beenden 
lassen. 7602: (A sírkövet) nem vegezhette el Gyuto 
Marton megh holt, kérem kdet Edes Bjro vram hogy 
kdis legyen segitseggel, Kemeny Jánost penigh 
vgian kenzeritem az Jstenre hogy el végeztesse, 
es k j vitesse az eo zerelmes Bat tya Kemeny Lazlo 
testere [Kv; RDL I. 73 özv. Kemény Lászlóné 
lev.]. 1653: 1633 esztendőben városunk birája 
Nagy Szőcsi István volt, és a kádárok bástyáját 
elvégezteté [ETA I, 144 NSz]. 1670: őszi búzát, 
árpát, rozsot, alakórt, ad primum Octobris mind 
el vettesse és végeztesse is [MGtSz VI, 263 fej-i 
gazd. ut. a balázsfvi ub. részére]. 1844: a’ felső 
táblát a’ kibe a’ borso, a dinye volt, . . . edig el 
végeztetted [Kv ; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

3. elintéztet; a face să se aranjeze; erledigen 
lassen. 1562: ha mi perewnk az v tan nekwnk le-
zen vagy tewrwenyel vagy Jámborok altal El 
vegezthettywk (?) [Nagyzsombor kör. K ; MNy 
XL, 138]. 

elvégeztetett befejeztetett ; te rminat ; beendet. 
Szk: el nem végeztetett befejezetlen; neterminat; 
unbeendet. 1589jXVII. sz. eleje: melto es igaz 
dologh az, hogi az el kezdet es el nem vegesztetet 
miuek, az Keőmiues mesterek altal hamar, 
hiuen, Jámborul es eppen egeszszen el vegesztes-
senek [Kv; KőmCArt. 1 6 - 7 ] . 

elvégeztetik 1. befejeztetik; a se termina; be-
endet werden. 1685 u.: A Somlyai dicsősséges 
Szép Fa Temploma (!) kezdetet éppitetni T. 
Miskolczi Gaspar Ur Pradicatorsagaban (!), De 
el végeztetet minden külső s Belső ekessigivel 
Debreczeni Foris István Pradicátorságában. A. 
1685 et seqv. [Somlyó Sz; SzVJk 66]. 

2. véget ér ; a lua sfîrşit; ein Ende nehmen. 
1654: Ez a jelen való esztendő Isten segedelméből 
elvégezteték nagy csendességben [ETA I, 158 
NSz], 

3. berekesztődik; a se închide/ridica; aufge-
hoben/geschlossen werden. 1571: a második Já-
nos király tétete egy nagy gyűlést M. Vásárhelyen. 
Mikor a gyűlés elvégeztetett volna, méne a király 
Görgény várába és ot t megbetegedett, és igen 
betegen méne alá Fejérvárra [i.h. 26 BS]. 

4. végrehajtatik; a fi executa t ; durchgeführt 
werden. 1653: 1606 esztendőben mindazok a dol-
gok, a kit ide fel emiitettem benne a Bocskai 
dolgaiban, és az a mi a két császár között való 
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békességet ületi, végbeviteték és elvégezteték 
Bocskaitól: letévén Kassán királyi székét, adá 
magát a nyugodalomnak és a gyönyörűségnek s 
vigadozásnak [i.h. 101 NSz]. 

elvégtére végül is ; ín cele din urmă ; schließlich, 
letzthin. 1599; Vadalma Jakabne Orsolia azzony 
• •. vallya . . . egy estwe fele nagy ru t t zidalmokat 
halwan hazaban . . . , el vegtere Farkas Istwan . . . 
kery vala Taligas Istwannet hogy zeonnek megh 
immár az zidalomtol [Kv; T J k VI/1. 296]. 1657: 
elvégtére a török és ta tár álnokságot gondolnak, 
és hogy már elhagyják őketa ha fizetnek [ETA 
I. 1 6 4 - 5 NSz. - aAz erdélyieket]. 

elvegyed elegyes; amestecat; vermischt. S z k : 
^ búza elegybúza, kétszeres, rég abajdoc(búza); 
trit icum m i x t u m ; grîu a m e s t e c a t c u s e c a r ă ; 
Mischkorn. 1742: E lvegyed buza Cub Nro. 15 
[HSzj elegyes-búza al.] 

elvegyes, elvegyít 1. elegyes, elegyít 

elvehet 1. a putea lua ; wegnehmen können. 
1736; (Az) igen magos fenyőfa tetejiben hét 
sing angliai posztó, tiz arany s egy ezüst pohár 
volt feltéve, s megkiáltották: valaki felhághat, 
maga számára elveheti [MetTr 399—400]. 

feleségül vehet ; a putea lua de soţie; zur 
Frau nehmen können. 1590: az leány azt montta 
Bribek (1) gergelynek hogy ked engemet el ne(m) 
veze(n) mert en szegeny leány vagiok, azt monta 
az J . hogy ha Magoczy El vehette zolgaloiat 
enis el vehetlek tegedet [UszT]. 

3. átvehet; a putea prelua ; übernehmen können. 
7761: ha à feleletinek mássát akarja venni az Al-
peres, az előbbi mod szerént el vehesse [Kv 
PolgK 53]. 

kivehet; a putea lua ; herausnehmen können. 
1683 k.: Az Papok dezmalasokb(an) o t t kell len-
niek az két inesterek(ne)k az penna bort ugy vehe-
tik el magok (na) k [Somlyó Sz; SzVJK 65]. 

5. elszedhet; a putea smulge/lua; wegnehmen 
können. 1572: ezt Latam hogh Thamas dyak 
fogta vala kezenel az szablyat Myhal kezeben, Es 
annál fogua vondozza vala hogh Nem vehethy 
•ala el az zablyat vgli rűgya vala labanal Theglast 
[Dés; VLt 182]. 1583/1584: Myertli hogy az 
Thora keowetzetlen kwldeoth Zabo Adam Myltan 
el vehette Az halat Mert Vra Paranchyolta, es az 
my Reythok esset, Mindeneket el kei zenwednyek 
[Újfalu K ; Ks 42. B. 9]. 1585: Az harmadik 
az oldalan való kardhoz kapdos vala hogy el 
vegie teolle hogy ell el (!)a nem vehette oztan 
az eóneón kardgiat ranta ky es aual forgodot 
keórewlle [Kv; T J k :V/1. 486. a í gy kétszeri]. 
1588: az vtan ell ere esmeg el akara vonni egy 
Sak bwzamath Enis meg fogam nem eoreomest 
hagyhatom vala, meg az kezemeth Jgen vte de nem 
vehete ell teollem [Zsákfva Sz; W L t Luc. Barlas 
j b vall.]. 1699: közönséges akaratból halaszok 
Czehmestere(ne)k rendeltük Deesi Szaniszlo Ist-
v á n t : Kopasz Andrást penig Sándor Jánost es 

Szinás Miklóst halaszoknak . . . mások (na) k ha-
laszni meg ne engedgyek, sőt halojokat varsajokat 
ne(m) csak az ide valok(na)k, de az Extraneusok-
nakis ha a ' Déési határo(n) elfojo Szamoson tálal-
ta tnak halaszatokkal edgyütt szabadossan elvehes-
sek [Dés; Jk 300]. 1745: igjekesztemis . . . , hogy 
ha valami szin alat meg foghatnok és puskáját el 
vehetnők, de Semmi képpen hozzá nem kőzőlit-
hettűnk [Kersec H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1792: 
akkor reám is Puskát rántot t az özvegy Papné, 
hogy Száljak le az épületről, mert mingyárt le 
lŏ, de Popa Josziv elé vetemedvén, alig 
vehette el Annya kezéből a reám fogott fegyvert 
[F.lapugy H ; Ks XLVIII/7 6 Gura Jósa (38) 
vall.]. 

6. leszedhet; a putea culege/strînge; abtragen/ 
einsammeln können. Szk: ~ i hasznát betakarít-
hat ja/hordhatja a termést; a putea strînge/căra 
recolta; (ein)ernten können. 1610: Azt az széna 
fűuet en birtam, mind az voltatul fogua hogi az 
A. egi Attiafiaúal Kedey Janossal eggyit en 
kezembe hat tak vala, mind kertit en czinaltam 
s en birtam. en vehette(m1 el hazn it [UszT 12a]. 
7'32- ha az földben Buza uagj egjeb vetemenj 
lezen . . . tehát az ra j ta leuo hasznat mind földnek 
es Retnek el Vehesse s Niomasra boczassa kezebe 
[Iszló MT; Berz. 11. 84. 3]. 1701: Adák . . . ezen 
Darab szántó földet Biró Sámuel Uram (na) k Fe-
leséghének . . . , Gyermekeinek zálaglijára in et 
pro flór. Hungaricalib(us) Száz; ugj hogj eo klme 
Feleségbe és Gyermekei huszonöt esztendökigh 
való hasznát azon föld(ne)k vehessék el, Coláltat-
hassak [Nagylak AF ; DobLev. 1/55]. 

7. elkobozhat; a putea confisca; Beschlag nah-
men können. 1560: Senky eg' mestereis.. sem-
mynemw lopot ezwstot es aranyat ne meresl'en 
venny azok az kyk árulnák el wehessek ket 
reze az Biroe tanache harmada penig az ceh 
zwksegere walo legen [Kv; öCArt.]. 1584: Valaky, 
vagy halat, wagy egieb fele Élest nieresegre fel 
zedne es Az wasarbiro megh Tudna; hat el vehesse, 
vagy a piachon, vagy kiweól valahon a waros 
hataran [Kv; KvLt Vegyes I I I . 6]. 1590: Ha 
penig vasas ember vgy Ieone be, hog' sem Arossa 
Coloswary ember Nem volna, sem a' piaezra Ne(m) 
hozna a' vasat 3mad Napigh Arulny, hanem Az 
varos hataraban J t ben vag' hostatokban le tenne 
a' vasat, titkon ideghen Árost varwan rea, es 
ekeppen kereskednek ez varosbol az teob Was Áros 
Atthiankfiaynak karara tehát ez ülien le teót 
vasakat Biro Vra(tn) mind el hordassa vehesse 
tellies hatalommal [Kv; TanJk 1/1. 126—7]. 1604: 
Myerthogy az bor korchiomaroltatasban feletteb 
való abusus lattatik : Teczet annakokaert hogy 
senky sem titkon sem nyluan akar mely ieo boratis 
húz peznek felette eytelet ne merezellye adny, mert 
valaky ebben megh talaltatik, tehát borá t va-
ros Zamara mind awal a penzel a' kit arolt beleolle 
el vehessek [Kv; i.h. 484]. 1735: Vásár birák 
Atyánk fiai facultaltatnak hogj buza Kenyeret 
nagjóbbakat süttessenek . . . Gyertyát hoszszabbat 
és fadgjassabbat márcsanak kit ha Contumaciter 
nem Cselekednenek Kenyereket Gyertyájokat el 
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vehessek es a ket Iskolaba külgjék [Dés; Jk 
454b i. 

ft. elfoglalhat; a putea ocupa; besetzen können. 
7568; veres antalnenak az at tya azt monta Eltebe 
hogy soha senky el ne vehesse az ő gyermeketői az 
hazat es az szoloth a meg el [Kv ; T J k III /1. 173]. 
1593: Senky addigh azokat az ioszagokatt twlle 
el ne vehesse migh azokat az pinzekett eccersmind 
kezebe nem aggiak [KP. Kemény László végr. 
fej-i átírásban]. 1602: Nagy Akioson negy haz Job-
bagion kjwewl kit az eleott(is) Birtam, hagiom s 
s keoteom Colosuari Biro vramnak tanachaual egye-
temben, zaz negyuen egy forintba, hogy temettes-
senek tiztessegesen beleolle, Soha addigh senkj el 
ne vehesse teolleok, megh egyzersmind Azt le nem 
tezik eo kmeknek [Kv ; RDL I. 73/. 1607: Vagion 
egi bizonsaga arrul az Alper(es)nek hogi zabadda 
hat ta uolnaa hogj ha rah nem megie(n) az nylra 
zolgalni el vehessek [UszT 2 0 / 8 - 1 . - *Ti. a 
nyílföldet a felperes]. 1667: Ada penigh ülye(n) 
conditio alat, hogi Tanko Miklóstól semmi vér 
azt az megh neuezet fwuet el ne vehesse [Illyefva 
Hsz; BLt 3]. 1736: Hogy ha valaki . . . meg 
nem tsinálná 's tsináltatná intra octavum a Gyepü-
jét, tehát facultáltatnak Gazda atyánkfiai ő 
kglmek, hogy az ollyanok(na)k főidőkéi, ha szinte 
beveteményezték vólna is el-vehessék [Dés; Jk 
462a]. 1761: Vadnak némelly Sessiok után olly 
òròkŏs appertinentiák, mellyek ámbár deficiál-
lyanakis ă Sessiokon lakó emberek, mind az által, 
azokot nem vehetik ell az Attya fiai, hanem örökké 
a' Sessioval maradnak [Martonfva N K ; J H b K 
LXVIII/1. 393]. 1768: Verőt és Kohot, ha Vérsé-
ge nintsen valakinek hozzája, senki egy mástol 
el ne vehessen [Torockó; TLev. 9/13]. 1795: I. 
Rákotzi György fejedelem nem engedte, hogy 
Eleinktói magok Sumptussakan erigalt Bányája-
kat el vehessék, mely esmét azt bizonyittya: 
hogy nem M Patrónus, és Földös Uraik, adták 
volta [Torockó ; TLev. 6/1 Transm. 20b. - aÉrtsd : 
a torockaiaknak az ingatlanokat]. 1799: Az 
Varagyai Fogadot Senki is ő Kegyelmektől 
el ne vehesse mig a Contractus Tenora szerént nem 
satisfacial [Alvinc AF ; Incz. XI. 32a]. 

9. megfoszthat; a putea priva; jn einer Sache 
berauben, jm etw. nehmen können. 1655 nem 
oly ember a t ta az èn böcsülletemet mint eö el 
nem veheti soha sok ragalmazo nyelve is Kgldet 
követem, akármint ugasson ès Kakogion [Kv; 
CartTr II . 898 Thom. Ozdi Acatius Barcsaihoz]. 

10. elfogadhat; a putea accepta f^annehmen 
können. 1595 : Miért hogy kjraly Biro W magat 
és Biro Wramat meg böczulúen, hogy loait ide 
az útra engette, nem is talaltúnk volna az varos-
son Zabos loat, mellyet lob modgyaual el vehet-
tünk volna hagya Biro W hogy Kjraly Biro 
W(ram)nak meg fizessek: Vt j Alio [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 145 ifj . Hel ta i Gáspár sp kezével]. 
1673/1681 Sertesek felől requiralvan az Ngd 
Tiszteit jo Kőver marhaka t nem adhatnak ő 
kglmek, Convention ertelme kivűl roszat el nem 
vehetek [Vh; VHU 465]. 

11. megkaphat; a putea primi; erhalten /bekom-
men können. 1584: Margit Borgias Matene val-
lia, chak igy zola hagione Molduasnenak, The 
vgmond Ne(m) vehed (!) vala el az f r 60, ha en 
melletted meg Ne(m) eskeze(m) vala, de Ne(m) 
monta igy, hogy ha en melletted meg Ne(m) 
eskeze(m) vala hamissa(n) hane(m) Meg v a k a r -
iak vala az Alfeledet a ' perengernel [ K v TJk 
IV/1. 363]. 

12. elnyerhet; a putea cîştiga/dobîndi; gewinnen 
können. 1622 : vehessem el az órók üetet [Nagy-
doba Sz; LLt Fasc. 71]. 

Szk : büntetéséi ~í büntetését elnyerheti. 1749 
az eo kglme . . . Selleret complez tarsavai e g y ü t t 
. . . kezhez kerettem, hogy azokat Tordai 
hűtős Biramnak adgya kezéhez, hogy e r d e m l e t t 
bunteteseket el vehessek [Torda; T J k I I I . 259]. 

elvehető elfogadható ; acceptabil; annehmbar. 
1643 : az mostan jeóvendeő virág sokadalomkor 
vasarhelt vegyen Tot Istuan Vra(m) vagy egy 
jo barany beőr gereznat vagy egy jo el veheteo 
keoz palastot [Jobbágyivá MT; Bál. 49. III . 
21]. 1711 adának . . . Az Alsó Torjay belső 
mezőben egy kőből férője szántó főidet singilla-
tim mindenik (ne) k ,jó el vehető földeket [Altorja 
Hsz; Borb. I]. 1717 eő kglmek az jelen való 
Esztendőbeli Szent Marton napjára anyit a m e n y i t 
most fel vettek szép el vehető buzaval tartoz-
zanak be fizetni [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 
48. 31]. 1720 Borsótis olljant küldő tte(ne)k, 
az ki nem el vehető, annyi penzb(en) mint Ö 
klmek akarnák adni [Bögöz U ; KaLt Korda 
Sigmond lev.]. 

elvchetődik elvétethetik; a putea fi lua t ; 
weggenommen werden können. 1709 kitek Co(m-
mi)ssionkat azért vévén minden továbra való 
hal<ogatás> nélkül az húsnak fontyát két pénzen 
való vágót<ását> effective disponállya, kŭlŏnb(en) 
ha az hus ingjen el vehetŏdîk még is ktek(ne)k 
büntetése lesz magának tulajdonítsa [Nsz; KvLt 
I. 199a gub.]. 

elvei vmin túli/túl eső; de dincolo (de ceva) ; 
jenseitig, jenseits liegend. Hn. 1755 az Elvei 
Szeren a' Lajos uttzában nap nyugoti során 
(telek), az Elvei Szeren a ' Csűr felé menő uttza. 
a Felszeg Elvei ŭ t tzának felső során [Somlyó 
Sz; EHA]. 1828 az ugy nevezett Elvei uttzá-
ban [uo.; EHA]. — Vö. a havas-, hid-, olt- és 
vízelvi címszóval. 

elvékonyodott vékonnyá vás lot t ; subţ ia t ; ver-
dünnt, dünngeworden. 1681 : Malom ház . . . 
Ezen malomnak Az felső bokor köve többire 
semmire kellő; el vékonyodott, romladozott [Brety-
tye H ; VhU 594]. 1797 Ezüst enni való kalá-
nyok . . . ket tő igen el vékonyodat [Kŏrtvély-
fá ja MT; LLt]. 

elvékonyul lefogy, le/megsoványodik; a se 
subţia, a slăbi; mager werden. 1838—1845: 
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meghuttyan éh- vagy betegség által elfogy, 
vékonyul, testességéből veszt [MNyTK 107. 28]. 

elvekturáz befuvaroz/szállít; a căra ; herein/ 
hineinfahren. 1825: incapazak vagyunk házunk-
haz csak egy szekeretske fá t is el vecturáztatni 
[Bés ; DLt 754]. 

elvekturáztat elfuvaroztat; a că ra ; abbeför-
dern lassen. 1810: Mindenik Faluhoz . . . hol 
esik az emporium ? — hány Napok alatt lehet 
a' Gabonát s egyebet ökörrel oda el vecturáz-
tatni? [Dob.; Ks 76 Conscr. 13 vk]. 

elvendégeskedik 1. (vendégként) elidőzik vhol; 
a zăbovi undeva (ca oaspete); (als Gast) irgendwo 
verweüen. 1750: egy ide való gazdag Paraszt 
ember Attyámf iának kom ja lévén emlitet Boros 
I<aszlo vr(am) ell jöt t azon Komjához, s harmad 
napig is együtt ell vendégeskedtek [Borsa K ; 
Mk IV. XXIV. 262]. 

2. ellakmározik; a se ospăta, a petrece timpul 
ospătîndu-se; die Zeit irgendwo schmausend ver-
bringen. 1637 aval az szekely Istuannal eleget 
et s iŭ t Padocz Istua(n), harmad napeghis el 
vendegeskettek eggjüt, s el reszegedet Padocz 
Istuan [Mv; MvLt 291. 112a]. 

el vénhedik megvénül, a îmbätrîni; alt werden. 
1689: (Lovász Márton) igen el vénhedet es sze-
gényedet, maga élete kereséséreis alkalmatlan 
[Kv; RLt O. 5]. 

elvénült elöregedett; îmbătrînit ; alt geworden, 
veraltet. 1797 régi el vénült erdő [Bencéd U ; 
VBü-}ě 1813: két Sibai el venŭ l t Béres ökörért 
120 [Cserei Heléna jk 4a]. 

elver 1. összever; a cotonogi; verprügeln. 1568 ; 
a z Zabo gasparne zolgaya, az kayantay Embert 

vona az konhabol, es egy darab zolo karoual 
adig el vere hogy mynd el torek Ray ta [Kv; 
TJk m / 1 . 196]. 1574: Mészáros Ianosne Azt 
vallia hogi azt Beszellete az Lean eoneky hogi 
^ccher efely vtan Mykor az alsó hora ketteot 
^ té t volna, Eotet az Aszonya fely keolty Illen 
zowal kely fely esselelek leány fony, Az vtan 
esmet egi hassab fat teot Melleye az agyban, 
es azt Monta hogi eskessik Istenre ha ne(m) fon 
addeg ely very hog meg hal beleh [Kv; T J k 
Hl/3. 392c]. 1592: ne(m) tuggia mikor hat tak 
el, addigh el vertek eotet [Kv; T J k V/ l . 287]. 
1603 menni el te roz Azzony mert ha tiztesse-
gemet ne(m) nezne(m) addégli el vernelek, hogy 
az ebek nyalnak fel a ' veredet [Kv ; T J k VI/1. 
674 — 5]. 1634: az mikor sebesen oda hozak ha-
zamhoz Dersi Georgiot, akkor monda enneke(m) 
Anya el vertenek engemet [Mv; MvLt 291. 22b]. 
1723 Némasági (!) ur(am) . ugy el vere hogy 
a Tatar sem veri inkab utol ért rab já t t , mint 
engem megh vere [Oroszfalu MT; VGy. Tamás 
Bemeterné Oroszfalvi Juvána (50) jb vall.]. 
1768 ugy el verik, hogy meg hall bélé [Bukuresd 

H ; Ks]. 1810 ha szalma szál lett volna is, azai 
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]. 

2. (az óra vmit) eljátszik/kiver; (ceasul) bate/ 
cîntă (ceva); (die Uhr) spielt etwas. 1767 : voltak 
három, Asztalon állo, vtő óráji az Gubernátor 
Vrnak, az égyik ollyan vólt, hogj minden órára 
három Minuvetet el vert [Kóród K K ; Ks 21. 
XVIII . 78]. & 

3. megver; a bate/birui; schlagen, prügeln. 
7653* összekapnak ugyan és a magyar és t a tá r 
harczol valamit, de imitt a kék gyalogb hamar 
elveré őket Géczi András elszalad, de Fejér 
Mihály elesik ott . . . , a többit levágják a ki el 
nem szaladott [ETA I, 110 NSz. - ft1612-beli 
eseményre von. feljegyzés. bA Báthory Gábor 
gyalogosai. A Báthory ellen támadt, fejedelem-
ségre vágyó Géczi és az i t t magyarított néven 
szereplő Weiss Mihály brassai szász királybírd 
Báthory elleni szerencsétlen végű harcára és 
csatavesztésére nézve 1. i.h. és Jancsó, ErdT 
132]. 

4. elkerget/űz ; a alunga/goni; vertreiben. 7605 : 
Latam mikor az A. attiafiat ki magat ige(n) o-
talmazza vala az J . kergeti vala veri vala eòket 
el rúlla de sem(m)ikeppe(n) meg ne(m) ohata, 
mert ha eggiket el yzte rúlla, mas esmet rah ment. 
mind ugy volt [UszT 19/39]. 1723: Némasági 
(!) vr(am) az ŏkrŏmreis rá jű nagy véletlen 
mégh penigh a mészárostis el hozta magaval 
hogy le üttesse, alig tu t ták rolla el verni Szŏcs 
János ur(am) Tŏb becsületes emberekkel edgyűt t 
[Oroszfalu MT; VGy. Tamás Demetérné Orosz-
falvi Juvána (50) jb vall.] 7767 : soks/or ennek 
előtte meg rd^yezet akaratból a Tehén tsordábol 
tü ta t ták ki az Tulkokat hogy az Bikák el ne 
verjék, és kárt ne tegyenek a Tulkokban [Bur-
jánosóbuda K ; J H b K LVI/5. 10]. 

5. átv kb. kiver vkit/vmit vki fejéből; a scoate pe 
cineva/ceva din capul cuiva; jn von seinem Vorsatz 
abbringen. 1582 Chizar ferencz vallia Berekzazi 
Lukachtol hallottam ezt kere erre zereteo ferencz 
vram tudom hogy Baratos vag zeoke Mihallial, 
im A hithwan ember Eochemnek zerzette Thuri 
Palnet de el verem rolla az eochemet rolla (így l) 
[Kv; T J k IV/1. 67]. 1653: (A szegeletházat) 
az én öcsémnek hagyá az anyám testamen-
tomban. Azután egykor mi gondolatjából Bor-
bély Istvánnal cserét inditta, melyet én meg-
értvén, elverém akkor rolla és adék néki vagy 
kétszáz forintot, hogy élhessen vélle, ne szoruljon 
reája. De azután mikor az én pénzemet megkér-
tem volna tölle, esmét néki átalkodék, hogy 
oda Borbély Istvánnak cserélje azon a házon, 
kit Borbély István csináltatott vala . ; de 
esmét valami nehezen ellene állék, s elverém 
rolla másodszor is, és esmét 60 forintot adék 
néki hogy éljen utánna [ETA I, 1 6 - 7 NSz]. 
1696 : Bodoniné Aszszonjom azon Gjűrŭ t akar ta 
énnékem jegjben adni, de Balintith Sigmond 
Ur(am) el verte az Aszszonyt rolla, hogj n e m 

6 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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jo illjen alkalmatossággal azon Gyŭrŭ t adni, 
mivel bitangh marha [Mv; Bál. 85]. 

6. kiver, veréssel k iha j t ; a alunga/scoate ín 
bă tă i ; mit Prügeln austreiben. 1570 : Orsolya 
ázzon Nyreo ferenchne liythy zerent vallya hogy 
Thwgia Zabo Janosne zoksor Ment hozzaya, 
Es ezt Montha hogy az wra ely very kergethy 
az haztwl hogy pénzt keressen nekj [Kv; T J k 
III /2. 22]. 1573: Magamra is eccher. Ez eleot 
Ream leot vala hasab fawal vertem ely liazain-
twl [Kv; T J k III/3. 5 6 - 7 ] . 

7. elhajt/visz; a duce; vertreiben. 1801 a 
szél az ő bűdességit el veri [Torda; KW]. 

8. el/kicsépel; a îmblăt i ; ausdreschen. 1597 
mikor az aztagot az Jspotaliban el verek 
az búzaban mind égér miat t s mind eseo miat 
nagi kár wala [Kv ; T J k V/ l . 140]. 1643 Dezma 
Asztagh 1 aszt el uertűk leott abból Cub. 12 [UtI]. 
1722: Már résziben kéne csépeltetnŭnk, eddig 
az Tavasz Gabonát verette (m) Az iránt Com-
(m)italljon Ur(am) kgd, másként gjermekekkel 
Léányokkal el ne(m) verjük [Fog.; K J . Rétyi 
Péter lev.]. 

9. elpocsékol/pusztít; a bate/distruge/ strica ; 
verderben, zunichte machen. 1733 Isten ö Fel-
sége földünknek szép termését a szertelen sűrű 
kő eső által nagy hirtelen el veré [Uzon Hsz; 
HSzjP]. 1783 : az Morgo nevezet alatt lévő szőllő 
hegyet . . . el verte* [Nagypacalb; EHA. — *A 
jég. bKésőbb: Érszöllős Sz]. 

Szk : a jég(eső)fkõ(esõ) elpaskolja/pocsékolja 
a jég. 1580 : Ez esztendőben veré el a jégeső bú-
zánk nagyobb részét és szőlőnket [ETA I, 35 
BS]. 1592 : Myert hogy Gabonaiokat az fele-
kieknek az Jegh esseo el verte volt, azért az Zam-
weweo vraim akarattiokbol engettenek megh 
Adaiokban f. 12/50 [ K v ; Szám. 5/XI. 8]. 1677 
küldettem . dinyetis tizen hetet, az minemű-
ek(ne)k szerit tehettem, csak hogy az| jegh esső 
igen el vervén az szárát, idő előtt el szárad [UtI]. 
1722 A szörnyű Jég esŏ el vert ittis Némelj 
határokat [Fog.; K J Rétyi Péter lev.]. 1757 : 
Borso . . . a jég erőssen elverte [Kiskend K K ; 
Ks 71. 52 Szám.]. 1774 az Jég el vervén az Ha-
tár t elegendő Mag nem volt, hogy az Földeket 
bé vethessék [Mocs K ; Ks Conscr. 80] | a ' 
Jég Határunkot ell verte vólt [Pipe K K ; LLt 
Vall. 207]. (1851 ; Szöllőnk mi után a jég oly 
erősen elverte, elpusztult [Kv; PK 7]. 

10. elfogyaszt/pusztít; a mînca/prăpădi; ver-
zehren. 1688 edgy Disznóm megh I r t volna 3 
forintot eot Tyúkomat egj Kakasomat vertek 
el [Kv; UtI] . 1717 Edig elé az őkrők két kalon-
gya szénát őttenek meg, az Ménesek is szintén egye 
el vernek [Méhes T A ; Ap. 2 Makai Mihály lev.]. 

11. szétver/tapod; a stinge (focul) călcîndu-1 
cu picioarele; zertreten. 7642 az tüzet az lábával 
mind elverte, tapodta [Mv; 291. 318a—9a át-
írásban !]. 

el verdes elcsépel/püföl; a snopi ín bă tă i ; ver-
prügeln. 1826 : az oláhok közül az édgyiket jol 
el verdesték [Dés; D L t 748]. 

elverdödik elvergődik; a se t î r î ; sich fortschlep-
pen. 1840 Molnár Tamás ot tan ivutt, s 
minek utánna el részegedett . . . kértem az éd-
gyik embert, engedné meg hogy a ' Szekerére 
tenném fel de nem tudtuk fel tenni — mert 
semmiként nem mozdult gyalog elverdőttem 
vélle a Lokodi utíg, ott megint 4ikszer már lefe-
küvén el hagytam [Homoródsztmárton U ; KLev. 
Szász István szabad székely vall.]. 

elverés el/kicsépelés; îmblătire, îmblăti t ; Aus-
dreschen. 1685 Anno 1685 Die 9. Novembr(is) 
érkezvén Fejérvári Márton Ur(am) Hlyére . . • 
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] . 

elveresedik elpirul/vörösödik ; a se înroşi; errö-
ten. 1570 Borbara Thakacz Istwan leanya azt 
vallya hogy Nagy Janosne bezely volt 
hogy az eo Eoche egy hitet theot az zeoleo feleol, 
Es Nem Mer volt megh eskenny, hatra Menth 
es az nep keozze es Jgen ely veressedet volt, 
hogi eleh Jeot vgy eskwt megh, Nazaretbely 
Jesus Mely hamis hiten (!) teon vgy mond [Kv; 
T J k III/2. 142]. 1609 Ebedre az vrunk kohnia-
iara Adtam . . . 2 1/2 Barant de mierthogi 
igen eòzteouerek valanak es vgian el veresettek 
vala az Safarokis zolua(n) feleolle ueottem egi 
io Barant hogi tiztesseget valliunk kiczinnel 
nagiobbat ne vezessünk d 50 [Kv; Szám. 
126/IV. 345]. 

elvéresedik véressé válik; a se umple de sînge; 
bluting werden. 1590 Latam hogy az vczaban 
egibe veztenek wala egi Zurbeliwel . . . , tehát az 
Bernad Antal rea tamada vgj uteo (!) hogj min-
giarth el weresedek az feie [Kv ; T J k V/l . 37]. 
1751 a két kar já t könyökén fejűi és há tá t t rútul 
meg verte el annyéra hogy el veresedett volt 
[Csapó K K ; Berz. 12. 92. 203]. 

elveresül elpirul/vörösödik; a se înroşi; er-
röten. 1591 Igen el veressult vala Peter [UszT]. 

elveret 1. megbotoztat/pálcáztat; a dispune 
să i se aplice cuiva lovituri cu bîtă, a puné să 
bată cu b î ta ; durchhauen lassen. 1736 gróf 
Apor Sándort az akkori fiscalis director nótán 
keresi azért, hogy valami jobbágyot repetálván 
tőle Pálosról, az két cancellistát le vonat ja s úgy 
elvereti, pokróczba vitték el őket [MetTrCs 446]. 
1753 ugjl verette hogj az Nadrágis leszaka-
dazat az fenekéről [Szentgyörgy MT; Ks 48. 
67. 31]. 

2. ? (vaddisznót) elej t ; a doborî/răpune (mis-
t re ţ ) ; (Éber) erlegen/jagen. 1711: az Haller 
Győrgj Báttyám Ur(am) sipos kopoját le vágta 
az a kan az kire mentünk volt az nyáron Harang' 
lábra, el gondolhad volt szomorúság én annak 
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utánna réá menvén el verettem minden kopo 
kár nélkül [Szentpál K K ; Ks 96 Haller Gábor 
lev.]. 

3. el/kicsépeltet; a dispune să se îmblătească; 
ausdreschen lassen. 7623 : Az Idey három aztagott 
hagiassa Cziak megh, de az teobit mind ell veresse 
es az Zemytt igen zepen kúleőn mind(en) Aztagnak 
es Rakasd (így!) az gabanas hazb(a) de ne vgy 
Czyepeltesse(n) az mint halliúk hogy zoktanak 
Czyepelny valob(an) ky veressek az Zemet Ta-
karekosso(n) Ne leanok Ázzon nepek hanem 
férfiak czyepellyenek [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 

4. kiveret; a dispune să fie desfăcut; ausschla-
gen/klopfen lassen. 7874 a’ Groff Ur ő Nagysága 
a’ régibb és meg bogarasodott asztagokat eltsé-
peltette 's Tőrőkbuzátis veretett el [Banyica K ; 
BFR 117/1 Budelesán Parasztyiva (40) villica 
vall.]. 1840 : I t t a málét tegnap és ma elveretŏk 
— holnap szórják fel [A.ilosva SzD; KfMiss.]. 

elveretik el/kicsépeltetik; a fi îmblăt i t ; aus-
gedroschen werden. 1827 az Felső asztag 
tetejin lévő rozs el veretvén lett szem 24 véka 
8 kupa [M.köblös SzD; Bet. 3]. 

elverettet el/kicsépeltet, kiveret tet ; a dispune 
sà fie îmblăti t ; ausdreschen lassen. 1814: A 
Groff Ur ő Nagysága . . . el verettetett elsőbben 
egy őt vagy hat esztendős régi romlott Kas Tőrők 
búzát . . . ; ugy szintén tsépeltetett is vagy két 
hat hat esztendős elegyes, de már szinte rotha-
dásba indult, és egerektől megett és elvesztegetett 
Buza Asztagokat [Banyica K ; BfR 117/1 Kertész 
Ursz (60) hortulanus vall.]. 

elverettetés e l /kicsépe ltetés ; îmb lătire, î m b l ă t i t ; 
Ausdreschen. 1685 : Anno 1685 Die 9. Novembr(is) 
érkezvén Fej érv ári Márton Ur(am) Illyére . . . 
két A s z t a g n a k el veretetése v é g e t [Marosülye 
H ; U t I . — A te ljesebb szöv. elverés a l . ] . 

el\ erettetlk a fi b ă t u t ; verhauen/prügelt wer-
den. 1809: Publicaltatott a Rabok elŏtta , es 
ez úttal 2 5 ~ 2 5 Páltza ütések ra j tok el veret-
tettek [UszLt ComGub. 1668-9 . - aAz ítélet]. 

elvérez összevérez; a umple de sînge; mit 
Blut bespritzen. 1756 Ugy anyira Fo j t a vere 
hogy minden ruháját el gazlotta, Vérezte [Ko-
xonka MT; Told. 27]. 

elverítezik kiveri a veríték; a fi t recut de su-
dori; in Schweiß baden. 1584 : Esmegh Sirny 
kezde a' giermek be futamam, hat az vram eggiet 
sem zolhat a' giermek Rettenetesen Syr, vegre 
zolhata es hat vgia(n) el veritezet es eomaga 
is kialtany kezde [Kv; T J k IV/1. 277]. 

el vermel 1. verembe rak ; a aşeza ín groapă ; 
einmieten. 1648 en valami kes alliat hozta(m) 
volt az Eoszel az Anyám szeŏleŏjebeol s azt ver-
meltem volt el [Kv; VIII/4. 292]. 

2. (halálraítéltet élve) eltemet; a îngropa (de 
viu un condamnat la moarte); (den zum Tode 
Verurteilten lebendig) begraben. 1710: mikor 
az kerdesb(en) fel tŏ t Aszszony embert el ver-
melték én is az vermelés(ne)k helye(n) o t t voltam 

Gyerefi Ur(am) monda hogy no Biro Ur(am) 
aszt az halaira valót hozzak ki [Marossztkirály 
MT; Told. 2]. 

elvermeltet (élve) el temettet; a îngropa (de 
viu) ; (lebendig) begraben lassen. 1574: Az vra 
Eltebe hozot volt az eo vrahoz zilagyne három 
plyk ezwsteot Nagiokat zalogba vetny, . . . Azom-
ba Nemykor leot hozzaiok Horwat Mihal es 
parancholatal kerte meg Mert Eowe volt az ezwst, 
hallota hogy Sapolodot Mywel hogy Ladaiabol 
veottek volna ky Züagine es vicey Ianos hire-
nelkwl es ha valamit Nem gondolna egyket ely 
vermeltettne Massikat fely akaztatna [Kv; T J k 
III/3. 397]. 

elvert el/kicsépelt; îmblăti t ; ausgedroschen. 
1604 : Az cheples feleol vegeztek eo kgmek hogy 
Senky tizenketteodinel alab buzaiat ne chepel-
tesse semminemeo etelt es italt ne merezelyen 
Adny, az el verth búzayanak el veztesse alat 
[Kv; TanJk 1/1. 480]. 

elvérzik elfoly a vére; a-şi pierde (tot) sîngele; 
verbluten. 1855 ha őa valaha akármi okból 
dicső nyomdokaikról lelépne és nevét beszeny-
nyezné, vérezzék el kinosan mint aljas gonosztevő 
[ÚjfE 295. aWesselényi Miklós fia]. 

elvesz 1. vmit megfogva magához vesz; a lua ; 
wegnehmen. 1570 : Nagy János hity zerent vallya 
hogy egyzer bokrétát kwldeot volt neky Zabo 
Janosne egy leanthwl es az Trombitás hogy el 
veotte esmet ely vetette az leány fely veotte 
es vyzza vytte | Racz Ágota, Azt vallya hogy 
. . . Ez Santha Cristina Az vranak Jgh Zolt, 
Azt erthem vgy Mond hogy megh Akars eoletny 
De ha megh kely halnomis, The myat thad lezen 
Mert Jol Thwttad Te Minden dolgomat, My-
napis Az Mely Negy Tallért hozek ely veod Theo-
leni, Zabot Zenat veol Lowadnak vele, De Nem 
kerded chyak mégis hwl veottem [Kv; T J K 
III/2. 24, 146-7] . 1592 Azokot Balas Geórgy 
ne(m) engede el venne(ni), hanem Azt monda 
hogy maszoris megh talalom [UszT]. 1633 ; monda 
Giarmati Marto (n) Szabó Jacabnenak hogi az 
keglmed ladaiaba(n) uagio(n) ket szaru(m) az 
eggik legie(n) keglmede de az eggik penig legien 
az Eòczedi Annoki; arra monda Szabó Jacabne, 
en az szebbiket uesze(m) el arra ismét monda 
Giarmati Marto (n) hize(m) en kglnek adta(m) 
az mellieket keglmed szereti ued azt el [Mv; 
MvLt 290. 124b —5a]. 1644 Iffiu Lakatos Istuan-
nal egi palczat latek, en azt el veom teöle, ismét 
ot az Kerthez tamaztam [Mv; i.h. 422a]. 1651 
az kissebbik egy u j kődment lopa el . . ., de 
az uthan megh kapam s elveõm az kődmenemet 
tülle [Besenyő BN; Ks 41. B. 21]. 1730 : Azonban 
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Szántóné is talált vólt két Sustákot, melynek 
ugyan edgyikét Szakács Máttyás s Tálas Js tván 
el vévék, s-azon három Sustákkal az borra mené-
nek, de hogy marékkal merték vólna az pénzt, 
nem lát tam [Altorja Hsz; Borb. I. Dánné* (30) 
Provida vall. — aCsak így !]. 7763 : Az Házakban 
a falak oldalain levő képek kŏzűl egy tertialitast 
elvén az Aszszo(n)y eö Nga [Hsz; Ks 23. XXIIb] . 
1812 : be jő az Annya a' Leányával azon házba 
a ' melybe én fekŭve vŏ l tam a’ Nagy Asszony 
az Ágyamhoz jő és meg fogja a ' kezeimet a’ Le-
ánya el vészi az Esperest páltzáját és egy másra 
ü t az ágyba [Héderfája K K ; IB. gr. I. Bethlen 
Sámuel vall.]. 1842 Kérdeztem Josi nem vetted 
é el az oramat figurából melyre ő azt mondotta, 
hogy ŏ nem szokta senki portékáját sem figurából 
sem mas keppen el venni [Dés; DLt 916]. 

Sz. 1780: a ' tehetősek valójában el veszik 
a ' szegénynek kenyerét, és tizen vagy húszon 
jol laknak sőt doselnek [Torockó; TLev. 9/16]. 

2. a lua şi a duce; jm etw. ab/wegnehmen. 
1653 már az hajdúk az udvaron valának* . . . 
én is a gazra szaladék, és ot t találom Csiki Mihály 
szomszédot, hogy a bürökben lappang három 
lovával, melynek egyikét elvőm tölle és felülék 
reája, és azon szaladék a Gérára [ETA I, 70 NSz. 
— a1602-beli eseményre von. feljegyzés]. 1762 : 
az Utrumban megirt Házhoz jőve Kaffai János, 
es a Hegedűst az ot t tánczolo Inasoktol el akarja 
vala venni, mellyet hogy nem engedénk s nem 
hagyok; tüzes Lánczos teremtettevei õszve szida 
bennünket, s rútul gazolkodék [Geges MT; IB. 
Martinus Molnár (18) jb vall.]. 

3. elővesz; a scoate/lua; hervornehmen. 1638 
egy Iffiu legeny mongia uala, ne Ved el edes 
Lórincz Mesterem az szabliat, es monda az Másik 
el veszem bizony mert bizony el budosom [Mv; 
MvLt 291. 138a]. 1717 Becski Ura(m) a 
mentéjét el vŏ t te s magára vette [M.köblös SzD; 
.RLt Balog Mihály (54) ns vall.]. 

Sz : tedd tova s ne vedd el tutyimutyi. 1728 
én bizony Semmi orvossággal nem éltem mert 
nékem ollyan emberem nem volt a ki Csinállyon. 
hosztak ugyan edgy élhetetlen szülét tedd tova 
s ne vedd el . . . az leányok virrasztnak edgyné-
hányszor reajok jö t t fekűdgyenek s ne roncsollyák 
magokat [Darlac K K ; Ap. 1 Apor Susánna gr. 
Káinoki Borbárához]. 

4. magához vesz; a lua la sine; zu sich nehmen. 
1584 : Garay ferencz deák . . . vallia, Tudom azt 

hogy az Iffiw Istwan deák az Mustoha Anniaual 
társul Nem volt o t tan hamar az Mustoha 
Anniatol el veowe kalachswteo ferencz es eo Ne-
wele egy ideiglen [ K v ; T J k IV/1. 323]. 1638 
felesegem teged az I(sten)reh tartó lelke(m)re 
kellek (l) hog az J à n k o t Aszonio(m) Ania(m)tul 
el ne vedd, hanem Aszonio(m) Ania(in) taníttassa 
giurkoval egiût mikor arravaló leszen [Cege SzD; 
Wass. Vass György végr. „St . Mogiorokeri pastor" 
kézírásában]. 1723 : E z t az Hugomatt tar tot tam 
is sokáig Annak utánna hogj meg gjogjult, 
kértem Olosz Ferenczné Aszszonyomott vegye el 

tŏllem bár csak Esztendeig, probállya m i c s o d á s 
az a Leányka [Kv; KvLt VII. 18 Miszti Eőtwes 
Pál végr.]. 1831 (A gulyásnak) Negy hetekig a' 
f i jamat Pistát, az ŏ kérésére által engedtem volt, 
a ' ki a Gujára azon idők alatt vigyázót is . . . — 
de hogy fizetni nem akart, mellŏlle el vettem [Dés; 
DLt 332. 3]. 

Szk: ~ feleségül feleségül vesz, elvesz. 1614: 
Hallottam penigh Dengeleghine feleől az feyedelem 
zayabol hogy azt Mondotta, Isten eŏtet Vgy 
segillye tellyes Zenthharomsagh hogy el vezi ma-
ganak felesegwl Dengeleghinèt [Medgyes; VLt 53/ 
5267 P. Kezczegi (!) (45) ns vall.]. 1634 : az legeny 
. . . ennekem nem adot semmit, hanem azt igiré 
hogy el uezen felesegul [Mv; MvLt 291. 31b]. 
1676 egy Borbély György <nevű> katona el 
vőtte vala feleségül, el méne az öreg Rá<kóczi> 
Győrgyei az hadba Magyarországba oda veszet 
volt [Szu; Borb. I]. 1721 én, debreni Király 
Tamás ot t esmerkedtem meg említett Tóth Ist-
vánnal, midőn az déési Király Ferencz l e á n y á t 
elvötte magának feleségül [Dés; E T F 107. 29]. 
1747 : magat arra Compromittalta, hogj magá(na)k 
el vészi Feleségül [Torda; T J k I I I . 184]. 1814: 
minekelőtte Dobai Mihály Uram ezen mostani 
feleségét el vette feleségül, Piros kurvának hivta 
műiden [Dés; DLt 56. 8]. Isten/Úristen 
Isten magához szólítja/veszi. 1573 Eleózer Galfy 
Mihalne Aszoníomot wette J s ten el, Akkor a’ 
mi marat t Galfy P<e>ternel marat t , Eótetys hogy 
el wette Jsten ugi marat t az m j keúes marha uolt 
az en kezemn<el> mjert hogi az en felesegem Galfy 
Mihalj liania [Uszt 20/127]. 1592 k. az Jsten az 
en Atiamott el veotte az mi kiczi(n) eoreoksege es 
Jozagoczykaia s marhaia volt minket Jlletett 
volna az en Atiamnak ket fiawal Peterrel es Mi-
hállal [UszT]. 7606 : Az Aníamot az Vristen el 
vette, akkor sem voltam hon, mert en ez ideó 
alattis mind zolgalatra laktam [i.h. 20/176] 
Isten ~í az élők közül 'ua', 1638 : Nagy Mihalt 
az eleok keozzűl el ueotte uolt [Kv; RDL I-
115] Isten ~i elõlejtõle 'ua' . 1581 : mykor az 
vristen eó zent felsege az meg holt kegielmes feye-
delmunket János kiral fiat el wewe Eleóllunk 
. . . vgy annjra felúnk wala hogy az vezedelembe 
el Borwllúnk [Gyf; Törzs, szentpáli Kornis Mihály 
a fej-hez]. 1630 mikor halua fekzik vala Kalo 
Fazakas Giőrgynek az felsege oda menek latnj 
. . . es mondám nek j : Ah Jstentelen sogor te 
szalonnad ez: az pedígh monda nem tehetek rolla 
ha Jsten el uette teollem de nem az en veresegem 
miat holt megh, mert en ugia(n) nemis u e r t e m 
mostansagh [Kv; RDL I. 19]. 1658 Rosas Er-
sebetet Is(ten) Eo szent felsege. el vőtte volt 
tűlle(m) [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 
Isten ~i e világból 'ua'. 1581 E n fel(seged)nek 
es az my meg holt kegielmes vrunknak Jámbor 
Igaz hywe es zolgaia lewen Jllen gyalazatot kisseb-
seget szenvedek az Jo vraktwl, kiwantam wolna 
hogy ez vristen az En hozzw Betegesegemben ez 
világból el veott volna hogy nem mint ezt Érnem 
es ebbe Jwssak [Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis 
Mihály a fej-hez]. 1603 : Kiralj Gergelt elçb uette 
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el Isten ez világból, es kesebben az my atiankfiat 
[UszT 17/1]. 

5. feleségül/nőül vesz; a lua de soţie; heiraten, 
zur Frau nehmen. 7562 Némelyek választák . . . 
a Kasimir lengyel királynak másik fiát a király-
ságra a László herczeget, kit immár a Mátyás 
király halála után a csehek töttek valaa ilyen ok 

fogadás alatt, hogy a M á t y á s király feleségét, 
a Beatrixet elvegye [ETA I, 10 BS. - aCsak így 1]. 
7569 : teob Negywen Eztendeyenel, hogy 
bernald balas chyarnatombol* ky Jeowe, E s Myko 
Lazlonet El wewe [Uraly MT; VLt 7/692. - aA. 
v. F.csernáton Hsz]. 1570 : En Teged Jgen zeretth-
lek, teys engemet, azért T e g e d veszlek e ly s enkyt 
Nem vezek egebet [Kv; T J k III/2. 83]. 1590: 
az leány azt m o n t t a Br ibek (!) gergelynek hogy 
Ked engemet el ne(m) veze(n) mert en szegeny 
leány vagiok [UszT] . 1592 Az mio l ta T o t M ihalt 
estneri tudgia bizonnial hogy mind az Deesi es 
Chichoy4 Molnokba lakot, es az mely Mestert 
zolgalt mikor az megh holt annak az felesegit 
vgy veote el, es vgy hazasult megh Deesen [Kozár-
vár/Dés; Dlt 235. - aCsicsó SzD; Déstől egy 
kissé északkeletre]. 1625 : az J : . . . halalos beteg-
segeben eskvuessel fogatta hogi lassak hozza es 
ha megi Jogvlj (1) engeömòt Istennek tŏrvenje 
szerent el ueszen, enis hoza Jgertem uala magja-
mot [UszT 25]. 7629 : eö Negi holnapi nehezes 

az tizt tartótul, s megh azt monda hogj el 
ueszi eotett az az tiztarto [Mv; MvLt 290. 190a]. 
1663 : tudom aztis hogy Beszterczen vŭve el ez 
mostani felesegetis az pogányok be iŏvetelle utan 
[Retteg SzD; RLt Varga Sigmond (40) vall.]. 1703 : 
Kádár Jancsi . . . egy . . . Szent Győrgyia leant 
vőn ell, i t t Tekerő Patakon [Gysz; LLt . - aCs]. 
1724 Gonos* István Váró Judi tot mikor el vette 
abba az házban vitte volt [Ne; DobLev. 1/106. 
3a. - 'Viselője német eredetű volt]. 1728: az 
legény az Leánt el nem vészi [Dés; DLt Jk] . 
1739; Ns Czep Judi th előbszőri Férjétől . . . 
Özvegyül maradvan, az I. vőtte volt el magának 
házas Társul [Torda; T J k I. 162]. 1776 : a mar 
sokszor nevezett Mlgs Kis Asszont igaz Lelkéből 
szereti, őrőkős hűtős társul el vészi [Szentdemeter 
Ü; GyL St. Henter (37) vall.]. 1802 a ' kotsis 
szemben állott vèlle, mondván: Ked Lajos Uram 
miért jár ehez a’ Leányhoz, ha el nem veszi, 
melyre felelt: Azt én tudom nem más veszemé 
nemé [Mv; Born. Jos. Bakó de Siklód (30) táblái 
scriba vall.]. 1814 : a’ Gróf Rósinak meg-igérte, 
hogy a' Grofnétól el válik és Rósit el-vészi [Ne; 
*Sb 12]. 

Szk: más feleséget vesz el magának. 1725 A 
Bajszág László első felesége meghalván, más fe-
jeséget vőn el magának [Szépvíz Cs; SándorO 
267] feleségét 1635 Zigiarto Mihály . . . 
hogy az Feleseget el veue, egy felseo inginel egieb 
ue(m) vala [Mv ; MvLt 291. 48a]. 1664 Ugy veőtte 
volt el azt az Első felesseghett fénnyo Annát, s 
Ügy szállat volt abba(n) az Első felésséghe eőreők-
ssegheben | Ugy veőve el az Első felesseghett [Ker-
esed TA; Borb.]. 1748 az Inctus . . . az első 
feleségét s gj érmékéit . . . deseralta Rettegen a 

. . . és ide az Varosra vetődvén, i t t vette el a ' 
második feleségét [Torda; T J k III . 217. - aSzD]. 

6. ~ík egymást összeházasodnak, egybekelnek; 
se căsătoresc; sich vermählen. 1643 : ha egimast 
el vezik külső bóntetes nelkul az reconcüiatiora 
admitaltassanak [SzJk]. 1647 : Director Uramek 
k j hozatua(n) . . . Nagy Miklóst, es Kouaczi 
Iuditot paraznasagh(na)k uetkeuel vadlak az teŏr-
ueni eleot, melliet az két szemeli nem tagada, 
hane(m) arra igirek magokat hogi Ecclesiat keŏuet-
nek, es el ueszik egi mast jeŏuendeŏ beli hazas-
saghra [Kv; T J k VIII/4. 234]. 

7. átvesz; a lua ín primire, a prelua; über-
nehmen. 1585 Az liarom olah falunak* zenth 
Marton adaia mind egj Summaban facit f. 24. 
Annak felette tartoznak három chergewel ki t t 
egiebkor az Ispánok wettenek el [Kv; Szám. 
3/XVI. 26. - a Kv bir toka: A.-, F.füle és Asz-
szonyfva TA]. 1592 : Feies Ianosne Orsolia Azzoni 
. . . vallia: Tudom hogi az limitálás megh leon, 
Kadar Gergeli vala ot t eo Ira felis, es mindeneket 
Teglas Ianosne hozot el, es mindeneket fel irtak, 
es fel oztottak valamik ot t az haznal voltak, az 
Azzoni az harmadot veotte el, es az ket rezt az 
giermekeknek at tak [Kv; T J k V/l . 218] | (A) 
lewelet . . . Kendy ferenczy Vra(m) en teollem 
ell veotte [UszT]. 1652: az eőrŏkseghnek felet 
el ueszem mert nekem adgia az migh az lo árrá t 
megh adhat t ja [Asz; Borb. I. „Varffalua(n) lakó 
Gado Mihály" (40) ns vall.]. 1655: ők Ozdi Tha-
másra igazítottak hogy kérjem meg tőlle, mer t 
ő töt t nekik kárt , mikor kétszáz forint arra arany 
port tőllők el vőtt, inegli sem at ta az à r rà t [Kv ; 
CartTr II . 890 Georg. Vizi (45) vall.]. 1712: 
Az kik ennek előtteis főidet s kaszalot bir tanak 
felesen es el adogattak, inasoknak, azon földeket 
pénzen, el vegyűké azoktol [Torda; J H b XV/6]. 
7770: a Pénztis látom de el nem vészem mivel 
nincsenis hatalmomban [Marossztkirály MT; Berz. 
6. 50. S. 30]. 1775 a Néhai Mlgs Miko Miklós 
Ur ökreit el lopta volt, Oltszeme a nyomot ezen 
sűtŏ patakáig kisirvén Bodok el vette a nyomot, 
és továb Oltszemit követni nem engette [Bodok 
Hsz; Mk II . 2/71]. - L. még BTN 99, HSzj 
fejsze al. 

8. megkap; a primi; erhalten, bekommen. 1659 : 
Elvettem az leveledet, az melybül értem, írod, 
hogy úgy értetted Gyulai vram levelébŭl, hogy 
nekem házat adtanak [TML I, 315 Teleki Jánosné 
Nagyváradról Teleki Mihálynak]. 1661 Kegyel-
med bő szóval iratt levelét elvettem, melyre bő 
Írással nem akarak kegyelmednek választ tenni, 
tudván az kegyelmed beteges állapot j á t [Mv; 
SzO VI, 230 Petki István sógorához, Gávai Pé-
terhez]. 1717 : Ngd 24 p(rae)sentis datál t Mélgos 
poroncsolattyát alázatosson vétem ſSzentdemeter 
U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1761 Excellen-
tiád 7ma p(rae)senti hozám botsátott Levelét mái 
napon alázatoson el vettem [Pata K ; IB. Nábrádj 
István lev.] 1805 : Károlyért atyafiság jussán 
tar tot tam a Sárga bugyogomra 4 betsületes vesz-
szőket pro appetitu, nékie 8 volt, de felét el vette. 
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mert nékem egy sem voit [Dés; Ks Kornis Mihály 
naplója 111]. 

9. elfogad; a accepta/primi; annehmen. 7556 
Es az eleoth ha meg adhathyays El wegye(m) 
Es meg Adwan tarthozyam kapthalanba az wagy 
kowenbe (l)ft leveleth Rola Adnom [Mikefva K K ; 
Bf II . VI/283. 3. - aTollvétség konwentbe h.]. 
7568 Ez t hallottuk hogy monta somogy János, 
hogy o nem vezen az zolo kozoth parlagoth el, 
es azt monda pechy istuan, hogy, mindenot egy 
zoloth ada a parlagért meg annak felette egy darab 
parlagot monda hogy ad hoza [Kv; T J k II I /2 
190]. 1600 en kez penzel megh kenaltam az al 
pereseketh f. 18. es el nem weöttek, miért pe-
nigh el ne(m) weŏttek az en megh kenalasomnak 
ideie(n), immár az penzel sem tartozom [UszT 
75/72. — aBágy U]. 1614 : ha t t az Asztalon egi 
io rakas Arany vagion az feyedele(m) maga oluas-
gattya monda, menjert , uenned el ezt az ra-
kas Aranyat, mondek ell venne(m) Kegmes Vram 
Ket t ezer gianant monda az fejedele(m), ne(m) 
nyernel benne, mert t ez cziak ezer Arany [Msz; 
J H b Jósika lev. XX/2 „Vittkay Kakony Istwan 
Gergenben lakó" lev.]. 1619 eő kelme mw 
tôrekedeswnkre el ueue az zalagot [Petek U ; 
Hr 1/2]. 1630 ennekem at ta vala azt az rósz 
louat de en ne(m) veöm el [Mv; MvLt 290. 
208b]. 1673 a ' leány elebbeni igireterűl el felet-
kezett el vőtte a’ Haidu Marto(n) ajjándekat 
[SzJk 121]. 1706 : Az Ármáda bé jövetele alkal-
matosságával, mint hogj i t t réz pénznél egjéb nem 
volt, Generális Erbevüle eŏ Excellentiája, valami 
rosz pléh pénzt parancsolt hogj el vegjűnk ã 
városon [KvLt Fasc. I . n. 193 Kv panasza a gub-
hoz]. 1724 : Mi lelt téged? Felele Ihol Etsedi 
Uram Mostis két póltúrát adott uram, elis vettem, 
és hogy ne(m) engedtem, hogy kŏzŏzŭllyŏn velem, 
ugy el vere, alig vagyok belé [Náznánfva MT; 
BK. Etsedi Sámuel (25) nb vall.] 1752 (Tsolnoko-
sine) az ŏ részét ha zálogban ide engedi az ura 
haláláig ugj el vészem [WLt Vesselényi István 
feleségéhez]. 1770 mikor mit adhatunk el vészik 
[Szélszeg Sz; BK]. 1778 méltóztassék helysé-
günk nyomorult allapottyát kégyesen tekintvén 
a ' mostani Bironak szokott Taxáját 's a ' mellett 
szolgálattyát pénzül el venni vagy el vétele iránt 
kegyes válaszában parontsolni [Torockó; Bosla]. 
1799 a pénzt el nem vészem [Szentimre MT; 
BalLev.]. 1838 ha nem akarja el venni®, liát 
brennolni kell, s tovább kell osztani [Dés; DLt. 
- aA kártyát] . - L. még ETA I, 109, MNy 
XXXVII I , 386. 

10. bevesz; a pr imi; einnehmen. 1775/1781 
A Sertés dézma iránt t ollyan egyezése van ezen 
Falunak eŏ Nagyságokkal, hogy minden esz-
tendőben két sertést adjanak egyik egyik Méltóságos 
részre, mellyeket is, ha nem éppen ollyan kŏvérekis, 
hogy mindjárt meg ölethessék, el vésznek [Renget 
H ; J H b LXXI/3. 378]. 1777 Kratsun Stefan 

mondá, hogy tsak szántsunk magunknak, 
mert az ő szántásának vége vagyon; mivel az ő 
két Leányit a’ Tisztarto széna gyűjteni nem vészi 
el az udvar számára, hanem őtet magát haj t ja , 

mellyért néki nem lehet meg maradni ; hanem 
el kell szökni [Sajóudvarhely SzD; KS. Pop 
Vaszilie (38) zs vall.]. 

11. (erőszakkal) elszed; a lua (cu for ţä) ; (ge-
waltsam) wegnehmen. 1568 : Stephan(us) Hunyadi 

fass(us est), tudom azt hogy zabo balint, 
egy palastot woth el tőle, az leantul es az lean 
tudomant ton rola nekem, es en kerde(m) mert 
wotte el tŏle| Anna Zabo gergelne . . . fassa e(st), 
hogy eo wotte el az kakast az Kadas János fiatul, 
es András Kathohoz vizza vitte [Kv T J k III/1. 
200, 235]. 1569 az kys weolgyet pedig az kys 
gherebenesy* olahok keztek vala, zantani, s ka-
zalni, My három falwywl, Ekeyeket be vyttwk, 
kazayokat el veòttwk, es bort J t t u n k Reya [Me-
zőbánd MT; VLt 7/692 „Georg Haranglab de 
Band" vall. — a A tőszomszédos Mezőgerebenes 
lakosai]. 1583 : Zememmel la t tam hogy Gal Ko-
wach ky vgrek es az Santa kowach zolgaiatol 
el weowe Nag Nehezen az zekerczet, es hozza 
chapa Mihalj kowachhoz ket kezbeol [Kv; T J k 
IV/1. 132]. 1588 Pascha vayda vtanna(m) Jeo-
wen Jsmeg ereowel ell veowe egy Sak bwzamat 
[Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.] 1588/ 
1593 ; Mikoron az eo kegme saiat chior-
dajat , Jaro marliajat be haj tani mentem volna 

hatalmasul az barmokat eleolleni el veottik 
[Dés; Ks 35. V. 12]. 1600 Az J . tartozik minde(n) 
marhaiat megh adni az Anak valamit el weöz 
zalasarui [UszT 15/260]. 1604: haliam hogy egi 
giermek sir wala s mongia hogy egi puskás Ember 
el wötte tölle az louat [i.h. 18/18]. 1609 tudo(ni) 
azt hogi égik kapu Labat marto(n) peter uetten 
ela az bech Imreh giőkerinŏl mostis oda uagion 
[Szentmárton Cs; Nylrk VIII , 82. — aErre az 
igealakra 1. i.h. 77 kk, NyM 182 kk, Domokos 
Pál Péter : MNy LVII, 3 9 - 4 6 , Pa is : MNy LIV, 
3 3 3 - 5 , LV, 2 7 8 - 9 ] . 1628 Az mikor masunnatt 
valamitt hoz < o t t ) affele Ragadomani uti em-
berektol el vőtte es ( n e m ) Isten szerent való ke-
reseti volt [SzJk]. 1644: Szigiarto Gergeline 
az en felső hazamba(n) be ment volt s egi eoregh 
hajamat, s megh egj falka Dizno hus peczienie-
mett fel rakta volt, s az szolgalom arczul 
talalta hogi hozza volt . . . az szolgalom szinten 
oda ki hoza eleömben, s latam hogj az en hajam 
es peczeniem, el ueòm teöle, megh is akaram czap-
dosni [Mv; MvLt 291. 400b]. 1655 nekem min-
denemet el vöttèk nékem semmim nincsen, sem 
ökröm, sem tehenem [Kv; CartTr I I . 889]. 1667 
edgyik mindgyart egy lantsavai hozzam òklele, 
en el vőm az lantsat tolle [F.köhér MT Told. 
la, 5a]. 1682 ė Olah Miklós nevü molnaromnak 
vötte el egy veder pisztrángját az országit ut tyán 
[HSzj veder al]. 1692 az hűtős kerülő tűi lovát 
hatalmassul el vőtte [Dés; Jk] . 1701 Kik fenye-
getőztek velle ha valaki marhajokat onnan be 
ha j t j a el vészi elŏlle, és kik vŏ t ték el ? [Bere MT ; 
Bál. 86 vk]. 1720 : azon verés alkalmatosságával 
ki vőtte el egy u j kalapját hatalmasul ? [Koronka 
MT; Told. 26 vk]. 1733 : az Mentejet nyakából 
ki szakasztvá(n) el vőtték| az Mentejet eŏk vőt-
tek el . . . magok authoritasokbol vették legjen 
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el mentéjét [Dés; Jk] . 1748 ha én meghalok, 
ezektől ă gyermekektől mindeneket elvésznek [Tor-
d a ; Borb]. 1752 ; (A) szolga Legény a ' Fiamtól 
elvévén az őkrőkőt be akarta hajtani, mellyet 
látván én . . . minden veszekedés nélkül elvém 
tőlle [Abosfva K K ; Ks 8. XXIX. 29]. 1775 
az fejszemet és szukmanyomat el vőtték [Grópa a ; 
TSb 20. II . B. 14 Nobilis Madán Filip (32) vall. -
"Később : Haragosalja SzD]. 1831 : Gyergyo Szék-
nek Gyitro nevű helysége is minden Esztendőben 
Marhákot veszen el [Toplica MT; Born. XVd 
Bob Mihaüa (75) vall.]. 1843 : én magamis a ' 
mult esztendőbe egy darabocskát vettem (!) volt 
bé felibe a Deresztésnek Kölessel félegettem hogyha 
Mlgs Béldi Albert Űr elvészi töllem a’ Fele termést 
mivel én tsak az ŏ Nsga Deresztésitŏl vettem volt 
ki Udvar hire nélkül, de nem volt semmi bántó-
dásom [Bodola Hsz; BLt 12 Farkas Josef (70) 
-szolgáló ember vall.]. 

12. elvon, kivesz; a scoate/lua; herausnelimen. 
1581 A mikor ew Ngnak az leon kegielmes aka-
rattia hogy wdwarhelt Bathori Jstvvan wrarn 
kezeben adgya az So aknatis En kezembeòl el 
vewen rendelte es adatta wala Js twan wram eò 
Nga kezében [Gyf ; Törzs. Kornis Mihály a fej-hez]. 
1667 a mely Sajtot, ordát adott be, annak semmi 
nėmŭ Sir ját el nem veŏtte [Cege SzD ; Wass]. 

13. megvon; a priva (pe cineva de ceva), a 
lua; jm etw. entziehen. 1562 1562 esztendőben 
nyári időben a székelyek mind feltámadának ilyen 
szín alatt, hogy ők az if jú János királyhoz menné-
nek az ő szabadságoknak megnyeréséért. Mert 
a király sok rendbéli szabadságokat vette vala 
el az ő gyakorta való feltámadásokért [ETA I, 
18 BS]. 1596 Vegeztek . . . , hogy amely kamo-
rakban ekedigh az Hentelerek arúltak, azokat 
Biro vram . . . el wegie teolleok es az mezarzekben 
rendellie(n) helt nekiek az mezarosok mellet [Kv; 
TanJk 1/1. 283]. 1638 k. Ezennis panaszolkod-
nak hogy az bor arultatast el ueottek teolleok 
Szászfenes K ; GyU 36]. 1782J1799 Praefectus 
Uram . a’ Mészárosokot Árenda alá szorí-
totta, kűlőmben nyúzni nem engedte, a Vásár 
pénztis eddig, és mostis mind a Város vette, ’s 
vészi, de most fenyegetnek hogj aztis el vészik 
[Torockó; TLev. Transm. 334]. 

Szk : a törvény ~ i a bíróság a perbeli ellenfélnek 
ítéli. 1613: ha az törúeny en tőlem vagy maradé-
kimtol az hazat el vennie vagy el itilneie, protes-
tálok solemniter kgmetek elöt [Kv ; K v L t Vegyes 
III. Heltai Gáspár keze írása). 1638: ugi vagio(n) 
hogi rea igirtem vala magamat s mégis Czelekettem 
volna*, az Atiafiusagert de hogi ez ej el ide jöue s 
megh az feisze fokkal az ablakomat s magamatis 
feniegette, hogj vágj megh halok vagj megh hal, s 
igi feniegett, hat enis immár erre való boszusagom-
ba(n) nem adom sohais hanem ha az teŏrueni ueszi 
el teŏlem [Mv; MvLt 291. 140b. - *A zálogos 
szőlő visszabocsátását] * a tisztet vkitõl fel-
ment vkit tisztségétől. 1573: Erreol Assecural-
üak eo k. hogi az myt ely keolt az espoltalnak (!) 
zwksegere az Eo magaiebol . Io zamwetes ze-
rent Meg elegitik rolla, Addeg ely nem veszik 

teole az Tyztet ha mykor fely akarna hadny mig-
len az eowerel meg elegitik [Kv ; TanJk V/3. 91a]. 

14. visszavon; a retrage; zurückziehen/nehmen. 
1591: Biro vram az Kadar Mestereketis be 
hiuassa . . . , es biro vram valóba megh Inche eoket 
Hogi az Ceh leuelek tartasa zerent eltessek az 
varost Mert ha ennek vtanna effele fogiatko-
zast tapaztal megh eo kegmek bennek, az Ceh 
leuelet teolleok el uezik, es Idegen Mestereket be 
bochattiak, megh zabadittiak [Kv; TanJk 1/1. 
166—7]. 1801: az Néhai Gidofalvi Antal ur(am) 
Halala után az eőkigyelmetől el-hagyatott arvai-
nak Gidofalvi István Uram tétetik Tutornak de 
tsak hamar . . . Gido (!) Sámuel uram alla elé 
Tutornak az kiis adig fojtata az mig Volt Néhai 
Gyorfos Király Biro Ur el vévé az Tutorságot 
[Albis Hsz; BLev]. 1807 k.: Sínfalván* ha az 
Attya meg hall (!), és tsak Leanya marad, a nyilat 
el veszik, és <ha> a Ferfiu meg hal, mindgyárt a 
nyilat az Menyetkétől (!) el veszik [Asz; Borb. 
II . - aTA]. 

15. (folyóvizet) elfog/vezet; a devia/deriva (cur-
sul unei ape) ; ab/wegleiten. 1581: Malom Keowet 
vonattam fel at tam Molnár Palnak erte f. 1. 
Hogy az wyzet el weotek volt weottem 36 Karót 
az wyz el wetelnek d. 72 [Kv; Szám. 3/1. 3—4]. 
1583: 16 Nouemb(ris) Az wyzet hogy el weottuk 
Czeoweknek való fat niagiob (I) seoweny karonal 
(így!) d. 32 Az wyz wetelbe n enmagamra es 
Molnárrá legenyekre keolt d 32 [Kv ; Szám. 3 /XI I 
malomszáni. 5]. 1592/1593: ahul az Christoff deák* 
Vram Molna gat t ja vagyon mostan, az Kws za-
inosnak foliasa azon tul volt annak eleotte, Annak 
vtanna hogy Christoff vram az Molnott ot chinal-
tat ta, akkor gatolta zoritotta ide az mostanj 
foliasara az Kis zamost es vgy veotte el az Regi 
foliasatul [Szilágytő SzD; Ks. — aKeresztúry 
Kristóf, a tőszoinszédos Szentbenedek birtokosa, 
kővári kapitány, később Kolozs. m. főispánja]. 
1730: a Bolya völgjen le jövő Kaiba nevü vizét 
az maga ennek előtte sok száz Esztendőktől fogva 
Continualt Alveussárol, folyammattyarol, tulajdon 
a mi Földünkőt el árkolván más felé vetették a 
mi Malmainktol el vévén a vizet [Fejér m. ; J H b 
XXIII/46]. 1734: Concludáltuk, hogy a Malom 
árka toroklattyáb(an) az árvíz nagy, es sok jeget 
hányván melly az arokrol el vőtte az vizet; semmi 
Viz a Malomra nem mégyen [Dés; J k 443]. 

Szk: a víz sebességét ~í. 1782: azon gá t az 
az egész eddig való viz Sebességit el vette, s iszoppal 
egész Szántohalmáig az vizet meg gyengítette 
[ D é v a ; K s 111 Vegyes ir.]. 

16. (indulatot, vmilyen rokonszenvet/vonzal-
mat) kiöl vkiből; a distruge/omorî simpatia/afec-
ţiunea ín cineva; eine Neigung ersticken. 1780: 
Buzgó indulatom vólt és vagyon a ' publicumhoz: 
e' nékem sokat á r to t t ; de indulatom, a ' mig pub-
licum mellett szolgálok, el nem vészi [Ne; Borb. 
II . Kováts Jósef rektorprof. lev.]. 

17. elpusztít; a prăpădi/strica; verderben/nich-
ten. 1700: midőn . . . a ' tavasz gabonak . . . meg 
érlelésére és bé takaritasára szép nyári takarado 
napokat kívánunk vala, ihon a még muta to t t szép 
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áldásit az hertelen esőkkel kezdette el venni, el 
annyira, hogy ha csudálatosson ra j tunk nem kö-
nyörül, nem egjebet, hanem ki mondhatatlan 
szomorú éhséget kel várnunk [UszLt IX. 77. 
11 gub.]. 1796: Alsó Fordulójában a Réteken 
bizonyoson tudjuk, hogy az Arviz majd minden 
Esztendőben hol meg iszapollya az egész rétet, hol 
pediglen a kész szenakatis el vészi, s az egész 
hellyen majd mind Tálmoso fü terem [Mohaly 
SzD; Wass]. 

Szk: a gaz felveri/elöli a gaz. 1718: vágjon 
egj darab kaszáló Rét . . némely részét már a 
gaz el vette [Dabjonújfalu Sz; Berz. 7. XVIII . 
68. 1] | a Somoson a Csehi hatar szeliben (sz, k) . . . 
de a gaz nagy részét el vette [Győrtelek Sz; EHA] 

-vî a hideg a letarolja a fagy. 1570: Smelcher 
Isthwan, hithy zerent vallya, hogy Tawaly Ezten-
deobe Mykor az zeoleot eleosser az hydeg ely veotte 
volna, Az pyachon leteben hallotta hogy Jllen modon 
zolt feolcz Antal, hozzw Gergelnek, Jo komám, Az 
zeolet mellyet Atthal vala visel gondot Rea 
Mert en thowab Ne(m) mywelem [Kv; T J k III/2. 
136]. 1649: Anno 1649, 6 die May viradora az 
hidegh az all hegyeket mind el vötte, megh az fel 
hegyekettis meg haborgatta sok hellyeken (Kv; 
AsztCJk 63a]. 1722: i t t a hideg minden fele gyŭ-
mŏltset ugy el rontot, hogy tellyesseggel semmi 
fele gyumőlts meg nem marat t , török buzat, din-
nyét ugorkat, s egyeb gyenge vetement mind el vŏ t t 
[Pálos NK ; Ks 95 Hévizi István deák lev.]. 1730: 
A szölöt a hideg mind erüst el vötte [Varsolc Sz; 
Ks 99 Datz Péter ub lev.]. 1737: Die 15 Majy 
Isten itüetiből 13 Majy Viradolag a szőlőtt az 
hideg el vőtte . . ., mig Desi bor talaltatik addig 
idegent be hozni meg nem engedtetik [Dés; Jk 
437b]. 1741: Ezen nemes Gyergyó széknek idei 
terméketlenségeit mind ősz és tavasz gabonájával bő 
mértékben fel kell adni, úgy a mi kevés tavasz lett, 
azt is a hideg mind el vette és azt is a sok hó, eső 
ott érvén, a sok jégesők is sok károkat tőnek 
[Gysz; SzO VII, 412]. 1749: Die 12 May immár 
az szőlőt az hideg el vőtte vala ]Kv ; Szám. 26. 
VI. 476]. - b. '?' 1829: Edes Apámat meg le-
hetősen sok bajai közöt t (így !) dr a kézit egészen 
el vette a' hideg egészen el van dagadva 
[Kv; Pk 6] -X- ~í a hóharmat elpusztítja a dér. 
1709: Május 18. Virradolag lött nagy hó-
harmat, az török búzának jobb részit el vötte, 
dinnyét és tököt mindenütt nagy részint [TT 
1890. 763 SzZsN]. 

18. megfoszt; a-i lua cuiva ceva; berauben. 
Szk: Isten ~í eszét. 1593: Bornemizza Tamasne, 
Cata Azzoni vallia: Menenk be Bachi Tamasneual 
az toroniba az leaniokhoz, Es kerdem miért men-
tenek volna ez gonoz chelekedetre, Mondanak 
mit mondhatnank jo azzonio(m), ez mostani ezwn-
kel ne(m) chelekettwk volna, de az Isten akkor el 
veotte volt ezwnket, azért chelekettwnk (!) [Kv 
T J k V/l . 347]. 1597: Chato Ambrúsne Sophia 
wallia Kis Imreh most utolzor hogi megh 
verte az giermeket . mikor megh holt wala 
menek oda, az azzoni sirattia wala az giermeket 
mondva(n) way ember te zalonnad ez te wagi 

gylkossa az tennen fiadnak addigh vered rongálod 
hogi am miattad hala megh, ackor Kis Imreis 
azt mondotta, Myert zollaz io atiamfia wgi, mit 
tehetek rolla ha az Isten el veotte volt ackor e z e m e t 
[Kv; T J k VI/I. 40] ^ Isten ~i nyelét meg-
némul. 1598: Nyaualias Nem tud szolny mertt az 
Jsten ell wette Nyeluetth [Kv; Szám. 7/XVI. 
96] Isten ~í szeme világát. 1749: én annyira 
Vagyok, hogy én elig igirheték magamnak egy 
néhány napocskát, de kivált legnagyobb nyomorú-
ságomra az, hogy az I(ste)n a ' szémem Világát 
tellyességgel ell vévé [Ap. 5 Apor Péter lev., csak 
aláírása sk]. 

19. kb. elboszorkányoz; a vrăji/lega; verhexen. 
Szk: ~í a tejét elapasztja a tejét . 1584: Es mon-
da No keonyew gond az, Az veotte el teyedet, 
Eregy hiuasd ide chak [Kv; T J k IV/1. 244 — 5]. 
1650: nüuan mondotta szoczj giorgine vt tvs Ja-
kabne felöl hogy vttvs Jakabne uette el az eŏ 
vnŏiŏk(ne)k teiet [Szentiélek U ; UszT 8/64. 37] | 
az Ax Aszszonyt az Bizonyságok megh tartyak 
vüagoson abba(n) hogy az Jk, Nylva(n) gyalaztak 
eoteott azzal hogy az Tehenek tejet eo vette volna 
el . . . kihez kepest mindenik seorsim ac sigillatim 
az Ax Aszszony(na)k eleven dija(n) Convincal-
ta to t t [i. h. 1 3 8 b ] * ~ ík az erejét. 1584: Barbara 
Zabo Paine vallia igen beteg vaíek, hiŭatam hoz-
za(m) zabo Catot, Azt monda hogy keotes volna 
raita(m) Ada be valamit Innom, es gywkeretis 
Ada be Innom, Es mihelt be veóm, mingiarast 
az karom meg haborodek es most (is) Chak Napon-
kent el zarad a ' kezem Aztis monta azért hogy 
á karomnak Az ereyet veottek ell| Hannes Daurer 
. . . felesége vallia egy Sophia Neweó 
húgomat tartom vala hazamnal, Az labat meg 
veztek es 'a kezeis el zarada az ereyet el 
veottek vala, kerem ez Katalin Azont hogy meg 
giogicha Eo azt felele hogy Nem oly keonnyen 
lehet, mert az ereyet veóttek el, es vgy veztetek 
a' leant megh, hogy keoteozhessek [Kv; T J k 
IV/1. 219, 256]. 

20. kb. elidegenít/hidegít; a înstrăina de ; ent-
fremden. 1632: Jona Nagy Palnak felesege elle(n) 
Sombori Ersebet elle(n) illyen propositiom vá-
gyóin) Mi okon fogott el teged az te atyád én 
tűllem negy holnap alatt, adgyad ratioját Az 
mi az el fogast ületi ugyan azt kivano(m) bizonyczd 
ratiodal mi okon vötted el gyermekedet tőle(m) 
negy holnap álat [SzJk 39]. 

21. kivesz; a lua (din); herausnehmen. 1792: 
A Szászvárosi gazdát a napokb(an) meg intettem 
holmi helytelenségeiért, s a házak koltsátis el 
vettem a kezéből, mert egész Bál házat tsináltak 
volt a katana tisztek a Nsgod Udvarabol [Bencenc 
H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

Szk: ~ i részét. 1763: tettzék a Tekintetes Nms 
Széknek denominálni deputalni Tekintetes Domo-
kos István, Tekintetes Vajna Gábor es Erős 
György Uraimékat hogy a mi eddig ki itéltetet mind 
joszágokbol, Jobbagybol, Szanto földekből Széná-
ból Szemül való gabonabol, ki ki el venne részit 
[Hsz; BLev.]. 
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22. (vámot v. dézmát) szed/vesz, a strînge/lua 
(vamă sau di jmä); (Zoli od. Zelient) (ein)nehmen, 
erheben. 7600; Az vtan hogy az Boerok inneth 
el me(n)tek, tudom hogy forgoth az malom, az 
wamiathis hize(m) a weötte el a ki zamara iarth 
[UszT 15/265]. 1767: quo jure vette el a ' Dézmát 
az Aszszony a ' parasztság kŏzŏ t t nem tudotik 
[Faragó K ; J H b IX/50]. 

23. elkoboz; a confisca; beschlagnahmen. 1573: 
Az Mezarossok ceh Mesterenek Hentelereknekis 
Meg hagia Biro vram hogi senky Belegnelkwl 
barmat Az Mezeon Neh Tarcia Mert valamellyet 
annelkwl Talalnak az Lato Mesterek ely veszik 
[Kv; Tan J k V/3. 86b]. 1578: (A „Semlye swteo") 
vgy swsse az Semliet mint egyeb varasokba ha 
penigh vgy nem swtne, vegyek el eczer is mazzoris 
Semlyeiet mind addegh migh megh tanul [Kv; 
TanJk V/3. 174a], 1594: mikor Bor fogas volth 
akkor Nemes, Borth ne(m) árult, Merth ha ki 
keszdettis Borth asz Varos el tü to t ta rolla es az 
ky aual Birth eorszeo el Veotte tulle Mert tizenket 
forint Birsaga volth [Dés; DLt 246]. 1606: Ezért 
euocaltam az J . kegmed Zekire hogj en teólle egy 
Ivouat veóttem volt, kit mikoron el a t tam, annal az 
Embernel megy talaltak atto<l e>l veottek 
teóruenj zerent, melj dolognak nyluan való el 
hitelere neke(m) az teóruentis Segeswarzekbol irua 
hoztak, nekem az Zaznak igazat kellet tenne(m) 
ezért megy keuanom hogy teis megy elegits en-
gem mert en tóled igaz penzen veóttem [UszT 
20/271]. 1608: ha kinek hamis singit vagy font-
tyiat talalliak, velle árult, az melly marhat velle 
árult azt az polgár mind elveszy [Kvh; HSzjP]. 
1649/1650: mikor az Cziganyok az Piaczon Halót 
vetettek volna az Ebeknek, Egy dizno Suldójet 
Ferenczy Peternek az Cziganiok az Haló mellett meg 
eoltek es Ferentzi Peter el hozat ta az maga 
hazahoz, es fel mészárolták, egy reszet az peczjenie-
bol, az szolgalojatol az piaczra küldeot el adni, 
mellyet az Vasarbirak eszekben veuen, szolgaloiatol 
el uóttek, es az Cziganyoknak at tak [Kv ; öCJk] , 
1774: Vŏltsŏn az Tálasfalvi Biro Csukás Todor 
áruitatott Palinkát az Uraság Fogadojában, mel-
lyet Titt Praefectus Botskor Uram meg tudván 
Pálinkáját el vőtte volt, de . . ugyan Csak űdŏvel 
viszá adta, mennyiben békéilet légyen meg az em-
lítet Biro Titt. Praefectus Urammal aszt nem tud-
gyuk [Mocs K ; K S Conscr. 8 2 - 3 ] . 1786: mikor 
a Mlgos Uraságok az magok számakra kortsomá-
roltattanak és árultattanak az magak italakra 
sem engedte az Uraság hogy italt tartsanak az 
Thoroczkai Lakosak, mellyet Házonként meg ke-
restenek, és ha tanaltanak el vették az Szegénység-
től ha tsak egy fertálljnyit kap tanakis nállak 
[Torockó; TLev. 4/13. 47]. - L. még ETA I, 
141. 

24. leszed/vesz; a da jos, a scoate, a înlătura; 
abnehmen. 1584: Attam Georgy kowachynak hogy 
Az Rudas lo meg Betegeolt wolt. hogy neky 4 
ereth vagot es hogy az Zeinen valót el weötte es 
az zayat meg Tyztitotta fyzet(tem) f. — d. 28 
[Kv; Szám. 3/XIII . 8]. 1596: Az Taligas Lo-

wak(n)ak Zemen walot hogi El wette Az Dara-
bant t att(am) f - d 25 [Kv; i.h. 6 /XXII . 7]. 

25. levesz; a lua, a îndepărta; wegnehmen. 
1620: En töllem . . . Boer Peternek izene Onah 
Bobes hogi a lakattiat a malom szfiszekiröl uegie 
el mert ha el nem veszi el rontia mert neki vdvar-
birotol szabadsaga vagion rea [Récse F ; Szád. 
Stroya Morar (35) fej-i jb vall.]. 

26. elemei/oroz; a şterpeli/ciordi; entwenden. 
1569: Egy estue eo hosza Ment volt be Mere János, 
es azt monta Myth chynalz ith Cristina Azzyony 
most(an) ennekem penzem vezet el, azért senky 
dolga az hane(m) tyed es te wotted el [Kv; T J k 
III/2. 246]. 1570: Zeres Lerinch ezt vallya, hogy 

vgy kezdy zydalmazny Jstwan vayda az az-
zont ez zokal, hogy Besthye kwrwa The veotted 
ely az en at thyam fya penzet Masfely forintot három 
pénzt, vgian Te veotted ely fiadal Bestie kwrwa, 
vgian senky Nem veotte egyeb, Nalatoknal, Bestie 
kwrwa [ K v ; T J k I I I / 1 2 . 58]. 1573:KolbMiklós 
ezt vallia, Ez ely mwlt Ideokben veotte volt ely 
valamy halat Trefaba Kossá myhal halaz gergelnek 
kyert kosa Myhalt teorwenbe akarya volt hiny 
[Kv; T J k III/3. 99]. 1595: megh lata Barabas 
Georgyne, oda mene, s ket keúet el vyn ben(n)e, 
alab viúe s azon búzaba le teúe [UszT 10/109]. 
1604: weztòt wolt fülier Miklós walameny pinzet 
el kinek az Erzeniet cziak közel az zallazanal 
Talala meg: gianakodik wala Borbara Js tuanra 
hogy talam ö wötte volna el . En ne(m) tudom 
sem lattam egi penzetis hogi el wöttek wolna 
[UszT 18/147], 1645/1664: Tudom aszt hogy Pé-
czi Mihályné egy bé kötöt gyűszű pénzt vün el 
Molnár Györgynül | Asztis latam hogy Hanko Ger-
gelyné egy akasztolo tőt vőn el [Kvh; Bogáts 14, 
HSzjP]. 1690: Ha mi élése, szénája, mie az Nemet 
vitezek(ne)k ot t maradna, mikor ki mozdulnának, 
azt ki őrzene, vagy az magyar szálló, vagy az 
gazda ha el venne benne, ha el nem venneis, az 
Nemet vitéz az mikor viszsza menne réá fogná 
hogy el veszett benne [Ebesfva; Törzs. Bethlen 
Sámuel fej-i ut.]. 1756: azon fűst házb(an) is 
talált egy kesztyűben egy rakás tallér pénzt, de 
azt ot t hagyta 's hozzá nem nyúlt, arra mondám 
ugyan s.v. bahó voltál, ha tudtad hogy lopott 
pénz, mért nem vettél el benne [Kv ; Mk I X Vall. 
180]. 1845: meg támadott az útszán Madarasi 
Ádáinné és engem minden féle képpen le piszkolt 
le francos kurvazatt, azonokbol, hogy valami 
húszasakat emlegettem, mit meg halván madarasí-
né, hihető azan húszasakat értette, melyeket Rosi 
léánya tavalyi gazdájának a Fiscalis Urnák sebéből 
el vett volt [Dés; DLt 502]. 

27. birtokba vesz ; a lua ín posesiune/stäpînire ; 
in Besitz nehmen. 1676: hat ŏkret az At tyamnak 
kezes leven erette* Kolosvaratt Samai Peter el 
veve s mostis ada vagyon [Mezőbánd MT; MbK. 
- *Szász Mihály szökött jb-ért]. 1713: Pap 
Sámuel Tizen három varosban* lévő fundussát az 
adojért az varosnak hadta és adta ; elis vőt tűk [Kv ; 
PolgK 144. — aKv egyik régi városrésze (vő. 
KvTel. 111-3)] . 
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28. (magának) visszatart; a reţine (pentru sine) ; 
(für sich) zurückhalten. 1681: Ennek előtte eze(n) 
malomban az Molnárok ă vám búzának negyed 
részét vettek el; de ennek ă Tóth Benedek nevű 
molnár (na) k meg engette Groff Ur(am) eŏ 
Nga hogi harmados légyen, azért : hogi őis legenyt 
Asztalossagra taniczo(n) [Vh; VhU 575]. 1720: 
Borsótis olljant küldötte (ne) k, az ki nem el vehető, 
annyi penzb(en) mint ŏ klmek akarnák adni: 
Azért viszszá kúldóttem az Borsot, semmit abba(n) 
el nem votteni [Bögöz U ; KaLt Korda Sigmond 
lev.]. 1746: Harkányi Sámuel ő Kglme fassiojából, 
kivelis ő Kglme registraltatott vilagosón ki jő 
hogy tiz forintoknál többel ados nem maradott, 
és mind ă maga fatensi mind az adversa parsnak 
fassiójaból többire az jő ki, hogy a négy forintokat 
maga fáradtságáért akarta, és akarja el venni 
Torda; T J k I I I . 22]. 

29. visszavesz; a lua înapoi ; zurücknehmen. 1752: 
(A) szolga Legény a ' Fiamtol elvévén az Őkrŏköt 
be akarta hajtani, mellyet látván én . . . . minden 
veszekedés nélkül elvém (!) tőlle [Abosfva K K ; 
Ks 8. XXIX. 29]. 

30. elnyer, megkap ; a obţine/primi; bekommen, 
gewinnen. 1676/1681: mint hogi peniglen ha va-
lakinek szükségé vagyo (n) az I(ste)nnek effele 
áldásara a’ szám ado szolgák is nem aláb szűköl-
ködnek másoknál az nélkül; ighen méltán csele-
keszi hát Szám tartó Vramis, ha abbéli szükségében 
nem senkihez világi emberhez, de egyedül csak à 
Terempto Istenhez folyamodik áldásért; kit is 
ha szive szerint megh keres el vészi a' mit kévant 
[Vh; VhU 656]. 

Szk: büntetését ~í. 1702/1799: meg érdemiet-
tük volna közönségesen, hogy példás bünteté-
sünköt el vettük volna [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 320]. 1705: Dése(n) lakó Békési János 
Kováts vr(am) . . . Felesége Gulácsi Kata . . . Is-
tent s — Felebarátot megbántó utálatos szitkok-
nak nemével szitkozodott, mellyért az Szamosuj-
vár alatt lévő tábori szeken kemény büntetését el 
vótte [Dés; Jk 275b]. 1721: (Ha Kabai Anna) 
teőbszer akár idegen Nemzettel, akar másokkal 
illyen feslet erkőlcsb(en) és tilalmas Conversati-
ob(an) talaltatik erdeme szerint való büntetésit 
ell vészi [Kv ; T J k XV/3. 20]. 1728: melto bün-
tetésit el vészi [Dés; J k ] . 1730: meltan erdemlett 
büntetésit el vészi [Dés; Jk ] . 1747: az J . . . azon 
I(ste)n ellen lőtt káromló szavai (na) k érdemlett 
büntetését el végje [Torda; TJk I I I . 161]. 1780/ 
1804: olly erős vigora legyen a' Tŏrvenyek(ne)k, 
hogy ki ki bünŏs lévén érdemlett büntetését má-
sok(na)k is példájára a’ meg irott Törvények sze-
rént el vegye [Torockó; TLev. 43] * ~ i jutalmát 
elnyeri büntetését. 1670: az J . . . az Tanacz haz 
eleot palezáztassék és verettessék megh, de ugy 
hogy ha teobbé comparialtatik affele szitkoknak 
neméb(en) leiedzeni, erdemes jutalmát el vészi 
[Kv; T J k VIII/11. 21]. 1676/1681: az Strazsak-
(na)k vagi Cirkalok(na)k minden estve jel adattas-
sek ki . . . ; ha kit jel nélkül ot járni talalnak, aszt 
megh foghják, es reggelig a várta alatt tarcsák, az 
utan tőllem vagi Capitanyointol el vészi jutalmat 

a ki ędictumomat Contemnalni mériszli [Vh; VhU 
661—2]. 1703: Szász János* immár el vŏ t te ju-
talmát, tegnap előtt fejét vŏ t ték a Szebeni piaezon 
[Nsz; Ap. 6 Apor István Káinoki Sámuelhez.^ — 
aJohann Sachs von Hurteneck, a szászok grófja, 
nsz-i királybíró]. 1766: kedvezvén vagy bé h u n t 
szemekkel nézvén a’ Birák valakinek a' Constitu-
tio ellen történt hibáját és vétkezését, tehát vilá-
gosságra jővén a' Bíráknak ezen vigyázotlanságok 
. . . , méltó animadversio nélkül ne maradgya-
nak, el vévén Hivatalokban való Restsegeknek il-
lendő jutalmát [Torockó; TLev. 9/11]. 

31. megszerez; a puné mîna pe, a lua, a dobîn-
di ; erwerben. 1570: Martha q(uon)d(am) Blasy 
Kolchar r(e)l(i)cta vallya . . . Zekel peterne az 
Ew hazaban Syrwan panazolkodot Illyen zowal 
ew Eleotte, hogy Az vristen ollyan Jgazan zegitse 
Barlabast Minth hogy hamissan ely perle Az en 
atthiamtwl Maradót hazat, Az en labam megh 
zegyek mykor en oda Megiek hozzaya, Mert hamis-
san Eskwek rea(m) vgy weowe ely hazath theolem 
[Kv; T J k III/2. 16]. 1573: Gergel teomeoswary 
Azt vallia hogi Barat Istwannak vtolsory 
Birosagaban Idezte volt be Kis Antalt Hennig 
Iacab valamy feold veget, hogi ot th felelnenek 
Egimashoz, Mond Kis Antal Hennignek, hogi 
venned ely te az en Marhamat Ereowel hatalomal 
ha en Ne(in) akarom adny, Erre tudoma(n)t teot 
henig Ezt Mondwan En ne(m) hatalomal hane(m) 
teorwenyel Iarok, Az biro Kis Antal t Zekteoresen 
Maraztia [Kv T J k III /3. 188]. 

32. elfoglal; a ocupa; besetzen. 1586: Vegeztek 
egyenleo voxal hogy emberek valaztassanak, kik 
hyt zerent Inquiraliak az Zena reteknek epiteset, 
valamely Ret penig epitetet eot eztendeotóól fogwa 
ez napigh, Azt mind el vegiek es Varos zamara el 
tilchak. Erdeo Neowesre eppen megh tarchak. 
eoriztessek zorgalmatoson [Kv; TanJk 1/1. 29]. 
1605: három holda az kit hatalmasul veot v o l t 
el nagj var folui János (Várfva T A ; UnEkLt. — 
aTi. a föld]. 1606: egizer . . . Veres Marto(n) oda 
jeoue ilkebena, en ottan lakom vala, s mo(n)danak 
az falubei jek Veres Marton (na) k hogy Marto (n) 
Vra(m) ha jde ne (ni) jeóz lakny el vezzik az nj la t 
Azt mo(n)da Marto(n) hogy ha Ide ne(m) jeouek bar 
el vegietek [UszT 20/80 Joannes Zabo de Dallya^ 
pp vall. — aÜlke U. bDálya U]. 1676: ez Var-
socia resz Joszagot Praepostvari Szigmond Ba-
tori Katatul, es Lonyai Szigmondtul Tőrvinnyel 
vőve el [Perecsen Sz; Ks 90. — aVarsolcon (Sz) 
levő]. 1693: Az régi Ecclesiaj földeket az Refor-
mátusok el vŏttek* [Kál MT; UnVJk . - áTi. 
un-októl]. 1710: ha tüis örökös Jobbágyak Vona-
tok nem venyek el az hatarotokat [Tóhát TA; 
J H b II/15]. 1736: Kolosváratt minden templo-
mainkot elvévék, az piaczi templom tornáczában 
egynéhány papunkat megölék | micsoda igazsággal 
lehetett elvenni az Báthori Is tván jószágáta, az 
mely örököse volt, és tulajdon csak iskolára s az 
ifjak tanítására adta, aztot mondom, elvenni az 
iskolától. De azt bizony csak elvévék és az más 
vallású urak egymás között az tulajdon Báthori 
jószágot feloszták [MetTr 424. — a A kv-i aka-
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"démiára hagyott vagyont]. 1774: Kelemen keresz-
tiben) lévő főidet . . . Czerjék Borbára Aszŏny tői-
lem el vővé [Szentsimon Cs; Hr 10. 54]. 1829: 
A’ Falu Erdejétis el-vette az udvar s allodizálta a ' 
F. Zsuki határon [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

33. átv elszakít; a smulge/rupe din/acapara; 
ent/wegreißen. 1614/1615: az megh denotalt falu-
mat Bathori Gábor akkori feiedelem el veotte 
uolt teollem potentia mediante extra omnem viam 
iuris kit ha tagadna hogy en teollem, ne(m) 
teoruenytele(n) veottek el az en falumat in instanti 
az articulusok tartasa zerint docealliuk [T; Törzs.]. 
1631: Bethlen Gábor mikor megh eriette volna 
hogy en annak az resz ioszagnak uraual . . . Bal-
Üngh Jánossal compositioban indultam volna . . . , 
ţehat eö felseghe hatalmasul èn teőllem azon 
ioszagot el ueŏue, maga az Radnóti ioszaghhoz 
foglaltata [Nagyteremi K K ; J H b XXI/1 . 3 Sü-
kösd György végr.]. 1648: cum euictionis cautela 
ueottem volt egy majort az I(nctak)tol teòllem 
azt el vettek. Azért azt keuano(m) hogy igireted 
szerent euincalja(na)k benne, Alioquin ha nem 
euincalhat(na)k megh keuano(m) . . . hasonlot ad-
gianak erette [Kv; T J k VIII/4. 273]. 1674/1676: 
Kamuthi Miklósné . . . előttem hallásomra edgy-
uehányszor panaszolkodot, illyen szókkal, el vő vek, 
el foglalák tőllünk . . . Szüvásta [Szava K ; J H b K 
XX/21. - a Mezőszüvás K]. 1782: Ki egész Vá-
rosostol Bányászok vagyunk . . . a Főid alol ki 
hordott kőnek mivelésére Tűz, s Consequenter 
I*a kívántatik, de midőn a mi Mlgs Földes Uraink 
tŏllűnk minden Erdőket el vettenek, el vették 
azzal edgyűtt az mi élelmünk (ne) k modgyát is 
[Torockó; TLev. 4/6. 5bl. 

34. átv leszakít; a rupe/lua; abtrennen/reißen. 
1589; az birak engemet egyezer oda az en tanorok 
kertemben hiuatanak . . , ennekem mondanak 
hogy Jo Azony teneked igen nagy ez ă tanorok 
hanem mi el vezzwk felett, es en teollem el veouek 
akkor erőuel az feoldemnek felett [Szu; UszT]. 
1590; Thudom eztis mert en voltam eggik Eskwt 
az keseoszeorj Eskwttek keozeot hogy az kiknek 
teobbet Itelteonk lennj hogy nem mint Jl let volna, 
tehát abbwl el veotteonk s annak a t twk az kinél 
k e w e s s e b e t Jtelteonk s epitetlen feolde volt (i.h.). 
1597; az falw monda Mennyeonk rea az Ferenczj 
Kouaczy nÜayra lasswk ha teobbet bire egy Ember-
nél vagy nem: ha teobbet bir vegywnk el benne 
[i-h.]. 

35. kivesz vkit vki kezéből; a lua din mîna 
cuiva; entreißen. 1634: en fűtek oda masokkal es 
Ugy vóuók el Fekete Jánost Lakó Istvántol [Mv; 
MvLt 291. 17a]. 1753: meg fogák ket ten Csiki 
Jánost de el vövők töllek [Marossztgyörgy MT ; 
Ks 48, 67. 31]. 1765: Grék Kosztántin az Fa-
hm 3. köböl búzát 3. köböl Zabat vont, ezt azért, 
hogy az Sophron Ideiben mikor el fogták volt az 
Tisztek, mért nem költ fel az Falu, hogy vették 
volna el a Tisztektől ötet [Bogát TA ; Mk V/V. 97 
Paszaroly Lapadat (50) zs vall.]. 

38. átv levesz; a lua ; abnehmen. 1755: akar-
mellyik vegye el róla, azt a' verést, a ' mellyet 
tőlem kapat t [Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 

Szk: haragját vkirõl. 1551: Erthyewk vala-
my nehességit az my keg.-mes vronknak N.-gos 
Nadasdy Thamasnaka ez my athyankfiara János 
Deyakra, . . . kiryewk kegielmeteketh mielye az 
my zolgalatonkirth es barachagonkirth, engeztelye 
meg kegielmetek az vrat, wegye el haragiat rola ew 
nagsaga, es hog az ew kegielme thewb jámbor 
zolgay rendy zerinth lehessen fyzetisse [Fog.; 
LevT I, 77 Daczo Mate és Thorma János lev. az 
i.h.-en felsorolt címzettekhez. — aElőbb ország-
bíró, majd nádor, kezdetben Szapolyai János, 
később I. Ferdinánd híve]. 1558: Mywel hogy ky-
ralne ázzon ew felsege az Thwry gewrgh panassa-
yert fogsagayerth az Warosra liaraggyat wethette 

ha leheth semmy keppen ew felsegewel thewr-
wenbe Ne allyonak deh kewnyeorewggyenek ew 
felsegenek, hogy az warosrol wegye el haragyat 
[Kv; TanJk V/l . 47]. 1596: Kegmed haragiat 
vegie el rólam mert kulomben vagio(n) az dolog 
az Mint Nagy Georgj kegnek monta [Radnótfája 
MT; Bál. 1 ] ^ minden közét ~ i vmirőljvkiyőL 
1633: Aztis mo(n)dotta Kepiro Mihali hogi eö megh 
akarta az legent eöletni, de eo ne(m) leledzik lia-
lalaban, hane(m) eo megh alkutt velle, es immár 
minden keőzit el vötte rolla, eő cziak az eő mar-
haja t keressi [Mv; MvLt 290. 136b/2]. 1671: (Az) 
ezer forint summát . . azon Colosvári Beczüll(etes) 
Unitaria Ecclesia teotte le eppen paratis eo Kgek-
(ne)k, s adininistraltatta is azon eo kgek ackori 
Beczwlletes Curatori nemzetes Huszár Péter, es 
Reyner Marton Ur(am)ek által, s levalvanis azt eo 
Kgekteol defacto remittaltak azon megh nevezett 
zalagos Falut Korodota, mind(en) kőzőketis el 
vévén eo Kgek rolla [Kv; KvLt 1/180. - k é -
sőbb Nádaskóród a várostól északra Kisbács 
szomszédságában], 1677: Az meli Nagy Fundushaz 
Bojer Sigmond ura(m) Vecsinseget Praetendalt, 
Ugy mint Ra<d> Suteika, Rad Kurczul, Salamon 
Durczkul, es Sztan Roska Fundusakhaz, ezen 
Negj Fundustis Remitala Sarosi Janas Ur(am)nak 
minden edig azakhaz birt földekel Bojer Sig-
mond Ur(am) minden közit ezekrül el véve [F ; 
Szád.]. 

37. levesz vmit/vkit vki nyakáról/válláról; a 
lua o povară de pe cineva; jm eine Last abnehmen. 
1571: az my kegyelmes wrunk az my keonyeorgy-
sewnkre mynden kegyelmessigyth my hozzánk 
megh mwtat tha wolna es terhewnknek nagywb 
ryzyth rwllunk el weotthe [Szu; SzO I I I , 340]. 
1573: Baranay Pal, Kwtas Istwan es vey Marton4 , 
hogi tawaly Eztendeobe mykor Meg verte volna 
Barchay Ianos zeoldenost (!), . . . Aztalos Istwan 
veotte ky kezessegenb Illen okkal engedet Zöl-
den hogy eo az kezesseget ely Nem vezy aztalos 
Istwanrol, hanem teolle varya meg az fyzetest 
Mind penig az verbirsagot Eo aggya meg az bironak 
[Kv; T J k III/3. 207. - aTollban marad t : vallia. 
bA vallókat]. 1688: Tőrők Dániel nevű Leji t inán 
(!) kapitány sok ajándék munkáimat meg tekint-
vén szállóimat rollam el vőtte [Kv; Ut l j . 

38. megvesz; a cumpăra; taufen. 1570: Paisos 
Illés, Es Neste az felesege hitek zerent vailyak, 
hogy az Vinche deák hazan való ablakot, mely az 
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zeoch András kerte feleol vagion, Tliwgyak ... vagion 
20 Eztendeye, hogy az Ablak otth volt, . . . Azt 
Monta fabian deák, hogy Tyz forintal fellyeb ely 
veotte wolna Az hazat, ha az Ablak otth nem leot 
volna [Kv T J k III /2. 129]. 

O Szk : ~ i a hasznátIhasznot, a. betakarítja/ 
hordja a termést. 1579: Az zóleó dolgarol igy 
vegeztek eŏ kegmek, hogy az Arwak ez eztendey 
hasznat el wegyek, Annak vtanna el takartassak 
zepen [Kv ; TanJk V/3. 196b]. 1592: Mierth pe-
digh megh tiltotta(m) volt Capitan Vra(m) peche-
tiúel es az alatt el vet te haznat azt keúano(m) 
elózŏr megh mo(n)dgia hol vette az szabadsagot 
hogy el birja az megh neúezett eŏreksegnek hasz-
nat . Protestálok liceat plúra [UszT 10/79]. 1699: 
(A földnek) ha miveltetésébe fog kezdeni, miglen 
az haznott el nem veszi rolla, ne tartozzék léválni* 
[Nagylak A F ; DobLev. 1/46. — aA zálogba adás-
kor adott összeget]. 1740: a jószágát eŏ kegjelme 
masnak ra j tam kivűl el ne adhassa ha adna is 
ereje Senkinek ra j ta ne legyen, miglen az hasznot 
rollok el veszem [Albis Hsz; BLev.]. 1786: a ' 
felső fordulo mikor tilalmasban vólt, ollyankor a ' 
kőzt bé tsinálva ta r ta t ták és å Biráknak adták â 
Hasznát s azok Tőkkel bé majorkodták s él vették 
â Hasznát [Nyárádkarácsonfva MT Told. 76]. 
1815: mendétig a tekéntetes Ur vette el a hasznat 
rolla [Kv; Pk 3]. — b. kb. vminek hasznát lát ja. 
1647: az peres Juhokot haidu János maga szamara 
fejte, s eó veotte el az hasznat [HSzj fej al.] 
(a szőlő) termését ~í. 1673: Az Szőlő örök-
ségeknek dolga felöl lŏn az osztozo felek között 
edgy kis controversia, akarvan az idei termését el 
venni mindenik Szőlőnek kŏzönsegessen az két 
reszesz (!) az harmados penigh contralvan, mint 
hogy ő faradott es üljen erőtlenségébennis ô gon-
doskodott volna eddegh velle [Kv; RDL I. 154]. 
1751: A Zálogos acquirált szőlőkrül . az idei ter-
méseket én vészem el, minthogy én is mi vei tettem 
[Karácsonfva A F ; Told. 25]. 

Ha. 1582: nem veót vala el [Kv; T J k IV/1. 
101]. 1583: el veowe [Kv i.h. 132]. 1606: el 
veúek [UszT 19/22]. 1620: el nem vöttek [Var-
dotfva Cs; Bál. 41]. 1631: el ueőtte [Hsz; LLt]. 
1652: el veotte [Vista K ; GyU]. 1668: el vŏ t te 
volnaj vŏ t tek vala el [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 
1683: elvette [HSzj égettborfőzőüst al.]. 1698: el 
vészi [Disznajó MT ; L L t Fasc. 71]. 1699; el vőm 
[Rücs TA ; KvAKt Mss 344]. 1706: ell vŭm egyet 
[Szederjes*; i.h. 261. — aKis- v. Nagyszederjes 
MT]. 1726: El nem vészem [Szság ; BfN Krasznai 
cs.]. 1729: el vészi [Dés; DLt Liber Inventatio-
nis]. 1731: el vötte [Dés; Jk] . 1734: senki el ne 
végye [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 107]| el nem 
vötték [SzU; SzO VII , 377]. 1745: el vőt t [Boros-
krakkó A F ; BfN dobozolt anyag VI]. 1755: el 
vészi [Udvarfva M T ; Berz. 11. 85/5]. 1764: el 
vészi [Pókafva A F ; Kath.] . 1779: el veszem 
[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1786: elis vötték 
Tarcsafva U ; Pf]. 1797: el vészik [Kv; Incz. XI . 
27a]. 1814: el nem vészi [Buza SzD; LLt Csáky-per 
131. L. 38]. 1842: el vészem [Dés; DLt 85]. 

elvész 1. nyoma vész, eltűnik; a dispărea; ver-
schwinden, abhanden kommen. 1568; Ágnes Bar-
tholomei Nagy R(elic)ta iur(ata) fassa e(st), Ezt 
tudom hogy ez Kalara en nalla(m) lakik vala, es 
három sing vázon veze el hazamnal fertal hean, es 
18 ozpora, es io oh pénz, ennekem bizon o rea volt 
gyanosagom, merth senky egyeb hazamnal n rn 
lakoth [Kv; I I I / l . T J k 199]. 1573: Ioannes Ecc-
hert fassus est, hogi eztennap vit volt eo hozza 
egi vas Mozar teoret hogi meg venne oztan eo 
12 d. adot neky cliiak hogi oly helre Ne aggia hwl 
ely vezzen. hane(m) az kapuba hyrre teot te ha 
kye hogi Nalla talaliak Meg [Kv ; T J k I I I /3 . 140]. 
1587: az lianya ket foryntya az En oda meneseom-
(m)el wezeot wolna el [UszT]. 1604: akar mikor 
az öker el wezöt az örözese János zörin wolt, ö 
halt oda akor [Kiskede U ; UszT 77a]. 1606: illien 
zokal kinala megj az loual, hogj uid el mert futásunk 
uagion es akkor ugian futnakis uala, felek hogi el 
uèz az marha tóllem [i.h. 20/159 „Michael Szi-
lagj Uduarhely Šacerdos Eclesiae Szaldobosien-
sisa" vall. — aSzáldobos U]. 1622: Egy Jarmath 
talalt megh nala melj eo teole gonozúl vezet volt 
el [HSzj járom al.]. 1638: kerem az azzontul az 
poharomat, Monda hogy Mind az Magaeual edgiwt 
el vezeót . . . neki mindene az varba(n) vezeót 
[Mv; MvLt 291. 424a. 433a]. 1682: hon nem lé-
temben egy viricz kádam veszet el [HSzj virics-
kád al.]. 1702: több Eszközök töllök el vesztenek 
[Dés; Jk] . 1749: (Szekeres társa lovát) majd mind 
egj erőszakoson vitte ki, assecuralvan, hogj mint 
a ' magáéra gondot visel, és ha a’ magáé el nem 
vész, az sem vész el . . . ki vivén CzŐvekre ütöt te , 
s, maga a’ czŏvek mellé fekŭ t t , mégis ezen ló azon 
étszaka el veszett [Torda; T J k I I I . 263]. 1783: 
Hallom hogy a mult ősszel innét el veszvén Nanya 
Szávának Blága Györgynek, Blága Thodornak és 
Postinanak Négy Kantza Lovai az oké r t . . .Beresz-
telki Pap Flóra nevű ember vet t volna a meg neve-
zet Károsoktol erre a Nanya Makavéjra Kalákat 
[Faragó K ; GyL]. 1813: a honnét a régi ke-
resztes fa el veszett oda halmot ástunk mi az ezen 
hellyet vagy fogást körűi já r t Tanuk [Berekszó 
Sz; BfR II I . 12/9 Gávris Ursz (38) col. vall.]. 
1844: A lud tojásakra rétze tojásakra Biria ügyel-
jen el ne veszenek [Kv; PK 6 Pákei Krisztina lev. 
- aA cseléd]. 

Sz. 1801: Én oly rosszul nem vagyok, hogy 
kötelességem nem tehetném, de ételem álmom, 
kedvem felette gyarló, s bágyadtságom nagyon 
érzem, ugyan tsak remélem még most a rósz 
fejsze nem vész el a fa vágóról [Kv; BfN gr. 
Kemény Sámuel lev.]. 

2. veszendőbe megy ; a se pierde /nimici; ver-
lorengehen. 1722: mostis szüntelen havaz . . . , h a 
el vész Gabonánk, én aszt gondolta(m) az mi még 
nincs el csépelve az eŏ H(e)rcegsé)ge Gabonájábol, 
suspendalni, kéne mert nem lesz mi t Vessen ember 
(így!) [Fog; Ks. Rétyi Péter lev.]. 1740: Szénát 

. . mind esős időben kelletvén hordatni, azt a 
Militia nem acceptálta, hanem a Statios helyeket 
nyomorította még, s az őszve hordot t Széna is 
ott vész él. [Hosdát H ; Ks 83 Zejk István lev.]. 
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1756; Balog Uram az Uraságtol rendeltetet ke-
nyerünk el vonván, kételenitettűnk medio tem-
pore az le kaszált szénát oda hadnunk mely miat 
az Uraságnak Cir. 20 Búgja szénája el veszet 
[Kötelesmező SzD; TK1 1 r. jb vall.]. 7776; szé-
nája rendűi mind el veszett egy marok hasznátt 
sem vett rolla [Backamadaras MT; CsS]. 1822: 
Az égetéskor egy katlanban 10 ezeret® rakván 
abból az ajjában égetetlen szokott maradni ezer, 
és igy elvész egy ezertől száz Tégla melynek árra 
51 xr [Torda; TVLt Közig. ir. 637. - 'Tetőcsere-
pet és téglát]. 1843: minden esztendőben a neve-
zett Kaszálloban elvész bizonyosan ha tőbb nem 
az árokkal, égy szekér széna [A. jára T A ; BLt 
12]. 

Szk s ~ a nevezeti is veszendőbe megy/odalesz 
* neve is. 1758: valami partikulacskákot, szántó, 
fs Széna fŭvecskéket eladván el veszne az nevezeti 
is, s üdŏre ugy el idegenednék, hogy azt se tud-
nák Posteritássi kinél keressék [Mezőbánd MT; 
Hr 1/40]. 

3. odalesz; a dispărea/se strica; hin sein, kaput t 
Werden. 1591 k.: az orzag vta az hegyek Rea 
zakadozwa(n) el vezet [Dés; DLt 233]. 1663/ 
1728; Ha valaki az mezòb(en) foglalt valamit 
akar szanto földet akar szenafŭvet . hogj ha az 
ut attól el vesz, vagj el veszet tartozzék csinálni 
ha pedig nem csinalhattja tegye a reghi folljasab(a) 
a’ kertet [Szentmihály U ; Törzs]. 1806: a ' kihágo 
Cserére járó ut , mintegy 18. esztendők alatt, nem 
igen járat tatot t , és e' mián, az u t oldalai mellett 
birtokosok által felszántatott, lassan lassan el-
foglaltatván, tsak nem egészszen elveszett vala 
[F.rákos U Falujk Sebe János pap^not. kezé-
vel]. 

Szk: ~ a szemevilága. 1719: meg probálék u-
gjan vagy két Port, de ă Szemem világais majd 
el veszett, az embert Annvira lá t tam ă ki közel 
állattis mintha edgy puska Lŏvésnvire let t volna 
[Ebesfva K K ; K J . Rétyi Péter le'v.]. 1774: né-
kem ijedtemb(en) az Szemeli Világais el veszet 
[Szőkefva K K ; K s 66. 45. 17c]. 

4. kb. elvétetődik; a fi lua t ; weggenommen 
Werden. 1767: Ha valamely bányász, akar külö-
nös Czimbora, akar közönséges Cimboraság ezen 
bányák Colálásárol költ Punctumokat, seu in 
Toto, seu in parte violálná, és bányáiát vakmerő-
képpen éjtzakais dolgozná, az illyenek, com-
Periáltatván irremissibiliter bányájokbol ki vesz-
t enek , bursalis paenával 12,, Forintig bŭntettes-
®e(ne)k. Ha különös Czimbora tselekedné, maga 
r^szit amittál ván, azon Rész a’ Communitastolis 
el veszszen [Torockó; TLev. 7/1]. 1780: ha vala-
melly Bányász . télben, nyárban, éjjel vagy 
nappal Sűtt felett tolvajul dolgozni comperi-
altatik az illyenek Bányájokbol ŏrŏkkŏsŏn ki 
veszszenek irremissibiliter, ha kűlőnős Tzimbora 
cselekedné, a’ többinek hirek nélkül, s’ akarattyok 
ellen, maga részét amittálván, ez a’ rész a ' Tzim-
boraságtolis el -veszszen [tio.; i.h. 3a]. 

5. odavész; a se pierde; verlorengehen. 1575: 
Mindenkeppen Akaryak es Iowalliak, kerykis Azon 
*o kegket hogi keoweszek az egyeszeget es Bekes-

seget Minden Ideoben . . . Az Bekeseg keozben 
penig az varos ely tewedet penze Mindenestwl ely 
ne veszen [Kv; TanJk V/3. 119a]. 1592: Az Er-
dély három Nemzetnek bekeseg lewele . . . Meliben 
megh iratik, michoda Conditiowal zaladhasson bé 
á warosokban theoreök Rablaskor az Nemessegh 
es zekelseg, mely ccnditiokat ha ky megh ban tana 
chak rez zerentis, erette megh eölhessek, Dya 
három pénz legien, es mindéin) Joway ell vesz-
szenek [Kv; i.h. 1/1. 183 Diósylnd. 43]. 7648/ 
1650: ha pedigh valaki ez vegezes ellen vakmereo-
segre vetne magat, az Ceh leuele tartasa sze-
rent megh bwntethessek, es az Teglyetis teol-
le, akkorbelj Birak ereiéuel el vehessek, es 
penzeis el veszen [öCJk]. 1746: Constal vüágoson 
hogy az A in facie Sedriae litigálodvan asseralta, 
hogy az I. tizenegy forintokkal adós légyen, és 
ugyan akkor magát compromittalta az Á. hogy 
ha kűlőmben lészen a dolog és Interest vet t azon 
pénzért az perben forgó egész pénze elveszszen 
[Torda; T J k III] . 

6. tönkremegy; a se ruina/distruge; zugrunde 
gehen, verderben. 1571: Aggyak ertenwnk hogy. 
Az mynemeo Vetes Buza, Zab kender es egijeb 
Mayorsag, a mezeon vagyon . . . Most e valtozasba 
Mynd feo nep lo feo mynd keosseg, Barmawal 
etetne Nyomottatna karossytana kegielmetek-
nek legyen gongya a meg eorzetesere hogy el n e 
vezzen, Barom mya [BáthoryErdLev. I, 118 a 
fej. Kornis Farkas és Petky Mihály usz-i király-
birákhoz]. 1582: Az mel' falt az o warba tawaly 
eztendeobe az waros megh chinaltata eó kglk heaz-
tassa megh hog a' Nyers keo fal el ne vezzen [ K v ; 
TanJk V/3. 252b]. 1617: eo azt az keoz ku ta t , 
mint hogy el veszet vyolagh megh czinalta [Mv; 
MvLt 290. 23b]. 7665; ugy el veszet vala az u t 
hogy akkoris el nem jarhattak ot s most sem jar-
hatnak annyra el vesztegette az malom arkabol 
ki foljo viz, lovastol az ŏszel czak bele ne(m) veszek 
abba az ú tba [Jobbágyivá MT; Bál. 50]. 1681: 
Az Ebedlö palota, es nagi Tornacz alattis volna egi 
gerendás nagi pincze; de mi okért hat tak el veszni, 
nem tudat ik ; . . . kár illyen epületet el hadni vesz-
ni [Hátszeg; VhU 600]. 1701: Groff Apor I s tván 
Uram az Hesdáthi* hataron, malmomon aloll 
csak közel edgy malmot erigalt, mellynek gá t tya 
miatt olly el szenyvedlietetlen kárban vagjok, 
hogj nem csak malom hellyem vész el, hanem kész 
malmomnakis igen kevés hasznát veszem [Wass. 
Vass Dániel ut . *SzD]. 

7. ? leromlik ; a slăbi; herunterkommen. 1573: 
Catalin Kassay Janosne Azt vallia . . . mykor ker-
dezne Kalmar Albertnet hogi leania mynt volna, 
Mond hogi Az Inas adot volt Innia valamit 
bort atthwl fogva veszet ely az myat dagadozot 
ely azba kely meg halny Altalan fogwa eo maga 
Borbei balint Etet te megh | En az myat veszek 
ely es azban kely Meg halnom [Kv; T J k I I I /3 . 
112, 115]. 1582: Nagy Balasnakis az füipozky el 
vitelekort vezet volt el egy lowa wgy annyra hogy 
myhelt haza Jwtot t myngyart megh holt [ K v ; 
Szám. 3/V. 48]. 1649: Az Sigmond Janostol ueő t t 
pey louat, az Posták touab egi honapnal oda uez-
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tegettek czigaztak ., ithon holt megh, miuel 
hogi igen el uezett uolt [Kv; i. h. 26. VI. 552]. 
7681: Valamely Lovak ă Bányab(an) per Incu-
riam vesznek el, avagi halnak megh, a ki 
miat t Comperialtatik azok (na) k el veszések, 
vagy hálálok, azok fizetik meg [VhU 63]. 1738: 
Mint hogj a mostani terhes állapothoz képest 
felette sok loval való postálkodás kívántatik 
lovas atyánkfiai már tellyességgel ezen postálko-
dást nem supportálhattyák, egynéhányaknak lovai 
ezen sullyos szolgálat miat t el is veszvén [Dés; 
J k 4 9 0 b - l a ] . 1759/XIX. sz. eleje: (A) Források 

annyira el száradnak, fogynak hogy ollykor az 
Marhájok-is a’ Szomjúság miatt el-vesznek és 
száradnak [Dál K ; Told. 12. 124]. 

E jel. al. az 1738-i adalék a fogalmazásbeli bizonytalanság 
mia t t a 10. jel. alá is ta r tozhat ik . 

8. elpusztul; a mur i ; umkommen. 1570: Erze-
bet Kyral Marthonne hithy zerent vallya, hogy 
Lat ta mykor az keo hazba Beh Menth Zabo Janosne 
az Trombitással Es oda Beh voltak de Nem Thwgia 
Myt chelekettek, Aztis Lat ta hogy Byro Katohoz 
Mentenek es Malozat Messert vyttek oda feozettek 
es vgy lakthak. Ezt is hallotta Az Trombitastwl 
hogy ezt Monta, Esseh lelek kurwak ely vezek 
myattatok valamyt Myweletek Raytam Immár 
hatzor Jndwltam ky az kapun hogy ely Mennyek 
az Varosrol myattatok, De ely nem Mehettem 
[Kv; T J k III/2. 27]. 1582: Pulacher Istwan vram 
vallia, Az nylwan vagion hogy ez Azzonnak vad-
lasara Az veres Lukachot meg fogatta Az feiede-
le(m), mywel hog kinchet talalt volna, Ez Azzony 
penigh eg leannal akar t rea eskenny, De veres 
Lukach meg Mente teorweny zerent magat De 
chak kewes hog ez Azzony hazugsaga es hamissaga 
miat el Nem veze az Veres Lukach [Kv; T J k 
IV/1. 47]. 1592: Megh lad te vgimond Nagi Ianos, 
hogi az eggitek el veze, de te reouid nap el vez 
[Kv; T J k V/l . 209—10]. 1599: haliam hogy Nagy 
János mi(n)d felesegestól sok zoual kérik uala 
hogy hazokra ne menyen, merth eó zegenj legeny, 
el kel myat ta vezny [UszT 13/109 Anna consors 
prouidi Joannis Gergelj de Kadiczfalua® vall. — 
•Kadicsfva U]. 1610: la t ta zemiuel az Santa 
Zabo hogy Kwn Peter uele vitkezet Buday Mihal-
neual, mely dolgot az Santa zabo Zemibe altal 
hazahoz kealtot Mihály deaknera, hogy te Azony 
Ide ne Jary az en hazamhoz mert reóuid nap el 
vesz| megh Eskeot K u n Peter Mihály deaknenak 
hogj el vezj ha Mihal deák el vez [Dés; DLt 321]. 
1632: a joszágon vagyon egy körtövely fa, mellyet 
edes körtövélynek hinak a meddig a fa el nem 
vész, addig a Sándor János és Mihály birodalmába 
legyen békességesen, hogy ha a körtövély el 
vész; a földihez ne tarcsanak számot [Szentmi-
hály Cs; SándorO 73]. 1683: azon szŏlŏ tők az 
fŏldbenis ugy be temettŏdtenek, hogy ha szaz 
Gerezd lőt t volnais r a j tok el kellet volna veszni 
[Radnót K K ; UtI] . 1756: kértük, s esedeztünk 
Balog Uramnak hogy Szányon meg bennűnkőt és 
agyon pénzűnkért füve t mer t az Marhánk el vész 
s magunkis el pusztulunk de eő kigyelme nem adot 

[Szakatura SzD ; TK1 Bot Togyer (38) jb vall.]. 
1773: az Aszszony . . . busul erőssen, hogy a kis 
Fia elvész a tsetstűl való elmaradás és ehezés m i a t t 
[Selye/Magyarós MT; Bet. 7]. 1798: egésségtelen 
fű terem raj ta , ugy hogy semmi féle marha se 
szereti, a ' J u h el vész tőlle, a ' Szarvas Marha pedig 
meg tetvesedik [Bálványosváralja SzD; EHA]. 
1813: Ezen Házban vágynák Régi Czitrom 
és Narants fák Tizen edgy, ezeket az hideg, 
a ' Télen meg sanyarítván, hogy el ne veszszenek, 
a száradni kezdett részeit le kell fűrészelni [Ko-
ronka MT ; Told. 18]. 

Szk: éhhel vész el éhen vész/pusztul. 1697: 
liszt buza nem volt mert ki adtam az jobbágyok-
ba ) k kölcsön, mivel ehel vesztek volna el szegi-
nyek vagy el bujdostak volna ha nem tapláltam 
volna [Szüágycseh; BK. Kŭmives Gergely Bethlen 
Gergelyhez]. 1758 a Csordánk majd el vész éhei 
[Bh; BfN dobozolt anyag]. 1759 Hajkul Farkas 
. . . negy ökrét . . . szabadon jártotta, a' Groff 
Vram eo Nga ökrei pedig majd éhei is elvesztek, 
mint hogy azoknak tsak azt at ta, a’ mit az eŏ 
ökrei el gazoltak [Marosludas T A ; TK1 4 r. jb 
vall.]. 1825 éhei kellenék el veszni házi nepem-
nek s magamnakis végső pusztulásra kellenék 
jutnom [Kv AsztCLev.]. 

9. életét veszti; a-şi pierde v ia ţ a ; ums Leben 
kommen. 1562 : János vajda megveretik Sarno 
alatt a törököktől, holott elveszének Magyarország-
nak sok válogatott vitézi [ETA I, 11 BS]. 1573 
Beso Anna fundatorne . . . vallja Mond 

Kapa Myhalne. Az Zas kwrwa lelek myat 
vezek ely En, de ha megh kely halnom Byzoffl 
eo nekies megh halny (fgy!) [Kv ; T J k III/3. 
62]. 1591 Dorottia Azzoni Bakó Benedekne 
vallia . . . Mikoron annak utanna teoruenre keol-
tek volna®, az Annia, az Istennek zent halalara 
kert engemet, hogi le czendeziczwk ez dolgot, 
mert nekys rezi vagion benne es mind ketten el 
kel vezniek [Kv; T J k V/l . 1 3 3 . - 4 . - *Boba 
Katus és Kis Orsik. A babonáskodás súlyosabb 
eseteiben halálbüntetés fenyegette a babonás-
kodókat]. 1604 : mikor Kedej Peter el wesze, az 
harcz vta(n) rah talalek ecczaka mi(n)t ejfelkor-
ban az Kedej Peter zolgayra, kerde hul u a g i o ( n ) 
Kedej Peter, mondok hogy ne(m) tugiak, f o g o t t 
el veznj [UszT 20/130]. 1609 azt tudom hogj 
uarga görgj az fia Bech palnet zolgalta az hadba 
mind adigj mi (!) el ueze [Szentgyörgy Cs; BLt 
3 Fich (!) Balint (49) ns vall.]. 1736 : Ilyen két 
stucz vala az B á t o r y Gábor fejedelem hintajában, 
mikor Szüasi és Kadányiék Váradon meglődö-
zék mikor az fejedelem az stuczokhoz kapott 
v o l n a , kezében nem veheté, mert már l e v o l t a k 
kötve, s ugy vesze el az fejedelem ]MetTr 372]. 

10. megdöglik; a crăpa/pieri; verrecken, kre-
pieren. 1721 : Tudom azt, hogy az juhokban, 
berbécsekben és kecskékben esuén a himlő és 
rűh, azoknak egy része a mia t t holt meg, ki-
vált az kecskek mind abban vesztek el. Azomban 
Széna is nem lévén, az juhok és berbécsek . . . 
egy aránt holtak [Búzásbesenyő K K ; BfR IV. 
30/26 Delei István (36) jb vall.]. 1738: Nztes 
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Zilahi István atyánkfia ő kglme Documentumi-
ból nem elucescálván az, hogj ő kglme meg-dőg-
lőtt lova p(rae)cise azon(n) nyargalódzás miatt 
veszett vólna el ; sem pedig az, hogj a ' Menes 
pásztorok maguk Consensusokból nyargalozott vol-
na raj ta Inassok Nztes Züahi István Atyánk-
fia ö kglme is, ha jurái azon(n) hogj p(rae)cisĕ 
azon Inas nyargalása miatt döglött meg lova, 
ugj ö kig jelmének egészsz Lova árra meg-f ize t-
tetik [Dés; Jk 289a]. 1821 : A 3rom kirlán közül 
edgyik még a ' meleg Ősztől fogva hasmenéssel 
kénlodott s abba el gyengülvén el döglött, a más 
kettő meg káptyósodott ez a káptya Mikor a ' 
Junok olyan nagy fő fájása van hogy szédül s 
nem lát belé kovájog mig el gyengül s el vész 
[I.Lt]. 

11. kipusztul; a pieri, a se distruge; ausge-
rottet werden, zugrunde gehen. 1590 Vettettem 
uolth az el mult iden zaboth 11 keöbleöth, mint 
hogi az zorassagh (I) miath, masuttis el uezeth, 
sok heljen nem chak ith az minth eözue zedeget-
hettem benne leötli raj ta , 18 Keöbeöl [Kv ; Szám. 
4/XIX. 20]. 1653 : 1635 esztendőben igen nagy 
ártalmas tél lőn — hoszszu, mely miá a búza igen 
elvesze mindenütt [ETA I, 146 NSz]. 1693 : En 
gyermek valék mikor eczer el a lut tam vala 
ott egy kőrtvely fa alatt, s Magyari Mihály farb(a) 
ŭte s azt monda hogy azért űtelek megh hogy 
emlekezel rea mert i t t az Uram Széna fuvinek 
vagy retinek hatara ennél a kőrtvely fanal, de 
az most el veszett onnét [Cege SzD Wass]. 1709 
Az tavaszi vetés igen szegényen muta t j a magát 
és nagyobbára elveszett [TT 1890. 762 SzZsN]. 
1739 El fagyván hirtelen a föld többet nem 
Vethettem NB. A Berkében vetet t búzám 
egeszszen el veszett [M.köblös SzD ; R L t Rettegi 
!•» DiarOec. 5]. 1789 : Próbálták ezen Faluk a 
^ityokának vetésétis, de a helynek hideg és so-
vány természete miatt vagy egészszen el veszett, 
vagy a hol meg maradottis egy magyaronyinál 
nem igen nőhetett nagyobbat [Kobátfva U ; 
ÜszLt XI I I . 97]. 1821 : A verő fényben lévő 
oldalában némely rendben a szőllő tök el vesz-
tenek az Észka pedig nem érdemli meg a Szöllö 
munkát [Koronka MT; Told.]. 1841 az vetésnek 
kétt része el veszet, csak harmada maradot t [Ege-
res K ; Ks 89]. 1853 : a potz egereket irod hogy 
el pusztítanak holmikét (így!), egyet meg kel 
fogni egér fogoval, és azt meg pergelni s ott el 
fakni büdösen a pintzébe és szüntelen kergetni 
lgy el vész zaklatni üldözni kel [Kv; Pk 6]. 

még SzO II, 337. 
12. elvesztem! elvesztünk! végem (van) ! végünk 

(yan) !; sínt pierdut! sîntem pierduţi!; ich bin/ 
^ir sind verloren! 1572 : Erzebet Nagiob lakatos 
Peterne Azt vallia hogi az lakatos balint 
keozepseo felesege Margit ázzon panazolkodny 
0) volt neky Eccher Illen Modon ely veztem Jo 
komám azzony az leorinch az hitwan fa tyw myat, 
mer ciak busit vntalan oztozik vele(m), az egi 
î f tyw ne(m) vram fia, Zatmary Balase [Kv; 
TJk III/3. 30]. 1573 Kadas Mathias Azt vallia 
hogi . . . gergel deák . . . egy Nap estwe Ieot az 

eo hazahoz es Eotet ky zolitatta, tahat vagion az 
zolgaia zwr keontesebe . . . Mond hogy ah lo 
Attiamfia Az mynemw hirt en hallotta(m) Regen 
ely veztem En, hogi azt hallia Nem twgia myre 
velny, Esmet kerdy mi hir volna az, Mond hogi 
azt erte{m) hogi valamy Idegen Ember Iar az en 
hazamhoz hon nem letembe ky Neke(m) tyztesse-
gemre Ninchen [Kv; i.h. 155]. 

13. (teljesen) elapad (a teje) ; a pierde/a-i seca 
(laptele); (völlig) vergehen, versiegen (Milch). 
1584: Zigiarto Esaiasne vallia hogy ket gier-
mekewel volt Égkor teyem el vesze, Es pana-
zolkottam neky . . . , Es monda No keonyew gond 
az, Az veotte el teyedet, Eregy hiuasd ide chak | 
Dengler Lukach es Vadalma Mihály valliak . . . 
ez zeles Miklosne el Ieowe az vczara, oth egy fawal 
Negy vagy ot házig eg fawal ot hadaza (így!), 
Az vtan be Mene hazaba esmeg, Es vizontagh ky 
Ieowe Nagy sokat forgodek, ky Ieouen onnat 
egi Eleo ruhából Ne(m) tudo(m) mit kezde ky 
hintegetni az vczan mind az ket zeren, Az vta(n) 
. . . az eo Barmahoz vyn egy tekeneobe valamith. 
Mely dologbol illie(n) dologh teórtenek rea(m) 
hogy, Negy tehenemnek vesze el Siria, es az Te-
henym az eo hazara Mentek es vgia(n) fu to t t ak 
es kapuyan Ablakan ríttak be, . . . Nyolcz tehe-
nembeol sem feyhettek annyt mint . . . ketteobeól 
[Kv; T J k IV/1. 2 4 4 - 5 , 248]. 1743 Varga Is tván 
. . . Szőcs Gyŏrgynét fenyegette, ha az teheninek 
el fogy, vagy el vész az te je ; tehát az Nemes 
Vár(me)gye Tisztei előtt mingyárt rá esküszik 
Szŏcs Gyŏrgynére hogy eŏ kurusolta el [Szász-
nyíres SzD; Ks]. 

14. eltűnik; a dispărea; verschwinden. 1582 : 
ket hetnel teobig bantam* velle, hogy semmikep-
pe(n) az zemerem testebeol az Swly el nem akar a 
vezni wgy keztem az parlashoz [Kv ; T J k IV/1. 
139. — *Nemet Borbely János a valló; valószínű-
leg németül tanúskodott]. 

Szk: ~ az esze elmegy az esze. 7593 Kerdem 
miért chelekettek volna ez gonossagot, monda 
nem egieb chelekettette velwnk, hanem hogi e-
zwnk el vezet volt [Kv TJk V/l . 346]. 1653 
No azért egytájban csak úrnap előtt hallotta há t 
tanács és a biró : hogy valami összegyűlt had volna 
a Mezőségen. El is küldöttek volt tudakozni, s 
megjővén űrnap estin szeredán, meghozá, hogy 
Tusonnál, Szent-Péternél hallották őket hogy 
voltanak De semminek látszott nállok az 
a dolog, úgy elveszett volt az eszek. Nem is mon-
dották a város népének a dolgot, hogy akár csak 
értse és ébren legyen [ETA I, 69 NSz] * ~ 
vkitől 1628 Mezeő Mihalj az eő Felesegett Dombi 
Erse<be>tett hiti melle hia haromzeór (!) hogi 
eő nem aszert veotte el hogi el vezne tőlle hanem 
hogi vegiglen mint io hazasok egiöt laknanak, 
mert semmi okot nem adot volna felesegenek től le 
el futasanak [SzJk 25]. 

elveszedelmezik 1. kb. elnyomorodik; a se schi-
lodi; verkrüppeln/kümmern. 1684 : Viczei Ersébet 
salaváriáb(a), item . . . Maxai Mihály Eozvegye-
nek (rsalvo honore sit dictu(m) : ) kapczáiáb(a) 
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iokotlan varró tőket es gombos töket rákot, sok 
izb(en) giakor intésekreis eze(n) babonátol meg 
nem szűnt es azolta ezen ket szemelyek(ne)k az 
lábok el veszedelmeztek [Kv; T J k 13. 187]. 
1739 : Némellyek mellől mind az időnek ke-
mény volta mind pedig útra valójok(na)k el fó-
gyása miatt az Béresek el-állván Szekereket és 
qnod május Marhájókat veszedelmezni óda had-
ták . . . , és ezeketis mind addig él vién azon Militia 
mig az útra vitt kevés kóstyok absummálodik 
és Consequenter Marhájók penitŭs el veszedel-
mezík és romlik [Nagysajó BN; Ks 99]. 

2. elvész ; a se pierde; verlorengehen, abhanden 
kommen. 7747 a’ fel rakatot t börököt ( hogj 
el ne veszedelmezze(ne)k:) Marton András két 
arra exmittalando be(csü)l(ete)s emberek előtt fel 
olvasván s, számba vévén, el vinni facultaltatik 
[Torda; T J k I I I . 122]. 

el veszekedik 1. eltűnik; a dispărea; ver-
schwinden. 1570 : zekely peter ely vezekedet Az 
varosrwl, es az adossagîi azonba Maradót Mind 
eddeglen [Kv T J k III/2. 13, 14]. 1622 Tudoni 
hogi Teoreok Kerestelj elteigli mig megh hala 
Forro Simont szolgala iobbagikepp(en) Teoreok Be-
nedekis, az migh el vezekedek onnatmid ( !) eoteót 
szolgala [Hsz; BLt 1 Gieorgius Fuzj de Keokeosa 

(50) jb vall. - aKökös Hsz]. 1633 Kouacz Mar-
ton . . . a ' haborussagh vezedelem utan, Mihály 
vayda be iőuetele v tan lakék Zekennis*, es az 
n tan Aknanb, az haborussagh utan uezekedett el 
Z.egyedrul [Szentegyed SzD; Wass. Nagy Mathe 
János Szauay0 (60) jb vall. — aSzék SzD. bDésak-
na. cSzava K]. 7650 Gergely mattyas az Teō-
xeökekett szolgala . . . innét az Teöreökek jószá-
gáról veszekedek el [Peselnek* Hsz; LLt Fasc. 
69. - 'Később : Kézdikővár]. 

2. el vész/veszt ődik ; a se pierde ; verlorengehen. 
7604 : Tudom hogy Cziore mihaly birosagaba az 
leaniara keresi wala demien Ambr(us) Fodor 
Jánost, akor az törwin el marazta demien Ambrust 
az buza dezmatol, akor mind az ket fel pereseök 
Zembe walonak. Ez okon lön hogi miért akor meg 
kinalta wolt az fel perest s el ne(m) witte s ot 
wezeködöt el törwin zerint el marada tölle [Keresz-
túrivá U UszT 18/137]. 

elveszemedett kb . elhitványodott, megpusz-
tul t ; slăbit, s f r i j i t ; schundig, wertlos geworden. 
1730: négy el veszemedet hitvány malaczkák, 
kikis nem fletre valók [Szentlászló T A ; J H b K 
XLIX]4], 

elveszés 1. pierdere; Verlust. 1584: Christina 
Kerekes Leorinczne vallia. Tudom hogy mind 
en velem eozwe f i r ta ta Daroczy Balintne az eo 
magok zolgalo leaniat egy arany gywreonek el 
vezeseyert [Kv; T J k IV/1. 378]. 1593: pinkeost 
nap taúat . . . zolt ennekem nagj gjalazatomra 
való zokot, hogy az en haza(m)nal buzaia 
vezet volna el, mely buza el vezesnek neuetorssag-
nak neúet en r a j t a m tar tot tam volna [Szentegy-
házasoláhfalu U ; UszT]. 1607 : harmad Magaŭai 

Mencze Magat az Incta azo(n) hjtiuel hogj eó 
Ártatlan Vetetlen Annak az marhanak el veze-
sebe(n) Nemis tndgia k j Vette el 8 houa leóth 
[Mv; MvLt 290. 7b]. 1644: E n az penznek el 
veszeseben nem tudok semmit [Mv; i.h. 291. 
400a]. 1681: penzem el veszese u tan bő vőn köl-
tőt [Dés; Jk] . 1754 : Nem vet tük észre . . h o g y 
a kérdésben fel tő t t Szász János . . . Búzás alias 
Molnár Nyiga . . . gonoszul el veszett vagy el 
károsodott ket Lovainak gonoszul való el veszé-
sében akármiképpen részes Le t t volna [ F . g e r e n d 
T a ; TL]. 1783 : innét folly a hir hogy taláin az eő 
dolga lenne azon lovak(na)k elveszések [ F a r a g ó 
K ; GyL. Pintye Thodor (70) jb vall.]. 7844 
A' többek között egy csürke elveszése felett éppen 
jelen voltam (így f) a ' mikor a ' csürke felett öszve 
szolalkozások lett Cseresnyés Dánielnével [A.sófva 
U ; DLt 1441. — aSzakmári Ferenccel]. — L. még 
HSzj ugorka al. 

2. elpusztulás; pierire, pustiire; Eingehen, Ver-
nichtung. 1594 : Benesi Balas vit te volth Cornis 
Chaspar Thar Zekereth varadda. Mely vtnak 
nehesseghe miath holth egi 10 forinth ereő loua 
megh . . Attam . . . loua el vezeseerth f 6/ — 
[Kv; Szám. 6/X. 49]. 1607 Zekely Moyses el 
veszesse utan való Niaron Christoph Deakne 
aszonio(m) szedette megh az Alprettia szeöleöket 
[Dés; Ks 3. 20. - aAz Alparéton (SzD) lévő]. 
7653 : Báthori Gábor a Fejér Mihály elveszése 
után magát adá csak a nagy dobzódásnak, táncz-
nak és tétovajárásnak [ETA I, 111 NSz.]. 7727 : 
Az 46 marhak(na)k dőg altal való el veszeséket 
nem Comprobalhatván hitelesen manet ad In-
vestigandu(m) [Szentbenedek SzD; Ks 26. XIV. 
1]. 7762; hogy ha valamint ezután világosságra 
jŏne azon p(rae)tensioban forgo gyermeknek lett 
szŭletese, s azutan tör tént vagy történhető el 
veszése, halála, vagy élete, in eo Casu, fen marad-
van ezen Processus az A. Vr maga rendes folyásán 
kereshesse az I t a Asz(szon)yt [Torda; T J k V. 
98]. 7778 : a ' Méhesi Határon nem régiben Malom 
építésével és Toya gát tyának fel dugásával a ' 
Viz Mlgs Grof Wass Sámuel Úrfi Maimajáig (!) fel 
tojulván, Mlgs Gróf Wass Adam ur(na)k hol? 
hány ? és mekkora Capacitasu földeit lepte el 
a Viz . . . ki okozta azon kár t és földeinek el ve-
szésit [Mezőméhes T A ; Wass]. 

3 leromlás, elnyomorodás; sl&bire, pipernici-
re ; Zehrung, Verkümmerung. 7687 : Valamely 
Lovak ä Bányab(an) per Incuriam vesznek el, 
avagi halnak megh, ă ki mia t t Comperialtatik 
azok (na) k el veszések, vagy hálálok, azok fizetik 
meg [VhU 63]. 7846: az Economus Ur által 
ugy mint Hŭ tes Tag fel szollittattam az Rosa 
Hegyre az N : Város ökreinek meg visgálásara 
hogy mitsoda nyavalya által let t el veszések 
[Dés; DLt 552. Aláírása: Tó th Josef mp Déési 
Hütes Tag.] 

4. vminek elveszte/megvétele; cucerire, căde-
re ; Ein/Wegnahme. 7593 : Sophia Seres Janosne. 
Orsolia Keómiwes Thamasne . . . valliak . . . 
eòtweòs palnak felesege ide beis ieót keòzzenk 
Coloswarra Zakmar el wezesekor [Kv; T J k 
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V/l. 343]. 7664/1687 Lúgosnak Karan Sebesnek 
el veszésében, talalanak megh engemet egynehány 
Lugosy es Karansebessy bőtsűletes emberek . . . , 
hogy Haczok nevű Városomban engednem 
megh telepedéseket [Vh; VhU 313]. 1666 
alàzatossan jelentem Ngd(na)k az szegeny Atyam-
(na)k Belenyesen innen az Fekete keresbe(n) 
Gyalmár* alat volt egj Lehecsen* nevű falucskája, 
melynek Varad el veszese utan semmi hasznát 
nem vöttem [H; Szer. Gerocs Mihály foly. — 
a így! De Biharban nincs és nem volt Gyalmár 
nevű település (vö. Jakó, Bihar 290) üyent 
csak H-ból, Szászváros közeléből ismerünk. bLe-
hecseny B]. 

5. vesztés, vetélés; avor t ; Abort. 7698 Kacsó 
Hona testet paraznasaggal meg mocskolta mely 
miat terehben esett ; de tereli le te tele előtt, liogy 
meg pelengereztessek es veszszöztessék a ratio-
val ellenkezik, eshet ven valami meg botránkoz-
tato nagy változás a' nálla levő gyermek elve-
szeseben, per hoc Causa p(rae)sens executioba(n) 
nem vetődik valamig terhét le nem teszi [Dés; 
I>Lt 267b]. 

elveszeszt elveszít; a pierde; verlieren. 1637 : 
Padocz Istuan . . . mondotta az felesegenek hogi 
Felesegh ugj czelekedgjel hogj el ne veszeszük 
ezt az hitua(n) hazat az fejünk felül [Mv ; MvLt 
291. 112b]. 1754 : Petsi Simon . . . i t ten M. Ma-
darason is birt Szép Portiot, mellyet per notam 
veszesztvén el, deveniált a Fejedelemre [MezŐ-
madaras MT; Wass. Franciscus Szekeres de 
M.Madaras (44) vall.]. 1806 : Oda maradván az 
hazajáró Csordabéli valamelly marha, tartozik 

a' Pásztor . . . legottan azon Marha kere-
sésére viszszáfordulni, a ' mit ha elmulatand 
a’ Pásztor, első nap elveszeszt négy kupa búzát, 
másod nap viszont négyet, és igy, négy napok 
alatt az egész bért [F.rákos U ; Falujk 13—4 
Sebe János pap-not kezével]. 

elveszett 1. pierdut; abhanden gekommen. 
1573 : Molnár Marton Azt vallia hogi Idezte 
volt eotet Beh az Benedek Telmanne ez ely Mwlt 
Ideokben, myert hogi eo zolt volt es gianakodott 
feleole valamy ely vezet hat falka fonalarol pert 
Inditot volt vele az azzony Es az vtan esmet 
hatra alott benne Meg ez Ideig vegbe nem vitte 
vele teorwenyet [Kv; T J k III/3. 212]. 1598 : 
(A falusbíró) az falut k j nem hit ta volth az el 
vezett tehennek niomara, es az falu a(n)nak 
megh fizetesen marat t volt, most pedigh az falú 
ra teriteny akaria [UszT 12/6]. 1604 : Az En 
el wezöt ökremnek az arrarol meg Elegittöt En-
gemet, wgi hogi En töbzer Erte meg ne(m) zoli-
to(m) [i.h. 18/168 Kis Solymosy® gienge Jakabne 
Annazonj vall. — aKissolymos U]. 1614 va-
lamy elvezet mogyoro liagymayat talal tham megh 
uala [HSzj mogyoróhagyma al.]. 1625 a t tak 
Timar Peternek egi el vezet loaert f. 16. d — [Kv ; 
Szám. 26/XXXV. 153]. 1639: ke t t elveszett 
tiukomot Kovacz Peterne eggiŭt eotte meg az 
Uraval [HSzj tyúk al.]. 1699 esküt rea tűle 

gonoszul elvezet őkrere [Dés; Jk] . 1790 : ez elöt 
jo darab üdŏvel égy el veszet bál ta já t meg talál-
ván el tökitett s nem adta meg sok keresereis 
[Martonos U ; Pf]. 1803: valami bundájából 
ell veszet pénziért, hol edgyiket, hói pediglen 
edgy Másikat f ir tat ta [Berekeresztúr MT; Berz. 
3. 5. B. 1]. 1818 egy el veszett Contraversiás 
tulok [Petrilla H ; J F 36 Prot. 18]. 

2. elpusztult; pierit; umgekommen, verloren-
gegangen. 1606 Az falu gyleó heljen az Algiu 
elejbe vett eókrek feleól Akarúnk vala vegeznj, 
mert azt az ket eokret my Akarjuk vala osuat 
Istua(n)nak adny az eles miatt el vezett eókrej 
helyen TUszT 20/146 „Joannis Miklossy de Bet-
lenfalúa®" lb vall. - aU]. 1813 Ezen Házban* 
a ' következendő virágok . . . vágynák : szép 
oltott Rosmarint két ládában és 6 Cserépbe, 
megint el veszett Rosmarint 3. Cseréppel [Ko-
ronka MT; Told. 18. — *A virágházban]. 

3. elpusztított; omorît ; umgebracht, vernichtet. 
1721 : Az Farkas által el veszet Juh arra(na)k 
penigh felivel, az Pásztor Tartozván ha negli-
gálta meg vetelit, Tartozik exolvalni akkori 
praetium szerint fele arra Teszen f. 4 [Dés; Ks 
26. XIV. 1]. 

4. puszta, elpusztult, rég veszett; pustiu, gol; 
verődet. 1706: Vagyon edgy el veszett halas 
tó [Hsz; Törzs. Rákóczi lelt.]. 1771: az el veszett 
Halas tobol ki folyo Patakotskának árka [Dobo-
k a ; Mk]. 

5. leromlott, rég megpusztult; slăbit, s f r i j i t ; 
heruntergekommen. 1649 Egy igen el vezet, 
es meg rühesedet Posta Louat a t tam el egi Czi-
gánnak f - D 80 [ K v ; Szám. 26/VI. 543]. 

6. odaveszett, elvesztett; pierdut; verlorenge-
gangen. 1850 : Az olyan papok, kik a dézma vagy 
dézma Negyed vesztése által eddig fizetségekben 
rövidséget szenvedtek azon terményeknek mikből 
el-veszett fizetésök állott, . . . értékét ad ják bé 

hogy a Fő T. Püspök Ur, a kár mentesítést 
a magas Kormánynál annál hamarébb sür-

gethesse [Nagykapus K ; RAk 5]. 
?elveszget kb. elnyomorgat; a chinui ; (ab)pla-

gen. 1597 : Kadar Gergel Loan ment Spacziai 
Gaspar ZÜagba Chieliig* BV fizetete velem neki 
mert mind el vezgettek (!) volt Loat f i d — 
[Kv; Szám. 7/XII. 65 Füstich Lőrinc sp kezével. 
— aSzüágycsehig]. 

Az ada lékbe l i í r o t t f o r m a lehet toll vé t ség is veztegettek h . ( 
és így a z a d a l é k a z elveszteget a l á t a r t o z h a t i k . 

elveszhet 1. veszendőbe mehet ; a se putea 
pierde; verlorengehen können. 7629 Kŏuetkezik 
Az mi Jouaj vadnak Pál Vramnak. Miuel hogy 
az Aruak neueletlenek, azokban sok El veszhetne, 
es az Aruak kart uallananak, Annak okaert m»n 
deneket penzre tut tunk es Pinzel tartozik az 
Edes Attiok iŏuendŏbe az ket Aruainak [ K v ; 
RDL I. 146]. 1747 : Ha a ' Joszagban successor 
nem lehetis az A. az Miklós® resziben az ŏvé el 
nem veszhet, hanem az edgjűt t ŏsztozŏ Atyafiak-
ba ) k kell fizetni az At belolle [Torda; T J k I I I . 
125. - *A fia]. 

7 — E r d é l y t m a g y a r s z ó t ö r t é n e t i t á r III . 
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2. eldögölhet/pusztulhat; a putea crăpa/pieri; 
umgehen/verderben können. 1806 : (A sertéseket) 
a Kutyák meg martzongatták, de nem láttzott 
ollyan martzongás melly miatt el veszhettek 
volna | ütést azon Süldőkén nem lattam, hanem 
a fülein és az hátulsó lábain kutya mardosást, 
mely nem is volt veszedelmes hogy áttol el vesz-
hetet t volna azon három Süldője [Dés; DLt 
82/1810]. 

elvesződik leromlik; a se prăpădi, a slăbi; 
herunterkommen. 1654/1696 Az melj lovaim az 
hadi expeditiokban meg maradtak valais, azokis 
igen el veszŏdének, námellyek heljében pénzel 
kellet mást szereznem [Medgyes; Bál. 46]. 

elveszt 1. elveszít; a pierde; verlieren. 1568 : 
Anna Relicta gregory Zabo, Jur(ata) fassa e(st), 
in hunc modu(ni), E z t tudom hogy a mely Jngeth 
gatyath feyer vary Jmre az zolgayara fogoth 
hogy el veztet, azt en hozzam hozta vala az zol-
gaya hogy meg mossam en meg mostam, es en 
magam haza vittem [Kv; T J K I I I / l . 173]. 1586: 
Sophia Bakó Georgne, Orsolia Czibere Peterne 
Azont vallia* ezzel teobbitik, hogy Az 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 
Az pénzt sem lát tuk hogy El vesztette volna 
[Kv; i.h. 610. — aTi. mint a jk-ben az előbbi 
tanú]. 1597 wezteottenek wolltt walami marhat 
El Kerezttwrffalwabol [UszT 12/63]. 1598 : Eőt-
wes Antal Coloswary wallya. Ez el múlt 
karachion eleot walo Chieoteorteokeon weztettem 
wala el hazamtol az en diznomat [Kv; T J k V/l . 
175]. 1644 hogi az Hugómat el adak, akkor 
vesztettem volt egi keszkenőmet el [Mv; MvLt 
291. 403a]. 1650 ha mi verseged volna hozzais, 
arról nekem most semmy szóm nincz keres erette 
. . . in actione kevanlak convincaltatni, penzedet 
el veszessed, s mégh anny penzen convincaltassal 
[UszT 8/64. 54]. 1686 (A földekről) való leve-
leket ennek előtte való disturbiomokba(n) el 
vesztette (m) [Bikfva Hsz; BLt]. 1730 : Sza-
mosujvari Toder Márton örmény az Alpareti 
Sarlós boldog Aszszony napi Sokadalombul jővén 
ejtet t s vesztett el egy néhány oka Matászt [Dés; 
Jk 395a]. 1750 egy flinta Puskát el vőtt Pap 
Mihály vgyan Tibátul és aztis elvesztette tőllea 

[Told. 3. - a Ér t sd : ő magától, azaz az t i s el-
vesztette]. 1820 : kik effélét tselekednének, azok 
ide hozott abbéli Miveket el veszessék ,'s azok 

confiscaltassanak, ki vévén a’ valoságos 
éléfánt csontbol készült Miveket, minthogy itten 
Erdéllyb.n Éléfánt csont nem találtatik, 's abból 
mivek nem készíttetnek [Kv; FésűsCJk 29]. 
1851 kitsi Titi is mostanság mind beteg volt 
el van pusztulva, fél tünk hogy el veszessük sze-
génykét [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
— L. még HSzj lánc 7. al.]. 

2. szem elől veszt ; a pierde din vedere; aus 
den Augen verlieren/lassen. 1593 Anna azzoni, 
Zeoch Mathene vallia Ennek eleotte három ez-

tendeouel hallotta(m) ez Annatol hogi niegh 
vala es azt mongia vala, hogi az keozueni bantia 
eotet, azonkeozbe el veztwk, tahat Keotelenbe* 
(!) ment [Kv; T J k V/l . 383. - aKötelend K]. 
1654 az az moldovaj stavel az poitaban leven 
egj kor cziak ki ugrek a poitabol az erdeo fele 
kezde futnia en Tolvait kialtek utanna fután 
(!) de az erdeon el uesztok fel nem talalhattuk 
[Ispánlaka A F ; Thor. X/9 Duka Todor (38) 
jb vall.]. 

3. szeme elől téveszt vki t ; a scăpa din v e d e r e / 
ochi pe cineva; aus den Augen verlieren. 1777 
hallottam . . . , hogy Kratsun Stefan, és Flóra 
Kosztán edgyűtt fogadtanak volt egy e m b e r t , 
ki őket elkalauzolja; de mikor elszőktenek, Sté-
fán a ' maga Kertin menvén ki, el vesztette ő k e t , 
és igy egyedül maradván ,a' Mezőségre ment, 
az hol mulatottis egy ideig [Kócs SzD; K S „Ana-
szie cons. providi Blaga Süip" (60) jb vall.]. 

4. eltéveszt; a greşi; verfehlen. 1798: igen 
jol palinkázván az Erdőre ugjan ki érkeztünk, de 
palinkasok leven el vesztettük az erdött [Ádámos 
K K ; J H b XIX. 58. 25]. 

5. (tulajdont, vmüyen jogot, kiváltságot) el-
veszít ; a pierde (o proprietate, un drept, un pri-
vilegiu); (eines Rechts, Privüegs) verlustig werden-
1568 gorg Js tuan . . . fassus e(st) . . . Ezt tudom 
hogy mikor ez azony fyatul meg veúe az hazbely 
rezt, . . . az azzony fya azt monda akor hogy az 
annyanak semy Reze nynczy az hazba mer t o azt 
nyelúe mya veztete el, es az varos zamara volt, az 
varos vgy engete volt az fyanak [Kv; T J k IV/1-
180]. 1625 Azt kewanom Agya okat myerth néni 
veotte el az zalagos eoreoksegnek az z a l a g i a t 
ha Jo okat nem Adhatya penig twdomanth tezek 
Azt mondo(m) hogy pynzet el veozteotte, es 
meg any pjnzel tartozyk myerth el nem veotte 
pynzet [UszT 138]. 1656 Peczi Simon mind 
egy czepig el vesztette vala az Jószágát, az Gyer-
mekinek semmi sem marada [Kóródsztmárton 
K K ; Bál. 1]. 1759 : Hallotta(m) azt hogy Néhai 
Alb Tyiron egy Fentŏsi Menyetskét szeretvén 
ezen csegellj főidén tanálták volna őket bujál-
kodni a’ melly miatt ezen Csegellj földgyét el-
vesztette Alb Tyiron az Fentősiekhez [Nagysoni-
kút Szt ; TL. Vancza Ursz (63) nob. vall.]. 1784 
a Verŏb(en) az futatas, vagy tsinálas rendre 
mégyen kinek kinek bizonyos órája ki lévén 
határozva, ki ha maga rendelt orajan jelen nints, 
köve Vasa vagy szene egyb(e) nem g y ű j t e t e t t 
s nem dolgozhatik ezen rendét òrŏkesén el v e s z t i 
soha neki ki nem potoltatik [Torockó, TLev. 
4/9. 14b]. 1796 Hogy az Actorok m a g o k o t 
Jobbágyságra le kőteleztéké, vagy nem ? 's ezek 
által a ' Privüegialistól el állottanaké ? s azt el 
vesztettéké ? vagy nem ? nem ehez a' Processus-
hoz való Kérdés [Mv; TLev. 5/16 Transm. 39]. 
- L. még ETA I, 17. 

6. megfosztódik vmitől; a fi lipsit/ privát de 
ceva, a rămîne fără ceva; einer Sache verlustig 
werden. 1597 : Panazolkodasat giakra(n) hallot-
ta (m) hogi mindenet el veztette az kereskedese-
ben [Kv; TJk VI/1. 14]. 1606 : az buzaban az 
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feóldrwl elis vezteóttem vala ket kalangiat [UszT 
20/284]. 1607 Az mint pedig az hagias feleól 
bizonitottak mjuel hogi leúleket el veztettek 
twz mia, ki teczik hogy volt leuelek [UszT 18/82]. 
1795 a Falu Turmájába egyben tsapott Juh 
é s Ketske Marhainknak az időtől fogva negy 
tejet el-vesztettűnk [Bőd SzD; RLt] . 

Szk: a pártát elveszti leányságát/szüzes-
ségét. 1685 Enyedi Peter meg részegedvén, 
raytam erőszakos keppe(n) ugi tŏ t te ezen giala-
zatott, es ugi paráznitott es ferteztetet meg 
Ezzelis mutogatta az D(omi)n(us) Anak Annya 
hogi ebbeli vetkes tselekedetb(en) particeps volt 
a z A, hogi mikor osztán előtte ki világosodot 
az Annya előtt tudnüllik liogi el veztem az pár-
tát es bekeszkenodgye(ne)k egi forintot adott 
Patyolatra azon emberséghes Asszonyok (na) k, 
kik éli szamomra patyolatot kérte (ne) k az Anak 
Annyától [Kv; T J k 13. 261] ~í becsének 
v Mennyi részét becsára vmennyi részére csökken. 
7825 : Minthogy pedig az előtt 6 esztendőkkel 
fedettek a Szinek u j j r a : tehát a fedél a fellyebb 
emulál t betsének 1/4 részét elvesztette [Dés; 

k t 3] -X- ~í fejét és jószágát fej- és jószágvesz-
tést szenved. 1736 Ab antiquo praxissa e volt 
a Nemes Hazának, hogy a Gyilkos in Foro Poly-
tico p(ro)sequaltassék hogy az illyen malitiosaft 

nem hogy fejét és Jószágát el ne vesztené, de 
még Paraphernumát is elveszti [Dés; J k 192b. 

a Értsd : persona] ~ i hírét kb. nyomát 
veszíti. 1770 : Bágyulék(na)k az Attyok árván 
maradván a Méltgs Vass Urak innen Borberek-
b(e)a vitettek . . , onnan egy Csaklyai ugyan 
tsak Vas Urak Jobbágya el szöktette és Csák-
1yánb magánál tar tot ta mind addig titkolván 
mig hirit el vesztette, s ottan fel nevekedvén 
ugyann meg Házasodot [Girbó A F ; J H b Izraile 
Hula (47) jb vall. - a- bBorberek és Csáklya 

* ~í hitelét. 1798/1799 : az sohult-is a ' 
^ Örvényben nints, hogy az extrajudicialis Passi-
óknak hitele ne légyen; igy a' Collateralis In-
^uisitiok hiteleket el-vesztenék [TLev. 5/16] * 

jussát. 1756 k. A napon kűn lévő egész kő 
Bányában ha ki valami vénára talál . . 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 [Born. XXXVII I . 
8 Abrudbányai bányászok törv.] ~í lelkét 
elveszti lelke üdvösségét. 1639 azt kialta Dauit 
í stua(n) vrain visza az aitobol ho^i lassad ugj 
eskedgjel Peter Uram hogy azirt az leaniodert 

H î ueszesd lelkedet [Mv; MvLt 291. 182a]. 1730: 
^ érettem senki az Leikitt el ne veszesse [Ábosfva 

Ks 83 Bakó Josef lev]. mesterségét. 
597 aki mezaros akar lenny az mindé (n) vton az 

teosersegnekewl minden chereberenelkwl el legien, 
es annak beket hagiwa(n) az mezarlast giakorollia. 
^•ki penigh az teossersegh melleol el allany nem 
akarna, tehát az ollyan mesterseget el vezesse 
s°ha tellies eleteben ne mezarolhasson, kamoraya 
el Vetessek, elteteo tarsa se lehessen [ K v ; Tan J k 
1/1. 300] -X- ~í minden becsületét nincs semmi 
becsülete vki előtt. 1750: Az Aszszonyt Néném 

Aszszont ne igen Commendalljuk most mert 
Fársáng vágjon, ki tudgja mit gondolok kivált 
ha a Szokás Szerint jol fel porozom az Eszemet, 
kűlömben most el vesztettem ot t is minden betsű-
letemet haragszik réám, én pedig nem bánom 
s nem is félek [Folt H ; BK. Bethlen Gergely 
lev.] * ~í perét. 1655/1754 k. : Ha valamely 
Mester ember közüliünk büntetésben esnék, és 
a' Czéhnek nem engedne, hanem Kegyelmes 
Urunkal vagy a' T. Tanátċsal fenyegetné a ' Czé-
liet, és a’ szerént nem tselekednék, tartozzék 
a’ Czének büntetést adni flór. 2. Hogy ha pedig 
a’ szerént tselekszik-is, és ott-is elveszti perit, 
tehát valamely büntetést a' Czéli ret imponált 
vólt duplummal tartozik [Kv; AsztCJk 9] 
~ i színét elsápad. 1585 : Latam hogy a’ legheny 
Az Azzonra there. es a' chakannial hozza wthe, 
Megh lata ezt Kelemen takach monda Ah essez 
hat Az en felesegemet Akarod megh Mordallany 
Azonba oda Mene Kelemen takach, es vgy wthe 
Az iffiat hogy le Roggyana es, takach Kelemenis 
igen el vesztette vala zynşt [Kv; T J k IV/1. 
473]. 

Sz. 1676 mi haszna, ha egy ember ez világot 
mind meg nyerneis ha lelket el vesztené [Vaja 
MT; Ks] senkiért az én lelkemet el nem 
vesztem. 1640 : Én soha sem apámért, sem anyá-
inért, sem atyámfiaiért az én lelkemet el nem 
vesztem [Mv; MvLt 291. 233a — 251a átírásban!] 
1642 : Kis Andrásné, az katonáné, Márta Asszony 
. . . fassa es t : Énnálam három esztendeje, hogy 
lakik az az fogoly asszony, de egyebet én semmi 
gonoszságot nem láttam, sem tudok hozzá. Még 
énvelem egy házban is lakott s egy házban is 
hált, de az én lelkemet senkiért el nem vesztem 
[Mv; i.h. 318a — 319a átírásban!]. 

7. (gyermeket) elvetél; a avorta; fehlgebären. 
1568 : e roz kuruat ez gylkossagert, hogy Jmmar 
e rouid wdobe ket artatlant weztet Ha egy penzel 
meg Gyogithatna(m), beteg agiabol sem giogi-
thanam mert o ezt en ream való bozzusagaban 
veztette el [Kv; T J k III/1. 145-6] . 1573 Markos 
János azt vallia hogi Kapane zolgaloia ázzon ja 
zowawal kert volt kémen magot teole Mert hazas 
( !)a volt az santa az vtan kerdete mint vagion 
azt Monta hogi az haz hean veztette elb [Kv ; 
T J k III/3. 64. aElírás hasas h. bTi. a mag-
zatot]. 1593 ez elmúlt niarban Aratas v tan 
Ieoue hozzam ez Anna, es giomrat kezde failalni, 
kerdem teolle mi lelte, ne tala(m) hasas volna, 
de eo tagadast teon. Annak vtanna k j mene, 
tahat az Arnek zeken veztette el az giermeket, 
meli giermeket az Billeme, Timar Tamasneual 
hozanak eleo az Arniek zekbeol [Kv; T J k V/l . 
351]. 1623: Hallottam aztis falabu Kathatol 
hogy eő három forintot adott egi Czigannenak 
Kathusnak, hogi eő teőlle es beleőlle darabon-
kint szette k j az gjermeket melljet el vesztett 
[Mv; MvLt 290. 32b]. 1653 : éltem véllea házas-
ságban nagy szeretetben és előmenetesen 43 
esztendeig és küencz holnapig. Volt tölle öt fiam 
és négy leányom, és egyet elvesztett — aval 
tíz lett volna [ETA I, 83 NSz. - aRósás Ersé-
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bettel]. 7731 ; azt beszélték hogy az a Leány 
gyermek az Kovács Maria Aszszony gyermeke 
lett volna, melljet akkor fat t jázott volna 
melyet midőn meg hallottam csak el hűltem hon-
nét tamadot az a hazugság azt is híresítették 
volt hogy azt az születet gyermekét Kovács 
Mária Aszszony el vesztette abban az idő-
b(en) sok elegy belegv mocskos hír vala [Szelistye 
H ; Born. XXXIX/Í6J . 

8. kb. elkaparít; a acapara; wegsclinappen/ 
kapern. 1586 : en Banyay János vallom 
Jgartho geòrg Jg zola ne(m) veszem en el szere-
theö János vram azt az Ados lewelet, mertt en 
nem vagiok Istentelen Ember hogy senkinek 
eg pinzetis el veszesse(m) Mert en meg mëg ne(m) 
fizetem neky [Kv ; T J k IV/1. 584c]. 1597 : Mikor 
Zaz Ferenczy vala Tutora zaz Janosnak, es el 
zalogosita ezt, az kozarwary Rez Jozagot, . . . 
Merth en Koloswaratth zemben Leók zaz ferenczyel 

., Mondám, ne vezesd el az zegyny gyermekek-
teol, Jo ferenczy Vram, seot vgian vegezenkys 
eggymassal, vgy alkuank meg hogy harmad 
Napra Aggvak zaz magiar forintot Neky [Ko-
zárvár/Némk SzD; SLt BC. 6]. 1605 tiltottuk 
megh huzo(n) ket diznajnkot hogy megh ne wssyk, 
az mellyeket mêgh akkor megh nem wteottek 
volt, Az mellieket pedigh meg wteottek hogy az 
Peczienyejet szalonnajat el ne keolchek A-
zokot tiltottuk mw megh hogy el ne vezessek 
mw teollwnk [UszT 19/59]. 

9. kb. elfogyat; a lăsa să se piardă ; ab/aufgehen 
lassen. 1580 : Biro vramnak . . . tellyes Authori-
tast adnak hogy Az keonyeorgoknek Allapattiok 
zerent Az engedelmet Moderálhassa, de vgy 
hogy tellyessegel ne vezesse el az Lato mesterek-
nek Az eo Juta lmokat [Kv; TanJk V/3. 221b]. 

10. ? e l tüntet ; a face să disparä ; verschwinden 
lassen, wegbekommen. 1599 zent myklos nap 
tayat fegyweres kezzel Ereowel el weztek wyttek 
Iuhomot, kett kechvkemet, kyert ha teorweny, 
azt mondom az nagy hatalomnak terhen vadnak 
Érette kwleőn kwleőn [UszT 14/23]. 1804 : Dosa 
Tamás a ' maga Malmát edgyrészében a ' Balogh 
László Malmából építette, 's a’ maga Malmának 
tsinálásával 's épittésével vesztette el a ' Balog 
László Malma helyét [Makfva MT; DLev. 5]. 

11. megsemmisít, e l tünte t ; a distruge, a face 
să disparä; vernichten, wegmachen. 1575 : keryk 
azonis eo k. biro vramat hogy Latasza meg eo 
k. az Nadas teriben Az Minemw vyz folias ky 
az derek vtban foly Es v ta t el vezty, Éreztesse 
eo k. az eleby foliasban, valaky feolden leszen 
ala Menety azzal Neh gondolianak hane(m) ba-
razdoliak ala [Kv TanJk V/3. 127b]. 1585 
Deák Mathe Az eo Mayora eleot Való v ta t Az 
zekeres Iacab vra(m) Maiora Seowenye mellet 
való zep tizta Jaras t , vgy Annyera el veztette 
Sarositottri volna, hogy, el veszne az Vth, Azért 
. . . Deák Mathet, Biro Vram bewntettesse megh, 
De eleozeor Biro v ram ket Vraymat Valázzon 
még Ma meg latny a ' panaznak igaz voltat [Kv; 
i.h. 1/1. 12 — 3]. 1656 : az Nyarad vize utunkat 

el vesztette volt [Backamadaras MT; Ks 15. 
XLVI. 11]. 

12. 1558 k.: Meg toltod az tegelth es tapazd be 
Jol es agy onekye'elozor lassú twzeth, annak 
vtanna Nagiobich (!) meg, hogy az allath meg 
oluagion es az Meg oluadoth allatoth osd azvaz 
zomorloban az koz olayban es lach chodalatos 
feiersegeth Mellyetli soha az Matéria el nem v e z t h 
[Nsz; MKsz 1896. 284]. 

13. elidegenít (idegen tulajdonába bocsát) ; * 
înstrăina/aliena ; ver/entäußern, abalienieren. 1602 
lierczegh Casparne sokzor panazolkodot fe leol le , 
seot gyakorlatossagal mondotta nekyek io fiam 
vgimond lm az eochyemnek Kathonay Miha l i -
nak zallagban tize(n) ket forintban vetettem 
vala az kertet kit el akar teollem vezteny minth 
ereos hatalmas, de . . . Ne hadgyatok [Kv; TJk 
VI/1. 587]. 1653 (öcsém) így veszté el nemze-
temből a jó házat, semmi intésemnek nem adván 
helyet [ETA I, 17 NSz]. 

14. elvétet/szedet; a dispune să se i a ; wegneh-
men lassen. 7674/7676 annuatim mindenkor 
meg attak az nyoltz szaz kö soot az papoknak, 
Fenessj Martonne Kamora Ispansaganak ideigb 
(így!), hane(m) czak ö vesztette el tölek, noha bi-
zonyoson túdgya, hogy az feiedelem meg paran-
czoltta ö nekjis hogy meg adgya de ugyan nem 
atta meg [Torda; RDL I. 100 Joannes Nagy 
Collossiensis de Thorda vall.]. 

15. elemészt/pusztít; a omorî/prăpădi; ver-
derben. 1573 : Katalin Rosas Antalne Aztis 
vallya hogi Eotet kwlte volt az Santa azzonember 
pole vyzert gemes Annahoz hogi kerne Mert 
hasa fayna kwlte Borbély Kelemenhez hogi 
keryen . . . Megh kerdette kelemen kynek kely> 
Eo megh Monta hogi az Kapane zolgaloianak, 
Mond Kelemen talam hazas (!)• eo Mond hogi 
Ne(m), Mykor ely vitte volna az vyzet alegb 
varya volt az Santa hogi Ihassek benne Mond 
Kapane Megh Ne Id ha hazas vagy, Mert ez oly 
vyz hogy ha Niolcz holnapy volnais ely v e z t e n e 
benned [Kv; T J k III/3. 68. — *Tollvétség hasas 
h.]. 7637 En azt nem tudom Kowacz Ianos 
mint Uerte megh ezt az boitos Ersokot, de ezt 
tndom hogi oli hitetlen nieluü aszoni hogj csak 
el nem vezte az en gjermekemetis, megh az ka-
tonakkal fenyegette, hogj megh vagdaltattia 
[Mv; MvLev. 291. 36a]. XVIII. sz. v. : Hallottam 
másoktol, hogy Márk Josefné Aszszony szidta, 
motskolta volna Teleki fűrerné I f j Aszszonyt, 
azt állítván, hogy két Gyermekét vesztette volna 
el [Maksa Hsz; HSzjP]. 

16. irt, pusztí t ; a defrişa/distruge; roden, 
abholzen. 1589: (Az) en orotot feoldemnek va-
gio(n) niolcz ezte(n)deie hogy epitenie keztein 
ez Jdeiglen birtam az erdeiett en veztettem el 
rolla vgy annira hogy cziak zantany kel vala 
eo foglalta ki kezemből [Szentkirály U ; UszT]. 

17. kb. el/megnyomorít; a schilodi; zugrunde 
richten, zum Krüppel machen. 1570: Patthica-
rius Gĕrgh, pwlakar (!) Isthwan, János Kakas 
András Zoígaia . . . vallyak, hogy . . . f e r d e o s 
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kelemen zydny kezdy zeoch Myhalt Ulen zowal, 
Ely veztet (!) Esses lelek az legent, Es zeoch 
Myhal Azért wteotte megh Eccher ferdeos Kelement 
vgian otli Es ugy zytta Mynt teole Jobban 
lehetet Eszes leieknek hogy Ely weztette az le-
gén [Kv ; T J k III/2. 185]. 1600 Andrasis hozza 
kezde vágni ferench Jánoshoz, András égikor 
ki wetlii magath az kapún, monda ferench János 
hogy, lm el wezte az hitua(n) ember, vgy latok 
megh hogy el zakatt az keze [UszT „Georgi And-
rás Zenthegihazasolahfalwy Zabad zekely" vall.]. 
1631 Mészáros Marty hogj oda iuta szinte 
az palló véginél, kardot ranta trefaba mindenik 
a özueczapkodanak s en mond a (m) hogj ne bo-
londoskodgjanak mert megh sertik egymást 
azonba(n) hozza vaga Mészáros Marci, s ugj ta-
lala az kézit, hogi mindgjart el ej te az kardot s 
monda Föduari Janczi hogi áhun kenieres el 
uezted az kezemet, s en teöm azta(n) be az kardot 
az hüueliebe, az kez keneömmel be kötem az 
kezett [Mv; MvLt 290. 49b]. 

18. a pierde (o parte a corpului) ; (einen Kör-
perteü) verlieren. 1838 a Feleségem . . . ma 
két hete a jobb hüvejkét kezdette fá j ta tn i 
mindgyárt orvosolni kezdette Kuntz , de 
naponkint roszszabbul lett el dagadoz az 
hüvejk, a mérge el töltötte az egész kezet, sem 
uem kél meg, sem el oszolni nem akar, . . . oda 
lesz az én lo Feleségem bizonyoson vagy el veszti 
az u j já t [Babuc K ; RLt Kuun Károly Rettegi 
Sándorhoz]. 

19. elveszteget; a prăpădi/risipi , vertun/scbwen-
den. 1568 Mattyas Lazlo kenyez, iur(atus) fassus 
e(st), Ezt tudom hogy pasco demeternek az attya, 
°rh, es tolway volt, es az Coloswary Torombol* 
zokúe zaladoth ky, es minden marhayath arnya 
veztette el, mynd attyatul mara ta t s mind az 
?weth [Kv ; T J k I I I / l . 180. - aA városi börtön]. 
1584 Viczey Caspar vram vallia Daroczy 
Jánosnak Towaj haza zeoleye, es kereskedesse 
vala, senky elteben teolle el Ne(m) veotte sem 
periette Égkor haliam hogy panazolkodik vala 

fia feleol lm az Bestie kurwafy Min-
denemet el veszte, Nem tudom howa teszy az 
en kewesemeth [Kv; T J k IV/1. 229]. 

20. elpusztít; a distruge/nimici; verderben/ 
uichten. 1573 : Deák Mathe ezt vallia, hogy 

eo egynehanzor Monta volna daroczynak 
hogy ot th ne twzeltesse(n). Mert eczer eo Magatis 
es Mind zomzedsagul el vezty eoket [Kv; T J k 
III/3. 191]. 1574: Ez ely Mwlt veteskor volt 
hogi vetet Es Boronaltat volt, Azomba Rea Jeot 
^iolch kylench dyzno az Eotthwes ferench 
vetesereol zabadon Eottek az ely hintet Buzat 
• • • zeoleyebeol Ieot oda veteset la tny Eottwes 
ferench, Eo kerte Rea hogi meg leoye Mert ely 
vextik veteseket [Kv; T J k III /3. 359]. 1595 
Olah Demeter az Tapazto három napig segitet 
az kochnyan mindent, és zçnet hordot hazamtol, 
mert az kochnya mellet ha le töl tet tem volna, 
el tekozlodot volna, És az essöis el vesztette volna 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 202 ifj. Heltai Gáspár 
8P kezével]. 1600 : hozzam ieöwe András vra(m) 

s mond Eöchem meniedze (!) oda a mi kertünk-
ben lassadza mit chelekettek ott, kapoztamat, 
kenderemet, fwuemeth el weztettek zolgamatis 
affélét wertek [UszT 15/122 „Balas Gyeörgy 
Hodgiay" a vall. — "Hodgya U]. 1641 az vizek 
annyira megaradtanak die 30, hogy öreg emberek 
is hasonló árvizekre nem emlékeznek; károkat 
felettébb sokat töt t ., fen álló gabonákban 
is sokat elvesztett, nékem Szüasban való zabomat, 
alakoromnak egy részét kölesemet elnyomta 
[ETA IV, 71 Haller Gábor naplója]. 

21. elpusztít/veszejt; a omorî; verderben, um-
bringen. 1570 Anna Bartha Esthwanne hi thy 
zerent vallia, hogi az ew leanya Jégbe volt Mol-
nár Jakabual, es egykor Megen hozzaia mykor 
Jmmar Rengeo Annát megh fogtak volt, es Ban-
kodyk volt, es ely akar volt Menny eo penigh 
Mongia volt neky hogi ely Ne Menyen, hane(m) 
ky Tyzticcha Magat az hirbeol myt feleole hir-
detnek, Neky azt Monta hogi eo ely megien Mert 
J t h kewesert ely veztyk az Embert Es annak 
vtanna Mykor eois Be Ment volna az teorwenbe 
mykor Rengeo Annara az Sententiat ky Montak, 
hallota hogy az Jakab feleolis vgian azon Sen-
tentia leot, hogi ha megh kaphatiak eotetis ky 
veryek [Kv; T J k III/2. 107]. 1585: Zekely Mi-
hály Coloswary vallia, ezt valhatom hogy 
Paxy Lukachnal semmi nemeó fegywer Ne(m) 
volt, Azért Az zuchakiak teowek a ' tamadast . 
paxy lukach eggiet sem zolt, hane(m) az ket 
zuchakiak Menenek reaiok. ezt mondwa(n) Ah 
essezek Nam mayd ell vesztitek eg' mast, Maga 
paxy chak Iadczik vala a ' tarsawal [ K v ; T J k 
IV/1. 449]. 1600 hallotta hogy az falu keözeöt 
panazolkodot Jósa Thamas, hogy ha lehetne 
András vra(m) egy oraigh el weztene, de ninch 
mit tenni [UszT 15/122 „Fekete János Hoggiay" 
vall]. 1614 : Hallottam az Imrephine Azzoniom 
akkori Hopmestereteöl Hlyesteol, ki most Rhe-
deyne Azzonyom Hopmestere ez Zokat. Be me-
niek egykor vgy mond Vincze(n)a egy hazban, 
hát az twznél ereŏssen forr egy fazék, kireöl el 
akaram az fedeyet venni, s monda egy vèn Olah-
neö, Ne az Istenert merth mayd el vezted Bathori 
Gábort [Nsz; VLt 53/5267 J . Buczyai (28) pe-
disequus vall.]. 1639: az menieczke monda, 
hogy im en istenem el akarom vala az en Uramat 
vezteni, de az Isten nem akar a ugj mond | tudom 
azt hogy nem tizta szemelj engemetis penigh 
egy nihanszor ingerlet hogy valami keppen az 
urat el veszessem kert hogy valami etetőt aggiak 
nekj [Mv; MvLt 291. 196a, 198a]. 1735 : Citatoria 
Relatoriambol világoson Constál, hogy engemet 
micsoda hallatlan mérges meg étetésre való ma-
teriakkal, ugy mint Fejér mázzal, egér kővel 
eleitől fogva kivánt el veszteni és meg ölni amint-
hogy . . . mégis étetett [Dés; Jk] . 1763: impor-
talta(t)ik az A. Ur Froductuma szerént . . . , 
hogj ferjemet s mind másakat halalos étetŏvel 
el veszteni kévántam volna [Torda; T J k V. 
179]. 

Sz: Isten elveszesse dolgát Isten akárhova tegye. 
1582 : Petrus Gruz . . . fassus est . . . Mondek 
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ėn Neki. Jsten el vezesse dolgodat, Nam maid 
mindenbe bele viza [Kv; T J k IV/1. 34, 36. -
•Ér t sd : viszel] Isten (engem) elveszessen, ha 

. pusztítson el Isten, ha 1570 Jlona Gal 
pal huga ezt vallya hogy hallotta Zabo Balintthne 
hogy ezt Monta, hogy am egy gywreomet leltem 
Megh az Nagy azzonnal, chyodalnam ha Teob 
Nem volna Nala az en Marhamba, de Jsten ely 
vezessen ha Megh nem Mongya, es Theorwen 
aggya Megh chepegetem| Kěwer Marthon ezt 
vallya, hallotta hogy Zabo Bálinthne Mongya 
volt Danchaknenak Menny el az Toromba Mond 
megh az gonoz . . . azonnak hogy ha my Nala 
vagion az Marhaba aggya eleh, Merth Jsten 
Engem el vezesen ha megh Nem chepegettetem, 
ha Theoruen Aggya [Kv; T J k III/2. 6 6 c - d , 
67] & Isten veszessen/vesztene el Isten pusztítson 
el. 1583: halgas Isten veszessen el [Kv; T J k 
IV/1. 150]. 1793: Az Isten vesztett volna el 
siket bolondja [Koronka MT; Told.]. 

22. vesztét okozza; a pricinui pierirea (cuiva) 
sein/ihr Verderben verursachen. 1573 Borbély 
Kelemen ferdeos Kelemen Zolgaya . . . vallia 

hetfĕn Regei Ieo eo hozza Kapa Myhalnenak 
zolgalo leanya hya eotet hogy egy Sebest (!) 
Embert Be keotne, Mykor oda Jwtot volna 
latya kerestwry petert Sebesen, Mond neky Mint 
vagi lam tegnap semy Nyawaliad Nem vala, 
Mond hogi ely veztenek az arwlok, vgian ely 
akarnak vala Reketteny de Isten Nem Engette 
Annyera [Kv; T J k III/3. 55]. 1584 Keotel-
wereo Lukach felesege vallia, Monda eg olahne 
el vesztettek az zegeny azzont, Az laba Niomat 
veottek ennek fél [ K v ; T J k IV/1. 218]. 1591 
Míkl<os> el mene Jgen sokáig leòn oda, 
egykor mėgh Iuta (!) monda hogy Engem el 
vesztenek, le vaghanak, kerdem hol vaghtak es 
ki vaglita, monda hogy Az Malo(m) hasz eleótt 
vagha fozto Istuan [UszT 13/71 Blasius András 
dė Mogyoros jb vall.]. 7633 Haliam eyel agia(m)-
ba, hogi mo(n)gia vala Somosdi Mihalj, meg 
ne vagi edes baratom Cziaszar Istua(n), azonba(n) 
ċziattanast hallek, de en ne(m) tudom mellik 
vagta masikat cziak haliam Somosdi Mihalj hogi 
ftio(n)da. Na Cziaszar Istuan engem el veztel 
de bizoni môgh bánod [Mv; MvLt 290. 134b]. 
1638 : lattam hogi az Vonakodas kózben egy 
néhányán fogtak az kardot, es ugian azon tusa-

kodasban esett az seb Horuat Lázion, mert égi-
kor Cziak el dóle es monda iaj el ueztetek [Mv; 
i.h. 291. 138b]. 1711 : az igasság ki szollasért, 
avagy még Írásért, némely bőcsŭletés fel csiki 
szék tagja Uraimék elŏt, ugy annyira rankorba 
vagyok <hogy> ha lehetne el vesztené némelyik 
[Vacsárcsi Cs; BCs]. 1736 u. engemet is azért 
a publicum bonumot egyenesen concernalo pro-
jectnmomért el akarnak vala veszteni a sok pri-
vatisták, ha a felséges Udvar decretaliter ne 
inhabeálja őket [MetTrCs 468]. 

23. vesztébe' sodor; a duce la pieire; ińs Ver-
derben stürzen. 1575: nemely orzagwnkbely 
hytwan partos emberek . . . mind tyztessegek-
reol, embersegekrėol, mind peneg hywsegekreol. 

es hazayok zeretetyreol el feletkezwen min-
ket es az zegeny hazat el akartak rontany Ç9 

vezteny [BáthoryLev. I, 3 3 0 - 1 fej.]. 1590: 
Ezt tudom hogy Jw hozzánk az leány s monta 
hogy az arwlo Engem el wezte Pribék Gergely 
az erethnek lator eo teolle vagiok nehezkes [Szü'» 
UszT Nierges Peterne Cathalin vall.]. 1612j1613: 
monda az zolgalo, engemet megh czala s el vezte 
az io vram, mert sokzor az meh kertbe kvldót, 
s utannam iőt az meh kosart az feiembe vonta, 
le dőjtót dolgát tőtte velem [Szászzsombor SzD; 
KJ] . 

24. ~í magát saját/maga maga vesztét okozza; 
a-şi căuta /pricinui singur(ă) pierirea; das eigene 
Verderben verursachen. 1570 Margit chernas 
Myhalne, hithy zerent vallya, hogy Mykor az 
Rengeo annat ky vertek volna, es az Jakab Mol-
nár legen Bwdosoba eszet volna, Talalta volt 
harsongart alat zablyayawal dardayawal, Es 
Mond Neky, Myt chinals J t Jakab Mester, Mond 
J m yth állok, esmet Mond neky Myert alias 
J t h ladde hogi ki verek Myattad az azzont, Er-
reh azt Mondya hogi ha ky vertek Nem en veret-
te(m) ky, Eomagatis ely vezte az Bestie ázzon 
engemetis megh kyssebite [Kv ; T J k III/2. 106]. 
1586: Igyarto Georgne be kwlde a’ toronyba 
Orsoliahoz ezert hogy megh kerdezzem . . . a’ 
leant ky Altal leót volna a ' felelet Iratas, es hogy 
Ne veztene el magat Arra Inteneok [Kv; T J k 
IV/1. 596]. 1639 : jóve oda hoszam ez az fogol 
csizmadiane, ugia(n) czodalkozam ra j ta . . . , 
monda hogy en el veztem magamat, ennekem 
az monda hogy az Urat megh etet te . . . az Mer-
kuriomot kapoztaban czinalta volt de elseoben 
megh emeztette, az utan esmet uyabban kapoz-
ta t czinalt . . . , mégis ŏtte, de nem emezthette 
megh hane(m) kj hanta [Mv MvLt 291. 198a]. 

el vesztegel 1. henyél, tétlenkedik; a lenevi; 
faulenzen. 1665 Vezteglet el eg napot itala mia 
Tavaszai, akor mate miklos szántót, szaladi 
sert főzött, ő alut az paitaban [HSzj sörfőzés 
al.]. 

Szk : ~ í az időt eltétlenkedi/henyéli az időt. 
1675 Minden dolgokban Istent hivan segitse-
gűl, az utan hivatalos dolgaidba(n) szorgalmato-
son el iary. Minek mikor mi ideie el ne veszte-
geld az űdőtt [Borb. I. — Petki János regeszta-
szerű rájegyzése: „Csik Csicsai Vdvar haznal 
lévó jobbagiomnak, s Biram(na)k Farkas Mate-
nak Instructioja"]. 

2. elmulaszt; a omite ; versäumen/passen. 1590 : 
Hoggyai János megís izente t i nektek, hogy 
az gylkost el ne bochassatok, hozza lássátok. 
Miért ezekett el vezteglettitek afc gylkost igy 
el hattatok zabadulni, mely zegeni Azzoni allatt 
illyen zornio halalt zenvedett Ártatlanul [UszT]. 
1603 Az myert is ugy ne(m) tyl thata volna 
ha tütotays de my neku(n)k az Erteswnkre sem 
volt mert ha lett uolna el nem uezteglettuk uôlna 
gondot uiseltunk uolna ra [i.h. 17/10]. 1650: 
az Aszszonys ne(m) szinte(n) vakmerőségből 
veszteglette el, sőt kertis embert hògi megh mond-
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gia, de az ne(m) tselekedte [i.h. 8/64. 71c]. 1726 
Szombat vagy ünnep estin kalákában tánczo-
lókat, kik a miat t a vasárnapi misét vagy innep-
napiakot elveszteglenék, azon személyeket a 
megye bírái sigülatim három forintig úgy a gaz-
dát is megbüntessék [Somlyó Cs; SzO VII, 324], 

3. elhanyagol; a neglija, a nu se îngriji de 
• •. ; vernachlässigen. 1708 Közönséges Császár 
ö Felsége Hadi Törvényes Székire két Depu-
ţatus Kolosvári Nemes Tanácstol való Személlyek 
jelen létekben Polgári Gábor Colosvári Civis 
ellen in Puncto, hogj el veszteglette, az el kül-
dött tudositto Leveleket Capitánj Sauer úrhoz 
publicáltatott Sententia [Kv KvLt Fasc. I. 
n. 194]. 

4. semmibe vesz, elereszti a füle mellett; a 
nesocoti, a nu da ascultare; außer acht lassen. 
1592 az Para(n)chiolat kezemben volt, tudá-
sokra Attam az kezeseknek hogy visellienek 
gondot magokra, mert megh dulato(m), ezt eok 
mind el vezteglettek, en vgy Jarta(m) ell az en 
dolgomba(n) az eo magok kotesek zerint es jo 
modo(n) chelekettem, azért en ream méltatlan 
panazolkottal Vrunknal eo Nagnal [UszT]. 1671 
mikor hivatta Kadar András Uram, el nem vesz-
teglette, hanem mindgyárt ki ment [Kőrispatak 
U LLt Fasc. 157]. 

5. hallatlanná tesz, elhallgat; a tăinui/trece 
sub tăcere; verschweigen; 1593 az al peresnek 
feiessege 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 vezteglettem, es el nem halgatta(m), 
mert ennekem Leorinch Georgj zaúaúal 
mo(n)dottak vala . . . Azt en Az Leorinch geor-
geott teoruenhez zolittotta(m) [Szentegyházaso.fa-
lu U UszT]. 

elvesztegelödik elvesztegetődik; a fi vîndut 
pe nimica; verschlendert werden. 1844 sokkal 
többet érő portékáim 70 váltó í r tér t árverés 
utján el vesztegelődtek [Dés; DLt 1109]. 

elveszteget 1* elkótyavetyél (áron alul elad/cse-
rél) ; a vinde pe un preţ de nimic; vertrödeln/ 
schleudern. 1578 Monda Frwsinazzony Az Attya 
fiaknak . . . Twggya kigmetek hogy az zeginy 
Aniamnak Sok Arany gyewreoy Marad anak 
Mind halalaigli Byrta Boldoczhoz pakochybelya 

es kysnywlasbelyb Rezt es az eo Maradeky 
fes teget tek es attak el az wtan [Torda/Boldoc 
TA.; Thor. II/14 Joh. Zekely (55) jb vall. -
aMezőpagocsa Mt. bKisnyulas MT]. 1584 Er-
sebeth Zegedy Georgne vallia hogy fennegette 
Danch Leorincz Viczey Andrást, es tudomis 
hogy gonoz ember . . . Teglas Antalis azt monda 
hogy eo miatta kel hazat el vesztegetny [Kv; 
Ţ j k IV/1. 359]. 1638 hiszem nem Pogani az 
jo sogor hogi ennekem is karommat kiuania, 
s en .sem vagjok pogány hogj eŏ neki romlását 

kiuan(n)a(m), es ki ueztenem kezeböla hogi eggiet 
massat el ueztegesse erette felszegh arron- [Mv; 
MvLt 291. 140b. - »A zálogos szőlőt]. 1677 
Az Árvák javait nagy olezón el vesztegetvén, 
azon Tutrixtol maradott jókból az Árvák kára 
ekképpen supplealtatott [Kv ; RDL I. 155]. 169.3 : 
a bort es buzat most fele szeg (?) arran ne.vesz-
tegessek el [Ne; DobLev. 1/38. 5b]. 1700 Szabó 
Peterne Pásztor Borbala állítson elegedendő ke-
zest hogy azo(n) tehenet es űnőket el nem vesz-
tegeti [Dés; Jk] . 1725 Veselenyi udvarházat 
fel vertek volt i t t valami tot Deákok, az kik 
két holnapig az Ur mellet laktak es. az házat 
egeszlen ki tanoltak volt Pesten fogtak el 
őkőt de az egyetmás job részit el vesztegették 
[Kv; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 1790 : Mar-
háinkat 's egyéb javatskáinkat csak .el veszte-
gettük [Ks 75. VlIIb . 130 Hutz Gavrilla vall.]. 
1818: Méltóztassanak azon M. Igeni Váradi 
Katától exequált Jussotskáját azon 620 Rfo-
rintok és 40- Xrokb(an) által adni és engedni 
Esztendeig, praestálván mi egész betsűlettel a 
legális interessít ezen Summának, és Esztendő 
bé telésekor az egész 620 Rforint és 40 Xr. Summát 
ís hiba nélkűlt, hogy ne kénteleníttessűnk Mar-
háinkot nagy oltson most el vesztegetni [M.igen 
A F ; KmULev. 3 Benkő Sámuel kezével]. 

2. elprédál /fecsérel; a risipi/prăpădi/irosi ; ver-
schwenden/geuden. 1723: En Kolosváratt belső 
Közép Vczában lakó Miszti Eŏ tves Pál erre 
az becsületes Városra tsak egj Vres Turbával 
jöttem, még gunjám is jó nem volt, az mi én 
reám az Attyámrol s Anyámról maradót is a 
velem egj Testvér Néném vesztegette el [Kv; 
KvRLt VII. 28]. 1727 : Az i t t való barom Pásztor 
Peter felől írhatom Ngod(na)k hogj igen sok 
szénát gazol és veszteget el, 17 juhot t a r t i t t 
szénán mod nelkűl adgja nekik [Szemerja Hsz ; 
Ap. 2 Bora Sigmond Apor Péternéhez]. 1757 
Keszeg Pál feles adosságot rakat t magára . . . 
mind azokat pedig őt esztendők alatt r ak ta mind 
magára, mellyeketis maga egyedül vesztegette és 
tánczolta el és mégis i t ta [Gálfva K K ; K s 66. 
45. 17c]. 1792 hallottam az özvegyet beszélleni, 
hogy Péter házasságával sok pálinkát vesztege-
te t t el [F.lapugy H ; Ks XLVIII/7. 10]. 1814 z 
'Sombori Sigmond mind a Felseg, mind a Fel-
séges Királlyi Fő Kormány Szék által pazérló-
nak vesztegetőnek hirdettetvén, ennek ellenére 
mégis minden Jószágait el vesztegette [Mv ; Somb. 
I I tábl.]. 1849 főzésem után a ' mit kap tam és 
égy kedvelt katona tisztöl a ' mit kaptam olykor 
olykor, azon pénzt nem vesztegettem el, hanem 
azokbol Szereztem a' Bútorokat [Kv Végr. 
Vall. 33]. 

3. elgazol/pocsékol; a distruge/stríca; zugrunde 
richten. 1633: az Fejedelemnek vagion nallunk 
egy Tanarogia, melliet kertel tar tot tunk en akori 
űdőb(en) kenez leuen, hogy az Falu marhay be 
mentek, es az fuet el uesztegettek, uo t t Nagy 
Thamas Vram flo 10 Raytam [A.venice F ; 
Szád. Sztan Thoma (35) vall.]. 1638: (A lovak) 
majd ket kalongja buzamat veztegettek el [Mv; 
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MvLt 291. 129a]. 1701 : gyermek koromba a 
Brassai Hadnagy Prásmári és i t t való emberekkel 
edgyŭ t t sokad magával fel menvén a Bozára 
akkor a Viz között . a Boddzaiak lennel bé 
vetették volt, és a nagj Boza mellett egj nagy 
darab hellyet kaszáló hellynek bé kerteltek volt 
. . . és mind azokat a leneket és kaszáló füveket 
a kertet le vonván az a Brassai Hadnagj a véle 
való sokassággal el gázoltatta és vesztegette 
és senki érette meg nem kereste [Hétfalu Br ; 
BrÁLt Steuer I I nr. 177 Tomas Batzo (70) vall. 
— BInder Pál kijegyzése]. 1744: Bihali Ökrei 
Loval a minap is nékem egj darab buzåmót el-
vesztegeték [Szászsztjakab SzD; Told. 11/80]. 
1756: az Uraság Máléját az Borzok, Medvék 

s egyéb gonosz emberek el vesztegették [Nagy-
somkút Sz t ; TK1]. 1781 : az a sértéssé Hegedűs 
Dánielnek igen sokat já r t bé az udvarb(an) még 
engemetis sokat injurialt mivel az Marhák sza-
mára készittett kostat t gyakran elvesztegette a 
pujkafiakatis zaklatta kergette . . . a Majár-
ságat űzte gazalta [Berekeresztúr MT; Bet. 7 
Mart. Csegzi (20) béres vall.]. 1785: Ezen Szántó 
főid a Peretseni* ha tá r széÜn lévén, a Peretseni 
Marhák Igen el szokták vesztegetni a termést 
[Varsolc Sz; Born. X X I X . 20/374 Kornis Krisz-
tina conscr. *A Varsolccal tőszomszédos Pe-
recsen]. 

4. elpusztít; a nimici/prăpădi; verwüsten/heeren. 
1647 : vagion ket darab Erdeo ; Eggyk makkos, 
Mitislaft neúe, de igen el vesztegettek, mert 
nem volt Tilalomban [Drassó AF; BK 48. 16]. 
1673: (A dézma-asztagban) egj kévén kivűl 
épp kévét . . édgiet sem láttunk, hane(m) az 
sok abba(n) lévő egerek vesztégetési miátt , har-
mada, s sok(na)k csak mi keves része sem marat t 
meg, annyra el vesztegették, hogi Tizenégj ka-
longját lé hányvá(n), el csépéltetven, ocsu, 
gaz, és porával édgiűtt, csak három véka lőtt 
[Déva; Törzs. Érsek Uyuári András kezével]. 
1717: a Polyani határb(an) vóltanak négy fűzes 
berkei kiknek egyike meg vágjon még némely 
részében, vádnakis r a j t a egjnéhany fűzfa tőkék 

., kettejét penig az Aranyos tellyesseggel el 
vesztegette, hogy az hellyekis alig tettzik hogj 
voltanak [Pólyán T A ; J H b XVI/14]. 1742 
el hat tuk és nem szántottuk ezt főidet (így!), 
mivel a' marhák és a ' Ludak mindgyárást el 
vesztegették a' vetést r a j t a [Buza SzD JHbB]. 
1765 : az irt két földek koszt lévő borozdát ki 
vesztŏgette és ki rontot ta el [Tarcsafva U Pf]. 
1774 : Káposztát az Hernyó ell vesztegette 
vólt [Szentdemeter U ; LLt Vall. 111]. 1787 : 
i t t körűi bé a Bentzentzi határon leg gyengébbek 
a Búzák, a bolha minden Zabokat el vesztegetett 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1791 : most 
kellett volna költeni két kotlonak de annak is 
a tojása mind zápon maradott eppen ötöt kötet-
tek ugy hogy nem szántam volna azon kotlokot 
a földhöz verni hogy annyi sok Szép tojást el 
vesztegettenek [Szilágycseh; IB. Fogarasi István 
lev.]. 

5. tönkretesz; a prăpădi/distruge; verderben. 

zugrunde richten, 1596 Az faiat ugyan ne(iö) 
a t tak az bírónak (is), hane(m) az f jue t az rethnek 
de illj ok alatt hogy Zenth János napigh el vegie 
haznat megh kazallja; Annak Vtanna az sarjuia 
az borjúnak maradgion, es az mely loúakot az 
postasagba el veztegetnek Azokot(is) ben(n)e 
tarchak meg epichjek [Szu; UszT 11/38]. 1639: 
mikor megh hozak azt az Czikor Giörgy 
lovat, az uta(n)is latta(m) hogy hordogatot egy 
nap fa t raita. Áz uta(n) mikor az Inas oda jart 
raitais panaszolkodot hogi mint veztegette el 
lovat, soha ne(m) leszen hogj ki iavuihassoa 
belől (!) hanem megh kel bele halni [Mv; MvLt 
291. 184b]. 1664 annak az husz minès lovaknak 
az el praedalasais mind az olla budakyak a vitke, 
az Tőb minèseketis es marhakat azon minèsbûl 
s barom niaybul valókat mind az olla budakyak 
praedaltak s vesztegettek èl [Szászfellak SzD; 
Born. X X X I X . 4 Kis Petter (35) jb vall. - *Fel-
sőbudak BN]. 1667 mikor . . . Alfaly* molnaban 
lakék ugy ell ueztegette uala az molnot hogy 
semmire kellő uala magam is egy nehanszot 
czinalgattam, mások is, hogy maga nem uolt 
annak ualo hogy meg czinallia az molnot [Gysz; 
LLt. — *Gyergyóalfalusi]. 1681 Vajda Hunyad 
vara Ighen régi űdökb(en) csinált pulhák, 
aczellyat az rosda el vesztegette | Nyers ökör, 
Tinó, es borjú bőrök Nro 14. Keczke, őz, Juh 
bőr Nro ez egi rakason veszett, már az moly 
ighen el vesztegette | Kaszalo Ré t az Viz 
mellett, mellyet az viz ighen el vesztegetett, 
egy daraboczka [Vh; VhU 46, 502, 533]. XVIII. 
sz. eleje: Vala mellyik Mester az posztoját szö-
vésbe avag az Drüczkelébe avagy az Rámán 
el vesztegetné ., az Posztoért adjon egy fo-
rintot, a mellet azt az posztót az Városi Piaczra 
nem szabat (!) vinni [Kv Céhir. I I . PosztCArt. 
12]. 1735 Bogdán Győrgjnek két agara Biro 
János Uram(na)k egj Pu jká ja t meg szaggatták 
es el vesztegették hogj nem élhetet [Nagygyeke 
K ; Ks]. 1761 az Ona Toagyer kutyái bizonyos 
Szátnu Juhait és ketskéit, meg ölték ell veszte-
gették, és Semmit nem bonificalt néki Ona Toa-
gyer [Bulzest H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

6. elront; a strica; verderben, hinmachen. 
1629 Csiszár Andrasne sir is vala hogy ki s z a b t a k 
az ingből s el ueztegettek [Mv; MvLt 290. 34b]. 
1665: latám az Gergely János kapuianal való 
utat hogj annyra el vesztegette az malom arkabol 
ki folyo viz hogy jdembe ollyan ru t u t ot soha 
nem volt [Csíkfva MT; Bál. 50]. 1674 Néhai 
boldog emlekezetű Arkosi Benedekne Orelt Anna 
Asz(szo)ny solemniter p(ro) testál azon, mivel 
az Nadas teriben eó kglme feőldet, mellyet 
özvegyi erőtlenseghe miat eddégh nem birhatot, 
hane(m) masok(na)k adva(n) hasznoczkajaval el-
degelt, mosta(n) Czehi Marton Magiar Cantor 
Vr(am) quo p(rae)textu város feőldé(ne)k p(rae)-
textussa alatt nagy részét el szántva(n), határát 
el vesztegette, seőt potentiosë el foglalni akarja 
[Kv; T J k VIII/11. 321]. 1780 ollyanak állanak 
bé Verŏs Kovátsságra, kik a ' Mesterséget nem 
tudják, soha nemis tanulták . . . , a ' Kohokban 
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és Verőkbe lévő drága Eszközöknek kevés 
hibájok, bomlások esvén, azt igazittani nem 
tudják, az eszkőztis el veztegetik [Torockó; 
TLev. 4]. 

7. (időt) haszontalanul tölt el/elfecsérel; a-şi 
irosi/pierde timpul cu nimicuri; (die Zeit) vertrö-
deln. 1750 : sokat jártak Faluba Koitsomákra 
• . s o k dolog űdőt vesztegettek el [Kál MT; 
Berz. 12. 92. 61]. 1780 : szivem őrömére szolgál 
az nekem . . . hogy T P Szatmári Uram a Nemes 
Ifjakat különösön fel jár ta t tya és az Valásra 
tanítya és tégedet ís fel jár ta t T P Méhes Uram 
azért azt az drága időt ne vesztegesd el édes ked-
ves Fiam . . ne tsak meg tanuld mint a Szajkó 
és az után hamar el felejtsed mivel mind Eleted-
ben mind Haláladban a teszen boldogá [Nsz; 
Borb. I I Bethlen Krisztina lev.]. 1804 : Geográ-
fiát nem tanultam mert az időt el vesztegettem 
délután hasonlo képpen ment a dolog akkor 
sem voltam jobb ember, nem kaptam monetát 
S>és; Ks 87 Kornis Mihály naplója 12]. 

el vesztegetés 1. elkótyavetyélés; vînzare pe ni-
mic ; Vertrödelung. 1693 Dobaj János Uram 
Protestál, Azon marhakban semmit el ne adgya-
nak, ŏ kglme hire — s akarattyanelkűl, most 
igen osztóverek leven az Marhak, nagy karral 
lenne el vesztegetesek mostani allapottyokban 
[Ne; DobLev. 1/38. 3]. 1783 : Constál . nem 
tsak Bundájának részegeskedésire lótt el veszte-
getése, hanem gyilkos modon orozban való meg 
támadása [Mv; MbK XI. 68]. 

2. elgazolás/pocsékolás ; distrugere ; zugrunde 
richten. 1767 : az egész falu Csordája hatalommal 
hajtatott ezen Irtásb(an) termett fűnek el veszte-
getésire [Mocs K ; J H b K XLVIII/1. 23]. 

3. elfecsérlés ; pierdere, irosire ; Verschwendung/ 
geudung. 1815 12. Esztendeje hogy ezen Nemes 
Torda Vármegyében . . mint Procurator szol-
gálok, annyi Esztendőkből tsak azokat a' két 
Vagy három első Esztendőket éltem tsendesen, 
a’ melyekbe Fodor Mihály Collega Ur még mint 
Procurator közöttünk nem fungált, a több Eszten-
dőket tsak az Isten Eő Szent Felsége tudgya, 
Mennyi, Majd minden napi szégyenkedéssel ke-
serűséggel, és az időnek magam Mentegetésében 
ett el vesztegetésével töltöttem el [TLt Praes. 

lev. Csipkés Albert panaszos kérelme a főispánhoz]. 

elvesztegetett 1. elkótyavetyélt; v îndut pe (un 
Preţ de) nimic; vertrödelt/schleudert. 1774: 
Keszeg Páll sem az el vesztegetet Bonuminak 
^rrakat, sem pedig a fel kőltsőnózőtt adosságokat, 
az Exponensre® nem költette [Kük. ; K s 66. 45. 
!7c vk. - aA fiára, Györgyre]. 

2. elpocsékolt; prăpădit ; vermacht/tan. 1743: 
^z el vesztegetet dinnye aprostol edgjű t t volt 
30 id est harmincz [Zsombor K ; Somb. I] . 1814: 
£ Groff Ur ő Nagysága tsépeltetett is vagy 
két hat ha t esztendős elegyes, de már szinte rot-
hadásba indult, és egerektől megett és elveszte-
getett Buza Asztagokat [Banyica K ; BfR 117/1 
Kertész Ursz (60) hortulanus vall.]. 

3. rozsda ~ e rozsdaette/marta; mîncat de ru-
gină; verrostet. 1679: Rosda el vesztegette vágó 
kés nro 1. [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
lelt. 27]. 

4. elsikkasztott; sustras; unterschlagen, verunt-
reut. 1673: az A. azt kevánnya az Iteől János 
Deáktól, hogy mivel szolgajatol elvesztegetett 
bizonyos kalmar marhai az Inel találtatta(na)k 
. . . juráilyon ad tertiu(m) azon hogy . . . szol-
gaia az Anak el meneő szándeka leve(n) . . . di-
lapidalta marhaiat az A(na)k [Kv; T J k VIII/11. 
260]. 

elvesztegethet elfecsérelhet; a putea risipi; 
verschwenden können. 1631 monda az Aszony 
. . . maradót az szeginj Aniamtul 24 arania(m), 
de azt se Palnak se Péternek bizony nem: 
adom, mert engem az Ania(m) mezitelen 
hazasitot ki, azért nem veri eötet megh az 
Isten, mert elegh maradót volt en nekem az 
Att iamtul: Ezen kiüülis maradót egj nehany 
tallér valami keues parna pénz de azt nem vez-
tegethetem el, hanem uari egi keuese jo Aszonio(m) 
s megh ado(m) [Mv; MvLt 290. 259a}. 

elvesztegetődik 1. eltékozlódik; a fi irosit/pră-
pădit printr-o proastă gospodărire; verwirtschaf-
tet werden. 1734 Ki procuralta ben az Úrfiak 
szállását, micsoda provisio alatt, az victuale 
takarékosan költetett é vagy tekozlolag, és azt 
ki okozta, bor egj holnap alatt ordinarie mennyi 
kőit, vagj vesztegetődett el veder számra, vagj 
hordo számra? [Kv; TK1 vk]. 

2. elherdálódik ; a fi risipit; vergeudet/schwendet 
werden. 1748 az az gyermekek (ne) k adott 800: 
forint elne vesztegetŏdgyék [Torda; Borb.}. 

3. elpocsékolódik; a se prăpădi; vergeudet 
werden. 1721 (A) Vad kert n.h. az előtt 
kaszáló rét volt de propter injurias temporum 
hol füve, hol szénája vesztegetőd vén ell hogy 
az uraknak valami haszna inkább redundállyon 
belőle küenczedire tengeri buza földnek oszta-
to t t fel [Somlyó Sz; EHA]. 

4. tönkremegy; a se strica/distruge; verderben. 
1711 : Az meg döglött juhoknak az bőreit Szabó 
Mihály ur(am) keziben beadtam, . . de sokat 
mint hogy rűhben holtak meg tellyességgel el 
uesztegetőduen az bőrei meg sem nyúzhat tam 
az rűh miatt [Búzásbesenyő KK ; BfR IV. 30/26 
Untyás Opra (40) jb vall.]. 1757 Negyven két 
Regulamentális szekér széna . . . három része 
el vesztegetödett [Fog. Ks 67. 46. 24b}. 

elvesztegette!, elpocsékoltat/pusztíttat; a face 
să se distrugă/nimicească ; verheeren/nicliten las-
sen. 1689 fel szántá a falu azt a helyet, s 
be vete tavaszi vetemenyel, de Banfi Gaborne 
Assz(ony) le vagatá a kertet, s a vetemenyt el 
vesztegettete [A.karácsonyfva A F ; Told. 3o]. 

elvesztegettetett ki/elpusztított; distrus, ni-
micit; vernichtet. 1681 Tüalmas Erdő Nro 1 
Vagyo(n) ezen hataro(n) à falun fellyü); ighen 
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el uesztegettetett, pusztás Erdő is; mély hogi 
ighén jo gònd viseles alat . . . tartassek szüksé-
ges [Szentkirály H ; VhU 90]. 

élvesztegettetfk tönkretétetik; a fi distrus; 
zugrunde gerichtet werden. 7764/7766 vizes 
motšáros helly az mellyen az MVásár hellyre 

járó ország ut tyai végig járnak, s azon utókkal 
ezen helly el vesztegettetett [Nyárádkarácsonfva 
MT; EHA]. 

elveszteglés kb. kötelességmulasztás; neglijen-
ţă, nesocotirea îndatoririlor; Pflichtversäumnis. 
1708 Polgári Gábor az maga késedelmes-
ségéért, és el vesztegléséért*, Vasba(n), és Láncz-
ba(n) mind addig dolgozzék, valamíg vagj az 
Város Magistrátussa az iránt való kárt ò Császári 
Majestássának jová tészi, vagj elégséges Caútiot 
állit [Kv; KvLt Fasc. I No. 194. - aEgy levél 
késedelmes kézbesítéséért]. 

ftlveŭzt&s 1. pierdere; Verlust. 1686 Belinyesi 
Ötvös Gyŏrgi az Retnek zalogariak el vesztese 
alatt minden per patvar nelkűl tartozzék 
viszsza bocsatani kezeben, tizen ket esztendők 
el telese utan az Retet [Gyf; EMLt]. 1780/1804 
Ollyatén Bányák foglalásában, mellyek(ne)k torka 
hegyek vagy kősziklák kŏzŏ t t lévén, állandó, és 
romolhatatlan allapotban vágynák ., illyen 
rend tartassék; az hasonló Bányák régi Gazda-
itol tizen két Esztendők elfolyása alatt nem co-
láltatván, ezeket annyi Esztendők eltelése utánn 

. a ' régi Bányász Gazdáknak minden praeten-
siojok el vesztésivel akár ki akár hol el foglal-
hat lya [Torockó; TLev. 6]. 1805 Edgy Bányász 
is kinek Banya Resze vagyon Banya Részit berbe 
adni ne mereszelye melyet ha vakmerő keppen 
áltól hágna Banya Resze el vesztesin kívül 12 
for büntettessek [Torockó; i.b. 7/12]. 

Szk : életének ~ e alatt halálbüntetés terhe alatt. 
171'9': Senki is életének el vesztése alatt, titkon 
és hír nélkül, maga hasznara alattomban 
ón, Ezüst Bányát ne kezdgyen, hanem hirt te-
gyen a2ok(na)k az kik(ne)k illik elsőben, . . 
ha ki tudódik hogy el titkolt valamelyik valamit, 
minden kegyelem nélkül fel akasztatik [uo.; 
i.h. 8/3]. 

2. kb. megfosztás ; lipsire, privare ; Beraubung. 
1582 Cathalin Zeold Ambrusne vallia, hallotta 
vgian azònt a’ Cassay azzony zaiabol, seót még 
Nag Jlonatis Ingerlette rea, hog rea Allianak 
Igiarto Georgre tiztešsegenek el vezteseben [Kv; 
T J k IV/1 106]. 

3. elkobzás; confiscare; Beschlagnahme. 1579 
valaky talaltatyk hogy ez ellen chyelekeznek 
(!) Áz baromnak el weztešsewel bwntettessek 
megh [Kv; T a n J k V/3. 191b]. 1580 Az my 
az Coloswary ember Jwhat illety meg enget-
tek, hógy I t maraggio(n) Az kayanto volgyebe 
de ily ok alat hogy Idegen Jwhot se felekyt se 
egiebohne(n) valót keozte ne Iartassanak az 
Jwhiíak {elweztesse alat [Kv; i.h. 217b]. 1667: 
az MeSgje kőzepire Czeőuekekert uéruen fel, ugj; 

hogj eggyk felis az eő hatarat touab ne tegje, 
se eggyk az masik(na)k földeuel hatara t ne beŏuitse, 
mert ha abba(n) megh tapasztaltatik, az Sző-
lejenek elueszteseuel fizett erette [Kv; RDL I-
148]. 1785 az Thorotzkai Lakosak J o s z á g a k 
elvesztésére sententiáztattak, melly Sententia tsak 
királlyi Beneficiumbol Jószágát Szabadas Jussal 
biro Személlyekre extendálhat, és nem sonálhat 
ollyan örökös Jobbágyakra minemüekröl i t t a 
kérdés vagyon kiknek Joszágot az Földös Ura-
ságok adnak [Torockó; TLev. 6/1 Transm, 20b]. 

4. eltüntetés; dispariţie; Verschwinden machen. 
1679 (A jb-ot) en fogtam volt megh egy lovam-
nak el vesztesse miat s Biro Ferencz Uram 
szerzé ki tőllem [Sóvárad MT; Ks 18/LXXXVIII. 
1]. 1739 Praetendallya az Actor hogy bi-
zonyos számú pénze gonoszul el veszet volna, 

az Incta Pars tertio se juramento mentse 
magát hogy az A pénzét el nem lopta, és sem 
híre sem tanáttsa nintsen el vesztéséb(en) [Torda; 
T J k I. 158-9 ] . 

5. elpusztítás/veszejtés; omorîre, ucidere ; Um-
bringung, Vernichtung. 1584 Myerthogy az 
Actorok bizonsaghy homaliosok es chak Sus-
piciot contineal eo magaban. Az Alperes azony 
bizonsagy penig inkab mind theós zomzedok 

. . , Azért Iambor teós giwkeres zomzedíwal 
tartozik hetedmagawal meg eskenny ezeken hogy 
a ' Zakaly Georgy hazaba(n) es senky hazaba(n) 
eo eyel be Nem me(n)t Az giermeke el veztese-
be(n) eo ne(m) Rezes [Kv; T J k IV/1. 252]. 1736 
Constál, hogy másokkal fizetésért, fejér mázat, 
egér követ és szőrős férget Férje elvesztésére, 
másokkalis kerestetett [Dés; Jk] . 

6. elherdálás/vesztegetés; risipire, präpădire ; 
Vergeudung/sclrwendung. 1599 : Kaczia Pali hu-
niadj . . eztt valla hogy tudo(m) ifiu korába 
leg elobe hogy hozza akada f t . az iozag az my 
az haznall ingó bingo marha vol t t imide, amoda 
költöttük, de mj mostan sem tekozlasat, 
semj feslett erkolczett ne(m) tudgiuk, se Joza-
ganak el vezteset [Bh; BLt 1. — aTi. „Bamfj 
giorgy“-höz]. 

7. elvetélés; avortare; Fehlgebären. 1777 Nyi-
kula Győrgynet Jank Petru meg paraznitván 
azután a’ Gyermeknek el vesztéssét is procu-
ràlván Petru tagadgya Nyikula Győrgyne 
jelen Lévén eő is tagadgya velle való kŏzlésset, 
es ugy annal inkább tőlle való meg terlieltetésset 
[H; Ks 111 Vegyes ir.]. 

elvesztet elpusztíttat/veszejt; a omorî/ucide; 
umbringen/vernichten lassen, 1735 azon gonosz 
szándékkal továbbrais ment meszsze főidre, 
uj jabb mereg után hogj vígképpen el vesztessen 
[Dés; Jk]. 

elvesztett elveszített; p ie rdut ; verloren, ver-
lustig geworden. 1615 ez my szegeny hazank-
nak romlasara termet haladatlan fia Kendi Istuan, 
kinek ennek eleotte el veztet t Tyztesseget keg-

jmetek orzagul megh aduan ., nem egiczeri, 
hanem haromzori adott hwti ellen, nem niug-
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hatvan sok fele bizontalan hamis Vadlasokkal 
arra jnditotta volna eő felseget, hogy ez mostani 
drága szép bekessegwnkett fel bontuan, szán-
tai an Ver ontasra, Orzagok puztulasara, es Ve-
getlen hadakozasra okott adgion [Gyf; Törzs 
fej-i rend. Usz-hez]. 1665/1754 H a valamely 
legény butsuzatlan elmenvén viszszá nem 
akar jŏni, tehát az olyan legénnek neve bé iratik 
a’ fekete könyvben, a’ melyben minden betsűleti 
el-vesztett Legénynek nevek fel-vadnak Írattatva 
K v ; AsztCArt. 19]. 1769 (A torockóiak) midőn 
1523ban (így l) a ' paraszt tumultusban ökis 
belé elegyedtenek, és ezzel szabadságokat ha 
lett volnais végképpen el vesztették, 's paraszt' 
Jobbágyság alá estenek, Tőrvény szerént, juxta 
Üecr. Part. 3tiae Titt. 25. azért ma azon el vesz-
tett szabadságokat soha viszszá nem nyerhetnék 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 85 tábl.]. 

elveszthet elveszíthet; a putea pierde; verlie-
ren können. 1614 Annak eleotte vezthettem 
volt el az mynth megh Iratham Akor peniglen 
harmadfw volta [HSzj harmadfű al. — aTi. az 
elveszített állat]. 

®lvet 1. elhají t ; a arunca ; weg/fortwerfen. 1568 
Juliana Alb a a d(omi)no chaky . filiolo suo 
^arrasset sic Meg valtai az apadtwl a senten-
tiazot Beste pelengerezet Nemzetw kuruafiatul 
Meg akkor Mikor az subát el wetetthe mert chaky 
vram elottis Meg monttam neky hog Ez egy 
hazug ne(m) Jámbor lator [Kv; T J k 1II/1. 145]. 
1570 ; egyzer bokrétát kwldeot volt neky Zabo 
Janosne egy leanthwl es az Trombitás hogy ely 
veotte esmet ely vetette az lean fely veotte es 
vyzza vytte [Kv; T J k III/2. 24]. 1600 az Zeo-
reos fogoly ember el vete az chiuprot be futamék 
az kapw keozze [Kv T J k VI/1. 455]. 1633 : 
a z palczata el hozta az kiuel az embert agio(n) 
verte, es égikor el veti, de viszo(n)tagh fel veszi, 
Jeluen azo(n) hogi megh talaliak es eszekbe veszik 
hogi eő verte agio(n) az embert velle [Mv MvLt 
290. 135b/2. - a Ér tsd : botot]. 1688: az eŏ 
Felségé Vitézi kerteimnek támaszit kirángat-
tak ; három kapuimnak Deszkáit leszedték el éget-
ek , azokon lévő Záromat le tekerték s el vetették 
f-^v; UtI]. 1711 utánnok eredvén ugy vetette 
el az szűrt és ugy vőtte fel | a szűrt magok ve-
tették el [Dés; Jk] . 1763: az gjertya hammát 
el vetvén, abból kapót fel az tŭz | az körmire 
égett az gjertya, s’ ugj vetette el [Torda; T J k 
V/154]. 

2. elhány/hajít; a azvîrli/arunca; wegwerfen. 
1792 ő Nga Molnárja hozzám jővén, hivutt 
mennyek vélle, keressük a Zugo fáit, a Deszkáit, 

a Dugóját mivel valaki el vitte vagy el vetette 
valamely felé nem talalja, a vizet sem állithattya 
meg [Szászerked K ; LLt Csáky-per 224. 25]. 

Szk : vki ~ i a körmét elhányj a/veszti a kör-
jnét. 7776 a hűvelykit is annyira meg ütötte 
hogy veszedelembe el szakadolag volt az ujja, 
de mostanság nem láttam a körmit el vetettéé 
vagy nem [Nyárádsztbenedek MT; Told. 28]. 

3. a semăna; (aus)säen. 1508: Es towaba Jl . 
modon, az el mult Adoyerth kel' venniek zobot 
es el wessek Aztys [Kv; EM XXIX, 261, 263]. 
1592: vetóttunk el . . Az Alsó füej a liataron 
egy Zell fóldbe(n) 51 keòból buzath | Az Alsó 
füej a hataron vetóttek el 35 keóbol. Zaboth . . 
Len magoth vetòtte(m) el hat Vekat . . . Vetót-
tem vòlt el, ket t veka Lenczett, mellión Leótt 
het t veka Lencze [Kv; Szám. 5/XII. 1 - 3 . -
BA.füle TA]. 1644 ezt monda Sombori Giörgj 
az apianak, hogi ahun apa en el vetette(m) az 
buzadat, s Monda erre az apia jo fiam ha el vet-
teted, talam ugi fordulhat ugia(n) esziteka megh 
(így!) [Mv MvLt 291. 404a. — aNyüván előtte 
kimaradt a ti, magatok v. vmely más ilyenszerű 
névmás]. 1736 u. : Gróf vala Apor Is tván . . 
maga OLConomiájában öt ezer háromszáz köböl 
őszbúzát vetettenek el [MetTrCs 444]. 1776 
El Vét az Eklésia a ' Mester Magvából, Egy kő-
ből Búzát és fél véka málét [M.goroszló Sz; 
SzVJk 172]. 1828 két Földjébe el-vét Nyóltz 
véka ősz Gabonát [A.jára K ; KszRLt Conscr.]. 

L. még HSzj takarodás és tarló al. 
4. bevet; a însămînţa; be/einsäen. 1722: Min-

denik fordulora vagyon ket ket hold főid mellye-
ket a Falu szánt s vét el, a Minister fel arat tya, 
a Falu be hordgya [Sárpatak MT; GörgJk 147]. 
1813 Nem ollyan tiszta Buza maggal vetet te 
el az Arendátor Vr a földeket mint a millyennel 
által vette volt [Kilyén Hsz; MvRK]. 1844 
a' meleg ágyat ha meg tsinálták is el ne vessék, 
meg ne földeljék, en bé vetem [Kv Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

5. kijjebb vet, kivet ; a arunca mai ín a fa ră ; 
ausschleudern/werfen. 1675 Az Szegenjek ha-
zara . . tetettem fel egi daraboczka chatornat, 
hogy a' vizet el vesse d. 24 [Kv ; Szám. 35/1. 7J. 

6. messzire ve t ; a arunca departe; auseinander 
werfen. 1737 mivelhogy illyen háborgólag 
van az idő, tellyességgel el nem mozdulhatok 
a' házamtol . ugy lehet hogy annyira el vet 
bennünket edgymástól ezen következendő há-
borgó idŏ, liogy Isten tudgya, ha láthuttyuk é ? 
edgymast tŏbszŏr a ' vagy nem ? [Ap. 4 Apor 
Lázár Apor Péterhez]. 

7. átv zálogba ve t ; a zălogi/amaneta, a puné 
zălog; verpfänden. 1698 Kováts György Je-
lente hogy igen erőssen meg szorult kéré Maj-
zos János Uramot hogy szanya meg es adjon 
liarom forintokot azon jo Szagra (!) Zalogara 

mert ha nem ad igen meg szorult Masnakis 
el kel vetni [Szenterzsébet U ; Borb. II}. 

8. (ingatlan birtokából) kivet ; a scoate (din 
proprietatea sa/bunul său) ; (aus der Liegenschaft) 
ausschließen. 1570 : Zeoch Myhal Recognoscallya 
hogy mykor hagiot byro volt hitta volt eo eleyben 
ferencz pap Alcz Antalt az zeoleyert es Torozkay 
adossagat keressy volt rayta, De az Theoruen 
ely vetette az papot Melleole, Es benne h a ţ t a 
Alch Antalt az Zeolenek vrasagaban [Kv; T J k 
III/2. 84g]. 1573 Antal Zeybert Azt vallia hogi 

Az feoldet eo meg veotte volt Žas Antal-
netwl, de Albert Ely vetette róla Attia fywsagal 
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Mert noha eois attiafia volt Zas Antalnak, De 
Albert valamenyewel keozelb [Kv; T J k III/3. 
236], 7592 : Deuai Martonne monda az em-
bernek : Mikor ennekem az zotnzedsagba meg 
súgtak volna, hogi zabo Thamas neked akaria 
az hazat adni, oda menek, es mikor ezembe veót-
tem volna hogi áldomáshoz akartok kezwlni, 
megh ellenzelek rolla, hogi megh ne ved, mert 
el vetlek rolla: Monda erre az Ember, vgi vagion 
hogi ellenzel, de ne(m) vala biro pecheti nallad 
[Kv; T J k Vl\š 2 2 0 - 1 ] , 1629 egy ui sogora 
vagyon az talam el akaria az Zeoleo melleol vetnj 
[Kv ; TanJk 46], ^ 

9. vmilyen jussát ~í valanülyen jogát eldobja/ 
játssza; a lepăda/pierde un drept, a renunţa la 
un drept ; irgendein Recht verspielen/wirken. 
1651 Szeòreòs András vram . niughatatla(n) 
elmejenek ductussat keòuetue(n) Dioszégy Kis 
Anna kepebe(n) protestatiot, es haza eppi-
tese elle(n) ualo contradictiot exhibealt, mind 
kisseb uèr képeben, holot penig az kisseb uer 
jussát tempore diuisionis az eósrŏl szállót haz-
(ni)k aproprialasaval el uete [Kv; T J k 142]. 

10. átv kb. kivet a szívéből; a şterge din inimă ; 
aus dem Herzen ausschließen/stoßen. 1633: égi-
kor fel serkenek ejel s hat az Borbeli Lukacz 
vra(m) fia ott all Szabó Jacabne fejenel az ag 
m-liet, es Szabó Jakabnet czokolgattia, akkor 
mondí Szabó Jacabne az legeniuek bankodiki 
Abrugi Istuan arra monda az Borbeli Lukacz 
vra(m) fia bizoni bánkódik mert igen szegienli 

arra monda ismét az Borbeli Lukacz vra(m) 
fia engemet masokra kepest jmtnar ugia(n) el 
uetel, erre monda Szabó Jacabne Vaj ne(m) 
uetettelek edes óczem [Mv; MvLt 290. 125a]. 

11. elvetél; a lepăda; verkalben/werfen. 1750 
k. Ugy meg verték egy Tehenemet, hogy még 
az bornyátis el vetette [LLt Fasc. 113]. 

12. eltérít; a devia; weg/ablenken. 1723 
Láttam mig ă malom gáttya ott ne(m) vólt s 
a’ vizet el nem vetetté a rétről, hogj ă Sŏvén-
falviak <sz>éna boglyájokat s még búza kalan-
gyájokat is tésolya farkán vonták hatna<r>ébb 
voltáért az ár viz elŏll [Királyfva K K ; MbK 
162]. 1756 Mivel pedig az iffiu Máté Iuon részit 
ã viz mossa, és eddigis kárt te t t benne, azért 
a vizet el vetni mind a négy atyafiak concurrallya-
nak [Újbárest H ; Ks 62/3]. 

13. átv (magáról) elhárí t ; a refuza; etw. von 
sich weisen. 1640 (Az asszony) Azután egy kan-
ná t is mutata az katonának. Az katona is látá, 
s mindjárt általmene, s megtnondá az katona, 
hogy el kell mennem, az jóakaratot el kell vetnem, 
úgymond [Mv ; MvLt 291. 212a-215b átírásban !]. 
1658 (A) gyűlésnek exitussa nem lőn semmi 
haszonra, hanem csak azt visgálták: ki volt 
indittója a Lengyelországba való menetelnek 
és Molduvába való székelyek levágásának ? Melyet 
urunkra vetni akarván, urunk esmét magáról 
elveti vala [ETA I, 165—6 NSz]. 

14. (magáról gyanút) elhárít/oszlat; a înde-
părta bănuială care plana asupra sa ; (Verdacht) 
vóü ăich ablenken/wälzen. 1573 : Anna néhai 

Jacab Istwanne Azt vallia hogi hallotta 
Illenmodon kezdy zydalmazny Meg adom kés-
sen tywdet fekete Bestie kwrwa or bestie kwrwa, 
En Rea(m) gianakodol de l m az toromba* vi-
tetlek Meg lad vgis ely vete(m) rola(m) az ganwsa-
got [Kv; T J k III/3. 158. - aA városi börtön]. 

15. átv leráz magáról; a se descotorosi; sich 
einer Sache entledigen. 1637 mihelt Uram el 
ment valahova ki az haztol, mindgyárt reám 
jőt s ugi erőitetet hogi bort hozassak neki, s ke-
telen volta(m) vele mert el nem tudta(m) rólam 
vetni [Mv; MvLt 291. 96b]. 1695 Ma s z á l l o t t á k 
be az Varb(a) az Hussin Regime(n)tiből válok 

Az vice kapitanyok szállását kivannya, a v v a l 
vetettem el magamtol, hogy mindennap varom 
az vice kapitanyt az Ur parancsolt felőle [Fog. i 
BK]. 

16. levet; a trînti/arunca jos ; abwerfen. 1631 
az Zöcz Peter ura(m) fiat el vete az lo | Az mikor 
ezt az szöcz peter Ura(m) fiat el uete vala az lo, 

egi kor az giermeknek az riavasat (l) haliam 
[Mv; MvLt 290. 52b]. 

17. kirendel; a ordona să se prezinte (undeva); 
(heraus hinaus) bestellen. 1572 Hwzar Peteo* 

Azt walla, hogj Ewtetli fegwereos kezel Byr-
sagal weteottek el de ew oda nem erkeozeoth 
hanem Eleol talalta Az vraymath [Zentelke K ; 
KP]. 1585 Ha mely tizedes az eorizest el hal-
gattia, es az eó tizede alatt való keosseget, Vagj 
wakmereosegebeol, Vagj gonduiseletlensegebeol, 
az eorizetre es egieb keózeónseges Akarminemeó 
Zolgalatra el nem Vetne, tehagli az Tizedest 
hűzon eot penzel bewntessek [Kv; PolgK 16]. 
1722 ha kiket a' választott Emberek Megye 
dolgára el vetnek, tartozzék ezeknek parantso-
latjának minden ember engedni, a ' ki el nem menne, 
derék Megye birságán, az az kilentz M a g y a r 
forintokon maradjon [Hagymásbodoni (MT) ekh 
könyve. Cons. hat.]. 1727/XVIII. sz. Hogy ha 
közülünk valakit® Sir ásni el vetnek és arra al-
kalmatlan 12 penszt tegyen le, a ' D e k a n y o k 
mast fogadgjanak hogy fogyatkozás ne légyett 
az dologban [Zilah; Borb. II . — aTi. a kalandos-
ból (a temetkezési társaságból)]. 

18. kitesz, elűz; a alunga/izgoni; verstoßeö/ 
jagen. 1680 Regina Istvá(n) Forumunkat con-
temnalva(n) Feleségéhez sokkeppe(n) infidelis-

(ne)k magat deciarai van, hazátul egy néhány 
izb(en) el űzve(n), halaira vervé(n), tagolvá(n), 
Gyermeket is el vetve(n) s magat is nem tap-
lálvá(n), tettzet a' Sz. Partialisnak hogy absol-
valtassek Szekely Kata [SzJk 145]. 

19. kb. elvesz/von; a lua ; wegnehmen, jm 
etw. entziehen. 1586 Buday Tamas vram vallia 

Mikor en pert inditottam volna Zechy Istuaŭ 
ellen, meg fogadam Igyarto Georgyeot procatornak 
eo ellene . De Zechy Is tván Igyarto Geòr-
gyeot az zek zinin melleye zolíta Es . . . az 
teorweny vethe el melleollem az en Aduersa-
riusom mellé Igyarto Georgyeót [Kv; T J k IV/1-
583]. 

20. kibök, odamond/vet; a spune/arunca (°m 
vorbă) ; aussprechen, hinwerfen. 1762 : Kaffai 
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(1) János az Iffiu Pétsi Pált tépi hurczolya 
vala, s Disznó s őrdőg teremtettének káromolya 
vala, . . . a Gazda Molnár János, azt mondá 
néki; i t t ne hatalmaskodgyék kegyld melyre 
Kaffai János azt mondá néki : Veled sem gondo-
lok Disznó teremtette, Kire molnár János azt 
mondá: . . . gondolly Urammal, mert ez a Ház, 
s Jószág Uramé, melyre viszont Kaffai János 
azt feleié: Uraddal sem gondolok, akkoris pedig 
el veté a teremtettét, de mi félét nem ju t eszembe 
[Geges MT; IB. Joannes Bokor (42) jb vall.]. 

21. ~ i magát elmenekül; a fugi de undeva ; 
(ent)fliehen, flüchten. 7653 Bethlen Gábor . . 
mind feleségestől együtt megfutamodék\ és Dé-
vába0 magát bébeszéle, és ot t hagyá a feleségét 
• • • Bethlen Gábor is azért veté el magát egyik 

okon, hogy Rosnyó alatt a sánczra kiütöttek 
vala a brassaiak s az ágyuk lyukait béverték 
vala, s azt mondotta volt néki a fejedelem0, hogy: 
..Haj koma! bizony nem más dolga ez, hanem 
a tiéd.** Bethlen Gábor csak azt mondotta, hogy: 
•,Nein az én dolgom, kegyelmes felséges uram." 
De csakugyan megfenyegette azért a fejedelem, 
melyen úgy elholt volt Bethlen Gábor, hogy olyan 
volt az orczája, mint a ruha ; és úgy ment osztán 

hamar, hogv hallotta Nagy András halálátd 
[ETA I, 110 NSz. - a1612-ben. b Ér tsd : Déva 
várába. cBáthory Gábor; a közte és Bethlen 
Gábor közötti vetélkedésből a köv. évben — tö-
rök segítséggel — Bethlen került ki győztesen. 
^A fej-i vendégségben levő Nagy Andrást Báthory 
vágatta le árulásért]. 

elvét ige 1. elhibáz; a greşi; verfehlen. 1615 
Del(iberatum) Az Noúúiii mellet való coinpa-
ratioiat vetette volt el az J . abból leőt az wdeő 
vetsegh izentetese [UszT 20 /65-6 ] . 1746 Azért 
minthogy az A. ő kglme elvétette à rendes Tör-
vényes útat , meg kivánom, hogy causaja con-
descendallyon cum omni serie et p(ro)test(atu)r 
[Torda; T J k I I I . 79]. 

Szk: ~í utát elhibázza a dolgot. 1618 Ka-
muthi uram . mindenben látá, hogy elvétette 
u tá t az nagy akarat és felfualkodás mia t t ; oly 
voxokra akart venni; hogy oztán azzal mentse 
magát, hogy mi szónk és mi akaratunk [BTN 89], 

2, eltéveszt; a greşi, a nu nimeri; fehlgehen, 
verfehlen. 1791 Mü ezen kerdesben forgo Er-
dőre nem küldettettünk, hanem a maga Erdeibe 
de el vetvén ugj mentünk azon Erdőben levén 
ennek szomszedtsagaban az urnák is nyil Erdeje 
[Ádámos K K ; J H b XIX/58. 26]. 1798 a mikor 
is mű el mentünk volna és sokot bodorgottunk 
volna az Erdőkén, mondék Palinak, vigyáz ne 
hogj valamikent el véttsük az erdöt t [uo. ; i.h.]. 
1841 (A sírásó ifjaknak) jeladások vagyis jel-
járások ládájoknak kultsok légyen és aki az órát 
elvéti vagy elmulatja, a nemes céh táblajárá-
sinak felével tartozik [Dés; DFaz. 38]. 

?elvét fn elvétel; luare; Wegnahme. 1772 
Igazé hogy az emiitett Gornyik az előtt való 
esztendőkb(en) meg zálogoltatván . . . Szusza 

Gavrüát lántzát el vűvén az irt Draga Vilma! 
erdõbűl, nem de nem azon lántznak el vététér 
(!)• tar tot t volna ellent . ? [Kővár vid. ; TL 
vk. — aNem toll vétség vételéért h. ?]. 

elvetekedik máshova vetődik, elszármazik/ve-
tődik ; a se strămuta/pleca/se muta ín altă pa r t e ; 
verschlagen werden. 1600 hallottam hogy az 
Gyeörgyffi Marton annia az vtan hogy el wete-
kedet, massalis leöt wolna, de reghi iamboroktol 
hallotta(m) hogy három gyermekeigh semmi gonoz 
zo ne(m) wolt felőle, hane(m) az utan, ez peniglen 
Gyeörgyffi Marto(n), másod gyermeke vgy hal-
lotta(m) [Zetelaka U ; UszT 15/38 „Antal Ger-
gelyne Marta" lib. vall.l. 1670 Tudom azt hogy 
ez az Sigmond Peter, ez is ide való jobbagy volna, 
nem is sok ideye hogy el vetekedek inne(n) Derz-
ből [Derzs U Ks T. 31]. 

elvetekezik máshova vetődik, elszármazik/ve-
tődik ; a se strămuta/pleca/se muta ín altă pa r te ; 
verschlagen werden. 1600 Én Gyeörgyffi Mar-
tont, mindenkor Gyeörgyffi Balint fianak tu t t am 
s hallottam, az annia felolis az mygh az mostoha 
leania Ersebet ele, soha semmi gonoz hyr t nem 
liallotta(m), a mikor el wetekezek hazulis az 
Marton io kora inaska wala, nekem hagya, s 
az apiawal eggiott mi tártuk oztan [Zetelaka 
U ; UszT 15/38]. 

elvétel 1. feleségül vétel; luare ín căsătorie ; 
Verehelichung. 1751 Réti Pável az mostani 
feleséginek el vétele után jobbanis meg lépesedet 
de miből lepesedet én azt nem tudom [Szép-
kenyerűsztmárton SzD; Ks]. 1776 : Azt nem 
tudhattyuk miben meliorálhatta vólna mosta-
ni Statussát, Jószágát, B. Henter, Mgs Groff 
Kornis Anna elvételével [Szentdemeter U Gyl. 
,,Gr. Theresia Eszterházi" (35) és ,,Br. Lud. 
Révai" (40) vall.]. 

2. átvétel; preluare, luare ín primire; Über-
nalime. 1755 Bartos Kelemen igyekezik a ' 
külső Fővebb Oscolák(na)k látogatására ki for-
dulni Elméjét forditván az Académiai bujdosásra 

sok érdemes Halgatok(na)k jelen létekb(en) 
hoszszas és kemény Censurája volt, és . min-
denektől érdemesnek, és méltónak ítéltetett , 
hogy ki-bocsáttassék, mind ezen hazáb(an) a ' 
szabad akarat szerint való Alamisnának el-vé-
telére, mind pedig azután a' külső Tartományok-
ban lévő Académiákon, maga Tudományának 
öregbittésére [Ne; BLev.]. 1761 a miket ki 
itélt a Tekintetes Nms Szék mindenkor hozza 
allani készek voltunk és vagyunk in eo parte 
és ki itéltetet részünknek el vételere elé is állunk 
[Hsz; i.h.]. 

3. vétel; primire; Erhalt, Empfang. 1659: 
ha ez levelünk elvételéig Váradot elébbi urunk* 
nem resignálta, avagy mindjárt nem resignálja, 
akármi kicsin akadályt tö t t legyen is fel, de Ke-
gyelmetekb se órát se napot ne várjon, jöttest 
jűjjen onnét [EOE XII , 213 fej. - a I I . Rákóczi 
György. bA követek]. 
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4. elfogadás ; acceptaré ; Annahme. 1778 Instá-
lunk . . . , méltóztassék helységünk nyomorult 
allapottyát kégyesen tekintvén a’ mostani Bi-
ronak szokott Taxáját ’s a’ mellett szolgálattyát 
pénzűi el venni, vagy el vétele iránt kégyes vá-
laszszában parontsolni [Torockó; Bosla]. 

5. (erőszakos) elszedés; luare (cu forţa/süa) ; 
(gewaltsame) Wegnahme. 7726 : tudom aszt hogy 
edgyütt vegeztenek azon bornak rea menetele 
es el vetele iránt [Mezőbánd MT; Berz. XV/19. 
4]. 1806: ebéd felet N. Papa meg ditsért hogy 
Misivel ellenzettem a Musikának Susikatol való 
elvételét [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 313]. 

6. elhajtás ; mînare ; Wegtreibung ; 1596 : De-
liberatum. Mjert az J . Absentallja magat, es az 
A. egy eokrenek megh vagatassaert f. 6. es az 
el vetelert hatalmat keresett. Az teórúeny azon 
hadgia [UszT 11/31-2]. 1746 : Hát azt Tudjae 
a Tanú hogy azon el vett Marhákot az el vétel 
előtt keze alá vette Mlgs Groff Iktári Bethlen 
Sámuel Ur(am) eŏ Ngyga Udvari Birája és pro-
testált liogy ne vegyék el a Marhákot mert ő 
már mint az ur eö Ngyga Birája kezét rájok tette ? 
[Dob.; IB vk]. 1801 : Kováts István, és Erdős 
Pál is segítségei vallanak az el vételb(en) s ugy 
kergették el az őkreket haza [Koronka MT 
Told. 10 Bálás Márton (22) zs vall.]. 

7. visszavonás; retragere ; Zurücknahme. 1782 
azon engedelem az én szabad akaratamban állott, 
. . . ezen el vételtis nem disputalhottyák [Torockó ; 
Thor. XX/4J. 

8. el/kihagyás; omitere; Weglassung. 1809 
(A) fen irt examen a fen irt mod szerént menvén 
végbe és a Detentus előtt fel olvastatván, minden 
hozzá tétel és el vétel nélkŭlt hellyben hagyta 

Költ a Porkolábi lakó Házba [Kissolymos U ; 
UszLt ComGub. 1752]. 

9. t!rekesztés/fogás ; zăgăzuire ; Abdämmung. 
1598 Az zamos elűetele. 16. Septembris mikor 
az vizet el veottek veottem .4. apró uasat d. 
40 [Kv; Szám. 7/XVI. 110]. 1803 : a' Maiamról 
lett viz el vételen dolgozván Fizettem® [Mv 
MvRLt. — aKöv. a részletezés]. 

10. behordás/takarítás ; strîngere(a recoltei) ; 
Einernten/tragen. 1750 volt én nekem egy da-
rabocska kaszáló rétem . ., altal adam kezében 
bocsatain . . . két forintokért ugy hogy egy szeri 
haszna el vétele utan akar mikor tartozzék ki 
botsatani pénzét meg adván [Szentimre MT, 
BalLev.]. 1798 : at tam által azon Fel hold Szántó 
Földemet Zálogul ha meg trágyázná s 
haszna el vétele előtt a trágyának kellenék ki 
váltódni a Trágyának illendő arrát tartazzék 
a kí valto meg fizetni [Asz; Borb. I]. 

11. elkobzás; confiscare; Beschlagnahme. 1573 
Ez May Naptwl fogwa Egi penzel (!) fellyeb az 
Sernek Eytelet Ne aggya, Mert ha kyleomben 
chelekezyk Azon keppen Megh hattak Bwnte-
tesset lenny Serenek Ely vetelewel My keppen 
annak ky Bor Iwoinak enny adna [Kv; TanJk 
V/3. 85b]. 1584: Az Wasarbirak Tizthi. Szere-
dan, senky semmith Nieresegre ne vehessen semmy 
zyn alat minden megh weoth marhanak ell vetele 

alath [Kv ; PolgK 6]. 1640 addég kohat ugya(fl) 
nem ütheti fel sem penig fuvoiat miuelés feieben 
meg nem indithattya, mwszereknek el v e t e l e 
alat, meglen magat az Czehben az mesterek közzé 
be nem szerzi [Kv KovCLev.]. 1764 : nem Ítél-
vén helly esnek az Jakab István szalonnai(na)k 

erőszakosan lett el ve telét s el hordását, hogy 
mindenek restitualtassa(na)k ítéltetett [Torda; 
TJk V. 221]. 1807 a' Groff Teleki háznál mun-
kalkodo fusserekért 21 xr . . A Fusserek Mű-
szere el vétele alkalmatosságával 10 Rf [Kv; 
AsztCSzám. 9]. 

12. elnyerés; primire, luare; Erhaltung. 1745 
Illyen okon prosequaloin jure az Iket, hogy ők 
. . . modo illegitimo copulaltatván magokat min-
den tartozkodás nélkült nyüván mint Háza-
sok úgy élnek és laknak meg kívánom hogy 
egy mást ã pellengérben meg tsapják, annaku-
tánna mind ketten ugyan à pellengérben hóhér 
által meg tsapattassanak, és ki tsapattassanak, 
másoknak eleven példájára, és magok gonoszsá-
gok büntetésének el vételére [Torda; TJk II . 
45 — 6]. 1844 Nemes Udvarhaly széke Ns Tiszt-
sége által Alsó Sofalván tartózkodott, 's tőbb 
rendbéli gaz tetteiért le tartoztatott — ’ illő 
fenyítéke elvétele végett ide át kisért Déési szü-
letési! Szakmári Ferentzet Ülető irományokat 
hivatalosan küldjük [Szu; DLt 1441]. 

13. elszenvedés; pătimire; Ertragen. 1766 Az 
A. Vr Productumábol igazán ki jö az I. ellen 
fel tett praetensioban lévő tolvajságok kŏzzŭl 
a Pele Péter tehenenek általa te t t meg nyuza-
tása nem kŭlemben az fen forgo kantza 
lovaknak, ezondra, pokrocz, guluga (I) el lopasabau 
részessége iránt való gyanú, tolvajakkal való 
tarsolkadása, mellyek azaz (1) ülŏ büntetésnek 
elvételére érdemessé teszik az I t [Torda; TJk 
V. 334-5] . 

14. elfoglalás; ocupare, luare ín stapînire; 
Besetzung. 1778 A mely erdőket és réteket . . 
B. Alvintzi Gábor Ur ö Nsga mind el foglalta 
maga tzámára melyek el vételek után a ' 
Falusiak igen meg szegényedtek [Bányabükk TA ; 
BLt 11. 3 r. tanú vall.]. 1814: Arulo Hellyek 
el vételéről es meg verettetésekröl semmit se 
tudok [Dés; DLT 56]. 

15. (le)foglalás; sechestrare ; Besitzergreifung, 
Beschlagnahme. 1582: Biro v es az tanachy 
walaztasabol menenek Ember János es Boncy-
day Gergely Boncydara® az lakatos János fele-
segenek meg fogtatasaert es Marhayanak el wé-
teléért keolteottenek eo magokra es az kezesekre 
es procuratorra f. 1/28 [Kv; Szám. 3/V. 11 Le-
derer Mihály sp kezével. — aK]. 1606 Ha 
Basta megh ne (ni) enghedy Beŏdeò Istuan Vra(m)-
nak az affele marhaknak el vetelet, hogy z a m o t 
kel adnj, megh elegjti vgya [UszT 20/221. — 
a Alább „Petrus Thibald de Kadiczfalua" pp 
vall-ban: lia az fejedelem megh ne(m) engedy 
Akkory dulasúnkot megh elegítlek]. 1609 Hogi 
reggel giwltwnk be az Tanacziba az Colostoro(m) 
el uetele feleola ueottem gertiat f — d 2 [Kv ; 
Szám. 126/IV. 304. — aTi. tanácskozni]. 
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elvetemedés 1. szökés ; f u g ă ; Flucht. 1767/1781 : 
itt Kis Fenesen lakó Bogyáék eredetekre nézve 
Nagy Aranyosi Őrőkős Fiscalis Jobbágyok el 
vetemedések(ne)k pedig, és ide való telepedé-
sek(ne)k ollyan hirét hallottam, hogy Juh Déz-
málás idején egy Bogya László Nevű Nagy Ara-
nyosi Fiscalis Jobbágy, haróm Fiaival, és az 
Juhaival az Havasokan el bújván egy Gyeregetor 
utánnak ment, kitis meg ölvén, mind a négyen 
ide Szőktenek Kis Fenesrea [ JHbK LII/4. 1 1 4 - 5 . 
- aTA]. 

2. elvetemülés; ticăloşie; Verworfenheit. 1819: 
Betegh Ur a ' durva parasztok közt hagyta hit-
vány unokámat, holott az el Vetemedésre még 
tőbb alkalmatosságot szerezhet magának, fel nem 
találhatom minemű uton lehetne mind az én 
bánatimat oszlattatni, mind őtet helyre hozni 
[M.régen MT Pf]. 

elvetemedett 1. elvetemült; ticălos; verworfen. 
1747 Bad Ersok . . . el vetemedett szemtelen-
ségre ad van magát keresve kereste magá(na)k 
az Latrokat szŏlŏ hegjekre berkekre ki lappangván 
sokakkal paráználkodott [Torda; T J k III/134]. 
1780 k. ; Ollyan el vetemedet rosz indulatu If-
fiué Szüágyi Sándor, hogy rolla könnyen el lehet 
aztatt hinni hogy a ' mivel fenyegetŏdzŏtt köny-
nyenis bé tellyesitti? [Msz; MbK X. 59 vk]. 

2. elszármazott/vetődött; s t rămutat plecat/mu-
tat în altă par te ; verschlagen geworden. 1753 : 
Nemes Zaránd Vármegyében lévő Budesta nevű 
egész Falujából régen el vetemedett Jobágyit 

repetáltatván . . . [EMLt. - a Később: Bo-
gyafalva/Bodeşti Arad m.]. 

e ; vetemedik 1. máshova vetődik, elszármazik/ 
vetődik; a se strămuta/pleca/se mu ta în altă 
Parte ; irgendwohin kommen, verschlagen werden. 
1718 Horánczki Gyurka el hagjvan az Urát 
• • •, már égynéhány hetigh elabalt, azért a ' btes 
Ceh mostan hadgya arra, hogy többé ezen ifiu 
ne excipiálhasson; es mys Cehűl ne okoztassunk, 
ha el vetemedik . . . , az hová tet tzik neki, oda 
adgya a' B : Céh [Kv; AsztCJk 106]. 1752: 
Gáspár Mihally meg a ' kuruez világi revolutioban 
vetemedett el [Szentmargita SzD ; Ks 16. LXXVII I ] 
1753 Egy aszony a kit is Gergelly Gábornénak 
hittak s innen valahová elvetemedett vitte ell 
mnen én töllein Benkő Anna aszonynak azon 
tejet [Altorja Hsz; HSzjP]. 1764 Kakully György 
nevű Czigány ennek előtte a Tatár hir alkal-
matosságával, az Annyával és Testvér Bástyá-
val edjűt t el vetemedet vólt [Mv; Told. 10]. 

2. elfajzik; a degenera; ent/mißarten. 1808 
a gabonának érése előtt némely Rós ' főben egy, 
két, három, sőt néha 6—12 szem-is növésében 
el-vetemedik, nagyobbat nö, mint az egésséges 
[I>Lt 868 nyomt.]. 

3. elvetemül, elvetemültté válik; a se ticăloşi; 
ruclilos/niederträchtig werden. 1633 : Hallotta(m) 
Szabó Jakabnetol hogi mondotta, ne(m) czudalom 
azt hogi nemeli Azzoni ember el uetemedik ki 

kuruasagra, ki mire, czak azertis hogi el ual-
hassek az uratol [Mv; MvLt 290. 125b]. 

elveteményez a semăna/pune zarzavaturi; Ge-
müse säen. 1770: A vetemenyézesen (!) igyekezünk 
amint hogy egy részit elis vétemenyeztŭk [Esztény 
SzD; Told. 29]. 

elvetet , e lvé te t 1. (erőszakkal) e l s z e d e t ; a 
dispune să se ia cu for ţa ; (mit Gewalt) wegneh-
men lassen. 1570 : ez Byzonsagh Azt Montha 
Mindenzer való kerdesere hogi az en vram En 
vele(m) es Mas Jobagyawal erĕwel vetette ely 
az Lowat egy Embertwl Jgen Nehezen veottwk 
ely Teole [Kv; TJk] . 1588 Kopaczy Ferencz 

ket io boryws tehenemet vetete ell azt adata 
az galponyai Embernek [Zsákfva Sz; WLt Luc. 
Barlas jb vall.]. 1625 az Remeteiekteòl uettem 
vala ottuen penzel egj darab heliet alkolom sze-
rent, de az Telekfalui Orbán Ianos rea kwlduen 
szanamra, mind fejzemet keŏteleinet el uetete 
[UszT 181b „Benedek Ferencz F. Bodogliazon 
falui" vall.]. 1669 : Zab vágjon Hidegkuton kit 
az Falubeliektől Tŏrvenj szerint ve tetet el az 
Ur, Tavalyi Tavasz gabonajoknak dezmatlansa-
gáért gel. Nro. 56. [Királyhalma N K ; Ks. 67. 
46. 24a]. 1713 Nagy Nyúlásán lakó Popa Mi-
haila . . első felesege meg holt, annakutánna 
uj j ab házasságra adván magát Papi hivatallya 
az ö rendek szerént meg csorbásadatt, kire nézve 
elebbi ös örökös jobbágyi allapattyára kelletvén 
esni, fen emlitet meltoságos Ur ŏ nsga el vetette 
volt nedy jărmos ökreit [Nagynyulas K ; TK1]. 
1756 az Báts midőn maga p(re)mondáját kérte 

meg verte Balog Uram azután . Az Lábát 
butukban tétette három hétig raboskottat ta az 
Lovatis el vétette s nyomtat tatot véle az Uraság 
[Butyászaa ; TK1 5 r jb vall. — aKésőbb Bu-
csonfva Szt]. 1765 kevánom Az mellyeket à 
Nagyságtok edes Attyok el vetetet s el ta r tó t 
s oda vagyon máig is [Csobotfva Cs; K J . Csík-
csobotfvi Bartalis János (81) vall.]. 1797 az 
I f jú Groff eŏ Nga ide jö t t es 200 portzio Szénát 
el vetetett ugy egy vén Tehenet nyúzni és egy 
fel hizott Sertest [Banyica K ; IB. Gombos Is tván 
lev.]. 1800 : Vasamat elvétette és a maga 
vast áruló boltyában bé tétette [HSzj vasáruló-
bolt al.]. 1820 : (Dregánné) pauaszla aztis hogy 
Ötét a Bároné kurvázta, meg akarta verni, bun-
dá já t el vétette [Aranyosrákos TA; J H b Fasc. 48]. 

2. elkoboztat; a ordona să fie confiscat; be-
schlagnahmen lassen. 1570 : Byro vram vallazzon 
keth Embert hozza kik(n)ek hyreknelkwl senky 
ó Borth Neh kezdhessen, Ázok megh Lássa (így I) 
hogi Mind vegyk (!) tyztan aggya ky, cliegeret 
penigh ky thegye vgy kezdye megh, Az kyk ky-
lémben cselekednek Borokat Byro vra(in) el 
vetesse Es az varos zwksegere keolche [Kv ; 
TanJk V/3. 5b]. 1576 Az Monostorol kyk Bert 
Be hordnak vigaztaszon Rea biro vram, vetesze 
ely es az felet egi fltot rayta [Kv; i.h. 135a]. 
1592 monda Nylas Antalne Martonnak, te Marton 
megh hizal hizem velle hogi el veteted az inalacz 



ęlvétetés 112 

hust, monda Marton, en ne(m) híztam, de vgian 
ne(m) adhatod keccer arran [Kv; T J k V/ l . 227]. 
1830; Fuscher Elek Jánostol égy kertbe való 
fuserkedésiért ifjú Czéh Mester Varga Ur égy 
Város szolga által a’ műszerit el vétette [Kv; 
AsztCSzám. 87]. 

3. elfogadtat; a face să primească; an nehmen 
lassen. 1599 monda Kerestelj Albert zereteò 
Ferenczj vram en Azért ieòttem, az melj ket 
eòkreôt Adtai wala az Eggiket az farkas meg 
eot te ; Azért egj menesem wagion azt keg(ne)k 
Ado(m) mind Czitkostol, ferenczj deák pedig 
ugis mind Czitkostol nem akaria wala el wenni, 
de mw addig zolank Bodoki miklossal keòzikbe, 
el ueteteòk weleis (UszT 14/17 „Simophi Mihalj 
Etedi szabad szekely" vall.]. 

4. eltereltet/vezettet; a puné să devieze; ab-
lenken lassen. 1589: Hogi az falun kwwl az 
olahokkal az vizet el vetettek, munkaiokba fi-
zettem az olahoknak d. 32 [Kv; Szám. 4/X 25]. 
1757 Bethlen Miklós Ur . . . a ' Vizet maga szo-
kot t árkából azon helyről el vétette, és vitte 
oda hol most Continuállya folyását [Balkács®; 
BK. - aBolkács KK] . 

5. feleségül vé te t ; a face să ia ín căsătorie ; 
zur Frau nehmen lassen. 1718 : Ilonát el hitette 
Aszszonyom hogy en velem el veteti csak legyen 
igaz, hü eŏ kglmehez [Kv; Told. 2]. 

6. ~ i magát feleségül véteti magát ; a face 
s-o ia ín căsătorie; sich zur Frau nehmen lassen. 
1585 Ersebet Henteler Gergelne vallia, elegh 
Vandorlo volt ez leány, . . tuggya hogy Dabo 
Mihallial eóreómest el veteti vala magat [Kv; 
T J k IV/1. 507]. 1762: allegallya . az l a hogj 
ötet azon katona el akarja venni, s azért halt 
vélle, de az nem constal, elsőben vétette volna 
el magát, s ' azután hál t volna a katonával [Torda; 
TJk V/141]. 

elvétetés elvétel; luare; Wegnahme. 1738 : 
Vajda Kosztán atyánkfia ő kglme a Nms Várost 
Instantia mellé Certificaltatván, a Mltgos Ex-
celsum Regium Gubernium eleib(en) ; valami 
széna fű el-vétettése i r án t ; azért expedialtuk 
Szebenb(e) K. Szűcs János atyánkfiát [Dés; 
Jk 498b]. 1792: A Vallás aequüibriumának el 
romlása utánn az Ecclésiai akarmi nével neve-
zendő Beneficiumok(na)k Templomoknak, Os-
koláknak Törvény Utyán kívül lett el vétetések, 
és azok (na) k viszszá vételek [Zilah; Borb. I I 
hív.]. 

elvétetett elszedett/vett; lua t ; weggenommen. 
1731 (Nagy Boldisarnak) Az eddig hordatott 
veszszőjért el vetetet t Zallogjatis adassa Viszszá 
Hadnagj Atyankfia eö kglme [Dés; Jk 415b]. 
1815 Konrád Györgynek, és Biro Sámuelnek, 
azért hogy Thordán az Uttzán pipáztak, az Ezüst 
Zsebbeli orájokat Zállogul el vétette* erre 
nézve az Urnák kivántam meg hagyni hogy az 
el vétetett óráit a meg irt Legényeknek oly fe-
nyitték mellett adassa viszszá, hogy ha ezentúl 
a fenn állo Rendeléseket pontoson meg tartani 

el mulattyák, annál nagyobb büntetésre f o g n a k 
vonattatni [Kv; TVLt rtlen, gub-i rend. — ftTi-
a tordai főhadnagy]. 

elvétethet 1. elkoboztathat; a putea dispune/ 
face să fie confiscat; beschlagnahmen lassen 
können. 1592 : (Ae idegen kalmárok) marhaiokat 
az theób giwkeres Erdély Arossagh e l v e h e s s e , 
elys vetethesse az varosokbely es falukbely Bi-
rakkal [Kv; Diósylnd. 59]. 

2. elfogadtathat; a putea face (pe cineva) să 
primească (ceva); annehmen lassen können. 1606 : 
Zent giorgi nap Vta(n) chiak hamar, h o z z a ( m ) 
iòue Dymyen boldisar, monda hogy Jere Vas 
Peterhez uele(m), uizek fl. 6., lassúk ha el u e t e t -
hetiűk az Eóròksegert uele [UszT 20/125 „Si-
monfy Mihály Gegesya Eòtue(n) eòt e z t e n d ò s 
Ember" vall. aGeges MT]. 

elvélethetik elvevődhetik; a putea fi luat ; 
abgenommen werden können. 1666/1751 A r-
ticulus Anni 1666 Az Paraszt ember Tőrrel, és 
Tsŏvel, sub poena flor. 12 meg tiltatik ä Va-
dászattol, ha kiknél kŏzŭlŏk Agár tanáltátik, 
szabadoson el vétethetik töllek, hogy ha földes 
Urak nem leszen [TLev. 11/1 ogy-i végzés Adal-
bertus Somlyai kezével]. 1780 a ' mit törvényesen 
futat tunk, ha mód lett volna szabad volt felis 
mi vélnünk azért az a’ szabadság el nem vé-
tethetik [Torockó; i.h. 9/17]. 

elvétetik 1. (erőszakkal) elszedetik; a fi luat 
(cu forţa) ; (gewaltsam) weggenommen werden. 
1675 : az mint hallatik, az fel zendült zür zavarb(an) 
az én Vr(am) ez Originalt ne(m) merte kezemb(e) 
adni, hogy vagy Tolvaiok, vagy más által utam-
b(an) tölle(m) el vetetett volna [Kv ; T J k VIII/12. 
109]. 1720 az húst mindenféle Mészárosok Bécsi 
fontai mérjék és két pénzen; Vallahun másképen 
mérik és fellyeb való árron, indifferenter, az 
ollyanoktól ajándékon vettessék el az hús és 
vágó marha [Nsz; KvLt Fasc. I . No. 198 gub.]. 
1780 : Nem tudja a' szegénység, miként vétetik 
el a’ Fiáktól az Apák kényere [Torockó ; TLev. 
9/16]. 

2. elfoglaltatik; a fi ocupat / luat ; besezt/in 
Besitz genommen werden. 1681 : Minek előtte 
ezen váras határán levő Nyüas földek az Várhoz 
való Majorsagh szükségere nem fordíttattak, es 
el nem vétettek ; azon földektől az város annuatim 
tartozott az D(omi)nus Terrestris számára az 
Tisztek kezehez administralni; f. 100/ — De mint 
hogi ab ann(o) 1673. töllök el véte te t t es à major-
sagh földekhez Applicaltatot, már ezen Proven-
tus annihüaltatott [Vh; VhU 42]. 1748 Kű-
lőmben is nem tőllem vétetet t ela, mert nállam 
nem Ě\s vólt [Torda; T J k III/231. - aTi. a jó-
szág]. 1751 : a ' melly Jószág, és Jobbágyok nékem 
vidualis Intertentiomra hagyat tat tanak, azok se 
egy, se más uton módon tőllem el ne vétessenek 
[Karácsonfva MT; Told. 25]. 1771 k. va jha 
immár minek utánna ez az Ház suo modo tőllem 
el vétetett, vagy mondom ettől az Háztól el estem 



113 elvesztegettetett 

az Isten adna égy Jo és nyugodalmos Házot és haj-
lékot akár a főidőn, s akár a ' Főidbe! [Kv; Pk 
2 Pákei Mózes keze Írása]. 7784 : (Az a ház) Botár 
Janostol vétetett el, Fogadonak applicaltatott 
[Torockó; TLev. 4/9]. 7873 ; mikor ezen két 
darabotska földem a Táblához foglaltatott, azt 
mondották nékem . . . , hogy ne busuljak én 
azon, mert azon kis fŏldetske tŏllem el nem vé-
tetik, bár a Táblába mentis használhatom [F.be-
rekszó Sz; BfR I I I . 12/9 Horváth Tamostyé 
(50) col. vall.]. 

3. elfoglaltatik, hatalmába kerí t tet ik; a fi 
subjugat/ocupat; besetzt/bewältigt werden. 7669/ 
1681 ; Karan sebesbűi es Lugosbul ki bujdosot 
s mostan Haczok Varosaban lakó Nemessi es 
paraszti rendeknek alazatos kőnyőrgesekbűl er-
tyűk, hogy midőn édes hazajoktul megh foztatvan, 
es el vétetvén* az hatalmas Nemzettűi fejeket 
nem tudtak nyavalyasok hova haj tani [VhU 353 
fej. — Mtt, a mondat előzménye és e rész kö-
zött alkalmasint szerkezettörés van, mert helyesen 
hcLzdjok elvétetvén (tõlõk)-szerű szövegezést várnánk]. 

4. elkoboztatik; a fi confiscat; beschlagnahmt 
werden. 1567 Ha penig az probalasban valami 
hamis mwy talalthatik az wdebeli bironak ha-
talruaual el wetessek ket reze az tanachnak az 
Byroual harmada penig az ceh szwksegere adat-
tassek [Kv; öCArt.]. 1583 Az korchiomanak 
gazdaia, Semminemeo Rendbely Embereknek 
Ne merezellyen kenyeret, etket, vagy valamy 
eledelt semmy zyn alat adny . . . H a ky penig 
ez ellen való chelekedetben talaltatik, Tehát 
bora mind azzal a penzel eózwe kit árult volna 
beleólle, el Vetessek [Kv; PolgK 1]. 7655/7754 
k. : Ha ki ez ellen tselekszik, attól a ' jámbortól 
ha idegen és nem Mester társunk, T. Biro Vram 
és Tanáts erejével egy pénz nélkül el-vétessék 
[Kv; AsztCJk 11]. 1728: akik eddig az Hentes-
ségre be nem vétettenek és az Nemes Tanács 
hire akarattya s ellen Henteskednek azok toties 
quoties abb(an) reperialtatvá(n) sine miseri-
cordia mind Házoktul, mind a Piatzon akármi 
féle húsok el vétessenek az Nemes Mészáros Czeh 
által, é9 a két a scolabeü személlyeknek adattassa-
nak [Dés; Jk 371b. - »A rk és a ref.]. 1751 
Az Egy hazi rendek (ne) k ha nem Possessionata 
Nobüitásbol lesznek Puskajok el vetessék; ha-
sonlóképpen Valamint Puska Kopokkal való 
Persecutioja az Vadaknak ezektől el tiltatik, 
ugy Háló Tŏr, és egyebb akárminemű Instrumen-
tumokkalis Vadat ejteni, fogni, szabad nem le-
szen [TLev. 11/1. ogy-i végzés gub-i átírásban]. 

5. kb. megvonatik; a fi lua t ; entzogen werden. 
7595 Az Mestersegnek veztesse ez. hogy valakit 
ez veghezes ellen való chielekedeo Mezarost megh 
kaphatnak az lato Mesterek, Az soha Ne(m) 
mezarolhasson, mezarlo kamaraia el vetessek 
Mészáros tarsa elteteoje se lehessen [ K v ; TanJk 
1/1, 260]. 

6. elvonatik; a fi retras cuiva ceva ; entzogen 
werden. 7687 : Az mostani molnár nem elégszik 
megh ä heti kenyerre való buzaval, hanem sua 
authoritate azt követi el; hogi valamennyi poga-

czaval cseledgyenek s maganak el tar tásat megh 
éri, mind annyit sűt midőn az Inventator 
admonealta volna ez volt feleleti: hogi készebb 
el lenni a ' negyed rész proventus es az heti ke-
nyerre Limitalt buza nelkűl mint sem ă pogacza 
sütés tölle el vétessék [Hátszeg; VhU 148]. 1844 : 
valakik még Polgárnak fel eskűve nintsenek, 
leg fellyebb 8. napok alatt fel eskűdgyenek, mivel 
kűlőmben Legényeik el fognak vétetni s mes-
terségek folytathatása meg fog Szűntettetni [Kv ; 
AsztCSzám. 149]. 

O Szk : feje ~ feje vétetik; a fi decapitat ; 
enthauptet werden. 1603 az bizonisagok In-
feraliak hogy Fajdossy Benedek rantot kar-
doth hozza ja es vgy chyapta aminth az bizoni-
sagok be hozzak Az Actor Darabos János 
heted magaual az orzagh teorwenje zerenth in 
suplementúm testium eskewdgyek rea ezen Faj-
dossy Benedekre, es annak vtanna vitessek ky 
annak helyere es az halálért halalt zenúedgyen 
feje el vetessek [Kv; T J k VI/1. 671]. 

el vetetlen bevetetlen; neînsămînţat; unbesät. 
1594 : Az Somlioi földön vágjon Buza vetes hold 
No. 111 . . . Az Kraznai feöldeön . . . el vetetlen 
feöld vágjon holdal No. 34. [Somlyó Sz ; UC 
78/7. 15]. 

elvétetődik 1. elvétetik/vevődik ; a fi l u a t ; weg-
genommen werden. 1754 Martsinán Demeter 
. . . es Vlád Juon . . . egj mással Vonokodván 
ugj mentenek volt az ökrök a’ Földnek a ' másik 
Végire az honnon el is Vétetŏdtek [Erdőalja 
K K ; Ks 39. XI . 11]. 1845 Köblös felé Ne me-
nyünk, mert erŏ szakoson el fognak vetetodni 
a Tehenek tŏllűnk [Páncélcseh SzD; RLt Kozma 
Andris (50) vall.]. 

2. átvétetődik; a fi preluat; übernommen 
werden. 1758 : Ell vétetődven az Mészkői Ioszág 
Tar Gergelytől tartozzanak az két Testver A-
ttyafiai Tar János és András, i t t Csegezben . . . 
tiszteséges Házat épiteni, az melyben ell lak-
liassek Tar Gergely Uram [Asz; Borb. I ] . 

3. elfoglalódik; a fi ocupat; besetzt werden. 
1669: ha ugy találna lenni az dologh, hogy az az 
. . . reánk maradót Széplaki Udvarház hely, es ahoz. 
biratot Széplaki es Vajda kuti portiok, pertinentiak„ 
es jobbágyok kezűnkbeol quoquomodo ki kel-
nenek es el veteteodnének, assecurallyuk edgymást 
. . hogy kárba(n) edgymást ne(m) hadgyuk [Szép-
lak K K ; SLt AJ. 8]. 1734: mikor általjött a jó-
szág a Perényiekre . akkor vétetődőtt el az 
Meg nevezet három ház helj [Alparét SzD; Ks 35 
Alparét IV/7]. 1757: Demian Juon . . 6. Márjást 
adott az emiitett szolga bironak azért hogy eŏ meg 
ne eskűgyék, mégis a Föld tőlle el ne vétetőgyék 
[Galgó Sz; J H b K LIV/6. 10]. 1780/1784: vala-
melly hellyet fel fogván az olta birja . el ne 
vétetödjen tölle [Galambod MT; Told. 29]. 1786: 
Kováts Andrástól el vétetődőtt a Gurdalyos Rét 
[Nagypacal Sz; Berz. 17]. 1815: Allodlalis Erdők 
sem voltanak különös Jussal biratok, hanem most 
kŏzelebrŏl . . . némely Colonicalis Telkek u t á n 

$ — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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járó Erdők allodizáltattak és már most mint 
Majorság Iok ugy használtatnak, melyek követ-
keznek : La gregyin . . Most három esztendeje 
vétetŏdŏ t el és allodizaltatott Rusz Inon Sellértŏl, 
a midőn addig az ideig az emiitett Sellér Háza után 
tartózó volt . . . Dupe Gyál . . . Most három Esz-
tendeje allodisaltatott, a midőn annak előtte az 
Rusz Gligor Telke után tartózó volt [Virágos-
berek SzD; Ks 77. 19. 3 9 6 - 7 ] . 

4. elfogadtatik, bevevődik ; a fi primit, acceptat; 
angenommen, für gültig gehalten werden. 1769: 
melly régi márj ások petákok meg vadnak látható 
képpen vagdalva azok nem vétetŏdnak el, hanem 
Fejér várót a pénzverő Háznál a menyit ér a mate-
riája annyiban felváltatnak [UszLt XIII/97a]. 

5. el/megvonatik; a fi retras/luat cuiva ceva; 
entzogen werden. 1782/1799: Erre, mi okra véte-
tődőtt el a’ Torotzkai Mészárosoktól a’ nyuzás, és 
Hus árulás, nem tudok semmit mondani [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 342]. 

elvetett 1. le tett/ve t e t t ; pus la o parte, care nu 
se mai poar tă ; weggelegt. 1635: ennél az Kátliánál 
. . . hol tiz hol tizen egy pénz volt nála . tóllemis 
vótt válá egy elvetet par thamat megh het penzen 
[Mv; MvLt 291. 42a]. 

2. k i te t t ; abandonat, lepădat ; ausgelegt/gesetzt. 
1574: Meg János kyral Elteben volt Es az kyral 
szok Nepel volt I t az varosban Az kor az Zwkiak 
Siteo hazaban veot volt fely egy Ely wetet gyer-
meket Lwcha ^zzony meg az eo vra faddetr hogi 
myert tar t az fele bitangot [Kv ; T J k III/3. 334]. 

3. semănat; ein(ge)/besät. 1735: egj véka 1 
vetett Búzáról nem procrealodik tőbb, m á j fél, 
vagj leg fellyeb két Kalongja, hol más fél, hol 
penig két Vékát ereszt Kalongjája, egj Kalongjában 
vágjon Penig húszon őt t keve [Mezősztjakab TA; 
J H b XI/9. 2 4 - 5 ] . 1757: Borso Az idén el 
vetett 2 kőből mag után jóllehet szalmájában jó 
volt a jég erőssen eluerte és az után . . 
az rogya találván éppen tellességgel semmivé lett 
[Kiskend K K ; K s 7 1 . 5 2 szám.]. 1774: 1771-dik-
ben az Jég el vervén az Hatá r t elegendő Mag nem 
volt, hogy az Földeket bé vethessék, ha pediglen 
az Vetettlen maradót földeket bé vetették volna, 
két el vetett Véka Búzán termet volna három 
kalangya [Mocs K ; K S Conscr. 80]. 1841: oly 
idők is vágynák hogy az el vetett magat sem kapja 
ki az ember [Dob. ; Sornb. II] . 

elvétettet elvétet; a dispune/pune să fie luat; weg-
nelimen lassen. 1777/1785: Igire mindenik Atyafi 

Husz mforintakat, és 10. véka Búzát, melyetis 
. . . minden esztendőben esendő keresztelő Sz 
János napban administralni tartozik, melyet ha 
valamelyik háládatlanul praetereálni talállna 
az Deputatumat nem prestalo Atyafinak annyit 
érő Marháját tulajdon maga Szántó és kaszalo 
Főidét elve tettesse ., nehogy az Edes Jo 
Anya a Háládatlan Gyermek mian maga élell-
mében rövidségét szenvedgyen [Vajdasztiván MT; 
MbK X. 48]. 

el vétette tik 1. (erőszakkal) elszedetik ; a fi luat cu 
for ţa ; (gewaltsam) weggenommen werden. 1789: 
Ket Bornyos fejős Tehény, melly Bozi Sztán Vaszi-
likatol edgyike (így!) vetetetett el Dobrai Vr által, 
az Udvart illető adósságba a Hora világba el prae-
dált Tőrőkbuzáért [Branyicska H ; J H b X X X V / 
65]. 

2. elfoglal tátik ; a fi ocupat; besetzt werden. 
1738: A Porond kertek (ne) k u jabb szemre való 
vételére, kerttyeknek kimutatására, a kik(ne)k 
föld kell, hirdettesse meg — Hadnagj atyánkfia, 
hogj mennyenek ki, holnap dél után, és a kert osz-
tattassék fel, aki pedig nem menne, ámbátor kert-
tye lenneis, földe mindazáltal el-vitettessékft, és 
másnak adattassék [Dés; Jk 49a. — aEz vagy 
elírás vêtettessék h., vagy í-ző alak. Ez utóbbi a 
valószínűbb, mert a dési régiség nyelve elég erősen 
í-ző, viszont ellentmondani látszik ennek az utolsó 
szótagbeli é-zés. Az egy szón belül való h a n g a l a k -
jelölésbeli ingadozás azonban a régiségben egészen 
közönséges]. 1796: Ilentzfalvia Portiojabol . . . 
hosszas per altal ki nyerettetvén s elis v é t e t t e t v é n 
része Jószága nagyon meg tsonkult [DLev. 3. 
XXXV. 4. - aIlencfva MT]. 

3. elfogadtatik; a fi acceptat/primit; angenom-
men werden. 1706: Az Ármáda bé jövetele alkal-
matosságával, mint hogj i t t réz pénznél egjéb nem 
volt, Generális Erbevüle eŏ Excellentiája, valami 
rosz pléh pénzt parancsolt hogj el vegjŭnk ă váro-
son, mellyet mi ugjan el vŏ t tűnk, és máig is itt 
circulalodik ă városon. Akkor ő Excellentiája aszt 
mondotta, hogj mindeűtt el kell venni az országban, 
de már lát tyuk hogj sohult egjebŭ t t ne(m) jár, 
hanem éppen csak itt, felŭnkis igen attól, hogj ha 
i t t meg marad igen sok kárt vallunk, Hogj azért 
ezen pénz vagj tolláltassék, vagj penig egjéb liely-
lyekben is el vétettessék, ezen is igen al(á)z(ato)s-
sa(n) instálunk [Kv; KvLt I. 193 Kv panasza a 
gubernátorhoz]. 

elvethet 1. a putea semŭna; (ein/be)säen kön-
nen. 1637: Uagyon kett Darab szanto feŏld kiben 
három szaz negyuen keòbeŏl buzat t el vethetni 
[Kucsuláta F ; UC 14/42. 191]. 1767: eö Nga Tisz-
tar ta ja Szántatott azon helyben egy ekével hat ök-
rökkel az hol tisztás volt és az eke az fòldben belé 
akadhatott hol két hol három borozdát igen hibá-
son es el is magzottà talam el vethetet t leg felyeb 
egy vekani Gabonat beléje az egésszel együtt I 
imit ainot az tisztássán két három borozdát fel szag-
gat tatot t igen hibáson s hellyen hellyeu buza sze-
mét is láttunk szellyel az bokorban s szántásban 
egy vekanit el vethetétt [Hídvég Hsz ; Eszt-Mk]. 

2. ? elutasíthat; a putea respingo; abweisen/ 
leimen können. 1757: mi az Ak feleletihez Semmit 
sem szollunk s az Dologn(a)k meritumához nem 
ereszkedünk mivel az Ak között vadn(a)k olly(a)n 
emberek kik minekŭnkis czimboráink, azért ínég 
kiványuk hogj reánk ne feleilyenek hanem mellénk 
állyan(a)k vagj külön félre allyan(a)k . az kŏzzŭl 
Bartók András ismét igj felele tudom kikről mon-
gja mert az en vagj ok es Kovács Marton, de mi 
szólhatunk mint nagjob és régibb jussunk m e l l e t t 
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s az torvény sem vethet el, mivel az illyen szinŭ 
dolog Sokszor meg próbáltatott s helyben hagjatot t 
[Torockó; Bosla]. 

3. elháríthat; a putea deciina; von sich weisen 
können. 1724: Az Birosag Polgárság ugy járjon 
hogy valakit rend szerint talál senki magáról 
semmi szin alat el ne vethesse [Kisborosnyó Hsz; 
vSzékFt 31]. 

4. átv lerázhat; a se putea debarasa; wegbe-
kommen/abschütteln können. 1579: Mykor vyza 
loŭe ha anakeloté der dŭrall Iòt volt most Inkab 
vyza Ioŭeben meg Inkab es Jelente liog ö fó Capi-
tan volna es . . . ö lenne ezer loagoknak elo Jaro 

Es en ó Neky semy tyztesegel nem vagyok 
ayandekokat tartoznam Neky adny hog latam 
hog el nem vethetem rólam nem vala myt tennem 
8 magaúal . . . En Jol tar tam ötett [Kv; Szám. 
!/XV III . 12]. 

elvető bevetendő, bevetni való; de ínsămînţat/ 
semănat; was zu besäen ist. 

Szk: ~ föld. 1737: A'mi el vető főidbe Ngd(na)k 
eddig el maradott, I(ste)n velem lévén az héten 
mind el vettetem [Altorja Hsz; Ap. 4 Márton 
Mihály Apor Péterhez]. 

elvetődhetett elvettethetett ; care a pu tu t fi 
semănat; w a s m a n e i n säen konnte . 1812: a’ 
Zsuzsok miat el nem vetődhetett vagy a ' Vetésre 
alkalmatlanná tétetett Tiszta ősz Búzát . . . a’ 
Sotnlyai P iatzon adta el [Somlyó S z ; I B . B o g á r 
István lev.] . 

elvetődik 1, elszármazik; se strămuta/pleca/se 
muta ín altă parte undeva; irgendwohin kommen, 
Verschlagen werden. 1728: it Csíidŏtelkén lŏn egj 
kŭs Fia . . kinek híják az mostan eletben levő 
kŭsseb Fiát, azt nem tudhatom, mer t kicsin 
korában vetŏdek el innen [KK; SLt PQ. 9 Babos 
Marian (70) jb vall.]. 1740: Vagyon égy Darabba 
Puszta szŏlŏ ., melly is egj Jobbágj(na)k 
adatott vólt colalni . . . kiis osztán harmad idén 
Valamely felé el vetődvén, azoltátol fogva incultë áll 
[Algyógy H ; Ks 89 Inv. 63}. 1804: Testvérei . . 
neveket el felej tet tem; mert innen elvetődvén más 
főidőn holtak meg [Makfva MT; DLev. 5]. 

2. elvettetik; a se semăna, a fi semăna t ; besät 
werden. XVIII. sz. eleje: Vágjon Datosia buza a 
Gabanábanb metr <. . > . . . Árpa volt 24 véka 
mely el is vetődet [Kutyfva A F ; Törzs. — a Maros-
dátoson (TA) termett. bTollvétség: Gabanásban 
h ]. 1767: Az Alakor is el vetődik a Csonka héten 
[Esztény SzD ; Told. 29]. 1792: az Hertelekre . . . 
el-vetődőtt ezer ötven véka [Hadad Sz ; J F . LevK 
5 3 Kováts György lev.]. 1827: a Felső lábban el 
Vetődött 50 v(éka) ősz Tiszta Buza [Budatelke 
^ B o r n . I. Ih]. 1832: a tiszta Buza pedig jo 
rendüeg mind is elfog vetődni [Torda; IB. Demény 
János udv. tiszt. lev.]. 1854: Termet : 23. kalan-
gya Buza — el csépelve lett szem 16. véka ebből 
el vetödett 12. véka [Mv; Újf. Soós József Újfalvi 
Sámuelhez]. 

elvett 1. á tve t t ; preluat, luat ín primire ; über-
nommen. 1648: Murvai juhok száma Gyaluban 
Eöregh ellő juh vagion no 430 Eöregh berbécz 

. n o 132 Eöregh kos no. 13 Az elvött juhok 
száma Gyaluban Eöregh ellő juh vag ion . . . no. 
974 Eöregh berbécz no. 43 [Gyalu K ; Rák-
Glr. 5 3 8 - 9 ] . 

2. elszedett; luat, confiscat; weggenommen. 
1590: te penig Zagony ferencz vgy kerestel enge-
metli hogy az el vötth ket tulyok saiat tied lött 
wolna [UszT]. 1596: Az el vett hat eòkret bechyúel 
keuano(m) meg, [i.h. 11/31-2] . 1623: Sok panaz 
Jeot t eddigis eleonkbe némely Nemes vrayinnak 
illetlen chelekedetek feleol kik nem varuan adossa-
goknak megh fyszetesset magok kezekkel ueóttek 
igazatt, sokakot az Recuperatussok keozúl megh 
fogtanak vertenek minden marhayokot elueottek 
. . . Effeleknek elueótt marhayokot Kegd resti-
tualtassa [Szereda Cs; Törzs]. 1635: (Tessék) 
Bot Andrassalis az teőlem el vőtt marhakot megh 
adatni [Gysz ; LLt]. 1639: el ueot iouait mindeneket 
megh adgiak [ Kozmás Cs; BLt]. 1761: az I . 
eökegelme az 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. 6 2 - 3 ] . 1765: 
meg-is igyirte vala hogy bizony mind fizetesemet 
meg adgya 's mind pedig arestalt s el-vett mar-
haimot, s edgyet másomot mindeneket vissza ád 
[Csobotfva Cs; KsMiss I csíkcsobotfvi Bartalis 
János (81) vall.] 1845: az el vett zálog két jo u j j 
fék volt, mit szabad kotya vetyénn én vásá-
roltam meg [Fotos Hsz; HSzjP]. 

3. meg/visszavont; revocat; zurückgenommen: 
entzogen. 1592: Lazló király lewele, kiben ez va-
rosnak, el veoth zabadsagit violag megh Adta, 
kiwaltkeppen hogy Senki küenczedet es vamot ne 
vehessen [Kv; Diósylnd. 25]. 

4. elkobzott; confiscat; beschlagnahmt. 7655: 
1754 k.: I la ki ez ellen tselekszik, attól a ' jámbor-
tól ha idegen és nem Mester társunk, T. Biro 
Vram és Tanáts erejével egy pénz nélkül el-
vétessék, meg-betsŭlvén penig az el vŏ t t deszkákat 
avagy fákat, tartozzék a ' Czéh pénzül T. Biró 
Vramnak, és a ' Tanátsnak harmad részit ki szol-
gáltatni [Kv; AsztCJk 11]. 1801: El küldöt t a’ 
Fungens Birák (így!), Engemet. Tordára az 
el vett Puska poroknak Instalása végett [Torockó 
T ; TLev. 5/7]. 

5. beszedett; lua t ; eingehoben genommen. 1604: 
Azért mjert ülyen Jussomot el foglalta azultatúl 
foghuan ualo el wett hoznaúal Cum poena maioris-
potentiae re<sti>tualtatnj kiwano(m) az molnoth 
[UszT 18/91]. 1648: Az elvött juhok száma Gyalu-
ban* Eöregh ellő juh vagion no 974 Eöregh ber-
becz no 43 [RákGIr. 538. aK]. 

6. kapot t ; primit; erhalten, zuteü geworden. 
166611681: Boldogh emlekezetŭ Eleimnek kivált 
képen való nyomdokit igyekezvén mindenekben 
el követni, emlekezven egyszer s mind jámbor 
Szolgai(m)hoz hűséges forgolodasokert, nem közön-
séges valtozo alapatokban megh mutatót tőkélle-
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tességekért el vőt jutalmazásokra . . Vojt Mi-
hályt az őrőkős Jobbagysagbul mind magat Fele-
segét es ket agon lévő maradékit eximaltuk [Vh; 
VhU 331 Zólyomi Miklós ad. lev.]. 1773: aláza-
toson könyörgök, méltóztassék elébbi kegyes ref-
lexióját most is érdemetlen cliensitöl nem tsak 
meg nem vonni, hanem egyszersmind nékem tely-
lyes consolatiomra, ellensègimnek pedig confusio-
jokra meg tartani, hogy ez által èn is igaz hive 
Ngodnak, a több el vett gratiákal edgyütt mostani 
patrociniumával ditsekedvén, őrők háládatossá-
got, és hívséget Ngodnak áldozzak [Nsz; Borb. 
I I Motok András lev.]. 

7. elfoglalt; ocupat; besetzt, eingenommen. 1614: 
ez Ieouendeo Maiusnak elseo napian Colosuarat 
terminus celebraltassek, melj egj holnapig durallion, 
holot ante omnes causas az Bathori Feiedelem 
ideieben teoruenitelenwl elueot Iozagoknak cau-
saia assumaltassek [Ks 87 ogy-i végzés]. 1680: 
ezt az darab földet, az mint az szegenisegnek sírá-
sából rivassábol ert jük . egytölis mastulis fog-
lalta el mindé(n) igaz ok nélkül Sorban Deák akkori 
Ra(ti)onista ugj hogy az sok el vŏ t t fűldekbŏl 
csinált egyŏtt [Szaráta F ; Ált Urb. 63]. 1765: 
Kornis Gábor Uram valami atyafiságot prae-
tendalván ahoz az aszszonyhoz azon atyafiság 
Jussán el vette magához szegenynek facultasots-
káit engemet küldött volt azon szegény asz-
szony Kornis Uramhoz admonitiora, hogy az 
el vett Javai t s pénziból pedig bár csak 100 fo-
rintott adgyon ki [Alvinc A F ; Eszt-Mk 153]. 

8. lefoglalt; sechestrat; beschlagnahmt. 1831: 
A. Járai Nyégotzás Örmény I f j Dávid Antalnak 
a ' Tkts Tisztséghez bé nyú j to t t azon instantiájára 
(: meilyben adosságai(na)k depuratiojára nézve 
Co(mmi)ssiot kér rendeltetni . :) költ válasz 
következéséül, a ' tőlle el vett, és Sequestrum alatt 
lévő portékák mi formálag vétetődtek el, ezekben 
tészem meg, magam] feleletetem (!) [A.jára TA ; 
TL t Közig. ir. 403 csíktapolcai Lázár Antal szb 
fcézír.]. 

elvettet 1. eldobat; a puné să arunce ; wegwer-
fen lassen. 1584: Borbély Balint vallia Monda 
•erre Daroczy Balint, Meg ver teged Ianos az a’ 
Daroczy es a' tokot el vetteti veleda | Mihelt a’ 
J“anos meg Iuta mingiart zidny kezde Daroczi 
Balint . . . ez a ' Daroczi Boldisar el Eytet i a ' 
itokot veled Monda a ' legeny Megh latom ky 
ŭeze(n) az Amely Essez lelek kwrwafia el vetteti 
,en vele(m) a’ Thokot (Kv; TJk IV/1. 336. -
*Ti. a borotvatokot]. 

2. levettet ; a face să arunce jos/să trîntească/ 
«ă fie t r în t i t ; (hin) abwerfen lassen. 1631: kerdemis 
hogj mi lelte s mondák hogi a lorol esčt el, 
ezek az mészárosok vetettek el az loval, s megh 
en mondám hogi bizony nem emberseges dologli 
hogi az emberseges ember giermeket el vetetitek 
edes baratim [Mv; MvLt 290. 52b]. 

3. a puné să semene; säen lassen. 1606: 22 
7bris Vettettem el az zegeniek zamara haro(m) 
köböl buzat, az Buza mag el uetŏnek atta(m) 
tőlle f — d 16 Mindenik köbölnek boronalasa-
£ol fizette(m) Eŏ tuen Eŏ t uen pénzt . . . Ennik az 

veteönek es Boronalonak at tam Egj eöreg k e n i e r e t 
az szegenyekebŏl [Kv; Szám. 12a/I. 33]. 1670: 
őszi búzát, árpát, rozsot, alakórt, ad primum 
octobris mind elvettesse és végeztesse is [MGtSz 
VI, 263 fej-i gazd. ut. a balázsfvi ub részére]. 1717: 
Az egy kobol fĕjer lencsét el vet tet tem [Buzás-
bocsárd A F ; IB. Sigmond János lev.]. 1725: A 
Kolosvári határonn levő Ispotály főldeibe(n) há-
romszori szántásba(n) vas rostávall rostált buzat a' 
Rovások szerűit vettettem el Metr. 129 [Kv; Szám. 
54/IV. 3]. 1746: Látván hogy ezen v(ajda) sz(ent) 
Iváni Reformata Ecclesiában a Tiszt(eletes) Pré-
dikátornak valō buza vetés fel nem állittathatik, 
azon okbol igêrem magamat hogy e s z t e n d ő n k é n t 
a Tiszt(eletes) Predicatornak ha t véka búzáját 
kétszeri szántásban el vettetik [Vajdasztiván MT; 
GörgJlc 141]. 1814: a ra j ta termet gabonát •• • 
mihelyt el csipeltem mindjárt az Uraság számára 
el ís vettette, nem lévén. cséplett mag Búzája 
[Buza S z D ; L L t Csáky-per L. 38. 131]. 

elvettetett semănat; ein(ge)/besät. 1719: t e t z e t t 
azt (!) az Nms Arbitrativának, hogy sem szemfii 
lévő, sem főidben el vettetett Gabonában, ugy 
semmi néven nevezhető fel kelhető Jókban az Ü 
liázasittatott Leányok részt nem v e h e t n e k 
[Süketfva MT; DobLev. I/95a]. 

elvettethet a putea puné să semene ; säen lassefl 
können. 1737: (A) Husz véka búzát mind is 
el-vettetheti a Tsatániakkala [Dés; J k 468a. — 
aCsatán, a város tőszomszédos jb-faluja lakosaival]-

elvettethetődik elvetődhetik ; a putea fi însŭmîö* 
ţ a t ; besät werden können. 1775/1781: A Felső For-
dulon is, az egy búzát ki vévén, mely mind a főidnek 
terméketlensége, mind a szakadások miat t annyi 
nem vettethetŏdik el, mint az Alsó fordulóban, de 
nem sok hijjávai, egyebek mindenek mint az Alsó 
fordulóban vettetnek [Algyógy H ; J H b LXXI/3. 
439]. 

el ve vés elvétel; luare ; Wegnahme. 7597: Azerth 
az teòrúeni megh Itelj az Actornak az nylat, Az 
eoche pedigh ha ne(m) zolgal, Az falúnak modgi* 
vagio(n) az teòlle ualo nyl el veúesbe(n) [ U s z T 
12/33]. 

elvevodik 1. elvétetik; a fi lua t ; w e g g e n o m m e n 
werden. 1834: a' Tisztŏl a ' vám láda kultsa el 
vevŏdŏ t t [K ; Somb. II]. 

2. (erőszakkal) elszedetik; a fi luat (euforţa)! 
(gewaltsam) weggenommen werden. 1801 k: vévŐ-
det el az Báts Szimion Tehene [M.fráta 
KLev.]. 

elvezet a duce; abführen. 1759: amig a Legén? 
benn éjtzakának idején véllek mulatozott volfl*' 
más oda került a lohoz el vezette az ház megi s 
koszorú gerendahoz fel kötötték (így!) annyira 
hogy a Lónak az Veres habja harmadnap mulvai* 
láttzat a földön [Szentlászló MT; Sár.]. 
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élvező vmiben részesülő; beneficiar, care are 
parte de ceva; teühaftig werdend, teühabend. 
7862; csak az ideiglenes haszonélvezeti jogra nézve 
teszem e’ rendelkezést, önként értetődik, hogy 
hasznát élvező leányaim arra semmi nemű terüht 
(i) nem fektethetnek, anyival kevésbé leend joguk 
abból valamit elidegeníteni [Kv ; Végr. ]. 

elvihet 1. máshova vihet; a putea duce în altă 
Parte; wegtragen/befördem können. 7635; Ez 
leűelűnk megh ado két moldaj (!) Calugjerek adak 
ertesűnkre alázatos keőnjőrgesek altal jelentűen, 
hogy . . . magok szűksegere tizen kétt szamu Bar-
mokat, kiket hazajokba(n) be akarva(n) haj tanj , 
megh tar toztat ta volna hűseghtek . megh en-
gettwk nekik ke(gye)l(ine)sen, hogi ha ne(m) ti-
lalmas marhak vihessek el [Beszt-Lt Miss. 102 
fej-i rend.]. 7647; Az gyermek inãr beszegeodeòt 
az Inctushoz, addig el nem vihetik teòlle az 
migh esztendejet el nem teòlti [Kv; T J k VIII/4. 
234]. 1708: az néki adatott Levelet el nem viheti 
Postán, hogj ha jobb lovat alája nem adnak mint 
az magáé [Kv; KvLt Fasc. I No. 194]. 

2. magával vihet; a putea duce cu sine ; mit sich 
uelimen können. 1569: ha Ez Ewdeó allath Clara 
Azzony az felwl megh mondoth Rezth Epithy azt 
megh bwchywlwen, Eleózeor azky megh akarna 
váltani megh fizesse Awagy ha pwztara Jdegen 
Jobbagyoth Zalytthath, az Jobbagioth Rola Clara 
Azzony El wihesse [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 
1570: es hogy oda Ju tó t volna hallotta azt hogy 
firthatyak volt chigan esthwannet hogy Te hasi-
tad megh az pap keonteset Ez keozben az pap 
ely Ment myert hogj az pénzt ely Nem vvhette 
volt Theole [Kv; T J k III/2. 59]. 1591: Ha 'penig 
Almadj balint Legenbe(n) a az o t t való lakasa-

walamy Jóweweny Jobbágyot zalitatia 
ky nem az Almadjak Jozagaból walo wolna, 
mykor ky megjen legenból el vihesse [Szava 
IC ; J H b K XIV/6. —aK]. 1653: az napon nem ment 
a török oda a táborra, hanem a ki akar t el vi-
hette mindenét [ETA I, 4 9 - 5 0 NSz]. 1710: En 
uram turöt jo szível küldőtem volna en uram 
az posta tol is el küldöm vala de él nem vilié te 
mivel az lova sánta vala [Újfalu*; BCs. — aKá-
szonújfalu Cs]. 1738: Kimpán Juon maga szuk-
mannyát kiváltván, elviheti [Dés; J k 279a]. 1793: 
az Ezüstén kivűl el-vihet egyebet [Koronka MT; 
Told.]. 

3. elszedhet; a putea lua ; wegnehmen können. 
1602; Mikor en az fogsagban voltam Kapitan 
vram peczetiűel, meg tiltotta hogi semi nemw 
marhamatt el ne vihessek az àlat, az eonneo(n) 
tyîalma alatt, reà ment Eynek czendessegebe, fel 
dűlta hazamott, három zeonyegemett el vitte, 
Eòt kenyeremett, zalonnamatt, Eòt veka zabomat, 
ezek mellett zabad volt uelle mi t t v i t t [UszT 
17/19]. 

4. elszállíthat; a putea t ransporta/căra; wegtra-
gen/befördern können. 1590: Dalkay (?) Zolthan 
Matene te t t volth tilalmath Balas Marton es Balas 
Mihalj Ellen, tü tot ta volth 9 kalongia b ú z a i a t h . . . 

deliberalanak hogj meltan el viheti, Az meny bú-
zaúal Ados volt, Azt ki veúen az teóbbith Adgiak 
megh [UszT]. 1599: weottem 3. keötelet eóreget 
. . . Az keótel ha nem leòt uolna az falkont el nem 
uihettek uolna [Kv; Szám. 8/XIII . 7 Szabó 
András sp kezével]. 1604.ŝ Az mikor termese le-
zen az gymeòlchnek negy negy keóbel gymeòlchel 
végeztünk velle hogy adunk az mikor erette jeó. 
Azt pedigh az en vramnak élteigh elys vitte. Azúlta 
hŭl ne(m) termet s azért ne(m) vihette el, s hŭ l 
pedigh el vezteglette [UszT 18/7]. 7770/7799; én 
Szabó Gergély az Város főidin építettem egy kis 
áruló Kamarát, . . . az Várossal Convénialtam Esz-
tendőről esztendőre in fl. Hung. 2 i.e. két Magyar 
Forintokba ha penig nem bírhatnám én vagy 
posteritásom azt a' Kamarát, szabadosson el 
vihessem mint sajátomat [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 289]. 1791; a melly két szál bűk f á t le 
vágatatt mai nápon az agait most hozzák, él vi-
hessé egészen ugj hogy mikor most Erdŏ t t osztnak 
újra akkor részt nem adnak hanem belé tudgyák 
[Szentháromság MT; Sár.]. 1806: Hoztak Udvar-
helyre másunnanis nevezetesen a körül lévő fa-
lukból, Moldovábol, olá országbolis vásárhelyre s 
egyebüvé el vihették el adhattak [Szu; UszLt 
ComGub. 1753 u.]. 

5. feljebb vihet; a putea face apel; Berufung 
einlegen können. XVIII. sz. eleje: hogy ha pe-
niglen valla inellik Mester büntetésbe esnék, es 
büntetésben magát nem akarná adni, és az Nemes 
Tánácsal fenyegettőznék, az Czének igassága sze-
rent buntetődjek hat forintakkal ha penig 
ineltotlannak avagy bűntelennek esmerne magát 
vihesse el az Nemes Tanács eleiben, akor ályon 
osztán az Nemes Tanács tetszősében (1) [ K v ; 
PosztCArt. 23]. 

elvisel 1. (tisztséget) visel; a îndeplini (o func-
ţie) ; bekleiden (eine Funktion, ein Amt). 7663/ 
1728: Ha valaki Falus Birosagot, kert birosagot 
erdő es liatar pasztorsagot fel nem akarna venni 
az ki erde(m)es reaja falu boszujan maradgjon inas-
nak advan azt az egj forintot az ki el viseli eret te 
[Szentmüiály U ; Törzs]. 1709: En most az Győ-
rőffi részt tartom Szeres(ne)k hogj az birosaghot 
el visellye | haliam hogy Nagy Keszeg Marton 
hazanal azt monda Papai Vram Pataki Ferencz 
Nótárius Vr(am) jelen létéb(en) : Lat t juk hogj az 
nagj részek meg tsalták, s el njomták az apro 
reszeket tŏb birosághot viseltenek hogj ne(m) min t 
az nagj reszek de tőbszőr ne terheltesse (ne) k az 
apro reszék biroság viselessel, mig az nagj reszek 
háromszor el nem viselik az birosághot [Gálfva 
K K ; Ks S. 3 7 - 9 ] . 

2. elhasznál; a uza; verbrauchen, abnützen. 
1774: egy pár eke taligát vetett vólt a ' nálunk lévő 
Erdő Pásztor Pipei Pista, hogy Fülöp Demeter 
Uram számára csinállyam meg egy Heti Jobbágyi 
szolgálatomban, mégis csináltam, de . . . Pipei Pis-
ta viselte ell [M.zsákod U ; LLt Vall. 228]. 1794: 
Takáts osztováta Szerszámaival, el viselve [Gyala-
kuta MT; TSb 17]. 
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3. (lábbelit, ruhaneműt) elhord; a toci/uza/purta 
(despre încălţăminte, îmbrăcăminte); (Kleidung, 
Schuhzeug) abnützen/tragen. 7590: Az Zolgaknak 
penigh Zegeódsegek rend zerent ez vol t : Peternek az 
Zeker uezeteönek adok fl. 20 d. Sarut az me-
nit el uiselhet. Jngre, Alsó ingre es Swuegre adok 
fl. 1 d. - a [ K v ; Szám. 4/XIX. 10. - aKöv. a 
többi szegődményesre von. részletezés, de a cím-
szóra nincs benne adalék]. 1812: Más alkalmatos-
sággal ismét őszve veszvén a Groffné a Gróffal fél 
karjáról az inget lehasogatta a Groffné el 
lopván az én kezemben adta, hogy titkon várnám 
meg. Ez megesvén Idis mostam és a Groff elis 
viselte [Héderfája KK ; IB „nemes Jánosi Ersebeth 
Takáts Joseffné gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéje" 
(28) vall.]. 1831: Egyed László hasztalan beszédű 
's tselekedetŭ ember volt, a’ Környéknek bolon-
dos Komája . . . , mások Nadrágot adtak hogy azt 
botskorba járva viselye el ö még ugy a' Templom-
bais el ment — üly bolondságaiért magamis sok-
szor meg pirongattam [Szenterzsébet U ; Borb. II] . 

elviselés 1. (cím)viselés; purtarea unui titlu ; 
(Titel) Tragen/Führen. 7655/1754: Ha valamely 
Apró béres Iffiu az ŏ nevét fel akarja szenteltetni, 
mindenek előtte kívántatik tőle hogy igen jol 
meg-gondolván magát megprobállya hogy ha ćrde-
mes-é a' Társ legény névnek el viselésére avagy 
nem [Kv; AsztCArt. 20]. 

2. (tiszt) viselés; îndeplinirea/purtarea unei func-
ţ n ; Bekleidung. 1669/1726 k.: Déés Várossának 

lészen nemes Hadnagya Biro helyén. Azért 
annak választása Annuatim légyen illyen formá-
ban a Déési Universitas Comparealván, magok 
kozzűl harmat candidállyanak, hogy a Nemes 
Vármegye a F ŏ Tisztekkel együtt azok kőzzűl, 
Communi votô et Suffragio, a mellyiket azon 
Tisztnek el viselésére méltónak, elégségesnek itil 
az maradgyon meg [Dés; J k 2 — 3]. 1756: Leven 
az becsületes Chenak Che napja az becsületes 
Chetol meg marasztattot u j j abban Che mesteri 
hivatalban ugj mint Lostaner István Uram a melj-
nek el viselesere az Isten segilje o kegjelmet [Kv; 
FésűsCJk 23]. 1764: Madarasi János őkglme a 
nemes céhmestersége elviselésével és azon hivatal-
nak szokott és szabót onussa béfizetésével ennek 
előtte bizonyos időkkel nemes céllét contentálta 
[Dés; DFaz. 22], 1785: örömmel olvastam hogy már 
bé esküdt adgyon az Ur Isten erőt és kegyelmet azon 
terhes hivatalnak el viselesire [Nsz; TSb 13 Beth-
len Zsuzsánna lev.]. 

3. (teher) viselés; suportare de servicii/cheltu-
ieli; (Lasten)tragung. 1578 eo kegmek . . . az 
zwkseges terhnek el wysselessere, es az feyede-
lem kewansaga be tellyesytessere, wetettek fel hogy 
ket forint adot [Kv; T a n J k V/3. 166b]. 1690: re-
mensegünk volt az haza terhe kõnnyebbedik de ugy 
láttyuk hogy külőmben vagyon. Melly ek (ne) k el 
viselesere ez az Ország immár tellyesseggel eleg-
telen [Ebesfva K K ; Bethlen Sámuel fej-i ut.]. 

elviselhet 1. viselhet; a putea îndeplini/purta; 
bekleiden können. 1725 : Tudom bizonyoson es 

nyüván hogy idvezŭlt Mlgos Aszszony Barczai 
Sigmondne Ászszony eŏ kglme — Nagy Istvánt 
a t ta volt Bironak Cseh Várossá(na)k Biroság; 
viselésére, maga Sánta lévén emiitett Nagj Ist-
ván nem viselhette el a Biroságot [Szüágycseh; 
TK1 Sípos János (95) jb vall. — A teljesebb 
szöv. elviseltet 2. al.]. 

2. el/megbírhat; a putea suporta; er/vertragen 
können. 1570 Minden Templumban ket predi-
cator legien De hogy azok az káplánok Terhetis 
ely viselhessek, Ew kegek Borbol bwzabol aggya 
nekyk azt myth Ennekeleote az kaplanoknak 
Adotth [Kv; TanJk V/3. 5a]. 1592 Zollottanak 
eo kegmek az limitationak nehez terhe feleolis, 
kit az miues emberek semmikeppen el nem visel-
hettenek, holot az kwwl valokis, ammit ide be 
hoznak ez varosra, nem az limitatio zerent akariak 
adni. Azért Biro vram keonieoreogion Vrunknak, 
hogi eo Naga zallicha es keoniebiclie megh a£ 
limitatio terhet kit az miues nepekjs el viselhes-
senek [Kv; i.h. J/1. 181]. 

elviselhetetlen 1. kibírhatatlan, eLszen védhe-
tetlen ; insuportabil; unerträglich. 1571 Megh 
Értet tek eo k. az Zaz vraim varoswl Az Arti-
culusokat mellyet vegezet az orzagh az vásár-
hely gywlesben Az Myes nepeknek feleole. Azért 
mywel hogy felete es ely viselhetetlen terheknek 
lacchyk eo kegnek varoswl, keryk eo kegelmet 
Byro vramat Kyral biro Vramal egetembe, hogy 

keoneregyenek eo felsegenek . . . , hogy eo 
felsege keonnyebitene Ez Nagy Tereh viselest 
az Zegen Mywes Nepekreol [Kv; TanJk V/3. 
32b]. 1594 k. Latvan penigh ezt az raitunk 
ualo nagy ínségét, es el uiselhetetlen nagy igat, 

nymellyek ide Nagyságodhoz conflualnak, 
es exemptiot, auagy Nobüitatiott magoknak 
impetraluan immunisek leznek azokis az keozen-
seges tere uiselesteol [Dés; DLt 247]. 1686 
Szava Borbala, Dobo Sophia . . elviselhetettlen 
szűksegtűl viseltettven . . . adak . Borbandi* 
Hataronn levő kaszallo Rettyeket Beli-
nyesi Ötvös György Uram(na)k [Gyf; E M L t . 
— aBorbánd AF]. 1710 Az Súlyos portiozasnak 
el viselhetetle(n) nagj volta miá leváltam Bele-
nyesi Mihály vramtol Flor 5//49 [Abosfva K K ; 
Ks 31. XXXa“J. 1739 Csulay Páll Vram 
bőven fogja ennek az el pusztult Varmegyének 
romlássat, s pusztulását declaralni kíís resz sze-
rint el viselhetetlen terh miatt pusztúlt el 
[Goncága H ; Ks 99 Csulay Imre lev.]. 1795 
nem régen a Dombai határon fel epűlt különös 
négy kővű Malma Szemben Tűnő k á r o k o t 

el viselhetetlen romlásokot és el szenvedhe-
tetlen szaggatasokot már is szült, nemzett és 
okozott [Ádámos K K ; J H b XIX/49], 1804 : 
el látván ügyünket, méltóztassanak a Birák' 
ezen igen terhes, és e l viselhetetlen B ü n t e t é s é t 
annihüálni, és továbbá Modot találni T ü z e l é -
sűnkre [Torockó; TLev. 7/11]. 1836 a n y u g h a -
tatlanság is nem ollyan nagya hogy elviselhe-
tetlen volna, vagy a miatt a maga dolgait is ne 
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iollytathatná az Ember [Bözöd U ; Pf Árkosi Mi-
hály un. esp. lev. — aTi. a kurátori tisztbeli]. 

2. tűrhetetlen, elszenvedhetetlen ; intolerabil ; 
unžulässig. 1602 Vagion sok panazolkodás mind 
az keossegteol, s mind penigh az szaz vraimtol, 
hogy eo kgmek Tanachbely vraink keozzeol 
Syakorlatossagal nehez sullios, es el viselhetetlen 
zokkal es zydalmokkal ülletnek: Eo kgmek azért 
zeretettel inthik eo kgmeket, hogy beolch Íteletek 
zerenth monderaliak vgy magokat, ülien nio-
morult allapatban affele kemeny zitkokkal es 
uehez el viselhetetlen zokkal ez keosseget . . . 
Ue illessek, hanem inkább zep zowokkal es inté-
sekkel viseliek magokat liozzaiok [Kv; TanJk 
1/1. 413]. 

3. kibírhatatlanul nehéz/súlyos; insuportabil de 
greu; unerträglich schwer. 1782 Mi rnodon az 
°lyan özvegy, és más tsak nem Alamisnával 
elő személlyekett kikhez ennek előtte az Groff 
Ur Gratiaját mutatta, vagy némellyeknek Job-
bágyi szolgálattyátt hivséges Tisztyeinek Sáfárlá-
sára bízván azzal consentalodott, de azokatis 
mostan az emiitett Praefectus Ur(am) expiscai-
van, mind el viselhetetlen szolgálat alá szorította 
[Torockó; Thor. XX/4]. 1809 : az 1662dik Esz-
tendő táján, a midőn Nemes Hazánk ä fene Po-
gányság markában kegyetlenül hányat ta tván szin-
tén elviselhetetlen Adózással terheltetnék, ä Vár-
megyékből é s Szász Natiokbol (l) állókat, bizo-
nyos Summa pénzekkel segítették [Asz; Borb. I I ] , 

elviselhetetlenül elszenvedhetetlenül; insupor-
tabil ; nicht duldbar. 1804: el rekesztette hát 
a’ Törvény a mű Bányáinkat azon Erdőnek 
Usussátol ; nem lehet hogy az Erdőktől egész-
szetí el fogattassunk, annyival is inkább Nem 
lehet hogy azon Tselekedetűnkért mellyre műnket 
nem a' Gonosz szándék, és Fel-Tétel; hanem az 
el kerűlhetetlen Szűkség kényszeritett, büntet-
tessünk, még pediglen nem a' Tselekedethez 
proportionáltatott Büntetéssel, hanem tsak-nem 
üly’ el viselhetetlenŭl [Torockó; TLev. 7/11] 

elviselõdik 1. elhasználódik; a se toci/uza; ab-
getragen/verbraucht werden. 1806 Loding vagyon 
6 mivel az 7dik el viselődőtt [Szu; UszLt XII . 
87]. 1812: A' több fel jegyzett mobüiák az öz-
vegy declaratioja szerént vagy el viselődtek 
vagy el vesztek [Mv; MvLev. Szabadi József 
hagy.]. 

2. elnyüvődik; a se uza/ponosi; verbraucht/ 
abgenützt werden. 1760 Két sáhos asztal kesz-
kenő. El viselődőtt [Kv. KvRLt X. A. 43d]. 

el viselődőtt 1. megviselt; ros/mîncat de vreme; 
verwittert. 1777—1778 A harangláb alján a 
meszet oltó színnel együtt pedig káros, rossz 

elviselődött lévén a zsendelyezés s azokat 
kelletvén renováltatni és újra zsendelyeztetni 

• •. vásárolttanak egy szekér zsendely t [Kv ; 
S T F 107. 14]. 1856 : A malomnak fedele elvise-
lődött nádból van — 's a déli szegletén az esső 
béhull [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

2. elhasználódott, megviselt; uzat, ponosit; 
abgenützt/verbraucht. 1820 Egy elviselödett 3 
Lábu vas serpenyő [Mv; MvLev.]. 

elviselt 1. e lnyűtt ; uza t ; abgetragen/genützt. 
1687 : Egy kis igen el viselt zöld selyem haló 
ővecskét [Déva; Szer.]. 

2. (el/meg) kopot t ; tocit ; abgewetzt. 1825 egy 
nagj Tagas és Széles Palota . . . aloll elviselt 
deszka Padimentuma régi Czifra mettzet vagj 
ki faragott virágos kő lábakonn allo nagj kállyha 
kementzeje [SzentkZs Conscr. 152]. 

3. megviselt, ütöt t -kopott ; ros/mîncat de vreme ; 
verwittert. 1825 (A telek) kerittése rész szerént 
jo rész szerént már alkalmasint elviselt Sövény-
ből való kert | egj más Ház régi elegyes Bo-
ronakbol való avadag Szalma és alkalmasint 
elviselt fedelű, régi elviselt kállyha kemen-
tzéjű | az egesz epűlet frontyában Deszka el 
viselt Tornatz vágjon [Hsz; i.h. 151, 382, 393]. 

elviseltet 1. elhordat; a puné să poarte; weg-
tragen/befördern lassen. 1644 Szigyarto Ger-
gelyne . Ouari István Uramektül el lopat 
volt egi Inget labra valót, s el viseltette vala az 
Uraval [Mv; MvLt 291. 400a ]. 

2. vkivel a bíróságot ~ i vkivel a (falus) bíróság 
tisztét teljesítteti; a puné pe cineva să îndepli-
nească funcţia de jude; das (Dorf)Richteramt 
durch jn bekleiden lassen. 1725 Tudom bizonyo-
son es nyilván hogy idvezŭlt Mlgos Aszszony 
Barczai Sigmondne Aszszony eő kglme Nagy 
Is tvánt at ta volt Bironak Cseh Várossá(na)k 
Biroság viselésére, maga Sánta lévén emiitett 
Nagj István nem viselhette el a Biroságot, hanem 
lévén egy Nagy János nevű Fia, azzal viseltette 
el a Biroságot [Szüágycseh; TK1 Sipos János 
(95) jb vall.]. 

elvisz 1. máshova visz; a lua/duce în al tă 
parte/alt loc; weg/forttragen. 1561 Egy Ember 
azt monda hogy azzonyom nem hágom El vyned 
az zekrent mert meg hatak hogy semyt el ne 
hagnok vynned azon az Ember el fu ta es 
azt mondák hogy semyt el nem liagyonk vynned 
mert meg vagon hagva hogy ne azzonlyok® [Ráton 
Sz; Bál. 78. — aUgyanebben a forrásban ural 
is]. 1568 Famula Laur(entii) Aztalos fassa 
e(st) in hunc modum, Ezt tudom hogy mikor 
az dezkat el akarya vala vinny Kőmies Lőrinczne, 
monda Zabo János ne vid el, azt, az azyon esmet 
monda bizony el vize(m), mert enym, az zora 
monda Zabo János, Roz hytúan roz bestye azzyon, 
bizon el nem vizeded (!) mert nekemis vagyon 
anny Rezem benne, mynt neked [Kv; T J k 171]. 
15S9 k. az pénzt el pecheted (!) az melj ladaban 
wala Annak kolchiat kezedlieŏz veöd es az en 
hazamtol el wwd (!) valamint chielekeottel [Szu; 
UszT]. 1604 minden marhaiat ki hordata oda 
hogi mikor el meggien meg agía, de sémit egi 
wiselö Zoknianal Egiebet meg nem ada, mind 
Ezwst marhaiat pozto ruhaiat mindeneket el 
wünek [i.h. 18/167 „Ambrus gergely Korondy"* 
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pp vall. — aKorond U]. 1634 : vun el . . . ket 
czere kadat [Mv; MvLt 291. 3a]. 1652 Vagion 
ismét 12 forint adossagh mellyel lóttem uolt 
adossa az J(nak), akkor mikor en tőllem minden 
egietmassat el witte [Asz ; Borb. I]. 7678 Uzonbol 
vitte(ne)k el egyet-mast ez szerent Gyalog 
zaszlo(na)k való kópia faszegekkel meg verve 
nr. 4. Korneta(na)k való kopiat nr. 1. [Hsz; 
BLt 1]. 7686; Imreh Jánostis láttam, hogy a ' 
hátán vűn el edgy kevés Lent [Madaras Cs; BK]. 
1700 : Asztis tudom hogy mikor Prelukai Mihálly 
ur(am) udvarbiroságra ment 6. ŏkrőtt vűn el 
[Kozmatelke K ; SzentkGy Luka Todor (38) 
jb vall.]. 1728 az vén Sorbán az ki most fogva 
van egj üstöt az szekeremre tön, én haza vüm, 
es el vit te ' töllem [Altorja Hsz ; HSzjP]. 7799; 
Atyafiságos Levelére Válaszam haladat ; Mivel 
oljas embert ki el vigye Nem tanáltam [Aranyos-
rákos T A ; Pk 7]. 1812: Az Asztalnéműbőlis 
a mi jobb és drágább volt mind el vitte a tisztelt 
Groffné edj néhány hitványokon kivűl [Héder-
fája K K ; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) 
grófi mosóné vall.]. 1841 : a zálogokat ma-
gakkal el vívék [Dés; DLt 109]. 

2. magával visz; a duce cu sine; mit sich neh-
men. 1568 : Marta c(on)sors Jacobi Kazy 
fassa e(st), Ezt tudom peyko Mihalhoz kerte 
vramat ez giermek el akar vele(m) Joni es 
el vize(m) [Kv; T J k I I I / l . 238]. 1570: Barbara 
Kathang Gryerne hithy zerent vallya, hogy 
lattha Mykor az Gywlay Myhal zolgaia Az lo 
farára veotte fely az Erzen Jar to Balint fya t t 
es wgy vytte ely, Eo zoltis annak az ky ely wytthe 
hogy lam ely vyzed az legent, Az azt Monta Neky, 
Ely vyzeni ha Banodis [Kv; T J k III/2. 164]. 
1581 Neminemeó okokért fogta wolt megh 
Kemeny Janosne Azzonyom az eo Jakotelky 
Jobagiat Markos Imreliet, mellyet mí eleóttúnk 
weonek k j kezessegena Jlljen móddal hogy 
Kemeny Boldisarnak Eóreók Jobbagia lezen, 
ha peniglen az Jobbágysághoz nem tartana magat 
es walami okokbol el tauoznek . . , keotek mi 
eleóttwnk magokat hogy ket szaz frton ma-
raggianak . . Ezt k j weúe(n) beleolle hogy ha 
walaki teorúennek foliasaúal el uizj az kezesek 
ment emberek lehessenek [Gyerőmonostor K ; 
KP. aKöv, a kezesek fels.]. 1589 egj kws 
penzeonk vagio(n) hozzad adom, vid el tarchiad 
el ne keoltsed [Máréfva U UszT]. 1595 Azon 
el Jndula hat uiszi felesegemet uele ennekem 
azon egy Jo akaró emberem megy monda hogy 
marton vram azt az azont el uiszin (l) eó most 
utanna kwldek hogy erchiek megy ha el akaria 
vinni [UszT 10/95]. 1606 eginehanzer iszente 
megh Chiky Istua(n)tul az zolgaiatúl hogy el 
vigye Berze Mihalne a pénzt [UszT 19/12]. 1607 
el vyn az húl zeòleosi Caspar lakik [Patakivá 
U ; i.h. 20/150]. 1629 mikor Eötueŏs Istuanne 
az halaira rea valt vala, engen (I) kere hogj hijam 
fel a leaniat Ersebetet, s ugj hiua(m) fel, hogi 
megh mossa az Annia felseö ingett patiolattiat 
s ing alliat s el vűve Ersebett , s megh mosta, 
az uta(n) hoza s ugjan o t szarazta mégis [Mv; 

MvLt 290. 185a]. 1635 Nagy Balinth . . . czi-
nal tatot vala Otvos Ianossal egy árány Gyurut, 
az melliet Lakatos Peterne vúún el [Mv; M v L t 
291. 60a]. 1639 Dániel Deakne Soré barbara 
Azony . . . Annor(um) 50 nobilis persona 
euel teőbitj mi viselteőnk adigh gondot az 
migh Feiruara jara Cziehriny Gergelyne az szeőle 
Anniok az aruaknak, az aruakat is el vite vala, 
Kireia Abirteől (!) valókat [Szászcegő SzD; 
Borb. I „Dániel Deakne Sore barbara Azony" 
(50) nb vall. „Franciscus Giereő Vice iudex no-
büiu(m) in Co(mi)t(a)tu Dobocen(si)" keze írá-
sában. - a Ér t sd : Kérői, azaz Kérőből (SzD) 
való]. 7665 el vúnek Bothazara* [Cs. Vajda 
lev. — aK]. 1697 Kopacselyi Sorbán vram Fia, 
László vram, az én szállásomroll el viven, az 
hegjesteremet el rontotta [Fog.; Szád. Zilai 
Péter kezével]. 1716 átkozott Aszszony, el 
viszsz innét engemet [Nagyida K ; Told. 22]. 
7755 én nem várthat tvan haza el vim az gyer-
mekeit Tétsi Gyórgyneni [Udvarfva MT; Berz. 
11. 85. 5]. 7776 ; Ezen Contractust el v i n n ő k 
mind ketten P. Szegedihez magához, s, Groff 
Lázárt oda hiván, subscribáltatnok . . . , e ' s z e r i n t 
el is hozók a Contractust . . , és el vivők Tiszt 
P. Szegedihez magához [Szentdemeter U ; GyL. 
St. Henter (37) vall.]. 1804 Délután Mikes bátsi 
elvitt Kozárvára, így az idö tanulás nélkül f u t o t t 
el [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 5]. 1844 
én ezt a Bivalt el viszem a Bongordba* hogy 
fel élegygyen mivel szinte el döglik [Dés; DLt 
1379. — aA város egyik határrésze (L. bongor 
al.)]. - L. még MetTr 331. 

Szk : (magzatot) hasában visz el. 1650 : Az min t 
aszt mondod, hogj az en meg holt Attyam(na)k 
néhai Vadasz Peternek fia nem volnék, az mely-
ből gyanakodnék, s az eoroksegh ne(m) illetne, 
igenis illet, mert en fia vagiok . . . , mert az Anyain 

Törvény utt ia s modgia szerint valt el az vn 
Atyámtól, engemet az edes Anyám az liasaban 
vit t el [UszT 8/64. 78b]. 

Sz : ~ i az ördög a . pokolra jut . 1573 Sophia 
néhai varga Peterne, Ilona néhai Karacon Ja-
nosne, Azt valliak hogi ot t volt az leaniais, 
hogi hallia Mond oh vristen ha meg eskesik byzon 
ely vyzy azEordegMert byzon Igen vere a n y a m a t 
[Kv; T J k III/3. 107]. - b. elpatkol. 1653 Nyer-
ges János monda nekem: Am el vittik az 
eőrdőgők az bestye hamis lelek kurva fiat Mé-
száros Petert ., Nem kár volna, s nem szán-
nám magamis a' testét megh egetni | Nyerges 
János ismét ezeket monda Mészáros Petera felől 

Vittek volna el még ez előtt az e o r d e ő g ő k 
az esse lélek kurua f ia t ; I(ste)n engemet ugy 
segülye(n) nem temetest, hane(m) égetést erdem-
lene [Ne; KemLev. 1394. — aFejér m. akkori-
ban meghalt viceispánja]. 1822 Szarvadi Farka 
Ur mérgibe kezdett ok nélkült támadni, 
engem fenyegetni, azt mondván, meg mutatom 
én, hogy ti Felesegestöl azt jár játok, a ' mit én 
fuvok, vagy az ördög el viszen [ K ; KLev.]. — 
c. elkotródik/takarodik. 1596 : Gal kowachnak vi-
tettem 12. Apró vasat, hogi az Rejbicz zekeret el 
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keziche, hogi az eordeogh el vigie eo kegmet 
Innét niakunkrol [Kv; Szám. 6 /XXIX. 77 Bachi 
Tamás sp kezével] hogy az ördög vinné el. 
1675: az D(omi)nus I. házamb(a) jővén, engemet 
igaz iámbor Nemes Embert, elsőb(en) rutul szi-
dott, vak kutyanak eztis mondván hogy az 
ördög mind Apástol tégedet vit t volna el [Kv; 
TJk VIII/11. 359] * vigyen el az ördög, ha 
kárhozzam el, ha . . . 1573: Orsolia Mezaros 
Balintne Azont vallia hogi palochinak az felesege 
Mongia volt hogy az Eordeg eotet ely vige ha 

hazban lakyk Mert nem Twgia Michoda Min-
denkor benne dĕrembeoz [Kv; T J k III /3. 237]. 

3. (valahonnan) elszállít; a căra/transporta (de 
undeva); (von irgendwo) wegführen/fahren. 1550 : 
mykoron zekely gergely az peres ffewldrewl, az 
kelesth ely wytthe wolth, azkoron, Jz t rydy myhaly, 
zekely gergelth reya akarya wolth keresny [Mányik 
SzD; BfR II. Reg. VI]. 1561 ket hold tizta 
bwza vala aztys el vyen (!) [Ráton Sz; Bál. 78]. 
1568 Joannes barbel, de gyalw, iurat(us) fass(us) 
e(st), hogy az mely zoloth En zabo gorgnek attam, 
nem at tam vele az földet aky az zolo vegybe 
vagyon, hanem vgy at ta hogy arról az foldrol 
zabo gorg el vige az Saytot az o foldere, annak 
az zolonek a vegybe a kyt en neky a t tam [Kv ; 
Tjk ' l I I / 1 . 204]. 1591 Vagyon Meg Az pyspok 
Mayraban (!) 9 zal fa, varosé, Az Teobytt Az 
hydt Chyualo vraim fogtag (!) el winy [Kv ; 
Szám. 5/1. 115]. 1604: ketten látok . . . hogi 

fazakas palne másod magaual nagi Terhet 
wizen wolt el az gŏrfi János hazatol [Keresztúrivá 
U; UszT 77c] | minekeŏuk nagy nylwa(n) walo 
karunkra hantak es rontottak hazainkat teöb 
tarsawal egyetemben wgy annira hogy 
hadakat, zekrenieketh, aztalokat, padokat, kit 
el wittek, kit elwagdaltak, pohár zekeket azon-
keppe(n) wagdaltak el [i.h. 15/23]. 1613 Egh 
zeker zena fuemet meg kazalt a es elvytte [HSzj 
szénafű al.]. 1633 : mikor Zőcz Falnak az felesegett 
el zőktetek ejel, akkor Zőcz Palnak minden mar-
hajatt fel raktak es el vittek [Mv; MvLt 290. 
l32a/2]. 1672 A Tóruenj mind kett felet bizon-

ságra bocziata. Az Actort, Doceallia hogj eő 
rea az eö Uer attyafiarol szállót, es eö mint uerus 
haeres magais birta a peres földet, pacificutn 
dominiumaban leuen foglaltak ki kezeböl uit te el 
Gabanaiat az Inct(a) [Kászon; BLt 3]. 1706 
Fa eszközökből vit el három nagy csöbröt, 
negy fel kéz csöbröt három saj tár t egy kártyát 

három désát [Kőrispatak U Pf]. 1735 
égj szekér veszszőt el vűn ezen erdőből [Mező-
madaras MT; Berz. 15. XXII . 10]. 1792 fel 
gyűjtötte Sinkovits János Ur(am) az Felesége 
részéről lévő Sogorságait és négy Szekér 
Szénát el vittenek [Berz. 16. XL. 5]. 1840 k. A 
Hajtás a Disposition által adja Számtartonak 
azon Czedulát, mellyek mellett őlfát vittenek 
el [Gŏrgény MT; Born. G. XXIV/h Csiki Sámuel 
lev.]. 

Szk : lepcdõbenjpokrócban viszik el. 1604 azt 
akarta wolna hogi wgi wertek wolna meg o t görfi 
Jánost hogi lepedőben wittek wolna el onat [Ke-

resztúrivá U UszT 77c]. 1736 u: gróf Apor 
Sándort az akkori fiscalis director nótán 
keresi azért, hogy valami jobbágyot repetálván 
tőle Pálosról, az két cancellistát le vonat ja s 
úgy elvereti, pokróezba vitték el őket [MetTrCs 
446]. 

vhova elszállít; a transporta undeva; ir-
gendwohin wegbefördern/führen. 1573 : Mond Kapa 
Mihalne az santanak vyd ely Amaz bort Amoda, 
eo kerdy howa esmet Mond Amoda eo Elétte 
Nem Akarya Megh Newezny, hanem Swgwa 
Mongia megh az Santanak [Kv ; T J k III/3. 60]. 
1585 : 18. Octob: Hozanak 2 Hordo Salétromot 
feyedele(m) zamara 2 zeker vywe el 5 lóra 
fyzettem Tordaig f 1 d 25 [Kv; Szám. 3 /XXII . 
18]. 1603 Ez wtan el wiuök az János wram Zol-
gaiual, az tot martonne cziöribe [UszT 17/22]. 
1610: penzennis ueőnk bort magunk szamara, 
mindezeket el uiueók Barassoba [i.h. 4. 9a]. XVII. 
sz. v.: Tudom hogy Gabir Janosne Azzonyo(m) 
az Szekely András vram hazatol Egy Gulya 
(!) Tyúkot 11 Czirkejevel edgyűt el vit vala az 
magha hazahoz Szekely András holta uta(n) 
[WH. Joannes Fazakas (54) jb vall.]. 1748 : 
ada Nékem Korda Sigmondné Asz(sz)onyom 
. . . egy Nagy arany Lánczot, s két szép drága 
köves Medállyokat egy kis Ládátskában bé tsi-
nálva . . . , el vim ugjan a’ parantsolt hellyre a ' 
portékákot [Szentk. Sig. Palffi eccl. ref. Kányá-
diensis* pastor vall. — *Kányád U]. 1810: Blós 
Mihaüa . . a maga Cselédgyeit is el vitte a’ Szŏl-
lŏbe a ' Szászokért dolgazni, hogy a ' Cselédgyei 
pénzt kapjanak [Adorján MT; Born. G. XIV. 1 
Latzko Andrásné Abel Anna (40) ns vall.]. 1843 
a csizmadiáné csizmáit Simonfi Gabrissal ketten 
vitték el az eklésia Erdeje árkába [Bágyon 
TA; KLev.]. 

5. e lhaj t ; a mîna; wegtreiben. 1628 az fiais 
megh mondotta hogy Apa az melj tehenet . . 
el vwnek az Sz(en)t Martoni sokadalomkor szinte 
ollian vala mint az Bakos János bátyám Tehene 
[Mv; MvLt 290. 18a]. 1653 : Vitt el a ta tár ö l -
vesről* tíz marhát, tehén barmot [ETA I, 116 — 7 
NSz. — aNagyölyves MT]. 1704 lovat hogy 
vinek ell latam [Kovászna Hsz; HSzj P Nic. 
Hegjeli (70) jb vall.]. 1731 : mikor külön méne 
Gyárfás Mihály az attyátol nígj tulkot vin el 
onnan [Sszgy i.h. St. Miklós nobüis de S.Sz. 
György (54) vall]. 1782 Báró Jósika Dániel 
Ur maga Személy essen Tseledjeivel felesen el-
menvén Borsára, és onnét ej jel az okolbol hir 
nélkül occultě a Ménest ki ha j to t t (!), es magá-
vol, a maga Jószágában elis vitte [Kv; J H b V/9]. 

6. bekísér/visz; a escorta/conduce/duce; (ein)-
führen/bringen. 1750 : (Végh Katót) az Zas gĕrgneh 
Ely akarya volt Thoromba vitetny, Es wgy leot th 
fodor Balazne kezes Erthe hogi ely Neh vigek 
De sem azt ne(m) Thugia My vettke volt, sem azt 
hogy Myn Maradót „volt [Kv; T J k III /2. 6]. 
1582 Mutata ez Rengeo Annát Igiarto Georg, 
hog az volna eggik farsangos, es Nem volna eo-
rókseghe Mondek en. lere chak Biro vram 
eleybe, el vym azért en az Rengeo Annát [ K v ; 
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T J k IV/1. 52]. 1619 én is megbízván magunkat, 
szordítám az legényeket, mondék fogjátok meg 
az bestye kurvát, vigyük mi magunk az basának 

., amaz lator török megfutamodék, ezek az 
mi legényink ugyan megfogák és vonni kezdék, 
hogy mi elvigyük az basához [ETA II, 177 BT]. 

7. elhurcol; a duce/lua pe cineva cu de-a sila/ 
cu forţa, a ridica; weg/fortschleppen. 1569 
Maylat Jstvvant mykor el wywek az olta zol-
galtam bernald balast [Méhes MT; VLt 7/692]. 
1582 Rosa Consors Ioannis Luch fassa est 
Ieowenek hertelen az eorizeók es a' lakatosnet 
ki az zekeren fen fekzik wala es el zwnnyadot 
vala, le vonak zekereól, es ártatlanul el wywek, 
nag Zitkokal, es Ighenys werek az Azzont [Kv; 
T J k IV/1. 7]. 1588 Monda Pascha vayda . . . 
Bestye kwrwa fia ream rohananak Mezítelen 
fegywerrel meg foganak Meg keotezeonek (!) 
az vtzara ky vonanak ereossen meg verenek 
rangatanak vgy anyra hogy az gattia le czwzoth 
rollam az Ingemet az nyakam fele fel vontak 
vgy hordoztak az vezan mezitelen ülyen 
rwth modon rwth zidalomal ell vinek engem az 
Talas gergely vayda hazahoz [Zsákfva Sz; WLt 
Luc. Barlas jb vall.]. 1600 Mi akkor ottho(n) 
woltunk mikor az dúlok rea mentek az eŏ kegmek 
hazara, akkor wittek el ereözak alatt eőket [UszT 
15/26]. 1631 : mondgja vala ezt az Aszony hogj 
ne vigjetek el edes fiajm, soha nem elek teöbször 
ebben az uetekben1 [Mv; MvLt 290. 239b. -
aA paráznaság, vétkében]. 1658 : Borjú György 
. . . Az tatárok vitték el [Züah; EM XLIII , 301]. 
1676 Egy Bocz Istvánt , kit az tatárok vittenek 
el, most is oda vagyon, annak egy fiát mondják, 
hogy Debreczenben lakik, jó deákos iffiu legény 
[Kajántó K ; BfN Fasc. 63]. 1753 mü meg fogok 
el vivők az Ur(am) Udvaraban egj darabég az 
hajánál fogva [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 67. 
31]. 1784 a Biro lljés András liozák fogva Csáki 
Györgyöt s elis vivék a Biro házához mint egy 
éfélekor és más nap dél utánig at ŭlt kalodába 
[Béta U ; IB Agilis Kŏzepsŏ Széjes István (43) 
vall.]. 7806 Pataki Is tván . . . kérte hogy leg 
alább a portékáit hadd rak ja el . . . de ezek nem 
engedtek, hanem tsak el vitték azt mondván 
hogy ot t a pajtássai 's azok el rakják [Torda; 
UszLt ComGub. 1753 u.]. 

8. elragad/sodor; a lua/duce cu sine; fort/ 
wegreißen. 1562 Ezen a télen vivé el a város 
malmát az árvíz fársángban [ETA I, 17 BS]. 
1625 az Gatt kötésén alol mingiart mint egj 
három lepesni szelliessegint(!) ualo porondos 
kòueczes es liazontalan feoldet ismertwnk hogj 
altal szakaztot volna az uiz, kit ha az uiz el ne(m) 
uizen ez utannis az Azzoniom Jobagja birhattia 
[UszT 176]. 7662 : az árviz el vitte az eo kegyelme 
füvit [HSzj árvíz ah] 1672 az kyraljfalui hataron 
az teren ualo szénáját mind el uitte uala az uiz 
[Ádámos K K ; J H b K XXI/16]. 1789 : az árviz 
egy Rétről a szénét rendül el vitte [Abosfva K K ; 
GyL. Tóth Ferentz (45) árendátor vall.]. 1843: 
A' kérdés alatt lévő Helynek azon részit 
is . . . a’ Nyáron kaszálás t á j a t t egy éjszaka haj-

nal felé lekaszáltatták, s’ az árviz elvitte [Bodola 
Hsz; BLt 12]. 

Szk : ~ i Isten Isten magához szólítja. 1604: 
In anno praeteriti temporis 1601. vgyminth Z e n t 
Georgy Púnkestnap keozben (így!)ft Viúe el 
Isten egy Atiankfiath hadba maradasban keoz-
züleònk Kachio Balast. Sofaluith,b kinek mara-
danak aruay [UszT 18/49. — aA felkiáltójelezett 
rész az és valószínű tollban maradása miatt így 
olv.: Szent György és pünkestnap közben, azaz 
a jelzett évben ápr. 24-e és — az ó-naptár sze-
rint — máj. 27-e — az ú j szerint — jún. 6-a 
között. bA.v.F.sófva U]. 

9. elmos/hord; a spăla/căra; fort/wegschwem-
men. 1590 szaldoboson az Eoroksseg Dolga 
felöl Elszozor (!) oztottuk keoztunk az viz elen 
való teoltest . . . azt fogadtad hog meg teoltód 
gongyat viselied melinek the Semykepen töltes-
senek Gongyat nem viselted Három Helyen 
való Eorokssegemet vitte el az viz az te meg 
nem toltesed mya mind foldestol kertestol [UszT]. 
1818 : a ' Fekete Ügy Martyán (k) NNyu-
gotrol a ' fekete űgy vize folyása szomszedságok-
bann . . ennek nagyobb részit a viz el vitte 
[Bikfva Hsz; EHA]. 

10. eloroz ; a şterpeli/fura ; jm etwas entwendeü-
1568 Michael zochy iur(atus) fassus e(st). Ezt 
tudom hogy egy zolgalo leanyomtol egy gerez-
nat vittek vala el az zolobol, Es azt az g e r e z n a t 
monostoron En Kochys lazlonal leltem meg. 
Torúenyel tot tem enyeme [Kv; T J k I I I / l . 199]. 
1570 az félperes panazolkodyk volt azon Neky 
hogy Az alperes parthazewe Kathalin Jllieö 
Tyztelettlen dolgokat keoltet hozzaya, hogy va-
iamy Approlekot Arán fonalat es Selmeth vytte 
volna Ely [Kv; T J k III/2. 53]. 1591 : Egiko* 
hog el alvttunk volna, eb vgatast kezdenk hallani, 
az giermek kezde mondani, kel fel hamar, 
mert bizoni el vittek az louat, az oruot vgattia 
az mi ebwnk [Kv; T J k V/ l . 143]. 1596: tudom 
hogy . . - Istua(n) . . . egy eztena(n) lakotli ez 
Janossal Onna(n az major haztol vjnek 
el. 12 veder ordat, egy keritto (?) sajtot, kėt 
teòmlòt ke t t j mechettek, az iob iob felet el viúÇ^ 
[UszT II/2B. 107 „Olah Radúl az Aniade falúj* 
eztenan való major" vall. — aMadéfva Cs]. 1610 
ieot uolt uele egj rab kezde bezelleni sirú» 
hogj eő nekj 50 forint arra marhaianal teőbbet 
uittek el az Toluaiok [UszT 4. 9e] | eg' louamot 
setet pey szeòrit keottettem uala ki az fyre mo; 
char newy heljbe, es onna(n) . . . el Víuek Valamj 
gonoszul eleó emberek [i.h. 23]. 1639 Selie 
Tamasne Fassa est . . . Szüagi uram . . . monda 
ennekem, ania bizoni felek hogy el vittek & 
lovat [Mv MvLt 291. 200a]. 1645/1664: Tudom 
aszt, hogy Péczi Mihályné egy bé kötőt gyűszu 
pénszt vűn el Molnár Györgynűl [Khv; HSzjP]-
1681 : Tudode lattade, nyüvan és h a l l o t t a d é 
kicsoda volt az a' ki az Borbelly János Ura^1 

hazatul a’ Tekenőtt él vitte, el lopta volna Ecza-
kanak idein vagy nappal és mikor vitte viszsz* 
Éjjeli vagy Nappal? [Dés; DLt 445 vk]. 1769'-
magam is bé mentem vala a pintzébe s láttam 
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bogy felesen volt a bor a mellyet ki eresztettek 
volt a hordobol; effelett a kortsomárosné aztis 
monda hogy négy máriás árra pálinkáját is el 
vitték [Szu; IB]. 1820 Bása György is haragha-
tik, mert utollyára a ' néhai Bárót meg-beretvál-
ván, a ' leg jobbik beretváját el vitte Mellyért 
a' Báróné őtet elé fogta, 's a ' Beretvát Szegyen 
valva elé kellett adni [Várfva T A ; J H b F. 48 
Imreh Miklós (19) vall.]. — Valószínűleg ide 
vonható adalék még HSzj kasza al. 

U* (önhatalmúlag/erőszakosan) magával visz; 
a duce cu sine (satnavolnic, cu de la sine putere, 
cu forţa) ; (gewaltsam, willkürlich) mit sich nehmen. 
1590 k. : Az En Timafalwy molnomnak az feolseo 
gattianal, Ludaym fiaywal Egyeteomben ot Jar-
wa(n) az viz mellet az En saiat feoldeme(n), rea 
meont es ketteot vagy harmatis megh vteot 
benneok, es el vittek, meollyet (I) . . . Nem Mi-
Welheteot volna [UszT]. 1593: Nagi Demeter 
Gallia az iffiu Buzai Matias egi sakba 
liztet vwn el, az Apiais annak vtanna hogi ezebe 
veotte, vitte el onnat [Kv; T J k V/ l . 364]. 1600 

ott uolta(m) az haznal hogy oda jeŏúenek 
az dúlok, zekereke(n) is jeottek uala oda egymást 
igen vjnek el : De azt azért ezembe ne(m) vette(m) 
hogy Hegy Bálinth es Lazlo Pal valamit el vittek 
volna [UszT 15/27 „Thomas Orbán de Hoggia" a 

Jb vall. — aHodgya U]. 1604 wala miek lelkek 
kiwwl wala mindent el wwnek [Korond U ; i.h. 
18/167]. 1653 Mondotta a szegény panaszló: 
••Mikor német jő, az mégis hágy valamit, de a 
magyar semmit nem hágy, mind elviszi" [ETA I, 
87 • NSz]. 1662 ket gjermek Tehenemet vidte 
el az praedaiaskor a czjordabol [HSzj gyermek-
ekén al.]. 1699 a' földemről őt kalangja buzamat 
elvitték [Dés, Jk]. 1700 tudom, hogy sok bo-
Uuinokot vűnek ell innen Zagombol ugian azok 
az be jött kuruczok [HSzjP]. 1745 : Diosi 
Şamuel Vr(am)at . . . adorialvan à maga Házában 
eltaszították, és mint őreg beteges ember fel 
Uim kelhetvén à főidről, à Ládát Kamárájábol 
Pénzestől edgyűtt elvitték [Torda; T J k I I . 37]. 
1762 : ell menének Lukáts György nevezetű 
béreshez, és az ő szekeriről a Lanczot erő szakoson 
ell vivék [Bögöz U ; IB. „Nb. Georgius Tóth 
Junior" vall.]. 

12. elszed/vesz; a lua ; wegnehmen. 1588: 
Chyan János, chyan Lazlo Eznek wala, Az eó 
mhgok kazalo feóldeókeón, Eggikteól Erdeóteleki 
el wyve Az kopiat, es neki hayta Az kopiawal 
l^erecsen Sz; WLt „Chyoma Myhaly perechyeny, 
Báthory Sigtnond Jobagia" vall.]. 1592 Jhol 
a* mihaly märhaia vegietek abbwl J g a z a t ; Az 
keotes zerint Jgazatis tezen vala mihaly de az 
király birak mindé (n) marhaiat ell v i t tek vala 
[UszT]. 1750 egy puskáját zálogban el vitte, 
es mindeddig is eltartotta [Told. 3]. 

13. elhord; a căra/duce; wegtragen. 1584: 
£heremy ferencz . . . vallia mikor Kappa 
Bartosne megh hala, Mingíarast minden mar-
haiat hazy ezkeozet Teremy Peter vyn es takara 
fi maeg eg Awag' ket hordo -Meh Sertis vonata 
ky a’ pinczebeol Teremy peter es hazahoz viwe(n) 

ot Arultatá ky magának Az Kapa Bartosne 
eóreóksegy feleol ha Teremy peter kezebe keolteke 
vagy Nem, Abba(n) semmit Nem tudok [Kv ; 
T J k IV/1. 330]. 1814 Aztís tudom hogy az 
Erdőből vittek et felesen Fá t mind a Groffné 
számára mind a' Circumjacentešekére [Banyica 
K ; BfR 117/1]. 

14. XVII. sz. eleje Az Gal Ambarus leaníat en 
kerem megh Czureös Mihalnak az kendeöt enne-
kem adak ena valek Naznagiais, az Bekes István 
lovain viveok el [Kurtapatak Hsz; HSzjP. — 
aGal István jb]. 1628 az en vratn az mii 
az hazassagnak erejere nrzuî abba(n) semmi nincz 
hanem abban impotens, es az mint az Attiam 
hoz<za> engem el vit mostannis ollian tizta zűz 
vagiok [SzJk 21]. 

15. feleségül vesz/visz; a lua de soţie/nevastă; 
zur Frau nehmen. 1641/1642 Berze Mihaly uram 
viue el elsebben(n) Desffalui Anna aszonyt, az 
uta(n) ugy ra?ne az n?nnye Desffalui Susanna Tar 
Mihaly uramhoz [Mihályfva N K ; J H b XXII/37] . 

16. kb. átvesz; a prelua; übernehmen. 1730 
ã regi asztagbol ã buza fereg mind meg ő t te 
a búzáját Csak az rosa 's konkoly maradót. Egy 
Sido het het polturán vékáját mind el viszi vala 
égét bornak de én nem adtam [Noszoly SzD; 
Ap. 4 Só János deák Apor Peteméhez]. 

17. (folyóvizet vhol) át/keresztülvezet; a con-
duce/dirija (o apă curgătoare) prin ceva; (Fluß-
wasser irgendwo) hindurchleiten. 1625 Ágoston 
Jmreh megh eleteben czinalt uolt egy furez mol-
not, es az malomnak arokiat az mj zena fuuunkeo(n) 
iiitte uolt el. m?lv mia mi nekünk igen sok ka-
runk uolt, mert az uiz az my saiat eöreoksegunket 
zena fuuunket minden nap zaggattia es karosittia 
[UszT 22a]. 

Szk : ~ i a nyomot. 1689 Mi edgy néhányszor 
vivén, el veszett marhák(na)k nyomát az Hidegh 
kuti határra, lát tam magamis, hogy Hidegh 
kutiak az Fejérvármegyei Bogáti patakigh vi t ték 
el az nyomát, ot t adták fel az Bogátiak(na)k, 
ott vették azokis fel [Kucsuláta F'/Ks 67. 46. 
21]. 1775 Oltszemi Kelemen János ŏkreis el 
károsodván ezen szek mezeje nevű kertből olt-
szetne az nyomot az Sű tŏ patakaig követe oda 
Bodokis el érkazék, és ottan edgjűtt azon nyomot 
által az Borza völgy nyakáig el vivék [Oltszem 
Hsz; Mk II. 2/71]. 

I l i valamely település h a t á r á n a károsul tak lopot t , e lvesze t t 
levágot t á l la t nyomára b u k k a n t a k , a szóban forgó te lepülés 

lakosainak a nyomot s a j á t h a t á r u k széléig kel le t t k ö v e t n i ö k , 
ill. vinniük, és o t t a tőszomszédos fa lu h a t á r á n a m á r — é r t e -
sítésre — o t t várakozó szomszéd fa lus iakuak á t kel le t t a d n i o k . 
Amennyiben á t a d h a t t á k a nyomot , n e m ók, h a n e m a n n a k a 
fa lunak lakó i t é r í t e t t ék meg az elveszett vagy m i s k é n t e lká -
rosodot t á l la t á r á t , amelynek lakói n e m t u d t á k vme ly m á s , 
tószomâzédos településnek á t a d n i a nyomot . 

18. elvesz; a lua (cuiva ceva) ; wegnehmen. 
1607 Miért hogy az Vásárhely gywlesben el 
viúek áz Colosuariaktol az Aknakat, Ngod penig 
meg igliire hogy modot mútat honnan vegyek 
meg summaiokat. Keonyeorgwnk Ngod(na)k az 
Varos mellet meg tekintue(n) az sok zegeny ehe-
zeo keossegtwl zedtek azt fel, kik inost sirnak 
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Rinak îrte talallyo(n) modot benne honnan con-
te(n)taltassanak [Kv ; RDL I. 80]. 

Ha. 1582: El vym» [Kv; T J k IV/1. 41. 
•Értsd elvivém]. 

elvilat ha tatlnn tagadhatatlan, vitathatatlan ; in-
contestabil/discutabil; unleugbar/bestritten. 1855 
A' mi a malom hasznosságát illeti az el vitatha-
tatlan sŏ t rend kivül szükséges ezen malom, 
mert se Nagylakon® se a szomszéd falukban nincs 
több gátas malom 's ezen malom éppen akkor 
jár midőn öszszel és hó menések által okozandó 
árvizek miatt a’ Marosi hajós malmok nem hasz-
nálhatok [Maroskoppánd A F ; DobLev. V/1393 
Dobolyi Bálint kérv. - *AF]. 

elvitel 1. máshova vitel, elvivés; ducere ín 
altă parte/alt loc ; Wegführung/beförderung. 1600 : 
kertwk wolt Teòrue(n)ire es kezesre az Alpere-
sekteól vgy hogy i t t az zeken walljëk el dolgunk 

., de mégis az ydeò eleòtt walo el witel mia 
el tar tot tak penzinkbe | egy kis ladatis ne(m) 
adott volt ky az Alperes aztis hazahoz witet te : 
Azért azt mondo(m) hogy Azoknakis az el witele-
ert hatalmon vagio(n) az Alperes [UszT 15/41, 
128]. 1623 egi hatar keovenek hatalmasul való 
ell viteliert [HSzj határkő al.]. 1843 mi Veressel 
egyíit látva a ' dolog roszra fordulhatását elébb 
ö, azután pedig én a fogadobol el távoztunk, 
részemről én sokat munkálódván a Pekárik on-
nani elvitelin, s el hivásán [Dés; DLt 586. 24t. 

2. vhova való elvivés ; cărat, ducere, transpor-
taxe ; Wegbeförderung/transport. 1631 kglssen pa-
rancziolliuk hwseghteknek, hogy Praefectusunk 
requisitioiàra az elesnek megh szerzese dolgàba(n) 
minden segetseggel legyen kiuvàltkeppen 
pedig, a’ mi elest hol szerezhett, azok ala szeke-
ret es lcuakatt adgyon, hogy el szallitàsában 
es viteleben fogiatkozàs sohul ne essek [Törzs. 
Fej-i rend Medgyes városához]. 1817 k. eztet 
a Levelet a' mai napon . . a Tkts Praefectus 
Ur parontsolatjabol az elvitel véget által adattam* 
[Héderfája K K ; IB. Ütő Bálint t t lev. - aEgy 
Getzi Martzi nevű embernek]. 

3. elszállítás; transportare ; Wegbringung/be-
förderung. 1570 Az Thorday azzont valaztygh 
Thyltotta mynd az haznak ely adasatwl es Mind 
Marhavanak ely viteletwl [Kv; T J k III/2. 196]. 
1582 Nagy Balasnakis az füipozky el vitelekort 
vezet volt el egy lowa wgy annyra hogy xnyhelt 
haza Jwtot t myngyart megh holt [Kv; Szám. 
3/V. 48]. 1671 : az méh sernek megh vételekor 
megh kostolta az méh sert, s teczet, a-nnalr utanna 
penigh az fel tőltesnek idején megh kostolta 
szekeresse, s mondotta néki, hogy néki ne(m) 
tetczenék azon méh ser, megh kellet volna uyob-
ba(n) visgalni, hogy ha azon méh ser tőltetetté 
fel el vitelre, mellyet megh kostolt [Kv T J k 
VIII/11. 146]. 1726 mint lett azon bornak el 
vitele és el folyása nem tudom eszre sem vehetem, 
mint hogj i t tas voltam [Mezőbánd MT; Berz. 
XV/14. 4 - 5 ] . 1839 a Czéh Ladája el viteliért 
egy fiakernek [Kv; AsztCLev. Perc. 31]. 

4. (önhatalmú/erőszakos) elszállítás/hordás; 
transportare/cărat (cu de la sine putere, cu forţa); 
(gewaltsame, wülkürliche) Wegschaffung, Abfuhr. 
1599 (A) Buzanak az el uiteleerth BethlenFar-
kas Vram engemeth az szekre hiút az kegtek 
teoruenye terhenis hagioth [UszT 14/51]. 1605 
chyonkitas rabok fogdosasa, es marliainknak 
zwntelen való el vitele esset [Kv; TanJk I/l-
508]. 1639 kegielmesen Parancziolt uolt Nagod, 
hogi Nemzetes Sepsi szekj Vzoni Beldi János 
uramon, az negj szaz forint Penat az ország ar-
ticulusa ellen ualo Cziekkedetiert, tudni 
ülik Daruas Geőrgnek felesegenek megh foga-
sáért es iouainak Potentia mediante el uiteleert 
Nagod exequalni Parancziolt uolt, meljet 
exequaltunk is uolt, Czik szekben Kozmáson 
ualo uduar hazanal [BLt 3]. 1662 : menedekre 
fogh valami kalibak elvitelibeol [HSzj kaliba 
al.]. 1739 Nagy Sármásrol el szökött Dumitrás 
Jovon nevü Jobbágj bonuminak alattombann el 
vitelekről való Inquisitio [Kendilóna SzD; TKl]-

5. elhordás; cărat, ducere; Abfuhr ; 1589 •* 
mint hogy teis Nemes Ember vagy Enis Nemes 
Ember vagiok az feold el foglalasertt es az keort-
welynek el viteleert az Decretom tartassa sze-
rint való Maior Potentia(n) vagy erette Annak 
felette az mely keortwelt elvittel az beocziuewel 
keuáno(m) megh teolled [UszT]. 1784 reggel 
. . . szemeimmel lát tam midőn mentem voina 

kalangyálni, hogy a ' Tihaiak jö t tek a ' praedált 
és . . . által lopott Búzának* el vitelére [Galgó 
Sz; J H b K LIV/8. 7. - *Ti. éjjel a tőszomszé-
dos Galgó határáról a sajátjukéra á tvi t t búzának]-

6. elhordás/sodrás; căratul (de apă) ; Wegsch-
wemmen. 1730 Nemes Városunk Hidgjainak szer 
felett való Viznek áradása miatt lőt t el romlási és 
el vitelei, úgy annak renov altatásanak Tehetet-
lensegűnk iránt való propositiojara . . . Expedialtuk 
Kolosvárra* Nztes Irsai Istva(n) Atyánkfiát eö 
kglmet [Dés; Jk 401. - *A gub-hoz]. 

7. kb. elvezetés; ducere; Ab/Wegführung. 1582: 
Keovetkezik füipoczky El menetelire walo zeke-
reseknek es wezetek lowaknak el witelyre wal° 
keólchyeg. Zabotkay Marton wizen három lowafl 
wezetek lowakat deesig, a t tam f. 1/50. Czako 
Ambrus wizen két lowal wezetek lowakat deesig 
f. 1 Húnyady Tamas wizy negy lowan az 
wezetek lowak pokroczayt Deesig f. 2 [Kv ; Szán*. 
V/3. 45]. 

8. elhajtás; minare; Wegtreibung. 1600 Hog? 
penigle(n) tizen niolcz diznoiokat ki fogtak az 
be haitoth diznok keözeöl . . . , az v tan az kapita(tf) 
izenetire sem attak ki, mellieknek mindeniknek 
kwleön terhit kowettek, . ., az tizen niolcz ma ſ ' 
hanak beöchwit, es hatalmasul walo el witeleert 
az nagy hatalomnak terhit [UszT 15/71]. 1604: 
Istua(n) azt mo(n)da hogy az J . eökre el vitel® 
hjreúel volt ez fogolj Burza Peternek [i.h. 1W 
164]. 1668 Küucz Simon . . . az lovak el vitel1 

felől semmit sem tud, asztis addálván hogy hal-
lotta hogy Szentpáli János Uram el liaytattá 
az Ura Betlen János Uram iuhait, de eöis bizoö? 
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mindenet el hordat ta Szentpáli Uramnak az 
miét Novayban találta [Nagysármás K ; BfR 
57/51]. - L. még HSzj 1 7 3 - 4 vércse al. 

9. elhurcolás; duce cuiva cu forţa, ridicare; 
Fortschleppung. 1579 : En az Maylad el vitelekor 
Jókora Inas valek [Altorja Hsz ; HSzjP] . 

10. elemelés/orzás; şterpelire, ciordire; Ent-
^endung. 7629 En nem latta(m) sem tudom 
sem teöjenek eluitelett, sem gjimŏlcz hordását, 
sem mente viselesett, sem penigh kesinek eöue-
nek el uitelet, hogj Nagj Ferenczne el ui t te volna 
[Mv; MvLt 290. 185b]. 1633 : En azt ne(m) 
hallotta(m) az mikoro(n) Bandi Ferencz az szál-
lóját az harczanak el uitelere igazította [Mv; 
i-h. 119a]. 

11. kilopás; f ú r t ; (Weg)stehlen, Diebstahl. 
1589 k. monta magiari Tamas hogi ad ele az 
pénzt pechyetllyk megh Az kapitan vra(m) pe-
ehietiuel de ereouel el nem vitte, Az el vitel eyyel 
volth | Az penznek el vitele feleol Azt felely 
tellyesseggel Az mith Byrtalan János semiben 
nem kwleömbeoz [Szu; UszT]. 1837 az Ex-
(ponen)s Urnák Clenodíumaí voltak mind-
ezeket Felesége Ferentzi Mária asszony alat-
tamosom a Férje Hodor Károly Ur liire és tudtán 
kivűl el pakolta . . . és bé vitte Kolosvárra . . . 
s mais ot t vágynák . . . , mellyeknek elviteléért, 
és viszszá hozni nem akarásáért eleget versen-
gettek edjűt t [Doboka; Bet. 1 Pákai Dánielné 
Benkő 'Su'sánna dom. biróné (40) vall.]. 

12. kivivés/vitel; scoatere, exportare; Austra-
gen/fuhr. 1747 Marton András örmény . . . a’ 
M. k Guberniu(m) determinatioja ellen i t t Tor-
dán Czéhos hellyen a Mészárosoktol sokadalom 
napján kivűl, . . . bárány bŏrökŏ t meg vásárol-
ván szekérreis rakta, és . . . meg indítván, midőn 
vötte volna eszre hogj a' szŏts Czéh vigjaztatt 
azon bőröknek el vitelire, ugjan edgj Tordai 
Czéhbéli Mészáros Mester ember hazához bé 
állította [Torda; T J k III . 122]. 1809 Tetsi 
István Magyar Országra szalonnákat vit t , s’ . . . 
attól nem tüalmaztatott . kéntelenittetett a ' 
Város azon Szalonnák (na) k Tetsi Is tván által 
Való el vitelit meg szenvedni, ne hogy ettölis 
mint Pataki Istvántol a’ Város meg pereitessék, 
és hurtzoltassék [Szu ; UszLt ComGub. 1753 u.]. 

13. kivitel (temetőbe vitel) ; ducere ín cimitir ; 
zu Grabe tragen. 1608 Holt megy hidelue(n) 
egy szegeni Ieoueue(n) Ember Beretlialmy zaz 
el temetette(m) valammi parazt Emberekel verem 
Asastol el vitĕletol fizettliem d 45 (Kv Szám. 
126/IV. 125]. 

14. kb. elszöktetés; răpire ; Entfiihrung. 1595 
Az decreto(m) tartasa szerent liaszanira Jöuese-
dert felesege(m) el uiteledert az nagj hatalmat 
mondom liozad Az felesegemhez is azt mondom 
• • • miuel hogy hite melleól el ment azt mondom 
hogy hitetlensegynek terhen uagion erette [UszT 
10/9 6]. 

elvitet 1. máshova vitet /hordat; a dispune să 
fie dus/cărat, a duce/căra; wegbringen/tragen 
lassen. 1560: Temeswary András wyteteth el 

egy zewld stameth nest Snbath, Egy skarlath 
Tórók Nyak subath [ JHb QQ Temeswary János 
reg.]. 1582 Catalin Zekel peterne vallia, La t tam 
hog Éppel Ianos pap eo maga, Zekel Balasnenak 
az Annia mikor halwa fekwnnek teolle eg on 
palazkot vyn el Másod Nap esmeg ez Ianos pap 
ket leannial Niozoliaiokatis el vitete az haz berbe 
[Kv T J k IV/1. 87]. 1592: egy zabliamath vi-
tet te vala el, ki tizenket forinth creó . . . 
vagy a ' zabliat vagy az Arrat adgia mėgh e ċ 
kgme [UszT]. 7602 ; ezen kyul maradót eó Naga 
adossa az Halaz Gergely Arwaynak mind Azokal 
az eggyetmassokal k j t András Deák az Arwatol 
el vitetet volt [Dés; GyK]. 1604 : Hazamnak 
Padlaiat mind fenieo dezkait . . . el uitette hor-
dat ta . . . azon az helien ualo negj cziereznie 
fámat le vágatta [UszT 18/19]. 1731 Admone-
álják Atyafiságoson Inczédi Joseph vramat, Hogy 
a ' melly Hellyeket az egész Atyafiak nagy ká-
rokkal hirek s' Akarattyok ellen bé kerteltetett , 
a ' kertet eŏ kglme vitesse el [Kv; J H b X L I I ] . 
1768 egj hoszszu erdölő Lánczát el vitette [Uzon 
Hsz; K p IV. 258]. 1781 Lát tam . . . hogy 
efféle ágakot â mellyek az udvar számára vágat-
tak es i t t maradott nyesödekeket, fa t es ŏszve 
szedegetvén el vit tette [Csóka MT; Ks]. 

2. vhová v i te t ; a dispune sä fie cărat undeva, 
a căra ; irgendwohin tragen lassen. 1570 Es 
mongia Neky hogy Kowach Kalara Kere thy 
hogy Zabo Balinth hazahoz Menneh es ky hozna 
onnath Mert az Labat megh zegtek volna, Eo 
ely ha t ta az kenyeret* es oda Menth onnath ky 
vontha az haz eleybe, Es azonba Jwt oda fodor 
esthwanByro, es oztan eo vytet ty ely onnath 
Mas házhoz hogy be keozzek (!) az Labath [ K v ; 
T J k III/2. 57. — *Ti. kenyeret árult]. 1590: 
23 Április Adatot Byro vram feyerwary Josanak 
egy Bochvkat vitette volt el vrunknak vi t tek 
Tordara [Kv; Szám. 4/XXI. 23 Kis Is tván sp 
kezével]. 1653 „Uram, három hete hogy haza 
vittem feleségemet, s nehéz hogy ily hamar el-
jöttem mellőle; hanem ezt a nyolcz ökröt sze-
kerestől én kegyelmednek adom, ha a lisztet* 
elviteti kegyelmed, embert állat ide a szekér 
mellé" [ETA I, 128 NSz. - *A török táborba 
elindított lisztet]. 1679/1681 Ha Hunjadon az 
ollyan vetemény el nem kél pinze(n), masuva 
is az hol el kelhet eŏ kglme el vitesse szekéren 
[Vh; VhU 675]. 1729 Mlgos Groff Erdélyi F ŏ 
Conimissarius Kornis István Uram (na) k eŏ Nga-
nak Szamosfal vara amelly egy pár Malom követ 
igirtünk volt az Rosahegy allyi és Malatoi* Mar-
hás Emberekkel Vitesse "el [Dés; Jk 387b. — 
*A város üyen nevű két részéből valókkal]. 1778 : 
tartozzék B. Intzédi Pál B. Intzédi Elek(ne)k 
husz veder vinczi Majorság jo bort űrmős bornak 
szüretenként adni ea tamen Conditione, hogy 
maga küldjön edént a Vagy hordot és Magais 
tartozzék a hová fog tetzeni el Vitetni [Alvinc 
A F ; Incz. XI . 17a]. 

3. elszállíttat; a dispune să fie transportat , a 
t ransporta; wegbefördern lassen. 1570 : Lazar 
Imreh vytette el, az Zena fenekbely feoldekreol 
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az tyzedet [Gyalakuta MT; Bál. 1]. 7573 Erze-
bet Nereges (!) Matene Azt vallia hogi hazaban 
Zaygast hallót volna ky Ieo aytaiara, azomba 
lat ta hat gergel es Imre deák felesegestwl ot t 
alnak, meg Zydia gergel Imrét Illen zowal, Te 
Bestie kwrwafy meg dwltad hazamat, Az felesege 
Mond vay Nem dwlta hane(m) en vitette (m) 
ely Marhainat onnat [Kv; T J k III/3. 230]. 1633 
vitesse el az Sendelt [HSzj zsindely al.]. 1682 
Mikor az mi kgls Urunk eo Nga onnét mindé(n) 
javait confiscaltatta s el vitette, akkor mindenek-
ről szamot adot Tovab való szamadassal nem 
tartozik [Kv; RDL I. 161]. 1731 A Maroson 
Famüia Preajudiciumára erigált Rév-Hajot vagy 
el vitesse Inczédi Joseph vram vagy ha nem 

. . vagdaltassák el [Kv ; J H b XLII] . 1850 
Malom kŏ el van készülve tegnap előtt a kŏ tsi-
nalo nállam jár t azt jelentvén hogy a kŏ készen 
van s hová hamaráb menyünk utánna mert szük-
sége van az árára ha pedig el nem hózzuk másnak 
adja mert készen van a gazdája a ki mingyárt 
el viteti [Kadács U ; Pf]. 

4. önhatalmúlag elszállíttat; a dispune cu de 
la sine putere să fie t ranspor ta t ; willkürlich wegbe-
fördern lassen. 1591 k : Az Euictor be jeó ha 
Euincallia az feòl felóll (!) melyból az búzát el 
vitette az J [UszT]. 7604 : volt ennekem het veka 
buzan (I) vetet vetesem az Betlenfaluy hatarban 
. . . , arrais ra kwldeot es meg aratat ta hatalmasul 
es el vitette [UszT 20/274]. 1702 : akkor mikor 
Vass Dániel Ur(am) ŏ kglme inne(n) errűl a főld-
rűl ell vitette az Czente Ura(m) buzajat, Czente 
Ura(m) verette félen az harangot, es eö kglme 
kiáltott Tolvajt [Pulyon SzD; Wass. — Gomb-
kötő Pál (60) ns vall.]. 1724 azon kaszált fűreis 
rá küldvén az Ur . . . fel gyűj te t te el vitette 
[Gergelyfája A F ; J H b XXVII . 2]. 1790 G. 
Kornis Sigmond Ur eŏ Nga, két versen a ' 
kész szénát el-vitette, két izben pedig . . . Va-
dászat alkalmatosságával fel-égettette [Szásznyí-
res SzD; Ks 33 Szásznyíres IV. 15]. 1796 Olasz-
telki Tit. Kolumbán Sámuel Uram . . . Kinde 
Netyifor . . . nyüas háza u tán lévő kaszállojábol 
egy jo Szekér szénáját készen fel takarítva, tsak 
a maga tettzésinél fogva hatalmasul el vitetett 
[Kük. ; J H b XX/23]. 

5. e lha j ta t ; a dispune să fie mînat, a mîna ; 
wegtreiben lassen. 1592 k. Az el mŭ l t hús hagió 
hetfeón latom az vtan hogy el vitété Abranfalvi 
Boldisar Sándor Lukacznak egy yneo tehenet 
az Adósságért [UszT]. 1594 : Volt Mén lois, de 
Matkai Ferencz vra(m) v j tet te el az Menesbeől 
[Somlyó Sz; UC 78. 7. 8—9]. 1670 : az hol most 
eő Nagha Lovay vadnak, ab antiquo az Vas fa-
míliának számokra való volt, onnétis ő Nagha 
vitetné el lovait es üt te tné* az magha fűvellŏ 
hellyire, mivel eő kglmeknekis nyaratszaka na-
ponkint kivántatik [Mezőméhes TA; Wass. — 
•Ér tsd: cövekeltetné]. 1706: egjszer négy Csit-
ka já t ell vitette Hejasfalvára* [KvAKt Mss 
261. - 'Héjjasfva NK]. 

0. bekísértet; a dispune să fie escortat/condus/ 
dus ; (hinein) führen lassen. 1572 : Igen mongya 

vala az Byronak Thamas dyak, vytesd el amaz 
veres Bestie kuruaffiatt [Dés; DLt 182]. 

7Ĕ elhurcoltat; a dispune/face să fie dus/luat 
cu de-a süa, a dispune să fie r idicat ; fort/weg-
schleppen lassen. 1570 : Martha Zonkolios Matthias-
ne . . vallia, hogy egy kor . . Nemy azzonyok 
keryk volt Eotet hogy kezes lenne Vegh Katho-
ert, Eo nem akart lenny, Es az Zas gĕrgneh Ely 
akarya volt Thoromba vitetny, Es wgy leotth 
fodor Balazne kezes Erthe hogi ely Neh vigek 
[Kv; T J k III/2. 6]. 1588 Kendi Sándor rea 
kwldeoth felesegemet meg fogatta, ell vitette 
vaydahazara tiztartoyawal, az fiam erte m e n t 
az anyaert eo magan valtotta ky [Zsákfva; WLt 
Luc. Barlas jb vall.]. 1759 (A) Báróné kinek 
ígérte köntesit azért hogy a Boszorkányok 
által vitessék el B. Apor Lászloné Aszszonyomot ? 
[Altorja Hsz; HSzjP]. 

8. ? á tvétet ; a dispune să fie preluat ; über-
nehmen lassen. 1595: 10. Április. Azon oraban, 
hogy Tiú.iez (!) Istúan Deák Wrúnk ö fge komor-
nyikya mennyekzeien az Ajándékot fel kel vala 
muta tni , Külde Biro W. hogy valahonnét egy 
zäp feier zönnyeget hoznék, meg izenteffl 

hogy sohút p(er) f 6 zönnyeget az mostanj 
háború időbe oda valót nem ta la ln j : hanem egy 
volna p(er) f 7. ö kme lassa ha el viteti, vgy vi-
tete el ŏ kme [Kv; Szám. 6/XVIIa. 126 ifj . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

elvitetés 1. (önhatalmú/erőszakos) elszállíttatás; 
transportare (la o dispoziţie samavolnică/datá 
cu de la sine putere) (gewaltsame, wülkürliche) 
Wegschaffung. 1638 Desen lakó Vitézlő czisz-
madia al(ia)s Szabó István, hoza minekünk az 
Ngod Evocativa paranczolattyat, melyben paran-
czol nagod, hogi . . Desi birohoz menven es 
megh irt csismadia Ur(am)n(a)k. hazaban, sze-
mélyé szerint való meg fogatasaert es tŏmlŏczben 
tetetesiert, es ruhazattyanak az eő hazabol való 
elviteteseert nyolczad napra asz Nagod szemelie 
eleiben ok adasra elő allani tartozzék | czima-
dia Istvannak . . megh fogattatasaert es ruha-
zattyanak megh mondot hazabul hatalmosul 
való elvitetisert (!), az brevis processus szerint 
nyolczad napra az Evocatiojanak tenora szerint 
ok adasra az nagod szemellye eleiben evocalok* 
[Dés; DLt 400. — aTi. az előbbi szövegrészlet-
ben említett dési bírót]. 1775/1802: Grof Haller 
György Ur a Bezdédiek* szénáját két versben 
Salamonba0 egyszer pedig Gorbora0 vitetvén, 
az edgyik fatens Gorboi Puskás Ursz, oly descrip-
tioval adván fel a szénának el vitetésit, hogy maga 
is ot tan volt, amikor . . . Grof Haller György 
Ur Gorbora vitette a szénát a Nyikita Pojánájábol 
[BSz; J H b LXVII/3. 129. - "Bezdéd (SzD) 
lakosai. b- cSalamon és Csákigorbó SzD]. 

2. bekísértetés/vitetés; escortare; (Ein)führung. 
1806 és . . . a Sátoromban lárma esvén viszsza 
mentem, és el vitetését nem lat tam [Torda; U s z L t 
ComGub. 1753 u.]. 

Ha. 1638: elvitetisirt [Dés; D L t 400]. 
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elvitetett elhordatott ; căra t ; weggeführt/trans-
portiert. 1781 betsűllőtték az el vi tetet t Erdőt 
40 Szeker fára [Esztény SzD; Told. 6.]. 

elvitethet elszállíttathat; a putea dispune să 
fie t ransportat ; wegführen/befördern lassen kön-
nen. 1738 Hadnagj Atyánkfia ő kglme . i . 
Deszkát az hol találtathatik kitől egjgjet, 
kitől a mennyi lehet el vitethesse ŏ kgme, árrát 
mindazáltal meg-fizetvén [Dés; J k 5 0 7 b - 8 a ] . 
1749 ; az meg számot nem ád Tisztartó Uram 
semmijit se vitethesse el onnét [Noszoly SzD; 
Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 

elvitethetés elszállíttathatás; posibilitate/putinţă 
de cărare; Möglichkeit der Wegbeförderung. 1815: 
a’ Tktts U r \ a Leveles Ládáknak el vitetthetése-
kért Pert indított az Exponens Tkt t s Asszonyb 

ellen a Nms Kolos vármegyei Tkt ts Generális 
széken [K ; Somb. II . - aSombori Farkas. bSom-
bori Elekné Palatkai Klára]. 

elvitetik elszállíttatik; a fi t ranspor ta t ; wegbe-
fördert werden. 1783: minthogy . Barcsai Ger-
gelyné Aszszony eó Nga Jobbágyainak tanáltotta-
nak ezen Botskáék Dévai Péter nevezetű akkori 
Tisztartó repetaltatván tőrvenyessen fel-is adat-
tak s, el-vitettek volt [Szamosfva K ; Eszt-Mk]. 

elvitető elszállíttató, fuvaroztató; care a dis-
Pus transportul/ducerea; der jenige, der die Weg-
beförderung ausführen läßt. 1754: A szénát 
Gorbo* felé vitték kik voltának az el vitetŏk nem 
tudom [Csernek SzD ; J H b K XXXVII /4 . - aCsá-
kigorbó SzD]. 

elvitette az általa önhatalmúlag, erőszakosan 
elszállított; transportat (de el cu de la sine putere, 
cu for ţá) ; von ihm (gewaltsam/wülkürlich) weg-
befördert/geführt. 1591: Enis az en zegin Allapa-
to(m) zerint nemes ember vagiok, az el vitette 
buzat beczyen keuanom meg tólle [UszT]. 

elvilettet elszállíttat; a dispune să fie trans-
portat ; wegbefördern lassen. 1598: A t tunk egj 
Gyalai wen Embernek nagi sirankozasara biro 
v ram eleot ket zal faert kit az Zemetbirak el vitet-
tetek volt f 1 d 2 [Kv ; Szám. 7/XVI. 38]. 

elvittetés 1. elvitetés ; căra t ; Wegbeförderung/ 
fülirung. 1775/1802: senki is a Néhai Mlgs Grof 
I^rat a széna elvitettetésiért in jus nem attrahálta 
[BSz; J H b LXVII/3. 121]. 

2. bekísérés, escortare, conducere; (Ein)füh-
rung. 1818: Unokám . . el Vitettetésekor még 
Keményebben fenyegetett [M.régen M T ; TLt 
Rraes. ir. 321-hez Palatkai Anna fiához]. 

3. katonának való elvitel; încorporare, luare 
la a rmată ; Einberufung (zum Müitärdienst), Aus-
hebung. 1815: Katonának assentáltatván . . . MVá-
sárhelyi Szántó Kók István . . . Feleségének Béres 
^rsébethnek nevezet t férje el v i t e t t e té se u t á n t e t t 
Szerzeményeinek Conscriptioja [Mv ; MvLev.]. 

elvitt 1. elszállított; t ranspor ta t ; wegbefördert. 
7580: Az alpóres Az el vy t marhat azon alla-
patba kewanta helyheztetny, Mint hogy volt mykor 
el vytte, ohert wyat t wóth, az el keoltert mást 
veot [Kv; TanJk V/3. 227b]. 1747: Az I. Nagj 
Miklós alt(al) el vitt Marhak(na)k bonumok(na)k 
feleis reám nézendő [Torda; T J k I I I . 125]. 1756: 
azonn Gernyeszegrŏl el vi t t Ládákból distrált 
vólna másoknak vagy adott, vagy el ajándékozott 
vólna [Kv; TGsz 51]. 

2. (önhatalmúlag/ erőszakosan) elhordott/szállí-
t o t t ; cărat/transportat (cu de la sine putere, cu 
forţa) ; (gewaltsam, willkürlich) weggefíihrt/be-
fördert. 1596: tüalmatth tettem az alperes ellen 
kwddettem wala Rea zolga leaniomott . teob 
segedimvel egyetembe (n) egy keorteowely famra, 
az al peres erre Rea uigyazwa(n) Rea tamadwa(n) 
szolgamra fayawal palchayawal Nem hat ta meg 
zednjk (!) w pediglen masnapra Jwt twa az 
alperes mind hattalmawal zette zedette wkre(n) 
zek<e)ren el uit the hizzük hogy wolt niochi ke-
beol az el uit keoteowel (!), k i t t hazahoz hozotth 
[UszT 11/5]. 7600; si iuris az Inuasioert es haza-
mon walo hatalmaskodasaert az maior potentianak 
terhit mondom hozzaia es prosequalom raita. El 
witt marhamat penigh duplawal az árticulus 
tartassa zerenth restitualtatni kewanom [i.h-
15/79]. 1615: Lazar Ersebet ielenti . hogy az 
el mult napokban czicziobana lakó Kelemen Mi-
hály hatalmasul Jobbagia hazara menuen, es ayta ia t 
ablakatt be teŏretuen Jobbagiat fogva vi tet te 
marhaiat el dulatta parancholiuk serio . 
hatalmasul el foglalt es dult marhaiokot feöldeo-
kŏ t t , el vit zolgaiat Jobbagiatt Kelemen Mihalial 
meg adassa [Bál. 41. — aCsicsó Cs]. 1691: Tudod-e 
az elmúlt 1690. esztendőben, mikor néhai zágoni 
Mikes Pál Havasalföldiben lévén, gróf Tököli Imreh 
urammal bizonyos számú kuruczokkal irrumpalt 
Erdélybe Zágonbana . . Néhai Jankó Tamás és 
Boldizsár, Vajna Orbán és Pákai Tamás deák 
uramékot a maga parancsolattyábol ölték-e meg 
és akasztották fel . ? azoknak a megírt meg-
öletett nemes embereknek és másoknak micsoda 
javait prédáltatta el Mikes Pál vele való kuruczok-
kal és az elprédált jókban, lábas és ezüst selyem 
marhákban micsoda részt vett és mikben partici-
pálódott s kik kotyavetyézték az elvitt nemesek-
nek javaitb ? [Hsz; SzO VI, 4 2 9 - 3 0 vk. - a H s z . 
bAz utolsó négy szó rendjének nyüvánvaló megzava-
rásával az nemeseknek elvitt javait helyett, hiszen 
az előzményben a megnevezett nemeseknek nem 
elviteléről, hanem megöletéséről van szól. 

3. e lhaj to t t ; mîna t ; fort/weggetrieben. 1598.š Az 
megj neuezót hazamra Jó t ra Tulaydon hatalmaual 
Azzokal kikel eó akkart wite wagj witete . . . egy 
borius Tehenet es egy harmad fw wnnöt (!) tehe-
net . . . melj hazamra Jóuessert az nagy hatallom-
nak terhet kóuet<óm ra>yta az el wit marhákot 
bóczwjeue<l keu>anom megj [UszT 13/1], 1764: 
Az elvitt sötét sárga kantza [HSzj 173 sötétsárga 
al.] | az I el fogatván, főldős Vra complanált 
érette, bizonyos summa pénzben, s ugy restitual-
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t á to t t az el vit t lo ã Karos(na)k [Torda; T J k 
V. 224]. 

4. elemelt/orzott; şterpelit, ciordit; entwendet. 
7666; Noha az D. Anak hűtős embere es darabantya 
uolt az akkori p(rae)dalo űdŏhŏz kepest nem 
otalmazhatta az Ura jouait hanem hol mi remensegh 
alat ŏis niúlt holmi johoz . . mely el ui t t jokot . . . 
ez ideigh Ura ellen el titkolta s megh nem adta 
[Marossztgyörgy MT Ks 67. 48. 31]. 

5. elhordott; cărat ; weg/fortgetragen. 1771: szá-
mát az általak le vágott és el vitt fáknak ki tudná 
meg mondani [Kersec H ; J H b 93. XIX. 6 J . 

elvivćsí elvitel; ducere ; Wegbeförderung/trans-
port. 1690: Mert Urak fö, s, nemes Emberek Öz-
vegy Aszszonyok Arvak udvarházaira. Papok ha-
zaira való száŬás absq(ue) omni respectu meg volt ; 
akar mi rendbeli Emberek és az Szekely vitézlő 
rendek Lovainak, marhainak postara való el vivese 
[Ebesfva, Törzs. Bethlen Sámuel fej-i ut.]. 

elvivő elszállító ; care transpor tŭ/duce wegbe-
fördernd. 1730: Riisch Ur(amna)k adott diseretio 
borért Hfl 14 Den. 48 1/2 azt ki vono s el vivo 
legények(ne)k Den. 24 [Kv; Szám. 56/XIX. 18]. 
1765: őkegyelmit el vivő szekeresnek mint hogy 
bajos uton és időben mentenek fizettünk 8 R 20 xr 
[Kvh; HSzjP]. 

el vizel le vizel/h úgyoz ; a urina pe ; anschiffen. 
1731: Láttam, hogy az maga háló hélyitis el vizel-
lette [Szentlélek Hsz; HszJP], 

elvon 1. elhúz vhová ; a trage (undeva) (irgend-
woliin) weg/fortziehen. 1635: az eo szekerett 
ugy vevők megh Negyed fel forinton, es mingiarast 
el vònòk [Mv; MvLt 291. 40b]. 

2. elhúz vhonnan; a trage (de undeva) ; (irgend-
woher) weg/fortziehen. 1630: Latta(m) hogj eges-
seges volt az az Phüep Pal lova, mert egiszer ugja(n) 
Nagj terhet raktunk vala rea de jol ei vonta 
mikeppen holt mégis azt sem tudom [Mv i.h. 290. 
217a]. 

3. elhúz/távolít; a t rage/îndepărta; wegbringen, 
entfernen. 1638: el vontak az feöldet az pincze 
oldala meleöl [Mv; i.h. 291. 163a]. 

4. elhúz/ránt; a trage/smulge; fort/wegreißen. 
1591: Sophia Georgy kowacline vallia . az 
Eotweós Rea Indult vala chakaniawal. Az Vrat 
kere vala Iere Vra(m) waghd megh Az essez lelek 
Curwat, El Vonak feyerdinet hamar onnat [Kv; 
T J k V/l . 113]. 

5. elhúz-von; a trage la o par te ; wegziehen/ 
schleppen. 1639: valtigh Czaptak egj mást . . . , a 
fòldre is eset vala Garczo Gergely otis czapdosak 
egy mast, en Istua(n) Deákot húztam egj fele, mas 
feleŏl megh albert kovacz vonta Garczo gergelt, 
igj nehezen vonuk el eöket egj mástul [Mv; MvLt 
291. 172a]. 1726: Tordai ur(am) engem erőltet 
vala hogj vagjam be a hordo fenekit, felelék ŏ 
kg(ne)k én bizony nem vágom, a ki ot t benn ivot 
vagja bé ha kel, azonban Tordai Marton ur(am) 
fogá a szekér rudgjat a ' Jobbágjokat meg riaszta s 

el huzák s vonak a korczomaros kezeböl a Kovács 
Peter ur(am) kapujáb(a) ot le esék a bor a szekér-
ről s el folya [Mezőbánd MT; Berz. XV/14. 11]. 

6. levon/húz; a trage jos de pe (cineva) ; heron-
terziehen. 1573: eok vtanna Mentenek es az gazban 
talaltak hogy le Niomta . . . es very volt, onnat 
vontak ely rolla [Kv; T J k I I I ] . 7630; az tűzhelyre 
le niomtak Szeŏke Petert Szanto Marton feleseges-
teöl s igen verik, Szanto Marton az hasan ül Szeöke 
Peternek, az felesege penigh torkon fogta es ereŏs-
sen verik, ugj kezdem ozta(n) el vonni Szeöke 
Peterröl eökett [Mv; MvLt 290. 203aj. 1639è. a 
legénj . mindgjart ot belem kapa, engem 
ketszeris az feöldre eite s az Aszonj nepek vontak 
el rólam [Mv ; i.h. 291. 184a]. 1640; C s e t r i András-
né . . . azt mondja vala, hogy im az apám az lábá-
nál fogva vonta el az legént, az szolgáját, az fele-
sége hasáról, s arra való búsultában bujdosott el 
az apám [Mv i.h. 212a—5b átírásban 1]. 

7. levon/ront; a dărîma/strica/desface; abschaf-
fen/reißen. 1577: A z Espotal gattyanak el z a k a d a s -
sat meg Értettek eo kegmek keryk azért eo k e g m e k 
Byro vramat tanachyawal hogy . meg l á s s a k 
my legie(n) az oka az gatnak el zakadassanak, ha 
az Bonczyday Gergel kerty è vagy egieb, ha penig 
vgy talaltatyk, hogy Bonczydai gergel kerty art al-
más az gatnak eo kegmek vonnyak el [Kv ; T a n J k 
V/3. 1 5 0 b - l a ] . 1589: Demeter deák es Zabo Tha-
mas feoldere . . . rea ment az Varos, miért hogy 
varasebannis kertelt vala hoza, de az b i r ó n e ( J ö ) 
banta, monda Zabo Thamas Ihol ha Jámbor az 
aniatok vonniatok el de miért hogyh az biro e l a l l a 
melleoleo(n)k az Varas nem ban ta hane(m) vgy 
haza Jeouenek [Szu; UszT]. 1605: János deák 
azt monda hogy az kert folyasnak ket helyet 
rendölt volt es az houa az kerteth keseben r e n d ö l -
tek az vtan mind Lofejek es egjeb rendekis egy 
arant tar tot tak es azt az kerteih vontak el az 
Andrasfaluiak azt az kerteth (így î) [i.h. 19/95]. 
1778: ot tan Legitimo modo Admoniálám hogy a 

mely Jászoly Kertett , és az Nyárád Vizének árkot 
ásttak harmad nap alat onnit amovialyák, az 
Jászolly kertett pedig el vonnyák [Msz; Bet. 7]. 

8 . kihúz/vesz ; a scoate/lua; h e r a u s z i e h e n / n e h -
men. 1599: az mely menes louat az bwdes z e k 

patakaba Kergetenk Jnkab hizzwk hogy az bara-
bas Mihaly Menes louaj voltanak de meg nem 
foghatank bennek az besthiekben hogy Jde J ŏ y w n k 
farczadba* Cziereznieiert raita. de ha meg foghat-
thúk volnais nem haznaltunk volna vele mert most 
el vonna barabas mihaly alolúnk es my gialog 
maradnank [UszT 14/15 „Fazakas Job uduarhely* 
vall. — aFarcád U]. 

9. máshova von; a atrage în al tă par te ; liiiiz*' 
ehen. 1776: Ki vólt az, a'ki azonnal mind abbaö 
járt, hogy Groff Lázár János Urffival való 
beszélgetésnek alkalmatosságátol az Aszszont, 
Kornis Ferentzné Aszszony ő Nagyságát, és 
nyát Kornis Anna Kis Aszszont el vonnyák, nţ* 
formán tehát vonták meg ezen alkalmatosságtól-
és ki hová hit ta ŏ Ngokat azon estve ? [Nsz; Gyk 
vk]. 
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10. á thúz/búj ta t ; a trage de partea s a ; hindurch-
senken/fechsen. 7667; Tudom . . . mikor enim 
vala az az szelő (!)* hogy el vonta elhomlitotta 
szólómét, mely czielekedetjert egy néhányszor 
ki tördeltem szőlőmet az szőlejebői [Kv ; RDL I. 
J48g „Nagy Enyeden lakó Bakos I s tván" (32) nb, 
előbb kv-i lakos vall. - *Értsd: szőlőtőke]. 

11. kb. máshova rendel/von; a sustrage, a da 
euiva ordinj a ordona să meargă in altă pa r t e ; 
anderswohin bestellen. 1687: Mikor az Nemes 
Vár(me) gye rendeli az Joszágot vár építeni, azo(n) 
kivűl el nem vonnya, az Hadnagj, az Joszágot 
semmib(en) [Szilágycseh; GrammTr VI I I Nagy 
Márton (44) csehi ispán vall.]. 1774: a ' Tisztek . . . a 
Szolgálo Jobbágyokat az Uraság Szolgálattyátul 
el vonták, azért veszet a meg mondot Gabona 
aratattlan . . az akkori Udvari Birois Sos Ferkŏ 
a Joszágbéli kűlsŏ Jobbágyokat az Uraság Dolgá-
ból el fogta es maganak ara t ta to t t s kaszáltatott 
véUek [Mocs K ; K S Conscr. 36]. 

12. kb (időt) elvesz; a răpi (tiinpul); (Zeit) weg/ 
m Anspruch nehmen. 1774: Voltak fogyatkozá-
sok Tiszt Uraimék Gondatlanságok mián a Termés-
ben Tiszt Uraim eő kigyelmek Törők buzájok-
nak Jobbágyok által let t kéttzeri meg kapáltotás-
sok el vonta az Udŏt , és embereket [Mocs K ; i.h. 
78-9. ] . 

13. elszed ; a lua/confisca; ab/wegnehmen, 7588; 
latam hogy vtannam Jeo Pascha vayda . . . meg 
fwtamodwan eleotte hat ell eytettem egy Jzak 
bwzath azt eo fel veotte s el dwgta, E n magamat 
az vtan ell ere esmeg el akar a vonni egy Sak bwza-
math [Zsákfva Sz; WLt. Luc. Barlas jb vall.]. 
1^92: latam hogi zakanne az Tot Js tuanne zeole-
Jeben az eleo ruhaiatt meg rakta zeoleouel . . . 
Három zotior barazkis vala nalla, ki t o t teolteot 
volt meg barazkal . . . el ranta anaakis eggiket 
^ot Istuanne, es hogi az masikatis el akarna 
teolle vonni, az giepwre essek le zakanne [Kv; 
T j k V/l . 305 Orsolia, Bodor Mihaline vall.]. 
1609; Áznak vtana vgi mjn t ket t eztendeowellys 
Jeott az vra lewellewellj Jde panazlanj hogj teolle 
az korj varas zolgaja Simon Istwan vonta el az 
W a t [Dés; DLt 318]. 1617: Akkor Estue hogy 
ezt az Makfalui Embert megh foztot tak az Abla-
ko(m) alat kialtani kezde . . . Ihon megh foztanak 
Mind zabliamat zwremet el vonak [Mv; MvLt 
290. 26a]. 1637: az Tora nem küldhet, mer t az vass 
^ieörgi Uram szolgay az mit t az szolgáinknál 
Es Embereinknel kaphatnak mind horgostol el 
von(n)iak. es az mit nallok kaphatnak megh 
fozttiak [Noszoly SzD; Wass]. 1638: Hegies tòrò-
mòtt meg fogta az lovam oldalan cziak alig ohat tam 
meg magamott Hegies tòròmött el vonta [Kovász-
na Hsz; HSzjP]. 1647: János Jeőuen idě Colos 
uarra az Vasarra az Szaz fenesi re tben valami 
la t rok ratalalvan magat erőssen megh vagdalva(n) 
az louat teölle el vontak [Kv; T J k VIII /4 . 241]. 
1*72 A.: Boldisár Vajda . . . én tőllemis von el az 
adon fellyűl harmad fél nehézek aranyat [T; 
Törzs.]. 1757:: a mit iniquė el húzott vont ta r to t t 
Egri ur(am) refundáltassák, Istentől vészi Mltgs Gr 
ur(am) jutalmát ha az szegény földhöz ragadott 

nép mellett fel szollal [Fráta K ; Ks 101 Cserei 
György lev.]. 

14. elvesz; a lua ; ab/wegnehmen. 7638 ; azt ki 
latta(m) bizoni azt az keves pénzt ki iuak, s 
lopak kezebői, ez az Pato Istók oluasta s elis 
vontt az Penzben [Mv; MvLt 291. 147a]. 

15. meg/visszatart; a păstra/reţine; (zurück)-
behalten. 1786 : ezen részen az én tudtamra meg 
egy sem vonta el az Dézmát nemis opponalta 
annak magát [Torockó; TLev. 4/13]. 

16. lefog, visszatart; a reţine/opri; zurück-
halten. 1603 Chaplar Janosne Ersebet Azzonj 
. . . vallia Az Nemetek . . . zwrit is el vontak 
volt az biro vra(m) zolgaianak. aztis varga Ja -
nosne ket dutkan valtotta ky neky [Kv; T J k 
VI/1. 691]. 

17. kb. (vmilyen pénzösszeget) megvesz vkin ; 
a lua/percepe (o sumă); (eine Geldsumme) zurück/ 
(ab)fordern. 1646 Marko Matyas az Czenek kö-
zönségesen azt mondta in publico el vonatok 
raytam az 3 forintot [Kv; MészCLcv.]. 1746 
à négy forintokat maga fáradtságáért akarta, 
és akarja az A. el venni, mellyétis contra leges 
fraudulenter akart az A. el vonni az In . . . 
Interestis vet t és útollyára is à tiz forintokért 
tizennégyet akart húzni az A. az egész Summát 
hogy amittallya i tütetet t [Torda; T J k I I I . 22]. 

18. megvon; a-i retrage cuiva ceva; entziehen. 
1700: A Cs: Keresztúri* földes Urak el vonták 
a ' Predicator quar ta já t [SzJk 329. — 'Ér t sd : a 
Csicsókeresztúron (SzD) birtokos]. 1725 még 
Erdéllyben Suhult az Militiának . . . el nem vonták 
az Discretiojakatt [Ivánfva K K ; Ks 83 Miske 
Imre lev.]. 1756 : Balog Uram az Uraságtol ren-
deltetet kenyerünk el vonván, kételenitettűnk 
medio tempore az le kaszált szénát oda hadnunk 
mely miat az Uraságnak Cir. 20 Búgja szénája 
el veszet [Kötelesmezõ SzD; TK1 7 r. jb vall.]. 

19. ~ja magát a. megvonja/húzza magát, meg-
húzódik vhol; a se aciua undeva; sich zurück-
ziehen. 1701 Colonellus Ebergényi Vr(am) Regi-
mentyéből hat Compagnia kgls Vrunk eő Plge 
ellen rebellálván Faluknak felveréssévei és 
nagj predálással s sok gonoszsággá! Tŏ rŏk or-
szágra és más hellyekre el széllettenek, és t a r tunk 
attól, hogj ide Erdélybenis bé hatnak, és vagj 
Városokra vagj Vrak, Fő Emberek és mások 
háta megé magokot el vonnyák, avagj másutt is 
valahun magoknak refugiumot keresnek [UszLt 
IX. 77. 30 gub.]. 1721 : te Mlgs Kornis Famüia 
Jobbágja vagj . . . mellyre Makszin felele ml 
tagadas benne bizony oda való volt az Atyám 
de magam most Istennek hala it magamot el 
vonvá(n) nyugszom [O.balásfva B N ; Ks 184. 
LXXXV]. — b. elhordja magát, el takarodik; a 
se căra; sich da von/f ortmachen. 1599 Kis Ma-
thyas Gerendassy . vallja . . az theorweny-
reis Jeotteonk fel Varada my, hogy teorwennyel 
tegyen Adossa benneonket, de nem Alott teor-
wennek, hanem el kulogott, es el vonta magat 
eleotteonk [Kv; T J k VI/1. 378]. - c. távol 
tar t ja magá t ; a se ţine la dis tanţă; sich fern-
halten. 1770 : Hampo Antal . . . magát meg 

9 — Erdély i m a q y a r s zó tö r t éne t i t á r ü l . 
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becsŭllye, a Katonáktol tellyességel el vonnya, 
azokkal ne tarsalkodgyék, szegŏdett Musikássok 
se légyen [Mv; Told. 3a]. 7776 Csak igy jár 
a'ki az Édes Attyának szavát nem fogadgya, 
mert nékem is meg mondotta vólt az Atyám, 
hogy ettől az háztól vonnyam el magam, mert 
Geréb Susánna Fortéllyos, és meg tréfál [Kóród 
KK ; GyL. Gabr. Martonfi (31) káplán vall.]. 
— d. kihúzza magát vmiből, kibújik vmi alól; 
a se sustrage de la ceva; sich drücken/entzichen. 
7623 Szokások szerenth az szuksegnek Idejin 
ne budossanak az szolgalat eleott* magokat ne 
uonyogassak vyolagh szaílagoskeppen, auagy egyeb 
mesterseges szynek alatt el ne kössek mertha 
valaha ennek utan(n)a hasonlo dolgot próbálnák 
az szolgalatt eleott eluonnak magokott akar-
mynemw szyn alatt magok halallal bun-
tet tet tnek [Szereda Cs; Törzs. — aTi. az új ra 
szabaddá te t t székelyek (Erre nézve 1. EOE 
VIII , 106)]. 7730 Esküszöm az elő Istenre . . 
hogj káromkodásomért a Paráznasággal való 
Vádoltatásomért az Törvények be álván Ne(m)es 
Déės Várossá erdemes Fö Hadnagygja Tör-
vényesen procedálván ellenem elő állok az Tör-
venyre magamat el nem vonván el nem szőkőm, 
el nem bujdosom [Dés; Jk 400a]. — e. tartóz-
kodik vmitől; a se abţine de la ceva; a renunţa 
la ceva; sich einer Sache enthalten. 1820 : kén-
telen vagyok a Mgs Ur Udvarában való Járástol 
magamat elvonni, mert Burján szeles, indulatos 
ember lévén, ne talán tám valami illetlenséget 
tselekszik [Berz. 11. 75]. 

20. visszatart, megakadályoz vmiben; a reţine/ 
împiedeca; zurückhalten, hemmen. 1723: az 
ajtókra eŏ kglme viselt gondot hogy mãr (így!), 
de az ital gyakron el vonta attól [Hodák MT; 
VGy. Prekup Juón (26) jb vall.]. 1776 : magam 

szegény Gazdaaszszonjságot viselő .gyer-
mekeimet nevelő Aszszonj Ember lévén a Tkts 
Táblán jelen mindenkor nem lehettem; erre 
nézve kelletett Procnratoromra biznom ügjemet, 
eó keglmet pedig betegsége el vonván maga hiva-
taljától nem vigjazhatott dolgomra [Sf. Korondi 
Kedei Jánosné Lázár Klára nyil.]. 

elvonás 1. húzás; tragere ; Ziehen. 1745 : tetzet 
. . . rám izenni . . . , hogy bé mennyek a Cas-
télyba a ' nyüak(na)k el vonására egy napra [LLt]. 

2. levonás; reţinere; Abzug. 1829 : A’ Nemes 
Városnak fungens orássa és dobossá Foris Pál, 
. . . két egész esztendőkről nem fizetvén bé a ' 
czinterembeli esztendŏnkénti házbért . . . : kén-
telen a’ Consistorium atyafiságoson meg találni 
a’ Tkts M(a)g(istra)tust az aránt, hogy . . . 
jövendőre nézve az órás és dobos fizetéséből, 
a 25 Rftnak el vonása, és Ekklésiánknak Cas-
sájába való szolgáltatása aránt állandóul rende-
lését meg tenni ne terheltessen [Dés; DLt 292]. 

el vonat 1. e lhuzat /vontat ; a dispune să fie 
tras/dus, a trage/duce; wegtragen lassen. 1584: 
az Juhok Iarasa feleol az kosarokath min-
denewnnet Az Negy valaztot vraim el vonathwan, 
Ez koloswary Iuhos embereknek mostan ez esz-

tendeoben teob feóldet nem Adnak hanem min-
den az kayanto veolgyebe . . . Mennienek [Kv; 
TanJk V/3. 283a]. 1597 Eotúes Balas kerti 
melleol uonattam el egy eoreog talpfat az aito 
melliek ala [Kv; Szám. 7/XII. 25 Filstich Lőrinc 
sp kezével]. 1600 : Borso Gergely azth mo(n)gya» 
hogy eö egyebet ne(m) chelekedet, hane(m) egy 
kapu labat wonatot el onnat [UszT 15/32]. 

2. lehúzat/rontat; a dispune să fie dărîmat; 
abschaffen/reißen lassen. 1584 : Értet tek eo kgmek 
Az Bek Ianos vram panazzatis, hogy B(ene)dek 
Deák az eo Chwreós kerthi eleót Nagy teoltest 
chinalt a ' teoltest penigh oda az varos feoldere 
chinalta Ahol az ot való vizechkenek fóliámnak 
Reghy Menesse volt, Es ekeppen az vizet a ' fo-
liamot az Bek Ianos kertere zoritotta volna 
meg Intet tek . . . B(ene)dek Deákot hogy tizen 
eoteod Napra el vonassa [Kv ;TanJk V/3. 285a]-
1587 : kezdette megh Epiteny Gereòffy János 
azt a ' gatot, mellyet . . . az varos el rontatot 
vonatot volt [Kv; i.h. 1/1. 48]. 1592: Gyereoffy 
Caspar Gattiat az Waros ell vonatta , kyert Ewo-
calwan, semmit Nem Nyerth, hane(m) meg be-
kellet, arról való per folias [Kv ; Diósylnd. 40 
regeszta]. 

el vonattat ? elkoboztat; a dispune să fie con-
fiscat; beschlagnahmen lassen. 7690 ; Brassai 
Istva(n) az Nemes Varos vegezese ellen allatom-
b a n ) idegen Bort hozat be, Melyhez kepest vé-
geztük hogy Hadnagy vram azon idegen B o r t 
Varos szamara vonatassa ell [Dés; Jk] . 

elvonattatik kb. máshova rendeltetik/vonatik; 
a fi sustras, a primi ordin să meargă în altă par te; 
anderswohin bestellt werden. 1789 : a Forsponto-
zasra, s mas közönséges tereh viselesekre Nézve 
Szükséges mindenkoron illendő Subdivisiot tenni 
és a Banyaszságra oly reflexióval lenni, hogy 
az a végre Szolgalo Tereh hordozo Lovak s ökrök 
azoktol mente tétessenek s különösön vigyázni 
hogy magok a Bányászok is a vas mivelés mun-
kájától egyszeris el ne vonattassanak [Kv; TLev. 
7/8]. 

elvonhat 1. elhúzhat/vontathat; a putea trage ; 
forttragen/ziehen können. 1671 : egj Sztojkft 
János nevű Ember tü to t ta Moldovan Kele-
mentis hogj ne epiczen ott házat, és oztan el akarta 
onnat vontatni az házat Moldovan Kelemen, 
egeszszen de nem vonhatták el az hazat onnat 
noha 90 ŏkreŏket fogtak be két rendben hogj 
el vontathassák onnat az háza t ; hanem el k e l l e t t 
bontani az hazat, és a fayt az Chaky László Vr(am) 
eŏ Nga feŏldére hordani [Cente SzD; Ks Gávai 
lev. 16]. 

2. levonhat/húzhat; a putea trage jos; (her)-
abziehen können. 1641 : elvették volt az asszonnak 
az szoknyáját, az s asszony azt mondatta, hogy 
édes szüveim, adjátok meg az szoknyát s egy 
hétig mindannyiszor ad benne nekiek, az mennyi-
szer kell. Még azt is mondá Jancsi, hogy el sem 
vonhatják volt Mártont, amaz Sipos Mártont 
az asszonról — még ugyan ja jga to t t ez az Si-
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monfi Márton, hogy nem győzte várni az dolgot 
[Mv; MvLt 291. 288a-90a átírásban l]. 

3. elszedhet; a putea lua/acapara; wegnehmen 
können. 7603 : Hez Mattias Fenessy . . . vallia: 
találok Palfy Palt az fenessj teren, tehát rezegh. 
Kezde bezelgetnj es bezedy keozt monda hogy ha 
eo haydw lehetne, miwelhogy eonekys sok mar-
haiat koborlottak el, bizonj eo sem kemellene 
se(m) att*at, se semmj attiafiat, hanem mit el 
vonhatna eois el vonna [Kv; TJk VI/1. 692]. 

4. kiszedhet; a putea scoate; herausholen 
können. 1642: Én afféle boszorkányságot soha 
ahoz az fogoly asszonyhoz nem láttam, sem tu-
dok, sem lopását nem tudom egyebet; hanem 
azt láttam, hogy megrészegedett, szidta az leányát, 
hogy kurva — úgymond — nem azért szeretem 
én a férfiat, hogy vele háljak, hanem az mit el-
vonhatok rajta — kurva, te is azt cselekedd, 
hogyha egyik kezed az nyakán vagyon, az másik 
kezed az zsebben járjon [Mv- MvLt 291. 
318a—9a átírásban!]. J 

5. visszatarthat, feltartóztathat; a putea re-
tine/opri; zurückhalten können. 1661 : azt gondo-
tym) Kgls Ur(am) azért ebelkednek ã katonai 
hogi Maros szeket s ot körűi levő Varmegieket 
vonhassak el hogi fel ne ülhessenek [Küküllővár 
KK; K J . Balasfi Zsigmond a fej-hez]. 

elvonódik I . (a munkától) elvonatik; a fi 
reţinut (de la lucru); (der Arbeit) entzogen werden. 
1674; h a a z Circalas müa az emberek el nem 
vonódnak vala edig az szántást el vegeztettem 
vona [Bethlen SzD; BLt 7 Fileki Mihály lev.]. 

átv elhúzódik; a se lungi/întinde; sich (hin)-
ausziehen. 1596: 15 octobr(is) Biro vram paran-
chola hogi ebedre kezitessek, de mint hogi el 
vonodek az drabantok miat* estue eottwk megh 
az ebedet, es niolcz oran mentwnk haza [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 79 Bachi Tamás sp kezével. — 
Ti. a tanácsülés a darabontok dolgának tárgyalása 

miatt]. 

elvonsz ? el visz/vonszol; a duce/tîrî; fórt/ 
wegschleppen/tragen. 1638 : monda Lakatos Gior-
gjne, Czikor Giörgjnenek hogy ezt ez en pen-
zemen vet feöldemetis el uonszod innét [Mv; 
**vLt 291. 164b]. 

elvonszolódik elnyúlik; a se lungi; sich dehnen. 
1 7 3 6 N e m vala annyi modi az fejeken, noha 
az menyecskék akkor is majd így jártak, mint 
most, de nem vala annyi táré, hanem tisztességes 
fátyol volt az fejeken, azt lebocsátották, hogy 
el igen messze vonszolódott [MetTr 342 — 3]. 

elvont megvont/húzott; tras, întins; gezogen. 
1G07 A fogot keóz birak Jntezeset bizonittiak 
az keómiveseóknek Vallasais hogj azo(n) hel-
be(n) allot megh, Mert azt valliak hogy eók Vgia(n) 
azo(n) el vont sinor helien epiteottek s raktak 
az fundamentomot . . . az J . fundamento(m) 
epitese Jo es helie(n) vagio(n) [Mv; MvLt 290. 12]. 

elvontat 1. elhúzat; a puné sä fie dus/tras; 
fort/wegziehen lassen. 1573: Zekeres Iacab azt 
vallia hogi . . . Be Ieo puskarne . . . Mond hogi 
Myt haborgat keged hyzem ha my En rea(m) 
haromlik benne Meg fyzetem kegl(ne)k, Mond 
Kakas myt fyzech lo ázzon ha egy chatornamat 
hazam eleol ely vontattad hyremnelkwl azt se(m) 
fyzetted meg [Kv; TJk III/3. 238]. 1590: Az 
Malomnal ualo zeöleöbe uala egi nagi keö, vgian 
azon emberekkel az kik az árkot astak, vontattam 
el fizettem nekik fl. 1 d 60 [Kv; Szám. 4/XIX. 
17]. 1625 : Füstich Lörincz haza eleol vontattunk 
el Egi Mester gerendát [Kv; i.h. 16/XXXV. 
207]. 1671 Moldovan Kelemen el akarta on(n)at 
vontatni az házat, és noha 90. eŏkrŏt fogtak 
be, hogj az házat onnét el vontassák, de nem 
vontathatták el, mert az lanezok es sikoltyuk 
el szakadoztak, hanem el kellett oiţnat bontani 
az házat, és az fayt el hordani az Grof Chaky 
László V. eŏ Naga feŏldere [Cente SzD; Ks Gávai 
lev. 16]. 1699 : három szekerni fat el vontatot 
[Rücs TA; KvAKt Mss 344]. 

2. elhúzat/halasztat; a face sä se tărăgăneze/ 
amîne; hinziehen/verschieben lassen. 1597: Ba-
logdy farkas wallia Király Biro vram ielente 
hogi az leány perit az papok eleőt meg nyereok 
illien hirtelenseggel az papok meg nem esketik 
eoket felek hogi Marthon deák vy itiletet wezen 
benne s el vontattia egi falkaigh az dolgot [Kv; 
TJk VI/1. 65]. 

eivontatás elhúzatás; tragere, deplasare; weg/ 
fortziehen. 1594 : Amy nezy Az Algiuk, tarazkok, 
es ahoz valóknak el vontatasat, mely tereh vis-
selesben ha az zwksegh hozna, kewantatnek Ne 
tala(m) Az zaz vraim lowainak Barmainak oda 
Adasa, az eo kegmek kichinded reghi zabadsagok 
ellen [Kv; TanJk 1/1. 237]. 1598: Seress istŭan 
wram w kegelme Adata Godonak* az Megh holt 
Baromnak el wonta tasaer t : . . . d 32 [Kv ; Szám. 
7/XVIII. 56 Th. Masass sp kezével. — *Cigány 
gyepmester]. 

elvontathat elhúzathat; a putea dispune sä 
fie t ras; weg/fortziehen lassen können. 1671: 
(A házat) nem vontathatták el, mert az lanezok 
es sikoltyuk el szakadoztak, hanem el kellett 
onnat bontani az házat, és az fayt el hordani 
az Grof Chaky László V. eŏ Naga feŏldere [Cente 
SzD ; Ks Gávai lev. 16. — L. még elvonhat 1. al.]. 

elvonul átv kb. tovatűnik; a trece ; dahinschwin-
den. 1854 Születésem évitől . . . 1792 . nagy 
idők, fontos események vonultak el a' világban 
s abban Erdély felett! melyeknek ha nem is 
tényezője, de gondolkodó tanuja valék J ö t t az 
1848-ki vészterhes év viharzó vérözönnel 
vonult el különböző nemzetiségei fölött*, mint 
még eddig soha [ÚjfE 3. — *Ti. Erdélynek]. 

elzahol elűz/zavar; a alunga/izgoni; fort/ver-
treiben/ jagen. 1801 : Azt is láttam mikor a Tŏ-
rŏkbuza pásztor . . . hajtotta be a Kováts István, 
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Királly Gergelly, Erdős Pál, és Mester Mihály 
Marliajokat, és ezek(ne)k a Fiai eleiben állottanak 
es el Zaholták a Marhákot a pásztor elöl, s haza 
haj to t ták [Koronka MT Told. 10 Barát Sigmond 
(27) vall.] |Kováts István 4. Marháját bé ha j to t tam 
onnét a Faluban, . . . , ot t eleiben álottanak Ko-
váts István, és Erdős Pál, el vettek előliem 
az őkreket, Protestáltam hogy hadgyanak békét, 
de erőszakosan el Zaholták, s haza haj to t ták 
[uo. i.h. Ginda János (19) vall.] | amig viszszá 
érkeztem az irt Tarsom el szalasztatta, a meg 
arestált ökröket s a mellette lévő személy el-za-
holta a városi Erdőre s bé nem kaphattúk [uo.; 
i.h. Ginda Vaszüly (30) határpásztor vall.] | A 
Nagy Erdőről haj tot tam-bé a’ Kis Gergely 
égy Őkrit az harmot pedig a szolgája el-zaholta 
[uo. ; i.h. Moldován Gergely (29) székely szabad 
ember vall.]. 

A jel-re nézve 1. M T s z . — A székclységból i smer t adalékok 
(i.h.) t ek in te tbevé te léve l a z összetétel u t ó t a g j á n a k záhol e j tésével 
i s s zámolha tn i . 

elzaklat elzavar; a alunga; verjagen/treiben. 
1755 Gaborffi Gábor Lötetet még a Serte-
sekbe egyét s elis zaklatták őkőt [LLt], 1757 
Boër Sámuel Ur(am) ló hátán oda njargala, pus-
kával akarván Dávid Pistáékot el zaklatni [Abos-
fva K K ; Ks 8. X X I X . 32]. 1761 : Tudgyae a' 
Tanú hogy . D(omi)nalis Bírája egy 
Nagy Aranyasi Leányra Bulzesten majd erősza-
koson járván aztot meg szeplősítette volna, mely-
lyet észre vévén Sztán nevű Szolgájának fele-
ségét ell Zaklatván azon tőlle teherbe esett Sze-
melyt néki adta Feleségül ? [H ; Ks 113 Vegyes 
ir. vk]. 1783 : leg o t tan az ŏkrŏkőt és Szekeret 
szaladva el zaklatta [Koronka MT; Told. 39. 12], 
1810 Blós Mihaila, tudom, hogy a’ Feleségit 
's Gyermekeit is engedetlenségekért Néhányszor 
a ' Házból el zaklatta [Adorján MT; Born. G. 
XIV. 1 Latzko András (63) ns vall.]. 

elzaklattatás el/szétriasztás; gonire (speriind); 
Wegjagung. 1806: a Sertések el zaklattatások után 
edgy Idő vártatva . . . a kallyiba hellyhez jöt t 
édgy Aszszony [Dés; D L t 82/1810]. 

elzaklattatlk elriasztatik; a fi gonit (speriind) ; 
verjagt werden. 1806: Azon Sertések azon Hely-
ről . mi modon és mik által Zaklattattanak el? 
[Dés; DLt 82/1810 vk]. 

elzálogol zálogba/zálogként (el) vesz; a opri ca 
amanet/zălog; Pfand nehmen. 1845: Közönség Bi-
rá ja Lovag Magyarosi Ferenc eő klme katona 
polgár Gáspár Jósef két féket el zálogoltak [Fotos 
Hsz; HSzjP]. 

Valamelyes va lósz ínűségge l a 'zálogba v e t ' je l . is s zämon 
tartható. 

elzálogosít zálogba v e t ; a zălogi/ipoteca; ver-
pfänden. 1556: dorot thya ázzon nagy sebestyenne 
. . . almadj tamasnak eg haz helyet olah frathan, 
kyn Mostan az ew Jobagia Anthai kenez laknék 
akarna Jsmeg valamy summa penzbe el zalago-

sithany, mas Jozaga(na)k annal haznosbnak meg 
valtasanak okayert [Fráta K ; SLt U. 26]. 1560: 
nylwan vagyon hogy mikor Lepeny Js tuan az viy 
Atyánk Margit azzont Swky istuan megy hagyó* 
feleseget az my anyankat el vette uolt Sok arany 
es ezewst marhakat pénzt Barmot es egyeb labas 
marhat myndenfelet Sokat vit uolt Swkra kykel 
ew az sukyak Jozagat, mellyeket(!) az megy holt 
Swky Istwan . . . el zalagositot uolt megy val-
to t ta sok perrel kewltseggel [Kv; SLt ST. 6]. 
1579: egy desy ember Sylwaszy Balas new? 
zabad akarat tá (!) zerenth my elottonk illyeö 
wallast teon, hogh ez eloth ennyhan éztendowel 
kwlomb kwlomb fele kar 'wallas es hozzw Be'teg-
segh myath megh fogyatkozwan, kezeryteth ('•)* 
oroksegheth, el adny orok áron awagh el zalogo-
sythany [Dés; DLT 205. -- 2 *Az eredetiben toll-
vétség kenzerytieteth h.]. 1585: monta egi nihanzoí 
En eleőttem Kowach Lazlo . . . J m el zalagositot-
ta az gonoz ember Lazlo deák twlűnk Chehbely* 
rez Jozagűnk [Zutor K ; Ks 42. B. 18. — 'Páncél-
csehi (SzD)]. 1604: Galfy Mihalj Vram éltében az 
Janosy Mihalj taua nevy helibelj zena fúuet az 
Lengélffalui hataron tizenket ezwst tallérért zala-
gositotta él Zombatfalwy Leorinch Peternek [Usz? 
20/127]. 1617: uagion valami lora való ezústós 
szerszám . . . , meli lora való szerszamakot, eS 

Szabliat ennek elótte More Geòrgi el S z a l a g o s i t o t t 
volt es maga industriaiaual More Lazlo ki váltotta 
maga saiattiabol Huniad(on) Pap F e r e n c znetŏl 
[Abrudbánya; Törzs]. 1664: Barla Miklos(na)k 
semmi vérségét nem tudo(m) ahoz ã fóldhòz seni 
hogy Zalághba(n) (!) löt vol(n)a nálla, azt seiu 
tudom hogy Tordal Sámuel, avagy az Edes Annja 
valakinek el zalagositották vol(n)a [Borb. I 
koso(n)a lakó Biro Gergely lovas puskás" 
vall. — aAranyosrákos TA]. 1681: nemely jobbá-
gyok M. Brettyen s másutt is, szántó földöket, 
Réteket ighen el szokták zálogosítani, vagi ugia° 
őrők arronis el adni, az Nemes emberek (ne) k 
honnanis következik gyakorta az el idegeneded 
[VhU 118]. 1715: (A rétet) az kõzeleb el múlt 
Zenebonás állapotokban az rendetlen, és terhes 
Contributiok miat közönségesen az Falubéliek 
Zálogosították volt el . . . Adámosi Végh Ferentz 
Uram (na) k [Abosfva KK ; Ks 38. VII I . 12]. 1732: 
kételenittetnek vagy erdejeket vagy k a s z á l o j o k o t 
el zálogosittani s el adni [Budorló K; Told. 11. 70]. 
1772: egy darab szántó főidet z a l a g a s i t a t t 
volt el [Szárazpatak Hsz; Hr 2/22]. 1806: azért vaö 
Birtakokban az . . . kaszállo hely, hogy Siménfalv* 
Antal Ur . el zállagositotta volt [Gálfva KK j 
K p I I . 71]. 1833: kéntelenittetik i t tenn . . . 
hold Szànto földjét el Zállagosittani [Sinfva TA; 
Borb. I]. 

Ha. 1761: el Zállagositván [Spring A F ; J&b 

LXVIII/1]. 1809: el zalagositatta [ A r a n y o s r á k o 5 
T A ; Borb.]. 1835: elzálogosittani [Szentháromság 
MT; NkF]. 

elzálogosítás zálogba vetés; zălogire, ipotecarej 
Verpfändung. 7659; Joszaginak el zalagositas* 
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feleöl, authoralta eő Nagha . . . leuelében [Dés ; 
Ks G. 32]. 7734: nem szerezhettem viszszá* a 
Familiájok el zállogosittásábul [Szárhegy Cs; LLt 
60/1679. - »Ti. a jószágot]. 7782/7799: A' Fői-
dőknek el zállagosittása mi nálunk eleitől fogva 
szokásban volt [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 
365]. 7799: Borbára és István Részeket 
N. Nemeti Istvánné Szabó Judi th azonn el ză-
lagositásnál fogva birta Soha meg Nem ŏrŏkŏsi-
tette [Szentimre MT; BalLev.]. 1830: Melly 
elzállagosittásrol adom ezen levelemet [Kv; 
JHb Fasc. 7/a]. 1841: (A teleknek) 30, veder bor-
ban lett elidegenittetése . . . a Tanuk bizonyittyák 
• •. azt is, hogy az elzálagasittáskor egy veder 
bornak árra egy vonás forint lett légyen [T; Bosla]. 

Az 1734. évi adalékban a címszóbeli szónak a kétértelmű 
fog. miatt 'zálogba vétel, zálogban tartás' jel. is tulajdonit-
ható. 

elzálogosíthat zálogba ve the t ; a putea zălogi/ 
ipoteca; verpfänden können. 1605: az Néhai Na-
mes Janosne Laios Katha es Nemes András az fia 

uetettek Zaz forinthba zalagba Keofalubeli 
eoreokeos es zalagos rez iozagokat . . . ha zinte ky 
^althatnakis, de negy eztendeigh ne legyen szabad 
ky ualtani, ez negy eztendeo el telwen, magok 
saját penzeken, nem mason walchyak ky, se pe-
nigh fellyeb walo summaba senkinek el ne zalago-
sithassak, se el ne adhassak [Déva; J H b XXXVI/ 
2]. 1609: Deák mihalys azt az rezt mely kezeben 
uagjo(n) . . . se el ne adhassa se el ne zalogosithassa, 
se senkjnek el ne ualhassa, seőt fjzettereis senki-
nek ne adhassa [Berz. 15. X X X V I I I . 9]. 1849: 
a szamosujvári e pontban meg szomszédolt . . . 
házomat el zállogositbatja, àrenda erányába 
le kötheti, 's el is adhat ja a nŏm, s e joggal élhet 
mint (!) addig, a még mint özvegy kívüliem más 
férjet nem ŏsmérend [Km; Végr. Tamás Bogdán 
végr.]. 

elzálogosító I. mn zálogos, zálog-; de zălogire, 
de ipotecă; Pfand-. 1792: az ell zálagasitto Contrac-
tusokat is eó kegyelme adta ki az Exponens Ur, 
es Aszszonynak [Kük.; J H b XIX/36] . 

II. fn zálogba vető; persoană care zălogeşte/ipo-
techează; Verpfänder. 1734: egy Ház telkeket . . . 
mind addig ŏ kmek békességesenn birják, vala-
meddig az el zálagositók vagy maradékjok ãmeg irt 
harmincz forintokat es husz pénzeket ŏ kk(ne)k le 
tészik, le tévén pedig, ŏ kmek is tartozzanak ã jószá-
got az örökösök (ne)k ki bocsátani [Szécs Sz; Borb. 
II]. 1837: Mint hogy mind a Joszágot el Zállagosi-
to mind pedig a Zallagban vevő UraJk, külön bir-
ţoknokká válnak Alsó Szõtsőn . . . osztály szeresen 
jutandó erdőbéli haszonnak* egy aránt i részesedése 
légyen* [Dés; Bet. 5. — *Ertsd: mindenikük-
nek. bA teljesebb szöv. birtoknok al.]. 

elzálogosított I . mn zálogba v e t e t t ; zălogit, ipo-
tecat ; verpfandet. 1691: a’ Bóér Antaltol Néhai 
Ŭóér Martonra deveniált s Ö tőlle el zalogositot 
Bóér Antal kerti nevű hely [Tarcsafva U ; EHA]. 
1715 ahaz az fundushaz tartazo de el zalagasitat 
örökség [Szászerked K ; LLt]. 1722: Kglmedtől 

. . . mostan leg közőlebjNemes Vitézlő Bogdán 
Balas Uram . . . kereti azt az Fejeryarmegyeben 
Puszta Sugadban . . . bizonyos penze altal el zálo-
gosított vagy örökösen meg csereit vagy vet, resz 
portiojat [Szászújfalu A F ; DobLev. 1/101] | ha 
valamelj magtalan ember, magtalanságát látva, 
vagj más pazérlo Jobbágj . . . elidegenitené föl-
dé t ; Az olljannak Fiai viszszá telepedvén 
vagj ahoz közeleb valo vérek viszszá vehessék az 
el zálagasitott föld(ne)k felét, a ' Felét meg hagjván 
az érette adott pénzért (Zágon Ksz; SzentkZs]. 
1753: (A) Sessiok után . . . feles Mezei örökség 
lévén másoknál zálogban, minthogy azon el záloga-
sitott Földek meg ez előtt régestráltattan(a)k és 
rendben szedettettenek volt, azon Regestrum az 
Várallyai Lakosoktol mostan is approbáltatot t 
[Bálványosváralja SzD; J H b IV/12]. 1812: Ezen 
Rész Joszághoz tartózó de mások által bitangolt, 
ugy az ide valo colonus által el zálogosított földeket 
nem tudunk [Vécke SzD; Ks 76. 190]. 1830: 
Nem lévén az . . . elzállagositott Telkemen 
Semminémű Épületek [Kv; J H b Fasc. 7/a]. 1833: 
Lévén Nékem . . . több, több némü, némü el zálo-
gosított, és különbféle színű el idegenitett Java im 
Jussaim és [SL]. 

II. fn-i jel-ű haszn-ban: zálogba vetet t birtok/ 
jószág; bun zălogi t / ipotecat; Pfandbesitz. 1678— 
1683: Is(te)n kegielmeből ősömtől marat ket agrol 
levő ioszagocskamot nem fogiattam edegh, hanem 
édes Atjam szaczaban (!) el zálogosítottakatis, 
vissza (!) szerzeni igiekeztem, sőt mas sunnannis 
(!) szaporgatasarol farodoztam [Ks Kornis Gáspár 
kezével]. 

Ha. 1767: elzálagasitott [Dányán K K ; L L t 
Fasc. 129]. 

elzálogosittat zálogba ve t te t ; a dispune sä fie 
zălogit/ipotecat; verpfänden lassen. 1739: (A 
föld) harmad resze . . . mind eddig maganal Balas 
Mártonnál meg volt hatsak most el nem Zalago-
sit tatta [Ne; Incz. IX. 8a]. 

elzálogosittatik zálogba vet tet ik; a fi zălogit/ 
ipotecat; verpfändet werden. Ha. 1775: zállago-
sit tatott el [Komjátszeg T A ; AbN]. 

elzálogosittatott zálogba ve t te te t t ; (care a fost) 
zălogit/ipotecat; verpfändet geworden. XVIII, sz. 
köz.: szegény embereim házak után valo elzálogo-
sitatott földek [Kiskend K K ; Hr]. 1781: A többiek 
iránt praetendalvan a Szegedi Sára Aszszony neve-
zett personalissai hogy feles Summát költöttének 
az el osztando portiora advan . . . régibb Szülejik-
tőlis el zalogasittatott szanto foldek(ne)k reluitio-
jara feles zálog summát, azokat simul deponálják, 
és az után fogjanak az osztáshaz [Asz; Borb. I]« 

elzár bezár; a încuia; ein/versperren. 1789: 
Ezen fel irot egyetmás 8 Nagy Ladákban vágynák 
(így !) el zárva és rakva [Meggyesfva MT ; J H b 
XLVI/1 Torma Éva kel.]. 

elzáratik elrekesztetik; a fi închis; versperr t 
werden. 1799: a ' Ribitzei Stompoknak Zugoja 
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miat t a ' Ribitzei vizén való által járás igen meg 
n e h e z i t t e t t v e , és ma jd egészszen el Zárottva 
lévén, ennek is meg vizsgálására Oculatorok bo-
t sá t to t tnának ki [Körösbánya H ; Ks 74. VII . 
169]. 

elzárattatás elrekesztetés ; oprire, reţinere ; Ver-
sperrung. 1807: Sombori Farkas Ur a ' Tkt ts 
Tisztségnek adott Panaszára Comissiot nyervén 
Néhai Férjemnél ta lá l ta to t t Levelek el petséelte-
tésekre, és a ' Tkt t s Commissarius Urak által 
elis petsételtettek három Ládákba De ezen 
el zárattatásomot a ' Levelektől qvã Naturalis 
Tutrix törvényesnek el nem fogadhatván, a Tkt t s 
Tisztséget Panaszommal meg kerestem, kinyüat-
koztatván szenvedett Sérelmem [F.esküllő K ; 
Somb. II]. 

elzárattatik kb. e lvétet ik; a fi l u a t ; wegge-
nommen werden. 1821: ezekmind ollyan Emberek 
hogy az Confiscált Ketskéjeken kivűl, Semmi 
marhával nem birnak, ezekből állott minden 
vagyonjok, de már ezektől is meg lévén fosztatva, 
azon kis életek modjok is el zárat tot tak tőllek, 
a’ melly egy kis reménséget nyujha to t t volna, 
az élet nyűge könnyebbittésére nézve [M.zsom-
bor K ; Somb. II] . 

elzüllik kb. tönkremegy; a se prăpădi/ruina; 
zugrunde gehen. 1756: lá tom es tudom hogy az 
Uraság Udvar házai igen pusztuló félben vadnak 
Balog Uram incuriaja mia t egyéb economiák-
b(an) mitsoda Gazda volt nem tudom hanem 
tudom aszt hogy i t t az N : Somkuti hegyen 
lévén az Uraságnak két darab szőllője, Balog Uram 
Gondviselőji hivatalya előt meg adatot munka 
u tán jo fejős volt de már most munkája meg nem 
adat ta tván el pusztult azért elis zűrlőt [Sáros-
magyarberkész Sz t ; Szászári János (60) jb vall.]. 

Erdélyen kívüli pontokról a MTsz ia szótároz U < rl el 
hasonulAsos alakokat. 

elzsugorít e lkaparint ; a acapara/ înhăţa; weg-
schnappen, ergattern. 1762: vit el . . . Vas kalánt 
milieljt a ' Mlgos Ur még halálozék mindgyárt 
el Sugorita, ugy egy Aranyas Lepedőt is az elö 
Ruha ja alat vin ell . . . va lamit gondolhatot hogj 
szükséges és szerint tehe t te mindent el Sugori-
to t t [Mk IX. 109]. 

emallírox zománcoz; a emaüa ; emaülieren. 
1807: Egy pár hoszszuko arany fűibe-való emai-
lirozva engem nefelejts reá ja [DLt 378 nyomt. 
ki.]. 1823: Egy brüiantos kitsi kereszt, hátul 
emalirozva hozzá való arany lántzal [Szentbene-
dek SzD ; Ks 38. V Clenodia fam.]. 

emailírozott zománcozott, zománcos ; emaÜat; 
emailliert. 1823: Egy skatolyába égy nagy ara-
nyazott ezüst, emalirozott és kövekkel kirakott 
gyöngyös drága korona, kereszt nélkül . . . Egj 
fejeren emailirozott boglár [Szentbenedek SzD; 
Ks 38. V. Clenodia fam.] . 1826/1828: A Fekete 
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Tokba lévő kitsin emailirozott arany zsebbel* 
oramat hagyom a Testvér Hugóm Leányának 
Rosalianak [Bet. 2 Wajna Antal testőr Bécsben 
kelt végr.], 1836: Egy emalirozott Arany ora 
lántz egy metzet Kárniol petsétnyomoval es mas 
Zöld fejű kerek ora koltsal [Apahida K ; RLt O. 
4]. 1848: 1 pompás emailirozott fe jű gyűrű nyak 
függő r a j t a 3 kis függővel [Pk 2 Wajna Antal 
Bécsben kelt végr.]. 1849: Egy emalirozott Dáma 
ora [Dés; DLt]. 

emallos zománcos, zománcozott ; emai la t ; e-
maüliert. 1801: Egy igen szép émálos Arany ora 
192 Mfr. [Kv; Ks]. 1827: Egy fekete Emaillas 
(:Zamántzas :) másli (rCsukor:) [DLt 464 kv-i 
nyomt.]. 1858: Egy aranyóra lántz emálos|| Egy 
Emálos arany karperetz F. [ K v ; Újf. néhai 
Újfalvi Sándorné Lészai Jul iánná hagy. 1]. 

emanál Csak múlt idő 3. szem-ben: ke l ; nu-
mai la trecut pers. a 3-a : a d a t a ; nur Imperf. 
3. Ps. datieren. 1726: i t t sem abban az esztendő-
ben, mikor az Bándi sokadalomrol való P r i v i l e -
gialis Levél emanalt, sem az utan, eddig az esz-
tendeig sokadalom nem folyt annak rendi sze-
rent [Mezőbánd M T ; Berz. XV/19. 4]. 1747: 
Az utolso Computusbol melly 742. l a 8bris ema-
nalt, világoson constal hogj Fekete ötves P e t e r 
Uram (na) k praetensiói terminaltat ta(na)k in hg. 
f. 59 [Torda; T J k I I I . 115]. 1761: Az A. Acqvi-
sitionalissa emanált 1733ban 23. Apr. a ' melly 
időtől fogva az A. mind dominiumában vólt a ' 
főidnek, az Ik pedig soha nem bír tak [ K v ; PolgK 
45]. 

emanálódik. Csak múlt idő 3. szem-ben: kel; 
nur Peprf. 3. Ps . : numai la t recut pers. a 3-a : 
a fi datat , datiert war. 1717: kűlde kezűnkhez eő 
Nagycsága egy obligatorialis vagy Contractualis 
leveletis, mely emanalodat. In Anno preterito 
1699 Die 27 bris [Dob. ; J H b I I I . 20]. 

emanált 1. ke l t ; d a t a t ; datiert , ausgestelit. 
1670: az Kapitan Pal maradeki tar tozzanak min-
déin) azon perre való eő kglmek k e ő l c z e g e n e k 
véghe szakattáigh való harmad reszet deponálni, 
a ' mint arról az űdeőb(en) emanal t Contractus 
megh vilagosittya [Kv ; J H b K XXIV/25] . 1721: 
Singfalvi Uraimek pedig producaltanak in A(nn)o 
1641. emanalt Inquisitorianak Transumptumat 
[Asz; Borb. II] . 1739: Magamat illető, in Anno 
1725 Die 9. Junü, Szalánczi Sigmond, és Szénás 
Miklós Vram nevek, és Authent ia jok a la t t ema-
nalt mobüéknak Regestuma [Kendilóna SzD; 
TKl]. 1747 k.: Az Tüalmas mellett levő R e t e k -
(ne)k, 's szántó fŏldek(ne)k kerteléseb(en) obsef-
valtassek in A(nn)o 1743. emanal t C o n s t i t u t i o 
[Torockó; TLev. 2/1]. 1767: Die 5 ta Mensis Cu-
rentis emanalt kegjes Commissioját Mlgs Groff 
Fő Ispány Urnák vettem nagj alázatossággal 
Continentiáját in Omnibus punctis meg értettem 
[Lapusnyak H ; Borb. I I Kádár Péter lev.]. 
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2. k iadot t ; eliberat, emis; ausgestellt/gefer-
tigt. 1721: Az Medgyesfalvára administrált 
malerul . . . az oda való eŏ Excellentiaja tiszti -
tul emanalt quiet(antiat) producallya Az ko-
pokra Sertésekre és apro Majorsagra erogalt 382 
veka male nem acceptaltathatik [Dés; Ks 26. 
XIV. 1]. 7744; Mlgs Oláh Pűspők Ur(am) eo 
Nsga sollicituskodik az unialt Olah Papokrol 
emanalt Diplomanak confirmatiojab(an) [Nsz; 
Ap. 4 Árkosi Benkö Ráphaël és Imreh József 
Apor Péterhez]. 1761: az arról emánált .Dec-
retumbol bövöbben is elucescal [Mv ; Told. 42]. 
1775: emiitett néhai Édes Atyánk a’ Ns Vár(me)-
gyétŏl ve t t Facultással, ugyan azon Ns Vár(me)-
gye Tisztyei által legitime emanált Relatoriát 
készítetett, mellyet hasonlóképen exhibealunk 
[Torockó; Bosla]. 

3. készült; întocmit, încheiat; verfertigt. 1674 
(A) Contractus mi előttünk igi menue(n) uégben, 
mys adtuk ez mi kezünk irása alatt emanált szo-
kott peczétes Leuelűnköt rólla fide n(ost)ra mé-
dián (tp> [Ksz; IB]. 1686 : az ŏ klme keze irása 
alat eoíanalt ados levelet invalidalom erŏtlenne 
teszem annihillalom [O.újfalu F ; DLev. 1. VIB. 
2]. 1707 : Levala Nemzetes Abrudbányai 
I^asádi Szabó Gjörgj Ur(am) . . . hetven őt t 
Magyar Forintokot . . . Melynek Jövendőbeli bi-
zonyságára at tük es irtuk a kezünk írása S szokot 
pecsétünk alat emanalt Recognicionalis Testimo-
nialisunkat fide nostra mediante [Ne; DobLev. 
1/61]. 7737 : Azon Contractus data l ta tot t in 
A(nn)o 1712 Die 25 Juny, expediaitatott egyik 
Regius Petki Sámuel ur(am) Regíussaga alatt, 
kinek is Regiussagab(an) emanalt expeditiok a 
ttms Vár(me)gyen Cassaltattak [Torda; T J k I. 
138]. 1744 : midőn azon vásárt mind két részek 
ratihabealtak volna mű előttünk ir tuk meg mŭ 
Js fide nostra mediante kezűnk aloll emanalt 
levelűnkét pro futuro testimonio ac cautela Va-
rosunk szokott petsetivel corroborálván [Torockó ; 
Bosla]. 1780 m. : A. 1780 Feleségem Újfalvi Kris-
tina részére háromlott adosságok ki fizetéséről 
emanalt Contractus [Kp I I I . 205]. 

4. hozot t ; dat, adus; getroffen/fällt. 1733 : 
az én ellenem ez előtt emanalt Deliberatuma 
a Nms Tanats(na)k reform alt assék, énnékem u j 
itilet p(ro)nuncialtatvan a Modernus Itöl occupált 
Jószágom s örökségem resignaltassék [Torda; 
Tjk I . 3]. 1738 : ártatlanságomról doceálván à 
Jure, hogj az I. ő kglmének ellenem emanált 
Deliberatuma Cassáltassék [Dés; J k 272b]. 1766 : 
Hogy ha valaki a ' Városnak közönséges meg égy-
gyezésbŏl emánalt Constitutioja ellen akarminémű 
szín és praetextus alatt Bírák híre, akar a t tya 
® engedelme nélkül Stomp Vasakat mérészel 
készitteni 's készittetni; tehát . . . elsŏbb(en) 
incurállyon in paenam (!) flór. Hung. 12 [Torockó; 
TLev. 9/11]. 1785: A' mi a Vasból a törvényes 
dézmá(na)k ki adását illeti, tudván az Ország(na)k 
a Dézmákrol emanált Articulussait, és a recens 
Felseges Királlyi Ordinatiokat mi azoknak in-
haeralni kivánunk [uo.; i.h. 4/11. 2a]. 

5. kb. kifejezett; exprimat; ausgesprochen. 7698; 
meg irt A. N. Kallai János v(ramna)k vitatio-
jarol emanalt es actiojaban ellenem fel t e t t el-
lenem való Sok fele cselekedetekkel való vadlasat 
es kűlőmb kűlőmb fele feleletit ugy mind (!) 
s minemű helyeken őtet vertem volna rongaltam 
es halaira Sebhettem volna . . . mellyet minde-
nekben tagadok [Dés; Jk 292]. 

emanáltat kiadat/bocsáttat; a dispune să fie 
eliberat/emis; erlassen lassen. 1714 mi is ez 
előttünk véghez vitt assecura(ti)ojokról magok 
le kötelezésekről, ez Testimonialis Levelünket 

. . emanáltatni parancsoltuk [Nsz; J H b XLV 
gub.]. 

emanáltatik 1. kel ; a da t a ; datiert war. 1639 
az ngod kegielmes Parancziolattia szerent, melj 
emanaltatot uolt Colosuarat Anno 1638. Die 4 
mensis Dece(m)br(is) . . . exequaltunkis uolt, Czik 
szekben Kozmáson ualo uduar hazanal* [Kozmás 
Cs; BLt 3. — *,,Vzoni Beldi János u ramon" 
400 ft-ot]. 1640: producaltak egy Adulterina 
Leuelet Somlyai Báthori Istuan neue alat sub 
dato Fogar(as) feria quarta Epiphan(iae) 1552 
emanaltatua(n), melyb(en) confirmallya Maylad 
Istuantul adot leueleket [Bethlen F ; UC 14/48. 
17] | Az az Concambialis leuel mellyet Ketek 
most mutat , az mely emanaltatott in Anno 1638 
die lo Men(si)s Juny, az mellyet lonas Deák 
vr(am) az Colosuarmegyebeli szeken producaluan 
Maczkassi Mihály vr(am) ellen a d u e r t a l t a t o t t 
uolna ollian vitiu(m) benne hogy az az Clausula 
. . . ki marat t volt beleolle [Kv ; RLt 1]. 1682 
exhibealanak Egy peczietes admonitoria leve-
letis, melib(en) comprimalta magat* ratioianak 
el igazitassara, viszont Notari(us) Uramnak Tes-
timonialissat cu(m) p(ro)testatio(n)e hogy sza-
madassat igaziczia reversalissa szerint melliek 
in Anno 1681 die 27 et 29 9bris emanal tat tak 
[Kv; RDL I. 161. - *A gondviselő]. 

2. készíttetik, készül; a se întocmi; gefaßt/ 
verfertigt werden. 1592 János király lewele 
Relatoriayawal eggiwth ki püré emanaltatot, hogy 
Monostor es Bachy keözeot, a ' Monostoriak v t a t 
tartozzanak adny a’ Coloswariaknak az Erdeön 
való Jarasa [Kv; Diósylnd. 31 regeszta], 1623 
ez Jnventariu(m) zerint az Tutrix mjnde-
nekreol, zamot adot, es ezen dologrol mas Jnven-
tariu(m) emanaltatot [Kv; RDL I. 104 Andr. 
Junck keze írása]. 7720/7877 Deliberatum. A 
mely Levelek emánáltattak, az acquisituxn iránt, 
azok ad tres aequales partes subdividaltatnak; 
mivel kész valà Jurálni, hogy jelen volt akkor, 
mikor a Contractusok emanaltattak, az hàzn&l, 
a Szabó Mihály praetensioja, a Levelek iránt, 
invalidáltattak (így!) [Szotyor Hsz; Borb. I I ] . 
7747 Sz: Györgyi Mihály Iuramentumat depo-
nállya supereo, hogy ezen Contractus nem hí-
rével 's akarattyával emánáltatott ŏ kglmének 
[Dés; J k 550b]. 

3. ki adatik/bocsáttatik; a se elibera/emite ; ei-
teilt/lassen werden. 1588: Elseobe Zolwan eo 
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kgmek a' parancholatok feleol mellyek az Igyarto 
GeorgyneZemeliebe emanaltattak . . . Tecczet 

•eŏ kgmeknek varosűl hogy vgmint ollian emberrel 
Ne vezekeggienek, hanem Az suplicatioba 

Eleybe kel beosegesen vrunknak tamaztany, 
hogy soha ez varosba illien Arant Walo exemtiok 
Nem forgottanak [Kv; TanJk 1/1. 67]. 1702: 
Nemzetes Diószegi Is tván Vram, az Ugrai Gergely 
kivánságara az Szajka pa taka mellet adot egy 
darab veteményes kertnek valo Varos földet 
kirűl varos peczetes Leveleis extál, mellyis ema-
naltatot 1678 esztendőben, eo keglme kezenel 
in perpetuum megh marad (így !) [Dés ; J k 324b]. 

emanáltatott 1. kel t ; d a t a t ; datiert, gegeben, 
ausgestellt. 1677 Elsőbenis az régi Divisor Vra-
méktól in A(nn)o 1643 die 15 May . . . íratott 
es emanaltatott divisionalis levelet* [Kv; RDL 
I. 155b. — *Értsd: muta to t t be az özvegy Nagy 
Boldisár Kata]. 

2. készült; întocmit; verfertigt, gefaßt. 1621 
(Kertet és földet) Baniay Peter arrossa teuen, 
adot volt az megh ir t Colosi varga Janosnak 
bizionios Emberek eleőt eőreők arro(n) az mint 
arról emanaltatot leuelbeól constal [Kv; RDL 
I. 115]. 164&: Nagiubbik Varos pecheti alat 
emanaltatott Statutionalis authentice költ leuel 
[ K v ; T J k VIII/4. 125]. 1668 az nemes varas 
az Sanczban ki adot Vnitar(ia) Ecclesia penzek-
<ne)k resz szerént valo megh fizetesereol emanal-
ta to t t contractussa [ K v ; KvLt I. 180]. 1713: 
melyről adom ez kezem írása, es szokott pecsetem 
alatt emanaltatott Testimonialisomat eŏ k(ne)k 
[Désfva K K ; Ks T. 12]. 

3. kiadott/bocsátott; eliberat, emis; erlassen. 
1585 Az Züahiak lewele massat eo kgme Biro 
vram feyerwarra vigie es Vrunknak pa-
nazolkoggyanak hogy az Warosnak nylua(n) 
valo zabadsagara emanaltatoth keonyeoreogiènek 
hogy illien Nagy zabadtalansagoth ez Waroson 
eo Nga ne Engeggyen [ K v ; TanJk 1/1. 8]. 1613 
Eo felge* minden Feiedelmeknek . . . emanalta-
to t t leueleket in vigore stalni engedgie es hadgia, 
hogy minden rend igassagat beleolle prosequal-
hassa [KJ. - *Báthory Gábor]. 1642 Veleo 
Js tuan . . . nemi nemu okok mia, az eleobeli 
Felesegeteol Diuortialtatott, meljreol az Zsent 
Zinattol is absolutioiarol emanaltatott leuele 
uagion [Kv; RDL I. 128]. 1671 k. : En T.T. 
Déés Várossának valasztattot Fő Hadnagya es-
keszem az elő Istenre hogy minden Ne-
messi Szabadságunkat nem bántó Országh Tőr-
vénye Szerént való dolgokban, minden legitime 
emanaltattòth Privilegiuiniban, Annuentiaiban az 
Nemessi Szabadságot . . . meg tartom, és másokkal 
is . . . meg tartatom [Dés; J k 12a]. 1735 Mlgos 
Groff Ur Széki Teleki Ádám Vr(am) eö Nga 

p(rae)sentaltaţa minékünk Felséges Romai 
Császár kegjelmes Urunk Koronás Királlyunk 
és érőkős Fejedelmünk eő Felsege legitimo inodo 
emanaltatot t K(e)gy(e)l(me)s Compulsorium Man-
da tumat [BSz; TK1]. 

4. hozot t ; adus; gegeben. 1649 ez ielen ualo 
eztendöben Feieruari Generális Gywlésben ema-
naltatot t Nyolczadik Articulusnak c o n t i n e n t i a i a 
szerint Kendi Lonai Gondviselőnket certificaltatta 
uolt ez mostani Octaualis Terminusra, ide Besz-
terczei (!) Városunkba [ JHb I I I /4 f e j . ] . 1671 
za orszaghnak 1665 esztendeóben Feyeruari or-
szágh gywlésben erreŏl emanaltatot t Articuhissa 
[Dés; Borb. I] | szorgalmatoskodgiek az A. pro 
suâ industriâ abban hol Boytos Istvannak java i t , 
az emanaltatot finalis sententiaja szerént talál-
hat tya [Kv; T J k VIII/11. 69]. 1702/1799: Hogy 
ha pediglen ezek az Punctumok ellen vagy if l 

Genere, vagy pedig in specie, valamelyik ellett 
impingalnánk, vagy közönségesen, vagy személy 
szerént, tehát eo facto statim in poenam finálém 
Capitalis Sententiae incurraljunk az mint két 
rendbeli Nemes Országtól emanaltatot t S e n t e n -
tiankban vagyon [Torockó; TLev ; 5/16 T r a n s m . 
321]. 1738 : meg-kivánom à Jure, hogj az Inek 
ellenem emanáltatott Deliberatuma, ex integro 
annihiláltassék, és én absolváltassatn [Dés; 
J k 277a]. 

emaritáció I . férjhezadás ; măritiş ; Verheiratenl 
kiházasítás; căsàtorire (cu zestre); Verheiratung-
1595: Vgjan ezen leány kanak hazassaga Jdejen valo 
ruhazatt jara theorwenj zerent Jtelteonk negy 
szaz forintot, mely negy szaz forintot az Adoso-
kon vegye fel Sombory Sándor . . . es az teob 
repositumok keozze tegje, es . . . tarchya k e z e n e l 
az Emaritatioigh. Akkor tartozzék Az teob re-
positumokkal egyetemben az leannak in spec ie 
megh Adnj [Zsombor K ; SL. Sombory reg.]-
1653 Ez dolgot az mint feliebis attingalok, azért 
kelle kótnii (l) Marko Vaidane Azonio(mna)k 
Ezer forintban, miuel magara vallalta uolt Con-
tentatioiat az emaritatioert vas vramek k e p e k b e n , 
es kez pinzwl ne(m) uiheti uegben [Wass]. J664: 
Egy Sima Arany Láncz, melyben vagyo(n) Arany 
nro. 51. Ennek felét Emaritat iojára i n t é z t ü k , 
károlván el vágni az másik felét melyben vagyo(n) 
Arany nro 25 1/2 Sorté diuiosionis intéztük 6 
kgmenek [Beszt,; SL]. 1740/1778 : Kacsó Mihálly 
Vram hűtős társa is Fej ér vári Ersebet Aszszony* 
emaritatiojára valo expensaját, p r a e t e n d a l h a t t y a 
a Szent Ersebethi közös Jószágból [Pókafva AF; 
J H b XXV/57]. 1755 k. : az Leánjok(na)k távul 
valo emarifcatiojok s arvaságra valo m a r a d á s o k 
myatt , azon részre biratott földek annyira aba-
liénálodtanak, hogy az hol praedecessorim m i n t 
FŐ emberek b ŏ v ŏ n oeconomizaltanak most én 
szeginj leginj igen gjengén folytathatom v e k o n j 
oeconomiátnat [Kecset SzD; TK1 Váradi Zsig-
mond Teleki Ádámhoz]. 

2. kelengye; zestre; Aussteuer, Brautgabe. 1760: 
néhai Férjem után két hajadon leanyim marad-
tanak, az egyik ugyan emarital tatván ha emar i -
tatioja ŭ mostani subdividalando res mobiliseket 
nem adeqválná adjustatiot Jure merito p(rae)-
tendál [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1768 : (Az) ig7 
Specificalt Emaritatioban adott Mobilék, hogj e' 
szerint vitettek el íimét p(rae)sentibus fide medi-
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ante recognoscaljuk [Császári SzD ; Wass]. 1820 : 
(Ezt) adja emaritatioba . . . Selyem köntöst 6 
Fejér Bergál köntöst 6 Czitz karton köntöst 4 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 19]. 1846 : Ezüstét 
amit emaritatioba, ugy néhai édes A n y á m halála 
után kaptam aszt Kedves Leányom Katana Klári 
köz osztályra agya ki [Kv; Végr.]. 

3. férjhezmenetel; mărit iş; Heiraten. 1598 : 
Es ha mi Jozag mostan Chiereni Martonne Azzoniom 
Ziniei Sara Azzoni kézinél az ket Balasffalwaba* 
volna dossaig es Chiereni Ersebet Azzoninal 
quartaig, es emarita(t)ioiaig ki Az Azzoninak 
holta vagi firhez menese vtan, Azon keppen az 
leani Azzoninak firhez menesse vagi halala vtan, 
ha magtalanul meg halna Chiereni lazlora zallana 
azokba valo iussatis Chiereni lazlo eoreokbe 
Teke Ferencz vrunknak es felessiginek . . . valla 
chjerebe birniok eoreokbe [Törzs. — *A. és F.ba-
ţázsfva BN]. 1663/1695: Thuri Ferencz Uram 
is tartozék az eő kgle feleseginek, mind halalaig, 
avágy Emaritatioiaigh hasonlo oltalommal es 
gondviselessel lenni [Hsz; Borb. I]. 

emaritál 1. kiházasít; a mărita cu zestre 
verheiraten | férjhez a d ; a măr i ta ; mit jm ver-
heiraten. 1615 az mi Jozagok akar i t t Chyikban, 
akar egyebwt ualo helyeke(n) akar melly var-
megyékben Salamon Kata Azzonnal vadnak, azok 
ketté oszollyanak . . . , az fele az ket leanyra ualo 
képest (így!) Mihaly Deák gongia viselese alatt 
Egyenek valamig az leányok fel nőnek es ököt 
emaritallya [Cs; BLt 4]. 1740/1778 Az mi pe-
diglen az két neveletlen Árva Leányoknak, in 
Şuo tempore, emaritatioját illeti, az Atyafiak 
!gyekezzenek emaritálni, ugy a’ mint a többit 
l s emaritáltak [Pókafva A F ; J H b XXV/57]. 
1?61 : Tudjaé a Tanú . . . Kováts Péter Ur(am) 
és hites társa . magok első szülött Léanyo-
kat Néhai Ágnes Aszszont MBándi házaktol 
emaritalták, azon alkalmatossággal . . . drága 
ezüst gyöngy és hozzá illendő köntösökkel tisztes-
ségesen emaritaltak volna . . . több egyéb . . . 
^gy és fejér némű portékákkkal edgjü t t ? [Msz ; 
**bK IX. 28 vk]. 

2. férjhez a d ; a măr i ta ; mit jm verheiraten. 
1J39 : midőn Farkas János léányát Kerekes 
^fhály(na)k emaritalta volna, igen alá valo és 
semmire kellő kőtősben (I) az hitleskor per fraudu-
Jentiam öltöztetvén abban eskedtetet meg, azért 
bátor tsak azon kőntős illetné Kerekes Mihályt, 
mind azonáltal hogy a tsalárdság továbra is 
más(na)k is ne patrocinálljon, a Farkas Sára leg 
Jobb rendbéli köntöse . . . , és ha volt a para-
Phernumais Kerekes Mihálynak ítéltetnek [Torda; 
*Jk I. 159-60] . 1751 : Titt . Pálfi <Fe>renczné 
N a g j Judi th Aszszonyt gjermekségétől fogván 
• • • Puthnoki Istvánné Kassai Kristina Aszszony 
tartotta, nevelte, mint maga gyermekivel szin-

vgj dajkálodott, sőtt educálván Emari tá l ta 
18 [Mezőbánd MT; MbK VIII. 12]. 

©maritáltatik 1. férjhez adat ik; a fi m&ritată 
(de cätre cineva) ; mit jm yerheiratet werden | 

kiházasíttatik; a fi măritată (de către cineva, 
cu zestre); ver/ausgeheiratet werden. 1663/1695 : 
Hogy kiitől Isten Thuri Ferencz Uramot megh 
oltalmaza ha Sine Sem in e deficialna Mihalcz 
Mihaly Uram az Thuri Ferencz Uram felesegit 
tartozék szerint eleteig oltalmazni, es gondgyat 
viselni, avagy a ' migh emaritaltatik, avagy az 
eö kgle nevit viseli [Hsz; Borb. I] . 1760: néhai 
Férjem után két hajadon leanyim maradtanak, 
az egyik ugyan emaritaltatván ha emaritatioja 
ã mostani subdividalando res mobiliseket nem 
adeqválná adjustatiot Jure merito p(rae)tendál 
[Oroszfalu Hsz; BLev.]. 

2. kiházasíttatik; a fi însurat/căsätorit de cätre 
cineva; verheiratet werden. 1794: A' nagjobbik 
Fiu Arkosi Joseff asztis kivánnya, hogj valamint 
a ' Léány Katalin emaritáltatott, őis ugj emari-
táltassék [Szind TA; Borb. I]. 

emaritáltatott kiházasított; măritată (de către 
cineva); ver/ausgeheiratet. 1761 Néhai Fekete 
Josef ur(ain) decessussával in capülis maradot t 
de annakutánna emaritáltatott Fekete Rebeca 
Asz(sz)ony ha mit parafernizatiojáb(an) adot t 
edes Ánnya nagy alázatossággal köszöni mégis 
most å maga ra ta ja t tam de mobilibus, qvam 
verő immobüibus kivánnya lege etiam Regni 
D. P. 1 T. 101 seqvestráltatni [Oroszfalu H s z ; 
BLev.]. 

ember I. fn I . emberi lény om; Mensch. 1584: 
ez Kis Mihaly hozza(m) ranta Az Zabliat 
Es en el vgra(m) az chapas eleól, De ozta(n) min-
deneklieóz vagh vala Oztan fel Ieowe a ' chap-
lar, es Monda: Hitua(n) ember mayd embert 
sertesz [Kv; T J k IV/1. 321]. 1592 : Angalit 
Nierges Jstuanne vallia Jakab . . . mongia 
vala Balintnak Te Balint Mezaros vagj te, ne(m) 
ember, de en ember vagiok, J w j el chak esse 
vgi wttlek, hogi sem ma sem holnap, sem az v tan 
bort nem Izol [Kv; T J k V/l . 265]. 1631 kerdem 
hogj hol czenaltad te legjny ezt az menieczket 
illien hamar monda hogi Isten at ta aszonio(m), 
hiszem igj szoktak az emberek elni [Mv; MvLt 
290. 246b]. 1638 : Embernek az eo sorsa es alla-
pat tya igen bizontalan volna [Kv; RDL I ] | Mert 
az menire Jo akarói Vadnak embernek szoktak 
gonoz akaroys lenni [Somkerék SzD; BesztLt 
5/1638 St. Erdély a beszt-i főbíróhoz]. 1646: 
ha mit ketek ezekben es ezeken kiuullis uelunk 
czelekezik, azt megh zolgalliuk tellyes eletünkben; 
hahun penigh mit nem czelekezikis ketek, azertis' 
soha gonozt ketek után nem mondu(n)k; tuduán 
azt hogy Isten igazgattia minden jóban az embe-
rek elmeit [Bádok K ; J H b 111/72]. 1748 : hal-
lottam aztis Illyésfalvi Pap Lászlótól P a p 
Mihály felöl ezt mondani: Olly nagy Tolvaj az 
a’ Pap Mihally hogy ritka mássá . . Aztis mondá 
. . . hogy Pap Mihály Nms Szatthmár V(á)r-
(me)gyéb(en) embertis sütögetett pénzéért az. 
erdŏb(en) [Nsz; Ks 27. XVIIb]. 1814: Rákosi 
Huntzutnak rútnak Császár tsalonak szidta és 
ő tsak egy semmi, nemis emberforma, tsak ollyan 
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az emberek közöt, mint a ' Madarak között az 
Bőr Madár [Martonfva Hsz; HSzjP]. 7854 ; 
Az Emberek sok bolondot szoktak el követni, 
de annál bolondabbat alig lehet, mint a költ-
séges temetés [Kv; Végr. H. Szentpály Elek 
végr.]. 

Szk s vminek. a . képes vmire. 7765 hal-
lat tunkra azt mondá a ' Vén Görög, ha te fiam 
Embere nem voltál, hogy meg tegerd (1) a Malom 
Mesternét, meg tekerem É n [Marosbogát TA; 
Mk y/Vã 97 „a Malom Mester Felesége Márton 
Anna" (23) vall.]. 1781 tsak Sietnének, és em-
berei lennének, azon munkát mellyet Mókán 
Ursz meg indított, ditséretesen, és hasznoson 
el végezni, mivel a ' Zápor tartó máig is ugy 
vagyon, viz eresztő és el rekesztő táblákat, me-
llyeknek gerendáit, Saj tó fáit, ágassait Makán 
Urszu meg tette bár azokat lennenèk emberei 
el végezni, lántzokkal a ' Táblákat le s fel a’ viz 
eleiben fel tenni | bár már . . . ezen molnárok 
emberei volnának, viz eresztő lántzas Tábláit, 
fel tsinálni [Miliálcfva A F Eszt-Mk]. — b. (meg)-
állja (amit mondott), ura a szavának; a se ţine 
-de cuvînt, om de cuvînt ; ein Mann von Wort/ein 
Wort. 7633 az mit mo(n)dot eö mo(n)dotta, ez 
utanis eő azt megh nem tagadgia mert az mit 
eő Mo(n)dot, annak eö embereis lezen [Mv; MvLt 
290. 117aJ. 1789 Nem el hiszem (így!) hogy 
Nsgodnaktelyescontentuina lehessen ebbe a székely 
asszony gazdi.sszonyságáb(an), mert ha a kezeis 
olyon lenne mint a nyelve, ugy sokat érne de 

amikre magát igérte, egygyik(ne)k sem em-
"bere [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.] Mr 
elég ~ derék/jóravaló ember. 1593 : Margit az-
zoni Molnár Gergelne vallia Intem is az Azzont, 
hogi iol zolgallia azt az embert®, mert nekem 
vgi teccenek hogi elegh ember volna [Kv; T J k 
V/ l . 251. — aTi. az asszony az urát] elég ~ 
arra embere/ura vminek, képes vmire. 1568 
Johannes Kalmar iur(atus) fassus est Johannes 
brassai sic loquebatur Nem vag’ te arra eleg 
ember. Ac michael berzethe* vagiok vgmo(n)d 
en oUy-an ember mint theb , E t sic dixisset hazuch 
bestye árulóul abba hog’ te ollyan ember uolnal 
mint En [Kv; T J k I I I /1 . 219. - aÉrtsd hozzá: 
sic dixisset. bTi. Johannes brassai]. 1570: Ez 
Byzonsagoka mongyak volt Myert hogi ne(m) 
hyt ta tok volt valamely Jamborokat áldomás 
J ta l ra mykor megh Arwltatok Erre Zabo Jmre 
azt Monta hogy azkoris elegh ember voltam en 
arra. Mint Zinte emberek eleot volta(m) volna, 
Most. sem tagadom en az zeoleh ely adast [Kv; 
T J k IH/2. 91. - a„Aztalos Jmreh es Hunyady 
Estwan"] & ha ~ lesz ha képes lesz rá. 1829 : 
azt mondatta Vajda Ur a nevezett volt Bironak, 
ezeket :ha ember lesz ked fel veheti Kántor Já-
noson, no bizony felis ve t te ra j tam [Mezőkölpény 
MT ; TSb 48] * halandó ~ halandó. 1603: az 
en. szerelmes leanjómnak Kozaruari Borbaranok 
Gonduiselessere bizom . . . az en fel(esegeme)t 
Torma. Borbarat meg Emlekezik arról hogy ha-
landó ; Emberek vagyunk, ne hagya az zeginy 
a rua&.ha az vristen zerenchyet paranczjol neky 

hazasiczia el [SLt AB. 7 Vizaknaj Jeremiás bűzal 
prédikátor végr.]. 1716 Mint hogy egyedül Is-
tennek ő szent Felségének t i tkaiban vagyon, 
minnyájunknak halandó Embereknek életűnknek 
vége. Ugy én is meg élemedet űdőmnek és aval 
edgyüt lévő betegeskedésemnek állapottyában 
lévén, bizontalan vagyok abban mikor és mely 
órában avagy szem püantásban teczik a jó 19-
tennek ebből a’ mulandó 's nyomorult világból 
bűnös lelkemet magához venni [Kv; JHbK 
LVII/28] nem afféle ~ nem olyan/nem az az 
ember. 1589 : Mert nem affele ember vagiok en 
az mith the gondolz [Dés; DLt 226] * nem 
elég ~ nem oda való/nem megfelelő/alkalmas 
ember. 1573 Leorinch Martona hogi Eo Nem 
volt o t t hwl az háborgás leot keoztek, hanem 
az vtan leot Leorinch Az Korchomara hwl Eo 
volt, ot t Bezellette eoneky hogy az Molnár Mar-
ton Nem Eleg ember volna sem kalandosba sem 
egebwt, Mert egi Lwdat veot volt ely egy E m b e r t w l 
Az vtan Meg Mongia My keppen veotte ely ha 
kewannya, De eoneky Mind cehbe. Mind kalan-
dosba tyztessege vagion [Kv; T J k III /3. 261. — 
Col lban marad t : vallia] # nem elég ~ vtnir* 
nem képes vmire. 1570 Te Zeoch Myklos Nem 
vagy arra elegh ember hogi engem Innét ky han-
nal, Megh hyged hogi ew felsegetis megh T a l a l o m 
erthe [Kv; T J k III/2]. * nem olyan ~, hogy 
nem az az ember, aki . . . 1691 : eddigis nem vol-
tam ollyan Ember, hogj valakit bűzben k e v e r j e k 
— s megint magam Tisztítsam ki [Kv; TJk 
13. 468]. 78] * nem tart senkit ~nek nem vesz 
senkit emberszámba. 1635 monda Zúczy Jst-
vánne, te Capitan uárgáne, miért gyálázod azzal 
az Uramát, hogy hozzu bájuszu Zuczy J s t v a n , 
kire monda Aztálosne ugian azt mondom hogy 
hózzú bajuzú, mert ánnák hijak, megh hizek 
az uáróson, az sok szegenye(n) el keúélyedek, 
ne(m) tár t senkit embernek, hane(m) cziak m a g á t 
[Mv; MvLt 291. 53a]. 

S z : az ~ halandó, 5 az idő változó. 1724 ' 
azt mondván Néhai Nemzetes Brúllyai György 
ur(am) . . az Ember halandŏ, s idöis váltazo 
maradékimnak kárt nem teheteka [Ne; D o b L e V . 
1/122. — aTi. azzal, hogy nem rendezi el még 
életében dolgait] okosa vüág verese . 
1755 : Fülöp István nem is az emberek okossá, 
de tellyességel nem is együgyű [Illyefva Hsz; 
HSzjP] az ~nek a vénség miatt meg kell halni-
1786 : tellyességgel tuvább fen nem álhat, vala-
mint az Embernek a Vénség miat meg kel halni' 
ugy ennek is desolalodni kelletett régisége miatt 
[Apahida K ; RLt O. 2] ~ kívántatik a gdtro-
1737 Igen feles szekér ág és töv iss k i v á n t a t v á ( n ) 
ezenn Gát restauratiojára, . . . C o n c l u d á l t a t o t t 
a’ T. N. Tanátstol és Universitástól, hogj minden 
betsűlletes marhás és lovas atyánkfiai . . . ho-
zassanak ’s hozzanak 2 : / : 2 szekér Tővisset & 
1 :/ 1 szekér veszszőt. A Gyalog szeresek pedig' 
mind Gazda ember; mind sellér maga r e n d i b e n 
hat napot szolgálni; vagj szolgáltatni tar tozó 
mint hogj pedig Ember kívántatik a Gátra, se-
cundum Proverbium Hungaroru(m), nem Gye*' 
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mekeket (!) ; hanem jó nagj Embereket küldjenek 
azon(n) munkára, a dolognak Consumatiojáig 
[Dés; J k 482a] hegy heggyel nem, de ~ emberrel 
találkozik. 1803: Lántzos teremtettét a ' Hegy 
hegygyei nem, de az ember emberrel tanálkozik. 
ide maradjatok illyen a mollyan (!) a t ták Hegy 
heggyel nem találkozik, de az ember emberrel 
igen [Berekeresztúr MT; Berz. 3. 5B. 1] mind-
nyájan ~ek vagyunk. 1596 Ez azért bechwlletes 
Vraim, Istennek kegielmessegebeöl, az en Safar-
sagomnak Regestuma, meljbe la t t j a hizem Isten, 
h°gj igjekeztem az en miŭoltom zerent az Varos 
jawara De, mint t hogj minniajan emberek va-
giunk, es az vitek vgian tulajdonsagnak mondatik 
bennwnk, Ez mellet penigh az betegsegis, nehez 
zwuet zokot hozni, es embert igjekezetiben nem 
bochattja ele [Kv; Szám. 6 /XXIX. 182 Bachi 
Tamás sp kezével] sem ~nek, sem ebnek nem 
lesz jó. 1592 : te hit tuan ember, mit kerez garazdat, 
ha az tizedes mongia, ezennel le vonlak, es vgi 
megh verwnk: hogi sem embernek sem ebnek 
nem lez Io [Kv; T J k V/l . 252] sem Isten, 
sem ~ meg nem Ítélhet. 1729 : hogy pediglén 
azon dolognak folytatását admaturálni kívántam 
• • • se Isten se ember meg nem itühet, mivel 
ha az Aszszony is az iránt való hellyes okaimot 
meg értheti . . . remélem maga is az Aszszony 
helyben fogja hagyni [Darlac K K ; Ap. 1 gr. 
Haller János gr. Káinoki Borbárához] 1687: 
Szegeny ember szándékát boldog i(ste)n vezérli 
[Ap. 6 Káinoki Sámuel feleségéhez]. 

2. emberiség; omenire; Menschheit. 1581 : Ze-
mek elot vysselwe(n) egieb Respublicakat, kiket 
effele belseo gywlessegh, es egymás elle(n) való 
Indulat . ne(m) chyak megh rontot, de megh 
Embereknek Emlekezetybol is ky tórlet . . . 
tegeztek, hogy ezt a dolgot eó kegmek Tanacywl 
kezekbe vegiek [Kv; TanJk V/3. 240b]. 1756: 
az előt én ugj tudom a még ennyire el nem sza-
paradot az ember hogj nem igen szántot ták [F.bor-
gó BN; BK. Paszere Győrgj (50) jb vall.]. 

3. személy; persoană, o m ; Person. 1560 : Min-
den ember az o helien wllyon* az k y t neki Ren-
delnek [Kv; 'öCArt . — *Ti. a céhgyűlésen]. 
1566: Markosy* folnagy hozoth h a t ember A-
doyat [BLt. - aMárkosról (Hsz) való]. 1567: 
Magdaléna dixisset Ez e a io leány a’ ky el rán-
tottá a laytrat az en Anyám alol eleg ebol thani-
tottad hogy el ranchia oreg ember alol a ' laytrath 
[Kv; T J k I I I / l . 9 4 ] . ' 7 5 7 3 ; Mond egi Ember 
kit Zabo Ianosnak hinak, Meg chywfola Az es-
selelek deák [Kv; T J k III /3 . 275]. 1584 : Talala 
meg Engeómeót Glesan Christofot Mike falui 
hazamnal Nagi miklos neuő embeór [Mikefva 
K K ; Bál. 80]. 1590: Az wendegh fogado hazat 
ertyk eo kegmek, hogy gondwysseles nelkwl 
vagio(n) ky myat feleo hogy Nagy wezedele(m) 
es twzz myat való karwallas ne essek . . . lakyek 
oly embeor benne, ky miat kar, es wezedelem ne 
kówetkezzek [Kv; TanJk 1/1. 153]. 1599 1. 
Testis Nagj Mihalne Ilona azzonj Vasarhelj regj 
eltemes azzonj allat . . . 2 Testis Bene Gergelne 
Hona Vasarhelj regj eltemes ember [Kvh ; HSzjP]. 

1600: Symonfy Mihály Gegesy vagiok Eòtue(n) eòt 
eztendòs Ember [UszT 20/125]. 1617 ha ualaki 
marhaja peniglen altal menie(n) az tilalmasra 
. . . , az az ember akinek kart tenne bé haitona, 
menien oda az marhas ember kenallya megh az 
három falua tóruenie szerent [Msz; Törzs. — 
aBálintfva, Szentlászló és Madaras, mindhárom 
MT-ban]. 1637 monda az leani . . . bizonj sze-
merem edes Aszonio(m) hogj ualamely ember-
seges ember gjermeket kegd aval gjalaza [Mv; 
MvLt 291. 80a]. 1670/1740: SztPálon lakós, és 
Biros Emberek [Homoródsztpál U WLt] . 1709 : 
Hallottam madai Bay Ádám sok embertelenke-
dését; meglátszik, hogy nem szolgabírónak való 
ember; tudatlan, nyegédes, rossz ember [TT 
1890. 766 SzZsN]. 1752: ŏ Kglme el-lőtt egy 
felé s akar a t tya ellen tanálta meglőni azon Ember t 
[Abosfva K K ; Ks 8. XXIX. 29]. 1772: Aztis 
hallottam Néhai édes Anyám Aszszonytol hogy 
beszéllette, Szerentsés ember volt vgymond Gál 
László mivel Nagy Joszágu embert kapót volt 
feleségöl [Dálnok Hsz; K p IV. 263]. 1794 : ezen 
két Bãtor émberek az Exp(onen)srerëg fenekednek 
[Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 1800 lá t tunk égy 
néhány Zágori embert jőni le az ország u t tyán 
Lo Háton Baltáson Vas vili ásón Csépel és Dorongal 
[O.solymos K K ; Ks 67. 47. 27]. 

Szk : belső ~ belső tisztségviselő. 1767 az 
Gábor fia Kelemen belső ember Gyergjoban 
Kováts néven neveztetik [Hatolyka Hsz; HSzjP] . 
1776 Tudgyaé a Tanú, hogy Rákosi László 

. . Belső emberekkel égyütt immunitásban lett 
volna? [Kovászna Hsz; i.li.]. 1800 a'kik Zálagot 
nem adta(na)k, sem a’ belső emberekhez egyezni 
el nem mente(ne)k, és az eskiitre s Egyhazfiura 
támadtak ületlen szókkal ületvén őket meg kö-
vessék [M.bikal K ; RAk 84]. 1846 (A kántor) 
véllek* cégéres és belső emberhez nem illő tépe-
lődésekbe elegyedik [Méra K ; KLev. — aAz 
egyháztagokkal] •)(• beteges 1716 eo kglme 
sokáigh nem éli, mivel igen nyomorú beteges 
ember [Nagyida K ; Told. 22] birodalmas ~ 
birtokos. 1640 Makfoluaban, es Annak hatará-
ban, birodalmas Emberek uoltak az A(ctor)nak 
praedecessori [Mv; DLev. 5] egyházi ~ a . ? 
papi személy. 1671 : eo keglmek halálomat halván 
mingját szegeztessék bé koporsomat mentől ha-
maréb lehet, mentől töb bőtsűletes lelki egyházi 
embereket hivatván koporsomban bé szállásom 
napjára [Ks 14. XLI I Ib özv. gr. Csáki Is tvánné 
Mintszenti Krisztina végr.]. — b. kb. egyház-
tanácsos. 7692 ; a templom földeiről, javairól, 
pénzeiről, jövedelmeiről esztendőnként számot 
tész az egyházi emberek előtt [Kozmás Cs; SzO 
VI, 432] * esküdt ~ esküdt | esküt te t t /hi tes em-
ber. 7577 hyuat tuk Zouatrula molnár dienest 
eskot embert . Motsrulb fabian Symont eskot 
Embert Kis miske András Jobagiat [SLt J . 17. 
— a - b A.szovát és Mocs K]. 1592: ehez Niolch 
eskött Embereket eskettenek vala Capitan Vra(m) 
kipiben azok az 8. Eskőttek ki me(n)te~ 
nek uala az uigezis le vei tar tasa zerint [UszT]. 
7600; Az Warosnak mindé(n) zabadsagába(n) 
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hataraban, tilalmas erdeőnkbe, molnu(n)k hazna-
ba, egyebbenis akar mi newel neweztessek, rezesek 
woltak, seött eö keözzeölekis az Byro mellet 
eskwt embereket polgarokat walaztottwk (!) ha t 
eztendeig adot ne(m) a t t ak [Szu; UszT 15/258], 
1617: Teoruenie penigh ennek az három falunak 
ez uolt hogi az három faluból három ker t jaro 
bírott ualaszanak, megh ugian az három faluból 
eot t esküt t embert az három falunak kertinek 
teŏruenie el igazitasara [Msz; Törzs]. 1699: Mű 
Győrgj Peter Thorda varmegyei Gerend lonai 
Falus Biro es Luka Gábor Demen János Lab 
Peter Nan János Gjorgj János Novak János es 
Nemes János es Sőtet Mihalj Nemes szemely 
ugjan Thorda varmegjei Gerend Lonai Falus 
Biro mellet levő Esküt emberek [Törzs. ,,Mich. 
Literati constitutus not. in hac re" keze írása]. 
7733; Midőn . az . . . szántóföldek rétek hatá-
rának igaz barázdáinak ki jár ta tására ahoz értő 
két eskiítt emberekkel ad faciem praedictorum 
agrorum kimentünk volna [Szentrontás a ; Sár. 
— ftKésőbb Szentháromság MT] * fás ~ fa-
árus. /633: Az uta(n) hogy fa t hozanak, ugia(n) 
magauall Szalay Geőrgjel menek az Maros melle 
az fas emberekhez es la tam hogy ninczien ollian 
hoszu fa az ini nemö kelletik uala [Mv MvLt 290. 
117b] fogadott ~ szegődéses/szegődött személy. 
1585: Jlona Closwary Matliene vallia voltam 
az a ' fogadott ember ky az Anniaual banta(m) es 
az Annia adot enneke(m) etemre minde(n) Nap 
egy egy pénzt [Kv T J k IV/1. 438] * fogott ~ 
fogott bíró. 1550: Az keppen Az My keppen thor-
dan Az fogot Emberek Megh leltek wolth [Berend 
K ; BfR VI. 28/2]. 1570: Orsolya chyeogwdy ( !)a 

Janosne ezt vallya, hogy Az Thorday azzonne-
pek mykor Eothet Byzonsagra Jdezyk volt, 
Azkor az Nyreo Mathiasne Azon kery volt Eoteth 
hogy x\zt vallanaia hogy eok fogoth Embert nem 
fogtak az zerzeodesre sem kezeket ne(tn) a t tak 
volna [Kv ; III /2. 173c. — a I . h. 169 chegëdy alak-
ban]. 1607; Mikor Galfy Is tuan vram oztozodik 
uala Keczetj Gaspar vram(m)al akkor latta(m) 
vala az keŏzteŏk fogot embereket hogy az ker-
t e k b e ^ ) es feoldeke(n) I a rnak vala [UszT 20/54 
„Joannes Albert de Kecze t , , a (45) pp vall. — 
*Kecset U]. 1636: Mi kik ez ide valo dologban 
fogot emberek vogiunk ug j mint Maros szekben 
Bandon lakok Sebestien I s tván nemes Égerházi 
I s tuan simüiter minor, ugian Égerházi Is tván 
major, Nemes ember, Fodor giorgi Falus biro es 
Sebestien Geórgi veres Darabantok [Mezőbánd 
M T ; M b K f ö l d m é r ő ~ . 1786 u.: (A föld) 
1786ban Vegben vitetet Föld mérés alkalmatossá-
gával akkor élt már néhai erős hittel meg Eske-
t e t t Sžt Imrei Régi Föld mérő] Emberek által 
kinek kinek Földe végéhez méretet t [Szentimre 
MT; BalLev.] * futott 1598: mikor Somlyon* 
volnánk Bodo Balas nevű Zegeni fu tó t ember ada 
magath b az vitezleo Bibarcfalvi Nagi Gasparnak 
liurol fiúra mi eleŏtteŏnk ugi hogi Nagi Gaspar 
uramis hazai feöldet adgion neki s minden keppen 
oltalmazza [Berz. 17a. L X I X / 7 . - *Cs. bTi. ö-
rökös jobbágyságraj gyalog ~ gyalogos. 1643: 

latok ket kertet kerestól az patakon altal . • • 
porgolat kert űolt az kiűel t i lalmast t a r t o t t a k , 
mihelt azt bekerteltek azon senkj sem j a r h a t o t , 
hanem gjalog ember [Tamásfva K / P á n c é l c s e h 
SzD; R L t 6. 5 „Blasius lit. Kovach de Kide 
vicejudex com. Dob." kezével]. 1652: Vagyon egy 
fel Vamis Gyalog' Embertwl ketteőtwl 1 penz. 
Egy terhes szekertwl 4 penz. Vrestwl 2. ket eöreg 
marhatul 1 penz. Egy Lovas Embertwl 1 penz 
[Türe K ; GyU 97] * gyermekes 1584: Zappa-
nos Gergely vallia, Az felesegem Ieót vala a’ 
piaczra fa venny, Eo mikor Immár az fara keozel 
meg árult volna oda Iu t Zabo Cato, es el veszy 
volt teolle. Az en felesege(m) penig Nem e n g e t t e 
mondwan hogy eowis zegeny giermekes ember 
volna [Kv ; T J k IV/1. 222] * gyökeres ~ ősjob-
bágy. 1750: Barb Sztojka Hétfalusi gjökeres 
ember Zoltányban* lakott mind sellér, nem a k a r t 
Barczába visszamenni [Hétfalu B r ; BrÁLt Ste-
uer V. 3 Binder Pál kijegyzése. — aZoltán H s z ] * 
hites ~ esküdt | esküt te t t /esküdt ember. 7602: 
Stamp János hewteos ember lewen vallia* 
[Kv ; T J k VI/1. 569. - aKöv. a vall.]. 7666; No-
ha az D. Anak hűtős embere es darabantya u o l t 
disturbiumos údóben s nem hogi Ura j o u a i n a k 
p(rae)daloia lót volna, sot jnkab másoktolis 
oltalmazni kellet volna kŏtelessege szerent, de 

. . hol mi remensegh alat ŏis niúlt holmi johoz 
[Marossztgyörgy Mt, Ks 67. 48. 31]. 7680: Mind 
ezekben vigyázzanak az kerülők, s magokis 
hites emberek megh látván Istennek ta r tó (1) 
kőtelessegek szerent tartazzanak ki mondani fide 
mediante [Dés; J k 16b -17a ] . 1762: az kik . . • 
hűtősök voltanak . az miket el p(rae)daltanak 
ugi mint hűtős emberek léuen . . . ugy bűntetód-
gyenek mint ollya(n) hamis hűtűek [ M a r o s s z t -
györgy MT; Ks 67. 43. 31] * idegen ~ a. a ház 
népéhez nem tartozó személy. 1572: . . . hogi Az 
hazban meg chendeswlnek, Mond felesegenek 
I th az hazban Altalan fogwa Idegen Ember va-
gion [Kv ; T J k III /3 . 1]. 1573: Eo az M e n y e t 
J a r t Gergel deák hazahoz . Idegen Embert 
Nem talalt teobet patkó Myhalnal [Kv ; i.h. 
156]. — b. máshonnan jöt t ember, jövevény. 
1570: az mynt egiebkor Thylalmas volt az Ba-
romnak Nyeresegre valo megh vetele, M o s t a n y s 
. . . senky seh Mezaros, sem henteler sem penigh 
Jdegen Ember az vásáron Theosersegre B a r m o t 
Neh vegien, hane(m) az ky veszen vgian J t t e n leh 
vagya . . . ha ky kylëmben chelekednek az Bar-
mot ely vetesse Teolea [Kv; T a n J k V/3. 14a. 
— aTi. a városbíró]. 1571: Thowaba eo kegnek 
Ezis Bozzwsagnak Theccyk hogy az varossy pro-
curatorok Idegen Ember Mellet eo kegelmek 
ellen p(ro)catorcodnak, kery azonis Byro v r a m a t 
Neh Engedje eo K. azt chelekedny Nekyk, Mert 
ely Nem akaryak Zenwedny [Kv ; i.h. 30a]. 1580: 
Az my az vassarbyraknak Instruct ioiat nezy, . . • 
zereda napp es chiòterteken mig az zazlo fen al*> 
idege (n) embert se magiart se olahot az Buza 
keozybeb ne hagion be menny hane(m) ki kwlgie 
onnét [Kv ; i.h. 223. - *A karóra tűzött vásár-
cégér/jel vény. bAzaz a búzasorba/piacra]. 1584: 
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Semmy idegen Wagy kyweol walo kereskedeo 
ember vagy kalmar, semmy marhaiat ell ne Ad-
hassa idegen, wagy kyweol walo Embernek, hanem 
ehak ith walo Coloswary embernek, ky Wewen az 
®okadalom Napiath Giolchot Ballal, Truppayt 
fallal. Barsonth Weggel Waznot Ballal. Minden-
fele poztot kit Balba keotnek. Ballal, Granathot , 
Skarlátot, Sayat. Londist és egieb fele olaz poztot 
mindent veggel [Kv ; KvLt Vegyes I I I . 4]. 1711: 
*gy Oláh Todor nevű idegen ember, az ki mostan 
ngjan i t t Belefalvan (!) lakik [Bélafva Hsz ; 
**°rb. 1]. I765.ĕ ezek idegen embereket tudom 
hogy bukál tat tak dugva tar to t ták , vendéglették | 
Faluban jővén két Alföldi idegen emberek harmad 
faPig bukál ta t ták . . . véllek éjjel nappal edgyüt 
4ttanak [Fintoág H ; Ks 113 Vegyes ir.] * jeles ~ 
híres/kiváiö ember. 7560; Miért hogy ezt nem 
p a k ieles embereknek peldaiabol es mondasibol 
•attiwk tiztessegesnek es hasnosnak lenni hanem 
? e g ' az istennek paroncholattya is mwta t tya 

mynden tarsasagba Mertekletes es io rend-
tartással való elet oriztesseg' meg [Kv ; ÖCArt.] 
J" Jövevény ~ jövevény. 1761: akik ma ezt a 
Ballavásárát* lakjuk minyájon másunnan be szár-
mazott jövevény emberek vagyunk Eleinkre nézve 
w Fasc. 5. - a K K ] * kêpebeli ~ meghatalma-
^t t - 1591 k.: Fozto Jmreh kepebelj Embôr t 
ada hogj fel zabadycha az holt testót t udny Illjk 
a z farchady Weres János es Weres baliast es 
albert Gergól<yt> Azer Weress János fel szabady-
î° t a wgj m j n t Kiralj biro a t ta Embór az hol 
testót [UszT]. 1592: akkori Capitaniunk . . . ki-
k e l j Ęmbert adot vala ide, eliez Niolch es-

Embereket [i.h.]. 1600: Ha walamit ezekbe 
l agadnanaka , bizonitu(n)k, a mi lehet, a mellet 

magu(n)knak wagy akkori házunknál walo 
*epebeli embereönknek teörueín)t kerunk [i.h. 
*5/24. — ®Ti. az alperesek] & kereskedő ~ keres-
kedő. 1584: Semmy idegen Wagy kyweol walo 
^reskedeo ember vagy kalmar, semmy marhaia t 

eu ne Adhassa idegen, wagy kyweol walo Ember-
??k, ky Wewen az sokadalom Napia th [ K v ; 
K v U Vegyes I I I . 4]. 1621: Az Albara penigh, 
melliet Birak uraim neve es peczjetek, es az nótá-
znák keze irása alat kel kiadnj, vghia(n) az 

eţeõbby mod zerint minden kereskedeő Emberrel 
jtarminczados vraim Írassak fel az harmincziat-
J?ndo Marhakat [Kv ; T a n J k I I / l . 311]. 1710; 
Jj°mperiáltatott az is, hogj az örmények, s hozzá 
jMp I) hasanlo Kereskedők, mindenŭ t az Fa lukat 
el járják sine discrimine, Pestisses helljekrŏ l is 
rnjokat el viszik, és a Falukon, Templomok előtt , 

s
a Sj efféle kŏzenséges Falu hellyein s Házoknális 
2abaddasson arúlnak Valaholot azért örmény, 
agj eféle Kereskedő ember . . . az Falukon arul-

? a ' marhája elvétessék kedvezés nélkül a Tisz-
t t ő l [Nsz ; KvLt 1/198 gub. rend.] * kivülvaló~ 
máshová való/idegen ember. 7584: Semmy idegen 
^agy kyweolwalo kereskedeo ember vagy kalmar 
emmy marhaiat ell ne Adhassa idegen, wagy 

Jvweol walo Embernek, hanem chak i th walo es 
oswary embernek [Kv; KvLt Vegyes I I I . 4] 

* külföldi ~ »ua.' 1S70: Cristina Taligas Janosne, 

Azt vallya hogy Tugya egy Borbolya New leant 
Tar tanak volt zek M oeterne es Barlabasne es 
vgian eok hazasitottak i ly egy kywfeoldy Ember-
nek deh Nem Thwgia howa való volt [Kv ; T J k 
II I /2 . 16b]. 1586: Molnár Míhalne az egy keobeol 
peres buzan kapdos vala, mert az kí feoldy ember 
mindenik felteol fel veotte volt a ' zentmiklos 
penzet [Kv; T J k IV/1. 610]. 1597: Veottem 
Tiuk tar tasra Seres Peternel egy kwfeoldi Em-
berteol 5 Veka arpat d 25 [Kv; Szám. 7/ 
XI I . 141. 7637; Miklós niargal vala s la tam 
hogy el iitette az szegeny aszont az sarbafn*, 
megh az szájából is erössen jeö vala az ver, ugia(n) 
en vonia(m) aztan fel az sarbol egi küföldi ember-
rel s haza sem mehete szegenj [Mv; MvLt 290. 
51a]. 7737; akármelly Városi és kül földi Emberek-
(ne)k szabad vólt marha, berbécs, bárány, Sertés 
etc húst árúlni [BfN Gyalui cs. —L. az előtag jel-re 
nézve MNy XXXVI, 188, SzE 433] * külső ~ 
' u a \ 1592: ha mas kwlseo Ember, bantasodra 
vagy artasodra leot volna Inkab attolis oltal-
maztalak volna [UszT]. 1598: Amy penigh illety 
az baranj hwsnak limitatioiat kyt eo kgme biro 
vram ennek eleotte az Tanachyal egyetemben 
limitalt volt, mint hogy lattywk az sok es feletteb 
való zeokseget Tecczyk azért hogy vasarnapokon 
mindennemeo rendbely keolseo emberek be hoz-
hassak, es vgy Adhassak az minth az vasar 
kewannya [Kv; T a n J k 1/1. 313]. 1600: Tarcha-
falwa p(ro)testál, hogy wadnak kwlseö emberek 
kiknek az eö faluiokba nylok wagyo(n), azt eök 
masuwa akarnak birni [UszT. 15/204]. 1608: sem 
városbeli zemelynek sem kwlseo embernek nem 
szabad mindent venni haza zwksegire [HSzj 
nyereség al.]. 7643; Gyárfás Ferencz és Thamás 
uram, mint az eggyik oda birodalmas külső em-
ber [Egerpatak Hsz ; HSzjP] . 7733; egj kŭ l sŏ 
embernek másfél ej tel bort fizettem [Kvh; i.h. 
— L. még e szk-ra: Barabás, SzO 378] lelki ~ 
?papi személy. 1671: eo keglmek halalomat halván 

mingjárt szegeztessék bé koporsomat mentől ha-
maréb lehet, mentől töb bőtsűletes lelki egyházi 
embereket hivatván koporsomban bé szállásom 
napjára [Ks 14. X L I I I b özv. Csáki Is tvánné 
Mintszenti Krisztina végr.] lófő ~ lófő; pri-
mipilus. 7603; Kowaczj Lukaczi Etedi Lofeo 
Ember hwti wtan ezt wallia Tot mihalj mag 
wetŏbŏl Jö wala haza be hiua hogiay görgjnj az 
katonak kapitaniahoz [UszT 17/23]. 1625: Az 
Attiamfianak maradót uolt Aruaja az kinek neue 
Maghdona (l) kinek Őröksegitt en Tutorsaghnak 
neue allat Bírtam Bírom mostis . . . ehez az a rua 
hazahoz cziak megh keuano(m) az ket anni 
Nylat t mint egh lo Feo ember hazahoz [i.h. 94b]. 
1639: Mw Mathius János Kezdi Szekj Szentleleki 
Nemes ember, Istua(n) Deák Poliani azon Kezdj 
zęki Lo fw ember . . . [KaLt Apor Is tván ír.] 
más ~ . a. más. 1568: Anna famula Joannis Bar-
bely . . . fassa e(st), hogy Mikor eo nalla lakoth 
András Katonai, kwldy volt ez nyarba hogy Egres t 
hozon az Mas Ember szoleyebol de o ne(m) 
hozot hane(m) o maga hozot ozta(n) az azzony 
[Kv; TJk III/t! 235]. 1577: (A földet) kecczeria 
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a t t a más Embernek be wettny [Küsmŏd U ; 
DLev. 2. XVII IB] . 7587; Byro vram kialtasa 
megh mind vcza(n)kent mind az piaczo(n) a’ hon 
helie vagio(n) hogy senky az más Embeor zoloye-
beol se karót se weniket el ne horgyon [Kv ; T a n J k 
1/1. 56]. 1605: nem hogy az mas Ember marhaiat 
vöttem volna kezemheöz t a r t an j Illyen vezedel-
mes wdeöben de sŏ t Jnkab az magaménak meg 
tar tasaban nagy sok busulasom gondűiselesem 
volt hun tar tsam meg [UszT 19/9]. 1632: Eleitől 
foguan ualo rend ta r tas szerent Fogaras feőlde bir-
sagh szedesben egienleő modot t es rendett ta r to t t . 
Kék Birsagh uolt f. 1/20 Ver birsag uolt f. 4 . . . 
Az ki mas ember leanniat el ragadgia, uagy fejet 
vezik erette, uagi solvit f. 40. Az Kapitan pecze-
t i t az ki meg nem beöcziwlli f. 12 Uduarbiro 
peczeti marasztsaga f. 1 [Grid F ; 14/38. 6]. 1639: 
az Kis p állon al eleónkbe alla Zy Martonne, es 
monda hogy miért hágtátok az mas ember gjü-
püien be . . szerre ŏl szerre koborlottatok az mas 
ember szeôlejett [Mv; MvLt 291. 180a]. 1689: 
Deliberatum világoson comprobala Lőrincz Pap 
Ur(am) Actioja szerent Olosz Mihalyne ellen, 
hogy azt mondotta , hogy mas émbér felesegit 
kotoraszta s tapogat ta Ergo humagiumon marada 
az Incta [Kovászna Hsz ; HSzjP] , — b. másva-
laki. 1572 k.: Azt nem kevanom hogy mass ember 
az en Terhemet vyselie soha sem kyvantam, ha-
nem a ' mint elég vol tam mindenkor Eoremest 
megviseltem [Kv ; T J k 4 I I I /3 . 30d]. 1599: Rep-
licat I* s azt mongya, si iuris az mely marha t 
en theŏlle(m) kewanz, azt te, a mint te magadis 
mo(n)dod, mas ember ala a t tad wolt [UszT 
15/187. — *„Miklos Gergely Zent Mihalyb Za-
bád Zekely". bSzentmihály U]. — c. a másik. 
1660: Puskát rán ta hozza rea ránta az keővet 
hogy megh leője, mellyre mas ember egy kép 
nyellel hozza wte hogy lata hogy megh akar ja 
leőni [Kv; T J k VII/3. 3 1 7 - 8 ] meghitt ~ kb. 
benső bizalmas (személy). 1583: Az meli leani 
Ilona fogua uolt az Toromban ., Az az Ilona 
mondotta ezeket Balas kouachne penigh en 
hozzam három kouachnet kwldeot ki hogy ha 
ezeket megh tagadnam tehát , Az eo vra az va-
rasnak megh hit embere es engemet az Torombol-
ki bochattatna [Kv ; T J k IV/1. 157a] minden ~ 
a. mindenki. 1554: Mynden ember ky falw nylath 
byrya forinthoth aggyon [SzO; II , 108 A mv-i 
székely nemzeti gyűlés végzése a székelység 
adófizetése dolgában]. 1575: eo K. biro vra(m) 
hirdetesse meg hogi Minden Ember harmad Ezten 
napig mind kywl beleöl haza Eleol keorakasat 
Teokeyet ely zerezze Tyzticha haza eleol (így !) 
[Kv T a n J k V/3. 122b]. 1582: Margaretha Ze-
kely . fassa est Az haz ablakan lata(m) 
Katalint , es meg zolitam mondwan: Jay edes 
Catalinom Nam mindé(n) ember azt mongia hog, 
vrame Nireo Kalmanę az giermek, Monda Azon 
Catalin. Engem Bathor az Js ten meny keowel 
wsseón megh ha Nireo Kalmane ez a ' Magzat 
[Kv; T J k IV/1. 39]. 1610: mikor az falú bir-
saghban megh hi rdete hogi az Kapu czinalny 
menyen minden ember ò is el ment t a faluual 

egôtt czinalta az kaput [UszT 40a]. 7629: É® 
egyéb kurvaságát nem tudom, hanem az urától 
hallottam, hogy minden ember hallatára kikiáltó 
hogy kurva az ő felesége [Mv; MvLt 290. 150b-3b 
átírásban!]. 1658: Az Lengyelek be ŭ t e s e k k o r 

minden Ember a ' Varban hordozoskodvan hir-
telenseggel . . . fizettem megh a ' s z e k e r e s e k n e k 

fl. 3 [Borberek A F ; Wass. Perc. 26]. 7727; Isten-
nek rendelesebői minden Embernek az halált 
meg kell kostolni [Futásfva ; HSzjP] . 1755: né' 
mellykor igen Sok Falusi Embereket , és Asszo-
nyokot, s Leányokot gyüttetet , s h i v a t t a t o t t eo 
Nsga az Udvarba edgy Szántó Ferencz nevű 
Praefectussának Jovaslásábol, s Tánczot Csi-
nálván minden Ember tékozlotta a ' bort [Gernye' 
szeg M T ; TGsz 35]. 1832: Minden ember tapasj' 
ta lhat tya magában a z t : hogy amidőn valaki1"1 

valami rosszat költnek, és mondanak — bátor 
nemis hiszi az ember, 's meg van győződve; hogT 
nem igaz — 's mégis marad abból valami be-
nyomás az emberben, mely mindég ugy lebeg & 
jön olykor elönkbe — 's egy kis kéttséget szül ar-
ra : hogy há t ha igaz a mondotbol valami [Torda/ 
IB. Demény János udv. t t lev.]. — b. bárki* 
akárki. 1600: Az eskott wraim zabadit t iak Petk? 
János vramat az Wdwarhely ha tarban le^e ö 

feöldeiben, mindé(n) emberek borozdaia eS 

chowalasza elle(n) [UszT 15/210]. 1834: Külön-
ben minden Ember látya, hogy egészen el Űt# 
vékával méretik minden féle Gabana [Sajóke-
resztúr SzD; Born. F. I l g Benő Josef számadó 
kezével]. — e. minden egyes ember. 1570: 
den ember kwlön kwlön planetak alat t f oganta t -
tak es zwlettettek, azoknakis mind kwlomb tef* 
mezetik vagion. Mint hogy az regy d o c t o r o k 15 

zolnak felölle, hogy de superioribus gerentur e t 

reguntur Inferiora, Azon kepen reuellaltatik 
Minden embernek az ö bölchessege az planéta^ 
altal, Mely planetakat biria az Minden hato 
Isten, Minden ereieket eo oda declinalia, az hov® 
akaria [Nsz; MKsz 1896. 366—7]. 1683 k: penU® 
bor ket ket ejtel minden embertől a 'k i d e z m a t 
[Somlyó Sz; SzVJk 65]. — d. Tagadó m-baö : 

senki (emberfia). 1676/1681: mivel minden 
nem a végre születik ez vilagra, hogy egyedi 
csak maganak éllyen s I(sten)tul a d a t t a t o t Job-
bul maganal szűkőlkődebbet ne részeltessen; h® 
az keresztyeni indulat azt kivannya, hogy minde-
nekkel, sőt megh ellenségévelis Ember jol tegye?' 
mennyivel tartozik többel az magahoz t a r tozó-
nak [Vh; VhU 266 Thököly Imre ad. lev. 
helyett hanem ksz-t várnánk] * mivel tető ~ ®e£ 
rendelő. 1655/1754 k.: H a valamely Mester 
zűlűnk . . . a ' fel-fogadott miveket fogadás 
rént tisztességesen el-nem készitené, és a ' mi*e1/ 
t e tő emberrel meg-nem békélvén, hanem a ' &K 
veltetó embernek a ' Czéhet kell meg-busit**' 
felölle ., tehát a ' Czéh minden e n g e d e l e ^ 

nélkúl meg-bűntesse flor. 2 [ K v ; AsztC J k 8] * 
míves ~ mesterember. 1590: az Actor tn^9. 
Ember, Asztalos [UszT]. 1606: mégh vala** 
tekeneó chinalo myúes emberekis ualanak ' 
azoknakis myueket megh tizedlyk [i.h. 20/72] * 
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nagy ~ főember. XVIII. sz. eleje: Mikor Nagy 
Ember hal meg . . . Szem takarót, jo bőven négy 
Szegeletű veszős fátyolbol kel csinálni, lepedőtis 
jo bőven, jo hoszan fodor fátyolbol, kőrűlette 
jo széllyes vékony czérna csipkét [Ks] nemes ~ 
nemes (személy). 7569: Dobay symon Boncyny-
resy nemes embor [Torda; Wass]. 7572: Mathe 
Borbas ky Masnewel Kutas Borbasnakys Newez-
tetyk zent kyraly* ezt wala, hogy . . . Rado 
myhály Kabos tamas es Megys (I) Eg j Nemes 
Embor, ky th Nem Jsmer ha t t ra mentenek es le 
ehitetottak az keossegot [KP. — aKalotaszt-
királyról (K) való]. 7583: mynd nemes embereketh 
es mynd keoz ember barmat az mellyet az eo 
tylalmasokba talaltak behaytot tak [HSzj tilal-
mas al.]. 7589; (Az alperes) wzette Be Az 
En fiatfalwy Jobagimnak zaz harmincz Eot 
diznayt . . kikreol Jámbor Nemeos Embeoreok-
nek p(ro)testálta(m) [UszT]. 7625; cehert fal-
ua(n)a lakó miklos Jmre nemes emb őr falus byro 
[i.h. 26a. — aCsehétfva U]. 1681: ingemet igaz 
nemes Ember t potentia mediante vert , taglót, 
véremet kiontotta [Dés; Jk] . 1682: hozván ma-
gokkal edgiüt Egy varmegie szolga biraiat Salari 
(l) Miklos es Egy nemes embert Kavasi Sigmond 
Uraimekat adanak egy irast be elŏnkb(e), meli-
nek el olvasasara Szabó Is tván Ura(m) kenszerit 
vala bennünket4 melire mi eö kgn(e)k ekkeppen 
felelenk, My nem olvassuk mert my nem p(ro)-
curatorok vagiunk hanem ked olvassa el, had hal-
ha az mas felis . . ez Hazaban ab ant iquo soha 
szokás nem volt, hogy külső szolgabirak, Nemes 
emberek hozanak Divisor Uraimek eleib(en) in-
structiot vagy allegatiot [Kv; R D L I . 161. — 

városi osztoztató bírákat] . 1735: asztis kér-
dette az Nimet az Nemes embertűl hogj ha meg 
leijei azon embert [Gáncs/Csicsógyörgyfva SzD; 
^Kl]. 1805: Gyepesi Benedek Ferentz, András, 
Mihály és János Törvényes Nemes emberek(ne)k 
1796-ban í tél tetvén . . . , a melynél fogva a Nemes 
Szék 1801 ben l l o Februar(ii) az Armalistak 
számába bé tetetni rendelteis, es azoltatol fogva 
viselik a szolgálatot [Szu; Borb. I I ] szabad ~ 
1676; Egy wdeoben en paztorom uala, akkoron 
zabád embernek mondotta magat [Hatolyka 
Ilsz; BLt]. 1750: Az mi illeti az Molnár dolgát, 
J°1 tudgya Ngdis hogj Szabad ember t Semmi 
Szín és praetextus alat t . . . a nem lehet . ., heja-
b(an) babosgat azzal hogj masoknak szabad ember 
Molnárok menekedik, nem tudok egjet is [Futásfva 
Hsz: Ap. 3 Dombi János Apor Péterhez. — 

eredetiben olvashatatlan szó]. 1782: az édes 
^ tyám Gál János Kovásznai szabad ember 
v°lt, kiis történetből egj kecskét lopott volt, 
meljből a’ jö t t ki, hogj Jobbagjul eset t mia t t a a ' 
*Iikes f amilianak [Dombó K K ; J H b XIX/22. 
25]. 1797: vicinusa egy felől a ' Szabad emberek 
cseplesz erdejek [Bencéd U ; EHA] . 1801: A 
•^agy Erdőről az Ujj-vágásrol ha j to t t am-bé a 
Kis Gergely égy Őkrit az harmot pedig a szolgája 
el-zaholta, székely szabad Ember [Koronka MT ; 
Told. 10 Ginda Vaszüly (30) határpásztor vall.] 

száz ~ a. százas tanács; centrum patres. 1580: 

Miért hogy Sem az zaz embera zama ne(m) epp 
az Mezarosok sinchienek zemelyek zerent I t , 
halaztottak eztennapigh, hogy Akor az varas 
is eppyeb legie(n) [Kv ; T a n J k V/3. 220a. — 
aA Kv város száz emberből álló nagytanácsának 
tagjai t a város közönsége minden évben kará-
csony másodnapján a magyar és a szász nemzet 
közül egyenlő arányban (ötven-ötven tagot) vá-
lasztotta. Ugyanekkor választották a két nemzet 
közül váltakozva a város bíráját és a királybírót 
(másodbírót) úgy, hogy egyik évben magyar vol t 
a városbiró és szász a királybíró, a köv. évben 
pedig fordítva]. 1588: Eottweos András az Alsó 
tanach Consensussabol ertelmebeol hagiasabol 
montae Vrunk feyedelmewnk ele őt hogy Nem 
ertene eggiet seŏt zakadwa volna az alsó tanach 
az zaz emberekteol, vagy Nem? [Kv; i.h. 1/1. 
69a]. — b. a százas tanács t a g j a ; centumpater/vir . 
1578: vegeztek ., hogy ennek vtanna minde(n) 
zaz ember vagy Nagy, vagy kichin, vag iffiu 
vag' órógb, tiztessegesse(n) zollyon itben az gyw-
leosbe egy masnak [Kv ; T a n J k V/3. 169b]. 1581: 
A harangozónak . . . 4 keobeol Buzat At tunk 
zolgalatjaert hogy Az zaz embereket be haran-
gozta a t tunk erete Teze(n) f 8 d. 75 [ K v ; 
Szám. 3/IV. 8]. 1592: Valamely Zaz em-
ber penig, ez eztendei Adayabeli restantiaiat , 
ez oraig valo adajawal eggywt eppen az Ieoweo 
vosarnapigh be nem hozna, tehát mingyarast 
ket annyn maraggion [Kv ; T a n J k 1/1. 183]. 
1603: My Gazner Georgy az varosnak Directora, 
Frillik Benedek varos molnainak Biraia, es Hoz 
Lukacz, kik az felseo Tanaczban az Zaz emberek 
keozeot eskwttek es hitesek vagiunk [Kv ; R D L 
I. 75] Mr szegény ~ a . vagyontalan ember. 1757: 
Demian Juon az akkori szolgabiroval disc-
retio által valahogy ugy meg egyezett hogj a 
dolog megint el nyomult, annakutánna, enis 
szegény ember lévén s látván aztis hogy az Udvar i 
Tisztek pár tomott nem kiványák fogni belé ha t -
tam, mely szerint mostis azon Rédei részen lévő 
emberek bir ják a [Galgó Sz ; J H b K LIV/6. 15. 

— aTi. a szóban forgó földet]. 1774: Néhai Groff 
Eszterházi Ideitől fogva apadat ezen Jószág . . . , 
a pedig attól van hogy a Tisztek a jo okrős tehe-
tős Gazda Embereket Dátumokért Udvar Bírák-
nak, Vintzelléreknek, koltsároknak tészik s az 
Szegény Emberek vonnyák az Igát [Keszű K ; 
KS]. 1821: az szűkség Tőrvényt ront a ' Szegény 
Ember, a ' mit lehet most tsak azt tar t , ha okunk 
volna is, a ketskéket el pusztítanunk, tanátsosabb 
és boldogobb időkre el hadnok a [M.zsombor K ; 
Somb. I I . — a Ehelye t t : hadnonk v. hadnunk ?]. 
— b. jobbágy v. zsellér. 1585: 9 Juny Galfi 
vramnak hozanak egy Bör Zekeret kerek B. 
vramat hogy 6 Lowo(n) felekik(!)a fel won ta tna 
de zinten Tordaig vztek Zegeny Embereket [ K v ; 
Szám. 3/XVIII . 7b. — aFelek, a város tőszom-
szédos jb-faluja]. 1592: Mikor gialurol az Negj 
quar ta borokat hoztam az Eggik hordonak há rom 
veswie eg'czersmind el tórót az Zege(n) Embórók 
hituan Zekere miath [Kv ; i.h. 5 /XII . 9]. 7600: 
De arra azth mo(n)dotta Hoggiay András, a k a r 



ember 144 

kie legye(n), de ezt en el wize(m;, mert ne(in) 
zegeny ember marhaia ez, hane(m) nemes embere 
[Szombatfva U ; UszT 15/201]. 1780: Hoszszu 
László olyan ember a 'ki minden emberbe, mind 
az urak Tiszteibe mind a ' szegény embe-
rekbe belé kötŏlŏdzik [Buza SzD; LLt Csá-
ky-per 113. L. 20]. — c. szerencsétlen/szánni-
való ember. 1585: Kelemen takach ezt mon-
da : Ad megh Az zegheny embernek Az 
syweget mit vezed ereowel el teolle [Kv; T J k 
IV/1. 475 „Orsolia Zat tmar i Miklós felesege" 
vall.]. 1589: wzette Be . . . Az E n fiatfalwy Jo-
b ágimnak zaz harmincz E o t diznayt Es az 
feoleot . . . Egy forintot veot, . . . az zaz har-
mincz Eo t diznonak Bechywyet keoweteom Eo 
kemen Az Egy forintotis mellyet az zegeny 
Embeoreokeo(n) veot aztis Bechywyewel kewa-
no(m) megh si Jur is [UszT]. 1653: Menten-
ment a sok panaszló szegény ember Bástára 
panaszkodni Kolozsvárra és egyebüve is [ETA 
I, 86—7. NSz]. 1681: ez illyenre szükseges volna 
az Officialísok(na)k vigyázni, az erdemes mun-
kás fizeteset ne substrahalnak, es ezzel az job-
bagibol allo szegenj ember ne karosittatnek [VhU 
67] szekeres ~ fuvaros. 1639; Borsai Is tuan 
szekeres Ember [Kv; R D L I. 116] * szolgáló ~ 
u. kb. (fegyveres) szolgálatra szegődött ember. 
1591: Daroczi Boldisarne Margit azzoni . . . val-
lia . . Az birak oda iu tuan el veuek az legeni-
teol az czakant, noha váltig menti vala magat 
hogi eo zolgalo ember volna, es zabad volna neki 
fegiuert viselni. Mikor az zabliaiat el akarnak 
teolle venni, Monda az legeni, bizoni oly zegre 
keottek ezt hogi keonnien le nem hagiom venni, 
eleggegietek megh az czakannial [Kv ; T J k V/ l . 
89]. - b. jobbágy v. zsellér. 1775/1781: Most 
nagyobbé, vagy kisebb azon Jószág mint volt 
ennekelŏtte, midőn . . Jósika Imre eŏ Nagy-
sága birta, tutorság szine alatt ? . . . és a szolgálo 
emberekis akkor tehetősebbek vóltanak é mint 
mikor a Kun urak viszszá szálottanak ? [H; 
J H b LXXI/3. 347 vk]. 1783: a Szolg<á>lo em-
berek az Exponens Aszszony ö Nga birtakára 
jüt tek [Buza SzD; Csáky-per 110. L. 17].1801: 
1803: Konye Togye és Kornye Urszui az Expo-
nens Asszony Ó Excellentiaja Szolgalo Emberei 
kertyek végiből a magáéhoz egy darabot bé 
fogott [F.szőcs SzD; TK1. Nem tapasztal-
tam hogy az Arendátorok kezek alatt pusz-
tul tanak volna a Szolgálo Emberek, sem a 
Taxások, ha pedig valami bajok adta elŏ ma-
gái t lá t tam hogy pár t tyokot is fogta [Küyén 
Hsz ; MvRK] tanácsbeli ~ (városi) tanácstag. 
1597: Chizar ferencz . . wallia . Chizar Peter 

eginehanyzor mondot ta enneke(m) vram keg-
metek ketten Veres Pállal i t az vezaban Tanach-
beli emberek, miért zenwedi kegmetek bizony 
megh erdemlene Molnár Kelemenne hogi az 
vizbe vetnek mert annal nagiob kúrwa ez varoson 
ninche(n) [Kv; T J k VI/1. 73] tőzsér ~ (mar-
ha)kereskedő. 1613: Koúacz János, Hada Istúan, 
Balog János és Zöke Mathé Zentkiralt és Talas 
Pali Mogyorokereken Coloswarmegyeben lakók, 

kik ot t Kalotaszegben, az meg tiltot marliakat 
fel zedik, és az Meszesen túl való Tőser emberek-
kel complanalua(n), ugyan ő magok Országúnk 
tilalma, s vegezesse ellen a Marhakat harmintzad 
fizetes nelkŭl altal szöktetik és keserik az mi 
fiscúsunknak Nyiluan való karara és fogyatko-
zásara [PLPr. 35 fej.] * udvari ~ kb. udvarhá-
zi szolgáló ember. 1774: A Tisztek Sajá t Marhá-
j aka t az Udvari Natúralékbol kimiletlenűl Com-
petentiajokon kívül tar to t táké azoknak gongya-
kot Udvari Emberekkel viseltettéké ? [K ; Ks vk] 
| Ezen specificalt Tiszt Uraim eŏ k i g y e l m e k n e k 
marhainak gongyakat mindenkor az Udvari Em-
berek viselték [Mocs K ; K S Conscr. 38]. 1782/ 
1799: Praefectus Dési Uram az ollyas bé 
járó Udvari embereket, ugy meg alázott, hogy az 
Uraság Tisztye ellen nem rugodozott. 's i t t is azt 
fogja tselekedni [Torockó; TLev. 5/16 Transrn. 
333] úti ~ utasember. 1628: Az mikor ma-
sunnat t valamitt hoz<ott> affele Ragad o m á n i 
uti emberektol el vőtte es ( n e m ) Isten szerent 
való kereseti volt [SzJk] választott ~ a . kül-
dött . 7653; Skender bassa pedig a maga pe-
cséti alat t az országba mindenüvé levelét külde . • • 
— és Kolosvárra gyűlést is hírdetének és tábo-
rostól oda szállának, s mindenünnen a v á l a s z t o t t 

embereket oda hívák. Az apám vala bíró. és & 
maga mene el egynehány lovassal [ETA I. 115 
NSz]. — b. presbiter ((egyházközségi tanácstag)-
1722: a ' Választott emberek hit tel köteleztetnek 
. . . az Ecclesia minden bonuminak gondviselésére, 
ha kiket a' választott Emberek Megye dólgára 
el vetnek, tartozzék ezeknek parantsolat jának min-
den ember engedni [A hagymásbodoni ekl. köny-
ve]. ^r vásáros ~ vásár járó/vásározó ember. 1800: 
meg érkezék magais Nemes Fin ta András Uram, 
es meg értvén oda menetelünk okát , kapot t az 
alkalmatosságon . . , és mint Nagy Szájas, gya-
korlott Vásáros ember, engemet gyarló Aszszonyt 
az eszemből ki beszéllett, és 29 V. F o r i n t o k b a 
azon régi Vásott Kopot t Mentét reám tudta 
[Torda; TVLt Közig. ir. 362] * vasas ~ vas-
árus. 1590: it a ' varosba Mercaturat exerceal-
hasson Brassayakal Segeswariakal az Jdege(n) 
Wasas ember | Ha penig vasas ember vgy I e o n e 
be, hog' sem Arossa Coloswary ember Nem volna» 
sem a' piaezra Ne(m) hozna a ' vasat 3mad Napigh 
Arulny, hanem Az varos ha ta raban J t ben vagf 

liostatokban le tenne a’ vasat, t i tkon idegheü 
Árost varwan rea . . . ez illien le téót v a s a k a t 

Biro Vra(m) mind el hordassa vehesse tellies 
hatalommal [Kv; TanJk 1/1. 1 2 6 - 7 ] vidéki 
1570: Molnár Kelemen, hythy zerent ezt vallya, 
hogy Egy vasarnap Ment volt ky az M o n o s t o r 
kapwn Regwel hogy ha valamy vydeky Ember 
Jeone Tykot venne Teolek (így î) az Eoche Meneg-
zeyere [Kv; T J k III /2 . 105]. 7583: Az Bor Gaz-
dakrol. Az korchiomanak gazdaia, S e m m i n e m e o 
Rendbeli Embereknek Se Att iaf iaknak, se zom-
zedsaginak, se egieb warossy, Vagy Videky vagy 
idegen embereknek, akar minemeó allapotbeli-
eknek, Ne merezellyen kenyeret, étket, vagy 
valamy eledelt semmy zyn alat adny [Kv ; Polgtf-
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1]. 1596; megli engettwk az fyúet soha tilalmasnak 
ue(m) tar to t túk seót mégh kylseó videkj emberek-
nekis megh engettwk [UszT 11/49] világi ~ 
(e világi) ember. 7670; az captiva felől hallatik, és 
mondatik rettenetes I(ste)n es vilaghi emberek 
elle(n) valo gonosz cselekedeti, hogy tudnyllik 
odo, kőteo, varaslo bűjós bajos, hitegeteo, san-
tito, vakito, I t t em Beczülletes emberek(ne)k ez 
veghazban szolgalojokat hit ta, az eő tudomanyá-
(na)k mestersegenek tanulására hogy tizenket 
fia va(gyo(n) neki fekete czondrás azok imit, 
amot az orszagban tanczolnak szépe (n) mint 
eyel járok [Kv ; T a n J k I I / l . 769]. 

Sz. 1661: kegyelmed a maga részéről minden 
dolgokat bő ratiokkal leiratatt , az én gyermekim 
részérűl peniglen sok dolgokról emlékezetet sem 
tészen. Úgy veszem eszemben édes sogar uram, ha 
jól megvisgálnók, az más ember búzá jában is-
találnánk konkolyt [Mv; SzO VI, 230 Petki Ist-
ván sógorához, Gávai Péterhez családi, vitás 
osztozkodási ügyben]. 

egyed, egyén; individ, îns ; Einzelperson, 
Individuum. 1568: akor az kerekes benedeknek 
hazarol zabad chyepeges volt, az zely gergel haza 
fele, es otli az cliyepegesnel, Egy kys szoros volt, 
kyn egy ember elmehetett [Kv; T J k I I I / l . 216]. 
1600: a kaput ketzeris la t ta hogy ann i ran i twa 
wolt hogy egy ember bemehetet wolna [UsžT 
15/122]. 

Szk: egy ~ül (egyes)egyedül. 7606; (A körte-
fa) melliet neu zerint pap korteöuelienek hinak, 
melj Swkeőben Wduarheljzekben uagio(n), az 
regj gepw foliasaba(n), melj felesegem Marta 
utan egj Emberül enim, az harmadara, az harmada 
esmet Georg<j> Jstuanneje Aruaiual, az harmad 
reze peneg Bernát Janose [i.h. 20/275]. 1607: 
abban Biro volta(m) egy emberúl, mely feleól 
fejedelem paranchiolattyaual meges vallatott 
vala Benedek Istua(n), hogy Biro voltam abbúl 
[Kobátfva U i.h. 20/63] ~ért ~t enged em-
ber helyébe embert ad. 1632: igirem azzal maga-
mat kdnek hogi az kddel ualo bekesseges alkuaso-
mert a magam iussombolis engedek k(ne)k es 
emberert embertis engedek k(ne)k; chiak a ' hata-
romat ».l tulaidonodny nem engedhetem [Ks 41. 
Ö. 21 Lad : Pornemisz e lev.] * ~ helyébe ad. 
1752: egy ide valo Kőrtővélly kapui Koto j Todor 
nevű Jobbágyát , a hol is azon Koto j Todor meg 
lővésiért Székely László Ur(am) eŏ kglme lőtte 
meg, â Szász Régeni Piaczon szabad vásár nap-
ján, a hol is . • • mindgyárt Székely László eŏ 
kgimét meg fogták, és mind addig fogva tar tot-
ták mig mind a Sérelmes féllel meg békéilett, 
mind penig Mlgs Groff Exponens Ur eŏ Nagával 
ugy hogy ember hejjiben embert adgyon, a mint 
hogy adottis egy őss őrőkös Jobbágyá t Idets-
patakrol* [Körtvélykapu MT; IB . - aMT] 
vhány ~ kapáló szõlõ akkora szőlő, amekkorát 
vhány ember egy nap megkapál. 1694: A 'Káposz ta 
kert nevű hegjb(en) vágjon egy hold szőlő 
Tizenkét ember kapalo(na)k lenni mondat ik . . . 
A' Kaposzta kertb(en), fel hold szőlő . . . itil-
tetik lenni njolez emberek kapálonak [Borberek 

A F ; BfR néhai i f j . Bálpataki János urb.] | Ma-
jorság szőlők, nállok is vannak nro 2 : 1 : Az 
Thorma Ur(am) jobbágja szőleje . . . melj itiltetik 
őt t emb(e)r kapalo lenni I ld ik a ' Kosztandin 
Kolho(n) szőleje mellj mondat ta t ik lenni, há -
rom emberek kapaloja (!) [Láz a ; IB. — •Bor-
berek (AF) vidékén, de a szerk. nem t u d j a azono-
sítani] vhány ~ kaszálatja fŭ/rét akkora kaszá-
ló/szénafű, amekkorát vhány ember egy n a p 
le/megkaszál. 1624: egj Ember kazalat t ia r e t 
[Bálintivá MT; Sár.]. 1640: I t i l tűk három ember 
kaszalattia fwnek [Nyárádsztlászló MT; i.h.] * 
vhány ~ kaszáló (rét) ' u a \ 1694: A' Káposzta 
kert nevű hegjb(en) vágjon egj hold szőlő 
Tizenkét ember kapalo (na) k lenni mondat ik 

Gedodal nevű hegjbéli 112 emberek (!) 
kaszáló [Borberek AF ; BfR]. 1727: adtak . egy 
Rétet a ' Tölgjeben négj ember kaszálló [Zo-
vány Sz; SzVJk 53]. 

5. egész ember; un om integru/desăvărşit ; eini 
ganzer Mann. 1653: ide egy Izakczi őriző t a t á r t 
hoztanak vala, a ki a marhát nem hagyta elkó-
boroltatni sem tatárnak, sem magyarnak ; de afe-
löll elvitte volna, ha magunk emberek nem let-
tünk volna | Monda ismét a gubernátor®: „ E g y 
arany mértéknek szerit tegyétek, mer t küld 
pénzre való lisztet is ő felsége oda, és jó a ranyoka t 
vegyetek el árába." Melyre mond K r á j n i k : 
„Nékem nincs olyan marhám." É n is mondék „ É n 
nálam vagyon kegyelmes uram arany-mérték." ' 
S mond a gubernátor: „ Jó l vagyon h á t ; n á m 
mondám, hogy mindenre embernek esmertem én 
lenni kegyelmedet!" [ETA I, 126 NSz. - M621-
ben I. Bethlen István Nagy Szabó Ferencnek]. 

Szk s ~ lesz vmihez állja a sarat, megállja he-
lyét. 1599: mikor Király Ferencz, Wargha Balast 
baira hitta, azt mo(n)dotta Wargha Balas, meg 
lad hogy maid ki megyek, chak te legy ember 
hozza [UszT 15/197] -X" làlál emberére akad. 
1792: Sinkovits János vr(am) Sok Joszágokat 
igyekezett erőszakoson el foglalni, de Sok hellyeken 
tzéllyát el nem érhette, mert emberre is ta lá l t a ' 
ki eŏ kegyelmének ellentis mért allani [Szováta 
MT; Berz. 16. XL. 5]. 

6. derék/jóravaló ember; om cumsecade ; det 
Brave, ein Braver. 1584: Simon Marthon 
vallia, Hallottam ezt Zaiabol Danch Leórincznek 
hogy zemebe monda ezeket viczey Andrasnak, 
The vgmond Pecheók peter, Essez lelek Curwa, 
Eb, Ru t eb Zazadnal emberb vagiok minden 
Nemzetednel is Ru t eb [Kv; T J k IV/1. 359]. 

Szks vagyon olyan ~ mint (másvalaki). 1568: 
Martinus Simon, Joannes Veres p(rae)tor civi-
tat(is), iurati fass isunt pariformit(er), hogy mikor 
az Tanach hazboly ki iottek volna brassay János 
Es berzete mihal, es vetekettenek volna, brassay 
Janossal, mond brassay nem mondanad ezt szyn 
elot, es mond szoch mihal, bezeg meg Mondana(m) 
mért vagyok ollyan Ember mynth the [ K v ; 
I I I / l . 219]. 1585: Horwat Miklos Draban t . . . 
vallia Egybe zolalkozanak Monda Te tizedes 
. . . Hazuch, Es Arulo, hamis es tiztessegem Arulo 
bestie Curwafy vagy mind Adegh Amegh Ream 

1 0 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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nem bizonitod, ha penig Ige(n) banod ezt 
keres Rea, Az tizedes kargiahoz Akara Menny, 
de en megh Intem hogy legie(n) veztegsegel, 
Monda Azt (is) hogy volna ollia(n) Ember mint 
Zeoch Mate, Ebben műlek ell [Kv ; T J k IV/1. 
463]. 1752: a ' mi az Tisztartó Uram maga vise-
lését nézi, s’ gazdaságat, igaz hogy háboruán élek 
ő kegyelmivel, s’ nemis tűrhetem, mert elég az, 
hogy el méri aztot sokszor mondani, hogy vagyon 
ollyan ember mint Gyulafi László [Szentdemeter 
U ; Ks 83 Sükei Mihály lev.]. 

7. megbecsült ember, nem akárki, valaki ; om 
stimat/respectat, cineva; ein geachteter/schätzter 
Mensch. 1622: Azt hal lot tam Barcza Gergelyné-
ről hogy mondotta, ő nem keresi az urának úgy 
kedvét, mint Györgynek, mert ő általa ő ember 
[Mv; MvLt 290. 27a —30b Barnabás Gáspárné 
Anna asszony vall. — Átírásban l]. 

Szk: lehet utána. 1578: Frusinazzanj Az 
Annianak kezde mondani, hogy Edes Azzonio-
nom (l) Ania(m), Ennekem Az en hazasitas-
somnak Idein Sem lowat Sem zekeret nem 
adal Rwhanal egyebet, kiuel Enneke(m) tar-
toztal wolna. Mert az Jozagbolis Rez Jl-
letne mint Igaz eggyk gyermekedet, Monda 
Erre az Annya Frwsinazzonnak, Jo fiam Ne 
háborgás engem most, hagy Beket ennekem El-
temig, Megh latod hogy holtom vtan wgy hagiok 
mindent hogy Emberre lehettek wtanna, es Nem 
panazlas Ream [Torda/ Boldoc T A ; Thor. V/14 
Joh. Zekely (55) jb vall.]. 1631: Mondta azt is, 
hogy őneki Varga Menyhártnénál a volna annyi, 
hogy ha kivehetné tőle, emberré lehetne u tána 
[Mv ; MvLt 290. 61a—62a átírásban ! — aA szere-
tőjénél. — Más tanú szer in t : Azt is mondta, hogy 
egynéhányszor lopott ökröt, lovat is lopott, s volt 
eccer 50 talléra, de ő azt Varga Menyhártnénál 
ta r to t ta] & ~ré tesz vkit. 1573: Mond oztan ger-
gelya az Azzonnak, Megh I t t ad az arwaket ely 
keolted, Mond az azzony hazwch Esse kwrwaywl 
benne, Mert Nem I t tam, hane(m) ky a t tam az 
tyeteket, kwrwa pwzta farkai Ieottel hozza(m) 
Meg rwhazalak emberre teolek Immár rea(m) 
tamach [Kv; T J k I I I /3 . 2 3 0 - 1 . „Simon Nerges 
Mate zolgaia" vall. — aAz asszony férje]. 

8. ép/emberszámba vehető ember; om teafăr, 
cel care trece drept o m ; für einen ganzen Mann 
Geltender. 1640: Felmeri György . . . Erŏtele(n), 
siket, nem Ember [Sárkány F ; UC. 14/48. 22]. 

Szk: (soha) ~ nem lesz belé (soha) fel nem épül, 
(soha) nem lesz ép ember belőle. 1573: eleibe 
allot az kardal Is twan ezt Mondwan Esse 
lelek ezennel az tenen magad kardodal vgy Meg 
Marchanglak hogi soha Emberre Ne(m) leszen 
{ l), Mert Neked esse lelek kwrwa Emberek keozet 
Ninchen tyztesseged [ K v ; T J k III /3. 316 „Ba-
l in t Lakatos peter f i a" vall.]. 1635: Debreczeni 
cziak az (!) monda, meny el mert bizony megh 
uagdallak, hogy ne(in) lez ember bele seot az 
szabliajat ket uttalis uo t te elö holynia (l) alol 
az mezitele(n) szabliajat, annak utanna, ugy 
fu tamék raja, es vgy vagdala megh [Mv; MvLt 
291. 40a] 1739: Kercsedbe . . . a Kapitany . . . a 

Commissariusokat maga elől ki űzte az Inak-
falvi Birot a kit ugj meg kénoztatot a kapitány 
soha ember nem lesz belé [Harasztos TA; Ks 99 
Orbán Elek lev.]. 

9. Megszólításban ; la vocativ ; in Anrede : omule I; 
Mensch l. 1584: (A csaplár) Monda : Hitua(n) ember 
mayd embert sertesz . . . el veowe teolle Az Zabliat 
es a ' pinczebe vete [Kv; T J k IV/1. 321]. 1603: 
Chiwka Gergely vallia hallottam akkor Érsek 
Balintnetol enmagamis hogy monta Varga Ianos-
nak . . . , Te ember ennekem keozeonnied hogy el 
eonteottem az eteteot, melliet neked a ' chiwporba 
chinalt volt az feleseged kiwel megh akar etetnj 
[Kv; T J k VI/1. 689]. 1631: Czizmadia Lörinczne 
Orsolia Aszony fassa es t : Enteölemis kert 
Szabó Giörgj benne: Eleget igirtis ennekem, Egi-
szer az keozbenis utana(m) jöue erôssen b e d e r g e t i 
vala az szerszámát s mondja vala hogj fogja(m) 
megh (: en monda(m) hogj ne(m) fogom en utála-
tos ember:) [Mv; MvLt 290. 252a]. 

10. vki híve/bizalmas embere; devotat/adept/ 
om de încredere al cuiva; js Anhänger, Vertrauens-
mann. 1595: Azon el Jndula ha t uiszi f e l e s e g e m e t 
uele ennekem azon egy Jo akaró emberem megy 
monda hogy marton uram azt az azont el uiszin (l) 
eó most utanna kwldek hogy erchiek megy ha el 
akaria vinni [UszT 10/95]. 1610: ne menj el talam 
kerheteónk ualami io emberúnkteól szálmát, mert 
egjwld megh haborgat Valami Pokol ember 
[i.h. 4/9d]. 1627: ne(m) latogatot Se maga 
se embere altal meg kegd ingemet [KJ]. 
1781: Catharina Mátéfi consors quondam An-
dreae Szabó libertini . . . fatetur szollá ne-
kem az . . . Aszony, édes jo Emberem mondja meg 
kend nekem, mint és mivel mocskolt engemet az a 
czigány fajfok, kuldus [A.csernáton|Hsz; HSzjP] I 
Tudgyuk hogy ez előtt 8. 9 esztendőkkel a Biroság 
Szerre járt, és ezen részre 12 esztendőbe S z o k o t t 
jŏni, de most amint látyuk a Bíróságnak esze ve-
szet mivel Tit. Fűleki Sándor Uram a maga embe-
rei kŏzŭl három esztendőktől fogva tészen [Szu-
cság K ; CU]. 

11. kb. vki megbízottja; însărcinatul/delegatul 
cuiva; js Beauftragte. 1543: Az ezer forinth felöl 
nylvvan wagyon the k., hog ely kewlthem wala Ha-
wassaly waydahoz, hog zegeytene megh az my 
vronk zabadulasat wele, bathor az w embere wynne 
be az chazar porthayglan [Fog.; Lev TI, 23]. 1569.' 
Az oztaskor penigh legien Emberek Ew kegnek ky 
zainot Tarchon oda mi Ieo Beleole [Kv; TanJk 
V/3, lb]. 1574: Minden kapun Minden Nap egy 
egy tyzed Eoryzzen . . . , Egyk Mindenkor az gem 
Mellet legien, Es ha valamely Idegen EsmereSe?i 
Ember az kapura Ieowend Meg kerdezzek h o n n é t 
Ieo es ky Embere, Az ky meg esmertetik valamy 
leszegĕnek lenny es vrat Iarasanak nem twgia 
adny Be se bochassak [Kv; i.h. 103a]. 1584: 
hoza mynekunk az Nag: a para(n)chiolattiath To-
mory Istua(n) Embere Garda Peter Tomori Istua(n) 
kepeben melj Thomorj Istua(n) lakik chiuchio(n), 
feier var megiebe(n) [Csúcs K K ; DobLev. 1/2. — 
aTi. a fe jedelmét] . 1598: Az J s e m maradott 
azért terhen most, merth azt forgattia az J hogy 
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eò kez volt hozza, de az A embere el nem vette az 
búzát az bechy zere(n)t mellyet kez megh bizony-
tani [UszT 13/41]. 1618: Inthiwk kegdet, hogy az 
Zent Benedekj erdeobeola engedgien ket szaz igen 
szép igienes temerdek hoszu szál palank fá t va-
gatni arra rendeltetet Emberwnknek [Ks 38. I . 
31 Bethlen Gábor özv. Kornis Boldizsárné Keresz-
túry Katához. — aA Szentbenedek (SzD) határá-
ban lévőből]. 1651: Az Aszony ha ele kivanna a 

avagy ahoz hagjat t Embere, ezektől az fellyeb 
megh J r t kezessektől, Tartozzanak Elő Allittani 
[JHb rtlen. — aA kezességre fogott jobbágyot]. 
1707: Kapitan Vr eó kgelme fejer zászlót tetetven 
ki . . . , Glükesperg (1) Generális, min(djár)ast jöt t 
az vár árka mellé, egy néhány officírekkel, és ki-
áltja vala hogj az kapitany menyen ki vagy kűl-
gye Emberit [Wass]. 1776: ă Mgs Groffné Asz-
szony ŏ Nga sietve Levéllel emberit küldötte . . . 
Szeredai Antal Úrhoz [Kóród K K ; GyL. Gabr. 
Martonffy (31) káplán vall.]. 1802: a panaszlo 
Aszszony emberének az hir tételről s egyebek-
ről is mit s mi képpen tselekedgyék, annak idejében 
nem hagy aközött [Torda; TLt Közig. ir. sztln]. 
1804: hogy én a Contractussal a ' pénz lévatiójára 
Emberemet kűldhessem sem olyas bizadalmas embe-
rem sem Cselédem nintsen, kire affélét bizhassak 
[Alfalu Cs; Ks 101 Turi Ferenc kapitány alá-
írásával]. — L. még Barabás, SzO 361, Báthory-
Lev. I, 257, ETA I, 85, 100, 129. 

Szk : vajda ~e vajdai ember. 1544: Nag Bene-
dek galachrol, es Sombory Lazlo zaz Somborrol 
My agywk Emlekezetre Myndeneknek, hogy Iztrigi 
Myhalnak az Minimw dolga wolt volna My wol-
twnk wona az dologban Vayda Embery [MNy 
XXXVI, 52]. 1572: En Nem Lat tam, hogj Az 
Mesteorth* Senky hagitotta wolna sem zj t ta wolna, 
hanem wtolzeor . . . walkay Myklos Monda Ally 
el Attyam f j a hagj (I) fusson Az wayda Embore 
[KP „Banffy Farkas Job(agya) Cun Menyharth 
zenth kyraly1)" vall. — aAz ítélőmestert. bKalo-
taszentkirályról (K) való]. 7588; az falűba ug 
haliam hogy bezillik űala az wton az wayda Emberi 
hogy am ky Tiltok az Tomoriakat az ioszagbul, 
reays hiwk wket Jret te [Kövesd NK ; SLt V. 14]. 
1615: Hiuanak minkétt ugy mint t vayda emberi-
nek Derzere Vrunk ő Nag'saga uailato paran-
tsolattiaual hogy ot t my nemi nemú uállasokat 
be uennenk . . . Kegiel(me)teknek zegeny zolgay 
Balas Deák Doboka uarmegyének egyk hwtueós (I) 
uice biraia, es Sos Mihály Kideyek [Derzse SzD/ 
Kide K ; Törzs]. 

12. vkinek alárendeltje; subordonatul/subalter-
nul cuiva; Untergeordnete. 1570: forgach vram 
Embereket hagiot hozza kyk az Barom vtan 
leseskedyenek es azonnal Ely kapyak az Niomas-
rol . . . Eo k. biro vram es az Thanach Azonkeppen 
Rendellyenek Embert hozza kik kemeletlen beh 
haycak az Eowekwtis [Kv; TanJk V/3. 18b]. 1593: 
Margit Azzoni Keomiues Esaiasne vallia . . . Bam-
ffy Cristophnak egi embere hoza valami ablak 
ramakat hozzánk es monda nekem, ezeket az rámá-
kat vram kwldeotte ide be [Kv; T J k V/ l . 321]. 
1653: Mondám azért annak a sok egybegyűlt tö-

röknek : hogy én a hidat meg akarom csináltatni, 
mert vagyon minden szerszámunk hozzája s em-
berem is elég vagyon [ETA I, 136 NSz. — A 
török és erdélyi csapatoknak a lengyelek elleni 
1621-beli hadakozására von. események leírásából]. 
1662; Ha hol penigh ez levelemet megh nem álla-
na (m) . . . eő Nga . és az eő Nga mind két ágon 
lévő Gyermekj és eő Ngok emberi, Szolgai min-
denűt . . . megh foghassanak fogothassanak fMonó 
Sz; BK]. 1701: Ezen bizonyos emberitűl Kègyel-
mednek Az mint Szegény ifiu legenysègemtűl 
telik, ègy kis ajándèkoczkát kűltem [Gyeke K ; 
Ks 96 Kornis István Gyerőfi Borbálához]. 1783: 
(Az ágasvasakat) a kohoban felette nagj quanti-
tásra fu j ta t ták , hogj az Uraságot meg tsalhássák, 
a’ mely miat t sok embereink azon vasaknak eme-
lésekben), vagj igen elnyomorodtak, vagj meg is 
haltanak [Torockó; Thor. XX/5. 41]. 1802: ek-
kor a ' Biro kabaláztatni parontsolt, s az ekéket fel 
készítvén az után a ' Falus Biro szavára közben 
vettük az Ekéket őkrestöl emberestől [Felőr SzD; 
Torma]. — L. még BáthoryLev. I, 257; HSzj 
kosár al. 

13. jobbágy ; iobag; Leibeigener, Fronbauer. 1560: 
Kewzepfalun vagion . . . wy haz kybe meeg em-
ber nem lakik I [Középfalua; Makkai, SzDPuszt. 
51 - aKésőbb: Középfva SzD]. 1590: E o 
kmeketh kerem hogy eo kmekis at tyay indulattal 
legjen hozzam, es az haznak adayat tarcha megh 
abba az allapatba az mibe ekkedig volt, hogy ne 
eoregbitené eo kmek. Enis semmi Zokot zolgalat-
tol az en emberemet kit az hazba hagy, megh nem 
vonzom [Kv; TanJk J / l . 131a]. 1592 k.: Miklós 
pedigh Az Galfi Mihály vra(m) embere kosár 
chenalnj Jeot t vala [UszT]. 1622: Tudom aztis 
hogj Szent Imrehe(n)a az Szép Js tuan hazaba(n) 
Beczj Jmreh ta r ta Embert s eò bira de en ne(m) 
tudo(m) m j okon [BLt 3 Valentinus Gaspar de 
Szent Simo(n)b (60) jb vall. — aCsíksztimre. 
bCsíksztsimon]. 1637: (Anyám) az Tora nem küld-
het, mert az vas Gieörgi Uram szolgay az m i t t az 
szolgáinknál Es Embereinknel kaphatnak mind 
horgostol el von(n)iak, es az mit nallok kaphatnak 
megh fozttiak [Noszoly SzD; Wass]. 1675: 
az marhákat . . . az Vas György Uram ré-
széről edgy arànt őriztük az Vas János U-
ram Embereivel, enis edgy éjjel circàltam azo(n) 
marhák mellett az Ur(am) Vas György Ur(am) 
részéről [Cege SzD; Wass. St. Panta (26) judex 
jur. vall.]. 1738: Salánki Jóseff atyánkfia ŏ kglme 
Emberei, a Nms Város most el osztott nyüas széna 
Réttyét meg-kaszálták [Dés; Jk 500a]. 1757: A 
Rédei részen való emberek (ne) k . azon Utri-
zált helyekben, még tsak anyi részek se volt t , a 
hová a talpokat be tehették volna [Galgó Sz ; 
J H b K LIV/6. 12]. 1767: ezen helyből a mi t az 
Exponens Aszszony eő Nga emberei fel szántónak, 
én arról Dezmàt is veszek [Vajdasztiván MT; 
J H b IX/48]. 1798: Aztis hallottam hogy botosán 
a más részen való Emberek, az ezen részen való 
Embereket meg támodták [Nagykristolc*; J H b 
Bornemisza Anna Mária lev. — aKésőbb : Nagy-
keresztes SzD]. 1801: a körűdes körül való Erdő* 
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az Uraság számára irtották ki az eleven Erdőből, 
ahol még az édes Anyám is, mint Uraság embere 
i r tot t [F.szőcs SzD; TKl Páska Pintyilie (80) 
col. vall]. 1812: az Emberem azt a el csóvázta, és 
midőn le akarta volna aratni, nem engedte hanem 
maga aratat ta [Dés; DLt 82. — aTi. a szántó-
földet]. 

Szk: ős ~ ős, örökös jobbágy. 7677/7795: tar-
tozzék eŏ Kglme az Harinai Vr(am) részéről ualo 
Jobbagyokat egy eős ember adajával segiteni 's 
közinkben adózni [Barátfva K ; LLt 61/1686]. 

14. munkás(ember); munci tor ; Arbeiter. 1586: 
Miért hogj Egész varaswl vegesztek valo eo kgmek 
hogj hóo penses embereket fogadna(n)k az temetteo 
kertekben. Elseóben keszdettuk 10 Jun j fogat-
tunk Niolch Embert, kiknek at tunk hora harmad 
fel f to t [Kv : Szám. 3/XXIV. 5]. 1591: az Temeteo 
Kertheoz . . . a t tam Egy Embernek hogy az ó 
Seowent el bontotta f - d 12 [Kv; i.h. X/5. 84]. 
1794: a Benedekfalvi Szöllöt a héten fedettem el 
Botos veszszŏt is isa rakat tam a mult héten . . . a 
mennyire tsak erkezhetnek Szám Szerént Embert 
adván mind a Fedesire mind pedig a rakasara 
reménlem hogy Sokat bé fognak rakni [Szilágy-
cseh ; IB. Fogarasi István lev. — a így kétszer I]. 

15. lakos; locuitor; Bewohner. 1572: az Retet 
penig Sak falwsia Ember ha t t a volth lelek valczia-
gert az Romlottib papnak [WLt. — aZsákfalvá-
ról (Sz) való. ''Romlott, ez előbbi település tő-
szomszédságában]. 1578: ha . . az tüalmasba It-
walo ember barmat paztorral egywt talalyak . . . 
egy forintot wegie(ne)k ray ta . . . Ha penig foltos 
barom lezen a kit illie(n) helie(n) talalnak pazto-
rawal, wagy Idegen baro(m) lezen, vagy e warassy 
embere, de az 12 fr tot meg vegiek rayta [Kv; 
TanJk V/3. 168b]. 1590: H a penig vasas ember 
vgy Ieone be, hog' sem Arossa Coloswary ember 
Nem volna, sem a' piaczra Ne(m) hozna a ' vasat 
3mad Napigh Arulny Biro Vra(m) mind el 
hordassa vehesse tellies hatalommal [Kv; i.h. 
1/1. 126-7 ] . 1606: Mjert hogj mind az feöl peö-
xeöst mind az Al perest bizonisagra bocziatta volt 
az teöruenj az J . bizonjtoth az A. penig vargjasja 

Emberökel bizonjtoth, mjer t hogj Vargjas faluaert 
löt th volt kezes matthe gjörgj per hoc nincz helje 
£lz vargjasy bizonisagok vallasanak [UszT 20/314. 
— aVargyasról (U) való]. 1670: ha ez mostani 
boldogtalan udeobe(n), az Szinyei embereknek 
Szinyebola, lakó helyekbeol ki kel keolteozni, 
hogy az Pogansagh miat o t t megh nem lakhatnak, 
tehát Kis Jenőn Doboka varmegyebe(n) adok 
helyet nekiek [Born. V. 30. — aRadákszinye SzD]. 
1699: vettem ket Szeker fá t Sz. Laszlai* Embertül, 
a kemenczenek fel fűtésére [Kv ; KvRLt I. C. 
8 : 1 9 . — aTordasztlászlóról (TA) való]. 1716: 
Szárhegjen elig jártak az Emberek az marhák dőgi 
miat [Gysz; LLt Fasc. 69]. 1729: sok az ember 
Apátzán, és nehezen elődhettem, de i t t meg is mind 
könnyebben kapok valami élést [Apáca Br ; BrLt 
•Stenner II . oszt. IV. 15 Dani János kijegyzése]. 
1825: hallottam Zaláni emberektől hogy . . . a ' 

gabonáját el gazolták [Káinok Hsz ; HSzjP]. 1844: 
.ez mellett vágynák . . . a’ Monostori emberek 

fölgyei [Szászfenes K ; KmULev. 1 Rosz György 
alias Zsugár (87) col. vall.]. 

16. férfi ; bă rba t ; Mann. 1573: Feyerdy Kató 
azt vallia Twgia hogi . volt egieb haz keozbely 
Marhaiokis Zepen mert valaztig kerestek mynd ket-
ten, Az Ember halala vtan az felesege aztalos 
Leorinchhez Ment, Es az vtan a t tak ely az my volt 
[Kv; T J k III/3. 196]. 7593; Margit azzoni Molnár 
Gergelne vallia Kerdem Annát hogi ha vra 
volna neki az az ember [Kv ; T J k V/ l . 251]. 1628: 
az en felesegem . . . Feleli en hozza(m) az t : Hogi 
ferfisa<gom nem) volna, es nem volnék elegseges 
az hazassagba(n) Mit tagadok, mert szinten 
<ollia>n férfinak esmertem ekkedigh magamatt 
affelere <mint> mas ember [SzJk 22]. 1701: Fi-
lep Ilona akar válni mátkájától Járai Jakab tol 
hac ratione akar válni ŏ kglt ne(m) ismertem 
az után vette (m) eszemb(e) szavab(an) és beszédé-
b(en) valo fogyatkozását . . I Replical, En mais 
azo(n) ember vagyok, ha rebegő vagyokis de egész 
es hazasságra alkalmatos ember vagyok azért én 
nem válo(m) [i.h. 333]. 1736: Tudgyaé a Tanú . . . 
Hogj Doboka Vár megjéb(en) Szent Egjeden lakó 
. . . Duka Ersokat . . kicsoda impregnálta s ki 
Terhesitette meg, s ki társalkodott Titkon nyilván 
vélle mezőn erdőn és egjéb rejtek hellyeken és ki-
nek hívják azt az émbert az kire az meg n e v e z e t t 
Aszszony kiáltott hogj megnevelte az Hasát ? 
[Dob.; TKl vk]. 1787: Egy ővedző széles szijju vagy 
Gyűszű ember derekára valo [Mv; MvLev. Mich. 
Máté hagy. 2]. 1797: Szüágyi Mihálly minek 
utánna Tisztartoságra kapott igen sok embert és 
Aszszonyt vert és tsufolt meg [Náznánfva MT; 
Berz. 3. 3. N. 21]. 1812: egyszer látom hogy az em-
berek Fejérnépek futnak fel a Felső udvar felé [Hé-
d e r f á j a K K ; IB]. 1819: az Aszszony az első szobá-
ba hált, az ember pedig a liátulsoba [ K v ; Pk 2]. 

Szk: házas ~ a. házas-tüzes ember. 1594: az 
Jspannak zenth gieörgi Napban ferthon pénzt 
minden hazas ember ha t t ha t t pénzt ad, Zenth 
mihali napbanis ugian az zerent fizettek [Perecsen 
Sz; UC 113/5. 78]. 1651: a ' Magyarok abban a ' 
faluba(n) ugy el fogytanak, hogy két hazas ember-
nél teób nintsen magyar [SzJk 177]. — b. nős. 
1585: Az Eyelj Iaras, Zitkozodas Zankozas kiál-
tás es egieb chintalansagh feleól vegeztenek hogy ha 
Niolcz ora vta(n) az illie(n) vetekben valakik meg 
talaltatnak, ha Ridegh legeny lezen, Az kalitkaba 
vitettessek, Es ha I t valo Eòreókeós vagy Eós 
fiw, awagy hazas Ember lezen . egy forintal 
bewntesse Biro vram [Kv; TanJk 1/1. 2]. 1702: 
Ha hazas Ember vagy Mátkás nem leszen Sem 
kezest nem allitt, Semmikeppen be nem vetetődik* 
[Dés; Jk . — aTi. a céhbe] * nős ~ házasember. 
1582: Ertyk eo kegmek Byro vram Jelentesseból 
az Nagy cliintalansagot es fesletseget mind iffyw-
sag kòzt mind penig Neos Emberek kòzt . Miért 
penigh hogy eo kegmek varossul erről bósegessen 
wegeztek ez el mult eztendokbe, keryk Byro vra-
mat hogy eó kegmek eló kereswe(n), Moderailya 
á szere (n)t a dolgot à mint lobban twggyak eó 
kegmek [Kv ; TanJk V/3. 249b] * új házas ~ek 
új házasok. 1598: o t t voltunk vachyaran Barbely 
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Ferencznenyt, enjs vrammal es Zabo Miklos fele-
Segesteol ott voltunk es akkoronnis eleotteonk 
minth vy hazas emberek eolelgette chyokolgatta, 
es Subajaban takargatta az leanth [Kv ; T J k 
V/l. 238]. 

Sz. 1716: miért házosadék megh kgld, h iszem 
halotta kgld, hogj v é n embernek halál az házasságh 
[Nagyida K ; Told. 22]. 

17. felnőtt ; adui t ; Erwachsene. 1654: Haliam 
Pali pap Uramtol feddődne hogj J s tuàn deaknak 
monda, mègh az Annyad teje sem ueszet ki szaiad-
bol, jmmar embert itilsz, Mihalj deák azonban 
fel szeókek, monda, megh mondám fat t iu bestie 
lelek kurua fia hogj menj el ne jar j az matkam 
ntan [Ksz; BLt 7]. 

18, katona; sóidat, ostas; Sóidat. 1562: 1532 
esztendőben Szuliman török császár esmét két-
százezer emberrel Bécs alá indula [ETA I, 13 BS]. 
1703: Kgld a maga Székiből annyi számú Embere-
ket allitson ki ujjalag, a mennyi a minap volt ren-
delve. és mindgjart mennyenek Thoroczkai István 
attjankfia mellé, de job készülettel és fegyveresseb-
ben, mint sém az kik most ot t vadnak [UszLt IX. 

77 gub.]. 1837: Ezeka közt húllattak-el I I 
Rákóczy Ferencz hatezer emberei [Hodor, Dob. 
553. _ »xi. a sáncok]. 

18. gazda; stăpîn, gazdă; Herr. 1573: Borbara 
^eres gérgne Azt vallia hogi . . . Ecchert Ianos 
J^agi vas Mozar teoret veot volna, Eo meg 
kerdy ha karikas az vege azt Monta hogi az, Eo 
Gondot (!) hogi No en hamar meg talalnam annak 
az Emberet tehát Mas Nap Kis Ianos az Monostor 
kapuba hirt teot feleole az vasfazek Iar tonak es 
^gy leot liire benne Kolossy Istwannak | Pocz 
Ianos Azt vallia hogi haza fele Megen volt 
Itatta hogi ellenbe ballagnak volt Zabo gérgi es 
ehisar Ianos, Azomba hallót zozatot de az Emberet 
Ue(m) lat ta ky zol [Kv; T J k III/3. 140, 209]. 

Szk: adhatja urát adhatja, megnevezheti. 
1^91; Desi Georgi vallia . . az Daika Susanna azt 
lUonda hogi eo nalla vagion az hogos (!)a czat, de 
Jj pinzen veotte, emberetis adhattia akkiteol zaz 
2 5 pinzen veotte [Kv; T J k V/l. 179. - aAlkal-
masint tollvétség horgos h.] * ~ć't adja u rá t adja, 
megnevezi. 1590; azt mondotta hogy en az feier 
aghar farka alat tartom hitemet tisztességemet 
Azt kéuano(m) hogy megh mondgiad hol vetted 
ezt az szótli merth erte(in) hogy azt mondod hogy 
en te neked tiztesseged elle(n) szóltam, de arra azt 
jno(n)dom, vgjan, megh kel mondanod kiteól 
hallottad azt az szôtli. Embereth kél adnod 
[UszT]. 

20. Csak tbsz-ban; numai la plural; nur Mz: 
kb. emberi közösség/társaság; oatneni, comunitate ; 
£eute. 1573: Balint Lakatos peter fia Azt vallia 
h°gi . . . eleibe allot az kardal Istwan hogi Kelemen 
jely kele Es fenegette az kardal ezt Mondwan. Esse 
lelek ezennel tenen magad kardodal vgy Meg Mar-
?hanglak hogi soha Emberre Ne(m) leszen (így I), 
rjert Neked esse lelek kwrwa Emberek keozet 
íjiuchen tyztesseged ezt egnehanzor Monta [Kv; 

Jk III/3. 316]. 1719: Valamikor Hazabol Dőgős 

időben Emberek kőzi kimegyen az Ember Szegeny 
Legeny Dohant, Basalicumot, melyet biszioknak is 
hinak vagy örmény Gyűkeret, vagy Livisticum 
Gyűkeret vagy tsak Fenyő magot ropogasson 
[Ks 54. 84 Medica instructio]. 

21. ~tő/ való bal felöli; din/de hăis(ă); linkssei-
tig. 1807 k.: Szarva között az embertűl valo 
ökörnek fakó Szőre [K; KLev.]. 

A MPászt. 107 a hatos címszó értelmezésekor a csoportos 
lófogatban a bal felöl való lovat illeti e névvel. A KTsz az 
ember felőli, ember külső és emberttílsâ címszóhoz 'a járomban 
bal felöl fogott (szarvasmarha)' értelmezést fűzi. 

O Szn. 1558: francisco Ember [Kv; Szám. 
l/V. 121]. 1568: Antonius Ember [Kv; T J k I I I / l . 
215]. 7582; Ember János [Kv; Szám. 3/V. 11]. 
1584: Az Thaualy Ado Zedeo Ember János vram 
[Kv; i.h. 3/XIV. 9j. 1729: Ember Ersok [ K v ; 
T J k XV/7. 16, 35]. 1846: Fűsüs: Ember Mihály 
[Dés; DLt 1423]. 

O Hn. 1734: Ember ölte domb [M.bece A F ; 
EHA]. 1753: Ember domb oldalb(an) (sző) [Nyárád-
sztanna MT; EHA]. 1769: Az Ember dombon (sz) 
[uo.; EHA]. 1779: Ember Domb (sz) [uo.; EHA]. 

II . névm-i jell-ű haszn-ban; folosit cu valoare 
de pronume; in pronominalem Gebrauch: 1. álta-
lános alanyként; ca subiect generál; als unbestimm-
tes Pronomen: az ember; ómul; Man. 1558 k.: 
Ez dolog chodalatos hogy az ember Nem vezy 
ezeben az Isten dolgát es bölchesseget, ky t ember 
Nem tud Meg böchwlny [Nsz; MKsz 1896. 281, 
297]. 1564: az szász papok azt mondják va la : 
hogy a Kristus teste az ige által a kenyérben elvál-
tozik, az az, a kenyér Kristus testévé lészen az ige 
által, és az ember szájába ugyan a Kristus testét 
adják. A magyar papok ellenben azt mondják 
Vala: hogy nem változik el a Kristus testévé az a 
kenyér, és az ember szájába a Kristus testét nem 
adják, hanem az úr Jézus halálának emlékezetére 
a kenyeret adják, és a Krisztus testét lelki szájjal 
eszi az igaz hitű ember, nem testi foggal rágja 
[ETA I, 21 BS]. 1582: Balassy Ambrus fassio-
ne(m) sua(m) exhibuit in script(is) hoc tenore 
Igazan mondom hogy akor az Ideobe hallottam 
vala hogy vadnak Eordeongeos keonywek es ha 
ember olwas benne tehát eleo Ieonek az Eordeo-
geok, ha valami dolgot eleykbe ember hirtelen nem 
ad, tehát vagy eo magat vizik el vagy megh ban-
t iàk [Kv; T J k IV/1. 106]. 1602: Miuel hogy 
Bizontalan az Ember, az eo eletenek véghe s ha tá ra 
feleol, holott, s mikor, es mi keppen lezen tezek 
illyen testamentomot4 [Kv; RDL I. 73. — a Köv. 
a végr. szöv-e]. 1608: Noha minden wdeőben 
ighen bizontalan Embernek hazahoz valo vizza 
ieőueteli, mikor Ember hazatol ki mégyen, kiwalt-
keppen penigh az mostani wdeőheőz es allapathoz 
kepest, vgian nem zinten volna bátorságos Ember-
nek hazatol mezze ideghen Orzaghban menny; de 
mlndazonaltal bizonios es kivaltkeppen valo nagy 
okoktol indittatuán, kelletnék mostan eö kgmenek 
Ghellyen Jmreh Vramnak Lengiel orzagban menny 
[Kv; i. h. 85]. 1641/1642: az kussebbik leaniomat 
Deaffalui Annát adam elseobben ferynek Berzi Mi-
halynak; Miuel az leányt az mikor kérik kérik * 
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akkor adhattia el az ember, az utan ugy mint ha-
rom hettel adam az nagiobbikotis el Tar Mihaly-
nak [Mihályfva NK ; J H b XXII/37. - a így két-
szer I]. 1644: Ezt mondotta Varga Birtala(n) teor-
uin keozben Nekeo(m) hogj J m hamissa(n) rea(m) 
eskwuek Phileóp Paine, de ha a teroueni hozza 
bizoni ki meczeti az nieluet ha Akkora volnais mint 
Egj Eokeornek, Mert soha az ne(m) tudgia miczo-
da az hwt, mert ember ne(m) túdgia Teóreoke 
Buüaea vagj mi Állat, vagj racz [Mv; MvLt 291. 
425a. - aOlv: török-é, bulya-é]. 7676/7687; ha 
az keresztyeni indulat azt kivannya, hogy minde-
nekkel, sőt megh ellenségévelis Ember jol tegyen, 
mennyivel tartozik többel az magahoz tartozoknak 
[Vh; VhU 266 Thököly Imre ad. lev.]. 1722: 
a minek az ember birodolmab(an) vágjon azt 
mástol keresni nem szükséges [Székelykocsárd T A ; 
Ks Sándor Gergely lev.]. 1730: most megh az 
Faluból eligh tud ki menni az Emb<er> oljan 
Sar s ho van [Abosfva K K ; Ks 83 Bakó Josef 
lev.]. 1749: ez mostoni Kóst Szŭki mián el éhezet 
marhát Késleg Sem tudná az ember haj tani ide 
fŏ l [Szentdemeter U ; i.h.]. 1767: az Élésház, 
Szalonnákkal, Bog-Hájokkal . . . olly rakva volt, 
hogj alig fordulhatott meg az Ember [Kóród K K ; 
Ks 19/1. 6]. 1774: ha a Koronkai Tó mellett 
lévő nagj gjumőltsős Tanarokat melléje tészi az 
Ember | ha fá já t nem vészüs feli az Ember [Mv; 
Told. 21]. 1817: gyöngy szinre festett . . jo ajtón 
bé menyen az Ember a Palataba [Ördöngösfüzes 
SzD; ÓrmMúz. Inv. 2]. 1836: a nyughatatlom-
sága is nem ollyan nagy, hogy elviselhetetlen vólna, 
vagy a miatt a maga dolgait is ne follytathatná az 
Ember [Bözöd U ; Pf. Árkosi Mihály un. esp. lev. 
— aTi. a kurátorságbeli]. 1861: Az ember a' nagy-
szerű, 's gyakori szerencsétlenségek közt elfásul 
rendesen, 's közönyössé lesz [Gyalu K ; RAK 64]. 
1867: a fő épület falai . . . évről évre ismétlődő 
vakolást követeltek és igényleni fognak, hacsak az 
épületeket néhány év alatt i elsorvadásnak kinem 
akarja az ember tenni [Buzásbocsárd AF DE 
1]. - L. még ETA I, 87. 

Sz : ~nek meg kell egyszer a halált kóstolnia. 
1699/XVIII. sz. eleje semmi bizonyosabb nem 
lehet hogj ember(ne)k megh kell egjszer az halált 
kostolnia [Mezőbánd M T ; MbK 89] ~ vétek 
nélkül nincsen. 1763 : ãz én fiam is gyarló és meg 
eshető ne tekintse Nagod az eö vétkeit minde-
nekbe mert ember vétek nélkül nintsen enis a 
Nagod Gratiaját haladassal emlegetni köteles-
ségemnek tartom [Retteg SzD ; TL. Árva Bágyi 
Susanna lev.]. 

2. bárki (emberfia) ; oricine, orice/oricare om; 
einer, (ein) jeder, (eine) jede, (ein) jedes. 1591 u. : 
Tudo(m) hogy felele Zente Istua(n) az lo feleól 
hogy sem(m)i nyaualyaia erkeolche egieb ninch 
hanem eggik labaual santa . . . Az v tan lat tam 
aztis hogy mihent terhet akartak rah tenni, mi(n)d-
giart mar ja harapia, megh rugia az embert 
[Malomfva U ; UszT]. 1597: az ne(m) lehet hogy 
eó maga dolgaba teórúe(n)t tehesse(n) ember 
[i.h. 12/1]. 1625; feje ua l t sagært ember öreök-
seget el adhattia [ih.. 10b]. 1638 : En nekem az 

soha eszembe nem jut hogj szitta volna Csiszár 
Mihaljne Aszonio(m) ezt az Csiszár I s t u a n t t , 

hanem mint aszón nepek dolga, megh s z o l ü a k 

az embertt solta megh [Mv; MvLt 291. 127b]. 
1681 : Az Taxat fizető emberek Taxajais a z é r t 

íratott i t t le, hogi a ' Generális E x t r a c t u s h o z 

ember könnyebben, s hamarébb juthasso(n) [VhU 
206]. 1768 : Sokakat verésselis fenyegetnek, még 
pedig minden igaz ok nélkül bele b o j t o r k o d n a k 

az Emberbe s ra j tak mindjár t boszszut álnak 
[Ny.karácsonfva MT; Told. 3a]. 1786 az T o t t 

Fiakat az miolta esmérem, mind ollyan izgág® 
szerző Emberek voltanak máig is azok tsak égj 
Szóval minden Emberbe belé b o j t o r k o d n a k és 
vesznek, minden ok nélkül és meg verik az Embert 
[Hídvég MT; GyL]. 1832 amidőn v a l a k i r ő l 

valami rosszat költnek, és mondanak — bátor 
nemis hiszi az ember . . . mégis marad a b b ó l 

valami bényomás az emberb(en) [Torda; I®' 
Demény János udv. t t lev.]. 

Sz : ~t véren fog tettest vérontáson elfog/le' 
tartóztat. 1583 Monda Leórincz vay Ne fogiatok 
mert enneke(m) eoreoksegem vagion. Monda 
Capitan vra(m), ha vagion is, meg zoktak aZ 

embert a ' veren fogny [Kv; T J k IV/1. 181]' 
1595 : twdhattya Nagod nem hogy Zabad Varo-
sokon, de czyak egy keóz falwbannys megh szok-
tak a ' Veren az Emberth fogny [Mv; MvLt APol-
I. 79B]. 

3. valaki; cineva; jemand. 1645 az fogoly 
azt Nem docealta hogy maga eolte volna megk 
magat az megh holt ember hane(m) inkab ConstaJ 
â bizonsagokbol hogy ember eolte megh, 
mind el ronczioltak kezet labat fejet, es aszta-
latis fel rontottak penzet ezwst marhajat d 
toluaüottak [Kv; T J k VIII/4. 43]. 1678/1683 
Valakiknek, ezert lehet, akkor kel szolgálni 
mikor modgia embernek benne, m i n d e n e k e t , 
megh becsülnj, s, az alacsonokkalis magat sze.' 
retetoe (!), s minden boszu üzest ferre tenn1' 
s, minél tőb baratokot maganok szerezni [Ks 
Kornis Gáspár kezével]. 

4. Tagadó m-ban: senki; nimeni, nici un oflj- * 
niemand. 1596 Ez mellet penigh az betegsegiŞ* 
nehez zwuet zokot hozni, es embert i g j e k e z e t i -

ben nem bochatt ja elé [Kv; Szám. 6 / X X l ^ ' 
182 Bachi Tamas sp kezéve l ] . 1629 hat N a g ? 

Mihály hazabannis bele kapót immár az tűz s 

ugy ment aztan mind alá miuel nem volt embef 

ky o lchya [Kv; T J k V I I / 3 . 104]. 1633 : ha l lo t t a** 
Giarmati Marto(n)tu l l , hogi eő ugj soha e m b e r t 

ne(m) szeretett mint Zabo Jacabnet t , es eő ugia(ö) 
azt akarna hogi ne menne haza az vrahoz [M- '̂ 
MvLt 290. 126a]. 1653: házánál nem l a k o t t & 

ember, kiváltképpen a ki város vége felé lakott; 
mert a házak körül nem volt sövény és kert . 
az ember akárhun bészállott akárki életére # 
házába [ETA I, 7 5 - 6 NSz]. 1725 a ' mint & 
előtt az Ölt(na)k edjik ága follyt erre az árok 
felé azon alól lévő darab Széna f ŭ hellyb(pn) * 
kŏvetsesb(en) az Olt vize mellett ollyan boko* 
volt hogy az ember hasznát nem vehette [Hévi* 
N K ; JHbt ] . 1755: Klmes Vr(am) eo Exellj* 
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• •. hidege napján annyira ell gyengéedik, hogy 
majd az Emberre se figyelmez, hidegén kivűl 
valo napokon pedig tsak alkalmasint vagyon 
[Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.]. 

5.. magaféle (vagyis a beszélő); de seama lui; 
einer, seinesgleichen. 1570: Neky azt Monta 
hogi eo ely megien Mert J t h kewesert ely veztyk 
az Embert [Kv; T J k III/2. 107]. 

6. az ember(nek) fia (vagyis a beszélő) ; ómul 
(adică cel care vorbeşte); man, einer. 1639: 
hogy elmene Polgár Bálintné mondá Kállainé 
ángyom, hogy hiszem szép dolog ám, hogy tégy 
jót valakivel, s így fizetik meg — maga nem ez 
vala az fogadás. Tíz pénzzel kínál, én azt sem 
vőm el, de még másszor is kelletik az ember [Mv; 
MvLt 291. 188a—91a átírásban 1]. 1659: az en 
edes Uram Mihalcz Mihaly Ur(am) egy niliany 
jdŏtol fogván valo sullios betegsegemben, mint 
igaz házas Társa embernek bócziűlettel gondomot 
viselte [Altorja Hsz; Borb. I]. 1711: méltóz-
tassék az Ur meg tekenteni, micsodás bajoskodás, 
és munka vegbé vítél legyen mikor az Embér 
csak mástol vár [Vacsárcsi Cs; BCs]. 1770 : o-
lyant küldhet az ember a mitsodás van [Ne; 
Told. 5a]. 1786: már ezután számba se fogod 
venni az embert ugy el hiszed magad [Bolya 
^ K ; IB. gr. Toldi Zsigmond gr. Bethlen Sá-
muelhez]. 1794 : Azan Eskető Cancalisták enge-
metis sokat keringettek hol ide hol amoda vál-
toztatván kűlőmb kűlőmb féle képpen Eskető 
kérdéseket; mind addig, mig tetzések szerint 
tsíkorták ki az emberből, valamint, s azt le írták 
[Koronka MT; Told. 42/1]. 1810 ezen hajto-
Péznek csekélly volta aztis okozza, hogy 
még bé ha j tokra sem tehet az Ember szert, ezen 
kívül az üly alkalmatosságokban valo szolgálatra 
sem igen bátorkodnak magokat réá venni a miat t 
hogy néha meg is támadtat tnak [ H ; Ks 117 
Vegyes ir.]. 1818 : az effélék engemet érdekelvén 
mostani betegségemet ŏregbitik az orvosságok 
erejét semmivé tészik; mert nints mód benne 
hogy az Ember fel ne háborodgyék az illy esete-
ken [Vályebrád H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 1831 
és tudom esmét beteg leszek, mert anyi a’ nyuk-
hatatlanság 's még lelkibeli is hogy, lehetetlen 
hogy el győzze az ember ha sémit sem dolgozik 
is tsak halja 's lássa [Kv; Pk 6]. 

emberbaráti embertestvéri; füantropic; men-
Şchenfreundlich. 1863 : nehogy hátramaradó . . . 
jó embereim, bölcs tanácsadóim, és valódi ember-
baráti szeretetet tanusitott gyámolaim közre-
munkálásával megőrzőtt javaimban érdemetlenek 
részesüljenek . . . visszavonván és megsemmisítvén 

végrendeletemet . . . a magam végrendele-
temet a következendőkben kivánom megtenni 
[Kv; Végr.]. 

emberbeli emberi; omenesc, uman ; menschlich. 
Szk : ~ bizonyság tanú ; mar tor ; Zeuge. 1570 : 
Pal mester protestál, hogy semmy helt nem ad 
az bizonsagoknak, mert zem látomás ellen, semmy 
helye nynchy az Emberbely bizonsogoknak | Lazar 

Imreh vram penig byzonsagra fogot, vala 
hogj az feold zynen meg byzonytya, Emberbely 
byzonsagokkal azt hogy az mely feoldekteol, 
ew Mestera vramat tyltotta, azok a feoldek gyala-
kwty hatarbali feoldek ew feoldey [Gyalakuta 
MT; Bál. 1. — aFej-i ítélőmester]. 1604: vgjan 
bizonitanik (l) kell valamit bizonithatnak az 
lofejek, vagy leúellel vagy emberbeli bizonsaggal 
[UszT 17/13]. 

emberesont emberi csont; os de o m ; menschli-
cher Knochen. 1653 tíz esztendő múlva is ugyan 
fejéreslett az embercsont ott a , és a sok sisak és 
fegyverderék [ETA I, 50 NSz. — aBáthory Zsig-
mondnak a törökkel szemben való 1596. évi 
csatavesztése u tán Eger közelében a Keresztes 
mezején]. 1671 husz bizonyságok comportalliak 

Bűbájosságát, kötözését Ember Czontnak 
zebiben hordozását [Kvh ; HSzjP]. 1724 : montam 
Pekri Ur(amna)k, mi Szüksége vólt kgld (ne) k, 
h(ogy) a Klastromba ment ember tsont szede-
getni, ezt felelte ezért Szedtem, m(ert) nékem 
orvos(sá)g(na)k kell ( : az gyermek(ne)k, melly 
Evátúl vólt :) [Szentbenedek MT; BK. Bentze 
Gergelyné (56) ns vall.]. 

emberdobogás lábdobogás; t ropăi t ; Getrampel. 
1844 : hallani lármázni Tolvajt kiáltani Kállyán 
Istvánét s erre ember dubogást, s réám szaladtak 
utómba Kis Zsiga, Kis János, és Török Pista 
kikis két Szál fenyő Szaru fá t hoztak el orozva 
Kallyántol [Bágyon TA; KLev.]. 

emberecske 1. emberke ; omuleţ ; Menschlein, 
Männlein. 1827 Szegény sokgyermekű nyomorú 
Emberetske [K; KLev.]. 

2. kb. emberke-alakú dísztárgy; figurină de 
formă omenească; männleinförmiger Schmuck-
gegenstand. 1746: (Földböl) Niderlandban csi-
nált 9 emberecskék; bécsiek. Hat ahoz való kis 
ón tángyér [Vargyas U DanielAd. 255]. 

emberei emberként (meg)becsül/tisztel; a pre-
ţui/stima ca pe un om; wie einem Mann schätzen/ 
ehren. 1819 : Műller János pedig a ' mi olta es-
mér em mind jo, betsűletes, és jámbor embernek 
tapasztaltam; soha sem tudom, hogy senkivel 
sem baja lett volna, minden embert jo szóval 
embereit [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

emberemlékezet. Csak e szk-ban: ~td? fogva 
de cînd e lumea; seit Menschengedenken. 1602 : 
az falun ember emllekezettúl foghwán valo v t a m a t 

az J most el kertele [UszT 16/9]. 1606 : 
az az Veres Patak neúy hely eó túlajdonok let t 
volna ember emlekezettyl fogua . . . az az hely 
Korondj hatar [Korond/Kecset U ; i.h. 20/67]. 
1782/1799 : Ember emlékezettől fogva a ' 
Vámolásban pohárral éltenek, a ' müyent most 
le tettek [Torockó; TLev. 5/16. Transm. 343]. 

emberevő mîncător de oameni; menschen-
fresserisch. 1591 : ino(n)da az biro minek kere t j 
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az teorwent hogy nem jeo eo maga Jde, me (!) 
ne(m) Embereueo farkas volnék hogj szembe(n) 
nem lehetne eomaga vele(m) ertene (m) megh 
miért kérj [Szitáskeresztúr®; UszT „Berczikj 
Mate" fej-i jb vall. aSzkr]. 

ember-forma emberszerű; de formă omenească, 
de chip omenesc; menschenförmig. 7874 : Hun-
tzutnak rútnak Császár tsalonak szidta és ő tsak 
egy semmi, nemis ember forma, tsak olyan az 
emberek közöt, mint a ' Madarak között az Bőr 
Madár [Martonfva Hsz ; HSzjP]. 

emberfő 1. (ábrázolt) emberfej; cap de om; 
Menschenkopf. 1588 Vagyon Mas pechetes Ama-
tist Arany gywreo, egy ember feó à pecheten, 
Niom, ket Araniat egy ortot [Kv; KvLt Vegyes 
1/2. 13]. 1595 ; Ket Aranj Gyeoreo eggyk pechetes 
masikban egj ember feo, niomnak Keowesteol 
aur, pp. 20 [Zsombor K ; SL. Sombory László 
reg.]. 1637/1639 ; 2. Csyer leueles kalan, Aranyas, 
nyom. p. 32 — f. 10. d. 66. 2. Szeges nyelű ka-
lan emberfeo raita. p. 26 — f. 8. d. 66 . . . Eöz 
labu kalanok Aranyas az Nyele. p. 37. f. 12 d. 
33 Egy villás kalan, 1. negy szegü kalan . . . 
I t tem .4. szeges nyelű Lengjel forma kalanok 
emberfeos, nyom(na)k egjüt t .m. 1. p. 4. aesti-
mal(tuk) f. 17 d. 32 [Kv ; RDL I. 111]. 1803: 
Ezüst Pohár . . három ki ulő égy formájú ember 
főkkel [Szőkefva K K ; UnVJk 91]. 

2. (ember) koponya ; craniu ; Schädel. 1653 : 
azt mondják a kik o t t a jár tak, hogy máig is még 
látszik a számtalan csont és emberfő s vas egyet-
más, de a fű benőtte [ETA I, 50 NSz. - T i . 
Eger közelében Keresztes mezején, ahol Miksa 
császár és Báthory Zsigmond szövetséges sere-
gét 1596-ban a török megverte]. 

emberfős emberfejes; cu cap de om; mit Men-
schenkopf. 1637/1639 4. szeges nyelű Lengjel 
forma kalanok emberfeos, nyom(na)k egjütt 
.m. 1. p. 4 [Kv; RDL I . 111. — A teljesebb szöv. 
emberfő al.]. 

embergané emberi ürülék; excrement de o m ; 
menschliclies Exkrement. 1584 : Egj liaznal lakunk 
vala ez Sos Ianosnewal, Égkor az leania 
ky hywa es hat az Annia a ' fogoly Azony chupa 
Mezítelen fekzik, es semmy lelket Nem erzewnk 
benne, De mindenewt be vala kewerwe es kenwe 
ember ganewal es soliol Nem niulhatunk vala 
hozza azon eyel Ne(m) erzettek lelket benne, 
hane(m) hat Mas nap Niolcz orakort fel keólt 
es ige(n) Niegh vala [Kv ; T J k IV/1. 246]. 1639 
Hallottam azt Csizmadia Lőrincnétől, hogy oly 
ördög ez az Kállai Gyurkáné, hogy nagyobb 
nem lehet, s ő igen fél tőle, hogy az ő urának 
apját is miképpen bűvölte volt hozzá. Ezt is 
mondotta, hogy az ő étkében is háromszor is 
emberganét te t t volt [Mv; MvLt 291. 1 8 8 a -
91a átírásban !]. 1779 ezt mondá Váradi az a 
beszéd, Ntságos Aszszonyom hogy Felfalun* egy 
tudományos aszszonnyal kitsináltotta Ntsgodb 

az Urc képét s. —v. Ember ganéjbol, a Székelly 
Ferentzét pedig Viaszból és az az Boszorkány 
midőn azok előtt magát haj togat ta volna az Ur 
Képének ezt mondotta meg botsáson Ntsgod Ülyen 
lágy légyen s igy né árthassan senkinek Ntsgod, 
s ülyen bűdős légyen [KS özv. br. Kemény 
Zsigmondné Rhédey Druzsiána (61) vall. — aMT. 
bGr. Kemény Zsigmondné gr. Bethlen Ágnes. 
cBr. Kemény Zsigmond]. 1838— 1845 Búzavirág, 
finomabb kitétele az emberganénak [MNyTK 107. 
14]. 

emberhalál emberölés; omucidere; Menschen-
mord. 1585: Ferenczy János vallia, hallottam 
Nagy Caspartol mikor eozwe vesztenek Palastos 
Jstwannal, hogy meegh Nem leze(n) ember halai-
nelkwl [Kv ; T J k IV/1. 418]. 1592 : ezeonkben ve-
weok hogy nagy haborwsagh lezen keozteok s t a l a m 
(!) Ember halalis keowetkezik keozteok [UszT]-
1600 : mind az Jstennek theorwenyeben, es mind 
ez vüagy megh J r t theorwenyekben megh v a g y o n 
tütwa az ember halali [Kv; T J k VI/1. 457]. 
1651 hatalmason fel tamodva(n) falúiul fegyveres 
kezzel es tolvaytis kialtva(n) az meg fogot keze-
seket hatalmaso(n) az Vitéz Giőrgj vra(m) le-
gitim (us) executory kéziből el vőttek ezt mond-
va(n): hogy mennjenek el, mert ember halál 
nélkül nem lesze(n) [Zsobok K ; J H b K XI. 23] 
1722: az en vékony es csekely opiniom a z é r t 

ebben e volna, hogj Ngod primum et ante omnia 
az ember halaiért keresne a patratorokot [Szé-
kelykocsárd T A ; Ks. Sándor Gergely lev.]. 1757 
Mi oka hogy a ' Cziczuljásiaka olyan F ŭ s t Ŏ t 

botsátanak mű reánk, hogy nem tsak a ' M u n k á -
tól Szoríttattunk el, hanem tsak nem, hogy em-
ber Halál-is lőt t közöttünk. I. respondent A z é r t , 

mert a' Vizet mű reánk verik, m ű is szabadosok 
vagyunk aval, hogy a ' mivel ár thatunk, ár t sunk 
[Torockó; Bosla. — aA Ciculyás nevű bánya-
beliek]. 1764 maga édes Annyá(na)k m o n d o t t a , 
hogy ottan azonn es tve ember halálnakis ke l l e t -
nék lenni El érkezvén maga társával szintén 
helyre ã hol meg verettetett, leg első szavaid 
ä volt a házban az Inctusok ellen, más is iszik 
ma vért énis iszom [Torda; T J k V. 226]. 1819 
A Statutio idejekor contradicaltanak . •» 
de a Regiusok tsakugyan meg nem akarván állani, 
a Nemesség nagyon fel zudult volt, s ha a R e g i u s o k 

meg nem állottak volna a statutioban, s B : Ke-
mény Pál a nemességet nem tsendesitette volna. 
Ember halál történt volna . . . az egész Nemesség 
ellent állást kiáltott [Kővár vid. ; Ks 67. 47. 28]. 

emberhús emberi tes t ; corp omenesc; menschli-
cher Körper. 1562 : 1530 esztendőben F e r d i n a n d u s 

király nagy erővel János királyra a esmét reá 
szállá, Budát sok ideig vivá, de semmit nem 
tehete néki, mert Buda kőfalait belöll ember-
hússal megbérlették vala [ETA I, 13 BS. - *Sza-
polyai János választott magyar királyra]. 

emberi 1. omenesc; menschlich. 7562 : 1554 
esztendőben egész Erdélyben egy igen nagy dög-
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halál lőn, kinél nagyobbat emberi emlékezet 
soha nem tudhat emiitteni [ETA I, 16 BS]. 1651 
En SzÜűasi Judi t . . . megh gondolűa(n) es min-
denkor eleottem viselűen az Emberi halando-
sag(na)k allapottyat, az mint mindennap lattyuk, 
az kik ma jo egesseghben vadnak, masnap az 
szomorú halai el hiruasztya eoket [Doboka; 
JHb III/8]. 1657 az királyok s fejedelmek is 
csak emberek, és nem lehetnek üresek az emberi 
gyarlóság s erőtelenségtől [Kemön. 17]. 1746: 
az I Tordán lakó Csehi al(ia)s Asztalos Péter 
legényét János ugy annyira agyon verte, hogy 
emberi remenség életéhez nem volt [Torda; 
TJk I I I . 44]. 1765 El felejtkezvén az I. maga 
emberi tartozásáról, mely szerént maga Idves-
*égét Isteni élettel, jámbor élettel kel vala 
keresni ŏrdŏgi practicakat tar tot t , ördögi 
segittségst advocalt [Torda; T J k V. 2 8 4 - 5 ] . 
1787 Áldassék az Isten, ami (!) atyaink(na)k 
Istene mind ŏrokkón ŏrŏkké, ki az ö nagy busu-
jásában meg emlékezett irgalmasságáról melyet 
igért az ŏ tet felŏk(ne)k ezer Íziglen és meg kegyel-
mezett a Nsgtok életének emberi reménség felett 
[öencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1823 (Jb-
°kat) tsak igen keves emberi gyarlosagert teve-
iyesztett el kezebői [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

Szk s ~ állat emberi lény. 1653 : De látni való 
dolog: hogy az emberi állat a fejedelemséget 
szereti, ha módja vagyon a dologban® [ETA I, 
94 NSz. — aBochkay Istvánra von. megjegyzés] 
"fc ̂  bizonyság tanú. 1560 az ew kewlchegeetli 
• •. ha melthonak Jtçlyk hath azokrol Lagistro-
mokath ' hozhasson, Nemellyeketh Embery 
^yzonssagales megh Byzonythasson Ees azon 
kywewl walo kylemb kylemb fele k<ew>lthsegewth 
mellyekrewl Byzonyal Nem Emlekewzhethyk [Dés ; 
s u AB. 3]. 1606 : wagi leweleuel wagi Emberi 
hizonjsagal bizoniczia meg hogi mibe wagion 
aztis kez lezen le tenj [UszT 20/300]. 1652 Mely-
é é t ha tagadna az J . hogi igi nem volna à mint 
feleletemb(en) irom boczasson ki az ò Naga széki 
docealom a ' Mennyre lehet, mind emberj s mind 
leuelbeli bizonsagom(m)al hogi igi va(gyo)n az 
mint feleletemb(en) irom, en nekem mind az 
maji napigis megh nem atta* [Asz; Borb. I. 
^ aAz adósságot] ~ emlékezetet felülhaladt 
emberemlékezet előtti, emberemlékezet előttői 
(birtokolt). 1801 ha az M. N. Sombori öregek 
az Commune Terrenumok ki-járásaban hibáztak, 
ugy hogy . . . az régen el táblázott s emberi em-
lékezetet fellyül haladt Birtokokat az Commune 
terrénumok közzé tsováztak, vagy pedig az Com-
mune Terrenumok közzül valamely részeket az 
régeu el-táblázott hellyekhez jártak-ki hibáson, 
azon hibás munkájok az öregeknek . . . meg vál-
toztassék [M.zsombor K ; Somb. I I ] - emlé-
ke*etet felülmúló/múlt időktől fogva/idő óta 'ua’. 
1785; Emberi emlékezetett fellyűl mulo régi idők-
tol fogva nem volt semmi fővebb gongya Torotzko 
Várossá Lakossinak, mint . . . maga biradalmá-
b(an) lévő Erdőket . . . őrizze, oltalmazza, és nevel-
rî? * • • vgy oltalmazták mint a szemek fényét 
Itorockó; TLev. 4/11. la]. 1797: Plenipotentia 

adásunknak nagyobb erősségére és tökéletesítésére 
a’ mŭ régi Eleinkről ránk maradt, és Emberi 
emlékezetett fellyűl mult ŭdŏktŏ l fogva meg volt 
Szokott petsétűnkel ezen Levelűnket roborallyuk 
[uo.; i. h. 5/13]. 1834: a ' kérdésbe forgo Hellyet 
a ' Fel peres Közönség Emberi emlekezetet fejül 
mulo ŭdŏ tŏ l olta birja [Asz; Borb. I]. 1847: akik 

Bányákra emberi emlékezetet fejül mulo idö 
óta hagyattak u .m: kiskŏ Erdeje, nagy és kis 
folom oldala, a Nyárasba találtatnának kár t tenni, 
azok minden meg kűlŏmbŏztetés nélkül 12. M. 
forintig . . . marasztassanak [Torockó; TLev. 10/9] 
Mr ~ emlékezettől (fogva!fogván) emberemlékezet 
óta. 1604: Diznainkat, emberj Emlekezetteól fog-
ua(n) való eős birodalmunkból . . . Nyres new 
heljbeől be wzek [UszT 18/9. 73]. 1607: ( ) hely 
my nekúnk emberj emlekezettúl fogúan való eoa 
birodalmúnk volt [i.h. 20/67]. 1751: Emberi emlé-
kezettől fogva, az az a’ mi ertünkre soha Gyepű 
nem vólt [Ákosfva MT; Told. 8]. 1759: Papoltz 
igen feles számú bizonyságokkal meg állította 
hogy emberi emlekezettől . . . actualis usussa biro-
dalmába volt a nevezett helyek(ne)k mint önnön 
maga határának [Hsz; SzentkGy törv.széki deli-
berátum]. 1791: Tudjaé a Tanú Hogj . . Sz 
Ersébeti Agillis Mojzes György, Dániel es János 
Uraimék, Sz. Ersébetenn a középső tizedben . 
amelj benn való joszágot birnak, azon joszagban 
emberi emlékezettől fogva a Fiju Léányakkal 
osztozotté ? [Usz; Borb. I I vk] ýc ~ mag em-
ber (fajta). 1716: Hárinai Miklós Ur(am) halála 
elöt oly nyavalyában lett volna, mely miat t a 
termeszet szerent való nemzésre, vagj emberi 
magnak szaparittására tellyesseggel alkalmatlan 
lett volna* [Nagyida K ; Told. 22. — aUo. egy 
másik valló így vall : nem arra való hogj embert 
szaparithassan] •)(• ~ nemzet a* emberi nem. 1631: 
az emberi nemzetnek romlot termeszeti szerint el 
rendeltetòt hogi egizer minden emberek az testi 
halalt megh kostolliak [Nagyteremi K K ; J H b 
XXI/1. 1 Sükösd György végr.]. 1714: hivata be-
núnket néhai Tekints Nemzetes Cserei János Vr 
Relictaja Tekints Nemzetes Cserei Judi th Asz-
szouj N : Enyeden jol lehet mint Tisztes-
seg(e)s meg elemedet Aszszonyi allatt, testeben 
való nagy erőtelenseggel, mindazon által józon és 
ép elme vei levén eo Kglme meg gondolván az 
emberi nemzetnek a reánk ki árradot bűnért való 
I(sten)nek haragyat es romlando árnyékhoz hason-
lo s romlando voltat . . eo Kglme mi elottű(n)k így 
enumerala eo Kglme minden Aviticum es Accqui-
situ(m) bonumit* [Ne D o b L e v . — aKöv. a fels.] 
1719: Az Mindenható es Mindenéket bölcsén Ren-
delő Isten Adăm vetkiért az Emberi Nemzettre 
oly kemeny Decretumăt adă hogy minden ez vi-
lágra születet Ember(ne)k egyezer az kesérves 
halált meg kelyen kostolni [Űjfalu a ; Borb. I I . — 
aKésőbb: Gyergyóújfalu Cs]. — b. az ember. 
1825; az Emberi Nemzet el-annyéra meg-soka-
sult, és csoportosodatt, — hogy az egyéb aránfc 
is keskeny Piatzunk, az Városunkban Országos 
Vásárokra jőni szokott Vásárosok (na) k illendő be-
fogadására tsak nem elégtelen [Torda ; TVLt Köz-
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ig. ir. 252] -X- ~ nemzetség emberi nem. 7633; 
tudom azt, hogy az szent Isten az Emberj nemzeth-
seget halandosagh ala vetette es mindeneknek 
egiszer az arniek világból k j kel mŭ ln j [Kv; 
RDL I. 101]. 

2. ember-; omenesc; Menschen-, Szk: ~ elme 
minte omenească; Menschengeist, menschlicher 
Verstand. 1775: annyi tricás difficultások adnák 
elő magokot, mellyeknek emberi elme, soha végire 
nem mehetne [Torockó; Bosla]. 1842: évictiot is 
vállala Jakab János magára és postalitássira(!) 
nézve minden háborgatok ellen kirekesztvén innen 
minden Emberi elmétől Ki gondolhato törvényes 
rémédiomokot [Bözöd U ; Borb. II]. 1847: Kire-
kesztvén innen minden Emberi elmétől Ki Gondol-
hato törvényes lépéseket Eviktziot is fogadának a 
két vásárló felek [uo ; i.h.] ~ kép kb. emberfor-
ma/ emberre valló vonás; chip de om; mensch-
liche Form, menschliches Aussehen. 1716: mikor 
el vitték Colosvárrá, emberi képis aligh volt 
szegényen [Nagyida K ; Told. 22] ^ ~ nyom a. 
emberöltő; vîrstă de om, vîrstă omenească; Men-
schenalter. 1777: Papak birták hárem emberi 
nyomtol fogva ezen . . helyet [Hosszúaszó K K ; 
BLt 9]. — b. nemzedék; generaţie; Generation, 
Geschlecht. 1740: ezen Emberi nyom(na)k emle-
kezetitöl fogva (Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1746: 
azt hallotta, hogy Éte tő Ferencz ur(am) óly Szer-
telenül bant volna marhájával, a mellyet ezen em-
beri nyóm Soha nemis hallót [Szentegyed SzD; 
Wass]. 1814: a.' Gróf Ur ö Nagysága poron-
tsolt . . . egy néhány Asztagok el csépeltetések iránt 
. . . , miis ekkor egy kevesset ki haladtunk abból az 
az irtóztató környűl állásból, miijent ez az Emberi 
nyom nem hiszem hogy ért volna [Banyica K ; 
BfR 117/1 Asztalos Ilia (40) col. vall]. - e. em-
beri nem, az ember; neam omenesc ; Menschenge-
schlecht. 1784: Alázatos kötelességem szerént ki-
vántom Nsgtokat az ide le folyo dolgokrol tudósí-
tani : leg nevezetesebben pedig erről a hosszas 
télről melyet emberi nyom nem ért ezen a főidőn 
hogy a Juhok ülyen idő tájb(an) még szénát egye-
nek ugy hogy már átallamis Nsgtokat busitani 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.] mióta ~ 
emlékezetet említ amióta eszét t u d j a ; de cînd se 
ştie, de cînd aduce amin te ; seitdem er sich zu 
erinnern weiß, solang er denken kann. 1598: En 
azt tudom ez dologban hogy miolta en Emberj 
Emlekezöteth Emliteök azolta Zabo Jmreh birta 
azt az peres zekeöth* [Szu ; UszT 12/8 — aÉrtsd : 
templomi ülőhelyet]. 1606: Georgius Nagi de 
Benced* . . . Jur(at)us hogj emberi emlekezetet 
említek (így 1) mindékor (I) keczetib birodalo(m), 
s Zallas hely uolt az az Veres patak neuy hely 
[i.h. 20/68. - a - b Bencéd és Kecset U]. 

3. embernek való; pentru om; Menschen-, für 
Menschen geeignet. 1802: parantsoltatik ezennel 
Kegyelmeteknek, hogy a ' Pálinka-Főzést gyakorlo 
személlyeket az Emberi élelemre alkalmmatos 
Gabonábol-való Pálinka-Főzéstől sub paena (!) 
Confiscationis tiltsák-el [Borb. I I gub-i nyomt.]. 

4. felnőtt- ; matur, adu i t ; erwachsen. Szk: ~ 
kor felnőtt kor, emberkor; vîrstă matură; reifes 

Altér. 1608: Fabyan Jakab Musnay szabad sze-
kely 36 eztendeos ember megh eskeott hwt j utafl 
azt vallya hogi az mig w élt es emberj kort említ* 
ugj emlekezik rea hogi Kornis Farkas vram bírta 
az musnay ioszagott [Muzsna U ; TSb 21]. 

emberiség 1. az emberek; lumea, oameniii 
Leute. 1846: Virág László — Darvas Jánost 
meg támadta, s hazonnan a ' végre magahoz v e t t 

réz fokossával — az emberiség méltó s z a n a k o d á -

sára kegyetlenül meg verte — meg kínozta [Dés; 
DLt 530/1847. 26]. 

2. omenie; Menschheit. 1849: Hol lehet több 
miveltséget látni, mint Angliában? És mihelyt 
érdeke hozza magával, elfelejtkezik mé l tóságáró l 
és emberiségről [Közlöny 1848/45. 204 Kemény 
Domokos nyil.]. 

emberkedhetik vitézkedhetik; a putea lupta 
vitejeşte; sich tapfer haltén, heldenliaft kämpfefl 
können. 1658å: Végre egyebet is nem emberked-
heték a számtalan sokaság nyilai ellen — mert 
annyi nyilat lőtt reájok a nagysokaságu t a t á r 
hogy a napfényt s az eget elfogta mint a felhő 
[ETA I, 165 NSz. — a1657-beli eseményre vonj-

em berke dik vitézkedik, vitézül forgolódik; a 

lupta vitejeşte; heldenmütig kämpfen. 1653: 1594 
esztendőben . . . a török Komáromot megszállá és 
erőssen v i ta tá ; de azok emberül vitézkedvén, né-
kie meg nem adák a várat. Ezenközben az ide alá 
való hadak a felérkezének Komáromhoz, és annyira 
emberkedének, hogy noha a törököt d e r é k k é p p e n 
meg nem verhették alatta, de úgyannyira megboly 
gatták, hogy a várba bészólhatott a magyar, és a 
várból kiszólhattak a várbeliek| 1595 e s z t e n d ő b e n 
Szinán bassa, jó tavaszra kelvén, hadai t m e g i n d i t t á 
. . . , szintén Havasalföldében állapodék meg • • 
Báthori Sigmond e z t megértvén, Mihály v a j d a 
mellé segítséget külde, és onnat Rukajhoz néha 
bemenvén, csatázának a bassa hadával . . . ige0 

emberkedtek a magyarok Isten u tán [ETA I' 
42—3 NSz. — aA német és erdélyi hadak]. 

emberkép emberábrázolás/alak; figură de oJö» 
chip omenesc/de om; Menschengestalt. 1576: wa~ 
gion egy Zarw gywiw fekete pechetes ember kep 
Rayta a egy kewes ezeost Benne [Szamosfva Kî 
J H b K XVIII/7. - a E benne 1. al. is idézett szőv-
ben a fajta sajtóhiba Rayta h.]. 1652: Wagyo(n) 
ĕzen Ládáb(an) egy allya nelkŭl való aranya* 
ezüst romladozott Halmagyi Ecclesiahoz valo, 
vagy Conferaltatott pohárocska, tetejeröl le rom-
lott egy ember kep(p)el együt t [Nsz; IB. 2C-
Fasc. 2]. 1700: ju ta t Gasinak Egy e zús t 
Kalány, melly(ne)k az vegiben egy gomb, és egy 
ember kep vagyon öntve, egy Gahamos (I) Arany 
GjŭrŎvel együtt [Ne; DobLev. 1/50]. 

emberképes emberábrázolásos/alakos, embert áb-
rázoló; cu figură/chip de o m ; mi t Menschenge~ 
stalt. 1668: Egy ember kepes függő, melyben vaö 
gyémánt. 40. Rubint 18. Gyöngy. 4 szem [Mk 
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Kapi György lelt. 13]. 7697: Aranyas Czapás em-
ber képes Só tartó [KGy]. 

emberkéz (emberi) kéz; mînă ; Hand. 7687; 
Egy arany reszkető tő ember kéz formára csinált 
reszketöje gyémántos rubintos [Wass]. 

emberkor felnőtt kor ; vîrstă ma tu rä ; reifes 
^Iter. 7598/7635; az ket t megh neuezett gyerme-
kimnek ha ualamellyike, az en halalomnak ideigh 
(') megh halna, tehát annak rezzett az Testamen-
tuinosok, avagy Tutòròk megh tarcziak es mikor 
annak gyermekit Jsten ŏregh emberkorban jutatt ia, 
akkor adgiak eppen megh nekik [Mv; MvLt. APol. 

^8]. 1600: Az my keuessem nekem megh marad 
Azokrui az kjknek en Ados volta(m), Azokra hagiom 
bútornak es gonduisselonek az en io Akaró Sogor 
vramath János Kouaczoth ., az germekek keth 
rizyth kezében vegje, es Gongiath visselye, mynd 
Adig, mig Az vristen Jltety, es az Aruak Ember 
korth Jrnek [Kv; RDL I. 70]. 1635: Kaiban 
J°ttem ez vilagra ot neottem neuekettem Ember-
korba [Kál MT; Berz. 2. 40/82], 1694/1799: Ezekre 
Jelele az I. Bartha Jakab meg engedem én hogy 
birtad*, mivel mü erőtlenek voltunk, 's énis 
gyermek voltam. De mihellyt Isten ember korban 
nevelt, én mindgyárt be szállottam az verőben, te 
Pedig ki költöztél, mint nem magadéból [Torockó ; 
Tlæv. 5/16 Transm. 280. — aTi. a perben forgó 
verőt]. 1716 e.: A nagyatyám ötvennyolc eszten-
dős korában halt meg és talán többet is élt volna, 
de az atyámtól hallottam, megétették volt. A szü-
leatyám, Bethlen János . . . örökké ivott, ember-
korban holt meg [Bethlenönél. 127]. 1722: ha 
valamelj magtalan ember, magtalanságát látva, 
^agj más pazérlo Jobbágj . . . el idegenitené föl-
dét ; Az ollj annak Fiai viszszá telepedvén vagj em-
ber kort érvén, . . . viszszá vehessék az el zálaga-
sitot föld (ne) k felét, a ' Felét meg hagjván az érette 
adot pénzért [Zágon Hsz ; SzentkZs]. 

Szk: amióta ~t ért amióta felnőtt korba ju-
tott. 1645/1646: az miűlta én emberkort ertem, 
mind azt hallotta(m), hogi Brata, Stanisai* hatar 
v?lna [Bukuresd H ; J H b XXXVII/1 . — aSzta-
nizsa H]. 1839: én a'miolta ember kor t értem 
mindég a ' Nemes Birák közt vagyok [Érkávás Sz; 
Borb. I I Nyisztor György (65) nemesek hadnagya, 
görög egyesült vallású vall./ azóta, hogy ~t 
ért- 1831: Az olta, hogy emberkort értem, melynek 
már 50 Esztendeje . [Dés; DLt 56] * mióta 
*** említ/tud amióta férfikorban lévőnek tudja 
magát, amióta érett eszét tudja. 1607: fozto pe-
ter es Simo(n) miolta en emberkort emlittek, min-
deltigh az Beldjeket tudom hogj zolgaltak | Az 
ţozto Demeter es Kereztes menyhart eoreoketis, az 
Beldjek bjr tak miolta en emberkort einlittek 
[Uzon Hsz; BLt]. 1640: miolta en emberkort tu-
dok, az oltatol fogua senkit nem tudok Szamosff al-
fának egyeb őrőkős ura t az mikolaknal az Gierő-
ffieknel [O.kiskapus K ; Ks 90] mitől fogva 
f ért 'ua ' 1614/1616: Mitől fogva en em-
lékezetre valo emberkort erttem, mindenkor meg 

attak az Kamora Jspanok az Praedicatoroknak 
az nyoltz szaz kő Sót, fel sovaval eggyütt [Kv ; 
RDL I. 100 Török Márton (48) vall.]. 

emberinagasságnyi de înălţimea unui om, de un 
stat de om; mannshoch. 1644: Ez el mult Niarba(n) 
az mikor az Biro Antalek haza meg ege az dol-
gosoknak akarok vala Eonni vinni, hogj zinte(n) az 
pallóra feol akarok vala hágni, Siualkodast hallek 
tekintek altal az Uczan, . . . Egj Ember Magas-
sagniera megie(n) vala ky az langh az Nagj Miklos 
kemenien [Mv; MvLt 291. 432a]. 1769/1802: A 
muta to t t keresztes fák határ t distingválo je-
gyeknek nem ta r ta tha tnak : mind azért hogy azok 
nem régiek ? mind pedig azért hogy tsak olyanak, 
hogy privatus Emberektől vágottanak fenn egy 
Ember magassagnyira, nem pedig az fa tövében 
[Torda; T J k I I I . 38]. 1772: soha többé o t t a’ 
Víznek nagjsága miatt által járni nem lehetett, s 
most se lehet, mert egj ember inagasságnyi viz 
van ot t szülte [Ádámos K K ; J H b LXVII/2, 
316]. 

embernyi. Csak e szk-ban: ~ ember javakora-
beli/meglett férfi ; bărbat în floarea vîrstei/în toată 
f irea; in der besten Jahren/ein erwachsener Mann. 
XVIII. sz: Máté alias Simon János emberni em-
ber lévén folyamodék az irt Baro úrhoz 
[Szentimre Cs; Hr 7/17]. 

embernyom emberöltő ; viaţä de om ; Menschen-
alter. 1573: Margit Kalliay peterne, Azt vallia 
hogi ot th volt az Menegzeobe mykor Aztalos leo-
rinch ely a t ta Mwstoha leaniat Keomies gĕrginek, 
de eo Nem lat ta hogi sennyt (!) Azkor ky rákot 
volna annak Rezebe sem hogy valamywel kenalta 
volna hallotta az Annyatwl azt Monta hogy l m 
Annye ruhazatot parta Eowet adak Neky hogi 
Ember Niomot Er vele, Neh Mongia hogi Attyatwl 
Maratbol semyt Nem atta(m) neky, de reszeben 
adom Neky [Kv; T J k III/3. 193]. 1722: a jo 
kert egy ember nyomig is el tar t ha a karója mind 
el rothad is [EMLt]. 

embernyomnyi emberöltőnyi, nemzedéknyi; de 
o viaţă de om, de o generaţie; ein Menschenalter 
alt, seit einem Menschenalter. 1715: a mioltátol 
fogva birták a Fel Gjogjiaka azon Mogost égj 
ember njomni időt meg halad [Ponor A F ; W H . 
Czir Nikula (66) vall. — aFelgyógy (AF) lakosai] 

emberöldöklés emberöldösés; omucidere ; Men-
schenmord. 1557: az My nemw theorwenywnk 
lewt I t Somlyon fogot Byrak elwt My kewzewttwnk 
ez Nag Jstwan es Marthon gergh dolga felöl, k y 
wolt ez elwt az Báthory Jmreh zolgavwal, thwdnya 
Jllyk, ember ewldewkles, weres, w.'.gdalas, mynd 
eg felöl mynd mas felöl, . . . wegezthonk Jl lyen 
zerzest, hog az Cristoff wram Meg Jewtheyg Mynd 
eg fel kewzt, mynd mas fel kewzt, az Therweny az 
ew folyasaban meg allyon az ew Regy Ereyeben 
[Somlyó Sz; WLt]. 
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emberölés omucidere Menschenmord. 1584: Hog 
valami ember eólist wyr ontast werekedisth lopást 
paraznasagot es egeb hatalmaskodast Annak fe-
lette waras keózeót walo Eoreóksig dolgát oztozast 
Azokban semmit az sowago biroa ne(m) igazgat-
hat t , hane(m) mindent Az varas biraia igazit el 
[Torda; DLt 212. — aAz ún. posztós sóvágók 
bírája]. 1710: Volt az az dibdáb vásár, mivel mind 
az volt az híre, hogy leteszik a vásárt, minthogy 
mindenkor sok tolvajkodás és emberölés történik 
annak alkalmatosságával. Nem csuda ez az Nyíren ! 
[TT 1891. 278 SzSzN]. 1783: Mélly alazatossag-
gal instálok méltóztassanak e felette rette-
netes Casusban . . . efficaciter belé tekinteni, és 
. . . illy példa nélkül való, rettenetes ember-ége-
téssel és öléssel való fenyegetesei ellen de securitate 
providealni [Mv; MbK XI. 68]. 

Hn. 1818: Az ember ölés Tónál [Györgyfva K ; 
EHA]. 

emberség 1. kb. becsület; cinste; Éhre. 1562: 
En fogattam fogadokes hitemre es Embersegemre 
Ez lewelnek zeribe hogy valamikor valamely na-
pon En kezemből k j kewania vagy Ev maga ba-
t jam vagy ha holta tewrtennek azonyom fêlesege 

minden ok vetetlen kezegbe (!) bochatom az 
mint Ew kezembe bochattak [Zsombor kör. K ; 
MNyXL, 138]. 1567: Anna Koach, vxor Caspar(is) 
ispán de Maythyn iur(ata) fassa est, Quod pre-
sens fuisset quan(do) Vargane ad Helenam hys 
dictis adysset Embersege az hogy az gyolchot az 
en ladambol ky wewtted elmetelted es Vrad ingere 
foldottath (!) [Kv; T J k I I I / l . 39]. 1582: Catha-
lin Zabo Martonne . vallia . . . Igiarto Georg 
feyerwary Jstwannehoz Niula, es Monda Neki mas 
feleol Rengeo Anna: Te Georg eze az embersegh 
[Kv T J k IV/1. 53—4]. 1592: Catalin Teoser Mar-
tonne vallia: monda az Azzoni, bizoni en most 
meg ne(m) adhatom, mer t ninchen penzem, hane(m) 
mihelt Jsten meg hozza vramat io embersegel megh 
fizetek az Io Azzoniomnak, mert ammi keoltse-
gwnk volt el vitte vram [Kv ; T J k V/ l . 267]. 1631: 
bizony nem embersegh am edes baratom hogj egj 
cehba(n) vattok s mégis megh tagadtatok [Mv; 
MvLt 290, 53a]. 1653: ha akartuk volna idejen 
meg bolygattuk volna, de emberseg volt bennünk 
s bõcsűltŭk tiszteltük mint Nagyubbik Atyánkfiát 
s nem kellet volna abutalni az mi Atyafisagunkal 
es patientiankal [Sófva B N ; Ks 41. E. 31]. 1716: 
ne(m) bízom tőbszer magok emberségékre [Szent-
demeter U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

Szk: ~ét hányja ?emberségét emlegeti. 7606; 
emberseget kezde Tibald Peter han(n)i osuat peter-
nek s ugj vezcnek eósze [UszT 20/146 St. Sem jen 
de Betlenfalúa pp vall.] ~ re tanít becsületre/ 
móresre tanít. 1736: Farsángban penig, kivált a 
székelységen, az atyafiak valamelyik atyafihoz 
gyűltenek, onnét rendszerént üyen cursust bocsá-
tot tak : most az emberség megindúlt és az emberte-
lenséget felkeresi, s a hol feltalálja emberségre 
taní t ja [MetTr 358]. 

Sz : csak egy pénz ~ e csak egy fabatkát ér be-
csülete. 1572: az korchoma liaznal hallota hogi ez 

Caspar azt Monta az Antal New haydw legennek 
teneked chiak egi pénz Emberseged. Ez zon egyben 
zolalkoznak [Kv T J k III/3. 2 5 - 6 ] * két pén* 
vkinek ~e. 1592: monda Nylas Antalne Márton-
nak, te Marton megh hizal hizem velle hogi e* 
veteted az malacz hust, monda Marton, en ne(m) 
hiztam, de vgian ne(m) adhatod keccer arran-
Monda Nylas Antalne, te hituan lator, ket pinz 

neked emberseged: Ezt haluan Marton monda, 
hazucz esse kuruaul benne, hogi nekem ket pinz 

volna embersege(m) mind addigh, ammegh ra(m) 
nem bizonitod, mert en sem parazna sem gilkos, 
sem orr nem vagiok | Zaiabol hallottam Nylas An-
talnenak, hogi minekwnk mongia vala, en m o n d á m 

Martonnak hogi ket pénz embersege, hogi az fel 
malaczot el vetete [Kv; T J k V/ l . 227]. 

2. tisztesség; onestitate; Ehrlichkeit. 1575: né-
mely orzagunkbely hytwan partos emberek 
mind tyztessegekreol, embersegekreol, es h a z a y o k 
zeretetyreol el feletkezwe, Bekessela eozwe coni11' 
ralwan, es hadat my ellenewnk tamaztwan, m i n k e t 
es az zegeny hazat el akartak rontany es vezteny 
[BáthoryLev. 3 3 0 - 1 fej. — a A Báthory I s t v á n 
fej. ellen feltámadt, fej-i székre törő Bekes Gáspár ] -
1736: abban az időben az urak épen az pénzgyűj-
tésre semmit sem vigyáztak, hanem csak az egy 
böcsületre és emberségre [MetTr 356]. 

3. tekintély; prestigiu, vază ; Ansehen. 1572: 
Monda Aztalosne Enis oda Mente(m) vala De soha 
Nem leon Annye Embersegem hogi az latrokat ky 
wzhessem az hazbol megh leanomis az kwrwa hoz-
zam hwzta vala az kezet hogi megh wsseon e r tek , 
oztan az tyzedeseket hitta(m) oda azok wztek ky 
eoket [Kv; T J k III/3. 9]. 

4. kb. vkinek ember vol ta ; demni ta te ; Men-
schsein. Szk: ha ~ét nem nézné ha ember vol-
t á t nem tekintené. 1572: Anna Bakony B a l i f l t 

zolgaloia Azt vallia hogi tawaly Nyarba 
valamin haborottak volt eozwe Lakatos l e o r i n c h 
lakatos peternewel . . . leorinch Azt Mongia volt 
peternek, Roz eb vgy chapnalak Archwl ha E m b e r -
ségeim) Nem Nezne(m) Minden fogaid ky h w l a n a -
nak [Kv; T J k III/3. 30]. 1574: Albert Zabo 
Marton zolgaia, Azt vallia . . . hallota hogi 
Keower Marton Monta volna azt hogi zep M a r t o n 
Emberseget Nem Nezne Teowissinenek orrát aya-
kastwl ely Mecchetne [Kv; i.h. 365]. 1631: egi 
szer sokadalomkor egi korsot egj Desi F a z a k a s 
netül pénz nekül uiue el, Megh lakatos Istuan is azt 
monda hogj ha emberseget ne(m) nezne, ki uenne az 
kezeböl s az fejehez verne [Mv; MvLt 290. 254b]-

5. emberiesség, emberségesség ; omenie ; M e n s c h ' 
lichkeit. 1600: Borbély Peterne Katal in azoniB & 
azoni Mondotta aztis hogi az isten megh 
algia az szüahiakat es az Brasai olahokat mivel 
isten utan azok emeltek fel engem az hazatis a z o k 
embersegeuel czinaltattam [ K v ; T J k VI/1. 38ld-
- aTollban marad t : vallia]. 1607: Hallotta(m) 
zaiabol az azzonnak hogj azt mondot ta hogj Ehehs 
megh halna Mind gjermekestwl h a János deák pen-
zebeól es embersege altal Ne(m) elne de a n n a k a 2 

penzeuel kereskedik s ugj el [Mv; MvLt 291. 4 3 6 b ] -

1804: minden a szeretet, és emberség u t j án tett 
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igyekezetei nem tsak foganatlanok lévén, hanem 
még képtelen méltatlanságokkal és tsufságokkal 
viszontagoltatván [Berz. 21]. 

6. illendőség, tisztesség (tud ás); cuviinţă, pur-
tare cuviincioasă, decenţă; Schicklichkeit, Anstand. 
1573: my megh tekynthwen az wytezleo, Kamw-
thy Balasnak zolgalattyath kyt my hozzánk 
mwthatoth Nag' emberseggel azokrol my sem 
Akarthonk neky halaadathlanak lenny [Fog.; 
Törzs. Bekes Gáspár aláírásával]. 1575: Az Ham-
way Ianos dolga feleol vegeztek eo kegelmek varos-
swl, ha eo kegelmeket Byro vramat Es az 
Thanacot Io Embersegel meg Talalya es az fogwa 
tartót Embertis meg Engeztely elegity, Mint Ma-
gat Igerte eo kegis varosswl Engedelmessek lesz-
nek neky [Kv ; Tan Jk V/3. 110a]. 1599: Egyedwl 
ment fel hozzaiok, es Nagy emberseggel kirthe 
hogy bocliássak el az kopokath, agarakath [Dés ; 
Eszt-Mkj. 1656: Die 2 may Köpeczi Miklós-
né leányom, Anna aszszony ment Szabó And-
ráshoz, . A lakodalom lett meg 2 may 
kedden, több nap nem ; mely lakadalomba sem fia-
mat Ferenczet, sem az én feleségemet el nem hív-
ták az emberség miatt [ETA I, 160 NSz]. 1716: 
a szálást bár né halasza Ngd az Polgár Méster 
uram émbérségére mért abban sém(m)i ném télik 
[Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1772: 
Hogy hát tsak anyi emberséget tudok. Ezek elég 
valóságos illetlen szok voltanak [Züah; TSb 21]. 

7. kb. (vkinek) testi-szellemi ereje ; puterea fi-
zică şi capacitatea intelectuală a cuiva ; js körper-
liche und geistige Fähigkeit. 1573 /».: Emlokozlie-
tyk ty Ktok, az En Ennek elothe való, hyw zolga-
lotomrol my(n)t zolgalatal zolgaltam az Éghez 
Varast medeg az wr isten Éppen Emborsegembe 
megh tartoth, de Jmar mostan az hatalmas Jsten 
az w Jo voltabol megh ostorozot, es Nagy Chapast 
vetőt reyam az ghutta wttesnek Myatta, \va 

Annira hogy magamai Jo tehetetlen vagyok Es 
germekneles alab való vagyok kyth Nylwan Jol 
lath ty kegelmetekes [Kv; T J k II I /3 . 226b. -
*Toll vétség lehet wgi ~ ugy li.]. 

8. kb. figyelmesség; atenţie, dar ; Aufmerksam-
keit. 1648: Kegyelmedet Uram bőtsűlettel követem, 
mint Uramat megh botsasso(n) hogy semmi em-
berseggel ne(m) lehettem az u j esztendőben, mert 
I(ste)n lattya, megh ez iden egy rosz nestnel több 
kezemhez (a)z hónak nem volta mia t t nem jot t 
hanem (a)z mi kitsiny u j esztendeot küldhettem, 
az levelemben includalva, küldettem Kglmed Ura(m) 
vegye jó neven [Alvinc A F ; Szád. Casp. Bodo 
lev. Petrus Zenas de Balliokhoz]. 

8. száz ~ centumpáterség/virség, centumpá-
teri/viri tiszt/tisztség; centumvirat, demnitate de 
centumvir; Amt der Centumvires.7588; Giulay 
János illie(n) valazt teót, hogy sem ez varosban, 
sem masut az Coloswary ember ellen az eo Nemes-
segewel Nem çl, amaeg (!) ez varosba lakasa leszen, 
hanem az varos Ala es a keozeonseges tereh viseles 
Ala Aggya magat . . . , Es ekeppen eskwttetet az 
varos keozibe, az Zaz embersegre [ K v ; TanJk 
1/1. 921. 

O Szk: ~et tehet ?magának igazat/igazságot 
szerezhet. 1674f 1676: Kamuthi Miklósné . . . előt-
tem hallásomra edgynehányszor panaszolkodot, 
illyen szókkal, el vővek, el foglalák tőllűnk Szil-
vást®, de adott Isten nékem még annyit, hogy em-
berséget tehetek [Szava K ; J H b K XX/21. -
aMezőszilvás K]. 

emberséges 1. becsületes, tisztességes; onest, 
cinstit; ehrlich. 1618: Boga Balinta ne(m) bara-
tod hane(m) Emberseges Ember [Kozmás Cs; 
BLt 3 Lestyán János nb vall. — aTollban ma-
radt : mondá]. 1621: Egj io eöregh Azzoni ember-
nek, avagj egj io Eöregh Leannak, k j Nem Jeõ-
uevenj, avagj egj nehanj eztendeőteől foghva i t t 
szolgait emberseges embereket, iamborul es igazan, 
k j tudós, swtnj, feőzni, zappanozni tűd, es ez mel-
let minde(n) dologhoz hozza niŭl, es az haznal való 
gonduiseleshez tŭd, teőbbet ne adgjanak f. 10/. 
[Kv; TanJk I I / l . 314]. 1631: bezegh emberseges 
embernek nem kellene el szenvedni az mint le 
ruti ta ez az szeöcz Ferencz . . . azt monda bizony 
neki aha ehel holt Gilkos beste toluai lelek kurua 
fia ugjmond, s miért jöz ide mikor tudod hogj 
nem szeretlek ugjmond [Mv; MvLt 290. 53a]. 
1654/1670: én mondám néki az Banffi Christoph 
Uram szolgájának, mijert tekelletlenkedik, ha 
Banffi Sigmond szolgája volna nem vinné más Ur 
földire az borokat, de ne(m) emberseges ember érte, 
hogy eszt cselekszi [Szénaverős KK ; LLt Magyar 
Mihály (50) jb vall.]. 1661: Doceallia emberseges 
emberekkel hogj áldomás Itallal veotte [HSzj ál-
domás-ital al.]. 1679: Ha mellyik Mészáros, ember-
seges ember cselegyet böcztelenseggel illeti azt a 
Ceh Mester erdeme szerent büntesse meg [Dés; 
Jk] . 1711: ennekutánna ő kegyelmek egy mást 
nem injurialyák, hanem egy mással igyekeznek 
Istennek élni emberséges Embernek szolgálattyára 
s példájára [Albis Hsz ; BLev. Transs. 33]. 1736 
u. : Cselekedné csak most valaki®, nem olyan fö 
emberek, csak valami alávaló egy-házi nemesek, 
minnyárt excommunicálnák az emberséges em-
berek consortiumából [MetTrCs 458. — aTi. az 
előzőleg leírt tivornyázás utáni zajos éjszakai ka-
landozást]. 1763: az I. éjjel mas complex tarsaival 
edgjŭ t t az sokadalom idejen lármázták, kiáltoztak 
más emberseges emberek házára réá mentek, azo-
kat mortificaltak, a ' kortsomárol a Czégért el lop-
ták [Torda; T J k V. 178] | Halgasson ked Asz-
szonyom ne Tolvajozza ked s ne szidgya ked azo-
kat, mert t azok nem Tolvajok hanem emberséges 
emberek [Mv; Told. 16. 51]. 1819: néhai Rákosi 
Boldisár józan életű jámbor emberséges ember volt, 
a ki a maga kolosvári borát betsűletesen meg i t t a 
[Kv; Pk 2]. — L. még Kemön. 1 5 - 6 . 

2. kb. valamirevaló, emberszámba vehető ; cum-
secade, considerat drept o m ; der als Mann gelteu 
kann. 1734: minden Emberséges Ember azon Jeg 
ki tisztítására egj egj Embert adni tartozik 
[Dés; Jk] . 1752: va ja t penig egyszer olly avas t 
kŭ ldŏ t , hogy emberséges ember meg nem ehet te 
volna [Beszt.; Told. 37/44]. 
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3* tisztességadó/tudó; cuviincios; artig, von 
Anstand. 1618: 30 die Augusti jó reggel ismét hoz-
zája mentem Görcsi Mehmet pasához, és nagy 
emberséges salutatio u tán nagy exacerbatióval 
kezdé el az panaszolkodást [BTN 130]. 

4. derék; brav, de t reabă ; tüchtig. 1788: ez 
előtt való öreg vintzellér nem derekasint értet t 
a ' Mesterségéhez. . . , de az idén jókor állitatott 
bé Gernyeszegről egy emberséges jo vintzellér, kit 
még tavaly öszszel tokmáltunk volt Czelnárol oda 
[Kercsesora F ] ; TL. Málnási László ref. főkonz. 
pap gr. Teleki Józsefhez]. 

5. barátságos; prietenos; freundlich. 1736: Az 
1678. esztendő előtt olyan emberséges ország vala 
Erdély, hogy egy pénz nélkül keresztül mehettél 
volna raj ta , mégis mind magad mind lovad jól 
lakhatott volna; nem vala hire az vendégfogadó-
nak [MetTr 355]. 

emberségesen 1. tisztességesen, emberhez illően, 
rendesen; cu omenie, cum trebuie, cum se cuvine ; 
anständig, ehrlich. 1573: Borbély Kelemen hity 
v tan vallia hogy Ieo hozza Kapa Myhalne, 
Es mond hogi lo peter vra(m) l m teyfeles tykfiat 
feozte(m) Egyel Esmet Mond lam En Embersege-
sen agiat a t tham Neked myert hogi ot th Nem 
Marattal ez raytad Nem esset volna, Ez mynd Ten-
magad Bwne [Kv; T J k III/3. 5 3 - 4 ] . 1634: 
Tŏki Istva(n) en velemis hivatta haza az szolgalat 
melle Kŏrtouelyfai Martho(n)t, enneke(m) azt 
mondotta hogy haza menye (n), ha embersegesen 
tartya, ne(m) ugy mint ez előtt [Mv; MvLt 291. 
4a]. 

2. illendően, szépen; cuviincios, f rumos; gezie-
mend, schicklich. 1586 Kannagyarto András 
vallia, Az Aztalnal ighen Reszegh vala vgia(n) 
az élembe* fekwt vala zolga lewen, es mind el 
okada Ruhamat, kit valtigh zegienlek, Az le-
gheniek sem bantat tak sem zittak Az Aztalnal, 
hane(m) zepen serkegettek embersegesen gyen-
ghen Az Állat fogtak, hogy az zer arrat megh 
Aggyá, Az Vta(n) ha my eset raita Ne(m) tudom 
ky oka [Kv; Tjk IV/1. 545. - a Ér t sd : ölembe]. 
1629 lakozas sem volt hane(in) hogy az kinél 
kalacz volt abban osztogattak szellel azt eottek, 
onnat embersegesen jeottek el [Kv; T J k VII/3. 
104]. 1636 En tollem ez fogoly Ember Ember-
segesen el bólcziuzek, miuel hogy nalam ivek 
[Mv; MvLt 291. 68a]. 1638 az iffiu Mészáros 
Istua(n) embersegesen mulatót mas tarsaiual e-
ggjüt t tiztesegesen tanczoltakis, de senkinek 
semmit sem uetettek [Mv; i.h. 131b]. 

3. szépen, rendesen; frumos, cumsecade; schön, 
ordentlich. 1653: 1653-k esztendőben bíróvá te-
vék Kovács Szabó Ferenczet. Ez a Vágási István-
tól elkezdett falat a pap felöli emberségesen ju-
liusban elvégezteté, és a bástyának is a funda-
mentumát jóval a föld szinén feljül hozatá [ETA 
I, 155 NSz]. 

emberszám 1. ' ?' 1642 Gondolkozván azért 
Trauzner János is az Huganak 

Trauzner Katanak J o dologban valo igyekeze-

tit, Attya Fiúi szeretettől viseltetven hozzaja, 
megh ada mi előttünk az Jobbagyoknak Sum-
ínajokat4 az Zalogh szerent, ugy mint fl 90 Hun-
garicales . . . Trauzner Ka ta is, az Hovasban 
Torda váár megyeben levő Hlyen nevű Faluk-
ban (l) levő Portiojit ugy mint Ember szamokat 
(így!) es azokhoz levő minden nevel nevezendeő 
Pertinentiakat . Trauzner Janos(na)k, es Fe-
lesege (ne) k maradékinak, az megh nevezet fl 90 
Summajit (!)b impignorálná [Hadrév T A ; DobLev. 
I. 12. — aA zálogosított jb-ok zálogösszegét. bígy 
Summajig h.]. 

2. ~ban embersorban; în rîndul oamenüor. 
ma tu r ; als Mensch (in reifem Altér). 1571 An-
nakvtanna Mégis keryk biro vramat kiral byro 
vramatis Es az Tanachbely vraimat, hogy az 
Eskola Mester zerzesere visellienek eo k. oly 
gondot hogi az ky lezen Ne legien gyermek, ha-
ne(m) legien Ember zamba es Beochwletbe ky 
az varasnak germekinek Thanitasara Egieb es-
kolaba valo deakoknak Byrasara elegh legien [Kv; 
TanJk V/3. 52a]. 

3. ~ ra kb. emberenként, személyenként; pe 
om, de fiecare om/persoană; je Person. 1596 
Az reth eleòzer boriu kerth uala, attól el fogak, 
fel óztak tizesre, Akkor mind egy aranth bírtak 
ember zamra [UszT 11/39]. 

A teljes, sőt — mint itt — a részleges földközösségben 
élő faluk határát, ill. a határnak földközösségben használt 
részét a település tízesei között, ezeken belül pedig telken-
ként osztották szét. A réteknek rendszerint csak a közösen 
kaszált és gyűjtött füvén, ill. szénáján osztoztak. 

emberszó emberi szó; cuvînt omenesc/de om; 
Menschenstimme. 1853 : az olta Miklósán valami 
Veres himlő kl ű tŏ t t , mîngyárt bé hozták hozzám 
. . . már i t t vagyok el szigetelve Lelkem — csak 
Isten tudja, mi unalmas és szomorito nékem e' 
méla bús magány, hol még ember szo is alig hall-
ható a ' gyermekek bodíto lármájától [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

emberázólás megszólás, rágalmazás, rég, táj 
temondázás; bîrfeală, calomnie, defăimare; Nach-
rede, Verleumdung. 1736 Nem vala abban az 
időben annyi emberszólás mint most [MetTr 362]. 
1771 : Mivel ennek előtte történnek a ' B Czéhba 
holmi haszontalanságok ember Szollások Csu-
fondárosságok, és egyébb ületlen dolgok, ezeknek 
el távoztatására, íllyen punctumokbol álló Dis-
positiott végezenek [Kv; FésűsCJk 20]. 

embertelen I. mn 1. emberségéből kivetkőzött; 
neomenos, lipsit de omenie, i numan ; unmen-
schlich. 1654: Mihalj deák ele szokek az agj 
fejetòl es szidnj kezde Js tuan deákot jllyen szók-
kal Embertelen rosz kurua fia m y t teökeletlea-
kedel az matkam kőrwl, hizem előtted uolt az 
eleött, de majd el vtòm az fejed s <az> seggedhez 
teszem [Ksz; BLt 7 „Mihaly Andrasne Katha 
Asz(ony) Prim(i)p(üa)" (32) vall.]. 1702 Porka 
János mester . . . az Malom Birakkal edgyező 
akarattal Molnarokat, kiket igaz Lelkű Esmere-
tűek(ne)k es munkara s mestersegre alkalmato-
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saknak ismert tarcson, nem részegeseket, nem 
emberteleneket, hanem jo remensegüeket [Dés; 
Jk 321a], 1746 Tudom nyüvánságoson Szuszán 
Dávidot embertelen természetűnek lenni [Kersec 
H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1769 Embertelenebb 
emberek falunkban nintsenek az utrizált szemé-
lyeknél, kik minden emberrel egyben háborod-
nak s verekednek-is [Bukuresd H ; Ks]. 

2. emberhez méltat lan; nedemn de un om; 
eines Menschen unwürdig. 1746 midőn az egyik 
kérdette volna, ki űté meg aszt az disznót, aszt 
felele embertelen szókkal és szidalommal Etedi 
hogy ŏ ű tŏ t te [Torda; T J k I I I . 101]. 

3, embertelenül/emberhez méltatlanul viselkedő ; 
neomenos (care se comportă nedemn de om) ; 
sich des Menschen unwürdig/unmenschlich beneh-
mend. 1739 ha csak valakitől nem Inhibeáltatik, 
arra való a Nemes szabadság, és a keresztyeni 
kötelesség is, egjgjik a másikkal, atyafiságos, ba-
ráttságos, tisztességes, Conversatiókb(an) lehes-
sen ; Ország ut tyán járni, Sokadalmokban, Con-
venialni, korcsomákon innya emberséges embe-
rek (ne) k sőt embertelenek (ne) kis szabad ; Mellyek 
nem olly gravis Circumstantiák, hogj halált ér-
demeilyenek, mint az A. ő kglme p(rae)tendeállya 
[Dés; J k 313b-4a ] . 

O Szn. 1596 waradi posta, Embertelen János 
ment Thordara [Kv; Szám. 6 /XXIX. 46]. 

II. hsz emberhez méltatlanul; neomeneşte, (în 
mod) nedemn de un om; unmenschlich. 7593 : 
Jeoue ki Sámuel deakne, es kérni kezde ez Monos-
tori embert zep zoual, hogi segítene egi dezkat 
az lean feiere adni, monda az Monostori ember, 
bestie lelek kuruafia següien, minem zolgad vagiok, 
vagi ne(m) te vagi az Colosuari birone, Monda 
az Azzoni, l o att iam fia miért zolaz ollian ember-
telen, lam en teneked tiztessegel zolok [Kv; 
* J k V/l . 412]. 

embertelenkedés kb. becstelenkedés, gyalázatos-
kodás, ocsmánykodás, rég, táj bestelenkedés; jos-
nicie, ticăloşie, mîrşăvie; Unehrlichkeit, Schänd-
üchkeit. 1709 : Hallottam madaia Bay Ádám sok 
embertelenkedését; meglátszik, hogy nem szol-
gabírónak való ember, tudatlan, nyegédes, rossz 
ember [TT 1890. 776 SzZsN. - aA Szabolcs me-
gyei Nyírmadán lakó]. 

embertelenkedik becstelenkedik, gazolkodik, gya-
ţázatoskodik, rég, táj bestelenkedik; a se purta 
josnic/mîrşav ; sich schimpflich/scliändlich beneh-
men. 1649 az Jobbagy rutul kezde szidni az 
legent Mohaj Andrasa miért embertelenke-
del . . . f Arra nezve annal ruttiabbul kezde szid-
ni Tolvaj(na)k Mohai Vr(ama)t [Kv ; T J k VIII/4. 
383. — *A név előtt v. u tán tollban marad t : 
kérdé]. 1670/1740 : Zálog költésnek idején valakit 
bestelen szóval illetni. Végezék azt is hogy Tör-
vény napján vagy Zálog költésnek idején valaki 
Vagy peresivei vagy akárkivel, akár Eskŭ t tekkel, 
akár egyeb Emberrel, a Czelon kivűl embertelen-
kednék, Valami gyalazatos es bestelen szóval 
illetne valakit, az ollyan Embert a Falu büntesse 

ötven pénzre minden könyörületesség nekűl mind-
azonáltal Törvény Szerént kell el láttatni hogy 
ha Bestelen sz(o)kot szollot é vagy nem [Homoród-
sztpál U ; WLt]. 1679 az Rŏdieka is egy darab 
ide valo hatart el csóválták az falu ki ment váltig 
embertelenkedtek de en bizony nem tudom mib(en) 
maradót [Ajtón K ; Wass Ebeni Éva lev. — aAz 
Ajtonnal tőszomszédos Rőd lakosai]. 1762 az 
Utrizált Házhoz Kaffai János bé jőve s o t t 
sokat embertelenkedék az Iffiuságokkal s rutul 
őszve káromlá kűlŏmbb kŭ lŏmbb féle terem-
tettézésel [Geges MT ; IE. „Elizabetha Somodi 
cons, providi Joannis Molnár" (53) vall.]. 1767: 
azon potentiarius embertelenkedet, gazalkadatt, 
az Egetboros Üvegeket, kantsokat az Asztalhoz 
ütvén mind őszve rontotta ? [Majos MT; Told. 
26 vk]. 1791 és a' Fogadoba sietvén, ot t tanál-
tam a ' fogado házban Tihai Logyin Vasziliát, 
embertelenkedve a' Fogados(s)al [Galgó Sz; J H b 
1/23]. 1813 Ekként vakmerösködvén és Ember-
telenkedvén Barátosi Joseffné . . . a ' vele vala 
azon bánást meg érdemiette é, és az akként vele 
valo bánásra volt é Hatalma mint Feŏ Czéh Mes-
ternek ? [Dés; DLt 56. 3 vk]. - L. még SzO 
VI, 296. 

embertelen séf) 1. gyalázatosság; mîrşăvie; 
Schändlichkeit. 1653: Teobbi keozeot írhatom 
kegyelmednek aszonyo(m)nak busulasatis Damo-
kos Vra(m) embertelensege mia, noha nem illenek 
talam megh irnom de nem tűrhetem az eo nagy 
gazsagat, mert már az Cziki Vrajm keozul még 
czyak latogatasara sem mehet senki ely eő ke-
gy elmenek kit le ne(m) szidogat [Szárhegy Cs; 
Törzs. Lázár János apósához]. 1764: bizonyos 
lehet kűlőmben Bátyám Uram benne, hogy ha 
egyebb parantsolatyait meg nem fogadná is, de 
ha embertelenségre biztattya, abba há t ra nem 
áll velem mind azon által ugy száljon szembe 
a gaz ember hegy amit meg fog érdemleni, 
tudja meg hogy meg kapja [Középlak K ; BfR] . 

2. neveletlenség, ületlenség; bădărănie, necu-
vi inţă; Unziemlichkeit, Grobheit. 1724: akar tam 
az Urnák Groff Uramnak meg irni, és az Urat Groff 
Uramat bizodalmason kŏvetven kérni ne vellye az 
Ur embertelenségemnek hogy most az Innepek 
előtt az Ur latogatasára kŏtelessegem szerint el 
nem mehettem, de bizonyoson meg értvén hogy 
az M : Regium Gubernium Gyűlése 24. Április 
be all, arra nezve kelletet sietve hitván Nagy 
falvi Joszagocskamban mennem [Bethlensztmiklós 
K K ; Ks 95 Bethlen József lev.]. 

Sz. 1736 Farsángban penig, kivált a székely-
ségen, az atyafiak valamelyik atyafihoz gyűl-
tenek, onnét rendszerént ilyen cursust bocsá-
tot tak : most az emberség megindúlt és az ember-
telenséget felkeresi, s a hol feltalálja emberségre 
tanít ja. És mivel minden időben vagyon rossz 
ember, ha rossz emberre tanáltak valahol, avval 
nem gondoltak, vagy akart vagy nem jól kellet fő-
zetni, másként az övéből az atyafiak bizony jól 
főzettek, vagy akart vagy sem, de az gazdának 
csak jókedvinek kellett lenni [MetTr 358]. 
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embertelenül gyalázatosan, al jasan; ín mod 
infam/ruşinos; schändlich, schmachvoll. 7597 
Feyer Dániel . . . wallia . . . Chizar Peterne 
kerde Mihalt Tiede vgimond az férfi giermek . 
kerlek Mihály vram zolich megh giermekedet, 
mert az vczabeli giermekek mind azt mongiak 
hogi az kertemet hagia s vgi hagygallia ki az 
almat, monda Feorkeol Mihály, Hazúd bestie 
lelek kúrwaúl valaki azt mongia az en giermeke(m) 
feleol, monda Chizarne bezzegh embertelenewl 
iolaz eöregh ember lewe(n) [Kv ; T J k V/l . 106]. 
7665/7754 ; Ha ki meg haragszik az érdemes 
büntetésért, embertelenül szoll, vagy az asztalt 
meg űti, vagy a* pénzt tsak le veti, büntetése 
•egy heti bér [Kv; AsztCArt. 14]. 1808: Az ide 
való Kolosvári betsületes Asztalos Czéh a 
Grofnénak nagy praejudiciumával edgyetmás esz-
közeit embertelenül el ragadozta [Kv ; AsztCLev.]. 

embertetem (emberi) csontváz ; schelet de om ; 
(menschliches) Skelett, Gerippe. 1777 amidőn 
egy nem Unitus oláh Popa Nyikuláj nevezetű 
a Házánok fundamentumát tet te volna ember 
tetemet kapót [Mezőpagocsa MT BK. Vonuj 
Szevaji (!) (50) jb vall.]. 

Az itt aránylag későről adatolt összetétel utótagjának vi-
szonylag újabb 'holttest' jel-e miatt — jóval kevesebb való-
színűséggel — e másodlagos jel-sel is számolhatni. 

emberül 1. tisztességesen, becsületesen; cin-
stit, cum se cuvine; ehrlich, gebührlich. 1606 : 
ne(m) tudo(m) mit a t t ak s mit ne(m) az Nagy 
Andrasne hazasitasakor, de Dyenes Miklós az 
mostoha attia etnberwl liazasita [Uszt 20/186 
Martin(us) Kerestely de músnaĂ (65) lib. vaU. — 
•Muzsna U]. 1632 : E n bizoni megh az Uraval 
sem latta(m) semmi látomást, en ugj tudom 
hogj emberseges aszony az hazamnal emberül 
uiselte magatt [Mv; MvLT 290. 83a]. 7762 az 
Agens(ne)k emberül meg fizettem s kértem Dol-
gamra minél nagjob attentioval lenni [Hosszú-
aszó K K ; Told. 4]. 

2. bátran, vitézül; curajos, vitejeşte; tapfer, 
heldenmütig. 1595 19. Nouemb(ris) Dobos fe-
reneznek adatot Biro Wram f 1 költségül, miért 
hogy Lippa fele az hadban, vitézül meg állottá 
az löuöst (!) az War kö fala alat, és magát Embe-
rtilis tar tot ta [Kv; Szám. 6/XVIIa. 155 ifj. Hel-
ta i Gáspár sp kezével]. 1653 a tatárságnak egy 
része hátra ment volt rablani Csalóközbe, hogy 
az odafutott népet elrabolja; de azok is emberül 
forgódván, az ellenséget magokról elűzék Isten 
segítségével4 | A török . . . nem hagyá Váradot, 
hanem megrontá és erőssen ostromoltatá sok 
ú t t a l ; de a benne valók ellene emberül viselék 
magokat0 [ETA I, 42, 51 NSz. - * - b 1594-, 
1598-beli eseményre von. feljegyzés]. 

3. derekasan; cumsecade, cu nadejde; tüchtig. 
1653 : Joszagombol ké t ekéket boczyássanak jo 
készülettel, jo nyolez nyolez eőkreőkkel bé az 
tavaszi szántásra vetésre egy hétre, annuat im; 
mely ekék és eőkreők mellett nem Soldosok, 
hanem ot t lakos gazda emberek ( : az kiken az 

szer lenne az be jövetelre:) legyenek, hogy tud-
gyanak szolgálnj emberül és hasznoson [Cege SzD '> 
Wass]. 1674 : Szegődtem megh E n Gavay Miklo* 
Sztupina(n) lakó Orosz VaszÜlyal hogy . . . 3 9 

Czukas nevű el szokot Tot megh tölcse i n i n d e n ű t 

az gattyat, az Zugot, Malomra való Valukat , 
es fenek Czap Valukat maga jo modgyával em-
berül ugy be Czinallya hogy az viz az valuk mel let 
mindenűt se alol az czap Valuk se az mólómra 
szolgálo valuk mellet el ne fu r j a magat a viz 
[A.szovát K ; Törzs]. 1822 a ' koz kertet 
végig Tavaszra kelve, jol. és Emberül meg tsí-
náltatom [Mv Told. 23]. 

4. istenesen, istenigazában; straşnic; fürchter-
lich. 1765 Szabaszlai ur(am) Varga G y ö r g y i 
u g y a n E m b e r ü l p o f o n t s a p á [ S z é p k e n y e r ű s z t m á ſ -
ton SzD Eszt-MK Vall. 51]. 

embervaţjdalás emberkaszabolás; măcel, m a s a c r u 
Blutbad. 1557 wolt . . . Báthory Jmreh zolgaywa ' 

ember ewldewkles, weres, wagdalas [Somlyó 
Sz; WLt. — A teljesebb szöv. emberöldöklés al]. 

ember vastagságú (ember) derék-vas tagságú ; d e 

grosimea unui o m ; rumpfdick. 1776 : Vlásza Ignát 
a d o t t még k é t nagy e m b e r v a s t a g s á g ú 

almafát [Mihálcfva A F ; MvRK]. 

ember verés embercséplés/ütlegelés; bătaie/sno-
peală; Menschenprügelei. 1557 : e m b e r e w l d e w k l e s , 
weres, wagdalas [Somlyó Sz; WLt. — A teljesebb 
szöv. emberöldöklés al.]. 

embrió (méhbeli) ivadék/magzat; embrión ; Em-
bryo. 1762: azt vallya, hogy lá t ta légyen az 
embriónak ŭtködését* Annya hasában [Torda; 
T J k V. 97. — aA gyermekgyilkossági per íté-
letében a szó szerint ismételt szövegrésznek e 
helyén utlŏdését áll]. 

eme 1. koca(disznó); scroafă; Sau. 1638 Eo-
regy disznó n 6 harma artany harma Eme M a y o r b a 
liiszlalt disznó n 3. Ket eme egy artany [Cege 
SzD; Wass]. 1657: percipialtam . . . Eöregh 
Artant, N. 3. Eöregh Emet N. 31 Sűldeoket N-
7 [Borberek A F ; i.h. Perc. 15]. 1675 Tńszno 
vagion kettő edgik artani az másik eme [Dés 
Borb. I I ] | őregh Kan őregh Artany . . . őregh 
Eme . . Kan Malac Eme Malacz [ R a d n ó t 
K K ; UtI] . 1677 (Vett) Eöregh Artant nr. 20. 
Eöregh Emet nr. 22 [Görgény M T ; UtI] | Eöregh 
kan vagion no 4. Artanyok no 36. Eőreg émeh 
no 66 [A.komána F ; UtI] . 1696 : Sertesek vadnak 
az makkan Kan nó 2. öreg Ar tany nó 10 öreg 
eme nó 27. Teli Kan nó 15. Teli eme no 21 [ B e t h l e n 
SzD; BK]. 1718 Eöreg Eme nr . 14 [ H o s s z ú a s z ó 
K K ; Szentk]. 1722: vágjon őreg Sertés e legj 
ártány és eme no 34 [Algyógy H ; Born. X X X l X a . 
8 Bornemisza János conscr. 4]. 1740 : Esztendős 
Sűldŏ Eme es Artány [Pálos N K ; Ks 11. XLl. 
32]. 1743: Sertes öreg eme Kis malaczocska eme 
[Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 158]. 1775: Nagj 
kan 2 Eme nagj 35 Artan Nagj 14 Esztendős eme 
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25 . . . Mostani Eme 31 eme 31 [Sorostély 
AF; TGsz 59]. 1805: Négy Nagy Eme Disznók 
• • • Egy Tarka Eme és egy veres . . . Ké t Kotza 
Malatz [A.jára T A ; BLt 9]. 1836 : Kan - eme -
süldő - artán és Malatz edgyűtt 108 [Mezőszakái 
TA; TGsz 59]. 1857: nagy Eme egy éves 9 . . . 
Eme kicsi 1 malacz 4 [Körtvélyfája MT; LLt]. 

2. Jelzői haszn-ban: kotló; clocitoare ; ^brü-
tend. 1736 Kakas Pujka 4 Eme úlő Pujka 7 
Tojó Pujka [Várhegy MT; Conscr.] | Lud, Gunár 

eme nro 11 Pipe nro 9 [Székelyffrldvár TA 
CU XIII/1. 291]. 

Az eme szót a TKSz elavult szónak minősíti a nyj-i emsé-yel szemben, holott a MTsz az emcse, emics és emse szárma-
zékos alakváltozat mellett az eme formát nemcsak Erdélyből: 
a Maros mellékéről, Csíkból és a beszterce-naszódi Zselykről, 
Jfnem Nógrád megyéből (1. még MNyjA 353 is) ismeri; Er-ae,yben való mai életéről is van több biztos adatunk [KTsz. 

még előbb i.h.]. Az Erdélyből ismert emedissno és eme-
"tolac összetétel íj az alapszó élő voltára utal. 

einćeskc kocamalacocska, táj emse; purcea; 
(weibliches) Ferkelchen. 7681 ; Artany nro 18. 
^me nro 53. Kan nro 3. A(nno) 1680: Kann nro 
2 Artány ka nro 20. Emecske nro 30. A(nn)o 1681 
Kansa malacz nro 11. Eme malácz nro 10 [Szúv; 
^t l ] . 1684 Öreg eme vagyon nro 145. Tavalyi 
eme nro 24. Téli emecskék nro 33. Öreg ártány 
nto 128. Tavalyi artany nro 14. Teli artanyocskák 
20 | Eŏreg Eme vagyon no 160. Tavalyi eme va-
gyon no 26. Az idei emécskék no 38. Eöreg Artany 
vagyon n > 139. Tavalyi Artány vagyon nro 16. 
az ártányocskák no 30 [Ebesfva; UtI]. 

emedisznó koca; scroafă; Sau. 1647 Le verni 
Ualo Disznó vagion No. 1 Rwdegh Artan vagion 

5. Eme Disznó vagion No. 17 [Meggykerék 
AF; BK 48 Fasc. 16]. 1649 : Eoregh Eme disznó 
nro 1 Eoregh Swldeok nro 19 [ K v ; Szám. 26/VI. 
499]. 1674: Eme Disznó nro 19. Vagyon Teli 
malacz alattok nro. 52 [Déva; Törzs. Dévai fej-i 
kit.]. 1675 : Eőregh es esztendős eme disznók . . . 
ur 40 IIEoregh es esztendős artani nr 31// 
[Mezőmadaras MT; Borb. IIJ. 1677 hizlaló Eme 
I>ísznŏ Nro 6. [Radnót K K ; UtI]. 1689 vagyon 
Òrŏg eme nro 18 Ket esztendős eme disznó no 
29 ŏrŏg Artány nro 3. Örŏg Kan nro 2 [Bucsum 

MvRK]. 1693 jutót Egy holdos Fekete 
Eme disznó liarom Sűldŏjivel az Relictanak [Ne ; 
ŭobLev. 1/38. 13]. 1697; Vagyon eme disznó 
ôreg nro 4 [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1699 
°rögh eme Disznó három [Boroskrakkó AF ; BfN 
dobozolt anyag]. 1700 Vőttem Magnak két Eoreg 
Eme disznót Flor. 10 [Kv; Szám. 40/1. 25]. 1725 : 
ta lá l ta tot t Tizen Nyolcz eme disznó, egy Kan 
[Bereszteike MT Eszt-Mk Inv. 7]. 1753: Négy 
oreg eme Disznó . . öreg kan no 1 [Mezőőr K ; 
Told. 18]. 1756 Eme Disznók Nro 9 [Somkerék 
SzD; Ks. Bethlen Imre lelt.]. 1805 Négy Nagy 
Eme Disznók Egy Tarka Eme és egy veres 

. Két Kotza Malatz [A.jára TA ; BLt 9J. 1832; 
•Négy Anya sertések. Négy esztendős Eme 
disznók [Sáromberke MT; TSb 26]. 

emedisznó-malae kocamalac, táj emse; purcea; 
(weiblicher) Ferkel. 1700 : Eme Disznó Malaczok 

nro 71. Malaczós Emĕ Disznó nro 13 [Sárkány 
F ; UtI] . 

emel 1. a ridica; heben. 1581 veóttem ket 
fenyeo Rudat egyket Gerendely emelny Az ma-
sykat nyl fanak Tezen d. 8 [Kv ; Szám. 3 / I I I . 
6 Chyanady Thamas mb kezével]. 1723 : ă Melly 
Malom Mester erigálta ä Deési gátot, aval kérkedett 
mások előtt, hogj mind ă Malmot, mind ă gátot 
fellyebb emelte égj égj Singnyire, a’ mint a’ Revohi-
(ti)o előtt volt [Néma SzD; Ks 25. IV. 5]. 1793 
az MlgDS Sándor Mozesne Aszszony Tisztyei töb 
20. ölnyire (így!) a gátat fa Silipeken . . . az nagy 
és drága Udvarház fundamentoma töviben emel-
ték az vizet, és félő hogy annak csepegése nagy 
kárt okozhat az egész udvarházakb(an) (így!) 
[Kisrápolt H ; J H b XXXI/36]. 

Szk: bor ~n%. 1608 Keowettkezik az my 
Eggiet mas Pinczehez es az szobaban vagio(n) 
. . . Vagion Egy eoregh hewer bor emelni valo 
[Kv; RDL I. 83] * szót ~ vki mellett szól/köz-
belép vki érdekében; a interveni pentru cineva, 
a puné o vorbä pentru cineva; einschreiten, 
dazwischentreten, (ein) Wort filr jn einlegen. 
1863: ezen t . érdem dus férfiút* meg kísértette 
mégis a ' rosz akarat meg buktatni, de ŏ magát 
ki tisztítván, a9 kŏz-sinat az ő érdemeitől á t ha tva 
Őt nem tsak missio hivatalába meg hagyta, 's 
néki Diplomát adni meghatározta, hanem mellette 
a' magos kormánynál szót is emelt [Gyalu K ; 
RAk 80. - T i . Czelder Mártont]. 

Sz: nagy szarvat ~ átv megnő a szarva. 1653 
Az ebesfalvi harcz* után pedig mely nagy szarvat 
emelt volt meg a szászság is, csuda dolog. Csak 
hamar jó puskás nép ugyan sok gyűlt volt egybe, 
azt tudták, hogy aval a bennmaradott haddal 
ők feljül fordulhatnak a magyaron [ETA I. 97 
NSz. — al605-ben a szászok valamelyes sikerrel 
harcoltak Bocskay István fejedelem csapatai ellen 
az ebesfalvi Apafi-kastély ostromlásakor]. 

2. (árat) felemel/hágat; a urca/majora (preţu-
rile) ; (Preis) erhölien. 1581 A mint hogy Ennek 
elòtte Az wdonek My voltahoz ke pest emeltek 
volt az hwsnak az arrat Azon keppe(n) mosta(n) 
holot iste(n) kegielmesseget hozzánk ebből megh 
mutat ta hogy az Barom olchyob, I tütek eò kel-
inek hogy melto Az arranak is megh zallany 
[Kv T a n J K V/3. 239a]. 

3. átcipel/visz ; a duce/căra; (hinüber) schleppen. 
1584 Másod magammal Azon Nap a' kohniaba 
emelte(m) vala a* zegeny leanta, Es ot liagiam, 
hat eg kewes vartatwa egy fat veót kezebe, es 
a* fához tamazkodwa(n) Ieonny kezde be az zobaba 
[Kv; T J k IV/1. 256. - aA nyomorék, járni nem 
tudó leányt]. 1595 hogi az kis templúmba a az 
ket Embernek aúagi firfiaknak valo zeket az 
keolab melleol az praedicalo zek melle te te túk 
az pulpit (!) vegibe, Az kik oda emeltek a t tunk 
f - /14 [Kv; Szám. 6/XIII . 35. - aA Szent 
Mihály-templom mellett a mai Mátyás-szobor helye 

11 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 



emekső 162 

t á ján állott jóval kisebb, Szent Jánosról elneve-
zett templomocska]. 

4. (fel) ál l í t ; a ridica; (auf)stellen. 7874 k. 
E sirban Balás Moses Porai Nyugosznak ki szüle-
tet 1826b a ~ M ~ H 1874 E követ emelte 
utánna Busango özvegye Csulak Rozsália és 
két leánya Rózsa és Zsuzsa [Mészkő T A ; Un. 
temetői sírfelirat]. 

5. ? összeállít; a înjgheba; zusammenstellen/ 
legen. 1841 Gőrgénya Gyalagassai t u t a j t 
emeltek i t t a határon | Soaknab Gyalagassai 
tu ta j t emeltek és vittek petelébe0 [Bora. G. XXIVb. 
- a - c MT]. 

6. (csapat élére) ál l í t ; a aşeza/pune (ín fruntea 
trupei) ; (an die Spitze der Truppé) stellen. 1562 : 
És mikoron a székelyek a népnek sokaságát látták 
volna, tehát legottan hadnagyokat emelének 
közöttök és tízedeket rendeléneka [ETA I, 18 
BS. — aTi. a János Zsigmond ellen feltámadt 
székelyek]. 

7. átv növel; a măr i ; erhöhen. 1808 Igen 
nagyon emelné betsületét nyelvűnknek az is, ha 
ahoz értő emberek szednék Nemzeti nyelvűnkben 
lévő szebb szebb Eneketskéket [Jos. Kemény, 
Coll. Manuscr. Tom. XXX. Varia XII] . 

emelcső 1. emeltyű (híd/kapu felvonó szerkezet); 
mecanism de ridicat pod/poartă; (Brücke/Tor) 
Hebelwerk. 1579 : Ke t t wassot wöttem az Zena 
ucza kys aytora ell Tòret t vala az emelchö [Kv; 
Szám. 1/XVIII. 39]. 1585 Az monostor kapu 
Emelczhyöye tengely fezke vezet vala meg az 
chyapyays Meg czhynaltatta(m), Aczhy Ger-
gelnek fyzette(m) tŏlle d. 25 [Kv; i.h. 3 /XXII . 
82]. 1588 : Veottem az Monostor Kapubeli Emel-
chyeohöz keet olatol keet gerendát . . . 1 f d. 
95 | Ach gergelnek, hogy az Monostor Kapubeli 
Emelchieoket hidat es Kapukat meg chynalta 
at tam neky f. 5. Azon Kapuhoz veottem Éppel 
Peterteol keet gerendát ostorfanak ualot kiért 
at tam .f. 2 d. 10 [Kv; i.h. 4/1. 34, 3 9 - 4 0 ] . 1593 
egj keoteolet weottem az zin wczai, kis aiton 
walo emelczeoheoz f—d 9 egy hatod fel olj 
keotelet weóttem, az keozep kapubeij emelczö-
höz f - d . 60 [Kv; i.h. XXI/5 . 67]. 1597 hosztak 
. . . ket Gerendát az hid kapuhoz az eggikbwl 
chinaltak az Emelczw walwiat, Az Masikbwl 
az Emelcszwnek (!) az ostorát chinaltak . . . 
f 2 - [Kv; i.h. 7/XIV. 109 Th. Masass sp ke-
zével]. 1605: Az keozep kapúnak emelcheoyet, 
kerywk eò keget Biro v ramat hogy miteol hamaréb 
lehet chinaltassa megh. Az kulseo kapura is Io Gé-
met chinaltasson eókeg(m)e [Kv; TanJk 1/1. 506]. 
1647 Az Vár le eresztő kapuja uy, ket Vas sarok, 
negy vas abroncs ra j ta . Az emelczőnnis ket czap, 
ket kar ika; Eg j vekonj hoszu Lantz, ki vas czi-
gan jar le [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 1650: 
a megh nevezet hazak alat leuő mindenik bolt 
hazakott. Tudni illik az Eóregh ebedlő haz alat 
leuő nagy Boltot . . . es az mas kűlseo nagy bol-
tot . . . , Az kis pituar boltal. melyre az emelczo 
uege zolgal, valaszta maganak . . . Folti 
Ferencz vram [Folt H ; BK sub 117]. 

2. felvonó-híd ; pod ridicător; Zugbrücke. 1585: 
Theowissy Menyhárt, Zabo Mate, Keozep kapu-
bely Darabantok valliak Estwe kesen Az emel-
cheot Immár fel vonuk vala, az Nagy Ferencz 
leania Ieowe borral, keredczik vala [Kv; TJk 
IV/1. 463]. 1586 : 27 Aprill: es kwleomb kwleomb 
Jdeokben hozattam egj Twrej . . . emberrel, 
az hid kapwhoz való fakat az emelchioheóz eos-
vesegel hozot 29 zal fa t . . . Az ki meg m a r a d ó t 
beleöl hid kapwnal való hidachjkara C z i n a l t a k 
az ó variak [Kv; Szám. 3/XXIV. 19]. 1593: 
bokor lukaczynak at tam hogy teob fa t hozzon 
az keozep kapu emelczeoienek hidlasnak de nem 
hozta el [Kv; i.h. XXI/5. 21]. 1694 A kűlsÖ 
Var Kapuja előtt va(gyo)n egy Kősziklából v a g o t 
hitva(n) Aarok, az mellyen va(gyo)n egy regbi 
Sorvadot hid, az hidon egy ahoz hasonlo v a s t a g 
Deszkából czinalt emelcsős Palló, az ket vegi 
vassal meg va(gyo)n hevederezve az fel vono 
vegén vágjon egy erős vas karika, abban egy 
Lancz es az Kapu felet az Kőfalban egy Vas 
Csiga, mellyen az Lancz jár fel s, le vonáskor. 
Az Emelcsőn belől egy reghi vastag Tölgy fa 
Deszkából csinált ket fele nyilo kapu [Kővár; 
J H b Inv.]. 

3. ? felhúzható lépcső; scară mobüă (care 
se poatp lua) liochziehbare Treppe. 1825 : Egy 
pintzébea le járo emeltsö [Dés ; DLt 595. — k o c s -
ma pincéjébe]. 

emelcsSesfga kb. felvonó-csiga; seripete; Auf-
zugswinde. 1597 Monostor kapú emelchie chi-
gaia mellet az meli vasat be chinaltattam volt, 
ki eset az Nemet keomiessel vizontak bechinal-
ta t tam . . . fizettem f — d 9 [Kv ; Szám. 
7/XII. 24|Filstich Lőrinc sp kezével]. 

emelcsőhíd felvonóhíd; pod r idicător; Zug/ 
Schlagbrücke. 1597 : Veottem Takachj Mihalitol 
Egy talpfat az Monostor kapúhoz, az emeolchieohid 
valúiahoz d 80 [Kv; Szám. 7 /XII . 10 Fils-
tich Lőrinc sp kezével]. 1625 Veöttem Hídka-
puhoz, az emelczjeő Hidhoz negj zal f a t . . . f 
1 d 84 Fizettem Aczj Mihaljnak, hogy Hid-
kapűnal az emelczjeő Hidat meg Jobbítot ta 

d 50 [Kv; i.h. 16/XXXIV. 229]. 

emelcsőpalló felvonóhidacska/pallócska; podeţ 
r idicător; kleine Zugbrücke. 1694: az Öreg Kapu-
nak közepe iránt egy keskeny Palló formara 
fel vono Hidacskajais van, . . . az emelcső Palló 
mellet ket jo Uy karfak mellyeket nem reghiben 
csinalta (na) k [Kővár; J H b Inv.] . Vö. az 
emelcsős palló szk-tal. 

emelcsős felvonó; ridicător, mobil, rabatabil; 
Aufzugs-. Szk : ~ ajtó. 1653: Legelsőbben is 
azért a templomnak ablakait rakák bé, és arra 
lövő-lyukat, és az eskolának az ablakait 
és ajtóit,, és arra két kicsiny bás tyá t és emelcsős 
ajtót , reája a templomra is olyat csinálának 
dél felöli [ETA I, 76 NSz] * ~ híd felvonó-
híd. 1652 : Az belső régi oh kapu . . . . ez kapu 
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*lat az kapu előt való árkon altal egy kis emel-
csős hid, vas retezfő, őreg lakattal kulcsai, vas 
tengelye(n) forog [Görgény MT; Törzs]. 1653: 
Mogjoron az Palankon Beleöl az keőbeől 
epitett Nemes Udüarhaz(na)k Emelcziős lxidgia 
eleőt [Magyaró MT; Eszt-Mk Cserei lev.] * 
~ kapu 'ua’. 7596 : (Lakatos Balint) ielente 
hogi megh ne(m) fizettem volna egi zaartol, az 
melj az emelcheos kapun beleöl való kapun vagion 
[Kv; Szám. 6 /XXIX. 75 Bachi Tamás sp kezével]. 
1681 : Vajda Hunyad vára Vár emelcsős 
kapuja ( : ez felett vagyo(n) esztendő szám, 1480 :) 
Ennek Tengelyenek két veghin temerdek vas 
csap Nro 2. ã Tengelyen vagyon temerdek vas 
Karika Nro 6. Hid deszkáit ószve foglalo temer-
dek vas rud Nro 6 Tekervenyes szemű hoszszu 
Láncza à Kapunak Nro 2 Temerdek Lánczos 
retez az hidon Nro 2 Ehez à kapu fél kőben retez 
fö Nro 2 Őregh Lakat ezekhez Nro 2. A le eresztő 
hid külső szélen-is ( : mellyel az hidat le foglallyák 
hogy fel ne emelkedgyek:) retez, retez fŏstŏ l 
Nro 2. A ' fel vono es bé tevő kapu között két 
felöl, ülő pad szék Nro 2. Másik bé tevő kapuja 
fel szer, pàrtazatos Nro 1 [Vh; VhU 502, 508] * 
~ palló felvonóhidacska. 1694: A külső Var 
Kapuja előtt va(gyo)n egy Kősziklából vagoţ 
hitva(n) Aarok, az mellyen va(gyo)n egy reghi 
Sorvadot hid, az hidon egy ahoz hasonlo vastag 
Deszkából czinait emelcsős Palló . . . Az Emel-
csőn belől egy reghi vastag Tölgy fa Deszkából 
czinait ket fele nyilo kapu [Kővár; J H b Inv. — 
A teljesebb szöv. emelcső 2. al.]. 

emelcsotengely felvonó-tengely; ax al dispo-
zitivului ridicător; Aufzugsaclise. 1597 B V ha-
giasabol chinaltatain az keozep vtza kapu emel-
chieo tengelienel az keo falt meli meg romlot 
volt fizettem f — d 10 András koúachy 
chinalt az kapu Tengeliehez az chiapia melle 
3 eoreog zeget es ket vas kapchiot meli az chiap-
ban iar . . . d 24 [Kv; Szám 7 /XII . 22 Füstich 
Lőrinc sp kezével]. 

emelcsovasazás felvonóhíd vasverete; armatúra 
de fier a podului ridicător; Eisenbeschlag der 
Zugbrücke. 1588 A Monostor Kapu higgia Emel-
ehieo vasazasatol fizettem az Nagyobik Peter 
Kovachnak f. 12 [Kv; Szám. 4/1. 41]. 

emelés emelgetés; ridicare; Heben. 1587 19 
Septemb: Kezdettenek az keomiesek az keoszep 
kapú padimontomoszasahoz . . . l a t tam Emelé-
sekét vntalan bort kellet hozatnom keolteottem 
borra nekiek f 1/16 [Kv; Szám. 3 /XXX. 27 Seres 
látván sp kezével]. 1637: azért bizony ne(m) 
bántottuk s ne(m) bantiuk*, hanem egjeb el 
szenvedhetetlen insolentiakert, ellenwnk zaruok 
emelesert. Mert à mikor Ngd kglmes Urunk pa-
ranchiol az bania talalasanak megh engedése 
feleől eők abból minden bizonial hidgje Ngd, 
olljan sziuet uesznek s ueőttenek eddighis hogy 
nekwnk iobbagisaggal, s engedelmesseggelb ne 
tartozzanak, hanem tőüŭnk teljesseggel immu-

nisok legyenek [Toroczkó; TLev. 8/1. — *A 
Thoroczkai-famüia a jb-okat a fej-hez való for-
dulásért. bAz utolsó szótagtól végig az eredetiből 
kiszakadt részt egy 1819/1821. évbeli kétszeres 
átírásból pótoltuk]. 1782: már a karjainkis el 
állatt (így!) a sok hordozás és emelés miat t [Mv 
DLev. 4. XXXVI] . 1783 : azon vasakat, mellyek 
ágas vasnak neveztetnek, a kohoban felette nagj 
quantitásra fuj ta t ták, hogj az Uraságot meg 
tsalhassák, a ' mely miatt sok embereink azon 
vasaknak emelésekb(en), vagj igen elnyomo-
rodtak, vagj mégis haltanak [Torockó; Thor. 
XX/5. 41]. 

emelet (épület) szint; ca t ; Stockwerk. 1825: 
Az alsó emeletben kisded ablak tizenkettő . . . 
A’ felső emeletbe hat nagy Cserefa Ablakok [Szent-
demeter U ; Told. Conscr. 366]. 1830 Nyillik 
két felé . . . hamu szinre festett ép ket tős fe-
nyőfa aj tó az felső emeletbe fel jaro graditsokra 
[Kv; Somb. II] . 

emeletes 1. egyemeletes, kétszintes; cu un 
etaj, cu două caturi ; einstöckig. 1834: a régi 
Lako-szobák mellett még egy emeletes szép, 
és egészséges 6. szóbákból álló épület a ' Ser-
Arendátor' lakhatására, és Ser- kortsomára nézve 
[Kv; EMLt 4401. sz. városi nyomt.]. 

2. ~ fenyőfa-ágy pa t de brad suprapus/eta-
j a t ; Etagenbett aus Tannenholz. 1843 : Felnyilo, 
és kihuzo emeletes fenyőfa ágy [Km; KmULev.] . 

emelget 1. meg-megemel; a tot r idica; öfters 
heben. 1586 : az mit az Malom hazra es az poor-
liosz valóra keolteottem . . . Az melj bwk desz-
kák az rnlakat emelgetik a t tam az ha t deszka-
iert —/36. [Kv; Szám. 3/XXIV. 23]. 

2. emelint; a ridica puţ in ; ein wenig heben. 
1591 : latam hogi Kadar Bálintot le wtettek, 
es sebessen haniota fekzik, Kis Mihali oda íuta 
egi czakannial, es hozza hwzuan ez chakant hogi 
ágion wsse, minthogi Balint az seb mia fel ne(m) 
kelhet vala. hanem chak az fejet emelgeti vala 
[Kv; T J k Vliĕ 149]. 1593: Angalit, Chaplar 
Jlliesne vallia Betegsegeben valtigh kerdeztem 
az Inast mi lelte de nekem semmit ne(m) mondot 
hane(m) chak Iaigatot es az kezet emelgette: 
Az vtan ertettem mastol hogi az vra verte vólna 
[Kv; i.h. 404]. 1638 : Boncza Giŏrgis hozza 
ŭte az karóval s mindgiart az ker t t teŏueben 
düle Kovacz Giŏrgy, czak eggjet sem kezde moz-
dulni, hanem aztan kesŏre mint egi reszeges 
tiuk kezde emelgetni az fejet [Mv; MvLt 291. 
157a]. 1768j1771 az emiitett Dsugya . . . 5 
vftokat kért költsön . . . , és mikor kérem botot 
emelget a ' Pénzemért [Bukuresd H ; Ks 114. 61]. 

3. fel-felemel; a ridica de mai multe ori/mereu; 
öfters (auf)heben. 1591 Az drabantoknak at tam, 
hogy az Monostor kapuban Segitettenek keouet 
mit Enielgettny Ital pinzt a t tam f — d 16 
[Kv; Szám. 5/X. 20]. 1807 k. az Esket te tő a 
Szüleihez jol viselte magát nevezetesen az édes 
Attya betegségében sokáig Sinlődvén emelgette 
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hordazta tajkalodat* mellette [Sinfva TA; Borb 
I I . — *Tollvétség dajkalodat h.]. 

4. le/megemel; a lua jos, a ridica; herunter-
heben. 7797 A' Tajgások és Molnárok Instan-
tiajokra . . . a’ Tanáts Commissiot ad t i hogy 
egy kenyér Sűtőné-is őt vékás sáknál nagyobbat 
ne tartson, vagy őt véka búzánál a ' Sákba ne 
töltsön többet mert nem lésznek kötelesek ezen-
túl az olyan Sákokat a ' Talygások a ' szekérre 
fel-tenni, és a' Molnárok is a ' Malomba emelgetni 
[Kv; TanJk 77]. 

5. átemelget; a puné de pe ceva pe altceva; 
(her/hin-) überheben. 1589 Kadas András vit 
vrunknak eo Naganak egi hordo czikot, három 
louan, a t tam neky Thordaigh d. 75 Vargha 
András vit t vrunknak Thordaigh egi altalagh 
czikot ket lovon, a t tam neky d. 50 Vadalma 
Mihali, vit vrunknak Thordaig 4 louon egi zan 
czikot, at tam neky f. 1/— Hogi eggik zanrol 
az masikra emelgettek az czikot, at tam d. 12 
[Kv; Szám. 4/X. 6 1 - 2 ] . 

6. ~ ni való emelőnek való; pentru pîrghie/ 
ridicat; zum Heben geeignet. 7599 Egy vaxadi 
Aszontol veóttem egy eóreg uas rudat az malom 
szwksegere emelgetni ualot d 85 [Kv i.h. 8/XII. 
1 J . Chanadj mb kezével]. 

emelgető. E szk-ban verő ~ vasvilla kb. (há-
morbeli) kalapács-emelgető villaszerű szerkezet ; 
dispozitiv ín formă de furcă pentru ridicat cio-
canul (forjei) ; gabelartige Vorrichtung zur He-
bung des Hammers (im Hammerwerk). 7677 
Vas verő ház . . . vagyon az kamarában öreg 
vas verő cont. librae 93. Ibidem verő emelgető 
egy vas vüla [Madaras Cs; CsVh 49—50]. 

emelhet áll í that; a putea aşeza/pune; ein-
setzen können. Szk : fejedelmet ~ fejedelmet ál-
1 í tha t ; a putea puné principe; den Fürst ein-
setzen können. 1605 Nem zwkségh haat ezt* 

engedetlensége miat t megh sanyargatny, 
awagy ennelis inkáb megh rontany, ky sem fe-
yedelmet ne(m) emelhet, sem zekibeol le nem 
zàllythat [Kv; TanJk 1/1. 504. - *A várost] 
* feljebb ~ vkit kb. talpra állíthat vkit, felse-
gíthet vki t ; a putea puné pe picioare pe cineva; 
jn auf die Beine bringen/helfen können. 1585: 
Catalin Phüep ferenezne vallia . Tudom hogy 
zegeny el Ada hazat hogy fellieb emelhesse a' 
fiat es lob hazat zerezhessen neky, es mas hazat 
veon, Amikor penig a ' f iat Ianos† elseobe haza 
hiua hazas koraba felesegesteól Eniedreól, Se-
mvek Ne(ni) vala a' fianak chak egy tollú zarat 
se(in) hozanak [Kv T J k IV/1. 437]. 

emelít emelint; a ridica pu ţ in ; ein wenig 
heben. Szk : fejét ~ i kb. felkapja a fe jé t ; aş-i 
ridica capul, a-şi arunca capul ín sus; den Kopf 
heben, aufwerfen. XVIII. sz. eleje Ha lehet 
őrŏg Men Lovat ne vegy a Menesedbe, mert 
fá já t (!) nem veheted, akar mint rőhögjen eo, 
de tsak fejét sem emeliti ã Sárhoto Kancza [JHb 
17. 10 lótart-i ut.] kalapját ~í megemelinti 

a kalapjá t ; a-şi ridica/scoate pălăria; den Hut 
lüften. 1745 én köszőnék néki de semmit sem 
felele hanem Csak kalapját emelité egy kevéssé 
[Szásznyíres SzD; Ks Pap Gyurka (34) vall.] 
•X* süveget ~ megemeli a süvegét, süveggel kö-
szön ; a-şi ridica/scoate căciula; den Hu t abneh-
men. 1747 egymasnak Süveget e m e l i t e t t ű n k 
[Szüágycseh; Ks 27/XVII]. 

emelkedett emelt; r idicat; (auf)gehoben. 1781 
Töredék tartó szin cserefa ágasokra, és sa-
sokra emelkedett felig bikfa rakofakkal fel r a k o t t 
oldalai . . jo állapotban vágynák [Vécke U ; 
Told. 28]. 1789: Ezen nagy Patika Házban, es 
abban levő Stelásiknak mind két felöli való ól-
dalokban, egy kevéssé fellyebb boltozott formára 
emelkedett Stelasikban . . . talál tat tak ezen alább 
irt rendel Specificalt Materiálék [Mv ; ConscrAp. 67]. 

emelkedik 1. felemelkedik; a se ridica; sich 
erheben. 1584 Negy hety giermekemet meg 
fogak es az Aztalra teowek, valtigh Akarok vala 
zolany es en magamis emelkedny, de Ne(m) le-
hete De hog' el Menenek fel kelek, es az A z t a l o n 
talalam az giermeket, hat a ' forgo chontiat ky 
veottek a ' lababol es az vallatis ky veottek es 
egy hétig tar thatam mind el feketewle s meg hala 
[Kv; T J k IV/1. 250]. 

2. feljebb ~ feltelik; a se umple; sich füllen. 
1723 Az ă Sõvén falvi gát nagyobb mér-
tékben) te t t elsőben kár t ã Berekben mint 
már most, nem tészen már most annyira kárt 
mint hogj ă fŏvennyel is fellyebb emelkedett 
s meg tölt [Királyfva K K ; MbK 162]. 

emellé azonfelül/kívül; pe deasupra, afară de 
aceasta, pe lîngă aceasta; überdies. 1570: Jeo 
ez melle az Másik ázzon Byzonsaga ky Nüwan 
hallota az fely peres ázzon zayabol hogy e z t h 
monta fiaanak Jo fiam Ninch honnat az palochy 
adossagat Megh fyzetnem [Kv; T J k III/2. 166c]. 
1586: Ez melle vegeztek ezt(is) ennek vthanna 
obserualni, hogy Zent Istua(n) Napia(n) mikor 
polgárok valaztatnak Adegh haza senky az zaz 
Vraim s e polgárok keozzwl Ne Mennye(n) amegh 
Birot Ne(m) valaztnak [Kv; T a n J k J / l . 38]. 
1752 ell hivattata a’ nevezett Urffi azon ökrök-
nek ad Triduum Certificatiojokra i t t Vitzébeii 

Commorálo Intze alias Asztalos Sámuel 
nevű Embert, és é melle két Falusi Vitzei Pol-
gárt [Vice SzD; MvRK]. 

emellett ezenfelül/kívül; pe deasupra, afară 
de aceasta, pe lîngă aceasta; überdies, außerdem. 
1579 Értettek e mellet kwlemb kwlemb zukseges 
koltsegeket, mynd Az wy Eztendeonek meg 
zerzesere mint penig egieb feo Menyegzokre v a l ó 
aiandekozassok myat [Kv; T a n J k V/3. 181a]. 
1586 ; Legh elseoben az eo Zam Ado Regestuma-
ban . Iria megh Meny Buzaia leót az feold-
beli Wetemenybeól Ez mellet minden Maior-
sagokbol es Dezmabol, Meny keobeol Árpa, Zab, 
Alakor, theonkeoly, Len, kender es keoles J u t ó t 



165 émelygés 

kezeheóz [Kv; PolgK 19]. 1598/1635: Ezekett 
penigh vgy atta(m) uala neki, hogy ha keduemet 
keresi, birja jo akaratomigh, ez mellet egieb 
fele ingó jouaimbanis az en ertekem szerint min-
denekből rezt atta(m) uala neki [Mv; MvLt 
APol. I . 68]. 1618 : Pat tko János vramnak Az 
f- 13 d. kész penzwl fogiattkozas-nel kul meg 
adgiak, Az Rákosi es varffalui Vraj(m)a 

ez mellett igere Az ket falu Tiz Aratott , es zaz 
kaszást, eo kglinenek [Borb. I. — "Aranyos-
rákos és Várfva (TA) szabad székely lakosai]. 
1647 Mind ket fel comparealva(n) es az exmis-
sio szerent colligalt Testimoniumokot, es az peres 
szeŏleŏert valo ok leueleket exhibealua(n) az 
szek szenin Birak Uramekis rend szerent minden 
arról valo exhibitakot megh oluastatua(ń), ě 
mellet qualificatiojokot admittaluaín) igy deli-
beralnaka [Kv; TJk VIII/4. 218. - aKöv. a 
deliberáció szöv.]. 1718 tudom hogj két ökröt 
ada eö Kglme 26. id est húszon ha t forintokban, 
pénzt is ë mellet adott, de menj t nem tudom 
[Szentmihály Cs; Borb. II] . 1746 Sátorát késő 
estve gonosz <embe)rek fel vervén feles végből 
álló jantsár patyolat t ját <több> mint hét végett, 
è mellett feles róka torkokat nesteket és ègye-
beket elvitték [Torda; T J k I I I . 1 0 0 - 1 ] . 1812: 
Tőrök F“erenczné bizonyítsa réá G. M. Pistá-
néra a kurva nevet 4d magával ha pedig 
rá nem bizonjithattya Török Ferencznere háromol 
a büntetés e mellett megtiltatik hogy sem 
szemébe, sem hata mege (!) többé ne kurvázza 
[Nagykapus K ; RAk 14]. 1822 Szarvadi Far-
kas Ur miolta a' világra jött, bár sok ezer cselédi, 
Tiszt tartói voltakis soha senki tölle fizetést 
nem kapott, söt mit hozzá vitt, azis mind nálla 
maradott, e mellett valamennyit még meg fél-
szegesitett, némellyik keze mián mégis holt [K ; 
KLev. Kibédi Gergelyfi Béniámin (28) ns vall.]. 

emelő. Csak szk-ban: ~ vasvilla hámorbeli vas-
eszköz ; dispozitiv de ridicat (în fonná de furca) 
pentru for jă ; Eisengabel (Werkzeug im Hammer-
^erk). 1673 : Az hámorhoz való eszközök ezek : 
• •. egy vas lapoczka, egy emelő vasvilla, egy 
koh nyárs, egy szarvas ülöcske [CsVh 44 — 5]. 

emelődhetik megemeltethetik; a se putea ri-
dica; erhoben werden können. 1772 : nincsis 
mod benne, hogj az én Malmom felljebb emelőd-
hessék, azért ha felljebb emelődik, leg ottan a' 
viz ki csap [Kük.; J H b LXVII/220]. 

emelődik 1. megemelődik/emeltetik; a se ri-
dica, a fi ridicat; erhoben werden. 1772 : az I. 
Groffné akarta maga Malom Mesterével meg 
igazíttatni, hogj tudni illik két első, s most bajban 
lévő kerekeim feljűl vettessenek, s a’ Süipem a' 
szerént emelŏdgjék [Kük.; J H b LXVII/219]. 
1787; Urszujnak el Menetele u tán még azon 
ostoirgát sokat emelődött, Nagyi t ta ta t t [Mihálcfva 
A F ; Eszt-Mk]. 

2. ' ? ' 1817 jobb mi keveset is kapni, mint 
hogy sokra emelödgyék (így!); a mi kevés jöne 

is attól el ne essen az ehező nép ; — a kik azon 
Kegyelmet óhajtva várják, s bukálnak is az 
éhség mián, Csuszávalis élnek, de arra is nem 
igen kapnak [Póka MT; TLt 542 belekeveredve 
az 1317. jelz. csomóba]. 

A zavaros szöveg címszóbeli szavának valamelyes való-
színűséggel a ,gyarapodik' jel. tulajdonítható. 

emelöród rangă; Hebestange/baum. 1679 Njar 
fa emelő rúd no. 5 [Uzdisztpéter K , TL. Bajomi 
János lelt.]. 1778 hét szál Csere fá t Vágtak 
fiatalt égy szál bűk fát, a melyből égy ten-
gelyt, és égy téslát Vágtak belőlle, Csaptatónak 
Valót, Vagyis kőtő fá t vágtak négy Szál csere 
fát, emelő rudnakis Vágtak kettőt [Magyaros*; 
Berz. 15. XXXVI/14. — aNyárádmagyaros MT]. 
1784 a mikor Csáki György el indult haza lo 
szánba feleségestül Széjes Josefis előttük kiment 
volt Jakab Pálnul egy emelő rudal [Béta U ; 
IB. „Agilis Kisseb Széjes Ferencz" (17) vall.]. 
1800 találkoztunk égy sereg Szászai . . meni 
le Korod felé . . némellyik vas villaval, Csépel, 
emelő rudal [O.solymos K K ; Ks 67. 47. 27]. 

emelt (fel) állí tott; ridicat, pus ; (auf)gestellt. 
1741 : az Legeni és Gyekei Hatarok kőzött emelt 
régi Hátár követ . érte volna, még Írásos lett 
volna az kőű, de ki vetetteké onnét, vagj csak 
el nycmult az földben aszt nem tudbat tyuk [Lé-
gen K ; Ks K. 73]. 

emeltet r aka t ; a lăsa/face să se ridice/clă-
dească; legen/setzen lassen. 1699 Ezen Malom-
(na)k kŏ padgja(na)k az allya meg van süllyedve 
melynek fellyeb kell emeltetni, es medve talpak 
kellenek alájja [Fejér m.; LLt Gyulafi László 
lelt.]. 1730 Kglmetek azon conditiokot Semmi-
benis nem effectualta, meg nem tartot ta , Sőt 
még malmát gáttyával edgyütt fellyeb vé-
tette, és emeltette [Ks 25. IV. 22 Kornis Zsig-
mond nyil-]-

emeltetik megemeltetik; a se ridica, a fi ri-
dicat ; gehoben werden. 1772 gondolván . . . 
azt, hogj ha a ' kerekek meg kissebbittetvén a' 
Süip felljebb emeltetnék, jobban forganának, 
én és Musztatze Sándor edgjűtt magasztaltuk 
fel a' Silipet [Dombó K K ; J H b LXVII/2. 307] | 
Nem religiositásért hanem köz igaságért méltán 
fel indulhat a' jo szivu Biro, hogj inkább a ' No-
vizáns A. eö Excellentiaja Malma emeltessék 
felljebb kár nélkűlt mint sem az én kisded Mal-
mocskám tolláltassék, régi öss Malombeli jussom 
praejudiciumaval ; s nevezetes kárammal [Kük. ; 
i.h. 3 9 0 - 1 ] . 

émelyeg a-i fi greaţä; jm übel sein, es ekeit 
jn (von etw). 1715 : Az idegen országokban jár-
tamban is egyszer kövér berbécspecsenyét evém, 
s . rutul emelygett a gyomrom [Bethlenön8 . I, 
138]. 1806 éjtzaka a gyomrom emejgett [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 173]. 

émelygés greaţă; Ekei, Übelkeit. 7826 ; a gyo-
mor igaz kívánja az ételt de elégtelen a meg fö-
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zésre, innen jŏ a cruditás, az emésztetlenség 
ebből a f ŏ szedelges, hányás, leg alább emelygés 
[Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 

émelyít a produce greaţă; jn anekeln. 7836 : 
Ezennel küldök üvegben valami nyál-hígító és 
erősítő orvosságot Méltóztassék ebből órán-
ként előbb tsak egy kis évő kalánnyit venni, 
's ha nem émelyíti egy nagyobbat óránként [Mv; 
Pf dr. Engel Jósef lev.]. 

ememalac kocamalac, rég, táj emse; purcea ; 
Ferkel, Jungsau. 1674: Ezideji ~ A(nno) 1674-
beli eme malaczot perczipialt(am) Nro 50 [Szúv; 
UtI]. 1675 őregh Kan őregh Artany . . . 
őregh Eme Kan Malac . . Eme Malac [Rad-
nót K K ; UtI]. 1679: Ez idei Tavaszi Kan ma-
lacz 4. Ez idei Eme malacz 4. Ez idei nyári Kan 
malacz 8. Eme malacz 6 [Uzdisztpéter K ; TL-
Bajomi János lelt.]. 7680 Eŏrŏg eme disznó 
nŏ 160. Tavaly eme n ŏ 69 Teli ez idei Eme malacz 
No 119. nyári eme malaczok nŏ 60 Eŏrŏg Arta-
nyok kanokkal egyŭ t no. 81 [A.porumbák F ; 
ÁLt Inv. 37]. 1686 : Ez idei Teli es Tavaszi Kansa 
Malacz. Ez idei Teli es Tavaszi Eme Malac [Fog.; 
UtI] | Az ël mult nyári Kan’sa Málácz nrŏ 

4Š Az el mult nyári Eme málacz nro 
7. Ez ideji Kan'sa málacz nrŏ 30. Ez idej Eme 
Málacz nrŏ 36 [Szúv; UtI] . 1688 Ez idei Teli 
és Tavaszi Kan Malacz nrŏ 36. Ez idei Teli es 
Tavaszi Eme Malacz n r ŏ 44 [Fog.; UtI] . 7690 : 
Eörŏgh és Esztendős Emék vadnak nro 43 . . . 
Az idei Artany malaczak vadnak nro 24. Az idei 
Eme malaczak vadnak nrò 24 [Küküllővár K K ; 
UtI]. 7697 az idei eme malacz nro 5 Ta-
valyi eme malacz nro 4 [Pálos N K ; LLt Fasc. 
140]. 1728 Teli Eme malac nrŏ 15 Artány Ma-
lacz nro 4 [Aranykút K ; Ks 55. 73 gr. Petky 
Dávid lelt.]. 1745: Havasalföldi . . . esztendős 
eme nro. 4 Effele eme malatz nro 1 [Marosszt-
király A F ; Told. 18]. 1753 Idei Eme malatz 
N 2 Idei Artany malatz No 2 [Veresegyháza 
A F ; i.h.]. 1755: öreg Eme No 2 Esztendős Eme 
2 Esztendős Ártánn 3 . . Nyári Eme Malatz 
4 [Bencenc H ; BK. Naláczi conscr.]. 1777 Eme 
Sertés Nro 1 Ennek ké t kan. és két eme Nyári 
Malattzai Nro 4 [Mezőméhes TA; Wass]. 1784: 
Ket Esztendős hizo eme . . . Tavai eme Süldő 
. . . Tavai ártán Süldő . . . Idei eme malacz . . . 
Idei Hereit malacz [Vingárd A F ; MkG]. 1839 
Az előmben állított sárgás eme malatzot jol es-
merem [Dés; DLt]. 

emendál 1. módosít; a amenda/modifica; (ab)-
ändern, modifizieren. 1589\XV 11. sz. eleje (Az) 
Articulusokat teolleok be uéuén, megh hani-
uan vetuen, emendaluan, es az mi keŏzönseges 
Városi feleinknek iouara megh bŏuituén, ez fa-
ragó es Rakó kŏmives mestereknek örökös Pri-
uitegiumara, egienlÖ nyeluel es ertelemmel tŏrueny 
szerent megh itüuen, illienkeppen attuk* ŏrŏ-
keoswl, s meg allandoul [Kv ; KőmCArt. 2. — 
•Ti. a bîró és a városi tanács]. 1600 : Bek Peterne 

zolgalaya Ersebet . . . vgy vall mint K e o t e l w e r e o 
Thamasne — Ewel emendalya hogy Amikor 
eo fel menth chyak chegledy Peter la t ta o t t [Kv; 
T J k 488]. 1629 : Emendaltak Birak vraim teorue-
nyet e keppen . . . [Kv; T J k VII/3. 140]. 1674 : 
Melly Deliberatiot az eö Nga Tábla ja melio-
rálván, azonn alsó Szék Deliberatumát emen-
dálta in toto és azon ökröket az urnák vissza 
ítflte [Wass]. 

2. kiigazít, helyesbít; a rectifica/îndrepta; be-
richtigen, richtigstellen. 1584 : Kere minket Olaios 
Georgy ezen hogy azt a ' Regestumot Vin-
neok Veres Thamasnak, mert valamy cotak 
valtozottak (!) volna meg benne, Es ke telkednek 
a Regestrumhoz hogy Nem Veres Tamas emen-
dalta volna vgy, mert kwleomb tentanak es Iras-
nak latatnek [Kv; T J k IV/1. 292 Michel Lonner 
és Hannes Nirely vall.]. 1605 ő kk Varossúl 

egyben gyülúe(n), nem mehettenek arra 
hogy most illye(n) hirttelen, azokat az akadá-
lyokat mellyek až Dyúisionak és Súccessionak 
Jnstructioiaban tal altattak emendalyak aúagy 
él igazyczak [Kv; TanJk 1/1. 500]. 

emendálás módosítás ; modificare ; Abänderung, 
Modifizierung. 1584: Veres Thamas vallia, A m i n t 
vallottanak Lonner Mihal es Nirel Ianos, hogy 
en teollem hallottak volna hogy az k e t t e o b e o l 
Negyet chinaltak volna, Azt Ne(m) monta(m) 
de Azért monta(m) hogy az Cotakban vagyon 
oly Emendalas Akit en Ne(m) chinalta(m) es 
Irta(m) [Kv; T J k IV/1. 293]. 

emendálhat eligazíthat; a putea îndrepta ; rich-
ten/schlichten können. 1761 : Minek utánna tehát 
a ' véghez ment Conscriptiokból a ' Nyilakat ã 
fennebb meg irt mod szerént ki tsináltuk vólna, 
Communicáltuk a ' Mltgos osztozó Atyafiakkal, 
hogy ha kinek valami Reflexiója lehettne, a z o k o t 
tempestivë emendálhattnók [ H ; J H b XXXV/40. 6] 

emendáltat kiigazíttat, helyesbíttet; a dispune 
să fie rectificat/îndreptat; richten/zurechtlegen las-
sen. 1605 Miért penig az Osztó Byraknak eddig 
való exeqúútioiokba(n) ket aúagy haro(m) Cik-
kellyekbe(n) Akadalyok Volt, k i t eme(n)daltatnj 
keuannak; ö kme Biro Wram az Jöueo Szombatra 
gyücze be az Varost annak Complanalassara 
[Kv; TanJk I / l . 499]. 

emendáltatlk 1. megváltoztattatok, a fi mo-
dificat, a se modifica; (ab)geändert werden. 
1772: meg kévánom hogj az ante Nóvum pro-
nuncialt Deliberatum reformaltassék, emendal-
tassék [Kük.; J H b LXVII/231]. 

2. kügazíttatik; a fi rectificat/îndreptat, a se 
rectifica/îndrepta; zurechtgelegt werden. 7703-* 
abban a Repartitiob(an) esset fogjatkozások 
emendáltassanak [UszLt IX. 77. 57 gub.]. 1789: 
Ezen két Falunak* egy Protocolluma lévén . . . 
az egész accuratiòval vitetett, éppen az egy Nu-
merusoknak fel tételiben tapasztal tatot t fogyat-
kozás mely ezután miként emendáltassék a Falu 
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Nótáriussá instruáltatott [i.h. XI I I . 97. — aSzent-
péter és Szentpál U]. 

emepulyka 1. eme-ülőpulyka. 

emeréce tojóruca; ra ţă ouătoare; Legeente. 
1732 : az Kóródi Udvarházhoz vágjon lud numero 
25 . récze nro 12 és egj pésma eme récze [Kó-
ród K K ; Ks 12. I]. 

emergál 1. keletkezik, t ámad ; a apărea/re-
zulta; entstehen. 1654 ; (A) Ca(us)a Emergalt 
az Inctus Molnanak Gattyanak, Serebyinek, es 
I^ajanak elhanyassaboll, melybeol az D. Actornak 
Commissioja leue(n) az Uice Tisztre, hogy el 
hányassak, es annak gattiat le zallissak; mely-
reol ugia(n) sententiajais extalt az D. Actornak 
[Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 1670 ; azon adosságh 
• •. nagyobb részint kész pénzből emergalt [Kv ; 
TanJk I I / l . 725]. 1780 : (A) Summa emergált 
ebből, hogy az vicinált Szŏlŏk el lévén a Kortsoma 
redemptiojáb(an) 8. ~ nyoltz Forintokban be-
tsűlve, ezt emptor Ur eŏ Kegyelme le tévén, és 
még superaddált 27 ~ huszonhét Vonás Forin-
tokat Venditor eŏ Kegyelmeknek [Zilah ; Borb II]. 

2. származik, ered; a se trage din, a proveni; 
herrühren. 1761 A' Veszszŏdi Nyüban az ŏrŏk 
igen kevés rész, nagyobb ára a ' Portiok mind 
hypotecario Jure aqviráltattanak, a ' más két 
Nyü pedig mind örökös részekből emergált [H ; 
JHb XXXV/40. 8]. 

3. mutatkozik; a se arăta, a apărea; sich 
zeigen. 1747 a ' p(rae)tendens Fekete ötves 
Feter Vra(m) is hiteles demonstratiot tartozik 
tenni Regestr(um) sz(erin)t a’ 48. m. forintban, 
kiktől és mennyit percipialt, ha mi restantiaja 
emergal, akkor készen determinatioja [Torda ; 
TJk i n . 115]. 1810 a Gabonának árra 
hol nagyobb, hol kisseb, mint egyebütt az or-
szágban, de nagy differentia ritkán emergál [Var-
solc Sz; Ks 76 Conscr. 346]. 

emergálandó mutatkozó, származó; care pro-
vine; entstehend. 1672 Ratiomat . . Praefectus 
vramnak eŏ kg(ne)k ex ámenre be adom, es abból 
emergal and o difficultasokra ho (!) bono modo 
nem replicalhatnék, az magaméból statisfatialok 
[UtI]. 1701 a D(omi)nus Emptor és Successori 
s Legatariussi tehettségek szerint a rész portiott 
és ra j ta lévő jobbágyokatt serio p(ro)tegallyak 
mellyet ultro el mulatvá(n) a D(omi)nus vendi-
torok(na)k abból eiaergalondo károk a Summából 
substrahaltatik [JHb XXXVII . 23]. 1726 A 
törvényes processusokból emergálandó pro<ven-
tusok) exequálására a brachium az eddig való 
mód szerint . . . nem denegáltatik [Somlyó Cs; 
SzO VII, 323]. 1749 Ebesfalvi ö rmény Krátson 
Gergely protestál . . . Örmény J a k a b Márton 
ellen, hogy lévén adós Száz forintyával, 
ennek utánna valami nyereség abból lehet, nem 
legális Interessit, hanem abból emergalandó nyere-
séget keresni ne sit serum, ott à hol illik [Torda ; 
T J k III . 251]. 

emergálhat 1. mutatkozhat, t ámadha t ; a putea 
proveni/rezulta, a se putea ivi; entstehen können. 
167911681: Udvarbiro vram . . . kitül mit es meny-
nyit vött, s miért, Seriesb(en) adgia à Számtartö 
kezéhez, hogi öis à szerint Ratiotinalhasson rolla; 
jővendőbenis ha mi kerdes, difficultas emergál-
hatna ez iránt igazittathassek el à szerint [Vh; 
VhU 676]. 

2. eredhet, keletkezhetik; a se putea iv i ; ent-
stehen können. 1778: Instálunk azért alázatosság-
gal Nságod(na)k és a Tkts Táblának, méltóztas-
sanak, ily szörnyű romlásunkat meg tekinteni, és 
elsöbenis ă temerdek költség honnan emergalhat, 
kegyesen investigaltatni, annakutánna az eo Fel-
sége szentséges Rendelése szerint kire kire Contri-
butioja Forintjai száma után igássagoson (!) re-
par ti altatni, ne jussán nyomorult helységünk utolso 
romlásra [Torockó; TLev. 14/3]. 

emergálható 1. felmerülhető; care se poate ivi; 
was entstehen kann. 1718: (A háznak) az jövő egy 
esztendei emergalhato adojatis el engedni ne tartsa 
kgltek nehéz dolognak lenni [Kv; J H b VII/2]. 
1735: T. Nzts Váradi Pásztai György ur vallya 
Plenipotentiariussanak Tordai Ball a Marton Vra-
mat az u j Tordai Fundusa iránt emergalhato min-
dennemű causaiban [Torda; T J k I. 83]. 

2. származható ; care ar putea proveni ; was her-
rühren kann. 1761: a Siménfalvi Jobbágyoknak 
conditioja, s abból emergálható haszon sokkal keve-
sebb mint â több Nyilakban lévő Jobbágyoké 
[H; J H b XXV/40. 8]. 1773: A nem szolgálat 
miatt szántatlanságbol s, nem kapálásból emergál-
ható kárnak Bonificatioja jövendőre valo volna 
[T J H b II. 1]. 

emergáló eredő, származó; care provine/rezultă; 
entstehend. 1699; ez a ' Szék lévén competens 
Forum: okat nem lattyuk miért hogy nem lehetne 
ez az Forum Competens abból emergalt vagy emer-
galo törvényes dolgoknak dijudicalasara [Dés; J k 
296b]. 

emergálódik 1. felbukkan, mutatkozik; a se ivi/ 
arăta, a apărea; auftauchen, erscheinen. 1746: a ' 
mikoron az én Praedecessoraim indubitus Nemes 
emberek voltanak, akor a ' Pünkösti György Ur(am) 
Praedeceessorain(a)k ne talám tám hirek sem vol-
tanak, hanem annak utánna emergalodtanak [Uzon 
Hsz; Kp I. 160b[. 

2. támad ; a apărea/rezulta, a se produce; ent-
stehen. 1785: a Felseges Királlyi Rendelések (ne) k 
is nem a tzéllya (így I) hogy annak a observatioja 
miá illyeten Casusok és károk akár Communita-
sok(na)k akar kűlenes Gazdáknak -emergalodgya-
nak ; sőt ellenben hogy azok el távoztassanak 
[Torockó ; TLev. 4/11. 1b. — aTi. az erdőóvó ren-
delkezéseknek] . 

emergálódott eredt, származott; proveni t ; ents-
tanden. 1787: midőn valaki tisztítatlan metallum-
bol, vagy tsalardsagra czelozo szándékból rosz 
vasat keszitene, . . . elegedendökeppen meg bi-
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zonyosodván pedig az illyetén tsalárdság, a 
damnificatus requisitiojára az Administrator a 
Birakkai legitimálván, minden ebből emergalodatt 
kárát a damnificansal cum duplo refundáltassák 
[Torockó; TLev. 9/25]. 

emergált 1. keletkezett, t ámad t ; apărut, ivit, ré-
zül ta t ; entstanden. 1718: Ugy értettük hogy kgltek 
azon Néhai Keresztesi Sámuel Ur(am) Háza féle 
után, mellyet az Fiscustol csak mostanság appre-
hendáltunk bizonyos esztendőktől fogva emer-
gált adóbéli restantiat praetendál raj tunk [Kv; 
J H b VII/1]. 1729: Kapronczay István Uram öz-
vegye Árvaságra ju to t t állapottyát, de inkáb 
abból emergált adosságit szomorán emiitette [Ara-
nyoslóna A F ; J H b XXVIII/31]. 1741: Az Fors-
pontra adat t ökrök és szekerekbéli Sok károk, és 
azakból az Falukon emergalt Sok inconvenientiak 
s perlekedések meg szünné(ne)k ; ugjanis az Beresek 
Conventionatusok lévén az Vár(me)gje ökreire 
gondot viselni adstringáltatná(na)k [H; Ks 101]. 
1796: a ' Torotzkaiaknak a ' fenn forgo Privilégium-
hoz . . mindenkor Jussok vagyon, és a' mi a' 
Törvény szerént perpetuum, ottan az abból emer-
galt Jus is perpetuum [Mv; TLev. 5/16 Transm. 
75 tábl.]. 

2. indítot t ; intentat ; eingeleitet. 1649: Elegh 
uilagoso(n) declaralta(m) volt elebbi p(ro)p(ositio)in-
ba es abból emergalt p(ro)cessus seriessebe, miczio-
da excessust czielekedet az J az fiscus ellen mostan 
azokot ne(rn) iteralo(m) hane(m) recurralok azokra 
[Kv; T J k VIII/4. 376]. 1712: az Incta eŏ Nga 
ellen emergalt Causam(na)k sęntentiajat egy 
. . . Koloson lakó Vásárhelyi Sámuel nevű ember 
altal prolűbeáltatta [Torda; J H b LIV]. 1766: az 
erdő le vágatásábol emergalt Causatis Csiki István 
Ur(am) Felesége s' Testvérei kepekb(en) le hagja 
[Mv J H b XIII/55]. 

emeritus kiérdemesült; pensionat; emeritiert. 
1819: T: Hunyadi Dániel a ' Nyárszai eméritus 
Prédikátor a' Szamosba esett Lováról; a ' 
mint fereszteni akarta \ Temettettek . . T. Hunya-
di Dániel a ' Nyárszai eméritus Prédikátor [Gyalu 
K ; RAk 157J. 

emerre încoace, în această direcţie; hierher. 
1639; ahun beste ilek* kurua fiak immár erre is u t 
s emerre is u t ; ugj mond. meg az kezeuel mutata, 
immár szabad minden fele [Mv MvLt 291. 178a. 
- •Tollvétség iilek h.]. 

emerről az (előbb) említettről; despre cel amintit 
(mai înainte), davon, von dem (vorher) erwähnten. 
1*722: lehetetlen hogj ha emerről tudtak, errőlis 
ne tudtak volna szoUani [Kük.; J H b LXVII/260]. 

emesertés koca; scroaf ă ; Sau. 1722: Eme Ser-
tések meg malaczozván . erogálodott kevés Ros, 
és kukuxuz [Fog.. K J . Rétyi Péter lev].. 1729: 
öreg kan nro 3. Artany öreg nro 6. Eme sertes 
öreg nro 18. öreg malaczos Sertés nro 15. Eszten-
dős Süldők iiiixtim eme és Artany nrŏ 91 [TKl 

Petki Nagy család szám. 83b]. 1747: Öreg eme 
sertés 8 Esztendős ártány 22 Esztendős eme 
[Borsa K ; Told. 24]. 1748: edgy eme sertéssé a’ 
többi között ollyan vágjon, hogj az ut tza a j ta jának 
kilintsit a ' szájával megkapja, s ki nyit tya [Torda; 
T J k III . 239]. 1753: Nagy öreg eme Sertés Nro. 
12 . . . Kan Sertés Nro 2 [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII]. 1756: 3. Esztendős eme Sertés 2 . . . 2. 
Esztendős mettzett Sertés 3 Más fél Esztendős 
kán, és mettzett 4 [Nagyrápolt H ; J H b X X X V / 
35. 30]. 1797: Nagy Eme sertés 4 Edgyik a lat 
Négy szopo Malatz, edgyik még Maladzo [Kört -
vélyfája MT ; LLt]. 1803: meg nézegetűk azon meg 
vert sertéseket azok közül az nagyobbik, nagy eme 
sertés ugy anyira meg veretetet, hogy az h á t u l j á t 
a Főldrűl fel nem vehette őszve van romolva 
[Dés; DLt 82/1810]. 1806: Nagy Eme Sertés 
[Szarvaskend SzD; SLev.]. 1811: két Eme Sertés 
v. kotza [Mezöcsán TA; LLt 12. 9]. 1814: nagy 
malatzos eme Sertés [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 

emesQldő fiatal koca(disznó) ; scroaf ă t înără; 
Jungsau. 1647: Vagion Teremiben Geolye No. 
30. Ezek keozeott vagion Taúaly swldeo No 13. 
Artan No. 6. Taúalyi Eme swldeo No 2 [Nagytere-
mi K K ; BK 48. 16]. 1676: Tavalyi Artansűldő 
nro 16 Tavalyi eme süldő nro 12 [Szúv; UtI] . 1678: 
Tavalyi eme Süldők nr 24. Tavalyi Artany Süldők 
nr 25 [Szüágycseh; UtI]. 1685: Eőreg Kan no 2. 
Eme Súldeő no. 18. Eőregh Eme no 30. [Déva; 
UtI]. 1744: Teli eme Süldő Nro 3 Téli kan Süldő 
Nro 3 [Szamosfva K ; J H b K LI/17]. 1753: Eme 
Sertés No 2 Eme Süldő No 1 [Buza SzD ; LLt] | 
Majorság Sertések találtatt(anak) Eŏrŏg Eme 
Disznó nro 25. Nagy örŏg Artány nro 10. Idei 
ártány Süldők nro 11. Eme Süldők Ideiek nro 4 
Nagy Kanak nro 2 [Záh TA ; Told. 18 gr. Toldalagi 
Ferenc lelt.]. 1784: Ket Esztendős liizo eme . . 
Tavai eme Süldő Tavai ártán Süldő [Vingárd 
A F ; MkG]. 1736: Esztendős ártán Süldő nyoltz 
Esztendős eme Süldő három [Bányabükk TA; 
MkGJ. 

emészt 1. senyveszt; a mistui; zehren. 1853: 
mű itt e' nyomorú világon, a’ fájdalom kínjaitol 
emésztve — bájolunk az élet terheivel [Kv ; Pk 7]. 

2. kb. fogyaszt; a micşora/împuţina; veririn-
gern/mindern. 1728: Néhai boldog emlékezetű Vr 
Naláczi István Vr idejéb(en), a ' Marosnak ereje 
a’ mi határunkat naponként mosta, emésztette 
és toldotta a’ Folt felöl való részhez [Perkász H ; 
BK sub nro. 137]. 

emésztés ürülék; excrement; Entleerung. 18-53: 
azon főid csak egy pár lépésnyire fekűven a ' város 
végétől, annak a Győrgyfalvi útra lerúgó vége a ' 
Városbol ide kihordatni szokott emésztés és szemét-
tel már annyira eltöltve van, hogy azt becsületesen 
megmivelni sem lehet [Kv; Pk 3]. 

emésztet ürülék; excrement; Entleerung. 1730: 
Erdélyinek égj 27 őlős kőtélért mellyel az Torony-
bol az emésztetet le ereszszék a Dobosok Hfl 2 
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Den. 72 | Toronybéli Dobosok emeszteti le eresz-
tése kőrűl dolgozo Acs(na)k Hfl 3 . . . a Toronybeli 
szűkség székhez vőtt fákért Csehi Ur(amna)k Den. 
86 [Kv; Szám. 56/XIX. 1 5 - 6 ] . 

emésztetlensćg emésztéshiány, emésztési zavar ; 
iudigestie, tulburări de digestie; Verdauungsstö-
rung. 1826; a gyomor igaz kiván ja az ételt de 
elégtelen a meg főzésre, innen jŏ a cruditás, az 
emésztetlenség ebből a fŏ szedelges, hányás, leg 
alább emelygés [Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 

emésztet vitel ürülék vitel/kihordás ; căratul ex-
crementelor/fecalelor/materülor fecale; Hinaustra-
gen der Fäkalien. 1730: 37. ebek veréséért, és a 
strásárol 6szori emesztet vitel(ert) Hfl. 3 Den. 30 | 
Bestelen király (na) k a strása ház szűkség székiből 
I2szeri emésztet vitelért a dr 18 H f t 2 Den. 16 
[Kv; Szám. 56/XIX. 15, 21]. 

emésztő I. mn 1. de digerat; was zu verdauen 
ist. 1760: Az Jncolák pedig élnek Forrásokból, 
mellyekis pro Ülorum potu alkalmatosok, de ki 
hozzá nem szokott egésségtelenek, és nehéz emésztő 
vizűek [Novoly K ; BLt]. 

2. senyvesztő, enyésztő; mistuitor; verwesend. 
1751; az Ur(na)k emésztő szele e virágot® érde-
kelni kezdvén mind addig lankasztá inig . az 
I(sten)nek drága kertében a tőbb szép virágok 
kőzŭl éppen ki száraztá, énnekem meg keseredet 
Atyának el felejthetetlen bánatomra [Szászújfalu* ; 
Told. 67. — aA kisfiút. bMelyik? Erdélyben négy 
is volt: AF, K, NK és SZD megyében]. 

Szk: ~ süly. 1857: Betegség neme emésztő 
súly [Dés; RkHAk 164]. 

A régiségben különféle fekélyes bőrbetegségeket, dagana-
tokat, szemölcsös-bibircsós sarjadzásokat illettek, ill. a luest 
*agát jelölték a szk utótagjával [1. CzF, MTsz, SzófSz, Berde, 
NDerm. 238-40]. Éppen ezért e - feltehetőleg — népi/polgári 
"alottkémtõl származó betegségminősítés közelebbi értelmezésére a szerk. nem vállalkozhatik. 

II. fn 1. emésztő/pöcegödör; hazna ; Senk/ 
Schwindgrube. 1853: vejem eddigis ezen épületnek 
tetemes kárára fenn állott árnyék szekinek az 
emésztő folyására fa csatornát csináltasson [Kv; 
Végr.]. 

2. vki elenyésztője/senyvesztője, megmérgezője; 
distrugător, otrăvitor, ucigätor; js Abgrämer, Ver-
gifter. 1568; azt monda hogy Jweges Anna Emyz-
toye vagyok, es arra azt monda(m) hogy hazud, 
bestye hires kuruayul benne mynd adig meg ne(m) 
Ream Rakya [Kv T J k III/2. 171]. 

emésztődik 1. megévődik; a se strica/putrezi; 
morschen. 1749: ezen Ekl(ézsi)anak feles fejer 
nemű portékái tanáltatnak, mellyekre mind az 
Ekl(ézsi)ának szüksége nincsen, és csak magakban 
emésztőd (ne) k [Nagyborosnyó Hsz; SVJk] . 

2. senyved; a arde mocnind/înfundat; schwer 
brennen, glimmen. 1794: Prodán Vaszüia a maga 
Irotvánnyába tisztagotván, avart gyúj to t t , és egy 
reves fenn állo fa attól meg gyúlt, s az mind 
emésztödett, és égett tegnapig s tegnap le dőlvén 

abból el harapozatt a tüz La Kosztá a luj Dobrás 
nevezetű helyen, tegnap s az étzaka örokke égett 
[Nagykristolc*; JHb . — Később : Nagy keresztes 
SzD]. 

emésztő gödör pöcegödör; hazna; Senkgube. 
1872: (Az iskola udvarán) az iskolások árnyékszé-
kének csak ot t lehet emésztő gödröt ásni . . Gond-
nok afianak szoros kötelességévé tétetik, hogy 
az emésztő gödröt meg ásassa [M.bikal K ; RAk 
2 9 6 - 7 ] . 

emésztő hely buda, árnyékszék; latrină, privată; 
Abtrittort. 1721: az Ház oldalában egy emésztő 
hely ennekis a j ta jan vas reteszes fő vas Sarkokkal 
ra j ta [M.gyerőmonostor K HGy]. 

émetle ébren; treaz wacli. 1629: Kerekes Zűle 
kepeben jeot mikor ugy alozik inagunkis lat-
tyuk hogy az vak szemehez kap eo azert azt mon-
gya hogy nem aluszik hane(m) mindent ugy lat 
mint emette [Kv TJk VII/3. 121]. 

A régiségben imeU(e) és a múlt századi irodalomban, fő-
ként Aranynál, Jókainál imdU(n), CzF-nál „tájdivatos" emett — 
intett alakban előforduló szó nyj-i szinten szórványosan 
korunkig él [CzF, NySz, IvtSz, MTsz, ÉrtSz, TliSz}. 

eme-űlőpulyka kotló-pulyka, pulykakotló; curcă 
clocitoare, curcă cloşcă; Brut-Truthenne,. 1736: 
Szárnyas állatok. Kakas Pujka 4. Eme űlő Pu jka 
7 ~ 18. Gunár 1 Tojo Lúd 3 ~ 1 (!) Kakas Páva 2. 
Tojo Páva 2 ~ 4. Tyúk kakas 1. Tojo tyúk 5 ~ 
~ 6 [Várhegy MT; CU XlII /1. 116]. 

euiez I. fn-i jell-ű haszn-ban 1. a. önmagá-
ban : ez (a közelebb eső másik) ; acesía, aceasta, 
aceştia, acestea; dieser/e/s. 1629: az meniemtol 
hallott a (m) hogy eözuetalalkoztak. voltt az keözben 
Szantajne keöszònt neki emezis fogatta [Mv 
MvLt 290. 160b]. 1637: czak megh rialkodek az 
az Olah Jstua(n), hogi Toluaj, toluaj ugj mond, 
eleöször ugya(n) nagyo(n) kialta, de másodszor s 
harmadszor, czak lassa(n) kialta emezek az kik 
űzik vala visza fordul anak [Mv; i.h. 291. 103a]. 
1681: Az Baxirosok nem ke vesse panaszolkodnak 
ă Safarra; lehetis melto panaszok, mivel' az eö 
munkajokért jaro vasat, már mostan az Safar el 
szokta adni, es az arrat őis osztja kőzikb(e); 
melyből magánalis szokott hadni emezek (ne) k ká-
rokra [Vh; VhU 67], 1733: Marosán Gavrilla né-
ki mévén* Ladár Urszully(na)k arczul csáp a emez 
csak el hűl belé mi dolog lehet semmit sem szólván 
hoza |Szentmargita SzD; Ks 15. LXXVII I . 6. 
* Toll vétség ménvén li.]. 7764/1765: A mi kevés 
Joszágom Marad, ez közöttetek oszolyék (:jóllehet 
emez Sz. Várallyait Saját keresmenyes pénzémmel 
váltottam ki idegentől:) és annyiban el testálhat-
nám [Kóród K K ; Ks 14. XLII Ia Kornis Ferenc 
végr.]. 1782: Szabó István nevezetűt az Udvar-
ba bé költöztettem; mivel ember nélkűlt nem lehe-
te t t hadnom az Udvart, emezek pedig már meg 
nyomult gazdák lévén Házokat el nem hagyhat-
ták volna [Patakfva U; Ks 94 Vegyes ir.}. — 
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b. a távolra mutató amaz acéla, aceea; jener/e/s 
nm-sal kapcsolva: ez; acesta, aceasta, aceştia, 
acestea; dieser/e/s. 1600: meegh zugolottak(is) az 
legeniek raitha egymás keozt, hogy eggyik emeze-
nek montha az másik amazenak [Kv ; T J k VI/1. 
404a]. 1630: Ismét amaz három legenj reajok ro-
hananak, emezek penig be rekezkedenek az pit-
varba(n) [Mv; MvLt 290. 215a]. 1653: Esmét kér-
dik azok a : „Mit csinálnak a vásárhelyi várban, 
hallottad é ? " S mondá a szegény legény: „Én 
nem tudom kitől félnek és kit várnak de bizony jó 
kedvel (!) várják ; mostan nagy cserefákkal bérlik 
a vár falát béfelöll és keményen töltik földel. Ama-
zok esmét: „Vágynák é benne valamennyin?" 
Emez úgy mond: „Lát tam tennap, hogy öt száz 
puskás mene beléje, választott jók"ü [ETA I, 98 
NSz. aAz ellenséges hadbeliek. b1605-beli ese-
ményre von.]. 

I I . mn-i jell-ű liaszn-ban: 1. ez (a közeleb-
bi) ; acest(a), această, aceasta, aceşti(a), aceaste(a) ; 
dieser/e/s. 1631: azt en nem tudom hogj ha emez 
ket leanj arua ha volté emlekezetbe(n) avagj ne(m)| 
kerdem Baczki Ka tat hogj miért háborog, s monda 
hogj im emez solionnaj el tanitot ta az Uramat, nem 
iö be hanem az haz hean hal ugjmond [Mv; MvLt 
290. 51b, 2321)]. 1765: eŏ Nsága nem olly régen 
pásintból fel vágott vetéses szántó főidének vége 
egy lévén: a' más pásintossal ki mégyen emez 
sátelyos árokig [Kéménd H ; J H b XXXIII/18] . 

2. ez (az előbb említett) ; acesta, aceasta, aceştia, 
acestea din urmă ; dieser (der vorher Erwähnte). 
1640: Hallottam Csáki Pétertül, hogy ő meggyakta 
Asztalos Mártonnét, s hivatta is sokszor által 
Asztalos Mártonné onnét tőlünk azt a Csáki Pétert, 
s emez is elment mindjár t oda [Mv; MvLt 291. 
212a—5b átírásban!]. 1696: virattig az a ' három 
Németh el ment ura(m) a ' Táborra; és virattkor, 
az hatvan executor németh ki indult . ; emezek 
fél ora alatt az executiot el követték [Balázsivá 
AF; BK. Veniczei Sándor Bethlen Gergelyhez]. 
176411765: Hallottam . . . Nemellyek oly opinio-
áte 30. 40. 60. ezernek* kell heverni Nállam, ha 
jelitől fogva emezekre0 nem kőltőntiink (l) volna 
igenis volna [Kóród K K ; Ks 14. XLI I Ia Kornis 
Ferenc végr. — a Ér t sd : forintnak bTi. az előbb 
felsoroltakra]. 1798: az udvari Nyerges feleségestől 
edgyüt erőssebb lévén emezeknél . . . rutul el kör-
mölték őket kivált Deluciot artzalattyában rutul 
meg vèresitették [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

emiá emiatt, ezért, ez ok mia t t ; pentru aceasta, 
pentru acest mot iv; deswegen, aus diesem Grund/ 
Motiv. 1588: Sombori vram az en ket fiamat 
meg fogatta oth ta r to t ta . . . ezert tar tot ta fogwa 
mindaddig mig Negywen forinthon kez penzen 
zabaditottam ky. Ez mia mynden marhaiat Eoreok-
seget ell kelle adni vgy kelletek ell bwdosni 
Jnnet [Zsákfva Sz; W L t Mich. Talas jb vall.]. 

emiáü' emiatt, ez ok miat t , ezért; pentru aceasta, 
pentru acest mot iv; deswegen/halb. 1653: a törökös 
urak; kik a Sigmond4 pá r t j án valának, megjelen-
ték* i l i o g y Sigmond Molduvában volna és kész 

volna az országba jőn i , ha az ország acceptá lná . 
De ellenben azt hallván a németes urak, azt kiál-
t á k : „hogy nem lehet az, mert az ő hitek már 
Bástánál vagyon az ország hitivei együtt, és ez mián 
nem férnek hozzája, hogy a némettől e l s z a k a d j a n a k 
[ETA I, 58 NSz. - aBáthory Zsigmond. b1600-
ban a kvi ogy-en]. 1797: a Reszeges ember aki 
Szokott inkább innya Hetfŏn Tekebe Megyen hogy 
oltson kapja mind bort mind palinkat annyit iszik 
hogy az nap Haza sem jöhet onnét mikor meg 
Jozanodik Csŏtŏrtŏkŏn Régenbe mégyen, és emian 
nem igen kél az ital [Banyica K ; IB. Gombos 
István lev.]. 1806: a ' kihágo Cserébe járó ut, 
mintegy 18. esztendők alatt, nem igen j á r a t t a t o t t , 
és e ' mián, az ut oldalai mellett birtokosok által 
felszántatott, lassan lassan elfoglaltatván, tsak nem 
egészen elveszett vala [F.rákos U ; Falujk 7 Sebe 
János pap-not. kezével]. 1808: Hallottam, hogy 
Kováts Ferentz motskolta Feleségit n e v e z e t e s e n 
rosznak, restnek, bűnek szidta s emián néki nem 
kell [Tamásfva Hsz; HSzjP]. 1843: a városba bé 
nem jöhetek emián [Dés; DLt 1358] .7846; Virág 
László kezébe lévő réz fokossàval ugy ü tö t t (!) 
kétszer Darvast, hogy ez földre rogyott s ottis a d o t t 
egynüiánt a hatara de Darvas János meg ragad-
ván a csákánt azt kezibül ki botsáttani nem a k a r t a 
emián egy darabig huzolkodtak [Dés; DLT 530/ 
1847]. 

emiatt ezért, ez okból; pentru aceasta, din acest 
motiv; deswegen, aus diesem Grund. 1724: Anyám 
Asz(o)nytúl hallottam (: mivel ŏ kglme öreg Asz(o)-
nya vólt Pekri Ur(am)naka:), hogy Ő kglm(ene)k 
Semmi betsűleti ne(m) vót egy tatskó Leány0 

(:Susi:) miatt, mivel minden éjjel véle hált Pekri 
ur(am) Susival, és mikor ezt vette vólna eszéb(en) 
Anyám Asz(o)ny, egykor magát meg keményítet-
te, és mondotta Pekri Ur(amna)k Miért teszi 
magát ahoz a tatskó Leányhaz, és e mia t t Anyám 
Asz(o)ny ot t ne(m) maradhatván, hanem Pekri 
Ur(am) udvarábúl ki kellet jőni [Harcó MT; BK. 
Makai Mihályné (23) ns vall. — aPekri Ferenc. 
bA leány 14 éves volt (L. még csecses al.)]. 

emigráció (szökéses) elköltözés; mutare (prin 
fugă) ; (fluchtartige) Übersiedlung, Auswande-
rung. 1787: Kiváltképen valo kötelessége a ' Nótá-
riusnak, és Falus Bíráknak az, hogy a’ L a k o s o k n a k 
emigratioját, az az más idegen hellyre valo által 
költözését szorgalmatos vigyázással meg g á t o l l y á k 

; ha . . . valakinek emigráló szándéka bizo-
nyos jelekből ki világosodnék azt egyenesen az 
off(icio)latushoz bé kisértetni oly szoros kötelessé-
geknek ismerjék, hogy semmiért nagyobb és pél-
dásabb büntetést nem vesznek mind ezen s zoros 
Rendelésnek leg kisebb ágáb(an) valo meg nem tar-
tásáért | A Nappali, és Éjjeli Strásalást olly szoro-
son, és keményen meg tartsák, hogy senkinekis 
tellyesseggel módja ne légyen a hir nélkül valo el 
menetelre, annál inkább el költözésre, tudgyák 
meg azért, hogyha ennek utána valaki a ' L a k o s o k 
közül el mégyen, és Házát pusztán hadgya egye-
dül a ' Falus Bírónak, és Nótáriusnak fog tulajdo-
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nitatni, és nem tsak a ' Földes Uraknak, és az Aera-
riunmak kárát magok fordittyák meg, hanem e-
gyébkent is az Emigratiorol való Fels. Pátensbe ki 
szabott büntetéseket el nem kerülik [Torockó; 
TLev. 3/2. 3b, 4a]. 

emigrál elköltözik; a se m u t a ; umsiedeln/zie-
hen. 1723j1770.k: Az u j Parochialis Ház(na)k el-
készítéséig az Unitárius Pap mostani Házáb(an) 
pacifice lakhassék, el-készűlvén pedig az u j Ház, 
mindjárt emigráljon [Vajdakamarás K ; SzConscr. 

emigráló költöző; de mutare ; unziehend. 1787: 
ha . . . valakinek emigráló szándéka bizonyos jelek-
ből ki vüágosodnék azt . . . egyenesen az off(icio)-
latushoz bé kisértetni oly szoros kötelességeknek 
ismerjék*, hogy semmiért nagyob és példásabb 
büntetést nem vesznek mind ezen szoros Rende-
lésnek leg kisebb ágába(n) való meg nem tartásáért 
[Torockó; TLev. 3/2. 3b (a teljesebb szöv. emig-
ráció al.). — a A nótárius és a falusbíró]. 

emigráns kb. szökésben levő; care este ín fugă. 
mgit; in (der) Flucht begriffen. 1811: Emigráns 
Colonus Ráduly István Felesége Radnóti Ersébeth 
tUdvarfva M T ; Told. 42] . 

emigy-amúgy úgy-ahogy, jól-rosszul; de bine, 
de rău, aşa şi aşa; schlecht oder recht, soso. 1699; 
bé menvén a katonák házába Ebben van . . . 
bérlett pad nro. 3. ket Ablak ramaival és ablak 
fa mellyekivel edgjűtt emigj amugj szakadozott 
Papirossal burétva (!) az Ebédlő Palotában . . . 
ezen háznak padimentoma téglából való jó, pad-
lása és folyó gerendaji emigj amugj festettek 
[O.csesztve A F ; LLt Gyulafi László lelt.]. 

eminens kiemelkedő; proeminent; hervorra-
gend. 1736: (A) Telek fekszik, szép eminens pros-
Pectuson, magos, rolla minden felé messze lálo (!) 
egyenes, nem Gődrős, Vápa hepás helly en [Várhegy 
MT; CU XIII/1. 87]. 

emitt itt , e helyütt, ezen a helyen; aici, ín acest 
}oc; hier, an dieser Stelle. Szk: hol~, hol amott 
hnitt-amott. 1586: ez peres feold keoz feold 
volt Ezt t ezebe űeue Balatffy Sigmond vgy asa-
ta vtanna való Iczaka hol Emytt , hol amot t Agoso-
kat fel [Csapó KK ; J H b XX/48]. 

emittál ? kb. elvégez, véghezvisz; a îndeplini, 
a duce la bun sfîrşit; durch/ausftihren. 1582: 
<Éu N> Eskeoze(m) az eló Istenre feoldnek Men-
nek Terempteoie<r>e hogy az varasnak valaz-
tassa es az vnio tartassa zerent e ' mostany varostul, 
Ram byzot vonás igazetasba, hwen el Iarok. ked-
ve t bozzusagot Attyafiusagot Baratsagot felelmet 
adomant es minde(n) nemo Zemely valogatast 
hatra hagywa(n), kinek kinek mind az eo Aliapattja 
sorsa eòrgsege (1)* es keressety zerent igazan eról-
kedem emitalny0 es Intezny, es az wonast a zerent 
rea wetny [Kv; TanJk V/3. 256b. — *Más tintá-

val eórksege-te javítva, de ez is hibás eóreoksege h. 
bA szöv-beli homályos, nem elég szabatos fog. miat t 

e szót a szerk. csak bizonytalanul vonatkoztathat ja 
a vonásigazításra, azaz az adókirovás felülvizs-
gálására]. 

emitt-amott i t t -o t t ; ici şi colo; da und dórt. 
1586: Sigmond vram megh Jeowe es wgy Asata 
eoys Emyt t Amott agasokat fel, es azokott ha-
nyat ta volt el Kemény Jstwanne Azzonyom 
[Kisfalud*; J H b XX/48. - a AF v. MT?]. 

emleget 1. említget; a aminti/pomeni; öfters 
erwähnen. 1570: Harangozo Cristanus Aztis 
vallya mykor Segeswary Damakos Testamentumot 
Theot hon nem volt azkor Az kyssebyk fya az 
leorinch, Aztis vallya hogy hallotta egy fertal 
chywrtis emleget volt testamentomaba, De azt eo 
eszeben nem veotte ha ely hat ta valakinek vagy 
ne(m) [Kv ; T J k III/2. 13(>a]. 1572: Feyer Ianos 
Zwky Benedekne Jobagia, Azt vallia hogi . . . ele-
get forgot eo Kalmar Lazlo kernywl de soha nem 
zolt senky kezessege feleol chiak karat emleget-
te [Kv; T J k III/3. 217]. 1592: Niari Simonne, 
Sofia Azzoni vallia Bizonnial tudom hogi ez 
Molnár Ambrusne ver zerent valló Attiafia volt 
Nagi Balasnenak: seot halalakoris azt emlegette, 
hogi ammie marad ennek haggia [Kv; T J k V/ l . 
284]. 1630: hallamis hogj Nagj Gergely Mezitelen-
seget emleget vala, s kardot de nem erthettem mi 
dologh [Mv; MvLt 290. 196b]. 1673: Az holot 
pedigh eo klme legitima admonitiot emleget äm 
bátor admonealtatot volnais (: kit nem t u d o k : ) 
de azzal tulaydonságát senkitől az Salyi mezőnek, 
el nem veszi [Mezőzáh T A ; Wass]. 1708: (A com-
mendans) holmi discrecziokat kevanna latom, egy 
szeker szenat bar csak egy köböl szép buzat, edgj 
kadaczka káposztát keves kerti vetemėnt és egj kő-
ből kasat is emleget [KJ. FogarasiJános lev.]. 1730: 
hogy az űveg(e)k el romlását, vagy az víznek fagyá-
sát valaki emlegette volna, se (m)mit nem hallottam 
[Abosfva K K ; Ks 83 Bakó Josef lev.]. 1736: ha 
csak eléhoztad volna is az allaparéta nevét, azt 
gondolta volna más, hogy Alparétot* emlegeted 
[MetTr 360 — 1. — aAlparét települést (SzD)]. 
1761: ä relicta . . . emlegeti azon divisiót vagy 
compo(siti)ot [Oroszfalu Hsz; BLev.]. 1814: Cse-
rétis emleget a Feliperes, de a Csere vásár el ron-
tásárais a Törvény másképpen Actoratust nem 
enged Senkinekis hanem ha, a Cambiatum visz-
szá adását offerallya [Mv; Somb. I I tábl.]. 1845: 
meg támodott az útszán Madarasi Ádámné és 
engem mindenféle képpen le piszkolt le francos 
kurvazatt azon okbol, hogy valami húszasa-
ka t emlegettem mit meg halván madarasíné, hi-
hető azan húszasakat értette, melyeket Rosl léá-
nya tavalyi gazdajának a Fiscalis Urnák sebéből 
el vett volt, és ezért nehezteltek réám léányastol 
edjüt t [Dés; DLt 502]. 

2. szóba hoz, eléhoz; a duce vorba despre cineva/ 
ceva; zur Sprache bringen. 1570: hozza eleh K» 
az Rawast, Mond Zabo Imreh, en Nem vetek Te 
Veled semmy zamot Mert az My Ràwast Te emle-
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gecz az haz Berre való volt [Kv; III/2. 91 Azta-
los Imreh es Hunyadj Estwan vall.]. 1573: Biro 
vra(m) Az feiedelem Ide Iewetit Emlegeti es az 
varas estalloianak epiteset [Kv; T J k V/3. 91b]. 
1606: Akkor ez nylat a ingíe(n) (?) ne(m) emleget-
ték, mert Akkor eo biria vala [UszT 20/80 Petrus 
Fanchalj de eadem pp vall. — aTi. amely a per-
ben forog]. 7638: Kallai Giurkat emlegetek vala 
ot Czit szent luanon [Mv; MvLt 291. 140a]. 1669: 
az Vezérnek valo harmad fel Ezér Talér felől egi 
Vakaritast sém irt soha is se Kemeny Ianos Vram 
eo Nga soha sem emlegete [Ks 98 Fr. Kozaruari 
de Dés (59) vall.]. 7736 u.: az erdélyi magyarok 
még gondolkodni sem akarnak arról, rövid idő 

alatt micsoda szomorú consequentia lészen az 
ilyen czifra öltözetekre való költésnek; ha egy 
privatus, közönséges jóra termett ember afféléket 
emleget, arra indignálódnak [MetTrCs 4<>8]. 1744: 
az Tlioroczkai határon . . . menji marha vész el, 
senkinek egj pénst sem fizetnek, nemis meri senki 
emlegetni hogj az njomot fel vegjék [T TLev. 
15/1J. 

3. megemlít; a amint i ; erwähnen. 1644: Em-
legete (m) eleotte hogj Eóremest egj hazat Zeor-
zenek [Mv; MvLt 291. 425a]. 1689: Ezeken kvl 
tudok egj Concambiumotis, mellynek mindenikét 
szegeny maga birta, melyről valo Csere level lehet 
az fjainal, ugj hisze(m) az lehet az az Contractus 
violalása Jobbagjomnak mellyet Kgltek leveleben 
emleget [Szőkefva KK ; Szád. Sárosi János lev.]. 
1832: ugyan akkor emlegette, hogy egy pro-
testatiot fog készittetni, és bé adni [Ne; KCsl 6], 

4. felemlít; a pomeni; erwähnen, anfüliren. 
1570: Borneinyzza Eottliwes Gergel; hythy zerent 
ezt vallya hogy Sala Balint elteben, szoksor emle-
gette es panazolkodoth nekj rola, hogi varkochnak 
hat. zaz forintyat a t tha volna peter deák kezehez, 
De ew nem lat tha Az pénzt [Kv; T J k III/2. 86]. 
1747: az Hyésfalvi öreg Pap Gábornak emlegettem 
azokat a marhákat, de Pap Gábor ezt mondotta 
Ho Ho. eôtsem bizonj nem haj tot ták azokat a mi 
falunkban, hanem más felé haj tot ták által az 
Bûkkôn [Szilágycseh; Ks 27/XVIII]. 1783: Ex-
hibealok égy Inquisitorio (!) Relatoriat, mellybŏl 
meg tetczik minémű edes Atyát illető indulattal 
viseltettem én hozzája gyermekségetöl fogva; ŏ 
P(e)č(iig) hozzám mindenkor haladatlanságal vi-
seltetett, és mindenkor erkŏltstelen Iffiu volt; ezt 
nem egyébért emlegetem, hanem hogy meg-tessék 
mely méltatlan vexaltassam a' jo mostoha Fiam-
tól [Mv; MbK XI. 68]. 

5. a aminti/pomeni de mai multe ori; im 
Munde führen, öfters erwähnen. 1723: Most Kolos-
varat t edgy edes kis hálót vettem ma ki men-
tem vala vélle, sok szép csukat, czompot potykát 
fogaték, erőssen emlegetenk, ha i t t a volnál melj 
szép mulaccsagod lett volna velle [Ap. I Apor 
Péter feleségéhez. - aMezőméhesen (TA)]. 1736: 
Akkor mond Petki I s t v á n : Tanolék ma bátyám 
uramtól* ( :Apor Lázár tó l : ) . Sőt teljes életiben 
mások előtt emlegette Petki István, mit tanolt 
volt Apor Lázár bá ty já tó l ; s nem is emlegette 

penig csak, hanem meg is tar to t ta [MetTr 420. — 
a Ér tsd : emberséges, emberbecsülő gondolkozást]. 
1851: sokat emleget Trési Néni tegedet hogy nem 
láthatod kitsi Pàkei Titit be kedves [Kv Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

6. mondogat; a spune întruna/mereu; öfter(s) 
sagen. 1570: ha ket vagy három Emberrel keozzw-
lek perlenek az Ellenek nem volna, . . . Az zaz 
vraim azt Mongyak arra hogy Jgenis ellenek va-
gion az perles, Melybcol Naponket (!) Nagiob 
haborwzagh Ezwestes es Jgentelenzeg Thamad, 
Azért eo kegelmek Az Ayandeknak es keolcegnek 
fyzetesere semmy keppen Nem Mehetnek addeg-
lan Myglen Byro vra(m) Thanachyawal Egetembe 
az Bekeseget Nem keowetyk, mellyet eomagok em-
legethnek [Kv; TanJk V/3. 3a]. 1590: Emlegetik 
vala azt hogy ha kapitany vra(m) haza jeo tehát 
megh panazolliak, mert megh ki nem mentenek 
volna az varosrul, de ky wztek eoket [Szu; UszT]. 
1606: hallottam hogy emleögettek hogj farczadj 
Zalias4 de en nem tudom ha ez e az auagy 
mas [UszT 20/168 „Giörgj Istúan oroz hegi lib" 
(20) vall. - aTi. a peres hely]. 1629: Simon 
Gieörgi budosasra ualo szándékát emlegete [Dob.; 
Ks 41. I]. 1633: zaz forintot emleget vala Var-
ga Miklos hogi legien az keötelc, ha k j ez utan 
veszekednek közzeőlök [Mv; MvLt 290. 139a/2]. 
1723: E g r e g y i János ház hellyéböl égy jo da-
rab holta után az Pásztai Ferencz Vram háza 
hellyéhez foglalodott . . . , de mint hogy gondom 
nem volt reá nem tudom hogy foglalodott el . . , 
Bogdány Miklos vramtol is halottam hogy sok-
szor emlegette hogy ki keresi, de sok perei miat nem 
érkezett mindenekre [M.köblös SzD; RLt Ba-
log Mihály (75) ns vall.]. 1847: Roza emlegeti 
hogy Nagy mama elment Titivel, Ánival, 
Ádámosra, akár kí kérdi, ezt egymás után elszaj-
kolja [Kv Pk 7]. 

emlegetés pomenire continuă/neîntreruptă ; (stän-
dige) Erwähnung. 1778: Öcsém Uramis írhatna 
vagy edgyikének, vagy a másikának, de kivált-
képpen a Nagy Aszszony ŏ Nganak, a ki is vaj 
ki nagy szüntelen gondolkozásokkal, emlegetések-
kel s Istenhez valo fohászkodásokkal van öcsém 
Uram iránt [Kv; Ks 96 Gyulai Ferenc lev.]. 

emlegetett többször említett ; amintit/pomenit 
de mai multe ori; öfter erwähnt. 1806; azon em-
legetett gátott én köttettem meg [Erdõsztgyörgy 
MT; WH]. 1807: Ezen pont alat t e m l e g e t e t t 
Földek hogy Léány ágat nem illetnének azt kiván-
nya ottan citált Esketésivel a Novizans meg bizo-
nyittani [Aranyosrákos TA; Borb. II] , 1814: A 
sokszer (!) emlegetett Jószágban* . . . Iktári Groff 
Bethlen Sámuel Ur ő Nagysága, minémű épittése-
ket, jovittásokat, avagy Károkat, pusztittásokat 
tett akár mi névvel nevezendőkben ? [K; BfR 
117/1 vk. - aA Banyicán (K) levőben]. 1820: a 
több emlegetett Szemellyekrőlis én bizanyast nem 
tudak [Aranyosrákos TA; J H b F. 48 Szekeres 
Judi t Rosos Mózes felesége (33) vall.]. 1825: 
Dómján György Ur — Interimalis Fő Hadnagy 
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Aty(a)nkfiát — kűlömb-külőmb féle motskokkal 
— illetve — vakmerőül magát ellene szegezvén — 
az emlegetett Határozásnak leg kevésbé sem en-
gedte eleget téteni [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

emlék I . emlékezés; amintire ; Erinnerung. 7849: 
Hogy ezen kivonat a ' két rend beli ki nyomozásba 
le sorolt Tanuk hit szerinti vallás tételekből Tisz-
telt özvegy Cseh Josefnö — és Fia tisztelt Cseh 
Sándor Ur által bé adott Jegyzékből, — ugy em-
lékek szerint szovalis előttünk te t t Fel Fejtésekből 
irtunk ki, arról igaz Hitünk szerint tészünk bi-
zonyságot [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. emlékirat | emlékezés; memóriái, memorü; Denk-
schrift. 1854: úgy hiszem, hogy örömtelen éltem 
lehunytával, ha kebel 's elvbarátaim lapozni fog-
ják egykori igénytelen lapjait szerény melékemnek: 
azon örömöket és fájdalmakat, melyeket én érez-
tem ., némi felvilágosításokat is találhatnak 
benne [ÚjfE 5]. 

3. emlékkép; imagine din amintir i ; Erinne-
rungsbüd. 1854: fölvevém a' tollat, hogy a 
körültem fölmerült eszményeket lejegyezzem . . . 
Végig futék emlékeim borús és derűs fonalán [iŝfa..]. 

emlékezés említés; menţionare, amintire; Erwäh-
nung. 1620; Emlekezes lewen az Varos kapŭ in 
leweő hidak feleőlis hogi giakorlatossaggal Szeke-
reken Soot hoznanak be rayta . . . Azért . . . az 
Ispotalj Soowan kjűwl sekinek megh ne engettes-
sek hogj Soot Szekerrel be hozzon [Kv; TanJk 
I I / l . 299]. 

emlékezet 1. memorie; Gedächtnis. 1562: 1554 
esztendőben egész Erdélyben egy igen nagy dög-
halál lőn, kinél nagyobbat emberi emlékezet soha 
nem tudhat emiitteni, ki miatt sok nemzetségek el-
fogyának a vüágról [ETA I, 16 BS]. 

Szk: ~ében lehet emlékezhetik, emlékezetében 
^Ihet. 1613: Egyebirantis emlekezetiben lehet az 
Tutoroknak hogy mindenik Árva* obiigalta magat, 
hogy h a semmi kezekbe nem menne isb az magoke-
boll ell tartanak®, de arra nem kenszeritethetnek 
[Ne; DobLev. 1/38. 7a. - aUtána tollban ma-
radhatot t : tutora. aTi. az árvák ingatlan és ingó 
javaiból. cOlv. el tartanák; ti. a tutorok az árvá-
kat] * ~ előtt emberemlékezet előtt. 1825: Az 
Udvarház emlékezet előtt épült régi fenyő 
Vastag Boronakbol való fél viseltesnél régibb Zsen-
•dely fedelű [Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 151] 

szerint amennyire vissza tud emlékezni/ 
visszaemlékezhetik. 1584: Haroin fele óztak Az 
ezwst marhakat égik Rezet veres peter viwe el, 
masikat Istwa(n) veue harmadik Rezt Barat Ist-
v á n tartha es vyn el ('!) ülien kepe(n) Alkowa-
**ak megh Az en emlekezete(m) zerent Amenyet 
Akor eszemben vehettem dolgokban [Kv; T J k 
IV/1. 3 8 0 - 1 ] * ~étől fogva amióta eszét tudja. 
1586: ez peres feóld mindenkor Az Enemlekeze-
temteol fogwa keoz feold volt, soha senkinek semmy 
Ippúletytt Rayta nem thut tam annak eleotte [Csa-
pó KK ; J H b XX/48]. 1592: Emlekezetemteol fog-
yva tudom hogy fanczialiak bírtak nyuladot [UszT]. 

1606: en Emleközetemteöl fogua azt az peres 
helyet Thelekfalj hatarnak tudom [Sándorfva 
U ; i.h. 19/29]. 1754: az én emlékezetemtől fogva 
többire mindenkor kertbe tudom azon pusztát 
[Angyalos Hsz; HSzjP] ~től fogva emberem-
lékezet óta. 7606: az mely hel uegeth peórólnek 
ualamintli alkoznak az hatarsaga felól de mine-
kúnkis birodalmunkba(n) uagion s uolt emlekezet-
túl fogúa [UszT 18/11] ýr eleven ~ben van élénken 
él az emlékezetben. XIX. sz. eleje: Eleven emlé-
kezettbe vagyon még Mélgös Groff Urnák ezen 
Nemes anya Székben való előli ülésének Sükeres 
nyoma [HrJ ember ~ étőljemberi ~ tői fogva/ 
fogván emberemlékezet óta. 1603: Az myert is ugy 
ne(m) tyl thata volna ha tiltótays de my neku(n)k 
az Erteswnkre sem volt mert ha lett uolna el nem 
uezteglettuk uolna gondot uiseltunk uolna ra a-
zert ez telliessegel farczadi hatar uolt ember emle-
kezetiteól fogua [UszT 17/10]. 1606: Ez e helly 
minekünk emberi emlekezettúl fogua ualo biro-
dalmunk, az faiath mindenkor szabadon birtuk | 
(Az a) hely my nekúnk emberj emlekezettúl fog-
ua(n) való eos birodalmunk volt [i.h. 18/11, 20/67]. 
1751: Emberi emlékezettől fogva, az az a ' mi 
ertünkre soha Gyepű nem vólt [Ákosfva MT; 
Told. 8]. 1791: Tudjaé a Tanú Hogj Sz 
Ersébeti Agillis Mojzes György, Dániel es János 
Uraimék, Sz. Ersébetenn a középső tizedben . . . 
ameij benn való joszágot bírnak, azon joszagban 
emberi emlékezettől fogva a Fiju Léányafckal osz-
tozotté [Usz; Borb. I I vk] * emberi ~et felül-
halaát birtok kb. ősi birtok. 1801: ha az M.N. Som-
bori öregek az Commune Terrenumok ki-járásaban 
hibáztak, ugy hogy ha az Deliberatumok értelmén 
kívül az régen el táblázott s emberi emlekezetet 
fellyűl haladt Birtokokat az Commune Terrenumok 
közzé tsováztak, vagy pedig az Commune Terrenu-
mok közzül valamely részeket az régen el-táblázott 
helyekhez jártak-ki hibáson, azon hibás munká-
jok az Öregeknek meg változtassék, és Geo-
metra ö kegyelme-is ezen változás szerént tartoz-
zék fel mérni az Határ t és approportionálni a része-
ket [M.nagyzsombor K ; Somb. II] emberi 
~et felülmúló idő(től)óta réges-rég óta. 1834: a ' 
kérdésbe forgo Hellyet a’ Felperes Közönség Em-
beri emlekezetet feljül mulo ūdŏ tŏ l olta bírja | 
a’ Felperes közönségtől emberi emlékezetet feljül 
mulo Időtől olta békességesen biratott, de az 
Alperesek által erővel elfoglalt Helly a ' Fel-
peresi résznek víszsza Ítéltetik [Asz, Borb. I ] . 
1847: (Az erdők a) Bányákra emberi emlékeze-
tet fejül mulo idő óta hagyattak [Torockó; TLev. 
10/9] emberi ~et felülmúló régi időktől fogva 
’ua.’ 1785: Emberi emlékezetett fellyűl mulo régi 
időktől fogva nem volt semmi fővebb gongya 
Torotzko Várossá Lakossinak, mint . maga bira-
dalmáb(an) lévő Erdőket . . . őrizze, oltalmazza 
és nevellye . . . a Torotzkai határon lévő Erdő-
ket ugy oltalmazták mint a szemek fényét 
[uo. ; i.h. 4/11. la] ezen emberi nyomnak 
~étÿl fogva ameddig e nemzedék emlékezete el-
mehet/felér. 1740 ezen Emberi nyom(na)k em-
lékezetitöl fogva . . . [Aranyosrákos T A ; Borb.] 
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«)(• frissjjó ~ében lehet élénken élhet emlékeze-
tében, élénk emlékezetében lehet, jól emlékezhe-
tik rá. 1699: io emlekezeteben lehet k(ne)k sze-
geny üdvózült Batya(m) Ura(m) ideieben mint vá-
solták nyelveket Atyafisagos eletűnkőt nem akaró, 
sőtt az (!) bánó emberek [Szentdemeter U ; Ks 
96 árva Gyulafi Zsófia Gyerőfi Borbálához]. 
1792; Fris emlékezetekben lehet, és vagyon Nagy-
ságodnak . . . H o g y . . . Ádámoson, a Kis 
Kűkűllő vizén épült 4 kŏvű lisztelŏ Malom 
. . . hason fele része, 's egész jövedelme, 's 
haszon vétele . . . az ö Exjáé, a más ha-
sonfele pedig, ismég oszlollag Nságodé, és a 
Ti t t Gyárfás János Uré Condivisionális Attyafiai-
val edgyütt [Kük.; J H b XIX/34]. 1812: Jo emleke-
zetibe lehet a Mlgs Aszszonynak, hogy még az 
elsőbb Házassági esztendejekben is, a Tisztelt 
Mlgs Groff Ur ő Nságát mint Férjét nem betsűlte, 
minden aprólékos dolgokért, Férjébe akadott, azt 
káromolta gazolta, motskolta [Kük.; IB. vk] 
friss)jó ~ ében vagyon 'ua. '1792: Fris emlékeze-
tekben lehet, és vagyon Nagyságodnak [Kük.; 
J H b XIX/34, a teljesebb szöv. az 1792-beli szk. 
al.]. 1795: Friss emlékezetében vagyon a Mlgs 
Aszonyoknak, hogy eŏ Excja a Kűkűllővári 
egész Dominiumot vissza adatni fel kérettetvén, 
a Capitalis Summával egészen meg kinálta Nagy-
tokat, a mennyit t.i. néhai G. .Bethlen Gábor 
Urnák le Számlálták vala [ JHb LXVI/44 tábl.]. 
XVIII. sz. v.: Jo emlékezetibe vagyan a’ Nemes 
Forumnak [Aranyosrákos T A ; Borb.] mióta 
emberi ~et emlit amióta eszét tudja. 1598: Nyreő 
András Wduarhely Nemes Ember fide mediante 
fatetúr En azt tudom ez dologban hogy miolta en 
Emberj Emlekezöteth Emliteök azolta Zabo Jmreh 
birta azt az peres zekeöth* meg az mikor Kadich-
falúan lakotth Zabo Jmreh meg az kor is eő birta 
[UszT 12/8. — aTi. a templomi ülőszéket. A falu-
si egyházi közösségekben a templomi ülőhelyeknek 
— szokásjogi alapon — nemzetségekként, ül. csa-
ládonként szigorúan megszabott rendje volt, sőt 
nem ritkán máig is van. A fenti szövegbeli pereske-
dés is az ülésrend megzavarása miatt , ill. a rend 
helyreállítása érdekében indulhatott.] mitől fog-
va ~re való emberkort ért 'ua. ' 1614/1616: Mitől 
fogva en emelekezetre valo emberkort erttem, 
mindenkor meg at tak az Kamora Jspanok az 
Praedicatoroknak* az nyoltz szaz kő sót [Kv; 
RDL I. 100. — aA kolozsi prédikátornak]. 

2. (az Ő) ~ éve az ő idejében; în vremea lui/ei; 
zu seiner/ihrer Zeit. 1587/1855: Nagy Zénégeteŏfeŏ 
az eo emlékezetekre Kysfaludi Határ volt, és oda 
élték [Kisfalud A F ; EHA] . 7602; Emlékezetemre 
az felzeghre s az malomra mi(n)den.ydeóbe zab ad 
v t volt ot soha kertet teòbzer ot ne(m) tudok 
[UszT 16/10]. 1728: az hol ã közelebb el mult 
ŏszszel Hídvégi Nemes Ferencz Vram a Ser-
téseket meg lŏdŏzteté az Uré Bodoki Miko Fe-
rencz vramé . . . , az én emlékezetemre tavalyigh 
mindenkor békeşégesenis pásztoroltuk itten a Ser-
téseket az vr Miko Ferencz Vram részére, nem el-
lenzett bennünket Sojia Senki [Hídvég Hsz; Mk 
I. Nic. Mihály (71) jb vall.]. 

Szk: az ő értére s ~ére. 1804: Lá Doszu Cultni 
Pojenyüor nevezetű helyen lévó irtás földet, . . • 
az én értemre 's emlékezetemre Bozintán Kosztán 
birta . . . , de ennek első és az Erdőből fel fogója 
Drentya Mitru volt [F.berekszó Sz; BfR III-
12/7 Krétsun Pétre (30) col. vall.]. 

3. emlék; amintire; Erinnerung. 1585: Feren-
czy Antal vram és Volffard vram valliak hogy eok 
Nem emlekeznek bizonnial arra hogy Hozzw Marton 
azt monta volna az Zek zynin, hogy eo Abban a' 
haz rezeben mellyet az Attia hazaban Adot volna 
Olaios Georgnek fel venne az Euictiot . . . ; Az zo 
azért megh eslietet keozteok, de amy (!) elmenk-
beol ky Ment, seot mégis Montuk hogy minde(n)t 
írassanak a’ Notariussal, mert az Iegszes inkab meg 
tar tana az keozteok valo dísceptatioknak emleke-
zetit [Kv; T J k IV/1. 413]. 1676/1681: Szakats 
György . . . hiven s jámborul kötelezvén magat 
szolgálni, nem akarom hogy ebbeli szolgalattja 
jutalmatlan legyen, hanem megh maradékibanis, 
az en vele valo jó tétemnek emlekezeti fen marad-
hasson . . , adtam és inscribaltam neki es ket 
agon lévő s lejendő maradékinak . . . Vajda Hunyad 
Várossomban Alszégh nevű Uczaban egy h a z a t 
[Vh; VhU 3 4 0 - 2 ] . 1746: (A) földetis égy Kender 
Mezei ember be vetvén, és egy darabján szénát 
tsínálván, hogy sem azon ember idővel ezen földett 
magáé(na)k ne mondja, sem pedig a Mlgos Wass 
részről ezen földett mások el ne idegenittsek 
Páska Gábrilla . . . az ezen földen termett Szénát, 
emlekezetnek okáért el égette, mind pedig a k e n d e r t 
el tapodtat ta [Balásháza Sz; WH] . 

Szk î vkinek ~ ére vkinek emlékére. 1564: A 
magyar papok . . . azt mondják v a l a : hogy nem 
változik el a Kristus testévé az a kenyér, és az 
ember szájába a Kristus testét nem adják, hanem 
az úr Jézus halálának emlékezetére a kenyeret 
adják, és a Kristus testét lelki szájjal eszi az igaz 
hitű ember, nem testi foggal rágja [ETA I, 21 BS]. 

4. ~re/~ül. a. emlékeztetőül; pentru a amin-
ti, spre aducere aminte; erinnerungsweise. 1635: 
egy kas szenet astak vala el emlékezetre, de mely 
helien astak zinten nem emlekezhetem es aranioz-
hatom [Kvh; HSzjP]. 1644: Meliekról ado(m) 
ez leuele(m)et miuel az hadi Expeditionak k j mene-
teli igen kettsyges, az megh j r t Nagj Mihali 
Apam Vramnak jeőuendeobeli emlekezetire {Ara-
nyosrákos T A ; Borb. I]. 1807: az Hatá r járáskor 

. . harmas Határ Dombokat tsináltanak, ö-
rök emlékezetűi ottan palinkaztanak, es at (!) 
a Palinkas Üvegeket a Földhöz vervén, Darabját 
a Határ Dómba bé ásták [Körösfő K; KmULev. 3]. 
— b. emlékjelül; ca semn de amintire; als 
Erinnerungszeichen. 1653: Végezték volt azt is, 
hogy a harcz helyéna egy kápolnát rakjanak 
emlékezetre, de abba semmi sem tele [ETA I, 58 
NSz - aValószínűleg az 1600-beli miriszlói csa-
tatéren]. — c. emlékül, emlékként; ca/de amin-
t i re ; als/zum Andenken. 1637/1639: Vágjon Eg} 
Jnuentarium varas Pechetj alat, pergamenumban 
selyem sinorral be varua, melyben Herselj Ka ta 
Stenczel Jmrenenek minden J o u a j voltanak be 
Irua . . . melynek nòha Jmmar hazna ninchen„ 
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de megh is az Tutor az Aruanak Emlekezetre megh 
tarchja [Kv; RDL I. 111]. 1653: a gyula-fejérvári 
templomba . . . A magok képei* is ki vagyon ala-
bástrom kőből faragva . . . I t t immár gondolj 
valamit, ha istenes lélek lakik benned: miért 
érdemesebb a templomba, a Bethlen Gábor kőből 
kifaragott képe, hogy ot t álljon emlékezetre, 
hogy nem mint az Isten szentei képe ? [ETA I, 
143 NSz. - *Ti. a Bethlen Gáboré (és felesé-
géé)]. 

Szk: ~re ad emlékbe/emlékül ad. 7637/1639: 
Egj slefelyes Seljem maiczü Eöuem uagjon tiz 
Ezüst slefelj, es kett csyatt, pikeljekkel, aztis az 
gjermek(ne)k Imreok(ne)k at tuk Emlekezetre ]Kv ; 
RDL I. 111] * ~re megtart emlékül (meg)őriz/ 
tart. 1726: Az szegény G : Apor Istvántol ream 
maradót fejér ezüst kannát az kiből ő szegény 
Urrnos bort szokot vala innya, hagyom Apor 
Joseph Fiamnak atok alatt, hogy emlekezetre meg 
tárcsa [Ap. 3 Apor Péter végr.]. 

5. a megboldogultnak másban/másokban élő 
emléke; amintirea vie a răposatiilui ín sufletul 
eelor ín v ia ţă ; das Andenken eines Verklärten. 
1615: magunk Sorsaual megh elegedúen, tellies 
eletwnkben chiak Bekeseghnek Feiedelmenek akar-
tunk neueztetni, seot holtunk vtannís magunknak 
chiak azt az egj jo emlekezetet kiuantuk hogj 
magunk feleol hagihassuk [Törzs. A fej. Usz-hez]. 
1675/ 7687 ember ez Vüagon kichiny ideigh való 
rövid életeben mire igyekezhetik jobban, mint 
hogy maganak az élő embereknek el felejthetetlen 
es halhatatlan jo liirt s nevet szerezzen, es maga 
utan is jo emlekezetet hagyhasson, melynek meg 
uyeréssére nagy eszkőz lévén az érdemes hívek(ne)k 
való kegyes adakozás [Vh; VhU 277—8]. 1704 : 
Fen marad mind végig ő Emlékezete [EM XXXV, 
276 gyászének]. 1819 : Én az Isten nevibe kérlek 
édes Fiam I szánny meg engem mint Édes Anyádat, 

Ne botsáss siralommal a’ koporsoba, szánd 
meg . jo Testvéredet, ne engedjed igen jo em-
lékezetét, maradéka által meg álatsonittatni [M.-
régen MT; Pf. Palatkai Anna lev.]. 

6. emlékezés; aducere aminte, amintire; Erin-
Uerung. 1631 Ennek* penigh Áldomás italában 
Jöuendő beli emléközetert, es nagiob bizonsagul 
Ezek az emberseges emberek voltanak ideien>b 

[F.venencia F ; Szád. — *Ti. az egyezségnek. bKöv. 
a nevek fels.]. 1741 kegyességbeli gratiájához 
Nagyságodnak bizonj mig élek bizakodván folja-
modom, de k ivált mostani távol létemben* ha 
mire Isten arántam fel indittya Ngos Groff Uram 
szivét, meg kettőztetett háládatosságot erdemeivén, 
háládatossággal lenni és Is tenem eleiben Ngos 
Groff Uram életét háládatos emlékezettel bé mu-
tatni el nem mulatom [TL. Onadi B. Josef gr. 
Teleki Ádámhoz. — *A levél „Francofourti ad 
Oderámban" keit]. 1854 : Pygmalion forró ölelései 
életre gerjesztik a szeretett kőszobor hideg kövét : 
a hű emlékezet múltunk szebb korára birhat e 
delejes erővel [ŰjfE 4], 

Szkî őrök ~re méltó 1736 : Fundál t vala 
aeademiát Kolosvárrá ama dicsőséges örök em-

lékezetre méltó lengyel király Báthori István, és 
ugyan Erdélynek dicsőséges fejedelme Báthory 
Kristóf [MetTr 424]. 

7. kb. megörökítés ; eternizare, perpetuare; Vere-
wigung. 1560 ; ez en lewelemet At tam en ew nekje 
ennek emlekezetyre es byzonsagara pechetemmel 
meg pechetlettet kywel zoktam ylnem [Ketesd 
K ; SLt J . 1 Bethlen Gergely nyü.]. 1562:Az ozlas, 
Es vegezes, Es Eőzze való Jgenessytes Jgy Leőnek 
. . . kynek Byzonssagara, Erőssegere, Es Emleke-
zetyre Attwk Ez Jegyzesth [K ; KP]. 1577; kynek 
emlekezetyre es byzonsagara attwk azmy leuelűnket 
peczyetŭűkel (!) meg erösytven [Méra K ; Aggm. 
C. 3]. 1657 ; az említett háboruságos időkről pedig 
ezeket emlékezetért jedzem [Kemön. 16]. 

8. említés; amintire, pomenire; Erwähnung. 
1574 : Vichey Ianos es Iffiabik zeoch Mihal, Hitek 
vten Azt valliak hogy Ez ely mwlt Napokban 
Hwszar ferench is oda leot, Leott Emlekezet 
Arról hogi Hwszar ferenchnelis volna egi ezwst 
hywelw dakos [Kv ; T J k III/3. 373]. 1585 : Lonner 
Müialy vallia . . . olaios Georgy . . . Hozzw Márton-
nál Alkut megh En feddem vala Rea myert ment 
volna oly hamar ky hazabol, felele erre, Ázt monda 
tiztessegere ereós liwtire hogy semmibe enge(m) 
hozzu Marton meg Ne(m) chalna, hane(m) vgy 
chelekednek mint Attiafiaűal, es az eo Átthia 
hazanak felet monda, hogy neke(m) megh zaba-
díttia, de hogy eóreók Arron Atta vagy Mint 
arról semmy emlekezetet ne(m) ertet t ez valló 
[Kv; T J k IV/1. 412]. 1587 En azon hwtre mon-
dom az mellyre meg eskeottem hogy en nem Em-
lekezem rea hogy sémi vegezes arról de meg czyak 
Emlekezet sem volth hogy az azzonnal Rewai 
Annánál dósban Jozag maragyon [Hadad Sz ; 
WH]. 1600: Mikor Czoma Marton Czoma Js tuannak 
az batt ia Cziki Simonak ada az vsteòt ingemet 
hiua el alkalomra s en eleóttem alkunak (!) megy 
. . . de en akkoron semmi emlekezetet ne(m) 
hallottam Czoma Js tuan feleól [Agyagfa U ; UszT 
15/21 Michael Bartalis vall.]. 1653: Ezt* nem 
akarám hátra hagyni emlékezet nélkül [ETA I , 
154 NSz. — *Egy 1651-beli, Ciprus szigeti vul-
kanikus (?) jelenséget]. 1681 a ' jobbagiokbol 
ãllo Taxasok akár mely közönseges Contributio 
alol ( : Innep Tyúk, Tyukmonj, szaraz korczo-
maert való fizetestöl, ako zab adastul : ) nem 
immunitaltatnak, hanem ha Taxa levelekben való 
resolutiob(an) signanter effelerölis emlekezet lészen 
[VhU 199]. 1753 a fel vŏ t t penznek emlekezetit 
Néhai Férjétől nem hallotta [Kraszna Sz ; Borb. 
pedig II]. 1784 : Mind azok kik Joszágot vásároltak 
. . . a Contractusokot elŏ adták de . . . azon 
Jószágról mit szolgállyon ezekben mellyek pro-
ducáltattak semmi emlekezet [Torockó; TLev. 
4/9. 12b]. 1813: a* Czéh ülyen meg atolkodott 
szó fogadatlant maga betsűletes obliben Fenyíték 
nélkűlt nem szenved, Nézettessenek meg az Arti-
culusak, mert azokban vagyon emlékezett (l) 
[Dés ; DLt 56. 21]. 1834 : A'TopáiKortsomárlásrol 
Semmi emlékezet nintsen*, holott az Instructio 
20ik potyában (!) kötelességévé tevődött [Kv ; 
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i.h. - *A t t szám-ában]. - L. még ETA I, 142, 
158. 

Szk: ~tétetik. 1753 Tekintetes Jankó Ferentz 
Ur(am) Fassiojának purizálásában két rendbeli 
Literale Instrumentumról tétetet t emlékezet [Zágon 
Hsz; Told. 37/49]. 1775/1802: a sokszor emiitett 
1743-beli Conscriptioban ezen rész Erdötskeről 
emlekezet nem tétetet t külenes nevezet vagy kü-
lenes Erdő számban azon Conscriptioban nem 
inferaltatott . . . edgyűvé erthették a Bezdédi La-
kosak ezen rész Erdötsketis a Dumbrává Grosüor 
nevezetű Erdővel [BSz; J H b LXVII/3 9 7 - 8 ] . 

9. kb. vélemény; părere; Meinung. 1689 : Az 
B : Czehett megh talaltatvan . . . Szegedi 
János . . . Remekenek követese, és ki adasa felöl 
. . . , az Betsŭletes Che is felŏlle való jo emlekezetet 
hálván Czeh Mester Urajmeknak facultas 
adatot réa hogj lieljt adgyanak eo kglk nekie 
[Kv ; öCjk]. 

10. kijelentés; declaraţie ; Áußerung. 1574 : Ka-
talin varga dauidne Azt vallia hogi Eo volt az 
zeoch pal hazanal az keresteleskor ., de semy 
gonoz Emlekezetet Nem hallót zeoch paltwl az 
hadnagiok feleol [Kv; T J k III/3. 336]. 1698: 
Azért akár ő kglme, akár más elegyicse bele az 
en emlekezetemet maga beszed gy eb (e), ez iránt 
kgd ne hidgye, mert sem kgdről sem masrol soha 
bizony ollyat ne(m) igyekeztem szollani a ki 
helytelen legyen [Szamosfva K ; Ks 98 Mikola 
László lev.]. 1737 : Nágy busulással voltam bizony 
azonis hogy Ngod i t t való által menetelét az ösz-
szel észre nem vehettem, bizony valamint s vala-
hogy csak ki vergődtem volna Ngod Udvarlására, 
kivált akkor halván Ngod Mező Szent Péteren* 
rollam való emlékezetit, de a mi nagyobb Istenes 
és kegyes irántam való szándékát, meljtőlis Isten 
ne idegenicse, hanem inkább naponként azon 
Szent indulatnak i rántam való continuatiojára 
élesztgesse Ngodat [Ne; TL. Onadi B. Josef gr. 
Teleki Ádámhoz. - *Később : Uzdisztpéter K]. 

11. bizonyságlevélben szokványossá rögzült kez-
dő-, (ritkán záró-) formulaként ; drept formula 
fixă uzualä cu care începe un înscris de adeverire; 
in Bezeugungschreiben als gebräuchlich festgesetzte 
Anfangsformel: adom jadjuk (tudásra/tudtára és) 
~ re/éré fül (mindeneknek) ; dau/däm de ştire tutu-
ror ; ich gebe/wir geben einem jeden zur Kentnis. 
1508 : Ezt my Emlekezzettre adywk vg mynth, 
fogoth Byrak* az Zwky Isthwan az ew hw-
gayual egetembe, az Ew Mwsthoha annokot, az 
Báthory Annath ky wolt az Zwky János felesege, 
meg elegytette | Thowabya ez felyul meg Mondoth 
anna ázzon ada my elewtwnk myndenekrul, az 
Zwky Jsthwannak menedeked(!) ezt my az my 
pecetewkel ezt meg erewssytotuk, es emlekezetre 
adyuk [Kv; EM X X I X , 261, 263. - *Köv. a 
nevek fels.]. 1539 My Syroky Ferennch es esth-
wan deák zwthoryak attwk emlekezetre ez 
Lewelnek zeryben, hogy az wytezlo Sombori be-
nedek, es Sombory myhal fogganak Mynketh kewz 
byroywl, es My elottewnk thewnek Illyen zerzysth* 
[Zsombor K ; MNy XL, 136. - *Köv. a zálog-
levél szöv.]. 1544: Nagy Benedek galachrol*. 

es Sombory Lazloz az Somborolb My agywk Em-
lekezetre Myndeneknek, hogy Iztrigi Myhalnak 
az Minimw dolga wolt wolna My woltwnk wona 
az dologban Vayda. Embery [MNy XXXVI, 
52. — *Szászgalac BN *Szászzsombor SzD]. 1567 : 
En Thomory Myklos. Adom Emlekezetre Myn-
deneknek kyknek Jllik . . . [Gyf; Ks]. 1573 
Ew eztelnek folwaban Lakó Barthos myhaly egy 
hazy nemes ember maior es pollyamban loko 
Benedek myklos nemes ember mynth fogoth Birak 
Agyuk emlekezetre . . . myndeneknek [Hsz ; Báb 
1]. 1578 : Adom emlekezeteol kiknek illyk 
[Dés; DLt 202]. 1590: Aggywk Emlekezetre 
mindeneknek az kiknek ülik az my leweleonknek 
rendiben [Bőnye Sz; WLt] . 1591 : Aggjük em-
lekozetre myndeneknek : az kiknek illik . . . [Msz ; 
Bál. 89]. 1606 : Aggiúk Emlekòzetre es tudasara 
mjndeneknek kiknek ülik es ez my ieleön úalo 
leueliünkòt lattiak [Köpec Hsz ; Ks 90]. 1635 
En Zeochj Mihalias (!) alias Tot t Enyeden 
lakó adom emlekezetwl mindenek (ne) k az kiknek 
illik ez léuelémnek rendiben [Ne; Dob Lev. 1/9]. 
1662 : Én Közép Szólnak Vármegyében Monoba(n) 
Lakozó Janós Deák Adom emlekezetűl mindenek-
(ne)k az kiknek illik ez Levelemben mostaniak-
(na)k es következendők (ne) k* . . eőrõkős jobbá-
gyul kötelezvén eő Ngk(na)k és posteritássinak 
magamat posteritasimmal eggyűt [Monó Sz ; BK. 
•Köv. a jb-kezeslevél szöv.]. 1828 : Alab Tulajdon 
kezeinkel Neveinket felirt kőz Bírákok, adgyuk 
tudtára és emlékezetekre mindenek(ne)k [Asz; 
Borb. I]. 1841 Mü kik aláb neveinket leírt sze-
méllyek adgyuk tudtára és örök emlékezetíre min-
deneknek akiket ezen dolog ület mostaniaknak 
és jövendőbélieknek ezen mü általiunk k é s z ü l t 
örökös tserevásárrol irt Kontraktuális levelünk-
nek rengyefben [Bözöd U ; i.h. I I ] . 1849 Alább 
nevemet irt józan elmével meg fontolva e rendeim-
mel tudtára, 's emlékezetűre adom mindeneknek 
a kiknek illik [Km ; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

O S z k : ~be (be)jő említődik, szóba kerül. 1797 : 
ezenn Helly azért jön emlékezetben, hogy annál 
inkább ki tessék valósága [Szentegyed SzD ; Wass. 
Conscr. 179—80]. 1801 ;Jó bé emlékezetbe azon 
Mezei helly, a Monasteria oldalában [Nagynyula9 
K ; DLev. 5] ~be előhoz fel/megemlít. 1606: 
Emlékezem rah hogi Veres Balasne emlekezetbe 
eleó hozta Vala vgjan hazanal hogy Mihály Vram 
el vitette volna búzaiat de en Arra ne(rn) emleke-
zem mibe vegezek, mert ne(m) igiekeztem ra j ta 
[USzT 20/221 Matthias Zabo de Hoggya nob. 
vall.] * ~be hozatik említődik, említettetik. 1681 
(A) p(ro)ventus Vasak a hunyadi számtarto 
gondviselese alá mint (!) be hordatvan ot t inuen-
tal tat tak in genere, mely dologh azért hozatik 
emlekezetb(e), hogi kételkedésb(en) ne légye(n), 
azo(n) ot t talalt vasak hol, s mint Írattak fel [VhU 
608] * ~ben forgó említett, emlegetett, szóban 
forgó. 1750 Az emlékezetben forgo Szaladasza-
lonak torkát és köveit láttam [HSzj szalad-aszaló 
al.]. 1784 Igazé hogy az emlekezetbea forgo 
heíly mely felet most a Controversia vagyon, 
és most oculatorokis examinaltattak voltis a meg. 
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nevezett Gálok banyászié volt tulajdan magok 
hajtattak volt [Torockó ; Bosla vk] ~ ben forog 
a. emlékezetben van. 1766: Még ennek előtte 
emlékezetben forgot, de meg ir t Constitutioban 
nem té te tŏdŏ t t azon jó és hasznos végezése a ' 
Városnak, hogy senkiis a ' Verŏs Kovátsok kŏzull 
sem egyszer, sem mátszor Stomp Vasakat ne 
mérészellyen tsinálni v. tsináltotni, készíteni vagy 
készíttetni a' Birak híre 's akarata nélkül [uo.; 
TLev. 9/11]. — b. sok szó esik vmiről. 1596: 
Az minemw aiandekokat zerzettwnk es oztogattunk 
az regi mod zerent, Biro uram akarattiabol, es 
az mint lehetet zalitottak is, de igen forgot em-
lékezetben az zeoniegh az az Gallér [Kv; Szám. 
6/XXIX. 138 Bachi Tamas sp k e z é v e l ] * ~ben 
hagy megörökít. 1653 : Ezeket* és csak rövideden 
akarám emlékezetben hagyni, mert látom, hogy 
már csak akkori ember síncsen, a ki ezt szemeivel 
látta volna [ETA I, 91 NSz. - *Básta 1603. 
évi Kvra való beszállását megelőző és azt követő 
eseményeket] ~ be teszi emlékezetébe vési. 1740 
k. : alázatoson kónyórgűnk Excellentiad(na)k mint 
Kglmes jo Urunk (na) k szegeny szabad szemelyeket 
ne igyekezzek Excellentiád meg rontani, hanem 
• •. el bocsáttatásunk felól méltóztassék kglmesen 
determinálni mert ha másként volna soha Excellen-
tiad Kglmes szárnyai alol magukat nem vono-
gatnok, Isten is Excellentiád kegy is (I) és Istenes 
szent Patrociniumäért Mltgs Uri Háza(na)k sok 
jóval fizetni emlekezetben tészi [TKl] * (vki) ~ben 
van vkiről megemlékeznek, vkit megemlítenek. 
1631 azt en nem tudom hogj ha emez ket leanj 
arua ha volté emlekezetbe (n) avagj ne(m) [Mv; 
MvLt 290. 51b] * ~ébe hozza magát vkinek emlé-
kezetébe idézteti magát vkivel. 1743 Kévántam 
• •. magamot emlékezetibe hozni Nagyságodnak 
[Alfalu Cs; LLt Fasc. 1 3 4 ] * ~et tesz a, emlé-
kezik, visszaemlékezik. 7606; Ennyere tudok 
emlekezetet ten(n)y az Bereczki maraduai feleól, 
Jol tudom hogy Bereczki Balint megh hala [UszT 
20/293 „Andreas Gal de Betlenfalúa lib." (60) 
vall.]. — b. említést tesz vki/vmi felől. 1582: 
Eothwea Dániel vallia . az felesege eleót teottek 
emlekezetet az bekeseg feleól, annak vtanna leót 
a’ keozteok valo haborw es rutolas [Kv; T J k 
IV/1. 76]. 1588: Az felseó Espotaly Mesteris 
teót emlekezetet zaladser feŏzetes feleól [Kv; 
TJk 1/1. 86]. 1625 : En nem tudom hogj ados 
leċt uolna Benczeŏ Peter Js tuan Deaknak testa-
mentumba sem halottam hogy J s tuan Deák em-
lékezetet teòt uolna feleŏlle [Almás U ; UszT 
131b]. 1734 mostis jo szivei szolgaltunk volna, 
de senki emlékezetet sem to t t azon dologrol, hogy 
ha penig énnék utánna vagy égyszér, vagy másszor 
élé hozodnék az Exaction tiszta szivei szolgálni 
el nèm mulattyuk [A.csernáton H s z ; Ap. Bialis 
Ferenc Apor Péternéhez]. 1737 : Nemzetes Eperjesi 
László Ur(am) eo kglme . tészen emlekezetett 
arról* [Kv; T J k XV/13. 64. - *Köv. a nyü.]. 
1753 a ' Mlgs Testans Ur . nem teszen emlé-
kezetet arany marháról Akara t tya volt . 
az Testans Urnák hogy arany marha is maradgjon 
az Mlgs Asszonnak [Harasztus TA ; Ks 14. XLIIIb] . 

1791 9. Kosár Méheket meg öletett, de Azok(na)k 
Mézét és Viaszát mire erogálta légyen. Szám adá-
sában) Sohnlt is le (!) kissebb emlékezetett se 
tészen [Körösbánya H ; Ks 108 Vegyes ir.]. 1807 : 
azon szántás pedig mellyrŏl fellyebbetske emlé-
kezetet tettem, az én űdŏmben is Controversia 
alatt vólt [KmULev. Georgius Bakos (77) mákói 
ns vall.]. 1831 : seholtis a Gnja béli Marhák ki 
tsapàngásairol, hogy azoknak viszszá térittetésekre 
nézve, kértél volna Lovat Virág Lászlótól egész 
mostanig seholl se tettél emlékezetet. Ne tétovázz 
mondgy igazat! [Dés; DLt 332. 18]. — e. kijelen-
tést/nyüatkozatot tesz, nyüatkozik. 1605 : Ieoue-
nek My eleonkben it Deua(n) az Nehay Nemes 
Janosne Laios Katha es Nemes András az fia 
Nemethi Nemes szemülyek teonek ülyen emleke-
zetet, hogy eok az zwksigtul kenzerittwen az 
Vitezleo Varadi Janosnak . . .uetettek Zaz forinthba 
zalagba Keofalubely eoreokeos es zálogos rez 
iozagokat [Déva; J H b XXVI/2], 1613: Mikor 
en velem tractaltal volna a haza menes felól*, 
akkoris nekem azon ket Nemes ember altall ülien 
keppen izentell, hogy cziak haza mennek tehát 
mindennemű suspicioboll magat expurgallia (így 1), 
enis ea conditione mentem haza, hogi mind az 
Ispanokatt, es mind az szemeljeket kik az Ispán 
előtt emlékezetet tőttenek felőled, rea keresd. 
De ha rea nem keresed, hanem alatta fekzell, az 
rut hir nevert en soha veled nem lakom egy 
nehanzor solicitaltalak felólle, hogy az r u t hir 
nenek* alatta ne fekedgiell, de mind el halgattad 
[KJ. Joan. Csanalosy ass. kezével. — *Feleség 
válasza a férjhez válóperében. bígy, de tollvétség 
nevnek (olv. névnek) h.]. 1722 k. visita(ti)o 
alkalmatosságával tőnek az i t t valo kőbőlkuti* 
becsületes emberek illyen emlekezetet1' [GörgJk 
174. - »Mezőköbölkút (K) lakosai. bKöv. a nyü.] . 
1771 : találok eŏ Kigyelmeket, kívánatos vár t 
jó egészségben mind két részrül ., megismervén 
eo kigyelmek az mulandó, a változás alá szorítta-
to t t Vüágnak ottan forgando sorsát, tevének 
mi előttünk ülyetén emlékezetett, mindketten [Kv ; 
KvRLt VII. 24 Fa jk András és felesége végr.] 

~et tétet említést tétet. 1779 : a á t am volt 
zállogban Bagóban* lévő rész Joszágomat . . . 
's erről . . Ispánlaki Joszágom meg zállagositásárol 
Die la July A(nno) 1772. költ Levélbenis emlé-
kezetett akaratom szerént tétetet t [ K v ; J H b 
XXVIII/65. - M.bagó és Ispánlaka AF] * ~ r e 
behoz emlékezetbe idéz, megemlít. 7606 : (Á nyíl-
föld dolgát) chak emlekezetre hozok be, nem az 
uegre hogj most perlenem [UszT 20/275] jó 
&~et tesz vki felől. 1653* : die 3 may elkezdém a 
malom felöli való bástyát1* rakatni És mikor 
oda jött volna ő nagysága® látni, igen csudálta. 

Ekkor jó emlékezetet te t t feleöllem minden-
ben [ETA I, 148 NSz. - *Az 1640. évre von. 
feljegyzés. LA görgényi vár bástyáját . CA fej., 
I. Rákóczi György] * mindenek ~ ér e tesz vmit 
vmit mindenki emlékezete számára megörökít. 
1793 : Mindeneknek mind ezen dolgot emlekeze-
tire tészem [Impérfva Cs; BCs] * örök ~ben 
tart örök emlékezetben őriz. 1700/1770 k. : Tek 

12 — EidéJyi magyar szótörténeti tár III. 
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Cserényi Pálné Aszszonyom Igaz Rebeka aján-
dékozott a’ Szent Andrási Ekl(esi)ának egy tiszta 
aranyjal varrott Keszkenőt, mellyben nyoltz arany 
ágak vagy (na) k. Isten őrők emlékezetben tartsa 
ez igaznak nevét [SzConscr. 46. — aSajósztandrás 
SzD]. 

emlékezetes memorabil; denkwürdig. 7676/1681 
Enis Méltosagos Eleimnek jo és dicseretes példajo-
kat előttem viselvén, nem akarom hogy ez élet-
bűi valo ki múlásom után a vUagon valami emlé-
kezetes jo hirt ne hagyak [Vh; VhU 206 Thököly 
Imre ad. lev.]. 

emlékezetpénz emlékpénz/érme; monedă/meda-
lie comemorativă; Denkmünze. 1814: Egy ezüst 
erszény s egy emlékezet pénz 5 Lőtt 1/2 Neh-
(ezék) [ K v ; Born. IV. 41]. 

emlékezetű. Csak szokványos szk-okban ; numai 
în expresü uzuale; nur in stehenden Wortver-
bindungen: boldog ~ áldott emlékű; de fericită 
amintire ; seligen/gesegneten Andenkens. 1566 : az 
zekel wassarhely* oskolabely tanuló deakoknak 
taplalasokra es oskola mesternek fyzetesere a 
bodog emlekezetw meg holt kegyelmes kyralny 
azonywnkb felseged® zerelmes annya donatioja 
zerent meltoltatott eztendewnket a zekel dezmabol 
harmad fel zaz forintot adatny [SzO II, 206—7 
ogy-i végzés. — *A mv-i. "Izabella királyné, I. 
János (Szapolyai János) választott magyar ki-
rály felesége. c János Zsigmond, az önálló erdélyi 
fejedelemség megszervezője]. 1588 ez vy poten-
t iat Nem zenwedte az my bodogh emlekezeteo 
Birank Ferenczi Antal [Kv; TanJk V/3. 83]. 
1590 : mikoro(n) Vr Jsten az mi bodogh Emleke-
zetw feiedelmeonket Js tuan kiralt* mikor Lengely 
kiralysagra valaztak talaltuk volt megh keonieor-
gesseonk altal . . . leveletis Igere [UszT. — 
•Báthory Istvánt 1576-ban válsztották lengyel 
királlyá]. 1610/1631 : az I(ste)nben el niughott 
bodog einlekezetó felges bethlen Gábor fejedel-
meönk [Gerend T A ; J H b XXXIX/11]. 1639: 
Az bodog Emlekezetw Néhai Bathorj Istuan Ki 
lengyel Orszagnakis királlyá uolt [Vajdasztiván 
MT; Borb. I]. 1662/1681 Boldogh emlekezetű 
Eleimnek kivált képen valo nyomdokit igyekezem 
mindenekben el követni [Vh; VhU 333 Zolyomi 
Miklós ad. lev.]. 1699 : Támaszon Kgld(ne)k olly 
szives jo akarókat mint nékem volt a Boldog 
emlékezetű, Soha Tűllem nem felejthető Vr volt 
az én árvaságomban az én árva házamnak, mellyet 
énis szívesen kesergek [Krakkó A F ; Ks 96 Árva 
Wér Judi t Gyerőfi Borbárához]. 1728: Néhai 
boldog emlékezetű Vr Naláczi István Vr [Perkász 
H ; BK sub nro 137] dicső 1803 Ditső 
emlékezetű Felséges Fejedelem Aszszonyunk Má-
ria Thresia (l) égy Kegyelmes Rescriptuma által 
. . . a Bányászokat, es Ertz Míveseket tőbb az 
előtt gyakorlasba volt praestatioktol es Szolgálat 
nemeitől immunitalni méltóztatott [Torockó; TLev. 
15/&] 1608 az io Jsten az io Emleke-
zeteo Báthory Gábor Feyedelem altal az teoruyn-

nek u ta t adua(n) . . . Haller Gábort Euocaltuk 
vala [Kv; J H b XXVI/49]. 1621 : feő Biro Gellien 
Jmreh vramnak eő kglmenek . . . megh engettek 
eő kglmek, hogj az Templumba(n) az eő kglme 
Jo emlekezetw Attia koporsojaba(n) temettessek, 
az Istenben el niűgot Gellien Jmrehne Aszoniom-
nak holt Teste [Kv; TanJk II] . 1678-1683 : 
azért edes Giermekim . . . ha azt akarjatok, hogi 
regi io emlekezetű előtők dicziretes neveknek, 
megh mocskoloiok ne legietek, Feljetek az 
Is(te)nt [Ks Kornis Gáspár keze írása] * nagy 
~. 1668 : Colos vármegjében lévő Erked es Solymos 
nevű falukat az nagy emlekezetű Bethlen Gábor 
Fejedelem adta volt Istenben ell nyugott Szár-
hegyi Lázár István Vr(na)k őrőkősőn [Szászrégen 
MT; LLt]. 1718/1781 : Néhai Tekintetes Nagyságos 
Rátz Kristina Aszszonynak . . . az régi nagy 
emlékezetű Tárnok Matskási famíliából le ágazott 
immediatta Successionak legitimus Haeressei és 
pjsteritassi [ JHb LXXI/482]. 

A jó - és nagy - szk stilisztikai szerepét tekintve lénye-
gében ugyanolyan jellegű és jel-û, mint a fennebb értelmezett 
boldog — formula. 

emlékezhetés emlékezőképesség; capacitatea de 
a-şi aminti, memorie ; Erinnerungsf ähigheit, Gedä-
chtnis. 1772 : eő Excellentiaja Malma épittesit . . . 
a’ 80 esztendősek nem tudhat ták, ezek aetássok 
s emlékezhetések előtt esvén [Kük. ; J H b LXVII/ 
/248]: 

emlékezhetik I . visszaemlékezhetik, emlékezeté-
ben felidézhet vmi t ; a-şi putea aduce aminte (de 
ceva), a-şi putea reaminti; sich an jn/etw. (zurück) 
erinnern können. 1560 az ew kewlchegeeth . . . 
ha mşlthonak Jtelyk hath azokrol Lagistromokath 
. . . hozhasson, Nemellyeketh Embery Byzonssagal-
es megh Byzonythasson Ees azon kywewl walo 
kylemb kylemb fele k (ew >lthsegewth mellyekrewl 
Byzonyal Nem Emlekewzhethyk [Dés ; SLt AB. 3]. 
1600 : Hogy en emlekezhete(m) rea, en mindenkor 
Fekete Balaseeknak hallotta(m) s tu t t am lenni*, 
eök bírtak, es a kinek a fwwit penze(n) akartak 
adni, eök at tak [UszT 15/87 „Zaz János, Kaidich 
faluib Zabad Zekely" vall. — *A szénafüvet. 
bKadicsfva (U) lakosa]. 1624 Valamiteol fogua 
ra emlekezhetü(n)k tudgiuk azt hogy az valto 
retet mindenkor Zentgeorgyheoz birtak [Maros-
sztgyörgy MT; EHA]. 1635 akor ideoben egj 
kas szenet astak el emlekezetre, de mely helien 
astak zinten nem emlekezhetem s araniozhatom 
[Bélafva Hsz; HSzjP Gara Mihaly (70) pp vaU.]. 
1653 Semmire nem emlékezhetem hogy hallot-
tam volna, mit forgattak volna a déési gyűlésben 
[ETA I, 87 NSz]. 1744 : Czifra Jánost nem is-
mértem, . . . s arra Se emlékezhetem hogy ki 
részire valo Jobbagynak hallot tam lenni [Perecsen 
Sz; TKl Martinus Balla (51) jb vall.]. 1753/1781 
nem emlékezhetünk reá hogy tsak egy hét alatt is 
hány grán (!)]arannyat percipiált* [Nagyalmás H ; 
VhU 224. - *Az aranybányából.] 1812 Ekkor 
e' mindjárt vagy azután igen kevés idővel már 
jol nem emlékezhetem [Héderfája K K ; IB. Molnár 
György (58) ref. esp. vall.]. 
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2. emlékezetében lehet, vmit emlékezetében őriz-
het ; a-i putea fi ín amintirea cuiva, a putea păstra 
ceva ín memorie; in Erinnerung habén können, 
sich an etw/jn erinnern können. 1573 k.: Emlo-
kozhetyk (!) ty Ktok, az En Ennek elotthe való, 
hyw zolgalatomrol my(n)t zolgalatal zolgaltam 
az Éghez varast medeg az ur isten Éppen Em-
borsegembe megh tartoth, de Jmar mostan az 
hatalmas Jsten az w Jo voltabol megh ostorozot, 
es Nagy Chapast veteot reyam az ghutta wtesnek 
Myatta [Kv; T J k III/3. 226b]. 1584 : alazatoson 
yelenthetem felseged . meg emlekozhethjk 
felseged rola az thawaly ezthendoben . akor 
ys yelenthethem wala few okath oda menisemnek 
[Komlód K ; WLt Petrichewich Kozma lev.]. 
1596: Emlékezhetik kegmed rea, ennekeleotte 
is michioda zeretettel intettewk kegmedet, hogy 
az my zerelmes Atiankfiara ot t oly gondot wl-
selne hogy semmibeol fogiatkozasa ne lenne 
[Déva; Törzs. fej.]. 1676 Emlékezhetik bölczen 
Kgmetek mikeppen Bek János Uram az 
megh holt örögbik Bek János Jobbat tyank hazat 
• • •. az házhoz my is verek és Condíúisionalis 
Attyafiak leúen, hírünk 's akaratúnk ellen contra 
sòlemnem nostram contradictionem, per Con-
eambiúm Bek Peternek at ta permútalta [Kv; 
KvLt Vegyes I I I ] . 7698 : emlékezhetik kgylmed 
féá édes Praedicator Uram, mennyészer tőttem 
Ígéretet felőle hogy az nyavalyás szolgámat Maj-
lát Mártont manumittalom fel szabaditom holtom 
után [SLt Al. 50 Ebeni Judi t nyil.]. 

O Szk : amióta ~ amióta eszét tudja . 1793: 
'a mivolta én emlékezhetem . . eŏ Nga földén 
laktanak* [Szüágycseh; TKhf 13. 34 Lázok 
Miklós (40) r. jb vall. - aTi. a Sorbán nevű 
jb-ok]. 

emlékezik 1. emlékszik; a-şi amint i ; sich erin-
nern. 1568: Valentinus zy gyarto . fass(us) 
est in hunc modu(m) Erre Jol Emlekezem hogy 
2ygyarto András es en azt fogattuk, hogy az 
aruak tartasara soha semyt ne vegywnk [Kv; 
TJk IU/1. 175]. 1572 : az Negyedyk Thanw 
• • • az hatar keore nem Emlekezik de Byzonnyal 
Twggia hog' az Arokigh Desy hathar [Dés; DLt 
184]. 1582: Enreol Jol Emlekezywnk hogy 
hyttak wala mynket az Coloswary Byrak es 
Tanaczy vraynk valamy vysz Thorlasnak meg 
latasara [Kv; KvLt VII/42 km-i konv. oki.]. 
1589 : Arolis nem Emlekezem hogy zoltak volna 
en hallasomra hogy valaha az Eotwen forinthoth 
• • • neky vdeowel valaha tartoznék meg fizetni 
[Hadad Sz ; WH]. 1590 : m j azra nem emlekeözwnk 
hogy my senkith zabadsagban ta r to t thűnk wolna 
[Szu; UszT]. 1593 : zantotta(m) azban az feold-
ben de arra nem Emiikezem meddig zantottuk 
es az barazdaia meddig volt [M.fráta K ; SLt 
S. 39 Kys Istuan vall.] | Engemeth nem Emle-
keözeöm rea hogy teörueniheŏz hit tal volna 
[Szu; UszT 9/46]. 7606 ; Az m j ezembe ju t ez 

kerdesekben erre emlekezem [UszT 20/144 „Geor-
gius Nagj de Kadiczfalúa" pp vall.]. 1610: Tu-
dom azt hogj az hol most Domokos Albert lakik, 

megh mikor alfalu Jobagisagban nem vala es, 
de ugyan Lazar Jstua(n) Jobagja lakjk uala 
azon az heljen en arra emlekezem [Csomafva 
Cs; Törzs. - Nagi Mihalj (50) nb vall.]. 1615: 
tudo(m) az (!) hogy Király Giorgytűl Becz Paine 
Aszoniom, az Bartaek szegit uegit meg uet te 
uala, ugy emlékózóm rea hogy Négy szaz forin-
to(n) [Szentsimon Cs; BLt 3 „zent Simoni András 
Miklós" (60) lib. vall.]. 1627 : Az király singivei 
való meresre nem emlekezik [HSzj királyi sing 
al.]. 1641 a vizek annyira megáradtanak die 
30a, hogy öreg emberek is hasonló árvizekre 
nem emlékeznek . . . , nékem Szüasban való za-
bomat, alakoromnak egy részit, kölesemet el-
nyomta [ETA IV, 61 Haller Gábor naplója. — 
aJúliusi bejegyzés]. 1707 arra nem emiikezem 
[Dés; DLt 488]. 1726: emlekezemis valamj 
vékonyon [Keresed TA ; Borb.]. 7737 : Fül hegyei 
halottam de kitől nem emlékezem zugatt ják 
eztis az emberek4 [Sövényfva K K ; Bora. X X X I X . 
16 G. Simon (52) jb vall. - aKöv. a nyil.]. 
1746 : (A malom) régi ó malom, nem is emlekezem 
reá hogy a' mikorban azon helyre a’ mellyen 
ma is áll építtetett [Ádámos K K ; J H b XIX/7] . 
1777 Etzken Miklóst nem esmértem . . a ' 
Fijára Jánosra sem emlékezem [Albis Hsz ; BLev.]. 
1792 vüágoson nem emlékezem réá [U; Borb. 
II] . 1812 : Domokos vagy Klára napjáné bizo-
nyoson nem emlékezem, mert mind a ' ké t neve-
zetes napon egyben jővések volt a ' tisztelt Fe-
leknek [Héderfája K K ; IB]. 1843: A ' meg lán-
tzolt Czigány lábára lakatot, vagy szemző fá t 
tettem, arra nem emlékezem [Bágyon T A ; KLev. 
Bottyán Mihály (38) vall]. - L. még ETA I , 
104; MetTr 4 3 7 - 8 . 

X,. még az emlékszik címszót is. 

Szk : amennyi/ami időre ~. 1625 az my 
ideore en emlekezeom . . . iobagisagat ne(m) 
tudom [Hermány U ; UszT 171a]. 1666 Az 
meny ûdòre en emlekezem bizonyoso(n) tudom 
az Apamtolis igy hallottam hogy Homorod S z : 
Pali Molnár András . . . Kornis Margith Aszszon-
nak eŏs Jobbagya uolt [Homoródsztpál U ; BLt 
11 Tŏrŏk Balinth (50) pp vall.] * ami időtől 

fogván rá ~. 7682 Tudom azt vilagosson hogy 
az mi edőtől fogvan en rá emlekezem szabadosson 
korcsomaroltatot akar mi idő koraban bort Sinka 
Georgy mind sokadalomkor es egyeb időbenis 
[Kibéd MT; DLev. 5. 1] * amint rá ~ em-
lékezete szerint. 1632 az tehe(n) az min t rea 
emlekezem veres alacz, konia uala [Mv; MvLt 
290. 90b] * amióta)(a)miótátóljmitől fogva (rá) ~ 
amióta eszét tudja . 7569: az kynchyes veöl-
giet myteol fogwa Emlekezem, Eòk byr tak az 
Madarasy házhoz [Mezőbánd MT; VLt 7/692]. 
1614/1616: igaz htitöm szerent túdom hogy 
kértük töle az praedicator esztendőkre rendel-
tetet nyoltz nyoltz szaz kö sokat. Annak elŏt-
teis, mioltatul fogva en emlekezem, mindenkor 
meg adtak, vagy soúl vagy penszül [RDL I . 
100 „Steph. Gyöngyossj camerarius salis fod. 
Colosiensis" vall.]. 1618 : en az mi oltatűl fogűan. 
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rea tudok emlekezni, mind éltig ŭgi tudtam, 
hogi az Baluani Balas Giĕpwie . . . , mostis ugi 
Emlekezem rea [Vajdasztiván MT; EMLt „Vasi 
János Alia farkas ŭram Jobagia" (56) vall.]. 
7622 Lowaz telkinek negy Dombiat az miolta 
fogwa tudom es emlekezem rea Apátihoz elte 
az megh holt Kabos Pal Vram [Dellőapáti SzD ; 
EHA] -fc amióta (rá) ~. 1598 : Amiolta emle-
kezem azt a peres feoldet mind eltigh Coloswar-
hoz bekesegese(n) birtak [Kv; T J k V/l . 192]. 
7614/1616 Az u j Biro tétel poharara eleitől 

iogua volt rendelúe szaz kŏ soo, aztis mindenkor 
annúatim és miolta en rea emlekezem meg attak* 
[Torda; RDL I. 100. — *Ti. a kolosi só-aren-
dátorok Kolozson]. 1617 Kajczia Balas az Koz-
masi az mi olta En rea Emlekezem Becz Paine 
Azzoniomat vgj szolgalta mint Jobagy az Mihalj 
Vajda k j Jeouetelejgh [Kozmás Cs; BLt 3]. 
1623 : az oltatol fogua az miolta ra emiekezöm 
{Kobátfva U ; Pf]. 1650 : az poros* aroknak az 
vjze az myklos ferencz Eoroksegen Ja r t altal 
mjolta rea Emlekŏzŏm [Gagy U ; "UszT 8/64. 
•58a. — *Olv.: pörös] | az miolta rea emkezem 
[Sárpatak MT; KvAKt 340]. 1797 lehet hogy 
a ' régi űdőben Csíkos Érgének hívattatott , de 
már és ennek előtte is miolta tsak emlékezem 
la Sztanyistének neveztetik [Dengeleg SzD; 
EHA Bontzigyán Toagyer (56) vall.] * soha 
nem ~ . 1590 Warosul eó kgmek ighen megh 
Zendwltenek az Espotaly Mesteren Baloghy Far-
kason, hogy az Espotalyban megh gyermeke-
sedet volna, holot soha Nem emlekeznek ez eleót 
hogy abba az Espotalyba gyermekes ember lakot 
volna [Kv; T a n J k 1/1. 128—9]. 1600 Hogy 
walaki birta wolna azth az eöreöksigeth Bárt ha 
Mathiasnal es fiainal egyeb, soha nem emleke-
.ze(m) [UszT 15/89 „Zabo Sebestien Wdwarhely" 
(74) vall.]. 1736 Az nagy ha j igen igen ritka 
-volt, sőt soha nem emlékezem, hogy ifjú legényt 
nagy hajjal lát tam volna, de hogy azt hátul vagy 
.sinórral vagy pántlikával megkötötték volna, 
mint a lófarkát [MetTr 354] valamitől fogva 
*á 1682 Valamitől fogva én rá emlekezem 
Sinka vramek(na)k szabados korcsomarlasok volt 
akar mellyik időben is [Makfva MT; DLev. 5. 1]. 

2. szól, említést tesz; a spune/zice/aminti; 
sagen, sprechen. 1568 Georgius Veeg . . fassus 
est ennekem monda Balog Jmreh, Meg en-
nekem tartoznék to th ferenc zaz forintal, es en 
mondek neky, Jere hoza most Emlekeztesd Rea, 
el îowe velem Balog Jmre, de semyth ez felöl 
nem Emlekezek Toth ferenchnek. hanem en 
zolek az vtan Toth ferenchnek e dolog felöl [Kv; 
T J k I I I / l . 177]. 1570: Thywadar varta 
hogy ha János kenez Theorwenre hya. De eotet 
ne(m) hit ta sem Nem Emlekezet neky rola, hane(m) 
Ez mynap Rea panazlot hercegh Antal vramnak 
hogy hyt ta Biro pechetywel nem Jeot [Kv; 
T J k III/2. 12]. 1591 Lattam azt hogi zwnetlen 
forgottak Aztalos Imrehne hazanal mind Dra-
bant, mind Deák, kireol az Capitannakis emle-
keztem, az Capitan mégis feddette rolla [Kv; 
TJk V/l . 83]. 1737 : mint conservaltassék 

a' Nemes Székelly Natio kőzött a’ Szegény 
kŏz rend, az ülyen Vakmerőségben el bizalko-
dottak ellen, emlekezik az App. P Tertia Tit. 
74 Art. 4to [Darlac K K ; Ap. 2]. - L. még 
ETA I, 33, 95; MKsz 1896. 356. 

3. szót e j t ; a pomeni/scăpa o vorbă; ein Wort 
über etw. fallen lassen. 1582 : Nemes Gergel 
mikoron en hazamnal volna emlekezink Jygiarto 
Giorne felöl az bezjd sok Lon koztwnk de enne-
ke(m) mind az eze(m)be(n) ne(ni) Juo t t (!) ha-
nem azkirel emlekezem em (!) lüek szerent megh 
mo(n)dom [ K v ; T J k IV/1. 58d]. 1653 Fel-
kiáltották vala pedig tanács végzéséből ugyan: 
„hogy ha valaki az elfutás felöli csak emlékeznék 
is, avagy el akarna futni, tehát azt mindjárt 
levágják s marhájából sákmányt vessenek-' [ETA 
I, 98 NSz]. 

4. megemlékezik; a aminti de cineva/ceva, 
a pomeni pe cineva/ceva; einer Sache gedenken. 
1591 wtolso dolgaimrol akarok emlekeznem 
es valamy rendelestis tennem [Gyf; Bál. 93]. 
1596 ; odafelis emlekeztem az Monostor kapunal 

valo foliamnak az rostellianak az vásárol, miért 
hogj akkor 9 penzre akaria vala eggjket tudn 
az lakatos, dragallottam most penigh mint hog] 
tsak 8 pénzt ker megh fizettem az 11 vasért í 
- d 88 [Kv; Szám. 6/XXLX. 82 Bachi Tamás 
sp kezével]. 7653 Vagyon azért hátra, hogy 
valamit emlékezzem egy néhány szóval a cal-
vinista atyafiak idejéről is, mikor és ki által 
lépett bé "Erdélybe ez az értelem [ETA I, 33 
NSz]. 7764/1765 édes Feleségem és édes Gyer-
mekeim emlekezzetek gyakorta Szegeny bűnös 
Lelkemről imádkozzatok, alamisnálkodgyatok é-
rettem meg jutalmazza az Isten néktek az őrők 
Ditsőségben [Kóród K K ; Ks 14. XLI I Ia Kornis 
Ferenc végr.]. 1775/1802 arról nem emlékeznek 
Fassiojakban hogy látták volna amikor a Sala-
moni Ember azon Pojánárol a Bezdédi Bírónak 
a Portio Pénzt meg fizette volna [BSz; J H b 
LXVII/3. 124]. 

5. visszaemlékezik; a-şi aduce aminte (de ceva) ; 
sich an jn/etw. erinnern. 1693 En gyermek valék 
mikor el aluttam vala o t t egy kőrtvely fa 
alatt, s Magyari Mihaly farb(a) űte s azt monda 
hogy ezért űtelek megh hogy emlekezel rea mert 
i t t az Uram széna fuvinek vagy retinek hatara 
ennél a' kőrtvely fánál, de az most el veszett 
onnét [Cege SzD; Wass. Kocsi Is tván (35) vall.]. 

Ha. 1623 emlekŏzik [Kobátfva U Pf]. 

emlékeztet 1. vki emlékezetébe idéz, eszébe 
j u t t a t ; a-şi aduce cuiva aminte ; jn an etw. erin-
nern. 1568 : en mondek neky, Jere hoza most 
Emlekeztesd Rea* [Kv; T J k I I I / l . 177. -
ftAdósságára]. 1572 Aztis vallia fwztesy* hogy 
Eotet Mostanságal Emlekeztety volt arról La-
katos Balintne hogy meg Bezellete volna eze-
leotis Neky hogi eomaga terden alwa Syrwan 
keowette volna meg fia kepebe [Kv ; T J k III/3. 
31. — 'Keresztneve i.h. m á s u t t : Ferench]. 1610 . 
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Az A. emlekezteti az J(nctus) t : hogi Atiafiat 
Kedey Jánost keuanta volt zembe az Jteol, Sis-
tallia [UszT 12b]. 7629 ; Kis János Deák Ura(m) 
• •. fassus est En miuel Deák leuen, sok ideigh 
való dolgát hogj el ne felejczek fel szoktam irni, 
es az emlekeztett az el mult dologra nylua(n), 
de az peresek(ne)k dolgok, minden reszeben 
mint forgot, miuel nem volta(m) keöteles szamot 
rea tartani, megh feletkezhettem [Mv; MvLt 
290. 174a]. 1713 Kelletik . . . jo igiretire emlekez-
tetnem [Méra K ; Aggm. A. 98]. 1736 : az násznagy 
emlékeztette az örömatyát, azelőtt való időben 
megígérték volt az vőlegénynek leányokot, azért 
haza kérte az vőlegénynek [MetTr 382]. 1831 
Dregán Vonutz arra emlékezteti Tóth Pétert, 
hogy azon ejtzaka 11 ora tájban, mind ketten 
Ábelhez a Fogadoshoz mentek [Dés; DLt 3 3 2 - 3 ] . 

3. kb. vki emlékezetét segítgeti; a stimula 
memória cuiva, a-i aduce aminte cuiva (de) ceva; 
jn an etw. erinnern. 1778 EtzkenMoses . i t t 
Albisban Inquisitiott peragaltatott az Balo András 
házánál Miklós Ferentz Uram a 3rom Regiu-
Şokkal Collateraliter ben ült hol a Regiusokot 
*gazgatta, hol pedig az Pátenseket emlekeztette 
s igazgatta [Albis Hsz; BLev.]. 

3. figyelmeztet; a-i atrage cuiva a tenţ ia ; jn 
an etw. mahnen. 1685 eo kgk emlekeztetik 
seot admonealtattyak megh mondot Gyŏrŏfi 
György Ur(am)at arra hogj eo kglme jol megh 
gondolkodgyek, es előtte Visellye aszt a Contrac-
tust, melly az eo kgk edes elejek . . . Néhai Gyŏ-
rŏfi János es Tholdalaghi Borbara Aszony kŏzŏ t 

lőtt volt [Désfva K K ; Ks 4. 1]. 

emlékeztetćs-levél bizonyságlevél, tanúsítvány 
atestare, scrisoare de adeverire; Bezeugungs-
sehreiben, Besckeinigung. 1756 Emlekeztetes-
ievel [MkF]. 

A fogott bíráktól v. hivatalos személyektől vmllyen magán-
jogi ügyben v. vmely hivatalos ténykedésről szokványos alaki 
küJsőségekkel, az ügy, ill. a ténykedés részletező előadásával 
kiállított tanúsítvány. Az ilyen irat megjelölésére csak ritkán, 
^ t l e g csak ez alkalommal használhatták a címszóbeli elne-
vezést, az értelmezésben adott első megnevezés volt a régi-
b b e n közkeletű (I*. bixonyságlevél al.). 

emlékeztethet a-i putea aduce cuiva aminte; 
Jn an etw. erinnern können. 1595 (A) veghzest 
es gondwiselest ha Az Capitan vagy tizedes el 
halgatna. Az tanach ez ülie(n)t Az gondwlselet-
lensegert, zabadon megh dorgálhasson (ígyl), 
es hwtire emlekeztethessen, Seot ha az gond-
viseletlensegh Nagiob lenne megh is karosithassak 
ez ülie(n) vigiazatla(n) Capitant tizedest [Kv 
TanJk 1/1. 251]. 

emlékeztető. Csak szk-ban: ~ bitó kb. bizony-
ságlevél-adó bíró; jude care eliberează scrisoare 
de adeverire; Richter, der das Bezeugungschreiben 
ausfertigt. 1607 My kic vagiunk ez Dologban 
fogót Birak Maros szekben Atos falva(n) lakó 
Ris Demeter es Lazlo Ambr(us) Nemes emberek 

• • ugj mint ez ala megh irt dolgoknak emlekez-
teteő Birai [DLev. 2 XVIB. 1] * - levél bi-

zonyságlevél, tanúsítvány; scrisoare de adeve-
rire, atestare; Bezeugungschreiben. 1748 Adjuk 
mindeneknek ez mű emlékeztető Levelűnkőt* 
[Etéd U ; NkF. - 'Alább Levelünket alakban 
is]. — L. még bizonyságlevél al. és az emlékez-
tetés-levél címszó jegyzetét. 

emlékirat 1. memoár; memorü, memóriái; E-
rinnerungen, Memoiren. 1854 a „Hét i L a p ' 

báró Naláczi Józsefnak emlék iratait közié 
. . . szunnyadó írni akaratomat föiébreszté [ÚjfE 5]. 

2. kb. emlékeztető-irat, emléklap; foaie/fÜă co-
memorativă; Denk/Erinnerungsblatt. 1871 A 
torony kicsi gombjában is van emlék irat [Bur-
jánosóbuda K ; RAk 117]. 

A címszóbeli megnevezés az építés körülményeire, az épít-
tető közösség akkortáibeli tisztségviselőire utaló, a (tempkãn)-
torony gombjában eine y vrtt emlékeztető-iratra vonatkoadk. 

emlékpénz emlékérme ; medalie comemorativá; 
Denkmünze. 1837 Égy nagy emlék pénz Loth 
13 4/16 | Vesselényi emlék pénze [Szentbenedek 
SzD; Ks 88. 20. 34]. 1855 A’ Császár házas-
ságára vert emlékpénzt megváltani [M.bikal K ; 
RAk 55 esp. kl kiv.]. 

emlékszik a-şi aduce aminte; sich erinnern. 
1767 hány kalangya lett, vagyis liáay Asztag 
rakatott belőllek. Nem emlékszem [Kóród K K ; 
Ks 19/1. 6]. 1853 Ha bõvöbben emlékszik Néni, 
méltóztasson ki irni [Kv; Kp II . 138 Újfalvi 
Sándor Kispál Lászlóné Mátéh Klárához] 
L. még emlékezik 1. al. is. 

említ 1. emlékszik; a-şi aduce aminte; sich 
erinnern. 1562 1554 esztendőben egész Erdély-
ben egy igen nagy döghalál lőn, kinél nagyobbat 
emberi emlékezet soha nem tudhat emiitteni 
[ETA I, 16 BS]. 1571 Emlekezzek meg ty ke-
gielmetek országul kywaltkeppen ty kegielmetek 
keozzul a kyk regy udeot einlitenek, mi nemy 
allapatban az zekelseg állapattia volt [SzO II , 
322 a székelység panasza az ogy-hez]. 1619 : 
Hogj en ez uüagot wsmereni. említem az olta 
mind Beczj* Pal Jobbagia uolt feneò szegy Gal 
[BLt 3 Nagy Peter Tusnadjb (75) jb vall. — *Olv.: 
Becz. bCs]. 

Szk : amennyi időt ~ kb. ameddig emlékezete 
el/felér. 1613 : En Vgj tudo(in) hogy mig Ele 
Fazakas Gergel es az meny Jdőt t en emlitek 
mindeltig Becz Palt szolgala [BLt 3 „Mich. Tan-
czos de Zent Georgy* (80) lib. vall. — »Cs] \ 
Vgj tudo(m) hogi az meny idött emlitek mjñd 
Becz Palt zolgala Fazakas Gergel es Lörinczes* 
az fia Bech emrehet [i.h. Gregorius Cziszer (60) 
pix. és Petr(us) Lukacz (50) lib. vall. — *Olv. 
Lőrincz es]. 1617 Az Meni Ideot en Emlj tek 
Tudom, hogj Simo(n) János Az Simo(n) Thamas 
Apía, Becz Palt, es Becz Palnet szolgálták, hol-
táig [Kozmás Cs; i.h. Lestian Ferencz (50) pp 
vall] | Tudo(m) hogj Boldisar Peter az Tusnadj* 
az meni Jdeot Emljtek Vgj szolgait mint Jobagy, 
Nem Volt Donatios Jobagy [i.h. „Petrus L{ite)~ 
ratus de szentgeorgyb Vice Capi(taneus) Sedis 
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siculj(calis) Csik Gergio et Kazon" (70) vall. — 
bCs] * amigjmióta emberi emlékezetetjemberi kort/ 

ember kort ~ kb. amióta embersorba került, amióta 
eszét tudja . 1598 En azt tudom ez dologban 
hogy miolta en Ember j Emlekezöteth Emliteök 
azolta Zabo Jmreh birta azt az peres zekeöth* 
[Szu; UszT 12/8. — a Ér t sd : templomi ülőhelyet]. 
1607 : Az fozto Demeter es Kereztes menyhart 
eoreoketis, az Beldjek bjr tak miolta en ember-
kort emlittek [Uzon Hsz ; BLt]. 7608 ; az mig 
w élt es emberj kort einlit, űgj emlekezik rea 
hogi Kornis Farkas vram birta az musnay io-
szagott [Muzsna U ; TSb 21] •)(- amiótajamitől 
fogva ~ i amióta tud róla. 7570 ; az Mjolta Ew 
Emliti azulta az Zena fenekbeli feoldeket, gya-
lakwti hatarba es oda valónak tu t ta [Gyala-
kuta MT; Bál. 1]. 7586: Az myteol fogwa en 
emlite(m) ez peres feólden senkinek semmy Ip-
pewlety nem volt . . . mindenkor keóz pasyttba 
Állott [Kisfalud K K ; J H b XX/48]. 7593 ; Toth-
falwn Alol walo Ret az Pathakon Jnnet az Chyere 
Alat Mindütig az Myoltha wk Emiitik Zwlkerekja 

hatar [ JHbK IX/26. - aSzükerék SzD]. 1602: 
Miolta Kechetet emlitem azűlta ot kert ne(m) 
<volt> hane(m) mi(n)denkor szabad v t wolt 
ot t [UszT 16/10] * emberi emlékezetet 1606: 
hogj emberi emlekezetet emlitek mindékor (!) 
keczeti birodalo(m), s zallas hely uolt az az Veres 
patak neuy hely [i.h. 20]68 „Georgius Nagi de 
Benceda" (45) pp vall. - aU]. 

2. megemlít; a aminti/pomeni; erwähnen. 1578 : 
Emiitette hogy abból az Eoreoksegbeol vittek 
egy leant Chykba, es arra Az leanra jarando 
ez az Eoreokseg [Amadéfva Cs; Eszt-Mk]. 1584 : 
Eothweos Balas A(lia)s Henzel fatetur egy 
zolgam Balint zeoleopaztorom 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]. 1607: (Varga Birtalan) 
fekete Janosne Azzoniomot Ingie(n) sem emljteotte 
[Mv; MvLt 290. 439a]. 7773; Gyermekségem-
béli diaetámról írni haszontalanság, említem csak, 
hogy igen kicsiny koromban két cápon, kis sze-
keren vittek volt Felső-Búnra és o t t engem 
megrészegítettek, melyet nehezen szenvedtem 
[Bethlenŏnél.2 127—8]. 1810: elébbis emlitém 
[Dés; DLt 82]. 1812: Fennebb elfelejtettem 
emliteni. Magam jővén a Jószággal a Bőződi 
Erdőről Lát tam hogy a Maurer Ur(am) négy 
Lovas kotsija . . . megterhelve ment Kelemen-
telkére [Héderfája K K ; IB. „Takáts Joseff 
(45) gr. I. Bethlen Sámuel tisztje“-nek vall.]. 

3. felemlít/hoz; a invoca; Erwähnung tun. 
1733: ha az Vr Bat tyam vram írásom Conti-
nentiaji(na)k annual minden pimetumi szerint 
kész leszek mindayarást (!) Finalis Qvietantiat 
adni hogy Bat tyám Vramtol semmit azon esz-
tendők(ne)k el folyása alatt lehető praetensiok-
ban nemis emiétek [TKl Teleki Sámuel lev.]. 

4. előhoz, szóba hoz ; a aduce vorba despre 
ceva; vorbringen. 1573: Kalachsiteo ferencz 

Azt vallia hogi mykor testamentumot tennfr 
puskar, Eo emlity eleotte az elebi feleseget ha 
vagion valamy gongia az feleol [Kv ; T J k III/3. 
170]. 1654 az pap tanczot emlite, es pirongato-
szókkal szol uala [BLt 7]. 

5. szól vmiről; a vorbi despre ceva; über etw 
reden, sprechen. 1612/1613: (A gyermeket) k 
czinalta volna nem emljte [Szászzsombor SzD; 
K J ] . 1643: mikipp<en tuz hu>lvan az Egbwl 
Templomu(n)kra, ki miat hirtelensigel Tornjunkis 
mind<en ezkeŏz)eŏkkel remintelenwl czak 
nem egi Ora alatt mikippen puztulanak el, 
melliet Kegls Vrunk Nagod elŏt szomorua(n) 
emlitwnk [Dés; DLt 408 a dési tanács I. Bethlen 
Istvánhoz]. 1653 mivel a déési gyűlést emlitém 
feljebb, valamit akarok írni rolla [ETA I , 87 
NSz]. 

6. szól vmi mia t t ; a aduce în vorbă, a ridica 
o chestiune/problemă; über etw. sprechen. 1595: 
27. Április Az hidelwei Wraim emlitek az Na-
dasso(n) valo hid czinalassat: vetettem . . . 8. 
zaal Tölgy fat, tzöúeknek es h jdra valo Altal 
fanak [Kv; Szám. 6/XVIIa. 12 if j . Heltai Gáspár 
sp kezével]. 

7. emleget; a tot aminti/pomeni; öfters er-
wähnen. 1795: ez egyet még sem szűnöm nem 
említteni [Elekes AF BK]. 

8. mond; a spune; sagen. 1582 : Veres Imreh 
vallia, Egizer . . . Talalam eleól Cassay Azzont 
a ' Mezeon . . . , Emlithe hog eó fwwezte volna 
megh poztometheo Martont [Kv ; T J k IV/1. 
108]. 1831 : Toth Peter igy felel . . . Dregán Vo-
nutznak: Nem jol beszéli Kend Vonutz, mert 
a mely ejtzakát emlitti Kend, a sokkal az eíött 
volt [Dés; DLt 332. 3]. 

említés. Csak szk-ban: ~be hozatik megemlít-
tetik ; fi amintit/pomenit; erwähnt werden. 
1844: Említésbe hozatott Szép Ferentz mes-
tertársunk, által hogy a mult hónapnak egyik 
Szombattyán, midőn hites kötelességéből kifő* 
jolag az árulás végett ki tet t edényeket visgálta, 
akkor tőbb darabokat talált hasatokat hibásokatt, 
és pállotakat, Szalantai Ferentzné ellőtt, me-
lyekért midőn meg szolitotta, még ületlen sza-
vakkal ülete [Zilah; ZFaz.] * ~t tesz megemlít ; 
a aminti ; erwähnen. 1834: Azon három véka 
Árpa . . . Percipiáltatatt, tsak rolla emlitést tenni 
ottan el felejtődet [Sajókeresztúr SzD; Born. 
F. I lg] ~t tétet megemlít tet ; a face să se 
menţioneze; erwähnen lassen. 1855 : Mezei István 
annyi emlitést kívánván meg tétetni, hogy a ' 
ház melyben laknak neje öröklété volt [Kv; 
Végr.]. 

emiitett I . mn 1. mondott, je lzet t ; pomenit, 
menţionat, semnalat; gesagt, angeführt. 1641: 
Az dologh azért igy leuen hvseghtek(ne)k hadgiuk 
kegielmesen, es parancziolliukis serio, ez leuelvnköt 
latuan, ez Exponensek, es Josika a Keöszt, az 
fellivi emiitőt Joszagh allapottia felől I(ste)n 
s az igazsag szerent tegien töruent [ JHb XXXVII I | 
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40 fej. - ACsak így!)]. 7656 : Az emietet lakó 
haz alatt vagyo(n) egy fa gerendás keő pincze 
deszka Pallasos [Doboka; Mk Inv. 6]. 1690: 
az emlitet kerdesben forgho negj szal fatis lat tam 
az hol hordoztak az emiitett erdőből s a puszta 
szőlőn altal vittek [Aranyosrákos T A ; Borb. 
II]. 7777 k. .ě Kégyelmetek annakokáért, az emlí-
tett pénzt Újhelyi Ferencz kézében adatni el 
ne mulassa [Kv; Ks 83]. 1738 Amint repetáit 
Expositiojokbol látzik a Nemes Miklosvár Szé-
kieknek, nem fundamentum nélkül sollicitállják 
az Ind . Pestvarmegiana Legio Bagasiájának 
rollok más socia Székre való translocatioját 
•• • ha pedig az emiittett Bagasia Commendansa 
Kgld insinuatioja szerint nem akarna transmigrálni, 
mas designalt Statiora, tudosítson Kgld bennün-
ket [Ap. 1 a gub. Apor Péterhez]. 1763: az 
emiétett verekedés [Mv; Told. 16. 51]. 1801: 
se az osztály, se e föld=mérés az fellyebb emlí-
tett Deliberátumok értelmét által ne hágja 
[M.nagyzsombor K ; Somb. II]. 1849 csak ís 
a’ tiszt közbe jöttekor valék a Kelemen Béni 
Szállásán onnan csak is az általom már emiitett 
négy köntösöket hoztam el [Kv; Végr. Vall. 
5 0 - l Krizsán Mária vall.]. 

2. (meg) nevezett; numi t ; genannt. 1691 : Ne-
mes Nagy Enyedi Lippai István, es . . Szatlimári 
Szabó János Uramek . . . tőnek illyen allando 
cserét, es megh másolhatatlan alkalmat hogy 
tudniillik megh irt Lippai István Ur(am) . . 
adá cserében . . . az Varczegás utcza Castely 
felől való Szegeletin levő házá t . . .egesz udvarával 
emiitett Sza<t>hmári Szabó János Ur(amna)k 
[Ne; DobLev. 1/34]. 1710 (A) szőlő főidnek 
ej adasahoz képest, Egri Szŏcs Gáspár ur(am), 
Evietiot is vallala magára, és successorira 
?4. huszon-négy Zlotokig hogy minden legitimus 
lmpetitorok ellen kész lészen ezenţszŏlŏ föld-
nek pacificum Dominiumjaban Dobolyi Mi-
hálj Uramat, es ket agon lejendŏ maradekit, 
successorit meg oltalmazni: mellyet ha nem 
ezelekednenek . . . exeqvalhassa, exeqvaltathassa, 
emletett nemes Dobolyi Mihály Ur(am), ezen 
fen specificalt summa 24. Zlot Vinculumat 
Egri szőcs Gáspár Uramon [Ne; i.h. 1/69]. 1725 
ßárczai Sigmondné Aszszony eŏ kglme Nagy 
Istvánt a t ta volt Bironak Cseh Várossá(na)k 
Eiroság viselésére, maga Sánta lévén emiitett 
. , a g j István nem viselhette ėl a Biroságot, hanem 
lévén egy Nagj János nevű Fia, azzal viseltette 
el a Biroságot [Szüágycseh; TK1 Sipos János 
(95) jb vall.]. 1747 : ha a ' sina hegjbeli Pásztor 
?em supervenialt volna, az emiitett Gazdát meg-
l s Ölte volna, a’ mint az I. magais ezen szándékát 
fateálta [Torda; T J k I I I . 168]. 1801: mivel 
ezen ítélete a ' Divisoria Comissionak a ' Tekin-
tetes Generális szék eleiben apeláltatott és trans-
mittáltatott, mig otton el látatik, adig az emlitett 
Geometranak várakozni káros [M.nagyzsombor 
R ; Somb. I]. 1843: S. Szent Györgyi Lovas 
katona • Gyárfás Istvánné Márton Rosáli . . . 
igy vall . . . Mig Farkas Károly Ur az Andrád 
Doktorné Házához nem következett, adig az 

ėmlitett Doktorné és unokája nyomaszto sze-
génységbe éltek [Sszgy; HSzjP]. 

I I . fn a megnevezett személy; persoana nu-
mi t ă ; der/die Genannte. 1806 Esmérie ? a Tanú 
Désenn Lakó Getse Klárát . . . es ennek Test-
vérjét . . . Fazékas Getse Jánost ha igen . . . 
Tudja é hogy ezenn két egy Testvernek, vólt 
még egy Leány Testvérek Ilosvai Győrgyné, és 
ez Apával Anyával Testvér volt é, a most emii-
tettekkel? [Dés; DLt 17/1809 vk]. 

emiitette. Jelzői haszn-ban birt. szr-os a lakban: 
vkitől már említet t ; de ja amintit de cineva; 
der/die von jm schon erwähnte. 1813 Emii-
tettem Barátosi Joseff eŏ kigyelme a ' Nemes 
Czéh gyűlésit nem frecqventallya Hüte szerint, 
és hà vagy édgyszer meg jelenik ottan magát 
helytelenül viseli [Dés ; DLt 56. 7]. 1828 : Az emii-
tet tem közelebbi gyűlésbe is már bé menetelemmel 
a Czéh a böv beszélgetésre eléggé el lévén ké-
szülve, a Remekek bé mutatását el vártam ugyan, 
de azzal kéntelenittettem a Czéhet oda hagyni 
[Dés; DLt 581]. 

említődik említtetik; a fi amintit /pomenit; 
erwähnt werden. 1850 k : (Az adományozó) neve 
ki tettzik azon jegyzésből, mely említődik [Szucság 
K ; RKAk 98]. 

említtetett megneveztetett; numit; genannt. 
1835 : a ' bé botsátott Executionak jeleŭl az említte-
te t t részire az Udvarnak tsovát üt te t tünk [Ma-
rosgombás A F ; TSb 49]. 

említtetik említődik; a fi aminti t ; erwähnt 
werden. 1813 (A) Tractatuale Inventarium Pro-
tocollumban említtetik égy hagymás völgy 
oldalában égy vékás Föld, Kerek Rét [Gyerő-
vásárhely K ; KHn 154] 1 a’ mely Föld a’ 
Kert mellett emlitettik eltseréltetett a . . . 
Füzes Patak mellet való Földel [Kajántó K ; 
EHA]. 1821 Említtetnek az osztály-Listákban 
sok Haloványok, és Ergék meljek köz haszonra 
fel hagy attaknak iratnak [Dés; DLt]. 

emlő mamelă, s ín; Brust. 1762 el ment az 
I(ncta)haz, holotis emlőjét, egesz teste állását, 
abrazattyát meg visgalván, s edes Annyaval az 
I(ncta)nak meg tapogattattvan . . . , consideralvan 
minden circumstantiakat ártatlannak dec-
laralta az I(nct)ata [Torda; T J k V. 97. — aA 
titkon való szülésben]. 

emlőrák mellrák; cancer al mamelei; Brust-
krebs. 1868 Betegség neme emlőrák [Kv; R H A k 
239]. 

emolumentum haszon; cîştig, folos; Gewinn, 
Ertrag. 1745 (Gr. Csáki István) Búzában lévő 
Jószágának emolumentumára az néhai Mlgos 
Gróff Haller Borbára . . . Abafai Jószágából 
feles Buza forditatott [Buza SzD; Born. VI I I . 
8 Csurján Thodor (70) jb vall.]. 1756 : Ezen Do-



empció 184 

miniumhoz tartózandó Falukból és Portiokból 
Uraság Cassájába bé várható emolumentumok 
[Déva; Ks 101]. 1776 : Hogy B. Henter Nagyobb 
emolumentumot kapott vólna Jószágát Szapo-
rítani azt mondhat tyuk; nem. B. Henter Urffi 
is méltóztatott mondani, hogy a’ gazdagságért 
nem vészem, hanem a' maga Szépségéért, és 
alkalmaztatásáért a ' Kis Aszszont [Egrestő K K ; 
GyL. Joan Tompos de Csik Sz. György (66) 
és felesége Catherina Szeredai (54) vall.]. 

empció 1. kb. áruba bocsátás; punere ín vîn-
zare; Verkaufen. 1579: Reghtwl fogwa az 
alszegy patronusok minden Ideokben az ew 
Reze zerent walo Bor dezmat Jobbagy zeoleyebwl 
mykor Empcioyat Nem Negligálták, wagy po-
tentialiter másnak nem engettek takarny zabadon 
el takartak [Kv/Szovát (K); SLt P. 13]. 1618 
(Tiltjuk) mégis mind az Emptorokat ’s mind az 
Venditorokat, hogy annak az haznak Emptioiatol 
el adasatol és epitesetöl supersedealyanak [Kv; 
PolgK 141]. 

2. megvásárlás/vétel; cumpărare; Kauf. 1613 
k. : Tudván és ertven azt annak az haznak pro-
prietassaga per devolutionem honnét és micsoda 
fondamentombol derivaltatot volna Zok Peter 
kezehez, és kit kellene Concernalni de Jure suc-
cesorio et haereditario . . Nem akarúan patialni 
hogy az nehaj iffiabbik Witzei Gaspar meg mara-
dót aruainak Peternek Ver szerent való igas-
saga es örökségé benne mortificaltassek Ugy 
kelletet az idegen Emptor t az meg mondot haznak 
emptioiatul és dominiumjatol, nagy sommá pen-
szel el vettnem [Kv ; i.h. 138], 

empeionális I. tnn adás-vételi; de vînzare-
cumpărare; Kauf(s)-. 1733: Nemzs Albisi Bod 
János Vr(am) es Nzs Eczken András Vr(am) 

tőnek egj más kŏzőtt, ülyen irretractabüis 
és immobüis vásárt avagy emptionalis alkalmat 
[Albis Hsz; BLev.]. 

Szk : ~ levél adás-vételi szerződés. 1702 
Deliberaltatot volt hogy Nemes Mihály Szekely 
Mihalynetul vőt szőlő Levelet, kivalt az Kaly-
lyan Mihály Emptionalis levelet producallya 
elo(n)kbena [Dés; J k 325a. aA törvényszék 
elébe]. 

II. fn 1. adás-vételi szerződés; contract de 
vînzare-cumpărare; Kauf vertrag. 1735 meg bi-
zonyítottam hogy tsak égy emptionalisbanis 
nints az ŏtsém neve [Torda; T J k I. 70]. 1736 
vasarlottam Tordan az Sóvágo uttzában 

lévő fuiidusnak egész harmad részit, mint 
ez az arról való emptionalisbol constal [uo. ; 
i.h. 102]. 

2. vásárolt jószág; bun cumpărat; gekauftes 
Gut. 1722 (Iffiab Sárközi István-tói) appre-
hendalta Kglmed ezen fen specificalt igaz verseg 
szerint utanna engem ülető jószágokat. Azért 
kglmed ha Concam ;<it producalya leveleit a 
Tekentetes Nemes aimegye eleib(en), ha pedig 
emptionaliter, vagy zalagositotta vagy jure per-
petuo approprialta Kglmed azon joszagokat, 

ugy is docealyon kglmed es ha emptionalissa 
hadd lassa es tudgya Borbereki Dániel Vr(am) 
mert ő kglme kglmed (e)t azon Joszagnak bira-
saban el nem szenvedi [Szászújfalu A F ; Dob-
Lev. 1/101]. 

emporiális vásáros; de t î rg ; Markt-. 1817' 
Kŏvesdheza a nevezetes emporiális hellyek 
távul vágynák ellenben az Háromszéki jószág hogy 
nevezetesen az Uzoni, nemtsak in loco sokadalmat 
és vásáros helly és más tobb apróbb conimercia-
lis hellyekkel szomszédos, hanem éppen Brassó 
királlyi várossal, három országok Com(m)ercialis 
városával is [Árkos Hsz/Mv ; Kp V. 318. - "Kć-
sőbb: Ágotakövesd NK]. 

emporium vásáros hely. p iac; localitate cu tîrg* 
tîrg, p ia ţă ; Markt. 1797: közel jo Emporiu-
mok vágynák, kivált Kolosvár, az holott min-
dennek igen jo árra vagyon, s azért pénzt könnyű 
tsinálni [Ajtón K ; CU IX/2. 80b]. 1810: Min-
denik Faluhoz hol esik az emporium? 
hány Napok alatt lehet a ' Gabonát s e g y e b e t 
ökörrel oda elvecturáztatni ? [Dob.; Ks 76 Conscr. 
13]. 1820 Vagyon három emporiumunk u.in-
Kolozsvár, Torda, és Vásárhely, mindenik egy 
egy napi járó fold nyárban; i t ten szoktuk mindefl 
natúráléinkat pénzzé tenni [Báld K ; BLt 6]. 

emptor 1. vásárló, vevő ; cumpărător ; Käufer. 
7603 ; My azért az my lelkwnk ismereti szerint, 
az hazat beoczwlleottwk Niolczuan forintra, 
mely sem az Aruak(na)k sem az Emptornak ka-
rara ne(m) lezen [Kv; RDL I. 75]. 1608 Az el 
adott Zeoleoknek az Arrat penigh az mint wegere 
mentünk Senky az Emptorok keozül megh nem 
at ta [Kv; i.h. 83]. 1671 : Miuel hogy de praesenti 
emtor (!) nem talaltatott e leôt twnk; Ahoz kepest 
Instructio(n)k szerent aestimatiotis nem peragal-
ta that tunk [Dés; Borb. I. ogy-i biz. jel-e]. 1690-' 
nem tudom, Hogy Nihai öreg Gal György és 
Nagylaki Márton, s utannok való venditorok es 
emptorok is ezen örökség el adasab(an) s veteleb(en) 
valaha cserét tŏ t tek volna [Makfva MT; DLev. 
3. XXXIA. 25]. 1734 mind az emptor mind az 
vindetrix hogy ha tettzik az 40 forintokat depo-
nallya [Torda; T J k I. 37]. 1740 : ab una Pro-
vidus Bartók András Mlgos L.B. Torotzkai János 
vr ŏ Nga Jobbágya, mint E m p t o r ; ab altéra Pro-
vidus Varga Ferentz . . . Ketzeli Borb ára Aszszon-
n-:* Jobbágya mint Venditor . . tettek volt 
Conventiot legitimo modo az akkori Providus 
Hites Regiusok előtt, az Tobisok verejében lévÖ 
Varga Ferentz, tizen ŏ t t vas tsinálásra való Por-
tioja iránt [Torockó; Bosla]. 1777 : Hogyha az 
Emtor (!) ő kigyelme ( : t.i. Cseh Beniámin U r a m : ) 
azon által adott Jus t nem assequálhatná, appre-
hendálhatná, eo in passu az Emtor (!), a Vendi-
toroknak pedig a Specificált és percipiált Summa 
pénzt mutuo egymásnak resignálni tartozzanak 
[Dés; Borb. I]. * 7837 tartozzék . . . egy hold 
Buza Főldgyétt az Emptorok(na)k által adni [Asz; 
Borb. I]. 
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2. kb. beszerző; achizitor; Einkäufer, Besorger. 
17^6: (A katolikus) deákoknak* . az nagy 
mesteren kivül magok közül praefectusok volt, 
emptorok volt, aki az alamizsnából gyűlt pénzből 
húst és egyéb eledelt vásárlott. Volt egy nagy 
kétfülű fazakok azt az emptor vitte valamelyik 
szegény katolikus emberhez az hússal együtt, azt ott 
megfőzték, az emptor más két deákkal tíz órakor 
az szemináriumba felvitette Mikor az étek-
kel elérkeztenek, az emptor az praefectus előtt 
talokra kezdette osztani [MetTr 428. — *A kv-i 

szemináriumban]. 

emuláció versengés, vetélkedés ; emulaţie; Strei-
tlgkeit, Wettstreit. 1767 Ha hol a’ bányák(na)k 
f szomszéd bányákkal aemulatioiok vágjon, illyen 
helyen a’ bányászok reggel az arra szabott és 
[ p más Consensussábol tett bizonyos lel által 
kezdjék és Végezzék munkájókat [Torockó; TLev. 

1780/1804 A’ melly Bányak(na)k egymás 
kŏztt, kŏz helyen aemulatiojok történik, ezekben 
Senkinek egy részre egy dolgosnál többet vinni 
Uem szabad, rendes munka tételre, melly rendes 
munka tételben reggel a' Bányászok az arra sza-
°tt és egymás Consensusából tet t bizonyos Jel-

adásra kezdjék és végezzék munkájokat; ha mind-
azonăitai egy Bányának a mással ellenkezése 
lenue valami liellyen, és edgyik rész munkába 
Való erejével nem érkezhetnék a' másikkal, tehát 
* közös Controversiás helyre a' gyengébb félnek 
ß i rák hírével annyi dolgost szabad leszsz vinni, 
^ennyivel Arbitrio Judicum erejeket supplealni 
ltéltet(ne)k, de tsak addig mig munka tételek a' 
Peres helyen tart [uo., i.h. 7]. — L. még emuláló 

emuláló versengő, vetélkedő; rival, concurent; 
^tteifernd, streitend. 1780/1804 Egymást aemu-
aló Bányakban esŏ Patratumoknak büntetéséről, 
alamely Bányák(na)k egymás közt aemulatiojok 

^Slk» ha ülyen helyen a' Bányászok közt valami 
msolentiák, patratumok történnének, ugy mint 
T?ánya rontás, füstölés, hajigálás. vízzel való 
ntés, 's a’ többi efféle praejudiciosus akár mi 

névvel nevezendő Excessusok . . inremissibüiter 
P^ena Constitutionis flór. 12 büntettessenek 'a 
a melly károkat tettek meg fizessék [Torockó; 

I*ev. 8]. 

, 1. eu; ich. 1507 (Feleségem) hozzot <E>n 
?ozzam Barmot pezt kyket En Egyut el koltotem 
^Kv kör.; NylrK VI, 186 és h m : Cheh István 

1545 k. En Sombori János . . az mi 
ezem ennekem ozlasba jutót wolna a t tam azeu 

atyamffianak Sombori mihalnak eskewlewbeli* 
*ezeyert[ ? Zsombor K ; MNy XL, 137 -8 . - *Kis-
^sküllői (K)]. 1555 En Malom wyzy Kendeffy 
gaspar walotn az en leweleranek általa [Gyf ; 
^yfKápt. A. I. V. 101 Vekov Károly kijegyzése]. 

: András Katho fassa e(st), en haza 
*nenek, Bornemizane azyonomal az en hazamhoz, 
*Çres Annais oda iuta, s meg monda azt borne-
^izaneiiak, Engemis ker vala hogy meg mongyam 

de en nem mondám, kettem (!) eleget bezellenek, 
de en ne(m) tudom myed (!) mit montak, En pe-
nig seres Ánnan soha subát ne(m) lattam [Kv; 
TJk I I I / l . 228]. 1572 En Nem Lattam, hogy 
Az Mesteorth* Senky hagitotta wolna sem zytta 
wolna | En mondek howa fwtunk wram, Ne fus-
sunk, wegeok megh Az feoldeth ha myenk vagy 
fussunk mynd Eggwth De en nem lattam hogi 
senky Az Mesteorth fwzteb volna [Kalotasztkirály 
K ; KP. — *A határviszálykodás elintézésére jöt t 
fej-i ítélőmestert. bNyüván tollvétség wzte (olv. 
űzte) h.]. 1586; Bachy János Engemett kul-
dett vala hatt lwal ez peres helyre hogy ell boroz-
dolliam, Es en borozdolam el [Csapó K K ; J H b 
XX/48. 6]. 1590 En mordal' sem vagjok sem 
Arwlo ne(m) vagyok az kinek te montal [UszT]. 
1600 : enis az en attia(m) fiaiwal egyetemben wer 
wagyok az eöreöksigben [i.h.]. 1630 : semmit nem 
latta(m) dolgokba(n), mert en iettemben mind-
gjart az kemencze mege buttam s en ot ültem adigh 
migh az riualkodas el czendesedet [Mv; MvLt 
290. 126b]. 1688 En Sz. Pali Ferenczné Recsei 
Bojer Sara, adom ez magam kezemmel Subscribalt 
pecsétes levele(m)et jövendöbéli bizonysághul [Fog; 
Szád.]. 1744 : azonn vádok és Sinístra informa-
tiók alól én magamat könnyen, még pedig hiteles 
Documentumokkal enodalhatnám [Wass. Czegei 
Wass Ádám kezével]. 1779 hogj Pap Lupuj és 
. . . fiai magokat miképen neveztették és hi-
vatták s íratták inét valo el menetelek után én 
nem tudom [Orbó SzD ; GyL. Kremenye Vaszilia 
(62) jb vall.]. 1852 én suhová nem megyek, 
senkit nem esmerek [Pk 6 Pákei Krisztina test-
véréhez] . 

Szk ~ magam a. én személyesen. 1562 : Esmeth 
vagop. keth halas to kith en Magam chenaltam 
[Maksa Hsz; HSzjP]. 1567 in piatea vxorem 
Elie Paisos audisset dicentem ad Emericem Hari 

ez az en fiamnak hengere ha ma az en fiam 
meg hal holnap eamagatn feyet vezem az bestye 
kurwaffianak [Kv; TJk I I I / l . 49]. 1570 : ha Isten 
adna hogy megh Twdhatna(m) az orwoth es kez-
be akadna, Byzon enmagam Megh venne(m) 
az Jstrangot neky, hohert sem keresnek Enmagam 
fely keotnem [Kv TJk III/2. 63]. 1578 hog 
uala mikor uag' en magam uag' Giermekem az 
felól meg' mo(n)dot hat forintot óh km(ne)k meg 
athatnok minden per patuar nel kwl tartozék 
meg' boczatanj* [Perecsen Sz; WLt. — *A zálogos 
házhelyet]. 1597 Apro szarwszeget item Adot 
eo kegme nro 63. Eoreg szarwszeget chinaltatta(m) 
en magom 14 p(er) f—/18 [Kv; Szám. 7 /XIII . 
6]. 1673 annyera el szaporodot azo(n) legelò 
barmok(na)k számok hogy en magamis az melly 
helyet ennek elótte széna fűnek tartva(n) kaszal-
tattam attolis immár az barmok(na)k soksaga 
miat el szoríttattam [Záh TA ; Wass]. 1718 : én ma-
gam foglaltam el az Szabó Mihalj belső jószágát 
[Szentmihály Cs; Borb. II]. 1751 Az Remete-
iek olyan fákra es Csutakokra is vetették magok 
jegyekét melyeket en magam aszaltam s az fa j a t is 
én vittem ell [Remete Cs; LLt Fasc. 150]. 1805 
4. Gyólt (I) ingett . . . én magam tsinyaltam 
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[Kv; BLt 12 Nszpájmer Katalin (30) grófi f r a j 
vall.]. — b. jómagam. 7577 En magam ew fel-
sege drabanttya wagyok [Szentgyörgy MT; Bál. 
78]. 1584 En maga(m) penig az keresztes had 
eleot leotte(m) a ' vilagra, emlekezemis Rea [Kv; 
T J k IV/1. 358]. 1600: Mierthogi betegh voltam 
en maga(m) az ki ot gondot viselt ammegh el vegez-
tek, eteleuel italaual ammit neki at tam tezen f — 
//32 [Kv; Szám. 9/IX. 54]. 1603: En maqamys 
erte(m) azért hogj ez ne(m) bytta(n)g marha mert 
ha en aszt tudnám czyak ha t foryntot sem adnék 
Jre t te [UszT 171/73]. 1653 : számtalan sok volna, 
ha mind ide akarnám írni mennyi dolgon által 
mentünk és az Isten által vi t t bennünket sokakat 
. . . Én magam, a ki ezt mostan írom, száma 
nélkül voltam halálos veszedelemben, de az Isten 
megoltalmazott [ETA I, 73 NSz]. 1759: én magam 
cir(citer) Tiz vagy Tizen egy esztendős voltam, 
a ' többi Testvereim pedig apro futkoso Gyerme-
ketskék [Girbó A F ; J H b Szász alias Bágyu 
Dumitru (70) vall.]. 1775 én magam sem szoktam 
Potsa uramnit hálni [Peselneka HSzjP. — aKé-
sőbb : Kővár Hsz]. 1825 eszerént nem hogy va-
lakit Kiss Pali Ferentz Ur Regiusnak te t t volna 
sòt ellenzette, én magamis lát tam ilj hejtelen és 
magok ki koholt praetensiojokot az Bodo Uraknak 
[F.volál Hsz; K p V. 346]. 1843: én magamis 
a ' mult esztendőbe egy darabocskát vettem8 volt 
bé felibe [Bodola Hsz ; BLt 9. — a Ér t sd : vetet-
tem]. 

2. bírt. jelzőként, ca atribut posesival; als 
besitzanzeigendes Attribut. 1507 : Eleozor ha-
gyom az En felesegem <nek> az Bozya tot mynd 
az mólómmal egyetembe [Kv kör. ; NylrK VI, 
186 és hm. Cheh Is tván végr. — a Bozs K]. 1542 : 
Ez lewel adassék az en kegelmes wramnak 3alay 
Janosnak, Poson varmegenek Ispanyanak Fo-
garas waranak ewrrewk wranak nekem kegelmes 
wramnak Petrus Orozy servitor perpetuus 
manu propria [Fog.; LevT I, 16, 18]. 1554 : En 
Borlobassy Ianos Hedwrífay . . . Engetem Ez en 
vramnak Es atyamffyanak Egy El zwkwt Jobagom 
. . . Ewe legwn az en atyamffyay az vytezlo 
Borlobassy linarti [Héderfája K K ; BfN]. 1568 
Catherina c(on)sors Ambrosi Darochy fassa 
e(st), Tudom hogy az en palastom az zolobol el 
vezet vala de bizonyai ne(m) tutta(m), azért en 
rea gyanakottam [ K v ; T J k I I I / l . 199]. 1593: 
pinkeost nap taúa t . . . zolt ennekem nagj gjala-
zatomra való Zokot, hogy . . . az en haza(m)nal 
buzaia vezett volna el, mely buza el vezesnek 
neuet orssagnak neúet en ra j tam tar tot tam volna 
[Szentegyházasoláhfalu U ; UszT]. 1600 : En ke-
resi nagy Miclos Bathor j Peter vram jobbagja 
. . . en az en vramnak, az vjtezleó Bathorj Peternek 
fiŭrol fiűra ualo őrókeós jobbagya lezek . . . Ha 
. . . eŏ keglme neuet t el hadnam es vralnj ne(m) 
akarna(m), az en hytem alatt ez leŭelben keŏteóm 
arra magamatt, hogy ezen en leuele(m)nek ere-
jű el, eó keglme mjdenű t t engemett kergettet-
hessen . es Engemett megh foghasson, es az en 
leŭelemnek Erejnel Engemett vgj m j (0* olljan 
Hittül zakattott megy büntethessen [Szság; WLt], 

1636: en ugian az Cziganyokot fel keltem & 
uczia kis aytoból az edgik egy palcziat, 
ávágy baltat forgat uàla, en lattomra emberse-
gesen ki ment az a y t o n , en aztán be menek [Kvî 
MvLt 291. 68a]. 1735 az én néhai edes Anyám* 
és Mészáros Kata Aszonyek égy testvér Atyafiak 
vóltak anyával [Torda; T J k I. 88]. 1863 & 
kolosvári tisztelendő óvári szerzetes háznak ha-
gyok 6000 (!) ~ hatszáz (!) forintokat, hogy annak 
kamatjából évenkint az én bűnös lelkemért, né-
hai ferjemért, kedves elhunyt fiaimért szefl* 
misék szolgáltassanak [Kv; Végr.]. 

énáltalam 1. éntőlem; de mine; von mir. 1806 ' 
a’ bort, mely termett az én áltolam m i v e l t e t e t t 
szőllőken vittem Bonyhára [Sáros K K ; DLeV-
4. XXVIII ] . 1814 : requiraltatvan én általom 
[Aranyosrákos T A ; Borb.l. 

2. énvelem ; cu/prin mine ; mit mir. 1613 : Azti* 
tudo(m) hogj Boer Peter marhaiat, ki ã Varba(ö) 
uala en altalam Miklós Istua(n) es András Deák 
altal el peczeteltete [Fog.; Törzs. „ K a s z k a n t f r 
(!) Js tuan Castellanus arcis Fogaras" (45) vall.]' 
1648 : Tüta ta . . . szabó János Vram en a l t a l a j 

Erszentkiralj János Vramot Burjanos ó Budai* 
az Török reztul, . . . hogj r a j t a ne ippeczeH 

semmit [Burjánosóbuda K ; J H b K XXII/33]-
7693 ; Nemzs Homorod szent martoni Biro Sámuel 
Uram . . . Kgldett Fogarasi György Déák Uramo* 
ammonealtattya én altalom arról • [Fejér in. i 
DobLev. 1/47. — aKöv. az intés szöv.]. 7755; 

ŏ Nsga azt izeni én általom Bereknyéri Ferencznek® 
[Gernyeszeg MT; TGsz 33. — aKöv. az izeneţ 
szöv.]. 7796 : Szabó János Maga és Atyafia Bányai 
István Kepeben admoniáltattyák en általion* 
[A.szentmihályfva T a ; RLt Atyhai Fülep Andtås 
ass. kezével]. 1801 : Nms Maros széki Szt Imrei 
Nemes Balog Ferentz ésJMihálly Uraimék Kegyel' 
meteket én általom tiszti hivatalom szeren* 
szokott elŏ fizetesem meg adása mellett Tö ſ ' 
vényesen Certificáltattják . . 8ad Napra . . . * 
Szereda Sz Annána tar tandó V. székre [Msz; 
BalLev. — aKésőbb: Nyárádsztanna MT]. 

3. az én révemen; prin intermediul meu, pr*11 

mine; durch mich. 7679. Emlekeze(m) arra hog? 
Abrugi baniaj Feierwarmegiebeli Adámosi TamaŞ 
Deák birosagaba(n) More Laszlo az . . . Brad* 
János reszire való Eŏreökseget en altala(m) kwlde 

megh [Abrudbánya; Törzs. Georg. Egry vall ]' 
1629: ajandekkal en altalamis elegge kena l t* 
Zolta az harminczadost de chye (!) azt monta . 
nekj nem kel [Kv; Tjk VII/3. 76]. 1659 : en atal' 
l a m illyen választ ada Nehaj Haller Istuan Ur(atn) 
eŏ Naga [Szászsebes ; BLt]. 1742 : kilentz polturát 
én általom le tette [LLt Fasc. 109]. 

4. az én segítségemmel; cu ajutorul meu; dur^J 
meine Hüfe. 1759 Ígértél nekem de hazudtál 
mert nem adtál, én általam vagy pedig Nemes, d£ 

meg tud es megjlásd, hogy nem léz Nemes ennek" 
utánna mert csalogattál s ide fárasztottál híjában 
[BSz; GyL. hív.]. 



187 énekecske 

enarrál elbeszél; a povesti/istorisi; erzählen. 
7740; mikor ã szegény Szolgálo emberek hoz-
zája mentenek, bajokat enarralván, hogy igazí-
totta el ügyes dolgokat? [BSz; Ks 54. 72vk]. 

énbelém az én személyembe ; cu mine; an 
mich, mit mir. 1792: én belém eröszakasan. ne 
kiványan kötődni [Bezdéd SzD; Bál. 1.] 

énbennem az én személyemben; în mine, în 
persoana mea ; an mir/meiner Person. 1678 anny-
ra én bennem édes Komám Ur(am) ne kitelkedgyék 
kgltek, tőb zaloggalis meg eligitem kglteket nem 
vagjok olljan lelki ismérető, hogy kglteknek karat 
kévánnám [Küküllővár K K ; Wass. Bánfi Ágnes 
lev.; csak aláírása sk.]. 

encsembencs I. 1. (sem)mit sem érő apróság; 
mărunţişuri fără valoare, nimicuri; nichtswertiger 
Kleinkram. 1740 : Egy zatskó haszontalan entsen 
beutsel [Hermány U ; Ap. 5 Apor Péterné lelt.]. 
1*66 k. : az entsenbentsekből 4 fr. 27 1/2 xr [Kide 
K; Kidéi lev.]. 

2. kb. Ínyencség, Ínyenc fa la t ; bucăţică bună, 
mîucare bună ; Leckerbissen. 1832 a ' vüágszerte 
híres kolosvári káposzta, 's más aprolékos hazai 
encsenb^ncsereknek hiánya [JHb P Horváth Lázár 
Bécsből Csáki Rozáliáhozj. 

H. Jelzői Iiaszn-ban: kb. mit sem érő, csekély 
értékű; fără valoare, de valoare mică; nichts-
*ęrtig. 7774 Már J(ste)n jovoltábol az Kastélyt 
mmden encsenbencs portékáival edgyűt conscri-
Daltuk [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 78]. 

encsfalusi a Szászencs (SzD) tn -i képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Szászencs; mit -i Büdungssuffix abgeleitete Form 
de ON Szászencs : encsi; din Encs/Enciu ; Encser. 
1645: Jöuendeőben megh keresi irette az 
Enczifalusiakat [Szászsztjakab SzD; Told]. 

°ndívia-inag az endívia saláta/salátakatáng (Ci-
corium endívia L.) magja ; seminţele andivei/ 
eicoarei de grădină; Endiviensamen. 1711 tet tem 

négy Német forintot kaulifiol, articsóka, 
téli és nyári endivia magra [Nagyalmás K ; Ks 
9 6 Gyulay Ferenc lev.]. 1732 : Zeller és Endivia 
magot vettem Den. 14 [Szentbenedek SzD ; Ks 70 
Szám. 51]. 1735: Skorczenella mag Palánt mag 
egy Zacskóba . . . Endivia mag egy Zacskóba 
[Királyhalma K K ; Ks 23. Xl lb] , 

endíviasaláta-mag az endívia saláta/salátakatáng 
(Cicorium endivia L.) magja ; seminţele andivei/ 
cicoarei de grădină; Endiviensalatsamen. 1789: 
^ é p a Mag 1 1/2 Loth Rf - xr 10 . . . Endivia 
Salata Mag l 1/2 Rf — xr 20 Articsóka Mag 
*/2 Loth Rf - xr 10 [Mv; ConscrAp. 30]. 

ének 1. da l ; cîntec; Lied. 1596 Egy feyer 
beoreos dezkas keonybe(n) kewleomb kewleömb 
fele enekek [Kv; RDL I. 65]. 

Szk: szerelem ~e virágének. 1638 az közben 
Jouenek üalami kat<o>nak is, es azokis bort 
töltettek uala, es Ez az Varga Miklosne mingiarast 
reyaiok kószóne* es oys kőzik wle, es o t t yu t 
uellek esb az szerelem enneket ualoban monta | es 
latek egi legent hogi ot ben iszik az Aszional®, 
az Aszion az szerelem eneket mondotta, ugian 
czenget az haz bele, es Eztis mongia uala hogi 
igiunk sziwuem egi kiczint mulassunk gióniórw-
segesen [Mv; MvLt 291, 142a, 143a. - *A bort . 
bAz ßs-től kezdve a lapszélen. °Varga Miklosnéval]. 
7736 ; Mikor megittasodtanak az emberek, soknak 
énekes inasai voltanak, akkor énekelni kezdettek, 
valami szép régi magyar dolgokról énekeltették, 
néha szerelem énekét is mondottanak [MetTr 
330]. 

2. egyházi ének; cîntec bisericesc; Kirchen-
lied. 1643 : Az Innep napokon pedig arra rendel-
te te t t Énekekkel ellyenek [GörgJk 342]. 1653: 
Mikor a szent helyekre kimennek processióval 
és litániákkal* . . . szép litániák és énekek vágynák; 
mely officiumnak directori a szerzetesek, a bará-
tok s papok és pátriárkák [ETA I, 120 Nsz. — 
aA jeruzsálemi Szentsír-templomból]. 1736: Mi-
kor valamely ur, házán kívül, kivált valami városon 
megholt, . . . koporsóban tették, akkor éneknél 
s predicationál egyéb nem volt, r i tkán búcsúz-
tatás [MetTr 401]. 1736 u. Egyszer Kolosvárt 
húsvét napján mikor ebéden voltunk*, eljövének 
elsőben a kolosvári református deákok egy hús-
véti éneket egészen elmondanak; nyomban jö-
vének a catholicus deákok azok három verset 
éneklének el; mondja a szegény ur* Gazda Mi-
hálynak : Adj tizenkét forintot a feleségem deák-
jainak, mert az egész éneket* elmondották, a pá-
pista deákoknak adj három forintot mert csak 
három verset énekeltek [MetTrCs 459. — *A rk, 
dúsgazdag Gr. Apor István a fej-i kor végén 
Erdély kincstartója és generálisa (fővezére)]. 7842 : 
a’ templomba Bándával el Énekelték az Éneket 
Szállyon Áldás [Kvh; HSzjP]. 

3. gúnyének; cîntec satiric; Spottlied. 1584 : 
Hallotta(m) ezt(is) hogy az Kis Imreh gyermeket 
oda hazahoz hywan András, illien Eneket f u t a t o t 
a ' gíermekel Danch Leorinch elle(n), hogy Ám 
vgmond illien s ülie(n) vitezek giwltenek eozwe 
kik keozeot ot vagyon az vitéz Danch Leorinch 
[Kv; T J k IV/1. 360]. 1600 Barbbely (!) Adamne 
Swliok Anna . . . vallya hogy Bek Peterteol 
semminemeo zydalmott nem hallott Kis Casparne 
ellen . . . mondotta annak kerdesere ky zerzette 
az eneket, s vgy mondotta hogy Adam János 
zerzette egy rezet három azzony ember feleol 
[Kv; T J k VI/1. 486]. 1625 Kaycza Pal kezdette 
vala perleni egy rú t t enek szerzesen dyan keresi 
uala [Kászonfelsőfalu; LLt]. 

4. rigmus; vers; Verschen, Reim. 1638 : maga 
tu t t a rege(n) ked amaz ineket estue danűm dánom 
reggel bano(m) bánom [KJ] . 

énekecske cîntecel; Liedchen. 1808 : Igen na-
gyon emelné betsűletét nyelvűnk(ne)k az is, ha 
ahoz értő emberek szednék Nemzeti nyelvűnkben 
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lévő szebb szebb Eneketskéket [Kemény, Coll. Ma-
nuscr. Tom. XXX. Varia XII] . 

énekel a cînta; singen. 1635 hállám hogy ez az 
Kóteles Cziszmazia peter mondgia, áhá eszes fia 
ha t bozusagomra az ablakom alat eneklez, azon-
közben be futamék Zuczy Peti az en kapumo(n), 
Cziszmazia Peteris u tanna [Mv ; MvLt 291. 41]. 
1643 ; A Francziai Notakra Írat tatot t Soltarokat 
az Ekklesia be veszy . ., de ugy hogy a másikot 
is el ne hadgyák, hanem alternatim elegyesleg 
enekellyék [GörgJk 342 szu-i zsinati végzési. 1736 ; 
Mikor megittasodtanak az emberek soknak énekes 
inasai voltanak, akkor énekelni kezdettek [MetTr 
300]. 1844 mestertársunk Szilágyi Károly az 
Ambarus Istvanné temetésére részegen® és énekelt 
[Züah ; ZFaz. — aTollban maradt ment]. 

énekelhet a putea c înta ; singen können. 7643 
A Francziai Notakra í rat tatot t Soltarokat az 
Ekklesia be veszy, a Templomokban enekelhetik 
[GörgJk 342. — A teljesebb szöv. énekel al.]. 
7696 ; Az Jeremiás Siralmátt meltan — s — hellye-
sen enekelhettyűk, de mind ezeket reánk, bűnein-
kert meltan bocsátá az Elő I(ste)n [Vécs MT ; 
TKl Kemény Simon Teleki Pálhoz]. 

énekeltet a puné să cînte singen lassen. 1736 
Mikor megittasodtanak az emberek, soknak énekes 
inasai voltanak, akkor énekelni kezdettek, valami 
szép régi magyar dolgokról énekeltették, néha sze-
relem énekét is mondottanak [MetTr 330]. 

énekes I . mn. Szk ~ mise nagymise; liturghie/ 
xnisă solemnă; Hochmesse. 1731 j 1768 Kolosvári 
Páter Franciscanus Uraiméknek Hagyok 
Négy Száz Magyar forintokatis tartozzanak 
az emiitett Páterek egy Énekes Misét a ' több 
akkori Tiszt: Páterek pedig egy egy olvasott 
Misét de Requiem, 's a ' Fráterek egy egy olvasót 
érettem mondani [Kv Ks 14. X L I I I Kornis 
Zsigmond végr.]. 

II. fn cîntăreţ ; Sänger. 1609 Köuetkezík az 
Ablakosoknak ualo Hus es Czipo adas Peczi 
Js tuan Zeredaheli Js tuan, Fekete János Kűs 
Ferencz, posta Iff iaknak Ab(rak) 12 Fej. 4 Hus 
lib. 12 Karolj J s tuan Énekes Ab(rak) 4 F. 
4 Hust lib. 4 [Kv; Szám. 126/IV. 2 4 2 - 3 ] . 1736 
Némelyeknek* megvolt tíz-tizenegy gyalog inasa 
is, azon kivűl némelyeknek trombitási, török síposi, 
hegedűsi, dudási, furulyási, czimbalmosi, énekesi, 
asztali mulató markaifi avagy az mint hitták, 
bolondjai [MetTr 362. — aNémely nagy úrnak]. 

SZD. 1762 Michaël Énekes [Torda; TJk V. 
144]. 

énekes-Inas tînăr cîntăreţ ; Sängerbursche/knabe. 
1677 Ui bor Az két őrőg Szakács(na)k Jnst . 
1/1 . . . Ket Konyha Safar(na)k Jus t 1. Énekes 
Inasnak Jus t 1/2. Talmosonak Jus t 1 [UtI]. 
1736 : Mikor megittasodtanak az emberek, soknak 
énekes inasai voltanak, akkor énekelni kezdettek, 
valami szép régi magyar dolgokról énekeltették, 

néha szerelem énekét is mondottanak [MetT* 
330]. 

énekeskönyv 1. daloskönyv; carte de cîntece; 
Liederbuch | egyházi énekgyűjtemény ; culegere de 
cîntări bisericeşti; Gesangbuch. 1658 Nemet J&' 
tekos kőny f — d 15 Nemet Jmadsagos kőny f ~~ 
— d 25 Nemet históriás — f. d. 25 . . . Egy Nf 
mett enekes kőny — f. d. 10 Atilla históriája 
f - d 50 [Kv; KJ ] . 

2. egyházi énekgyűjtemény; carte de c î n t ă ſ
1 

bisericeşti; Gesangbuch. 1835 Énekes könyvük 
ujboli ki nyomtatását, példányainak egészleni 
fogyása tette szükségessé s jobbított ki a d á s á t 
pedig az előhalad <ó> nyelv és idő már sürgetve 
kivánta [Nagykapus K ; RAk 11 püsp. kl kivj-
1873 egyházunk egyik fejérnép tagja Nagy 
záli, a . . . templomunk számára a j á n d é k o z o t t 
2 ~ két db szépen, díszesen bekötött és tokká1 

ellátott énekes könyvet [Burjánosóbuda K ; RA^ 
18]. 

énekírás ?kotta(írás) ; notaţie muzicală; Notefl' 
schrift. 1591 Az Vdwarhaznal az Espotalyba* 
a' keònywek Orgonahoz valo fekete keòny 
(!) Egi Magiar Cantualis . . Vigaztalo keòfli' 
wechke. Egi breuiar vagi Official . . Deákul e5 

magiarul enekiras [Kv; Aggm. A. 53]. 

éneklés 1. cîntat, cíntare; Singen. 1629/1681 
Varossomban V. Hunyadon lakó Szikszai MÜiaW 
Deák varom szűksegere valo irassaval Scho^ 
mestereknek nem leteb(en) Templombeli enek' 
léssévei fizetes nelkűl tartozik szolgálni [Vh; VhU 
221]. 1683 ; Halottol semmit ne(m) Fizetteka min* 
az Pastornak is, hane(m) ha Leány vagy Asszony 
állat hal (me)gh, az Felett valo éneklesert egy 
kendeő keszkenő [Hadad Sz ; SzVJk 140. - *Ti; 
az iskolamesternek]. 1810 áljanak a’ legény^ 
a ' koporsom fejénél a Leányok a’ lábánál és 
végezvén két vers éneklést kiserjenek a S íromhoz 
[Héderfája KK ; IB. Gr. I. Bethlen Sámuel végrJ; 

2. énekszó; cîntat (cu vocea) ; Gesang. 1570: 

Agotha Bakó Myhalne ezt vallya, hogy hallót eye* 
Zeoch Adam hazanal liegedwlest es Éneklést -
De egyebet sem haygalast Sem Zytkozodast 
hallót [Kv; TJk III/2. 71]. 

éneklõkönyv egyházi énekeskönyv; carte 
cîntece bisericeşti; Gesangbuch. 1851 Az eg>" 
hazra valo keolchyeg . . . Az Magyar deakokn^ 
Irat túnk egv Enekleo keonywet kyért fyzettún^ 
az deaknak' erette f. 2 [Kv; Szám. 3/IV. U3 

éneklömester kántor, hiv énekvezér; cantor, da6 ' 
eăl; Kantor. 1652 Egy Eneklo Mesternek v»l° 
Pulpitus [Görgény MT Törzs]. 1864 SzeHţ 
Györgyi Mihaly, ezen maros Sz királyi seolan(ak) 
éneklő es tanito mestere [Marossztkirály 
Told. 22]. 

éneklöoltár éneklő-pulpitus/szék ; pupitru àfr 
strana/pentru note ; Singpult. 1816: egy 
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Gradual . . . tartat ik a ' Templombéli éneklő ól-
táronn [UnVJk 22]. 

éneklő-pulpitus éneklőszék; pupitru din s t rană ; 
Singpult. 1694 : Az Templomba(n) va(gyo)n . . . 
Zölden festet Kantornak való Éneklő vagy Gradu-
alhoz való Pulpitusis nro 1 [Kővár; J H b inv.]. 
1745: Az Pap űlő székin Szőnyeg, az há ta megett 
Székely Szőnyeg, Éneklő Pulpitus ibidem veressen 
és Sárgán meg festett cum Inscriptione 1744 [Új-
székely U ; UnVJk 116]. 1746 : Az éneklő Pulpi-
tust magok költségekkel tsinálták és adornálták 
Koré Josef és Fodor Ferencz Uraimék [Bikfva 
Hsz; SVJk], 1784/1796 a moston fungens mester 
atyánkfia Simo János uram éneklő pulpitussá 
tTarcsafva U ; EHA]. 

éneklőszék éneklő-pulpitus; pupitru din strană/ 
Pentru note ; Singpult. 1683 k. : Vagyo(n) az enekleő 
székre való három kendeő [Sámson Sz ; SzVJk 

| Kis keszkeneő aranyos Ur vacsorajahoz való 
vagyo(n) másis de az enekleő székre való [Somlyó-
n a k Sz; i.h. 121]. 1718/1722 k. Tekintetes 
Ngos Gyerő Monostori Kemény János eő nga 
EŐzvegye Meltosagos Teleki Anna Aszszony eő 
kglme I(ste)n dicsősegehez való szeretetiből adott 
a z M. Bőlkenyi Sz. Eccl(esi)a(na)k az kőzepin 
altal aranynyal es kűlőmb kűlőmb fele selymekkel 
*neg ekesittetett gyolcs Abroszt az Ur asztalára, 

egy éneklő szekre való ugyan aranyal es sok 
színű selymekkel meg ekesitetett kendőt [GörgJk 
l10]. 1723 k.: Két éneklő Székre való kékes kendő ; 
egyik szakadozott, melly szüntelen ra j t a az éneklő 
Széken; mást Innepeken teszik reája. Egy veres-
sel által szőtt u j kendő az éneklő Széken; néhai 
Zilahi János mester meg hagyatott özvegye Bara-
bási Borka ajándéka [Hagyniásbodonia eklézsia 
könyve. - 8MT]. 1738 u. 11770 : Borsos Gergelyné 
Aszszony om is a Búzái éneklő székre adot t zöld 
Perpeta materiát [SzConscr.]. 1765 : Thordai Bor-
bélj Sámuel . . volt Varfalván Schola Mesteris 
az Templombeli éneklő székreis fel i ra t ta volt az 
nevit [Aranyosrákos TA ; Borb. I]. 

énekszó éneklés; cîntat Singen. 1736 ha 
feles asszony atyafi volt jelen®, azok is mind hin-
tóban, de az bőrököt lebocsátván, úgy késérték. 
Az fekete posztónak az szélvit két felől hat le-
gény fogta és így ének-szóval kikésérvén az 
városból. az keserveseknek némely része akkor 
viszszament [MetTr 403. - *Ti. a temetésen]. 
1868 : temetési Dij prédikatios halottol 42 x ének-
szóval tanításért 21 x Butsuztatásért 80 xr 
[Gyalu K ; RAk 144]. 

Szk: ~vaZ temet (csak) énekes temetéssel temet. 
1766 ; Temettem László János Tsetsemö f iá t Jánost 
énekszóval [uo. ; RAk 1 2 5 ] * ~val temettetik el. 
1742 Temettettenek el . . Faragónak Léánya 
Enek szóval [uo. RAk 115]. 

A nagyobb díjat fizetó, módosabb egyháztagok hozzá-
tartozóit a lelkész meg a kántor prédikációval és énekléssel, 
íj, ®«egényebb, rendsz. íéldíjat fizetőkét a pap, az iskolamester, 
"1. kántortanító — az egyházi beszéd mellőzésével — csak 

énekszóval temette. A kétféle temetés összegszerű díjszabására 
nézve 1. fennebb a késői, 1868-beli tájékoztatást. 

ének vezér kántor ; cantor, dascăl; Kantor. 1866 : 
Kolosvári Miklós énekvezér [Bh; RHAk 109]. 

énekvezető-állomás kántori állás ; post de cantor/ 
dascăl; Kabtorat . 1864 A ' Brassai ének vezető 
állomás meg üresedvén . . . a pályázás J a n u á r 
végével be záródik [Gyalu K ; RAk 95]. 

enélkŭl e dolog nélkül; fără aceasta, făxă de 
as ta ; ohnedies. 1772 mind ezekből . . . az nem 
következik, hogj az I. Groffné Malma Gát t ja bővebb 
próbára el vágattassék, mivel e’ nélkűlis mind az 
Oculata Revisiok, mind pedig minden Documen-
tumaim keresetemet annyira probállyák, hogj 
semmi kettség fen nem maradhat [Kük.; J H b 
LXVII/263]. 1801 a forro hideg, es török gyék 
ellen leg szaporáb és konnyeb orvosság az érvágás, 
e nélkült az angina igen veszedelmes [Berve A F ; 
GyK gr. Gyulai Sámuel lev.]. 1817 k. : mindenűt 
a ' Hazának nagyobb, és jobb szőllős hellyeín 
vassal karoznak, enèlkűlt, mind káros mivel sokat 
el tőrnek a karókból [Héderfája KK ; IB. Veress 
István t t lev.]. 

énellenem 1. jog az én személyem ellen ; împotr iva 
persoanei mele; gegen meine Person. 1574 : Eze-
ket halwan vicej Ianos Monda Ellene hogy En 
ellene(m) az zek zynen ezt Nem Mondhatnad 
Mert en lambor vagiok (Kv T J k 111/3. 413]. 
1617 Noha azért in serie responsionis l a t t a t tnak 
az Ik az en ellenem spárgáit diffamatiokat tagad-
ni, de mas feleol in facie sedis nem tagadgiak, 
seot affirmalliak, mikor aperte az Teoruentűt 
bizonisagra kiuankoznak ellenem [Kv R D L I~ 
11]. 

2 .jog az én terhemre; împotriva/contra m e a ; 
zu meinen Lasten. 1699 az en kedves Felesegem 
Kapi Anna . . . az en ellenem in tent ál tá to t t Nótának 
is gratiaját foganatoszan munkalodta [Mk. Macs-
kás y Boldizsár végr.]. 1741 a ' mentionált repe-
titusok ezen Kraszna V(á)r(me)gyének G(ene)-
ralis Coniluxussa alkalmatosságával én elle-
nem, a’ ki az rendes Törvény u t t yà t k ívántam 
mindenekben observálni s követni, Solennis Pro-
testatiot erigált ak [Kr; TK1 gr. Teleki Ádám 
tiltakozása]. 1763 minthogy a paráznaságért 
halálos aquisitiot én ellenem hutes férjem nem 
institualt, proseqalni sem kiván. sŏ t Dimissio-
nalist is engedett ă . . . azért hogj paraznasaggal 
accusaltatom, halálosan nem büntet tethetem [Tor-
da ; T J k V. 179]. 

3. ellenemre; contra/împotriva mea ; trotz mei-
ner, gegen mich. 1600 : Megh ertettem az en peöre-
semnek raitam walo keresetit, kire reŏwidede(n) 
illien walazt tezek. A hon hazat eöreöksiget keres 
raitam, hogy egy attiafia testame(n)tómba h a t t a 
wolna neki, De en azth mondom, en ellenem 
wer elle(n) senkinek ne(m) hagyhatta sem keöthette 
az en eősiol marat t eöreöksigemet hazamat [UszT 
15/249-50]. 7606 ; (A) mailomba olian 3 rezwnk 
uagion mind keten (!) mint fekete ferencnek 
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ha szinte El ata uolnais mer nem athatoiat ata 
szinten az onon rezetis megh tar thatnam mŏgis 
tar tom E n uagiok Elsôb uer Te naladnal hoza 
azért En Elennem meg nem uehed (!) [i.h. 20/43]. 

4. énvelem szemben; fa ţă de mine; mir gege-
nüber. 1573 : Zabo ferench . . . vallia hogy Mykoron 
Eoneky panazolkodot volna az Zogora Lwkach 
deák azon hogi Balasy gergel Bezedel haborgatta 
volna az hazban Melliet teolle Berbe meg fogattak 
volt, Azomba taha t haza eleot megen Balasy 
gergel Be zollittya Es kezd neky zolny Miért 
chelekezi azt hogy az hazban haborgatia, Mond 
Mindiarast hogi egy Neste kwrwafy kalifactor 
sem paranchol o t th en ellene(m) [Kv; T J k 
III /3. 232]. 

énelombe elém; în fa ţa mea ; vor mich. 1591 
k. Az Kereztúr Varosiakis mind feienkent az 
Varosban lakok mind eòzuegj Azzony allatok 
es férfiak Jeówenek en elombe . . . En nekem 
p(ro)testalanak estwe ha t orakor hogy az egéz 
napkor mind J t t vartak, Az egez varos az három 
embertói el valúa [UszT]. 7637 szaz Paine 
monda szekely Istuannenak, hogi miért jüsz te 
enelömben, ugj mond, ha ugi latlak mint ellen-
segemet, mert az te hazadnal konczoltak fel 
az en gjermekemet, ollia tartom mintha te lettel 
volna gükossa az en gjermekemnek, mert mind 
kette(n) Urastol ot hon voltatok [Mv; MvLt 
291. 90a]. 

énelőttem 1. az én jelenlétemben; în prezenţa 
mea ; in meiner Anwesenheit. 7574; Lakatos 
Istwan hity vtan Azt vallia hogy Arra Nem 
Emlekezem hogi E n eleottem a t ta volna, es hogi 
en kezes leottem volna erte [Kv ; T J k III /3. 
314]. 7585 monta egi nihanzor En eleőttem 
Kowach Lazlo es Kowach peter hogh l m 
el zalogositotta . . . Lazlo deák twlőnk Cheh 
bely rez Jozagunkat [Zutor K ; Ks 42. B. 18]. 
1600: en eieottemis az falu elottis azt mo(n)dotta 
Fodor Balint Botossy Palnák hogy a feliben 
ne(m) háborgattia, hane(m) a mit wegezet wele, 
tarcha ahoz magatli [UszT 15/216]. 1628 Mate 
hazatul fogua . . . az Tiukmonjas Boldisar hazajg 

mind Vas rizaek vallottak az elejnis rigenten 
en előttem az rigi öreg emberek [Wass „Nic. 
Ratoni de Zent eged"* (65) ns vall. — aSzentegyed 
SzD]. 1666 : en előttem sem egyszer sem maszor 
az polyani Joszagot nem testalta . . . az mely 
albat subscribaltam pediglen ha aban irtakis 
nem ratificalom mivel előttem nem testalta [Cssz; 
Bál. 1]. 1756 Bab csépeltetvén egj asztagot 
. . . en előttem meret te fel [Melegföldvár SzD; 
SLt XXXVII] . 1790 : Die 27a May ezen boldog-
talan árvák Pénze egészszen ki ment. Nagy Adám 
ŏ kglme én előttem ki fizette [Mv; MvLev. Kis 
Ferenc ács hagy. 4]. 

2. az én- színem e lő t t ; în fa ţa mea; vor meinen 
Angesicht. 1574: Kalmar János vallas te tele 
. . . Ez e l : mwltt esztendyben valank Enyeden, 
hywa hozzam Brassoy Keresy lwkacyott ky 
itíyen vallast tyn en Elyt tem Akkor meg polgár 

valek* [Kv; T J k III/3. 392b. - aKŏv. a vall.]-
1591 k. : Az tiztasagoth en elóttem le teúek 
Keúannaik hogy eòk Absolutusok legjenek, 
fel vettem tiztasagokath [UszT]. 1620: mo(n)da 

en elóttem Vayda Ianosnak czinege Antal, io 
zerenczied te Vajda János hogy i t t ne(m) erenk 
hogy az pallorúl el ugrál, mert t megh ittattiuk 
vala az vizet veled [RLt O. 5 Sos Mihaly kidejDob. 
vicebírája (48) vall.]. 1639 En eleottem Istuafl 
Deák eleot . . . Stephanus Literati pria [Szentig 
ván Hsz; Kp 1 F. 49]. 1666 Nemzetes Gavai 
Miklos Vr(am) protestala én előttem ige(n) sole-
niter (I) azon hogj Tőrvenyes Sententiaia mellŐH 
el nem ál semikeppe(n) [O.budak a ; Ks 41. C* 
7. - aKésőbb: F.budak BN]. 1825 meg jele-
nének én elötöm három Betsűletes személlyé 
[Kisgörgény MT; Told. 42]. 1849 lépének & 
előttem ilíy békességes eggyezésre . . . [TSjj 
rtlen. — Horváth Imre pagocsai (MT) jegy2" 
bizonyságlev.]. 

3. elém; înaintea mea, în fa ţa mea ; vor mick 
vor meine Augen. 1597 : Nagy Jstwanne mon& 

en eleotte(m) ne aly mert ennekem ellensege^j 
vagy zinte ollya tartom mintha tennen k e z e d d e l 

eolted volna megh az vramat, mert mostis elöc 

ha te el ne(m) hitegeted wala az hadban [Kvî 
T J k V/ l . 113]. 

4. énelőlem; dinaintea m e a ; vor mir. 1582'-
latam az leant, mégh en eleottem a ' kemenc^ 
mege bwt vala [Kv; T J k IV/1. 38]. 

énérettem ér tem; pentru mine ; für mid1' 
1730: en erettem senki az Leikitt el ne veszesse 
[Abosfva K K ; Ks 83 Bakó Josef lev.]. 

enervál 1. eierőtlenít/gyengít; a slei de puteſi' 
a slăbi/istovi; entnerven/kräften, (ab)schwächeö-
1719 : úgy enerválta az a két császárnak* vatf 
adózás a szegénységet, hogy sokan m a r h á j o k ^ 
nem elégségesek kiváltani [CSSZ ; SzO VII, 
— aAz osztrák császárnak és a moldvai vaj' 
dának]. 1720: Reménkedem mégis Ngodn^ 
mint uramnak Patronusomnak igen á lázotosaö ' 
executorokat az Ngod irása szerint ne expediállyo* 
Ngod, mert nállom egjéb hasznát nem tészeü' 
hanem enerval csak, mihent penig mostani erőt-
lenségem engedi azon Restant iát szálitani tellye* 
erőmmel igjekezem [Borosbocsárd A F ; Ks 
R. Boer Sámuel lev.]. 1724: Minthogj mi*d 

penes, mind intra assigna(ti)ones valo Postáik^ 
dás, már annjira enervalta ezen meg romi 
heljseget hogj . . . feles Lovak hijjavai légjŭnkj 
azoknak dògi mia t t ; kentelenit tet tűnk ez iraH* 
Ngod(na)k igen alázatossan insinua(ti)ot t e n n ŭ ^ 
[Ne; Ks 83 a város hadnagya a megye főispán 
jához]. 

2. érvénytelenít; a anula, a deciara nul, • 
invalida; widerrufen, ungültig machen. 1737: 

Minthogj a Novizans A. ő kglme, ő Felsége Nó-
vuma mellett bé-adott Literale Instrumentum*' 
valis az elsőbb Deliberatummal ezen Causáb(a*' 
Specificált ratiói kőzzűl tsak egjgjiket sem 
fringállya 's enervállya; azért az elsőbb Deli' 
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beratum méltán vigoráltatik [Dés; Jk ] . 7766; 
(Az alperes) az vsust is annyiszor héáb(a) for-
gatţya, mert azon Reclamatioim aztis enervál-
ták [Torda; TJk V. 318]. 

enerválás érvénytelenítés | hatálytalanítás ; anu-
lare, invalidare; Ungültigmachung. 1782 Ami 
nézi az 1715béli 2da Marcn költ Contractust, 
az sem subsistalhat, és az Ának nem prejudicál-
hat Actioja enerválására, mig nem az Ik az In 
Anno 1710 die 12dik xb<ris k>ölt. Divisionalist 

elö nem adják [Hsz; BLev.]. 

enerválhat érvénytelenítheti hatálytalaní that ; 
a putea anula/anihüa/invalida; ungültig machen 
können. 1766 : (A praescriptiót) az usus is nem 
enerválhattya nem lévén nagyobb ereje az usus-
nak, mint a’ Praescriptionak [Torda; T J k V. 

enerválódik 1. kb. (anyagüag) elerőtlenedik, 
meggyengül; a slăbi din punct de vedere ma-
tériái, a scăpăta/sărăci; (finanziell) schwächer 
Werden. 1723: Mivel hogy a ' Ns Vármegye a’ 
mindennapi tereh viseles mián nagjon kezdett 
enervalodni, végeztetett azért, hogy a mely jö-
vevény emberek . . . ha csak authenticum tes-
timoniummal nem demonstrállyák magokat jó-
szágos embernek lenni, és hogy adózástúl magok 
hellységekben is immunisok vóltak, az ö Fel-
flége quantuma az ollyanokan hogy meg vétessék 
^ecem ál tá tot t [K; Told. 2]. 1728 Vágjon ki 
adott penze az Eccl(esi)a(na)k . . . ha lat t jak 
hogy valamellyik debitor enervalodik, siessenek 
fel venni [Bikfva Hsz ; SVJk]. 1736 u. A fő-
emberek, nemesek is az üyen feleségekre, leá-
nyokra való semmirekellő s majd semmi ideig 
nem tartó, mégis drága pénziben álló portékákra* 
való költés miat t enerválódnak naponként [Met-
TrCs 468. - 'Divatcikkre]. 7745; Veven Com-
missioját az Tnts Magistratusnak az ŏtvesek 
bástyája epitesib(en) hogj Concurrallyon Húszon 
negj mforintokig de mivel Beclts Czehŭnk felette 
enerválodot az expensara itelven magat inhá-
billisaak . . . Replicaja lévén az Beclets Czehnak 
az Tnts Tanácstol ez: csak tizenket mforin-
tokkal Snbveniallyon [Kv; öCJk] . 

2. gyengül; a slăbi; schwächer werden. 1756 : 
Akáx töltse ki i t t az Jobbágy és Zsellér rendes 
szolgálattyát akár nem, de ha oda mégyen Mol-
duuán Vonya s recuzálnának szidgya s tsak el 
kell menni*, mely szerént az Ioszág enerválò-
dik | appránként a ' Jószág enerválodik [Galac 
BN; WLt Pásk alias Tyirila Ónul (42) jb vall. 
- *Értsd: el kell szökni]. 

enerváltatik (anyagüag) erőtleníttetik, gyengít-
tetik; a fi sărăcit de către cineva/ceva; (finanziell) 
geschwächt werden. 1780/1804 : Minthogy minden 
féle Causak a’ Torotzkai fórum előt t indulnak, 
ehez képest valameddig akármely Causa Torotz-
kai Bírák előtt foly minden processusokba, . . . 
kŭlsö Tisztekkel Ass(ess)orokkal semmi nemű 

Literale Instrumentumokat senki ne expediál-
tasson, Inquisitiot se per agái tasson, F ŏ Bíró 
petsétjét se vegyen sub poena for. 12, mint hogy 
a' félékkel a’ Szegénység enerváltatik [Torockó; 
TLev. 4 0 - 1 ] . 

énfelőlem 1. énrólam; despre mine; über mich. 
1570 : Azt valya Racz Agatha Nagy Benedekne, 
Erzebet Kopaz Jakabne liogy mykor Vas Mar-
thonne hazanal voltanak egy korba, Es o t th 
Egy masrol Bezellenenek Es az Rengeo Margith 
Leanya feleolis ky t ky vertenek voltB, Azonba 
J w t oda Kwthv Antalne, Mond nekyk m y t Be-
zelletek vala Thalam En feleolem zoltok vala^. 
Mondanak neky lm Amaz zegen vezet feleol 
zolwnk wala kyt ky verenek [Kv; T J k I I I /2 . 
101 — 2. — aTi.'Rengeo Annát paráználkodás vád-
jával hóhérral kísértették, vesszőztették ki a 
városból]. 7573 Anna Aztalos Imrehne* hal-
lotta Hegedwsne azt Mongia volt, Mind addeg 
orzagh kwrwavanak gracias kwrwanak Mondom 
ky Iambor vrat ely ha t t a es az . . . ebbel* lakyk 
Mvglen rea(m) bizonitia myt en feleole(m) Mondot 
[Kv; T J k III/3. 74. - *Tollban m a r a d t : vallja, 
^ i . lator-társával]. 1584: Monda Pulacherne 
Talam en feleollem mondád azt the mereth zemew. 
Monda Zabo Marthonne E n bizony Nem monta(m) 
[Kv; T J k IV/1. 233]. 1590: ez Al peres . . . 
valamire való gondolattyaban zolt E n feleolem 
illyen Zoth. Mordal'nak es Arwlonak mondott , 
vgj eset Enneke(m) hallano(m) [UszT]. 1625: 
azi monta az J : en felòllem . . . , hogi székel 
moyses vramnak el hoztam egi diznaiat es en 
segeswarat el a t tam [i.h. 99], 

2. énrám ; ín ce mă priveşte pe mine, cît despre 
mine; auf mich. 1593 : ky t en nem tudok hogj 
en hazamtol senkinek búzaia el vezet volna, 
en orssagnak neuet visseltem volna Azertis 
masra gyanakottak, en feleolem Az sem gjana-
kodot semmyt Az kie volt [Szentegyházasoláh-
falu U ; UszT]. 

3. énmiattam /tőlem ; din cauza mea ; meinet-. 
wegen. 7592 : Monda varga Mihalne vadadi-
nenak eleibe aluan, Mit mondottal volt ez minap 
te en feleollem, hogi nem ehettel ne(m) ihattal . 
en feleollem [Kv; T J k V/ l . 237]. 

A teljesebb szöv. az 1. jel ah — Aszöv-beli első előíordu-, 
lás az 1. jel-hez, a második a 3. jel-hez tartozik. 

4. énértem; pentru mine; für mich. 1591 ? 
Rab Thamas vallia . . . kostolam azomba az 
bort az kit merek vala akkoron, tahat alab való 
az a ' bor az misiknal*, kit az eleot merek vala, 
le teom mingiart az czatlo kupát . . . , mondek 
Bornemi <zza> Gergelne Azzoniomnak, Azzo-
niom mit czelekedel, nem az ez a bor, akkit eddig, 
árultunk, monda nekem, Nagi dologh, hízem 
eztis ki adhad, nam Baczi Thamas eoteot hatotis 
kjad egi mas vtan, hizem most sokadalom ideie 
vagion, es zabad vagiok velle. En el akaram. 
hadni az bort, de nekem azt monda hogy min-, 
denek ellen eleget all en feleollem [Kv; T J k -
V/ l . 65. - *Tollvétség masiknai h.]. 



•enged 

enged 1. engedelmeskedik; a se conforma, a 
<da ascultare ; gehorchen. 1569 Hoza mynekwnky 
Kys wasy János zentegody az felsegod paran-
•czyolatyat Zent Marton nap elot walo hetfwn 
hogy any* hwt zerynt tanwkat vennenk be : 
My engodwen az felsegod paranczyolatyanak: 
•ez zemyleket eros hwtely megy eskwtoky I t 
Thordan [Wass. — *Toll vétség lehet my h. ?]. 
7573 Eoneky Nem volt myt tenny Engedni 
kellet Byrv pechetinek es ky at ta neky [Kv; 
T J k III/3. 306b]. 1591 Hogy ha penigh En 
magam uagj holto(m) u tan maradeko(m) az en 
vegezesemnek nem Engednenk es ez feleöl megh 
ueuezeth Jozagoth ell nem Engednenk foglalnj, 
tehát Az korbelj Zakmar varmegjebelj Vice Is-
pánoknak is ha ta lmat adok es adtta(m) Cziak 
az en leuelemnek ereyeuel ki meny, es ez feleol 
megh neuezet rez Jozagomath ell foglalni [Pere-
csen Sz; WLt]. 1610 Nagy menihart Vram Eo 
Kegelme Bibarczjfaluy . . . hiua minkeot Bi-
barczj faluara . . . hogj az Eo kegelme ki fogasa 
zerent valakikeot eleonkbe hiuatna Eo kegelme, 
megj feleltetneok, My Engethynk es az megj 
neuezeot heljre menthynk [UszT 4/3a]. 1635: 
Es mikoron ez Birak, Tanacz es Wenseg jo ve-
gezeset eleotteok el olwastak volna, Kadas István 
engedelmes leon, de az teobbi az Czismasiaknak 
vakmereokeppen opponálua(n) magokat az keo-
zeonseges jo vegezesnek es directe coram (így!) 
azt mondua(n), hogy eok annak semmi uton 
nem engednek s az Varga Czeben be nem mennek 
[Kv; Céhir. I. 12 K v tanácsának végzése], 1657 
(A székelyeket) mind mások által, mind pedig 
személye szerént közikbe menvén, marasztotta 
csak egynéhány napig, és azután egyszersmind 
jobb lészen indulniok haza felé; de azok semmi-
képpen nem engedének urunknak4 , hanem útra 
indulának Moldnva felé [ETA I, 163 NSz. — 
•II . Rákóczy György fej-nek]. 1712 Kolcsár 
András nem engedett a csóva teteinek, ezért 
ò is potentián convictus [Szárhegy Cs; EHA]. 
7722 : Minthogy a ' Választott emberek hittel 
köteleztetnek az Ecclesia minden bónuminak 
gondviselésére, ha kiket a’ választott Emberek 
Megye dólgára el vetnek, tartozzék ezeknek 
parantsolatjának minden ember engedni, a’ ki 
el nem menne, derék Megye bírságán, az az ki-
lentz Magyar forinton maradjon [A hagymás-
bodoni ekl. könyve. Cons. hat.]. 1814 oda jöt t 
Pávai Sámuelné Aszszonyom, mint régi volt 
szomszéd lakos . . az ö Kegyelme Szavának 
mi engedvén, utosittása, és ki mutatása után 
vettök fel a ' métát [Dés; Ks 79. 29. 797]. 

Szk : ~ kívánatdnak teljesíti kívánságát. 1855 
a ' sű tŏ ház a j t a j án végig halgattam, a’ mint 
nagy Ígéretek ’s fogadások között erőt vett a ' 
nevezett legény Miklós Annison, szüntelen azzal 
biztatta Annist, hogy ne féllyen, ne húzza magát 
oly erŏssen tölle, engedjen kívánatának, mert 
ha valami baja következnék belőle, a világ szá-
jára nem engedi s nem adja, hanem el veszi fe-
leségül [Uzon Hsz; Kp V. 404. Ürmösi Rebeka 
(16) vall.]. 
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2. dtv meghajol/hajlik vki/vmi előt t ; a se 
închina/supune; sich neigen/beugen. 1560 To-
vábbá miért hogy az my Anyánk t e s t a m e n t o m 
tetele koronnis Jelen wolt benedek vram az tes-
tamentom t e t e i t Jol hallotta es sem akkor sem 
az vtan ellene nem zolt sewt Engedet neky • • • 
es elt az neky hagyott marhakkal [Kv; SLt 
ST. 6]. 1569 Inteŏk Ewket az I gyenesekre 
(!), Melynek Mind az ket fel Engede hatra hagy-
wan Minden Igyenetlensegeketh, Es kŏzteök 
walo perpattwarkodasokath, kezeket be Adwan, 

hogy az Minth My Ew kòzteok Isten Zerint 
El Rendelnòk Azon megh allananak [ M á n y i k 
SzD; IB. VI. 225/13]. 1594 Lakatos Istuan 
senior, vallia: Mikoron az ket fel akarattiabol 
az ceh eozue giwlt volna, egi nihanizor ra kerdwk 
mind Lakatos Js tuant es Lakatos Tamast, h& 
akarnak az ceh itüetinek engednj. Lakatos Tamás 
es Lakatos Js tuan nem zolt semmit ellene az 
mi kerdeswnknek, hanem mind ketten ki me-
nenek, be hiuuk eoket, esmet meg kerdwk 
ha akarnak az mi vegezeswnknek engedni 
Lakatos Tamas semmit akkor ellene ne(m) zola. 
hanem mikor ki monduk az mi tecceswnket, 
akkor kezde ozton mondani, hogi eo ne(m) akar 
az mi vegezeswnknek engedni [Kv; T J k V/l-
456]. 1655/1754 k. Ha valamely Mester ember, 
közüliünk büntetésben esnék, és a' Czéhnek 
nem engedne, hanem Kegyelmes Urunkal vagy 
a’ T. Tanáttsal fenyegetné a ' czéhet . . . , tar-
tozzék a’ Czének büntetést adni flor. 2 [Kv; 
AsztCJk 9]. 

Sz k : ~ a békességnek hajlik a békességre, 
hajlandó békülni. 1585: Gal Kowach vallia, 
Valamy reze zerent András Kowach engednj 
kezdet vala A’ Bekesegnek, chak a ' vala hatra 
hogy az Azzontis a’ feleseget a bekesegre V i g i è k , 

de Az Azzony Nem engede a ' bekesegnek [Kv; 
T J k IV/1. 91] * ~ az intésnek meghallgatja 
az intést/figyelmeztetést. 1581 Az my penig 
az ket Ellenkező Ember dolgát nezy, I n c h y e k 
hogy az kózónseges bekessegnek ne l eg ienek 
haborythoy, seot az Intesnek engeggyenek es 
zallyauak az bekessegre [Kv ; T a n J k V/3. 242a]-

3. engedményt tesz; a face concesie, a céda; 
uachgeben. 1570: Jmmar rea Engedeth volt 
hogy keolcheget Mind Já r t megh aggya, chyak 
Azonba Jwth Be az felesege Kwthy A n t a l n a k , 

Es azonba vgy wtheotte az Labawal az Jnath 
az vranak chyak Nem ha t t r a eset, es R w t w l 
kezdy pirongatny az vrat Myert Engedet N e k y k 
[Kv ; T J k III/2. 100]. 1577 : eo kegmekis t ek in t -
we(n) az varasnak teorókedesset lenne enge-
delmessegel hozzaiok. ha penig eo kegmek vgia(û) 
Semmy vton nem akarnak engedny, e Ieowe 
gywlessen esmeg eo kegmek eleikbe a k a r y a k 
venni [Kv; TanJk V/3. 153b]. 1629: az Varga 

. . tudo(m) mindenkor hogj ollyan V e z e k e d e ö 
uolt en uellemis sokat háborgott de en engedtem 
sokat neki [Kv T J k VII/3. 95]. 1653 Ezt meg-
értvén a praedicator uraim*, valami igen n e h e z e n 
engedének néki és békesség lõnb [ETA I, 89 NSz-
— *A mv-iek. b 1601 -beli eseményre von. feljegyzés]-
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4. ~ neki (nő) hagyja, hogy kedvét töltse 
raj ta; (femeia) îl lasă/acceptă să-şi facă plăcerea 
cu ea ; (Frau) nachlassen/geben, Lust an ihr 
zu habén. 1570: Makay Benedekne Erzebet, 
hythy Zerenth ezt valya, Mikor az Monosthor 
kapwban lakyk volt az eo vrawal, Zeoch De-
meter, gyakorta mykor az vra hon nem volt 
Rea Be ment chipte harapta, es Inte te hogy 
Engedne Neky, Gereznat es elegh keolcheget 
adna nekj . . . . De eo Nem Engedet nekj, Aztis 
Monta Neky Mynem sokara lezen chynallywk 
be az Ablakot hogi szeotet (l) legen, Ezennel 
megh lezzen, De eo Nem Engedet nekj [Kv; 
TJk III/2. 81 j. 1573 : Teglas Antal es Balint 
• • • valliak . . . My az hazban estwe hwl az santa 
hal az aztal mege vonwk Magunkat, Ely Ieowe 
ketzer kerestury es Nem Engede Neky az santa, 
Azvtan harmadsor hogi ely Ieowe Melle fekwek 
az Santa Engede Neky [Kv; T J k II I /3 . 62a]. 
1584: Jlona Theolcheres Adam zolgalo leania, 
vallia, iÎLyen bezelgetest hallottam zaiabol Annak 
a’ leannak Akj ferkel Miklósnál meg terhesedet 
volt, Mondwan: egykor az vram firtogat vala 
Es bewnre kewan vala de Nem engedek neky 
[Kv; T J k IV/1. 227]. 1629 : Halla(m) azt az 
fogoly legenytöl hogy eskeszik vala azo(n) hogy 

Isten engemet ugj segelien nem engede ugj-
mond ennekem [Mv; MvLt 290. 164b]. 1634: 
Mihók . . . ke t t eztendeje hogy u tannam jar, 
hogy engedgiek neki, es el vezen, es az matkam-
tolis azért valam el [Mv; i.h. 291. 31b]. 1724: 
Etsedi . . ŏszve veszet Pekrivel, miért, (így l) 
ezért, m(ert) egy Leány vágjon o t t nála, a kitis 
kinoz, vér, hogv miért ne(m) enged neki, Susinak 
hitták a Leánt [M.királyfva K K ; BK. - L. 
még berekeszt 1. al.]. 1823: Csernátoni Sámuel 
Uram . . . akár hol és akár millyen fejér népet 
kapjonis erőszakot tészen raj ta , valamint akart 
velemis Bánkoval, és minden adományaival ki-
uált tsak hogy éngedgyek néki, de nálam nem 
találta helyit el illantot . . . más izben ismeg 
eljŏt hozzám húzott ki a karomnál fogva egesz 
ereiből, hogy mennyek a pitvarba 10 f tos Bánkot 
igirvén tsak hogy engedgyek néki, ekkor ismég 
el pirongattam a Háztol hogy mennyen haza 
mert vagyon Felesége, s érje be aval [TLt Praes. 
ir. 65/827-hez Simon Jánosné Szász Éva (36) 
székely asszony vall.]. 

5. ereszt; a lăsa; lassen. 1578 : Miért hogy 
penig az bekesseget akarnak eo kegmek Incab 
keowetny hog sem mint a ' pórt wzny, wegeztek 

hogy . . . Biro vram . . . ke t te t az vraim 
kezzeól valaztona az feyedelemheoz . . . , keo-
nyeorógyenekis eo Naganak hogy az warast 
wegezessebe meg ne haborichia, Seot Engeggie 
eo Naga bekessegre ha lehetny (I) az ke t fel keozt. 
e pórt [Kv ; TanJk V/3. 164a]. 1636 : az Com-
missarius Vrak teorekedenek Vdvarhelt Balo 
Oeorgyert, es Markosfalui Vram megh en-
gedé Balogh Georgiert, de arra nem emiekeszem 
ha Jobbagysagra engette e azwagy mint [Usz; 
KaLt Apor István ir.]. 1653: E z t megértvén 
a törökök, réá hajlának örömest. De azért a kik 

enged 

azutánTjöttek vala — nem értvén a végezést — 
reá jöttek volna a hídra, de egy akaratból, ők 
is túl s mi innét nem engedtük, hanem ellene 
állottunk* [ETA I, 1 3 6 - 7 NSz. — •1621-bcU 
eseményre von. ]. 

S z k : kezébe ~ átad. 1595: eò nekj kezebe 
engette János Gerebne azt az Arúa (?) feòldet 
[UszT 10/71]. 1604: En wgi Ertötem hogi wgi 
Engette kezebe lukaczi wram Zekel görgynek 
hogi Zalagon wesse, walahol pinzt keríen reá 
[i.h. 18/167 „Nagy Mate Kecziety"* pp vall. -
•Kecset U]. 1608 : megh egjenesedenek egjmassal 
Berei Marton kezebe engedwen az hazat, az elebbj 
megh uetel zerent, ülyen keotes alatt. Hogy 
Berei Marton Getzy Js tuan Vram bozzusagara 
ualo embert az hazakban netarchyon, se karara 
ualot [Mezőbánd MT; MbK]. 

6. hagy, (meg) enged; a da voie, a lăsa; zulassen. 
1568 : Ezt halottuk my az Js tvantul ez Merhart 
(l) Js tuan fyatul, hogy am az Nenem simon 
Mesterne el akarya az hazat adny, de nem en-
gede (m) es meg mondám Neky hogy el ne agya 
mert nekemys Rezem vagyon benne [ K v ; T J k 
I I I / l . 215]. 1570: Kowach János . . . vallya, 
hogy . . . egynehanzor kerte* Neb Janóstul hogi 
neky Engedie zantany Mert eo volna keozelb 
hozza Azt Monta hogi senkinek Ne(m) engedi 
Míglen ñ 12 leh tezen erte mert neky Harsandi 
annyeba a t ta zalogba [Kv; T J k III /2. 116. — 
*Ti. a peres földet]. 1592: Azokot Balas Geórgy 
ne(tn) engede el venne (m), hanem Azt monda 
hogy maszoris megh talalom [UszT]. 1606 : az 
Jeoueuinj Jobbagiokat ki nem Engettik vinnj 
[Dés; DLt 285]. 1621: Borbély Gergeljneis Beke 
Marthaszszonj avagj posteritassais Vincze Andrást 
es Is tvánt avagy az ŏ posteritasokot az ŏ neki 
adot ŏrŏksegnek birasab(an) megh nem habor-
gat t jak hanem bekesegesen birni engedik es 
hadgiak mindenik fel fiurol fiúra nemzetsegrŏl 
nemzetségre, mind az fiu mind az Leanj agon 
[Asz; Borb. I]. 1638 mikor rekezt akarunk 
vala Czenalni az fejedelem eökrejnek, hogi nem 
engedi vala Szabó Matias — abból leön az ve-
szekedes [Mv; MvLt 291. 157b]. 1687: l á t t am 
hogy Udvarbiró Vr(am)hoz s tudom is, hogj 
sok Labancz járt , o t t i t tak tánczoltak, mellyet 
Hadnagy Vr(am) nem engedett volna, eüenzet-
teis, affelettis esett az veszekedés, miért j á r ta tya 
magához az Labanczokat [Szilágycseh; GramTr 
VIII Somogyi István (50) a csehi lovas sereg 
zászlótartója vall.]. 1699 : az mely kaszálló penig 
és egyéb mezei örökség ezen fundus u tán kezem 
alat vagyon, azt senkinek el nem idegenltem, 
sem penig semmi praetextus alat másoknak eli-
degeníteni nem engedem [SzJk 321]. 1724: 
Ihol Etsedi Uram Mostis két póltúrát adot t uram, 
elis vettem, és hogy ne(m) engedtem, hogy kŏ-
zŎ9Ŭllyön velem, ugy el vere, alig vagyok belé 
[Náznánfva MT; BK]. 1774 : mondot tam eö 
kigyelmének hogy az Majorság Földekből el 
foglalt darab földeket ne éngedgye másoktul 
bitangoltattni [Mocs K ; KS. Soos Ferentz (30) 
jb vall.]. 1820: a Cancellisták . . . aztis brták 

13 — Erdélyi magyar sió történeti tár III. 



enged 

volt, hogy a Báró nem lett volna Aszszanyos, 
én ezt se mondattam, még tsak a ' Czigán-

nékkalis közösült Szemem láttára, velemis sok-
szor próbálni akart hanem én nem engettem 
[Aranyosrákos TA ; J H b F. 48 Macodi Ana Serban 
Vaszi felesége (38) vall.]. 

Szk s időt ~ neki a. időt hagy. 1847 : Tegnap 
estve 6 órakor megérkezett Györgyi, — alig 
engedve nékie annyi időt, hogy megfűttőzzék, 
mert szegény rendkívül fázik és didereg vala 
. . . , — legott vissza kergettem a ' Teleki udvarba 
[Kv; Pk 7]. — b. haladékot ad. 1797 : instálom 
Ngodat alázatoson . . ., ne hogy sok irigyeimnek 
kedvek bételhessék, ultra spem Ngod Executio-
val, a melyre Törvényes u t tya vagyon, ra j tam 
és Házomon valami szégyent űzzen . ., Enged-
gyen tsak nekem Ngod időt, mert betsülettel 
meg fizetek [Gogánváralja K K ; KsMiss. I]. 

7. szabadon hagy ; a lăsa liber; (frei)lassen. 
1579 : orzag Teorwenye zerent ket zeker egymás 
mellet kin el mehet chyak anni tagassagot En-
geggienek az vtnak [Kv; TanJk V/3. 187a]. 

8. lehetővé tesz, megenged; a face posibü, 
a lăsa; ermöglichen. 1644 Eóreghbik Nyreo 
Mihály es Adam Peter Colosuarat hüteos Diui-
sorok . . . Ez testamentumot . . . minden reszeben 
mys helyben hat tuk, es az kinek mit legalt meghis 
at tuk az menyre az marhaknak keues uolta en-
gette [Kv; RDL I. 132]. 1716 Az farsangla-
sokot ertém, bizony i t t minden nap fársángol-
hatnek, ha az országos munka, es az egessegem 
engedné [Nsz; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
1764: Nem mondom kŭlőmben hogy helytelen 
fetsegésiért, ollykor kedvetlenül nem szolottam 
a rosz embernek, de a mindenkor olyan mod(d)al 
eset meg, hogy abból tanulhatott volna, ha fán-
tasiaja engedte volna [Középlak K ; BfR]. 1789 
a szőllőket a hogy lehetett s az idő engedte le 
nyomtat tuk és jobb részit el fedtük, demégfe -
detlenis vagyon, de le vagyon nyomtatva [Ben-
cenc H ; Ks. Bara Ferenc lev.]. 1806 : igen sok 
nagy fontos okok . . . az én innét való el távo-
zásomat nem engedik mivel leg ottan a ' ngod 
dolgai félbe szakadnak, és ha én nem nogatom 
füstté válnak [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly 
lev.]. 1814: Cserétis emleget a Fellperes, de a 
Csere vásár el rontásárais a Törvény másképpen 
Actoratust nem enged Senkinekis. hanem ha, 
a Cambiatum viszszá adását offerállya; a Feli-
peres pedig ezt nem tellyesitette . . . erre nézve 
is Actoratussa meg nem alhat [Mv; Somb. I I . 
tábl.]. 

9. átenged; a céda ; überlassen, zedieren. 1554 
En Borlobassy l ínart Hedwrffay . . . Engethem 
az en vramnak Es Batyamnak borlobasy Ja-
nosnak Egy Jobagom felesegth (!) Jobagwl 
gyrko peturne kápolnán lakozot vgy mynt atyam-
ffyanak | En Borlobassy János Hedwrffya 
vizwntag Engetem Ez en vramnak Es atyam-
ffyañak Egy El zwkwt Jobagom a Kys tamast 
hedwrffayt Jg hogy Ewrwkbe Ewe legwn az en 
atyamffyay az vytezlo Borlobassy linarti [Héder-
fá ja K K ; BfN]. 1568/1585: Azért az en Reze-
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metis ez felliwl meg Newezet Jozagokban n e k e d 
engettem hogi meg valtsad, de illyen ok Alat 
hogi valamikoron az en Rezemet meg Akaró (ni) 
valtano(m) Ennekem meg tartozzal Minden p e I 

patúar nelkwl az en Rezemet bochyatanod [Gye-
rőmonostor K ; J H b K XXVIII /29] . 1582 : M* 
azertt engeduén az eó keuansaganak at tuk es 
engetteok es valliuk azt az meg Neuězeott t e w u i -
seos darab feoldet hogi meg Irthassa [Dés; DLt 
209]. 1594: Vgian j t t vamis vagion . . . az V* 
Nagi Mihalinak Besseniei Miklósnak Zekeli Bol-
disarnak engette uolt jo akarattiabol egi niliani 
eztendeigh [Kraszna Sz; UC 113/5. 28]. 1595: 
Miért hogy kjraly Biro W magat és Biro W r a m a t 
meg böczŭlúen, hogy loait ide az útra e n g e t t e , 
nem is talaltúnk volna az varosson Zabos loat, 
mellyet lob modgyaúal el vehettünk volna . • • 
hagya Biro W hogy Kjraly Biro W(ram)nak 
meg fizessek: Vt j Alio [Kv ; Szám. 6/XVIIa. 
145 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 1621 A* 
elseo hazat Hid Vcza feleol, saiatul eo maganak 
Trepiger Gasparnak* birni hagiom es e n g e d e m 
[Kv; RDL I. 112. - aA kölcsönadónak]. 1655' 
az Tatrangh uize folyasanak el arkolasa . • • 
tekergeősen es n e m igyinesen lenne . . . e n g e d e 
eő Kegle az maga hatarabol bizonyos darab szege' 
letes feőldekett, azon Tatrangh uize arkanak 
igyinesben való el asasara [Hsz; BLt]. 1665 
ă kis darab főidet engednők és adnok oda 
[Dés; Hr 1/14]. 1752: maga udvarházát ä fa-
lusiak valami Katona Tiszt számára ell szegődvén* 
ezen Istállotis annak szükségére engedte [ B u z d 
A F ; Ks 22. XXIa] . 1820: Tudjae, . . . hogy 
. . . Feli Torján* valami névvel nevezendő olyan 
Sándor féle Jus volna, melyet a ' néhai I. Sando* 
Mihály és János egy Testvérek vagy magok bir-
tanak, vagy más valaki Birtokába engedtennek 
volna ? [Mv; Borb. I I Mátyás Sámuel prók. lev. í 
csak az aláírás sk. — aHsz]. 

10. ju t ta t , a d ; a d a ; geben, jm etw. zukommen 
lassen. 1792 Mojzes János Uram azt m o n d á 
hogj eo Kglminek a Limitatio szerint két szekér 
fa i tütetett , meljnek egjgjikét. Szabó Andráş 
ötsém(ne)k oda engedtem, minthogy a Néhai 
édes At jám i t t M. Sákodon* a néhai nagj A t j a n * 
maga szerzemenyibõl a Lėánjoknakis reszt en-
gedett volt [Usz; Borb. I I „Agillis FranciscuS 
Palatka Senior ex M. Sákod" (70) vall. — aM.' 
zsákod U]. 

Szk : Isten szerencsét ~ neki Isten férjet r e n d e l 
neki. 1751 : az én Pártámról való orientális Gyön-
gyömet adtam Kedves Atyámfiának Sombor* 
Sofia Aszszony om (na) k viselni mig I(ste)n sze-
rentsét enged és parantsol eo kgl(ne)k is [Szász-
vessződ N K ; Somb. I]. 

11. engedélyez ; a aprob a/permi te ; erlaubeö, 
bewilligen. 1573 Kis Antal hity vtan azt vallia 
hogy kery volt eotet Hennig hogi Be lato 
v ta t engedne az eo kertenek vegen az Hennig 
kertebe Mert az eleot ely Zoritotta volt viczey 
Antal az eo Iarasat [Kv; T J k III /3 . 186]. 1578 : 
Ahul penig eo kegme Biro vram emlekezyk 
zomzedsagoknak niomas engedelmerol Miért hog? 
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az el mult Eztendeobe varosul eo kegmek el we-
geztek volt, hogy senkinek Niomast ne engeggie-
nek, Mostanis azon wegezest helien haggiak, es 
senkinek niomast nem akarnak engedni [Kv; 
TanJk V/3. 168b]. 1583 Gallaczy Annazzon 

Az ket t haz Jobbagynak pedigh el foglalas-
sara Byrassara es Thartasara vgyan my elottwnk 
Horwatth Kozma vramnak zabad Akaratoth ada es 
engede EUeó Nelwewel [Oroszfája K ; WLt]. 1613 
oda Hunyadra rendeltetet Harmintzadosúnknak 
Varadj Janosnak, plena authoritast engettűnk, 
hogy ennek útanna az mely kereskedő Em-
berekhez suspicio leszen, az regj usus szerent 
zazlonk alat s ćgebüttis az hún keuantatik, Mar-
haiokat reuidealhassa és ha miúel többet raitok 
tálalhat, aszt diligenter mi szamunkra confis-
calya [PLPr 3 5 - 6 fej.]. 1690 el menenk a’ 
Tövissi Ferencz kapujához, Es be kerezvén az 
eletire Tovissi Ferencztöl, be boczátta, Es az 
eletin à fa keresesere szabadsagot engede [Hagy-
másbodon MT Bál. 62]. 1753/7787 : négy Madai 
Sessiok felett az édes Atyám Paul Opra nevű 
emberrel veszekedvén, . Kun Gáspár vr szabad 
electiot engedett az atyámnak hogy akarmellyiket 
válasza és: birja [Máda H ; J H b LXXI/3. 275]. 
1766: az városokon elég Fundus vagyon, ollyan, 
az melyben szekérrel bé járni nem lehet, a ' Szom-
szédok mindazáltal azon defectust nem tartoz-
nak ki potolni, és a ' magokén bé járót engedni 
[Torda; T J k V. 310]. 1789 : (A toroczkaiaknak) 
Mesterségek folytatására ha vagyon elégséges 
fát engedgyen. ugy azonb(an) ez te t : hogy az 
Ordo sylvestris observáltassek [T; Thor. XX/10]. 

Szk: egész autoritást ~ teljhatalommal ruház 
fel. 1737 : Ezenn Nms Városnak közönséges Ré-
tinek fel-osztására, deputái tatot t és exmittált 
betsŭlletes atyánkfiait, ha ki, in opere illetlen 
szókkal illetvén motskolná, és igaságtalansággal 
vádolná; tehát non obstante Nobili p(rae)rogativâ, 
Osztó-Birák atyánkfiainak ő kglmek(ne)k egészsz 
authoritást engedtünk meg-bűntetésekre . Űgj 
az egjmás között való versengésert Í9 [Dés; J k 

12. kiad/bocsát; a emite/da; erlassen. 1573 
Meg Értettek Eo K. varoswl az chiasar lewelet 
Melliet Az feiedelem Teorekedesere Engedet az 
Aros Nepeknek [Kv; TanJk V/3. 94a]. 

13. elenged (vmennyiből vmennyit) ; a lăsa/re-
duce (ceva din ceva); nachlassen. 1573 <Mo>lnos 
Myhal Azt vallia hogy lat ta azt Kalmar ferenchne 
egy hancharal kenallia volt az Sombory harmin-
ehadost . . . , De Nem alkhatak meg egymassal 
Az vtan adot egy lewelet neky kybe 10 fl tot 
Engedet volt Az vayda az harminchadba, az lewe-
let ely veotte teolle De az vtan fely Nem twt ta 
Iacabnak, hane(m) Mind meg veotte Rayta az 
harminchadot [Kv; T J k III/3. 210a]. 1582: Az 
ado zedeok Zegenjeknek Niomorultaknak es 
betegeknek és egieb zwkeolkeodeoknek az Adobol 
Engettenek ky theot ez eztendeoben f 34/61. 
Relaxaltak akith el eskwttenek es el tagattanak 
f 4/55 [Kv, Szám. 3/VI. 9 Diosy Gergely not. 
kezével]. 1599 : Lucas Trausner . . . fassus est 

engedelmesség 

isto modo. Ez el mult wdeobe(n) vgy mint ky kelet 
tayba(n) Ieowe hozzam Kópeczy Janosnak egy 
embere, es Ielente Keopeczy Ianos zowawal, hogy 

valamy pénzt kwldot volna az vra Balint 
deaknak Az penznek penig ezer forintnak 
kellet volna lenny de eppen vgy monda ne(m) 
kwldhette volna el, Azért ha chiorba(n) el ne(m) 
akarna wenny tellyessitene(m) k j vagy lennek 
kezes erte, kernemis hogy engedne valamy t . . . 
Erre Balint deák Azt monda . . . en eczersmind 
az tellyes Summát kezembe (n) kewanom [Kv; 
T J k VI/1. 274]. 

14. (követelést) leenged; a scădea/lăsa (din cre-
anţă) ; (Forderung) er /nachlassen. 1570 : Borbély 
Janosne vallya, hogy Mykor egy Nap haza 
Ment volna Talalta hazanal Alcz Gasparnet, Es 
azt Mongia volt az vranak, Am Mogioro Esthwan 
13 f t ra Engede Az Adossagot [Kv; T J k II I /2 . 
174]. 

Ha. 1570 engedwyn [Sár.]. | azyrt engettynk 
neky [Néma a ; Told. 31/1. - "Eltűnt település 
Mezőrücs (MT) közelében]. 

engedékeny kb. süllyedező; care se lasă în jos/ 
se cufundă; nach und nach sich setzend. 1856 : 
Az Udvarház . . . fundamentuma engedékeny ki-
porlo, 's alapos kijavítást kiván [Mezőbánd MT; 
TSb 39]. 

engedékenység îngăduială, îngăduinţă; Nach-
giebigkeit. 1835 : minden viszálkodást az ő 
nagy Engedékenységinek s Embereihez valo szer-
feletti Atyáskodásának lehet tulajdonítani [Zsibó 
Sz; WLt]. 

engedelem 1. engedelmesség; ascultare, supu-
nere; Gehorsam. 1581 ha az feyedelemhóz valo 
hwsegre keoteleztetyk eo kegmeket az orzaggal 
eggywt Abba semmy ellent ne tarchyanak, hanem 
hwseget es Engedelmet Mutassanak [Kv ; TanJk 
V/3. 245a]. 1590 eo kgmek Varosul mind Js ten 
eleót s mind emberek eleot tanobizonsagot téz-
nek, hogy fegywer leot volna feyeok felet, sem 
Igiekezhettek volna Joobadon (így!), Amint In-
tettek Bor(nem)izat ez eleot valo gywlesbennis 
a’ bekesegre Bornemizatis Nagy sok munka 
vta(n) az Engedelemre bírtak magat az varos 
io Akarattiaban Adwan [Kv; TanJk 1/1. 142]. 
1778 : Alázatos és kész engedelemmel értvén 
Natságod parontsolattyát a’ Bíróságért való kalá-
ka felöl, mely szerént a’ kaláka T a x á j á t 
a' Contributionis Tabella szerént parontsolja bé 
fizetni [Torockó; Bosla]. 1784 Anno 1784 d : 
25 Április szegőt te ti fel inyasnak E t Lingér (!) 
janost, mestersegré, Három Esztendejik (!), hogy 
tartozzék híven Engedelemmel szolgálni [Kv; 
KCJk 69b]. 

2. beleegyezés; consimţămînt, asentiment; Ein-
willigung. 1571 Towabba vannak nemely falwk 
határán chinalt molnok kyket az varhoz Telegdi 
Mihal chinaltatot, vannak ollyakis kyket egyebek 
epitettek eo engedelmebeol hol soha az eleott 
molnok nem voltak kyk miat faluknak meg mond-



engedelem 

hatat lan karok vagion nemei}7 myat t penig regi 
molnok megbantattak [SzO II , 330a székelység 
panasza az ogy-hez]. 1573 Zabo Pál hity vtan 
azt vallia hogi . . . Az azzony eo hozza Ment 
volt es kerte volt hogi zegitsegel lenne az Zena 
vetelben. Eleozer Mennek Gergel Antalhoz es ot t 
veottenek egy zakast ., Es az Zena Eo Zamara 
allot, Megh az vey Iosa elys keoltet volt benne 
egy elet Darochy Engedelmebeol [Kv; T J k III/3. 
307]. 1582 Fassio Io(ann)is Linzinger al(ia)s 
Borbély en az aszonynak engedelmebol es 
kiwansagara vgy foktam hoza es menel Jobban 
Tuttam vgy ygyekezttem meg gyodidttany (!) 
[Kv; T J k IV/1. 59d —e]. 1681 : Az Taxasok . . . 
reghenten az földes Ur engedelmeből, egi szél 
szántó földet magok között fel osztottak 
Ezek neveztetnek Nyilas földek (ne)k [Hátszeg; 
VhU 147]. 1685: Isten rendeletet kóvetven Te-
kintetes Nemzetes Banfi Pál Uram, az en At tya j 
engedelmemból jegyezte volt el jóvendóbelj hazas 
Társul Ka ta Leanyomat [JHb lakodalmi meg-
hívó]. 1717 : tudom az Kelniczkara az czelnaiak 
altal bocsatattak az juhokot, az Igen patakiak® 
is az Csomornara edgjik a másik engedelmeből 
[Celna A F ; EHA. - sIgenpataka (AF) lakosai]. 
7728; az Szülei engedelmekből [Dés; Jk] . 

Szk: hire és engedelme nélkül (vkinek) tudta 
és beleegyezése nélküf. 1589jXVII. sz. eleje: Ha 
teőrtennek az Varosra valamely faragó, vagy Rakó 
Legennek iŏuese, miuenek giakorlasanak okaert, 
annál az Mesternçl az hova bç ment volna, tizen 
eőtŏd napnal touab ne lakhassek, se miuelhessen. 
Az mesterls az Ceh mesterek hire, engedelmek-
nelkwl touab nalla ne tarthassa, ne miueltesse, 
eőt forint birsagh alat [Kv; KőmCArt. 1 0 - 1 ] . 
1651 : senki keŏzwlleok* az ser latok hírek s en-
gedelmeknelkwl egy penz arrátis se kulseŏ, sem 
penigh it levő ember (ne) k semmi szin es praetextus 
alat, se ejtelenkent se uedrenkent sem penigh 
hordonkent ne mereszellie(n) adni [Kv; PolgK 
142. - aA „Serfŏzeŏk keozwl"]. 1740 : Szörnyű 

hogj Kgld Hazas fiat Njegovánnak, 
az én hírem s engedelmem nélkül, Dombon szol-
gálni állani meg engette [Gernyeszeg MT; TKhf 
Teleki Sándor lev.]. 

3. engedély; aprobaxe ; Erlaubnis, Genehmigung. 
1552: Leown Jlyen vegezesis hog' ha az isten 
feyedelmet adond t a h a t az ew pechetty alat, 
adian leuelet az leuelnek Rendy zerynth es En-
gedelmet, kireol mi a t tuk ez Jelen valo leuelet, 
mynd az keth feel Byzonsagara es otalmara [Mező-
szengyei T A ; BfR]. 1559 : Walamely Mezaros 
penygh az Thewsersegeth walaztangya Maganak. 
. . . Annak három Ezthendeygh ne legyen zabad, 
Mezari any, . Ha penigh az három ezthendeygh 
megh gondollya magath, Ees az Mezaros Mesther-
segre akar allany, Azth Semmy keppen Ne my-
welhesse Az waros hyrenelkywl es engedelmenel-
kywl [Kv; T a n J k V/ l . 57]. 1566: alazatoson 
aianliuk magunkat, Felseged kegyelmessige sze-
rent miltoztatnek mind az minnen személyünknek, 
szolgaink es földön lakóink allapottiokat oly mó-
dón rendelni, hogy m y mind az felseged szolga-

196 

lattiara, orzagul ualo hadakozasra, hazunknak es 
iletünknek taplalasara lehetnink elegek az Fel-
siged keg'elmes engedelmiből [SzO II , 186 a szé-
kely főemberek és lófők folyamodása a fej-hez]. 
1598: Kozák János és az Varos Biraia Zabo 
Georgy perelnek az Thamas Deák haza kivoltb» 
ahoz valo ingó Jok feleòll . . Ahogy Kozák JanoS 
tiltotta megh az fellyelmegh Irt házhoz ualo Kaimat 
Zeket hogy senki ben(n)e eő akarattyanelkyl ne 
Arúllyon . . . , vetekednek azon(n) hogy az ä zek 
ne(m) ez házhoz valo volt volna . . . Az J k Biro 
Vra(m) es Varga Ambr(us) kezek megh bizoni-
tani hogy az zeket chak engedelemból bírtak mi-
kor ez házhoz birtak [UszT 12/8]. 1602 : en az 
taúaly Eztendeobe czienker Is tuan E n g e d e l m e -
beol birtam a tanorokot, Ez Jdenis Eo akarat t ia -
bol czinaltam be [Szentábrahám U ; i.h. 17/38]. 
1619 : m j eleottwk (!) Nemaj wajda János t i l ta 
wajda Ferencet . . . hogj az eo puzta haz he l le t 
ne ellene* s penigj (!) feoldejtt Ne ellene eo In* 
gedelme Nelkwllj hatalmaswllj mer t eznek e l l eote 
wajda Janosnak mjd (!) puzta helljtt be kertelte 
es elle de wajda János azokrwllj t i l ta m j e l l e twk 
(!) hogi Ne elne Hodna beket nek j [Gyerőmonos-
tor K ; Ks. - a így ! Olv. éllene ; értsd : élné]. 
1654 : az mely földem ennekem vagion az falu 
engedelmeből kezdettem feli szegni [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 151]. 1687 : Ki küldött Tolvaj kergetni, 
Hadnagy Vr(am), olly parancsolattal Va lak iné l 
vagy Szatthmári Commendans, vagy Caraffa Le-
vele, nem lészen, meg foghjuk, ha meg ne(tn) 
adgyák magokat, meg ŐÜyűk, edgyetmását el 
kotyavetyéllyűk, Az szerént menué(n) eő kglme 
parancsolatyábúl Berekszóraisa, magát el szalasz-
tot tuk az Tolvajt, holmijét el hoztuk, el kotyar 
vetyéltűk eő kglme engedelmébűl, magá(na)k i5 

Hadnagy Ur(amna)k egi Tallért küldöttünk be-
lőlle, de mig haza érkeztünk, addig Gratiat a d o t t 
néki, akkor is Tolvaj vólt, mostis az, E d g y e t -
mása el kotyavetyélése mia t t bujdosásb(a) este(ffl) 
[Szilágycseh ; GramTr VI I I „Nagy Lázlo, Szabad 
Legény" (30) vall. - aA v. F.berekszóra (Sz)]-
1750 : az Italárulás is azon hellyen Város en-
gedelméből volt-e [HSzj italárulás al.]. 1776: A 
Dispensatiot la t tam . . . , egyenesen nékem volt 
dirigálva, vagy engedelmemböl ã Kóródi Káplán-
nak [Egrestő K K ; GyL „Jos . Székely parochus 
cath." (28) vall]. 1823: a Dévai határon talál-
ható Juhokot szorgalmatoson végy e vétesse Számba* 
hogy mitsoda mennyiséggel találtassanak, azok-
nak légyen engedelmek, Czédulájok hogy i t t pás-
cuálhassanak [Déva; Ks 91. C. 12]. 1838: ki 
engedelméből vágad azan Létzeket? [Désí 
DLt 8]. 

Szk: engedelmet nyer engedélyt kap/nyer. 7790 • 
(A) Szőllős Gazda . . . maga Authoritássábol A 
rendelt idő előtt Szűretezni ne mereszellyen, ha-
nem ha bizonyos okai miat ezen Szabadságra 
magának engedelmet nyer å Szőllős Gazdáktol 
[Karácsonyfva MT; Told. 76] engedelmet nyer-
het. 1782II799 : En Ratz Ferentz Torotzko* 
száraz szalonnát szoktam árui tatni . . . , a midőn 
. . . eddig valo szokásunk szerint szabados árulá* 
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nem engedtetett a szalonnába kéntelenittet-
tűk (I) miis valami tizen vagy tizenketten arra 
menni; hogy külön kűlőn három forint árendàval 
a' szalonna árulásra engedelmet nyerhessünk [To-
rockó ; TLev. 5/16 Transm. 369]. 

4, engedmény; concesie; Vergünstigung, Ablaß. 
1573 : Az Erdeo Arrat is Az Biro es polgár vraim 
ky Myt veot volt Meg aggyak, Mert eo k. varoszul 
abból engedelmet Nem tehetnek senkinek [Kv; 
TanJk V/3. 94b]. 1580 : Biro vramnak . . . tellyes 
Authoritast adnak hogy Az keonyeorgoknek Alla-
pattiok zerent Az engedelmet Moderálhassa de 
vgy hogy tellyessegel ne vezesse el az Lato meste-
reknek Az eo Jutalmokat [Kv; i.h. 221b]. 7642/ 
7722 k. ; ha pedig azok kŏzŭl valaki a fá t meg nem 
hozna Pünkösdig, az ollyan embert a Sz: edgy-
házfiak a Megyevei edgyűt flox. 1 büntessek edgy 
pénz engedelem benne nem leven [Beresztelke 
MT; GörgJk 79]. 1770 : kivált á Nyári munkán 
mikor Szorgos dolog ideje volt egész hetekett 
kelletet az Uraság dolgán töltenünk hanem mikor 
a' dolognak Sujjan átal estünk akkor volt enge-
delemis [Babuca Sz; IB]. 

Szk: ~mel múlik el elengedtetik. 1575 ertyk 
hogi Nagy Resze fely zedėtlen az Adónak, Azért 
azt akaryak eo K. hogi fely zediek tellessegel 
Mert Nem Akaryak — hogi az ado egimasra rakodiek 
Es chiak Restanciaba vagi Engedelemel mwliek 
ely [Kv; TanJk V/3. 117b]. 

5. engedékenység; îngăduială, îngăduinţă; Nacb-
giebigkeit. 1578 Miért hogy az politiakba, es 
embery tarsasagba az rendtartas es engedelem 
minden tiztesseges, es bodog állapotoknak meg 
mar adass ara ige(n) zwksegesnek esmertetyk, az 
engedelem penig giakorta az wák rneró bátorságot 
zokta nemzeny, Azért latwa(n) ., hogy az en-
gedelem zerzet it ónne(n) keoztek is valamy mod 
nelkwl való bátorságot, Annak okaert wegez-
tek . . . hogy ennek vtanna mindé(n) zaz ember 
V agy Nagy, vagy kichin, vag iffiu vag' ŏrŏgb, 
tiztesegesse(n) zollyon itben az gywleosbe egy 
masnak [Kv; i.h. 169b]. 7676/7687 Mint hogi 
Penig az hol à félelem ninczen, ot bőcsŭlet es tisz-
tesség is nincz, azért à keves alat ta való p(rae)si-
diariusokat félelembeis tarcza, es társul magat 
nekik ne adgya*, mind azo(n) altal à felettébb 
való kemeny seggel à p(rae)sidiariusokat el se 
idegenicze, hanem á félelmet engedelemmel 
]6 mérsékellye, bőczűleteket àszegeny legények(ne)k 
l s a& eŏ mi voltok szerint adgia meg minden-
nek [Vh ; VhU 664. — *A castellanus]. 

Szk s akarja az engedelmet hajlik az engedékeny-
ségre. 1579 : Meg ertettek eo kegmek egez varasul 
Az Mezarosok kevansagokat melyek zerent Akar-
yak mind az engedelmet s mind az egienetlen-
segnek le zallitassat, tudny illik hogy meg en-
gedik Az hentelereknek az vasart zereda naponis 
zabadon barmot vehessenek es három nap árul-
hassak chyak hogy Az teob Articulusok Maraggia-
nak helyen [Kv ; TanJk V/3. 191a]. 

fi. elnézés; trecere cu vederea; toleranţă, in-
dulgenţă; Nachsicht, Verzeihung. Szk : ~be mégy 
elkésetik, megbocsáttatik; a fi t recut cu vederea, 

engedelmesség 

a fi tolerat ; nachgesehen/verziehen werden. 1584 ė: 
Az Ado zedeo vraimis panazolkottanak hog a ' 
pechetlesteól az zolgakat meg fogtak volna varosul, 
es Innét bizodalmot vewen a' keossegh resten 
hozna be az adot, vegesztek eo kgmek hog mikor 
elseobe be pechetlik valakinek hazat á zolgak 
Es á pechetet az ember le vonna, tehát az elseo 
engedelembe Mennyen, ha masodszoris az pechetles 
meg leszen az hazan, es viszontagh le vonza, tehag 
ket pénzt vegienek raitha [Kv; i.li. 278a] 
engedelmet instál/kér a cere iertare/scuze; um 
Verzeihung bitten. 1803: én penig alkalmatlan^ 
ságamrol engedelmet kérek [Széplak K K ; 94 Ve-
gyes ir.]. 1812 u j j ra mondja a Groff Ur eŏ Nsga : 
Édes Tiszteletes Uram! mennyen bé ismét a Nagy 
Aszszonyhoz és a Tegnap estvéli le kötelezésem 
szerént ú j ra kérjen engedelmet [Héderfája K K ; 
IB]. 1834 oda jöt t hozzám (engedelmet instá-
lok : ) nagy véresen, ugy el ázva hogy a’ lábán 
állani már nem tudot t — ot t motskolni 's háza 
rontásával kezdet vádolni [Bögöz U ; IB. 
Bentzédi Sándor ref. pap lev.]. 

7. könyörület; îndurare, milostenie ; Barmher-
zigkeit. 1589IX VII. sz. eleje Bereczk Mihály, 
Bekeniesi Mathe Ceh mesterek Keoniŏrge-
nek . . . , hogi mi* az eő Vjonnan iratot Arti-
culusokat, kegiesen Atyai engedelemmel vennők 
[Kv; KőmCArt. 2. — *Ti. a (város)bíró és a 
tanács]. 1653 (Lápos vidéki jobbágyaim) derék 
takarodásnak idején Gondviselőim által való pa-
rancziolatomra, hivatalomra, Czegei házamnal való 
majorsághimnak be takarittássára . el nem 
jőttenek, hanem imide amoda kezdtek volt la-
kohellyekbőlis bontakozni, távozni, mely cziele-
kedetekért nagy büntetést erdemlettek volna tŏl-
lem : mindazonáltal, . . . szoffogadatlansagokat en-
gedelemmel és kegyességgel szenvedtem el nekiek 
[Cege SzD; Wass]. 1700: Pásztor I s tván . . . 
azon kŭl azt találta mondani ki k i az lelkét 
megh tapogassa az tőrvény tételben. Ezekért bŭn-
tetődőt Pásztor István négy forintal nagy enge-
delemből [Kv MészCLev.]. 1736: azon haz és 
fundus iránt, mellyen ingyen való jóakaratból 
s engedelembol lakik, senkivel semmi Conventiot, 
vásárt vagy tserét tserét* ne attendallyon, kŭlŏm-* 
ben ha effélében Comperlaltatik eŏ facto turbal-
tat ik simpliciter [Torda; T J k I. 100.— *így, 
kétszer!]. 

Szk: engedelmet tesz könyörül. 1584 : Az varos 
procuratori Ielentettek hogy sok gonozsagh volna 
az varosson es Eyel Iaro es parazna Azzony Alla-
tok mégis elegen volnanak, kiket az eleobbj mod 
zerent teorwenniel keresnenek . . . Azért hogy Wâ-
rosunk tizta legien es a’ gonozsagh Napról Napra; 
Ne giarapoggiek . . . Vegeztetet hogy Walahol 
effeleket tudhatnak, Iarianak el teorwny zerent 
dolgokba(n) es Aky mith erdemei, vgy bewntettes-
sek, Az ortaly mondo vraimis p(ro)catort vallia-
nak, es az gonosz embereknek semmiben enge-
delmet Ne tegienek, hane(m) zemefy valogatas-' 
nelkwl el Iarianak a’ bewnnek bwntetesebe(n) 
[Kv; TanJk V/3: 286a] minden ~ nélkül kö-
nyörtelenül. 1570 : Er tyk eo kegek aztis hogy Fe-
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yerwary Imre adot Nem akar adny sem wrzeny 
ezt eo kegelme Byro vram ezt Neh engedye 

hane(m) wonast vessenek Rea es az adot myn-
den Engedelemnelkwl megh vegek Rayta mynd 
penigh wrzesre Rea vessek [Kv i.h. 13b]. 1584 : 
Marad in Summa f. 450/0, kit varga Lazlo be tar-
tozik eppen Zolgaltatny minden Engedelemnel kwl 
[Kv ; Szám. 3/XV. 22]. 1655/1754 k. Ha valamely 
Mester közülünk . . . a’ fel-fogadott miveket fo-
gadása szerent tisztességesen el-nem készitené,és 
a’ miveltető emberrel meg-nem békélvén, hanem 
a’ miveltető embernek aCzéhet kell meg-busitani 
felŏlle ., tehát a ' Czéh minden engedelem nélkül 
meg-bűntesse flor. 2 [Kv ; AsztCJk 8]. 1808 
mikor Czéh gyűlés van, és temetési kisérés kor 
tisztességesen jeiennyenek meg, sőt aki Surtzo-
son vagy Sapkáson menyen annakis 1. Mfor. 
a büntetése minden engedelem nélkül [Kv KCJk 
21a]. 

8. kegyelem; milă; Gnade. Szk: Isten engedel-
méből din müa lui Dumnezeu; durch Gottes 
Gnade. 1542 Ez lewel adassék az en kegelmes 
wramnak Zalay Janosnak, Poson warmegenek 
Ispanyanak Fogaras waranak ewrrewk wranak 
nekem kegelmes wramnak. Az Istennek wthanna 
es az ew nag kegelmesseges engedelmebol elthyg 
walo zolgalathomot irwm kegelmednek mynth ke-
gelmes wramnak [Fog. ; LevT I, 16 „Petrus Orozy" 
lev.]. 1623 Az diuisiot Jstennek Engedelmebeól 
el vegezue(n) Az Aruat Míhokot biztuk az edés 
Annia gonduiselese Ala [Kv; RDL I. 121]. 1654 
Jsten engedelmebeŏl Edes Fiam ide Fejervarra 
jeŏuen it való gonduiseleŏdet éleŏmb(e) hiuattam 
vala [BesztLt Kemény Jánosné Kallai Susana 
lev. fiához; csak aláírása sk]. 

O Hn. 1813 A B. Hunyadi Patakon Engede-
lem nevö Fogado mellett [Bh; KHn 24]. 

engedelemnyerés bocsánat-nyerés ; obţinerea ier-
tărü/scuzei; Gunst/Gnadenerlangen. 1812: Én a’ 
G“roffnak a nagy Aszszony feleletét referaltam — 
— és ismét kért a nagy Aszszony előtt való 
engedelem nyerésre, ismét meg próbáltam azután 
kétszer, háromszoris különös inditto okokkal, de 
mindenkor Negativát nyertem [Héderfája K K ; 
IB. Molnár Gyögy ref. esperes vall.]. 

engedelmes I . mn 1. készségesen engedelmes-
kedő ; ascultător gehorsam. 1636 : az Czismasiak 
mindenekben engedelmesek lesznek, az Wargakis 
minden priuüegiumokat es igassagokat vellek keoz-
lik [Kv; Céhir. I. 15]. 1682 Mihály Morar 
kőtte magat . . . hogy Nemzetes Boer Sigmond 
Vram(na)k es ket agan levő posteritasinak igaz 
hű engedelmes Jámbor ős örökös Jobbagia le-
szfc(n) [F ; Szád.]. 1801 Engedelmes szo fogodo 
Líánya P H a Tresia [Mv; SLt 1 7 < : - 'Aláírásban; 
olvi: Petrickevich-Horváth], 1778 : Az Néhai edes. 
Atyámtol hallottam, mitsoda engedelmes Fiu volt 
Etzken Miklós az Attyához, mert Attyának az 
Kas Meheit az .Kertben mind az földhöz, verte, 
könyveit mind. öszve vagdalta {Albis Hsz ; BLev..]. 

Szk: ~ lévén engedelmeskedvén. 1576 My 
azért latwan az Ngod parancyolatyat, Engedel-
mesek lewen az kyket eleónkben hywanak My 
azokat Meg eskeótók [Jobbágyfva MT Bál. 78]. 
1585 Azertt my hywek es engedelmesek lewen, 
veweők az eő Naga parancholattiath, es az válla-
sokat be veweok es tw keteknek Jrwan kwldeők 
[Gyerőmonostor K ; KP] . 1589: Mi azért az 
mint Ülik engedelmesek leuin az Ngd paranczo-
lattianak Elmentewnk Deesre az megh neuezet 
Napon es eztendeoben [Dés; DLt 226]. 1592: 
My Azért az eo Naga poroncliiolattianak engedel-
mesek leuyn, Elmenenk Kobatfaluaban Kachio 
Jakabne ellen es eo teolle ozlasra kereok . . • 
Benedek Janosnenak. . iozagat, eorekseget [UszT]. 
1595 kegmes Vrunk my az Nagod Paranczyolat-
tyanak mindenkor, á mint illyk, keszek Vagyunk 
engedelmeseknek lenny, seóth eletwnkelys azth 
megh telliesittenwnk tartozúnk [Mv MvLt APol. 
I. 79B]. 1606)1674 Thuri Ka t a aszony hoza 
nekünk az mi kgl Urunk ő Nga Meltosagos Com-
pulsoriu(m) mandatoma<t> Jll jen okon hogy ő 
klme az mel<ly v> allokot mi elönkb(e) allatna 
azokot erós hűttel megh eskűtnők, Engedelme-
sek leue(n) Annak okaert el menenk Aknán 
az Aknai FŐ biro Sipos Mathe Ur(am) hazahoz 
[Désakna; Borb. I]. 1610 : Mw azért az Felseged 
parancziolatjanak engedelmesek leuen az meg neue-
zet napra es heljre az kiket mw eleonkbe hyt a z o k o t 
meg eskettettwk es vallasokot az mw hitwnk 
zerent fel J r tuk [Gysz; Törzs]. 1650: Akarok 
kegielmeteknek Ielönteni hogi hoza mvnekwnk 
az Vice Kiralj Biro Vram peczietit Vduarhely 
Varosaban Lakó Töltserös Mihaljne Erseböt ázzon 
nemes szemelj az melliel hiuata mvnköt Ezon 
Vduarhelj Szekben Svköben az Nemos Laios Fe-
rencz hazahoz nemw nemw bizonsagok(na)k megh 
feleltetesire, Mi azért Engedelmesok leuen az tizt 
Vram peczietinek el mentvnk [UszT 8/64. 57a]. 

2. készséges, serviabü, gata de a face un ser-
viciu; bereitwülig, wülfährig. 1626: De kiualt-
keppen az Controuersia leőn, az Gieöngieös parta, 
es Koszoro felet megh mutogata Anna Aszzoni, 
hogy maga sayat keresminibeöl Czinaltatta, es 
az Eötsenek adta, ülien Conditioual hogy Ennek-
utanna Egi mas keozeot az feleol megh alkud-
gianak es megh oszszák, Az melire Szabó Mihalne 
Sofia Asszonis Engedelmes leon, es vallast teön 
mi Eleottwnk hogy mint io Att iafyak Egi mas 
keozeot megh alkusznak [Kv; R D L I. 16]. 1730 
egy Néhány esztendőktől fogva Mihálcz Ferencz 
Uram . . . Miko Judi th Aszszony mellet lévén. 
Mindenekben kedve kereső engedelmes jo Atyafi-
ságát Mutatta eő kegyelméhez [Somlyó®; Borb. 
II. - aCsíksomlyó]. 

3. kedvező; favorabil; günstig. 1581 eo keg-
mek . . tekintwe(n) Az wdónek swlysagat '(l)» 
es az baromnak draga voltat egy fontra engettek 
volt Az húsnak el adasat, Mostan Azért Latwa(ń) 
iste(n)nek keg(ei)messegeból az baromnak olchýób 
voltat, es az wdónak engedelmesb A U a p a t t y a t , 

Itiltek eó kegmek hogy melto Az arranak is 
megh zallany [Kv; TanJk V/3. 239a]. 
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4. enyhe; moderat, strîns; mäßig. 1804 Égy 
esztendeig 's 10. Holdnapogik (!) lévén segéd 
Pap, melly időre a ' leg engedelmesebb számitás 
szerént is Competált volna 400. véka gabona 
Kapláni fizetésbe 284. véka gabonának piatzi 
árrát . . törvényesnek állítottuk [Nagykapus K ; 
KszRLt]. 

II. Névszói-igei áll-ként; ca predicat nominal; 
als Prädikatsergänzung 1. engedelmeskedik ; a se 
supune, a da ascultare; gehorsam/folgsam sein. 
7568 My engedelmessek voltonk az felseged 
paranchiolatyanak ky mentewnk az peres feold 
zynereh [Gáldtő/Gyf; J H b XX1X/28]. 1581 
mindenekben Engedelmeseknek akarunk lennj, ahoz 
tartani magunkat az my az fel(seged) parancholat-
tia es az liaza Chendez bekesseges allapattia mind 
adónk be zolgaltatassaban mind egy ebben [Gyf; 
Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez]. 1592 
a' Biro es tanach az eo valaztasokat, Eskwtsegeket 
eott Gyra ezwst bwntetes alat fel vegiek, de az 
Communitas igen engedelmes legien a ' tanachhoz 
[Kv; Diósylnd. 41]. 1610 Ertem az Pwspeok 
Vram parantsolattiat es az kegyelmedetis Esperest 
Vram, hogy kgtek ennekem azt parantsollya, hogy 
tizen ötöd napra haza mennyek, Chiki Simonnakis* 
hogy haza fogadgyon, azért . . ezt mondom, 
hogy en az teorwenynek mindenkoron engedelmes 
woltam s wagyokis, de mostan ne(m) 
engedhetek [UszT 20/223. — aTi. az asszony férjé-
nek]. 1695 : mi is azért engedelmessek lévén 
a Ngod Méltoságos, poroncsolattyanok el menénk 
• • • es az mely valokot hivatta, Mi azokot 
erős hittel meg esketők, es . Valássokot Ngd(na)k 
meg irok [Buzásbesenyő K K ; LLt IV. 30/24]. 
1733: Mi azért ö Ngának a Parancsolattyának 
engedelmesek akarván lenni el mentünk az Primi-
Püus Szabó István Uram házához [Altorja Hsz; 
Borb. I. - aTi a főkirálybíróénak]. 1777 ; Koszta 
Vaszüy mindenekben engedelmes leszen a 
Méltóságos Földös Ur Porontsalattyát helyben viszi 
[Kük.; SLt 35. AA. 57]. 

2. (kérésnek, kívánságnak) enged; a satisface 
(o cerere/doleanţă) ; (einer Bitte/einem Wunsch) 
nachkommen. 1631 mys tiztünk szerent az varas 
teoruenjet, es az Constitutionak tenorat megh 
mutogattuk volna, az Eö kigjelmek keuansaganak 
Engedelmesek leonek [Kv ; R D L I. 116].7752 ; 
azért engedelmes lévén az Exponens kérésén (e)k 
• •. el mentünk a [Backamadaras MT ; Born. XIV. 
!2. - aKöv: az ügy előadása]. 1801 En azér 
(0 Engedelmes Lévén az Exponensek ŏ Kegyel-
mek kérések (ne) k és a praemissaban meg irt 
Esztendő Holnap napján . . Vadasdra* leg elsŏb-
(en) el mentem az Németi Mihálly ö kegyelme 
Házához [Msz; BalLev. - aMT]. 1833 É n azért, 
hogy az fennebbi kérésnek engedelmes lehessek 
s hivatalos kőtőlősségemnekis eleget tehessek a 
fenn irt Atyafiak kőzzől elmentem Elsőbbennis 
Nemes Pétki Sámuel Uramhoz [Sinfva T A ; Borb. 
I „Fogarasi Huszti István nemes személy falu 
hites jegyzője" kezével]. 

3. (nő a férfi vágyának) enged; a céda (dorinţei 
bărbatului); (Frau dem Wunsch des Mannes) 

engedelmesség 

gefügig/willig sein. 1601 Egynehányzor hallot-
tam Ewa azzonnak zayabol hogy mondotta 
hogy Keomywes Caspartol valo az gyermeke es 
eotet ollyan zep zawawal veotte rea Keomywes 
Caspar hogy el vált Immár az felesegeteol, es 
chak engedelmes legyen el vezy eotet [Kv ; T J k 
VI/1. 527]. 

4. meghajlik/hajol vmi előt t ; a se supune la 
ceva, a se înclina în fa ţa ; ergeben/gehorsam 
sein. 1592 Balasfi Balint vallia. Bekessi Gergeli 
dolgaba egiebet nem tudok hanem az bat t ia 

Gialubol ily okkal zabadita penegli megh, 
hogi valamit az bat t ia teolle keuan k j neki tiztes-
segere lenne es eleo menetire, azoknak engedelmes 
lenne, kit eo nagi ereos eskwwssel (I) fogada 
[Kv; T J k V/ l . 242]. 1629 De megh Jntue(n) 
eoket ez Zent bekesegre, mindenik fel, az mi 
Jntiswnknek Engedelmes leőn, es Compositiora 
menenek mi Eleottwnk Illien Conditiouala [Kv ; 
RDL I. 141. - aKöv. a feltétel előadása]. 

5. beleegyezik vmibe, rááll vmire; a consimţi 
la ceva, a fi de acord cu ceva; mit etw. einver-
standen sein. 1584 St(ep)hanüs Pulacher Regius 
Judex fassus est . . . Pechy Jstwan . ereos-
sen keonyeoreogh hog lennenk engedelmesek Ados-
saganak megh hagiasaba(n), kire . . . rea hailank 
. . . Es vy Comp(ositi)o lewel kele akor az eo 
Adósságáról es vgmint ket zaz f (orin)tal leon Ados 
az Comp(ositi)o Altal . . . Az c(om)p(ositi)o eleot 
eoteod fel zaz forintnak talaltatik vala Adossaga 
[Kv; T J k IV/1. 326]. 1598 Rettegj Mihali 
vallia Az Anniais es huga Azonképpen kertek 
hogi engedelmes legien az kútnak keoz voltabol 
. . Mikor megh nem engette volna mon-
da Jstwa(n) deák hogi mind enmagam es zolgam 
bele rutolkodom es minden ochimansagot bele 
hordatok [Kv T J k V/ l . 222]. 

6. aláveti magát az ítéletnek, megnyugszik az 
ítéletben ; a se conforma unei sentinţe, a accepta 
o sentinţa ; das Urteil annehmen. 1635 : É s mikoron 
ez Birak, Tanacz es Wenseg jo vegezeset eleotteok 
el olwastak volna, Kadas Js tvan engedelmes leon, 
de az teobbi az Czismasiaknak vakmereokeppen 
opponalua(n) magokat az keozeonseges jo vegezes-
nek es directe coram (így !) azt mondua(n), hogy 
eok annak semmi uton nem engednek s az Varga 
Czeben be nem mennek [Kv ; KvLt Céhir. I.. 
12 Kv tanácsának végzése]. 

7. engedékenységet tanúsí t ; a da dovadă de în-
găduinţă; Nachgiebigkeit (er)zeigen. 1570 hyak 
Be az Kwtas hazába Kwthy Antalt esszok keonergé 
Bezedel keryk volt hogy Ne Ereoszednek Rea 
hogy ky Ne vernek . . . Myert hogy Immár rea 
Engedeth volt chyak hogy keolcheget Mind J á r t 
megh aggya, Akarya Megh fyzetny neky Bor-
nemizzane, Azonba Jwth Be az felesege Kwthy 
Antalnak, . Neky es kezdenek kĕnergeny hogy 
eois Engedelmes lenne [Kv; T J k I I I /2 . 100]. 
7600 Balogy Farkas es Eotwes Fenessy Marton 

valliak menenk Zeoch Boldisarhoz 
es intheok zep Zonkal hogy venne az my 
baratsagunkatis es Borbély Marton vramnakis 
barattsagat Attyafiusagat lenne engedelmes, es ne 



engedelmesen 

perelne velle Nam Aminth lattyuk ninchen semmy 
oly nehez Nyawaliaja kgmednek, kire eoys felele 
s monda hogy vgy vagyon hogy hinne azt hogy 
ebbeol Nagyob nyawalyaia semmint esmery Nem 
érkeznek mindazatal megh engedne, es my eret-
teonk megh bekellenek [Kv; T J k VI/1. 495]. 

8. hajlik vki kérésére; a fi înclinat/dispus să 
satisfacă cererea cuiva; einer Bitté nachgeben. 
1575 : Az Hamway Ianos dolga feleol vegeztek 
eo kegelmek varosswl, . . ha eo kegelmeket Byro 
vramat Es az Thanacot Io Embersegel meg Talalya 
es az fogwa tar tó t Embertis meg Engeztely ele-
gity, Mint Magat Igerte eo kegis varosswl Enge-
delmessek leznek neky [Kv; TanJk V/3. 110a]. 

9. hajlandó módosítani álláspontját, enged; a 
fi dispus să-şi modifice atitudinea/poziţia, a céda; 
geneigt sein den Standpunkt zu ändern, nach-
geben. 1557 H a penigh ew felsege Engedelmes 
ne(m) lezen ew k. Byro vram Jsmeg gyewchen Be 
Mynd Jarasth [Kv; T a n J k V/ l . 19]. 

10. hajlandó vmire; a fi dispus la ceva, a fi 
dispus sä . . . ; geneigt/willig sein. 1574 : Ferenchy 
Antal es Hwszar ferench hitek vtan Illen vallast 
tesznek, hogy Az Bornemyzza Maradeky, Es 
az vachy peter Maradeky kertek volna Eoket 
Eottwes Orbánnál Egetembe Arra hogi az Mynemw 
pery volt Borbei Ianosnenak Borne(m)yzzawal 

valamint C(om)positio Altal Leh zallitanak 
. , . Bmlekezet meg Eottwes orban hogi Eonalla 
volna egi Arany keszentyw az Arwaktul az vegre 
hogi az per zalitatnek leh vele . . . , vegre hogi meg 
'kenaltak Borbély Ianosnet hogi ha meg elegednek 
véle, kewan volt meg penztis. hozza, De annyera 
zoltak neky hogi az keoszentywbe zallitotak leh, 
Melyre az meg Mondot a t ia fiak es Engedelmesek 
leottek hogi Neky aggyak [Kv; T J k III/3. 322]. 
1618: (Kortomaz Györgyöt) bwntettwk 16. penzre, 
kit mikor oztan kertenek raita, azt felelte hogi 
bizoni nem agia megh teöruini nelkwl, meli szoua-
•ra Engedelmesek leottek, hogi bátor wesek az 
'teöruini eleiben [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 
1696: Fejér Márton Ur(am) Fel Szabadita az 
Inassát Bodo Pétert az inasi apród esztendejebői 
két esztendőre őt magyar forintot le tőn illyen 
modon lőn az B : Céh : engedelmes az egy esztendőt 
•el engedvén hogy az Vago hidra Talygás(na)k 
állyon ot Vala lakásaval az egesz Cehnak szolgáia 
Legyen kedvét keresse [Kv ; MészCLev.]. 

III. fn-i jell-ű haszn-ban: , készségesen enge-
delmeskedő (személy) ; persoanä ascultătoare; der/ 
die Folgsame. 1792: műis Kőszegi Maria, és 
Julianna Néhai Urunk Atyánk azon rendelése-

dnek ts engedelmessel lészünk, mellyet utolso 
óraiban Gyóntató At tyának Tisztelendő Bors Már-
ton Urnák hagyott [Búzásbesenyő K K ; KCsl 1]. 

Ha. 1617: Engedelmeseók leuen [Hosszútelke 
*AF; Kath.] . 

engedelmesen 1. készségesen; cu plăcere, dispus; 
bereitwillig. 1592: az polgárok Biro vram hiua-
"talliara resten jęonek be az Tanach házhoz, kit 
eo kegmek varosul keserves ziuel veznek hogi az 
regi Attiaińknak dichiretes niomdokit ülien vona-

200 

kodua keouetik: kérik es intik eo kegmeket ze-
retettel, hogi valaztasokat megh bechwluen, hi-
teket meg gondoluan, Biro vram mellet vgi for-
gogianak engedelmesen, hogi az zegeni varosnak az 
eo engedetlensegek miat kara ne keouetkezzek ki miat 
az eo jo hirek neuek zidalomba jusson [Kv ; T a n J k 
I / l . 185]. 7698: magat ne(m) tisztessegessen es 
engedelmessen alkalmaztatvan a ' Nemes S z e k h e z 
. . . [Dés; Jk] . 

2. engedékenyen; (în mod) îngăduitor; nach-
giebig. 1606: azt mondo(m) eók vadnak az nagy 
hatalo(m)nak terhen hogy az myenkre jeóttek: 
my az mjenkreól meltan be yzhettúk a , megh ti-
zedelhettük, seót teób kellet volna keószzúllek 
(!), de most engedelmessen chòlekettúnk, maszeſ 
kúlemben czelekzúnk [UszT 20/67. — aA disznó-
kat]. 

engedelmeskedés engedelmesség; supunere, as-
cultare; Gehorsam. Szk: ~ re hajt engedelmességre 
kényszerít/szorít; a constrînge la supunere; zvl 
Gehorsam zwingen. 1813 : Minthogy illy sok rend-
béli vakmerŏssegit látván . . . Dobolyi Mihálly 
Uram haragra gerjesztette ez által, kéntelen v o l t 
osztán keményebb eszközökkel is, az engedelmes-
kedésre haj tani [Dés; DLt 56. 23]. 

engedelmeskedik 1. a se supune cuiva; f o lgen , 
gehorchen. 1671 • Mely panaszokra eleo hiuatua(n) 
az Desi Hadnagyott, teòb varasbeliek(ne)k reghi 
rendyuel egywtt, es megh visgalua(n) szorgal(ma)-
toson . . . Mideőn ezek ellen semmiben nem contra-
dicalnanak, hanem az fellywl megh ir t Orszagh 
Articulussanak engedelmeskedni akarnanak; Mely 
eő keglk alkalmaztatasatt joűa hagy van, t e c z e t t 
hogy ez utannis igen el tauoztassanak eő kglk 
minden gywleőseghett nemzeŏ legh kissebbik al-
kalmatossaghotis [Dés; Borb. I . ogy-i biz. Jel.]. 
1685: Cziszár Gŏrgy Atjánkfia . . . iffiu legeny 
aliapottyába(n) valo Kontarkodasaert t az Czehtol 
réja vetet vinculumrol convenialljon s e n g e d e l m e s -
kedgyek [Kv; öCJk] . 1736 : Az Udvary Tiszteket 
meg becsülli Vélek nem koczodik, nem veszekedik, 
hanem mindenekben engedelmeskedik [HSzj ud-
vari-tiszt al.]. 1801 Gidofalvi Sámuel Uram nem 
engedelmeskedik az porontsolatnak hanem erő-
szakoson megh tar tá magának . . . az Tutorság 
alat lévő jókat Magának Gidofalvi S á m u e l 
Uram el-tarta nem engedvén másnak [Albis Hsz; 
BLev.]. 1813: Említettem Barátosi Joseff eo 
kigyelme a Nemes Czéh gyűlést nem frecqvefl-
tallya Hűte szerint, es ha vagy édgyszer meg 
jelenik ot tan magát helytelenül viseli, ugy annyira 
hogy a ' Nemes Czéh Sem birhat vélle, Sőt m a g o k 
a Czéh Commissarius Urak rendeléseinekis nem 
engedelmeskedik [Dés; DLt 56. 7]. 1847 : ha. ezefl 
végzés ellenére i s a’ Czéh válaszának nem enge -
delmeskedne . . . [Kv; AsztCLev. Prot. 22]. 

2» enged; a céda; nachgeben. 1783: Minek után-
na ismét némelly Atjánkfiai a tilalmas erdőkből 
valo Loval valo fa hordással az irt Bíráka

 e l ő t t 
Comperiáltattak volna és azokat érdemek szerént 
meg akarták volna tőrvényesen büntetni, és azon 



201 

büntetés (ne) k ugyan tsak némeljek nem engedel-
meskedtek a Birák pálzájának . . . praetendalta a 
Város Confluxussa a Bíráktól hogy adgya fel kik 
voltanak a leg nagyobb praevaricatorok [Torockó ; 
TLev. 10/3. — ftA városbíró és az esküdtek; 
e jel-re 1. bíró 5.]. 

3. engedékenykedik; a fi îngăduitor; nachgiebig 
sein. 1723: az Ur böltsen meg Ítélheti, mi t tégyen 
szegény Nemes Embernek Őrőkős Jussában enge-
delmeskedni [Császári SzD; Ks 7. XVI I I . 4 Wass 
Dániel lev.]. 

4. enyhül/felenged (az idő); a se muia ; nachlas-
sen, abflauen. 1780: ebben az rettenetes erős hideg-
be mind meg fagyna® talám mikor le küld addig 
engedelmeskedik az idő [Borosbenedek A F ; SLev. 
— aAz alma]. 

engedelmeskedő ascultător, supus; gehorsam. 
1873; A’ Czéh Articulussa szeréntis érdemes é az 
ülyen hásártas s Elöljáróinak nem engedelmeskedő 
Ember, hogy a’ Czéhbéli Társoságnak Tagja lé-
gyen? [Dés; DLt 56. 4 vk]. 

engedelmesség 1. supunere; Fügsamkeit. 1608: 
aztis megh gondoluan, hogy az eő kgme zerelmes 
házas tarsa Kalachswteő Katha azzony mind 
attól az wdeőteől fogua, az myolta az Vr Jsten eő 
kgmenek hazas társul rendelte es paranchiolta 
volt, mind ez ideiglen minemw nagy bechiwllettel, 
zeretettel, engedelmesseggel, es hwseges zolgalat-
tal leőtt legien eő kgmehez mindenekben [Kv; 
RDL I. 85]. 1637: ezert bizony nem bántot tuk 
? ue(m) bantiuk*, hanem egjeb el szenvedhetetlen 
msolentiakert, ellenwnk zaruok emelesert, Mert 
a' mikor Ngd kglmes Urunk paranciol az bania 
engedése feleől eők abból minden bizonial hidgje 
•Ngod, olljan sziuet uesznek s ueőttenek eddighis 
hogy nekwnk iobbagisaggal, s engedelmeseggelb 

ne tartozzanak, hanem töllünk tejesseggel immuni-
sok legyenek [TLev. 8/1. — ftA Thoroczkai fam. 
a torockai jb-okat a fej-hez való fordulásért. bE 
szótól kezdve végig az eredetiből kiszakadt részt 
egy 1819/1821. évbeli kétszeres átírásból egészítet-
tük ki]. 1762: Admonealtat(na)k a ' fiak hogy 
édes Annyokhoz tartózó fiúi engedelmességgel 
viselyék magokot, meg szomoríttásáról, anyival 
inkáb valami violentiáról abstinealya(na)k [Kvh; 
RLev.]. 1780 k.: Ákosfalvi Szüágyi Sándor eŏ 
kglme se a’ Tisztelt Báró Ur* gra t iá já t s Patroci-
niumat, meg nem betsűlte, s hálálta, Se pedig 
édes Annya szavát nem fogatta; Se tanittoihoz való 
engedelmességét nem muta t ta 'stellyesitette; hanem 
ottan ottan a' Collegiumbol 's tanulása mellől el 
szŏkŏt [Msz ; MbK X. 59. - »Br. Dániel István]. 
1796: mint hogy igaz azon bé ado t t Levelekből 
hogy az ŏ Praedecessoraik sok factiojok, engedet-
lenségek, és Földes Urak ellen való pártütések 
által sok ízben meg sententiaztattak, halállal bűn-
tettettek, sőt magok magokot kemény büntetés 
alatt az engedelmességre és őrőkkős szolgálatra 
le kötelezték, akár mitsoda Privilegialis Jussok 
lett volnais, azt örőkkősőn el vesztették [Mv; 
TLev. 5/16 Transm. 3 0 - 1 tábl.]. 

engedelmesség 

Szk: ~ alá ereszkedik engedelmesség alá veti 
magát. 1588: Megh kerdettek varosul Giulay Já -
nost, ha ez varosban, es ez varossy keosseg keozeot, 
Eltetneye Zabadsagat Nemesseget vagy penig azt 
per tantum it ez varosban hatra hagywan Az 
varossy theorweny, tartas, engedelmessegh Ala 
erezkeneiek [Kv ; TanJk 1/1. 92]. * ~gel van vki-
nek engedelmeskedik vkinek. 1575: bochattwk az 
Nagysagos Apaffy Gergelyt, my tanachwnkat, 
kynek ez dologban* minden segetsegel es enge-
delmessegel legyetek valamibe benneteket requiral 
[Báthory, ErdLev. I, 331. fej. - aA fej-i székre 
vágyó, legyőzött Bekes Gáspár és párthívei jószá-
gának elfoglalásában]. ^ ~re hajt engedelmességre 
kényszerít/szorít. 1813: Minthogy illy sok rendbéli 
vakmerüségét látván . . Dobolyi Mihály Uram 
Baratosi Joseffnének, tehát ez által haragra ger-
jesztette az Exponenst, kéntelen volt asztán ke-
ményebb Eszközökkelis az engedelmességre haj tani 
[Dés; DLt 56. 8]. 

2. vkinek engedelmes volta; ascultare, supunere ; 
Gehorsam, Folgsamkeit. 1584: eo kgmek varosul 
. . . vegeztek hogy az király* Akarattia thowab való 
f aradsagh kiweol elŏ Mennyen, es i th az Claustru(m) 
mellet aminemeo helyt kewa(n) a ' prouincíalis az 
király Akarattiabol, az meg legie(n) engedve, hogy 
tessek megh engedelmessegewnk mindenekbe (n) az 
eo felsege kewansagaxa [Kv ; TanJk V/3. 278b. — 
*Báthory István fej. és lengyel király]. 1635/1650: 
legyen valami disciplina keozeotteok, az min t az 
mi Istenben el niúgot Attiaink ideiebenis. Hogy 
igy mind az Beczwletes Cehnek, tisztessege es jo 
hire neue megh maradgyon. Es mind az Eot tues 
Legenieknekis az eo io hirek nevek, es engedelmes-
sigek meg' maradgion [Kv ; ö C J k j . 1705: Paran-
tsollyuk azért autorit(a)te Guberny . . . , hogy 
az réghi jo rend és szokás szerént az praefigáit napon 
és hellyen az országh dolgainak folytatásara, és eo 
Felségéhez való engedelmességek(ne)k s hűségeknek 
declara(ti)ojara maga kŏvettyei által comparealnj, 
sub poena Articulari el ne mulassa [Nsz; K v L t 
I . 192 gub.]. 1713: Az Kgld gjakor jo akarat tyá-
rol tiszti szerent hozzám való engedelmessegeről 
nem vagjok feledékeny [Kadács U ; Sf „Kadats i 
Nagjob Lázár Is tván" lev.]. 

3. készség, készséges magatar tás; serviabilitate, 
bună dispoziţie de a a ju t a ; Bereitwilligkeit. 1581: 
Miért penig hogy az Summát eó Nagok min-
gyart kewannyak es meg is kel lenny, hogy Ieor 
wendóre is engedelmessegwnket tekentwe(n), la-
gyabba(n) nyullyanak hozzánk [Kv; T a n J k V/3. 
245b]. 1667j 1681: alázatos engedelmességei vővén 
Méltoságos Fejedelmünk kglmes Urunk ő Nga Sta-
tutorium Mandatumat el mentünk Stephan 
Sztojka es Mokris Anna hazokhoz [Hátszeg; BLev.] 
1683; Nagod hozzám dirigált meltosagos Com-
(m)issiojat nagy Szolgabeli engedelmességgel vőt tem 
[Brassó ; KJ .G . Draudt a fej-hez]. 1730: Mivel már 
egy Néhány esztendőktől fogva Mihálcz Ferencz 
Uram . . Miko Judi th Aszszony mellet lévén, 
Mindenekben kedve kereső engedelmes jo Atyafisá-
gát Mutat ta eö kegyelméhez bizván továbxa is az 
eő kgyelme engedelmessegihez, és atyafiságos szere-
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tet ihez; Azért hagyá feli Csik Székben, Szent 
Mihályon lévő zállagossit . . . in et pro florenis 
Hungaricalibus Négy Száz [Somlyó*; Borb. I I . — 
•Csíksomlyó]. 

4. engedékenység ; îngăduinţă ; Nachsichtigkeit.-
1702/1799; mikoron ezzelis* mint meg kemé-
ny űlt nyakú és Vakmerő Embereket nehezen redu-
calhattak, meg érdemlettük volna közönségesen, 
hogy példás büntetésünköt el vettük volna, 
mégis Földes Uraink ö Kegyelmek, meg nem te-
kintvén az mi keményedett vakmerőségünkőt, ha-
nem Istent, az o Felsége szolgál at tyát , minket 
gratiajokban vettek, miis látván Urainknak hoz-
zánk való engedelmességeket kötelezzük magunkat 
egész Várostol, kicsintòl fogva nagyik (!) . . . ez 
Következendő Punctumokra [Torockó; TLev. 5/16 
Transm. 320. — *Ti. a militaris executióval]. 
1708; Ez Deliberatumot El olvasván, es el hal-
gatván Nééb Marto(n) Ur(am) keri az Bts Cehet 
engedelmességre, es igj sok keresire az B. Chae (!) 
condescendala arra. Hogj keszűllyŏn Tisztesege-
se(n) egj Eorég Mester Asztal formaja szerent 
Collatiora, az mellyb(en) administrálljon 6 Vider 
bort [Kv; AsztCJk 67]. 1763: elfogatván Burdo-
nyicza Nyéda, egj más, katonák után járt, és azok-
kal fertelmezkedett szemelyel kivel mind ketten 
Varasunkra a katonak kedvéért jŏttenek . . a 
katonákkal jártanak, véllek ittanak . . az kato-
nával heverészni és tsokolodni látták, melyből 
nyilvános paráznaságát concludálni nem lehet, de 
minden következhető rosz Consequentiaiocot . . 
lehet concludálni, azért hogj az effelékkel, és 
e z e k h e z mutatható engedelmességgel u t ne adat-
nék az roszra nékie . . ., az holnapi Vásár Napján, 
az Város kŏzenseges piatzán, rabok által 12 pálcza 
ütésekkel büntettessék [Torda; T J k V. 146]. 
1805: a praevarikatiok . . . az eddig volt Birák neg-
ligentiajok miat ugy el harapóztak hogy senki a 
Tőrvent szamba se veszi mely altol Kenszeritenek 
arra hogy eddig volt engedelmessegemet fere tévén 
a Birakat a Const. szerint valamikor kötelességeket 
el mellőzik megbüntessem és az Tőrvenyek meg 
tartasarol s bűntetesekrol szamadaltassam [To-
rockó; TLev. 9/37]. 

Szk: ~gel van vkihez engedékenységet mutat/ 
megenyhül vki iránt. 1577: eo kgmekis tekintwe(n) 
az varasnak teorókedesset lenne engedelmessegel 
hozaiok ha penig eo kegmek vgia(n) Semmy vton 
nem akarnak engedny, e Ieowe gywlessen esmeg 
eo kegmek eleikbe akaryak venny [Kv; TanJk 
V/3. 153b]. 1592: Boda Catus vallia Mikoron 
engemet kertenek volna arra, hogi mennek Rad-
nai Catalinhoz, es kerne(m) hogi lenne engedel-
messeggel Zabo Martonnehoz, sok teorekedesem 
vtan, monda nekem az leani, ugi vagion hogi az jo 
Azzoni Zabo Martonne soha nekem semmibe 
ne(m) vetet, es chak harag zoual sem zolt, hanem 
inastól Izent reám [Kv ; T J k V/l . 303]. 

5. könyörületesség, kŏnyörület; milostenie, în-
durare; Barmherzigkeit. 1592: Arról vram Nyl-
wan ktek, Meg emlekezhetyk, Az orzag vegezese-
ról es az feyedelem engedelmessegeról, hogy az 
mely faluk Az liawaslioz ragattak, kinek hataraban 

diznaya meg hyznak maknak ydeyen az lòfeyeke 
es drabantoke o t t meg nem dezmaltattatnek, de 
ez nylwan vagio(n) ktek elótt [UszT]. 

Szk: ~re megy könyörületre hajlik/indul. 1625: 
Sukj Benedek vram ű keglme megh tekintuin 
Jo akaróinak mellette ualo teorekedisit mènè 
arra az engedelmessigre Igy kegielmeze megh feie-
nek [Melegföldvár SzD; SLt EF . 5]. 

engedély aprobare, permisiune; Erlaubnis. 1869' 
Ha te folyamodni akarsz*, még be veszik folyamo-
dásod . . . küldvén a folyamodásoddal a kereszt 
leveledet, apai engedelyedet; ( : ez utóbbinak 
alatta kell hogy legyen az elöljáróság a dullo : v. a 
király biró neve: ) és az érettség <i> bizonyitvá-
nyodot K v ; Pf. Pálffi Károly lev. *Ti. ön-
kéntességi szolgálatra való felvételre]. 

engedélyez a apróba; erlauben. 1864: A' Klgs 
Eh. F. Tanáts a Maros újvár i napszámból élő 
800 lélekre szaporodott Réf. hitsorsosainak omló 
félben lévő fa Temploma helyett epitendŏ u j Temp-
lomra segély gyűjtést engedélyezett [Gyalu K ; 
RAk 85]. 

engedés átengedés; cedare ; Überlassung. 1756: 
Fijat falván levő kis Portziotskájának nékem en-
gedését az Aszszonynak, noha drágatskán, de meg 
is Szivemnek teljes háládatosságával köszönöm 
[Bonyha K K ; J H b K XXIV/10]. 

engedetlen I. mn 1. neascultător, nesupus; un-
gehorsam. 1580 u.: mikoron az Tilalom tegedett 
abban ert az Peres földben mikor ot zantottal 
volna ekeddel es ti l tottanak tegedett három Teör-
winnyel az eggik Ekewel meg nem állottál ha-
nem Mind végig k j mentei az földnek vigire . Mi-
ért hogy az három Teorvinnék ne(m) engettel en-
gedetlen voltai zabaditatlan ez egy borozdatt 
mind vigig ki zantottad az Tüalom ellen 
ennek Terhit lattatom ez az Tilalom es 
az mely Tilalomnak Engedetlensigire kereslek 
[Szentkirály U ; UszT]. 1585: A mikoron 
a warosnak Apro keózeonseges zewksegere 
vgmint Gatra, Jeghzesre, es Eyely wagj Nappaly 
Eorizesre hirdethy a’ tizedes az eo tizede alath 
való keossegeth, Es vakmereosegébeól (!) Ne-
melj ember el nem menne, tehagh azon az Enge-
detlen zemellien tizenket pénzt vehessen az Tyze-
des [Kv; PolgK 15]. 1591: minden ember egi 
hetigh haza eleol minden teolteseket es akadalio-
ka t el hordasson, ha penigh valaki engedetlennek 
talaltatik, az Lato vraim biro vramnak hirre a-
ggiak, esmegh bwntetessek [Kv ; T a n J k 1/1. 169]. 
1635: Kegls vrunk ezeknek az engedetlen, 
wakmereo Czismasiaknak az eo méltatlan kewan-
sagokat, es illetlen czielekedeteket, szegeny ha-
zánk rendtartasanak es szabadsaganak praejudi-
ciumara ele ne bocziassa [Kv; K v L t Céhir. I. 15]. 
1680: Causa Devetseriensis*. Szüagyi András . . • 
szolittattyía Vigh Annát A Sz : Szektűl di-
vortialtatni kivanok 1. Mert hitetlenül el h a g y o t t . 
2. Engedetlen [SzJk 150. — "Nagydevecser SzD]. 
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1769; (A faluk) az utakot meg egjenesittessék; ã 
nagj köveket az u t szellyeire ki rakassák, és annak-
utánna apro Kovetsel vagj porondal meg szineltes-
sék; Az engedetlen Faluk (na) k marhàjokat ell 
hajtassák és Czédolázzák Tiszt Uraimekhoz [UszT 
XIII/97]. 1786; Senkit se tudak egy Uraság ré-
szénis olly engedetlen vakmerő nyakas Embert, az 
ki az reája esett Taxát denégallyta vagy meg 
fizettni nem akarta volna [Torockó; TLev. 4/13. 
139]. 1807: Mind ezen elé számlált Politikai hi-
báknak, i t t éppen szükséges fenyittéke . ki-
vánnya . . . hogy . . . Agh Josef mint engedetlen 
Polgár ellen Fiscalis Actio rendeltessék [Balázs-
telke K K ; DLev. 4. XXXVII I ] . 7836; az ilyen 
engedetlen pásztor leg ottan 3 mforintra bűnte-
tődik [F.rákos U ; Falujk 130]. 

2. engedetlenkedő; neascultător; ungebärdig. 
1580; eo kegmek az tawaly vraink nylwabban megh 
Attak erteny az varasnak Balassy Gergelnek wet-
ket es engedetlenseget kyt kwlen-kwlen fele enge-
detlen bezedywel I t fen mah is nylwa(n) confirma-
la es erossyte seot vgia(n) wyeta is [Kv; TanJk 
V/3. 218a]. 

1L fn 1. engedetlen ember/személy; om neas-
cultător/nesupus ; der/die Ungehorsame. 1579: Vé-
gezték . . . hogy mikor Az Czeh mestereket be 
hywattja biro vram, paranchiollio(n) az tor-
nyokra® vyssellienek oly gondot Rea epychiek 
megh Mert e' Jeowe (!) gywleskor eo kegmek 
visitatorokat Akar Rendelny kik megh lassak, 
Es az engedetleneket meg Akarya eo kegmek 
bwntetny [Kv; TanJk V/3. 193a. ttA város-
fal bástyáira ; ezekre a céhek viseltek gondot és vé-
delmüket is ezek lát ták el]. 1581: Keryk eze(n) is 
Biro vramat hogy Az vasarbiraknak legie(n) se-
gitseggel hogy tyztekbe Az Engedetlenek elle(n) 
mehessenek eleó ha Zolga kel zolgat Aggyon ha 
penig egieb fenytek kel abba is legie(n) segitseggel 
nekyk [Kv; TanJk V/3. 244b]. 7765; a Causa-
b(an) Tiszt: Gōrgényi Senior Atyánkfia a refrac-
tarius Mestert ámbár a Tiszt. Sz. Simoni Atyánkfia 
unszolására provocalta és mint engedetlent tör-
vényesen gravalta: ez ugyan de vigore légii (I) 
jol esett . . . , mind az altal a nagyobra terjedhető 
tuz el oltására a Sz. G(ene)r(a)lis Synodus azon 
I>eUberatumat mitigalja [GörgJk 2 0 1 - 2 ] . 7776; 
A' Templomban taszigalodo Iff juságnak rendet-
lenségéről rendeltetet t : Hogy mától fogva soha 
ezen tul egy is vállát bé ne vesse, Székbeli ulo 
társát meg ne taszigállya; hanem . . . tsendesen 
• • • rendel-bé menyenek, Isteni tisztelettel és fé-
lelemmel, . . betsűlettel űllyenek, és halgassanak 

elegendő Inspectorokat allitsanak a ' Karokban 
a tselekedetnek mivolta és gyakorlatossága 

szerint el múlhatatlanul pénzel vagy veszszozéssel 
a’ Birák házánál meg büntessék. Az engedetlent a ' 
Tiszteletes Esperestnek vagy Vizitationak által 
adgyák, kiknekis ha nem engedne az kulso Tisztnek 
büntetésre ki adgya (így !) [Torockó; TLev. 16/1]. 
1813: a ' sűlyesek közönségesen jelentessenek bé 
a ' Tizedesek 's ' a ' Bábák által, ug j pedig hogy 
azok meg vizsgáltatvan, magokat szorgalmatoson 

engedetlenség 

gyógyíttassák is, — bizonyos bün tetést szabván 
az engedetleneknek [Dés; DLt 259]. 

2• vki vkinek ~je vki vkivel szemben engedet-
lenkedő/engedetlenkedik; a fi neascultător fa ţă 
de cineva, a nu asculta pe cineva; die sich jm 
gegenüber ungehorsam benehmende Person. 1791: 
megmondam, már nem tudom, Hogy valaha lett 
vólna ollyan ember Bácsbaa, a'ki a ' Tiszteknek 
úgy az Úrfinak is engedetlennye lett vólna [Méra 
K ; RKA. - aMéra és Kv között fekvő Kisbács-
ban]. 

III. hsz. Csak szk-ban: egy pénz ~ egy(etlen) 
dénárt/krajcárt el nem engedve; nelăsînd/neier-
tînd nici un denar/creiţar; keinen Denar/Kreuzer 
erlassend. 1590: egy penz engedetlen tiz f(orin)tot 
vehessenek raj ta, Akykheóz penigh ketsegh volna, 
hittel menche artatlansagat minden zemely valo-
gatasnelkwl [Kv; TanJk 1/1. 125]. 

engedetlenkedik engedetlenül viselkedik; a nu 
asculta, a fi neascultător; sich ungebärdig beneh-
men. 1808: a’ Meddő Pásztorok szoktanak ed-
digis gyakron engedetlenkedni [F.rákos U Fa-
lujk 31b Sebe János pap-not. kezével]. 

engedetlenkedő engedetlenül viselkedő; nesu-
pus/neascultător ; sich widersetzlich benehmend. 
1801: (Ha) minden Helységek Határi tisztán 
ki szaggatva nem volnának, az ületŏ Tisztek által 
fel osztatván mindenkor tsak a’ kővetkező fordu-
lok vétessenek mivelés alá, . külomben ha a 

ezen köz meg edgyezesen kivűl más fordulokba 
rendetlen fel fogast tenne, és a’ Tiszti Intesreis-
attol meg nem szűnnék az ollyan engedetlenkedő 
Nemes Szeméilyen a’ Kerület vagy Járásbeli 
Tisztek 24. M : forintokat exéqualjanak, a pa-
raszt ember ellenben Corporaliter méltóképpen 
büntettessék, és a ' közmeg egyezés nélkül fel 
fogott Helly depascualtassék [Torockó; TLev. 
12/1. - a É r t s d : ha valaki]. 

engedetlenség 1. neascultare, nesupunere; Un-
gehorsam, Unfügsamkeit. 1561: senky egy mesteris a 
kinek ket beres legenye uag'on ualamely mestert 
mihel'ébe heti berre ne merezelyen ta r than i 
elozer neg' lot ezwstel masodzor hwzonneg' nehe-
zekkel. harmadzor egy gira ezwstel bwntettessek 
megy Negedzer ha meg nem zwnik engedetlenseg-
nek bwnewel; [KvjöCArt.]. 1570: Esmet ke t Mes-
ter t kwltenek hozza hogi fely Thylcziak legenyt az 
Engedetlensegert, Az ket Mesterre kezet vetette, 
Es azt Montha nekyk I t ne(m) Tyltas, sem ceh 
se(m) ceh Mester ebnek paranchollion I th , az en 
hazamnal [Kv; T J k III/2. 1]. 1578: eo kegmet 
kérik hogy tyzty, es hatalma zerent Jar ion el az 
gonozsagnak es engedetlensegnek bwntessebe [Kv ; 
TanJk V/3. 161a]. 1580: eo kegmek az tawaly 
vraink nylwabban megh Attak erteny az varasnak 
Balassy Gergelnek wetket es engedetlenseget ky t 
kwlen-kwlen fele engedetlen bezedywel I t fen mah 
is nylwa(n) confirmala es erossyte seot vgian 
wyeta is [Kv; i.h. 218a]. 7592; miért hogy te 
twdwa(n) ebben az vrunk parancziolattiat, ahoz 
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nem tar tot tad magadat . . S i Iuris azt mo(n)dom 
hogy az engedetlensegert melliet az vrunk para(n)-
cziolattiahoz mutat ta l in nota Infidelitatis vagy 
[UszT]. 1600: Az mi nézi penigh az kender feold 
foglalasat, miért hogy az bizonsagok wüagoso(n) 
be hoztak, hogy az azzony kezebol ki foglalta 
teorveny nelkól az Zek izent wolt neki, hogy 
teörweny nelkol ne zancha, es ki ne foglallia az 
azzony kezebol, az hites Biro megh mo(n)dotta 
neki, eő azt mo(n)ta hogy eö awal ne(m) gondol, 
Az teôrwennek vgy tecczik, hogy az engedetle(n)-
sighert 24 Gyran wagio(n) [i.h. 15/71]. 1653: 
Jobbágymnak engedetlenségek és szoffogadat-
lanságok miat t nem keués busulást és fogyatko-
zást kellett szenvednem, mert derék takarodásnak 
idején . . . parancziolatomra, hivatalomra . . . el 
nem jőttenek [Cege SzD; Wass]. 1710: Mint hogy 
eddig is az afféle Confluxussok miatt esett az Pes-
tisnek annyira valo terjedése; a Tisztek magok 
Vármegjeib(en) igen szorgalmatossan vigyázanak 
rá. Küllőmben ha kik vagj vakmerő engedet-
lenségek vagj vigjázatlanságok miatt, parantsollat-
tunkaţ infringálni comperiáltatnak ; kemény és pél-
dás animadversioukat sem(m)iképen el nem kerülik 
[KvLt I. 198 gub. Nsz-ből]. 1756: A céh penig 
maga részéről .súlyos panaszokat ada fel az praemit-
tál t négy if jú mesterek ellen, úgy mint hogy felet-
tébb való engidetlenséggel viseltetnének az céhoz 
becsteleníttenék az öregeket, insurgáltanak volna 
közönséges céhgyűlés alkalmatosságával, még pe-
nig egyik köziilök fejszére is kapott volna [Dés; 
DFaz. 17]. 1785: már ha boldagtalan eleink ennek 
az Urburának, akár tudatlanságból, akár a ' . . . 
N. Aranyas Széki Diploma mellett e j tet t almada-
zásokbol . . . lett denegáltatásáért (!), és ebbéli 
engedetlenségekért mint Urburát praestalni tar-
tazo jobbágyok meg büntettek, és az Szolgálatra 
reducáltattakis, vgyan tsak ebből örökös Jobbágy-
ságra valo kénszeritést ki nem hozhattak volna 
[Torockó; Thor. — Ugyanez átírásban: TLev. 
6/1 Transm. 21b—2a]. 1842: az emiitett Kereske-
dőné . . általa azt izente hogy nem született arra 
hogy hozzá® le mennyen s engedetlenségének pró-
bá já t adva le se ment [Dés; DLt 1452. 8.-®A szó-
beli idézésre a város hadnagyához]. \ 

Szk: az ~nek terhén konvinkáltaJti% az engedet-
lenség vétkében elmarasztaltatik. 1600: Hogy pe-
nigle(n). tizen nyolcz diznokat ki fogtak az be 
haitoth diznok keözeöl, mellieket teörwenre keö-
zesre. ki ne(m) attak, az v tan az kapita(n) izenetire 
sem at tak ki, mellieknek mindeniknek kwleőn terhit 
kowęttek, — az tizen niolcz marhanak beőch-
wít .(!)* es hatalmasul walo el witeleert az nagy 
hatalomnak terhit es engedetle(n)sighnek terhit 
az izenetert, az Actoroknak actiojok zerenth az 
tize(n). niolcz marhanak beŏcheöin, az engedet-
lensighnek terhin in f 12/50 conuincaltatnak [UszT 
15/71] az ~nek terhén vagyon az engedetlen-
ségben vétkes. 1593: Eleozer azt mo(n)dom miért 
Capitany vra(m) megh ha t t a hogy az zabott arrul 
az feoldrul biro hazahoz vigietek es Nem oda vit-
tetek,. engedetlensegnek terhen vattok erette es 
kjríeón kwleőn 24. 24 giran annak felette az zabot 

is beoczywewel kewuano(m) megh [UszT]. 1600: 
Mierthogy az Zeknek iteleti zerenth harmad napra 
leött mind ez ideighis az ha t forintoth megh ne(m) 
at ta az Actornak, engedetiensighnek terhin wagyoŭ 
24 Gira(n) affélét tartozik az penztis meg adni 
[i.h. 15/69]. 1610: engedetlensignek terhen v a d n a k 
mert meg kellet uolna adni a tiztnek Cedulaiara 
[i.h. 4/8a] csóvának ~én vagyon a tüalom el-
leni engedetlenségben vétkes. 1604: az Zenayat még-
is chyowalt<am> volt az zekeren kharom chyouaual, 
de azzal nem gondolwan az tylalommal vgian el 
vitte . . . az tylalom alat az chyowas zenat el 
hozta, az ra menese<rt> si juris azt m o n d o t n 
mjert nemes ember hogy az major potentian 
vágjon, es az chyowanak engedetlensegenis [i.h* 
18/3] íh parancsolatnak ~e a parancsolat nem 
teljesítése. 1607: az poronczolatnak engedetlen-
segeert egj haz iobaggiat veres peter newt fogh-
lalak el Galfy Istuanek [i.h. 20/55 „Lukas elekes 
de Keczet®" (46) lib. vall. — ®Kecset U] * vh* 
pecsétének ~én vagyon kb. vkinek hivatalos, Írás-
beli intése elleni engedetlenségben vétkes. 1590: 
ment egy feòldemre onnan el hozta kez megh 
Aratott búzamotli . . mellyet meghis kerette(m) 
pecziettel, megh ne(m) Adta Engedetlen lett az 
tíztarto peczetinek, az peczetnekis engedet-
lensegen vagion Annak is terhet varom | ez J . az 
tüalom ellen, nem gondolnan az tÜalom(m)al 
megh szantotta® az Capitan vram peczetinek enge-
detlensegin vagyon [UszT. - ®Ti. a földet]. 1598: 
az Alperesek . . . vittek el zekereken vgyminth 
hetue(n) eōt kalongiara valo keúe bnza(m)o<t> 
Azerth ezt mondo(m) hogy valamelj nap tartot tak 
Attúl foghán (!) minde(n) nap haro(m) ghyTaual 
t a r to t t ak ; Affelett az pechetnek engedetlensegen-
(n)is megh vadnak kylen kylen [i.h. 13/17] ¥c 
tilalomnak ~ére keres a tüalom elleni engedetlen-
ség miat t indít keresetet. 1580u.: mikoron a Ti-
lalom tegedett abban ert az Peres földben mikor ot 
zantottal volna ekeddel es t i l tot tanak tegedett 
három Teörwinnyel az eggik Ekewel meg nem ál-
lottál hanem Mind végig k j mentei az földnek vi-
gire tudoman Tetei Mellett elsozör ebben varok 
Teorvint azt lat tatom meg Miért hogy az három 
Teorvinnek ne(m) engettel engedetlen voltai Zaba-
ditatlan ez egy borozdat mind vigig ki zantottad az 
Tüalom ellen ennek Terhit l a t t a tom . . . ez a 
Tüalom es az mely Tilalomnak Engedetlensigire 
kereslek [Szentkirály U ; UszT] * törvénynek 
~ én vagyon (érte) az í t é l e t elleni engedetlenségben 
vétkes. 1591. u. : tar tot ta uolna Az torujnyhez 
magat de mjuel hogy ahoz n e ( m ) t a r to t ta m a g a t 
Azt mondom hogy myndentul el esset affélét 
az torujnjnek engedetlensigin uagion J r te i.hh.]-
7592 ; mjuel hogy meg tü to t t am wolth es az 
tóruennek engedetlen l<eon> Az tóruennek enge-
detlensegennis meg wagion erte, ha penig ezt 
tagaggia hogj az Jgh nem lwth wolna, ky fogok 
es meg bizonytom hogy Jgh wagio(n) az minth 
en Mondom [i.h.]. 1625 Hogj pedigh az szenat 
Téóruenire kezesre kertuk s megh Nem a d t a 
az Téóruennek engedetlensegennis megh vagion 
ri.h. 132b] vkijvmely testület hagyásának 



205 engedtetett 

vagyon vki vmely testület meghagyása iránti 
engedetlenségben vétkes. 7603 ; Az mikor pedig 
teórúenihez índultattúnk volt az malom feleòl, 
zabadsagot keuanta(m) volt az en igassagom 
zerent, mellyet a ' teoruenys megh itelt vala, 
ez J . az en szabadsagom alatt el bir ta . . . Si 
Juris Azt mondo(m) hogi a ' zek hagiasanak en-
gedetlenségén megh vagion [i.h. 17/5]. 

2. megengedhetetlen cselekedet; fap tă inadmi-
sibüă; unzulässige Tat . 1706 : az mostani ŭdŏ 
hoszszas törvényekkel való igazitast ne(m) enged-
vén, es ahoz bizván sok engedetlen es potentia-
riuskodo Emberek Nemesi szabadsággal való 
blzodalombol sok potentiakat engedetlenségeket 
szokta (na) k el követni [UszLt X I I I . 94]. 1756 : 
ki ki a’ mint alkhattott jó akarójával a ' szerén 
fizetett. a ' munkaertis, ha valami norma forgott 
is közöttünk az csak a' Kovatsok engedetlensé-
giből esett, melly szerént a ' szorult emberek 
kételenek voltak a ' Kovátsok akarat tya szerént 
fizettni, és az u tán mint egy uzusban ment [To-
rockó; TLev. 9/9. 1]. 

3. szófogadatlanság; neascultare, nesupunere; 
Unfolgsamkeit. 1810 : Blós Mihaüa, tudom, hogy 
a’ Feleségit 's Gyermekeitjis engedetlenségekért 
Néhánykor a ' Házból el zaklatta [Adorján MT, 
Born. G. XIV. 1 Latzko András (63) ns vall.]. 

engedett átengedett ; cedat ; überlassen. 1835 :. 
a Felső Sinfalviak . . . a tsak pásztorlás és gond-
viselésért, némű neműképpen Felső Sinfalvának 
engedett,' Alsó Sinfalva Határán el follyo Ara-
nyos vízen a lehető halászatott . . . arendára 

dézmálás alá adták ki [Asz; Borb. II] . 

engedhet 1. engedelmeskedhetik; a se putea 
supune; gehorchen/sich fügén können. 1610 
en az teorwenynek mindenkoron engedelmes 
Woltam s wagyokis, de mostan . . . ne(m) 
engedhetek [UszT 20/223. — A teljesebb szöv. 
engedelmes I. 2. al.]. 

2* hagyhat ; a putea lăsa; lassen/erlauben 
können. 1573: Ágoston Balint azt vallia, hogi 
Minek wtanna vicey Antal ely fogta volna Hen-
nig Iacabnak be Iaro v ta t kertebe, Az vtan az 

kerten Eot Eztendeig Iar t altal az Eomaga 
kertebe. Mikor eois Towab Nem Engethette 
volna, Az vtan vgi fogta volt Eleh Kis Antalt 
ker volt az Eo kerten be Ja ro t v t a t [Kv; T J k 
Hl/3. 188]. 1582: Zakmary ferencz . . . vallia 
• • • Égikor kyn vala chizar peterneis, Monda 
neki András Cato, Zonzed Azzony A Dio es az 
keorthwel igen el kel annat feleolled, Monda 
chizar peterne, bizony hog' Azért en rniarn Nem 
kel De en sem engedhetem azt Masnak aki az 
en feoldemre hwl benne, mert Nem Akarom 
hogy Mas Az en feoldemen Niomoggyon [Kv; 
T J k IV/1. 65]. 1632: az kddel ualo bekesseges 
alkuasomert a magam iussombolis engedek k(ne)k 

• • * chiak az hataromat el tulaidonodny nem 
engedhetem [Ks 41. D. 21 Lad. Bornemisza 
lev. j. 1791 f i 792 : én nem azért ad t am volt ezen 
Jószágomat a ' Léányomnak, J[hogy Férje . . . 

adósságáért el foglalhassák, azért magam sem 
engedhetem el foglaltatni [Mezőkövesd MT; 
MbK XII . 81]. 

3. kb. helyt adhat (vki kívánságának) ; a putea 
da urmare/curs doleanţei/pretenţiei cuiva; js. 
Wunsch nachkommen können. 1635: eo kegek 
Bírák Vr(aim) Tanacziul es vensegűl az Czisma-
siak kewansaganak nem engedhetnek, es semmi 
uton, hogy az Varga Czehbeol ki szakadhassanak, 
megh nem engedik [Kv; Céhir. I . 12]. 

4. engedélyezhet; a putea acorda/admite; er-
lauben/genehmigen können. 1734: anyi dilatiot 
az Szék az Inctusnak nem engedhet, mivel a 
sok düatio mellett a 3 Causa periclitalodni fogna 
[Branyicska H ; J H b XXXV/51. 24. - A tel-
jesebb szöv. engedtetett al.]. 1805 : Pál Györgyné 
minden híradás nélkül maga leányát megengedvén 
maga házánál tanulni mesterséget, melyet a 
nemes céh éppen nem engedhet, mái napon meg-
békéllett 1 rénes forinttal úgy, hogy ennek utána 
nem dolgoztatja [Dés; DFaz. 33]. 

5. megengedhet, lehetővé tehe t ; a putea per-
mite, a face posibÜ; erlauben/ermöglichen können. 
7792 ; Városunkb(an) a Kézi Mesterségek, nem 
a más nagy Királlyi Városoknak példájok Sze-
rént gyakoroltatnak, hanem tsak akkor mivel-
tethetnek a midőn a Föld mivelés SzöUŏ 
munka és a tetemes Vectura engedhetik [Züah; 
Borb. I I hív.]. 

engedhető megengedhető; admisibü ; zulässig. 
7586 ; lattiak hogy minden fele baromnak arra 
a ' veolgre kel zorulnia Azért hogy ot Juhis 
Iarion, Az Baromis oda zorullion es ot zantasis 
legien, Nem itilik eo kegmek engedheteonek 
[Kv; TanJk 1/1. 27]. 

engedtet átengedtet; a face/dispune să fie 
cedat ; überlassen lassen. 1576 : Biro vram . . . 
az falwknak Erdeoknek Es azoknak Ieowedel-
minek Byrodalmat Maganak kewannia eo Keg-
twl varoszul engettetni [Kv TanJk V/3. 131b]. 

engedtetett engedett, ado t t ; acordat; gegeben. 
1595 Vegeztek egienleo voxal, hogi valaki 
ez varosban lakik, akar zolga rend, akar egieb 
arant való zabados Ciuis legien, senki imuiiis 
ne legien az Ado fizetesteol . . . Az Ado zedeok 
penigh az fel zedesben zorgalmatosok legienek 
az nekik engetetet Authoritas zerent [Kv ; T a n J k 
1/1. 255]. 1700 : Mivelhogy az idegen Borok(na)k 
introductioja Varasunknak regi boldog emle-
kezetű kiralyoktul es Fejedelmektűi kegjelmesse(n) 
engedtetett es diplomatice confirmaltatott boldog 
emlekezetű Eleinktül sok munkaval, testek töre-
delme vei, kőlcsegekkel es farattsagokkal szerzett 
Privilégiumává! vilagossan ellenkezik vi-
geztük . . . hogy . . . a Privilégiumnak szoros-
sága szerint . senkinek ne legyen szabad az 
idegen Bort be hozni es annal inkább ki kor-
csomarolni [Dés; J k 321b]. 1734: Minthogy 
az Inctusnak sok rendben engedtetett dilatio 
Consideratioban vetetŏdvén hogy kereskedő em-
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ber, és sok excursussi vadnak, signanter az elein-
tenis az Felső országokra portékáért menvén 
mig oda járt nem engedte az szek Cansajat ellene 
continualtatni erre nézve anyi düatiot az Szék 
az Inctusnak nem engedhet . . . , azért in p(rae)-
senti sedria tartozik meg felelni [Branyicska H ; 
J H b XXXV/51. 24]. 

Szk : a kezébe 1766 : A' Falunak igen szor-
gos gondja légyen arra, hogy a' kezūkbe enged-
tete t t Erdőt, Senki ne vagj a, ne pusztítsa, ne 
hordgya, Szánto-fōldnek, Rétnek . . . ne for-
ditsa, ne irtogassa [Torockó/Gyertyános; Bosla]. 

engedtetik 1. engedélyeztetik; a fi permis/ap-
robat, a se acorda; erlaubt/genehmigt werden. 
7589*/ XVII. sz. eleje Ez Jnas . . . Annál penigh 
az Mesternel az houa ment, vagi inkab az houa 
az Ceh Mesterek adgiak, tizen ŏteod napigh 
való próba engettessék, hogi ha ez wdŏ alat mind 
az mester az Jnassat, s mind az Jnas az eő Vrát, 
megh kedueli, J o ; ha penigh Nem, az Ceh Mes-
terek az Jnasnak mas mestert tartozzanak adni 
[Kv; KőmCArt. 4. — aAz ahova al. az évszám 
sajtóhibával]. 1604 : Beteg haladeka Engettetöt, 
Telekfalwi gergeljnek Török Js tuan ellen [UszT 
18/151]. 1630 : a ' dato praesentiu(m) hat hetigh 
legien Inducia Az alatt pedig az hadak mind 
az ket reszreöl el bochiattassanak, es semmi 
hosztüitãs edgyik reszreöl se legien, es az wdeö 
alatt szabados commerciu(m) engettessek ut-
rinq(ue), es Joszagok szabadó (n) birattassanak 
[Törzs. I. Bethlen István, bátyja, Bethlen Gábor 
halála u tán ' rövid ideig kormányzó, majd vá-
lasztott, aztán hamarosan lemondott fej. kan-
celláriájából kikerült irat egykorú, hitelesítetlen 
más.]. 1634 Kakoni Ersebet Azzoni, mostan 
hazaia kivól exüiomba(n) leven es az Z. zek 
eleőtt Legitimus Procuratorokatis nem Compa-
realhatua(n), sem peniglen Haller Peter vramnak 
mellette szólni nem engedtettven az z. zek 
. . . megh némította auagi varia az Jnak perso-
nalis Comparicioiat [SzJk 43]. 1730: Auditor 
ur(am) kérésére engedtetett Diószegi Mihalj, 
és Kolosvári Dániel Atyankfiai eo kglmeknek 

az Szamoson tu l lévő mostani tüalmasbeli 
Széna Rettyekb(en) Lovai(na)k Czőveke tar tása 
[Dés; J k 398a]. 1743: a ' Rétek(ne)k és Szántó 
földek (ne) k Tüalmas felőli való részekre enged-
tetik fa a ' Gyepűre a ' szélekből [Torockó; TLev. 
10/1]. 1781 : Pétka György őrőkségin a' kisbé-
járás egészen el t ü t a tván praetendaltatik, hogy 

alkalmatos jo ké t béjárásra való kapu enged-
tessek [Kisalmás H ; J H b X X X I I , 22]. 1800 
Mindenik fél olly készen köteleztessenek 
lenni, hogy abban semmi Düationis, vagy Excep-
tionis Remedium edgyik Félnek se engedtessék 
[K; J H b LXVII/4. 1 5 - 6 ] . L. még EOE 
XII , 224. 

2. hagyatik ; a fi l ă sa t ; gelassen werden. 7650 : 
az Fejeregyhazi* falutul foghva, az héjas falvi 
retigh eleitűi fogva u t nem engedtetet | soha 
eleitűi fogván azon az Fejeregyhazi reten . . . 

szabados szekerut nem engedtetet [ K v A k K t 

340. - aFehéregy liáza NK]. 
3. adat ik ; a fi d a t ; gegeben werden. 1789: 

ugy lattya, hogy eö nagysága inkább meg épít-
hette, s conserválhatta volna az malmot, mint 
ezen mostani egyedül való szegény árendátor; 
minthogy ennek semmi Erdő mind a malom 
épittésére, mind pedig a Gát kötésére nem en-
gedtetett [Abosfva K K ; GyL. Tóth Ferentz 
(45) árendátor kérv.]. 

4. ? adódik; a se d a ; sich ergegeben/bieten-
1806: Vállolánok . . . kezességet az emiitett és 
Détentionált Szekérért és ökrökért . mig a 
Tőrvény ki follyásra idő engedtetik [ S o m o s d 
MT; SLt 12. V. 27 „Somosdi Ferentzi Joseff" 
ns vall.]. 

engem pe mine; mich. 1540 : az Balassy Syg-
mond zolgay, kyk akor Hwnyadon thwl Remethen 
az wthat alyak es erzyk wala, engemeth meg 
thar tozt ta t tak wala, merth en hozzam kethse-
gesek walanak, hogy nem the k : zolgaya w o l n e k 
[Kv; LevT I, 9]. 1542 : engemeth kwldoth wala 
azonywm az k : lewelewel az Bar áthoza es egeb 
dolgokfelol az kewwettsegnek [Fog.; i.h. 16. — 
aFráter Györgyhöz]. 1568 Engemet András 
Katho kwldoth vala el, hogy seres Annát oda 
hyam hoza | Marta c(on)sors Jacobi Kazy 
fassa est, . peyko Mihal kerte vramat, had 
iarion Jo gazda vta(n) ez giermek el akar vele(ffl) 
Joni es el vizem, Az gyermek penig azt m o n t a 
hogy en ugya(n) el hagyom, Mert Engem c h y a k 
kurua keriteny ta r t [Kv T J k I I I / l . 227, 238]. 
1572: ely Jeowek hozza ., Nem bochata azt 
Monda hogi ha engem zerecz ely Nem Megi haly 
it. Mondek neky Nem halok Mert egwld Az v r a d 
Megh Jeo [Kv; T J k III /3. 7 - 8 ] | Bannfj Pali 
J o b : Bendy Peteor . . . ezt walla hogj, Mykor 
Megok wala wgimond Az wtton, wytez g a b o r t h 
Talalam Eleol, Es Engometh Ew teretoth w y z z a 
[Bh; KP] 1585 Mondám Ambrusnak ez 
vagdala tegedet, Ambrus monda Nekem, Nem 
bántot t az engemeth, nem bwneos az, ismét 
monda zegenj, meg Nezwen ereossen wkett Imez 
három vagdala engemeth [M.valkó K ; K P „Na-
giobbik Bott Myhal" jb vall.]. 1590 : az leány 
azt montta Bribek (!) gergelynek hogy Ked 
engemet el ne(m) veze(n) mert en szegeny leány 
vagiok, azt monta az J . hogy ha Magoczy El 
vehette zolgaloiat enis el vehetlek tegedet [UszT]. 
1592 Engömeot nagy rwt szytkakal Illetőt I 
ne(m) tagadnam az twtorsagot mostes azt mon-
dom hogy ne(m) tagadom hogy Engomet ne(m) 
hagyot wolna [i.h.]. 1593 az al peresnek feles-
sege margit magara veotte az terhet, keoue-
tem Az Ktek zekjt hogj Jngemet meg kúrúaztak 
volna, es en Az zott el halgat tam vezteglette(m) 
volna [Szentegyházasoláhfalu U ; UszT]. 1602: 
en az magam lelemessiben Sarinanak (1) semmit 
Nem hagiok, mert eo engemett nem tar t t , Nem 
hogj engem tartana, hanem az mim vagio(n)is 
ell hordgja [Kás7onimpérfva ; BCsJ. 1610 : Engem 
nagj karæzon nap eleótt egj hettel hit tak uala 
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Dersbe* az atiafiak [Zetelaka U ; UszT 49d. — 
•Székelyderzsre (U)]. 1623 : engemetis az oltatol 
fogua zolgall [Delne Cs; Bál. 60]. 7637; maradót 
az szeginj Aniamtul 24 arania(m), de azt se Pal-
nak se Peternek bizonj nem adom, mert engem 
az Ania(m) mezítelen hazasitot ki [Mv; MvLt 
290. 259a]. 1632 monda Mészáros Geòrg' hog' 
ne(m) annak hinak engemet, miért neuezgecz 
engemet [Mv; i.h. 100a]. 1650 myklos Ferenz 
sokzor kert Engemōt hogi zolljak Damakos pe-
t őrnek . . hogi az pòròs aroknak az vyzet bo-
ezassak altal az kertokon [Tordátfva U UszT 
S/64. 58c]. 1670 : ö kgmeis tartozzék engemet 
s feleségemet karaimról Contentalni [Dés; Ks 
41. C. 10]. 1681 ingemet igaz nemes Embert 
potentia mediante vert, taglót, veremet kiontotta 
[Dés; Jk] . 1693: miért akarsz engem kárba 
ejteni hamis béstyé lélék kurva fia [Szentegy-
házasoláhfalu U ; Törzs]. 1724 Elég hogy en-
gemet mind M. Gubernátor Uram(na)k, s mind 
Viearius Uramnak be at tak nagy ártat lan [Ap. 
2 Apor Péterné Káinoki Borbála férjéhez] | bé 
mégyek a Cseléd Házba, együtt előmbe áll a 
I<éány, engem rútúl átkozni kezd [Náznánfva 
MT; BK]. 1743 néhai Folta Ferencz uram Ka-
rakai urammal edgyűtt tanálának ingem az 
kapu előtt [Ikafva Hsz ; HSzjP] . 1759 Küs 
Balas ingemet el hiva kölcsön ökröstől tőke hor-
dani [Remete Cs; LLt 149]. 7772 ; Ugy értettem 
hogj Gálfi Therési a rusnya nyelvível ingemet 
rutul motskolt . . . tudositson kegyelmed ingemet 
arol hogy mitsoda szokal motskolt ingemet had 
fogjuk meg a száját annak a nagy nyelvű orcát-
lan kabalának [Héderfája K K ; Pf]. 1782 a 
tilalom után mikor ingem láttak pipázván férre 
húzták magokot [Szörcse Hsz; HSzjP] . 1831 : 
kezdet éngemet Boszorkánnak kiabálni | 
viszszá tértem hozzad Vonucz, éppen oda, a 
honnét te éngem keresgélni el utasi tat tál volt 
[Dés; DLt 52, 332. 13] | éngemetis sok izben 
le motskolt [Torda; TVLt Közig, sztlan]. 1838 : 
ingemet és Kövér Domokost . . . kér t arra, hogy 
mennék el az Eresztevényi erdő Birohoz [Angya-
los Hsz; HSzjP]. 1842 Ŏ éngem bizonyosan 
el nem hágy [Dés; DLt 85]. 1845 Kedves ba-
rátom sok vendégeim vadnak, hogy ha te it ma-
ratz ingem meg szolnak [Lemhény Hsz ; HSzjP]. 
1848 telyes reményei vagyok, hogy ötsém Uram 
engemet . . a ' dolgok ily reménytelen fordula-
tával nem fog hibáztatni [Ipp Sz ; Végr. Veres 
József lev.]. 1867 ha reménségem ellenére nem 
jöhetnének el kérem ez alkalomtol értesíteni 
engemet hogy gondoskodjam szekeresről [A.si-
ménfva U Marosi János Pálffi Lajoshoz]. 

engem-ne-felejts nefelejcs-disz/ék; (a nefelejcs 
'Myosotis' virágjának mintájára készült dísz/ék) ; 
podoabă în formă de nu-mä-uita; Schmuck in Form 
eines Vergißmeinnichts. 1807: Egy pár hoszszuko 
arany fűibe-valo emailirozva engem nefelejts reája 
[Dés; DLt 378 nyomt. kl]. 1814: Egy kerek Me-
dalotska, vagyon benne három zamántzos engem 
ne Felejts [Kv; Born. IV. 14]. 1816: Egy kerek 

Médályotska, benne vagyon három Engemnefe-
lejts Zamantsos (!) [Kv; i.h. 41]. 

engedményes engedményt nyújtó/ tar talmazó; 
aprobator, favorabü; günstig, vorteilhaft. 1845: 
a Czéh . . az ide julius 19-ikén a kérelmeseknek 
kiadott, 's fennebb is említett engedményes válasz-
sza mellett most is megmarad [Kv; AsztCSzám. 
161]. 

engesztel 1. megbékít, kiengesztel; a împăca/ 
îmbuna; befriedigen, versöhnen. 1570: egy ked 
nap mykor az Rengeo Margit leányát megh fog-
thak volna, Ment volt hozzaya hogy kĕnergene 
Byronak erthe hogy ky Ne veretne, Eo ely ment 
volt Byronéhoz es teob azzonyokhozis, Az byrone 
ezt Monta hogy chyak az perest Engeztellyek eleo-
zer az Byrowal kénnyebben veget Érnek [Kv; 
T J k III/2. 101]. 1573: Biro vram Mindiarast . . . 
kyral Biro vrammal Mennyien ely Minden Mwlat-
sagnel kwl es az feiedelmet Engeztelie es zallicha 
(így!) Az mynt eo k. Jóban Twgiak, eo k. haggi-
on kepebely Embert ki zorgalmatoszon celekediek 
ez dologban [Kv; TanJk V/3. 92b]. 7653; Básta 
bémenyen és letelepedik*, és vallat felölle: „kik 
voltak azok, a kik fő okai voltanak az áruitatás-
nak, és annak a nagy sacrilegiumnak ?" Bástát 
a páterek engesztelték, mert bémentek vala azon 
őszön a páterek [ETA I, 91 NSz. — *1603-beli 
eseményre von. feljegyzés]. 1812: meg tőr tént az, 
hogy noha a Groffné volt a veszekedésnek a oka, 
mindazonáltal a Groff Ur eő nsga lehivatván a 
Tiszteletes Esperest Uramot bé küldötte hogy en-
gesztelje a ' Groffnét, de a ' Groffné nem engedett 
meg [Héderfája K K ; IB]. 

2. enyhí t ; a atenua, mildern, lindern. 1752: ne 
hogy kivanta volna engesztelni a ' Mlgs Testvér 
Urak kőzött való Controversiat, veszekedést, at tya-
fiságtalanságot sőt gerjesztette az Urakat edgyiket 
a ' másikra és haragittani kívánta s űgyekeszte 
[Bodok Hsz; Ks 22. XXIb] , 

engesztelő békítő; de împăcare; befriedigend, 
versöhnend. 1570: Teob Jo Engeszteleo zokalis 
keryek hogy az dologban legen Bekeseges eo Nag-
saga [Kv TanJk V/3. 16a]. 

engesztelődik kb. vki iránt/irányában megeny-
hül ; a se înmuia fa ţă de cineva; sich besänftigen. 
1772: mind alázatos esedezéseimet, mind jó Uraim 
Patronusaim érettem valo törekedéseket eo Ngok 
méltó tekintetben vévén, méltoztattanak hozzám 
engesztelődni [Koronka MT Told. 26]. 

engeszteltet békéltetget, békítget; a împăca; 
versöhnen. 1574: Sofia Nehez palne Azt valHa 
hogy . hallota ez ely mwlt vasarnap hogy Az 
András kwldeot volt ket wttal kent (!) Rendbely 
Embereket kyk altal Zekel Matet Engezteltety 
volt arról hogi Ne haragwnnek Rea, Inkab akar 
chyak az eoker Arrat adna vyzza neky az Myn ely 
attha, ha egebet Nem adis zolgalatvaba [Kv ; 
T J k III/3. 343]. 




