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kv V é l ô f a ' Po m> copac; Baum. 1585: Menenk 
oth v a ^ a p i o heggel Harsongar tba . . . Talalok 
gyen Js tvan t , es h a t o t az Zeoleó Elewen 
Jeót ^ e r e ° s sen vagia, Megy fanak zinte Akar 
vapiflV a z Bimboia ky es h a t feyzewel igen 
7jp2 ; I r t i a a z f a k a t T J k I V / 1 . 391] . 
ídeieh* g a c h I^ienes vallia . . . Az mas felesege 
hatrj*k M ü l a l n a k l á t t am hogi Mihali ke t kezet 
Mai0 keotte vala az f ianak, es az kezenel fogua 
teoui« e g i f a r a keot te vala fel, es egi marok 
214] | vezzeouel veri vala [ K v ; T J k V / l . 
elb ſ î r c f . kosárbaB egi odvas f a wala ebbe tevek 
bTi \ t u k o s á r al* - a É r t s d : a karámban. -
az J J " ellopott és leölt ké t disznó részeit]. 1606 : 
k e c z i k f > e U e z ö t e z t endŏben E s n a p taya t , yohait , 
fait ^ V e t e m r e űzet (így!) o t az retnek 
20/191 ^ a k keczikejnek le uagda l t a t t a [UszT 
talalni b ' &Z n a g y M a Ş l i r a oldalon egy Erdeöt 

E“Pta^ a l a v a l ° f a i s benne [Marosgombás 
n ^ á i i v £ i 1 6 7 9 Ezeken kivűlis vannak egi 
körűi v y e (n ) n e m régen úl te te t , sövénynyel 

b e o l t o t t , kűlőmb kűlőmb féle fak 
1744- ***** K ; TI<- Bajomi János lelt. 92]. 
való V n kgltek . . l e g közelebb az jelen 
htsa ki* r S ° n a z o n k á r o s Bokrokot, fakót 

J - f o r ° n k a M T ; Told. 11a cs. 14/10. -
7781 ' a XT tegyenek a szomszédos szőlőben]. 
[Kirái ? N a g y Erdőben nagy derék fákot értem 
betett f i x ; 24/25]- 1783: F ia ta l f áko t t 
k , : eddia 1 [ H o s szú te lke A F ; Ka th . ] . 1817 
> melep x a ker tben lévő f á k o t t isztogat ta , 
Ü t ô BéLtZ.®3*®1 készítet t [Héderfá ja K K ; IB. 
ságától a? V i 1 8 4 3 : megvásárol ták o nagy-
í t a n i J r . f ^ * ha tá ron azon darab erdejének 
Vçzett f á ^ á t mely vagyon az ugy ne-

t a n 0 2 ó ] r a j á r ° b a [ B e r z - 2 1 • - ®Kakasdhoz 

!°ttára 1757 : Opra Moga fülem hal-
J z ne m 2 î l t a a Birot hogy f a keresni Senki-
i ~ [Spring A F ; B K sub nro 834] 
i chiot ^ f d ő s z e m l é t t a r t an i . 1597 Achy Lŭ -
latm * w l ű e B V az Soliom keoúi Erdeore fa 

Öriue sn 1 ; S z á m - 7 / X I I . 68 Filstich 
? e k [ ö r ^ r e Z é v e 1 ^ 1647 : az f a k la tni be men-

2 APrilTS TyeS T A ; EMLt] * ~ vágni. 1588 : 
lZ fellekv m ^ 3 ( I ) G e r g e l y Byro Akaratiabol 
- nek alio s [ 1 Kenezheoz feyzes Emberek Me-
' 6 L 174o l a ^ a g n i f. - d. 6 [ K v ; Szám. 4 / I I I . 
3 rtatta f a ü ^ a r a b a n t o k o t , s Cséplőkőt oda 
r 0 s s z tk i rá l t a - g a n é í hánni , lohoz látni [Ma-
it menterLî; : T o l d - 56]. 1756 ŏ Nga Emberei 
I v k] i V o J o l t f a vágni [Kük. ; K s 17/LXXXI. 

oda 2 1 1 7 9 9 : a ' Pásztorok nem engedik 
II urasá n n y ü n k fa vágni, az t mondják hogy 

4]- 1825 . P O r 0 n t s o l t a [Torockó; TLev. 5/16. 
** ehnult e l ö t t ha rmadnapokka l u : m : 

•wétfön . . . f a vágni vol tunk [Szent-

gerice M T ; CsS] * aszal (a f a kérgének le-
hántolásával v. más módon) élő f á t kiszáraszt. 
1592 : az el mul t eztendeobe(n) . . . fa t i s aza l tam 
Nywladban az gazdamnak [Uszt]. 1768 : Mŭ Lát-
tuk mind ket ten hogy . . . Kissebb Kol tsár I s tván 
. . . az Utromban vicinált tsere erdőben az eleven 
f áka t aszalta mondok néki akkor hadgyon békét 
azoknak, és ne tegyen olly nagy kár t , de arra 
nékünk azt feleié hagyatok békét néki had aszón 
meg mind a menyi* van [LLt. — aAz aszal 2. 
ab saj tóhibával] & (vmely helynek) >Lját bírja 
(a megjelölt helyen nőtt) fához joga van . 1592 : 
Nem twdom mellik falw ha ta ra Nywlad de azt 
twdom hogy fanczial es orozhegy bir tak, az fa-
ia t [UszT]. 1606 : Ez e helly minekúnk emberi 
emlekezettúl fogua ualo birodalmunk, az faiath 
minden kor szabadon bi r tuk [i.h.]. 1596 Mjol-
ta tú l foghua birosaghra rendelek az re te th azulta 
az f j u e t ne(m) b i r tak az nemesek, de az f a j a t 
b í r tak [i.h. 11/39] aszalt ~ (kéreghántolással v. 
más módon) kiszárí tott fa. 1589 Thudom mikor 
ez feoldet I r t an i kezdeok akkor egieb Azalt f a 
oot t (!) nem volt hanem egj Domboczjkan vala 
valami kewes, azutan mi I r twk az teobbet megh 
Zondj Is twan szamara [Szentkirály U ; UszT], 
1592: I r t o t t am Nyuladba(n) . . . f aka t i s aszàl tam 
megh, Annak u t a n n a kerelembul v i t t em az Azalt 
faba(n) [i.h.]. 1751 : olyan aszalt f ak ra h a n t a k 
jegyeket a Remeteiek melyeket a Várhegy allyaiak 
meg aszaltak volt az élőt [Remete Cs ; L L t Fasc. 
150]. 1769 : Valaki Másnak Sendély f á j á t , Tö-
keit és deszkáját , vágót vagy h á n t o t f á j á t meg 
jedzet aszalt f á j á t hire s a k a r a t y a ellen el 
viszi a Tiszt azon dologban 12 for intokra 
büntesse azon Lopót [Zetelaka U ; UszLt X I I . 
89] & eleven ~ élőfa. 1753 : se szaraz se eleven 
f a t ne vághasson [Bodola H s z ; E H A ] 
holt 1666/1793 tölgy fán kivűl szabad légjen 
egyéb némű le feküvő holt f á t az F a l u tüalinas 
Erdeiből vinni tűzre [SzékFt 20]. 1729 A Prae-
dicatorok szabadossa(n) erdŎlhetik a holt f aka t 
és gjer tyanost [Káinok Hsz ; E H A ] szálas ~ 
szálfa. 1823 ez oly szép f á j u erdő, hogy a ' Szálos 
fáiból épít teni is lehetne i t t a ' mezőségen, az 
allyassa is Szép növésben indul t veszszős [Szabéd 
M T ; Told. 57]. 

Sz : -Lról szakadt ágrólszakadt. 1799 A Bán 
György ő kegyelme fiáról Sámuelről is az t tudom 
. . . , hogy u g y já r t min t egy fáról szakadt, 
a ' nyáron is m i n d mezítláb já r t . . a ' feje ollyan 
tetves volt, hogy még messzére l á t t z o t t a’ t e tű 
és Serke a’ fejin [Mv; MvLev. Vall. 1]. 1801 
vgy já r t mint egy fáról szakadt, a ' nyáron is 
min t mezitláb [Mv ; MvLev.] az erdőn a -Cja, a' 
felhőben a vize. 1629 Molendinum non liabent ; 
meg az erdőn a’ f a j a a felyliőben az Vize [Tormás 
H ; BfN Székely László urb.]. •)(- gonosz ~>~ba 
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vágja a fejszét aljas dologba fog/kezd. 1586 Kot -
loczy Iinreh* . . . Az leannak azért igy zolek, 
Leány vgy chelekeggiel hogy gonoz faba vág-
tád a' feyzet; Monda az leány, vram vissel en 
rea(m) gondoth, eo rea hatta(m) magamath [ K v ; 
TJk IV/1. 599. - aA vaîlia szó tollban maradt] 
•ft maga alatt vágja le a ^t. 1765 : ittenisa maga 
alat fát vágna le mert . . . 2968 vékának kell-
nék lenni [Kóród K K ; Ks 18. Cl 5. - *Ti. a 
számadásban]. 1831: Vonutz nem jol beszélsz ma-
gad alatt vágod le a fát, midőn a te utasitásad 
szerént a Kotsis Elek fel járta mindenŭt sze-
mivel a Kadbükkit, de nem hogy a maga Lovait 
fel találta volna, de seholt se látott tsak egyet-
len egy Lo Marhatis [Dés; DLt 332. 14] * nagy 
konszideráciôval vágja a *Lba a fejszéjét körül-
tekintően fog/kezd a dologhoz. XVII. sz. m.f. : 
De hogy keresztyen hit kissebbenis ne sértôdgyék 
nagy consideratioval kellet az fában vágni fej-
szénket [EMLt]. 

Hu. 1610 u. : Ahol az Chouatt tőttem vala 
híjak Niolcz fa neuv helinek Orozhegi hatarban 
[UszT 4/10]. 1668: Niugo fanal (sz) [Bő M T ; 
EHA]. 1700IXVIII. sz. A Kúton alol gyökeres 
fára megyen egy főid (sz). Gyŭkeres fán fellyül 
(k) [M.felek U ; EHA] . 1772/1812: az Tamas 
Fáján [Kál M T ; EHA] , 1797/7796 k. Nagy 
Fákban (sz) [Aldoboly Hsz ; EHA] . 

2* kidőlt v. kivágott f a ; lemn; Holz. 1570 : 
Ertyk aztis hogy az felekyek Beh zantotak volna 
az vthat Mellyen az fat kellene hordany [ K v ; 
TanJk V/3. 14a]. 1592 : Emlekezetemteol fogwa 
tudom hogy fanchaliak bírtak nywladot ker-
temis teolleok le vagot fayokban [UszT]. 1607 
mikor Domokos Peter az Azalot czenallya vala 
. . . hoztunk fat bele [Dánfva Cs ; Eszt—Mk]. 
1639: mikor . . . megh hozak Czikor Giörgy 
lovat, az uta(n) is, latta(m) hogy hordogatot 
egj nap fat raita [Mv; MvLt 291. 184b]. 1699 
három szekerni fat el vontatot [Rücs T A ; 
AszLt 344]. 1762 ha mi fákot Vdvar Szŭkse-
gére hoztak mind tudom, Láttam, s az hunnan 
hozták ottis Jártam [Marossztgyörgy M T ; Ks 
67. 48. 31]. 1781 betsűllőtték az el vitetett Er-
dőt 40 Szeker fára [Esztény S z D ; Told. 6]. 1814 
a' Processualis Szolga Biro Szent Iványi Sándor 
Ur Az Erdőkből számtalan 's temérdek fákot 
hordatott [Banyica K ; B f R 117/1 Ladislaus 
Dorgo (49) ns vall.]. 1840 : Petele* Gyala-
gassai a Hidon dolgoztak és fákot faragtak — 
'Sellérjei őll fát vágtak [Born. G. X X I V b . 
•MT]. - L . még ETA I, 76. 

Szk: ~ hordani. 1621 Az felseo Jozagbol 
jöttek kilencz zam(in)al be fa hordani [Kv Szám. 
15b/IX. 186] ~ hozni. 1588 Byro vram Kyul-
dote Somogy boldisart Fellekre fa hozny atta(m) 
f. - d. 6 [ K v ; Szám. 4/III . 80] * - lopni. 
1836 Se én, se az Apám soha mostanig Fa lopni 
az Uradalmi erdőben nem voltunk [ K m ; KmULev. 
3 Farkas Pál vall.] * - vásárolni. 1752 : Ha 
valamély mester Ember az Város Piatzára vagy 
Fa vásárolni, avagy Abrantsnak valót menne 
(így!), s más mester Ember alatamban belé ele-

gyítené magát s reája bizonyodik poenája fk>r. 
2 [ K v ; K C J k 17b ford. németből] * ~ venni 
1584: Zappanos Gergely vallia, Az felesegem 
Ieót vala a ' piaczra fa venny, Es mikor Immár 
az fara keozel meg árult volna oda Iut Zabo Cato, 
es el vesszy volt teolle [ K v ; T J k IV/1. 222]. 
1800: menyünk el f a venni Parajdra [Msz; DLt 
3. X X X V . 6] * műbe való ~ megmunkálásra 
alkalmas fa. 1606: Jartam az Veres Patak neúy 
helyben mybe való fa t úaghtam ott, en az Ko-
rondiaktul tartotta(m), hogy be viznek, mert 
vgia(n) be is akartak v iny [UszT 20/72] vhány 
szál 1586: kwleomb kwleomb Ideokben ho-
zattam egj Twrej K o ó s d Demeter neueo ember-
rel, az hid kapwhoz való fakat az emelchioheóz 
eosvesegel hozot 29 zal fa t kit 13d nemelliet d 
12 [ K v ; Szám. 3 / X X I V . 19]. 1625: mikor fayert 
mentem az Erdeobe cziak egy szal fatis ne(ffl) 
mertem abból az Erdeobeol hozny [UszT 143a]. 
7690 : az emlitet kerdesben forgho negj szal fa-
tis lattam az hol hordoztak az emiitett erdőből 
. . . s a puszta szŏ lŏn altal vittek [Aranyosrákos 
T A ; Borb. I I ] . 

3. faanyag; matéria! l emnos ; Holzmaterial. 
1570: Borsanys* az mely puzta wdwarhaz 
hely wala Epwletywel Eghetembe Mynd fayath 
es feoldeth ket fele hat twk ozthatny [ B h ; E s z t -
Mk. - *Borsa K ] . 1581 Biro vra(m) . . . 
keomywesseket Mind b e hywassa es Azokkal 
eggywt lassak es Intézzék el mind hozzat zelyt 
A z epitmennek . . . Ezen kózbe Biro vram vys-
seltesse(n) gondot h o g y valamy mesz egeteot 
zerezze(n), A z penigh Meraba megh egethety 
mind faya keowe onnét leze(n) megh [ K v ; Tan-
Jk V/3 . 235a]. 1595: mely hazat chinaltatott 
az m y Aniank, Annak à haznak a ' feóldenek 
Job reszet nagy perrel vette k j mas ember keze-
beól, az haznak pedigh faiat es chjerineket(is) 
(?) nagyub reszere penzen vette az my megh 
Irt Aniank [Szu ; UszT 9/50] . 7600: ö Kk. Ta-
naczúl rendeltek vo l t f l . 25. hogy segitsegül ad-
gyanak az plébános Molna epetessere, kiúel ZOch 
Gaspar W r a m fat vasarlyon [ K v ; Szám. 9/HI-
34]. 1671 Moldovan Kelemen el akarta on(n)at 
vontatni az házat, és noha 90. eŏkrot fogtak be 
. . . nem vontathatták el, mert az lanczok «s 

sikoltyuk el szakadoztak, hanem el kellett onnat 
bontani az házat, és az fait el hordani az Grot 
Csáki László V e ŏ N a g a feŏ ldere [Cente 
Ks Gávai lev. 16]. 1679 : abbeli epuletinek Fa-
jait maga es mások usussara fordíttatta \pés, 
Jk]. 1714: Hadi Apothecariusn(a)k váló Cip-
rasfai Almarion, hasonlo fabul ki m e t z t a e t t 
figurákkal ékesített ajtotskakkal [Nsz/Fog. ; Rß*" 
Lt II . Apafi Mihály hagy. 55]. 1757 : Az há* 
fáiban láttam hogy Czepelŭsnit vágtak fel benne 
[Dálya U ; Hr 1/8]. 1759 : azon Malomhoz kí-
vántató fákot is meg hordotto( l ) , ki f a r a g U t t * 
azon helyre az h o v á a Maimat épitteni akaija 

[ M v ; E H A ] . 1784 : Andreas Csutak Lázár j * 
miles pedestris Anor 56 . . . F . É n halotam 
zonyosson az Néhai Sámuel Deák Uram swtf®* 
bol hogj Csutak I s tván adot nékem egj C®ö*e 
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való fákot fel is segilti épiteni [Kovászna Hsz; 
HSzjP]. J812 küldök három Szekeren a Csűrnek 
ki faragot fájai kőzzül három Szál gerendát [M. 
egregy Sz; JF. V. Baczó László lev.]. 1821 
egy avadek Kanapé faja jo [Mezőméhes T A ; 
HG. Mara lev.]. 1844 A palinka fözö mellett 
vau egy kut fából ki rakva — cserefa ágossal 
kútgéinmel és egy hitvány kut ostorral [Aba-
fája MT; TSb 35]. 

Szk î épületnek j épületre /épületbe való ~ épiiletfa. 
1650 igire Lazar Geörgi uramis az Templom 
épületire . . . epuletnek való fakat [Martonfva 
NK ; LLt 32/21]. 1654: tartozzam az Samsondi ha-
táron levő erdŏmbŭl elegedendŏ epŭletre való fat 
adni [Mezősámsond MT Berz. 5. 41. S. 4]. 1759: 
^ak termő, és épületbe való fákot ha ki vágna 
hûntetődgyek [Déva; Ks. 94. 24. 2]. 1794 A ' 
Halom nevezetű hellyben kis darabotska 
bokros és tsak tziheres erdő sem épületre, sem 
tűzre való fa, sem veszsző nints benne [Maros-
i ra MT; EHA]. 1803 Tűzi, és épületre való 
fak találtatnak benne, és jobbára Bűk és Cser 
Fákból áll [Nagyalmás K ; KHn 313] * tűzre 
való 1768: egy Szekér apróság Tűzre való 
fat vittek [O.sályi K K ; Berz. 3 Fasc. 7 Lit C 
N o- 7]. 1778 A ' Domoban vagyon . . . Erdő 

egy résziben jo Tűzre való Fákot lehet ta-
nulni a’ más része alább való Cziheres [Udvarfva 
M T; Told. 79]. 1820 azon colonusok pedig kik-
nek Földes Urak a' tizen két Faluk Havassára 
hé Birosok, Földes Urak czédolájok mellett mind 
epületekre mind pedig tűzre való fakót hozhat-
lak [Magyarós U ; MvÁLt Cziráky-összeír. 6]. 

fa-(alkotó) rész; parte lemnoasă, parte com-
ponentŭ de/din lemn; Holzteil, hölzerner Teil. 
'07611681 à várban mindenkor, apro és óregh 
Rámpások legh alab a Czejk házban légyen sza-
ggá való, mert hiszem egi pénz nélkül czináltat-
ţattják meg annak minden fáját [Vh; VhU 666]. 
•' t ' ezen pinczet ighen csunyául tart-
ják, mind fai deszkái kezdettek büdősodni, s rot-
hadni [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 
1413. 1789 hat esztendők alatt a Sok árvíz a ma-
jomnak még a köveitis bé iszopalta volt ugy 
hogy nem láttzottanak és az Sok iszop a malmot 
alább nyomta Sülyeztette, fáit rothaztotta, de 
mégis ugy el nem rontotta hogy többé meg ne 
lehetett volna épitteni, s indítani [Désfva K K ; 
^ylv]. 1830 Festetlen fenyőfa ajtó nyilik 

Konyhába két ablakjainak Fájjai vasa-
lásai epek vgyan, de üveg táblái mind mind 
el töredezettek, és onczoltak [ K v ; Somb. II.]. 

5. a tornác -Lja a tornác karfája/könyöklője; 
balustrada prispei; Flurgeländer. 1849: Vagyon 
a tornátz fáján végig két darabból álló hoszszu 
erschlag, — mellyekbe virágokat szoktak vetni 

Vagy ültetni [Szentbenedek S z D ; Ks 73/55]. 
bot; băţ; Stock. 1570 Azonban megyen 

az kert aytaiara Az Taligas felesegestwl zolgastwl 
a yolt kezekben, Es az kert aytaiat Beh Rwgya 

az Taligas [Kv; TJk III/2. 174]. 1591 Kárpitos 
Feter vallia . . . mezítelen zabliaual az kezemhez 
ezapa hogi el vagia, az czapast fel veom egi kis 

faual, de nem otalmazhatam magamat, hane(m) 
vgian seb esek az kezemen [ K v ; TJk V/ l . 136]. 
1599 Ram Jeoue Júdith egy faúal ugy wte 
agyon hogy mi(n)dgiarth le esem zonelkyl az 
feòldre le ite, ott mi(n)daddigh vert migh akarta, 
tudo(m) mikor verni kezde, de mikor el hagyott 
azt nem tudom [UszT 14 /41-2 ] . 1604 mondotta 
fazakos pal hogi közönie görfi János hogj Job 
fa ne(m) akada kezembe mert Talam haza nem 
megien vola [Csekefva U ; i.h. 77b]. 1759 az 
emiitett Tisztarto . . . a' Groff Vram eo Nga 
Jobbágyait rutul tractálta, akár uton, akár Ud-
varban, Karóval, Lapáttal, fával verte, ugy 
hogy egy néhánynak a' fejit is bé törte [Maros-
ludas T A ; TK1]. 1847 valaki hátom megöl o -
roszba (I) fával úgy meg üt mindjárt le estem 
a földön el terültem fél holton [Dés; DLt 1135]. 

Szk : fát fog vkihez bottal támad vkire. 1692 
Büntették Kőrősi Szabó Mártont hogy az Urá-
hoz Fejér<uary> mihályhoz fát fogot az üstőke-
hezis kapót volt hogy az al felet megh váltotta 
adott három forinttot mind az B : Czéhet mind 
penigh az Urát meg követé az B : Cz előt az rósz 
czelekedetiről [ K v ; MészCLev.]. 

7. bírói pálca; toiagul judelui; Richterstab. 
1814 Sinfalvi közönség Falus Birája kezében 
lévő faja felemelésével Repellált azt mondván 
cum protestatione: A Falu nevében és képében 
Repellálok ide senki bé ne lépjék mivel most 
nagy karunkal esnék meg, az Arok kinyittatása, 
mivel a Tőrők búzát még a közönség meg nem 
szedte, ha pedig meg szedi a közönség ezenn 
Helyett, készek lészünk az Árkot ki nyittani, 
s a Patakat abban menni a bé Birokkal edgyŭtt 
[Asz; Borb. II]. 1815 az Executionak Törvé-
nyeseim léjendŏ végben vitelere a velünk 
Bizonyság okáért lévő Commetaneusok elŏttis, 
a Leveleket fel olvastuk szorol szóra annak 
utánna a patak árkának delinialtatott, Oculal-
tatott Helynek ki nyittatását, s a pataknak abban 
való belé vételit meg nem engedtetéséből szár-
mazatt, tetemes károknak, költségeknek fáradtsá-
goknak Executiojára nem tsak kéredzettűnk bé, 
hanem a bé menetelt probaltukis, de semmire 
nem mehettünk, mert a kapunn belőll állo Biro, 
és Nevezett Nótárius a Falu nevében és képé-
benn, a Falu és Procurator Tanátslásábol, kezé-
benn lévő fáját fel húzván Repellált, ezt mond-
ván: Repellálok a Falu nevébenn és képébenn, 
a kapuhaz senki ne nyúljann, lássák az el inté-
zett Hellyet nyittassák ki [Asz; i.h. ,,Kövendi 
Létai Péter hütes aszszesszor" kezével]. 1844: 
Az idéztető Méltoságos Gróf Ur . . Csokfalvi 
Boka György Nemes Marosszek Hites assessora 
és ifjabb Fazakas Péter Makfalva falu Jedzöje 
jelen létekben . . . a' szomszédok által el foglalt 
Két szántó földeinek Ki határozását és járta-
tását tőrvényesen el probáltatvan, azt Kegyel-
metek . . . meg akadallyoztatták, a' kezekbea 
volt páltzával és fával répellálták [Makfva M T ; 
TSb 57]. 

8. fadarab ; bucată de lemn; Holzstück. 1568 : 
Anna poztometo Istuan deakne . . . fassa est. 
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hogy eo Ezt hallotta gergel deaknetol, hogy 
monta, bánom hogy az meny fath fel birok a 
val (!) ky ne(m) verem [ K v ; TJk I I I / l . 273]. 
1573 fenessy mihal . . . kywúl az aitott Egy 

fawal Jgen fezegetty [Kv i.h. 295]. 1630 Sza-
laj Giőrgj hogj be nem ereztek mind be szaggata 
az ablakot . . . az aitotis el hasit a mert be tamaz-
tottuk vala ket faval [Mv; MvLt 290. 205a]. 
1749 az hátulsó kis ajtót bé zártam a mellet 
bé is Czövekeltem es egy vastag fával meg is 
támasztottam [Kövesd N K ; Ap 1]. 

Szk : darab ~. 1603 egy Jnas egy darab fa-
wal eginehanj vttal megh wte az Azzont, es be 
futamék [ K v ; TJk VI/1. 6 7 5 - 6 ] . 1606 Latta 
azt(is) hogy osuat Janosne egy darab faual hosza 
hagitott Imreh Lúkaczlioz, s talaltais wtnj 
[UszT 20/196]. 1607 Mikor Zanto Jánosnál 
az Czuna Miklós Jnassa megh siualkodek, Czuna 
Miklós Egy Darab faual be futa(m)kodek az Zanto 
János Kapuia(n) [Mv; MvLt 291. 439b]. 1762 
az Ádám Czigányné Fejét Török Mihály üté 
meg jó darab fával mint egy kert karo, mely 
miatt bé is hasadott az Ádám Czigányné Feje 
[Balavásár K K ; Ks 17. L X X X I . 13] * dirib-
darab ~ fahulladék. 1589 Az megh neúeszet 
ket wy rendelt auditóriumoknak padimontom es 
wleo zekeket chinalassara (így!) vittetúnk a 
templumbol oda dyreb (!) darab fakat, oda vit-
teletol f. d. 5 [Kv . ; Szám. 4 / IX. 14]. 

9. vmire való/alkalmas fa(darab) (bucată de) 
lemn bun pentru ceva; zu etw. passendes, für 
etw. geeignetes Holzstück. 1584 veottem egy 
eoregh fath az Malo(mhoz) Veottem 9 Azzok 
fath p(ro) f. — d 60 Veottem 8 fath Czeoweknek 
es Azzoknak vankosnak minden zywksegenek 
p(ro) f. — d 76 [Kv Szám. 3 /XIII . 4 — 5 malom-
számad.]. 1675 : az Jobbagjok az Malomhoz 
Bakok(na)k Czővekek(ne)k es egyeb szükségre 
való fát hordottak [ K v ; i.h. 35/1. 22]. 

Szk : cölöpnek való ~ 1590 Az Malomra való 
keoltseg veottein egy cheoleopnek való faat 
d. 25 [ K v ; Szám. 4 /XIII . 3] cöveknek való 

1583 Az wyzet hogy el weottwk Czeoweknek 
való fat nagiob seoweny karonal d. 32 [ K v ; i.h. 
3/X1I. 5]. 1589 Vóttem eg' Sardi embertol 
16 darab czóueknek ualo fat f. 3 d. 70 [ K v ; i.h. 
4 /XI , 22 — 3] * keréknek való 1840: Fűrész 
Vasass keréknek volo fákot vágót [Hodák MT 
Bora. G. X X I V b ] * kertnek való 1759 Tisz-
tarto Vram homi kertnek való fákot, és vesz-
szŏket hordattatott Bágyonbol, mellyböl egye-
bet nem tsínáltatott, hanem tsak a' Marháknak 
egy kis alkalmatosságot, a' többit el égette, a' 
melyből kertet, és egyebet is építhetett volna 
[Marosludas M T ; TK1 Gurutza Ignát (30) jb 
vall.] & lábnak való ~. 1587 : az Jspotalj Malom-
nal való palo meg czinalasban . . . az labnak 
való fat ketteit veottem —/55 [ K v ; Szám. 3/ 
X X X . 25] * ugrató 1731 Amely lovak már 
jóban tanulhatnák (!) meg próbálja őket az ug-
rató fa kőzé köttetvén de a ki(ne)k sémi 
inclinatioját nem latya az ugráshoz nem kell 
erőltetni őket [JF lovászmesteri ut.]. 

10. tűzifa; lemne de f o c ; Brennholz. 
Leonardus Eger, ac Lauren(tius) Eger vna^1] 
miter fassi sunt, . . . Mykoron eczer oth korch^ 
mainak volt az vallok ez elmwlt telbe, Be J 
Adam Istwan . . . , Mond az Annyanak Miflgy?" 
rast, Kegmed hattae Batyamnak hogy az ** 
haznak az vdwarara rakya fayat, Mond az 
Nam Edes fia(m) az te fadnakis eleg helye vágj*1 

az tornaczba(n) [Kv TJk III/3. 198a]. 
Zeoch Georgy vallia teólcheres Ádám*13* 
zerzem eg' eochemet Az vęn Anniok vágat 
fat velle kireol meg Zolita(m) eoket, Es mondo\ 
(!) Az ven Azzony No ne zolgalj bár nekeO*) 
de bizony meg Bánod, Reowid Nap az zen* 
vesze az eochemnek [ K v ; TJk IV/1. 452]. 
Leorinczj Mathe es Fanczialy Benedek attak 
neke(m) aszw fat azalwaniokbul, vgy hoztam oflI! , 
fat [UszT] | Vagio(n) Negy eztendeye mikor ^ 
hoztwnk ez fanczialy aszalvanybwl Nywlad 
senaiokatis tutta(m) ott az fanczialiaknak, ö 

naiokatis tartottak ott az fanczialiak | TbvO^ 
hogj Nywladbul az Aszalwanbul fat az f0*1 0^ 
liaktul kerteonk, s vgy hoztunk benne [UsZ £ 
1597: az Elebeny ket szeker fam el fogio* w 
la [Kv; Szám. 7 / X I V . 66 Masass Thamas sp 
vei]. 1622: Az Praedicatornak kett keóból vete 
adnak . Faual el tartiak elegsegessen P^j.jjj 
földvár SzD ; SzJk 4]. 1681 Fa, kő és szén 
az hámor semmiképpen nem lehetvén, az 
kővágókra és szénégetőkre oly szorgalmatos ^ 
gyázással legyen, hogy ezekben s ezek ^ . 
meg ne fogyatkozzék hogy jövendőre is mm 
kor elégséges fájja, köve és szene legyen* l 1 ^ 
mikor az bánya megindul, ezekből fogyat*0.^ 
ne legyen s az hámor e féléknek nem létele & 
annál inkáb veszteg ne áljon, mert maga v 

kárát [Szu; CsVh 108]. 1728 erdő vagjo* 
melyből ha a Praedicator fa iránt fogjatk0 

mertekletese(n) tŭzit tarthattja [Réty Hsz ; Sv J J 
1736 Ezen erdőt ha Jó rendbe vennék s*> $ 
Tilalom alatt pásztoroltatnánk, egy Jo r e ^t 
Nemes ember Házát fávál belőlle alkalxo» 
eltarthatná [Noszoly SzD; CU XIII/1.9]-
G. Kemény Farkas Vr eo Excellentiaja és j 
Teleki Lajosné eo Nga három kis 

a s s z o n y i t 
itt hálának vissza menet elég bajt okoztak 
sokad magokkal lévén nehezen fértek, űào 
volt, fánk pedig kevés volt [Bencenc Hl 
Ferenc lev.]. 1811 Liget nevezetű h e l y b e * , , 
ritkás Erdő a’ Szamosfalvi Majorság ?Ţyf i , 
és Csűr fel építésével ugy annyira e l - p u s z t i t t a . 
hogy ma t s a k tüzelő fákat lehet benne * 
[Inaktelke K ; EHA] . 1842: az Udvarról ' 
Német öli fát vittem bé a Református ^ 
Urni [Bereck Hsz ; Bogáts 4]. 

Szk : nyers 1586 ket szeker fat ve°ve0t-
az Thanachi házhoz eggik azw másik î ^ e t s Z 1 0 : 

tem f. 1 [Kv Szám. 3 /XX1V. 3 7 - 8 ] . 
Tliudom hogj az honna(n) az J. eòkrejt he 
annak az helynek chak a' njers fai» iJíkf '̂ 
[UszT 11/50]. 1663 Ha valaki Cserefat, 
hoszna egj Szálért ötven Pénzt fizessen®*'^ 
pedig njers fát egj Szekérre d(ena)rios 25 11 
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SZU fat xr 15 [Szentmihály U ; Törzs] * szom-
bati ~ az úrbéreseknek a földesúr erdejéből he-
tenként hordott tűzifa-járandósága. 7869 az 
úrbéreseknek szombati fájok járt melly fa hullás 
és elérett veszendő fákból szolgáltatott ki [Csöb 
U; Told. 21]. 

11* ~ szűke fahiány; lipsă de lemn; Holz-
mangel. 7736 az piacz* felé, az utczára 
kifüggő ablakú kis faház volt, abban, mikor 
felesen voltanak az convictorok, az alább való 
nemesemberek gyermekei ott voltanak, vagy mikor 
az convictorok igen kevesen voltanak, az fa szű-
kiért ebben az házban voltanak; azt kis convic-
tusnak hítták [MetTr. 433. - *A kv-i piacra 
és a piarista rend bennlakására von.]. 

12. karácsony -Lja a. (évi) földesúri fa-szolgál-
mány (jb-i és zs-i szolgáltatás); obligaţie anuală 
m lemne faţă de moşier (o formă a obligaţiilor 
lobăgeşti şi de jeleri) ; (Jahres-) Holzabgabe für 
den Feudalherrn (Art leibeigener od. inquiliner 
Abgabe). 1752 minden Jobbágy és zsellér Gazda 
ember ád Esztendőnként az Uraság számára 
5 ./. ŏt tyukat aprostol ( mell Karátson tyúk-
jának mondatik :) Ugj Karátson fáját is, mind 
Jobbágj, mind sellér, minden marhás gazda em-
ber szokott égj szekérrel vinni Udvar számára 
Lbomkút SzD ; JHbB 247]. 1765 minden Ember 
^gy Szekér Karácsony fáját, és egy Tyukat 12. 
lojással tartozik adni a’ mely neveztetik Kará-
csony Faja és Tyukjanak [Topasztkirály K ; 
JHbK LI. 27]. - b. (bányavárosokban) a fenti 
szolgálmány váltsága; (ín oraşele miniere) răs-
eumpărarea obligaţiilor de mai sus; (in Bergstäd-
ten) Erlösung obiger Abgaben. 1785 Az Karátsan 
f?ját az Első Classisbéliek váltyuk meg három 
S1«g vassal, az második Classisbéliek kettővel; 
a z Harmadik Classisbéliek egy sing vassal [To-
roekó; TLev. 6/1]. - c. a városi tanácsbéliek/ 
asszesszorok évi fa-járandósága; retribuţia in 
emne a consilierilor/assessorilor orăşeneşti; Holz-

entlohnung der städtischen Ratsherren/Assesso-
ren. 1715; Assessor uraimék(na)k járandó Ka-
rácsony fáját esztendőt által p(rae)stalni [Dés; 
^ U 501]. 1764: A Karácsony fáját a tizenket 
1 anátsbélieknek meg vitette [Méra* K ; Aggni. 

3 0- - *Kv jb-faluja]. 
t »rA f^giltalásncmre von. észrevételeket 1. karácsony al. 
v, t h , k ü l ö n szk 'ként. A szerk-nek már itt a köv. futó ćszre-
s /niL t e î m i e : Az Úriszék(1020 1) a Nomenklaturá-ban e 
e í a u nem£t karácsonyfa al. a sokféle jobbágyszolgáltatás 
vŭî ? i Q t 'a f ö l d e s ú r simára a karácsonyi ünnepek alkalmával 
Mi l'tl befuvarozandó tűzifa' értelmezéssel szerepelteti, 
^mthogy a hivatkozott forrás Mut-jában a karácsonyfa szó nem 
L'fS ' a s z e r k- n e m tudja eldönteni, hogy a közölt perszöve-

hol és vajon valóban ilyen alakban fordul-é eló az itt 
Sní- x0tt ^g^'tatás. Az erdélyi régiség szöv-eiben a gyújtó 
ja* a karácsonyfája szk-tal találkozott. Magára a német mintára 

i SÎSS karác*onyfa összetételre az első adalékot különben csak 
†rtril. ismerjük [TESz], tehát az Úriszék ilyen címszavának 
wténetisége iránt jogos kételyt táplálhatunk. 

13. fafajt a ; soi de arbore, esenţă lemnoasă; 
^aumart. 1769/1802 Mar pedig hiedelem felett 
való dolog az Hogy az actionalt két határak 
tsak egy régi határ keresztel distingvaltathatnának, 
mely keresztetis fátéálnak hogy Nyárfában volna; 

melynél veszendőbb fa nintsen [BSz; JHb L X V I I / 
3. 35]. 1775: Szabad lészen . . . két katlanra 
való Mész köveket minden esztendőben rakat-
tatni, és a Mérai erdőről vecturázando le dőlt 
Fákkal Tőkékkel, és egjebb alacson némû fákkal 
ki égetni [ K v ; Aggm. C. 46]. 

14. (a szőlő) -L,ja (a szőlő) venyigéje/vesszője 
és tőkéje; coardä şi butucul de viţă de v ie ; Re-
benholz, Weinrebe. 1598 Paúl Homler wallya. 
Minekeleotte az Iegh eseo el werte wala az zeo-
leot, . . . ackor alkolmason megh myeltette*, azú-
tannis tawaly eztendeobe(n) egi nap haitotta(m) 
benne, de az myet zinte vgi megh ne(m) adhatta 
mint azeleot mert az keo esseo mind el werte 
wolt az faiat [ K v ; TJk V / l . 169 - a,,Borbeli 
Orbán"]. 1667 tudom hogy egy nehany helyen 
által vonta az Bakos Istva(n) Uram szőlejet 
Szőczi Mihály az főid alat, az maga szőlejében, 
s megh aztis tudom hogy megh foghta Bakos 
István Uram az szőlő faiat s megh vonogatta 
s megh mozdult az Szőczi Mihály szőlejeben az 
Bakos szőleje féle [ K v ; RDL I. 148g]. 1726 
A' Közép Lombi Szőlő . karója és fája tsak 
közép aránt va(gyo)n azomban a’ miveléseis sŏtt 
csutkosis a’ töve [ K v ; KvLt VII. 20a]. 1740 
Vagyon ket allodialis szŏllŏ meljnek egyike ket 
liasabba osztva vékony termessel sŏ t t fajais igen 
gjenge (!) nőtt [Marosnémeti H ; EMLt]. 1770 
most igen jo faja indult a Ven szolönekis jöven-
dőre Lehet bizni a jo termeshez [Somlyó Sz ; 
Borb. II Szathmári János lev.]. 1847 Töksző-
lőnek szörnyű buja fája és levele van, s szeme 
ámbár szinioly apró és gyéres; de ugy tetszik 
szine fejéresebb mintha hamvas volna [KCsl 
13 Keménv Dénes kezével]. 

Ha. 1627/1778 fákot [Galambod M T ; Told. 
Transsumptum 301]. 1766 k. fákot [Msz; VK] . 

faablak fakeretes ablak; fereastră cu cercevea 
de lemn; Fenster mit hölzernem Ralimén. 1681 
Ezen kis házbul nyílik más, mellette való kis 
házban, egy vas sarkos, pántos, fa bé vonós, fa 
kilincses, fenyő deszkákkal való kéttczeres ajtó. 
Ezen házocska is boronábul lévén fel róva, va-
gyon rajta egy fa ablak, ez lantomával borított 
rámát visel [CsVh 95]. 

faabrones vesszőabroncs; cerc de lemn; höl-
zerner Reif. 1832 Négy Feredő Kád fenyő fából 
fa Abrantsokkal [Sáromberke M T ; TSb 26]. 
1841 : Égy Harmintz Vedres boras hordo négy 
vas abrants rajta. Égy ötven vedres boros hordo 
fa abrantsal. Egy káposztás hordo fa abrants 
rajta [Egeres K ; Ks 89]. 

faabroncsos vesszőabroncsos; cu cerc de lemn; 
mit hölzernem Reif. 1647 Vagion ez Tornacz-
ban Egy vasas fogontos veder; teli Arpaka-
saual; mas fa abronczos veder teli keoles kasaúal 
[Drassó A F ; BK 48/16]. 1780: Fa abrantsos 
nagy kád 8 Fa abrantsos kitsin altalag 2 
[Bethlen SzD; BK]. 1793 az alsó Pintzében 
. . . a' fa Abrantsos hordokatt, mivelhogy régik 
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voltak az Abrontsai és tsak szakadoztak a' mult 
héten többire majd mind ujj abrantsokba vétet-
tük [Hadad Sz ; J F 36 LevK 232 Benkő Elek 
lev.]. 1826 Avatég fél fenekű fa abrontsos Hor-
dok Szilvasok [Szentdemeter U ; Told. 41]. 1842: 
egy fürdő kad — fenyőfa vastag deszkából, fa 
abrancsos [Csekelaka A F ; KCsl 3]. 1849 Csap 
alá való fa abrontsos kádatska egy [Somkerék 
S z D ; Ks 73. 55] | Egy más fa abrantsas boros 
hórdo | égy Lájter fa abrantsas [Szentbenedek 
SzD ; i.h.]. 1851 : egy fa abroncsos jó liu [Erdő-
sztgyörgy; TSb 34]. 

faabroncsú vesszőabroncsos; cu cerc de lemn; 
mit hölzernem Reif. 1687 Viz merő fa abroncsú 
vider [Mócs K ; J H b K LVI/6] . 1819 egy Kŏbol 
rakatt Gémes Kut a Majoros udvarará ki nyulo 
csatom áj aval alatta lévő itató vállú javall és fa 
abrantsu merittŏ vedrivel edgyűtt [Baca SzD; 
TSb 6]. 

faáes ács; dulgher; Zimmermann. 1699: Kolos-
váratt lakó, Dési György Haydu Miklós, Huszár 
András, és Bihari Ferencz Fa Acz Uraymék . . . 
El végezvén az munkátt, áldamásban edgy veder 
bort justas 8—//12 ejteljt | alkuvának megha 

Fa Acz Uraymék, hogy az tekéntetes Nemzetes 
Béldj Kelemen Uram eŏ klme Kolosvári Lábos 
házaynak, minden fedelit, heyazattyátt az edgy 
Asztalos munkán kivŭl fedél alá vesz, . . . , el 
készitik jdest az Pinczék felet való házok(na)k 
héjazattyàt, etc [BLt 7. a Köv. az előbb fel-
sorolt nevek]. 

fa-adminisztráció fa-beszolgáltatás; predare/li-
vrare de lemne; Holzeinlieferung/abgabe. 1738 
A Tktes Nms V(á)r(me)gye, minden Naturálék-
ról, konyhára kívántató Fa Administratiorol 

tégjen jo Dispositiokat [Dés; Jk 507c]. 

faág cracă, creangă; Ast, Baumzweig. 1597 
Az fa aghat latta(m) hogy nehŭl aszú, de masut-
tis latom hogy ugy uagio(n), de azt en ne(m) tu-
dóim) hogy ha az fwsteolesteól oszotte megh 
auagy ne(m) [UszT 12/36 — 7]. 1853/1854 : A 
Szél által le rontat fa agak [Mezőbergenye M T ; 
MRLt Tornai László kijegyzése]. 

faágas 1. ágas; crăcană; (gabelförmiger) Pfos-
ten. 1673 Az vas verő ház mellett vagyon az 
vas futató koh köbül rakva négy szegeletre, fe-
dele fenyő deszka, hat fa ágason ááll (1) [Cssz; 
CsVh 43]. 1806: Vagyon egy jo nagy Csűr melly 
fa ágasakan ál sövény oldalú [Szászerked K ; LLt]. 

2. harangágas; crăcană (lemn cräcănat pentru 
clopot) ; Glockengestell, Glockenstuhl. 1759 A 
papi parochiális funduson vagyon egy harang 
egy faágason [Szacsva Hsz ; E T F 107. 9]. 1857 : 
Fatemplom zsendellyel fedve; épült 1838-ban . . . 
Két faágasan áll 60 fontos harangja [Kövesd 
Sz ; i.h. 26]. 

faágy 1. pat de lemn; Holzbett. 1782: Fa 
Agja tisztességes ágj néműel rakva [Mv; DLev. 

4. X X X V I . ] . 1810: Egy rosz Szekrény fenék 
nélkül. 1. égy jo fa ágy. 1. Ládás pad fedél 
kűl [Jedd M T ; LLt ] | Egy festett fa ágy k i / * 

18 xr 17 . . . Más festett kék festékŭ vis*1 Rf 18 _ _ . _ g]( 
fa ágy [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy -

2. fa-ágyútalp; patul de lemn al unui 
hölzerne Geschützlafette. 1714: Agjutsk* 
ággjal és elephant tsont figurakkal, és &^ 
ezüst Czifrazassal fl. Hung, 25. Agjutska f* j 
nélkül való és szoros lyukü (I) fl. Hung 10 ^ 
Fog . ; REkLt II . Apafi Mihály hagy. 26, 40 J 

faagyú cu patul de lemn; mit hölzerne 
1714: Egj Par fekete fa agju imitt a m o t t 

aranjozva (!) csüe kerekes, és tetejébe elep 
tsont fl. Hung. 10 [Nsz/Fog.; REkLt II- A p 

Mihály hagy. 14.]. 

faajtó uşă de lemn; Holztür. 1590 & 
dolga Az fa aytot chinaltatúk HeflZel L 
nossal attunk attól f. 2 d. 50. Az a y t o r a ^ 
fel zegezessere vettu(n)k 150 ayto zeget 
1 d. 50. Aito pantnak hewedernek es s a ſ^s-
vettünk Raszman Istúantol 5 torozkay syö 
sot [ K v ; Szám. 4 / X I V . 15]. 

faalj kb. fa alsó rész; partea 
din lemn; hölzerner Unterteil. 1857 Oye 

tartora való úveg harang fa aljával 2 
[Szentbenedek S z D ; Ks 88 Oszt. 24]. 

faalkotmány faszerkezet; construcţie de 
Holzgerüst. 1883 A torony . . . kiülő t o r n * ^ , 
fa alkotmánya, szarvazata, 

födélzete annyid \k, 
hadozott ., hogy leomlásától félni lehet 
szentmihály T A ; E T F 107. 32]. 

faállás faharangláb ; clopotniţă f Glockeō^ ( 
1857 : Fa talpra épült temploma épült 
zsendélyfedéllel . . . A templom végéhez e p ^ 
faálláson van két harang [Erked Sz ; ET* 
26]. 

faállvány fa-harangágas; crăcană (lemö u\, 
cănat pentru clopot) ; hölzerner Glocke^s ,v 
1857 Két harang faállvány alatt van [K11 

Sz; ETF 107. 26]. 
i$ ^ 

Minthogy kćt harangról van szó, fa)harangláb' jel-se 
molhatni. ^ 

faalma vadalma; măr pădureţ; H o l z a p f e ^ it 
der Apfel. Csak vn-ben 1585 : A Feyedele^t 
leteben Fa alma Mylialy vytte az B10®?^-' 
4 louon f. 1 d. 50 [ K v ; Szám. 3 / X X I I . 26]. ^ 
Donatus Hectort Wrúnk ö fge oloszat, .j,. 
Thordaig fa Alma Mattyas 4 loúal f ' 
6 / X X I . 22]. 

A kv-i szcmélynćvanyagból mindössze két adalék^^^ 
jegyzett Faalma név nyilvánvalóan az odavaló szász 1 ^ 3 
egyik vezetéknevének nyers tükörfordításaként kerŬJt^ ' 
forrásba. A német Holzapfel 'vadalma' közszóból tul 
sült szász névalakulatot a kv-i egykorú magyar nyelvű '^t*'. 
jóval gyakrabban a neki megfelelő m. vadalma szóva-1 jje11' 
Vadalma vezetéknévként szerepeltetik [I,. pl. már. I43' 
Wadalma (vn) (Csánki V, 319)]. — I*. még vadalma al. 
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fa-almárium almar de lemn; Holzkredenz. 
1807 : Édgy fazék tartó faalmárium [Mv ; MvLev. 
5 Tóbiás Antal hagy.]. 1817 Egy Fa Almárium 
4 Rf 40 xr [Varsolc Sz ; Born. IV/41]. 

faanyag material lemnos, lemnărie; Holzma-
terial. 1845; a ' szükséges hidakat fa anyagból 
épitetni igyekezzék [Usz; UszLt XI . 85/6. 24]. 
1851 holnapon elkezdve faanyagokat 
vagasan [Dés; DLt 13]. 

fa-appertinenela kb. fa-alkatrész; parte compo-
nenţă din lemn; hölzerner Bestandteil. 1732 
vágjon edgy kis rongyosocska liinto, gjermek(ne)k 
való, fa és vas appertinentiaival edgjütt rud és 
hámok nélkül [Koród K K ; £ s 12. I ] . 

îaásó sapă/cazma de l e m n ; Ho l zspa ten . 1681 
p a Áso és Lapát nrŏ 87 [UtI]. 1734 : Ket fa 
kok vas az végébe(n) [Datk N K ; JHbB D. 
!]• 1735 Kilencz fa vasas ásó [Királyhalma 
NK; Ks 23. XXI Ib ] . 1736: Torotzkai vas áso 
nro 2 Vasas Fa áso nro 3 [Mikefva K K ; CU 
XIH/1. 160]. 1750 Egy fa Asó [Gyeke K ; Ks 

1765 : Fa ásó mely(ne)k az vége vas 1 [Is-
Pánlaka A F ; JHb X X V I I I . 49. 6]. 1770 Fa 
aso melynek éle vasas 1 [Rücs MtT; Ks 21. XV. 
24]. 1796 Vas Ásó 5 Vas Lapát 3 Fa ásó 3 . . . 
Fa Lapát 1 [Déva; Ks 76. I X . 26] | Vassal ná-
ualt f a ásso [Nvárádsztbenedek MT; Told. 37]. 
1816 ö t rosz vasazott fa Ásó [Friss BN ; Bál. 
66J. 1837: Negy fa meg vasolt Ások [Szentbenedek 
SzD ; Ks 73/55]. 1856 : egy vasas fa áso két vasfogu 
Gerebgyével égy jo és égy rosz kapával [Mihálcfva 

taaszalás aszalással kiszárasztott erdőrész; pă-
mire care a fost uscată; gedörrter Wald(teil). 
Hu. 1864 Hoszu mező-faaszalása kevés erdő 
nagyobb része kaszalo [Kilyénfva Cs; GyHn 47]. 

faaszaló 1792 Vagyon egy Üveg Csűr 
Ebben vágynák egy matéria olvasztó 

Nagy Katlan . egv fa aszaló más katlan [Bu-
tyásza Szt; TKlif 50/1]. 

faasszony (nőt ábrázoló) fabáb ; păpuşă de lemn 
teare înfăţişează o femeie) ; (Frau darstellende) 
Holzpuppe. 1778 Míg Kolozsvárt voltam, valami 
comoediában voltam . Az holott bizony sok 
S£ép dolgokat producált a comoediás; különb-
-különb faembereknek s asszonyoknak tánczait 
oly 

mesterséggel, hogy alig vette észre az ember, 
hogy nem valóságos élő emberek [RettE 3 8 5 - 6 ] . 

faasztal masă de lemn; Holztisch. 1734 Az 
ns Curián egy Udvarház . az ajtó megett egy 
fa asztal, ugjan az palotának kŏzepin egj fa asz-
tal [Datk N K ; JHbB I). 1]. 

fabástya bastion din lemn; Holzbastei. 1620 
Városunk11 bírája volt Nagy Szabó Mihály vrain ; 
esináltatá a szegelet-bástyát a patak felöli 

és a város felöli való szegeleten is egy fa-bástyát 
csináltata, és azt földel megtöltette [ETA I, 
124. - *Mv]. 

fa-behorgoló kb. fa-kallantyú; încliizătoare/ră-
tez de lemn; Holzhaken. 1735 Vagyon ezen 
a Házon két üveg ablak Deszkákban rakva, 
. . három kis vas karikácskák, és fa bé horgo-
lojok rajtak [Mezősztjakab T A ; JHb XI/9, 5]. 

fa-behordás căratul lemnelor (la) Holzeintra-
gung. 1734 én azt meg nem tudom határozni 
hogj egj liéten által liany szekér fa kőit el, hanem 
azt tudom hogj nem győzvén a Jószág a Kolos-
várra való sok fa bé hordást sokan el 
mentenek az Néhai Ur emberei közül [Szentpál 
K ; TLt Horgas Dávid (60) jb vall.]. 

fu-behúzó fa-ajtógomb; mîner de uşă cu mă-
ciulie; hölzerner Türknopf. 1813 a' Tisztartói 
cseléd ház ajtaja vas zárja vas űtközőjivel 
fordittojával, és gombos fa bé húzóval [Koronka 
MT; Told. 18]. 1817 Ajtója a malomnak ujj 
fenyő Dészkábol való, vas Sarkakan forgo, fa 
bé húzójával edgyűtt jo állapatban vagyon [ör-
döngösfüzes SzD; örmMúz. 9—10]. 

fabeli 1. fából való; din/de lemn; liölzern, 
Holz-. 1681 Ezen hámor fenjü szín boronákbul 
vagyon fel róva. Fenjü sas fák is lüvćn az boro-
náknak közben-közben való egyben kapcsolásokra 
azon hámor oldalán jó és állandó éppületnek 
ládczik, afféle fabéli s jó fedéllel meg boríttatott 
munkára nézve [CsVh 92]. 

2. fa tekintetében való; ín privinţa lemnelor 
Holz betreffend. 1760 én pedig fátlan helyen 
lakván fabéli Gratiájaval az Urnák sokat éltem 
[M.palatka K ; Wass. Mojses Jánosi de Palatka 
(75) nb vall.]. 1825 : Az Arendator Cetz Vártán 
Ur a mult 1824 Esztendőbe fabéli Competen-
tiajat ki hordván a' közelebb mult Karátsoni 
Böjt el kezdésével hozzá kezdett az 1825 k beli 
fabeli Competentiajának hordásához [Csatány/Dés ; 
DLt 288]. 

3. fából eredő/származó; din lemne provenind ; 
von/aus Holz herstammend. 1778 mind életünk 
táplálása, mind ruházotunk meg szerzése, mind 
a Királyi adónak fizetése egyedül tsak a' Falu 
közönséges erdejének Fabéli hasznából tőit ki 
[Bányabükk T A ; BLt Fasc. 11—3. r. tanú vall.]. 

O Szk: ~ kaláka fahordó/hozó kaláka. 1811 
Mi Somkutpataki* Lakosok Közönségesen 
Mlgs Groff Széki Teleki Imre Ur eŏ Ngatol meg 
alkudtuk az Jederi Dumbráva beli pascuumot 
( és pitonkázást :) ezen Esztendőre olly formá-
lag . . . Hogy minden őkőr után amelly ott fog 
járni . . . legeltetés végett adgyunk egy Ekét, 
egy Kaszást, és egy Kő vagy Fabeli Klákát [TKlif. 
— aSzt] * ~ restancia fajárandóságbeli hátrá-
lék. 1740 Mester Pais László, és Kántor Lama-
tai (!) atyánkfiai ő kglmek, fabéli restantiajokat 
hogj Hadnagy atyánkfia, ő kglme szekerét a 
Dr 24 :/ 24 meg fizethesse facultáltatik [Dés; 
Jk 535a]. 
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fabér fa-járandóság; retribuţie/plată ín lemne; 
Holzbeziige. 1722 A ' Praedikátor, és Mester 
fabér esztendőnként Szent-György 's Pŭnkŏst 
kŏzőtt meg vigyék el vehető jó szekér fákat [Hsz; 
SVJk]. 1830 : ki adta mind a Papi mesteri 1\ 
bért [Körtvélyfája MT LLt]. 

ía-berántó fa-ajtóbehúzó/vonó ; trăgător de lemn 
la uşă; liölzerner Türzieher. 1690 : Bellet Ajtó, 
Fa Kilincze, Fa be Rantoja [Kentelke SzD ; 
BK Kentelki inv. 4]. 

fa-beszegező faré tesz; încuietoare de lemn; 
Holzriegel. 1735 vágjon egj kis ajtó, fa sorko-
kon forgo fa Kilincse és fa bé szegzője [Torda; 
JHb XI /9 . 54]. 

fsi-bevonó ajtógomb; niiner de uşă cu niŭciu-
lie; hölzcrncr Tíirknopf. 1688 az meg irt pit-
varbul nyilik be az Aszszony első házában fenyő 
deszkábul csinált fa sarkokon forgó párkányos 
uj ajtó, fa kilincsevel, fa zárjával, és fa be vono-
javal edgyiitt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 2]. 

fa-be vonós fareteszes ; cu încuietoare de lemn; 
mit Holzriegel. 1681 Ezen kis házbul nyilik 
más, mellette való kis házban, egy vas sarkos, 
pántos, fa bé vonós, fakilincses, fenyő deszkák-
bul való kéttczeres ajtó [CsVh 95]. 

fabódé deszkabódé; colibă/gheretă de lemn; 
Holzbude. 1851 méltoztatt a’ . . fa Bodétt 
onnét el hányatni [Dés; DLt 2327]. 

fabolt fabódé ; gheretă de lemn; Holzbude. 
1824 A Piatz szeren Fa Boltok [Déva; Ks 
106]. 

faborító ? fafedő; capac de lemn; Holzdeckel. 
1627 Egy fa borito d. 10 | Az Annia Adot 
Kis Annának . Egy fa Boritot, Egy fa meden-
czet, Egy fa tálat [ K v ; R D L I. 132, 133]. 

faborona1 grapă de lemn; Holzegge. 1728 
vagyon egy váto Eke gerendelyel kormánydesz-
kával vasak nélkül. Fa borona vagyon négy 
[Aranykút K Ks 55. 77. gr. Petky Dávid inv.]. 
1808 ítélet Az Ekének egyike a Fiunál 
maradott egy régi lapos Vassal és tzimer vassal 
együtt, ugy a ' fa Borona is, a' másik Eke pedig 
az egyik Leánynak ment [Asz. Borb. II] . 1810 
Egy fa Borona Rf 1 xr 2 [Mv ; MvLev. Trin-
cséni Mihály hagy. 20]. 1855 Három Bornálo 
fa boronák [Szentkatolna Hsz; H G gr. Kemény 
Sámuel liagy.]. 

faborona2 gerenda; grindă; Balken. 1777 Csűr 
Lo Istálló, Őkőr Istálló, Hordo Szin, Sertés pajta 
fa boronábol valók [Dés; Ks 79. 29. 235]. 

fa-borsóõrlő rîşniţă din lemn pentru mazăre; 
liölzerne Erbsen- Handmülile. 1643 egy fa borso 
Eorleo f. - d. 3 [ K v ; R D L I. 131]. 

fa-borstörő piuliţă din lemn pentru p*!**; 

hölzerne Pfeffer-Handmühle. 1647 Egy fa bors-
teoreo [Meggykerék A F ; BK 48/16]. 1770 Eg)' 
fa bors törő. kŭsded boritto. Ket Fa tal ' 
Pf]. 1814 Egy fa börstörŏ ( ! ) törö nélkŭlt [Mv, 
MvLev]. 

tabotikó botocska; băţ mic ; Stöckchen. 1792' 
Abran Marton . . . tsuszo mászó nyomorék e©beſ 

volt . az alfelin tsusztatván két kis fa boti* 
kokot fogott a kezibe meljekkel maga efotle11" 
ségit segíthesse [Kőrispatak U Pf]. 

fabrika 1. gyár ; fabrică; Fabrik. 1769 Vala-
mint hogy minden ŏrŏkŏs Országaib(an) ô Fe^ 
ségenek, uj fabricanak vagy tsinalmáuo®^ 
Felsege híre nelkŭl fel aletasa nem szabad vgj 
e Nms Hazaban is meg tiltatott [UszLt X l ^ l f ' 
1805 Sóós Doctor Ur Fejérítőjének a f ^ T 
elégett . elmentűnk a Sóós Ur meg égett raj>' 
rikájának meg nézésére [Dés; Ks Kornís M i b ^ 
naplója 114]. 1815 a' Császári Királyi Bét* 
Polytechnicum Institutumnak . . . lsö és kiadaß^ 
több Könyvei is azon Magistrátusok által * 
hol Czéhek és Fábrikák vágynák az Á l l ód ig 
Cassáknak költségein meg vétessenek [Kv AS2 

CLev]. 1820)1875 Olyan hasznos fabrikak 
nek a mellyből valamely jövedelmet kapj** 
nánk. Hanem vagyon a Puszta Ratolczi 
Hamu Zsir főző fabrika [Zsobok K ; Wass]. 
Kásova® Marhássai veszőt hordtak a f^br^*? 
| Kintses Marhássai veszőt hordtak a fábrikák 
[Born. G. X X I V b Jelentés a görgényi 
lombéli héti szolgálatról. - aMT]. cJJ1 

2. csinálmány; ticluire ; Machwerk. 1752 
az Communitas közönségesen hanem égy 11 

ember dolga, s fabricaja volt azon Instantiá(° 
promotioja [O.csesztve AF Ks 83]. 

fabrlkabeli gyárbeli; de fabrică; fabrikmäßljj; 
in der Fabrik erzeugt. 1816 Vallnernéne* 
M l g s Groff Eszterházi Fabrikabéli 3 vég ^ e J c e 

Poszto ki szegzésére lett által engedéséért 
60 R f a [Kv; Born. IV. 41. "Temetési W**™ 
jegyzék tételei közt]. 

• • eſ* fabrikál kiagyal, koho l ; a născoci/scorm» 
sinnen, ausbrüten. 1597 Constal az b^®® j 
gokbol hogy Sardy Janosne diuersis tempo**^}^ 
et locis az vra feleol 
reol semmi egienes tanw ninch(en) es 
fundáltatnak az bizonságok chiak az azzo^y 
leanka bezedere. Azért teczik az teorwennelc ^ 
welhogy az bizonsagok ige(n) l iomaliosok ^ g i 
János harmad magawal . . . tiztichia magát ^ 
eo artatla(n) attól az gialazattol hane(m) 
az felesege fabricalta es indította ellene L 
TJk VI/1. 102]. 

fabrikáltat csináltat, készíttet; a puné să f * ^ 
fabrizieren/erzeugen lassen. 1647 minthogy 
szer negligalta az comparitiot* es az hamis ^ 
c?.inalast patraltatta . . . tartozik . . . m egh 
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dani kivel Íratta, és fabricaltatta az hamis ce-
dolakot [ K v ; TJk VIII/4. 224. - »Ti. az al-
peres]. 

fabrikátor kiagyaló/fundáló; născocitor/scorni-
tor; Ausklügler, Ersinner. 7597 : nylwa(n) constal 
hogy Cliizar Peterne wolt mindé (n) oka indi-
t°ya, es fabricatora veres Pal gyalazattianak 
mert ew diffamalta sok emberek eleot veres 
Falt [Kv; TJk VI/1. 76]. 1764 Azt is hallám 
• • •, hogy procurátor Simon János uram megholt. 
Ki is ha megholt, nagy dolog ha az uj törvény 
18 meg n e m hal, melynek nagyobbára ő volt fab-
ricátora [RettE 1 7 7 - 8 ] . 

fabula 1. szófia-beszéd, mesebeszéd; balivernă, 
scorţieala; Gefasel, Geschwätz. 1776 Ezek* a'-
Vagy magok közt folytak a'vagy fabulák lehetnek 
[Szentdemeter U ; GyL. St. Henter nyil. aTi. 
az említett dolgok]. 

2. állat/tanítómese; fabulă; Fabel. 1805 fel 
mentünk a Párticulába, egy Fabulát elmondottam 
[Dés; Ks 95 Kornis Mihály naplója]. 

fabuln-beszéd szófia/mesebeszéd ; balivernă, scor-
ŭeală, scornitură; Gefasel. 1823 a hadnagyné 

azt mongya hogy a Vén Léány Vas 
Ágnes azt beszéllette hogy terhes a Sogoratol 

• • én ezen beszédgyire . azt feleltem, hadgyuk 
el mert a' tsak fabula beszéd [Radnótfája M T ; 
T U Pres. ir. 65/827-hez]. 

fáea 1. déli oldal, verőfény partea sudică/de 
sud, partea expusă la soare; Südseite. 1716: 
A’ Falunkűl (!) a' kut szerbeli Face [u. nagy 
láb föld] [Mezőszengyei T A ; MuzRhéd.]. 1717 
ugy tudgyuk, hogy az Runkulétz fáczáján talál-
kozik őszve az Fenesi es Czelnai határ [Celna 
AF; EHA; ] . 1773 a' Gyógy Vize Völgyinek 
^Fáczá ját , a’ Remeteiek birják [F.gáld AF ; 

1757/1758 ën az feleségemmel eggyűtt 
tisztitattuk az Jonăs Păl Ur(am) Stomp ărkăt 
mely ezen Harsănyi Ur(am) Stompjărol mégyen 
Je» mellyet egy tenyérnyivel alăb eresztettünk 
es vägtunk az régi făczăn alol [Abrudbánya; 
Szer. Czerán Joseph (25) vall.]. 

iáeán Phasianus colchicus; fazan ; Fasan. 1678 
Fátzánt is még eddig nem küldhettem mert ho 
1(le ki nintsen s azért nem foghatni, Ezután ha 
kaphatok, mind kétségé vei, mind Fátzánokkal 
Ngd(na)k alázatossan kedveskedni el nem mulatom 
[Somlyó Sz; Ks 101]. 1681 : Puyka Nro 14. ||. 
Fuykafi Nro 12. ||. Fáczán Nro 2. || Szarvas 
Bornyú Nro. 1. Őz Bornyú Nro 1 [UtI]. 1759 
Dindár uram az fátzánokrol semmit sem vála-
szol [Déva; Ks 94. 24. 2]. 1830 Tyúkak 
Fáityukak, Fátzának, Nyirfaidak [DLt 529 nyomt.] 

Apor István gT. bécsi naplójában a szó még németes alakjá-
ban olvasható: 1097 az fcsant ma a(d)ta nekem . . . g(róf) 
Káinoki Sámuel vr(am) ſAIN 153]. 

fácánkert fácános ; fazanerie ; Fasan (en)garten. 
Un. 1842 a’ Fácány kert melletti rétek meg: 
kaszáitattak [Zsibó Sz ; W L t Nagy Lázár lev.]. 

fácános 1. fácánoskert; fazanerie; Fasan (en)-
garten. 1795 tull a' Kükűllőn az otton lévő Ber-
ken aloll az ezelőtt Fátzánosnak tartott Kert 
mellett [Küküllővár K K ; EHA] . 

2. fácángondozó/őr; îngrijitor/paznic la fazani; 
Fasanenwärten. 1792 : kett facanyosnak Botskor 
[Cserei Heléna jk 54a]. 

fácánoskert fácános ; fazanerie ; Fasan (en)gar-
ten. Hn. 1794 a Fátzanyos Kertben [Küküllővár 
K K ; EHA] . 

facétus kedélyes; bine dispus, jovial ; gemüt-
lich. 1773 : A szegény Nyárádi Imre is megholt 
feleségestől Pókában* Jó literaturájú és deák-
ságú s amellett facetus ember volt [RettE 298. 
aMT]. 1778 A szegény Viski József bátyámurarn 
is meghala ma 16-ta Maii 1778 . Sok jó időt 
töltöttem szegénnyel, mivel igen facetus ember 
volt [i.h. 388]. 

fáciesz 1. lap; foaie, f i lă ; Blatt. 1726/1728: 
Ezen aláb meg irt expensák Seriessét jol lehet 
fellyeb meg írt esztendőkben kellett volna anno-
talni, de mint azokből (!) ki felejtődőt ezen a 
faciesen specificaltatta(na)k [K ; TK1]. 1765 Amit 
írtam a túlsó faciesre a tisztek iránt, mind füstbe 
ment [RettE 183]. 

2. helyszín ; faţa locului; Schauplatz. 1732 
azon Reszekre való Antiqua Sessiok(na)k faciessire 
ki menven, tanalunk tizenket Antiqua Sessiot 
[O.bogát A F ; JHb XXVI /60 ] . 

3. kb. állás, helyzet; situaţie, stare; Stand. 
1765 Igen-igen rossz állapotban vagyon minden-
féle status. Nagy dolog, ha a mostani facies meg 
nem fordul valamikor-akkor mert minden dolgok 
bizonytalanul folynak [RettE 185]. 1776 : az más 
egjéb dolgok(na)k faciesseis inkab kedvetlen mint 
kedves ezen az Dietanis, valamint az el multakon 
[Négerfva SzD BfN Bánfi Péter lev.]. 

facilitál segít, segítget; a ajuta; lielfen. 1775 
obser valtat van, hogy miként igyekeznek* a jegyes 
faknak ki mutatásában a Cometaneusakot manu-
ducálni és facilitalni meg hagyatott nékiek hogy 
soholtis az Erdőben a Cometaneusakot ne prae-
vicinallyak, s az jegyes fákat nékiek ne mutogassák 
s őket ne manuducalják [BSz; J H b LXVII /3 . 
1 4 0 - 1 . ftTi. a határjárók]. 

facilitálódhatik könnyebbedlietik, könnyebbé vál-
hatik; a putea să devină mai uşor ; erleichtert/ 
leichter werden können. 1701 hogj a’ Militia(na)k 
téli Interten(ti)oia facilitalodhassék [UszLt IX/77. 
31 gub.]. 

faeilitálódik könnyebbedik, könnyebbé válik; 
a deveni mai uşor; leichter werden. 1701 Hogj 
penig fáracsága és szólgálattia a ' Mészárosnak 
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heiab(a) ne légjen, minden holnapra rendelyen 
Kk tiz tiz forint fizetést néki, igj remellyŭk 
hogy a’ Mészárszék tartás facilitalodik s az Haza-
nakis keveseb kára lészen [UszLt IX/77. 31 gub.]. 

fa-cirkalmazó fa-cirkalom/körző; compas de 
lemn; Holzzirkel. 1817 Egy Fa Czirkalmozo 7 
xr [Varsolc Sz ; Born. IV. 41]. 

fa-cirkalom fa-cirkalmazó/körző; compas de 
lemn; Holzzirkel. 1777 Fa Czirkalom Nro 1 
Szegelet fa mérték Nro 1 [Mezőméhes T A ; Wass]. 
1840 A Kolos Monostori Pappiros Malomnak 

Inventariuma fa Circalom [Km ; KmULev. 
2]. 

faetfvek ţăruş de lemn; Holzpflock. 1694: vágjon 
a’ Konjha ház, . Asztal, ket darab fenjő deszkák-
ból való, és tsak négj fa czővekeken álló [Borberek 
A F ; B f R Néh. ifj. Bálpataki János inv.]. 

? facsákány 1754 1 petsétlő fa tsákány 
[Borsa K ; Told. 51]. 

A címszóbeli összetétel — tárgyi szempontból — képtelen-
ség. A leltári adalékban a tagok sorrendje felcserélődhetett, és 
így fa-pecsétlö csákányról, azaz olyan vas csákányfajtáról lehet 
szó, amelynek fokára vésett tulajdonjeggyel szálfát, gerendát 
bélyegezhettek. 

fácsa 1. fálcsa 

faegap 1. fa-zárócsap; cep de lemn; hölzerner 
Zapfen. 1833 : Egy ujj Liu Fa csappal [Katona 
K ; Ks 73. 55]. 1840 : A papiros malom . Fel 
nyúlik ezen emelet alol a Hollanderhez egy tölgyfa 
szivárvány, amely 2 darabokbol áll az alsó darab-
jából egy fa tsap nyúlik ki pipa nélkül a szi-
várványból akarat ellen foly ki a viz, — ezen szivár-
ványnak a felső végéből a Hollander fele nyúlik 
egy fa tsö a vegiben egy fa tsap vagyon 
pipával együtt, a pipa mellett foly a viz [ K m ; 
KmULev. ] . 1842 a papiros malom vagyon 
egy négy darab tölgy fákon álló jo tölgy fa kád 
egy fa csappal, — melyis az enyvező kád [ K m ; 
i.h. 2]. 

2. fa-sarokcsap ; ţîţînă de lemn; hölzerne Türan-
gel. 1688/1789 A Görgény vára alatt való Őn-
ságoka udvarházára nyílik egy kétfelé nyíló, fe-
nyődeszkából csinált, kapu, ahol vas-
csapokon forog, ezen csapok meg vadnak erő-
sítve, felső facsapjai vastag vaskarikákban vadnak 
foglalva [Görgénysztimre M T ; ETF 108. 15. -
*Ti. a fej-é]. 1692 : a fűvős kertre nyilik egy fel 
szer fa-csapokon, fellyűl vas pántokon forgo hitvan 
deszka kapu | Ezen malom haz eőta vagyon . . 
enyv, főző haz ., erre a hazra nyilik, egy fa 
csapokon forgo fel szer deszka ajtó, tőke zarjaval 
eggyüt [uo . ; JHb Inv. - aTollvétség elõt h.]. 1731: 
a pitvarra nyilik edgy fa csapokon forgo tölgyfa 
deszkából tsinált parasztos jo ajtó [Bh; BfN]. 

3. fa-tengelycsap; fus; hölzerner Achsenzapfen. 
1692 : Kis oroszfalvi al(ia)s Soaknai foataron egy 
ô veszni tert, sillyedni kezdet tőgy fa talpokra, 
agasokra epitet Soakna, Gepelye alol tőkebe be 

eresztve, vas csapon fordul, vas karikaval öszve 
szorítva, felső felin fa csapja [Görgénysztimre MT. 
JHb Inv.]. 

facsapos facsappal felszerelt; ċu un cep de lexD&> 
mit hölzernem Zapfen (versehen). 1838: A Se* 
és pálinka főző házhoz . . Réz tsapos liu 3. *a 

tsapos egy Nagy kád [ K m ; KmULev. 2]. 

facsar 1. csavar; a răsuci; drehen. 1795: a 

Fŭl haját a' Füle mellé szokta facsarni [P" 
nyomt. kl]. 

2. kb. tekerget; a întoarce/suci; winden, t° ſ ' 
quieren. 1689: Causa Szent Andrasiensis.* Beflécs 
(!) Thamás Tárkanyi Katát Feleségét hűti mell* 
kivánnya Tarkányi Kata Nem redeál &ċt, 
hogy nyilván nem merte verni, étszaka tesţe 
facsarta csipdeste harapdalta [SzJk 242. — *Sajó' 
sztandrás SzD]. 

3. sajtol, présel; a tescui/presa; pressen. 1587-
fel keoteozeot szeoleoket (így!) kellet hozatno& 
kibeol mwstot fachiartanak Vmnk eo Naga azt*" 
larais kellet [ K v ; Szám. 3 / X X X . 39 Seres Istva* 
sp kezével]. 

4. belefacsar; a stoarce; hineinquetschen/d^' 
hen. 1743 : Köntzei Kelemen Urtol magától hal î^ 
hogy monda akkor amikor meg holt maga v ize l j 
tivel loganét fatsart szájában Folta Uraim*** 
[Kézdisztlélek Hsz ; HSzjP]. 

facsargat 1. csavargat, tekerget; a întoafce( 
suci; (wiederholt lier)umdrehen, winden. 179*' 
Barátosi Josef uram meg ragadá az Exponens-
a’ nadrágának elein és utolján lévő rántzánál»' 
tsorgotta rázta a házba idestova [Dés; DLt l?J ' 
évi ir. közt]. 1812 meg parantsolták a vaskal&J 
hevítsék és azzal a Groffnak Titkos tagját rfţT 
gőssék meg. — Csak ugyan meg fogván a 
né kezdette fatsargatni és tekergetni, mivel 
Nagy Aszszony a Groffot lenyomta volt [Héd®*' 
fája K K ; IB nemes Jánosi Ersebeth T a k ^ 
Joseffné (28) gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéjéö^ 
vall.] | a Groffne meg ragadta a Gro f f^ 
titkos Tagját és azt fatsargatván azt m o n d o t t ' 

hogy leszakasztja [uo ; IB. Bali Borbára (* ' 
grófi konyhaszolgáló vall.] • 

2. egyfelé is, másfelé is ~ja beszédjit csűri-csaV*1 

ja beszédét, köntörfalaz; a o suci, a suci votW' 
verdrehen, deuteln. 1780 én nekem meg 
gatván mindazokat az Őreg Asszony, vettem 
annakutánna hogy bizony meg bánta az Q*®* 
Asszony hogy meg mutatta nékem fő képpe° * 
ezüst kalánt* mert egy felé is más felé is fatSj* 
gatta azok iránt való beszédjit [Bethlen S*^' 
k ß . Juliana Érsekújvári (24) conj. St. Butzi 

•A ,,nagy ez üst Leveses kalánt“J. 

faesargatás csűrés-csavarás, köntörfalazás; ^ 
tul de a suci şi a învîrti vorba; Herumdeut^ 
1841 : Hajdú Kováts János minden té továd 
vagyis fatsargatásan kivūl meg vallya, hogy t 
rabak közt való csendesség hellyre állitása 
— égy nyiliányt kezébe lévő korbátsal rá 
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a’ panaszlo Báthorinéra [Dés; DLt 36 Dósa István 
városi szb kezével]. 

faesaró. Csak e szk-ban: ~ véres vértől ázott, 
csupa/merő vér ; plin de sînge ; voller Blut. 1751 
(A) harisnja fatsaro veres vala [Tarcsafva U ; 

facsarodólag csavarodólag; răsucit; verdreht. 
XIX. sz. eleje testit az ágyba fatsaradolag . . . 
hûlõleg vagy meredőleg tanálták [K ;KLev.] . 

facsaró dott csavarodott, facsaros; răsucit; ge-
dreht. 1822: Egy fatsarodatt bogár szarvú harmad 
fűre menő Tehén tino [Dés; DLt 240 nyomt. kl]. 

Az ilyen szarvállásra 1. MPászt. 455. 

faesarog 1. kanyarog, tekergőzik; a şerpui; 
sich schlängeln/winden. 1782 azon viz régi árka 
hol ide, hol tova járván, fatsarogván legkisebb 
isžopot le nem moshat [Déva; Ks 111 Vegyes ir]. 

2. vonaglik; a se zvîrcoli; sich winden/kramp-
fen. 1791 : le húzatta, és négyet ollyat vágatott 
rá, hogy szintúgy keringett fatsargott a fŏldenn 
kinnyába [Méra K ; R K A ] . 

& csûri-csavarja beszédét, köntörfalaz; a o 
suci, a suci vorba; deuteln. 1842 ne facsarogj, 
hanem vald meg igazán, az irt lovakot hol ? mi-
kor? és kitől vetted [K ; KLev. vk]. 

facsaros csavarodó, csavart; sucit; gedreht. 
1709 Egy hoszszu Vass Fatsaros szárra készült 
P.H.K Nagy hajtott Betűkkel Ujj Bélyegző 
vass [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 1840 : facsa-
ró s szeinü löjtő láncz | facsaros szemű logó lántz 
[HSzj lejtő-ldnc és lógó-lánc al.]. 

facsart 1. kicsavart; stors; (aus)gewunden. 
1653: eléestem mind gyermekestől, és volt hát 
ott egy cseber facsart vagy áztatott ruha, s arra 
estem [ETA I, 152 Nsz]. 

2. kb. csavart, tekert; răsucit; gedreht. 1816 
egy facsart Lántz Gyűrűvel [Dés; DLt 456]. 

faesatorna jgheab/uluc de lemn ; Holzrinne. 1694 
a z Var Udvararol való hitvan es senyvet vizek-
(ne)k az Locsadekok(na)k való foytatásara reghi 
fa Csatorna | A Hidlasok alat volt egy fa Csator-
na, . . . de most az Csatornaja el romlott, rothadot 

Renovatiot kivá(n) [Kővár ; JHb Inv.]. 1838 : 
Vizet eresztő fa tsatorna 6 [Mk; KmULev. 2]. 

faeseber fadézsa; ciubår (de lemn); Bottich, 
Schaff. 1589 Ket Zappaniozo thekeneó. Huzon 
egy fa chehber [ K v ; K v L t Vegyes ir. 1/2. 69]. 

: Három fa tseber [Mv MvLev. 5 Tóbiás 
Antal hagy.]. 

faeserép zsindely; şindrilă; Schindel. 1821 
Az Udvar hátulsó részin vagyon egy nagy Szin 
Fa oszlopokra tsinálva fa tseréppel (így !) fedve 
[Görgény MT; Ks 79. 222]. 

facsésze fabögre/csupor; ulcică/cană dc lemn ; 
Holznäpfclien. 1787 egy fa csésze Dr 1 [Mv 
MvLev. 8 Csiszár György hagy.]. 

facsészéjű faserpenyős; cu taler de lemn; mit 
Holzschale. 1682 : egy fa cseszejű kőteleken függő 
kompona [Görgénysztimre M T ; J H b Inv.]. 

faesiga seripete de lemn; Holzwinde. 1681 
Vajda Hunyad vára Vagyo(n) ezen kapu kö-
zött Fa Csiga, — kerekestől Nro 4 Iglien 
viseltes Csiga kötél Nro 1 [Vli ; VliU 502, 509]. 
1756 Nagy Pŏrŏ ly követ hasogatni való 1 Fa 
Csiga 1 [Nagyrápolt H ; JHb X X X V / 3 5 . 15]. 

fácska 1. fiatal f a ; arbore tînăr, arboraş; jun-
ger Baum. 1756 Titt. Beretz András Vramat 
a kérdésben meg nevezett Makalo Cserés erdőn 
láttuk fát vágni . . . sőtt enis Pap Gáspár egykor 
vágtam valami fátskákat az Vr Malmában vivén 
ŏrleni [Bácsi H ; KB. Casp. Pap (60) ns vall.]. 

2. fadarabocska; bucăţică de lemn ; Hölzchen. 
1585 : Halasz Gergelne Orsolia vallia, Latam Hozzw 
lukachot es kichini feyer fachka vala kezebe [Kv 
TJk IV/1. 421]. 1597 tekintek be az szükség 
helyre, tehát egy gyermek szabasu fekszik ot, egy 
faczkaval fel vona(m), tehát holt gyermek [Kv 
TJk V / l . 133]. 1650 Beczki vramis ugy űté egy 
vékony faczkával hozza de hogy az a' ütes halálos 
képpen leõtt volna, nem volt [Becski]. 1742 
Fájok penig sokszor nem volt eröss Télnek ide-
jén, magam sokszor hántam a' ház héjárul, hogy 
holmi dorab facskákbul tüzet tsiiiálliattanak 
magoknak [Kv Aggm. C. 12]. 1797 Szávu Mar-
kut az al peres rab egy fátskával meg hajtotta lDć-
va ; Ks 115 Vegyes ir.]. 1800: égy kis fátskát fel 
kapott [Dés; DLt]. 1838/1845 Cigle, ciglćsdi, 
azon játéknem, két végén hegyezett fácskával4, 
mit másutt cigére, pi, pige névvel hívnak [ K ; 
MNyTK 107. 15 - aTollban maradt : játsszák]. 

3. lécecske; şipcă/stinghie mică ; kleine Latte, 
Lattchen. 1676 : Ezen Udvarház kapuja mellett 
jobb kéz felől nyilik bé ajtaja . . az szemöldök-
fáján felyül hat darab szegeletes fácskákbol csinál-
tatott rostélyka [Galac B N ; E T F 108. 8]. 

4. 1700 (A falusiak) facskat mitt be szallitvan 
vele pinzt kap(na)k [Dob. ; OL Gub. Közig, 
összeírások Doboka Sup.]. 

facsobolyó lapos víztartó hordócska; fedeleş; 
flaches Wassertönnchen, Lägelchen. 1679: Viz-
nek való fa csoboljo, eggyik feneke ki esett nro 
1. [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 80]. 

facsövfi facsöves ; cu ţeavă de lemn ; mit Wasser-
rohr. 1795 'A Kastély Hiján Fa tsőjü bor Szivár-
ván [Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. 

faesűr şură de lemn; Holzscheune. 1783: Tsü-
rös kertecske fa Tsürivel [Nagyrápolt H ; JHb 
X X X I / 1 . 28]. 

fadöröklyo az (ágyú)döröckölő rúd egyik vége ; 
capătul împingătorului/vergii cu care se încărcau 
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ín trecut tunurile; das eine Ende der Kánonén-
^stampfe. 1652 Agyú Tisztito ecset, más vegin 
való fa dőrőklyőjéuel [Görgény M T ; Törzs]. — 
L. még döröklõ és dürückölõ-fa al. 

Az ágyúhoz tartozó készség volt a dŏröcköló rúd, amellyel* 
puskapor töltést lefojtották. »A döröcköló rúd hengeresen meg-
vastagított egyik végen a puskaportöltés összenyomására, le-
fojtására és a golyó betolására, a másik vége pedig, a ,,pemete" 
a rákötött nemezpamacs révén az elégett puskapor maradvá-
nyainak eltávolítására szolgált < [RMFegyv. 178—9. — »Értsd: 
a drtröklyõ-vćg]. 

faedény vas de lemn; Holzgefäß. 1656 Szin 
uaj haro(m) fa edenyben, lehet Ur. Nro 2. vagy 
valamivel teöbbeczke [Doboka; Mk Inv. 5]. 
1681 Az liavasrul fával élő közel való Falubeliek, 
Talakkal, Tanyerokkal, Csebrekkel, egyeb féle 
fa edényei Tartoznak; ollyakkal minemŭveket 
ök azo(n) havas faiból szoktak csinálni [JHb 
X X X I I . 56]. 1738 Az Fa Edények s z á m a . . . 
Verécses ( ! ) Kád No 4 öreg Csőber 4 Fel kéz Cső-
ber 4 Kártya 4 Sajtár 4 Merő 4 [Papolc Hsz ; 
Ap. 2 Jeszenszki Pál Apor Peteméhez]. 1740 
Kűldőtem Mlgos G(róf) Ur(amna)k ket fa 
uj edenyekb(en) gyengen be sozot pisztrangokot 
[TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1782 : Tudom 
hogy volt Rész, on fa edénnye, inéser f ö zŏ ŭstye, 
\s minden házi Portékája, melly egj betsületesebb 
Házhoz kívántatik [Mv DLev. 4. X X X V I ] . 1789 
Ezen Házban festett Cserép, Fa és Üveg Edények-
ben ezen alább irt móddal specificált Portékák 
találtatnak a [Mv ; ConscrAp. 45. - a Köv. a fels.]. 

Szk: ~ csináló mesterember csebres. 1767/1781 
Togyer Stéfán még Fa edény csináló Mester ember 
vólt volna [Kisfenes T A ; JHbK LII/125] * 
harafinahordó ~ . 1836 : Két Karafina hordo fa 
edény [MNy X X X V I I I , 207]. 

faedényecske mic vas de lemn; kleines Holzge-
fäß. 1742 egy fa edényetskéb(en), hat darab fül-
be való gombok és egy ezüst gyűrű [Kisborszó 
SzD ; TL. Kifor fam. lelt. 42]. 

faejtel fakupa ; cană dc lemn ; Holzachtel/kanne. 
1735: Fa ejtel [Királyhalma NK; Ks 23. X X I I b]. 

faeke plug de lemn; Holzpflug. 1761 hitvan 
szanto Talyiga s nem jo Fa Eke, jo hoszszu Lapos 
és Czimer vasaival edgyutt hitván patingjával 
[Kéménd K ; J H b X X X V / 3 9 ] . 1864 Egy használ-
ható fa eke, egy patín (!) hijjával [Mihálcfva AF 
IIG br. Gerliczy cs. lev.]. 

faeladtts vînzare de arbori/copaci; Holzverkauf. 
1867 Gondnok Szabó István előterjeszti 
kérdés intéztetett hozzá, nem szándékoltatik az 
egyház erdejéből faeladás [M.bikal K ; RAk 262]. 

faeladhatás-jog faárusítási j o g ; dreptul de a 
vinde arbori/copaci; Holzvertriebsrecht. 1858 
Át adatnak a bérlőnek átalán az erdőkben legel-
tetés, makkoltatás, gubits és pitonka szedetés 
joga és használata de a fajzás és fa eladhatás 
jog az Uraságnak fentartatik* [Kendilóna SzD; 
TKhf — aKővárvidéki uradalomra von.]. 

fu-ellentartó fa-kemenceellenző, fa-paraván; pa" 
ravan de lemn pentru sobă; Holzparavent, höl-
zerner Ofenschirm. 1779 A Palotan a kemencze 
előtt egy fa ellen tartó [Szu; UszLt XII . 87]. 

faember (férfit ábrázoló) fabáb; păpuşă de lefflŭ 
(care înfăţişează un bărbat) ; (Mann darstellende) 
Holzpuppe. 1778 Míg Kolozsvárt voltam, valami 
comoediában voltam . . . Az holott bizony sok szép 
dolgokat producált a comoediás, külonb-küloflb 
faembereknek s asszonyoknak tánczait oly mester-
séggel, hogy alig vette észre az ember, hogy n e m 

valóságos élő emberek [RettE 385 — 6]. 

faépttlés faépítkezés; construcţie din lemfl; 
Holzbau. 1706 : Osdolan I f f jabb Kun István^ 
Aszszonyom jószága. Holott is vagyon egyben 
való akis Curia, fa epŭlésekbŏl, hozzá való egész 
jó alkalmatossággal csinálva [Hsz; Törzs. Rákóczi 
Ferenc inv. — aOlv. egy benn való?]. 

faépület 1, clădire de lemn; Holzbau. hölzenies 
Gebäude. 1720 hivata minket . . . eŏ Nga • • 
hogy . . . az mellj k ŏ és fa epületeket, kerteket 
építtetett azon Simenfalvi Curiá(n) mŭ azokat 
elöbszŏr accurate meg nézegetvén, cálculálva(o) 
aestimalnok [Siménfva U ; JHb XVIII /4] . 1808 
Lévén . . . egy felálitandó . . fa épületben, melyn^ 
közepében egy tsűr, két felől két pajta lészen • • 
ezen épületekhez meg kívántató áts munkákért 

ide értvén a szarvazást, létzezést, jászjo 
készitést, hidlások ászkait, azoknak bé rakasat, 
ígértem ötven Vonás Forintokot [Kakasa 
M T ; DLev. 4. X L I ] . 1868 Templom faépülel 

zsendelyfedéllel; még j ó állajxrtban [Völcsök & • 
E T F 107. 28]. 1879—1880 Középület csupán * 
templom; rozzant faépület [Kissolymos*; i h.5. 
a Később : M.solymos AF] . 

2. f aépítkezés ; construcţie de lemn; Holzbau-
1679/1681 : ha mi fa épületet teszen ő kglme, vag) 
Posteritassi, hogy cum aestimatione redimalmj* 
sama En es Posteritassim, annak annualok 
VhU 457 Thököly Imre vál. aTi. a zálogom 
örökség kiváltásakor]. 

faépületü fából épített ; construit din lemn; 
Holz gebaut. 1814 midőn a’ Cancellista 
által azon Dálnoki féle Teleknek elfoglalása eset, 
akkoron én is több Con métaneusokkal j«je 

lévén, . . . holott két említett Telkek között W 
métát intézgettük volna . . . egy régi fa épuf^, 
Kamara Szék Szegeleténél intéztem volna ki 
métát [Dés; Ks 79. 29. 797]. 

faernyõs fa-ekhós/födeles, táj fa-kóberes; cu c0* 
viltir de lemn; mit hölzerner Wagendecke. 1o* 
Uy, fa emyos, egyik deszkás oldalú Tár s z e 

Nro 2 [Vh; VhU 505]. 

faeszkŏz fafelszerelés/készség ; unealtă de ' 
Holzwerkzeug. 1648 minden fa eszkeozeok 
a ket gjermekre maradjanak [HSzj kád al-]- 0 
Inventalvan az Szeles Mihalytol m a r a d ó t h 
bingo marhakot, Hazi fa ezkōzókot, Vas szer* 
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mokat, Ruha Neműt [Ilencfva MT DLev. 1. 
1IB. 12]. 1681 Malom előtt levő fa Eszkőzók 
Selyépnek való faragot fa Faragatlan órso 
fogh . . . Faragashoz való vono szék [Hátszeg; 
VhU 604]. 1694: Fa eszközök. Ket fenyő kad 
••• Ket fenyő altalagh [Kilyén Hsz; BLt 4]. 
1695: Az kissebbik botban az hámorhoz tar-
tozandó mindennemű régi vas és fa eszközököt 
készen találtunk [CsVh 116]. 1706 Fa eszközökből 
vit el három nagy csöbröt vagy fel kéz csöb-
röt három seytárt, egy kártyát . . három desat 
[Kõrispatak U Pf]. 1736 Asztováta fa eszkŏzivel 
edgyŭtt [Martonfva NK ; CU XIII/1. 242]. 1780 
A’ kik fejszével mennek a Verőkbe, . . a' rendes 
vas csinaláson kivűllis egész Esztendő által min-
denkor valamikor kívántatik elŏ állván, a' fa 
eszközök körüli dolgoznak ezeknek fizetések 
légyen minden Vastol egy garas, illendő kóstál, 
szokások szerént a’ gazdák tartsák [Torockó; 
TLev. 8a]. 1827 égy Béres székért tsináltatván 
annak 4 kerekén kíillyel minden fa Eszköze a' 
legjobb móddal megvasazva [F.zsuk K ; SLt Ve-
gyes perir.]. 

fafaragó ács; dulgher; Zimmermann. 1681 : 
Szabó Péter . . . Mihály György Ezek lietenm 

fa faragók [CsVh 100. — ' ö t név elhagyásával]. 

fafarkaeska 1831 Al Csernatoni Provid 
Thodor vagy Vantsa György 24 esztendős . . . 
vaU . . . tsak ugyan két fa farkatskát kötellel 
kötve hoztunk [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 

fa-farkas késelőpad ; banc de lucru a cioplito-
rului ín lemn ; Schnitzbank. 1688 Egy kez vono. 
Egy sindely csináló fa farkas [Kozmás Cs; Eszt. 
Inv.]. 

Hagára az eszközzel való műveletre és a jel re nézve 1. Usz-
F«uaest . 1 2 - 3 . 

fa-falióra ceas de perete din lemn ; Holzwanduhr. 
1810 : Egy fa fali ora Pf 9 xr 10 [Mv ; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 6]. 

fafegyver annă de lemn ; Holzwaffe. 1848 
Marti Feri szovára fel kőtem ugyan, és meg hívására 
a fa fegyvert kezemhez is vettem [Kézdisztlélek 

; HSzjP Thodor Lajos (28) valL] | Todor 
Lajos a' menetelre késségét ajálva láttad hogy 
fa fegyverét le is vette? [uo. ; i.h.]. 

lafog 1. fa-fog a boronán; dinte de lemn (la 
grapä) ; Holzzahn (in der Egge). 1794 egy ujj 
Borona fa foggal [Backamadaras MT; CsS]. 1807 

* Székely Mihálj Uramnak volt vasas szekere, 
Ekéje, Boronájais fa fogakkal vas fog csak őt 
vagy hat volt benne [Sinfva Asz ; Borb. II]. 1857 
Két boronálo borna vas fogakkal . . . Egy más 
borona fa fogakkal [Cikmántor K K ; KCsl 15]. 

2. fa-fogaskar/szeg, fogasakasztó; braţ de cuier 
din lemn; hölzerner Kleiderrechenarm. 1756 kis-
ded fogas 2. vas Szeggel falhoz vert 4. fa fogakkal 
ékesítve 1 [Nagyrápolt H ; JHb XXXV/25 . 23]. 

3. fafogaskerék-fog ; zimţul roţii dinţate de lemn ; 
Zahn des hölzernen Zahnrades. 1840 (A gerendely) 
végin vagyon egy fél kerekségü tölgyfa kerék amely 
tőbb fa fogainál fogva az alatt nyulongo megint 
fogas fenyő gerendát taszigállya | Hollanderen ke-
resztül van helyeztetve egy nagy kevesset görbe 
vas tengely, mely a Hollanderben egy nagy hengert 
forgat A Henger tengelyit közvetlenül forgat-
tya egy sok, fa fogakkal el látott fa kerék a mely-
nek kaláts és kereszt fait 24 vas srofos szegek fog-
lallyák őszve [Km; KmULev. 2]. 

fafogantyújú fafogantyús/gombos; cu mîner de 
lemn, cu măciulie de lemn; mit Holzggriff/knopf. 
1765 : fa bé rántos fogantyúju Kis Ajtó [HSzj 
galambbúgos-kapu al.]. 

fafogantyús fafogantyújú; cu măciulie/mîner de 
lemn mit Holzgriffknopf. 1681 nyílik az boltak 
felett való házoknak edgyikére, vas sarkos, pántos 
retezes, retez fős, és fa fogantjus, fa zárso és kilin-
cses, fenjü deszkákbul éppittet uj ajtó [CsVli 
9 4 - 5 ] . 

fafogas I. mn fafogú; cu dinţi de lemn; mit 
Holzzähnen. 1679 Fa fogas borona nro 7 [Uz-
disztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 136]. 

II. fn cuier de lemne; hölzerner Kleiderreclien. 
1817 Kortsoma A hátulsó, vagyis ivo Ház 

vagyon ezen Házban 12 fa szegű fa fagos 
(!) [Ördöngösfüzes SzD; örniMúz. 7]. 1849 fa 
fogasak veressen festve, vas horgaikkal | Két 
fa fogasok szalannákat, — és ázalékakat tartó 
[Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

fafogás fadúc/támasz; proptea de lemn; Holz-
pfosten. 1757 'a kősziklás hegyekbenis ahoz való 
Bányász vas Eszkőzekkel, Tsákányokkal, es irto-
kapákkal penetrálván, 'a Stolnákat fa fogásokkal 
hogy őszve ne omollyanak jól megerősítvén penetrá-
lunk míg Vénákra érünk [Zalatna A F JHb Borsai 
István kezével]. 

fafogú 1. fafogas ; cu dinţi de lemn ; mit Holzzäh-
nen. 1761 : Fa fogú Borona Nro 2 [Siménfva U ; 
JHb XXIII /31. 17]. 1770 Fa fogú Boronák 
[Rücs MT Ks 21. XV. 24]. 1802 egy fafogú 
Borona [uo. ; SLev. 1 Somlyai János udvarházá-
nak lelt.]. 

2. fakarú/szeges; cu cui/braţ de lemn; mit 
Holznagel/Arm; 1761 : festetlen fa fogú egj fogas 
[Szászvessződ N K ; JHbK LXVIII /1 . 206]. 

fafordítò fa-ajtókallantyú; închizătoare/rătez 
de lemn; Holzriegel/-Vorreiber. 1692: rosz fe -
nyő ajtó, rosz fa kilincs fa fordittoval [Gör-
génysztimre M T ; JHb Inv.]. 1824: Egy gyenge 
vas sarkokon állo rosz ajtó j o vas reteszével 
és ütközőivel, melynek belől van egy fa for -
dittoja [Erdőszengyei M T ; TSb 43]. 

fafordítós fa-ajtókallantyús; cu închizătoare/ 
rătez de lemn; mit Holzriegel -Vorreiber , 1681: 
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azon vas hámor ház udvarának elein vagyon 
fennyő fábul négyszegre faragott, fűrész deszkákkal 
bélett ., fa forditós egj kapu [CsVh 89. — I.h. 
még egy adalék]. 

faforgács fa-mennyezetgerendás; cu grinzi de 
lemn ; mit hölzernem Sturzbalken. 7656 : Az emelet 
lakó haz alatt vagyo(n) egy fa gerendás keő pincze 
deszka Pallasos [Doboka; Mk Inv. 6]. 1715: egy 
rosz ajtó . . . szolgál egy nagy fa gerendás deszkás 
padlassu Házra [Szentlászló T A ; J H b K III /5] . 

faforma fa-formázó/minta; formă de lemn; Holz-
former, hölzerner Formrahmen. 1696 : Cserep vető 
vas Fonnak nó 7. Tégla vetó Fa Forma nó 1 
[Bethlen SzD BK] . 1780 Tészta néműnek való 
fa forma [uo. ; i.h.]. 

fafurdancs coarbă ; Holzdruckbohrer. 1741 Ki -
lencz Vas furdancs 9 . . Négy fa furdancs. Két 
furdáncs Töke Egy kisebb Furdancs. Gyujto 
lyuk furdancs [Kv TL 90]. 

fu-futrály fátok; toc de lemn; (Holz)Futteral. 
1714: Kristalyomos Pohár fa futralb(an) | 
Űtö-Óra, függő fedelét repraesentáló fa futráljb(an) 
(így !) [Nsz/Fog.; R E k L t II. Apafi Mihály hagy. 
10̂  45]. 

fagárdázat fa-kútkáva; ghizd de lemn, colac 
de lemn (al fîntînii) ; hölzerner Brunnenkasten. 
1636 : Vagyon az Uduaron egy keŏ kutt, 

felúl az föld szinen hitua(n) auult fa gardazattya, 
agassa ës gemje az szerent [Siménfalva U ; JHb 
I TI V . ] 

fagárgya fa-kútkáva; ghizd de lemn, colac de 
lemn (al fîntînii); hölzerner Brunnenkasten. 1829 
egy kut . . rosz avatég fagárgyája [Csekelaka 
AK KCsl 6]. 

'agárgyás fa-kávás; cu ghizd de lemn; mit 
hölzernem Brunnenkasten. 1728 Azon Udvaron 
vágjon egy fa gargyás kut hozza való fa vider 
[Ludvég K ; Told. 29/19]. 

fnrjereblye greblă de lemn; Holzharke. 1679 : 
Vagyo(n) az Csűrben . . Fa Gereblje nro 3 Felező 
seprű nro 4. Szoro lapát nro 3 [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János inv. 131]. 1688 egy fa gereblye 
[-tozmás Cs; Eszt. Inv. 4]. 

fagerendás fa-mennyezetgerendás; cu grinzi de 
lemn; mit hölzernem Sturzbalken. 1656: Az emelet 
lakó haz alatt vagyo(n) egy fa gerendás kcő pincze 
deszka Pallasos [Doboka: Mk Inv. 6]. 1715; egy 
rosz ajtó . . . szolgál egy nagy fa gerendás deszkás 
padlassu Házra [Szentlászló T A ; JHbk III/5] 

fagerezdes kölkes/makkos fazárú; cu zăvor de 
lemn prevăzut cu măciulie; mit hölzernem Bolzen-
schloß. 1680 : Innen is fordulván az harmadik vete-
menyes kertb(en) . . . nyilik arra fa sarkon fa 
gerezdes, kolcsos egy kisded kapucska [A.porum-
bák F ; ÁLt. Inv. 28]. 

Szk: ~zárú 'ua. idem' 7777/1767 A csűrös 
kertnek és ezen gyümölcsös kertnek végekben egy 
négyszegű veteményes kert, nem nagy, bejáró 
ajtaja hitván fenyődeszkából való, fasarkokon já-
ró, fagerezdes zárúa, egy vasretez rajta | Egy kis 
veteményes kert, rossz lészás kert körülötte, be-
járó ajtaja fasarkokon járó fenyődeszkából v a l ó 
fagerezdes zárúb [Szászvessződ N K ; ETF 10®-
10 - lšf— Ă - bMindkét esetben alkalmasint a jelző 
helycseréjével gerezdes fazárú h.]. 

Erre az ősi, Ęuráziában, Afrikában, és — néger betelepü-
lőkkel - Amerikában is elterjedt zárfajtára 1. Viski, Makkos 
fazáraink. Kny. Bp, 1931. — I*. még fazát al. 

faggat a descoase/iscodi; ausfragen, mit Frageö 
quälen. 1702 Tkts Nzts Kis Toroczkai Pete* 
Ur(am), városunk Biroját egynéhányad magává 
ki hivatta magához és ott egy darabig faggatván 
szidogalván, és minden rut bestelenséget rajtok 
el követvén végre . . . meg kötöztette, 's mind-
járt útnak indította [Torockó; TLev. 4/3. la] 
1744: az Kortsomarosis meg bokrosodvan, 
feleseget kezdette faggatni, es rútul tractah1* 
[Besenyő A F ; Told. 3]. 1758 : az Leánt is fogatat* 
mióta hallatam az dolgát* [Cintos A F ; TK1 19/42 
Gyirászim Kirilla (36) jb vall. — aTi. a leány p a ' 
ráznaságáról való hírt]. 1772 Azon két Inquisi' 
tor Cancellisták miképpen bántak a' F a t e n s e k k e l 
nem de nem kénszergették, fenyegették, p i r o n g a t -
ták, fogatták é ? [Drág K ; T S b 21]. 1782: * 
Menyemet Rostás Jutkát faggatni kezdettem hogy 
mit tselekedett [Torda; K W Vall. 12]. 1820 
a’ mint Biro Istvánné mondgya a ' Cancellista Urak 
eléggé fogatták őket hogy vallananak [Várfv* 
T A ; J H b Fasc. 48 Bíró Sigmond (49) hütes ass. 
vall.]. 

fagilines 1. fakilincs 

ſagomb 1. fa-ruliagomb; nasture de lemn; Holz-
knopf. 1756 Ház tetejre való Bádokbol Csinál1 

Csillagos Gomb 1 Item vagyon fa gomb 
[Branyicska H ; JHb X X X V / 3 5 ] . 1788/1791 
(Vásárolt) 4 tutzet nagy fa Gombát Mf. 
,,48 . . . 36 nagy Sellyem Gombát Mf. 3,60 
Ks 73. 55]. 1813 20 fa gamb 12 xr 20 
gomb 12 xr [Told. 19 gr. Toldalagi József temetési 
jegyzéke]. 

2. tető/toronygomb; glob la acoperiş/în vîrfu* 
turnului; hölzerner Dach/Turmknopf. 1681 : Kio z ° 
Bástya Vagyo(n) i t t : Bádoggal buritott rom-
ladozott fa gomb Nro 1 [Vh; VhU 511—2]. 1756: 
Ház tetejire való Bádokból Csinált . . Csillagos 
Gomb 1 Item vagyon fa Gomb de bádokkal meg 
vont [Branyicska H ; JHb X X X V / 3 5 ] . 

3. fa-gömbdísz; ornament de lemn de îottū& 
sferică, ornament sferic de lemn ; hölzerne Knop*~ 
verzierung. 1756 : Szán orrára való festett fa gomb 
1 [Nagyrápolt H ; JHb X X X V / 3 5 . 23]. 1789• 
Egy Superlatos Ágy . . . Vas árkusokon fugÉr 
zöld Materiával béboritva egy aranyos fa gomp 

a’ tetején Rf 12 xr — [Mv; ConscrAp. 5]. 



621 

fàgombos fa-tetőgombbal díszített; cu glob de 
acopėriş; mit hölzernem Dachknopf. 1773 : Az 
udvarház az hová is járnak bé az utca felől, 
virágokra metszett, tölgyfa derek kapufélfákra 
erigált zsendelyes fedelű fagombos, egy rend ga-
lambbúgos . . . , párkányozott . . . fenyődeszkás 
nagy kapun [Szászcsanád A F ; E T F 108. 8]. 

fagott fagot; Fagott. 1732 két réz trombita, 
két jáger hur ( l ) a és egy Fágot [ K v ; Komis Zsig-
mond lelt. 22. — 'Alkalmasint a német Jägerhorn 
'vadászkürt' elírása]. 

fagöes 1. fagörcs/bütyök; nod ; Holzknoten. 
1838-1845 Papik félgömbre kiesztergált 
erős fagöcs, mit rézsútosan állo kőről vastag kurta 
botokkal ütnek ki a benlevő játszók, s a kün 
bizonyos távolra állók az alatt ezt béhajtani 
ügyékeznek [MNyTK 107 papik al]. 

2. faodú; scorbură; Loch. 1722 : nem hallottam 
egyebet hanem még Szekely Mihály meg nem hót, 
egy fa gőcsb(en) lött volna penze [M.borzás SzD ; 
Ks Ş/X. 28]. 

faţjrádics falépcső; scară de lemn; Holztreppe. 
1599 : Hogy az Cinteremben az boltokra Menendeo 
fa gradichot le bontattuk fizetünk az Achoknak 
f - d 50 [ K v ; Szám. 8 /XVI . Egyházfiak szám.]. 
1632; Egj fel iaro fa gradicz [UC Kománai urb. 
14/38]. 1647 az haz hiara megyen az fa gradicz 
[M.királyfva K K ; BK 48/16]. 1669: Az keŏ 
kapu felett vagyon ket bolt, melynek fa gradicza 
függő labakon való ereszsze vágjon [Királyhalma 
NK; KS 67. 46. 24a]. 1694 : Megjen fel ennek az 
háznak parasztossan meg deszkasztatot Folyoso-
jára egy tiz Lépésből allo romladozot fa G aradics, 
kinekis hasonlo gyenge rosz Karfaja [Kővár ; JHb 
I uv]. 1730 : Udvarház a' nagy pallotára járó 
P°rticusan állo fa grádicz ell romlott [Szentlászló 
T A ; JHbK X L I X / 4 . 4]. 1744: értünk a Palota 
alatt lévő nagy pinczére mellynek torkába lépik 
4 fa grádits (így I) [Szentdemeter U ; LLt Fasc. 

1745: (A) kis Folyasotskárol a’ kerítésre szol-
gál le egj kis paraszt ujj fa-grádits [Marossztkirály 
AF; Told. 18]. 1816 : A ' Hiúban itten jo uj Zsen-
dely Fedél alatt lévő Fa Gráditson járnak [ K v ; 
ßorn. IV. 14]. 1849 : az Istállók hijjára égy feljá-
ráshoz való fa grádits — jó állapatba [Szentbene-
dek SzD; Ks 73. 55]. 

* ía-grádiesfa fa-lépcsőfok; treaptă de scară 
din lemn; hölzerne Treppenstufe. 1761 Ezen 
haz alat lévő pintzéb(e) . . . a főid színéig rakott 
kŏ falon állo, meg rŏkŏnyŏdŏtt fenyő gerendákból 
lel rott avatag Sendely fedelű pintze torok alatt 
fa grádits fákon járnak alá [Siménfva U ; J H b K 
LXVIII/1. 40]. 

fagrádicsocska falépcsőcske; scară mică/scăriţă 
de lemn; Holztreppchen. 1630 : Gabonas haz . . . 
karfás nagyon kiczid fa gradiczioczka [Simén-
fva U ; JHb Inv.]. 1743: egj keskeny karfás fa 
gradisocskán juthatni egj folyosocskában [Boros-
krakkó A F ; BfN Dobozolt anyag V I ] . 

fagrádicsos falépcsős; cu trepte de lemn; mit 
Holztreppe. 1742 : torka a' Pintzének fa grádits os, 
liitván 'Sendely fedél alatt [Bh; Told. 25]. 1820 k. : 
ezen Épület alatt van égy Fa Graditsos Boros 
Pintze [Dés; RLt] . 

faguzsaly furcă de tors; hölzerner Spinnrocken. 
1700 Egj Fa Gusaly [Ebesfalva; Utl ] . 

'agy ige a îngheţa; frieren. 1603 hideg wala 
. . . de meg nem fagiot wala [Utl 17/39 — 40]. 
1738 el küldöm tovàbrais az Vadászokot, mert 
még edig tiirhetö képpen fattak' volt az nádok, 
söt majd az kopokis belé vesztek egy nëliany helt 
[Gyeke K ; Ks 99 Kornis Antal lev. — 'Ér t sd : 
fagytak]. 1751 : ha igy tort, hogy sem fogy, sem 
alvad bizony hidegelis meg vetetem magam itten 
[Abosfva K K ; Ks 83 Borbándi Szabó György 
lev.]. 1769 : délig mind fagyott, nem hogy olvadott 
volna [Tasnád Sz ; W L t Pap Zsigmond Wesse-
lényi Terézhez]. 1842 A nyilakban . . . Az innen-
ső verőfény-részébe a ponkig ősz-tŏnkőly fagy alá 
[Csekelaka A F ; KCsl 3]. 

Szk : vérbe ~va. 1591 Desi Istuanne vallia. 
Mikor az zait halluk, oda menenk es latam hogi 
Ceklas Mihali nagi verbe fagua fel allot [ K v ; T J k 
V / l . 164]. 1592: Barbeli Balint vallia . . . 
Egi ven Azoni monda aztis, hogi az el mult ejel 
az felesege tis rutul taglótta volna, es feieis mind 
mereo seb volna; Az felesegeuel le vettetwk az 
fedelet, es latuk hogi verbe fagiua vagion az feie, 
es az haiat el nyrtek [i.h. 209]. 

fagy fn 1. ger; Frost. 1638 az mikor Szabó 
Dauittal (!) fel menenk eperjesre, az az szeò :z 
Dauid szekere jo vala czak hogy bizoni az utba(n) 
igen megh hania a fagy, mert az Kereősőn mentünk 
[Mv; MvLt 291. 137b]. 1740 felŏ hogy az vetes 
is el ne romlott legyen az Nagy fagy miatt [Ika-
fva Hsz; Ap. 4]. 1806 sétáltunk a Nagy Malom 
felé hideg és fagy volt, az egerek a mezőn nyarga-
loztak [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 209]. 
1809 most késöttskén ugyan ( : a Pappiros Mal-
munk későre lett el készíttetése m i a t t : ) a kivánt 
két kötés Pappirassat előre kűldem, oly alázatas 
kérelem mellett, hogy a Rongyok által küldésében 
nem késni méltóztassék (így I) a Tktes Ns tisztség 
hogy azáltal amig a keményebb fagyak bé állaná-
nak Malmunknak Dolgot adhassunk [Bogács K K ; 
UszLt ComGub. 1600]. 1827 : egy kis ho némely-
kor ' hiszem hulldagal, de azis a Lotsba mind el 
olvad, sár, fagy, olvadás, elegy belegy változnak, 
hideg nem akar lenni [ K v ; Pk 7. — AA lev. jan. 
24-én kelt]. 

2. (be)fágyás; îngheţare (a apei) ; Zufrieren. 
1788 : négy öt napoktol fogva szándékozom szün-
telen Szebenb(e) visszá indulni, de az Ólt vizé-
(ne)k Zajja 's fagya akadályoztat; talán készül 
vagy a Jégnek kivágása vagy jobb(an) is meg 
fagyás által ut, hogy a' Szakadáti réven által 
verekedhessem [Kercesóra'; TL. — 'Az egymással 
tŏszomszédos Opra- és Strezakercisóra (F) közül 
vmelyik]. 
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3. vminek fagyos volta/fegycssága; ínglieţ; 
Frost | Erfrierung. 1765 Sime'n András Uram a' 
Tavaszszal mihellyt a’ fagya a' főidnek ment 
mindgyárt fogatot a’ Malma restauratiojahoz [Szép-
lak K K ; SLt érv. Transm. 303]. 1841 az érdekelt 
uttzát ne engednék annyira el gebbedni 's minthogy 
pedig azon uttza — azutanis rosz allapotba volt, 
az publicum javára hordattattam az Telkemről azon 
hellyre földet, 's tsak a’ miatt sáros az helly, 
— mivel az fagyra hordattattam, — de az idő 
ki nyiltával hasznos lesz [Dés; DLt 391 ]. 

Szk: vérben- vagyon vérbe fagyva fekszik. 
1675 : látám hogy Almási Gergelyt a’ földre le 
verték vérb(en) fagyb(an) vagyon [Kv TJk 
VIII/12. 101]. 

ia-gyapja. Csak e szk-ban: (az erdő) ~ az erdő 
faállománya, rég, táj erdő gyapja/szőre; materia-
lul lemnos al pădurii; Holzmaterial des Waldes. 
1843: Kakasdon lévő Allcdialis két darab Erdeinek 
fa gyapját betsülték 200 az az két száz Rfo-
rintokban — mely betsült mennyiségű fa gyapját 
a' nagyon tisztelt Grof Ur eŏ Nagyságának a’ 
Nemes Szék KCz Segedelmi munka tétele — s 
köztzélra forditattot [LLt]. — L. n é g irdõ-
gyapja al. 

Értelmezésre nízve 1. SzE 299-302 ís - mCg távolabb] 
összefüggésekre figyelve - Mikesy Sándor : WKy 1,1, 312 - 8 # 

fágyás ínglieţ; Erfrierung. 1730: hogy az üveg-
(ne)k el romlását, vagy az viznek fagyását valaki 
emlegette volna, se(m)mit nem hallottam [Abos-
fva K K ; Ks 83 Bakó Josef lev.]. 1836: A Szŏllö 
nem fedčdŏtt még egészszen el, azt mcst is fedik, 
ha több hó 's nagyobb fágyás [nem leszsz, még 
nem ártott eddig elõ a’ fájának | a hó le esett 
ſolyo holnap 2ára viradolag, az óta el lepve a 
földet áll — most hideecske (!) van de nincs nagy 
fágyás [Zsibó Sz ; W L t Nagy Lázár lev.]. 

fa-gyertyamártó gyertyakészítő faeszköz; uneal-
tă de lemn pentru turnarea lumînării; hölzernes 
Werkzeug des Kerzenziehers. 1780: Fa gyertya 
mártó 1 [Bethlen S z D ; BK] . 

faggyas I. mn faggyús; cu seu; talgig. 1672 
az vago marha tavaszszal Szűk es vékony 
Az Hentesek penig olljankor akarnak vágni 
mikor a' marha bö, kőver és fagygyas [Dés; Jk]. 
1735 : Vásár birák Atyánk fiai facultaltatnak hogy 
buza Kenyeret nagjobbakat süttessenek Gyer-
tyát hoszszabbat és fadgjassabbat márcsanak kit 
ha Contumaciter nem Cselekednenek Kenyereket 
Gyeityájokat el vehessek es a ket Iskolab(a) 
külgjék [Dés, Jk 454b], 

II. fn gyertyaöntő (mester) ; lumînărar; Ker-
zengießer. 1658 Panyiti Mihály Faggyas 
szabados [Ziloh FM XLII I , 302]. 1736 Kirszte 
Flujerás faggyas [Kiscserged K K ; EMLt]. 

Szn. 1575: Martinus Faggias [Dés; DLt 187 — 
— 8]. 1590 faggios Georgi | Faggias Janosne 
Anna [UszT]. 1595 k. Vduarhelj Fogyias Georgj 
[i.h.]. 1599: faggias gieorgi [i.h. 14/59]. 1603 : 

Faggjas Janosne vduarhelj Anna [i.h. 17/90]. 
1756: Provida Rebeka Fagjas [Karatna Hsz; 
HSzjP]. 1781 Clemens Fagyas [Kcmolló Hsz; 
EMLt]. 

Hn. 1678/1743 A fagyas agy vermiben (sz) 
[Mezőpanit M T ; Told. Paniti conser.]. 1740: 
A ' Fadgyas Kertiben (k). A Fadgjas oldalán (k) 
[Sztána K ; EHA]. 1768 Csik Szt Királyi a^o 
réten Fagyas ne\czetű helyen (k) [Szentkirály 
Cs; EHA]. 1814 A ’ Fagygyasba (sz). A ' eltf 
Fagygyasba (sz). A ’ hátulsó Fagygyasba (sz). Más*' 
dik Fagy(gy)asba (sz). A ’ Fagy(gy)ásba a' Harma" 
dikba (sz). A Kőzbelső Fagygyasba (sz) [Pusztaka-
marás K ; EHA] . 1826 Az alsó Fagygyasba (sz)-
A Hátulsó Fagygyasba (sz) [uo. ; EHA]. 1891 
Faggyas [Sztána K ; KHn 308]. - A jelzet nél-
küli adalékok az EHA-ból valók. 

faggyú seu; Fleiscliertalg. 1528: I1II porción^ 
sepum wlgari faggyú [Vli; MNy X X X I , 125]-
1582: Cathalin Stcmp Ianosne vallia Attam Vala 
fekete Jacabnenak faggiatli Zaz huzon eot penzefl 
[ K v ; TJk IV/1. 112]. 7585: Wettem faggiat p H 
d. 14 | az Húsnak az arra f. 16 d 57. Ebb^1 

kel venny az bŏr arrat es az faggyá arrat | 
te(m) 3 meddw tehenet . . . Ezeket meg nyu' 
zatta(m) . . . az liussa mynd el költ, Az f a g g y á 
el költ az Ebeknek hortak az maradekiat attafl1 

el d. 66 [ K v ; Szám. 3 / X X . 9, 3 /XXI I . öl]; 
1652: Faggiuval tartozik az malmot el tartat*1 

[Szászfenes; GyK 122. - BTi. a bíró a kapót* 
búzajárandóságból]. 1677: Vagyon egygyikbefl 
fadgyú tartó egy üres szekrény [Madaras Cs; 
CsVh 49. — aTi. a kamrában] | Mikor a vas 
bányát colalják az két rendbeli bányászok, ha eg^' 
héten dolgoznak szoktak adni egygyik egygy1 

rendbeli bányásznak mécsnek egy hétre egy 
ejtel fadgvat, olvasztottat [i.h. 61]. 1701: Karí^ 
Sándor is 9 ejtel faggyat gyertyázott fel lajtmá*1) 
uram számára bíróságában [Szentdcmokos 
SzO VII, 70]. 1723: Lejtmán lévén Lukánál atta*1 

1 ejtel fadgyatt [Hcdák M T ; VGy. Prekup Oj; 
nicza (40) jb vall.]. 1731: a Malom ProventussánaK 
tertialitassa a Molnáré, a malom porral szokott 
venni a Molnár gyertyát és . fadgyat [KászoH' 
jakabfva Cs; BCs]. 1740: Ámbátor Mészár^ 
atyánkfiai Fadgjckat valamelly becsűlletes BányaJ 
Emberek (ne) k alkutták volt el, Mindazonáltal a 

Quartélyos, és V. Ispán Uram számokra, k e l l e t e t t 

azon fadgjúkból négj mását kivenni [Dés; Jr 
525b]. 1744: Egy Vágóért fl. 9. G y e r t y á é ^ 

den. 12 A többi az vágó fadjabol tőit ki [Szára*' 
ajta Hsz ; INyR]. 1749: Vettem az Comenŭ^6 

Ur szamara Fagyat [Mv; MvLev. 1], 1758: "Beí' 
keszi annotatioja mellet Mészáros Szimiuának ( ' 
fadgyuért és Húsért adtam 9 magy. for. és 
pénzt [TL. Teleki Ádám költségnaplója l73bJj 
1766: a' ki a’ Pásztor házaban lakot Fagyuva1 

taxáit a' Falunak [Szentegyed SzD ; Wass. LupSa 

Vaszilia (46) zs vall.]. 1787: Több gyertyát* 
küldettem volna, de nem tudtam Semmi képp^j* 
több fagygyat ŏszve szerkeszteni [Bencenc H ; B^* 
Bara Ferenc lev.]. 1806: Vettem A p r a d o n k é m 
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egytől is mástól is Fadgyatt 53 lb [Tresztia H ; 
Ks 109 Vegyes ir.]. 7827: a' Bőreket es fagyutt 
hamarjába el nem adhatván [Kövend T A ; Borb.]. 
1823: a' Tolvaj ... elhordott . . . Fagygyat 2 ku-
pát [Firtos várai ja U ; Borb. II ] . 7846: az ökör 
meg lévén vérhetve az Májának felen el lévén 
rothadva, az lépe hasonlo képpen az Ves fagygya 
el volt égve [Dés; DLt 552]. 1855: A jobbágy 
felesége viaszat és fagyut ád [ŰjfE 181]. 

Szk: nyers ~. 1829: Nyers Fadgyu Másája 24 
f. Szároz Fadgyu Másája — Fadgyu Gyertya Fon-
tya 1 f 30 k [Torda; TVLt 1250] * olvasztatlan 
'v. 1625: eo felge bizonyos szamu masa olvasztot-
lan fadgyu ala kŭldese, feleol paranchyoluan 
kŭldeottünk Zam tartó Alvinczi Peter Deák me-
uedeke szerent ala L ib : 125 [ K v ; Szám. 
KXVII. 5]. 1683: olvasztatlán Fadgju hetven ŏt 
font [Alvinc A F ; Ut l ] * olvasztott 1632: 
Alsó Porumbaki Uduar haz . . Ezen pinczeben 
• • Oluasztatt faggiu Iust: N 4 [UC 14/38 Porum-
báki urb. 180—1]. 1685: Szin avagy olvasztat fad-
gju libr. 80 [A.porumbák F ; Utl ] . 1756: tartoz-
nak a’ Mészárosok . . . az Udvarba bé adni, egjik 
egyik Mészáros 50. 50. font olvasztot fagjatt 
[Déva; Ks 101] száraz ~ nyers 

? vmilyen borlepedék; pojghiţă pe v in ; Art 
Weinbelag. 1668: Minden Csaplár tartozzék . . . 
a kezek alá bizattatott borokat tisztán árulni, 
fadgyutol, virágtol és egjéb az italban megutá-
lást szerző alkalmatosságoktol oltalmazni és meg-
tisztítani, egy forint büntetés alatt [ K v ; KvTOkl. 
n . 409]. 

laflOyágyertya lumînare de seu; Talgkerze. 1589: 
12 December vottem ... az Tanachy házhoz 8 zouen-
dek Georkiakat. . . d 64 Fagyw Georkyat ket penze-
seket d. 10 [ K v ; Szám. 4/IV. 66 Stenzely And-
rás Sp kezével]. 1595: Neb Anttal vit Wrúnk 
zámara fagygyú györttyat (I), nagy Altalagokban 
^hordáig 4 loúal f 1 [ K v ; i.h. 6 /XVIIa . 107 
ifj- Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: veőttem . . . 
paggju Giortiatt nro : 800 f 24 . . . Viasz Gior-
tiatt nro 10 . . f 1 [ K v ; i.h. 1 6 / X X X I V . 137]. 
168 7: Sütő Ház. Pitvara . . . Vagyo(n) ezen pit-
varb(an) Gyertja mártó fazék Nro 1 Mostan 
mårtot fadgyú gyertja Nro 174 [ V h ; VhU 519 — 
~~20]. 1748: Régi awass fadgyu Gyertya, egj Tojo-
kab(an) [Nagyida K ; Told. 11/95]. 1781: 1 font 
fagyŏ Gyertya [Berz. 17]. 1829: Fadgyu Gyer-
tya Fontja 1 f 30 x [Torda; T V L t 1250]. 1865: 
Viasz és fagyu gyertyáért fl. 4 [Bács K ; R K A k 
237], 

Sz: szebeni ~. 1845: Szebeni fagygyu gyertya 
[Dés; DLt 440]. 

faggyú vétel faggyúvásárlás; cumpărare de seu; 
^algkauf. 1600: Az Malom Zwksegere walo Zappan 
es Faggyw Wetel [ K v ; Szám. 9 /VIII . 9]. 

fagylalt îngheţată; Eis. 1789: fagylalt kett ver-
sen [Cserei Heléna jk 26a]. 1793: 9 fagylaltnak 
való üveg fintsiák | 11 tsutorkás szélű tsonak 
forma füles poharak fagylaltnak valók [ K v ; TL 

fagyott 

Conscr.]. 1804: Egy fogylaltnak való Portzellan 
edény [Hosszútelke A F ; Kath.]. 1849: Egy fagy-
lalt készittő onkanna . . . égy fagylalthoz való pléh 
tál [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

fagylaltfozo fagylaltkészítő edény; vas pentru 
prepararea îngheţatei; Topf/Geschirr fiir Eisbe-
reitung. 1816: Punts fatsaro . . . 3 x r Fagylalt 
főző 3 Rf [ K v Born. IV. 41]. 

fagylaltkészítő fagylaltkészítésre való ; pentru 
prepararea îngheţatei; zu Eisbereitung (bes-
timmt). 1849: Egy fagylalt készittő onkanna . . . 
Egy fagylalthoz való pléh tál [Somkerék S z D ; 
Ks 73/55]. 

fagyialtos fagylalttartó; (vas) pentru îngheţată; 
zum Eishalten (geeignet/bestimmt). 1815: Három 
kitsin fagylaltas Üveg | Egy fagylaltas Méh Pi-
xis merő kalannyával edgyűtt [LLt Csáky-per 
20. L. 14] | Egy fagyialtos piksis [Nsz; Told. 19]. 
1832: Két Fagylaltas Pixis [Sáromberke M T ; 
TSb 26]. 1837: Fagylaltos nagy váza aljával 2 | 
Égy Fagylaltos pixis [Szentbenedek S z D ; Ks 88 
oszt. 23, 26]. 

fagylás fagy ; îngheţ; Frost. 1847: vetettem . . . 
A Szeretura tulso alsó részébe az első Fagylás 
elöt Amerikai rósot [M.köblös S z D ; RLt ] . 

fagyos (meg)fagyott; îngheţat; zu Eis gefroren, 
eisig. 1574: Filep Eotthwes Lazlo szolgaia Azt 
vallia hogi Lattá hogi az fagios ganet vagya volt 
Racz ferencz | En giolao ö tvös Ambur(us) zolga-
loia latam hogi az fa uagonal al uala ket le-
geny . . Czepregi pal ketzer lata hogi haita fagios 
houal [ K v ; TJk III/3. 338, 402a]. 1586: valamj 
legenieknek, kik az fagios feoldben vertek az Czio-
vekeket fiszettem - / 7 5 [Kv ; Szám. 3 / X X I V . 26]. 
1600: az feold fogios volt . . Emberekett az verem 
Asasra igen neheozen Talalhattam [ K v ; i.h. 
9 /XII I . 5 Damakos Máté isp. m. kezével]. 1734: 
Az beres őkrők iránt irtam vala hogy tavaly is 
nagy romlások eset a’ fagyos uton való zaklatás-
ból [Szamosfva K ; Ks 99 Veres János lev.]. 
1768: Tóth Vonult láttam hogy egy egy Fagyos . 
ganéjt vett fel s azzal hajigalta Boka Mitrat [Kis-
kaján SzD ; BK. Búgna Vonu jun. jb. vall.]. 
1813: a nagy Palotán, Grantzki, ő Nságát . . . a 
Kerek Gráditsrol le is taszította... egészen a kemény 
fagyos Jeges főidre [Kük; IB]. 1821: Valljon a' 
földnek illyen fagyos állapotjáb(an) lehet é rástat 
szántatni ? [Kolozs; SLt évr.]. 

Hn. 1754: Fogyos oldal (sz) [M.valkó K ; 
K H n 103]. 1763: A Fagyosban [Csúcs A F ; E H A ] . 
1771: A Fagyos tetőn (sz) [uo. ; EHA] . 1831: 
A Fagyas oldalan [M.valkó, K ; EHA] . 1860: 
Fagyos oldal pataka [uo. ; EHA] . 

fagyott. E szk-ban: vérbe ~ alvadt vérbe bo -
rult, a (maga) alvadt vérével borított; umplut de 
sînge; mit gestocktem Blut bedeckt. 1597: a 
zeginy giermek mind verbe fogiot . . . az karyais 



fagyökér 624 

egi keotellel oli ige(n) megh uala keoteozue hogy 
telliesseggel az husaba vagodot wala az keotel 
seot az husa vgia(n) be boritota wala az keotelet 
hogi egi chepnere sem laczot az keotel [ K v ; TJk 
VI/1. 39]. 

fagyökér rădăcină de copac ; Baumwurzel. 1782: 
ez előtt az erdő őt vagy hat esztendővel levága-
tott vala az ott megmaradott Tsutkokat, Fa 
gyökereket, Bokrot, Tövisset az előtt két eszten-
dővel is kiirtotta, most penig . . . Dézmájára bé 
vetés végett ki adatta [Koronka MT EHA] . 

fagy vágó. E szk-ban: ~ csákány fagyos földet 
vágó csákány; tîrnăcop pentru pămînt îngheţat; 
Hacke für eisige Erde. 1711: fagj vágó csákány 
1//02 [Ap. 5 Apor Péter lelt.]. 

íahaj 1. fahéj 

faharangláb 1. clopotniţă de lemn; hölzerner 
Glockenstuhl. 1750: Vagyon egy tisztességes 
kőtemplom Vagyon a cinteremben egy tisztes-
séges faharangláb, két harangok benne [Magyaró 
M T ; ETF 107. 21] | Vagyon ... a falu dereka táján 
• • • e gy tisztesseges kőtemploma és azon templom-
nak napkelet felől való végiben egy faharangláb, 
melyben vagyon két harang [Pókakeresztúr M T ; 
i.h. 23]. 1759: Vagyon egy fa-harangláb zsendellyel 
fedett a cintermen kivül [Étfva Hsz ; ETF 107. 8]. 
7799:* A cinterembe belől a templom mellett nap-
nyugatról van egy fa-harangláb [Árapatak Hsz ; 
i.h. 6. — aDe 1. már előbb is]. 1824: A torony 
kőfalból ( mert addig faharangláb vol t : ) a 
templom nyugoti végihez foglalva [Mezőbánd 
M T ; i.h. 22]. 

A faharangláb egykori erdélyi elterjedésére nézve 1. még 
fölös számú adalékot ETF 107. — Minthogy a harangláb szin-
te minden esetben kizárólag faanyagból készült, ezért az egykori 
összeírások a fa- elrttag elhagyásával csak haranglábat említe-
nek [ly. i.h. és harangláb al.]. 

2. kb. huszártorony ; turn/foişor mic pe acope-
riş; Dachreiter. 1815 k.: (A szász) lutheránusok, 
míg templomot építettek istentiszteletet a mostani 
templom melletti paplak első emeletén tartottak 
melynek tetején egy kis ingadozó s olykor ledö-
léssel fenyegető fa-harangláb állt a benne levő 
kis harangokkal [Kv E T F 107. 15]. 

fahasítás despicatul lemnelor; Holzhacken/spal-
ten. 1681: Fa hasitashoz való vas ék [Vh; VhU 
580]. 

fahasitó pentru despicat lemne; zum Holz-
hacken/spalten. 1756: Az Kovács Méhelyben . . . 
Fa Hasito vas szeg 1 [Nagyrápolt H ; JHb X X X V / 
35. 14-5]. 

faház casă de lemn ; Holzhaus. 1625: Az Fejer-
uari haz igen epuletlen volt . . . Az kapun beleöl 
való kis fa hazat fundamentu(m)bol meg eppitu(en). 
Talp fakat es labfakat Veottem f 2 d 70. Huz 

eoreg borona fat. Veottem f 2 d — Az melj 
Ember meg tapaztotta pituarostol atta(m) f 2 
d 60 [Kv Szám. 1 6 / X X X V . 164]. 1633: Az 
ovarban vagion Egj fa haz ., melj haz noha 
szoros, aestimaltuk ad f 300 d — [ K v ; Rl>í< 
I. 112]. 1652: Ezen fa haz körös kőrűl sa-
sokba boronakba rott, belől az haz fala mind két 
felól végig gyalult festékes, pártás [Görgény M ? ; 
Törzs]. 1681: payta az fa hazzal es es (így') 
Kemenessel edgiŭt [Homoródsztmárton U ; Borb. 
II] . 1718: az öregh Sándor Mihály Vram(na)k fa 
házai lévén az ifiu Sándor Mihalj Vram edes fele-
ségevei Miko Judit Aszszonnyal epite mindeneket 
az K ŏ Keményen Kő pinczén Bolton es egy Kis 
régi csűrön kivűl egy Szóval valamelly epületek 
azon az Nemes Curián vadnak [Szentmihály Csj 
Borb. II] . 1734: Vagyon az Udvar kapun belŐU 
bal kéz felöli egj fedél alatt két fa ház szalmaval 
fedve mindenik haznak berlett ajtai Sarkakkal 
kilincsekkel, és fogontyukkal [Datk N K ; JHb 
D. 1]. 1769: epitetett ő Nga . Jobbágy Kováts 
Tzigánnyának edj jó fa Házat [Mv ; Told. 19/45]-
1783: Bikoba* vágjon egj nagj darab ujj f° ' 
gás ezen épült égj ujj fa Ház [JHb X X X l ' 
28. — aBranyicskához (H) tartozó telepj I 
a fa Házok megett vagyon jo káposztás, 
és fuszulykának való kert [Branyicska H ; i.h.]-
1830: szalma fedelű avaték fa ház [Kenderinezo 
Sz ; LLt Csáky-per 420. L. 20]. 1869: Az egyház 
épületei közt a papi ház 100 éven felyüli f a h ^ 
lévén, javítást igényel [Kilyén Hsz ; ETF 107-
8]. - L. még MetTr 431, 433. 

faházacska căsuţă de lemn ; Holzhäusclien. 1694: 
va(gyo)n egy faragot Tölgy fabol csinált eoszve 
eresztet es bárdolt Golyobis Tartó fa Hazacsk*1 

[Kővár; JHb Inv.]. 1695: Találtuk az nagj há-
mort, az nagj hámor végiben két kő bótot és egy 
kiss fa házacskát, azon felett két kiss házacskát es 
egj kamarát, padok, asztalok lévén mindenik 
házakban [CsVli 116]. 1703: Az hámor ház vé-
gében találtunk . . egy kisded kementzétlen & 
házacskát fa sorkas es fa kelencses ajtajává 
együt [i.h. 118]. 1754: edgy kŏzŏnseges Fa Há-
zacska [Dés; Hr 5/27]. 1783: egymás m e l l e t t 

lévő két Livágya vagy Füves kert, melyekben vaö' 
nak feles szilva fák, és égj fa Házotska melyben 
Zsellér lakik [Kéménd H ; J H b X X X I / 2 8 ] . 1784: 
a' Csűr Biro . . égy kis Szalmával fedett fa há-
zatskája [Burjánosóbudaa; J H b K LX/18, 11. 
"Később : Bodonkút K] . 

fahegy facsúcs; vîrf de copac, vîrful copaculuií 
Baumwipfel/spitze. 1723: A Plesbol az Varadj 
János Vra(m) Szekere vitt fa hegyet, en is hoztafl1 

egy fának az hegyit [Rőd K ; K s 33 Röd II. 57]-
1776: három Darabacska aszszu, rothatt dere-
komnyi vostogságu Barkocza fát, és fa hegye-
ket adott, Ugy hogy még három polturát sem ért 
volna meg amit az Malaczért, és bocskarért a d o t t 

[Betlensztmiklós K K ; BK. Dikuj Ilia (40) jb vallj-
1844: Láttam Sofalvi Ignáczot . . . egy faliegye* 
vágni le [Nyárádselye MT ; D E 4]. 
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fahéj 1. c imet; scorţişoară; Zimt, Zimmet. 1587: 
Giombert hozattam —/87 fa haiat hozattam 
tragianak - / 4 0 [ K v ; Szám. 3 / X X X . 49 Seres 
István sp kezével]. 1594: Bors uagjon fertőn 
No 1 1/2 Fa hey uagjon fertőn No 3 1/2 Gheómber 
uagjon fertőn No. 1 [Somlyó Sz ; UC 78/7. 24]. 
1621: veottem . . . borsot saffrant, fa heat Nad-
aiezet . . . /. 20 [ K v ; Szám. 15b/IX. 205]. 1625: 
5 Tal Etek Riskasa tejbe (n) . . . Tejet veottem 
hozza . . . Gjeőmber, fahaj, nadmez [ K v ; i.h. 
16/XXXIV. 235]. 1650: Attam . . . Sekfűűet, Fa 
haiat . . . Borsatt, Gyömbért | Atta(m) tragjaianak 
Malosa szőlőt Lib. 2. d 32. Mandolat Lib. 1 . . . 
d 40. Fa heiat, Szekfűűett . . . d 35 [ K v ; i.h. 
26/VI. 416, 428]. 1670: Akavitahoz orogh Aszony 
kezz(e)b(e) negj lot Giombert ki az Lakadalomtol 
maradót negj lot fa héjat ket lot sekfűvet [UtI]. 
1683: 1. Novembr(is) Borsolónk Kabos László 
kezében adattunk Fél Cantorra való Fűszer szá-
mot ez szerint Borsot lib. n ŏ 30// Gyömbért 
Jib. nŏ. 15II Szekfŭvet lib n ŏ 1 1/2 Szerecs(en) 
dio virágot libr. no 1//Fahajat libr. no 1// Sáf-
rányt libr. nö 1 1/2 | vőtte(m) . M a s fel font 
fa hejjat . . . fl. 6//7S [UtI]. 1740: <Egy> Cso-
mocska Fa haj [Novaly K ; LLt 47/1216]. 1758: 
vagyon ezek között egj darabocska candirozott 
szerecsen dio virág is fa hajjal elegy, ez is gjomor 
erőssittőnek tartatik [Zsibó Sz ; W L t Árva Da-
niel Polixéna lev.]. 1826: Egy tsomó fa haj [Ko-
ronka MT ; Told. 19]. 

fakéreg; scoarţă/coajă de copac ; Baum-
riude. 1848: Egy fa hajból való Gyümölts hordozo 
Kostyug - hijuba [Szászerked K ; LLt] . 

borítólemez, furnér; furnir; Furnier, Sperr-
holz. 1736: Fa héjjal tzifrázott Virágozott, szép 
mesterséggel, fiokoson Csinált Asztal legszebb 
a’ többinél [Várhegy M T ; CU XII I /1 . 104]. 

fahéjas cimetes, fahéjjal ízesített; cu scor-
ţişoară, <jres c u scorţişoară; mit Zimt gewürzt. 
1719: Az Pestisről . . Minden Reggel kivált-
képpen az Gyermekek Diobelet, vagy Mandola 
elet, vagy Magyarot, es Fűget egyenek elsőbben, 

vagy valami Sáfrányos, Fa hájas, fa olajos boros 
Czibret [Ks 54. 84 Medicina instructio]. 

fahéj-balzsam alifie din scorţişoară; Zimtbalsam. 
7ö83: Fa liay Balsamra f 3. [UtI]. 

fahéj-olaj ? faolaj; untdelemn; Holzöl. 1685 k.: 
ahéj olajra [UtI]. 

fahéjszín (közép)barna; brun, de culoarea scor-
p?oarei; zimtbraun. 1723: Egy fa héj szin Selyem 
kamuka dolmány [Koronka M T ; Told . 29/2]. 
1^32: Egy pár fa héj szin poszto félbe vágót Anglia 
nyúllal béllelt kestyű [Kv ; Kornis Zsigmond lelt. 
()J- 1739: egy pár fahaj szin tarka kreditor szok-
j a [Szászerked K ; LLt. Fasc. 96]. 1749: Egy 
A'ahaj Szin Aranyos Matéria Setétt Fahaj Szin 
gazdag ezüstös Szoknyát elő Ruhájával [Koronka 

Told. 12. 2]. 1760: Fa hély szin arany Pa-
Sxamántos Nadrág [Mv TGsz]. 1762: ide igen 

fahiány 

drága bélleletlen mentet hozot a' Nényihez 
melly is vagy Galamb vagy fahaj szin volt . ., 
ezüst csipke volt kőrnyűlőtte [Oltszem Hsz ; Mk 
I X . 109]. 1800: Egy fa haj-szin Creditor viga<no> 
[LLt]. 1812: Egy setét fahaj szin Kázimir jó Nad-
rágot [DLt 641 nyomt. kl.]. 1816: Fa haj szin 
virágos atlacz kŏntes [ K v ; Born. IV. 41]. 

fahéjszínü (közép)barna; brun, de culoarea scor-
ţişoarei; zimtbraun. 1752: egy fahéj Szinŭ Selyem 
keszkenyŏ [Eszt. gr. Petkiné* lelt. — » Csak 
így ! ] . 

fahéj-víz fahéjfőzet; fiertură de scorţişoară; 
Zimtsud. 1697: Elés bólt Itt vad(na)k . Fa 
hej viz. Borza viz, Rosa eczet. Kerti kömény 
Viz [Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter lelt. 3]. 
1719: Pestises időben Terjékkel az mint van 
Magánoson is elhetni, edgy Magyaronit vévén, 
kes hegyen meg evén, edgy kalán Narants, avagy 
Fa haj Vizet, vagy tsak egetbort ihatni rea [Ks 54. 
84 Medicina instructio]. 1736: Brassóban főzték 
az fahéj-vizet, azon kivűl az reggeli italt hivták 
aquavitának, vagy tiszta égettbort ittanak [MetTr 
321]. 

faheveder fa-kötőléc/pánt; cliingă de lemn; 
Holzband/lasche. 1652: gyalult fenyÖ deszkából 
párkányos fa hevederekre fejes szegekkel vert egy 
kis gyalog ajtó [Görgény M T ; Törzs]. 1677:-
boronákból fel róva . . . istállók melyek is j ó desz-
ka fedél alat vágynák, ajtajának fa hevedere, ki-
lincse [CsVh 52]. 1756: Ezen Nagj kapunak 
vágjon két felé Nyilo avatag Fűrész Deszkából 
allo Cserefa hevederekhez fa és Vas szegekkel szeg-
zett két két ajtó Levele, mellyet közepette lévő 
hoszu fa hevedere Öszve foglalvan, belől a 
kapu Sorka hevederihez negj Szemből állo retesz-
főben ŭtkŏzŏ vas Lánczal Záratik bé [Branyicska 
H ; JHb L X X / 2 . 11]. 1757: a Kapu . Bal kéz 
felől lévő Két Kapu felei kŏzŏ t t Szolgál bé Fa 
sorkokon három három fa hevederekhez Szeg-
zett Fenyő Fűrész avatag Deszkából való két felé 
nyilo Kapu Levele, vagyis Táblája, job kéz felől 
mellette lévő Kisded be nyiló Kapuval együtt 
[Budatelke K ; LLt Fasc. 129]. 

fahevederes fa-kötőléces/pántos; cu cliingŭ de 
lemn ; mit Holzband/lasche. 1679: Káposztás kert 
. . . Ajtaja fel szer, fa sark(os) hevederes Tőke 
záros 1 [Uzdisztpéter K ; TLt Bajomi János inv. 
139 — 40]. 1694: Nyilik innét vas sarkas, pán-
tos, fa hevederes, . . . bellett Ajtó [Borberek A F ; 
B f R néhai if j . Bálpataki János kúriájának leír.] 
7696: Njilik innét az . . . kapu felett lévő házra, 
vas sarkas pántos, fa hevederes, vas plehes pa-
raszt záros fa melljekes félszer Aj tó [Borbe-
rek A F ; BfR] . - L. még ajtó al. 

fahiány lipsă de lemne; Holzmangel. 1860: 
(Tűzifában) mezőségi része* szükséget szenved 
Sokat segit rajtok a törökbuza csusza, bogáncs s 
más kóré gyűjtése, a szalma, tós helyeken a nád, 

— Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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de ezek sem pótolják ki a fahiányt, ugy a ganévali 
tüzelés sem [Benkő, Mszlstn. 14. — *Ti. Msz-
nek]. 

fahíd pod de lemn; Holzbrücke. 1820: a' Ki -
rály árkára alkalmatos fa hidat tsinálni [Dés; 
EHA] . 1822: Déés és Somkut kőzőtt az ugy neve-
zett Szeltsova torkában égy árkon keresztül égy 
könnyű szerrel tzővekekre epűlt fa hid [Dés; 
EHA] . 1846: Épittési terve Nemes Déés Várossá 
mellett le follyo Nagy Szamos Vize' Városfelőlli 
ágán ki javittando Fahidnak [Dés; DLt 858]. 

Szk: hengverkes ~ függőhíd. 1822: égy Häng-
verkes fa hid [Dés; D L t 154]. 

fahidacska pod mic/podeţ de lemn; Holzbrück-
chen. 1594: monostor vczay kű Hidon tull Egi fa 
Hidattckatt [ K v ; Szám. 5 / X X I V . 20]. 1838: 
A So Ut felöl a Mészárszékhez menve vagyon egy 
fahidatska [ K m ; KmULev. 2]. 

fahfdlás fahídféle; un fel de pod din lemn; Art 
Holzbrücke. 7694: Ezen Gabonas hazbol es Kőzep 
Kapu Udvararol erkeztűnk az Belső Var Kapuja 
el öt való mély vizes Árokra csinaltatot fa Hid-
lasra, mely fa Hidlás meg avult, az Kőtesi 
mellyen allana, meg bomladoztak, hidlas fai fel 
szakadozodtak, Ket felöl való Karfai el vesztenek 
. . . Gerendai meg senyvedtek . . . Mely ingadozo 
fa Hidlasrol ertünk az belső var Kapujaban [Kő-
vár; JHb Inv.]. 

fahomlokos faszemöldökös/pártás; cu prag de 
sus din lemn,; mit hölzernem Ober/Sturzbaîken. 
1735: Egy paraszt kályhából rakott Fa homlokos 
Kemencze [Királyhalma N K ; Ks 23. X X I I b ] . 

fahordás faszállítás; căratul lemnelor; Holzbe-
förderung. 1581: eó kegmek disponallio(n) hogy 
ha Az fah hordasra az zegenyseget Az faluból 
kellie(n) e rea vetny . . vagy penig kewesseb 
koltseggel vyhetyk vegbe Az merayakkal vagy 
ne(m) [ K v ; T a n j k V/3. 236b]. 1733: Mint hogy 
az Marhás Emberek nem győzik a Fü, es Fa hordast-
is, azért a gjalog szeresekre repartialtassék a tűzifa 
administratioja [Dés ; Jk 438a]. 1745: Két sel-
léri a Quartelyosnak való fahordástól és Strásálás-
tól . . . immunitaltattak [Torda; T J k II . 51]. 1786: 
az kedden és pénteken való fa hordásra szabadnak 
engedtetik® [Borosbocsárd A F ; EHA. - *Ti. az 
erdő]. 

fahordó I. tnn 1. fát hordó/szállító, faszállító; 
care cară lemne; holzbefördernd/tragend. 1590: 11 
Noŭemb(ris) A z fa hordo volahoknak Kenye-
ret . . . d. 40 . . . [ K v ; Szám. 4 / X X I . 38 Kis 
István sp lajstr.]. 

Szk: ~ szekeres. 1621: Zena es fa hordo zeke-
res(ne)k atta(m) hust [ K v ; Szám. 15b/XI. 152]. 

2* fahordásra rendelt ; pentru c&ratul lemnelor; 
zur Holzbeförderung bestimmt. 1556: az közép 
mezőbe az kws vth melletth az fa hordo vton 
[Maksa Hsz ; SzO I I , 312]. 

3* fahordásra használt; folosit pentru căratul 
lemnelor; zur Holzbeförderung gebraucht. 1699: 
Fa hordo Cseber [O. csesztve A F ; LLt Gynlafi 
László lelt.]. 1732: Bihalos taliga 1. fa hordo 
gyalog Szekerecske 1 [Szentbenedek S z D ; Ks 40. 
X X V H I c ] . 1735: két alacson fa hordo S z e k e r e i -
kébe való kerekek [ K v ; Ks40 Varia XXVIIIc] . 

II. fn fát szállító bányamunkás; miner care 
cară lemne; holzbefödernder/tragender Bergaf-
beiter. 1677: Gidró Pál Gidró Gergely Markos 
Gergely fa hordók Demeter István szeres bányász 
[Karcfva Cs ; CsVh 59]. 1680: Gidro Gergelyt 
tudgyuk hogj hámorra szolgált, fahordó volt 
[uo. ; i.h. 78]. 1743: a’ Pap és Mester fája vitele 

alkalmatosságával a' fa hordók magok Ha# 
tŭzökötis segétik [Torockó; TLev. 10/1]. 

fahorgolós fahoroggal záródó; care se Inchid* 
cu cîrlig de lemn; mit Holzriegel/haken. 1825' 
rongyos fa hargolos ajtoju padolatlan Kamara 
[Szárazpatak Hsz ; SzentkZs Conscr. 375]. 

fahorog cîrlig de lemn; Holzriegel/haken. 1680' 
Nyilik ezen Gabonás házra Tö lgy fa hevederekhez 
fa szegekkel szegezet fellyŭl fa horogb(an) alol 
peniglen vas csapon es serpenyőben jaro 
karikas sarkon fenyő deszkákból való Öreg kapu 

[A. porumbák F ; K v L t Inv. 20]. 1692: E^ 
Füegoria . . . padlasa fűrész deszkából szantfr1 

fenyő fából-valok, kerekdeden sendelyezve enJtfk 
rostélyos kis aitaja fa horgon járó [Mezőbod011 

T A ; B K Inv. 14]. 1732: (A) Nemes C u r i á b a * 
mennek bé 'a Falu felőli főldb(en) fel-ásott 
fél kapu Zábén, fa sarkon és horgon nyilo széllyeS 

sövény kapún [Erdőszengyei M T ; Told. 11/67]-
1844: vagyon ezen Istáloban . . . egy két őszi0' 
pokon állo, és felette két fa horgokkal fenn tartoz-
tatott saroglyával el látott abrakolo jászoly 
KmULev. 2 Pávai János kezével]. 

fahozás fahordás; căratul lemnelor; H o l z t r a ~ 

gen. 1572: eo k. varosw ( ! ) A z ket vraimnak tatíP 
hattak azt hogy valamykor Byro vram páran 
lia valami Zolgalat vagy zantas vagy fa hozás vag? 
egieb dologh zwkseg Az eo k. biro vr(am) pára0' 
cholatyahoz hallgassanak Es megh chelekediek & 
myt eo k. kewan [ K v ; T a n j k V/3. 59a]. 
Fa hozás alkalmatossagaval az 01ahok(na)k 
zattunk kenyeret nekik Mesertis egy ejtelt f®01 

f l : 1 d. 20 [ K v ; AsztCJk 81]. 1798: lattam • •' 
ket Bival ökrevei s azak után Nagj fa hazaér 
keszitett Tajigakkal egjetemben [Adámos 
EMLt]. 

fahozatás fahordatás; căratul lemnelor; 
tragen. 161411616: fa hozatasban minden 
nyoltz ökrü szeker fatál fizettem húszon ött 
[ K v ; R D L I. 100]. 

fahozó 1. fahordó; fahordásra használt; 
pentru căratul lemnelor; zum Holztragen Ç 
braucht. Hn. 1644: adot . . . eg j Nilas Földet ** 
Pa hozo uton alol [Balavására K K ; SLt 15. B. 
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2. ~ kaláka kalákabeli fahordás; clacă pentru 
căratail lemnelor; gemeinsame Arbeit für Holztra-
gen. 1730: Felesegem fŏzŏn sert kerjen fa hozo 
kalákát [Somlyó Cs; Ap. 4 So János deák Apor 
Péteméhez]. 1771: a midőn Tekintetes Ladányi 
István Ur(amnak) a . . Mező Madarasi Reformata 
Ecclesia Erdejeből faliozo kalakája volt az Medve 
István eö Kigyelme ŏkrŏ se meg sem szakadott 
se edgyikis le nem eset meg sem sántult [Mező-
madaras MT BK. Nagy Márton (42) ns vall.]. 
XVIXI. sz. v.: Tompa Ádám Ur fa hozo és fono 
kalákáját meg tisztelő alkalmatossággal történt 
verekedés után azon Nemes Házból erőszakos 
hatalommal a Musikást Rádully Ferencz rántá 
ki az Asztal mellől [Kisborosnyó Hsz ; HSzjP]. 

fahullás hulladékfa; căzäturi de copaci ; Ab-
fallholz. 1869: az úrbéreseknek szombati fájok 
járt melly fa hullás és elérett veszendő fákból 
szolgáltatott ki [Csöb U ; Told. 21]. 

'al fa-, fából készült; de lemn; Holz-, aus 
Holz. 1680: ezen szeker szinben . . . tálaltunk 
Egy ŏrŏg beres fakó szekeret minden fai appara-
tussával [A. porumbák F ; K v L t Inv. 25]. 

íái fai ; de pomi ; Baum-. 1823: A Fáji Her-
nyók le takarittatása [Dés; DLt] . 

fa-illetőség fabeli járandóság; retribuţie ín 
lemne; Holzbezüge. 1868: ha belé nem egyeznek 
a ' falusiak az erdő osztályba, legalább azt meg 
kell kívánni, hogy a' mi fa illetŏségünköt egy-
szerre adják ki, 's azt az erdő pásztorok legyenek 
kötelesek őrizni, inig rendre el hordatjuk — lás-
sák ők bel birtokosokul ha szekerenként viszik is 
haza osztály nélkül magok illetékeket [Szu; Pf 
Gálffy Sándor lev.]. 

fa-Imaház casă de rugăciuni din lemn; liölzer-
nes Bethaus. 1857: A helység közepén egy kis fa-
^maház nádfedéllel, romladozott állapotban, mel-
lette egy falábon a kis csengettyű lehet 100 fontos, 
sövény kis kerítéssel körítve [Benedekfva Sz ; 
ETF 107. 25]. 

fái-mogyoró mogyoró ; alună ; Haselnuß. 1816: 
I?ái Magyaro [Bányabükk T A ; MkG]. 1838: Kül-
detnek Nyiresről Hosszufalváraa . . . egy véka fái 
mogyoró [Nagynyíres Szt ; TKhf I. 15. — •Kő-
várhosszúfaluba (Szt)]. 1848: két véka fái mogyoro 
[Görgénysztimre MT Born. G. X X I V d ] . 

Az előfordulási helyein egykor bizonnyal közkeletű földi tno-
tyoró 'burgonya' nevétől való megkülönböztetésként lehetett 
használatos a címszóbeli jelzós forma. 

fáin 1. fájin 

fa-íróasztal birou din lemn ; hölzerner Schreib-
tisch. 1853: Egy bronzirozott fa secretair, mely-
ben aprosagok vágynák . . . Egy bronzirozott fa 
iro asztal, réz labbal [Mv; TSb 4]. 

faj 

fa-iskatulya fadoboz; cutie de lemn; Holzschach-
tel. 1742: Egy fa Iskatula és abban tizennyoltz 
darab levél, s egv Sellyem keszkenő [Kisborszó 
SzD ; TL. Kifor fam. lelt.]. 1787: égy fa Iskotullya 
melyben a Gyöngy áll [Mv MvLev.]. 

fa-iskatulyácska fadobozocska; cutioară de 
lemn; Holzschäclitelchen. 1717: Egy körökös (!) 
Kapszátskáb (an) foglaltatnak 3. Fekete Fut-
raljkáb(an), két Perspectivum . 4. Egj kis fa 
Iskatulatska. Tojás formára tsinált rezes Pixisetske 
. . . 6. Porn(a)k való Palatzkotska . . . 9. Csontbul 
valló Pugillaris Kŏnyvetske [Nsz/Fog.; REkLt 
II. Apafi Mihály hagy.]. 

faistálló grajd de lemn; Holzstall. 1777: egy 
jo nagy alkalmatossagu Fa Istálló [Dés; K s 79 
Dési ház pere 222]. 

faj 1. fajzás, ivadék; progenitură, pui (de atii-
mal) ; Brut. 1679 Szürke . . . Török Kancza 

Szürke, faja az fen irt Tőrők kancza(na)k 
. . Szürke, faja ugyanazon Török Kauczanak 

[Fog. ; UtI]. 
Szk : ~át nem veheti kb. tiszta fajzása/ivadéka 

nem lehet tőle. XVIII. sz. eleje : Ha lehet Őrőg 
Men Lovat ne vegy ă Menesedbe, mert fáját 
( ! ) nem veheted [JHb 17/10 lótartási instr. -
A teljesebb szöv. 1. emelit ab] vmilyen ~a 
esik vmilyen ivadéka származik. XVIII. sz. eleje 
akarmelly Szép légyen is a Kancza, de ha rut 
a' Ménlŏ Szép faja nem esik [i.h.]. 

2. soi ; Sorté. 1860 a náznánfalvi Berzenczei 
féle szőlőhegy . . . , itt a tők sorban vannak, min-
den faj csapkaróval ellátva [Benkő, Mszlsm. 14]. 

3. fa j ta ; rasă; Rasse. XVIII. sz. eleje: A 
kancza fajra à jo mely tempore coitus bal félre 
meg nézi à Lovat, mert az ollyan mind Szőrire, 
területire virtusságára à Mén lolioz fajzik [i.h.]. 

Szk : anglus ~ angol fajta/telivér. 1761 Szürke 
Deress Anglus Faj, szamar orr módra, kévéssé 
piross forma orrú belyeges őrőg Kancza | Fe-
kete Szőrű®, melynek a Farka tővin egy kevés 
Fejerség laczik a Homlokán egy Tallernyi Csillag 
Anglus faj belyegetlen 1 [Branyicska H ; JHb 
X X X V / 3 9 . 13. — aTi. csikó] * Bucefalus 
1761 Fejer Fakó fekete Farkú Serénnyű, a negy 
labais térdig fekete Bucefalus faja (!) bellyeges 
nagy Serennyű őrőg kancza | Seregej Szürke szűr-
ke Farkú Serenyű, Dobos nevű a' Bucefalus 
faja bellyeges őrőg kancza [uo.; i.h.] havasal-
földi ~ havaselvi fajta. 1747 Két esztendős 
havas alföldi faj ökör bivaly tulok [Marosszt-
györgy M T ; Kornis 23. X X I I b ] # spanyol ~ 
spanyol fajta/telivér. 1719 En Czegei Vass Mik-
les alkudtam es vőttem hitelben Sogor Uramtól 
Lengyelfalvi Orbán Elek Uram tol egy szarvas 
szőrű Spanyol faj paripát Tizennyolcz Arannyon 
[Mezőméhes T A ; Wass]. 1761 : Barna Pej Spa-
nyol faj Csillag â Homlokán bellyeges őrőg Kancza 
[Branyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 15] * török 

1761 Piros Pej fekete farka Serennye daros 
Derekú gőmbőlyeg faru, Tőrők Faj béllyeges* | 
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ket hátulsó lába szár Tőrők faj bellyeges őrőg 
kancza [Branyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 1 4 - 5 . 

*Ti. kanca]. 
fáj 1. a durea; schmerzen, woh tun. 1572: 

hogy az kezeep vczan Ala Megie(n) volt fayni 
kezd a Laba, vgy annyra hogy le kell wlny [ K v ; 
Ţ j k III/3. 860]. 1573 : Katalin Rostás Antalne 

vallya hogi Eotet kwlte volt az Santa azzon-
ember pole vyzert gemes Annahoz hogi kerne 
Mert hasa fayna [ K v ; i.h. 68]. 1584 a’ vízbe(n) 
Lúgot chinalwan a’ feyet Mossa volt, es a' Mosasba 
Az zeme fayni kezd ki miat annieba Iutot hogy 
mostis haliogh Az zemen [ K v ; TJk IV/1. 247]. 
1599: kérde(m) ha fay az seb [UszT 13/110]. 
7637 szanto Martonnak az eggik szeme fai vala, 
de az másiknak nem vala akkor semmi gondgja, 
az uta(n) ozta(n) hogj eret vagatot a homlokán 
haliam . . . , hogj nem lat szanto Marton eggik 
szemevelis [Mv; MvLt 291.97a]. 1765: nem 
annyiban fáj néki ä feje mint egyébb teste [Torda; 
TJk V. 260]. 1797 : tréfából azt is kérdeztük 
eo kglmétől, hogy ha fájt e ' mikor meg ütegettek 
[Náznánfva M T ; Berz. 3. Fasc. 3. N. No. 21]. 
1839 Anyám ma reggel rosszatskán volt, — 
gyomra szája fájt, és hányás erőltette [ K v ; 
Pk 7. Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. átv lelkileg bánt, gyötör ; a frămînta sufle-
teşte, a chinui; quälen. 1585: Mathias papnç 
Chatus ázzon' valasza . . . Mykoron Enyeden 
Aldozo Sokadalmaban volnék Menek En az En 
Anyammal . . . Szabó gergelnehez, ky annak 
előtte az En Batyamnak Nagy ffalwy Mihal 
Papnak felesege volt . . . ielente ezt Zabo gergelne, 
Jo Chatus ázzon', kirlek az Istenirtt hogy ez 
gyermekett Laczkott v y d el, mertt in semi kép-
pen nem tarthatom vramtol, Nem akarom hogy 
az gyermekett rongallya . . . eligh ha en maga-
mat rongál: Nam Attyafia kegyelmednekys ez 
gyermek, hyzem Nekedis fay az w niomorusaga 
[ K v ; TJk IV/1. 487a]. 1603 Buday Mihály 
Deák vallia Benedek . . . nem akart Innya 

Annok vthanna esmet itallal kenalta hogy 
nem akart Innya tehát Arcúi chyapta Darabos 
Balas fajdossj Benedeket, es vgy mondotta Be-
nedek hogy bezzeg igen fay az zywem ez Arcul 
chapason [ K v ; TJk VI/1 . 667]. 1605: Az . . . 
eosteol marat eoreoksegem felöl megh kerde En-
gemet®, mellik eoreoksegh felöl felelteczj te, az 
kiben laktale, en m o n d á m : hogy ne(m) az felöl, 
mert az ennekem nem faj hane(m) altal az patako(n) 
kj uagio(n) meljben So vago András Lakik [UszT 
20/41. — *Ti. az alperes a felperest]. 

fájaitat fájlal, fá j tat ; a-1 durea; über Schmer-
zen klagen, Schmerzen in einer Sache verspüren. 
1781 : Szegény Uj Várit az estve ki lelte az hideg 
az ej jel forrosága volt, mert már az oldalat fáj al-
tatya | Marisko . . . nem is fájaltattya az Vé-
konyát [Sáromberke M T ; TSb 13 Bethlen Zsu-
zsanna (78) lev.]. 

fájás durere; Schmerzen, Leiden. 1687 Adaniko 
gjomra fájása hihető attól va(n) hogj az csecstől 

el valt, s változik természete [Ap. 6 Káinoki 
Sámuel feleségéhez Nagybányáról]. 

fajd nyír/siketfajd; Tetrao urogallus; cocoş/ 
găină de munte; Birk/Auerhahn. 1570 Ifiabik 
Iweges gĕrgh vallya Egnap ( ! ) Mykor Eotet 
ferdeos kelemen fayd leony hyttha volna 
Jeotek zamosfalwara [ K v ; T J k III /2] . 1722: 
küldettem Fajdot 2 | In(n)en kŭldette(m) . . . 
fogoly madarat, és edgy fajdat, őzetis edgjet 
[Fog. ; K J Miss.]. — L. még fajdtyúk al. 

fájdalmas I. mn 1. átv is f á j ó ; dureros; schmerz-
haft, schmerzlich. 1590 : Amy Nezy a faydahnas 
zyweo vraim kewansagokat, halaztiak eo kgmek 
varosul Ne(m) az eo kgmek bozzusagara, hane(m) 
az Zaz vraimnak tawol voltokért egy kichid Ide-
igh [ K v ; T a n j k 1/1. 140].7627 Megh tekintŭe(fl) 

Biro Gellien Imreh vramnak eő kglmenek 
. . . sullios tereh wiseleset es hogj ennelis 
inkab niavaliaja ės beteghsege eő kglmenek u e 

eőreghbedgiek; hanem inkab keserwes es fajdal-
mas szywe megh enjheődgiek. Azért megh enget-
tek eő kglmek hogj az Templomba(n) . . . temet-
tessek, az Istenben el niugot Gellien I m r e h n e 

Aszoniomnak holt Teste [ K v ; i.h. II ] . 1703 
Tekintetes Fő Kapitánny Urunk (na) k és az nemes 
szék(ne)k, alázatossán Istálunk Méltóztassék Kgl-
metek ez iránt való meg Terheltetésűnkett s 

Fajdalmas megh bántodásunkatt Attjai kegje* 
Szemeli Tekintetbe venni és Istenessen megh 
orvosolni [Fog. Utl ] . 

2ŝ fá jós ; care doare; krank, weh. 1572 : Markos 
Antal vallya, hogy . . . az kezeep vczan Ala 
Megie(n) volt fayni kezd az Laba . . . , tanitya 
erre Seres Martonne hogy zedye(n) három ZemeteU 
három kapza foltot es főzze Meg a leűeŭel Mossa 
a faydalmas helt es Az kapczat kösse rea, ha 
valaky hazahoz keereo kerny Jő Semmit Ne 
aggion Neky [ K v ; TJk III/3. 86c]. 1595 Kakas 
Istwannal vagyon ezer forint Adossagh ki-
nek szaz forintiat Az Relicta vegye fel, es az 
leanikanak fajdalmas zemet gyogytassa vélte 
[Zsombor K ; SL]. 7600 : az fel zemenek semm* 
niawaliaia ne(m) wolt . . . , hanem Chiki Agotha 
ieöwe oda s monda Albert Palnak, Pal vram had 
chenaltassak aniammal Zemedbe walot, bar chak 
haromzor erezzek bele meg gyógyul. Az nap flZ 

faidalmas zembe erezte, mas nap abbanis a ki' 
nek semmi niawolliaia ne(m) wolt es ugy weze 
ki az ep zemeis [UszT 15/124]. 1637: Szaŭto 
Marton egj kor monda hogi megh keöppeö" 
leözteti magat, s eretis vagat az homlokán mert 
igen fajdalmas az egyik szeme [ M v ; MvLt 291* 
104b]. XVIII. sz. eleje: Mihelyt a ' lovad i * a t 

ŭt azonnal a' fájdalmas lábát tekerd meg a' téſ-
ditŭl fogva Szár középig Szíjjal ä nyűg erin, ha 
ér vago vasad nincs kés hegyivel csinaly ape*-

túrát [JHb 17/10 lótartási instr.]. 1778: Az oldal 
fájásbanis a’ fájdalmas hellyet kötözni különösed 
hasznos [MvÁlt Mátyus, ConsSan., gub. fi' 
Színi Karola ldjegyzése)]. 
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3. (lelki) fájdalomra való/fájdalomból eredő; 
jalnic, dureros; schmerzvoll. 1603: Az Eorzesnek 
dolgayban vagion faidalmas panazolkodas az ze-
genj Eózwegyek es Aruak keozeott, Jelentik 
sok '•tereli viseleseket [ K v ; TJk 1/1. 459]. 

4. fájást/fájdalmat okozó; care provoacă du-
rere; schmerzend. 1831 találtam a bal kö-
nyökének belső felén három Czolos hoszusagu igen 
fájdalmas ütést meg Szederjesedve és meg da-
gadva [Mv; Berz. 21]. 

5.' gyötrő, kínzó ; chinuitor ; quälend, schmerz-
lich. 1720 : minému fajdalmas nyavaljakban va-
gyok annak Írásával terhelni az Urat nem akarom 
[Szentlélek Hsz; Ks 96 Apor Péterné Káinoki 
Borbála Haller Jánoshoz]. 

6. átv sértett; jignit; beleidigt. 1604 Far-
kaslakj Attiankfiaj rank wtenek . . mig 
teobbinknek hire leon benne egj Attiankfiat 
1''arçzadj Czeriak Ferenczet le verek, taglak vag-
dalak kin het seb eset vala, holt eleuene(n) hagi-
Ua(ń) giano mellett azt mongiuk . . ., liogj Far-
kas laka falua Commissioiabul czelekettek rai-
tunk . . . menczek magokat . . . hogy ne(m) eo 
akaratiokbol eset raitunk, mert ha ne(m) mentik 
magokat, annak az faidalmas. Embernek faidal-
mat raitok keresswk [UszT 18. 7 3 - 4 ] . 

átv sérelmes; prejudicios; schädlich. 1610 : 
énnekem haroin szeker szenam uolt ugian ezen 
vagasi hatarban . . . ki el ueszet ennekein fai-
dalmas gianakodom hogy az kgtek marhaia 
ette volna megh, mert chak egi szeker derekkai 
kaphattam megh benne [UszT 4. 7]. 

11. fn sértett/szenvedő fél; prejudiciat; Be-
leidigte. 1807 5. vagy 6. forintok fizetésével, 
meg békellett volna a Fájdalmassal [Szászfenes 
K; KLev.]. 

fájdalmasan 1. ~ érzi fá j ; a durea; scliinerzen. 
1840 Nagy Mihály . . találtatott e’ szerent 

a Kar Csontnak feje és Váll Lapotzka meg 
Vagyon Dagadva és fájdalmasan érzi, — ugy 
annyira, hogy most actu elegtelen vélle a szokott 
munkás életett follytattni [Dés; DLt 848c]. 

2. átv fájdalommal, fájó szívvel; cu durere, 
Cu inima îndurerată; mit schwerem/wehem Her-
Zen. / 7ö/ Az I Anya fajdamason hallya hogy 
odiose formálta vólna a magal p(rae)tensioját ho-
°t azért hogy törvényesen kivánja a ma-

cáét és maga aquisitumit maga reszire ki adat-
tatni 's kiszakasztani, azért nem lehet ódium (m)al 
vádolni [Hsz; BLev.]. 

fájdalom 1. testi fájdalom; durere fizică; 
phmerz. 1584 Bekessy Janosne Borbara vallia 
hogy ieot vala hozzam ez Zabo Cato betegse-
Kemben es be keote, mikor a faydalmat es bu-
ueosseget à keotesnek nem zenuedhette(m) wolna, 
8°nozt mondek Neky Meg zidogatam [ K v ; TJk 
*y/l. 219]. 1606 szent Jacab nap tajat cziaka-
maual verthe meljnek faydalmath. . . . 
Î em akartha volna huszön (!) Eot forinterth 
I az mit eö az A. chelekedett . . . osuat Ianoson, 
Azért valami faidalmat Intental Arrúl eón hi-

fájdalom 

tiúel ket forintot vehet [UszT 20/161, 205]. 1620: 
Actor ad una Szentgyörgyi Molnár Istuan Beldi 
Kelemen Vram Jobbagya, p(ro)clamaltata Koz-
masi Kwsseb Mihály Petert az breuisre in-
tentaluan azt hog ötöt artatlanul le vagdalta 
volna mellynek fajdalmáért ad f. 25 keresi [Zsö-
göd Cs; BLt 3]. 1647 : Veres Gergelj citaltatua(n) 
Molnár Peter new Iffiw leghent inuasioiaert, es 
megh vereseert Minor potentiat faidalmaert szaz 
forintot felel hozzaia [Kv ; TJk VIII/4. 234]. 
1682: Minekokáért énis mind űdeom Szerént 
immár, s mind penigh gyakorta való beteges, 
nyavalyas voltomhoz kepest annyivalis inkab 
keozelitven utolso orámhoz, â mint hogy néha 
testemben, ahoz sietteteo nyavalyákat, s fáidal-
makat érezdegelnys kezdettem [Kv ; RDL I. 
160]. 7702 egy katona . . . egy jobbágyát meg 
vagdalta ., ez is az ő fájdalmáért és félszegsé-
giért praetendál flór 12 [Gysz; SzO VII, 110]. 
1712 : Üdösb Bernad János rátámadott Kolcsar 
Andrasra, Lázár Ferenc jobbágyára, verte tag-
lotta, a verésért potentián fájdalmától borbélynak 
való fizetésétől tartozik contentálni Kolcsár And-
rást [Szárhegy Cs; EHA]. 1726 : az én Jo Istenem 
kegjelmességéből az én életemnek rövid napjai 
nagjobbára elfojtanak nem kűlőmben mint az 
folyoviz, és az kik már hátra lehetnének is többire 
fajdalmakkal tellyesek es nyomorúságosak [JHb 
X X X V . 21. Jósika Imre végr.]. 1744 : (Szakáts 
Fiiepet) kegyetlenül meg verték volt melynek 
fájdalmát hallottam hogy it hordozta nagy 
nyegéssel [Gyeke K ; Ks]. 1783: melly ütés 
miat feje el dagadván felettébb való fájdalmat 
viselt [Koronka MT; Told. 19/18]. 1813: Meg 
kivánnya azért a felperes hogy alperessi külön 
külön Constitutionalis kissebb hatalom bünte-
tésen marasztassanak, az felperesnek sérelmét, 
fajdalmat, költségét fáradtságát meg fordittsak 
[Dés; DLt 162]. 1840 Béli Sámuelt meg vís-
gálván Teste Sebére nézve . . . nem Halálos, 
hálált maga után nem fog okozni; mivel gyó-
gyítható, de fajdalmat a sebnek gyógyulása okoz 
hoszszas időkig a szenvedőnek [Dés; DLt 848b]. 

Szk s a fájdalmat fel nem venné el nem szen-
vedné a fájdalmat. 1590 : (A) raitom való veres-
ségnek faidalmat p(ro) fl. 25. nem vettem volna 
fel | verem hwllasitt, es testem fajdalmitt, kitt 
25 f l : fel nem wottem wolna, földre esesemnekis 
penaiatt (I) warom az tŏrwenjtŏl [UszT]. 1604 : 
Gagy Jstwan . . . az orzag vtan, hatalmasul 
Fegyweres kezzel chyakannyal ram tamadot, 
az chakant az feyembe vágta, ez feoldre le Eytet 
veremet ontotta . . . melynek faydalmat fel ne(m) 
veottem volna p(ro) f 25 [UszT 18/15]. 1648 : 
ez el mult vasarnap . . . raia tamatta(na)k . . . 
keuano(m) hogi conuincalodgia(na)k, az faidal-
mat fel nem ueottem volna p(ro) fl. 50 [ K v ; 
TJk VIII/4. 311] * ? fájdalmát refundálja kb. 
fájdalomdíjat fizet vkinek. 7699 (Az alperes) 
ellene (m) potentiosë feltamadott es kezebe(n) levő 
puskájával hátban döfött . . . hogy mardosott, 
harabdalt (I), veremet kiontotta in poena(m) 
mortui homagy . . . incurallyo(n) Insuper költse-
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gemet farattsagomot, fájdalmamatis si Juris erit 
refundalja [Dés; Jk 291a] * látja a fájdalmat 
elviseli/szenvedi a fájdalmat, vkinek fájdalomban 
van része. 1603 : Bizonisag dosa gergeljne Kobat-
falwy Orsoliazonj . . . wallia . . . Boldisar daniel 
azt monda peter deaknenak hogj azoniom giogicza 
meg kd az En giermekemet en pinzröl pinzre 
meg Elegittöm kegielmedet ha az jnas el megienis 
de en Jagazat (!) tezek knek, mert az En gier-
mekem lattia az faidalmat [UszT 17/30]. 

2. (lelki) szenvedés ; suferinţă psihică, durere su-
fletească ; Leiden. 1588: Tecet varosul hogy myes 
vigiazzunk, Seot amy ( ! ) Nagy zenwedeswnkreol 
zoltassunk Azért Biro Vram eo kgme Negied-
magawal tanacbely feleywel Az Waroshoz 
való Zerelmyert vgy Mutogassa megh az eghez 
orzagh eleót faydalmat, Niomorusagat az Waros 
zabadsaganak romlását az Iesuitak miath, hogy 

megh emlekezhessenek varosul az eo kgme 
zorgalmatos gondwisselesereol faradsagarol [ K v ; 
TanJk 1/1. 89]. 7595 az niomorult keosseg . . . 
nagi faidalomal sirassal kenzeritetik be adni adaiat 
[ K v ; TanJk 1/1. 264]. 1602 Lattiak az Templo-
mokban való temetes myat való zeornyeoseget, 

zegeny Attyankfiainak el takart testeket 
gyakorlatossaggal haniogattyak kawargattyak so-
kaknak lelky fajadalmokra ( ! ) [ K v ; i.h. 408]. 
1679 én erővel keveset tehetek; sŏt nemis kí-
vánok senkivelis izetlenkedni, könjŭ lett vólna 
kk hozzám jűni, es az dolgot meg jelenteni . . . 
nem terjedett volna az emberek elöttis ennyi 
busulásom szivemnek nagj fajdalmával [Ks 9. 
X X X I I I Apafi Anna lev.]. 1762 kiis hozhatná 
ki ezen jelekből . Lelke fajdalma nélkült . 
visel ősségét [Torda; T J k V. 94]. 1780 fajda-
lammal szemléllyŭk hogy kŭlemben foly az dolog 
[Torockó; TLev. 9/19]. 1853 mű itt e’ nyomorú 
világon, a’ fájdalom kínjaitol emésztve — bá-
jolunk az élet terheivel [ K v ; Pk 7]. L. még 
RettE 81 ; ŰjfE 5. 

Szk : szíve fájdalmával látja fájdalmasan/fájó 
szívvel tapasztalja. 1700 Mint hogy a' kőzőn-
seges Jora mind születtettűnk mind annak pro-
motiojára kötelessek vagyunk az hidis ollyan 
kőzőnseges jo lévén melynek periclitatiojat szi-
vünk fajdalmaval lattyuk, Végeztük azért unani-
mi consensu et voluntate hogy minden marhás 
ember hozasson egy egy szál jo fá t ; ki ki ereji-
hez es tehettsegehez kepest: a' gyalog szeresek 
penig 2. 2. nap munkalodgyanak ha kik penig 

magokat absentalnák toties quoties fl. 1 mulc-
taltassanak [Dés; Jk 303]. 

3. sérelem; injurie; Beschwerde. 1603 Ha ki-
nek valamj panazolkodasa aúagy Nyaúa-
llyaia vagyo(n) . . . adgya be . . . és magyarazza 
meg faidalmyt [ K v ; TanJk J/1. 451]. 1604 
mert ha ne(m) mentik magokat, annak az fai-
dalmas Embernek faidalmat raitok keresswk [Usz ; 
UszT 18/73 — 4]. 1606 az Kiralj biraknak pana-
zolkodoth volt Az Actor az raita chielekeödöth 
faidalomert [i.h. 20/144]. 

Ha. 1716 fájdolmit [Nagyida K ; Told. 22]. 
1736 : fájdalmamonn [Dés; Jk]. 

fajdisznó porc de rasă; Rassenschwein. 1763: 
Én Űdös Hegyi Adáma láttam azután nálla Má-
nyik ánal itten egy esztendős Veres Szilágyi faj 
disznaját, ugy fekete Sertéssit is a veresset tudom 
bizanyasan hogy az Exp(onen)s Aszsz(on)y & 
Nga Záhib Sertés Csordájábol való volt [Désfv* 
K K ; Mk V. VII/1. 46. - a45 éves jb. bMezö-
záhon (TA) levő]. 

fajdkakas nyír/siketfajd ; Tetrao urogallus; c 0 ' 
coş de munte; Birk/Auerhahn. 1737 Bíró Uram 
poroncsolatyábol vettünk két Faj kakast De. 4o 
[ K v h ; HSzjP]. 1740 vettunk 17 madarat, egy 
nyulat, egy faj tyúkot es faj kakast m e l l y é 
ara fl 4//55 [Kvh ; i.h.]. 

fájdogál enyhén v. mindegyre f á j ; a durea 

puţin; sanft schmerzen. 1752 bizony vékottf 
egeségban (!) tőltem időmet, erőltetem magak-
éppen hogy nem fekszem, Semmit nem ehėte& 
az lepemet érzem, s gyomramat hogy nehéz s 
fajdágai [Szentdemeter U Ks 83 Borbándi Szabó 
György lev.]. 1837 gyomra szája ottan ottatj 
fájdogalt [ K v ; Pk 7]. 1841: nékem fájdag*1 

a' fogam, 's ismét kissé a' torkomis [ K v ; Pk '\ß 

1850: nekem csak a' szemem fájdogál ' 
Pk 7]. 1851 nekem a' szememis ottan otta11 

fájdagál [ K v ; Pk 7]. 1852 két hét ota kinlodoflj 
jobb karomban 's kezemben a' rheumatismussft 

már most valamivel jobban van, de csak' 
ugyan mégis fájdogál biz az, az írás meg épp^ 
nehezen megy [ K v ; Pk 7 J . 1853 csak fájdagalo»K 

szemein ( ! ) a' sok irás olvasás miatt |Kv Pk 'J' 

A beiktatott adalćk többsége e gyak. igében is a képzői 
~l előtt az eredetibb(?) rövid hangzót őrizte meg IX-
Horger, MNyj 142; Bartha, MSzók. 29]. 

fajdos süketfajdban bővelkedő hely ; r e g i ^ 
populată de cocoşii şi de găinii de munte; 
an Auerhuhn/hahn. Un. XVIII. sz. eleje Fajd*5 

pataka [Jegenye K ; KHn 207]. 1754: A ' M ' 
dos alatt [Tötör SzD ; EHA] . 1764 innen & 
igyenessen az Fajdos Patakára [Jegenye K ; K&11 

207]. 1813 A ' Fajdos megett a ' szen egetőb(eW 
(sz) [Egeres K ; K H n 193]. 1837 : Fajdosba 
tilalmasba tartott erdőt (!) le vágásra meg Íc ' 
lentek [Egeres K ; EHA]. — L. még KHn Mu*-

fajdtyúk a süketfajd nősténye; găină de muo te 

(femela cocoşului de munte) ; Auerhuhn. 1595 
(Az) Boryú húsban főztünk, és siittűnk 1 
tyúkot süttue p(ro) d 9 | Harmadik taal etek 
Sült fay ttyúk | Küldettem . 1. faytyūk0.1 

p(ro) d 9 [ K v ; Szám. 6 /XVIIa . 1 3 - 4 , 157 W 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1599 Estue kesej* 
iutat eò nagysaga Batori András u i t tw^ 
ayandekot 1 Faytiukot d 14 [ K v ; i.h. 8 /XH 1 ' 
5 Szabó András sp kezével]. 1703 küldötte*1. 
Ngd(na)k negy mogyorós tyúkot, és három 
tyúkot, Latya Isten többet küldöttem vólna, d“j 
bizony nem kaphattam nem is Láttam anflf 
többet ez iden [Kászon; KaLt Apor István 
Kászoni Imreh Diák lev.]. 1735 : ket faj tsuke*1 
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(!) attunk de. 60 [Kvh; HSzjP]. 1740: Biro 
Uramnak fizettünk 23 madárért, két faj tyúkért 
egy vad páváért . . . 6//53 [Kvh; i.h.]. 1830: 
Tyukak Fáityukak, Fátzának, Nyirfaidak 
[DLt 529 nyomt.]. 1860 1860dik évi September 
lén a ki töltött állatok és neveik . . . 1 Medve 
Bocs 2 . . . 14. fogoly madár 2. 15. fenyő madár 
2. 16 fai tyúk 1 [ K v ; Ujf.]. - L. még fajd és 
fajdkakas al. 

fajfok fajzat; progenitură; Brut. 1781 Testis 
Catharina Mátéfi consors quondam Andreas Szabó 
libertini . . . fatetur . . . szollá nekem az . . . 
Aszony, édes jo Emberem mondja meg kend 
nekem, mint és mivel mocskolt engemet az a ci-
gány fajfok, kuldus [A.csernáton Hsz. HSzjP]. 

îájin 1. finom; f in; fein. a. kelmeféléről, ru-
házatról ; despre stofe, ţesături, îmbrăcăminte; 
von Text üart/ Bekleidung. 1763 Igen fein felső 
gyolts imegek 3. Wég fein Czerna kötés [Nsz; 
Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes lelt.]. 
1765 öt fajin ing kettő tászlis [Torda; Pk 2]. 
1768 Vékony fáin Strimfli két pár [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 109]. 1771 Fain Silesiai Gyolts 

Egy darab Lengyel gyolts sing 14 [Nagyida 
K ; Told. 19]. 1782 voltanak fáin ágj Leplei 
[Mv; DLev. 4. X X X V I ] . 1787 Három vagy 
4 sing igen fein Slésiai Gyolts egy darabban [M.-
fodorháza K ; RLt Somai Sándor ellopott por-
tékáinak jegyzéke]. 1797 négy fajin karton párna 
halyak [M.köblös SzD; RLt] | 2 sing fáin suj-
tásos patyolat [Mv; Bál. 71]. 1806 1 vég Fáin 
fekete bakatsin | 8. Sing Fáin fekete borsos posz-
tó 1 1 / 8 Sing borsos poszto [Mv; Told]. 
1810 4 1/2 Sing fain Szederjes Poszto [ K v ; 
Hodor lev.]. 1812 Asztal némŭek . . . fajinak 
Úriak lésznek [Jára MF; Pf Nagy Lázár lev.]. 
1817 Egy kender Vászon Fajin Lepedő, varatos 
hajtással Rfl 1 [Mv; MvLev. 3 Simonffi Zsuzsa 
hagy.]. 1823 Fein sujtásos Anglus Valisz Iberok, 
vapőrrel fel czifrázva [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 
1824 Egy Tisztességes fain kordován Csizma 
[Zabola Hsz; HSzj]. 1825 A legfáinabb vagy 
is Retze Czérna [DLt 986 nyomt.]. 1835 24 
Sing feinabb szürke Poszto [Born. O. Ia]. 1838 
tizenket fersing kettő viseltes a’ többek fáinok 
[Szentimre MT; Bál.]. 1848: egy fájin posztó 
iájbi csinálása lf 40 [Kv ; Újf. 1]. 1848 k.: Egy 
fájin pijhe párna [Kisesküllő K ; SL]. 1851 
2. Nagj Fájn keszkenő | Fajin vékony pergált 
fersing | 3om sing fain fejér flanel [Dés; DLt]. 
1852 : Egy fajin és két vendég párna [Görgény-
sztimre MT; Born. F. VlIIb] . 1861: világos 
drapszin Peruvien fain [Kv ; LLt]. 

b. ételről-italról; despre mîncare, băutură; von 
Essen-Getränk. 1788 2. átalag fein Szilva égett 
bor pecsét alatt [Szentmargita SzD; Ks 67. 47. 
27]. 1793 ; küldettem fáin borokat | az Ételek 
ls mind fáinobbak . . . vóltanak mint egyébbkor 
[Koronka MT; Told.] | a’ Szöllönek Savanyúsá-
gát ki vévén az déér Szörnyű édes az Mustya 
• • • fain Borok lesznek Motsollyán [Mocsolya 

fájin 

Sz; IF 36 LevK 255]. 1795 Egy általag fáin 
Urmŏst . . Egy altalog fáin oh bort [Ádámos 
K K ; JHb X I X . 50]. 1800 Somlyai Fáin jo 
Boromat benn tiltatták [Dés; DLt]. 1827 Bort 
csak abban az esetben vegyenek . . . , ha ugyan 
faint kapnak, s jutalmason [ K v ; Pk 7]. 1839: 
1/2 font fein kávé | 1 font leg feinab tsokolládé 
[Körtvélyfája MT; LLt]. 1847 iszunkis mind 
a' hányon vagyunk, mint a' csap még Trézsi is, 
mert nekiis jol csusz a' fáin űrmős [ K v ; Pk 7]. 
1854: 3 font fáin kuba kávé [Bet. 3]. 

e. gyümölcsről; despre fructe; von Obst. 1802 
k. : Húsos szilvába oltott igen fain Kajszin Baratz-
kok [Kv ; IB. Létzfalvi Szatsvay Sándor]. 1817 
A Daru Hegynek az alját szöllö, és fáin nagy 
szilvafa tsemetékkel bé ültettettem [Héderfája 
K K ; IB. Veress István tt lev.]. 1835 oltott . . . 
afféle fain körtve és alma fákat [Zsibó Sz; WLt]. 
1852 Éppen tegnap valék a' Bodor Pali kert-
jében, 's rendeltem meg magam és Miklós szá-
mára 100 darab igen fáin szőllő fajt, — nagy 
része frantzia muskotály [Kv ; Pk 7]. 

d. őrletről; despre măcinătură/măciniş ; von Ver-
mahlung. 1787 : 2 font Becsi fain Porr [Mv; 
Ks 72. 55], 1797 (Vettem) Aradon 4. Mázsa 
fáin Munt lisztet 22 Rf [Lunka H ; Ks 108 
Vegyes ir. 49]. 1814 : ezen 'Sakba . . . leg fájinab 
harmat liszt vagyon . . . a többi Fejér Cziponak, 
de azis igen fáin [Nyárádsztbenedek M T ; Told . 
6. 1776-1815 Barabás István lev.]. 1822: 
tartozni fog egy font fain Puska Port adni 
[M.köblös SzD; RLt]. 

e. anyagokról, berendezési és más tárgyakról; 
despre materiale, mobilier şi alte obiecte; von 
Materialien/Einrichtungs- und anderen Gegenstä-
den. 1761 : Az Aszszony Házában . . . Fajin 
Ónos Bokajok On Fedelekkel edgjüt Nrö 6 [Szent-
margita SzD; Ks CII. 16]. 1763 : Két fein árnyék 
tartó [Nsz; Szer. özv . Harsányi Sámuelné Tisza 
Ágnes lelt.]. 1779/1793 : adott egy fáin Medve-
bőrt [ K ; Somb. I]. 1780: Az Exponens Gróf 
Ur E ŏ Nga a többek kőzött igen fain és drága 
győngyőkőtis ajándékozott eo kgelmének [BK. 
Beniamin Orosz de Sárd (20) ns vall.]. 1785 
egy kontz fein Papiros — 18 [Cserei Heléna jk 
7a]. 1793 (A) Grof Ur ő Nga egy fáin fegyverét 
én egykor nagy nehezen ki nyertem volt ő Ngátol 
hogy véle járjok [Koronka MT; Told.]. 1795 
Egy pár fáin Beretva kés tokostol [HSzj beretva-
kés al.]. 1796 : Egy pár igen fein Anglus kis ollot 
vettem Grof Bethlen Ferentznének Lipsiában Rfl 
2 x 3 0 [ETF 182. 72 Gyarmathi Sámuel költség-
jegyzéke]. 1798 : 7 játék fainab kártya xr 42 
[Déva; Ks 73. 74. VII. 137 1/4]. 1807 : 1 fáin 
Gyertyatartó Árnyékkal [Mv; Herz. 7 Fasc. 
69]. 1816 : a’ leg fáinabb tajték [DLt 456 nyomt.]. 
1820: Edgy pár veress virágú, Aranyas szájju 
fein portzellán Findzsia [Mv; MvLev.]. 1823 
fain Anglus tő [ K v ; SL]. 1824 Két Sűltes hosz-
szuko Prágai fain Tál [Fugád A F ; HG. Mara 
lev.]. 1831 : Három darab sima fain fertállyos 
karafinák [Mv; MvLev.]. 1832: 14 darab bri-
liantirozott kés palló . . . Egy darab tornyos 
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kés palló fáinabb, brilliantirozott ( !) [LLt]. 7839 
Vagyon egy fain festet ágy a mely meg ér fr, 
2á xr 30 [Szászfalu Hsz ; HSzj] . 7840 1/2 Légej 
Puskapór — nem a leg feinabb [Bet. 3]. 1841 : 
Égy fein Mátrátz Lo Szőrrel töltve. Egy más 
ordinár Matratz gyapjúval töltve [Egeres K ; Ks 
89]. 1843 : kezéből egy fáin zatskot ki ragadtam 
[Bágyon T A ; KLev. 7]. 1848 k. : Egy kitsiny 
kávés Maschina fájin rézből való [Kisesküllő K ; 
SL]. 1850 : Egész rendbeli fáin prágai porczelán 
edény, tálok, tányérok . 26 vft 15 xr [Algyógv 
H ; Born. F. Ii]. 1861 51 darab fáin Petyke 
gomb [ K v ; LLt]. 

f. építményről és tartozékairól; despre clădiri 
şi accesorii ; von Bau und seinem Zubehör. 1798 
fain kő pintze [Malomfva U ; UC]. 1808 Ta-
láltatott egy Sajtó szin fain sajtóval | égy fain 
geines Kut | Egy fáin Csűr [Kiskend K K ; Hr]. 
1811 Egy Fájin kis Budatis csináltotam a há-
zombol Nyilik ki az ajtója egy kis folyoso forma 
és annak az végiben jo Budám [Konkolyfva 
SzD; Ks Gr, Kornis Anna Kornis Gáspárhoz]. 
1821 : Épittetett egy nagy kő házatt . azután 
a Csűrt . . . az fundamentuma kőfal oszlapak 
. . . fain záros Ajtaja [Sorostély A F ; Ks 79. 
74]. 1837 Egy Fáin Jégverem [M.gombás A F ; 
TSb 20]. 1849 : Tiszti lak . . . ajtai . . fáin bo-
ritatt Zárokkal [Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

2. igen jó, kitűnő; foarte bun, exceptional; 
hochfein, sehr gut, ausgezeichnet. 1763 Providus 
Stephanus Rádully, Inquilinus (60) . . . fat(etur) 
. . . pasztoroltam az magam egy fain Lovátt 
[Altorja Hsz ; HSzjP] . 1768 : Fajin vadasz kürt 
[Marossztgyörgy M T ; Ks 23. X X I I b ] . 1781 
Egy fein Bitsok [Mv ; Told. 9a]. 1802 fáin Lészás 
és tapaszos kert volt [Mezőbánd M T ; Hr 3]. 
1830 : Kispál Ur a’ j ŏ v ŏ héten bé fog jŏni bár 
te is milyen fájin szán ut van bé futnál vélle [Kv 
Pk 6]. 1844: Azon erdő . . . mostanában fájin 
fiatalos | a legfájinabb fijatalos állapotba vagyon 
[Selye M T ; D E 4]. 

3. f inomművű; lucrat f i n ; fein bearbeitet. 
1660 egi öregh lábos pohár kin az Czimer egi 
fein sas, Chejti Ferencz nevejs rajta uagion [ K v ; 
R D L I. 145]. 

4. gúny derék; vrednic ; brav. 1806 dél előt 
igen fájin ember voltam, a Cicero epístoláibol 
exponáltam | dél elöt nem a leg fájinabb ember 
voltam egy Sugár Repetitiot mondottam s egy 
Letzkét az Antiquitásbol [Dés; Ks 87. Kornis 
Mihály naplója 337]. 1807: Letzkét tanultam Olosz 
ország Geográfiájából, de nem igen fájin volt 
[Dés; i.h.]. 

5. átv csiszolt, kif inomult; cizelat; geschliffen, 
verfeinert. 1808 Mit használ a' leg fáinabb ćs 
pallérozottabb nyelv is, ha a' Nemzet, a’ melly 
azt beszellette elfogyatkozik [J. Kemény, Coll-
Mss. Tom. X X X . Varia X I I ] . 

Ha. XIX. sz. eleje leg fáinabb [Becski]. 
A címszóbeli szó Erdélyben a szerk. gyermekkorában nemcsak 

nyj-i szinten, hanem a tájnyelvi színezódésfi városi köznyelvben 
is élt a továbbképzett, kissé játszi jell-û fájintos szárm-kal [1. 
erre MTsz, SzamSz, TŞzj] együtt. — Maga a fájin nyj-i szinten 
ma is szeres-szerte ismert, használt tájszó [i.h.]. 

fajinár ? lisztárus/kereskedő ; negustor de făinŭ; 
Mehlhändler. 1736 Búzás Benedek fajinár [Szász-
csanád A F ; ETF 208. 7]. 

E kétségtelenül román eredetű szónak a fenti jcl-t az átadó 
nyelvbeli mai jel-e tekintetbevćtelével adtuk. Minthogy azon-
ban egyetlen adalékunkba jb-nćv mellett foglalkozásjelöló minő-
sítésként került e szó, jelölhet valamilyen - a molnármester-
séggel kapcsolatos — más foglalkozást is. 

fájinféle jóféle, finom ; fin, reg fa in; fein. 1850 ' 
Azon kérem, hogy ezen Legén tői kii Ígyen nékem 
egy fertáj ris kását fáin félét, . fél font nád 
mézet fáin félét bizván az Urnák Sziivességibe 
tisztelettel maradtam tisztelője Pálffi Lajos [Tar-
csafva U ; Pf]. 

fájinság jó/szép rend; ordine/rînduialŭ buná' 
gute/feine Ordnung. 1812 a külsőket szolgál0 

Embereket Feleségem nem fogja tudokozni, csak 
a Lakó Házon Udvaron Telken lásson Uriságot 

. . . ha én eddig Kaalba51 laktam volna, eddig 
minden Urisagba fajinsagba volna [Jára M? * 
Pf. Nagy Lázár lev. "Székelykál MT]. 

fájínul finoman, szépen; fin, frumos; 
1790: Fáinul meg lakérozot kemencze 1 [Dévai 
Ks 76. I X . 24]. 1805 : mig Károly Letzkét mon-
dott addig tanultam 4 Szot, ere fájinul, de illet-
lenül, lármázva, vacsorálván le feküdtem [VéS> 
Ks Kornis Mihály naplója 63]. 1807 dolgomhoz 
láttam nem a leg fajinabbul [Dés; Ks 337]. 

fájklobnl ? kézisatu; menghină de mînŭ, u ' 
nealtă de strîns; Feilkloben. 1849: Négy fájklobn1 

[Dés; DLt puskaműv.]. 

fájlal 1. fájtat; a se plînge că-1 doare, a Sc> 

plînge de durere ; über Schmerzen klage*1, 

1593: Margit azzoni Molnár Gergelne vallia 
elmúlt niarban Aratas vtan Ieoue hozzam & 
Anna, es giomrat kezde failalni, kerdem teotfe 
mi lelte, ne tala(m) hasas volna, de eo tagadat 
teon | Anna Azzoni, feierdi Balintne vallia • • 
ez Azzoni igen failalta giomrat | Istók, Zilál1! 
János Inassa valia, Taűali eztendeoben az Nif*1 

Marton zolgaloia kezde failalni az labat [ & v ' 
TJk V / l . 339, 351, 383]. 1612/1613 Nagy 
solia egykor . . . az labat . igen failall1^ 
vala [Szászzsombor S z D ; K J ] . 1629 : az melly®1 

failalta, keoteoztúk valtigh [ K v ; TJk VII/3 ' 
102]. 1720 Szolgám . . . igen beteg inkab hiszem, 
hogy az hagymáz akarja meg környékezni 
az fejit fájlallya [Balázstelke K K ; Ks 96 S i m ^ 
Pál lev.]. 1767 : Az p(rae)tendált időben 
nap jo reggel Bukur Jánossal edgyütt Lévé* 
a vetőben mondá nékem hogy meg verték eŐte* 
azon Etszaka de én szemeimmel nem Láttom 
hanem a Hátát fájlojja vala [Betlensztmiklö5 

K K ; BK. Cseuteri Miklós (33) j b vall. Alexanctef 
Nagy de Sövényfalva kezével]. 1799 : az Apám*1 

meg ragadta, Utette, verte s a ' torkánál fogv® 
szinte meg fojtotta, térdivei tapadta, a’ melye 

máig is érez és fájlolja [Berz. 4 F 31 N. 2 ' > 
1812: Grantzki a' Grofot a’ magos kerek g ſ á ' 
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ditson meg fogván le gördítette, melly le gőrdil-
lésből nagy űteseket kapott kékség látzszván 
Térdén, a’ nyakatis fájlalta [Héderfája K K ; 
IB. Takáts Joseff (45) gr. Iktári Bethlen Sámuel 
tisztjének vall.]. 

2. fájdít; a face să doară ; Schmerzen verspüren. 
1618 én most is azféléktől* Nagyságod fejét 
nem fájlalom, lészen annak is ideje | Én, Ke-
gyelmes uram, ezekkel az Nagyságod fejét nem 
fájlalom, hiszem az Nagyságod jámbor szolgái 
mondják meg . . . , ha panaszt érdemlek [BTN 
103,115. - ®Panaszkodással]. 

3. sajnál; a regreta; bedauern. 1589 Vgj az 
keosseg ozton fel riada, laczik liogj cziak az 
ti borotokott faylaltatok, ne(m) az mi tera hor-
dozásunkat mertt vgianis az mi eokreonk es 
barmu(n)k erizj az tere hordozást ne(m) az tie-
tek [Szu; UszT. — aBetűkihagyással nyilván a 
rákövetkező h kezdetű szó hatására terh h.]. 
1593 Meg ertettek varosul biro vramnak eo 
kegmenek panazolkodasat, hogi az meli sacz, 
°stor adot feiedelmunk orzagaual eggiwt az mos-
tani wdeonek allapattiahoz kepest, magara ze-
ßeni keossegre es minden rendbeli zemeliekre 
Vetet, eo kegmek az tanachbely vraim failalnak, 
es velwnk eggiwt nem akarnak tolerálni, kit 
eo kegmek varosul igen neliez neuen veznek . . , 
de miudazaltal vgi maradhatunk megh, hogi 
ha az keozeonseges tereli viselesben, nem vono-
gattiuk magunkat [ K v ; TanJk 1/1. 221]. 1603: 
e ° kgmek egesz varosul igen failaliak seot vgyan 
falazatnak tartyak hogy zabadsagunk ellen va-
rosunknak kapúit az Nemeth gyalogok kezdettek 
allany [Kv ; TanJk 1/1. 442]. 1756 : mind magának, 
*?md kedves gyermekének egészségtelenségeiket, 
^-Ívesen fajialom [Bonylia K K ; JHbK X X I V / 1 0 ] . 

Kedves Miklósain ! szivemből sajnállak 
hogy ugy u u o ( j magadat a’ Lelkem Anyámatis 
ajlalom, mert minden nap gyengébb gyengébb 

Hry, kevés időt lehet neki igerni még [Kv ; Pk 6]. 
4* sajnálkozik ; a-i părea ráu; (be)dauern. 1845 : 

pakran fájlolva fontolgattam ezen szép nevelő 
udományos intézetnek nyomasztó sorsát [Gerend 

A A ; DE 2]. 1866 A ’ múlt évbe két circulusbol 
^mmi kõuyŏr adomány nem küldetett bé. Fáj-

iva tudatja a’ T. H. Esperes hogy az Egyház-
megye betsülletét fentartando, a' magáéból 10 
lQrintal pótolta [Gyalu K ; RAk 112]. 
. uehezell; a dificulta/reproşa ; beanstanden, 

jlch bescliweren. 1744 Már cir(citer) vagyon 
l a t Esztendeje hogy a kŏsseg fá j la l lya à Connume-

t ió t [ N a g y a j t a H s z ; I N y R 39 ] . 

, fáj laló sa jnáló, szánó ; p l i n de m i l ă / c o m p ă t i m i r e ; 
edauernd, schmerzend. 1756 k. : a l áza toson i ns tá l -
j u k azért a ’ M lgs F a m i l i a t , h o g y m i n d ezeket , 
azankot f a j l a l o sz ivei , s kegyes s z e m e k k e l m e g 
ekenteni s m e l t o s Is tenes cons idera t iob (a ) v e n n i 

Méltóztassék [ T o r o c k ó ; T L e v . 9/9. l b - 2 a ] . 

lajlandis i . f i nom angolposztó; felendreş; feines 
tnßlisches/luudisches Tuch. 1586 Az oskola Mes-
z e k egi Bellet sweget cliinaltattam egi fertalj fain 

longist veottem — /50 [ K v ; Szám. 3 / X X I V . 42]. 
1596: Veottem Adam Janostol 7 1/2 Singh fay 
Londist, 5 nadragnak valót . . . f 21. d 75 [Kv 
i.h. 6 / X X I X . 138 Bachi Tamás sp kezével]. 1598 
Nobilis Circumspectus Petrús filstich júnior 
fassús est . . . Meggiesy János deák két darab 
fay londist hozot wala Lengiel orzagbol | Thomas 
Tothazy . . fassús est . . . az Sombori harmincza-
dos Thuri János Istentelenwl . . . hat sing fai lon-
dist veot vala raita méltatlan [ K v ; T J k V / l . 
180—1]. 1599 Thot hazy Istwan. Hozott Lengiel 
orzagbol. Egy Veg. Fein Londist . 2// Fel Veg 
Niolclivanos Scharlathott 1//50. Egy Veg Keoz 
granathott 3// [ K v ; Szám. 8 /XIV. 7, 8, 34 hj] . 
1614 9 fel vegh fei londisch szederjes [ K v ; PIPr 
1612—5. 113—4]. 1625 Karasiat es Fajiondisokat 
hozot három zekere(n) | Vrunk eo felge paran-
chyoluan száz sing veres failandis vasarlasa feleol, 
miuel veresset nem tálalhattunk küldettünk . . . 
eotuen három singet [ K v ; Szám. 1 6 / X X X I V . 52, 
X V I I . 4]. 1628 Egy eóréógh himez Ladaban . . . 
Egy kis daraboczka Zederies failandis [Gya lu /Kv ; 
J H b K XII /44. 9], 1637/1639 Eoteotfel sing zeold 
failandist egjütt aestimalt(uk) f. 20 d. — [ K v ; 
R D L I. 111]. 1647 Az Almariumban vagion . 
fel sing kek kamuka; Egy darab kek failandis; 
Egy darab veres failondis [M.királyfva K K ; B K 
48 F. 16]. 1675 Vasaroltam 3 sing fajlandist pro 
frt. 12//48 3 sing boroszlait pro frt 1//50 [Mező-
madaras M T ; Borb. II] . 1676 egy Viola szin 
dolmány fáilandis [ K v ; R D L I. 155a]. 1685 
hozattunk Teczin Fajlandist Két veg 
Landist vég 2 — edgyik Kék, másik veres, végit 
in Fl. 26// - [UtI]. 1736 Volt sálya nevű posztó 
is, az is az uraknak való volt, köz nemeseknek 
volt az fajlandis, közönséges landis | az köntös-
nek való angliai, fajlandis, landis kétszer ványolt 
posztó [MetTr 819, 351]. 

2. Jelzői haszn-ban: fajlandisból va ló ; făcut/ 
confecţionat din felendreş ; aus feinem (englischem/ 
lündischem, lundischem) Tuch. Szk: ~ dolmány. 
1628 : Egy kis hituan szederiez failandis Dolomanj 
[Gyalu/Kv; JHbK XII /44. 7]. 1658: ada 
egy kék Faylandis dolmant . . egy világos sze-
derjes dolmant mereőn berlettet [Balázstelke K K ; 
K p I I I . 84]. 1677: Van egy viola szin fáilandis dol-
mányis tizen négy ezüst gombok az uiiá(n) [ K v ; 
R D L I. 155b]. 7693 az kek fajlandis Dolmant 
negyven ezüst Gombjaival, es tizenhat melyre 
való Pikkelyeivel edgjűt az Relictanak itiltük 
[Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1704 Egy fajlandis visel-
tes veres dolmány ezüst aranyas gombokkal [ K v ; 
Pk 6] * ~ felsőruha. 1611 Egj zeöld Fajlandiscli 
felseŏ ruha oh róka hattal bellet f 15 [ K v ; 
R D L I. 88] | Egy szöld feilondis fel szer felső Rúha 
[ K v ; PIPr 68] * ~ mente. 1598 : Gerendj Marthon-
nak szabattam egj Faylandis mentet [Gerend T A ; 
Törzs. Gerendj Pál végr.]. 1623 : Az ket Giermek-
nek Rendeltünk . . . egi failondis felszer sze-
deries me(n)tet Bechultŭk ad f. 10 [ K v ; R D L I . 
121]. 1676 Adott . . Egy vi szederjes fél szer 
fáilandis mentét, szek fű szin gomb raita [ K v ; 
R D L I. 155a]. 1700 : Egy kek beiletle(n) fajlandis 
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mentét ádd (!) [Dés; Jk] * - nadrág. 1611 
Egy feilondis Nagydragh [ K v ; PlPr 68]. 1628 
Egy Failandis Nadragh [Gyalu/Kv ; JHbK XII/44. 
1]. 1640 : Azt is hallottam Andortól, hogy fajlon-
dis nadrágot vött az anyja Szőcs Jánosnak [Mv; 
MvLt 291. 218a átírásban!]. 1657 chinaltattam 
Egy failandis Nagragot fl. 5// [Borberek A F ; 
Wass]. 1710 : Egj viseltes rosa szin fajlondis Nad-
rag [Told. 19] * ~ posztó. 1659 Kerem adgyon 
. . Failandis posztott kéket három singet veresset 
is három singet egy fertált [Dés; SLt Dobolyi 
István lev.]. 1679 : Olasz Lábas, mind végig 
Veress Fajlondis posztoval buritott három fio-
kos, hoszszu iro asztal | Nest Farkai premezett, 
moly vesztegette veres fajlandis poszto sŭvegh 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv.]. 1739 : 
Két hintó vánkos fájlandis tetczin posztóból való 
[Erked Sz ; LLt Fasc. 96] ~ szoknya. 1629 : 
Vagio(n) Egy fay londis szederies szoknia melynek 
az Allian haro(m) rendel Zeold Barsoni prem Az 
vallannis ket rendel . tt f. 15 [ K v ; R D L I. 
146]. 1651: Barla Miklós hozot volt ki egi failandis 
szoknyát Tordarol [Aranyosrákos T A ; Borb. I]. 
1662: Egy Failandis Veres szokniat az mellien 
apro Ezüst gombocsikak, viselt Arany perem az 
vallon, az allian zöld barsoni perem Negy rendel 
noha le vagion feitve estim altatót ad f. 20 [ K v ; 
R D L I. 146]. 

fájós care doare ; schlimm, bőse. 1773 Kolozs-
várt Bánffi Dénes urnái sok uri emberek és asszo-
nyok gyűltek volt Bánffy Dénesnek fájósok 
lévén a lábai leültette maga fenn sétált [RettE 
303]. 

fajta (vál)faj; so i ; (Ab)Art. 1815 A ' Krumpi-
nak Fajtáji. Kŭ lŏmbféle nevei a' krumpinak, 
Kolompér, pityóka, földi mogyora (!) Eredeti 
fajtáknak a' mi Hazánkban ezeket nevezhetjük. 
1. Disznó vagy Tehén krumpi. Solanum anglicum 
Englische Schwein = oder Viehkartofel 2. 
Szederj vagy Gesztenye Krumpi. Solanum cas-
taneum Kastanien Kartoffel Sárga Krumpi, 
nevezik Hollandiai, Gottingai, Tzukor krumpinakis. 
Solanum sacharaceum, Zucker-Kartoffel Sommer-
kartoffel . . . Pernai vagy Hovard Krumpi [Kováts 
Sámuel, Utasítás a ' Krumpi termesztésére H.n. 
1815]. 

fajtalan buja, kicsapongó; lasciv, desfrînat; 
unzüchtig. 1587 : az Iffiusagh, kiben sok fele 
faytalan indulatok dominálnák ha meg nem zabo-
lasztatik zokatlansagba merewl be [ K v ; KvLt 
Vegyes ir. III. 65]. 1597 az azzony az faitalan 
gonoz eletert az keozeonseges bewntetesnek helien 
az perenger alatt ereosse(n) megh vezzeoztessek 
es az varosrol ki ewzettessek, soha penigh teobe 
az varosson magat ne talaltassa, mert ha itt tapasz-
taltatik sakba bútassek es az vizbe eolettessek 
mindé(n) theorwen nelkewl [Kv TJk V / l . 134]. 
1601 : Zilagy Peter Kajantliay biro es Zyndy 
Istwan Tiborczy valljak, Ez fogoly legent regen 
esmerjeok kichinsegeteol fogwa, de semminemeo 

gonoz fajtalan eletet nem láttunk hozzaja [Kv; 
TJk VI/1. 541]. 1681 Hallottadé szajabul hogy 
valamikor valahol vagy magad előtt kerkedezeţ 
volna ezen meg emlitet menyecske maga, valami 
gonosz cselekedetivei fajtalan eletivel, paruzna-
sagaval és kikkel mikor s mint elt és T á r s a l k o d o t t , 

mind az űdők alatta s mind annak előtte mikor 
az Ura itthon volt? [Dés; DLt 445 vk. -
míg ura táborban volt]. 1731 Kovács Maria 
Asszont esztendeig szolgáltam . ., de én azon idő 
alattis ő kglmenek fajtalan társolkodását, annál 
inkáb paráználkodását nem láttam senkivel . • 
még csak csokolodását sem láttam [Sövényfva 
K K ; Born. X X X I X . 16 Gombkötő Panna (50) 
nb quondam Micli. Szatmári relicta vidua vall ]; 
1759 elé hozatván à Fog házból Szikra Juczj 
sánta személy, kiis ennek előtte való Fajtalan s 
parázna életéért az Hóhér által ki késértetvćn 
Szekeren, lábán nem járhatván ismét 
Fajtalanságban deprehendaltatván ínindefl 
irgalom nélkül keményen meg csapattatván, aZ 

Városrol késértessék ki [ K v ; T J k XVI /8 . 362]-
1818 : fajtalan, és kárhazatas életű Kotsi Já°aS 

Ur [M.fráta K ; KLev.] . 1844 mindétig még 
is Szakmári Ferentz egy gaz részeges, faj talaj1 

káromkodo hitvány ember [A.sófva U DLt Í441J* 
1864 Kovács Kata. terhes asszonyok g y e r t ^ 
elcsinálása, valamint saját fajtalan élete utja ö 

elcsábítások, és több elé nem számlálható gaZ 

keresetek után is él [M.bikal K ; RAk 250-1J' 

fajtalankodás bujálkodás, kicsapongás; h*50!" 
vitate; Unzucht. 1731: Csiszár Sárá(na)k so* 
izb(en) való fajtalankodása jővén világosságra † 
szék előtt, noha ez előtt is castigaltatott oly vétke' 
ért a fogháznál, mégis nem sistált, azért most**0 

méltán hoher kézb(e) adattathatnék . . ., még,s 

ex superabundanti gra(ti)a Sedriae két napok0? 
a Tanács ház előtt város szolgai által való cast*' 
galtatást vét réá a Szék [ K v ; TJk XV/9 . 

fajtalankodik bujálkodik; a se deda luxu^' 
Unzucht treiben, unzüchtig sein. 1681 Sopllia 

Borsai Michaelis Kereskedő consors nec 
Laurentius Molnár de Des V árosunk (a a) , 

közönséges Malom Hazab(an) be zarkodtanak 0 

Fajtalankodtanak es paraznalkodta(na)k [P€f[ 
Jk]. 1691 : Causa Füzesiensistt. Kováts Kati-
vadollya férjet Illyés Petert, hogy velle a’ 
saghi eggyessegb(en) congressusb(an) mod nel*1 

bánik ne(m) ugj mint keresztye(n) ember, n e í l 

szenvedheti, majd ugjan fejere allattja ugj f á j t á i g 
kodik, ne talam elebbeni felesegeis a' miat vált c 

tolle, kiért intette, ne czelekedgje, de még nagy0 

bakkal fenyegette, hogi belitis ki vondoztattya P . 
Jk 255. - aA vádló és férje Ördöngösfüzesről 
való]. 7752 én soha sem Láttam Tiszta^ 
vramnak a meg irt Kolcsárnéval tsak leg kfce 

gonoszságra szándékozo szövetségét és Annál 
kább hogy vélle fajtalankodót és p a r á z n á i k o d 0 

volna [Gardánfva Sz ; B K ] . 1766 A bé ad°^ 
Relatorijákbol . . ki tetzen(e)k világoson a f . 
Aszszony(na)k fajtalan élete akiis sokszor taflal 
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ţott fajtalankodni, tsokolodni, ölelgetŏdzeni nappal-
is éjszakais nevezetesen egy iffijuval nem etzer, 
kétzer láttatott különös hellyen éjjelis nappalis 
ölelgetŏdzeni, jádzani, tsokolodni [GörgJk 207]. 
1768/177/ Tyiu Győrgjőt ennek előtte 2. eszten-
dővel magam találtam egy Özvegy Aszszonnyal 

fajtalankodni oda mentem az ablakhoz, 
és haliám hogy az ágy kertzeg és Tyiu György 
alig szuszoghat [Bukuresd H ; Ks 114. 61]. 

fajtalanság 1. bujálkodás, kicsapongás; lasci-
vitate; Unzüchtigkeit. 1570 Orsolya Eottwes 
Imrehne Ezt vallya, hogy Eois semmit Nem Thwd, 
az ket fely keozeth való dologban, hanem hogy az 
Z'garto gyérgh gyermeke faytalansaga myatt volt 

• • valamy háborgás es zyttkozodas keoztek 
[Kv; TJk III/2. 75]. 7593 Zilagi orsolia vallia: 
Nem tudom semmi gonossagat sem faitalansagat 
Caspar kovachnak Istuan kouachneűal . . . jambor-
sagnal egiebet ne(m) tudok az Azzonihoz [Kv ; TJk 
V/l. 379]. 1693: (Az emberek) sok hellyeken 
prophanallyak az Ur napját sok fajtalansagok-
(na)k el kővetesevel [SzJk 274]. 1759 : elé hozatván 
a Fog házból Szikra Juczi sánta személy, kiis 
ennek előtte való Fajtalan s parázna életéért az 
flohér által ki késértetvén Szekeren, lábán nem 
Járhatván ismét recenter Fajtalanságban de-
Prehendaltatván hogy újra az Hoher által még 
llla minden irgalom nelkiil keményen meg csapat-
hatván, az Városrol késértessék ki [ K v ; TJk 
KVl/8. 362]. L. még RettE 384. 

2. féktelenség, zabolátlanság; desfrîu; Unbän-
digkeit, Zügellosigkeit. 1591 Mierthogi nagi pa-
uazolkodas leot egez varos eleot, minemw nagi 
zertelensegli, kiáltás, es egieb feslet dolog zokot 
eccaka lenni, kérik biro vramat eo kegmet varosul, 
h°gy mind wcleo vtan való zankazasban, s mind 
egieb faitalansagnak czelekedetinek megh enihi-

esehen, tarclia magat ez eleot való eztendeokbeli 
Rezesekhez [Kv TanJk 1/1. 172]. 

Szk: ra fakad féktelenségre/szertelenségre ra-
gadtatja magát. 1678/1683 Bathori Gábor 
az maga letött liitirűl megh nem emlekezven 
az szegeni haza fiait sok keppen tőrventelenűl 
momorgotvan, felette Istentelen dolgok cselekede-
tben, rendkűl való faitalansagokra fokadot [Ks 
Komis Gáspár kezével]. 

A Zajtalanul bujálkodón, bujálkodva; desfrînat, 
m desfrîu; buhlerisch. 1731 k. Moldován Todor 

egy kurvával őszve czimborált . . és minek 
ntanna Sovényfalvanis élt volna véle fajtalanul 

el szökött véle hitetlenül [Sövényfva kör. 
K K ; Born. X X X I X . 16]. 

fájtat fájlal (vmilyen testrészének fájásáról pa-
naszkodik) ; a se plînge de dureri; über Schmerzen 
(m iregendeinem Glied) klagen. 1724 Laczika 
Csak fajtattya az Lepit bizony gyengecskén va-
gyon . . . , minden nap ketczer meg kenetem, de 
csak badgyadva van | Laczika az lépit erőssen 

fajtattya az lepé fajdalma miatt az nadragat 
fel nem vonhata, osztan popiummal meg kenettem, 
jobbacskán lett [Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
7737 : Joseph . . . az Vékonyátis keresztül erőssen 
fájtatya most Savanyó Vízért kûldőtem Számara 
[Szentlélek Hsz ; Ap. 4 Apor Péterné férjéhez]. 
1768 Nagyon fájtotta az hátát Burján Vonnly 
panaszalkodván nékem, hogy Dán Iuon egy bottal 
még űtegette volna [Katona K ; Born. X L . 81 
Krisán Togyer (40) zs vall.]. 1791 fájtatta az 
ütést [Bács K ; R K A ] . 1810 : szegény Kis Antim 
mind kínlódik, néha jobban latzatik lenni, s megint 
rosszabbul lészen . . . fájtattya holmijét [Búza 
SzD ; JHb Jósika János lev.] 1825 : az I f jú 
a száját és torkát erőssen fájtatja és semmi sem 
akar le menni a torkán [Fiátfva U ; Pf Barabás 
Ferentz pap lev.]. 1848 : Ma egy hetitől fogva az 
Ipunk a' mejit, hátát fájtattya — nagy forro-
ága van [Kőrispatak U Pf. Nagy Károly lev.]t. 

fajtmester 1587 Fayt Mesther w ő t vol 
3 darab Azelt kyert fizettem f — d. 60 | Es-

meg fayt mesther weot volt az Cziganoktol 900 
leczeget attam f. 1 d. 8 [ K v ; Szám. 3 / X X X I I I ma-
lomszám. 12, 17]. 

fájú. Csak jelzős szerk-ben ; numai ín construcţiile 
atributive; nur in attributiver Wortkonstruktion: 
jelzett fajta/minőségű fákból álló; din lemnul de 
soi indicat, de calitatea indicată, din lemn; aus/ 
von angegebener Art/von Oualität Holz beste-
hend. 1760 ezen kérdésb(en) forgo Szántó földet 
nagy meg aggott Fáju Erdőből Ritye Irimia 
irtotta, és építette [Gyeke K ; Ks 4. V 22]. 1781 
(A) leirt Erdők sűrüek, vastag epűletre való 
fájuak és legjobb állapottyokban lévők [Csöb 
U ; EHA] . 1797 Erdők vagynaké ? és azok Makkot 
termőké ? vagy aprofáju Fiatalosok ? vagy pedig 
tűzre valók [Dob. ; Wass vk]. 1800 az Insineur 
Ur a' nagyobb, és apróbb Fajú Erdők fel 
mérésére ebbéli Operatiojátis hova hamarébb vé-
gezné bé [Mv; TSb 24]. 1823 ez oly szép fáju 
erdő, hogy a' Szálos fáiból épitteni is lehetne itt 
a mezőségen [Szabéd MT EHA] . 

fajzás1 szaporulat; înmulţire ; Zu/Anwachs. 1670: 
A majorság-juhoknak számát, mind magok faj-
zásokból, mind penig dézmákból igyekezze sza-
porítani [MGtSz VI, 265 fej-i ut. a balázsfvi ub 
részére]. 1778 mind életünk táplálása, mind ru-
házotunk meg szerzése, mind a Királyi adónak 
fizetése egyedül tsak a’ Falu közönséges erdejének 
Fabéli hasznából tölt k i ; melytől minek utánna 
a' Falusi szegénység meg fosztatott, këntelenitte-
tett, azokat marhája fajzásibol ki potolni, s a’ 
miá marhainkis megfogyatkoztak [Bányabükk 
T A ; BLt Fasc. 11]. 

? fajzás* ? erdőlés; tăiatul şi căratul lemnelor 
din pădure; Holzfällen. 1858 Át adatnak a bér-
lőnek átalán az erdőkben legeltetés, makkoltatás, 
gubits és pitonka szedetés joga és használata de 
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a fajzás és fa eladhatás jog az Uraságnak fen-
tartatik [Kendilóna S z D ; TKhf 15]. 

A címszót a Révail«ex. VII, 145 a faizás szócikkben így 
értelmezi: az a haszonvétel, amely az úrbéreseket a földesúr 
erdejében megillette (I,. ott e jogosítvány részletes tárgyalását). 
A lexikonbeli szócikk címszava láttán a faixás olvasattal is szá-
molhatni, habár az idézett egyetlen történeti adalék határozot-
tan csak j-s olvasatot enged meg. 

fajzási párosodási, párosodó; de împerechere; 
Paarungs-. 1864 : Hoporty Hápa hupás, hoporjas 
fekvésű, magos kősziklán, sűrű bokros Cziheres 
helly — Csaknem minden évbe farkasok fajzási 
hellye [A.sófva U ; Pesty, MgHn 27b]. 

fajzat ivadék ; vlăstar ; Nachkomme/falire. 1797 
Borzas Kalauz nevezetű Tzigány, vagyis ujparaszt. 
Ennek valamint külső mezei Birtokja nintsen, 
úgy maga szinű szeretsenes Fajzattya sintsen 
[Szentegyed S z D ; Wass. Conscr. 337]. 

fajzik vmire üt, vmihez hasonlít; a semăna cu 
ceva; jm ähneln, nach jm arten. XVIII. sz. eleje 
A kancza fajra a’ j o mely tempore coitus bal félre 
meg nézi a' Lovat, mert az ollyan mind Szőrire, 
termetire virtusságára a' Mén lohoz fajzik | Az 
ki azért a' Ménes tartásra adgya elméjét, Mén 
Lovat igyekezék elsőben is Szépet, nagyot, es j ó 
vérőt Szerezni mert . . inkáb fajzik minden féle 
állat a’ Bakjára, mint a Nostinyire, igy akarmelly 
Szép légyen is a’ Kancza, de ha rut a' Ménlŏ Szép 
faja nem esik, ha pedig Szép ä Ménló s alab való 
a Kancza, jo remenséggel lehetz, a' hol mind ä 
kettő Szép ott meg nem Csal à reménség [ J H b 
17/10 l ó t a r t á s i i n s t r . ] . 

f a j z o t t s z á r m a z o t t ; care se t r a g e (d in ) , f ă c u t 
d e ; e n t s t a m m t / s p r o s s e n . 1647: az A c t o r t az J 
E b lelkűnek Eordeŏgh lelkwnek, Eordeogh Ania-
tol fajzotnak, fel faszszal czinalt Esse lelek fianak 
szidalmazta [ K v ; T J k VIII /4 . 216]. 1689 : Dobai 
Mihály Ur(am) feleségetòl Varga Borbaratol divor-
tiumot kivàn 1. mert minden javait el tekozlatta 

. (3) Gyermekit kutyatol fajzott eb kölykéinek 
szidalmazta [SzJk 234]. 

fakad 1. (víz) felszínre tör, (ki)buggyan; a 
izbucni/ţîşni; hervorquellen, entsprudeln. 1610: 
az Orbán János kertj feöleöth olj Semleny (?) 
Sar fokadoth hogj Nem birhatthiak kj mia [UszT 
50]. 1784: a ' Forrás és Árkottska . . . fokad és 
folly ezen Glémeuluj nevű nagy Hegyből [Szeke-
r e m b e JHb X X X I I I . 36. - *Nagyág H]. 1787 : 
Borunkis kevés lészen ., mert véghetetlen sok 
források fokadtak szerte szélyel mindenütt, már 
se fája nem nő, se nem terem gerezdet [Bencenc 
H , BK. Bara Ferenc lev.]. 1843 : Az Árviz nagyon 
meg rongála . . . A / pintzébe, mitől nagyon féltem 

nem fokada — de még mindig tartanak a szi-
gorú napok — a' terhes fellegek mindig rettegtet-
nek [Széplak K K ; SLt évr. Menyhárd Péter P. 
Horváth Ferenchez]. 

2. (a vér) kiserked/serkedezik; a ţîşni; lieraus/ 
hervorquellen. 1722 : Pap Vonka én rea(m) tama-

dott . . . még csapdosott, hogy az verem fokai: bele 
[Kecsed S z D ; TL. Hrubán Gavrila (38) .pfov. 
vall.]. 

3. (kelés, tályog) keletkezik, nép szökik; a se 
forma, a ieşi; anschwellen. 1574 Anna 
Balintne Azt vallia hogy Talallya otth f e r ę n c h e t 

fekve Az Aniay (!) es ott volt Es azt Mon-
tó, hogi Mind Mirige es ket pokolwara vagion fiana* 

latta hogi az vallan ket pokol war volt, harwa 

napis oda Ment tahat az vékonyan pokol var faka" 
dot [ K v ; TJk III/3. 386]. 

4. (kelés, tályog) kifakad; a se sparge; aufbre-
chen/gelien. 1830 : Édes Anyám szeredátol fogva 

fekvő beteg, hideg lelte a' nyakán 2 tsom0 

lett, a' mind a' Doctor mongya valami ikrás 
ganat, a mely meg fog kelni és fokadni [Kv ** 
6 ] -

5. átv kitör vkiből ; a izbucni din cineva, a 
deda la ; ausbrechen, in Ausbrucli kommeii. 
ezen sok verés utan anyira meg utáltatta iuaga 

az I. hogy kéntelenittetett az A. arra fakad11 

li(ogy) ŏ keszebb az Hoher kezib(e) menni bog; 
nem férjéhez redealni [GörgJk 205 — 6]. 

Szk: alkalmatlan szókra ~ illetlen szókban* t() 

ki. 1723 mikor Némasági ( ! ) ur(am) kézibe11 

attak az Ur Gyulai Gergelly vr(am) levelit meötel 

megh haragította magát, s sok alkalmatlan szo* 
fokadván Luka Vaszilyra kardot r á n t o t t 1 

akarta vagdalni [Hodák MT ; V G y Prekup Ju0ll 
(26) jb vall.] * bosszús szókra • panas^ 
szókra/panaszra ~ fajtalanságra ~ féktele 
ségre/zabolátlanságra ragadtatja magát. 1678/168*_ 
Batori Gábor az maga letőt hitirűl meg 
emlekezven, sem az Is(ten)nek tőrvenit előtte, 
viselven, sok keppen conditioit megh szegeşzve 

(így!) az szegeni haza fiait sok keppen tőrvefltejt 

nül niomorgotvan, felette Istentelen dolgok cst1^ 
kedetiben rendkűl való faitalanságokra fokad0 

[Ks Komis Gáspár kezével] káromkodásra * 
káromkodásban tör ki. 1749 a ' detentus t 
az Szilágji János házához bé menvén, és 
nagj tüzes szenet akarván pipájab(a) ki vin11' 
hogj azt tselekedni nem engedték, ezért iitoZ>*t0. 
I(ste)n ellen való karonkodas ( ! ) fokadott a t tá^ 
teremtettével szitkozodott és az meg irt Ga^d^ 
égetéssel fenyegette hogj az ajtót rá zárván . 
házát ráégeti [Torda; T Jk I I I . 258]. 1752: ^ 
a karonkod ás t illeti azt nem mondom mert 
szor a harag szofogadatlanságok miatt sokra v ' 
hogy arais kellet fokadnom mint hogy a Tis^ta 

tok imásága ( ! ) az [Abosfva K K ; Ks 83 SaH^ 
Boër lev.]. 1796 Tusa László . . . újra kát^ 
kodásra fokadatt [Fodorháza K ; R L t O ă ° i 
héján Nyikite (30) zs vall.] * panaszos szól^J 
panaszra ~ kitör belőle a panasz. 1702 ké , 
lenségbŏl panaszra kellett fokadnunk [Toroi íck^' 
TLev. 4/3. 3a]. 1763 panaszra fakada,^bog 

folí i ' 
nemelyek az ( ! ) beszellik, hogy ezenn Nefl^ 
Székben Idegen volna [Udvarfva M T ; 
44/17]. 1782 : édes Atyám . mikor néha 
az Uraság szolgalattya terhesebb volt mint flţţj^ 
szor, panaszra is fokadott [Dombó K K ; J . 
X IX /22 . 26]. 1812 : nem lehet hogy miis panaS*1 
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ne fokadjunk [Dés; DLt 323] | Boszszus és pa-
naszos szókra fokadott a' Groff Ur eŏ Nsga az 
Aszszony eŏ Nsgára [Héderfája K K ; IB. Tordai 
Mihålly (67) jb vall.] protestációra ~ tütakozni 
kezd, tiltakozásban tör ki. 1774 : a hitet letett 
Reambulatorokis kentelenittetnek protestatiora fo-
kadüi [Ilencfva MT; DLev. 1. IB. 3] * sírásra/ 
síróba ~ sírásban tör ki, zokogni kezd. 7790: 
A’ kis Adám ollyan keserves sírásra fakad, 
hogy a' ház tseng belé [ K v ; TL. Bodoki József 
prof. lev.]. 1814: némelykor a’ Grófné síróba 
fokadott [Mv; TSb 12] * vmilyen szókra ~ 
vmilyen szókban tör ki. 7777 micsoda szókra 
fokadott volna azon Ilona nevü menyecske ? 
[Kv; Told. 2]. 7727 hallottam régi öreg embe-
rektől, hogj sokszor illyen Szókra fokattak . . . 
Noszodon lakó Csorcsás Makszim ellen, a ki akkor 
Sude .volt [Ks 25. III. 1 Juon Nas (42) zs vall.]. 
1762: ily hűségtelenségét tapasztolván gyermekei 
kozt edes Anya . . . sokszor panaszolkodván ily 
szókra fokadott: Nintsenek gyermekei, mit tsi-
nalna ha szomszédi nem volnának [Torda; TJk 
V. 77]. 1794 Veres György . . . illyen szitkos 
szókra fokada [Déva; Ks 79. X X V I . 20]. 1812: 
arra a Boszszus és panaszos szókra fokadott a’ 
Croff Ur eŏ Nsga az Aszszony eŏ Nsgára menny 
el, ha velem nem akarsz ülni és engem meg nem 
betsülsz, azon Hat Lovaddal és Hintoddal a Jo-
szagodba niellyet Anyád adott a' mellyet hoztál 
nékem, — nékem edj Barna tehénnél egyebet 
nçm hoztál [Héderfája K K ; IB. Tordai Mihálly 
(67) jb vall.] tolvaj kiáltásra ~ tolvaj kiáltás-
ban tör ki, tolvajt kiált. 1850 : Tolvaj kiáltásra 
fokadtam [Dés; DLt 132a] * zúgolódásra ~ 
zúgolódni kezd. 1799 Mindazáltal meg kell val-
lani hogy az Ecla is már zugolodásra fokadott 
az orgona nagy késedelmezéséért [Szászcsávás KK ; 

(vmilyen) eszközre ~ vmilyen eszközhöz fo-
lyamodik. 1813 : ezen engedetlensége mián kén-
telenittetett osztán más Eszközre fokadni lát-
ván, hogy szép intő szova sémit sem ér [Dés; 
Dl«t 56/1814]. 

fakadás csuszamlás, suvadás; alunecare; 
ŭu.tsch. Hn. 1805 Főid fokadásb(au) [Makfva 
ţJT; EHA]. 1821: Fold Fokadás végibe [uo. ; 
EHA]. 1836 Főid fokadás külső szélin [uo.; 
EHA]. 

A 'posványosodás' v. a 'posvány' jfel-re is gondolhatni. 

fakadék 1. kelevény, kelés; cuptură, buboi; 
Geschwulst, Geschwür. 1584 : Anna Illyés Ko-
^achne vallia, Kadas Miklósnak vala eg giermeke 
Az laban egy kisded fokadék león, hiŭa oda ez 
^eold Ambrusnet es keoteozny kezte, de mihelt 
kenegetny kezte ottan el Dagadozot Az laba 
lge(n) rutul [Kv ; TJk IV/1. 255]. 1639: Ersik 

monda, hogi egi fakedek (!) keŏlt az aiakamon 
Istua(n) Mester czokold megh, amazis monda 
hogi ..hocza Azoni En Isten ugi segellien hogi 
megh Czokolom [Mv; MvLt 291. 195b]. 1715: 
^okádék ellen Lencsét és meg hámozot almát 
erŐssen őszve kel főzni és szitán által verni Fa 

olajat kőzib(e) tenni, hogy mint valami hig ir 
ollyan legyen azzal kell kenegetni [Szuszia*; 
Kf. - ftA forrás H-ban fekvő telepítésként em-
líti, de a szerk. nem tudja azonosítani]. 

2. fekély; abces; Geschwür. 1633 : égikor jöue 
hozza(m) az Zabo Jacabne szolgáloja egett borért, 
es mo(n)gia vala tugia az eördögh hogi Aszonio(m) 
mindennel le fekszik, ki franczus kj miczíoda 
bennek, en ne(m) tudo(m) miczíoda fakadék 
vagio(n) raita, s annak czinall orvosságott az 
egett borral [Mv; MvLt 290. 123a]. 1721 A z 
inficiált GainárĂ iránt akarám Nagodat alaz(a)-
toson informálni, el mult tizenkét hete hogy 
senki sem hal, leg kŏzeleb, es miolta Abosfalvánb 

voltam még csak fokadekok sem tetczettek 
az embereken, de már egy héttől fogva, ujjalag 
recrudescalnak az embereken az fokadekok, de 
I(ste)n(ne)k hálá nem halálasak [Keresd N K ; 
Ks 95. - a ? Gajnár, később r. Poeniţa (F). 
bKK]. 

fakadékos 1. kb. fel-felfakadozó vizű; cu multe 
izvoare; mit hervorquellendem Wasser. 1754 
az Árokba szakadnak az Sáros Fakadékos erets-
kék olyan helyt pedig belŏll az árok partján pás-
tos-forrott hellyekenn jár az ember, és ollj hely-
lyeken láttuk, hogy a’ hely meg kezdett forrani 
az Árok földelésétől | Kŭlyel az árok mellett 
igen rút Sáros Fakadékos az a hely [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 152]. 

2. kelevényes, keléses; búbos, plin de buboi ; 
geschwürig | fekélyes; cu abcese; geschwürig. 
1584 Catalin Nilas Simonne vallia, hywa hozza 
ez Lakatosne, es hat Az kertiben . . . twzet teot 
vala, Es az twz keozepiben fazék vala . . . azt 
monda hogy keorĕs fanak forgacha vagyon benne 
es olayat veszy es magat megh keny velle, mert 
azért fokadekos vala, es chak bizonsagul liît 
vala enge(m) oda, hogy bwyeos baiosnak Né 
mondanak, holot maga giogitasara chinalna azt 
A kenetet [Kv ; TJk IV/1. 263]. 
mi. 

3. pattanásos, pörsenéses, táj szökéses; cu bu-
buliţe, spuzit; pickelig. 1807 : Borsai Lászlónak 

az ábrázattya fokadékos, egyébb aránt sz$ke 
piros [DLt 607 nyomt.]. 1814 : Varga Nagy Ist-
ván veres fakadékos ábrázatú [i.h. 53]. 

fakadó átv kitörő; care izbucneşte ; ausbrechend. 
Szk s átokra 1730 ,š az ország tellyes vala az 
Aszszony ream való nehezsegévél s engemet kis-
sebbittö, s csak ném átokra fokado Szavaival 
[Fehéregyháza N K ; Ap. 2 gr. Haller János Apor 
Péternéhez] sírásra 1846 Berczián Luka 
a' megrivasztásra hamar sírásra fakadó személy 
[DLt 888 nyomt. kl]. 

fakadozó. Csak e szk-ban: ~ süly kb. (ki)fe-
kélyesedő luesz/szifilisz (a luesz/szifüisz harmad-
lagos foka); syphiloma; gomă sifilitică; geschwü-
rige Syphilis. 1838 : (Meghalt) Ketskés István 
fokadozo Süllyben 38. eszten(dős) [M.gyerőmo-
nostor K ; RHAk 3]. 
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fakukuk. Sz : szól a ~ hallik a botozást szen-
vedő jajgatása v. hallatszik a botcsattogás. 1783 
Mitől fogva ő Nagyságok ketten öszve szövet-
keztek a’ való hogy gyakrabban szóll a’ Fa 
kukuk Udvarban [MNy X X X V I , 270]. 

A szólás szokásjogi hátterére és hangulati jeli ére 1. SzE 386 
— Az adaićkbeli szó kukuk hangalakja a r. cucu (otv. kuku) 
'kakukk' szó hangalakjától aligha függetleníthető. 

lakalamáris fa-tintatartó; călimară de lemn; 
Holz-Tintenfaß. 1759: szállíttasson el . . Egy 
Fekete hoszszu Fa kalamárist egész appàrátussal 
[Sárd A F ; TSb 51]. 1789 10 Nagy Fa Kalamar is 
10. Porozoval R f 6. x r — Egy kisded Fa 
kalamáris Porozojával egybe járó R f — x r 5 

Egy csont Ka lamár is Porozojával R f — x r 
24 [Mv ; ConscrAp. 23]. 1835 Egy utazó hosz-
szu fa Ka lumar is — E g y üveg Ka lamar is réz-
potozojaval [F.zsuk K ; S L t Vegyes per i r . ] . 1840 
h. Egyéb aprolékos dolgok vgymín t egy ezüst 
pohár* és két réz ha t kraj tzáros, és egy f a kala-
máris [AsztCLev. A r t . 29. 1. a E három szó 
utulag k ihúzva] . 

íakalán 1. f akaná l ; l ingură de l e m n ; Holz-
löffel. 1595 vö t t em . . Fakalant az Wasarbi-
ro io l 12 No p(ro) d 3 [ K v ; Szám. 6 / X V I I a . 215 
I f j . He l ta i Gáspár sp kezével]. 1611 Negi fa 
talnjer, egi fa borso eorleo K e t fa ka lan [ K v ; 
R D L I . 90]. 1628 Reouid Nielw fa ka lan Nro 
32 Hozzu Nie lw teőreők kalan Nro 53 [Gyalu/ 
K v ; JHbK XII /44. 1]. 1647 Az Napkelet felől 
való házba(n) vagyon egy rosz tálas, két fa kalán 
rosz [Sólyomkő K ; SLt GH. 5]. 1669 tizen 
négj fa tál. Tizenket fa tannjer. negj rosz fa kalan 
[Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1674 egy 
fostet fa kalán [Szászvárosi ref. egyh. lt Halics 
Mihály lelt.]. 1681 Konyhara való Óregh fa 
kalan Nro 4 | Konyhara való nagi fa kalán Nro 
4 [Vh; VhU 517, 522]. 1717 fa Tangyer nŏ . 
6 fa kalan nö 9 [Kentelke SzD; JHbK L. 
3]. 1742 Fa Kalán tsorbás 5 [Bli; Told. 25]. 
1789 7. Kissebb és 2. Nagyobb Fa Kalán Rf 
- xr 3 [Mv ConscrAp. 20]. 1796 40 fa kalany 
[Cserei Heléna Jk 80a]. 1806 Négy Sodos kalány, 
kettő fa kalány [Bodola Hsz; BLt]. 1823 a’ 
Tolvaj elhordott Uj Fakalányokot és 
Tángyérokot [Firtos várai ja U Borb. II] . 1845 
Két fa Kalán Czigánnét(ol) 8 x [Dés; K v N J 23]. 

Szk : meregető 1775 Meregető nagy fa 
kalány [Szentdemeter U LLt Fasc. 153] 
török 1596 Negv Tlieoreok fa kalan festet 
[ K v ; R D L I. 65] * vízmerítő 1747 Viz 
merítő fa kalán [Borsa K ; Told. 24] zsendice-
merõ ~ 1679 Zsendicze merő őregh fa kalán 
nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 
30]. 

2. gabonamerő fakanál; căuş de lemn pentru 
cereale; Getreide/Korn-Schöpflöffel aus Holz. 
1810 Egy szoro lapát, és égy rosz fa kalány 

xr 9 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy.]. 
Szk : búzamerő ~ . 1814 Egy Buza merő fa 

Kalány [Buza S z D ; LLt ] gabonamerő ~. 

1836 Két nagy gabona merő fa kalán [Kv; 
Pk 3]. 

fakalap ? forgácskalap; pălărie de taloş; Span-
hut. 1788 Egy Fa Kalap [Mv Told. 92]. 

fakalapács ciocan de lemn; Holzhammer. 1810: 
Egy kosárba két fa kalapáts égy dŏrgŏ lŏ fa [Mv; 
MvLt. 18 Trincseni Mihály hagy.]. 

fa-kalitka colivie de lemn; Holzkäfig. 1679: Ma-
dár tartó vesszős fa kalitka nro 1. Ebben Czinege 
nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv.]. 
1835 Egy kis drotos es egy nagyobb Fa Kalit-
ka [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

fakaloda butuci ; Strafklotz. 1647 : Curia Drasso 
Az kapu keozeot vagion egy fa kalod-a, ſ e ' 

tezzel, lakattal [Drassó A F ; B K 48 F. 16 | A* 
Vár le eresztő kapuja uy . . A Kapu alat egj 
Tölgj fabol czinalt Uy Tőmlőcz . . Az TőmlőÇ2" 
ben egj fa kaloda, három retez fő s egj retez rajta 
[Marosillye H ; VLt 55/4515] | Uduarhaz Az 
Tornaczban vagion, egy rosz parazt Aztal, Eg? 
parazt pad szek; Egy fa kaloda, ket vas îetez 
raita lakat nelkwl [Meggykerék A F ; BK 48 Fasc. 
16]. 1656 Egy fa kaloda az Tornaczban, ket 
vas retez rajta eőregh jo vas [Doboka; Mk 
5]. 

fa-kályhatartó fa-kemenceláb; picior de 9obâ 
din lemn; hölzerner Ofenfuß. 1735 Vagjo* 
ezen házban Veres Paraszt Kályhás K e m é n y -
fa Kájha tartója [Mezősztjakab T A ; J H b XÎP ' 
6]. 

fakamara deszkabódé/bolt; magherniţä; Hol2 ' 
bude/laden. 1589 Az fakamraknak Jeowedefr°e 

Az mezes pogachasüteok f. 2/ — [ K v ; Szá^J" 
4 / IX . 8]. 1598 hogi az fa kamaraknak p*d ' 
lassít fel teortek wolt hogy azokat ismeg be deZ' 
kaztatúk, Attunk ahoz 150 lecz zeget . . . f — fi* 
[uo. ; i.h. 7 /XVI . 3 0 - 1 ] . 1625 Az fa kamorakat 
kiwl meg parkanioztak [Kv ; Szám. 16/XX>-
35]. 1640/1650 Az Beczwlletes Tanaczj engc] 
delmebeol Epitettúnk, az Vasari miues 
terek szamokra, egy Arúlo hellyet, az Czintereín1)' 
nek edgyk Aytaian es fa kamarak felet, hogr 
Eok miueket Sokadalmokon es vasarnapoko® 
Szarazon arúlhassak [ K v ; ö C J k ] . 

fakanál 1. fakalán 

fakanapé hátas-karos fapad; bancă de lem* cU 

braţ şi spetează; hölzerne Lehnbank/Kanapcc-
1836 : Ajándékoza Ecsery Sámuel Ur . . . é & 
rostélyos karú Csinyoson és szépen készített v e ' 
resre festett nagy hosszú fa kanapét, azzal a 
tétellel, hogy légyen az gyászszéke a keservese^' 
nek [Nagykapus K ; RAk 41]. 1846 Az Udv** 
ház hijjába tanáltottak . . egy rosz fa 
napé — egy szuszék rosz [Szászerked K ; ^ 
1849: Két karas fa kanapék gyöngy színűek ' 
benedek SzD; Ks 73/75]. 
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fakapa sapă de lemn; Holzhacke. 7770 Egy 
fa kapa, Egy kussebb kapa [Usz; Pf]. 

fakapocs fakötés; legătură din lemn; Holzver-
band/verbindung. 1744 Ezen házak előtt egj 
régi nagj burkos Zádok fa, fa kapczokkal ŏszve 
foglalva, minthogj az Szél el hasította volt [Csi-
csó Cs; Ks 65. 44. 12]. 1756 : a Veteményes kert-
ben bé szolgálo Ajtó felső szemöldöke sze-
geletessen kötéssel nagy fejű fejér fa szegekkel 
foglaltatik a kapu felekhez a Szemöldök faján 
keresztül vágjon két fa kapots mellyek vékony 
szalma fedelit tartyák [Branyicska H ; JHb 
IvXX/2. 29]. 

ſakápolnácska fatemplomocska; bisericuţä de 
iemn; Holz-kirchlein. 1842: A magyarok tele-
pedésekor Isten segitsben 1774-ben, Hadikfalván 
1784ben, Andrásfalván 1785-ben épült fakápol-
nácskák, mind elromlottak, most árendált há-
zokban tartatik az istentisztelet; Fogadj Istenben 
még állanak a kápolnácskák [WLt Egyház és 
iskola csomó. Bíró Mózes andrásfalvi ref. lelkész 
jel. Kelemen Benjáminhoz, br. Wesselényi Mik-
iós jószágigazgatójához. L. még ETF 107. 34]. 

. Noha az egykori bukovinai székely településre vonatkozik e 
jtíentésrészlet, a jelentéstevó lelkész erdélyi volta miatt ide von-
ható a beiktatott adalék. 

la-kapufél stîlp de poartă; Torpfosten. 1685 
Ezen udvarháznak . . két jó fakapu-feleken 
ó v (!) fenyődészkákbol álló, aloll fasarkokon, 
feljŭl vaskarikákon forgó két felé nyíló vasrete-
szes kapuja [A.zsuk K ; ETF 108. 11]. 

fakard sabie de lemn; Holzsäbel. 1805 játzod-
tunk fa puskákat és kardakat, káskétákat készí-
tettünk [Dés; Ks Kornis Mihály naplója 122]. 

fakarika 1. ját k ő ; pul; (Spiel)stein. 1594 Egj 
feődeles jskatulaban ualami ostáblához walo 
fa^karikak uadnak [Somlyó Sz; UC Fasc. 78/7. 

2. facsiga/korong ; rotiţă de lemn ; Holzscheibe. 
1681 Másik Vasas boltocska Vagyon ezen 
boltban Csigához való fa karika Nro 2 [Vh; 
VhU 526]. 

fa-karozat karfa; balustradă; Geländer. 1849 
a Palatára vagyis a' nagy kastéllyba való fel-
Jarásra használtatnak faragatt kövekből gara-
aitsak, fa karazatakkal a' garádits mellett el-
látva [Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

fa-karszék jilţ de lemn; hölzerner Lehnstuhl. 
1733 Ęgj bőres szék, nyolcz fa egjes kar szék 
[Hacecsel H ; JHb Jósika Zsigmond udvarháza]. 

fa-kárt fakanna, táj kártya, kártyus; cană 
oe lemn; liölzerne Kanne. 1632 : Alsó Porum-
báki Uduar ház Uduarbiro háza . Egy 
% fa kartt N 1. Túrónak ualo űres deberke N 
2 [A.porumbák F UC 14/38 177]. 

fa-kártya fakanna, táj kártya, kártyus; cană 
de lemn ; liölzerne Kanne. 1686 k.\1736: bort 

nem ivutt Teleki Mihály, hanem csak vizet, azt 
tisztán megfőzték, azután meghűtötték jeges cse-
berben, ugy töltötték kicsiny fa kártyában, azt 
adtak be innya [MetTr 327]. 

Szk: meregető 1815: 1. Meregető Kupás 
Fa Kártya [Nyárádsztbenedek MT; Told. 50] 

merítő 1720: Merittő fa kártya 2 [Al-
parét SzD; Ks 35. N. 1] * öntöző 1780 
öntőző fa kártya félig borsoval 1 [Bethlen SzD, 
BK]. 

fa-kártyus fakanna, táj kártya; cană de lemn; 
liölzerne Kanne. 1788 : Egy kítsín vizes fa kár-
tyos [Mv; TSb 47]. 1817 : Egy Fa kártyus [Var-
solc Sz; Born. IV. 41]. 1842: Két Fa Kartyosak 
[Dés; DLt 147]. 

Szk: ivó 1786 Egj kártyusban Méz . . . 
Ivo fa kártusok [Somkerék SzD; Ks Bethlen 
Imre lelt.]. 

fa-kas kb. fa-kocsiderék; coşul din lemn al 
căruţei; hölzerner Wagenkorb. 1793: Az Ko-
sesdi Postális háznál tanáltatott egy posta 
kotsi viseltes fa kassával [H; Ks 78. XVII . 1]. 

fa-kásatörő fa-mozsár, rég, nép kölyű; piuă 
de lemn; hölzerner Mörser. 1715: A pinczében 
két lyuku fa kássa tŏrŏ [Szentlászló T A ; JHbK 
III. 5]. 

fa-kaszanyél coadă de coasă din lemn; hölzer-
ner Sensenstiel. 1816: egy Gerebjés fa kasza-
nyél [Szászerked K ; LLt]. 

fakáva 1. fa-(ajtósarok)persely; ţîţînă de lemn; 
hölzerne Türangel. 1647 Czwreos kert, mellre 
Nyilik egy eoregh sendelyes deszkás, alatt vas 
Czapon, fen fa kaúan forgo kapu [Nagyteremi 
K K ; BK 48 F. 16]. 1712: Az Nemes Udvarház 
rosz gyalogli kertel be keritett Udvarára mennek 
be edgy erős kötéses lábakon állo, két felé nyilo, 
fa kávákban forgó nagy kapun [Mezőbodon 
T A ; BfN 54/12]. 1743 zárnak be . .az udvarba 
észak felől négyszegre kifaragott, földbeásotċ s 
felállított cserelábú, a két első tekervényesen 
cifrázott gombos kötésekkel erősített s kötött 
kapu alatt ., a kapu rajta bemenet bal-
kézre levő cserelábba belevésett, fakávába foglalt 
cseresarkon jobbkéz felől való cserelábra szegezett 
eléütő fazárral, vagyis gerezdes kolcsal jár [Erdő-
sztgyörgy MT; ETF 108. 1 4 - 5 ] . 1775: (A) 
Fogado . udvarára két közönséges tölgy Fa 
kapulábak kŏzŏt alol fa sarkokon forgo, fejül 
ugyan fa káva kŏzŏt járó Leveles kapu nyi-
lik [Borszó SzD; UC]. 

2. ' ?' 1753 : uj Lŏtsek nro 8, ketteje fa káva 
(fpr!) [Mezőzáli T A ; Told. 18]. 1770 : Egj Lőts 
viseltes, egj uj, fakavakkal [Usz; Pf]. 

A MTsz káva 7. tekintetbevételével a 'fa-lőcsvég/káva; 
hölzernes Wagenleistenende' jel-sel számolhatni. 

fakávás . 1694 fa kávás lőts, . tangyer 
karika [Torda; Told. 11/34]. 



íákció 

fakció 1. cselszövés; conspiraţie, complot; Rän-
kesclimieden. 7653a Báthori Gábor . . . el is 
futa onnat, de nem méne a szebeni ház felé, hanem 
Varad felé méne. És az erdélyi urakban, a kik 
Istent és a magok becsületjeket tekinték, és a 
szászok s Bethlen Gábor factiojában nem valának 
részesek . . elmenének vélle [ETA I, 144 NSz. 
— "1613-beli eseményre von. feljegyzés], 7762: 
sokféle hír vagyon. Némelyek azt mondják, hogy 
Rákóczi Ferenc fia akarna Erdélybe jőni s magát 
intruducáltatni. Némelyek azt mondják, hogy 
regulata militia is lenne köztök s munitiojok 
is sok vagyon s prussus factioia lenne [RettE 
144J. 1777 : néhai Domokos Táxnás Ur(am) az 
néhai Béldi Pál factiojában és pártolásában ré-
szesülvén, Török Országra elábált [Dés; Borb. 
I J . 

2. mesterkedés, fondorlat; intrigă, uneltire; 
M^chenschaft, List. 1740 : Bornemisza jo 
idt-in le gyüvén, az Praefectussa által sok embe-
reknek factiok által disvàdèàlta, az mint hogy 
az Praefectussa is hasonlo factios, két napot 
az sogorom el várt, gondolván hogy az harmadik 
napon fordul ele az Inspectorsàgrol való propo-
sitio [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1771 : Reáun-
ván a szegény Kádár az első feleségére, repu-
diálta, de semmi úton-módon meg nem válhaték 
tőle mivel a felesége együgyü asszony volt ugyan, 
de nem rosszerkölcsű; hanem factioval reávé-
tetett nyavalyás, de kivilágosodván a dolog, 
ugy sem lehetett divortiálni [RettE 252]. 1776 
Tapasztaltuk a’ Kőrnyűl álló dólgokbol, hogy 
mind factiokkal, s mesterségekkel kívánták Groff 
Lázárt és Groff Kornis Annát egyik à másikától 
idegenitteni [Szentdemeter U ; GyL. Gr. The-
resia Eszterházi (35) és br. Ludovicus Révai (40) 
vall.]. 1780 : Ha valaki egyszer egész esztendőre 
mivest vagy Szolgát szegődett, 's ezt más sze-
gődttség után idŏ közben valami factioval el-
-hodittani . . . attintállya . . . az illyen flór. 12 
büntettessék, a mives pedig azon Esztendőben 
mellyre bé szegődött legelső gazdájánál maradjon 
[Torockó; TLev. 9b] . 1838: Bethlen János Fac-
tioji Régi-rongyos maszkoraji Már tsak ollyanok-
nál újság Kiket nyom az ostobaság [Bodola Hsz ; 
B Lt 12 gúny vers],. 

Szk : ejt mesterkedik, fondorkodik. 1776 
A Circumstantiákbol ugy tapasztaltuk, hogy nein 
más, hanem Czizi Hadnagy ejtett minden factio-
kat [Szentdemeter U ; GyL. Gr. Theresia Esz-
terházi (35) és br. Ludovicus Révai (40) vall.]. 

3. 1653: Csak azon kérte Basta a pátereket, 
hogy a gyilkost hadd büntesse meg, és aszt a má-
sikat, a ki a páter Árgentát homlokba ütötte 
volt. De soha nem engedék a páterek hogy senki 
meghaljon, hanem más factiot találtak valamit4 

[ETA I, 91 NSz, a1603-beli eseményre von. 
feljegyzés]. 

fakciós fondorkodó, fondorlatos; intrigant, u-
neltitor; arg/hinterlistig. 1740 Bornemisza 
jo idein le gyüvén, az Praefectussa által sok em-
bereknek factiok által disvàdèàlta, az mint hogy 

az Praefectussa is hasonlo factios, két napot 
az sogorom el várt, gondolván hogy az harmadik 
napon fordul ele az Inspectorsàgrol való pr°" 
positio [Ks 99 Kornis Antal lev.]. 

fakeiózus fondorkodó, fondorlatoskodó; intn-
gant, uneltitor; Arg/Hinterlistige, Quertreiber. 
1740: az két expressusnak volt mit reportáhu, 
az Praefectusànakis oda beszèllette(m) 
mint hogy, egyeb propositiokban az utan bele 
marattanak, s conceptusokban, és igen kevesed 
magokkal marattanak az factiosusok [Ks ; Kor-
nis Antal lev.]. 

fakeeske kecskeláb (kecskelábú állvány) ; capra 
de lemn; Holzbock. 1835 Egy prits nyereg 
tarka nyereg alá valóval egy kis fa Kecskén [F.-
zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

fakémény horn/coş de lemn; hölzerner Raucli-
fang. 1680 : Majorhaz . . . vagyon fabol fel rott 
tŭz hellyen egy Sutŏ kemencze azon fellyul va-
gyon ezen hazokhoz szolgalo egy jo tapaszod 
fa kemeny [A.porumbák F ; K v L t Inv. 28— 
1694 ezen Haznak . . . va(gyo)n jo tapaszd 
fa Kéménnyé [Kővár ; JHb Inv.] . 1725: A ket 
kő kémény kŏrűl, le rontva(n) a fa kémént Seö" 
delyeztetett fel nro 3000.a - [ K v ; Szám. 54/1V. 
28. - aTi. zsindely]. 1800 Udvarház . . egŢ 
Nyári konyha fa kéménnyel [Szomordok &» 
Bet. 2]. 

fakengyel scăriţă de lemn; hölzerner Steigb^' 
gel. 1748 : Az másik Inctus(na)k edgj Pá ſ 

fa kengjele két rétben fogott botskor szijjava1 

öszsze kötve olly hoszszaságra, hogj nyereg nél-
kül a’ ló háton által vetvén commode lábait kefl' 
gjelekb(e) figálhatta [Torda; T J k III . 219]. 

fakengyelesen fakengyellel; cu scăriţă de lemfl» 
mit hölzernem Steigbügel. 1683: mind LovaS' 
es gyalog Nemessi szabadsággal élŏ , és hadb(aü) 
szolgáló Rendek legye (ne) k olly kész hadi appa ' 
ratussal jó kŏntŏsösŏn, jo fegyvéresse(n), p a ſ 1 ' 
páson ( : ne(m) ugy mint tavaly s annak előtte 
fa kengyelesse(n) s bocskorosson :) [UszL 
I X . 76. 15 fej.]. 

fakerék 1. roatã de lemn; hölzernes Rad. 1840 • 
A Henger tengelyit közvetlenül forgattya, 
sok fa fogakkal el látott fa kerék a melynek ka' 
láts és kereszt fait 24 vas srofos szegek foglal ly^ 
őszve [ K m ; KmULev. 2 papirosmalom-leííásj-

2. fakókerék; roată de l emn; Holzrad. 159* : 

Az Maior vduaron Roz fa kerek vágjon 
1 . . . Beres szeker No 3 [Somlyó Sz ; VL 

78/7]. 
3. fa-órakerék; roată de lemn pentru ceas» 

hölzernes Uhrrad. 1812: Egy Fali óra fa kere-
kekkel Rf 3 [Mv; MvLev. 7 Szabadi József hagy-> 

4. seiyemvisszáló ~ kb. gombkötő-rokka (go®1 ' 
kötő-munkaeszköz); unealtă pentru împletit u^5' 
turi; Knopfmacher Werkzeug. 1710: Az Ne*1** 
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Tanács Parancsolattjábul az Gombkőtő Sámuel 
Jnventalt Javaibul ezeket vittük el es kóz kéz-
nél hátuk. Műszer Sodro kereket ( ! ) . Egj Seljem 
viszáló Fa kereket Egj Sinor verő faszéket 
[Kv; TJk VIII/2. 371a]. 

takmszt 1. cruce de lemn; Holzkreuz. 1807 
A Kolosrol le follyo patakon tul a Kolosvár felé 
menő ország uttyában tsak ollyan helly volt 
- az hol az előtt két tzifra fa kereszt volt fel 
ásva, az hová szoktanak a Falusi oláhok pro-
cessioval ki menni, és ottan a kőrnyűl lévő hely-
lyen le telepedni [Apahida K ; RLtO. 2 Jos. 
Farkas (47) prov. vall.]. 

2. ablakkereszt; cruce de fereastră; Fenster-
kreuz. 1797 ezen háznak* vannak kétt ablakai, 
fa keresztekkel a világai vannak fenyő fába rá-
kot kerek üvegekből [Kőrispatak U ; Pf. -
*Ertsd: szobának]. 

takeresztes ablakkeresztes/keresztfás; cu cruce 
lemn; mit Querholz. 1679 Külső Kamora 

• • • Ablaka, fa keresztes nro 1 [Uzdisztpéter 
K ; TL. Bajomi János lelt. 58]. 1681 : Régi Sütő 
Ház . . . p a keresztes papirossal buritott ramas 
ablaka Nro 2 [Vh ; VhU 555] | Istálló . . . Fa 
keresztes puszta ablak . . . Nro 2 [Hátszeg; VhU 
60lL 1694 : vágjon egj Ló-Istállo, Ablaka 
nro 1: mellj is puszta, tsak fa ~ keresztes [Kis-
enyed A F ; BfR Néhai if j . Bálpataki János urb.] | 
az meg irt kapu felett lévő ház . . . Ablaki 
fa keresztesek, tokosok de caeterò puszták [Bor-
berek AF BfR]. 1699 Ablakia fa keresztes 
három, deszka kőze rákot paraszt üveges [Bo-
roskrakkó AF BfN Dobozolt anyí VI]. 

lakereszt-kompona mérlegfajta; un fel de cum-
Pánå; Art Waage. 1828 Edgy fa kereszt kom-
P°na, melyről három águ vaslántzon le függ 
krît fa nagy kerek tekenyő [Oltszem Hsz ; MkG]. 

fa-keresztrostélyos keresztfás; cu zăbrele de 
lemn în formă de cruce; mit Querholz/Barre. 
1842 van égy kis kamara, van rajta égy 
kis fa kereszt rostéllyos ablakotska, minden fii-
gel es üveg nélkül [Oprakercis>ra F TSb 51]. 

fakészítés . 1742 menék az Bernádia szabad 
Erdőben fa keszitteni az Fa keszittésből haza 
jöttem [Sár. — »Bernád (KK) határán levő]. 

. A világos jel-ŭ tagokból álló összetétel jcl-e a homályos fog. 
tniatt pontosan nem határozható meg, de ölfa-készítésre gon-
dolhatni. 

fakészûlet l . kb. faszerkezet/váz; aparat/sclielet 
(le lemn; Holzvorrichtung. 1735 Eg j Leptiká-
nak egesz ujj fa keszületi [ K v ; Ks 40 Varia 
XXVIIIa] . 1772 Nyilik égy Kapu melly 
Kapu jo erős Tölgyfákból eszve kötve vagyan 
(l) Galambukos (l) sendelly fedel alatt, az bé 
jaro Ajtaja pedig Fa keszűlettel vagyon [Koz-
más Cs; BethKt Mikes-conscr.]. 

2. kb. fafelszerelés/szerelék; piese de lemn; 
Holzzubehör. 1836: Két eke . . . Egy tserefábol 
készült hengerts (!) , két régibe lévő vas csapok-
kal ’s ahoz való fa keszűlettel [Majos M T ; Told. 
35]. 

fakilines fa-(ajtó)kallantyú; zăvor de lemn la 
uşă; hölzerner Türriegel, Holzklinke. 1669 Ezen 
haz szegeletitŏl fogva az . . pincze torkaigh 
vágjon sindeljes palankal altal rekesztve, melyen 
vágjon egj kis gyalogh kapuczka . . . fa kilincz 
rajta [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1675 
egy rosz hitván régi ajtó vas sarkon pánton forgo 
fa kilincz kilincz tartójával | rosz . régj a j tó ; 
vas sarkon forgo, — fa Kilincsel és Kilencz tar-
tójával edgyűt [Dés,; Borb. II] . 1692 egy vas 
sarkakon, pántokon forgo bellet ô ajtó, fa kilincse, 
ajtó mellyeke, küszöbe szemöldöke faragot kő-
ből valók [Szentimre M T ; JHb Inv]. 1731 
malom ajtajának faragott cserefákbol való 
küszöbje, szömöldökje és küszöblabja van fa 
zárjával és fa kilincsivei edgjütt [Kászonjakab-
f v a ; BCs]. 1741: Ezen kiss házból kijáró aito 
vas sarkakon áll, fa gilintse [Mezőbánd M T ; 
LLt Fasc. 146B]. 1790 A Korcsomaban lévő 
Pitvarban . . . Ajtó Fa gilincsel [Déva; Ks 76. 
I X . 24]. 1851 : egy ócska kis kapu fa sarkakkal, 
's fa kilintsel, vékony bikfa kapufelekkel, és 
fazárral [Erdősztgyörgy M T ; Tßb 34]. 

fakilineses fa-ajtókallantyús; cu zăvor de lemn; 
mit hölzernes Türkünké. 1636 gyalogh kapu 
eöregh, fa kilinczies es pántos [Siménfva U ; 
JHb Inv.]. 1679 Az udvarház udvarára vagyon 
kétfelé nyíló deszkás öreg kapu; ezen kapu 
mellett vagyon vasszegekkel szegezett, fasarkos, 
fazáros és fakilincses kis deszkás gyalogkapu 
[Mczőbodon T A ; ETF 108. 17]. 1688 nyilik 
be à meg irt Cseled házban fa sarkokon forgo, 
fa kilincses, fa záros fel szer fenyő ajtó [Kozmás 
Cs; Eszt. Inv. 3]. 1694 ez meg irt Pitvar(na)k 
oldalab(an) vágjon egj kis-kamora meljre njilik 
vas sarkas pántos, fa kilintses felszer A j t ó 
Az meg irt Pitvarból jób kéz felé is njilik vas 
sarkas, pántos, fa kilintses felszer A j tó [Bor-
berek F ; BfR] . 1703 : Az hámor ház végében ta-
láltunk egy kisded kemenczétlen fa házacskát 
fa sorkas és fa kelencses ajtajával együt [CsVh 
118]. 1727 A malomháznak vagyon más 
ajtaja is, mely fasarkokon forgó fakilincses, fa-
záros, régi deszkajtó [Gyalu K ; ETF 108, 12]. 
1768 Ezen . udvarnak . . régen kötött ga-
lambos nagy kapuja, mellette lévő, fakilincses, 
ugvan fenyődeszkából csináltatott kissebb ajta-
jával együtt [Középlak K ; ETF 108. 13]. 

fakilincsű fakilincses; cu zăvor de l emn; mit 
hölzerner Türklinke. 1681 hámor eőrzeõ ház, 
melynek paraszt, de kéttzeres fennyő deszkákkal 
bérlett, fa zárju és kilincsű s fa sarkos ajtaja 
vagyon [Cssz; CsVh 89]. 1699 fenyò fŭrez 
dezkabol csinált és félbe szerbe bellet fa kilincsű 
ŭtkŏzetŭ ajtó [Szentdemeter U ; LLt] . 1735 : 

41 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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(A) tornácban vadnak három ajtók. Az első jó, 
erős mellyékű, fa sarkakon forgó, fa zárú és fa 
kilincsű, párkányos, régi ajtó [Galac B N ; ETF 
108. 8]. 7745 Asztalos Mihely vas Sarkakon 
és pántakon forgó fa kilintsŭ ajtó rajta [Marosszt-
király M T ; Told. 18]. 7753 egy Tölgy fa melye-
kŭ Vas pántokon és sorkokon forgo fa kilintsŭ fa 
ŭtkŏzetŭ paraszt deszka ajtó [Veresegyháza A F ; 
Told. 18]. 1806 A curiális lakó-jószágra mégy 
bé az ember egy három cserefa lábakra készült 
kötött úgynevezett galambugos kapun, mely lá-
bakhoz tanáltatnak egy deszkákból való 
cserefa-sarkon álló fakilinesű kissebb kapu [A.-
boldogasszonyfva U ; ETF 108. 18]. 1843: az 
Ajtók vas sarkokon forgo fa kilintsű béllet 
de avaték Fenyő Détzka Ajtók [Borsa K ; Bet. 1]. 

fáklya fãclie; Fackel. 1620 Az Alsó Varban 
Eöregh kötél No. 5. Kichyn kőtél No. 2. Eö-

regh kőtes kanott No. 2. Kőtes Faklya No. 6 
[Kővár ; Borb. I I ] . 1652 Ezen Folyoson két 
deszka rekesz . . . Ebbe van négy fokra kivető 
fenyő rudakon függő, négy vas kűpűs lámpás, 
faklyának való | Egy faklyával kivető lámpás 
[Görgény M T ; Törzs]. 1681 Kinzo Bástya 
Vagyo(n) i t t : Bastyara való öntött faklya, vas 
serpenyőjevei, vagi mécsével, készen Nro 6 Fák-
lyához való vas rama; serpenyőstöl, űres Nro 
3 | Nebojsza Bástya Bástyára való kesz, 
öntött faklya, vas abranczai vas méczelő vas 
serpenyőjével [Vh ; VhU 511, 558]. 1714: Éj -
jeli faklához való 10. Serpenjŏ 90 lb. fl. Hung. 
4 [Nsz/Fog.; R E k L t II. Apafi Mihály hagy. 
50]. 7777 : eő Natsága . . . az Atyámnak . . . aszt 
parontsolá, hogy az Ecclesia számára adgyon 
minden esztendőben egy Fáklyát, s ennyiben 
Taxázott az Ecclesiánok [Burjánosóbuda K ; J H b K 
LVI/ad 1]. 1797 (Vett) 1 fakliát [Mv; D E 3]. 
7808/7878 4 Font viasz Gyertya 1 Fáklia [Mv; 
Told.]. 1816 A Temetésről maradott fáklyák 
. . 18 Rf [ K v ; Born. N. 41]. 1845: 31 Jan. 
Egy fáklia Rohiba® menet [Dés ; K v N J 7. — *Ro-
hi SzD]. - L. még RettE 409. 

S z k : bécsi 1800 1 fáin Bécsi fáklia [Mv ; 
Told. 74]. 

fáklyafa 1652 Edgyik szegeletiben geren-
dáig fel rákot faklya fa [Görgény MT Törzs]. 

fakó I. mn 1. szürkéssárga; galben-cenuşiu; 
fahl, grau-gelb. a. lóra v. szarvasmarhára von . ; 
cu privire la cai sau vite cornute; Pferd od. Rind-
vieli betreffend. 1594 Az várbeli Istalloban 
vagio(n) szarka paripa No. 1 vgian ah (így!) 
hat szekeres fakó lo jdest No. 6 [Somlyó Sz ; 
UC 78/7. 1 3 - 4 ] . 1632 Menesek szama. Eoregh 
szwrke kancza N 10. Eoregh fakó kancza N 
10. Eoregh barna kancza N 1. Eoregh fekete 
kancza N 3. Eoregh hamu szinw kancza N 2 
Eoregh pey kanca N 5. Eoregh babos kancza 
No 4 [A.porumbák F ; UC 14/38. 186]. 1648 
talalua(n) it Colosuarat megh egy fakó egér szeorw 
kancza louat, a hata fejeres . . . megh teorue-

niezue(n) az orzágh teŏruenie szerent eskwzik 
ra [Kv ; TJk VIII /4. 302]. 1664 : Egy *ako kancza 
lovat foganak megh az olla budakyàk* [Szász-
fellak S z D ; Born. X X X I X . 4. - "Alkalmasint 
Kisbudak (BN) lakosai]. 1675 Egi Barna ló 
. . . Egy Kis fakó hereit gyermek Lo [Mezőma-
daras M T ; Borb. II] . 1684: Arany szőrű fakó, 
fekete serenyű es farkú kancza no 12 [Fog. ; Utl]. 
1698 : kancza lovak Világos pej eőrőg kancza 
Nro 1. Sufa fakó kancza nro 1. Hódos pej kancza 
nyári fakó czikkajával nro 1 [Cege SzD ; Wass., 
oszt.]. 1720 : Fakó Tarka Cseh Országi Ló íírö 
1 [Szurduk SzD ; JHbK X X V I . 12]. 1720/1811 
egy kesej ökör. egy Pej szörŭ nagy vemhező 
Kabala, egy Fakó Csitko [Szotyor Hsz ; Borb. 
II] . 1754 : a Béres ökrök ketteje Fakó, à 
más kettő pediglen Kék szŏrŭek [Gernyeszeg 
M T ; TGsz 2]. 1773 : ada Kovács Győrgj egj 
fakó Kancza lovat [Verebes Cs; Hr 9/13]. 1774 : 
két fakó mettzett őtőd fűvű Paripákot ell adott 
[Vécke U ; LLt Vall. 203]. 1803 egy kißded 
sötét szürke egy ugyan kisded sőtet barna Peî 
fakó orrú, és egy világos pej Lovak [Déva; K s 

90. XCVII . 6]. 1808 G. Keresztúri Mikla Šzim-
juon adott egy fakó tehenet Sombóri Kosztin 
Pavel(ne)k 70 rf [TvLt Közig. ir. Váßári ..jkj: 
1820 : Ménlo Csitko 6 azok közül egy fakko* 
egy sárga, egy világos pej három Sötét pej | egy 
zsufa fakko [Born. F. Ig]. 1833: adott el 1 

Fakko Meddő Tehenet . . . 1 fakko Tulkot | 0-
Keresztúri Bartók Josi Cserélt Baiízí Onyítz® 
Vaszival Egy Fakko Kantzát egy Deres Loval 
. . . Bagyoni Csép Gergely adott el 2 Fakko 
Tehenet Rf 80 [Torda; T V L t Közig. ir. 797]; 

Szk : ~ szőrű. 1679 : Kancza . . . Fakó szŏrü 
kesely, hodos szühatu [Fog . ; U t l ] aranyszín* 

1672 Katonából • Radnotra* haitott 32 
Gyermek Lovak . . . Szekérben fogandók 
Seregély szőrű n. 5. Vércse szürke n. 2. Arany 
szinŭ fakó no. 1. Világos szürke n. 1. Vas dere5 

n. 1. Egér szőrű fakó n 1 [Utl . - aK, bMT] # 
egérszőrű ~ . 1672 : Egér szŏrŭ fakó* n. 1 \^^ã 

L. fennebb. *Ti. gyermekló]. 
b. vmilyen használati tárgyra von . ; cu privi*e 

la o unealtă de u z ; irgedeinen Gebrauchsgege*' 
stand betreffend. 1697 Fakó Csizma [KGyJ; 
1725 egy hoszszú uj kementze virágos fa^ 
kályhás . . . egy hoszszu fakó virágos kályha9 

uj kementze [Pókafva A F ; Told. 18]. t744:
ŝ 

Bérlésnek való fakó Bőr 24 [Szentdemeter 
LLt Fasc. 67]. 1756 Két fakó Szatyánra 
40 [TL. Teleki Ádám költségnaplója 95b]. 17W ě. 
Egy fakó kantár Szárostol [Bányabükk ? A j 
MkG]. 1805 Egy veress fenyőfa pálcza, Erd^lr 
fakó Jáspis gombai [Mv; TGsz 52]. 1810: Ket 

darab oldal fakó bor R f 8 xr 16 Egy -* a % 
Tehén bŏr . . Rf 32 xr 11 Más fakó Tehén l^f 
Rf 35 xr 10 Egy fakó ökör B ŏ r . Rf 43 xr 
[Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 9]. 
Egy fakó kantárra strupli . . . Egy pár fakó 
kantju szija 20 xr [ K v ; Űjf . 1]. 

2. (vasazatlan) fa - ; de lemn (neferecat); 
beschlagen) Holz-, hölzern. 1675 : Bŭrŏs ko<> 
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vagyo (n) egy, haro(in) vasas kereke, egy fakó 
[Dés; Borb. II] . 1677 Vagyon Béres szekér 
kettő; edgyik vasas; masik(na)k csak edgyik 
kereke vasas liarina foko [Mezőmadaras M T ; 
i.h.]- 1683 Fogarasbol Szalittanak az Tábori 
Szükségre Radnotra Haroin vasas es Tiz fakó, 
Záros. Ernyős szekereken Élest [UtI]. 1745 
Vagyon égy Béres Szekér, melynek edgyik kereke 
vasas, hárma fakó [Veresegyháza A F ; Told. 18]. 

Szk î ~ béresszekér. 1679 Vagyon egy fakó 
Bires Szekér mellynek a 4 kerekei másut 
nem vassassok, hanem mindenik kerek fűnek 
mind két végén egj egj vas karika vagyon idest 
nro 8 [Gyalu K ; BfN Gyalui cs.]. 1726 Két 
fakó béres szekér, tengelyei inarokvasazva, fojto 
karikák, és mindenik kereken két két vas kari-
kák [Görgény M T ; Born. G. VII . 23]. 1735 
Az Udvarban vágjon Egj Fakó Beres szeker, 
mindenik kerekén két, két vas karika, az Lő-
csein vas kávák, vas tengelj veg szegekkel edgjŭtt 
[Marossztjakab T A ; JHb XI /9 . 12]. 1747 Fakó 
Beres Szekér nro 3 . . . minden Lőcs Vas kavas, 
mindenik Szekérnek Szija Lőcs f ő j e egyen kivŭl, 
Csatlo Lancz egj [Aranykút K ; Ks 73. 55]. 1848 : 
Egy vasas béres szekér, jármokkal együtt 
45 rft Egy fakó béres szekér 10 rft [Görgény-
sztimre MT ' Born. G. X X I V d ] * ~ bivaly-
szekér. 1794 Egy fakó Bival szekér [Gyalakuta 
MT; TSb 17]. 1813: Fakó Bihaly Szekér Nro 
1. [Alpestes H ; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.] 
* ~ eke. 1821 éggy Fakó Eke viseltes rongyos 
lalyigákkal [Backamadaras M T ; CsS] * ~ láda. 
1764 : Tanáltatot égy űres, festékes záratlan fakó 
láda [Kál M T ; Berz. 6. F 54. L. 2] * ~ lôsze-
kér. 1727 adánk egj fakó viselt lo szekeret 
és egj Viseltes asztalt [ K v ; Pk 6]. 1755 :nyo l cz 
Béres ökör szekere, edgy bihally taliga . . . és 
edgy nagy vasas kerekű Lo szekér, és edgy fakó 
ugyan Ló szekér [Gernyeszeg; TGsz 35] * ~ 
tics. 1810 ŏtt fakó Lőts [Csapó M T ; LLt] * 

szán. 1852 : Egy rosz fako szekér 4 Rf. Hat 
fakó szán* [Görgénysztimre M T ; F. V l I Ib . — 
aAz értékjelzés hiányzik] ~ taliga. 1653 
Egykorban valami szegény rendű jóakarói lio-
zának egy fakó talyigát — két ökrüt, s arra 
tevék a testét* [ETA :I. 115 NSz. - aTi. a sze-
rencsétlen végű Báthory Gábor fej-nek] * ~ 
targonca. 1849 : égy fako targantza [Szentbe-
nedek SzD; Ks 73/55] ~ társzekér. 1696 : 
Egy vasas Tar szeker jo szerszama es keszületi 
nró 1 egy Hitvan Fako Tar szeker no 1 [Bethlen 
SzD; BK] * ~ tengely. 1767 : Hátolso fakó 
tengely vas nélkül [Marossztkirály M T ; Berz. 
5. 38. P. 2]. 1810 Kétt fako tengelly [Jedd M T ; 

3. kb. aranyozatlan; neaurit; unvergoldet. 1821 
Van hat kis fakó-finsia tálastol Van egy ara-
nyozott Finsia talastol [Veresegyháza A F ; Told. 
19]. 

Az általánosabb 'díszítetlen* jel-sel is számolhatni. 

II. fn 1. fakó l ó ; cal şarg; Falbe. 1679 : Szü 
hatu fako, farka serenye elegyes . . . Szü hatu, 

egér szőrű fako, elegyes serenye Fako, Szü 
hatu, elegyes farka serenye [Fog. ; UtI]. 1681 : 
Menes fele verese. Menes fele sufa fako. Balasfalvi 
sarga fako [UtI]. 1683 adattam gondviselese 
ala . . . Fakókat Fekete melynek hatullja(n) 
kŏnők pok indult* [UtI. *Ló-összeírás egyik 
tétele]. 1699 Hintó Eleiben való szürke Lovak 
edgy rendbeli nro 6 . Más rendbeli egér szőrű 
hintó eleiben való fakók nrő 6 [Gáldtő A F ; LLt 
Gyulafi László lelt.]. 1713 k. : Szántani való lo-
vak . . Az nagy Fako az udvari ménesből való 
Szepe kancza csitkostol [Ap. 2]. 1729 Tzú 
monyos, tzú fakó jertek Zabot enni [Kv. Pat. 
varga-gúnyoló verssor]. 1761 Arány szőrű Fako 
fekete Farkú Serennyű* . . . Tőrők faj bellyeges 
[Branyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 14. - *Kanca]. 

2. fakó szarvasmarha; vită cornută roşcată; 
faliles Rindvieh. 1757: Egj par fakók: egi eszten-
dősök az egyik kesej farkú, a másik fejer j o na-
gyok* | egy pár : buta szarvuak fakók 2 es(ten)-
dösök* [Pusztasztmiklós/Torda; Berz. 3. 1 / 9 .— 
•Tulkok]. 

Án. 1761: Az második szekerhez tartazo beres 
ökrök kŏzzűl, az két rudos, melynek edgyike 
Szilaj névŭ, kik szőrŏ, az másik Fako nevű, és 
szőrű, mind kettő szellyel állo nagy szarvú, két 
Esztend(ŏs) [Mezőcsán T A ; Ks 15. L X X I X . 3] , 

fakó-deres kb. világos szürkéssárga; şarg bru-
măriu; hell-graugelb. 1804: Fako-deres, Hodos-
-homloku. 1 Esztendős Paripa-Tsiko [DLt nyomt. ] . 

fakóforma fakószerű; şarg-sur; fahlartig. 1761: 
Szarvas szőrű fako forma ö t esztendős Mettzett 
gyermekménló [Siménfva U ; JHb X X I I I / 3 1 . 1 5 -
— 6]. 1771: egyik Cígány(na)k szürke szőrű lova, a 
másiknak fakó forma szŭrű (!) vagvon [ M v ; DLev. 
3. X X X I I I . 10]. 

fakókerék vasazatlan kerék; roată neferecată; 
Holzrad. 1652: két öreg fako kerék szekérben való 
[Görgény M T ; Törzs]. 1656: Az Istálló faraban 
egy kis . . . kamraczkaban . . . egy hitua(n) fako 
kerek, Az Agyán uas karikak [Doboka; Mk Inv . 
7]. 1679: hitvan fako kerék no. 7 . . . Uj fako 
Kerék egi | Fako kerék eggyik uj, kettei romlado-
zott [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv.]. 
1687: Egy szeker . . . az negyedik kerék fako 
kerék [M.bece A F ; Told. 25]. 1766: v e t t . . . 
két fako kereket [O. kocsárdKs 8. X X V . 18]. 1841: 
Egy rongyos ökör szekér vasazatlan fako ava-
ték kerekekkel [SL]. 

fakókoesi vasazatlan kocsi ; căruţă neferecată; 
unbeschlagenes Fuhrwerk. 1755: Romladozott 
széllyel hánt fako Kotsi 1 [Batiz H ; B K sub nr. 
1020 Naláczi conscr.]. 1765: Kis fako kotsi 1 
[Kóród K K ; Ks 19/1. 6-hoz]. 

fa-komisszárius kb. fa-beszerző biztos; comisar 
cu achiziţionarea lemnelor ; Holzkommissar. 1730: 
vásárolták bé fa Com(mis)s(ariu)s Ur(am)ék fát 
Curr. 20 . . . extendalt ad Hfl 18 Den. 59 [ K v ; 
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Szám. 5 6 / X I X . 25]. 7737: A Tekintetes Nms 
V(á)r(me)gje Tiszttyei, Jó Uraink ő kglmek, Ígér-
vén, hogj . . . a Quartelyosok számára fát admi-
nistráltatnak és Disponálnának (!) , tettzett azért 
. . ., hogj bizonyos Fa Commissáriusis rendeltessék 
Városunkból minek okáért rendeltük ezen Fa 
Commissáriusságra Cs. Zabolai (így!) atyánkfiát 
ő kglmét kiis szüntelen inspiciállyon a Fák admi-
nistrátiojára . . mennyit, honnét hoznak, és a' 
fát a' szükséghez képest administráltassa [Dés; 
Jk 490a]. 1746: Civilis Protectio alatt való Immú-
nis házak . . . Három fa Commissariusé Nyolcz 
temetőké [Kv Ks 11. X L V I . 25]. 

Az 1737-beli adalék fa-komisszáriusát 'faszállítást ellen-
őrző biztos'-nak értelmezhetnők. 

fa-komisszáriusság kb. faszállítást ellenőrző 
biztosság; comisariat pentru supravegherea trans-
porturilor de lemne ; Kommissariat für Holztrans-
port. 1737: rendeltük ezen Fa Commissáriusságra 
Cs. Zabolai (így!) atyánkfiát ő kglmét kiis szün-
telen inspiciállyon a Fák administrátiojára . ., 
mennyit, honnét hoznak, és a’ fát a’ szükséghez 
képest administráltassa [Dés; Jk 490a. A tel-
jesebb szöv. fa-komisszárius al.]. 

fa-kompona fa-karosmérleg ; cîntar de lemn cu 
pîrghie/braţ; hölzerne Balkenwaage. 1680: egy 
másalo Fa kumpana nyolcz vas karikaival es felyŭl 
altal járó vas szegekkel edgyŭtt, mellynek tablai 
negy szál köteleken felyul is penigh egy szál 
Istrángon függenek, mellynek hozza való fontos 
kövei meg vadnak [A. porumbák F ; ÁLt Inv. 
16]. 1692: Egy pár fa kompana, hozzavalo ké-
szŭletivel [Mezőbodon T A ; BK Inv. 13]. 1787: 
Egy hitván fa Kompana Dr 4 [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 10]. 1788: Vas Lántzos fa 
kompona [Mv; TSb 47]. 1851: egy régi avatég 
fa kompona [Erdősztgyörgy TSb 34]. 

Szk: dohánymérő 1817: Egy Dohány mérő 
nagyotska fa Kompona [Mv MvLev. 2]. 

fa-konzervatórium faraktár; depozit de lemne; 
Holzlager. 1789: Ezen Fa Conservatorium(na)k 
Deszka és fenyő Gerenda Materialéjit az mellette 
lévő Arnyek Székkel, 's ezeken lévő Vas Záros 
Ajtókkal edgyŭtt Néhai Patikar(ius) Vladár Ádám 
tsináltatta, facit R f 15 xr — [Mv; ConscrAp. 
16]. 

fakopácslás fakopácsolás; ciocănitură la tăierea 
lemnelor; Schläge beim Holzfällen. 1752: hallot-
tam hogy e tájékán fa kopátslás vagy is vágás 
vólt [M. borzás SzD ; Ks 39. X X I I I . 3. 13]. 

fakó-rőt vöröses fakó, fakóvörös; roşu-şarg; fahl-
rot. 1742: negy öreg jármos béres ökrök ket-
teje fakó röt szorŭ [Zsombor U ; SL]. 

ſakós fakócska, szürkéssárgás; cam şarg; ein 
wenig graugelb/fahl. 1805: (A tulok) Feje, Fakos, 
Daru szőrű [DLt nyomt. kl]. 1812: fakos szőrű 
ökör [DLt 185 ua.]. 

fakosárka vesszőkosaracska; coşuleţ de nuiele; 
Holz/Rutenkörbchen. 1724: Két kis fa koâárka 
[Koronka M T ; Told. 29/12]. 

A fahordó kosaracska* jel-scl is számolhatni. 

fakós-forma fakócska, fakóba haj ló ; cam şatg', 
fahlartig. 1768: Hajtottuk be a Nagy Szürke 
Kantzát harmad magával, a nagyobb Csitkaja 

volt ket esztendős Setét pej gyermek Lo, a' má-
sik volt egy Fakos forma hasú, világos pej hatu 
esztendős [Páké Hsz ; SzentkGy]. 

fakóskék kékesszürke; sur spălăcit; blaugrau. 
1815: Ökör fakos kék, fenn állo sugár szarvú 
[DLt 862 nyomt.]. 

Az összetétel utótagjára vonatkozólag a MPászt. 445 ily€fl 
felvilágosítást ad: „Kék — sok helyen a szarvasmarha fehér 
szőre, ha kékbe játszik ; a gyengébb szín kékes-szürkés". 

fakóspej fakóbarnás; murg; f a h l / f a l b b r ä u n l i c h -
1840: fakós pej-szőrű, 3 esztendős ló a' bal - faráö 
látszik egy újj és egészen nem esmersző béjeg 
[Dés; DLt 860]. 

fakósszŭrke fakószürkés; cam şarg; fahlg?au-
1801: Két Fakos Szürke fenn állo Szarvú négy 
esztendős Tulkak [TLt]. 

lakó-szabású fakóforma/szerű; cam şarg; fal*1" 
artig. 1627: Eger szeorw fakó szabasu negycí* 
fw kancza meddw [Rücs M T ; BLt 1 Inv.]. 

fakószekér vasazatlan szekér; căruţă de le"111 

(neferecată); unbeschlagener Wagen. 1629: az sze-
kere czak egj fakó szeker vola [Mv; MvLt 290. 
157a]. 1647: Fakó szeker egj rosz [Marosillye Hi 
VLt 55/5415]. 1648: Egy fakó szeker Az kere-
kej Vasatlanak [Mv; MvRELt ] . 1688: Három 
hitván fakó Szeker [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 5]» 
1693: Edgy Fakó szeker Bóczűje flo 2 [Tarcsa-
fva U ; Pf]. 1714: egy fakó szeker [K á s z o n felső' 
falu ; LLt Fasc. 85]. 1732: Vágjon edj egész vágás* 
fakó Szekér [Szentjakab S z D ; Told. 11/67]-
1750: Negy fakó szekerek hegy Tő Karikák a 

kerekeken az elsőnek vagyon Nrŏ kilencz fo j t 0 

Karika (így l) . . . második szekeren 10 karikţ' 
fojto karika kettő derek szeg 3madik szekér (így > 
Tő hegy Karika Nro 11 [Gyeke K ; Ks 83]. 1806-
egy Malomba járó fakó szekér [HSzj erdőlő-szeW 
al.]. 1810: Egy különben fakó szekér, de nagy 
vasas roszsz kerekekkel edgyŭtt [Csapó K K ; 1å£'š 

1818: Egy ujjadon ujj vasazatlan Fakó Szekér* 
három jo szoritto karikáju heverő kerékkel, ^ 
kerék főre való 16. darab karikak, 4 darab VÁn 

vasakkal, 8. jo persellyek, és három Tengely vég*e 

való karikákal [ K v ; Born. IV . 41]. 1819: ttí 
fakó Szekér, a' négy kerekin 8 vas karika f ° j t 0 

Karika 4. a' rud szárnyán két vas Karika egy 
derék szeg. — a ténsalán vas sikottyu [TSb 
1836: a Fakó szekér nyújtója el van h a s a d j 
[Majos M T ; Told. 35]. 1843: Egy Fakó szek*r 

12 Rf [Bágyon TA ; KLev. Vásárhelyi János 
vai közt]. 
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fakószfnü szürkéssárga (színű); galben-cenuşiu ; 
graugelb, falb. 1765: Fakó szinű vadasz Lo [Kóród 
K K ; KS 1 9 / 1 - 6 hoz]. 

fakószőrfi szürkésbarnás/sárgás szőrű; cu păr 
galben-cenuşiu; mit graugelbem Haar. 1752: Egj 
Fakó szőrű Kantza [Dob . ; T L 42]. 1757: vett 
ugyan egj fakó szörü forma . . . sánta lábu ökröt 
[HSzj kajlaszarvú al.]. 1759: Fakó szörü negyed-
füre menő kancza [Atosfva M T ; Pf ] . 1764: eo 
Nga Fakó szőrű, vagy akármi szőrű Lovatis . . . 
sohasem adott [Mv ; Told. 33/37]. 1774: adott el 
• • • egy fakó szőrű 16. Markos hat esztendős Lovat 
[Pipe K K ; LLt Vall. 204]. 1785: Faku Szőrű 
?ehény 1 [Katona K ; Born. VI . 14. Jos. Katonaj 
ns nyil.]. 1805: Fako-szŏrŭ sárgás Ŏkŏr [DLt 
nyomt. kl]. 1815: egy kisded tömött alkatásu 
fakó szőrű, 8 esztendős Lo [Marosnémeti H ; CU]. 

fakó-talpú vasazatlan kerekű; cu roată nefere-
eată; mit unbeschlagenem Rad. 1818: A ' bival 
Szekerekből. Egy jo fakó talpú vasas Szekér [ K v ; 
Born. IV. 41]. 1837: Egy fakó talpú Bival Sze-
kér [Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

takölyfi famozsár; piuă de lemn ; Holzmörser. 
1681: Nebojsza Bástya Puska por töreshez való 
fa kőlyű fészkével Nro 2 [Vh; VhU 5 5 7 - 8 ] . 

fakdpéee fa-mérőedény; vas de lemn pentru 
măsurat; hölzernes Schöpfgefäß. 1787: egy kisded 
fa kőpétze Dr. 6 [Mv; MvLev. Csiszár György 
hagy. 8]. 

fakötés chingă/legătură de lemn; Holzverbin-
dung. 1652: Taraczk állásnak csinált négy k ŏ 
labako(n) állo Filegoria, erős fa es vas kŏtesekkel 
uj epűllet, es io sendelyezes alat [Görgény MT ; 
Törzs]. 

Alkalmasint ide vonható a köv. adalék is: 1799: Vagyon a 
bodolai ref. eklézsiának a falu közepében kőlábakra < >* 
lekötésekből épített, zsindeUyel fedett temploma. A templomba 
Jaró első ajtó felett vagyon hasonló kötés <. . .>b torony [Bo-
aola Hsz; ETF 107. 6. - a - b Az eredetiben ázástól elszín-
telenedett olvashatatlan szövegrész]. 

fa-kozfal perete despărţitor din lemn; höl-
zerne Scheidewand. 1633: Czizinadia Istuan elj-
seoben nem engedi uala az fa keozfalt el bontani, 
de annak Vtanna megh eggieszenek, es megh en-
gede [Mv; MvLt 290. 131b]. 

faktor (üzem) vezető ; conducător tehnic ; Be-
triebsleiter. 1817: az Üveg Csűr Factorával Tischer 
Károly Urammal a’ vágásban lévő részeket el 
jártam [F. árpás, F TSb 46 üveghutára von. 
közlés]. 

faktotum mindenható, teljhatalmú; omnipo-
teut; allm äclitig/gewaltig. 1784: (II. József) a 
vármegyéket, a székely és szász székekkel együtt, 
tizenegy vármegjékre . feldaraboltatta. Ebben® 
is Bánffi Farkas volt a dirisor. Volt ugyan Kemény 
Farkas, Tűri Ferenc s egy Salamon nevű szász 

mellette, de azoknak semmi szavok nem vo l t ; 
hanem csak Bánffi Farkas volt a factotum [RettE 
426. — "Itt az előadásban valami kihagyásos 
zökkenő van, hiszen aligha lehetett Bánffi Farkas 
II. József közigazgatási intézkedésének egyedüli 
sugalmazója, ill. végrehajtója]. 

faktum 1. (bűn) tett ; erimă, fărădelege; Straf-
tat, Verbrechen. 1578: Az factum penigh nezy 
Az varosnak méltóságát miért hogi varasnak 
zolgayra tamadot vegeztek eo kegmek hogy Az 
factumert hyak Rea varas keppebe es torwennyel 
bwntessek [ K v ; TanJk V/3. 176]. 1583/1584: En-
is otth az falwban porcionat(us) Vagiok, Nem twd-
wan senkiteol tartasomath, az keozeonseges zabad 
wyzen, holoth, Mykoro(n) Zolgaim az en megh 
hagiasoni zerint halaznanak Nem twdom My 
indulatból, ez fellieol megh Newezet zemelyek 
Manib(us) Armat(is) potenciál(ite)r Zolgaimra Ir-
rualtak Inuadaltak eoket, vertek haygaltak keo-
wekkel Taglottak vereket ontottak, halamot fogoth 
lialamoth (így!) Olgáimtól El weottek, Myert 
hogy penighlen az zabad és keoz lialazo wyzen ezt 
chyelekettek . Azért ez factumerth feyekhez zo-
lok Mindenikhez [Újfalu K ; Ks 42. B. 9]. 1590: 
Illyen dolgunk vagion az megh Irt Dragus Janos-
sal es Fabian Ztaniztlaual (!) hogj . . Almakereki 
Jobbagymnak paztorokat . . . megh fogtak . . . es 
elólle az megh Irt Jobbágyimnak keoszel 100 Ju-
hokoth vgj minth Ereoss toluajok el hoztak tol-
uajul, melj factumert azt mondgiuk Si Juris hogj 
Ammi affele toluajoknak poenaja azt keouettywk 
raithok [UszT]. 1604: Azért Immár hogy az elseo 
factumot vytottak faluiul egywtt akariuk keresnj 
minde(n) Attiankfiaj karaert, mind Farczad es 
Hoggia* kepebe(n) [i.h. 18/73. - aFarcád és Hod-
gya U]. 1606: eleb ragaduan chyeber rudat az J 
wernj kezte agyat be teorte sebesítette, veres 
Ingetis mutata; melj factumert, hogj vrara tama-
dot megh sebhette azt kevannia hogj keze el vagat-
tassek seot mégis hallyon erette si Juris [ K v ; 
TJk VII/3. 200, 207]. 1608: ha megh eskezik az 
J. az A ellen való factumert vgj mint a zitokert 
eleúe(n) dian f. 12/50 Agraúaltatik [UszT 20/150]. 
1810: a Panaszlo is minden factumait meg-
esméri [ K v ; AsztCLev.]. 1818: A ' Féra Sztentsik 
panaszára nézve mint hogy maga a ki kalátsolt 
sem tagadta cselekedetét, liatároztatott, hogy 
az factumert kapjon . 25 paltza ŭteseket és egy 
héti rabságot szenvedgyen [H ; JHb 36 Prot, 2]. 

Szk: ~6aw van bűnös, tettes. 1610: Az J. Zol-
gaia eotet verte Az az eggik volt az factumban 
[UszT 49a] -X- ~ o n kapjrajtaér tetten ér. 1798: 
éppen a factum on a favágáson kap van a Pásztor 
ötöt ott rablatta el Kis Pali pedig el szaladott 
[Ádámos K K ; JHb X I X / 5 8 ] . 1831: (A) Rab 
ellen a bizonyittatván be : hogy ő szolga ja lévén 
Néhai Czako Sigmond Urnák, midőn le kutzoragva 
a Pénzes Ladaba bé markait, és onnan Pénzt lo-
pott, ezen factumán Czako János Ur rajta 
érvén, a Pénzt tolle el vette, és fel pofozta [Dés; 
DLt 332. 10] ~on megragad 'ua' 1668: megh 
ragadok a Gyilkost . . . a factomon [Kisdenk H ; 
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Born. X L . 16 Pavel Szimul (38) jb vall.] * ~ow 
talál 'ua\ 1640: az alsó Ilosuayak magok hatalina-
ual három Talygaűal az tilalom ellen rea mentenek 
az erdőre mellyeket az Cziczohagimasiak az 
factumo(n) az Tilalmas erdeőn talaluan be vittek 
Hagimasra* [A.ilosva SzD; SLt 25. W. 1. -
•Az előbbi településsel tőszomszédos faluba]. 1790: 
A Szőllő Pásztor kőtőlőssége az hogy a keze 
alá bizat Szőllő Hegyeket tellyes igyekezettel 
éjjel nappal minden némű kártól megőrizni ki-
vánnya a Gonosztevőt â kit a factumon talál 
meg fogja, ha méltó meg is köti azon Tolvajt 
[Karácsonfva M T ; Told. 76] ~ot cseleksük 
vmilyen (bűn)tettet követ el. 1590: ez al peres 
az fŏ ldŏn holt zamba hagŏt, melj czielekedetinek 
miatta Eletemig walo niomorwsagom kŏwett-
kòzòtt, mert chontomis tórŏtt es sok werem hwllott, 
Ez factumokott penig chielekede ez al peres az 
felwl meg Jrtt eztendŏbe es nap tawatt Bŏgŏz 
falwba [UszT]. 1591: Capitan vram Ellen János 
Balas olahfalj veot Jdeot valami teorwenj dolgabol 
mielhogj nem eo maga hane(m) fiaj chielekettek 
az factomot [i.h.]. 1606: Osuat Peter, Osuat 
Istuan, Betlenfalui ugian Vduar hely zekbeliek 
mind az ket fel peres az factomotis ugian ez 
megh neuet (!) Zekben es faluban chelekettik 
Betlenfaluan | Aztis mongjaa hogj az mikor eö az 
factumokoth chielekeŏtte azkor azok az Jobagjok 
en kezemnel nem lőttek volna | az J tagad hogj 
nem chielekeötte az factumot [i.h. 20/143, 162, 
198]. 1625: hogi penigh az orzag gwlese allat cze-
lekette az J az factomot si Juris azertis ket zaz 
forinto(n) keuanoni conuincaltatni az It [i.h. 
80a]. 1629: az J. azt felelj hogy az melj faktumokat 
az A eo ellene felelt, eo azokat nem chyelekette 
[ K v ; TJk VII/3. 200] * cselekszik vkin. 
1602: ezeket az factumokat teorueny kiwl cziele-
kettek volna rayta [ G y f ; Told. 27]. 

2. cselekedet; faptã , Tat. 1606: Ertem hogj 
az I. az factumokoth nem tagagja az rezbwl bi-
zonisagul sem tartozom [UszT 20/162]. 1629: Az 
Ak is penigh semmi oly bizonjos factumat rea nem 
bizonjtottak hane(m) az testisek az mit be hoznak 
chyak suspiciok, Azért tertiose (!) expugallya a 
magat az Incta hogy eo nem boszorkány es az 
boszorkanj bübajossaghoz semmit nem tud nem 
ert. Iuramentumat con jura torival tartozik p(rae)-
stalni ad octavum diem [ K v ; TJk VII/3. 207]. 
1772: ha azért ezen factumát* az I. Groffnénak 
Malmom azon állapottjávai egjben veti valaki, 
hogj mig Malmát az I. Groffné nem épitette volt, 
mostan állo két alsó kerekeim forgattak jobban 
ki jö ellene mondbatatlanul maga factumabol, 
hogj malmom veszedelme egjedül malmától vág-
jon [Kük. ; JHb L X V I I . 228, aTi. az új ma-
lom építését]. 

3. dolog, eset; întîmplare; Fali. 1584: Balassy 
Ambrus Az factu(m)ba(n) semmit ennel egiebet 
Ne(m) latot a| Pal Sete Mate fia, vallia Hal-
iam égkor Az Azzony hogy kery vala Andrást hogy 
Ne bantana . . En azért a’ factumot Ne(m) lat-
ta(m) [ K v ; TJk IV/1 . 311, 3 5 1 - 2 . a Köv. az 
eset előadása]. 1585: Ersebet Sarlay Ambrusne 

vallia, . . . egy Vosariiapkort be terek Istwan 
kowachnehoz lvs hát az Ersebet leány az ko-
wach legeiivel eozwe Nagy borzoson Az fwwo 
Alol Ieowe kj, De Azért semmit Az factuinba(n) 
Ne(m) lathatta(m) [Kv i.h. 387]. 1603: Borbelj 
Martonne Magdolna Azzonj vallia Az factum 
vtan Monda Bwrkeosne, im vgian megh lese 

az I szemtelen hitetlen arulo [Kv ; TJk VI/1* 
684]. 

Szk: a ~ esettllettjvolt a dolog/eset ( m e g t ö r -
tént. 1598: Ahol Az factum eset, Az Rethnek, 
tizta Reth newe mely factum eset Az Pe" 
rechyeny Reten, Crazna varinegiebe(n) [Somlyó 
Sz; WLt] . 1603: Az hul az factum eset hiak 
Teórczuar zeknek [UszT 17/33]. 7647: Arpastoi* So3 
Istua(n) keredszik be az Ecclia reconciliatiojara 
mivel adulteriumba eset volt addegh az Ecclia 
be nem bocziattia az reconciliatiora meddeg a Z 

Deliberatu(m) szerent megh nem büntetik. Mivel 
nem nőtelen korában volt az factu(m) mint expo-
nálták hanem hazas koraban [SzJk 56. — 
•Árpástóról (SzD) való]. 

4. kb. bántalom; jignire, ofensă ; Kränkuhg-
1599: Nem tagadhattia, mert Jobbagiomon eset 
factum Constal, kit biro vram oculalt [Szinye 
SzD; Ks]. 

fakulacs ploscă de lemn; liölzerne Feldflasche-
1802: Egy fa kulats [Dés; D L T 4]. 1842: egy f j 
hasadt fa kulats uj szijjuba kŏ tŏ t t [Csekelaka AF; 
KCsl 3]. 

fakulcs clieie de lemn; Holzsclilüssd. 1727: ^ 
Berettyónak észak felől való részén, a Barát rćtefl 
alól, majorság rét széliben jó csűröskert vagyon, 
tölgyfa deszkából való jó leveles kapu rajta töke 
zárjával és fakulcsával együtt [Nagyfalu Sz ; E f F 
108. 16]. 1737: (Petriclievich-Horváth Boldizsár 
udvarháza telkére) egy zsendellyel fedett kötött 
kapulábon, feljül vaskávában, ololl fészekben f ° ſ ' 
gó, cserefa sorokban vésett, három szál cserei* 
hevederekre, kötés nélkül, faszegekkel szegezett, 
tíz szál fenyődeszkából készített, egyfelé nyfl°' 
avatag és hulladozott, de hogy tovább ne bomol jak ' 
egy szál cserefa kötéssel erősíttetett kapu nyílik' 
mely is záródik fakolccsal nyitható fazárral | 
írt udvarház egyik istállójának ajtója) fa kolccsa 
nyíló fa zárral záródik [Zalasd H ; i.h. 9]. 17*4: 

Ezen Udvarban vágjon köböl állo pincze kettős • • 
A belsőnek Zárja két vas szkábával van 
szegezve fa kolcsal nyilo [Csicsó Cs; Ks 65. j†' 
12]. 1756: a Veteményes kertben bé szolgá^ 
Ajtó . Ajtó Táblája áll Hársfa Deszkából 
Cserefa hevederekhez fa szegekkel szegezve, m^V 
is két fa sorkokon fa kilincsel Nyilik be a Vetefl1^ 
nyes kertben, mellyet belől egy nagy fa zár, ineliy 
is Fogas fa kolcsal nyittatik ki [Branyicska 
JKb L X X / 2 . 2 9 - 3 0 ] . 

Szk: gerezdes ~ a makkos fazár kulcsa. 
Nyilik ki innen az Uczara sendely fedel alat v* ̂  
kŏ tŏ t ŏrŏgli Tölgy fa kapu, ezen kapu 
vagyon egy kisded gyalog kapu szeris (!) gete^ e 
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fa kulcsával; leven csak egy vas retez benne (így !) 
[A.porumbák F ; ÁLt Inv. 26]. 

A fenti dmszóbeli adalékok a gerczdes v. makkos fazár 
0- ott) fából késztilt kulcsára vonatkoznak. 

fakulcsoló fakulcs; cheie de lemn, Holzschlüssel. 
1785: A kapu Cserefábol kőtőt Galambugos Sen-
delyes fedéllel, Nagyobb és kiissebb Táblai vas 
Sarkokon forognak és Fa kocsoloval Zárátnak 
[Szu ; Ks 73. 55]. 

fakultál 1. fel/meghatalmaz; a împuternici; be-
vollmächtigen. 1724: Hivának minket Csegezi 
Tar Tamás Ur(am), Csegezben lakó testvér 
attyafiaival . . . az végre: hogy az eo kglmek 
édes Attyokrol devenialt bonumokat osz-
tanok fel . . . Mi azért az eo kglmek liivatallyára 
Comparealvan . . . kévánok eő kglmektől hogy ma-
g°k jo akarattyábol ultra et Spotanea cum volun-
tate minekünk kezeket bé adván, bennünket 
authorallyanak és facultalyanak az fen Specificalt 
osztásra [Asz; Borb. I]. 1737: Az fen Specificalt 
közönséges liatárak(na)k három egyenlő ré-
szekre kőtél, vagj rudszám szerint ki mérésekre, 
láttzo és duralhato metakkal való ki határozásokra 

facultályuk ćs Authorályuk Lukács János, 
Mara Isák, Győrffi Béniamin és Farkas Balint 
vraimekat [H; BK sub nro 177]. 1748: faculta-
lom ŏ Ngokat, ki válthassák joszágotskámat 
[Komjátszeg TA ; AbN]. 1764: Mely quietantiat 
hogj nem SzKirályi Imbre irt légjen elégge constal 
etc; a mintliogj nemis tud az Novizans irást, ugj 
azis soha nem probaltatót hogj mast valakit 
facultalt volna, in specie Sz: Királyi Ag Balást 
azoknak Írására | a Novizans eŏkegjelme azon 
pénzt nem lévalta, nemis quietalta, mivel irniis 
nem tud, de továbrá soha réá nem is bizta, hogy 
lévállya, Viski Yramatis nem facultalta arra, 
hogj oda deponallya [Torda; TJk V. 195, 209]. 
1783: {A) portiotskák . . . el adásáb(an), se egyszer 
se másszar a' most tisztelt Groff Urat nem facultál-
ták, annális inkáb semmi némŭ dolgokb(an) Pleni-
Potentiariusnak nem esmérik [H ; JHb X X X I . 
55]. 1798: az eö Nsga nevében senkiis nyilat nem 
vonhatott volna addig, valamíg eö Nsga nem facul-
talta- [Illyefva Hsz; BLt 2]. 

2. feljogosít; a îndreptăţi/autoriza ; ermächtigen. 
1697: facultaltuk és Facultalljuk emletett Sebes-
tyén Pálnét Nagy Ersebeth Asszont hogj I(ste)n 
házáb(a) szabadossa(n) bé járhasso(n). Ur vacso-
rájával elhessen [SzJk 306]. 1723: en az egesz 
Nemes Uármegye előtt remonstrálván liogy Sen-
kiuekis el szenyvedhetetlen kárt nem teszen\ 
Sőtt Sokkal tőbb haszannal vagyan mintsem kárral 
azaknakis az kik praetendálhatnának ; az Nemes 
Vármegye facultált hogy mig oculátorak mennek 
ki addig kötethessem az Gátat az hol kel; hogy 
hirtelen az árvíz el ne rontsa a maimat [MbK 163. 
— a Ti. a sövényfvi malom]. 1737: a p(rae)ten-
dens Ak ő kglmeknél engemet a Nms Haza Tör-
vénnyé közelebb való vérnek és Atyafinak mani-
festė declárál, és egjszersmind facultális, hogj 
az Ak ő kglmektől p(rae) tendált acquisitumokb(an) 

meg-maradjak [Dés; Jk 232b]. 1765: (A regius 
perceptornak) reménykedvén, hogy ne facultállya 
ennyire az Executor Cominissarius s Executorokot, 
mert el szenvedhetetlen hohérságot visznek végbe 
a szegény Contribuens népen, de azt felelte: jól 
teszik, s még keményebben bánnak velünk ha 
a portio administratiojávai késünk [O. girbó AF ; 
EsztMk Vall. 304]. 1776: A Dispensatio SzóUott 
à Tisztelendő Egrestői Plebanus Urnák, hogy 
vagy maga meg eskessea, vagy engemet facultal-
lyon a’ meg esketésre az Mlgs Praepost Ur 
azután nem sokkal revocálta ã facultást, 
hogy meg ne eskesse [Kóród K K ; GyL. Gabr. 
Martonffi (31) káplán vall. - aTi a főrangú 
mátkapárt]. 1784: eo Nsga Tisztye facultált, tsak 
vágjak, mert valamire való Nád vagyon azon :a 
Ton [Haró H ; JHb XXXI /51 . 60]. 1798: mint 
bé vallott plenipotentiariusomat facultalom is 
különösön ezen dolgamnak el igazittásara annak 
módja szerint hiteles irást is kell készitteni rolla 
[Mv DLev. 2]Ė 1824: (A) Földek. . . a ’ mik 
idegeneknél zállogban vágynák kiváltására, és 
bírására . . Dosa Gergely Bátyámat fakultálom 
[Mv ; DE 3. Imre György nyíl.]. 

3. megbíz; a încredinţa; beauftragen, jn be-
trauen. 1747: az I facultalta az Át, hogj fel gyűjt-
se a szénát és cumulallya [Torda; TJk III. 157]. 
1752: Gall Ferentz ha hol találtatik, vagy p(e)d(ig) 
haza vetődik, az specificalt Summát cum interesse 
tartozik meg fizetni, mellyet ha praestalni nem 
akarna incaptivaltathassek, mivel a Dominus Ter-
restris az Ecclat facultalta [Málnás Hsz ; SVJk]. 

fakultáltatik 1. felhatalmaztatik; a fi împuter-
nicit; bevollinächtigt werden. 1655\ 1754: Az Látć 
-Mesterek Sokadalomkor a’ munkát meg visgálván, 
a' B. Czéhtŏl nékik adatott hatalom szerént az 
büntetésben facultáltatnak [Kv ; EMLt]. 1731: 
A Varoson levő Fő Strása mesternek kivántato 
Tűzi fát az szegenyseg nem győzvén hordani, Had-
nagj Atyánkfia facultaltatik, penzen venni egj 
néhány szekér Tűzi-fát [Dés; Jk 424b]. 1749: 
facultaltatik az Eccla hogy a mellyek nélkül4 el 
lehet penzen adja él [Illyefva Hsz; SVJk. — 
BTi. asztalneműek nélkül]. 1782: Arra is obligáljak 
magokat Nagyságtok hogy diribba darabba, 
ezenn Adósságokat fel-szedegesse, egyik is az Atya-
fiak kŏzzül, nem facultaltatik, hanem egyett-
értvén (!) Nagyságtok szedjék fel [Kv JHb 
V/7]. 

2. feljogosíttatik ; a fi îndreptăţit/autorizat; 
ermächtigt werden. 1680: Thasnadi János 
facultaltatni lciua(n) hogy felesegett Kegyes An-
nát ki mellŏlle el szököt, kezhez keríthesse az hol 
talaltathatik, mivel könnyön nem akar mellŏlle 
el állani [SzJk 151]. 1700: A Deesi Tiszt. Re-
for(mata) Ecclesia körül kivantato epitteteshez 
Valamikor gjalog szeres Emberek kivantatnak, 
Valakiket rendelnek és nem mennének a Tize-
desek egy-egy forintig meg zállogolni facultál-
tatnak [Dés; Jk 200b]. 1766: Meg kívánom azért 
a Iure hogy én fogva ne tartassam, hanem en-
gemet hitetlenül el hagyott férjemtől Divortial-
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tassam (így !) et ad secunda vota feliciora facultal-
tassam | Disznajoia Magyari Mihally If (jú ?) Legény 
a felyebb való idöb(en) el mátkásítván Répáról0 egy 
Mária nevű Leánt inegtsalattatott maga p(e)-
d(ig) Mária el bujdosott mint hitetlen, most 
is bujdosüjaban vagyon, mellyrŏl adtestálnak nyoltz 
emberek Náznánfalvárol®; azért e tsalárd mátka-
sági kötelesség alol Magyari Mihálly absolvaltatik 
és a már el kezdet mátkaságra s házasságra fa-
cultaltatik [GörgJk 208. aMT.b A. v. F.répa 
MT. CMT]. 

fakultás 1. j o g ; drept; Reclit. 1715: ezen Pro-
cessusban Suliultis az Nemességli maga Facultas-
sút fel nem adta [UszLt III . 44]. 1718: ő aszt 
mongya hogy van facultassa hogy ŏrŏkségit István 
Déák(na)k el adhassa [Fog. ; KJ . Rétyi Péter lev.]. 
1736: mindenkor a Magistratusnak facultassa vá-
gjon, hogj minden Gonosztévőket, ratione sui Officii 
p(ro)sequálhasson [Dés; Jk 218a] | megmutattja 
Contractus hogy tsak vita durante volt birodal-
mában) Váró Annanaktt, de nem volt facultassa 
az el adásra [Torda; TJk I. 104. — aA ház]. 
1750: egész facultassa lehessen az Ur(ua)k, és 
Authoritasa, a kezeseket mind egyűt, vagy akár 
melyiket, uton, ut felen, Erdőn, Mézőn vagy akár 
holot meg kapatathatja meg fogathassa és deti-
nealtathassa és mind addig mégis csapatathassa a 
inig . a denotalt Szimedrut tőmloczb(e) nem 
viszik, toties quoties [Bencenc K ; BK ad nr 
1105]. 

Szk: ~ adatik I adat tátik vkinek fel jogosít tátik. 
1689: A B Chehett megh talaltatvan Sze-
gedi János Remekenek követese, és ki adasa 
felöl ., az Betsűletes Cheis felŏlle való jo emle-
kezetet liálvan . . Czeli Mester Urajmeknak fa-
cultas adatot réa hogj heljt adgyanak eo kglk nekie 

K v ; ÖCJk]. 1729: A kodor uczai Patak régi 
Ŭtyának ki keresésere Emittáltatnak eŏ kgl-
meka meg Tudakozván hogj ganejjal, vagj akarini-
vel ki töltötte be azon Patak(na)k régi Utyát, és 
az vizet az nagj utczara ki vetette . Azon em-
bert akki azt Cselekedte Admonealtatni kell hogy 
harmad napok alatt ki tiszticscsa sub poena fl. 6 
In super az Utczanak is facultas adatik ki tisztítá-
sára [Dés; Jk 384a]. 1739: Lovas Csóvásoknak 
rendeltük Lemhényi István és Varró Mihály 
atyánkfiai ő kigjelmeket Csovás atyánkfiai-
n a i pedig Dézmálás előtt is, facultás adattatik, 
hogj akárminémű Marhát találnak, akár gaboná-
iban), akár fűb(en) béhajthassák [Dés; Jk] 
~t fennhagy jogot fenntart. 1797j 1799: (Az apel-
láció) ha minden reménség kiviil fel botsáttat-
nék fenn liadgya az Al Peres maga részérőlis azt a’ 
facultást, hogy a’ mennyiben ezen ítélettel meg 
terheltetését érzi, az ítéletnek meg jobbittását 
kérhesse [Torockó; TLev. 5/16. 416] * ~ában 
van jogában áll/van. 1747: Tutorsága alatt lévén 
a' Testans öreg Diosi Sámuel Vr(am) eo Kglme 
Leanya(na)k Diosi Anna Asz(on)nak, nem vala 
facultassáb(an) hogj az Tutora(na)k hire s akarattya 
ellen testálhasson, mellyre nézve ezen Collatio 
cassaltátik [Torda ; T J k III. 111]. 

2. meghatalmazás ; împuternicire ; Bevollmäcli-
tigung. 1776: A Dispensatio Szóllott à Tiszte-
lendő Egrestői Plebanus Urnák, hogy vagy 
ga meg eskesse4, vagy engemet facultallyon a' ineê 
esketésre az Mlgs Praepost Ur azután nem sok-
kal revocálta ã facultást, hogv meg ne eskesse 
[Kóród K K ; GyL. Gabr. Martonffi (31) káplán 
vall. — aTi. a főrangú mátkapárt]. 

3. tehetség, képesség; talent, capacitate; Gabe, 
Veranlagung. 1724: tartozik tizenkét f o r i n t o k a t 

paratis letenni. De olyan formalog hogy ha maga 
facultassábol tisztességes munkát tud keszitefl1 

de külŏmben meg sem engettetik [Kv Fésűs-
CJk 71]. 

anyagi képesség/tehetség; stare matériáid 
posibilităţi materiale; materielles Können. 1599: 
Mindenkinek kel twrny az karba(n) igy c(oö)' 
tentalyak vala az Creditorokat It az warassofl. 
ä hun az adossagh teob volt az facultasnal [Kv i 
TJk VI/1. 354a]. 1726: A holott jószágos e m b e r e k 

magokai recipiálnák kápolnák mellé, ha jószágot* 
bírnak, magok facultasok szerint contribualni tar-
toznak [Somlyó Cs; SzO VII , 324]. 1730: Csitre 
Márton . egy Meggyes varossában lakó Méo* 
szaros (!) mester embert Szintén halaira vert 
tanglatta volt, nem leven egyebb Facultassa aZ 

honnan az Mensárason tőtt veresert Contentuiuat 
tőtt volna [Mezőbánd MT MbK. aTollvétség 
taglatt h.]. 1749: a’ mi illeti ezek(ne)k f a c u l t á s o k a t , 

igen vékony álapottal volta(na)k egyik(ne)k seö1 

volt két ŏkrinél több [Koronka M T ; Told. 37/35]-
1776: Báró Henter Antal Urnák, tudgya a' világ' 
s, énis tudom, hogy Szép facultássa vagyon, neiŭj* 
volna Semmi előmenetelire ŭ facultásban Gro»* 
Kornis Annával való házassága [Szentdemeter U» 
GyL. St. Henter (37) vall.]. 1785: Az Első 
sisbéli Jobbágyok Esztendőnként adunk Ta^áj 
Husz Magyar Forintakat; az második Classisbéliek 
adunk Tizennyoltz M. Forintakat; Az Harmad^ 
Classisban valók, Tizennégy, és Tizenkét M 
rintakat, Az kik pedig az Negyedik Classisban 
vagyunk; Facultásunk szerént adgyuk az Taxát-
öt förintan (!) el kezdve Tiz Forintig fizettyük a® 
Taxát [Torockó; TLev. 6/1. 3a]. 

Szk: ~ra felvet (kire-kire) anyagi tehetsége 
rint rója ki (az adót). 1744: Vagyon EsztendeJe 

hogy Miklós várán fel kiáltott à Kösség, hogy 
Tiszt vraimék adgyák ki a Summát, s mi Ado^ 
rendekűl facultásra fel vettyűk [Bárót Hsz ; íNy^ 
50]. 

5. rendsz tbsz javak; bunuri ; Güter. 1735: 
mornyik Laszlo vram adá Zálogban 
dai Boldisár Vr(amna)k . Szilágy Szécsben 
p(ro)vidus Guzi Mihály és Geczj Lőrincz n e ^ 
jobbágyait egy telekekkel ( így!) és m i n d e n i g 
facultasokkal s appertinentiajokkal edgyűt [S®^ 
Sz ; Borb. II] . 1751: Mező Petében* az P a r o c h u ^ 
kivül vagyon 1 fungens Káplány Popa Péter 
egy Popa Gligor nevü Unitus Pap, sine functio 
ennek az Facultassa Conscribaltatott, mivel 
fundum Ecclesiae degit [T ; TLt Közig. ir. 
Bogáthi Horváth Szabó István vice szb kezével. ^ 
aTA]. 1765: a Confrontatiokor nemelly falus 
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leink holmi aprosag faeultassokot celálván, azt 
észre vette Regius Perceptor Uram, s min-
den Contributio alá való Facultassainkat egybe 
gyűjtette, s deprehendáltais celatiokat, inellyet 
mű észre vévén instálni kezdettünk falustol a 
celansokért eő kegyelmének [Ompoicaa; Eszt-Mk 
Vall. 1 4 - 5 . aKésőbb Kisompoly AF] | azok-
ra a celált facultásokra az adótis meg vétette eö 
kegyelme [O. girbó A F ; i.h. 309]. 1778: Marhái 
és Fakultásaira eset portioja én réám Íratott mint 
el maradatt őzveçjére Apród gjermekeimmel 
egjűtt [Agárd MT ; %ſold. 8]. 

B. tbsz kb. termény- és termékbeli javak, termé-
nyek és termékek; bunuri ín produse şi producte, 
produse şi producte ; Naturerzeugnisse/güter. 1767: 
az idevaló Jobbágyok és 'sellérek minden facultá-
sokból ä tizediket ki szokták adni ã földes úraknak, 
ã mellett Karácson Tyúkot is adnak [O. sályi 
KK; Berz. 3. 7. C. 6]. 1769: a kik eo Felsége 
Birodalmából Jövének s ezen Hazában meg tele-
pednének, és Falut akarnának fel állíttani az ollya-
nok a mostani Adózásnak modgja szerént liárom 
esztendők alát Fejekről, és Facultasokrol nem adóz-
nak [UszLt XIII/97]. 

fakultásocska tbsz vkinek anyagi javacskái; bu-
nurile materiale ale cuiva; js ínaterielle Güter. 
1765: Kornis Gábor Uram valami atyafisá-
got praetendalván ahoz az aszszonyhoz azon atya-
flság Jussán el vette magához szegénynek faculta-
sotskáit . . . engemet küldött volt azon szegény 
aszszony Kornis Uramhoz . . . admonitiora, hogy 
az el vett Javait s pénziből pedig bár tsak 100 
forintott adgyon ki [Alvinc A F ; Eszt-Mk Vall. 

fakultósú. Csak jelzős szk-ban: vmilyen anyagi 
képességű/tehetségű ; cu anumită stare materială; 
von irgendeinem materiellen Können. 1735: Szi-
la* (!) János nevű Jobbágyom Jó facultású 
ember, és vagyon három fia . marhás, szŏlŏs, 
Jó maga tehetős emberek [Vajdakamarás K ; 
Wass. Bethlen József aláírásával lev.]. 1749: 
Máris Virtyila gyenge facultasu annuatim hét 
máriás Taxát fizetett [Szind TA ; DobLev. 1/236. 
8J. 1776: Maga Mlgs Báró Henter Antal Úrfi is 
mitsoda facultásu ember? ollyè a' ki Mlgs 
Komis Anna Aszszony el-vételével inkább gyara-
píthatta volna maga jószágát? [Nsz; GyL vk]. 

fakultatória 1. felhatalmazvány, utalvány; îm-
Puternicire, mandat; Bevollmächtigung. 1809: 
a’ puska por arulo arra szorossan köteleztetvén 
hogy mind a puska pornak mind a golyobis selét, 
vagy Ónnak . . . mennyiségéről pontos jegyző köny-
vet vigyen a’ mellé az adott facultatoriákat hozzá 
ragaszsza, és midőn . minden 15 nap a meg 
visgálásr: Bizl* sok ki küldetnek a’ jegvzőkönyvet 
elő adgya [UszLt ComGub. 1697J. 

2. jogosítvány autorizaţie ; Berechtigungszeug-
nis. Szk: ~t vesz jogosítványt szerez; a obţine 
autorizaţie; Berechtigungszeugnis verscliaffen/er-
^erben. 1780/1804: Örökségek eladása és viszsza 

szerzése allapotjáról. Senki kűlsö és belső Örök-
ségeit Földes Ura hire nélkül eladni ne mérészellye, 
hanem hirré tévén vegyen facultatoriát mellyet 
a’ Bírák a' Város Protocollumába irjon bé (így!) 
igy osztán eladhattya . . . ha az illyen eladott 
Jószágot valami Vér rehabeálni akarja Földes 
Urának hirré tegye, kinek is arbitrumaba legyen 
azt vissza botsátarii [Torockó; TLev. 37 — 8]. 

fakupa cupă de lemn; hölzerner Humpen. 
1586: Egy hitwa(n) Zekrenben wagio(n) (így!) 
walamj hitwan fa Talner, Talak es fa kupak [Kv 
Szám. 6/IV. 48]. 1587: az teoreók vendeglesekor 
hozattattam valami apró fa kwpakat [ K v ; i.h. 
3 / X X X . 44 Seres I sp kezével]. 1632: Alsó Po-
rumbaki Uduar ház . . . Ezen pinczeben Egy 
Liu N 1. Sajtar N 1. Egj egj ejteles fa kupak N 
5[A.porumbák F ; 14/38. 180 -1 ] . 1647: Elegy fa 
kupa aprostol No. 10. Fa taal 19. Fa talner. 20 
[M. királyfva K K ; BK. 48. F 16]. 1681: Vajda 
Hunyad vára . Praebenda abrak mirishez való 
apró fa kupa Nro 2 | Belső Sáfár ház Viz 
mergető fa kupa nyelestől Nro 2 [Vh; VhU 502, 
514, 5 6 2 - 3 ] . 1727: Felejteles Fa kupak kettő 
[Dés; DLt Liber Inventationis]. 1733: Bányai 
Fejér fa kupa [Marossztkirály A F ; Told. 2]. 
1740: Fa kupa, fa pohárokkal egyűt nro 17 [Her-
mány U ; Ap. 5 Apor Péterné Káinoki Borbála 
lelt.]. 1747: Banyai Fa kupak [Királyhalma N K ; 
Ks 23. XXIIb ] . 

fal ige eszik; a mînca; essen. 1774: bé nézvén a 
Takáts Ládánkban . . . egj fél kapant láttam Sülve 
a ládában, melyet látván énis faltam belőle [Opra-
kercsesora F ; TL]. L. még nyal-fal al. 

fal fn 1. perete; Wand. 1570: Zabo János deák 
ezt vallya, hogy Latta mykor az Senteuchyawal 
Zabo Simon Magat az hazba be Iktata, Es Latta 
hogi az falt ky vagtak wrbeger haza feleol [ K v ; 
TJk III/2. 117]. 1572: mely fal Mellett Eois 
felesegewel feksyk volt Annyera rwgyak volt az 
falt liogy az eo fogassarol ket talnyeris Esset leh 
[Kv; i.h. 33]. 1581: Az Pallérok . . . az Mywet 
siettessek a mint Jobba(n) lehet, hogy . felbe 
ne kellessek a falnak epwlety maradny [Kv ; TanJk 
V/3. 238a]. 1595: az szobanak minden Gerenda-
iat meg tamasztúan Laabfakkal Egy egez falt 
meg Tapasztottam, mert mind el dölt vala: Ho-
zottam az Agyagat és pellyúaiat (!) az városi 
Neppel: . . . d 16 . . . Olah Demeter Tapasztotta 
ezt az 1. faalt, és az 2 zobat belől küuül foldgatta, 
felesegestöl harmad napig . . d 60 [ K v ; Szám. 
6/XVIIa. 150]. 1638: mikor Czikor Giŏrgy Uram 
fat vitetet be az kapu (l) es egjeb ideobenis, val-
tigh rontotta az haz falat hogi ugia(n) sorlodot le 
az haz oldala, megh az falis megh hasadozot bele 
[Mv MvLt 291. 164a]. 1679: Palota fala melle 
való, elöl partazatos festet hosszú szék nro 3 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 95]. 
1716: ezen Házban® van de p(rae)senti egy fenyü 
fa deszka asztal Labaval együtt és azan asztalan 
egy veres rongyas Csujtar, kett jo fényű fa deszka 
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Pad, az Falan haram jo fogos [Grid H ; BfN Fasc, 
92 No. 4. — aNaláczi Lajos kúriájában]. 1734: 
ha bémeszelné az falt kivül inkáb nem ismernék 
m e g [Gyeke K ; Ks 99 Biró János lev.]. 1753: 
Az falan husz chárták [Mezőzáh A F ; Told. 18]. 
1.779: Falba vagot festet Almárium [Szu; UszLt 
X I I . 87]. 1817: a gabanás faláhaz vagyon ragaszt-
va az Arnyèk Szék [Ördöngösfüzes SzD örmMúz. 
3]. 1845: ezen folyo 846ik évben két versen nagy 
viz áralás lévén a Bácsi völgyön mely miatt egy-
szer a kardosi gát szakadt el, Másodszori áradas 
a fűrész Malom gépelye alatti falakot döntötte 
őszsze, és Zsilipek alatti töltéseket Zuszta szét 
[Bács; KmULev. 2 Kósa Dénes bácsi ispán ke-
zével]. 

Ha. 1742: Falan [Pókafva A F ; JHb XXV/58 ] . 
Szk: ~ba nyíló. 1747: A Néhai Mgos ur Házá-

ban . . Almáriumok Falba nyilok [Királyhalma 
N K ; Ks 23. X X I I b ] ~&a ütő falba verhető. 
1681: Felső Pincze Falban űtő, közönséges vas 
gyertyatartó Nro 2 [Vli ; VhU 530, 532] * ~ba 
való. 1648: Csináltatliot öli kigyelme vellem . . 
egv falba való almariumat feketere festve f i d 
35 [ K v ; AsztCJk 60a]. 1850: Vagyon benne egy 
falba való rosz almárium vass sarkakon fordulo 
ajtajával minden zár nélkül [Gyéressztkirály T A ; 
DE 5] ~ mellé való. 1681: Asztalos czinalta 
fal mellé való, elöl pártazatos hoszszu szek Nr 3 
[Vh; VhU 527]. 1717: Udvarház . . . Deszkás tor-
naczu Tornaczan és hoszszu fojoson bé menvén, vá-
gjon az nagj Audentiás ház melyben jo fűttŏs zöld 
mázu kajháju kemencze, Egi fal mellé való ecszeres 
pad [Abafája MT; J H b K X X X I V / 2 0 ] * ~ o n való. 
1015: AZ falion való egj ueres zwniegbeöl iut f. 1 d. 
33 [Kv RDL I. 97]. 1633: Az falion való kar-
pitokal mind az kett házban, Estimaltúk Egienlo 
akaratból ad f 600 [ K v ; i. h. 22] * ~ra való 
fali. 1560: Ket zewnyegh Egyk feyer. Egy farra 
való zeónyegh [JHb QQ Temeswary János reg.]. 
1602: se(m)ifele falra való kárpitok és szőnyegek 
itt ne(m) maradtak, hazainkat tellyesseggel púsz-
ta(n) talaltuk [ G y f ; PLPr 43—4 Báthory Zsig-
mond fej. Gallyén Imre kv-i ,,senator prima-
rius“-lioz]. 1629: E g y falraualo Eöregh szeoniegh 
aestimaltuk tt f. 32 d. - [ K v ; R D L I. 132]. 
1652: Kŏmivesnek farra való mértek gyeplő 
[Görgény M T ; Törzs]. 1698: Három kusdegh far-
ra való kép [Köröspatak Hsz ; HSzjP]. 1758: 
Falra való Arany vető tábla nyomtatásban Nro 1 
[Déva; Ks 76 IX . 8j . 1797: Egy falra való fer-
tálytis űtő óráért Rfr . 7 [Lunka H ; Ks 108 Ve-
gyes ir.]. 1805: Eg j Falra való Réz Kerekű Fa 
ora [A.jára T A ; BLt 9]. 1844: Egy falra való 
szőnyeg [TSb 12] * ~tol vet '}' 1631: mikor 
nálam lakott is, akkor is sokszor nekimentem volna, 
de az feleségem nem engedte, mindenkor faltul 
vetett engemet [ M v ; MvLt 290. 44b—9a átírás-
ban !] általrekesztő ~ válaszfal. 1679: Űr Há-
za . . . Ezen házban levő Erkély, vagi iróhazacska 

Által rekesztő fala, festett deszkaval borított 
fa rámávH [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 
19^20] . 

Sz: ~ba veri a fejét. a. a másét. 1757š' meg 
ragadván azonnal a' Torkán az inget, a’ fejét a 
falban verte, egy szóval rútul és keményen báut 
vélle [Majos M T ; Told. 35]. — b. a sajátját: 
1786: a kedves kopacz fejedet pedig már nem 
féltem, mert mint jo előre látó ember meg tsinal-
tottad vala a bagoly fülü süveget, . . . jo dolog 
okosság volt, mert mar ha a falba vered is a ko-
pacz fejedet a Süveg meg menti a veszedelemtől 
[Bolya N K ; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen 
Sámuelhez] * ~wak támaszt (nőt). 1640: testis 
Köteles Czizmadia Péter hűti után így vall : Hal-
lotta az maga szolgája szájából, hogy kiment egy 
östve, hát Katona Pál az falnak támasztotta Aszta-
los Mihálynét [Mv; MvLt 291. 2 3 3 a - 5 l a át; 
írásban!] # ~nak visz kb. elpusztít/elveszt. 1570: 
Anna Aztalos Imrehne hithy zerent vallya, hogy 
latot dolgot egebet nem Thwd Zabo Janosneho2 

Mondany ezt Lattá hogy az eo Atthyafya Eotthues 
Demeter Ayandekozta es Bezellet vele Mert vtaim 
Jart, Es aztis hallota Zabo Janosnetwl myko* 
az vra az Thaborba volt Eottues Demeteris, Vyu 
Isten az falnak az feketet, hozd az en agyamba az 
zeoldet*. . . Orsola Nagy Gasparne . . . vallya . - • 
Eztis hallotta hogy azt Monta Zabo Janosna* 
Isten vyd az Keofalnak az fekethet Az zeóldet 
hozd az agynak [ K v ; T J k III /2 . 3 5 - 6 . - ftZabo 
Jánosáénak Eotthues Demeterrel való házasság-
törés e ügyében tartott vall.] ~ra hányja 
(száraz) borsótš 1618: akármit mondjon ember, 
de csak olyan, ha az falra hánnák az borsót [BTN 
129]. 1736: bizony eleget pirongattak de latom 
falra hánták az borsot [Ap. 4 Apor Péter fele: 
ségéhez], 1786: Haszontalan korhel két Legénye1 

jövének bé előre Ngd(na)k ezeket igyekeztem 
egy egy kevés munkára fogni, de nem f o g a d t á k 

szómot; ebül 's kutyául szoktak . . . a' példa-
-adássalis igyekeztem munkára serkenteni, de tsak 
a' falra hánytam a’ száraz borsót ; én soha nékik 
kenyeret nem adnék [Gernyeszeg M T ; TL. Málnás1 

László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez] # 
~t vakar. 1812: a külsőket szolgálo E m b e r e k e t 

Feleségem nem fogja tudokozni, csak a Lak0 

Házon Udvaron Telken lásson Uriságot, . • a 

Házba a mobilliáknak Uriságot kellene mutatni • 
ha én eddig Kaalba* laktam volna, eddig minded 
Urisagba fajinsagba volna — ha falt vakarta**1 

volnais [Jára M T ; Pf Nagy Lázár lev. — åS^-€; 
k e l y k á l b a n ( M T ) ] csaknem lerontja a ház ~at 

( jó kedvében) m a j d k i r ú g j a / v e r i a ház o l d a l á t -

1621 G y ö r g g y e l p j n i g az felesége u g y j á t s z o d ^ ' 
ta!-:, kaeag t í inak , hogy c s a k n e m r o n t o t t á k le a/ / 

ház f a l á t [ M v ; M v L e v . 2J. , 
2. vár /városfa l ; z id al cetăţii/oraşului; Bu ſ?' 

Stadtmauer. 1572: Kyral Mathe, hity vtan valllíl 

. . ky fwtamyk az Istwan vayda fija ala az v a f f 
fala fele [ K v ; TJk III/3. 1 - 2 ] . 1573: Doroti* 
Bozy elekne Azt vallia hogi A z Thakacz András i 
leania Bezellete neky hogi volt Tyzorakor 
hogi Az Annyawal Az Nenyet Kesery volt 
Lattá hogi valamy leaniok az fal Mellet Iachafl^ 
volt neky vgi teccet hogi az Kis gaspar leány es 
Bor Ianosneie voltak, Masnap ez Bezed vtan Mege° 
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Thakach Andrasnehoz az Kis gaspar leania, Mond 
Neky Zomzed azzony Mégis azt Mondode hogi En 
az fal mellet Iaczotta(m) vona estwe. Mond Tha-
kach Andrasne Twgia Eordeg ki Iaczot ha ty 
voltatoké vagi ky volt, vgy Teochek hogi ty wal-
tatok [Kv ; i.h. 116]. 1582: Az mel' falt az O warba 
tawaly eztendeobe az waros megh clilnaltata eó 
keglk heaztassa megh liog a' Nyers keofal el ne 
vezzen Bochasson eo kegk ketteót Az thanach vra-
im keozzwl kerewlliek meg kyweól beleöl az waros 
keofalayt, es Aliol ol' zwkseges epwlet kel eo kegk 
wisellye gongiat, hog valamy Nag' romlás az Waros 
falába Ne essek [Kv ; TanJk V/3. 252b]. 1609: 
Keomjes Gergelynek, hogy az Ouarban az Timar 
András haza végiben, az Rostelj alat fel bontotta 
es meg czinalta, az Varos falat, attam d 25 
[Kv; Szám. 126/IV. 167/. 1641: Ebben az eszten-
dőben ugy proficiáltain az épittésben, hogy 87 ől 
falt a bástyával együtt jol felvittem; annak a te-
mérdeksége alatt harmadfél ölnyi volt, feljebb 
kettő, annál feljebb másfél, a párkányköven feljiil 
egy ölnyi [ETA I, 148]. 1849: Nagy Torony 
Falai inegvag3mak hasadazva [Szentbenedek SzD ; 
Ks 73/55]. 

3. sövényfal; gard împletit din nuiele; gefloch-
teuer Zaun. 1680: az aklyok(na)k sŏvenjbŏl font 
falai . . . ket paraszt bikfa ajto szolgál ezen 
aklok(na)k azo(n) reszire, mely kerülŏleg fordul az 
Csúres kertig [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 3 0 - 1 ] . 
1694: Ez meg irt Udvar ház előtt altal ellenéb(en) 
Vagjon az Majorház ., meljnek kőttses fákból való 
ćs sővénjes oldalai avagj falai, imitt amott tapa-

sznak [Borberek A F ; BfR Néhai ifi. Bálpataki 
János kúria-leírása]. 

4. oldal(fal) ; perete lateral; Seitenwand. 1656: 
Egy szép kül fűitő zöld mazu kályhás kemencze, 
faragott kö labokon allo falai vaszonra Íratott 
kŭlőmb kűlőmb festekcő karpitokkal be vonva 
het darabból allo [Doboka; Mk Inv. 5]. 

5. kerékfal; obadă; Felge. 1585: Az Waros 
Kucliia égik Kerekere Chinalt Kerekes Mihály 
ket falt es egy Sarogliat fizettem f. — d. 26. 
Kowach IsUvan(n)rtk Atta(m) hogy megh wasasta 
f- — d. 12 | Az waros kúchianak Eggik Tengele 
Törot wala el es Égik kerekenek az fala. Chinalta 
megh Kerekes Milialv fizettem Tolle f. — d. 16 
[Kv; Szám. 3 /XVIl í . 21a, 26a Gellien Imre sp 
kezével]. 1590: Byro vram Akaratjabol fyzettem 
Kerekes Matyasnak hogy 3 Kereket foldozot meg. 
15 falatol, es 2 kyulotol attam f — d. 70 [Kv ; 

4 /XX. 19 Hooz Lőrincz sp kezével]. 1592: 
Az Malomhoz . . . Egy kerekre ket wy falt Chi-
ualtanak vonatta(m) Reyaya, három Oh wassat 
attam Zegre 2 Apro wassat f — d 18 | Az Taliga-
hoz Monostory vezay Kerekes demeternek fy-
zettem egy Kerekre Chinaltata(m) egy falt, es égy 
kywleot tt f - d 12 [Kv ; i.h. 5 /XIV 3 8 - 9 , 46 
Éppel Péter sp kezével]. 1730: az alkolmatlan ut 
mián . . . azt tudtam egy falais meg nem marad 
az Szekeremnek [Somlyó Cs; Ap. 4]. 1780 k.: 
Negy vj Kereket az Társzekérbe R. 5 x. 40 . . . 
Az Rudat ágassával együtt és két falt, a' tángyéra 
R. 3 [Szászváros; BK]. 1825: Egy Allodialis Ma-

lom négy kerekű lévénn az első és felső viz 
Kerék jo, ép, nem régibenn készült falaival és 
keresznyeivel (!), vgy leveleivel együtt, még Sok-
ideig meg Szolgálhat [SzentkZs Conscr. 3]. 

6. ' ? ' Hn. 1799: Falbükk alatt (sz) [Fiátfva U ; 
EHA]. 1805: A ' Fal-bükbe (sz) [uo. ; EHA]. 1822: 
Vagyon egy darabb Szántó Föld Falbikban az 
előníenő Lábban Dőllő [Lisznyó Hsz; BLt II. 11]. 
1829: Fal-Bűkkbe (sz) [Fiátfva U EHA]. 

faláb 1. fa-műláb ; picior lemn ; Holzbein, 
Stelzfuß. 1640: Popa Komsa edgyik Labaval 
beníia fa lábon iar [Dragus F ; UC 14/48 115]. 

2. fa-kemenceláb; picior de lemn la cuptor/ 
sobă (de gătit) ; hölzerner Ofenfuß. 1677: hámor 
eőrző ház . . . Vagyon benne paraszt kályhákból 
csinált fa és kő lábakon álló egy kemencze, eöszve 
fúrt lábakon egy paraszt asztal [CsVh 52]. 1688: 
paraszt kályhakbul csinált fa lábon állo regi ke-
mencze fa Tűzhellyé vei edgyütt [Kozmás Cs; 
Eszt. Inv. 2]. 1756: a Béres ház Sövényből 
font tapaszos kementzéje ál fa lábon és elõ fán 
[Branyicska H ; JHb LXX/2 . 12]. 1797: vagyon 
fa lábakon kivül és belől ki rakott kö valutskán 
fel emelve tüzelő kementze [Kőrispatak U ; Pf]. 
1819: Az Első házban 4 fa lábon allo uj modi vas 
ajtoju gombos cserép Tüzelő [Nagypacal Sz ; Berz. 
8. Fasc. 72]. 1821: A ’ Kementzék a' Szobákba fa 
lábra tsinálva Zöld kályhákkal [Görgény MT ; 
Ks 79, 210]. 1851: Az alsó nagy Szőlő hegyben 

sajtó szín Ezen szín végében van egy 
kis sziiretező ház Van benne egy falábon álló 
cserép kemencze [Erdősztgyörgy; TSb 34]. 

3. fa-bútorláb ; picior de lemn la mobilă ; hölzer-
ner Möbelfuß. 1681: Ezen házban vagyon négy fa 
lábokon álló, fenyő deszkábul csinált, egy négy 
szegii paraszt asztal, mellette lévő, fűrész deszkák-
bul csinált két paraszt székekkel edgyütt [CsVh 90]. 
1745: Esztergából mettzett fa lábak nro 20 [Ma-
rossztkirály MT ; Told. 18]. 

4. faállványzat; schelä de lemn; Holzgerüst. 
1694: Ezen ora fa Labja mellet mindgyart az Var-
(na)k másik Szegeletiben va(gyo)n egy Czeyt haz 
[Kővár; JHb Inv.]. 

5. cövekláb; ţăruş; Pfahl. 1679: Vagyo(n) ezen 
Kamoraban: 8 szál deszkabul való Edény tartó 
szék főldb(en) vert fa lábakon allo nro 8 [Uz-
disztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 58]. 

6. cölöp; pilot, stîlp; Pfosten, Pfahl. 1636: fa 
labakon allo berenabol rott Diznok hizlaló keött-
reŏcz az Cziur kerthez ragaztua(n) | az Istalo mel-
lett vagyon fa labakon allo Gabonas haz, . . pa-
razt belletlen ajtaja [Siménfva U ; JHb Inv.]. 
1694: Külső Vár . . az Alsó Kaputol fel nyulo 
Kőfal mellet az leővő Bástya szegeletib(en) va-
(gyo)n egy fa Labokon allo eoszve bárdolt fakbol 
csinált Strasa Hazacska koros környűl lő vő lyukas, 
az Sindelyezese el sorvadott [Kővár; JHb Inv.] j 
(A) kapun be menőleg, talaltatik ott húsz ^ 
nro 20 fa lábako(n) állo Gabonas-ház [Borberek 
A F ; BfR ifj. Bálpataki János lelt.]. 1763: (A 
konyha) véginél négy fa lábra epittetett, és s-/al-
mával fedetett egy Sertés pajtatskais van bé férvén 
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Tjeleje s.v. Sertes Nro 2 [Hortobágyivá Szb ; Born. 
X X I X a . 19]. 

7. fa-harangláb; clopotniţă de lemn; hölzerner 
Glockenstuhl. 1748: Isteni szolgálatra csengető, 
harangok fa labra csinálva [Mezősályi T A ; Ks 7. 
X V I I . 12]. 1857: A helység közepén egy kis fa-
-imaház nádfedéllel, romladozott állapotban, mel-
lette egy falábon a kis csengettyű; lehet 100 fontos 
[Benedekfva Sz ; E T F 107. 25] | Kőtemplom az 
opidum délkeleti végén . Kőtorony használha-
tatlan, a harangok* falábon állanak [Hadad Sz ; 
i.h. 26. *3 harangja van]. 

falábazás falábon járás ; mers pe picioroange/ ca-
talige; Stelzen(laufen). 1870 k.\1914: minden is-
kolának meg voltak speciális játékai de bizo-
nyos közös vonás meg volt azokban itt csak 
a nevüket említem meg . . . falábazás, havazódás 

hinta [MvÉrt. 17 játékok al.]. 

falábú fa-műlábú; cu picior de lemn; mit 
Stelzfuß. 1571.ę wolt Regen egy fa labw Embere 
kinek Santa wolt Newe [Mv; Bál. 78]. 1614: 
Zeold Peter fa labu lib. [Pánit M T ; Bet. 16]. 
1615: Martinús Foldozo varga, fa Labú [Kv 
TJk VII/2. 284]. 

Szn. 1622: Falábú Jánosné [Mv; MvLt 290. 
2 7 a - 3 0 b átírásban!]. 1623: feniegeti vala Fa-
labu Katath | meg tapogatta <Var)ga Miklós 
Falabonak* az valagat [Mv; i.h. — *Értsd: 
Falábú Katának]. 1633: Cziaszar Istva(n) oda 
jöve az Falabu János haza elejben, es liiua kj 
Zabo Andrást az falabo János fiat [Mv; i.h. 138a]. 
1634: mikor Darsi Georgiot ütöttek vala Falabu 
Janosnit Magatul hallotta(m) Dersi Georgytol, 
hogy mondta* [Mv i.h. 291. 22a. »Köv. a 
nyil.]. 

faládikó faládácska; lădiţă de lemn; Holz-
kistchen. 1805: Egy Gyortya tartó Ladiko Teli 
Buzaval . . találtunk Egy Fa Ladikot Aszszu 
Almaval [Szamosfva K ; BLt 9]. 

fa-lakat ? gerezdes/makkos fazár; încuietoare 
de lemu; Bolzenschloß. 1586: Az Zenas kertheóz 
veottem egy fa lakatot — /5 az Zenas kertre 
veottem egy fa lakatot - / 5 [ K v ; Szám. 3 / X X I V . 
18, 38]. 

jel-rc 1. fazár al. a jegyzetet. 

falángat rágalmaz; a calomnia; verleumden. 
1641: mikor az Urunk E ŏ Nga p(ro)tectionalis 
Leuelit ele adok, el oluastatua(n) . . . , az 
Esperest teŏb papokkal es feo vrajmmal Egiűtt, 
cs sok modnelkűl való falangato beszedekkel 
kezdenek bennünket falangatni, Iliién szoual, hogy 
it ne(m) leszen heliünk es kenierűnk [Futásfva 
Hsz; BfR] . 

falángató rágalmazó ; calomnia tor ; Verleumend. 
1641: s'jk modnelkűl való falangato beszedekkel 
kezdenek bennünket falangatni, Iliién szoual, 
hogy it ne(m) leszen helyűnk es kenierűnk [Futás-

fva Hsz ; BfR. — A teljesebb szöv. falángat al-]• 
1835: illetlen falángato szókkal, motskokkal or-
tzázzák [Torda; TVLt 979]. 

falángol rágalmaz; a calomnia ; verleumden' 
1838-1845: Falángol egyértelmű a tájszótári* 

falángat-tal, rágalmaz, rosszat mond a hátam mö-
gött [MNyTK 107. - *A Tsz-ba Buczy Emil köz-
léseként székely tájszónak minősítve a falángatni 
ige 'darabos szavakkal szidni', Gyarmathi Sámuel 
Vocabularium-ából (1816) ugyanilyenként 'okoson, 
oldalfélt szidni' jel-sel került be a tájszó]. 

falapát lopată de lemn; Holzschaufel/schippe-
1627: Egj magiar orszagj fa lapat, vas az orrán f 
d. 20 [ K v ; R D L I . 134]. 1681: F a Á s o és Lapát 
nrõ 87 [UtI] | Buza méreshez való fa Lapát Nro H 
Vajda Hunyad vára Vagyon ezen kapu között 
Fa nyeles áso Nro 3 . . . Sárhanyo fa Lapát Nro 3 
[Vh; VhU 502, 5 0 8 - 9 , 514]. 7722: A Fa lapá-
tokat . . . kgd Abrancsaival elkŭldem [Fog. ; KJ-
Rétyi Péter lev.]. 1796: Fa Lapát [Déva; Ks 76-
I X . 26]. 

falás harapás; îmbucătura; Bissen. 1817 k.: 
Emberek vgy anyira meg vágynák szorulva, hogT 
sokan még Urdolgára sem jöhetnek, de hát még a 

szegény Tzigányok, ezek igazán szegények, mert 
soknak még egy hétig sintsen egy Kalán Puliska, 
sem egy falás kenyér a' házánál [Héderfája KKi 
IB.Ütő Bálint tt lev.]. 

falásnyi egy harapásnyi; de o îmbucatură; ein 
Bissen/Mundvoll. 1831: senki más abból* nem 
evett, a világ teremtesin senki egy falasnyibalS 

nem részesedett [Dés; DLt 332. 20. *Ti. a 

sültből]. 

falat 1. egy harapás(nyi) ételdarab; o îmbucá' 
tură; ein Bissen. 1640: Hallottam azt, mlk°ſ 

ittak ott Bíró Pálnénál hogy vigadtak, m o n d o t -

ta ez az Nagy Péterné, hogy Isten úgy segéllje11' 
hogy mindenkor tartok egy szeretőt, kettőt 
szeretem az katonát; egy falatom, kettő lészeH» 
mindenkor közlöm vele úgymond [Mv; Mvl* 
291. 233a — 51 a átírásban!]. 1751: egy falatat sem 
attak [Marossztkirály M T ; Told. 29]. 1776: igazaIj 
liivatik most a szegenjség szegénjségnek miv e 

olj szegénj hogj nem hogj zatsko Penzre Zatsk0 

Pénzt tehetne de meg fotra fotot se tehet és Falat*a 

Falatot az szájaban| az Farkosak . . mihent a 2 

kŭrtot meg fújják ha tsak meghalhattyák 
kürt Szot Compáreálnak az kopokra és az szegény 
kopokat njagattjak es szaggattják az Puskás®* 
szemek láttokra kiketis magokhoz közel nem vár-
ván, ha távúiról hozzajok lődöznek s az mészárol* 
ságat nem hogj félben hagjnák, hanem meg i°káb 
liannjak a drága falatakat edgj más agjarára P* ' 
gerfva SzD ; BfN. Bánfi Péter lev.] . 1781: most**1 

Tisztartoját szereti Kozma Istvánt abból tudóig 
hogj láttam szemeimmel mikor az Aszszony a mag 
falattyát edgyik Asztalszegiről a másikra álta 

nyújtotta [HSzjP. Koszti Istvánné Fazakas S09* 
(30) jb vall.]. 
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Szk: befaló 1742: három hétig semmit sem 
adott égy bé faló falatot is, ugy meg eheztem hogy 
szikrázott a szemem, koldulasomal ă mit kaphat-
tam, ettem [Kv; Aggm. C. 12] * mind egy ~ig 
mind az utolsó cseppig. 1721: alazatoson még 
szolgalom az Mlgos Urnák ha nekém is ég sértesecs-
két küld ézen meszét le vivő talyigan tavaj ném 
busitotam az Melgos Urat mivél vot de most 
égyecskét öletem vot mind aprolikja mind szalonaja 
mind égy falatig el fogot [Szentpál K ; TK1 Mi-
hály Deák* Teleki Pálhoz. - »Csak így!] . 

2. egy falásnyi/szemernyi; o bucăţică/îmbucă-
tură; ein Mundvoll/Bissen. 1586: Viczey Magdolna 
vallia, en Ional egyebet ez leanhoz Ne(m) latta(m), 
magha sokat Iart hozza(m) vgmint het egesz 
esztendeigh, meg chak egy falat kenieremheoz 
se(m) Niult [Kv ; TJk IV/1. 572]. 1714: én olyan 
szegény(ne)k túdom hogj egj falat kenyere sem 
vólt nem hogj pinze lőtt volna [MNy XXXVII I , 
131]. 1742: egj falat kenyeret sem ád őkglme 
[Méra K ; Aggm. C. 12]. 1795: nem lévén egy 
falat enni való jais marháinknak, bőgtek az nagy 
éhség miatt [Msz; MbK 104]. 1816: nemellyeknek 
tellyességgel nints semmi gabonájok, a Dologra 
egy falat Kenyér nélkül jönnek, máris kellett egy 
kévés Málé Kenyeret süttetni az ollyan el alélt 
szegényeknek [Somkerék SzD ; Berzŝ 11 Fasc. 75]. 

3. átv pöttöm(nyi); micuţ; kleinwinzig. 1847: 
Kitsi Roza már nem csak szépen fel tud állani 
magától, hanem mégis indult . . . jőjjen, gyönyör-
ködjék benne magais e falat kincsben [Kv ; Pk 7 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

falatka falásnyi, darabocska; o bucăţică; ein 
Kissen. 1838/1845: Tokán . akárminemű, apró 
falatkákban rántott s borssal ( borsos tokán :) 
vegyitett hús [MNyTK 107. - Az i.h. utal a r. 
tokanu (D : tocană) szóra]. 

falatlan kerékfal nélküli; fără obadă; felgenlos. 
1744: négy ujj fentőzőtt kerék falatlanok . . . 
aestimátioja 3 fl. 24 den. [HSzj fentőzőtt kerék al.] 

falatozik a mînca bine; schmausen. 1800: fala-
taztunk meg ittunk egy kupa bort [Torockó ; TLev. 
5]- 1812: A’ pappal akarok edgy keveset falatozni 
[Héderfája K K ; IB]. 1843: Mik pedig a’ rántodni 
tett hus meghülésétis nem várhatva Szekállo 
Legény Pap Gábor már megsült húsához állottunk 
s abból falatoztunk [Dés; DLt 586. 23]. 

falaz kerékfalat szerel; a puné obadă, a obăda; 
felgen. 1593: Kerekes Demeter falazot ket kereket 
egy wy kywlot Chinalt beleye p(ro) f — d 60 
[Kv; Szám. 6/II. 4]. 1600: Kerekes János fála-
zott egy kereket es teott kett kiweot bele, attam 
ţeólle d 36 [Kv; i.h. 9/XII. 69 Igyártó Simon 
isp. m. kezével.]. 1625: Egy kereket falaztanak 
vjolagh f - /30 [Kv; i.h. X X V I I . 10]. 1692: 
öreg szekerben való kerek keszen falazva [Gör-
génysztimre MT; JHb Inv.]. 1736: nem vala ak-
kor annyi úr, hogy az kinek az apja kereket fala-
zott is, most a fia megharagudnék ha úrnak nem 

hínád [MetTr 356]. 1774: égy kotsi kereket is 
Fentöztem s falasztam [Keszű K ; KS Conscr. 
Barta János (40) jb. vall.]. 1780 k.: Falasztam 
az ide való szekerhez két kereket R. 1 . . Falasz-
tam megint az ide való szekérhez egy Kereket x. 
40 [Szászváros; BK]. 

falazás kerékfalazat; obadá; Radkranz. 1587: 
Kerekes Mihalj három kereket Czinalt wy falozas-
sal kwlliokkel fiszettem teolle — /78 [ K v ; Szám. 
3 / X X X . 13 Seres István sp kezével]. 

falazat fal; perete; Mauerwerk. 1652: Ezen Ma-
jor háznak . . . az felseo falozattyán Tyúknak való 
ki jaro hely [Görgény MT; Törzs]. 1754: a Ma-
lomnak falazattya fenyő Deszkából való néholt 
hejános [Ádámos K K ; JHb XIX/10] . 1868: 
Harangláb roskadozott. E harangláb helyett . . . 
új kőtorony építése indíttatott, melynek falazata 
fel van emelve [Görgénysztimre MT; ETF 107. 
20]. 

falazószék kerékfalazó szék; scaunul rotarului; 
Felgenbank. 1804: mikoron kaphatott fel kezében 
egy falazó Szék Lábat* [K ; KLev. 10. - aAlább 
egy másik vallomásban: egy Faragó Szék Lábat]. 

falazott kerékfallal ellátott; prevăzut cu obadă ; 
mit Felgen versehen. 1791: Kocsiban való falazott 
Uj Kerék Nro 4 [Nagyalmás K ; JHbK X X I X / 
37]. 

falaztat kerékfalat (meg) csináltat; a face să se 
pună obadă; felgen lassen. 1593: Talygara való 
kölchegh Az kerekeket midőn fallaztattam, 
adot az kerekes 10 folfat (!) d 60 7 falfat 
chinaltattam kerekes Balintal az kerekekre d 
42 [Kv; Szám. 5 /XX. 157]. 1609: Falaztatam egj 
oh kereket az Taligahoz d 35 . . Az mazik ( ! ) 
Taliga kerekben falaztata(m) egj Vy falt d 
7 [Kv ; i.h. 126/IV. 49]. 1638: Az mikor szabó 
Dauita el mene oda fel eperjesre az szeöcz 
Dániel szekeren mene el Czak hogy az ket 
Keoreös bizonj megh hanta az uta(n) mert megh 
az uy szekeretis megh proballia az Keŏreös . . 
bizony igen megh romladozot vala, megh ujolauis 
falaztata mind az negj kereket; az Talpan való 
vasakis Czak dirib darabok valanak anira hogy 
negjnel teöbbet nem talalank eppen, az Negj ke-
reken : hanem czak darabok valanak [Mv; MvLt 
291. 137. - "Értsd: Dávid]. 1744: Falaztattam 
két kereket [Dés; Hr tt-i számadás], 

falbeli falba beépített; zidit ín perete; in die 
Wand eingebaut, Wand-. 7807 Egy falbali ve-
res festékŭ Almárium [Vargyas U ; CsS]. 1802: 
Egy falbeli almáriumra való Zárért és sorkokért 
fizettem 2 Rf 16 xr [Déva; Ks 120. 3/1]. 7832 
Egy falbeli záros Almárium [Sáromberke MT; 
TSb 26]. 1849 Egy Falbéli Almárium három 
fiókjaival [Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 1851 
Van itt egy egy falbeli űvegtartó almárium [Er-
dősztgyörgy MT; TSb 34]. 1852 a' falbéli ke-
mentze . . . a' szobába fűstet bocsát [Dés; DLt 
1248]. 



fal-oldal 654 

falcos szélezett; fălţuit; gefalzt. 1851 A ' hid 
mellett van egy falzos gerenda is 3 1/2 őlös 
[Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 

fálcsa 1. földmérő-mértékegység: kb. ho ld ; fal-
ce ; Feldmaßeinheit: Joch, Morgen. 1553: in 
possessione Walazwth* sex veras mensuras 
fachya wlgo vocatas feneti fenilis [OL. Km-i 
prot. F. 15 Xr 4 fol. 33 nr. 2 Jakó Zsigmond ki-
jegyzése. — ^Válaszút K ] . 1575 wottem az alsó 
Bella heg jen Zanto foldeth felfoldy miclostol 
negh faczyath [Dés; DLt 185]. 1584: azt az 
feoldett atta Eoreok arron az meg neuezeot Bnda 
Janosnak, hog' ha egi fachiara telyk, mas fel 
forynton, ha penig az egi fachianal keueseb az 
heaűal legyeon az mas fel forynth [Dés; DLt 
211]. 1603: Eözy wethes Buza F'alczia Nr. 14 
autumnalia jugera 14 | Minden falchyaban me-
gyen Bania Weka nr. 3 in singulum iugera 3 
quart. Banaiens. tritici seminando [Magosfalu 
Szt ; MNy VI, 131]. 1641 : Szanto földet tudok 
egj helyen az Zauojba(n) ket fáczat . . kaszalo 
rethis uagion az Porondo(n) egj helyen két facza 

vagyon ott egy faltsábol állo szántó főid 
. . . vágjon egy Szántó főid vagy egy Fáltsa [Gar-
dánfva Sz ; GyK X . 30/8 Ioannes Habuk (75) 
jb vall.]. 1718/XVIII. sz. A Szoroson tul vá-
gjon egy hargos szántó főid, vagy egy faltsa [Szép-
lak K ; Berz. 7. X V I I I . 68/1] A Szamosra Kőd 
fele, vagyon ott egy faltsáboi állo szántó főid [ua.; 
EHA] . 1763 In Doszu Grujeczi, a mellyben 
a mi nyelvűnk szer (int) van hat fálcsa f ö ld : A 
fálcsa pedig tészen négy fertálly fŏ ldŏtt , egy fer-
tálly föld pedig tészen mind hosszára mind ke-
resztül, tizen hat tizen hat rudat, ruelly rud té-
szen tizen kilencz araszt [Drágavilma SzD ; TGsz 
70]. 

A fennebb beiktatott 1603-i adalékníik párhuzamos latin 
szöv-e a fálcsát a holddal azonosítja. Maga a szó egyébként 
valószínűleg magyarból románba átkerült és onnan a magyarba 
visszakŏlcsönzött szó. A kölcsönzésre és magára a területmér-
tékre 1. EtSz és az ott id. irodalmat, főként Horger: MNy XV, 
136, Nyr XXXII, 309 és Treml: MNy XXV, 139-40. - A 
DA szerint a falce mint moldvai területmérték 14323 m" azaz 
1 hektár és 43,23 ár, tehát kevés híján másfél hektár. Az erdélyi 
telekkönyvi és földadó-kataszteri iratokban és 1950 elótt a 
köznyelvben is szereplő 1600 négyzetöles kataszteri hold terü-
lete 5750 m*, tehát egy falce területe valamivel kevesebb, mint 
két és fél kat. hold (14375 m"). Az erdélyi fálcsa hozzávetőleges 
nagyságára nézve 1. fennebb az 1763-i adalékot. 

2. vhány fálcsányi/holdnyi; de o falce; einige 
Joch groß. 1641 : Az Szent egj ház rethe mellet 
egj szilb(en) 4. faczia feőld de a' negj facza 
feőld az Giulafine Aszonyom Jobbagianal Pop 
Simonnál vagyon tiz forintban zalagban [Ba-
bocsa Sz ; GyK X . 30/8] | uagion egj szilben 
harmad fel facza feőld zalagban [Györgytelke 
Sz ; i.h.] | az Barkuliban 3. fácza feőld . . . egy 
facza szanto feőld az Giapiuban zalagban [Nagy-
szeg Sz ; i.h.]. 1718jXVIII. sz. vágjon az 
Eclesiának egj fálcsa főidéből szakasztott ház 
hellyé [Málom/Retteg; K G y ] | A veres földön 
vágjon egj Faltsa főid | A Szoroson tul vágjon 
egj Irtás Réth, mely ã Szamosra, dűl véggel, 
kibûl ki telik négj falcza főid | vagyon ott egy 

faltsábol állo szántó főid [Széplak Sz ; Berz. 
7. 68/1] | A ' Maiadon vagy Porondon vágjon 
égj Irtás, mely négj falcza földre extendálodik. 
~ Vgjan ezen helyben vágjon égj darab Irtás, 
ket fálcza Földből áll | A Maiadon vagj Poron-
don vágjon égj Irtás Réth, mely à Szamosra 
dűl véggel, kibűl ki telik négj falcza főid [Szél-
szeg Sz ; EHA] . 1763: In Doszu Grujeczi, a 
mellyben a mi nyelvűnk szer (int) van hat fálcsa 
föld* j Lá Bélcz . . . vagyon két fálcsa föld . • 
Intre Sime si Hotáre, fél falcsa föld . Lá Ká-
szélyé árszé lá funtine egy fertálly hijján égy 
fálcsa föld immár mind a két fordulóban 
vagyon húszon négj fálcsa föld és három fertálly 
[Drágavilma SzD ; TGsz 70. aA teljesebb szöv. 
az 1. jel. al.]. 

Hn. 1690IXVIII. sz. köz. Dorna Torokbeli 
Falcsa Ret [M.fodorháza K ; RLt ] . 1718 * 
nagy Dombjánál a faltsa földek végénél (s*) 
[Széplak Sz ; EHA] . 

fálcsafa kb. 3 öl hosszú területmérő rúd; prá-
jină pentru măsurarea falcéi; drei Klafter lange 
Stange zum Feldmessen gebraucht. 1564 d(i)c" 
tam viam diligenter, et fidel(ite)r reuidimus . • y 
Iuxta mensuram Temonis, vulgo fáchyafa d(i)ctj, 
partim duarum partim v(er)o trium m e n s u r a r u n i 

p(ro)ut Latitudo et angustia Loc j paeiebatur. 
Limitauimus [ K v ; K v L t Fasc. S Nro. 2]. 

A valószínű jel-re nézve 1. a fálcsa al. a jegyzetben id. irodal-
mat. Maga az oklevél egészében kiadva KvTOkl. II, 370-2, 
innen id. MNy VIII, 371 ćs EtSz fálcsa al. 

fálcsányl kb. vhány holdnyi; de cîteva falce; 
einige Joch groß. 1718/XVIII. sz.: A Romotsa 
Stefán sessioja után vágjon egj faltsáni főidből 
állo [Náprád Sz ; Berz. 7. X V I I I . 68/1]. 1756: 
Kővárnál az hol az leg job föld az Uraság harofl* 
ekéjével harmad fél falcsáni főidet maga számára 
fel szántván az Uraság el tséplet Z a b j á b ó l 
Balog Uram maga szamara bé vetette [ S z a k a t ú r a 
SzD ; TKl Pap Gábor (28) jb vall.]. 

falégely vízhordó faedény; fedeleş, balerca» 
Holzlägel. 1679: Viznek való fa legely ( : eggy1^ 
veder forma :) nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajom1 

János lelt. 58]. 
A TESz-ben a lćgely 'csobolyó' értelmezess 1 szerepel, £ 

fenti adalék (: :)-cs megjegyzése miatt legalábbis az egy' 
falégelyre nem vonatkoztatható a 'kétfenekű lapos hordócska 
értelmezés. 

falegyező evantai de lemn ; Holzfächcr. 1753-
Fa legyező N. 1 [Marossztkirály A F Told. l^J-

fa-lemenőhely a gát faúsztató r é s e / s u r r a n t ó j a * 
jgheab pentru plutirea lemnelor la baraj Durch' 
laß der Holzflöße. 1792: (A gáton) azon fa lenied 
hely és réá tétetett munka betsii alá ne jòjJeI?' 
és mi Fenesi Possessorok azért bonificálni sem*111 

ne tartazzunk [Egeres K ; Ks 89]. 

falépcső fa-lépcsőfok; treaptă de lemn; Holz ' 
treppe. 1817: A Tornáczba fel járó gràdits 4 
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Léptsőből ál [Ördöngösfüzes SzD ; örmMúz 1—2]. 
1852: az udvarra fel járó gradisatska mely fából fa 
leptsŏkbŏl volt készitve elromlott [Dés; DLt 
1248]. 

falépcső-grádics fafokú lépcső; scară cu trepte 
de lemn; Treppe mit Holzstiegen. 1652: Az Harcsa 
Fark Bástyára, vagyon egy bolt formán faragot 
kübűl rákot kapu forma bè járó hely, hat fog ' fa 
lépcső grádics előtte [Görgény M T ; Törzs]. 

falépesőjfi fa-lépcsőfokú; cu trepte de lemn; 
mit Holztreppen/stiegen versehen. 1761: tizen hét 
fa lépcsŏjű . . . gráditsok [Siménfva U ; J H b K 
LXVIII. 1. 41]. 

falevél frunză; Baumblatt. 1803: a' hány fa 
levelet zŏrdŭlni meg hallottam, mind meg annyi 
Remetei Huszárt képzeltem jŏni [Toplica*; Born. 
XVc 1. 115. - ĂKésőbb: Maroshévíz MT]. 1812: 
it Ugyan jo essök járnak most, jol nö a Tőrőgbuza, 
és a fű, az Erdöis ki levelezett egészen . . . , A 
marháink már ez után lábra kapnak, az ételek az 
általlis meg szaporodván, de edig tsak eheztek nem 
lévén Sem fü sem fa levél [ R L t O . 1. D. Teleki 
József lev. ismeretlenhez]. 

falta 1. kerékfal; obadă; Felge. 1584: Veottem 
egy bel kereknek való ket kerezt fat es egy falfat 
[Kv; Szám. 3 /XIII . 4 malomszám.]. 1587: Chi-
naltattam egj rudat az eoreg zekerre p(ro) d. 65 1 
lengéit p(ro) d. 20. 3 Falfat egj kűleot p(ro) d. 
I7 [Kv ; i.h. 3 / X X V I . 51] | Az Taligara keolteot-
tem . . . E g h tengelj az Taligahoz p(ro) d. 16. 
1 Rudat p(ro) d. 38. 1 felherczet d. 7. 1 agast 
P(ro) d. 12. 2 fergetiűt rakonczastol d. 12. 1 Ten-
gelt p(ro) d. 16. 2 falfat d. 10 [ K v ; i.h. 52. - Su-
weges G isp. m kezével]. 1593: Talygara való 
kölchegh . . . Az kerekeket midőn fallaztattam, 
adot az kerekes 10 folfat d 60 . . . 7 falfat 
chinaltattam kerekes Balintal az kerekekre . . . d 
42 [Kv ; i.h. 5 / X X . 157]. 1738: A . . . dicit, Exhi-
beált Literale Documentumimból, . . . Levátam-
ba(n) meg-irt falfáimnak el hozása Constál [Dés; 
Jk 278a]. 1796: Az szekeren visza Őrbe küldöt-
tem Harrom kerékre való Fal fát egy székér Rúdnak 
valót [Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 
1840: Kásovaa Marhássai falfát abrantsot hoztak 
[Born. G. X X I V b . - ftMT]. 1844: 1 kűlő 5 falfa 
1..50 [ K v ; Pk 6]. 1855: Hesdáti Farkas Ilia . . . 
25 darab falfát csinálhat [Görgény M T ; Born. G. 
XXIVg] . 

2. oldaldonga; doagă; Daube. 1604: az Abast-
faluj jnasokkal egy Peter Mihály neuy embernek 
leŏŭetejnek hordo fal faiat el hasogattúk vala 
[UszT 18/107 Michael Kouachy de Zent Marto(n) 
(60) vall.]. 

3. ' ? ' 1813: Olasz falfa 7 Gyalag árnyék szék 
1 [Veresegyháza S z D ; Told. 18]. 

lali 1. falon függő ; de perete; an der Wand 
hängend, Wand-. 1842: egy fali pipa tartó Stellás 
[Csekelaka A F ; KCsl 3]. 

Szkî Gönczi ~ olvasôtábla Gönczi-féle fali ábé-
cés-tábla. 1877: A ' harmadik csoport*: Végezvén 
a' Gönczi fali olvaso táblát, kezdettek olvasni 
könyvből kezdettek öszve adni és le vonni 
számakat [Bádok K ; RAk 255. — aTi. gyermek-
csoport]. 

2. falba épített; zidit ín perete; in die Wand 
eingebaut. 1848: Egy záros fali almárjom 8 
rft [Görgénysztimre M T ; Born. G. X X I V d ] . 

falinaptár calendar de perete; Wandkalender. 
1846: Egy fali naptár diszes foglalványba [Dés ; 
Berz. 20]. 

falióra ceas de perete; Wanduhr. 1812: Egy 
Fali ora fa kerekekkel Rf 3 [Mv MvLev. Szabadi 
József hagy. 7]. 

fa-liu fatölcsér; pîlnie de lemn; Holztrichter. 
1629: Egy Aranyas fa Liu d. 20 [Kv; R D L I . 
132]. 1679: Fa Liu nr 1 [Uzdisztpéter K ; T L . 
Bajomi János lelt. 137]. 1681: Felső Pincze . . . 
Vagyon itt . . . Bor töltéshez való Fa Liu Nro 1 
[Vh; VhU 530] | Fa liu ( bor tölteshez :) [Brety-
tye H ; VhU 592] | Pincze . Fa Livo Nro 1 
[Hátszeg; VhU 598, 600]. - 1735: Fa livu kettő 
Egy fa szivárvány [Királyhalma N K ; K s 23. 
X X I I b ] . 1744: Két nagy fa Lio [Szentdemeter 
U ; LLt Fasc. 67]. 1748: Fa Liu 2. Kártya 1 
[Szászsztjakab S z D ; Told. 11/95]. 1829: Fa Liu 
uj égy, otska égy Kerek Liu [Borosbocsárd A F ; 
EMLt]. 

falka 1. csorda, csürhe; cireadă; Herde. 1561: 
tudom hogy Jo diznok valanak Peres Caspar 
az w jeg Ruhayaba foglalta el egy falkayat 
[Ráton Sz ; Bál. 78]. 1570: Salamon, Adam János 
zolgaya, János Borbély Marthon zolgaia hitek 
zerent vallyak Talaltanak egy falka Dyznot 
Az kerthben [ K v ; TJk III/2. 174a]. 1633: Sztan-
cziul Zagania Esküt Boer fatetur: Nylwan 
tudom hogy Nagy Thamas Vram Marhakkal 
Iőue kőzinkben, uala 200 Juha, Menes es szepen 
vala, Tehen Barom ys az szerint, az disznaja is egy 
falka [A.venice F ; Szád.]. 

2. n y á j ; turmă; Schafherde. 1570: Azon valaztot 
vraimat hattak eo kegek hogy az Juhoknak hatart 
Mwtassanak, hogy azon kywl Neh Iarianak ha 
megh NemEryk vele kyknek Jwhok vagion, Mas 
hataron keressenek feoldet magoknak . . . Valaky 
penigh hataran kywl Megien Minden falka Jwhtol 
ket forintot vetessen biro vram [ K v ; T a n j k 
V/3. 8b]. 1591: Az szeles kwtnal valank szallas-
so(n) ket falka Iuual En Eggik falka Iuual valek 
kwleon mikor en oda mentem volna az zallasra . . . 
az ferenczy János paztora volt addigh az Juûal 
[UszT]. 1604 k.: az haza(m) Eoleol ( l ) lata(m) 
hogy Egy falyka Johot wznek vala alltal az vizén 
[i,h. 18/160]. 1718: Láttam hogy az Pakulárok-
nak, enni valót hoztak loháton, még a Télen égy 
falkát haza hajtottak belŏllea, s’ az tavaszon is-
mét viszsza hajtották [Türe K ; Told. 2. — aTL 
a juhokból]. 
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3. kb. csapatocska, csoportocska; herghelie mi-
c ă ; kleine Herde. Szk: egy ~ ló. 1570: Zwgoran 
János, Martha az felesege, Marynna (!) Vajda 
Janosne Lattak liogy az Vayda Myhal lowat 
Zwgoryan Matthias keotete volt megh az Jwh 
kosárnál, Azonba egy falka Menes lo Menth oda, 
es az Myhal lowa ely zakaztota Magat az kacholak 
keozybe ment Az kacholak mynd az lowal az 
falwra Mentek es otth fogta megh valaky [Kv ; TJk 
III/2. 190]. 1750: a’ Szegény Leanyom(na)k ad-
tam . . . egj falka Kantza lovat [Altorja Hsz ; 
Ap. 3] egy ~ marha. 1646: Aztis tudom, 
hogj egj sokadalom hetin egi falka marhat ki vert 
vala Barabas Georgi az udvararol, osztan bezarolta 
az kaput [ K v h ; HSzjP] . egy ~ őz egynéhány 
őz. 7590: 15 february . . . Zygetty János vitte (!) 
2 Loúon Tordara egy falka Eozet atta(m) f — d. 
50 [ K v ; Szám. 4 / X X I Kis István sp kezével]. 

4. csorda, gulya; turmă de vite; cireada ; Vieh-
herde. 1822: ezen pillanatban vagyon az a’ Casus 
hogy egy paraszt ember Szalatsi János a’ köz-
nyomásbol ki kertelt és Tengerivel bé vetett 
földjét egy falka marhának el adta [M. zsombor 
K ; Somb. II]. 

SZÍ ordít, mint egy ~ barom bőg/rikolt, mint 
egy barom/marliacsorda. 1597: Giergi deák 
monda nekiek* Mit ordítotok it az vczan mint 
egi falka barom nem tuttok zallastokra menny s 
le fekenni [ K v ; TJk VI/1. 5 0 - 1 . - a Éjszaka 
kiáltozó, csendháborító legényeknek]. 

5. sereg, csorda; haită; Trieb. Sz. 1736: Trom-
bitáltak* is némelykor, de azt úgy fútták, mintha 
egy falka farkas ordított volna [MetTr 331. — 
Ti. a nagyurak énekes inasai]. 

6. Emberre von. egy csapatnyi/ csoportnyi; o 
ceată de ; in bezúg auf Menschen eine Gruppé 
groß. 1653: Ezt az esztendőt csendes állapottal 
végeztük el Isten akaratyából egyébaránt, de bi-
zony egy falka hajdút adott vala telelni hozzánk a 
fejedelem, és itt lakott egész télen nagy romlá-
sunkat [ETA I, 122 NSz]. 1668: mi reankis cset-
telkere szállita egy falka hadakat Bethlen János 
Uram, mindenünket fel praedálák [Csehtelke K ; 
B fR 57/51]. 1715: egyszer egi Falka kuruczság 
jővén az Mondrai Erdŏb(e) . a mi szénát ott 
Talaltanak fel egették [Sárkány F ; UtI]. 

Szk: <Ln jönnek csapatostul jönnek. 1584: Mi-
helt a' Tarsom az twzet kezde fwny Az haz hean 
Nagy Ropogás león Azt tudok hogy Reánk Zakód 
es hat egy falkan mint egy egy Machka egy Borza 
fan Ieonek ala, ez Lakatosnet Az olta mind 
Bozorkannak tartottam es annakis zittam [Kv 
TJk IV/1. 262]. 

7. egy ~ asszonynép egy asszonysereg, egy 
sereg asszony o ceată de femei; eine Schar von 
Frauen. 1573: Magiary peter azt vallia Latta 
eztis hogi Kowacli Benedek es egy falka azzonep 
Neowekednek (!) volt egimassal az vthan de 
azokatis ely valaztottak egimastwl [ K v ; TJk 
III/3. 228]. 

8. 1580: vottem fazakat p(ro) f. - d. 25. Egy 
falkayat az fazoknak attam . . . Az Johaznak 
Sayot (!) fozny benne [ K v ; Szám. 4 /XVII . 11]. 

1604: Azt en ne(m) tudom ha koborlottak Boros 
F“erencz es Giorgifi vr(am) az zekeren vagy ne(m), 
de azt tudom hogy Georgifi Peter az Peter Gereb 
kochv kerekenek singh vasaiban egy sakban ha-
zahoz hozott egy falkat [UszT 16/28. ,,Martinus 
Georgifi de Zataloka" vall.]. 

rakás; grămadă; (ein) Haufen. 1637: az 
elmúlt 1636 esztendőben hordatot volt el Kerekes 
Szabó Istva(n), Uaras Tégláját, egi falkat [Mv; 
Ref. egyh. It. — Tomai László kijegyzése]. 

Szk: egy ~ adósság ? jó sok/rengeteg tartozás. 
1724: hiszem vagyon Kgld(ne)k egyébőttis egy 
falka adóssága [Áltorja Hsz ; Ap. 2 Apor Pétenić 
Káinoki Borbála férjéhez] egy ~ agyag. 1600: 
Az scholaba niomatta(m) megh egi falka agiagot 
negy emberrel fizettem teolle d 40 [ K v ; Szám-
9 / IX. 42] * egy ~ cimer. 1674: Egy falka ele-
imtől marat Cimer [Beszt.; Wass 72/6] egy 
~ disznóláb. 1674: Disznó Láb kereszt csont NÖ 
40 ezen kivííl vagyon réghi Lábok egy falka, rakás-
b a n ) [Déva; Törzs A fej-i udvarház lelt.] 
egy ~ disznópecsenye. 1644: Szigiarto Gergelin* 

egi eóregh hayamat, s megh egj falka Dizfl° 
peczieniemet . . . fel rakta volt, s az szolgaiofl1 

arczul talalta hogi hozza volt [Mv ; MvLt 291 -
400b] egy ~ donga. 1806: Sípos Vaszilía Kert-
jén menvén keresztül ottan történetből egy falkil 

Hordonak való Dongákra akadott [O.bölkćny 
M T ; Born. I. G. XI I I . 5 Trutza Iuon (52) * s 

vall.] * egy ~ fa. 1763: Ezen kérdćsban forg° 
erdŏbŏlis láttuk mikor Czirka Juon, fiastol ćs 
Czirka Mate ki hozta(na)k egy falka fát, han»o11 

elis vittek haza [Gambuc A F ; B K ] egy * 
juhbõr. 1628: Egy falka fel kótót giartot Juh beór 
[Gyalu/Kv; JHbK XII /44, 7 - 1 2 ] * egy ~ ka-
ralábé. 1750: vágjon edgy Kása tőrő vállú Tőrőjével 
edgjűtt. Vgjan az mellett egj falka Caulerope 
circit(e)r edgj szekerei [Szamosfva K ; jHb& 
LVIII/4. 4] * egy ~ kasza. 1573: Benedek ko-
wach Azt vallia hogi egy kamaraba talalnak eg* 
falka kasat* Eoneky ket keotest ad az celi mester 
valiara es eo azt ely hozza [Kv ; TJk 1II/3. I?9 ' 
- aOlv. kaszát] egy ~ kenyér. 1736: Ho& 
azért az község* is étlen ne maradjon, az ökröt 
egészlen megsütötték, megsülvén, abban egy falka 
kést ütöttenek, az szarvát megaranyazták, az bor 
csatornán kádakban folyt, egy falka kenyér teke-
nyőkben ott állott, ott az kinek kellett ivutt, evett, 
vígan volt, senki sem tilalmazta [MetTr 386. 
*Ahol ti. a lakodalom volt] egy ~ kés —* 
~ kenyér egy ~ könyv. 1590: Gyullay Pák^ſ 
is vagyon ott* egy falka könyve, azokat is adjaK 

ki neki [TT 1900. 145 Kovacsóczy Farkas végr 
— *Ti. , ,Az könyvesházban" ] . 1697: A z Borbe-
reki Ház Könyv tartó theca nro 1. Mas kőnyv 

tartó pocz, ezeke(n) vagyon egj falka könyv í&o t ' 
berek AF Mk Urb. 1] * egy ~ lábos. 162*' 
Egy falka labasok, es fóld korsok Gyalu/& v ' 
JHbK XII/44. 2] * egy ~ levél. 1621: Feierwar-
rol eczaka erkezuen Gubernátor Vra(m)tol 
falka Levelek*, melliet* B.V. mentest kwlde 

Desre [ K v ; Szám. 15b/XI. 233. - *~b í g y ! J ! 
1628: Egy kis ladaba egy falka leuelek ' 
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i.h. 7] egy ~ libertás. 1737: Egi Zacskób(an) 
egj falka Libertás két öreg csomó viasz [Br; 
Ap. 5 Apor Péter lelt.] * egy ~ medvebőr. 1650: 
Viszen Sárközj Marto (n) Negj Eökrö(n) . . . Egj 
Falka Medue es Szaruas böröket Enyedigh [ K v ; 
Szám. 26/VI. 388] egy ~ nyíl. 1620: Az Alsó 
Varban . . . Zamszerijhoz walo egy Falka Rosz 
Nyíl [Kővár; Borb. I I ] * egy ~ papiros. 1573: 
Lakatos Albert . . azt vallia, hogi Tavaly Ezten-
deobe hitt volt Eotet Zabo gal hazahoz hogi meg 
Nytna Ladayat . . . , Eo meg Nytotta De 
egiebet ne(m) latot ha ne(m) . . . egy falka papi-
rossat, pénzt semyt Nem latot [ K v ; TJk III/3. 
123] & egy ~ pénz. 1595: mutatuan sakokban 
egy falka pénzt vgy mint niolcz zaz forintot [BfN]. 
1600: Moises Vramis egy falka pénzt az aztalra 
olwassa . . . , azis az siwegith oda tarta, s oda haita 
az aztalrol, az siwegiben, De meni wolt, ne(m) 
tudom [UszT 15/33 „Mattheus Zeöch Semien-
faluien(sis)" (56) vall.] * egy ~ portéka. 1724: 
Az Sz: kereszti Ur(am) boltyat Kolos varatt fel 
vertek mas fel ezer forintyat, s egy falka ezüst 
portékáját fel vertek [Nsz; Ap. 2 Apor Péter 
feleségéhez] * egy ~ szalma. 1736: Nem volt 
akkor annyi superlát, henem estve jól lakván, a 
palotában vagy nagy házban, vagy az micsodás 
háza volt az gazdának be vittek egy falka szalmát, 
azon feleségivei együtt ki-ki egymás végiben 
viradtig jo izűt aludt [MetTr 359] * egy ~ szar-
vasbőr —• egy ~ medvebőr -X* egy ~ túró. 1610: 
huzon eőt forintos leuelet uittek el, egi falika tura-
iatia [UszT 4. 9e] * egy ~ vasszerszám. 1628: 
Az kwlseő tár hazban az Feóldeón egy falka 
vas szerzam. kapa Mosarteóreó szekercze, marok 
vas es egieb affele dib dab [Gyalu/Kv; JHbK 
XII/44. 7—12] * egy ~ zsindelyszeg. 1669: Egj 
falka sindelj szegh [Kőhalom NK ; Ks 66. 46. 24a] 
* fizet egy -C t fizet egy csomót. 1769: Nekem 
jutat az Sz. Margitai® portio, egy epűletért kell 
fizetnem egy falkát [Marossztgyörgy M T ; Ks 99 
Kornis István lev. — aSzentmargita SzD]. 

1®* (jókora) darab; o bună bucată de ; (ein 
gutes) Stück. 1562: adanak eg falka fwwet [Maksa 
Hsz; HSzjP]. 1572: az dorgayba egy falka foldeth 

byrnak [O.monostor K ; K p Czato (?) Sy-
mon jb vall.]. 1589 k.: Peter Kouaczjnak az mely 
feolde vagio(n) az cziere haton azt eo ne(m) hata-
lommal foglalta mertt en atta(m) nekj mikor biro 
valek me(n)tu(n)k vala kj az varossal feoldett 
oztanj akor attam vala rezeben egy falkaiat pén-
zen veűe hoza [UszT]. 1600: Hoggiay András, 
Makó György zolgaiwal reánk ieöwe, engem megh 
fogata s fogwa Zeöleös Gyeörgy hazahoz wiwe, 
ott lattani hogy egy falka weres posztoth eö maga 
atta ki (így !) az aiton, es fel tetete az lora, az mel-
let egyeb aprolekotliis latta(m) hogy forgata ke-
zebe [i.h. 15/201]. 

11. Időre von. szk-okban; ín construcţii cu 
privire la t imp; in temporalen Wortkonstruktio-
nen: egy -Ligjegy ~ ideig(len) egy (jó)darabig. 
1570: Zas Razman hithy zerent vallya Thwgj^a 
hogy Jo zeoleye Maradót volt zent Georgh hegien 
Takach Silúesternek, es Byro Myhal Elte egy faka 

(!) Jdeiglen [ K v ; TJk III/2. 163]. 1573: Ilona 
Zyw Andrasne zolgaloia Azt vallia hogy . Az 
Zolgalo lean kerlely volt hogy Ne Syr ( ! ) vgi-
mond meg verywk myes az ageb leaniat ha Ide 
Ieo, Azt meg hallia Mazas peterne Mond az zolga-
lonak Te Bestie kwrwaneo leania ha az haz eleybe 
kaphatlak vgi meg verlek Mas vyzen ely Innét . . . . 
egy falkayg ely sem Mert Menny az Zolgalo az 
Mazas peterne haza eleot hogi fenyegette [ K v ; 
TJk III/3. 272]. 1585: Daroczy Caspar hwty 
Vtan vallia, Lakoztanak Eyel Nappal sokan es 
vgian egy falkaigh ot lakék poztometeo Martonne 
fia [ K v ; TJk IV/1. 505]. 1590: Hogi penigh az 
Malombol be nem zolgaltatot ez az oka hogi az el 
mult eztendeöbe az Zam adas vtan, az Viz el za-
kadoth vala, es kilencz egez hétig egi cheppeth sem 
iarth Annak vtanna esmet . . . egi falkaigh chak az 
eggik kerek iart, egi ideigh esmeth chak kettej, 
im vgian chak eöz fele kezdet vala derekaso(n) 
Iarni [Kv Szám. 4 / X I X . 1]. 1597: Bernemizza 
Benedek wallya az Elek János hazat ves-
seleny Gaspar zamara foglaltak volt, es ew birto-
kában wolt egi falkaigh [ K v ; TJk VI/1. 13]. 
1598: verni kezdek hatba ferenchét . . . meg von-
dozak az eó maga búzajaba(n) . . . , zekerchejet(is) 
el veúek egy falkaig [UszT 13/95 Blasius Veres de 
Farchad pp vall.]. 1600: egy falka ideigh ide az 
Warhoz birtak® [Telekfva U ; UszT 15/57. -
aA peres helyet]. 1630: Tudgiuk azt hogj bira egi 
falkaigh talam mint egi tizenhat eztendeigh [Zá-
gon Hsz; BLt]. 1631: ele jöue az pajtából, az 
ablak keöniökleöjehez alla, mind ott alla egi fal-
kaigh | En egj falka ideigh majd haragba volta(m) 
az szegeny Rado Peterne Atia(m)fiaval, s nem 
gjakorta mentem oda [Mv MvLt 290. 238b, 247b]. 
1654: öreg aszszonyunk, a decedált boldog emlé-
kezetű Rákóczi György fejedelem relictája, a fiá-
hoz látogatni Erdélybe béjöve, és Fogarasba hoz-
zája is méne, és ott commorálván jó falka ideig, 
die 1 may itt által méne örményesre [ETA I. 
157 NSz] * egy ~ időtől fogva egy (darab) idő 
óta. 1571: minket ez egy falka udeoteol fogwa 
teorweniunkben mind keoztunk való tizt tartok es 
kywaltképpen az feiedelem tablayan való teor-
winy teweok igen meg bantottanak vala mind 
teorwenyunkben mind leveleink arraban [SzO 
II, 327]. 1593: Mondá Bodó Gergely vaj m y bir-
twk egj falka ideoteol fogva [UszT I I / l . 232 (Pa 
taki József kijegyzése)]. 1596: immár egy falka 
ydeoteöl fogwa az Sehol a gondwiseleo Tanito 
Mester nelkwl vacalt [ K v ; TanJk 1/1. 281] * 
egy ~ időben egy darab ideig. 1599: Az Kenyeres 
feoldet pedigh Marton Peterne birtlia egy falika 
ideòbe [UszT 14/48 Andreas Danka de Abastfalua 
(40) jb vall.] * jó ~ ideig. 1653: Egykorban 
urunka mellé lengyel segítség is érkezek Szucsáva 
alá Két ezer volt száma a kozáknak — ugy 
mondották, jó falka ideig a várat oltalmazák, nagy 
károkat is tettek a mi hadunkban sokszor [ETA I, 
156 NSz. — aII. Rákóczi György] jó ~ ideje 
jó (darab) ideje, régóta. 1640: immár jó falka ideje, 
hogy meg jelentette esztendejenek kŏzél való veg-
liet [KJ] jó ~ idő múlva jó darab/sok idő 

4 2 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 



fáikon 658 

múltán/múltával. 1585: Abraha(m) Anna vgy 
Mene, Palastos Gergelyhez io falka wdeo Mulwa 
[ K v ; T J k IV/1. 419]. 

12. kötés, matring; jurubiţă; Docke. Szk: 
vhány ~ fonal. 1573: Molnár Marton Azt vallia 
Idezte volt eotet Beh az Benedek Telmanne az 
ely Mwlt Ideokben, myert hogi Eo zolt volt es 
gianakodott feleole valamy ely vezet hat falka 
fonalarol pert Inditot volt vele az azzony [ K v ; 
TJk III /3. 212]. 1586: 5 falka fonal wolt ebből 
zötetet 24 sing waznot 20 sing dñrwa wazonj 2 
falka Zoz fonal [ K v ; Szám. 6/IV. 42]. 1608: 
Három falka fonal, kett Gomboliagh fonal [ K v ; 
[Kv ; R D L I. 83]. 1636: mosot falka fonal, kender, 
lennel Elegy nyomnak Eggiwt l ibr: 12 1/2 [ K v ; 
i.h. 109]. 1651: Ket falka fonal egjk kender szal 
az másik szeŏsz [ K v ; i.h. 28] (vhány) ~ gyer-
tyabél. 1600: Kett falka giortia bélt veottem d 20 
[ K v ; Szám. 9 /XI I . 75 Igyártó Simon isp.m. ke-
zével] (vhány) ~ kanôt. 1647: Egj kanot 
palcza horgastul. Egj vekonj kalacz formán font 
kanot Ismét egi kőtesben egy falka kanott [Maros-
illye H ; VLt 55/5415] * (vhány) ~ rece. 1628: 
Ket uegh ueres futa eő. Egy darab példa . . . Egy 
falka Recze [Gyalu /Kv; J H b K XII /44. a]. 

13. türedék, csomó; caier; Büschel, Knäuel. 
Szk: (vhány) ~ gyapjú. 1732: egj Falka gyopju 
Bárány Juh elegjesen [LLt] (vhány) ~ szösz. 
1669: huszonhat kalongja virágos ki keszitet ken-
der, egy falka szösz [Királyhalma N K ; Ks 67. 
46. 24a]. 7697: az Tornaczbol mennek edj gara-
diczon az házok héj jára: Itt vagyon Hehel nro 2 
. . Matola Fonal nrŏ 5. Tilolt kender gell. 26// Egj 
falka szősz Egj tűresb(en) vastag vászon vágjon 
ul. 34II [Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter lelt. 
2] & (vhány) ~ szöszfonal. 1623: Egi falka sze-
ösz fonal f. - d. 12 [ K v ; R D L I. 122]. 

14. ? ~ mise.'}' 1780: 12-ma Augusti temet-
tetett a szegény gr. Bánffi Dénes úr Kolozsvárt 
a piaci templomban.4 Semmi egyéb halotti cere-
mónia nem volt, hanem egy falka mise, praedicatio 
egy csepp sem, apró gyertya meggyújtva 600, 
fáklya is sok [RettE 409. - aA Szent Mihály 
templom Bánffy-kriptájába; ennek emléktáblája 
ma is az északi falon [1. ETF 82. 37]. 

O Hn. 1587: Falkafa [Szentegyed SzD; SzD-
Mon. VI, 34]. 1624: Falka Torroba(n) [Lisznyó 
Hsz]. 1638: falka likat alat [Muzsna U]. 1639: 
az falka ligetre megien veggel (sz) [Deréte K] . 
7642: az falka ligetben (sz) [M.gyerőmonostor 
K] . 1651: faljka feniő fein [Menaság Cs]. 1679: 
Falka Bükbe(n) [Vadasd MT]. 1698: Falkafű 
[Noszoly SzD ; SzDMon. V, 252]. 1737: A Falka 
alat (sz) [Dámos K ; K H n 43]. 1754: Falka fenyő 
[M. valkó K ; K H n 103]. 1756: Falka Cser [Far-
nas K ; KHn 287] | falka eger nevű hellyben 
[Tusnád Cs]. 7769: Falka bűkben [Lázárfva Cs]. 
1772: a' Falka Liget nevű Helyben (sz, k) | A 
Farka (!) Lugeten (sz) [M.gyerőmonostor K ] . 
1772/1869: In Nagy Falka [Szancsal K K ] . 1775: 
Az Fajka Likát előtt [Muzsna U]. XVIII. sz. v.: 
a' Falkatögy [Zabola Hsz]. 1805: A ' Falkában edgy 
darabatska (k) [Őzd A F ; MúzRadák]. 1813: A 

Falko ( ! ) Ligetében [M.gyerőmonostor K ; KHn 
84]. 1815: Falkatserben [Zsobok K ; KHn 323]. 
1822: Falkabikban [Lisznyó Hsz]. 1851: A ' Szán-
tok ezek . . . A ’ Falka bűk nevű helyen Nyug-
atról) dŏUŏ földek jönek rea [Uzon Hsz ; Kp .V. 
385]. 1854: Falka Bükbe [Málnás Hsz]. 1869: 
Kupán határ falka tollo nevű helyen [Lisznyó 
Hsz]. A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

A címszó jel-elre nézve a azerk. köv. megjegyzéseket teszi-
Elég gazdag adalékanyagunk figyelembevételével az EtSz » 
a TESz jel-einél árnyaltabb értelmezési lehetőség kínálkozott-
A <> Ha jelzéssel felsorolt hn-ek némelyike talán a 10. jeL alá 
tartozhatik, legtöbbről - bár a hn-i összetételek előtagja köz-
szónak látszik - semmiféle közszói jel-t nem hámozhattunk 
ki. 

íalkon ágyúfajta; fel de t u n ; Art Geschütz, 
Falkaune. 7599: ueottem 3. keotelet eóreget - • 
Az keotel ha nem leot uolna az falkont el neiö 
uihettek uolna | Az Égik Falkont uitte 44 eókeór* 
Desre [ K v ; Szám. 8 /XII I . 7, 49 Szabó András 
sp kezével. a í g y ! De ez nem elírás 4 vagy inkább 
14 h . ; 1. alább a jegyzetet]. 1612: Zasz Ianos, 
Zamosvyuary Gyalogink Hadnaggia es mellette 
leueo Emberink altal hozatúnk varosunkban le°" 
ueo szerszamokat Algiúkat, falkonokat es Tarac-
kokat [PLPr 1/3. 1 6 1 2 - 1 5 fej .] . 1620: Keöwaf; 
ban leveő Leőveő, es Tüzes szerszamoknak, eS 

egieb czayth hazban való szerszamoknak Inuen-
talasa . . . Az Belseö Varban . . Az Konyha n*e1' 
let való Bástyán, vgyminth a' Kozla bastian vagio°' 
Eöregh Falkony No. 1. Eöregh Forgo Tarack 
No. 1. Kis Forgo Taracz No. 1 | Az Felseő Varba 
minden szerszamostol Leőveő szerszamok: • •' 
Eöregh Algiu. No. 1. Falkony No. 3. Forgo Taraczk-
No. 2. Seregh bonto. No. 2 [Kővár ; Borb. UJ' 
1652: Ez Kerek Bástya mellett ä Folyaso alateg? 
Réz Taraczk, Ferdinánd Császár ŏntette, 
esztendŏbe(n), . . . mellette egy Falkony, sing v a ' 
sas pántos, vas karikás, kereke, tengelye, agy3, 

minden vas eszkőzivel. Az Falkony sima, gyujt0 

lyuká(n) réz fedele [Görgény M T ; Törzs]. 

A falkon 15—30 mázsa, azaz 1,5—3 tonna súlyú és 
fontos golyót vető ágyúfajta volt (RMFegyv. 169-71/ 
L. uo. egy XVI. századi falkonett képet). Abból azonban, 
egyik első, fennebb beiktatott adalékunk szerint 1599-ben 
falkont Kv-ról D«sr« 44 ökör (?) vontatott, ha ez a száfflJJJrj, 
elírás, talán még a fennebb adott súlyméretnél is nagy°° 
ágyúi aj tára gondolhatunk. 

falkonista tüzér; artilerist; Artillerist, Kánonit ; 
1626: Albert Mathe szent Martonj falkonisţ* 
. . . Annor(um) 70 [BLt 3. - »Az eredetiben 
vítva falconista-ból]. 

faliajtar 1. fullajtár 

falmagasság ^înälţimea zidului; Mauerhöhe. 
Templom új téglából épült, cserépfedél a j g * 
tornya a templom falmagasságig vive [Jára ^ 
E T F 107. 21]. 

falnagy, folnagy 1. falusbíró; jude ; 
schulze. 1566: Markosy* folnagy hozott ( f t j 
hat ember Adoyat [BLt. - »Hsz]. 1570:1*0*?* 
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Byro Bwzdy* folnagy [BLt. — * AF] ; 1577; Ha 
pedig a Padiak Gabonájokat a fellyül meg nevezett 
Napig bé nem hordhatnák; tehát a kenéz tartozik 
a Tordasi® Folnagyot, eskütt Polgarival és az 
Falubeliekkel ismét meg találni és tovább való 
időt kérni és az Folńagy, az Venekkel egyetemben 
Falu joakarattyabol . . . nyomást adjanak [NylrK 
XVI, 98. — *Tordos H]. 1581; Az zazoknak olyan 
byrodalmuk volt, valahul akartanak zantany sen-
kiteol nem kertenek feoldet, hanem zabadon 
zantottanak . . . Azért az mykor az iobbagiok oz-
tan akartanak zantani, az folnagytul kertenek 
feoldet [Szászzsombor N K ; i.h.]. 1607.ã Vezzwdi 
folnagi Hannes Enczi [Vessződ NK ; J H b X X I I I / 
4]. 7670; Valthidon*. . . az Falnaginak aztis monda 
[UszT 4/9c. - aValdhíd NK] . 1638; Mw Bott 
Boldisar es Nagj János falnogj mind ketten Zentt-
rontason* lakó nemes emberek [Sár. — a Később : 
Szentháromság MT]. 1640; Officiolatusok Fa-
zakas Istuan . . . Folnagy Many Braz Zin-
dia . . . Alde Kraczun . . Polgár [Bethlen F ; UC 
14/48. 15, 17] | Officiolatusok Bornemisza Já-
nos . . . Ispán(n)ya a’ falunak. Sombori András 

Folnagy most ne(m) ad Adot [Sárkány F 
i-h. 22]. 1647: Iffiu Marton Gnoft Folnagy 
[Gergelyfája A F ; BK. - aK minősítés az Offi-
cialis rovatban] | Bemei András Folnagy [Hold-
világ NIC; Km-Konv. 26. Urb.] Tot Simon Fol-
l lagy [Sorostély AF i.h.] | Selyker Pal Folnagy 
[Szépmező K K ; i.h. . 1650 Martonfalvia Folnagi 
esküt Polgárival egiut [LLt 32/21. aNK]. 
7662 Besseia, es Keresdib Folnagiok, es eskűt-
tek, edgyűt [KJ. — a ~ b NK]. 1673 Oroszlán 
Bálint Marpodi4 Folnagyb [i.h. — a>íárpod Szb. 
Aláírásban: Oroszlány Balint Márpodi Falnagy]. 
1688: a Nyenia Falnagy Márton János [BLt. 
- "Nyén, később Kereszt vár Hsz]. 1693 Kő -
halom szekben Ugrau Lakó mostani Fónagy 
Fap Mihály hütes polgarival egyut [Ugra NK ; 
Ks 67. 46. 24b]. 1697 : Deák András Folnagy® 
[Szászsztgyörgy B N ; Szentk. — "Elsőben em-
htik a falu „elei és tisztei" közt]. 1699 mind 
az Tŭrkŏsi Folnagyot s mind penig azonn Pol-
gárt, a ki azon alkalmatossággal jelen volt, bé 
hivatván fide median(te) meg examinálván őket, 
az dolog(na)k voltaképpen végere mentünk [Brassó ; 
ßI<t 9]. 1706 : az Mostanj Folnagj Dioss 
Gyòrgj [Miklóstelke N K ; K v A k K t MSS 261]. 
1774 ; HÍ # e j menvén Szász Város Székben 
Komosz* nevű faluba(n) az hűtős Folnogj házá-
hoz, és előnkben hivatván az falu Polgáriban, 
s Lakosiban mint egj tizenkét Számig valót . . . 
a z°n Folnagyot, Polgarokat, és Lakosokat kö-
zönségesen admoneáltuk, hogj az nállok zálogban 
lévő Gyalmárib határnak zallagját vegyék fel 
LBK ad nro 431. a~bGyalmár és Romosz 
unindkettő: H) egymással tőszomszédos telepü-
lés]. 1732 : Pap György Tattrangi Falnagy [Tat-
rang Br; BrÁLt Acte neînregistrate II, 115 (Bin-
der Pál ki jegyzése)] | ezen Falunak Falnagya 
voltam [Gergelyfája A F ; JHb X X V I I / 7 id. 
MNy X X X I X , 383]. 1736 : Hanem ha megindúl-
tál volna abban az időben . . . az Szászságon 

. . . , posta lovat eleget adtanak, sőt ha az szegény 
folnagyok, bírák úgy nem viselték magokat, az 
mint az úton járó kivánta, jól megverték az hátát 
s rajta sülta [MetTr 355. — aHogy ez valóban 
meg is történt, arra nézve 1. a Ny l rK X V I , 96. 
1-ján a Nemes János naplójából idézett 1685. 
szeptember 1-i bejegyzést]. 1748 : mentünk . . . 
Ugraraa es ottan az becsületes Folnagyat Eskii-
tejvel admonealtatuk [Ks 67. 46. 24b. - *NK]. 
1749 èn az Ágotái Kádároktol még akkor az 
Fonagj elótt Attestatiot vŏtem [Kövesd a ; Ap. 
1. - aÁgotakövesd NK] . 1751 Pap Mihály az 
itt való mostani Falnagynak fia [B arcaújfalu 
Br ; NylrK X V I , 99]. 1753 : a Szász Keresztúri* 
Fólnagyot edj néhányad magával meg eskessék 
[Hévíz N K ; JHbT Árva Bethlen Kata lev. -
a NK]. 1758 (A kézimunkasok) ki hajtására ad-
ministratiojara kötelesek lésznek az esztendőn-
ként léjendő Folnagyok, avagy Birák [Kóród 
K K ; Ks 17. L X X X I I . 14]. 1771 Tatrang* 
Sámuel Szász R(ector) et Not(arius) Pagi, Csiki 
Mihály falnagy [NylrK XVI , 99. - aBrj. 1774 
az Höltövényia Folnagy György Maurer az fol-
nagv udvarára ereszti be [NylrK X V I , 
9 6 - 7 . - aHöltövény Br]. 1804 Nemes Besz-
terce Videkiben levő Törpén* nevezetű Falunak 
mostani F ŏ Birája vagy Falnagya Circumspectus 
Brozer Mihálly [JHb II. 16. — aSzásztörpény 
BN] | Mü Miller István Altzinai* Falnagy Schef 
György és Gebei Tamás Esküdtek [Told. 30. — 
uÁlcina Szb]. 1838—1845: Falnagy (falu-fölnagy) 
Dorfshahn, Dorfsrichter, Szász és székely helye-
ken [MNyTK 107. 19]. 

lvgy 1514. évi összeírás a fogarasi Törcsvárhoz tartozó ki-
lenc Brassó környéki, barcasági falu felsorolásakor név szerint 
említi az egyes faluk folnagyát is; ime: Tatrangh Borza Andre-
asch, folnogy | Pwrkoricz Ystwann folnog | Zayzan Tamas fol-
nag | Baczfollw Dienesch miclosch folnag I Twrkesch Tumes 
antal folnogh | Czarnath follw Iacob folnogh | Hosszufollw 
Iyenardt benedek folnagh | Krypsbach Goczman Janwsch folnagh | 
Appaczya Schiket kelemen folnagich (QuellBr I, 3—9 id. NylrK 
XVI, 09. — Az itt felsorakozó Br megyei faluk ezek: Apáca, 
Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Krizba, FUrkerec, Tatrang, 
TUkös, Zajzon]. — Az összeíró ugyan alkalmasint szász nemzeti-
ségű lehetett, de a magyar faluk bírói tisztségnevét a szász nyj-i 
alak (folnog) mellett háromszor magyarnak tekinthető alakvAl-
tozatbæi (folnagh), sót egyszer sajátságos magyar-szász alakke-
ver ed éscs írásváltozatban (folnagich?) őrizte meg. J?zcket az 
adalékokat — a szokásos fenntartással — mint a szónak Er-
délyből ez ideig legrégebbinek ismert köznévi előfordulásait a 
szerk. feltétlenül számontartandónak ítéli. 

Szk : esküdt ~. 1577 Mi Kultsár György 
Tordasi Eskütt Folnagy, Kelemen Antal, Kiss 
Mihály Tordasi Falubelieknek képiben [Tordos 
H ; NylrK XVI , 98]. 1604 eskwt folnagi 
Mezaros Istuan [Déva; BfN Dévai csomó] 
falusi 1711 en ez elot harmincz esztendŏkel 
falusi Folnagj voltam, az elŏt penig falu eskiitti 
és Polgára [Bolya N K ; JHb X X I V / 2 . Michael 
Benke (70) jb vall.] | en ezelŏt 30 esztendokel 
falusi Folnagy nem voltam; de esküt énis voltam 
egyszer mászor [uo. ; i.h, Mány Stenyerul (70) 
jb vall.] * hagyott ~ kb. bíróhelyettes. 7655/ 
1682 Zágora nevű Szász Faluban Kadar Matyas 
akkori hagyott Folnagy házánál [Pf. *KK] . 
1697JX VIII. sz. : Mű Péter Marton ugy mind 
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Rádosi Folnagy és Hermánn Geŏrgy hagyat 
Folnagy [Rádos N K ; Ks 68. 48. 33]. 

2* ~ háza ? faluháza; casa judelui; Dorfrich-
ter-Haus, Rathaus. 7797 a’ Folnagy Házához 
hivattam a’ Falu öregeit és első Embereit [Ger-
gelyfája A F ; LLt 19/17]. 

A szk vonatkozható a falnagy lakóházára is. 

3. vmilyen falusi kisebb közigazgatási tiszt-
ség; un fel de slujbă administrativă mai micä 
la sat ; kleineres Dorfverwaltungsamt: kb. kis-
bíró ; jude mic ; Gemeindediener. 1688 : Mi kik 
ide aláb megh irt dologban fogot kőz Birák va-
gyunk ugy mint Sorbán Máthe, Márkosi* akkori 
Falusi Biro . . . es Albert György akkori Falnagy 
[BLt. — aHsz]. 1730 : Az Medgyes Széki Nagy 
Selykia mostani elsö Bíró Fekete Bertalan 
. . . Vasárnap (?) András Esküt és Király György 
Folnagy magok és az egesz . . . Nagy Selyki 
communitas neviben [JHb XXVII I /47 . - a NK]. 
1764: Türkösi* igen alázatos Szolgai Fazakas 
Jan(os) ör(eg) Falnagy, Deák Péter, Szász János 
Falnagy, Csern(at)f(alusi)b Küs János ŏr(eg) 
Falnagy [NylrK X V I , 99. - a~bBr]. 

A TĘSz is felvesz ?-lel 'falusi elöljáró; Schultlieiß' jel-t 

4. városbíró, városi főbíró ; jude orăşănesc; 
Stadtrichter. 1559 My hamway gyewrgy, Haller 
Peter Zebeny kyral byro, Thamas dyak, chukas 
gyewrgy, es Zeremy orban, Aggywk Emlekezetre 
myndeneknek, mykepen az el mwlth napokban, 
Az wyzaknayak kewzewth az zer thartas myath 
thewrthenth wolth walamy igyenetlensegh az 
tanach es az kewssegh kewzeth, Mely dologban 

Illyen zer Thartasth thewttewnk kwztewk, 
hogy az kewssegh kepeben legien Negyven va-
lazthoth ember, huza Magyar, huza szasz legien. 

Az negywen ember walazthat keuztewk 
Byroth wagy fonagyot Thowaba az waras 
kyral Byro wramath wagy az ew embereth, 
az folnagyoth az tanachal egyetembe wgy hal-
gasak mynt Byraywkat, Az Byro es az folnagy 
megh se Bewntethesse fogsaghal az oly emberth 
Az kynek marhaya wagyon, thewrwen nekewl, 
hanem ha ky hatalmath mywelne [Vizakna; 
TT 1881. 189]. 1567 az Jámbor zemeliek közöt, 
Wyzaknay folnagy Polgárok es kösseg közöt 
esett, es tertent wolt neminemw Igienetlensegh 
es ezwezes ( ! ) az folnagytol walo zam wetes fe-
löl . . . w felsége . . . paranchiollia nekem* 
liogy kymennek Wyzaknara es ez dolgot 
es igienetlenseget megh ertenem es meg lat-
nam es le zalitonam . . . Az wegezes es Igienessegh 

illyen Condicioval lett, hogy ez vtan se tanach 
se kössegh wdö elewt zamot ne kewanianak az 
folnagytol, es tamadast pártolást wagy ellene 
walo gülest az folnagy ellen es tanach ellen az 
kössegh ne myelien, se az folnagy okot ne vessen 
zamadasban az el wegezes zerent az 40. ember-
nek . . . Az folnagynak penig mikor eztendőie 
el telik, az tiztet addig le ne tehesse migh nem 
az Gereb elewt, Tanach elewt az es 40. ember 

elewt az Warosnak minden Jöuedelmeröl zamot 
tartozék adny (így!) es az vthan tehesse le az 
tyztet | walamikor Jöue Jaro az folnagynal zal, 
az Waros prouentussabol kölesen az zalora az 
mint az züksegh mutattia is annyra [Vizakna; 
T T 1881. 189 - 9 0 . - aTi. Haller Péter nagy-
szebeni és vizaknai királybírónak]. 1626: Oláh 
Ferencz Dévay Folnagy [BfN Dévai csomó]. 
1640: Halanak meg Christof János az folnagj, 
Forgaczy Balint falnajsagh* viselt ember [Brassó; 
NylrK, X V I , 100. - »Ez alkalmasint sajtó-
hiba folnagjsagh h.]. 1651 j 1653: az akkori ot 
való Prasmari* Falnagy vette ki a Teŏmleczböl 
a megh fogot Szaszokat [Lisznyó Hsz ; BLt. 
— aBr]. 1655: mentwnk volna Feyer uanne-
(gye)b(en) Barczasagb(an) Prasmar varossab(an), 
az mostani Folnagy Kleöczyen János Ur(affl) 
hazahoz [Uzon Hsz ; BLt] . 1667: Kegyelmes 
uram . . . Rosnyóraa izentem készítenének szál-
lást az követnek, nem hogy az nagyságod Ha-
tóságát előttük viselték volna szokásuk szerint, 
hanem az fónagy szolgáimat kiigazította, mond-
ván, keressenek szállást másutt, mert ü nein 
tartozik vele [TMÁO VI, 372 Brankovics Györgyi 
portai követ lev. — aRozsnyó (Br) e tájt (mezŐ)-
város, sőt vára miatt jelentős település volt]-
1681 Szilagyi Koncza János Fonagi haza [Vb-
VhU 11]. 1724: Csanáditúl hallottam, h. ŏtet 
Etsedivel el küldötte Seges-várra Pekri Ur(am) 
és a Gubernátor neve alatt irt levelet, a folnagY 
fel keresteté a Leánt, és ők el hozták [Marosszt-
király M T ; BK. Debreczeni István (58) ns vallj-
1761 Ezen Falu* Lakosinak akár mely bajok 
és Perlekedések iránt, az hét Falunakb Tit. ° ſ ' 
dinarius Provisori ( : vulgo Ispányi : ) s z o k t á * 
qua Prima Instantra az igazságot ki szolgáltatni 
mely is ha kinek nem fáveál, appellálhatty* 
Causáját a városnak® Titt. F ŏ Bírájához, vagy 
Folnagyához onnan penig a Tit Magistratus ele1' 
ben [BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvar 373 — B i n ' 
der Pál kijegyzése aCsernátfalu Br. bAz előbb1 

településsel együtt B ácsfalu, Hosszúfalu, 
kerec, Tatrang, Türkös és Zajzon Brassó váro-
sának tartozéka volt. cBrassó]. 1767 Die ^ 
Mártii én a Brasasi betsül(etes) kereskedő GokeS 

Bálint Ur kérésére a Mltgs Brasai Folnagy 
rancsolattyából és engedelméből . . . [Brassó' 
NylrK X V I , 100. - A kijegyzés ilyen c s o n k a U-

— L. még folnagyválasztás al. 
Cserei Mihály névsorában is szerepel „Brassai folnagy F 1 0 ? ^ 

Mihály" [Apor Péter verses művei: Monlr. X X X V I - V I I , ' 
ez az adalék azonban az 5. jel. alá is tartozhatik. 

Szk s városi ~ . 1813 a' Városi Folnagy 
[Nsz; DLt 679]. 

A 4. jel. alatt felsorakozó két legrégebbi adalékban a 
nak a városi közigazgatásban való egykori szerepét illetően » . 
csekély bizonytalankodás, sőt zavar mutatkozik. Az 
döntés ugyanis előbb a negyven választott ember alkotta 
tanáccsal választatja a bírót vagy a folnagyot (itt tehát a ^ 
és a folnagy név vagylagos szerepeltetése azonos városi ţtf* 
ségre utalhat), utána azonban világosan úgy rendelkezik, íJJjJ 
a város közönsége a királybírót vagy az ő emberét, a folnagy 
tekintse (itélő)bírájának. A rá kővetkező döntésrészlet i f .T^i 
bíró és a folnagy együttes, de egymástól elkülönített említ&e 
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- a. két tisztséget határozottan megkülönbözteti egymástól. 
Feltűnő viszont, hogy a mindössze nyolc éwcl későbbi keltezésű 
második adalékban a folnagy már határozottan városbírói sze-
repben jelentkezik. 

5, vmilyen városi közigazgatási tisztség; un 
fel de slujbă administrativă la oraş; irgendein 
Stadtverwaltungsamt: ? bíróhelyettes, másodbí-
ró: locţiitor al judelui; Vizestadtricliter. 1612 
Feier Mihály brassay biro, Falangj Heltner Georgj 
[NylrK X V I , 100]. 1638: osvari János uram 

Devay Fő Biró az Eő kigelme Eskutivel 
ugimint Buczi János varas Fonagia, Barakzai 
Giőrgj, Varga Pál, Vamas Istan, Katana Miklós, 
Farkas István [Déva; JHb Fasc. 53/h]. 1673: 
így értvén Hunyadi mostani és következendő 
Kapitányim, Udvarbiraim, Számtartoiin, Város 
Birai, Folnagyi, és minden Eskuttyei, Szilvássy 
Balint U(ra)mhoz való jo akaratomot . . . paran-
csolom, hogy azta kezéhez bocsássák [Vh; Törzs, 
l'heőkőlyi Imreh ad. lev. — *Ti. az adományo-
zott puszta telket]. 1681 Muntyan Vlad Sell :a 

most Fonagi [Hátszeg H ; VhU 125. — *Olv. : 
zsellér]. 1722: Mü Brassaj Birák, Folnagy, az 
egész Tanáts és Communitas [BfN Vegyes csomók], 
1824: a Szolgabíró Ur a’ Város Hadnagyával 
a Falnagygyal, és Zsendellyes András Urammal 
kimentenek . . . a’ város könyvével ki vitette 
a7 Szolga biro Urat, Hadnagyot, Falnagyot, és 
3om Hűtést [Fog. ; Konst.]. — L. még a 4. 
jel. jegyzetét. 

O Szn. 1509 Stephanus Folnagh, . . . Ni-
colaus similiter Folnagh [Barabás, SzO 231. — 
Az adalék szóföldrajzi rögzítése az oklevél bi-
zonytalan fogalmazása miatt lehetetlen; az ok-
leveles Hosdaad név valószínűleg vagy a TA-i, 
v a gy a SzD-i Hesdát-ra von.]. 1566: falnad 
János nyenbwl* [BLt. — aNyén, később: Ke-
resztvár Hsz]. 1601 Gergh Folnagy Ludwegy* 
Annor(um) 50 [ K v ; TJk VII . 538. — aLudvég 
K]. 1673/1681 Haczogi Folnagy Peterne [VhU 
433]. 1681 Folnagi Peterne [Hátszeg; VhU 17]. 
1684 Folnagj Gyorgj [M.igen A F ; Incz. V. 
54a]. 1689 Folnagy György jb. Folnagy István 
jb. Folnagy Márton jb [uo; . i.h. VI . 26]. 1717 
Folnagj Marton Jobbagio Pauli Inczedj in posess-
sione . . . Magyar Igena [TGsz 51. — aAF]. 
1726: Magyar Igenben lakó mostani helység 
Birája iffiu Folnagy Márton vr(am) [i.h.]. 1744 
k- Folnagj Jakab [Nyén H s z ; BLt] . 1748 
Falnagy Jakab Sessioja [uo. ; K p I. 166]. 1764 : 
Magyar Igeni Portiobol való Falnagy Joseff 
[Marossztkirály A F ; Josintzi-osztozás (Mt)]. 

OHn. 1681 Peter Fonagi földe [Hátszeg ; VhU 
148]. 1699: György Fona Patakaban (sz) [Ege-
res K ; KHn 191. — Az adalék ide vonható 
voltára nézve 1. MNy X X X I X , 3 8 2 - 4 ; AÉ 
3 9 5 - 6 ] . 

A címszóbeli tisztségnévre az EtSz meg a TUSz fejtegetésein 
és az ott idézett irodalmon kívüi 1. részletesen és még ide von-
ható adalékokkal Binder Pál: NylrK X V I , 95 — 103 és MNy 
l-h., AÉ 395-6 . - Megjegyzendő, hogy az EtSz a fenti első, 
a TĖSz viszont a fónagy címszó al. szerepelteti a szót; ez utób-
bi címszó-fel vétel jogosságát sem a TĘSz, sem a magunk ada-

lékai nem igazolják. A történeti adalékokat figyelembe véve a 
szerk. a két leggyakoribb erdélyi régiségbeli változatot iktatta 
be címszóként. — L. még a fő-fónagy és az öreg-falnagy címszót. 

falnagyság városbíróság, városbírói tisztség/szol-
gálat; funcţia de jude orăşenesc; Stadtrichter-
amt/dienst. 1640: Halanak meg Christof János 
az folnagj, Forgaczy Balint falnajsagh* viselt 
ember [Brassó; NylrK XVI, 100. - aEz alkal-
masint sajtóhiba folnogjsagh h.]. 1644 Hermán 
Mihalj brassay falnogjsagba valasztatak (így I) 
elseoben [ItK LXI, 261, id. NylrK i.h. is]. 1679/ 
1681 Hunyadon lakó Ratz Szabó Peter . . . 
Az mely hazat kezehez vőt, az egy testvér At-
tyafia ezen Supplicansnak sok esztendőktül fogva 
mind Folnagysagokkal szolgálták rola, de mint 
hogy ezen Supplicans mesterségéhez képest, mint 
a paraszti szolgalatra, s természetihez képest az 
Folnagysagrais alkalmatlan, azért adgyon annua-
tim ezen Palkó István haza feletül hat hat forint 
Taxat, a töb Taxasok modgya szerint hat hat 
napotis klakazon esztendőben [Vh; VhU 450]. 

A két első adalék a falnagy 5. al. beiktatott Brassó városi 
közigazgatási tisztségre, ill. az e tisztségben teljesített szol-
gálatra is vonatkozhatik. 

falnagy-választás városbíró-választás; alegerea 
judelui orăşănesc; Stadtrichterwahl. 1567 : Az 
folnagy walaztasrol penig vgy wegeztek, mikor 
magiar birot valaztanak, három few zaz tanach 
legien az gerebel es az deakal egietembe. Mikor 
penig zaz folnagyot walaztanak azonkepen három 
few magiar tanach gerebel es deakal legienek 
es azok es az 40. ember azok elewt walazak 
az folnagiot, az kyre többen zolnak az legien az 
folnagy. Az folnagy penig walazan ket zaz es 
ket magiar polgarokat melleye, az negy zemely 
az folnagyal egietembe walazak az tanachot, az 
40. embert penig az egez tanach walazthassa 
kyk tiztessegbelj zemeliek legienek [Vizakna; TT 
1881. 190]. — L. előbb falnagy al. is. 

falni-rugó csapdarugó; arcul zăvorului; Fal-
lenfeder. 1852 zárját . . . meg reperáltam uj 
falni rugót tsináltam es felszegesztem [ K v ; SLt 
Vegyes perir. Geng Ádám számlája]. 

fa-ló kb. szégyenlő; cal de lemn; Schmach/ 
Schandpferd. 1688: Tötték fel az fa-lóra Nagy 
György Katát [TT 1889. 519 SzZsN]. 1730: 
Baro Valési Placz Majorságáb(an) ket Furer 
eqvilis portiojokat előre fel kértek tőllem erga 
qvietantiam mellyért Valesi Ur(am) mind két 
Fürért arestaltatta és két oraig a fa lovon ül-
tette [ K v ; Szám. 56/XIX. 28]. 1738 : A fa lovat, 
a perengelt a varoshaza mellet való utat csináltuk 
[Kvh ; HSzjP]. 1742: káromkodtak, és verést 
Falóra való ültetést Ígértek | meg ne probálya 
valaki hogy oda panaszollyon mert megvereti, 
és fa lóra ülteti, még az Spotálybulis ki tsapattya 
[ K v ; Aggm. C. 12]. 1745: Minthogy Pojáni 
Veres Laczkó a Szék szinin à Tőrők búza lopást 
à Tordai Tóth István Vr(am) kertiből maga 
sem tagadgya, és in facto delicti is comprehen-
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daltatott; tettzett à Tőrvény (ne) k, hogy 10 
órától fogva 12. óráig in exemplum alior(um) 
a fa lóra ültettessék [Torda; TJk II. 35]. 1762 : 
Az Inquisitoria Relatoria fel olvastatván 
világoson ki jŏ . . . Várdi Szabó Pálnak nyil-
ván lett káromkodása, ugj sokaknak általa lett 
motskoltatása, midőn elsŏbenis irtóztató, s em-
bert rettentő, mind I(ste)n, Religio, mind Nmes 
Várasunk Hadnagja ellen kutya, menkŏ, langazos 
teremptettével szidkozodni karonkodni sokak-
nak hallottára batorkodot . . . azért az Város 
Piattzán lévő fa lora, az holnapi, u.m. Szomboti 
vásár napján fel ültettessék, s 8 orátol fogva 
10 oraig, ottan tartattassék, consequenter midőn 
onnan le vétetik, leg ottan alotta, a fen irt 40 
pálcza ütéseket végye, azután eresztessék sza-
badon, ugy mindazáltal, hogy ha né talám to-
vábbáis magát meg nem jobbítana ., s azon 
rosz cselekedeteknek tételéb(en) deprehendaltat-
nek, halállal bűntetŏdgyék | az I(nct)a . . . 
ily vakmerő felebarattyat motskolo, es bestele-
nittŏ szavaiért s' tselekedetiért mindenikért 
kŭlen kŭlen in Poena Emendae Linguae, . . . 
karonkodásáért pediglen, melyért mint I(ste)nit 
karomlo halaira erdemes volna az következendő 
vásár Napján ugjmint holnap reggeli 9 orátol 
fogva 11 óráig, fa lóra ültetvén ott tartassék, 
és akkor le vétetvén az lo alat 25 pálcza űte-
sekkel keményen meg verettetvén, bűntetŏdgjék, 
hogj igj az hasanlo I(ste)nét s felebaráttyát mots-
kolo s' káromlo emberek, kik effelekben leledzeni 
nem irtóznak példát végjenek [uo.; TJk V. 113, 
139 -40 ] . 

Az erdélyi régiségből csak Kv-ról, a közeli Tordáról és Kvh-
ről van adalékunk arra a — hihetőleg egykor másutt is isme-
retes — büntető szokásra, hogy a valamilyen bűnben/vétekben 
leiedzőt a piacon felállított falóra kötözték, és az ítéletben meg-
határozott két óráig — másoknak elrettentő például, ország-
világ csúfjára - ott tartották. - E büntetésre Kertész Ma-
nónál (Szok.), az Úriszék-ben és a MNr-nak a népi büntetésekre 
vonatkozó nagyon vázlatos fejtegetéseiben nem találhatni még 
utalást sem. 

fal-oldal oldalfal; perete lateral; Seitenwand. 
1761: Ugy hallottúk, hogj a' Molnár János abla-
kát, és fal oldalát ö rontotta volna le [Szászsztiván 
K K ; BK] , 

falőcs leucă de l emn; hölzerne Wagenleiste. 
1760 k.: Egy Szeker aj hozza tartózó készuletivel 
együtt, négy kerékre tiz fentőre ahoz való első s 
hátulsó Fa Lőcseivel együtt minden vass, és 
Lajtorja nélkül [Branyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 
20], 

fa-lőcskáva fa-lőcsköpü; cujbă la leucă; höl-
zerne Leuchsenöse. 1790: Hét fa Lőcs Kávákért 
fizettem Dr. 40 [Msz; Told. 9]. 

falszárius csaló/hamisító (személy) ; falsificator; 
Fälscher. 1782: Az Inctusok a' hamis Produc-
tiojert mint Falsariusok az az a' Tŏrvénbe hamis 
Levéllel tudva, még pedig a' Flsges királynak meg 
tsalattatására élők büntettessenek e' felet pedig 
mioltátol fogva a Csalárd Productioval magokat a 

Contributio alol kivették és az által a’ királyi 
Cassát meg károsították azt resarciallyák [Tórdaí 
KW] . 

faltöhúzó (szoba)festő-ecsetfajta; pensula zu-
gravului; Mauersockelpinsel. 1838 — 1845: faltöhúzó 
kis megfelelő-ecset, melylyel a szobafalak tövét, 
néhelyt a padolaton is még egy keskeny szalagnyit 
féjéritnek vagy festenek meg [Torockó ; MNyTK 
107]. 

faltörő. Csak e szk-ban: ~ ágyú ostroinágyţ1 [ 
tun de asediu; Belagerungsgeschütz. 1562: 153t> 
esztendőben . . . hatvan faltörő ágyút nyere a csá-
szár4 a némettől [ETA I. 14. BS]. - "Értsd: a 
szultán]. 1639: Szent András nap estin hozának 
három öreg faltörő ágyukat Szamos-Ujvárból Gör-
génybe®, annak az egyiknek Basiliscus neve az 
öregbiknek, és az a vers vagyon reá öntve Grau~ 
dia contactu Basiliscus monia ruinpo [i.h. 147-^8. 
— aFej-i uradalmi központ és várkastély (MT)]-

Feltűnő, hogy az ágyúfajták beható ismertetése rendjén, A 

RMFegyv. 159-83 a címszóbeli ágyúfajtáról még említést sctj* 
tesz, csak a koraközépkori várostromok alkalmával hassn*"1-
kőlövedéket hajító faltörókról emlékezik meg, holott az ostrom-
ágyút futólag érinti. 

falu 1. sat; Dorf. 1569: az nagy veolgy torkon 
alol az három falw, atta vala bernald balasoak 

a mykor Jo fw wolt rayta, akkor meg kazal-
tatta [Mezőbánd M T ; VLt 7/692 Marcus Ba»d* 
de Band vall.]. 1570: Feleky János Kcnez fely 
peres az falwba mégis Mwtatta volt az Sebeth 
es vereth [ K v ; TJk III/2. 9, 11]. 1571: Az md 
falwkba kyralnak barmai voltanak el ne tt" 
kozoltassek, se el ne ozlassek [SzO III, 336—' 
fej-i ut.]. 1572: Es eleozer Seredi ferencz vrau* 
procatora altal Borsolo János altal Illyen feleletet 
teon, En vgymond kez vagiok ez drullia erdeo 
feleol es az ith való versengeo wth feleol teorweflt 
allanom, Es meg bizonitanom hogy en az erdeoth 
mind az falwal Breddela es maygraddalb egye ' 
tembe per manus Apprehendalta(m) [WLt. “ 
aBréd, később Beréd. ''Mojgrád Sz]| Biro vram 
az falwknak Erdeoknek Es azoknak Ieowedehiu~ 
nek Byrodalmat Maganak kewannia eo ke&twl 
varoßwl engettetny| Vgian azon Niolcz vraim 
Mennyek fely az falwkra hataranak Erdeyenek 
Meg latasara (így!) [ K v ; TanJk V/3. 131b, 136a]-
1585: Matol fogwanth Az három falwka tsx^o-
felekkel egi(te)mbe Az Espanok keze es gondwiţ 
selesse Alat legienek mindenkeppen [Kv ; TanJk 
1/1. 2. — aA város három jb-faluja: A. és 
füle, Asszonyivá TA] . 1588: Illyen Nyomorúságom' 
is vagyon hogy ith zinte az falw zelen vagy011 

egy kis Erdeo hogy zinte az falwn az vege 

mellyet soha my twdasonkra ha zinte niak volt-
is a falwtwl ell nem zakaztottak sem meg n e n l 

tiltottak hanem marhaezykank szabadon i e í l 

iarth, mostan Sombori Lazlo vram azth meg 
fogta nekeonk semmi marhainknak nem za-
bád rea menny [Zsákfva Sz ; W L t Micli. Tála* 
jb vall.]. 1590: 12 Marty Balogdy Farkast es 
Cozma Bálintot vramat (így!) — vittek Az falu* 



663 falbeh 

latašara [ K v ; Szám. 4jXXlě 17]. 7594; Mikor 
vres hordott megh merettenek az bjrak, kiket az 
falukra korchiomakra ki vittenek, Az Biroknak 
kik az hordokat megh mertek egi pint bor arraual 
tartoztanak [Somlyó Sz; CU 113/5. 7]. 1596: 
immár annira fel ment vala az Tiuknak az arra, 
hogj eggiet 10 penzen es tizenketteön tartottak, 
tiukmoniat kettejwel, es vgj vegezek eő kegielmek, 
hogy teöbbet ne aggjunk eggyert d 6. es az tiuk-
moniat negyewel, Az vtan erőwelis el veöttwk, 
mert falukon vgyan nem vetethettem [ K v ; i.h. 
6/XIX. 114]. 1601: az egett faluk adayabol az my 
restal teze(n) f. 103/57 [Lécfva Hsz; Törzs]. 1604: 
ot woltam azért Jánosi gergeljnit de hogi az folura 
Jutanak enis el futtám uala [UszT 18/125]. 1625: 
mind ket fel peresek laknak ezen Vduarheli Zekben 
az felwli megh Iratta(m) falukban [UszT 20/71. 
$3a]. 1640: megh ertúen Vass János Uram, hogy 
az Toldalagy János Uram leankaja megh holt 
volna, . . . engemet onnét Vas János Uram visza 
kŭlde, hogy mentest azokot az ket Faluka(n) levò 
resz Joszagokot eo kgme szamara foglalnok [Fodor-
háza K ; Wass]. 7650; az Fejeregyhazi* falutul 
fogva . . eleitűl foghva ut nem engedtetet [KvAKt 
Mss 340. — aFehéregyháza NK]. 1671: nehaj 
Szalánczi Gábor ez Negy falukot birta [KJ]. 
1710; más Falukbannis hallottam hogy volt Inte-
resre kiadva pénze [Ne; DobLev. 1/65]. 1718: 
az Gyertyanasiaknak nincsen sémi kűlőnős hata-
ròk, mivel az Falujakis az Aranyi hatarban va-
gya(n) az előt ot falu sem volt [H; JHb XXXI /46 ] . 
1736: emlékezem reája, midőn ezen szent Ferencz 
alázatos fiai, kivált valamely kálvinista faluban 
vagy más vallású falukon, városokon, mezőváro-
sokon mentenek által, csúfolták, huritották, kárni-
ţották (I) s káromolták, de ezek az szent szerzetesek 
jó szívvel voltanak bolondok az Krisztusért [MetTr 
437 — 8]. 1757: Vagyon egy Szellő nevű negyed fel 
Mégye minden esztendőben tilálmas széna Csináló 
Havassa, melly negyed fel megyét tészik im ez 
faluk Ali Csikbol Menyáság (!), Mindszént és Szt. 
Lelelek (!), Feli Csikbol Csobotfalva, Csomortány, 
Pálfalva és Delne . . . Mellyet esztendőnként, az 
ezen falukban lákok meg szoktak kászálni [Cso-
mortány Cs; EHA]. 1770: az falukon 8 forinton 
tartyak Csebrit az ala való boroknak [Somlyó Sz; 
Borb. II. Szathmári János lev.]. 1774: égy Nyá-
ron hosztam volt az Falukrol . Tojást. 60 Csir-
két jo Nagyokat [Mocs K ; K S Conscr. Veress 
Mihálly (60) vall.] | én azon Falukban sokszor 
jártam [Szentdemeter U ; LLt Vall. 105]. 7775/ 
1802: azon Salamoni* Ember . . . usualta ezen 
Irotványt, de a Nagy Kristolcziakis praetendálván, 
hogy az ő Falujakba contribuáljan rolla, el-
leniben az Bezdédiekis paetendáltak, hogy Bez-
dédbe contribuáljan [BSz; JHb LXVII /3 . 122. 
— aSalamon SzD]. 1796: A Kortsomákra a miolta 
Natságod bé indult tettem ki 4 Hordo Bort, 
a fenn nevezett 4 Hordokbol 3 a Bük alyi Falukan 
arultanak kupaja 20 pénzen Sz Csehbe pedig Kis 
János arulya kupáját 18 pénzen [Szilágyeseh; 
IB. Fogarasi István lev.]. 1803: a ' közelebb mult 
1802dik Esztendőtől fogva . . . mitsoda nevezetű 

Faluk mitsoda nevezetű hellyen harapoztanak bé 
foglalás véget a' Toplitzaia határba ? [Gysz; Born. 
XVc. — aKésőbb: Maroshévíz MT]. 1817: Az 
Alsó, vagyis a Faluhaz közelebb lévő Malmaknak 
nagy Gáttya jobbítást vàr [Ördöngösfüzes SzD; 
örmMúz. 9]. 1860—1861: csaknem minden maros-
széki falvak határait érintő hegynek van egyes 
elnevezésök is | A Nagy-Nyárád . . . ŝt a folyam te-
rületén fekvő falvak ezek* [Benkő, Mszlsm. 5, 7. 
- a Köv. afels.]. 

Szk: ~ (k)rôl ~ (k)ra. 1582: Az wtra hogy 
keoltenek nem ment Wywarra kenem tartót Lo-
nara Kendj Sándorhoz, onnét falwrol falwra keet 
egez nap Jártok oda [ K v ; Szám. 3/V. 48 Lederer 
Mihály sp kezével]. 1722: en azért sokat könje-
regvén nékiek, ugj nem verének halálra, hanem meg-
fogván megkőtezének erőssen . . . , az után három e-
gész hetek alatt erőssen kötözve Falukrol Falukra 
hordoztattatának [Velkér K ; Ks 7. XV. 6 Moldován 
Juon (46) zs vall.]. 1844: Dési származású, néhány 
év olta azonban . . . Udvarhelyszékben Alsó Sofal-
ván tartózkodott Szakmári Ferencz nevü egyén, 
mint koborgó, 's erkölcstelen életével másokat 
botránkoztató személy, illő bűnhődés végett sa-
ját törvényhatoságához, nemes belső Szolnok vár-
megye tkts Tisztségéhez által kisértetendő levén 
. . . ennél fogva a mindjárt leirandó helységek 
őtet illő őrizet alatt szokott modon faluról falura 
tovább kisérni hivatalosan fel szollittatnak [Szu; 
BLev. 1441] ~ dereka a falu-település köz-
ponti része. 1764: a' Falu derekáb(a) egj szegeleten 
az hói az Ország uttja a' Reformatum Templomon 
alól két felé ágozik egj resze Abasfalva* felé fel 
mégyen más resze pedig Jobb kézre bé fordul a’ 
KŭkŭllŎ vizire Galfalvab fele [Kük.; Ks 39. X X I . 
5. - *KK. bA tőszomszédos Vámosgálfva KK] . 
— 1782: Gy. Herczeg Szolősi Mózes Uram . . . 
Kornis Ferencz Urat ezen Kezemben lévő Cso-
mo pénzel kiváltattya is, melly zálagos minor 
Summája annak a Possessionaria Portziotskának 
mely vagyan ezen Nemes Doboka Vármegyébe 
Posán*, mellyis áll háram Antiqua és két Nova 
Sessiokbol . . . a másadik vagyan az Falu derekán 
[Ks 21. XV. 10. - *Egregypósa (Sz)] * ~ között 
(szerte) a faluban. 7600; hallotta hogy az falu keö-
zeőt panazolkodot Jósa Thamas, hogy ha lehetne 
András vra(m) egy oraigh el weztene, de ninch mit 
tenni [UszT 15/122 Fekete János Hoggiay vall.]. 
1727: Ha valaki magát az Falu között illetlenül vi-
seli vagy dohányozna denar 20 bűntettetik [Szo-
tyor Hsz; SzékFt 35] ~ helye (az elpusztult) 
falu településhelye/területe. 1748: el pusztulván . . . 
Sállyi* ugy hogy egy Ház is benne nem maradott, 
kezdettek a Velkériekb ezen Sállyi Határból involal-
ni, el annyira, hogy még a Falu hellyébenis szán-
tottak s vetettek [Ks 7. XV . 31. — *Mezősályi 
TA. bAz előbbivel tőszomszédos Mezővelkér lako-
sai] -X- a ~ között a belsőségben. 1770: Lévén az 
böcsületes falu között egy küs particula Alszegben 

eladá az böcsületes örökösön Ft 5, id est öt 
magyar forintokért [Taploca Cs; RSzF 107] * 
~ szeribenIszerin. a. kb. a belsőségbeli telkek 
rendjébe(n)/sorába(n). 1591: ot teneked semmy 



fal-oldal 664 

birodalmod nem uolt sem falu széreben való Job-
bagj haz helyed [UszT]. 1606: ez regy haz ne(m) 
mostany vy epites regenis falu zeryben való haz 
volt [i.h. 20/9]. 1723: az udvari Birák, az kik falu 
szeriben házatt tarta(na)k az förűl való Contribu-
tiorul ne immunitaltassanak [ K ; Told. 2]. 7727: 
Ha fogadott pásztorunk medio tempore el-
szökött olyankor azon csordát szerre őriztük, oly 
formán, hogy akár falu szeribe, akár falu szerin 
kivűl való az ki azon csordában marháját 
jártatni és legeltetni akarja az őrzéssel szerin 
mindenik rendbéli ember tartozik [Szemerja; 
HSzjP]. 7757: Mü sém bénn, itt Csik Borsovában 
ă Falu szeriben, sem pedig kűn ennek határán s 
erdökön Néhai . . . Sándor Péter Ur(na)k egyeb 
Jussát nem tudgyuk [Sándor-conscr.]. 7776/ 
1793: a mi ág bog marad s tőke a Falu szeriben 
szolgálo gyalog szer egy holnapban minden Szom-
baton hozhat . . . nap támadattol fogva nap nvu-
gotig [A.csernáton Hsz; SzékFt 29]. 1727: Ha 
valaki Falu szeriben szolgálo ember a Hagjomanyra 
nem menne, hanem az Biro zálogolj a honn éri 
megbüntettetik denar 20 ha jo okokal magat 
nem mentheti [Szotyor; HSzjP] •)(• ~ szeribe 
való dolog kb. a falu közmunkájába. 1770: ujjon-
tába . . . minden Falu szeribe való dologba praes-
tatiokba belé akarnak húznia [Kide K ; Bíró 
János lev.] csinál falut létesít. 1692: hol-
mi jövevény idegen emberek az mostani vil-
longó időkben nyugodalmat nem találván magok-
nak folyamodtanak Káinoki Sámuel uramhoz ő 
kegyelméhez . . . adott nekik lakó helyűi az Miklós-
vár széki száraz ajtai erdőn hogy ott falut 
csinálván* magok ő kegjelme földérül s keze 
alól el nem bujdosnak [Köröspatak Hsz ; Barabás, 
SzO 385 — 6. — ĂZalánpatak (Hsz) megtelepülé-
sére von.] árendás ~ dézsma-általányt fizető 
település. 1732: Koród nem Árendás falu . . . Hé-
tur, Nádas és Zágora árendás faluk [Ks 12. I. 
aMindannyi KK-ben] . 

A jel-re 1. árenda 3. jegyzet és árendás I. 5. al. 

Ha. 1714: Falu jaknak [Mikeszásza K K ; Múz-
Radák]. 1727: Falujok [Körösfő K ; KHn 66]. 
1811: Falujakba [K ; KLev . 8]. 

2. a falu mint jogi/közigazgatási/társadalmi kö-
zösség ; satui juridic/administrativ/social; Dorf-
gemeinde (als juristische, administrative, soziale 
Gemeinschaft). 1573: az falw az feoldeket meg 
mere [HSzj mér al.]. 1574: mikor néhai Lázár 
István Ur Statualtatta magát, a Falu Contradicált 
volt [Mezőbánd M T ; Wass ,,Mart Sodos sen." 
(67) ns vall.]. 1577: a ket falw perel volth egimas-
sal, az giortian erdeie feleol [Mv; Bál. 79]. 1590: 
(A földben) eò neki az falú oztássa vtan semmj 
igassaga nem volth | Eztis tudom hogy egyezer 
az falw egybegyűlt vala hogy az Chywtor Benedek 
feoldet es Janchio Peteret fel Igazichak mer Ele-
gedendeo feoldeok Nem volna [UszT]. 1600: 
Aztis tudom hogy a mikor az falw eözue gywlt 
wolt az azzalonal, ott az falu illie(n) zot adot nekik, 
hogy ha tieteke tehetitek azzonio(m) ellen, ne(m) 
tartunk ellent benne, de ha ne(m) minekwnkis az 

vta(n) zawunk lezen hozza [i.h. 15/51 Gal András, 
Betlenfaluy (70) vall.]. 1604: hallota az mas pol-
gártól, hogi el Iartata az falut gŏrfi János hogi 
semi az ü hazatol sémit el ne wigien [Csekefva U ; 
i.h. 77c]. 1610: Az parlagh tudja falué volt 
sott az falu az fazakasokatt ellenzőtek hogj ne 
assak ott az földet [Bethlenfva U ; i.h. 40b]. 
1632: Ezeket atta volt Borsos Tamás uram az 
falu kezében, hogy az falu is mikor vagy föld osz-
tani megyen vagy erdő osztani, az ő kigyelme 
jobbágyinak is adgyanak illendőképpen [Udvarfva 
M T ; Barabás SzO 367]. 1653: Az faloa adott 
Finta Balinttal edgiut . . Egi szili földet [Ker-
esed T A ; Borb. - aA forrásban alább többször 
is így !]. 1670: Falu boszujára Semmi féle Marhát 
Senki Határunkra bé ne hozhasson, ha bé hozza 
egy forintra bűntetődgyék, mégis az marhát ki 
vigye [Homoródsztpál U ; W L t ] . 1679: az Rő-
diek is egy darab ide való liatart el csóválták az 
falu ki ment váltig embertelenkedtek de en bizony 
nem tudom mib(en) maradót [Ajtón K ; Wass. 
Ebeni Éva lev.]. 1687: mentést vétess az falukon 
husz lovat de ne legyének aprók [Ap. Káinoki 
Sámuel feleségéhez], 1702: mivel ez Hazab(an) sok 
felöl halatnak tolvajok ., Kg(te)k szorgalmatas-
son investigallya eŏket hol latitálnánâk, és falukat 
kŏltvén fel per»seqvallya, ha el foghat bennek, j ° 
őrizett alatt kűldgje ide Feiervarra [UszLt 
77. 50. gub.]. 1712: Bányai István . . . szőlejét 
testálta a' schola Mesternek, mellyet Takács Ist-
ván kezében adott a Falu hogy három esztendőn 
tul szüntelen való dezmaja a' schola Mesteré légjen 
[Nagyfalu Sz ; SzVJk 52]. 1717: harang felénve; 
résére tartozik a falu felkelni 's támadni [HSzj 
tolvaj-kiáltás al.]. 1744: értem fül hegygyei hogy 
ã több Faluk nem Compareálnának [Bölön Hszi 
INyR] . 1758: a Kornételkia határra vitte Koszta 
Mihally a fel költött Falut [Gálfva K K ; Ks 66. 
45. 17f. - aKornéltelke, eltűnt település Dicső-
sztmárton körül]. 1763: eleget ellenzette az Falu 
[Udvarfva M T ; Told. 44/10]. 1791: halván a 
harangokat nagj lármával félen verni s & 
egész Falut alás fel nyargalni; Ugj hogj nem lehet 
kébzelni nagjobb Hóra lármát [Gergelyfája Al4 

LLt 19/17]. 1824: kínáltatyák, liogy most vagy 
15 napok alatt, a mit a Folunak erette* adott me£ 
forditják [Szentimre M T ; BalLev. - aTi. egy 
telekért. bBevezető formulában felsorolva a f®* 
lusbíró és a hitesek]. 

Szk: ~ bírája falusbíró. 1573: Temeswary Mik' 
los ola zwky falw Biraja azt vallia hogi eo akof1^ 
falw Biraia volt mykor kart Teot volt Abrain 
Kalmar Lazlonak [O.zsuka /Kv; T J k III/3. 2l»-
— aMás néven Nemeszsuk K ] . 1806: az irt Falj1 

mostoni Birája Biro János, két Hütősseivcl [* ' 
rákos U ; Falujk 10 Sebe János pap-nót. kezével J 

~ dolga a falusi közmunka. 1587: az meg 
Chereit Jobbagjot Nywtodj Gjeorgj vram Semmj 
keozeonseges falw dolgabol mint hid, porgolat zen 
egj házon való chenalas kj ne vonnya es atto 
meg ne tartoztassa [Nagykend K K ; LLt]. 
az falu dolga raitwnk vala, vgy mint porgola 
chynalas [Alparét SzD; Ks]. 1741: én az mine* 
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előtte el szőkőt volna Boka Bumbuly hallattam 
tőlle hogj el kel menni oda az honnét jőt, mert 
nem birja az Ur és az Falu dolgát [M.fráta K ; 
BLt 1 Pap Lázár (46) zs vall.] * ~ erdeje a 
falu közerdeje. 7593; Azt twdom Hogi fallw Erde-
vebeol fogok fel azt az peres Helliett Ha ki kedig 
Haznatt akart raytta veny Mind Niomassaba(n) 
Mjnd vettes kerten kertel veotte Haznat Mynd ez 
Ideyglen [UszT]. 7708/7722 u.: Az falu erdeje 
mellett bizonyos szamu emberek az Ecla engedel-
meből fogta(na)k fel egy darab uj szőlőt [Dedrád-
széplak K ; GörgJk 90]. 7788: (A) Falu közönsé-
ges Cséplés Csere Erdeje [Nagyercse M T ; Told. 
38/13] * ~ esküdtje. 1829: Faluvégi Gáspár Fa-
lu Esküttye 33 Esztendős [Csókfva M T ; TSb 24] 
* ~ földe a falu közföldje. 1568: Az Oltth wy-
zen az hydon alol egy molnoth chinaltatotth a 
falu feolden [Sszgy; HSzjP]. 1606: Az meli heli-
ben lakik elekes istuan lofeö heli az, ahova penig 
most az hazat czinalta annak egi darabiatt penzel 
vötte az többi falu földe [UszT 20/113 „Lukas 
Zolgade Okland" (60) lib. vall.]. 1623: Lám minden 
faluban uadnak affele falúh feolde [Szereda Cs; 
Törzs]. 1715: Vagyon a Köszörű patak alatt 
edgy szántó Földetske mellyet is Sztojka Ger-
gely fogott volt fel a falu közönséges földiből, 
mind az által fogott emberek előtt Sztojka Ger-
gely(ne)k adjudikáltatott volt azon főid mivel 
mások is az előtt hasonlo képpen foglaltak volt 
aféle falu földit [Nagyercse M T ; W H ] . 1757: a' 
hol . . . eo Nga Sellérinek a háza vagyon a' bé 
kerteltetett ház körűi lévő mostani utig lévő helyei 
együtt közönséges Falu Földe volt [Galgó 
Sz; JHbK LIV/12] ~ füve a falu kaszálója/ 
szénafüve. 1592: Azért Euocaltwk az Inctusokat 

hogy mentenek az Z. királj hatarba(n) 
Aklos neuw helyben való keozeos zena fwueonkre 
szenankra es ell hoztak . Az zena fwnek falw 
fwue Newe melyben anni rezeonk vagio(n) mint 
az faluba(n) egy Embernek vagio(n) az Z király 
hatarba(n) Vduarhelj szekben [UszT] ~ gyű-
lése. 1663: Ha valakit Falu gjűleseben vagj Birot, 
V agj Eskűttjeit meg hamisgatna vagj pedig valami 
bestelen szot szollana a vagj tamadast tenne három 
forint legjen az poenaja [Szentmihály U ; Törzs]. 
1754: Sok Versben volt falu gyűlése, és discursussa 
közönségesen a falunak hogy azon Tanorok(na)k 
bírását meg ne engedgyék Alsoné Asz(sz)onyom-
(ua)k, hanem hánnyák el falu gyűlésiben közönsé-
gesen el végeztük hogy Alsoné Asz(sz)onyómat a 
falus biro falu nevével azon Tanorok(na)k birodal-
matol ellenze [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17a]. 
1 Sí3)1836: a’ Falunak azon a' hellyén hol most a' 
kaloda vagyon, 's a' hová a’ Falu egybe szokott 
gyűlni mikor Falu gyűlése tartatik [Koronka M T ; 
EHA] * ~ háza. 1686: Phüep . . . által szőkék 
az Patakon a falu haza felé, Csibi utanna szőkék 
a Patakon [Mazősámsond M T ; Berz. 14. XVII/15] . 
1846: Az Oh Biro Kováts Sigmond az Uj Biro 
Nimet Joseffnek a falu házat át adá [Zabola; 
HSzjP] | Jeleni 1846-dik év május 2-dik napján 
teljes falugyűlése tartatván a faluházánál a fun-
gens bíró, Török Sigmond előlülése alatt [Zalán 

Hsz; RSzF 176] * ~ helye 1754: ez előtt 16. 
Esztendőkkel az Obursia Rosí nevezetű hellyb(en) 
a Falu közönséges hellyét gyepből felrontván mi 
közönségesen, nemelly emberek fel zudultanak 
volt hogj némellyek igen sokat birnak [Tóhát AF ; 
JHb Szimjuon Mondola (50) zs vall.] 1764/1766: 
az Hangos Nevű hellyseg a Karátsonfalvi kö-
zönséges Falu hellyébői és Földéből Faggattatott 
fel Szőlőnek s ott ami ara való volt már be 
is gyepűltetett és épittetett [Nyárádkarácsonfva 
MT; Told. 76]. 1803 találtatnak ollyanok 
is, kiknek Földei falu helljeire rúgván, azok-
ban belé liarapoztanak, de az illjetén apróság 
foglalásokat a Birák kötelességek Szerént változá-
sokkal ki szokták jártatni s határoztatni [Backa-
madaras MT; CsS] * ~ hitese esküdt. 1779: én 
is mint akkor Falu hitesse ottan jelen voltam 
[Marossztkirály MT; Berz. 9. F74]. 1787: Kéré-
nek a' Titulált Urak Mind két részről bennünket 
hogy a’ meg irt Falunak Hŭtŏsseivel mennénk el 
s igasságossan aestimalnok meg a’ Colonicalis 
Sessíokon most actu találtató épületeket . . . hogy 
mit érne [Rőd K ; RLt O. 2]. 1791: Adorján 
István Falu Hitesse szabad személy 49 Esztendős 
[Maroskövesd MT; MbK XII/81]. 1797: Déák 
Mojses Falu Hűtőssé [Kőrispatak U ; Pf] . 1814: 
Falu Nótáriussá Falu Hŭtessei [Kövend T A ; 
Borb. II]. 1853: a’ Korondi nemes közönség falu 
hitesseivel együtt teljes falusi gyűlést tartván 
[Korond U ; DLev.] * ~ ítélőszéke. 1826: ezen 
Falu ítélő széke ki halgatta volna Gál András és 
Székelly György hütösököt [F.rákos U ; Falujk 
143—4 Barrabás Áron pap-nót. kezével] Xr ~ ka-
loda ja. 1741: az Falu kalodaja vicinitassában [Bac-
kamadaras M T ; CsS] * a ~ képében a falu kép-
viseletében. 1666: A ' miképpen Arkosi Egihaz 
fiak Barabas Jacab es Szabó Thamas Falu kepi-
ben szollitatak Serester Lukacznet Angalitot egi 
Templombeli Aszszonyember allo helly felöl 
[Árkos Hsz; HSzjP]. 1690: Nemzetes Imecs 
Thamas Uram mint Á proclamaltata . . az Hilibi 
falus birot Fejes Jánost 3-tiose falu kepeben ez 
kikkel elé akar allani, mint lkat megh tisztasagoz-
tam volt a Nemes szeken [Hilib; HSzjP] 
~ kerte a falu határkerítése. 1606: a falu kertire* 
s vtara el hittak tudom s elment [UszT 20/10. — 
*A belsőségbeli településrészt a határtól elválasztó 
kerítés] * a ~ közé. 1650: Az Falu hataran ele-
gedendö nilam ninczen Azt kiuanom hogi az en 
hazamhozis Adgianak Annit mint egi Rendómón 
liuó nemes embőrnek uagion miuel Az Falu kòzi 
minden nemw seruitust ugi prestalok mint egi 
Rendómón liuó embór [UszT la] * ~ közé ad 
a falu közpénzébe ad. 7606; Michael Farkaslakj 
de Zentkiraly Iuratus . . . Azt tudom azért hogy 
mikor az Moldúaj had ki Jeott vala úgy emleke-
zem hogy az Akkorj pénz zedesbe d(en) 6 adott 
vala mert enis azt attam vala falú keozze [i.h. 
20/10] -fc ~ közé szolgál a falu közmunkáját 
végzi. 1727: Az mely ember Biro bottya alatt 
vagyon es falu közi nem szolgál minden esztendő-
ben tiz polturával tartozik az Falunak [Kisboros-
nyó Hsz; 37] * ~ közfölde. 1744: a ' mi, ugj 
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mint Kim rćsze(n) lévő embereink, barbátobbak 
voltanak, s hamaréb fel költenek, sokat irtogatta-
nak Erdőből egjüttis másuttis, Falu köz földire 
házokatis sokon csináltan(a)k [Nagyalmás H ; 
BK. sub nro 181] & ~ közönsége a falu lakos-
sága. 1814: elŏadgya a Falus Biro Csíki István, 
hogy felesen lévén a' kantza lovak, mag lo pedig 
nem lévén igen jo volna a' falu közönsége (ne) k 
egy Mag lónak akár mimodon való meg szerzése 
[F. rákos U ; Falujk. — Barrabás Áron pap.nót. 
kezével] -X- ~ levele '?' 1650: Nagy Boka János 
Homorod sz : Martoni (62) Fatet(ur) Tudom 
azt hogi az mikor Boka Petert mégh büntettek, az 
uta(n) igazgatak az falu leuelet mert mikor az 
szenteghazbol ki ióuének, mondák az hat Esküt 
emberek mennyünk valahoua egi helyre s az falu 
Leuelet igaziczuk megh, mert ez nem iol uagion, 
ugia(n) Dimien Andrást hagiak hozza hogi megh 
igazgassak [UszT 8/64. 36a] -fc ~ marhái falu 
csordája. 1748: compellaltuk a meg nevezett Fa-
lut hogy . . . a Falu marhaival el etetett Gaboná-
ját refundálnák meg nevezett Sz Egyediek* [Dob. ; 
Wass. — ftSzentegyed (SzD) lakosai] ~ nótá-
riusa. 1814: Falu Nótáriussá . . . Falu Hutesseí 
[Kövend T A ; Borb. II] . 1822: fel vettem 
Falus Biro = Fülep Sándort = Falu Nótáriussá 
Biro István = Bálo Pétert = Farkas Janost — 
Hiteseket [Aranyosrákos T A ; i.h.] ~ nyila. 
1554: Mynden ember ky falw nylath byrya fo-
rintlioth aggyon [ M v ; SzO II, 108]. 1598: Deak 
Emreh megh tilta az falú nylat [UszT 12/103. 
„Petrus Deak de Dallia" jb vall.]. 1820: A ' Falu 
Motsár Nevű nyilában [Ákosfva M T ; E H A ] * 
~ ökre falu ökörcsordája. 1769: mi Határ pász-
torokul haton . . . midőn meg hallottuk volna hogy 
a Falu ökrit szinte a Határ közepire bé hajtottak 
volna a tilalmasba oda mentü(n)k s az ökrököt 
megkerítvén . . . Tisztarto Uramat magát is oda 
hívtuk s hellyet adott nekik [Bögöz U IB] 
~ öregei. 1807: Az én Egyhazfisagomban az 
Templomban azon föld felett az Pap által a falu 
öregei meg kérdeztetvén ídgy feleltek . . az hely 
bizonyoson Horgya hely [Kersec H ; Ks 116 
Vegyes ir.] jfc ~ pecsétje. 1853: Sok hellyen a' 
Birot eltiltották, hogy a ' Falu petsétjét a’ petsé-
telésre által ne adja [Szilágycseh; BfN Szipoly 
Elek lev.] * - polgára kb. kisbíró. 1718: a' 
ketteit* két esztendővel hajtá el tŏllem a falu 
polgára [Szárhegy Cs ; LLt Fasc. 69. — ftTi. a 
marháknak] ~ strázsája falusi éjjeliőr. 1765: 
Orosz Vaszily Kis Faludi Falu strásája [Náznánfva 
M T ; Berz. 13. I X / 1 6 ] * ~ szabadja a falu 
(szabad) közföldje. 1775: Kaszáló. Vagyon az 
Uraság falu szabadgyábol fel fogott Nyilai között 
[Buza SzD ; LLt Csáky-per 107. L. 14] * ~ szé-
ke falusi törvényszék. 1745: Zaharia holmi di-
rib darab vass eszközeimet . . . az maga mű hely-
lyéb(en) fel mívelte, én midőn eszre vettem falu-
székín tőrvényre fogtam [Szásznyíres SzD ; Ks. — 
Décsei Mihály (65) j b vall.]. 1756: az . . . erdőn is 
magam is egy öl fát vágván Beretzk András ad-
hortála engemet hogy miért mentem oda . . . , melly 
tselekedetemért a Falu Széke eleib(en) idézvén, 

Compareáltam [Bácsi H ; BK] . 1797;-Hallottam 
hogy a mult Tavaszszal perlettek edgyűtt itt a 
falu székin [F. árpás F ; TL. Gyuka Popa (43)<col. 
vall.]. 1804: a' Falu Székin Törvényes keresetet 
inditott F. Rákosi Pál István egy el károsodott 
sertésse iránt, a’ Makkos sertés Pásztorok ellen 
[F. rákos U Falujk]. 1806: tartozik Gáspár 
József őkegyelme egy portió szénát visszafizetni 
Gáspár Ferenc őkegyelmének. Itíltetett. Melyre 
appelál Gáspár József a nemes remetei faluszékire, 
melyre szabadság adaték a nemes szárhegyi faln-
székitől [Szárhegy Cs; RSzF 130] * ~ tagja 
vmely falu lakosa. 1803: (A pásztorszegődteítésţ) 
a pásztorok keresztvonásokkal erősítik, hasonló-
képpen több falutagja is subscriptionkal [M.heſ-
mány U ; RSzF 191] * ~ terhe falusi közteher-
viselés. 1797: Midőn volnánk mi, az nemes her-
mányi communitás bírája hitesseivel együtt a* 
Domokos Ilyés házánál, jöve mielőnkbe — mint 
falu elöljárói eleibe — ilyen következendő em-
lékezetre megtartandó do log : hogy az alcsfk<i> 
szentsimoni Sándor György és János őkegyelmek 
ennek előtte való esztendőben az nemes communi-
tással megegyező akaratból és az nemes szék vég-
zésiből az magok jussokra következő faluterhi*' 
úgymint határpásztorságot és határkerteket mago k 

személyekre suportálnának, és azután követke-
zendő hasznot is pertzipiálnának [M.liermány 
U ; i.h. 148] ~ törvénye falu törvényszéke, 
falu esküdtjeinek széke. 1786: Árkosi Bihari Sig' 
mond huszár őkegyelme provocaltatván ugya11 

árkosi Bedőházi Mihály gyalog katona léány^ 
Bedőházi Sárát ily okon a falutörvényére, hogy 
egy siildeit ugy megütötte, hogy annak miatta 
meg is döglött ; de nem engedvén a eitatiónak, a y t 

felelte: hogy meg sem ütötte, s elé nem áll a hűtő-
sök törvényére [Árkos Hsz ; RSzF 273. - h ' 
még i.h. 256]. 1790: Árkosi Damokos István gya* 
log katona post admonitionem másodszor is meg" 
szólíttatá a méltoságos Ennyetter (?) úr árkof 
udvari inspectorát a falutörvényire azért, hogy IlC" 
mely kártevő udvari ebek két juhait elszaggatták 
Az actionatus tisztelt inctus megszólítatván, ne1'1 

compareált [uo. ; i.h. 279] ~ vékája. 1800 
(Búzát) az ő vékájával mértenek fel de az ő vé-
kája nagyobb az Falu vékájánál [KLev. 
•X- ~t felgyűjtet falugyűlést hív eiybe. 
Osztá(n) a' Falut azon Falus biro által fel gyuJ[ 
tette volna, hogy falu szerib(en) házankint ke" 
ressek az el veszett fát [Hagymásbodon M*» 
Bál. 62] * (össze)gyűjt. 1699 : Osztán neke* 
szokott jutalmomot meg adván, Kensze ' 
ritte Engem, hogi a Falut, es Eskűtt társäimo* 
őszve gjűjczem [uo. ; i.h.]. 1717 melyre ^ 
feleié értem uram, és majd falut gyűjtök s 
jelentem [Seprőd M T ; MvLt Bereczki lev. » v ' 
Pál Sándor ki jegyzése]. 1765: én egykor Fah£ 
Gyűjtvén, személlyek a' Falusiak közül mondot-
ták* [Zentelke K ; BfN Zentelki cs. -
a ny í l j . 1777 : midőn észrevettük volna, 
16 szálat levágtak, Falut G y ű j t ö t t ü n k 
Told. F. 22. 1] * ~t költ. 1794 elsobenis nekein 
tőnek hírt Martonosban mint Falus Birona 
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hogj költsék falut es mennyünk ki a nyomra 
[Pf]. 

3. ~stwl az egész falu (együtt); cu tot satui; 
das ganze Dorf, Dorfschaft. 1604 mynd falustol 
zekerwnk hatan arra az Erdeore futtunk volt 
[UszT 18/17]. 1607 Tudom hogj Becz Imreh 
uramtol mi falusteol (!) megh akariuk uala ual-
tani az feketes eluet [BLt 3 „Gergelj Peter de 
Zent Imreh" (65) pp vall.]. 1664: az mines lova-
kat s marliakat . az olla budakyak fogdossuk 
megh s űk falustul praedalak el [Szászfellak SzD ; 
Born. X X X I X . 4]. 1711 Tudom hogy az Somos-
telkiek falustól az német Számára Szent Pálra 
hordották az uram eo naga Besenyei erdeit [Bú-
zásbesenyő K K ; BfR IV. R 30/26 Fekete Pál 
(38) jb vall.]. 1754 (A) Tanorok kőrűl lévő gye-
pŭnek el hányására . mikor még bé kerítésének 
esztendeje el nem tőit volna . . . falustol ki men-
tünk [Gálfva* Ks 66. 44. 17a. - *Később: Vá-
mosgálfva KK]. 1783 : amiolta interesezünk van 
Husz esztendeje, minden esztendőben száz nyári 
napiszámosok (!) interesezését, mindnyájan egész 
falustol meg sokallottuk, a száz forint békességet 
is melyekért . . . amig a bekességrŏl irot Contr-
actust nem látyuk adig sémit nem adunk [Me-
zőszokol K ; IB]. 1840 : a' Fenyő Farkon a' Csorda 
dérlő liellyűnkőt, mellyet mi Falustol takarítot-
tunk ki a Marhák kedvekért kőrűl borozdoltatta 
volt Gróf Nemes János, de Grof Miko bé töl-
tette [Bikszád Hsz; MkG]. 

4. ~ ul (egész) faluként; ca tot satui; als (die 
ganze) Dorf(gemeinde). 1569 : az kys weolgyet 
penig az kys gherebenesy olahok, keztek vala, 
zantani, s kazalni, My három falwywl, Ekeye-
ket be vyttwk, kazayokat el veòttwk, es bort 
Ittunk Reya [Mezőbánd MT; VLt 7/692 Georg. 
Haranglab de Band vall.]. 1587 Az Pasitt, es 
egieb Dezma Disznó Introitŭssarol semmi Jrast 
nem mŭtattliatŭnk, mert hogj ennek eleotte vgj 
mindt egez falŭol mondgiak, nem kertenek, snem-

attak [Kv; Szám. 3 /XXVI . 11]. 1590: Azért 
Indultattwnk teorwenyben ez Iŭel hogy miko-
ro(n) Vr Isten az mi bodogh Emlekezetw feie-
dehneonket Istuan kiralt® mikor Lengely király-
ságra valaztak tálaltuk volt megh keonieorgesseonk 
által eo nagjsagat kettfalwúl, arrul eo Naga mi 
nekeonk kegielmes valaztis teon es leweletis 
Igére melliet mégis adott, mely lewelnek az arra 
fizetesset tni kett falwwl el wegeztwk kire mi 
essik kinek liazara Iozagara, eoreoksegire mi essek 
Isten zerint. [UszT — aBáthory Istvánt]. 1602 
My vayaiak egez faluiul mind lo fejekel egye-
tembe (n) agjuk emlekezetre mindeneknek az kik-
nek illik az mw leuelunknek rendiben hogy 
attunk egj darab széna Retet vgian ezen vaya-
ban lakó Ferencz kouacznak attuk f l o : 6 ; 
őrök arron [Vaja MT; Törzs] | Az my veszi azt 
hogy ha Zakadozas es viz mosasos hely, vgjan 
ollyan, mert húl eggik felen, húl az másik felen 
foly az viz (!) el az pataknak, de sem(m)i keppen 
az-vt nelkil ne(m) lehetúnk faluúl [UszT 16/11 
Paulus Zanto de Kechet vall.]. 1625 : megh sem 
bwntettek bennwnk faluvul [Szentmargita SzD; 

SLt V. 15 Vas Mihály (65) jb vall.]. 1637 : mi 
nekwnk faluiol Egi Kosár mehet attak vala [No-
szoly SzD; Ks]. 1641 az falus biro minket eleő 
hiút faluiul hogi latrot fogjunk [Sárvár SzD; 
Ks I. D]. 7656 : Ez melle adot Szent peteri uram 
haro(m) forint arra bort minekünk falujul [Backa-
madaras MT; Ks 15. XLVI. 11]. 1683 k. Az 
Scholat penigli ket Faluiul* egyenlőkeppen eppi-
tik. - [SzVJk 148. - aKis- és Nagydoba Sz]. 
- L. még: GyU 108. 

5. Településnevek utótagjaként birt. szr-os a-
lakban; al doilea element cu sufix posesival 
al numelor compuse de localităţi; als letztes 
Glied der Siedlungsnamen mit possessivem Per-
sonalsuffix. 1412 Chykfalwa [MT; Barabás, SzO 
45] | Megyesfalwa [MT; i.h.]. 1441 : Zenthmyhal-
falwa [TA; i.h. 67]. 1460 : Fyathfalwa [ U ; i.h. 
93]. 1462 Karachonfalwa [U; i.h. 98] | Pal-
falwa [U; i.h.] | Tarchafalwa [U; i.h.]. 1466 
Alsozenthmihalfalua [TA; i.h. 70]. 1495 Jeno-
falwa [Cs; i.h. 168] | 1496 Apa Naghfalwa 
[SzO; i.h. 170]. 1497 : Achusfalwa* [i.h. 172. 
- aÁkosfva MT] | Bykafalwa [U; i.h. 177] | Bo-
dogazonfalwa [U; i.h. 177] | Martonosfalva [U; 
i.h.] | Ozfalwa* [i.h. — aOcfva U] | Sombathfalwa 
[U; i.h.]. 1505: Betthlenfalwa [U; i.h. 220] | 
Cherefalwa [MT; i.h. 222] | Chythfalwa [MT ; 
i.h.] | Folyfalwa [MT ; i.h.] | Malomfalwa [MT ; 
i.h.]. 1538 : Ehtfalva [Hsz; i.h. 406]. 1543 
Bykfalva [Hsz; i.h. 407] | Gydofalua. Gydofalwa 
[Hsz; i.h. 4 0 6 - 7 ] . 1546: Wzonffalwa [Hsz; i.h. 
406-7] | Zamosfalwa [K; i.h.]. 1550: Fyadfalwa [U; 
i.h. 282]. 1567 : Chyomaffalwa [Cs; GyHn 25]. 
1573 : eztelnek folwaban [Hsz; Bál. 1]. 1574 
számos faluan lakik [ K ; KvLt TJk III/3. 376b]. 
1575 : Akosffalwa [MT; Barabás SzO 305] | 
Chokfalwa [MT; i.h. 303] | Folfalwa [MT; i.h. 
306] | Makfalwa [MT; i.h. 303] | SyketfalwafMT ; 
i.h. 305]. 1576 : Kylienfalva [Cs; SzO IV, 43, 
GyHn 46]. 1588 : Abramfalva [U]. 1589 Almás 
fala [Homoródalmás U]. 1597 : Betlenffalwa 
[Barabás, SzO 329] | Malomfalwa [MT; i.h. 325] 
| Peteniefalwa. Petenyefalva [Sz; i.h. 326, 328] 
| Rugonfalva [U]. 1590 Agiaghffalwa [U] | maré 
falana [U. — aRagos alak!] | Tarchiafala [U]. 
1591 ; Agiagffala, Malomfala [U]. 1592 : abast 
fala [U] | Chéherdfalua [U] | Kaydichffalwa [U] 
| Malomfalwa [U] | Maré ffalwa [U]. 1592 k .; 
Olahfala [U]. 1594 k. ě' Chieherd falwa [U]. 1598 
Abranfalua [U]. 7606 : Chehert falúa. Marefalúa. 
Palfalua. Sofalua. telekfalua. telekfala [U]. 1610 
Kadiczfalva [U]. 1614 Abasfalua. Chiekefalua 
[Uj. 1618 Naznanfolua [MT]. 1624 : Chjeke 
Folua [Uj. 1625 : Agiag falua [U] | Betlilenfalan 
lakó miklos emre [U; UszT 75a] | miklos falan 
lakó nemes Bôgôzi andras vram [U; i.h. 104a]. 
1627 : Abastffalva [U]. 1635 Abramfalua. Bi-
barczfalua. Bibarczfalwa* [Barabás, SzO 371. — 
'Mindkettő Uj. 1639 : Kutyfolua [AF]. 1640 
Georgi folua [Retteg SzD ; ide való tanú vall.]. 
1696 : Csomafalara forduloban [Alfalu Cs; GyHn 
15]. 1696, 1699 : Alfala [GyHn 15. - Egyébként 
1567-től csak Alfalu-nak olvasható alakban]. 1717 : 
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Andrásfolvában [MT]. 1736 : Várfolva felől való 
forduloban [Aranyosrákos TA] . 1744 : Siket folva 
[MT] | Várfolva felé [Aranyosrákos TA] . 1764 : 
Kibéden® Retfolvaban a’ Berek Szégben [ a MT]. 
1768 Égy Ház Folvában* a Varga uttzában 
[Torda. — aA város egyik része; eredetileg külön 
település]. 1773/7778 : Cserefolván* [U. - aRa-
gos alak!]. 1776 Alsó szemmih alyf ol van * [TA. 
- »üa.] . 1788 Sinfolva [TA]. 7792 lován 
folván* [Aranyosivánfalva TA. — aRagos alak!]. 
7794 Balázs folva felé [Búzásbocsárd AF] . 7878 
Soo folvána [MT; BalLev. — aRagos alak!]. 
1823 Alsó Singfolva [Sinfva TA] . 7840 Sin-
folvara menő ut [Várfva T A ; Bosla]. XIX. sz. 
köz. : Ebes folvára [Dányán K K ] . 7848 Vár-
folvána [ T A ; Borb. I. - aRagos alak!]. 1863 
Agyagfala. Betfala. Bogárfala. Csekefala. Décs-
f i la . Küs-Galonfala. Lengyönfalaa. Malomfala. 
Mátisfala. Miklósfala. Nagy-Galanfala, Nagy-Ga-
lon-fala. Pálfala. Sándorfala. Tarcsafala. Telekfala. 
rimafala [Vadr. 89, 90, 5 2 9 - 3 0 , 554. - aLen-
gyelfva és a többi település mind U-ban]. — A 
forrásjelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

A felsorolás csak nagyon válogatott és többnyire csak a 
falva — fala — folva váltakozást mutató utótagú adalékokat 
foglalja magába. — Magára a váltakozásra, ill. a kérdéskörre 
nézve 1. Kázmér Miklós monográfiáját: A falu a magyar hely-
nevekben. X I I I - X I X . század. Bp. 1970. 

falú. Csak jelzős szerk-ben; numai ín construc-
ţii atributive ; nur in attributiven Konstruktionen : 
cu perete; -wandig. 1723 ezen ház végiben 
egy lyukatos falu le-omlolag állo Camara [Sztrigy-
boldogfva H ; Born. Vegyes I. 167]. 1761 : Néhai 
Mltgos Baro Jósika Imre Vr eo Nga által építtetett, 
mostis ép és kevéssé csak ritka hellyen repedezett 
k ŏ és égetett tégla jo vastag falu, régi magyari 
módra szárvazott s . . . ujon zsendelyeztetett 
Udvarház [Szászvessződ N K ; J H b K LXVIII /1 . 
206]. 1781 (A) nagy Házból vagy Palotából 
járnak bé egy ajtó nélkül való Stakaturás meg 
hasadozott falu Erkébe [Petek U ; Hr]. 1851 : 
Az alsó nagy Szőlő hegyben találtatott egy 
sövény oldalú, tapaszos falu, jó állapotban lévő 
sajtó szín [Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 

falubeli I . mn az alapszó többes jellel, ill. bírt. 
szr-os alakban i s ; cuvîntul de bază şi cu desi-
nenţa pluralului, resi>ectiv cu sufixul posesival; 
das Grundwort anch mit Mehrzahl- bzw. posses-
siver Personalending. 1. a (maga) falujában lakó; 
din comuna sa/lor, consătean; aus dem/seinem, 
ilirem Dorf(e). 1585 mikor Mihal Adiűdicatawal 
feletete az palffalwi teteo(n) az kor az palffalwi 
loffeiek az falubeli jobbagiokkal egyewtt ghaz-
dalkottak, feozettek, sewttettek az bizonsaghok-
nak [Kisfalud*, UszT. - aKésőbb Kecsetkis-
falud U]. 1591 : Thudom hogy a' tajba(n) Theoreok 
Gergely veott vala valami olahoktul porc(orum) 
N. 12: falubeli Embereket hit oda, azok eleótt 
lata(m) hogy megh oda az arrat [i.h.]. 1604 
mynd falwstol zekerwnk hatan arra az Erdeore 
futtunk volt s . . meg hallok hogy falunkbely 
embert vagtak le ki az falun hon marat volt [i.h. 

18/17]. 1627 falubalv* emberekteŏll hallottam, 
hogi az Dezmat megh Igirte az falunak [ K e n d ő 

M T ; B fR 75. 2. - aUo. más vallomásban: fa-
lubely]. 1647 Ti nektek fellyeb megh n e v e z e t 

Falubeli gondviseleők es Bírák hadgyiuk es serio 
poroncziollyuk hogy alattatok valokot, effele cze-
lekedetektől Arceallyatok [BLt 129 fej-i rend. 
Bongárd Máté és Újfalu bíráihoz]. 1695: egJ 
alkolmotosságal nálunk szalla meg az faluban 
Néhai Széki Teleki Mihally Uram és egy Falunk-
béli ember. Nagy Andrásné Kosztolani Kota (0 
Jobbagya Néhai Teleki Miháj Uramtul kalákot 

kért az őrőg Untvásra fiaival edgyűt [Búzás-
besenyő K K ; IB. IV/30. Fülep István (44) 
vall.]. 1729 maga Capitánj Ur(am) disponálváo 
ã Falubeli parazt Strazanak meg kötözésének 
modgjárol, ugj kötöztetvén meg mint a' Boszoí-
kánjokat szokták kötözni kezét, labait, horgas 
ina alá rudat huzvan gombolyagban kötöztette 
[Sövényfva K K ; TSb 51. - A teljesebb szö-
veget boszorkány 1. al.]. 1731 : az Utrumba^ 
forgo emberek szökésit tudtak falubali e m b e r e k 

[Cintos A F ; K G y . — U o . m á s vallomásban1 

házbeli, lopásbeli]. 1737 : Mind az Falubéli Job-
bágyok(na)k és Selléreknek, mind p(eni)g 
havasi Selléreknek vagy Abrudányok(na)k az 0 

szolgálattyok, az Hév Szamosi Jobbágyok eS 

Sellérek szolgálattyával megedgyez [Hidegszamos 
K ; GyU 406]. 1755 Husvéthi Innep napo* 
szokásunk szer (én) t mulatván Falunkbéli Iffjaink 
[Balsa H ; GyK]. 1775 falunkbéli Busorán 1°' 
vánn(a)k lovai elvesztek volt [Laszó H ; Ks 
Vegyes ir.]. 1784 : Az Falubeli Embereket 
a Falus Biro által vetették s kenszeritették eS 

hajtották az említett hellynek fel predálás^ 
[Tihó Sz ; J H b K L1V/8. 14]. 1789 : Búzát Rosot. 
és kevés Zabot szoktak vetni de a Falubéli Lak0' 
sok aval fél esztendeigis meg nem érik [KénoS 

U ; UszLt X I I I . 97]. 
2. Jelzős szerk-ben tn-i v. más jelzővel; 

construcţii atributive cu atribute exprimate p ^ 
nume de localitate sau prin alte cuvinte; in att*^ 
butiver Konstruktion mit ON od. anderem Attri' 
but zusammen : a jelzett faluból való ; dincomUfla 

arătată/semnalată; aus dem genannten Dorf(e>' 
1577 az ág hordasra penig kenzerytesse eo keg' 
me zorgalmatoson mind az alsó felseo falukbel 
Jobagiot [ K v ; TanJk V/3. 151a]. 1614/1615 el 

mentwnk Kakuczya neuw faluban . . • e^ 
Tőrők Istuan es Moczyoni Gergely uramat 
mélye szerint nem talalua(n) hittük az felli^ 
meg mondot okon, azon falubeli Santa J f t f l 0 . 
al(ia)s Chich János neuw . . Jobbagia alta 

niolczad napra Nagod eleiben ok adaS* 
[T ; Törzs. - aGörgénykakucs MT]. 1627 : & 
ott való falubelia Vraim [Galambod M T ; ? o l d ' 
26. - aDe uo . : fordulobali]. 1677 Ezen 
lubéli hámorosoknak régi fejedelmektől v a * 
privilegiumokot mostani kegyelmes urunk * 
nagysága is confirmalta [Madaras Cs; m 
57]. 1680 : azon falubalia Nemes Kovacz P e ţ u ' 
ram ( ! ) b [Bözödújfalu U ; Pf. — 'Ti . bözödújí^ 
lusi. - bHáromszor így!]. 7685; Széki és faluba* 
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nemes Palfi Cristof [Tarcsafva U ; Pf]. 1686 
ugyan azon székj es falubalj Tarcsafalvj Unitaria 
Ecclesia [uo.; Pf]. 7697 adanak . . . edgy óss 
órŏkŏs Szász Geörgy nevű megh emiitett szekj 
es falubalj Jobbagyott [uo.; Pf] | Az azon Sta-
tiobeliek sŏt azokon kivŭlis excurralo, s, utazó 
vitezek miattis, vagy azon Statiobéli vagy ot 
környŭl lévő Falubéli szegényseghnek akarmi 
panaszok lehessen, az ot kŏzél Commendirozo 
Nemet feo Tisztviselőtől keressen ertelmes Audi-
tort vagy vallató Regiust [Kv; Törzs]. 7693 
megh irt szekj es falubalj* Tarczafalvi Nemes 
iffiab Palfj Ferencz Uryam [Tarcsafva U; Pf. 

aUo. még egyszer így!]. 7695 azon Széki 
es falubali Nemes iffiab Palfi Ferencz Uram [uo. 
pf], 1696 azon széki es falu bali nemes Ifiab 
Palfi Ferencz Uram [uo.; Pf]. 1715 falubali 
Felső hatarban [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 
1722 A Plaj nékül és szükségtelenül erigaltatott 
kezem alatt lévő Falukbéli Plajásoknak Számátis 
accludáltam [Fog.; KJ. Rétyi Péter lev.]. 7737; 
a mi falunkbéli emberek (ne) k hirek benne nem 
volt [Nyérce K ; Somb.]. 1751 a fenn meg irt 
Széki és Falubali Pálfi Ferencz Uram [Tar-
csafva U Pf], 1761 fen specificalt széki és fa-
mbali Szabó Josef [Siménfva U ; Sf]. 1773 
I'en meg irt Széki és Falubali Pal Tamás Uram 
[Tarcsafva U NyM 163]. 1778 mintegy husz 
esztendeje a’ mi olta a Mlgs R. Fiscustol appre-
hendalta ezen falubéli Portiot Néhai Mlgs B. 
Alvinczi Gaborné Asszony ő Nsga [Bányabükk 
TA; BLt 11/. 1781: Hivatanak műnkŏt . . . 
Udvar helly alias Filialis Keresztúr székben Uj 
szekéljre, az meg irt széki és Falubali* Agilis 
Pap Sigmond uram nemes szekelly lakó hazahoz 
[Pf. - *Uo. A Hargasbali föld]. 1789 : én ál-
talam kenáltatá meg irt Falubali Testvér Atya-
flait . . . f hogy vegjék meg a nyires torkábali 
Szántó Földét [Firtos váralj a U ; Pf]. 7800; Mikor 
a Köödiek magok Erdejekre más Falu béli em-
bereket . . . alkalom szerént fel botsátották [Be-
nedekfva Sz; BfR II. R. 58/21 Morár Maftyé 
(75) vall.]. 1801 : azon Széki s Falubali Titt 
Palffi Ferentz [Tarcsafva U ; Pf]. 1812 Mind 
ezen Falukbéli rész Jószág . . . mitsoda titulus 
mellett idegeníttetett el? [Mv; Somb. II. tábl. 
vk]. 1837 : idegeny falubeli Emberek [Szováta; 
KelM]. 1844 Ezen . . . vallok . . . minyájon 
ezen Ns Udvarhely szekibe a neveik el öt meg 
*rt Falubali lakosok [Gagy U ; Pf]. 

3. vmely faluhoz tartozó; aparţinător la un 
sat oarecare; zu einem Dorf gehöríg. 1566 (A) 
Nyolcz forintot . . Visseleni Miklos . . . tartoz-
zék minden ok vetetlen fel venny, es ez falukbalj 
rezeket minden per patwar nalkewl meg erezteny 
[Gyf; JHb VI/14]. 1567 Ez megh Irth keet 
falwbely Rezeonknek valchagara veottem fel . . . 
zaz hwzoneoth foryntoth vghyan ezen ket falw-
bely Rez Jozagra [Gyf; Ks]. 1575 meg Értettek 
eo k. varoszwl Biro vrameknak kewansagokot 
az falwbely Buza vetes felél [K/v; TanJk V/3. 
127b]. 1588 balatfy Christof, el Jeoue es el 
foglala az haro(m) faluhely rizt felesege szamara 

[Bürkös N K ; SLt V. 14 Komán Hiere (!) jb 
vall.]. | Sombori Lazlo fel veowen ket falwbeli 
Jobagit . . . darabonkent vagdaltata teteteol fogwa 
talpig [Zsákfva Sz; WLt Mich. Talas jb. vall.]. 
1591 : Zakmar varmegeben minden falubali rez 
Jozagomath el foglalhassanak, es mind addigh 
bírhassanak (így!) Az migh az három zaz magiar 
tallerth en meg fizetem [Perecsen Sz; WLt]. 
1605 Zent Ábrámon Gagyban* falubely rez 
Jozagok [UszT 19/55. — ftGagy és Szentábrahám 
U]. 1631 Cassai Istuan vram . . ezt az Tere-
miliez tartóz (!) eöt falubeli portiokot igi erezte 
kezemben, hogi ( quod Deus avertat :) ha mag-
talanul talalok megh halny tehát eö kegiel(me)nek 
uiszsza szallion [Nagyteremi K K ; JHb XXI /1 . 
3 Sükösd György végr.]. 1668 Nemes Hajdú 
Péter Felesegevel jelenték hogy 
Mező Bándon lévő Falubéli örökségeket 
el adván [Mv; MbK]. 

4. falusi; sätesc, comunal; Dorf(s)-. 1592 : Sig-
mond Jo lewele A(nn)o 1435 keolt, hogi az idegen 
kalmarokath, kiknek eoreoksegek ninchien ez Bi-
rodalomban, hanem Masunnat ide be Jeowen, 
minden tereli viselesnelkwl hol warosokban, hol 
falukban lappanganak ezeknek marhaiokat 
az theób giwkeres Erdély Arossagh el vehesse, 
elys vetethesse az varosokbely és falukbely Bi-
rakkal [Kv; Diosylnd. 59]. 1738 egy falubéli 
Esztovátán 70ven Singre való Kender fonal [M.-
bikal K ; Mohai lev.]. 

5. belsőségbeli; de intravilan; von/aus dem 
Gewann. 1688 Fugitivi Komán Hadul, Fa-
lubeli, es es* minde(n) mezei örökségét Malom-
béli részivel eggyŭt Komán Opriskán birja [F.ucsa 
F ; Ált Urb. 32. - *így kétszer!]. 

6. ~ szék falusi törvényszék; scaun de jude-
cată comunal/sătesc; Dorfgericht. 1651 tudo(m) 
hogi Budatelkj Bese Peter el lopot ket Eokrej 
feleől perle Kata Istuanal Farkassal (: az eleót 
kolak pénzt veőt fel teőleők :) mégh Niere az 
karos ember asz falunkbeli széken hogi 15 napra 
megh fizessenek az karos embernek [Fűzkút K ; 
Wass. Fodor Jakab (50) jb vall.]. 

II. fn 1. falusi lakos; sătean; jemand aus dem 
Dorf(e), Dorfbewohner. 1575 Myert hogi fogiat-
kozas leot az Kiral Retiben honnat az feyedelemnek 
zwksegere zena Takartatot ., az espanokal 
hywassa Rea az falubelieket, Es lattasza meg 
eo keg(m)e biro vram az Barnazibokal lobban 
az zigetekben Talalny valamit aztis kazalyak 
meg [Kv; TanJk V/3. 125b]. 1581 A my az 
Azzonfalwy hatar dolgát illety a' mint lob-
ba (n) lehet zalychya le eo kegmek Az egyenetlense-
get az ket fele faluhelyek kózt Az hatar felöl [Kv; 
TanJk V/3. 245b]. 1600 : wadnak teöb falube-
liekis kik ott woltak az hatalmaskodasba [UszT 
15/53]. 1633 Asztis tudom hogy az Felseo Ve-
neczey Boerok adak eo kegnek, az Malom helt 

az aldomasbays ott uoltam, de senky nem 
Contradicalt, Sőtt az Falubeliek igen Eŏrültek 
[A.venice F ; Szád. „Sztancziul Zagania (60) 
Esküt Boer" vall.]. 1669 Zab vagyon Hideg-
kuton kit az Falubeliektől Tŏrvenj szerint ve-
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tetet el az Ur [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 240]. 
167711754 : Azon helljeket eleitől fogva inelljik 
fel élte és bérelte meg egyik Falubéli a másiktól 
hogy szabadoson élhesse ? [Fejér m. ; Told. 22 
vk]. 1680 : az Falubeliek(ne)k külön erdejek 
vagyon [Szkorei F ; ÁLt Urb. 71]. 1684 (Egy 
földet) az Falubeliek közönségessé(n) vetettek 
volt Lipcsei ur(amna)k Zálogb(a) [Borbánd A F ; 
Incz. V/59a]. 1701 : az falubeliek mindnyáján 

hoztak Ö ngá(na)k Erdejebol aszszufát [Cseb 
U Ks 90]. 1715 : egy darab rétet az kőzeleb 
el mult Zenebonás állapotokban az rendetlen és 
terhes Contributiok miat, közönségesen az Fa-
lubéliek zálogosították volt el . . . Adámosi Végh 
Ferentz Uram(na)k [Abosfva K K ; Ks 38. VIII. 
12]. 1747 : Pap Mihály . falumbéli ismérem 
[Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII] . 1768 : az külső 
possossorok is tartoznak őriztetni, akiknek mar-
hájok vagy sertések vagy akármi marhájok az 
falu csordájában járnak; akinek pedig nincsen, 
az nem tartozik, akár falubeli legyen, akár pos-
sessor [Oroszfalu Hsz; RSzF 187]. 1770 : a patak 
mellet való kövér főidet ki attam a falubeliek (ne) k 
hogy bé vessék dinyével [Lekence BN; Ks. 47. 
67. 29 Simon Pál tt lev.]. 1818/1820: Ki kötvén 
az égi tűztől, és gonosz ember gyujtogatása, vagy 
pedig a Falubeliekek vigyázatlansága miatt tá-
madott, 's liázrol házra el harapazatt égésből 

következő károkat mellyeket az Árva tar-
tozik szenvedni [Kv; Pk 4]. 

A falubeli megjelölés mindig vmely település v. települések jb, 
zs v. szabados lakosaira vonatkozott, a kiváltságos renden levők-
re sohasem vonatkoztatták e szót. Az elkülönítés különösen jól 
megfigyelhető pl. fennebb az 1669, 1680, 1684, 1768 és 1770. 
évbeli adalékban. 

2. Jelzős szerk-ben tn-i v. más jelzővel; ín 
construcţii atributive exprimate prin nume de 
localitate sau prin alte cuvinte; in attributiver 
Konstruktion mit Ortsnamen od. anderem Attri-
but: a jelzett falu lakója; locuitor din satui amin-
tit; jemand aus dem genannten Dorf(e), Dorf-
bewohner. 7566 Feoldwnkeon lakó hazahoz amy 
rez zanto feold es zenafw Iwtna vg' mint azon 
falwbelyek keozwl eggyknek. Azt ys kegyelmes 
Vrunk recusalyak meg adny [SzO II, 183 szé-
kely főemberek és lófők a fej-hez]. 1569 Az 
kys gherebenesyekneka . hatarokat, az kerezt-
fan beleöl ne(m) tudom mert azon kyweól, 
mindenkor, mostanis az liarom falwbalyak, az 
gherebenesyek barmokot El haytottak, mostanis 
el haytyak [Mezőbánd MT; VLt 7/692 ,,Fr Zep 
de Band" vall. — aTA]. | Zinte az falw Mel-
leolis El haytottak, az gherebenesy barmot, az 
haro(m) falwbeljek [Sámsond MT; i.h. ,,Baltasar 
byro" vall.]. 1579 Az 3 Aŭgŭsti az Zamos falŭa 
(!) hataron mek nem alkŭliatank az vicinussak 
Túdny Illyk Gjorgfalŭyak es az Tób falu beliek 
kyket liywatűnk byzonsagoll az liatarlatasban 
[Kv; Szám. 1 /XVIII . 30]. 1606 k. Tilalmat 
tŏttem ez fŏlliel megh Irt Al peres falubaliek 
ellen [UszT 20/7]. 1610 az ket falubeljek azt 
forgattiak hogi nem perelnek [i.h. 25]. 1632 
Ez falubeliek annak eleőtte a' Persanjakkal cont-

ribualtanak vago baro(m) dolgabol, es edgiwt 
attanak egy vago barmot [Grid F ; UC 14/38. 
4/. 1648 Uram az Joszagb gonosz szo f o g a d a t -
la(n) kivált keppen amaz rosz barom Taxas fa-
lubeliek miatt vallok nagy butt [Alvinc AF; 
Szád. Casp. Bodo Petrus Zenas de Balliok-hoz]. 
1701 Az fenn megh irt Falubéliek . . . mostani 
nagj szükségtől viseltetvén, az pénzt Biro Sámuel 
Ur(amnak) megh nem adhaták [Nagylak AF; 
DobLev. 1/55]. 1737 Hadnagy atyánkfia ő kglme 
a szomszéd Falubéliek kőzzűl a Birákat, Eskût-
teket, és ahoz értőket . Convocaltasson (így-) 
[Dés; Jk 485b-6a] . 1738 azon darab helye? 

Csáki István vr ő Nga életében mind a fi-
lioiak mind az Galgaiak . . szántottanak, ve-
tettenek . . . , minthogy akkor egy Vrasok vol-
tanak az két falubéliek [Galgó Sz; JHbK LIV/5]-
1773 : a szomszéd Falubeliektől Nemes tehe-
tősebb Gazdák Kaszállokat Zálogosítottak vala» 
és bővebb (en) csinálhattak szénát [M.léta TAí 
JHb II/3]. 7782 más falubeliekkel kikkel min* 
edgjeztenek ugj fizettek [Dombó K K ; J ^ 
XIX/22 . 17]. 

Ha. 1640 : az falubaliak [Nyárádsztlászló M?' 
Sár.]. 

További adalékokra és a -bali képzős alakok nyelvföldrajz 
előfordulására nézve 1. NyM 160 kk. 

falucska sat mic, sătuleţ; Dörflein. 1579: x 

neky vagio(n) chak keozel eordeongeosheoz 
faluckaia Bozed [Néma M T ; Told. 31/1]. 1591 
alsó Orozhegy . . . Mely faluczkat liinak 
neuen Diafaluanak [UszT]. 1618 : Ngos BoczkoJ 
Miklós vrünk(na)k az mjnemö faluczkaia itt bê  
Erdeljben most vágjon . . . hatta es engette vsq(ue) 
bene placitüm(l) [Kv; Törzs. — A teljesebb SZÖV-
aminemű I. al.]. 1630 : Nagodnak müis Agne5 

nevű kis Hugocskánkal edgyütt, mint Keglme5 

Urunk(na)ka könyörgünk ., méltóztassék a&0lí. 
Negy Falucskainkról Nova Donatiot Conferab*1 

[JHbK LVII. 31. - aTi a fej-nek] | tób Jozagot 

ne(m) vetett szalogb(an) az tot faluczkanal 
fva MT; Told. Huszár lev. 17a]. 1632 : Ez 
faluczkabol* az el mult két esztendeő alatt, az vo& 
hitek szerent mongiak az gabonanak szwk uottjj 
miat heten futottanak el, kik mostis oda vadn^ 
[CU 14/38. 143. - a„Lupsa integra possessi^ 
mindössze hat jobbágy-családfővel szerepel * 
összeírásban]. 1659 kénálá égy Lonkaf^j 
uaa ne'ueŏ faluczkáúal . . . , hogy zalag05*1 

venne kezehez egy ideigh, bizonyos sum(m)a P®? 
zigh, meddigh az Ur redimalhatna [Dés; Ks 
32. - aSzD]. 1661 : Erdélyi György . . 
Szent Jakab nevű Falucskát birna [Gyf; Tol^ 
la fej.]. 1663 oly falucskáimra vetettenek 
passák számára minden hétre tizenöt-öt 
szénát s öt szán fát az mely falucskámból eg^j 
bői-egyikből két ekénél vagy szánnál több 
nem jöhet j hitván falucskáim emberim nélk*v 
pusztán maradnak [Szentdemeter U SzO 
282 özv. Gyulaffi Lászlóné Balássi Erzsébet 2° 
nemissza Anna fejedelemasszonyhoz]. 1669 : c°r-y 
feralt volt Barcsai Akos Fejedelem Kŭvár v 
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deken egj kis Bozonta nevű Falucskát, mely 
csak ednehány hitvan Emberekből ál [Ks 101 
Koiijás Gáspár a fej-hez]. 1670 : Barátfalva Olah 
Falucskám [ETA V/2. 83]. 1694 : Bodosa. Ez 
szabad rendből álló kis falucska [SzO IV, 331. 
~ aHsz]. 1708 : Pókaa nevű Falúcskáb(an) [SLt 
AU. 23. - aMT]. 1712: Gyergyoban leuen egy 
Uaslabu neuw Falutskaja [Görgénysztimre MT; 
LI*t Fasc. 160 fej. oki.]. 1723 : Majosa nevű egész 
Falucskám [Koronka MT; Told. Fasc. 29. - aMe-
zőmajos MT]. 1737 : Bánffi Ferencné asszonyom 
Décsea nevű falucskájokban épiteni kezdett . 
kőtemplomocska [ETF 107. 30. — aM.décse SzD]. 
1741 ; azak a kis Falucskák azan Dominiumbeli 
több Falukhoz lévén appllicaltattva a propor-
tio(n)e supportáltak mindeneket [Kéménd H ; 
Ks 99 Zejk István lev.]. 1792 Tormása nevű 
Palutskának az Fiscusra kelletik dévolválodńi 
[Kv; TSb 10. - aH]. 1779 még régi Eleink 
által el idegenitett, és sok esztendőktől fogva 
Per alatt, s idegen kéznél sinlődő Sűtmegi, Ma-
gyaros-ági, és Kék-bűkki Praediumbéli Anyai 
Kész- két Falutskáinkat és Fél Praediumimkat 

Czegei Groff Vass Sámuel Urnák által adjuk 
[Kv JHb XIV/46]. 1841 6a May Kereszteltem 
egy a' Kolosvári hataron a buza között általam 
talált gyermeket, Kardosfalván, az a falutska 
lévén közelebb [Méra IC; RAk 26]. 

Sík : puszta 1663 több egy heténél éjjel-
nappal rakva törökkel itt való puszta falucskám 
[Szëhtdemeter U SzO VI, 282]. 

faluderék a falu központi része; mijlocul/vatra 
satului; Dorfmitte. 1651/1784 Az nagy Ház 
az falu derékban az nap Kelet felöl való Szeren 
[Galambod MT]. 1703 : az Falu derékban (ház) 
[Medvés AF]. 1716 impignoralom . Eleké-
in 4 az Falu derekben vulgo la Gruj ket puszta 
sessiomat [Hari AF; DobLev. 1/90. - aAF]. 
f/43 egj küs benn való hely az Falu derékban 
v ̂ mény tizes névü ucczában [Kissolymos U]. 1759: 
az Falu derekb(an) az Templom mellet . Sessiocs-
kaja [Mezőkölpény MT]. 1773 a Falu Derékban 
közep tizesnek Alsó résziben [Ditró Cs] | Fel-
legben a Felső Tizesben a Falu derekben [Gyszm] 
la Falu derékban a Csiki Ország utya melett 
[Vasláb Cs]. 1777 Alszegben vagy a falu derek-
e n Szilvás kert [Albís Hsz]. 

Hn. 1673 az Falu derékban (telek) [Mezőbánd 
MT]. 1737 a Falu derekban (ua.) [Magyaró-
kereke K : KHn 91]. 1751 A’ Falu derékban 
(sz) [Backamadaras MT]. 

Ha. 1671 : Az falu dérékban (házhely) [Méra 
K; KHn 241]. 1712: Az Falu Derikban (ház) 
[Boräa K ; BHn 112]. 

A jelzet nélküli adalékok az ĘliA-ból valók. 

fahidézma dijmă strînsă din anumit sat; Dorf-
zehent. 1587 : Keoűettkezik az Merai Dezmabol 
való Jeouedelem. Az elmŭltt 1586 ezttendeoben, 
az falw dezmabol, melj bűza Jŭtott vala, azt 
az búzatt ezen mostani 1587 eztendeoben ki 
Csipeltettem Jŭtott kerŭlbe 26 1/2 keobeol büzà, 

az meli dezmabol iŭtott kerŭlbe d. 15 az Bot 
dezmabol iŭtott kerŭlbe d. 36 [Kv; Szám. 3/ 
XXVI . 4 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 

falufü a falu kaszálója/szénafüve; fînaţul sa-
tului; Dorfwiese. 1740 : Nap áyugotrol pedigh 
az Apro Részben való Falu fű dőli megh rajta 
[Aldoboly Hsz; LLt]. 

faluhely 1. falu-településhely; loc de aşezarè 
ţărănească; Dorfsiedlung. 1735 : Bolducznaka ré-
gi Falu hellye Contemplaltatván ex Commúni 
Compossessorum consensu circulaltatott az kŏ-
rŏdŏs kőrűl levő Bekczekig, és a' nagy Tó felöl 
való torokig alá [Mezőcsán TA; Born. X . 7. 
aEltűnt falu: Boldoc TA]. 1736 : Meg mérvén 
penig az egész faluban az Bánffi részből áílo 
falu hellyet . ., szaggatatott és borozdaltatótt 
ki 26 öreg házhely [Záh TA; Mk V. VII/9]. 

2. a faluhoz tartozó határrész; parte de hotar 
aparţinătoare satului; Dorfflur. 1640 : Aszt Tu-
giuk bizonioso(n) . . . hogi . . . Feólseó Bunia 

hataro(n) vagio(n) az falu is az kit most kis Bun-
nak hinak . . . Soha ot falu heli nem voltt, hanem 
mind az Kúkúlóigh Feólseó Buni hatar az àz 
heli kúlón hatarok az Buniaktul seminek (l) 
hanem az Urok adott az maga haza utan való 
feóldekben nekik [BMúz. 5465. - aNagybún KK]. 
1693: Az szálában levő Falu helyt, to helÿt, 
es egjeb kaszáló helyeket megh járván s, visgál-
ván, es megh mersekelven kinek kinek való bi-
rodalma helybe hagyatot [Gyula K ; SLt A.H. 
17]. 1722 Az régi faluhely egésszen pusztába 
áll [M.kályán K ; EHA]. 1769 ezen . . . Hegyes 
ér Nevezetű hely körös kornyŭl Nyárádtŏ 
közönséges Falu helye volt, de eb öl Horváth 
Ferentz Ur számára is fogtanak egy darabatskát 

. . , még Néhai Suki László Ur idejében 
kezdették az Uttrizált helyet fel rontani [Nyá-
rádtő MT; SLt XXVIII . 15]. 1827 Falu kö-
zönségesen használható hellyek vágynák úgy-
mint Rét mellybŏl az Exponens Grof Ur ŏ Ngok 
emberei Esztendőnként Nyilvonás szerint kapják 
ki Competentiájakot [Gőc SzD; Wass. Conscr. 
116]. 

3. elpusztult falu v. az ilyen falu település-
helye ; sat dispărut sau locul de aşezare al unui 
astfel de sat; Siedlungsgebiet eines untergegan-
genen Dorfes. 1629 Az Sasvari* hatarban az 
falu helyben [Mv MvLt AA11. aElpusztult. 
település]. 

Szk : puszta ~. 1663 Sukon altalis vagyon 
egy puszta falu hely melyet Gorbo füvenek hínak 
[Gyalu K ; EHA]. 1680 : 1680-ban Oláh Ká-
lyánnal együtt Aszszonyfalvát is puszta faluhely-
nek mondják [Asszonyivá K ; EHA]. 1681 Az 
Vas Kapun belől is vagyo(n) haro(m) puszta 
Falu hely azokat semmi keppen az Törók 
ínsége miatt nem Usualhatni [Vh; VhU 204]. 
1685 : az Szunyogszeghi* puszta falu hely [EHA. 
— aElpusztult falu Mikeháza és Szentmargita 
(SzD) között: SzDMon. VI, 513. 4]. 1697 : 
Pintek regen puszta falu hely leven az akkori 
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Possessor szabadságot kiáltatot, es ugy űltete 
volt meg az helyet, az ki ot akart lakni, ellenben 
az ki onnét el akart menni, Szabadságában állott 
[Teke K ; LLt Fasc. 140]. XVIII. sz. eleje Va-
gyon Nagy Sebessen alol egy Csűcse* nevű puszta 
faluhely [EHA; 'Csúcsa K]. 1755 : Tudom bi-
zonyoson : hogy a' kérdésben lévő Kis Gyeke 
nevezetű helly puszta falu helly, magamis em-
lékezem : hogy vólt azon a hellyben (!) egy puszta 
templom, mostan pedig . . . Groff Kornis Antal 
Ur birja Nagy Gyekéhez [Nagygyeke K ; Ks K. 
80 Molduván Makavé (80) zs vall.] * régi (puszta) 
~ 1722 A régi falu hely egésszen pusztában 
áll [M.kályán K ; EHA]. 1741 : a regi Falu helly 
mellet vicinussa a puszta falu puszta földe (sz) 
[Bányabükk T A ; EHA]. 1766 : a Régi Falu 
helyen a mezőben a liul mostan Nagodk Kő Fo-
gadója, Majorháza, és Csurüs Kertye vagyon 
[Kisjenő SzD; EHA]. 1802 : itten Zentelkén a' 
Mćhtellyes nevü régi puszta falu helyen [Zentelke 
K ; KHn]. 

/> Hn. 1615 az Falu hely [Mv; MvLt]. 1632 
az Falu helyben Sasvariban [Mv; MvH]. 1687 
Az Falu hellyben a Nyilak kőzött (sz) [Désfva 
K K ; EHA]. 1737 : A ' Falu hellyben (ke) [uo.; 
EHA]. 1823 A Falu hellyben [uo.; EHA]. 

falukapu poarta ţarinei satului; Tor des Dorf-
geheges. Hn. 1793 Etfalván a Falu kapunál 
íe-rakatta [Oltszem Hsz; Mk]. 1835 A' Falu 
kapunál (sz) szomszédja N : Nyugotrol a' 
Falu kapu [Bodok Hsz; CU] | A' Falu kapunál 
(sz) [Bodola Hsz; EHA]. 

A falu belső területét a határtól falukerítés választotta el; 
a ki- és bejárás a kapukon át történt. 

falukerítés gardul satului; Dorfzaun. Hn. 1835 : 
ugy nevezett Falu kerittés nevű helyben lévő 
kis dombotskára el mentünk [Magyaró MT; EHA]. 

falukert falukerítés; gardul satului; Dorfzaun. 
1607 : mind falú kertinek, porgolatoknak, viz 
kapúknak veteskapuknak harmadat tartiuk* [UszT 
20/233. aTi. az altízesbeliek]. 

faluköltség községi kiadás; cheltuielile comu-
nale; Gemeindeausgabe. 1817 A Fábján László 
bíróságába 1816-ba Erogatum: Mikor es-
künni jártam hütösimmel költ 1 Rft . . a Az 
óh birónak számadására kirendelt exactor urak 
számokra 10 Rft 36 krajcár Egyéb faluköltségben 
költ 19. Rft 48 krajzár [Bodos Hsz; RSzF 3 0 1 - 2 . 

•Köv. még 12 kiadási tétel]. 

faluközép faluderék, a falu közepe; mijlocul/ 
vatra satului; Dorfmitte. 1753: a Falu középben 
. . . egv kis Sikátor [Csiknió H ; JHb LXXI /3 . 
254]. 

faluközünség faluközösség; comunitate/obşte să-
tească; Dorfgemeinschaft. 1814: Biro Ferentz . . 
a' falu közönség előtt is üsméretes mag lovát a' 
Falunak által adgya [F. rákos U ; Falujk 85 Bar-
rabás Áron pap-not. kezével]. 

falu-nyíiföid nyilas osztásos falusi közföld; pá-
mînt comun sătesc împărţit prin tragere la sorţi; 
durch Los zugeteilter Dorfgemeinschaftsboden. 
1617: az Awas farkon való falw Nyl feold [Kászon-
feltíz; EHA]. 

A teljes v. részleges földközösségben éló faluk határát, iU-
határának egy részét egyenlő értékű földdarabokra, nyilakra 
osztották, és az így keletkezett nyilakat a falusiaknak telken-
ként sorshúzással kiosztották [I,. erre nézve nyíl és nyílvonás al.J. 

faluörző faluőrzés/strázsálás; paza/straja satu-
lui; Dorfbewachung. 1783: A negyedik bizonyság 
is hite után meg vállá, hogy Barabás András káp-
lártól is az inctus Todor István éttzakának idein 
egy tyúkot a szilvafáról lehozott és elvitte, s a 
bizonysággal együtt megette a faluőrzőben [Árkos 
Hsz; RSzF 160]. 

faluõrzo-zab a fő- és vicetiszteknek a faluktól 
járó zabbeli szolgáltatás; retribuţie ín ovăz, data 
slujbaşilor principali şi ajutoarelor acestora; Dorf-
abgabe in Hafer für die Ober- und Vizebeam-
ten. 1711: Az falu őrző Zab regtol asualtatot (!)*» 
ugy hogy senki nem emlekezik rea mikor kezde-
tŏdŏt [Somlyó Cs; Born. X X X I X . 50 Cssz és 
Ksz tisztei és rendei. — ^Nyilvánvaló elírás 
altatott helyett] | Falu örzo Zabot uram Kgdnek 
ez iden adot Alfalu 17 köblöt [Újfalu Cs; Born-
X X X I X . 52 Solyom István Kászonj Jánoshoz 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírájához] I 
En nékem vram megh edig Tiszt vramek semi fala 
eörzö zabot nem küldenek [Kászonújfalu; BCs]-
1712: az falu eörzö zab sem ingrediait mindenu-
nat (!) integre s az egerek ezik meg [uo.; BCs]-
1741 k.: A faluörző zab származván arról be, hogy 
a mint az Approbatabéli articulus szerént fain 
kellett őrzeni sub poena fl. 12, azon őrzésért ennek 
előtte való boldog időben zabbal fizettek, hogy 
falut ne őrizzenek, a mely most is faluörző z a b n a k 
neveztetik [SzO VII, 410 a cssz-i székelyek 
Lázár Ferenc fő királybíróhoz]. 

falusbíró 1. falusi bíró; judele satului; Gémei11' 
de/Dorfrichter. 1571: Az falws biro soholt meg *e 

rotassek [Gyf; SzO III, 335 fej-i ut.]. 1572: 
roszkai ferencz . . . Hiua my Eleònkbe . . . koW '̂ 
chy Benedeket Bagameri giorgy iobagiat ki fabjs 

bíró Alsso Iarabana [Thor. IV/6. - *TA]. 
az helyre hyuan . . . Estwan Vynczetth, f**0^ 
Byrotth [Msz; Bál. 79]. 1584: Kws Benedek 
lus Biro [i.h. 80]. 1589: Az pulioni* falus By*°* 
eskwtt polgariwal be hywatok es Meg eskett^ 
eoket [Wass. - 'Később: Kispulyon SzD]. 1*9"' 
Az falus Birot oda hyttuk, teob polgarokkal egy^ 
tembe | az Nemes Ember házán semmi hatal*1 

nem volt az falús Bironak, mert tars nem volt * 
megh fogasba' [UszT. aTi. a gyilkoséba^ 
1591: Feöl peöreös Szabó Peter wagasj falús b ^ 
prokatora zent Király gieörgy Al peöreös O* 
Peter [i.h.]. 1600: Malomfalui Bartha ^azar 
bad Zekely, es falus byro [i.h. 15/10]. 1609: 
rodi Balint falus biro [Tusnád Cs; BLt 3]. 
Kozmasi Bartalis Tamas falus Biro Anno. 
[Kozmás Cs; i.h.]. 1618: Jeouenek en hozam 
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az Vaida szent Juani falŭs Biro, Nagi Balint, az 
Bodoni János Aruaia Bodoni Istók Jobagia teob 
Eskwt polgár tarsaival* [Vajdasztiván MT; RDL 
I. 12. - aKöv. 8 jobbágynév fels.]. 1619: Fe-
rencz Lukacs szabad szekely mostan falus Biro 
[Uzon Hsz; BLt 3]. 1625: cehert falua(n)a lakó 
miklos Jmre nemes etnbŏr falus byro [UszT 26a. 
- aCsehétfva U]. 1634: Szengyel Pal falus biro 
[Kőd K ; Ks 33. I. 6]. 1648: eo neki az falus 
biro az faluual edgiŭt attak uolt azt az feoldet 
nylaban [Fejérd K ; Ks 104]. 1652: Vagyon egy 
Ur Erdőis a’ falun felwl, mellyet mindenkor tilal-
masban) tartanak . . Epwletnek való fat eze-
ieőt az falus Birotul kertek s — adott [Bács K ; 
GyU 130]. 1669: Kászonszékben Felső faluban, 
az Falus biro Fekete Bálás, Lo fő Nemes ember 
[BCs]. 1691: Musnai Peter falus biro nobilis [Ka-
kaad MT; DLev. 1. II. 35]. 1711: Nagy Lŏrincz 
vramis Szolga Biroságában ide jűven azt mondotta, 
hogy Komáromi Lajos vr(am)tol kért azon erdőből, 
azért az Besenyei Falus Biro Szálliccsa le eő Ke-
gyelmének Kocsárdig, az Biro osztán vágatott 
és el Szállította Kocsárdig [Besenyő K K ; BfR IV. 
30/26]. 1726: az Falus biro az udvar biro kéziből 
kettőt az kaszasok kőzzűl ki vőn [A. detrehem TA ; 
Born. IX. 5. Szirb Petru (40) jb vall.]. 1752: 
a Falus Biro . hitesseivel edgyütt mennyen ki 
és lásson kárt [Ózd AF ; Berz. 6. 56/12] | a mos-
tani fungens Falus biro Betze Imre tőbb hitessei-
vel eleiben álla azon betsűlletes Cancellisták(na)k 
pelne Cs; i.h. 12. 92/228]. 1760: égj jó Kantzá-

egy Lova . el tévellyednek és az Menesi 
Falus Biro fel-fogja őket 's magánál tartya egj 
két nap, várván ha Ura találkozik, de nem talál-
kozván, kételenittetik törvény szerént ide hozni 
Rosnyai Uramnak mint Király bírónak [Udvarfva 

Told. 44/15] | a becsű Pohárral meg kínálván 
a Falus birot és eskŭttyeit a Károsok, hogy a 
Kárt ki mondanák [Mihálcfva A F ; Eszt-Mk. -
£ teljesebb szöveg becsüpohdr al.]. 1780: a’ Falus 
Bfro . . . Csórék Vaszinak el köttette a’ tehenit, 
hogj a' Falus B iroért Kalákába nem ment Hoszszu 
Lászlónak [Buza SzD; LLt Csáky-per 113 L. 20]. 
1797: Adorján Sámuel Szabad személly és Falus 
Biro 33 Esztendős [Mezőkövesd MT; MbK XII . 

1794: elsŐbenis nekem tőnek hírt Martonosban® 
mint Falus Bironak hogj költsék falut és mennyünk 
ki a nyomra [Pf. — aFirtosmartonos U]. 1798: 
Engemet, mint Falus Birot mindenütt . el 
hordozván az Életben, meg mutogatta miket 
vittek Cseruátonba [Szeiitkatolna Hsz; Mk IX. 
}09. 28]. 1812: A ' Groff a Falus Bironak paran-
tsolt Strásák aránt, énis haza mentem és a Fiamot 
kUldém magam helyett [Héderfája K K ; IB. Bordi 
István (32) jb vall.]. 1821: Anno 1821dik Eszten-
dőben Xbernek 9diken tetetet falus bironak He-
gyes Arszinytia Kis Bironak pedig Korso Vaszilia 
M. Bőben [T; TLt közigazgatási ir. sztlan]. 1824: 
Szt Imrén a Falus Biro Nagy András Házánál . . . 
voltunk a Falus Biro Nagy András Hŭtŏsseivel 
edgyŭt ugy mint Benedekfi András Ármálista, 
Ivosonczi János Székely (így!) es Tób Falu beli 
Emberek is Voltak jelen 20 Számból áló Emberek 

[Szentimre MT; BalLev.]. 1865: engem a kelemen-
telki falus biro által a Madarasi Pap meg admoniál-
tatván, hogy a háza mellől a sertés pajtát harmad 
napok alat el tegye (!) . hogy ha el nem tészem 
a pajtát — 12 for büntetést vegyen fel és szol-
gáltassa 'a biro kezébe [Kelementelke MT; Pf 
Kerekes Mihály lev]. 

2. Csak tbsz-ban; numai la plural; nur in Mz: 
a falusi bíró, a kisbíró és esküdtek (együtt), a fa-
lusi tanács ; judele, vicejudele şi juraţii (împreunä) ; 
Dorfrichter, Gemeindediener und Geschworene 
zusammeii, Gemeinderat. 1744: Törvényben idéz-
tem őtet s Törvénykeztem vćlle az Falus bírák 
előtt [Velkér T A ; Ks]. 1752: Tudgjátok hány 
izb(en) tiltattam meg Falus Bírák által, ugj álta-
lad is mint udvari Biro által az utrizált Tanorak-
beli Sarjút [Abosfva K K ; Ks 8. X X I X . 32]. 
1760: A Falusi Rénd Tartásróll és Törvénkedés-
rŏll. Ezen Faluban a' Tŏrvénykedésben illy 
mód observáltatot hogy tudni illik, elsŏbb(en) 
inchoálodat a' Falus bírák előtt, az holott pronun-
ciált Deliberátum ha nem tettzét más faluban 
appelláltatot, és onnét az Udvárbann [Hesdát TA ; 
BLt]. 1786: a Falus Birák(na)k adtáka s azok 
Tokkel szokták be majorkodni magok (na) k [Nyá-
rádkarácsonfva M T ; Told. 76. - aTi. a földet]. 
1796: a' Falus Birák Betsű bort iván az Házb(an) 
. . . kün a' Czigányok . . . a' Béresek kőzzül egy-
nek a' Kezét Gyakával elis törték [Mocs K ; 
Eszt-Mk]. 1814: azon vett Jószág . . . ameljet a' 
közönség Neve alatt a' Falus Biráknak által adá-
nak | meg keresvén minket mint Falus birákokat 
[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1824: Somboria Fa-
lus Birák! Kotsis Gligorasnak a Horinkár 
Stefannak fiaval Alekszával eredett Leanya meg 
paraznitása dolgab(an) felvévén magatok mellé 
Helységbeli popotokat üljetek Biroi széket 
[Kispetri K ; Somb. — aNagyzsombor K]. 

3. kb. (falusi) udvarbíró; vătaf; (Dorf)hofrich-
ter. 1569/1571.ĕ Teoreok Janosnak falws biraya 
valek [A.zsuk K ; xy 24]. 

A7. egy birtokos kezén levó egész falu (iatcgra posscssi 
bírájára von. nyelvi megjelölés. 

falusbíróság 1. falusbírói tisztség; funcţia de 
jude al satului; Amt des Gemeinderichters. 1663/ 
1728: Ha valaki Falus Birosagot, eskŭttseget es 

kert birosagot erdő es hatar pasztorsagot fel nem 
akarna venni az ki erde(in)es reaja falu boszujan 
maradgjon masnak ad van azt az egj forintot asz 
ki el viseli erette [Szentmihály U ; Törzs. Jakab 
János másolatában]. 1708: ugy emlekezem jól reá 
hogy itt ebb(en) a faluban eleitől fogván nem az 
Urak részekről s, birodalmakról viselték annjb(an) 
(!) a' falus Biroságot mint inkáb a' melj részen 
levő ház helljen a' jobbagy lakot, s, lakik annak 
kellet rendszerént biroskodni [Vámosudvarhely 
K K ; SLt AM. 46]. 

2. a falusbírói tisztség időszakasza; perioada 
funcţiei de jude al satului; Zeitspanne des Gemein-
derichteramts. 1602: ez iratas penigh es pénz adas 
lőtt az felljul megh irtt eztendeobe es napon 
Marton biro falus birosagaban [Vaja MT; Törzs. 

43 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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A teljesebb szöveg amely II.2. al.]. 1754: Ezen 
1754 dik esztendőb(en) ho mozduláskor Porinna 
György Földvári Ferencz Ur Jobbágya Falus 
bíróságában . . . ki mentünk falustol együtt azon 
Majorház nevű hellyre [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 
17a]. 1783: ez előtt való esztendőben Neliai Blaga 
On Falus Biroságáb(an) egy Ványalo meg szállat 
vala Nanya Makaveejnel éjtzakára, akinekis el-
veszven égy vég Posztója a kárát feladta a Birák-
(na)k, mellyet a Birák ezen Nanya Makavéjnak 
égy kalangya Szénájában tanálták meg [Faragó 
K ; LLt Padurán Juon (40) zs vall.]. 

3. falusbírói tisztségviselés; exercitarea func-
ţiei de jude al satului; Belkeidung des Gemein-
derichteramts. 1819: a’ bé-panaszlott, maga két 
Esztendei Falus Bíróságával, volt é a Falunak 
valami Kárára ? avagy nem ? [Körösbánya H ; 
JF 36 Prot. 18]. 

falusember falusi lakos; sătean; Dorfbewohner. 
1590: Az Pásztor Istwan falus Ember azrais megh 
kiuano(m) mindenik szemeljre kwleon kwleo(n) 
az egy egy nylat hogy kj Igazítsak faluul [UszT]. 

falusfél 1. (teljes jogú) falusi ember; sătean (cu 
drepturi depline) ; (voliberechtigter) Dorfbewoh-
ner. 1597: Zent Király falúa perlekedett az ti-
lalmas tsere Farkas gyepy neúy hely vegett, Ahogy 
nemely emberek vittek ben(n)e, Marthon Jánost 
pedigh az falú melle hitta, egy resze pedigli az 
falúnak ellengezek hogy rezze ne(m) volna ben(n)e, 
de ugy techek teoruenj zerenth hogy ha kj akariak 
belólle vetny teorúen(n)yel vessek kj, myert eóis 
falus fel, es az falus biro hitta a' falú melle [UszT 
12/6]. 1777: Némelyek pedig a falusfelek közül 
azt kívánják, hogy akik negyven esztendőkkel 
ezelőtt a falu orotását, avagy marhalegeltető pusz-
tás helységit felfogták, azok is senkinek kezin ne 
maradjanak [Jenőfva Cs; RSzF 135]. 

2. falu(ja)beli (lakos) ; consătean; die Dorfleute. 
XVII. sz. m.f.: czak egy kevés fűért éngemet ugy 
meg vesztegetnek vagdalának azok a hermáni 
szászok hogy en az uta(n) alig vagyok jo eleven-
segben, hanem felszegsegben töltöm ŭdŏmŏt 
falus feleim Tudgyak mint nyomorgok Im(m)ár 
[Bárót Hsz; UtI]. 1668: Az hódoltságon ha tö-
rök jár tartozzék a falus bíró falus feleivel a köze-
lebbik végbéli tiszteknek minden késedelem nélkül 
hírré adni [EOE XIV, 320 ogy-i végzés]. 1765: 
a Confrontatiokor nemélly (!) falus Feleink holmi 
apróság facultássokot celálván, azt észre, vette 

Regius Perceptor Uram, s minden Contri-
butio alá való Facultassainkat egybe gyűjtette, s 
deprehendáltais celatiokat [Ompolyicaa; Eszt-Mk 
Vall. 1 4 - 5 . - aKésőbb: Kisompoly AF], 1830: 
Az is proponáltatott, hogy eddig az erdőpásztorok 
az mely falusi lakosokat megtanáltak erdei praeva-
ricatióba, azért semmi jutalmat nem kaptak; s 
az mián az őrizet is igen gyengén van az falus fe-
leink aránt [Árkos Hsz; RSzF 118]. 

falusgeréb falusbíró; jude al satului; Gemeinde/ 
Dorfrichter. 1575: Hoza mynekwnk az vitezleó 

Almasi András Annya kipibe . . . az Nagod Itilt 
sente(n)tiayat meli sente(n)tiaba Nagob paro(n)-
cziola minekwnk hog my el me(n)nenk Symon-
telkyre®... es wtet be Jktatnok az eó Jozagaba 

My azyrth Engedelmesek lywin az Nagod 
para(n)cziolattjanak el mene(n)k Symontelkyre 
. . . es az hataros szomszédokat begwtwyn Twdm 
Illik Kyral bwdakrwl Aknay Georgne Jobbagyi 
Achacius gerebet ky falus gereb es Zayko Adamot 
polgár tarsath Nagy falurwljb feiedele(m) Iobbagi* 
Gebei Lenartot falus gerebeth es Malomarky Já-
nost polgár tarsat [JHbK XIX/24 . - aBN. bAp*-
nagyfaluról (SzD)]. 1596: Harmadik úallo 
János falús Greb, Espan Gasparne Jobagya vgya ü 

azt úallya a mit az tóby [Galac BN ; WLt]. - Vö. 
a geréb címszóval. 

falushely falu(hely) ; sat, aşezare sătească; Dorf-
(siedlung). 1588: Monda Pascha vayda . . . Bestye 
kwrwa fia reám rohananak Mezítelen fegywerre* 
meg foganak Meg kotezeonek (I) az vtzara ky 
vonanak ereossen meg verenek rangatanak vg}r 

anyra hogy az gattia le czwzoth rollam az Ingemet 
az nyakam fele fel vontak vgy hordoztak az vczatf 
mezítelen, az Czyodara minth falus helyen sokan 
azzonnepek leányok oda fwttak [Zsákfva Sz> 
WLt Luc. Barlas jb vall.]. 

falusi I. mn 1. falun/falulielyt élő; care locü* 
ieşte la ţară, sătean ; Dorf-, dörflich. 1714: valami 
az Városi emberek(ne)k buzajok vágjon az malom-
ban addig az Falusi emberek nem őrölhetnek 
[Berz. 13. 11/33. A teljesebb szöv. beejtheti magát 
al.]. 1736: A szásznék az mellyeken mind olya11 

medály formát hordoztanak, az kit kesentyűiek 
hittak, az városi úr szásznéknak aranyból, drága' 
kövekből való volt, az közönséges, kivált falus1 

szásznéknak, kinek ezüstből, kinek ónból, kiuek 
pléhből, de mindeniknek volt; csinált kövek vagy 
csinált üvegek voltanak benne [MetTr 344—5]-
1807: Jenei János, Köteles István, Kováts Györg.V 
a márjásókat bétévén bé is kövedzettenek NemeS 

Céhünk közé, kiknek is legénykedési idejek szoros; 
son megvizsgáltotván világosságra jött Jencl 

Jánosra, hogy ő ugyan legénykedésre kiszabott 
három esztendőknél sokkal többet töltött, de 
gyobb részét falusi kantár mestereknél [DéS' 
FazCLev. DFaz. 36]. 1860: ha . egy falusi em-
ber veszi meg . a 200 pengőt 2. vagy 3. verse11 

fogja bé fizetni [A. jára TA ; Bet. 4 Orbán Ká-
roly birt. lev.]. 

Szk: külső ~ más falubeli. 1833: a’ Vásárok; 
ban a' sok Tordai, és már még külső Falnf* 
gabana szedéssel kereskedők fel falyák* előliünk 
hogy tsak nemis szolhatunk hozz áj a ̂  [Törd*' 
TLt Praes.ir. 1534. - "Értsd: felvásárolják. A 

tordai kenyérsütő kofák panaszából]. 
2. (vmely adott) falubeli; locuitor al unui ' 

Dorf-, aus dem Dorfe. 1730: a Falusi emberek 
a kik (ne) k Lovok volt s vagy czŏvekeken, vag> 
penig a Csordában tarotta (I) oda csapta, s tä 
osztán mind el pusztitották a' Sarjút [Tűre > ' 
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Told. 28]. 1750: Bogdány Péter . . kinalta s on 
szólta az ott lévő falusi embereket a két pénzel, 
hogy járják ki edgyjárást az Űr . . . ott lévő Ház 
hellyetis [Veresegyháza AF; i.h. 43]. 1767: En 
Karcsomáros Lévén bé jövének az En Házombon 
az Egészsz Falusi Magyar Legények Hegedűssel 
[Betlensztmiklós K K ; BK,. 1821: a falu Utzájába 
meg Csoportozott falusi Emberek . . . Ditsirék vala 
Sokan hogy Bezzeg Boár Gligor az Hárnyik Ember 
[Noszoly SzD ; Matskási Lt Noszolyi csomó. Pap 
Mitruj zs vall.]. 

Szk: ~ bíró a. falusbíró. 1620: hallottam az fa-
lusi biro hazanal czinighe Antaltul az roz Azzoni-
alatnak vayda Janosnenak ne(m) kellet uolna az 
zauan el menny [Páncélcseh SzD; RLt O. 5J. 
1632: az Falusi Biro ha valakit kózúllúnk Falu 
elot vagy Falu kepiben tórveny szerent megh nyer-
ne az falu elót dolgát mingyarast zálogot kel kül-
deni rea es szalogjat . . . kel el hozatni [HSzj 
zálog al.]. 1642/1722 k.: Ha pedig a Loci Minister 
a/.on földet colalni nem akarja, jo ide jen az Edgy-
hazfiak(na)k liirt tegyen, ha az Edgyhazfiak is 
Colalni nem akarjak, tegyenek hirt a Falusi Bironak, 
ha az is nem Colallya Szabad legyen akar mellyik 
ott lakó Paraszt embernek akar edgyedűl akar 
közönsegessen Colalniak [Beresztelke MT; Görg Jk 
81J. 1677: Gegő Miklós falusi bíró [Borsova Cs; 
CsVh 62]. 1681: az Officialis ugi vigiazzo(n) es 
vigiaztasso(n) hogi . . ne mások, s idegenek 
altal, hanem az Várbeli Tiszt altal büntettesse-
n<ika, hogi penigh az illyen dolgis szemessebb(en) 
lehessen, az Falusi Bironak imponálni kell a vigia-
zást [Szentkirály H ; VhU 90. - aA jb-ok és ta-
mások]. 1683 k.: Az Falusi birohoz szálnak' min-
denik Falub(an), es az Biro Tartozik gazdalkodni 
mind magok(na)k s mind marhajok(na)k, de ugy 
hogy a Dezmat mind borbol, buzajabol etc az 
bironak el engedik [Somlyó Sz; SzV Jk 65. -

dézmálók], 1707: igy aíkuva(na)k mi előttünk 
mind az felül hogy ezen Cserenek birasab(an) 
kőtekis magokat mű előttünk, hogy egj mast megh 
oltalmazak valamelyik fel megh ne(m) oltalmazna 
az masikat tehát 50. forint legyen a kotese az 
megh allo fel az megh ne(m) allo felen tsak egy 
falusi Birovalis megh vehesse az 50 forintot [Ara-
nyosrákos TA; Borb. I]. 1763: én pedig falusi 
biro lévén akkor s Udvarfalvára a többekkel 
együtt el nem mehettem [Koronka MT; Told. 
33/27]. 1769: akarminéinü Czigányok szállyanak 
meg valamelly Faluba mingyárt tudgják meg a 
Falusi Biro és Esküttek, hogy micsoda vallásúak 
a Czigányok s Felesegekkel hiteseké, vagv nem 
[UszLt XIII/97]. 1797: Menvén az ide valo“Falusi 
biro Néhányad magával Nika Murárhoz, hogy 
Marháit el vegye [F. árpás F ; TL. Dinu Csizmásu 
(55) vall.]. 1809: el mentem . . . Felső Rákosra4 
a Falusi Biro, Biro Ambaris Házához [UszLt 
CotnGub 1634. - a U ] . 1818: Pavel Todjer Falusi 
Biro Taxája pro A(nn)o 1817 . . . bé fizetődet 
f 10 [Déva; Ks 103. 99]. 1849: Falusi biro if: 
Ördög Mihály [Magyaró MT; DE 2]. - b. tbsz-
ban: a falusbíró, kisbíró és az esküdtek (együtt) ; 
1668: edgy Drucza alias Porfyros nevű ember . . . 

azona két ökrökkel a Falusi Birák vitték be az 
Ispánok eleibe Székre [Dob.; RLt. — aÁltala 
lopott]. 1752: Groff Kornis Ferencz . . . Gaboná-
ját Gerendi László Uram M. Csáni Udvari Birája 
Szirb Iuvon be viteté . . . az búzát mais arestumba 
az Csáni Falusi Birákoknál tartottya (!) [Mező-
csán TA; Ks 15. LI. 6]. 1763: későre meg betsül-
tettek . . . velünk Falusi Birakokkal [uo.; 
Born. X. 27]. 1777: Mü hatan Falusi Birákul el 
mentünk, a' Maros Vásárhellyi Felső fordulo 
határban [Koronka MT; Told. 9a]. 1814: meg 
keresvén bennünket mint Aranyos Széki Rákosi 
Falusi Birákakat . . . [Várfva TA; Borb.]. 1818: 
soha a’ Falusi Birákakkal való betsültetést meg 
nem engedi [M.fráta K ; KLev.]. 1845: a midőn 
a Teheneket az ki váltó D(ominá)lis Biro az Po-
pánktol el akarta volna hajtoni akkor az irt Nótári-
us Ur, hivatalánál fogva, az falusi Birakoknak ke-
zibe adta kötve [Páncélcseh SzD; RLt Kozma 
Andris (50) vall.]. 1847: alább meg irt Falusi 
Birákokkal az Sáskák által tett károkat be-
csültetném meg [K; KLev.] Mr ~ bíróság falus-
bírói tisztség. 1760: Az Falusi bíróság eddig ezen 
Faluban rendre administráltatott, rend szerént 
mindenkor az régibb gazdát consideralván az ki 
régebben nem viselte [Novoly K ; BLt]. 1795: 
a falusi biroságot igen nehezen veszik fel [K; 
KLev.] ~ esküdt. 1759: itt az Bulzesti Ha-
taron egj szürke szőrű lo más csitkos barna kan-
czával . . . bitangul találtatván az falusi Esküttek 
hozzám hozták [Bulzest H ; Ks 101]. 1797: Költze 
Josefis Falusi Eskütt lévén a Zalagláskor ott 
volt [Málnás Hsz; Mk II. 8/260 hh Barabás Moses 
gyalogkatona vall.] ^ ~ fél falu(ja)beli lakos. 
1840: senki falusi feleink közül fél bérta utoljáig 
meg ne fizesse [Taploca Cs; RSzF 211. — aTi. a 
csordapásztoroknak járó félbért] ~ gyűlés. 
1853: a' Korondi nemes közönség falu hitesseivel 
együtt teljes falusi gyűlést tartván, . . . egész szí-
vességgel hajlandónak nyilatkozott, hogy a' Sós 
fürdőre kijáró utat . . . el fogja késziteni [Korond 
U; DE 2. — A teljesebb szöv. falu al.] * ~ hi-
tes falusi esküdt. 1755: azt nem hallottuk hogy 
p(rae)tendált volna azon hellyhez és tiltotta volna 
ezen Kőléssel bé vettett Rétről Szillé Kozma hanem 
most Cir(citer) őt vagy hat hette, ide ki hozták az 
Falussi Hűtesseket, és az Hűtőssők előtt el Eskűt-
te Szilé Kozma [Oprakercsesora F; TKhf 31/11]. 
1783: adtestalliatnak a vele levő falusi hitesek, 
hogy nyavaljás ember, néha az Nagy njavalya 
szokta rontani [Szotyor Hsz; HSzjP]. 1849: Be-
csüsök 1 : Falusi biro if: Ördög Mihály — 2: 
Falusi Előljáró Bránya Petre. 3 : Falusi hites 
Kádár István id. 4 : Falusi hites Kotsis Jósef 
[Magyaró MT; DE 2] * ~ hitesség esküdtség. 
1812: itt F. Rákoson a' Tktes Circularis Sz Biro 
Ur, a’ Falusi Hűtősség, és Nagy részint a Falusi 
Gazdák jelenlétében tétetett nevezetesen . . . ezen 
határozás vagyis regulament [F.rákos U ; Falujk 
71. Sebe János pap-not. kezével] ~ jegyző. 
1846: egy akkoron jelen volt Falusi Jegyző [Dés; 
DLt 275] * ~ közlakos. 1811: Czoldi Falusi 
Köz Lakos és égytzer' s mind Udvari Vajda Ungur 
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Torna 32. Esztendős Czegei Mlgs Groff Vass Sá-
muel Vr eŏ Nga Colonussa [Cold K ; JHb 5. 3/3]. 
1818: Ezen punktumakra Bizanysagak lehetnek 
az egész Falusi köz lakosak [M.fráta K ; KLev.] 
Xr ~ közönség. 1806: Ezen útnak kijárása és ha-
tározása pedig esett, nem tsak a' Falusi Közönség 
és Birákok által, hanem assistált Mlgos Dániel 
Elek Ur [F. rákos U ; Falujk 8, 10 Sebe János 
pap-not. kezével]. 1813: Kegyelmetek és az egész 
Falusi közönség azon közönséges Erdőket minden 
meg kim illés nélkül praedához vágják, és élik, hasz-
nályák [Sóvárad MT; LLt 88/11]. 1842: Az én 
hajdúságom ideje alatt a' falusi közönség ejji 
strásákat rendelt [Km; KmULev. 3 Emericus 
Texe (47) vall.] * ~ lakos. 1689: Felső Venicze 
nevű Faluban . az falusi Lakosok . . . Néhai 
Boer Sigmond Uramtol epitetet Malmokra rea 
menven; hatalmasul az ő kglmektűl allitatott 
Molnarokat ki űzték; benne lévő vam buzat el 
hordottak s magok az Lakosok állították volt 
azon malomb(an) mas molnárt [Szád. Szilágyi 
Mihály fej-i íródeák kezével]. 1746: az Dupatyat-
rai Falusi lakosak nem elégedvén meg a Dupa-
tyátrahoz tartazo határai az előtt valo Eztendok-
ben által kezdették a nevezett métákot harapózni 
és az Sztanisai határból nagy darab részt . . . el 
foglaltanak, és Dupatyatrai határhoz applicalta-
nak [H; JHb X X X V I I / 1 1 ] . 1766: az egész falusi 
lakosoktol hallottuk [Grohot H ; Ks 40/9]. 
1782: a Torocko kőrűl lévő Falusi Lakosokott az 
Erdőnek szabadoss usussátol el zárta, hogy a 
Torotzkai Lakosok se szenelés, se Tüzelés végett 
ne élhessenek [Thor. X X / 4 ] . 1799: három Soka-
dalom a' Falusi Lakosoké és az apróbb possessoroké 
volt [Makfva MT ; DLev. 5]. 1817: néki is a’ maga 
viselte nem Czégéresebb mint a' tőbb Falusi lako-
soknak [K; KLev. 10] * ~ marha. 1810: Fula 
Ilia a maga Szénáját, és gabonáját bé nem hord-
hatván Onnot erőszakoson az Falusi Marhákot bé 
hajtogatta [Sóakna MT Born. G. IX . Zuga Sza-
moila (60) vall.] * ~ nótárius. 1776: Csik Csi-
csai falusi Nótárius Gvőrffi Ioseph Nobilis mpria 
[Ks 65. 44. 18]. 1816: Hénel Joseff Falusi Nótá-
rius Nemes Személy [Budatelke K ; IB] * 
~ pap. 1637: Pap. Popa Ztoyka. Ez falusi pap 
mosta(n) Popa Iarul fia, azon Boyersago(n) va-
gio(n) mint az Attia es Attiafiai [Bessimbak F; UC 
14/42 Urb. 144] * ~ paraszt. 1796: (A toroc-
kóiaknak) nyelvekis Magyar, magok viseletek pe-
dig durva paraszt mint akár millyen bárdolatlan 
Falusi parasztoknak [Mv; TLev. 5/16. 83 tábl.] 
Xr ~ parasztlakos. 1799: régebben fogtanak vóltt 
fel a' falusi paraszt Lakosokis a' Földes Uraság 
engedelmébŏl egy darabotska hellyet, és azt bé 
sántzolván. 's némellyek fŭzfákkalis körűi vévén 
ezelőtt használták [Gyéressztkirály T A ; Ks 89] 
Xr ~ parasztság. 1701: edgj darab Szántó földet, 
mdlyet . . . ennek előtte a Falusi Parasztságh 
közŏnséghesen fogott volt fel valami Tüvisbŭl és 
edgj részint kiis irtogatta volt, Nyilakra osztván 
a Paraszt Emberek birtak, mint Irtovány helyeket 
békességhesen [Nagylak A F ; DobLev. 1/55] * 
~ pásztor. 1680: Kaytar János Féíér varmégiéi 

Kantafalvi (53) Fat(etur) . töb Kezdi Va-
sarhelljekkel lo pásztorokkal edgjüt az Falusi 
pásztorok bé kapdostak az havasok szelibén es 
baraniokat el hozatvan megh niuzonk es mégl1 

öttük [Kvh; HSzjP]. 1768: az Falusi Pásztor a 
Falunkba bé hajtván admoniáltatta a Gaz-
dákat hogy ki ki itassa meg Marháját mert ha a 
Szomjúságnak miatta bajok betegülések annyivá 
inkább meghalások Történik ő oka ne légyeö 
[Kissármás K ; RLt O. 4] * ~ polgár. 1783: 
Groff Boros Jenői Korda György Ur eo Ex(cel-
lenti)aja Titeket P(rovi)dus Bota Pétret, Pet-
risor Györgyit és Malduván Jüant . . . mii1" 
hármatokat mint . . . Szakali Hűtős Falusi 
gárokat . . . Certificaltatott ad 8um Diem a l>ie 

hujus modi Certificationis Legitimé Computan-
dum Tŏ(rve)nyes Executiora [K ; IB. Kászouí 
Nagy Ferenc szb kezével]. 1799: azon négy 
possessoratus* a’ Falusi Polgár által el-tíltotta 
volt a’ Falusiakot hogy ellenekre bort ne mére' 
szelnének árulni [Makfva MT; DLev. 5. aPosz-
szesszor]. 1800: Nemtelen Gáli János Báró 
Huszár István Ur eŏ Nga Lakossa, és egyszers-
mind Falusi Polgár [Ádámos K K ; JHb X X / W 
1849: Becsüsök 1 Falusi biro if : Ördög Mihály; 
- 2 : Falusi Előljáró Bránya Pétre. 3 : Falu?1 

hites Kádár István id. 4 Falusi hites Kots* 
Jósef. — 5 : Falusi polgár Triff Iliszia. — ^ 
Falusi polgár: Boska Györgyi [Magyaró MT; 
2] Xr ~ polgárság a falusi esküdtség időszakaS'/> 
1783: egy ide valo Szokoli Malmabeli Buzáj* 
lopásáért az Exp(one)ns Groff Ur eö Excell(eI1' 
tiajan)ak ez előtt Husz Esztendőkkel az én l'?ſ 
lusi Polgárságomban Molnár Ilia nevű Molnár* 
meg fogtuk [Mezőszokol K; IB. Bota Péter ( ^ 
jb vall.] * ~ szegénység. 1778: mind életűn* 
táplálása, mind ruházotunk meg szerzése, mind a 

Királyi adónak fizetése egyedül tsak a’ Falu közöfl' 
séges erdejének fabéli hasznából tőit ki, melyi0 

minek utánna a' Falusi szegénység meg fosztatot.» 
kéntelenittetett, azokat marhája fajzásibol * 
potolni, s a’ miá marhainkis megfogyatkozó 
[Bányabükk TA ; BLt 11]. 1812: Mivel t a p ^ ' 
taltatott, és a' sok panaszból mégis v i l á g o s o d ó * ^ 
hogy a’ Mester emberek a falusi szegénység, 
felettébb terhelték, ennek megzabolázása vége^ 
hozatott ezen határozás és a' Mester emberek>e 

a' megtartás véget kőzőltetetis [F.rákos U ; 
lujk 74b Sebe János pap-not. kezével] ^ ilS" 
falubeli tisztségviselő. 1761: A Középső F o r d u l ó b a ^ 
a Sŭkkõnben a Földvár árka mellett, ro&7 ,v 
ennek előtte a Falusi Tisztek kaszálták 
[Krizba Br; BrÁLt Conscr. Dom. Törtsvár *f ' 

-- - - - szé*gt — Binder Pál kijegyzése] Xr ~ törvény 
1756: Beretz András . az Falusi Törvény 
eleibe Citált az Fának hozásáért [Bácsi H ; ^ 
* ~ zsitár falusi mezőpásztor. 1756: T u d j a é a ^ . 
bizonyoson a Tanú hogy Bátsiban lakó 
Mitra nevű Falusi Sitár az p(rae)titulált Expo0< < 
Urak Bikáját az Bátsi Határról be hajtotta i 
hoz . . . az Bátsi Tehén Tsorda közzé b o t s á t o t y 
az holottis két hetekig pascuáltatván, az meg . 
Sitárnak in Curiája (!), és az Exp(onen)s V f ^ 
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(na)k kézhez nem adása által el veszett? [Bácsi 
H; BK]. 

3. vmely falu tulajdonát képező; care formeaza 
proprietatea unui sat; dorf/gemeindeeigen, zu 
(irgendeinem) Dorf gehörig. 1730: a’ Falusi Lo-
vakott láttam . . . szabadosan engedték a' Sarjutt 
gázoltatni [Türe K ; Told. 28]. 1746: ha jól Szél 
érte azan égyben hányatott Szaroz agokat mint az 
Pazdarját Sokszor el hanyhatta el is hánta, ugy 
hogy Szabadoson minden akadaj nélkül mehetett 
belé az Falusi marha [Szentegyed SzD; Wass. 
Kőtőles Hlye (62) zs vall.]. 1763: maradat azon 
Session a' melyen laktom nékem egy kalangyátska 
szénám de minthogy a’ Falu vigen laktam s 
kert a’ Joszágom körül valami rosz hitván Sántz-
uál egyéb nem volt, a' Falusi Marhák bé jővén 
kûrüdes kőről meg dörsölték s meg ették volt a' 
Kalangyát [Záh TA; Mk V. VII/1. 14 Balka Nyi-
kulaj (40) zs vall.]. 1815: a Hersány által birt 
irotványis kőrnyűl volt, s vagyon Szomszédasitva 

az udvar Emberei Falusi Erdőbeli íratvá-
nyokkal, Erdővel és másszinű hellyel [Orsova MT; 
Born. G. XVI/13 Nyikulits Andréka (55) vall]. 

Szk: ~ erdő falusi közerdő. 1805: Vagyan kö-
zönséges Falusi erdőnk is [Ózd AF ; MúzRadák]. 
1814: A' Falusi Erdő alatt (sz) [Pusztakamarás K ; 
EHA] nyíl. 1801: A' Falusi Nyilakba (k) 
[Kendilóna SzD; EHA] * ~ szénafű a falu ka-
szálója. 1801: A’ Falusi Széna füvek között (k) 
[uo.; EHA]. 

4. a falut érdeklő/illető; al/a satului; dörflich. 
1799 : Már egy néhány esztendőktől háborús 
idők lévén . . . , az Arestans Katonák Sztrásá-
lása, a' Falusi éjjeli és Nappali őrizet tétel (Matsu-
kalás) . . . felette igen sanyargatnak bennünket 
[A.árpás F ; TKl BB. IV. 5 Számoile Mándá 
(50) kol. vall.]. 1819 Műller János pedig a' mi 
olta esmerem mind jo, betsűletes, és jámbor 
embernek tapasztaltam; soha sem tudom, hogy 
senkivel sem baja lett volna, minden embert 
jo szóval embereit a’ maga szolgálattyán kivűl 
való dolgokba, vagy Falusi kőz bajokba magát 
soha sem elegyítette [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

5. falun levő; de la ţară; ländlich, dörflich. 
1856 az ősi falusi vagyonkámat annak távollété 
miat tzélszerűleg nem használhatván, kéntele-
nítettem el idegeníteni [Kv; Végr.]. 

paraszt-; ţărănesc; dörflich, bäuerlicli. 1816 
Egy fejér bors himes falusi szőtt Abrosz [Nyárád-
sztlászló MT; UnVJk]. 1817 k. Itten Vasárnap 
ollyan nagy szél futt, hogy a’ Falusi épületeket 
mind kifette [Héderfája K K ; IB. Ütő Bálint 
tt lev.]. 1825 Az Arendator Czetz Vártán Ur 
a mult 1824k Esztendőre ki hordván a maga 
fabeli Competentiaját egészszen, az ezen 1825k 
Esztendőre hordatott már a Rovás szerént falusi 
két Marhás Tallygával 42. Tallygával; a’ maga 
négy őkres Szekerével 4. Szekérrel az Csa-
tányi szabad Tüzelésre ki szakasztatt Erdőbül 
[Csatány/Dés; DLt 288]. 

S®k módra. 1790 Egy falusi módra, közön-
séges fejér és Zöld gyöngyökkel rakott Párta 
[Mv; MvLev. Boka Kata hagy.]. 

7. ~ véka vmely falu (hitelesített) űrmértéke; 
unitatea de capacitate (verificată/etalonată) a 
unui sat; Dorfscheffel (das geeichte Holilmaß 
irgendeines Dorfes). 1786 : a' Falusi véka 
a Zilahinál valamivel kissebb volt [MNy X X X V I I I , 
386]. 

II. fn 1. falusi lakos; sătean; Dorfbewohner, 
Dörfler. 1637 Uagyon Vrunk szamara es az 
falusiak szamara való Bik erdeŏ [F.árpás F ; 
UC 14/42. 181]. 1652 Vagyon egy rosz Czere 
Erdeöis seővennek való rosz veszeők teremnek 
rajta, Ez az falusiaktul sub poena f. 12 tilalmas 
[Visa K ; GyU 136]. 1680 Vagyon ez Falunak 
bikkes erdeje . . az Falusiak(na)k is szoktak 
szakasztani mind(en) eszt(en)dŏb(en) egy darabot, 
az többire ŏ nagok Disznat hajttjak [Szaráta 
F ; ÁLt Urb. 62]. 1700 : adtam a Földeit Rettyeit 
a' Falusiak keziben a'kik viselik azo(n) részért 
a’ terhet [Nagylak AF; DobLev. 1/53]. 1721 : 
kŏtŏleze magatt a Biro a Tŏb velle levő 
falusiakkal együt egesz Falu kepeb(en) hogy 
Dindar Vramott . . a meg nevezett Ret(ne)k 
bekesseges birásáb(an) meg tartják [Uo.; i.h. 
98]. 1765 : látom, hogy . . . az Falusiak felesen 
ŏszve gyűltek [Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-
Mk Vall. 18]. 1774 : Kedden . . . az Malom alol 
való Toárkot akarnám az Falusiakkal az hínártól, 
és Béka nyáltol meg tisztíttatni [Záh T A ; Kf 
Nagy Sámuel lev.]. 1791 valami Rétes kaszál-
lok . . a’ Falusiak közt minden Esztendőben 
Rúddal fel-szoktak mérettetni [Búzamező SzD; 
Ks 74/56. Conscr. 94]. 1802 Ekkor osztán ki-
áltám az oda hivutt falusiaknak No kabalázzátok 
fel az ekéket és vigyük bé a’ Faluban [Felőr SzD ; 
Torma]. 1806 Valamit a' Falus Biro azon ki 
nevezett tizen kettőd magával ítél és végez, a’ 
Falusiaknak nyakat és fejet kell hajtani [Oltszem 
Hsz; Mk II. 4/115]. 1826 A' Nagy Oldalba 

Földi Magyarot ( Krumplit ) szoktak tenni 
a' Falusiak [Magyarókereke K ; EHA]. 1868 

ha belé nem egyeznek a falusiak az erdő osztályba, 
legalább aszt meg kell kívánni, hogy a' mi fa 
illetŏségünköt egyszerre adják ki [Szu; Pf Gálffy 
Sándor lev. — A teljesebb szöv. belbirtokos al.]. 

2. ~akul falusiakként; ca sătean; als Dorf-
bewohner. 1754 egész falusiakul minnyájan tud-
gyuk botránkoztato életit [Karatna Hsz; 
HSzjP, ,,Juditha Henter cons. Lib(ertini) Blasii 
Kardos" vall.]. 1764 : Páter Szatsvai Ur(am) 
kezet akart venni a’ Falusiaktol, hogy ki Keresi 
a határt a' Szent Annaiaktòl, csak költségét s 
fáradságot (!) fordittsuk meg, de mi Falusiakul 
arra nem akarván állani, abba hagyá [Udvarfva 
MT Told. 44/26]. 1807 beszélték volt azon 
Atyáim és öregek hogy az Captalanba Levél 
vólna, tehát mi Falusiakul . . meg indulván, 
és a Kolos Monostori Conservatoriumot fel hányat-
ván, reá is találtunk a Metalisxa, és más Leve-
lekre, de ekkoron ki nem Írattak, hanem tsak 
ki jegyeztettük [Körösfő K ; KmULev. 3]. 

3. Jelzős szerk-ben tn-i v. más jelzővel; ín 
construcţii atributive cu atribute exprimate prin 
nume de localitate sau prin alte cuvinte; in attii-
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butiver Konstruktion mit ON od. anderen Attri-
but: a jelzett faluból való; locuitor din satui 
amintit; Bewohner des genańnten Dorfes/aus dem 
genannten Dorf(e). 1623 Kívánjuk azt is, hogy 
az országnak végezése szerint, fontnak, vékának, 
eitelnek igazán való mértéke az főtisztekkel 
együtt revidiáltassék az városon és ha az külső 
falusiak közül valaki vétkesnek találtatik, azok 
is megbüntettessenek [Hsz; SzO VI, 74 követut.]. 
1729 : Kornis István vr(am) eö Nga kgldet . . . 
Tiltattya az . Controversias Gaura Redei és 
Doszul Sztecsi nevű hellyrol hogy ne colálják 
ne szántsák valameddig az Nemes Hazának Tör-
vényes igassága szerint el nem igazadik dolga, 
az mint az Nemes Országnak határ Járó urai 
meg parontsolták, mikor a’ Sályiak repellaltak, 
hogy Szabadoson járhossan mind az két 
Falusi rajta [ K ; Ks 7. XV . 14]. 1738 : Hadnagy 
Atyánkfia ö kglme, ma, a körűi való Falusiak-
(na)k küldjön 2 : / ; 2 pénzt [Dés; Jk 501a]. 1782 
aztis Látom, hogy a' Bedeliek nyúznak hentes 
Szerben, de egyébb féle aprolékos húsokat a' 
kŭlsŏ Falusiak hoznake bé árulni vagy sem nem 
tudom [Torockó; Thor. X X / 4 Mich. Csupor 
(40) jb vall.]. 1822 a' Stelmes névű Erdő 
Cziheres 's bajosan is veheti elő magát, mint 
hogy a közelebbi szomszéd falusiak marhájokkal 
pusztittyák [Told. 18]. 

falus-kenéz (román) falusbíró; cneaz comunal/ 
sătesc (román) ; (rumänischer) Dorfrichter. 1584 : 
Barbah János falus kenez, Kozta János eskwt 
zemeli . . Velkeriek [Bál. 80]. 1598 : Sima Simon 
belsó Zolnok varmegieben Play new faluban lakó 
falus kenez beszterczej vrak Jobagia [i.h. 81]. 

falus-polgár 1. kb. kisbíró; vicejude; Gemein-
dediener. 1590 ez el multh 1589 eztendeoben 
szent Leórínch napp tayban chówaltam vala megh 
egy feŏldemeth az malomfalwy hatarban 
megh mondám ennek az Alperesnek, myert Járod 
el, lam Annak eleŏtteis meg iszentem a' Biro-
tolis, hogy nem engedem megh hogy ott Jaria-
tok, meghis chówaltam pedigh kilench chówawal, 
eŏ az Alatt el íarta mind az chówak Ellenis, Mi-
kor o(n) rea hyttam volna az falus polgarth Jakab 
Istwanth mutattam volna neki az szeker nyomoth 
hogy az chówa Ellen el iarta, mondom myerth 
mywelted ezt rajtam [UszT]. 

2. (falusi) esküdt; jurát (sătesc) ; (Dorf) Schöffe. 
1681 : Szépvízia harmiczadnak és eőrnek állojib 

. . . Bece Márton. Most ez falus polgár [CsVh 
103. — ftCs. bKöv. a nevek fels-a]. 1741 : el 
mentünk* . . az mastani Falus hűtés Polgár 
Kingja Vonja házához . . . az mely Fatenseket 
mi előnkben Convocaltatat és állittatat mi aza-
kat leg elsőbbenis erős hüttel meg eskettük és 
az élőnkl>en adattatot Utrumokal meg is exami-
náltuk, és hűtek után tett fassiojokat . . . le ir-
tuk [BLt 1. - *Értsd: M.frátára (K)]. 

? falusság. Csak e szk-ban: numai ín această 
construcţie; nur in dieser Wortkonstruktion; 

egy ~ egyfalubeliek; din acelaşi sat; Leute aus 
demselben Dorfe, Dorfgenossen. 7603 k. MiaaP 
hogy az szalast meg óztak vgy ertettem chak 
akkor hasonlottak megh. lam Vetes kapút ket' 
tet sart mi(n)denkor eggit chináltak, hizem egy 
falússág (!) affele [UszT 16/65]. 

ía-luszter fa-függőlámpa; lampă de tavan din 
lemn; hölzerne Hängelampe. 1839 : Négy 
Luszter vas fogokkal [Dés; DLt 871, 1840]. 

falutanorok bekerített szántó v. kaszáló; P̂ " 
mint arabil sau fînaţ îngrădit; Dorfgehege. 1844 ' 
A Falu tanorakba (sz) [Nagyernye MT; EHA]-
1891 Falutanorok [uo.; EHA]. - Vö. a 
norok címszóval. 

faluvég a falu településterületének széle; capä' 
tul satului; Dorfende. 1613: mikor ballagod 
ki az falu vegre [KJ]. 1622 Tot Matthe ^ 
vallia hogi à bekessegben illjen rend tartas volt. 
hogi az falu vegre hortak az Dezmatth es neg? 
Aztagban raktak, es nilat vontak rea [M.décse 

SzD; SzJk]. 1657 : az Falu végen az Térben 
(sz) [Fejérd K ; EHA]. 1724 Az falu vége* 
(sz) [M.zsombor K ; EHA]. 1726 : az ArpásW 
felőli valo falu végen az Porgolát kapu melled 
[Szentmargita SzD; Ks 14. X X X V I I . 13]. 17ô3: 

maradat azon Session a’ melyen laktom nékeflj 
egy kalangyátska szénám . . . de minthogy 3 

Falu vigen laktam s kert a' Joszágom körül 
lami rosz hitván Sántznál egyéb nem volt, a 

Falusi Marhák bé jővén kűrüdes kőről meg dör' 
sölték s meg ették volt a' Kalangyát [Záh TA ; 

Mk V. VII/1. 14 Balka Nyikulaj (40) zs vallj' 

faluvégi. Csak vn-ben; numai ín nume 
familie; nur in Familiennamen; a falu telepük?' 
területének széléről való; de la capätul satuig' 
aus/vom Dorfende. Szn. 1594: Falwueghi Georgi 
Falűŭeghi Ambrus jb [Bagos Sz; UC ll3/a' 
8]. 1614: Faluuighi Gergely [Csókfva MT; Vs* 
Lt VI. 56 Connum. 54.]. 

fáma szóbeszéd; zvon; Gerede. 1585 Eot' 
weos Orbán . . . vallia Soha Nem lattam hog? 
András Katalin ez Mostany vra Ideyeben paraž' 
nalkodot volna, de Auditiust mint egy orzag^ 
fama zinte olliant hallottam [Kv; TJk IV/1' 
469]. 

famáugorló mîngălău de lemn; Holzhandm*11' 
gel, hölzerne Wäscherolle. 1790 1 pár fa m u r 

gorlo [M.köblös SzD; RLt Rettegi István, V&' 
Oec. 4 9 - 5 0 ] . 

famankó cîrjă de lemn; Holzkrücke. 7754/ 
Fa Mankó bőrrel bélelt 2 [Nagyrápolt H ; W 
X X X V / 3 5 . 23]. 

fa-masina. Csak e szk-ban: pecsenyesütő ~ vijjj 
lyen pecsenyesütő készség; un fel de unealt 
de fript carne; Art Bratenvorrichtung. ' 



679 família 

Petsenye sűtŏ fa mosina Rf 1 xr 10^[Mv; Mv-
Lev. Trincseni Mihály hagy. 18]. 

fa-materiálé faanyag; material lemnos; Holz-
material. 1831 Sz Régennek Erdeje lévén, ezen 
fa materiálékot maga fogja az Erdőből adni [Torda; 
TLt Praes. ad nro 340/831]. 1838 'Sukona 

a’ Szamos Vizére építendő ujj Pallohoz meg kí-
vántatnak a’ következendő Fa Materialék [SLt 
Vegy. perir. — ftA. v. F.zsuk K]. 1841 kemény 
rendelést kapót a Közönség, hogy két itató kutat 
készítessen, mellyek meg készitésihez kívántató 
fa materialéknak t.i. gémek, ágosok, és gárgyának 
való fák ki adatásokrol rendelést kíván tétettni 
[Bogártelke/Km; KmULev. 3]. 1851 elegendő 
fa materialé [Dés; DLt 1061]. 

famedeiice lighean de lemn; Holzbecken. 1589: 
Ket fa Medencze | Nagy fa Medencze [Kv; Kv-
U Vegyes 1/2. 39, 68—9] | Vóttem egy eoreg 
medenczet f — d. 12 . . . Vóttem ket fa Meden-
czet f. - d. 12 [Kv; Szám. 4 /XI . 44]. 1591 
fatalnerok X X X I I . fatalok aprostol XVIII. fa 
Medencze II [Kv; Aggm. A. 53]. 1623 Egi 
kis fa medencze f - d. 3 [Kv; RDL I. 122]. 
1028 : Egy fa medencze [Gyalu/Kv; JHbK 
XII/44. 7]. 1768 : Regi fa medentzék 3 [Mező-
sztgyörgy K ; Ks 23. XXIIb]. 1787 : Egy tsorba 
fa Medentze Dr. 6 [Mv MvLev. Nagy György 
hagy.]. 

fameUék fakeret; cadru/toc de lemn; Holz-
rahmen. 1636 ezen Tornaczbol nylik harmadik 
ayto az felhazakba meneŏ gradicz eleŏtt, egy 
uduarlo hazra, ennekis fa mellieke aytaya bel-
lett, fejes uas szegekkel uert, uas sarkos, pántos 
retezes | Ugyan ezen hazbol uiszont oldalul nylik 
mas egy kisded hazra egy bellett, vas fejes sze-
gekkel uert, uas sarkos pántos, retezes, ayto, 
fa mellieke . . . , az haznakis kett ablaka, fa mel-
leke es kerezti [Siménfva U; JHb Inv.]. 

famellékes fakeretes; cu cadru/toc de lemn; 
mit Holzrahmen. 1694 az Udvarház előtt, vá-
gjon a' Konjha ház, melljre njilik fa melljekes, 
hevederes, vas sarkakon és pantoko(n) forgo, 
Sorvadozott félszer Ajtó | Az Pitvarból nji-
lik . . . parkanjos felszer Ajtó, az első házra 
Ablaki vannak nro 2 : fa meljekesek keresztesek 
[Borberek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János 
lelt.]. 7696 Njilik innét az . kapu felett lévő 
házra, vas sarkas, pántos, fa hevederes, vas ple-
hes paraszt záros vas űtkőzős és fogontos avagj 
bé vonós retezes es retez fejes, fa melljekes fél-
szer Ajtó [uo.; BfR]. 1738 : az Pincze Torka 
felett avult fa mellyékes Contigna(ti)ora épített 

. oldal falai nélkül való alol, rosz Padlásos 
fellyŭl Padlás nélkül való Filegoria avagj Folyaso 
[Szászvessződ NK; Born. X X . 12]. 

fameUékű fakeretes; cu cadru/toc de lemn.; 
mit Holzrahmen. 1669 Az ebedlŏ palotanak 
ajtaja fa mellyékű . . . , zarja tolyogato vas [Ki-

rályhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1694 : Majorság-
-Szőlő, vágjon itt egjgj, Melljre njilik kőteses 
fa melljekű, szemöldökű puszta Ajtó [Kisenyed 
AF; BfR Néhai ifj. Bálpataki János lelt.]. 

famennyiség cantitate de lemne; Holzmenge. 
1843: Ferenczi Josef mondotta volna, hogy a 
Nemes Város Szamoson álló közelebbi két híd-
jainak reparatiojához meg kívántató fa mennyi-
ségbe a plánum készittŏ mérnök akarta a maga 
fáit két árron bé taszittani a Városnak [Dés; 
DLt 1480]. 

famércc kb. famérték/mérőedény; măsură de 
capacitate din lemn; hölzernes Hohlmaß. 1629 
Egj küs fa mercze kiben tarkoni uagion [Szent-
demeter U ; LLt]. 

famérték fa-űrmérték; măsură de capacitate 
din lemn; hölzernes Hohlmaß. 1589 Eot fa 
Mertek. Negy fa Medencze [Kv; KvLt Vegyes 
1/2. 68—9]. 1608 : Lenartnak Rez mvbol Jutotak 
. . . Niolcz fa talnierok. Egy fa mertek [Kv; 
RDL I. 83]. 1841 mü a falu fa mértékit előnkbe 
hozattuk, a szerent meg mértük az árendátor 
mértékeit, és egy krajtzár érdelőivel kissebbnek 
találtuk a fel adot fertályost [Km/Bács K ; Km-
ULev. 3]. 

fa-mikroszkópium microscop cu suport de lemn; 
Mikroskop mit HolzgesteH. 1796 A Fa Micro-
scopiumért Rfl 4 . . . A Person drága rez Micro-
scopiumáért Rfl 12 [ETF 182. 7 3 - 4 Gyarmathi 
Sámuel költségjegyzéke]. 

família 1. család; familie; Familie. 1727 ezen 
Inquisitioja igen siető és szükséges lévén a Fa-
milianak [JHb XLII]. 1749 elég dolgunk van 
az több Atyafiakkal perelnek az Guberniumb(an) 
az Isten tudgya csak micsoda Atyafiaságtalan-
ság van itt. Isten őrizzen minden Familiat ez 
féle tői [Ózd AF; Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 
1752 : Nagy Agnisnak, az Néhai Idvezült Hu-
gunk Nagy Ersebet nagy ladajat família Con-
sensusabol fejebb meg irt Nagy Agnis(na)k attuk, 
Nagy Marisnak az gerebent [Gőc SzD; Borb. 
I. — Borsai Sándor kezével]. 1753 soha sem 
hallottam, hogy azon két különös Famíliának 
egymással tsak atyafisága is lett vólna [Dálnok 
Hsz; Told. 30/46]. 1786 : Vettem kezemhez 
kedves Mostaha Atyám Tit. M. Bándi Kováts 
Ferentz Uram tol . . . 31 ~ harmintzegy darab-
ból állo Leveleket, Familiát illetőket [Mezőbánd 
MT; MbK XI. 73]. 1819 tsak azt az egyet a-
jánlom, hogy a' Ládának fel nyitásába szemes 
és vigyázó légyen, ne hogy valamely Levélnek 
el tévelyedése által . . . az egész Famíliának 
valamely helyre hozhatatlan kára következzék 
[Császári SzD; Wass. gr. Wass Miklós lev.]. 

2. nagycsalád; família mare, neam; Großfa-
milie. 1609: Ieouenek mi eleonkbe, Egy feleol 
az Vitezleo Keopeczi Thamas Keopeczi János es 
Keopeczi Georgy . . . Mas feleol . . . az Vitezleo 
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Seouenifalui Nagy Dániel Deák felesegeuel Keo-
peczi Anna Azzonnial es az Szabó Lukacz Relic-
taiaual Keopeczi Kalara Azzonnial eggwt, Mi 
-eleottwnk teonek illie(n) Compositiot es alkalmat 
az felliwl denotalt Keopeczi família vgy mint 
Attiafiak, az pernek Keolczeget es az gwleoseget 
(t) el tauoztatuan, Keopeczi Thamas Keopeczi 
Ianos, es Keopeczi Georgy, Mi eleottwnk teonek 
illie(n) val<l>ást* [Mv; BfN Bet. VI. 225/17. -
AKöv. a nyil.]. 1784: Szebenbe az Arany és Ezüst 
váltónak bé attam a Familia Ezűstyiből* [Ks 38. 
V Clenodia fam. — *Köv. a beadott ezüstnemű 
fels.]. 1820: minek utánna reggel az Úrfi meg szü-
letett ., ollyan Nevekről gondolkodott, a Müy-
lyen még a' Famíliába ne lett volna [Várfva T A ; 
JHb 48. 37 Bontz Mária Szakmári Sámuelné 
lev.]. 

3. nemzetség ; neam; Geschleclit, Stamm. 1654: 
Arpaston lakó nemes vitézlő Kovacz Mihalj mos-
toha leányát Szent Martoni Ilonát absolvalta az 
szent Ecclesia egy Simon nevű szolgajatul, 
illyen okokra nezve. 1. Mert az Aszszony nemes 
familiabol nagy renden valo; az legeny pedig 
nemtelen [SzJk 73]. 1666: nem hallottam hogy 
senki ellene mondat volna vagy kereste volna az 
Joszagot azt sem tudom hogy Kemeny Janosz 
familijaia birta volna vagy egyezer [Marosillye H ; 
JHb X X X V / 6 ] . 171911751: Az hajadon Leány-
nak édes Annya akarattya szerént viola szin vagy 
kőkőrtsin szin Velentzei Kamuka szoknyát vál-
lastol kőtőstől determináltunk, ugy mind azon-
által, hogy régi szép Famíliáját (: rosz emberhez 
nem maga állapottyához illendőhöz menvén férj-
hez :) meg ne gyalázza [Süketfva MT DobLev. 
I/95a]. 1736: mitsoda famüiabol valók légyenek* 

. . vezeték nevek vagyis poreclájok meg mutattya 
[CU. — VTi. a jobbágyok]. 1736 u.: Az szegény 
Bánffi György, Bethlen Gergely, Bethlen Elek 
alattomban mocskolták gróf Apor István urat, 
hogy micsoda alávaló famíliából való [MetTrCs 
446]. 1751: az, az, régi Gombás a Csontos házb(an) 
házasodot volt, Csontos pedig a Gazdag házb(an) 
kik is mind egy ágbul valo familia [Borb. I.„La-
dislaus Boldisár de Nagy Devecser" (36) ns vall.]. 
1773: Helena László de Zágon relicta vidua . . . 
Joliannis Vajna (78) fatetur . . . mostan életben 
lévő Török Istvánt és Ferenczéket tudom törzsökös 
gyükeres famíliáknak lenni itten Zágonban* 
[HSzjP. — "Hsz]. 1789: Az Néhai Vladár Adám 
Famíliája Czimere Sellyem Materiára ki rajzolva 

Rf 1 [Mv; ConscrAp. 5]. 1813: Jo em-
lékezetibe lehet a Mlgs Aszszonynak, hogy még az 
elsőbb Házassági esztendejekben is, a Tisztelt 
Mlgs Groff Ur ő Nságát mint Férjét nem betsűlte, 
minden aprolékos dolgokért Férjébe akadott, azt 
káromolta gazolta, motskolta, régi Nagy Famíliáját 
illetlen nevezetekkel érdekelte [Kük.; IB]. 1826: 
ezen meg neveztem helyet . Bartos Pap Ur 
mint magáét bátron ugy erdöltette nem hallottam 
hogy soha senki a kérdésben forgo helyért hábor-
gatta volna, sem más familliát hogy oda be erdőit 
volna [Albis Hsz; BLev.]. — L. még RettE 
202, 225. 

Szk: vn + ~. 1609: rígi emberekteől hallottam, 
hogj ez az falu tsak Haranglabi familiat illetet 
[Borzás K K ; Kp III. 46]. 1648: Az Kapus ol-
dalon leueő Szeőleő feőldet . . . az KowáchJoczy 
Familia birta [Bál. 82]. 1668: az . . Kőris Nevű 
Erdott az Suki familia Birta bikésséghesen [gá-
lyán K ; SLt D. 12 Nagj Miklos (60) vall.]. 1678: 
(A) Jószág Bettlen Gábortol Potentia mediante, 
foglaltatot volt ki, az Apafi famillia kéziből 
90 Gyerőffi György foly.]. 1704: Ezen levekbój 
(így!) az Palotkai familia, Genealógiáját, fel viheti 
éppen, az igaz Jankafiakra [BLt 7 „Palotk^ 
István Kolos v(á)r(megy)ei Fŏ Biro" kezével]-
1721: a Csíki Fő Tisztség a Lázár Familiatól & 
nem szakadott [Szárhegy Cs; LLt] | te Mlgs 
nis Familia Jobbagja vagj [Balázsfva BN ; Ks 184. 
L X X X V ] . 1749: mondá Oprika Todor: én mái 
vagyok nyolezvan Esztendős ember . . . , igazáö 
meg mondom, mert bizony nékünk semmi Attya' 
fisagunk nintsen az Kürtes familiahoz mert mj1 

Oprika Familiak vagyimk, Tü pedig Kŭrtŏs Fam1' 
liak vadtak [Szentmihály M T ; Born. XL. 
1755 k.: az Ebeni Família in virili sexn régé* 
deficialt [Kecset SzD; TK1 Váradi Zsigmond 
Teleki Ádámhoz]. 1756: Jánosi Familia(na)k & 
Eleje Gőrgényből származott volt ide Vajáb(a) 
[Vaja MT; VH]. 1791: Tudom hogy az Etfa^! 
Exponens Baktsi Famillia az Albísí Nemes Baktsl 

Familliaval egy Famillia, ezt pedig ebből toãotű 

hogy az Atyámtoll hallottam beszelleni, hogy 2,1 

Armalium Inpetrans Baktsi Boldisárnak voltao^ 
két fiai úgymint Gábor és István István ^ 
maradott Albíson akinek en vagyok ma maradná' 
nya és a tőbb Albisi Baktsi Famillia [Borb. 11 

„Adamus Baktsi de Albis" (66) vall.]. 1805: A 

Szabó Familiat a Mlgos Kir Tablais . . valóság0,3 

aramalista nemesek(ne)k ítéletével talalta, a ö*1' 
képpen azon ítélet Producalya [Szu; Borb. ifl; 
1838/1841: a Győrbiro famillia földjök [Uzon 
Kp V. 273]. 1842: a Barthos famillia Erdőb^ 
károaodását akarja meg láttatni általunk [Alt*15 

Hsz BLev.]. 

vmely család v. nemzetség mint jogalany 
jogi közösség; família sau neamul ca comunit^ 
juridica; irgendeine Familie oder irgendein G? 
schlecht/Stamm als Rechtssubjekt/gemeinscha1' 
1718: Mltgs Familia tekintetiért az Város p(rae)te*' 
siója remittáltatik ad f. H. 500 . . . , aláb nemis W 
hetik a Magistratus [Kv; JHb VII/1]. 1728: & 
Deputalt Plenipotentiariussi à Famíliának . . . P* 
7ma Febr Szebenben legje(ne)k à levelek hányásá* 
és a Conferentiara [Déva; JHb XLII]. 1756 ^ 
Olcsó lévén az Marha fellyebb egy poltránál ^ 
mérettessék az húsnak fontya, 's még ma a' Falj* 
lia parancsolattyábol hogj az Birák publicállyá*' 
és mán tul observáltassék comittáltatik [Tor 
sztgyörgy TA ; TLev. 9/9. 2a]. 1766: Alszégbe 
Lisztelő Malma vagyon az Mlgs Famíliáig. 
[Ditró Cs; EHA. - *Ti. a gr. Lázár]. 1*3'' 
Minden terhesebb subsidiumokot, nem kűlőm^ 
eshető folyamatban lehető hadi adókat s hár°£\ 
landhato háborúi költségeket a Szepesianuin J 
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szág el zálogosittoja Nyomdokossai vagy a' Famil-
lia tartozik vinni [Dés; Bet. 5]. 

5. családtag; membru de familie; Familien-
mitglîed/angehörige. 1625: Az Vristen ö szent fel-
sége keuansaga szerent ualo sok iockal algya meg 
minden kedues szép familiaiual eggywt [UszT 
170a], 1634: Azt tudom hogi mikor Betlen gabor 
Fejedelmwnk Jöue őzzel Tatarokal Bathori Gabor 
Fejedelmwnk ellen ez orzagban Akkor itt az ket 
homorod mellett Nagj Rablast tőnek az Tatarok 
es annak az haznak melliett mosta(n) biro An-
drás bir Re cseni ed ena minden f amiliaiat el uiuek az 
tatarok abból az hazbol, es puztan marada az az 
haz [TSb 21. - aRecsenyéd U]. 1767: 12-ma Ja-
uuarii mentem Füzesrea minden famüiámmal 
[RettE 207.— aördöngösfüzesre (SzD)]. 

6. 1791: a Familiaa mellett fel fogott gyűmől-
(csőst) ujfa tsemetékkel ( ki tépvén az el szárad-
takat:) bé plántáltom [Bencenc H ; BK Bara 
Ferenc lev. — a Értsd: a szóban forgó família 
birtoka]. 

famitiabeli nemzetségbeli; din neamul, de neam; 
von dem/einem Geschlecht. 1802: (Az) illyeten 
részekből Jósika Imre Ur ö Nga bizonyos 
Részeket appropriált, és a Komjátzegi Familia 
béli vérek s ennek fogva az Exponens Ur össi 
Successiojának tetemes praejudiciumára keze és 
birtoka alá kerített [Torda; JHb XI1I/9]. 1831: 
Miko Mária Pápai Sándornétol hátra maradatt 
levelekhez több Familiákbéli vérek formáltanak 
praetensiot [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 

famíliái vmely család szolgálatában álló; care 
stă ín serviciul/slujba unei f amilii oarecare; Fami-
lien-. ina Dienst einer Familie stehend. 1826: 
itattunk az igaz V(áx)megyei es Familliai Tiszt 
Urak által is azon erdő élésétől [Bh; KLev. 7]. 

famíliás (előkelő) nemzetséges, előkelő nemzet-
ségből való; de origine nobilă; von vornehmer 
Abstammung/hoher Gehurt. 1765: Somlyai Al-
bert. csíki bocskoros székelynek fia, Apor Lázár-
iénak veje, Bándi Ferenccel, ki is udvarhelyi 
csizmadiának fia, az is ugyan Aporné leányát vet-
te, annyira mentek volt, hogy aulicus consiliariu-
sokká lettenek volt. Ennek előtte mind őfelsége, 
mind más ott lévő főemberek megtudván, hogy 
nem familiás személyek, hanem alávaló emberek 
gyermekei, mindjárt despectusba kezdettek venni. 
Ugyancsak a miá-e, vagy hogy nem tartotta szük-
ségesnek az udvar őket a minapiban leküldették 
[RettE 192]. 

famoh famoha; muşchi arboricol; Baum/Wald-
moos. 1592: Esmeg egy Legenek aky fah Mohot 
hozott fyzetem Neky f d. 8 [Kv; Szám. 5/ 
XIV. 270 Éppel Péter sp kezével]. 1604: zennel 
be kentek vala magokat fa mohott keoteottek az 
homlokokra [UszT 18/73-7]. 

fainozsár piuliţă/mojar de lemn; Holzinöreer. 
1632: Komanai Uduarház . . . Konyha . . . Egy hus 

vago Tabla N. 1. Egy fa mosar N.l [CU Komá-
nai Urb. 119]. 1770: Egj Fa masar Tŏrŏstŏl [Usz ; 
Pf]. 1816: Fa Mosár 30 xr [Kv; Born. IV. 
41]. 

Szk: sôtörõ 1636: egy so teŏrŏ fa mosar 
teŏreŏjeuel keszen [Siménfva U ; JHb Inv.]. 
1669: Egj sotŏrŏ fa mosar [Királyhalma NK ; Ks 
67. 46. 24a]. 1679: Só tőrő fa mosar, tőröstől 
nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János lelt. 
14]. 1734: egj sóóa tőrő fa mosar [Datk N K ; 
JHbB Fasc. Dl. — aAz eredetiben a javítás miatt 
bizonytalan az olvasati], 

famulus szolgadiák; elev servitor; Dienstschü-
ler. 1870 k.\1914: Szolga, famulus: olyan ta-
nuló, ki szolgálataiért ingyen lakást, tandíjmentes-
séget s más javadalmakat kapott. (1805. évi 
rendelet) [MvÉrt. 46]. 

famunka 1. ácsmunka ; dulgherie ; Zimmermann-
arbeit. 1777: Tartozik A . . Bogáti (!)a 

Patakon lévő Malmot Gáttal, fedéllel és egyébb 
Szükséges Fa Munkával tartani [JHbK X X X / 1 9 . 
- aAz A.v.F. Bogátán (SzD) lévő]. 

2. faépítmény; construcţie de lemn; Holzbau. 
1763: A kolozsvári tornyot is megcsapta egy szá-
raz-mennykő, sok kárt tett a famunkában a temp-
lomba is beférkezett s a többi között (a) prédikáló 
széket széjjelhányta [RettE 153]. 

famusta fapotyoló (szűcsszerszám) ; mai de lemn 
Holzmuschter. 1679: Egy el szökött, Illyés 
nevű szűcs egyet mása Fa musta nro 1 [Uz-
disztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 82 — 3]. 

famü 1. asztalosmunka; tîmplărie; Tischlerar-
beit. 1595: Aytok, Ablak ramak, egyetmas zwk-
seges fa mywektol fizetem Aztalos Georgynek f 
1 2 / - [Kv ; Szám. 6/XV. 51]. 

2. faeszköz; unealtă de lemn; Holzwerkzeug. 
1608: Rez Wass es fa miek Peter zamara [Kv; 
RDL I. 83]. 

famŭves kb. fa-feldolgozó mesterember ; leninar ; 
Holzarbeiter. 1571: Az Tarbonche Taligaknak fy-
zetesetwl Rendeltek eo k varoswl fl 8 zazatwl, Es 
annak chinalasara Minden fele fa Myweseket, eo 
k. Byro wram Rea Indíttasson4 az Alchok es egjeb 
fa mywessek megh Nem elegeznek az Nyolc pénz 
fyzetessel az Torboncza chinalassert [Kv; TanJk 
V. 3. 35a, 36a. — aElőtte kihúzva az Ereoltessen 
és a föléje írt Indichon szó is]. 1676/1681: Az mi 
kevés Lövő szerszám a’ várb(an) vagyo(n) arra 
légyé (n) szorgalmatos gondgyaa, hogi azok körűi 
ha mi ćppétes kivantatik aszt jó idejen megh ep-
petesse, vagi Kerekesek vagi Lakatosok, vagi fa 
művesek kívántatnak kőrnyűlőtte [Vh; VhU 665. 

aA porkolábnak]. 

fa-nádméztartó fa-cukortartó; zaharniţă de 
lemn; hölzerner Zuckerbehälter/büchse. 1850: 
egy szép müvü politúros fa nád méz tartó 7 vft 
30 xr [Algyógy H ; Born. F oszt. Ii]. 
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fanatikus ? felleg járó/lég vár-építő személy; fan-
tast; Phantast, Träumer, Schwärmer. 7770 k.; 
Soha életemben olyan három fantaszta emberrel 
nem volt dolgom, mint az a három kurir, meg is 
írám a guberniumnak . . . , hogy talán keresve kere-
sik a fanatikusokat a hozzám való kurírságra 
[Bethlenönél. II, 20]. 

fáuc 1. szegővas; falţ; Falz. 7747; Egy nyeles 
Vágó 1 Négy Fáncz 4 [Kv; TL 90]. 1812: Egy 
el kopot tetejű Fántz xr 3 [Mv; MvLev. Szabadi 
József kov. hagy. 11]. 

2. horony; scobitură, şanţ; Falz, Rille. 1822: 
(Az udvar) kétfelé nyillo rostélyos kapuja alatt 
fántzba felyűl rostélyba Csenálva vagyon [Nyárád-
sztanna MT; MvLev. 8]. 

rancilláskoriik ?kotnyeleskedik; a-şi băga nasul 
ín toate ; nasenweis sein. 1777: Ima. Januarii ter-
mináltatott volt ezzel az istenfélelem nélküli 
fiammal valo bajomnak eligazítása . . . nyolc egész 
nap dolgozván körülötte, 800 forinttal békéltetének 
meg . . . Még az az lusta Rettegi Zsigmondné is 
itten fanczillaskodott volt, mintha éppen őtet 
illette volna, olyan reménységgel volt. De az Isten 
megszégyenité mind az kettőt [RettE 373 — 4]. 

A címszó alapszavának latszr> székely fancilla tájszót el-
sőként Gyarmathi, Voc. 17, majd — valószínűleg innen — 
a Tsz sorolta he 'kicsi rongyos szolgáló, vagy szegény leányocska' 
jel-sel anyagába; az azonos értelmezésből ítélve, innen került 
át e szó a CzF-ba, majd az MTsz-ba is. Az AkCj — indokolat-
lanul forrásjelzés nélkül — szintén felvette szócikkei közé. 
Krizánál a Fanczilla gúnynévként szerepel [Vadr. 388]. Az 
EtSz szerkesztőitől — a megfejtési kísérletek ellenére — is-
meretlen eredetűnek minősített tájszóból továbbképzett igei 
származék csak Retteginél (1. fent i. h.) fordul elő; ott is egyet-
lenegyszer. — E szót Jakó kérdőjelesen 'lábatlankodik, ő-
gyclcg* jel-sel iktatta be szójegyzékébe [RettE 470]. — A 
kézirat nyomdára készítése közben Vigh Károly arra figyel-
meztet, hogy a szóban forgó igei származék alapszava az olasz 
fancilla — fanciulla 'leány; personna ingenna/inesperta; de-
bole, simplice' szóval [Zingarelli, Vocabulario della lingua 
italiana] azonosítható. Szerinte e kölcsönszó az Itáliában ka-
ton.iskodó erdélyiek révén kerülhetett a székelységbe, aligha 
a Tsz adta, hanem inkább 'kis idétlen/tökéletlen' v. gúny 'kis 
bóka'csirke, kis ártatlanság', ill. a belőle alakult igei szárma-
zók 'idétlenkedik' jel-sel. 

fancsika 1. foncsika 

fa-qémetcsap csapfajta; un fel de cep; Art 
Zapfen. 1811: Egy nagy fa német tsap [Mv; 
DLev .3 XXVIIIA] . 

fanemü faanyag; material lemnos; Holzmate-
rial. 1841: az egész erdőbe szerte széjjel el szórva 
találtatik Cserefa, hogy azon betsesebb fauemibe 
is a' Mlgos Udvar szükséget ne szenvedjen megkíván-
tatik az hogy a Nyilak le vágatásakor a meg 
hagyandó mag fák ha lehet mindég cserefa 's tsak 
annak nem létében sugár bükk vagy gyertyán fa 
légyen [Gyalakuta MT; EHA]. 

Ifanevelő fatermő; unde/în care erese copaci; 
holzbringend. 1736: Ezen erdőt ha Jó rendbe 
vennék szoros Tilalom alatt pásztoroltatnák egy 
Jo rendű Nemes ember Házát fávál belőlle alkal-
masint eltarthatná, mert Jo fa nevelő Erdő [No-
szoly SzD; Conscr. XIII . 1. 9]. 

fánk táj pánkó; gogoaşă; Pfannkuchen, Krap' 
fen. 1768: Fánknak valo öntőt réz forma 1 [Mezó-
sztgyörgy K ; Ks 23. XXIIb] . 7806; 3 fánkot 
meg ettem [Dés; Ks 186 Kornis Mihály naplója]-

Jóllehet a címszóra itt elsőként csat 1768-ből való adalék"* 
iktatunk be, az alább következő fánk-forma címszó előtag)* 
1681-ből való bizonyíték a szó korábbi erdélyi életére. 
még csaknem egy századdal előbbi adatolást vehetünk szåsaD* 
a tolófánk összetételben. Pl. 1595: Eôteödik tál etek tolio fa»*> 
2 Eytel vayat Tolio fánknak, veőttem [SzE 364. - L. 
e címszó al.] A szerk. kénytelen a címszó értelmezésére az 
délyben köznyelvi szinten is általános pánkó szót használt-
Egyebekben a címszóbeli alak és az erdélyi régiaégbeli fà**° 
(1. ott), valamint a máig élő pánkó közötti hangalaki viszonyt? 
és a szó eredetére 1. EtSz; SzE 361 kk; Nagy Jenő: MNy 
3 5 2 - 5 ; TESz. 

fánk-forma fánksütő forma; formă de tăiat 
gogoşi; Krapfen/Pfannkuchenform. 1681: 
Fánk formák négj [Utl 2]. 

íánkó fánk; gogoaşă; Pfannkuchen, Krapfeö* 
1595: Swtedtem( l) ket beles es fankohot. Az el eb? 
fel irt feyr lisztbwl czak az derczeie Maradót ** 
langiat ki wodtek (!) az el keolt 45 Twk Uiofl? 
Ment az belesre es az fankohra [Kv; SzE 364]; 
1597: Swtedtem ket belest es fankohot . . . 
Twkmony Ment az belesre es az fankohra . • • 
—/22 1/2 3 Eytel wayat . . . wŏdtem . . . keo** 
Ezekre Nadmysznek teob keolt el felienel ** 
belessre es az ket wdtaly fankora [Kv; Szál* 
7 /XIV. 65 Thomas Masass sp kezével]. 

A fan .- fánkó egymáshoz valo viszonyára nézve 1. a 
al. mondottakat, ill. az ott jelzett irodalmat. 

? fán-kötéses ' ?' 1604: Az Felperes keres 
Alperesen egy feore ualo kezkeneot egj 
keoteses® partat [UszT 18/35. - aOlv.: fán-köté-
ses ?. — Nagy Jenő téjékoztatása szerint 

Kszege* 
helyenként vmilyen sima kelmével bevont, roflg?' 
ba vagy papírba csavart fakarikára varrták * 
párta gyöngyeit. [Vö. KNépv. 375 1. 11 jegyzi' 

fánksütő pentru copt gogoşi; zum K ^ p í ^ 
braten bestimmt. Szk: ~ pléh pánkósütő bád<# 
edény. 1788.ĕ Egy vas nyeles görbe fánk suto pl̂ . 
[Mv ; TSb 47] * ~ réz pánkósütő rézedény. 
Egy fank súteo rez [Szentdemeter U ; LLt] ¥t ^ 
vas pánkósütő vasedény; vas de fier pentru coP 
gogoşi; eiserne Pfanne für Pfannkuchen/Krapf611' 
1793: Kotzkás Fánk siitö vas [TL Conscr.]. 

†ſü 
fánksütõ-forma pánkósütő-edény ; vas Peö J 

copt gogoşi; Pfannenform für Pfannkuch^í 
Krapfen. 1737: Fánk Sütő forma 3 [Br; Ap-
Apor Péter lelt.]. < 

Szk: pléh 1788: égy nyeles pléh fánk 
forma [Mv; TSb 47] * réz 1683: Ket 
fánk sŭtö forma [Utl]. 

|t 
fanos, ionos cu păr pe organele genitale; ^ 

Schamlgiedhaaren. Szk: jó ~ cu păr bogát r 
organele genitale; mit reichen/gut entwickdvj 
Schamgliedhaaren. 1724: Radnóti Susival ví\ 
dolgát sem láttam, hanem Susi beszélte nektr' 
h(ogy) Pekri mint akar véle bánni, mint kiseíge 
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• • • Susi a Szalmáb(an) is el bújt Pekri Ur(am) 
előtt ottis fel kerestette, ruhátis igért néki, és ha 
ejtzaka meg nem kaphatta, nappal is az házba bé 
szorította, úgy erőltette, én mondottam egy kor 
a kertb(en) Pekrinek, Ugyan Ura(am), nem szé-
gyenli é kgld oly tacskó gyermekhez® magát 
tenni. Erre Pekri Ferencz azt mondá, Annók nem 
tudod te azt, hogy Susi jó Csetses és fonos (1) 
s faxos Léány [Koronka MT; BK. - a A leány 
csak 14 éves volt]. 

A címszó a fan — nyj fon (MTsz) -s képzős szárm.; magá-
*ak az alapszónak a SchlSzj (1405 k) a 'pubes' értelmezést 
d̂ja. E latin szónak ugyan Finály rsalc férfi vonatkozásban 

ismeri 'szeméremtest' jel-ét, de nyilván ez nőre is vonatkoz-
tatható. — A háztartási alkalmazottként szolgáló gyermek-
Jeáayt nemi erőszakoskodásával gyötrő-kínzó Pekri kegyetlen 
"adásmódjáról szóló terjedelmes vallatás egy részlete a fenti 
szöveg. 

fantaszta felleg járó/légvár-építő (személy); fan-
tast; träumerisch, schwärmerisch. 1710 k.: Soha 
életemben olyan három fantaszta emberrel nem 
volt dolgom, mint az a három kurir, meg ís írám a 
guberniumnak (: amely ekkor szépen igazán cor-
respondeált vélem:), hogy talán keresve keresik a 
fanatikusokat a hozzám való kurírsága [Bethlen-
énél H, 20]. 1766: a püspök fehérvári udvar-
bírája, Sánta András, fantaszta csíki székely, kit 
18 a püspök úr Fejér vármegyei ordinárius vagy 
actualis assessornak is promoveált. Felesége szép 
asszony . . . az is szintén olyan fantáziával bír 
[RettE 199]. - L. még i.h. 366, 383; MNy LXI, 
1 1 2 (a szó történetére vonatkozó jegyzetekkel). 

fantázia 1. kb. szeszélyes gondolat; fantezie; 
^hantasie. 1754: N Enyedi Giras szék alkalma-
tosságával jelentettem volt, hogy az Kgld 
Battya midőn Egeresi Gondviselŏsegebŏl maga 
Fhantasiajabol minden ok nelkűl ell szŏkek az mi 
leveleit talaltam az kik magat es kglmeteket Con-
cernaltak egyben szedettem [Egeres K ; BLev. 
Gr. Mikes István lev.]. 

2. fellegjáró/légvárépítő észjárás/gondolkozás-
(mód); fantasmagorie; träumerische Denkweise. 
1766: a püspök fehérvári udvarbírája. Sánta 
András, fantaszta csíki székely . Felesége . . . 
szintén olyan fantáziával bír [RettE 199. - A 
teljesebb szöv. fantaszta al.]. 

3. kb. nyugtalan/szeszélyes gondolkozás(mód); 
gmdire agitată; launenhafte Denkweise. 1764: 
Nem mondom különben hogy helytelen fetsegesi-
ért, ollykor kedvetlenül nem szollottam a rosz 
embernek, de a mindenkor olyan mod(d)al eset 
meg, hogy abból tanulhatott volna, ha fantásiaja 
engedte volna, de a nekie ellenkezőt tanátsolván, 
midőn belém nem mértis kapni, eleget gazolko-
dott masokkal [Középlak K ; BfR]. 

4. kb. eszelősködés; rătăcire mintală; Wahn-
witz. 1791: (: óly elmebéli gyengeséggel vólt:) 
mikór Fántásiája réá jött; . . . úgy hógy többet 
vólt eszinn kiuűl, mint ép állapattyában . . ta-
pasztaltam még akkor is gyakronn fántásiáit, és 
elmebeli háborodásait [Mezősámsond MT; Berz. 
15. F. X X . 9]. 

5. nagy -Lja van kb. (önkívületben) félrebe-
szél ; a delira/aiura, a vorbi confuz ín leşin; phan-
tasieren, irrereden. 1734: Eddig mind volt remen-
segem Szegeny Felesegem(ne)k meg maradasahoz, 
de . . . nem ujult. Szombaton reggel njolcz orátol 
fogva Vasarnap njolcz oraig mind nagj phantasiaja 
volt Pherenesisnek mondgya az Borbelj [Moha 
N K ; Ks 99 Nagy Boldisár lev.] 

fantáziáz (önkívületben) félrebeszél; a delira/ 
aiura, a vorbi confuz ín leşin; phantasieren, ir-
rereden. 1799: egy . . . Aniska nevű Fraj rosz-
szul van, fantáziáz, a' Ház főidin, s egy oda vetett 
ágyban fekszik; de Nyavallya rontása volté? 
vagy nem? azt meg vallani nem tudom [Maros-
sztkirály MT; Berz. 9 Fasc. 74]. 

fantazírozik (önkívületben) félrebeszél; a delira/ 
aiura, a vorbi confuz ín leşin; phantasieren, 
irrereden. 1848 Ma egy hetitől fogva az Ipunk 

a' mejit, hátát fájtattya — nagy forrosága 
van — mi miatt szűnielen fántázirozik [Kőris-
patak U ; Pf Nagy Károly lev.]. 

ſántofánt viszálykodás; vrajbă, dezbinare, 
ceartă; Zwistigkéit. 7653 : De ez mind csak így 
marada a pán tolódás és fántofánt; hanem a tö-
rökös párt megsokasodék annyira, hogy egykor 
megfogának négyet a németes urakban a törökös 
urak, úgy tetszik hogy Huszár Pétert, Sennyei 
Pongráczot, Kornis Gáspárt, az egyik nem jut 
eszembe Immár pedig a németes urak fog-
ságban valának [ETA I . 5 8 - 9 NSz]. 

fántolódik veszekedik; a se certa; sich zanken, 
streiten. 1794 k i kerekedvén a házból az ud-
varra, Horvát Josef uram az udvaron; Bará-
tosi Josef uram pedig az uttzára, mindenik a 
kapu mellett lévén egy mással fàntalodtak, hogy 
ezen veszekedésnek te voltál az oka, de bizony 
te [Dés; D L t az 1799. évi iratok közt}. 1800 
Beretzkiné nem hogy el ment volna hanem tsak 
ott fántalodatt és nyakaskodott, hogy nekie 
tsak hogy minden képpen adják oda a' Tekerő 
levelét [Dés; DLt]. 

A címszó alkalmasint az osztrák-bajor eredetű pániolódik 
(eredetére 1. a TESz-t) ige hangalaki változata lehet. A két 
szóban jelentkező f~p hangviszony magyarázata olyanféle 
lehet, mint amilyenre a fánk, fánkó ćs pánkó esetében az RtSz, 
legutóbb a TESz az ott felsorolt irodalom tekintetbe véte-
lével utal A jel-t a valószínű egybetartozás feltevésével adtuk 
meg. 

fanyaloy kelletlenkedve/immel-ámmal eszik; a 
mînca fără poftă; mit Unlust essen. 1936 a 
Juhok is csak fanyalognak s még mindig fti szag 
lévén orrukba csak prédálják a jó takarmányt 
[Zsibó; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

fanyárs. E szk-ban: kalácssütő ~ kürtös-
kalácssütő fa; sul pentru copt cozonac ín formă 
de rulou; Baumkuchen/Prügelkrapfenwalze. 1654: 
Csinaltam . . . egy Kalacs sütő fa niarsat [Kv; 
AsztCLev. 51a]. 
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fanyél mîner de lemn; Holzstiel. 1677 : eöreg 
vas verő, ez most jó, csak tavaly készítteté újon-
nan az d(ominus) officiális, melynek is eöreg fa 
nyele közepin és végin eöreg vas abroncsok vágy-
nák, öszve szőrit tó láncz szemes két karikájával 
egygyütt [CsVh 50]. 1681 Vas Lapát fa nyeles-
től Nro 1 | Kisded vas horog fa nyelestől Nro 
1 | Virágos bort tisztito vas drotos serte, fa nye-
lestől Nro 1 [Vh; VhU 5 0 8 - 9 , 511—2, 530]. 
1761 Fa nyelre Csinált vass áso avadag 2 [Bra-
nyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 9]. 

fanyeles fanyelű; ou mîner de lemn; liolz-
stielig. 1681 Fa nyeles áso Nro 3. Vas Lapát 
fa nyelestől Nro 1 | Ploszka Bánya . . . Kóh 
mester keze alatt . . . vagyon itt: Őregli vas 
fogo ( mellyel az Kemenczeböl az őszve folyt 
Tüzes massa vasat ki vonszak: ) Nro 1 Ugian 
ezen szükségre valo, fa nyeles vas horog Nro 1 
[Vh; VhU 5 0 8 - 9 , 578]. 

fanyelű fanyeles; cu mîner de lemn; holz-
stielig. 1652 : két levélre hasi tot vasból csinált 
fa nyelev, Taraczk tisztito vas [Görgény MT; 
Törzs]. 1677: Vas verő ház.. .fa nyelű vas rúd kettő 
[Madaras Cs; CsVh 50]. 1782 Két ólvosó üveg, 
egyik Csóntós rámájú, másik fa nyelű [Nalác 
H ; CsS]. 1790 Egy fa nyelű Vágó Kés [Mv; 
MvLev. Boka Kata hagy. 2]. 1810 Egy csont 
nyelű beretva . . . xr 30 Egy fa nyelű beretva 
xr 7 [Mv; i.h.. Trincseni Mihály hagy.]. 1820 
egy más hasonlo Ferslogba az asztali ekesség 
egyik része egy arannyal futatott ezüst poharat, 
Egy ezüst kávé fa nyelű Ibriket [Szászvessződ 
N K ; Told. 19]. 1823 Egy nagy fanyelű hé-
lébárd [BK Inv.]. 1836 : Egy fanyelű nagyobb 
ágy melegittő [Kv; Pk 3]. 1837 Két füles véső, 
egyik vas, a' más fa nyelű [Hsz; HSzj füles-véső 
al.]. 1848 : Egy Nyeles Szűrő 1. Egy fa nyelű 
Vagdaló bárd 1 [Szászerked K ; LLt]. 

fanycreg şa de lemn; Holzsattel. 1765 Ket 
Puszta fa Nyereg [Kóród K K ; Ks 19/I-hez]. 
1810 Egy hitvány fa nyereg . . 5 xr 53 
Egy puszta fa nyereg Rf 1 xr 41 [Mv; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 14]. 1824 Egy töltött 
nyereg . . . , és négy fa nyereg [Dés ; Újfalvi Samu 
hagy. 1]. 1849 Két puszta fa nyereg . . . Egy 
oltska puszta nyereg [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 
1850 : egy töltött magyar nyereg — egész nye-
reg készlettel kantárral 30 vft. egy más töltött 
nyereg, egész készlettel, 12 vft 30 xr egy darab 
fa nyereg 1 vft 40 xr [Algyógy H ; Born. F. IiJ. 

fanyírõ-olló metszőolló; foarfecă de grădină; 
Garten/Astschere. 1765: Fa Nyirŏa ollo [Kóród 
K K ; 19/1. 6-hoz. — ^Valószínűleg nyírő- nek 
olvasandó]. 1813 Fa nyiro ollo [Veresegyháza 
AF; Told. 181. 

fa-oka (török) fa-űrmérték; oca de lemn (u-
nitate de măsură turceascä din lemn) ; (türki-
sches) hölzernes Hohlmaß. 1699 : Hitván Kom-

pona köveivel edjutt nrŏ 1. Fa oka vas goty0-

bissával edgjűtt nrŏ 1 [O.csesztve AF; LLt Gyu-
lai i László lelt.]. 

faolaj untdelemn; Baum/Olivenöl. 1576 Vas 
lagitas. Ved igazan özue soot, agiagot, Mezet , 
Hagymat es fa olayt, Tördmeg es kend be welle 
az vasat, fwch (így) l meg io erőssen, es hog? 
Meg fwlt, hadmeg önmagatol hwlny es Jo lagy 
lezen [Nsz; MKsz 1896. 3 6 8 - 9 ] . 1582 : Marci 
14 Eperiesi Gergell witt fa Olajt kett Ionon Toſ-
dara fizettem f - d. 50 [Kv; Szám. 3/VIH-
9]. 1583; 20 Marcj wettem az haranghoz es 
orahozy kylenczett feli fontot, fa olayott f ^ 
[Kv; i.h. S/IX. $]. 1595 Vettunk hozzú Mar-
tontol hitwa(n) fa ólait az harangok zwksegef® 
lib. 1 1/2 p(ro) f — 50 | Iöuenek az Lengyel 

király követenek, az Apat Wrnak elöl küldőt 
szolgai Vöttem . . 1 font Riskassat p(eſ) 
d 8 És ahoz Lengyel módra 1/4 fa olaiat p(eſ) 
d 12 [Kv i.h. 88, 188 -9 ] . 1620 : Egy tonn»' 
avagi egi eőregh palaczk fa olaytul f — 
Egi tonna len mag olaitul f — /25. Egy tonoa 

mak olaitul f - /25 [KvLt vegyes 11/69 Vect-
Tr 14]. 1676 Item vásárlott egy átalag f a o l a j a t . 
melyben volt harminczkilencz oka, vévén 

oki-
ját 30 ó pénzen [Utl]. 1684 Egy Brassai 
embertűl vöttŭnk egj Kantár Fa olajat I 
Fa olajt egy Ampolnaval [Utl]. 1715 : Fokad# 
ellen. Lencsét és meg hámozot almát erőssé0 

őszve kel főzni és szitán által verni Fa olaja* 
kőzib(e) tenni, hogy mint valami hig ir olly30 

legyen azzal kell kenegetni [Szuszia H ; 
K f l -

1724 semmi fű szerszám nincsén sem nádméz, 
sem kavé, sem faolaj sem Czitrom lev [Nyújtás 
Hsz; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 1794 (Vett) 
fa alajat Rf - //51 [Mv; DE 3]. 1805 Vette* 
két butélia fa olayatt per 45 [Tresztia H ; & 
109 Vegyes ir.]. 1806 : Vásárolt fa Alaj^ 
2. 24 [Mv; Ks 34. VII]. 

Szk: barabancia(i) 1802 : 10 butelia Extſa 

f(ein) barabantia fa Olaj 11 RF [Déva; Ks 120 U1-
8]. 1841: 6 font Brabantiai faolaj 12 Rf [Kv ' 
Born. F. Via]. 

faolajos 1. (fa)olajjal készített; preparat cU 

untdelemn; mit Baumöl zubereitet. 1585 J ő ^ 
Lypparol egy Czhyauz . . . Vaczhyorara 
lat attam esmet czliyukat fa olayos lewel a 

fa olay d. 3 [Kv Szám. 3 / X X I I . 71]. 1590• 
Masyk tal etek volt 3 Schyuteo hal Cb*' 
naltattam fa olajos leuest alaya. Fa olay * 
d. 6 [Kv; i.h. 4 / X X . 41]. 1595 Waczora1* 
paranczola D. Alphonsús hogy az Wr záma^ 
hozossok fügét, Tengeri szelőt, és Mondola mag0 ' 
mert böitelnek, mint hogy pünköst Estj v*l 

1. fa Olaios leúest czjnaltattam, ahoz teng*p 

szelőt hozottam p(er) d 6 [Kv; i.h. 6 /XVU* 
178 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1625 : 
rangot fa olajos leuel d. 31 [Kv; i.h. 1 6 / X X # \ 
165]. 1719 Az Peftisről . . . Minden Reg^ 
kiváltképpen az Gyermekek Diobelet, vagy 
dola belet, vagy Magyarot, es Fűget egye0 
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elsőbben, vagy valami Sáfrányos Fa hájas, fa 
olajos boros Czibret [Ks 54, 84 Medica instructio]. 

2. (fa) olaj tartó ; vas pentru păstrat untdelemn; 
zur Aufbewahrung des Baumöls. 7687 Egy 
Faolajos fedeletlen palaczk Egy Bádog fa olajos 
Palaczk [UtI]. 1732 Találtunk . . . tizenkét fa 
olajnak való üveget . . , ismét két fa olajos éve-
get [Kv; Ks 40. XXVIIIc] . 1789 : Egy fa Olajos 
pléh Edény 10 Kupás Rf. 1 [Mv; ConscrAp. 
33]. 1814. : Egy Fa-olajas Aufsaz 59 Lott 3/4 
Neh(ezék) [Kv; Born. IV 41]. 1841 Két fer-
tályos faolaj as Üvegek [Kv SL]. 

faolajszín sárgás-zöldszín; măsliniu; gelblich/ 
olivgrün, olivenfarbig. 1805 4 Sing Faolaj Szin 
lUichenbergi Poszto [Mv Told. 74]. 

yszr 
Iaola]szinü sárgás-zöldszínŭ; de culoare míis-

Ünie; olivenfarbig, olivgrün. 1717 Fa olaj 
színű kis mente [MNy X X X V I , 198]. 1767 
Gubernátor Groff Kornis Sigmond Vr ő Excel -
lentiája kőntőssei . . Égj Fa-olaj színű Bársony 
egészen Nusztal prémezett, 's béllett hoszszu 
Mentéje [Szentgerice MT Ks 21. XVIII . 78]. 

taolajtartó. Csak e szk-ban: ~ karafina fa-
olajos (üveg) palack; carafă pentru untdelemn ; 
Karaffe für Olivenöl. 1839 Egy kisdég faolaj-
tartó karafina [Kv; Pk 3]. 

faóra ceas de lemn; Holzuhr. 1714 Négj Napi 
Csontos4 óra Magneskö tökkelb s egj fa ora 6// — 
{Nsz/Fog.; REkLt II. Apafi Mihály hagy. 23. 
- aE szó betoldva. bA tövei utólagos javításával]. 
1787 Egy falra való régi fa ora Hí 2 [MvLev. 
4 Nagy György hagy. 4]. 

Szk : rézkerekü ~. 1805 Égj Falra való Réz 
Kerekű Fa ora [A.jára T A ; BLt 9]. 

fa-oratóriiiiiiocsku fa-imaház; casă de rugă-
ciune din lemn; hölzernes Bethaus. 1754 A 
puszta templom mellett egy kis faoratoriumocs-
ka és egj fából való haranglábon égy harang 
is vagyon [Dengeleg SzD, ETF 107. 28]. 

? íaorrŭ fahegyű; cu vîrf de lemn ; mit hölzer-
uer/Holzspitze. 1807 fa tábláju oru vékony vasú 
ásuk [Körtvélyfája MT; LLt]. 

faorsó fus de lemn; Holzspindel. 1817 Égy 
fél 

vétőrlő xr 3. 4 fa orso gyapatt fonallal xr 35 
[Mv; MvLev. özv. Simonffi Joseffné hagy.]. 

faoszlop gerenda; griudă de lemn; Holzsäule/ 
balken. 1656 Kapu felet való fa oszlopokon 
allo fel hazaczka [Doboka; Mk Inv. 5]. 1677 
Ki 

jöven immár az vas verő házból, vágynák 
deszka héjazat alatt kőből fel rakva két lyuku 
vas futató kemenczék no. 2 ; ezek felet való hé-
jazat hat fa oszlopokon áll [CsVh 51, 53]. 1679 
Festekből csinált, fa oszlopoko(n) állo, tornyos 
váraczka [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
lelt. 106]. 1681 : Szegelet Bástya . . . Az Tornacz 

fa oszlopokon állo volna, de mind alsó padlasat 
s oldalat is ighen el pusztították | Csűr. Ez földb(en) 
ásott fa oszlopoko(n) állo [Vh; VhU 502 — 3, 
620]. 1821 Az Udvar hátulsó részin vagyon 
egy nagv Szin Fa oszlopokra tsinálva fa tserép-
pel fedve 20. öl lioszszusagü (!) [Görgény MT; 
Ks 79. 222]. 

fa-öntözőkártya stropitoare de lemn; hölzer-
ner Gießkübel. 1814 Pléh őntŏzŏ kártya Tötsé-
rel 1. Kis fa őntőző Kártya 1 [Vessződ NK ; Told. 
18 gr. Toldalagi Kata lelt.]. 

fapad faállvány/talapzat; piedestal/stativ de 
lemn; Holzgestell. 1756 Ujj vastag Só ŏflŏnek 
való fa pad [Nagyrápolt H ; JHb X X X V / 3 5 . 
17]. 

fapadlás deszkapadlás; pod de scînduri; Bret-
terboden. 1670 Malom ház az kŏ padnal 
az fa padlasra megyen fel egy rosz eot lepczeöjj'ű 
fa gradicz karja nelkűl [Középlak K ; Wass]. 

fa palack vas de lemn (pentru lichide) ; Holz-
flasche. 1593 teoreok János Jowaibol a ky 
Registralva vagion ezek a Waros zamara valók 
. . . Egi feize. Ket kichini nyas. Egi eöregh fa 
palack [Kv; Szám. 5 / X X . 167]. 1594 Az Vár-
beli hazakban ualo Inuentarium Az Nagi 
Pinczeben Vágjon Oregh fa Palazk No. 1 [Somlyó 
Sz; CU 78/7. 22, 26]. 1601 Fa kwpak nro 5. 
Fa palazkok eggyk ejteles io, az 3 alabvalok 
nro 4 [Kv; Aggm. A. 41]. 1637 fa palazk szyavs-
tol ielen n 9. Eokeor szara* palazk sziastol n 2 
[Ebesfva; UtI — *Elírás szaru, szarv. h. ?]. 1679 
Czitrom viznek való, abroncsos, kőzep szerű s 
apró fa palaczk nro 12 [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János lelt. 8 2 - 3 ] . 1693 egy fel ejteles 
fa Palaczk Egy harmad fel ejteles uj fa Palatzk 
| Egy ket ejteles fa Palatzk . . . Egy fedeles ón 
kannacska [Ne; Doblev. 1/38. 9 - 1 0 ] . 1758 
Egy fa puskapornak való palaczk [Br; Ap. 5 
Apor Péter lelt.]. 1787 Egy kupás fa Palatzk 
Dr. 121 Egy fertállyos fa Palatzk Dr. 8 [Mv; 
MvLev. Nagy György hagy. 3 — 4]. L. még 
MNy X X X V I I I , 131. 

Szk : abroncsos ~. 1627 Egy Abronczios fa 
palaszk d. 10 [Kv; RDL I. 132] * lapos 
1685 e. : Szász sebesen Piheni (!) Peter Uiam 
Házánál vadnak Egy ládában lapos 
fa palaczkok, tangyerok tokostol, kupak, poha-
rok, es apro kártok [Borberek A F ; MvRK Urb. 
1 8 - 9 ] nagybányai 1756 Egj Nagj Bá-
nyai fa Palaczk [Somkerék SzD Ks gr. Bethlen 
Imre lelt.]. 

fapálca bot ; baston; Stock. 1714 Egy fa 
Palcza meg aranyozott keozötskekkel fa 
futralban, inellyn(e)k a' gombja Cseh országi 
Szegletes Adamas köbül való fl. Hung. 8 [Nsz/ 
Fog.; REkLt II. Apafi Mihály hagy. lelt. 6]. 

fapántos cu balama de lemn; mit hölzernem 
Gebinde. 1636 : az malom haz . . . három oldala 
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boronafa, az egyik keŏ lo syndelies, kett sza-
kaszban ualo. Aytaya felszer fa szegzeos sarkas 
es pántos [Siménfva U ; JHb Inv.]. 7687 Ezen 
nyári ház alatt vagyon egy keő pincze, melyre 
is nyilik egy paraszt fűrész deszkákbul csinált, 
fa sarkos, pántos, de vas retezes és fős, fél szeres 
öreg ajtó | Ennek az háznak pitvarábul nyilik 
egy pusztás keő kémény allyára csak fél szeres 
fennyő fákbul faragott, fűrész deszkákkal bérlett, 
fa sarkos és pántos ajtó [CsVh 90]. 

fapénzű numai ca nume de familie; nur als 
Familienname: cu monedă de lemn; mit hölzer-
nem Geld. Szn. 1565 Anderas Litteratus de Dees 
alias Fapenzew [Kv; TJk 1. 59]. 1567 Andreas 
fapenzw [Kv; TJk 101. — Uo. még többször 
így!]. 1570 az vram kezes fa penzw Andrasnak 
[Kv; TJk III/2. 140b]. 

Ennek a Fapénzű Andrásnak v. vmelyik rokonának fele-
ségére vonatkozhatik ez a kijcgyzés: 1568: fa penzwne [Kv; 
TJk m/1. 229]. 

fapeszlek faholmi; piese de lemn.; Holzzeug. 
7839 Egy viseltes, de meglehetős allopatban 
lévő vasas talpú szekér hozzá tartozó minden 
fa peszlekeivel, és kerék kötö lántzával edgyütt 
| Két szántó eke, viseltes ugyan, de még hasz-
nálható vasaival és hozzá tartózó minden fa pesz-
lekeivel betsültettek tizenket Rftokra váltóba 
[Kv; Ks 73;. 55]. 

fapiac piaţa de lemne; Holzmarkt. Hn. 1876 
Ha a belső-közép-, vagy belső-magyar-utczán 
végig megyünk a Fapiacra11. A Fa piaczon tüzi-
és épületfát árulnak [Kv; Pánczél 9 - 1 0 . — aE-
lőször 1865-ben említik az adalék idézése nélkül 
(KvTel. 43)]. 

fa-pikli falapocska; plăcuţă de lemn; Holz-
pickel. 1808 Uj Ágy Kaputziner Fa piklivel® 
Rfr. 8. Uj ravasz tartóstól Rfr. 1. Kereszt Sroff 
xr. 12 [Kv; THf puskaműv. - aAlább Uj 
Kaputziner Ágy Fa piklivel xr. 12]. 

A jel-re nézve 1. TESz pikkely al. 

fa-pikszis fa-szelence/dobozka ; cutioară de lemn ; 
Holzbüclise. 1789 : fedeles fa Pixis Rf 1. xr 20 | 
festett Fa Pixisek mellyekben orvosságok tar-
tatba) k Rf 14 xr | fa Pixisben réz apróság Mér-
tékek Rf 2 xr — Spárga tartó, fa Pixis aranyos 
Rf 1 xr — | 2. Pilulă aranyozo 's ezűstezö Fa 
Pixis Rf xr 10 [Mv; ConscrAp. 8, 4 2 - 4 ] . 1790 
Pixisek. Egy Franczia aranyas Fa Pixis 1 . . . 
egy Fekete Papiros Pixis 1. Palma Győker Pixis 
1 Fog Tiszto (!) Poros Fa Pixis 1 [Királyhalma 
N K ; Ks 67. 46. 24c]. 

fa pince pivniţă din lemn; Keller aus Holz. 
1681/1748 : téj, és tejfell tartására epitetétt jo 
uj fa pintze [Balázsfva; KvAKt Mss 236]. 1815: 
egy Fogado Ház . . . egy rosz fa Pintze alatta 
[Virágosberek SzD; Ks 77. 19]. 

A címszó nyilván fa-oldalú, -mennyezetű és esetleg -pad-
lózatú pincére von.; az ilyen pincék falun még nemrégiben 
is Erdély-ezerte közönségesek voltak. 

fa-pincetok (italneműs) palackszállító/tartó re-
keszes faládácska; lădiţă de lemn compartimen-
tată pentru transportarea buteliilor/sticlelor; höl-
zerne Kiste in Fäclier geteilt für Flaschen. 1768 
Régi rosz üveges pintze tok 5. Fa pintze tok 1 
[Mezősztgyörgy K ; Ks 23. XXIIb] . 

fa-pisztolytok toc de lemn pentru revolver ; höl-
zerne Pistolentasche. 1810: ö t fa pistoly tok . • • 
xr 42 Háram pistoly tok forma xr 13 [Mv; 
MvLev. 19 Trincseni Mihály hagy. 19]. 

A pincetok szó beszt-i szász lelt-ból 1599 óta adatolható 
[L. Nagy Jenő: NylrK XII, 202]. 

fii pohár pahar de lemn; hölzerner Becher. 
7598 weottem 5 legelt kiben wizet hoztak . 
f— /40 5 fa pohart f- / /15 [Kv; Szám. 8/V. 113]. 
7777 1 Százas Fa Pohár . 5//40 [Ap. 5 Apor 
Péter lelt.]. 1740: Fa kupa, fa pohárokkal egyűt, 
nro 17 [Hermány U ; Ap. 5 Apor Péterné lelt.]-

Szk: körtvélyforma 1702 : Az 1698 eszteii-
döbéli számadáskor béirt bonumys az B : Céhnek 
meg vadnak az két kőrtvély forma fa poháro-
kon kivül mert azok el tevelyedtenek [Kv; Aszt-
CJk 45] Xr összejáró 1692 Vagyon egy oszve 
jaro kettős fa pohár [Kv; AsztCJk 12]. 

fa-porozó fa-tintaitatópor-tartó; nisiparniţă de 
lemn; hölzerner Streusandbehälter. 1838 : Egy 
nagy fa kalamaris melynek fenekén aligha a’ 
károsított neve nincs felírva; és egy újabb magos 
fa porozó [RLt 0 . 1 nyomt. körözőlev. Mike Sándor 
ellopott ingóságai]. 

faportéka 1. faholmi; lucruri/obiecte de lemní 
Holzsachen. 1797 A Tőmlecz kőrűl lévő vas, 
és fa portékák Harniincz Négy lábra valo 
Bekó vas [Szu; UszLt XII . 87]. 

2. fiikészület; dispozitiv de lemn; Holzvor-
rielitung. 1821: A Kő pad Bel és Víz kerekekkel 
es minden ahoz tartózó 1": eszkŏzlo (?) porté-
kákkal 100 Rf [Uzon IIsz, BLt II. 11]. 

fa puska puşcă de hölzernes Gewehr. 
1711 1 Fa Puska / / l l [Brassó, Ap-
5 Apor Péter lelt.]. 1805 játzodtunk fa puská-
kat és kardakat keszitettűnk [Dés; Ks Kor-
nis Mihály naplója]. 

fa-putiua fabödön; putină de lemn ; Holzkiibel-
1837 : Egy kisded fa Putina [Dés; DLt 526/ 
1838]. 

far 1. fenék, ülep; şezut, fund; Hinterteil, 
Hintere. 1570 : Karaznay János vallya . • 
Isthwan vayda . . . kezdy zydny az Azzont* 

Besthye lelek kwrwa ezen eleh Neh Jeoy, 
mert le vágom (!) az farodat [Kv TJk III/2-
58 *„kyral balintne“-t]. 1581 : valamely dra~ 
bant az czegernel* talaltatyk eó kegmeü vonassa 
leli es három palczaval vtesse megh Az farát 
Az tanachy haz elót [Kv; TanJk V/3. 244a. — 
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*A szeszes italt korcsmároló házakra cégér hívta 
fel a figyelmet. bTi. a városbíró]. 7590 ; Albertt 
vgj vaga hatra az szekerczewel vgj talala farba(n) 
[UszT]. 1597: a zolgálo hoza az etket az aztalra en-
mondek neki, te leány amint az farod s az hasad al 
tenallad giermek vagion [Kv ; TJk VI/1. 82]. 1599 : 
az azzony veztegh fekzik, es az legeny Georgy 
az faratt eoteogety kibeol en akkoris semmith 
iott nem remeilek [Kv; i.h. 364]. 1600 Erzen-
gyarto Leorinczne Margith azzoni . . . vallia . . . 
az Ablakon nezek be.. .Jen Zabo Martont ez Dayka 
liasan lattam akyvel fogwa vagyon az faratt 
valtigh mozgattja vala [Kv; i.h. 489]. 1630 
Eo Magatol az Leantol aztis hallotta(m) 
hogj eoneki mind el laposodot az fara, addig 
niomottak az Gróf szolgai az ejel [Mv; MvLt 
290. 198b]. 1639; az aszoni kj jot eyel s az ge-
rezna alat be vitte eotet s le fekut az vra melle 
kúuol az farat kj vetette az legeni vgy tótte megli 
uekj [Mv; MvLt 291. 198b]. 1701 : Kasa Sára, 
kurvasaggal adattatvan ki igert fara valcsagáért 
ket bárányos juhokót [Vécke U ; Ks 90]. — »,,Pekri 
Ur(amna)k Simon Márton nevű bírája]. 1751 
Ezen Deliberatumban Itéltetet poena redimal-
tatott 25 farára ütött páltza ütésékkel [H; Ks 
62/5]. 1758: Nagy Pénteken ki jöttünk a' Templom-
ból, kiálla az úttzára . . . Kotsis Ferenczné, es az 
akkor Templomból ki jött sok emberek előtt, 
uttza hallottára ugy kiáltozta, fenyegetőzve ujjai-
val feleje intve [: más kezét s.v. maga farára 
korsó fŭl modgyára téve: ) pirongatta, ülyen 
szókkal: Várj meg, várj meg te szép Aszszony 
mert meg tanitlak, ha meg tudlak tanitani, 
hogy az Uram útán vetetted magadat [Betlen-
sztmiklós K K ; BK. Christina cons. jobb. Emerici 
Érsek (33) vall.]. 1805 utaztam és annyit lava-
goltam a’ Ngod bajáb(an) hogy a' faramis majd 
petrificalodott [Dés; Ks 94. Thuroczy Károly 
lev.]. 1820 a Báró ha tsak fekvő beteg nem volt, 
Aszszonyos volt, engemetis mástis meg lapoga-
tott egy ŭgyŏs fŏzője lévén sokszor Szemem 
láttára meg lapogatta a' fárát [Aranyosrákos 
TA; JHb Fasc. 48 Vitán Józsefné Pantzi Juci 
(32) zs vall.]. 

Szk: ~òa lő. 1752 sötét, kődős űdő levén 
a’ puskát utánna sütém, meg akarván ijeszteni, 
de nem akaratombol farb(a) lőttem Láttam 
hogj némelj Selétek a' tomporáját meg sértet-
tették, némeljek peniglen a' tomporajáb(an) mégis 
maradta (na) k [Abosfva K K ; Ks 8. X X I X . 32] 
X: ~ba rúg. 1760 : egy Dosa Mihály nevü mak-
falvi derék jo s addig szép respectusu emberhez 
csapta magát . . Macskási Krisztina . . . leánya 

ment volt férjhez . Földvári Ferenc fiá-
hoz. De farba rúgván, adta magát ez is a Dósa 
Mihály fiához s mindaddig együtt laktak mig 
a szentszék kétfelé vetette őket [RettE 105. 

L. még i.h. 132, 365]. 1799 : (Bérese) falba 
rúgván a Groff Ur Ŏ Ngă szolgálattyát, minden 
hir és engedelem nélkül elszökvén, magát Titt. 
Szabaszlai György Úrhoz recipiálta . . szolgá-
lattya mellé nem akar állani [Mezőcsán TA ; 
Ks 65. 44. . 1846 : engemet Contrektusunk 

ellenére falba rugót [Dés; DLt 479. — Mindkét 
kijegyzésben a falba olvasat ellenére feltehető, 
hogy a nagyjából azonhelyi képzésű l és r cseré-
jével vagy szépítő szándékkal alakult és úgy 
került a szövegbe l-es alak] Xr ~ ba/~on üt. 
1599 latam hogj egi darab feyer faual wte az 
eggiket az másik hogi meg vere az leant el 
futamodek hajtolag farba wte [UszT 14/39]. 
1644 : az ember . . . az balta nielevel farban üte 
s mindgjart le deöle az gjennek [Mv; MvLt 291. 
401b]. 1687 : Enge(m) az Falunkba(n) le vonatott, 
Hadnagy Vr(am), edgyet útőtt, az faromon . . .fl 
de . . . enge(m) bűntelen vert [Kisgoroszló Sz; 
GramTr VIII. Gencsó Thamás (40) vall.]. 1693 
Magyari Mihály farb(a) űte s azt monda hogy 
azért űtelek megh hogy emlekezel rea mert itt 
az Uram széna fuvinek vagy retinek határa ennél 
a kőrtvely fánál [Cege SzD; Wass. Kocsi István 
(35) vall.] * vmit ~ával lel ' V 1568 Mate de-
ák Iacab, fass(us) e(st), hogy eo ezt hallotta 
feyerwary Imretol hogy am fel akazthatom vala, 
Praiko Mijalt, de had iarion chiak a bestie kurua, 
a szyw vago bizon meg latia a bestie kuruafy 
hogy a mely kamoka szoknyát a' felesege a fa-
raúal lelt, bizon ra kolty az perre [Kv; TJk III/1. 
238. — Alkalmasint a szóban forgó asszony ki-
kapósságával kapcsolatos a nyil.]. 

2. az állat hátulja; crupă (partea de dinapoi 
a animalelor); After, Hintere. 1570 : Borbara 
Katangh Gryerne . . . vallya, hogy lattha Mykor 
az Gywlay Myhal zolgaia Az lo farára veotte 
fely az Erzen Jarto Balint fyatt [Kv; TJk III/2. 
164]. 1600 Latam a keözbe hogy az lo farara 
esek az menteis [Usz; UszT 15/141]. 1680 : Nem-
zetes Suki Pál es Mihály Uramek Praedikatora 
Kőrőspataki Peter vr(am) . . . egy Barna szőrű 
lovát kinekis az fel űlŏ felől valo farán szilvási 
belyeg vagyon el lopták [K; RLt 1]. 1747 
az katonak azon embert az kancza farára 
fel ültették [Szentbenedek SzD; Ks 27. XVIIb]. 
1782 Kodrián György . . . jővén Brásdról, a 
Lova farára vette ide valo Oprián Iosát [Bu-
kuresd H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1838 : sötét sárga 
paripa . . . a farán is sokféle csiradáju (!) bélyeg 
látszik [DLt 93. nyomt.]. 1840 : fakós pej-szőrü, 
3 esztendős ló a' bal-farán egj újj és egészen nem 
esmersző béjeg [DLt 860 nyomt.]. 1843 a Darua 

szinte észre vehetetlenül a farából Bittzent [Dés ŝt 
DLt 622. — *ökörnév]. 

3. vminek a hátsó része/hátulja; partea de dina-
poi; Hinterteil, Rückseite. 1590: (Vettem) Az 
Taliga farara egy keotelet d.10 [Kv; Szám. 4/ 
XIII]. 1592 k.: megh hiaztotta vala az haz farat 
Peter kowaczy [UszT]. 1617: az haz faranal En 
Engedelmembeól kerteolt vala Gal Mihalj [Mv; 
MvLt 290. 25b]. 1647: Az Istálló fara mellett 
vagion egy kilencz Táblából allo Lugosos, veteme-
nyes kert [Nagyteremi K K ; BK 48. F. 16]. 
1742: egj kŭpűs kut az pincze faránal [Backama-
daras MT; Born. XIV. 10]. 1746/1831: (Egy 
fetske farkulag nézve valo hellyetske tóldódik azon 
nyilak farához [Szentdemeter U ; Told. 38]. 1786: 
az allodialis Szőllők Lábjában a mező nevezetű 
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Szöllőnek fáránál [Nagypacal4; EHA. - k é -
sőbb: Érszőlős Sz]. 1828: A Templom farán kí-
vülről a tetejin egy kettős vas kereszt [Szent-
demeter U ; Told. 39]. 1847: Mind a Nagy mind 
a Kis Bonto farának bé taszító, és tartó rudjai jok 
[Dés; DLt 316]. 

4. bütü, vég; capăt; Ende. 1775: Nobilis Fran-
ciscus Bodo Senior de Karatna . . . fatetur. Mi-
dőn . . a gyuladásra érkeztem a Felső Csűrnek 
a felső fara égett [Karatna Hsz; HSzjP]. 1804: 
A Csűrnek edgyik farát el bontván meg kellett 
fordíttatnom [Ádámos K K ; Pk]. 

O Hn. 1591: Nádastó fara [Melegföldvár SzD ; 
SzDMon. V, 161]. 1622: Farkút [uo.; i.h.]. 1627: 
az giepw fara feleol való fele [Galambod MT]. 
1634: Az To mellet az Faro(n) [Betlensztmiklós 
KK]. 1643: az Keller faron (sz) [Désakna]| Vag-
vanyfar [Néma SzD ; SzDMon. V, 242]. 1643 u.\ 
1770 k.: Pratum in Kisravaszos far [Légen K]. 
1669: Az Sak molna faron [Mezőbánd MT]. 7670/ 
1752: az Horgas Faron az Rakottyásban [Tancs K]. 
1671: Borzik faraba egj föld [Csíkfva MT]. 1672: 
Nadas faron az Nagy feold [Szentgothárd SzD]. 
1673: az faron [Szabéd MT]. 1676: az Reszegh 
faran fel az Czipkcs faron [Körösfő K ; EHA, 
KHn 66] ) Az Bűdős kutt farán [Radnót KK]. 
1683: Az Juharos faron [Balla Sz]. 1687: Az Botos 
Faraba(n) [Veresmart TA]. 1692: Gyertyános fa-
rába(n) egy darab irtovany [Várfva TA]. 1699: 
Sákod Faránn [M.zsákod U] | Cserefarban [Sik-
lód U]. 1701: Iszlo faron, egy föld ... az mely 
Istvand farra megyen veggel [Vadad MT]. 1712/ 
1784: A Ropo farán Béntze Bértze alatt [Galam-
bod MT]. 1715: Az Csemete farban [Pólyán TA]| 
In loco Behanfar [Ördöngösfüzes SzD]. 1728: 
Az Erdő faronn [Komjátszeg TA]. 1729: ŭver 
faron [Bő MT]. 1732: A Nyires tetőn a Sej faron. 
Az Köves Aj faran (sz) [Páncélcseh SzD]. 1740: 
A Farban [Sztána K] | Edes Mező Dombjának az 
felső farában [M. gyerőmonostor K] | Az Észak 
Faran [Inaktelke K]. 1744: Sákod farán [M. 
zsákod U]. 1746: A Faron [Póka MT] | A Ha-
lom faron [Borsa K]. 7750 k.: a' Istandfarrol fel 
járó földek betűje [Vadad MT; VK]. 1751: 
Szakadás fara [Désakna; SzDMon. III, 247]. 
1754: a borsos hegy kőzőtt a farban [Csomafája 
K ; BHn 61]. A' Veréb erdő Farán (k) [Szucság 
K ; Hn 254] | A tekenős faránn. A Tőgy faronn. 
A Szilos faránn [Erdőcsinád MT] | A Kati Hegyi 
Farán [Sáromberke MT] | A Malomfar mellett 
[Felsőtők SzD]. 1759: A’ Mái Faron [Zovány Sz]. 
1774: az odal faron [Mezőbánd MT] | A Nyir fa-
ron [MezőVeresegyháza SzD] | az őri farban [Ko-
lozs]. 1791: Jó Léány Bértzin ki járó úttal, melly a 
Faronnis keresztül mégyen [Szentlászló TA]. 
1792: Kerülő Faran [Tűre K]. 1798/1812: a Borz-
lik faron [Nyárádsztmárton MT]. XIX. sz. eleje: 
A' Farann [Szabéd MT]. 1804: A Borsos völgy 
faronn [Bagos Sz]. 1810: a Farann [Melegföldvár 
SzD]. 1815: Bornás Talpataka Fara [Liszló Hsz]. 
1822: A Szeredő Tartománya kezdődik a’ Szeredő 
pusztája környékin és menyen hátra a’ Tálpataka 
faráig [Szacsva Hsz; HSzjP]. 1832: A’ Disznó 

hegy Faron lévő Tábla [Tasnád Sz]. 1836: A 
Faran [M.péterlaka MT]. 1837: Kis udvarnak 
Függője Farán [Szék SzD]. 1844.Ě A' Keszűi fa-
ron [M.szovát K]. 1855: A' Sósfaron [Torda]. 
1865: Garda far cserjés [Zilah]. 1874 k./1906: 
Borzik far [Csíkfva MT]. 1864: Ebesfar (sz, szö) 
[Kál MT; Pesty, MgHn XXVIII , 107a]. - A 
jelzet nélküli adalékok az EH A-ból valók. 

fárad 1. fárasztja magát, kifárad; a se obosi; 
sich abmühen/bemühen. 1729: Hogy a böjtöt 
könnyebben tölthessem, esmét el fordultam vala 
fáradni inkább, mint vadászni, mivel éppen sem-
mi szerencsénk nem lön [Somlyó Cs; Ap. 1. gr-
Haller János gr. Káinoki Borbárához]. 1809: a' 
Káros Gazdais hitét letészi azon, hogy fáradva és 
izadva jött haza a kantea [F. rákos U ; Falujk 44]. 

2. fáradságosan/üggyel-bajjal megy vhova; a 
se osteni/duce undeva; sich hinbemühen. 1594: 
Zabo Andrasnak . . . hogi lonaraa faradoth három 
vagi negi vttalis attam f 2 [Kv; Szám. 6/VI. 14-
— a Szásziónára (K)]. 1595: Biro Wram ŏ kme 
az töb pallér Wrajm(m)al hozzam faradúa(n) be 

tért, és enniek hatta ökme liogy mindennap kezj-
czek [Kv; i.h. 6/XVIIa. 23. 117 Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1653: Bocskai . . . igen kegyelmesek 
vette, hogy annyi földről látogatni fáradtak* 
[ETA I, 95. - a1605-ben a mv-i követek Kas^ 
sára]. 1695: T. Zabolai Uramnakis meg izente a' 
kapitány hogy ket feleseges Nemetet szallit rea, 
szükseges keppen 4. magammal Gyalub(a) fárad-
va(n) a’ Gubernátorhoz ŏ Nghoz költettünk flor-
3 [SzJk 294]. 1719/1724: még gondolatomban 
sem volt hogj most ilj rut időben ide fáradgyak 
[Torda; JHb XIV/6. 59]. 1735: (A pénzért) Kö-
rösi Is van Uram (na) k magának, vagj Emeberinek 
kellene utánna faradni [Dés; Jk 253b]. 1747: 
Conjuratorokra Kolosvarig és onnan Tordára fá-
radván fl hung 44,,20 [Torda; TJk III. 182]. 

3. fáradozik; a se strădui; sich anstrengeii/ 
bemühen. 1596: Mint hogj Kegd ez eleottis enne-
kem io akaró Vram Volt Enis nem akarok kegd 
ellen semmiben faradnom [Radnótfája MT; 1>ál-
lj. 1598: Amely varosunkbely Attiankfia (!) mos-
tan az hadban bochyatattanak . . . amiolta oda 
faradnak, az olta fogwa fel vetetet Adayok legyen 
haladásban [Kv; TanJk 1/1. 323]. 1606: matias 
uram azt monta hogi Attiamfia marton way ki 
sokat kel Énnekem faradnom Ezerta [UszT 20/ 
211 ,,Fabian marton Keczietib Zabad Zekel" (28) 
vall. - aTi. lóért. - bKésőbb; Kecsetkisfalud U]; 
1629: enis eöt úttal uittem Kolosuarra Deuai 
Ista(n)t s igen sokat farada s teöruenkeőzekis irette 
[Mv; MvLt 290. 175a]. 1640: Malomban1 lakó 
Kathona Marthon az Eccla intese szerent fa-
radot, kereste0 sok helieken, tudakozta is, válla-
tot is felelőlle [SzJk 49. - a Málomban (SzD). 
bElszökött feleségét]. 1691: 6 kigjelme teliecsege 
Szerent igjekezik Farodnj [Mezősámsond MT' 
Berz. 55. 41. S. 22]. 1727: Sok esztendeje miolt* 
ezen Joszag(na)k dolga periclitalodik bizonyod 
expeditioja és kőlcsége nem lévén a Familiá(na)k, 
nem lehet hogy némellyik része kölesen és fárad-
gyan csak [Déva; JHb XLII]. 1740: kinszerit-
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tessék fáradni és költeni [Dés ; Jk]. 1759: az Divi-
sionk szerint edgjüt kel kŏtenŭnk faradnunk* 
[Albis Hsz; BLev. — * A peres ügyben]. 1766: 
akár mennyit kŏltsen, akár mennyit fáradgjon 
soha . . nem acceptalom, mert most olyanért 
költ, fárad, perel, mely tulajdonam énnekem [Tor-
da; TJk V. 330]. 1767: eleget faradtunk köl-
tettünk ezen dolog alkalmatosságával [Udvar-
fvaMT; Told. 44/38]. 1848: (A) büntetéspénz-
nek két része a commonitás cassájában tétessék, 
a harmada pedig aki annak utánna jár, fárad, azé 
legyen [Jenőfva Cs; RSzF 266]. 

Szk: ~ vki mellett (vmilyen dologban). 1629: De-
kany Istuan igirt pénzt Szabó Gieőrginek, 
hogj faradgjon s teŏrekedgiek mellette az pénz 
megh szerzesben [Mv; MvLt 290. 175a]. 1700: 
Senki akkor nem ellenzette Farkas Máté Uramatt, 
és nem mondotta, hogj ne fáradgjon az oláhok mel-
lett [Mindszent Cs; Bál. 85]. 1711: minden ket 
ember egj egj juhot ada Kaszoni Kiralj biro uram-
(na)k azért hogj eö keglme faradot uj falu* melét 
[BCs. — aKászonújfalu] Xr ~ vmibenjvminek az 
elintézésében. 1586: az Menykeo megh Wtwen Giut-
wa(n) az Torniot, sokat faradtanak az Epitesben 
[Kv; Szám. 3 / X X I X . 17 Gr. Diósy városi not. 
kezével]. 1592: Heltai Gaspar vallia . lát-
tam hogy weres Iakab Nagi Janossal egi arant 
faradott az falnak chinalasaban [Kv; TJk V / l . 195]. 
1629: monda azt István Deák Uram hogi ne adgia 
Isten azt neke(m), hogi az en atyamfiayt ki ta-
gadgiam en abol az jozagbol, mert en mostis 
azoknak akaratiokbol farradok eben az dologban 
es valamikor az en penzemet kit ezert adok ha 
megh alkhatunk es faratsagai<m me>gh fizetik, 
ki adom rezeket az jozagbol [Msz ŝt Borb. I]. 
1680: Sándor János uram fárod az én dolgomban 
hogj kiszabadullyak [Göröcsfva Cs; CsVh 83]. 
1738: mikoron nem a' Város dolgában fárad, 
akkor azok tartoznak procurálni* [Dés ; Jk 499b — 
500a — A hadnagy bort a vendég prokurátornak] 
•fc ~ vmivel. 1673: Az Szőlő őrőksegeknek 
dolga felöl . . . lön az osztozo felek kőzött edgj 
kis controversia, akarvan az idei termését el venni 
mindenik Szőlőnek közönsegessen az két reszesz 

az harmados penigh contralvan, mint hogy ő 
faradott, es illyen erőtlenségébennis ŏ gondosko-
dott volna eddegh velle [Kv; RDL I. 154]. 

4. fut- ~ fáradozik; a se osteni; sich die 
Müke machen/bemühen. 1597: oly fogyatkozasban 
volt az zeginy Elek Ianos, hogi senki semmit 
ne(m) biz wala rea, mert sockal volt ados, hanem 
azután thúdom hogy ez mostany megh hagiot 
relictaiawal addig futanak, faradanak hogi esmet 
ele vewek magokat [Kv; TJk VI/1. 13]. 1697: 
I(ste)n őrizen sőt ijel napal melletek futok fáradok 
oltalmazom [Szilágycseh; BK. Kűmives Gergely 
Bethlen Gergelyhez]. 1720: az Urak is eleget fut-
nak, fáradnak, költenek az Várasért [Torockó; 
Tlæv. 8/4]. 1764: Szétsi Ferentz valami búzát 
ki vivén az udvarból . . . erette ö futott faradott 
belé hogy kezességen ki vehesse [Bögöz U ; IB]. 
1775: az Attyátis szomorgatván, és keserűséggel 
illetvén, Attya mellett nem futott, nem fáradott, 

Javait nem szaporította [Vadad MT; VH]. 1823: 
az világon minden Ember azért fut, fárad és nyug-
hatatlankodik, hogy mind annak valami hasznát 
is lássa, és láthassa, és senkiis ok nélkül, és ingyen 
másért futni, fáradni, nyughatatlankodni, és perel-
ni nem tartozik [Mocsolya Sz; SL]. — L. még 
RettE 1 0 4 - 5 . 

5. kimerül, elgyengül; a se istovi/epuiza, a slăbi; 
müde/erschöpft werden. 1589: Lattiak varosul 
az sok per patwart es hozzw ideigh valo faradast 
a' keossegh keózeót a' successio dolgaban Melyben 
a' procuratorok epwlnek vgya(n), de az keosseg 
farad, es Apad [Kv; TanJk 1/1. 115]. 

fáradalmas (vmiben) fáradozó; trudnic; müh-
sam, mühselig. 1854: Fiatalságom óta mindig 
fáradalmas és tevékeny életet folytatva, mostani 
tétlen napjaimmal sehogy sem leheték képes 
kibékülni [Újf. 4]. 

fáradás fáradozás, bajlódás; osteneală, trudă; 
Bemühung. 1581: Megh ertettek eo kegmek 
varasul Az Viczey Thamas adossagayert My nemo 
nagy faradasa legien es bantasa Biro vramnak 
[Kv; TanJk V/3. 246b]. 1585: megh tekintwen 
Az Reghy Attiainknak faradasat es gondolkodását 
az Juhoknak ky rekesztese feleól . . ., Azon wege-
zes Maraggyon megh . . , hogy . . . harmad ezten 
Napigh ez Waros hatarabol mindé (n) ember 
Akynek Iulia vagyon A hatarbol, ky wigye vagy 
el Aggyá [Kv; TanJk 1/1. 12]. 1756: Hadnagj 
Szűcs Ávram mint hogj ezen Dévai taxalistaktól 
köteles bé szedni a' pénzt, és az Udvarb(a) admi-
nistrálni, faradása recognitiojáb(an) régi usus 
szerint fundusa censusa szokot Condonaltatni 
[Déva; Ks 101]. 

fáradgat 1. fáradságosan/üggyel-bajjal mehet 
vhova; a se putea osteni/duce undeva; sich hin-
bemülien können. 1758: én az én gabonának 
(!) aratását ell nem hagyom, mert én ide héjába 
nem faradhattam [Sztina v. Nyárló0,; Mk III. 
XXIV/464. - aKésőbb Kékesnyárló Sz]. 

2. fáradozhat; a se putea strădui; sich bemühen 
können. 1605: nem kóvetek terhet hogy teobbet 
ne múnkalodgia(m), mert nem faradhatok [UszT 
19/2]. 1775)1802: A Fatigiumnak refusiojaval . . 
az Mlgs Inctus Urak nem obnoxiáltathatnak, 
eleget faradhatván magokis a Causajaknak Defen-
siojában [BSz; JHb LXVII/148]. 

fáradhatatlan fáradatlan, lankadatlan ; neobosit; 
unermüdet. 1631: szerelmes liwtòs tarsom . 
Zadori Ersebet Aszszony . ennekem Isten utan 
illyen szörnyű nyavalyamban faradhatatlan Day-
kam es nyughatatlan gondviselőin volt [Szent-
margita SzD ; Told. 26j. 1735: eo Keglmek Instan-
tiajak meritumi in Considerationem jővén . . . , 
kivált Néhai edes Attyoknak Város körül Veghez 
Vitt sereny forgolodások és fáradhatatlan szol-
gálattyak (így!), s az edgyik Instansnak remelhető 
hű kedves szolgálattyais fen forogván, kivan-
sagokat a Nemes Tanáts megadta [Ne; DobLev. 

44 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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1/161]. 7854: kedves Feleségem . . . tŏbszŏri hu-
zomos ideig tartott terhes betegségeimben, arán-
tam tántoríthatatlan, és valóba példátlan hivség-
gel, ragaszkodással, éjjeli nappali kitartó nyugha-
tatlankodással s fáradhatatlan gondoskodással 
viseltetett, ápolt, és dajkált [Kv; Végr.]. 

fáradhatatlanul lankadatlanul; neobosit; uner-
müdet. 1790: ez is kőtelességibe(n) áll a' Pász-
tornak hogy a mikor a Szőllő kezd érni a Kutyáktol 
és Madaraktol Puskával Ostorral, Tsergettyűvel 
Serényen és faradhatatlanul őrizze [Karácsonfva 
MT; Told. 76]. 

fáradó 1. kifáradó, fáradékony; care se oboseşte 
uşor; leicht ermüdend. XVIII. sz. eleje: Az melly 
lónak hoszszu a' Siklája, hirtelen fáradŏ [JHb 17. 
10]. 

2. futó- ~ lótó-futó, fáradozó; străduitor; fu-
schelnd, sich bemühend. 1785: Petrus Szőts 
fatet . . . jo futó fáradó volt Néhai Jantso János 
. . . feleségivei edgyütt, mert mind Lovakott 
Szekerekett ügyibe valokott szerzettek [Kvh; 
HSzjP]. 

fáradozás 1. fáradságos munkálkodás; efort; 
Bemühung, Anstrengung. 1660: Mi ekkedig tel-
lyes tehetsegŭnkel, eronkel, es faradozasinkal, az 
haborgasoknak le csendessitésére, e' szegény ha-
zának meg-maradasara igyekeztünk [LLt]. 1670: 
Nemes és Vitézlő Sárosi György hivŭnk . . . , ugy 
remenlyűk hogy talám ennyi hoszas ideig való 
faradozása utan nyugodalmas életet . accep-
talni fogna [Wass. fej.]. 1700: Meg tekintven 
ezert, Ecsedi Mihály vr(am) egj testver Eocsé-
(ne)k Ecsedi András vram(na)k ŏ kglmenek eő 
kglméhez mutatót igaz attjafiságát es sok rendbeli 
bajoskodásában hűseges segittsegét es fáradozását 

(a) szanto földeket adá Ecsedi András 
vram(na)k [KCsl 3]. 1726: Minden ezen Causa-
ban Meg kivantato fáradozások költségesek [K; 
JHb XLII/123]. 1782: Melly sok törődéssel, 
kőlcséggel, fáradozással lehetett Mlgos Nagy Asz-
(sz)ony Anyám ő Nagyságának arra menni, hogy 
azon Falu a Fiscale Regestrumbol ki vétessék . . . 
aztat bajos volna elő számlálni [Dés; Ks 21. XV. 
33 gr. Komis Zsigmond gr. Komis Istvánhoz]. 
1821: Köszönöm baráttságos fáradozását, melyet 
tett a' Kakasdi* erdo nyilatskák fáinak el adásában 
[Ne ; DLev. 3. X X V I I I A . - aKakasd MT]. 1863: 
leányom körűlemi faradozása és ápoltatásom 
által elismerésemre érdemet szerzett [Kv; Végr.]. 

2. bajlódás, fáradság; ostenealá, trudă; Mühe. 
1807: minthogy Árestáltatásom miatt nem árul-
hattam magam, szekerem és Lovaim fárado-
zások füstbe ment [SzU; UszLt ComGub. 1753 
u.]. 

fáradozik 1. fáradságosan munkálkodik; a se 
trudi/osteni; sich die Mühe geben/abmühen. 1584: 
Dengler Lukachne . zeoleobe Jart es ot farado-
zot [Kv; TJk 4/1. 254]. 1666; sokat fáradazat 
[Abafája MT ; Told. 21]. 1799: Anyám is fáradazat 
dolgozat [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1816: A' 

Kajanelli és Besáni nyavalyának meg akadályoz-
tatásában) fáradozott Thot András ur [Déva; 
JHb Jósika János főisp. ir]. 1850 k.: Ezen mesze-
lésben erőssen sokat fáradozott Egyházfi Ifjabb 
Téglás György [Szucság K ; RKAk 99]. 

2. (vmilyen ügyben) forgolódik, buzgólkodik I a 

se strădui; sich befleißigen/beeifern. 1581: Miaţ 
hogy eó kegmek faradoznak varasswl, az fwstolg0 

taplót megh oltany, keryk eó kegmet Biro v r a m a t 
is hogy az kozonseges bekesseget gondolwan le* 
gien kegies Indulattal mínde (n) dologba, es a2 

haborunak le szallitassaba ne chyak ellent öÇ 
tarchio(n) de vgia(n) segichyseggelis legie(n) [ £ v ' 
TanJk V/3. 240b]. 1597: Attam az Varos zolgai* 
nak Mierthogy sokat faradoztak lo es zeker kercsa1' 
egiebetis sokat fútkostak [Kv; Szám. 7/XII. 132-
Filstich Lőrincz sp kezével]. 1598: eo kgme bi*° 
vram munkalodot es faradozot kiralybiro, es Ta-
nachbely vraimmal egyetemben az harminczad 
lewelenek megh zerzeseben [Kv; TanJk 1/1. 326]-
1666: Ilyen rosszúl lén vége dolgunknak, mely 
dologban fáradoztam öt esztendeig [AMN 92]. 
1678-1683: ősömtől marat ket agrol levő ^ 
szagocskamat, nem fogiattam edegh, hanem • •' 
szaporgatasaval farodoztam [Ks Kornis Gásp^ 
kezével]. 1711: Penteki szolgák . . . az adózásból 
nem immunisok hanem felire Contribualnak e$ 

Urokkal edgyűtt az N. Szek szolgalattjaban fára' 
doznak [Somlyó Cs; Born. X X X I X . 50 Csík* 
és Kászonszék tisztei és rendei]. 1717: mű aze1* 
Sokat tŏrekettűnk es fáradoztunk az migh beke3* 
segre vehettük Peterfi Uramot [Kőrispatak 
Pf.]. 1772: az Bánfalvi Málé és Borso prosperál 
oja mellett sokat fáradoztanak dolgosok utan ja1' 
tanak és Pallerkodtanak mig felvehették és b 

takaríthatták, azért leg alább fáratságokra magok' 
(na)k meg tarthattyák [Sárosmagyarberkesz $ z t ' 
LLt]. 1782: Valyan Veress Sámuel Uram a' 
ductio . dolgában, és állapottjában járt, 
tőtt és fáradazatt legjen é? [Torda; K W vkJJ 
(Veress Sámuelt) a' Productioban meg tsak nem 15 

hallottam fáradazni | Veress Sámuel . . . a' 
ductio dolgaban nem hogy fáradazott volna, oe 

nem is tudta, mire való legjen [uo.; KW]. 17° 
Fattyú Todor Jobbágyképpen Szolgált • •' 
mint egy három esztendőktől fogva . . . kezde ^ 
az Mlgs Uraság Szolgálattya alol ki Szabadulb^ 
tásra töröködni, eskettetvén abban fárodo^jj 
[M. fodorháza K ; EsztMk]. 1800: reggelis 
fáradaztanak az esküttek, és akkor fogták el * 
Kelemen Albert szolgáját [Torockó; TLev. ^' 
1814: ej jel nappal a Nságod boldogságát igyeţjf 
zem es abba faradazok [Nyárádsztbenedek 
Told. Miss. 6 Barrabás István lev.]. - L. 
RettE 75. , 

Szk: vmi felől 1621: Eo kemek Tanac^ 
az reánk Imponált Zaz zamu Darabant feleol e 

meg zerzese feleol faradozua(n) ben voltak4 [£v,í 
Szám. 15b/IX. 187. - A Köv. a tanácshá^. 
való meg vendégelés költségeinek fels.] ¥c 
iránt 1765: Én is a többi között itten az 
luban Polgár lévén, az Falusi Birónak, más ? 0 ^ 
gár Társaimmal edgyŭtt sokat jártunk, fáradod 
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ţunk, ez reánk repartialt Tyronak ki állittása 
iránt, de azt Semmi képpen nem effectuálhattuk 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; EsztMk Vall. 14]. 
1801: el kelletvén menni Tordára a' F.K. 
Guberniumnak a' Tekintetes Tisztséghez utasított 
rendelésének, ki vétele, vagy is ki irattatása vé-
gett mivel sokat faradaztunk a' Tisztekhez 
más levelek(ne)k meg tudakozása irántis, ottan 
kelett mulatnunk egy egész napon, 's két Ejtzaka 
hálnunk [Torockó; TLev. 5. 7] vmi után 
1632: elegetis faradozank utan(n)a de ne(m) ta-
lálok fel . . . az mikor hirre tŏttek hogi el veszet 
az marha [Mv; MvLt 290. 90b]. 

fáradozó 1. fáradságosan munkálkodó; care se 
ostenesc/trudesc, ostenitor, truditor; sich bemü-
hend/die Mühe gebend. 1818: a' Himlő oltásban 
fáradozo Physicusok(na)k 1 Rfr. 5xb(an) Chirur-
gusoknak 37 1/2 krokb(an) meg határozott napi 
Beteket az arra rendeltetett Copulationis Fundus-
bol, az ülető Tiszteknek assignatioja, és hiteles 
Bizanyito Levelek mellett, azt legitimálván . . . 
pontoson és tökéletesen kifizetni el ne mulassák 
[Kv; RLt gub-i dekrétum más.]. 

2. (vmilyen ügyben) forgolódó, buzgólkodó; 
străduitor; sich befleißigend/beeifernd. 1780: 
Diurnumak akár Bíráknak, akár más közönséges 
Város dolgába faradozó személlyeknek nyoltz polt-
ra lészen, egy napra [Torockó; TLev. 9b]. 1821: 
Az Ekklésija bajábo fárodazo Emberek [MezŐber-
genye MT; MvREmLt]. 

fáradozott care s-a străduit; um etw. bemüht. 
1816: A' Kajanelli és Besánia nyavalyának meg-
akadályoztat ásáb(an) fáradozott Thut'András Ur, 
a’ Maros bojongása miatt, már hat napoktól fogva 
ki nem mehetett ottan lévő betegeinek látogatá-
sokra [Déva; JHb Jósika János főispán ir. 45. 
ftBesán, A. és F.kajanel H]. 

fáradság 1. (testi) fáradás, fáradalom; obo-
seală; Mühe, Abmühung, Strapaze. 7600; Hentz 
Ambrus Loaj faratsagaba(n) adattak . . . ö kk: 
Tanaczúl fl. 5 [Kv; Szám. 9/III. 33]. 1618: noha 
nem kevés munkával, gonddal, fáradsággal lehe-
tett, mindazáltal válogatott szolgálatra való ma-
gyar vitézeket küldöttünk Ngodnak [EOE VII, 
486. A fej. Micline vajdához]. 1661: De talám 
azért nem jutott eszedben, gondolád, nem fiókád, 
hanem fátád leszen; az is enyém leszen, én fá-
radságomnak munkája, nem tied [TML II, 176 
Teleki Mihály Veér Juditnak]. 1764: onnan uj-
jabban fel menni kettős fárodság [Mv; Told. 5]. 
1857: a sok fáradtság meg ártott volt; égy hétig 
hevertem ágyba reomatismusos hidegleléssel [Dés; 
Üjf. 2 id. Pataki Dániel lev.]. 

2. fáradságos munka; muncă obositoare; müh-
same ATbeit. 1590: Az my Biro Vram Vtozory 
kewansagat nezy az hazanként lakó gazdaknak 
megh hűteltetessebe{n), Lattatik eo kegmeknek 
Igen zokatla(n) dolognak lenny es veghetetlen fa-
ratsagnak [Kv; TanJk 1/1. 123]. 1595: Biro W. 
hagya hogy az 2 Napra az 2 Mesternek mellyek 

Malom latnj mentenek volt adgyak költsegekre 
és ez mostanj faratagokért Egynek d 40 [Kv ; Szám. 
6/XVIIa. 1 2 1 - 2 ifj. Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 1701: Hogj penig fáracsága és szólgálattia 
a Meszarosnak heiab(a) ne légjen, minden hói-
napra rendelyen Kk tíz tiz forint fizetést néki 
[UszLt IX. 77. 31 gub.]. 1739: Fagarasi Jóseff 
atyánkfián (a) k sütöségi faradságáért kivánt 
reflexióval lenni a Nms Universitas, Cum Metr. 
Tritici 2. ~ kettővel [Dés; Jk 509a]. 1774: Né-
mely Szegény ember Vészen is fáradsága után 
annyi beneficiumot, hogy esztendőt által házát 
nagjobbára abból el tartya [Kászonjakabfva; JHb 
sub K 1/29]. 1780: csíktapolcai primipilus, Ger-
gely Péter tőn ilyen feleletet: én nekem az egész 
jószág külső és belsőkkel feles pénzemért jött 
kezemben, s nagy fáradságommal, költségemmel 
a belsőn épületeket tettem [Taploca Cs; RSzF 
228]. 1815: azon sok reparatiokra, melyeket azon 
Telekre kel tenni sok fárattság kívántatik [Sza-
mosújlak Sz; Végr. Rátz Déniel lev.]. 

3. fáradozás; osteneală; Bemiihung. 1570: Tw-
laidon kolchegewel Mwkaiawal (!) es faratsagawai 
Hogy ha kedig’ valamiképpen meg' nem otalmaz-
hatna Kemeny Istwant es az ö maradekit az 
felliwl meg' Irt Joszagban Thehat az Summát 
Tartozék meg Teretenye Kemenj Istwannak [Ba-
lázsfva; JHb XX/51]. 7577; Megh ertettek eo 
kegmek Biro vram eo kegme az feyedele(m)teol 
hozot walazt, eő kegmetól lo Newe(n) weottek 
munkaiat faratsagat [Kv; TanJk V/3. 141a]. 
1580: addig az mig az Eo költségét faratsagat kez 
pinzwl meg Nem fizetik es nem refwndallyak az 
meg Neueztot (I) Katalin azzony es Keserw Já-
nos addig az Eo portioiokat meg Nem addya 
[Pókafva AF; JHb XXVI/8] . 1590 k.: Az kws 
zena fwuet . . . az teob vrajmnakis faratsagokba 
adtak vala [Szu; UszT]. 1640: Makfoluaban es 
Annak hatariban egi Chiuniaza neuw Erdót 
vólgiet az A edes Attia, maga faratsagaual es hi-
tiuel recuperalt hozot meg [Mv; DLev. 5]. 7663/ 
1695: Thuri Ferencz Uram(na)k . . . edes Atyahoz 
illendő jóakarattal, Szolgalatai, melette valo farat-
csagal es oltalomal volt [Hsz; Borb. I]. 1680: Ja-
kab János egj földet adot vala Cserei János uram-
nak egy vetésig, azután kérvén a földet, hogy bo-
csássa vissza az feoldet Cserei János uram, s nem 
bocsátá mondván Cserei János uram : az én fáratt-
ságomért hát mi lenne [Göröcsfva Cs; CsVh 84]. 
1682: Az Bornak sepreje . . . faratcsagokra legyen 
az Bor Birake [Dés; Jk 18b]. 1730/1792: Etzken 
András Uram . kívánván meg hálálni sok rend-
béli fáradságokot, tészen ily állandó Testa-
mentumot Nemzetes Barthos Márton Uramnak és 
Feleséginek* [Albis Hsz; BLev. Transs. 34. — 
*Köv. a végr.]. 1758: tudom hogj az fiak ej jeli 
nappali farodtságokkal ŭgjekeztenek az Atjok 
mellett gjermekségektől fogva [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. 1778: Holló Simon ut actor pretendálja, 
hogy az attya, néhaji Holló Lőrinc . . . az leányá-
nak, kisebb Botár Andrásnénak Hollo Zsuzsan-
nának . . . földeket adott által birodalmában, me-
lyek leánt nem illetnek, . . . Holló Zsuzsánna . . . 
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a possessiojának ideitől fogva költésemnek, fárad-
ságomnak refusiojával restituálja [Taploca Cs; 
RSzF 227]. 1807: ha az Istennek még továbbis 
tettzik életemet nyújtani, töbre is véres veryté-
kemmel esendő munkás fáradságain utan akarok 
terjeszkedni [Kv; Incz. XII . 3a]. 1809: nyilván 
és déli nap fénynél világosabb az panaszoltatak-
(na)k (!) cselekedettyek . Törvénytelenségek 
meg kívánom hogy Instantiam Szerént költségem 
fáradtságom s fájdalmam meg fizetése mellett 
prosequaltassanak [Szu; UszLt ComGub. 1665-
höz]. 1845: Melyek igy lévén ezen igazságtalan 
kereset alol Balog Istvánra rovando egy mél-
tatlanság büntetésivel költsége fáradsága meg 
térítésével leendő feloldoztatását tisztelettel kéri 
a' bépanaszolt [Dés, DLt 591]. L. még RSzF 
104, 118, 226, 2 6 0 - 2 , 264. 

Szk: ~ra kér (vkit). 1786: kedves Barátom 
egy kevés fáradságra kérlek, kérlek ottan levő 
Boraim közül jegyez ki két hordo bort a kortso-
marosom kezibe liogy árulja [Bolya N K ; IB gr. 
Toldi Zsigmond gr. Iktári Bethlen Sámuelhez]* 
~ot cselekszik fárad. 1797: ezen Lakatn(a)k Kolt-
sát a Szomszedn(a)k Moses Gyŏrgyn(e)k adtam és 
kértem hogy tselekedgyék annyi fáradtságot hogy 
minden nap egyszer vagy kettszer Nezze meg 
azon Hordokat [Banyica K ; IB. Gombos István 
lev.] -fc ~ot tesz fáradozik. 1769: az Csiki Lakosok 
az marliadŏgi és Pestis miat bé rekesztve lévén. 
Gabona és so dolgában, nagyon meg szŭkösköd-
tek azért nemcsak meg engedte a Mlgos K 
Gubernium, sŏt positive porontsolja, hogy 
mindenféle Gabonát Sot vigyenek jo Passus mel-
let a csiki kö keresztnél lévő Liniára adni kell 
a gabonát pénzért, ugy liogy magok bé menetelek-
kel téjendŏ fáradságokis meg fordulhasson [UszLt 
XIII . 97]. 1802: nem lévén felejdékeny az Urnák 
eddig is érettem tett fáradságaival: töltetem most 
ezen az héten egy átalag jo korodi bort fűszer-
számokkal űrmesnek el készitve [Kóród K K ; 
Ks 101 Kornis Gáspár lev.]. 1817: a molnárnak 
Tulajdonai, maga tévén réájak a kőlcséget, és 
fáradtságat [Ördöngösfüzes SzD örmMuz. 8]. 

Sz: nejnem sajnálj aj szánj a a (költséget) ~ot. 1643: 
Veres istvan Uramis nem szauvan maga költségét, 
faratsagat azon reg tűi fogva el idegenedet eőreökeős 
Jozagok(na)k kiváltásában es recuperalasaban nem 
keves szorgalmatossaggal munkálkodott [Doboka; 
JHb 111/70]. 1659: mégis szolgalo(m) ha Faradt-
sagat nem szánj a [Marosvécs MT BK. Kemény 
János lev.] | Az Markos Falui* joszàgot pediglen, 
mivel az en edes Uram Mihalcz Mihály Ur(am) 
egy nihany idŏtol fogván való sullios betegsegem-
ben, mint igaz házas Társa embernek bócziŭlet-
tel gondomot viselte ejeli, nappali faratsagat mel-
lettem nem szanta en <is> háládatlan nem akaruàn 
rolla lennem, az mi abban az Joszagban az en re-
szem hagiom es Testálom az Uramnak eő ke-
gyelmenek [Altorja Hsz; Borb. I. aHsz]. 1689: 
kgd eieli nappali faracsagat ne szanya hanem jojon 
be mert sok tékozlás uolt szegény hazamnal 
[Nagykászon; BCs]. 1702: En Csicso Keresztúri 
Torma Clára . . . Mioltátol fogva edgyűtt vagyok 

én az én édes Urammal, eő kglme én tőllem, és az 
én kevés Joszágomtol, és egyebemtől se költségit, 
se fáratságát nem szánta [Hosszúaszó K K ; MbK 
97]. 1748: Midőn lettünk vólna v. Hunyad 
várossában Nemes vitézlő Ifjabbik Vdvari János 
Vram . . . lakó Házánál; ez okon . . . hogy eo kgyl* 
mét fekvő beteg ágyában meg látogatnok, jelente 
minékünk és egyszersmind kére is bennünket, 
hogy ne Sajnálnók fáradtságunkat egy kis írásban 
le téjendó Testamentaria dispositioit annotálnod 
[Wass] sem ~ át, költségét nem szánja. 1615: 
sem faratsagunkat, keoltsegwnket nem szántuk, 
hogj az kwlseo Hatalmas Feiedelmeknekis Orza-
gunknak kedues allando bekessegett, szerezheS-
swnk [Gy; Törzs. Fej-i remá. Usz-hez] % 
se/sem költséget, se/sem ~ot nem sajnál. 1829: A^ 
egyesület Tagjai tobb Nemes Aszszonjsáţab J0*' 
tévői pedig, Kolosvár Várossának, háláadatasaö 
meg ismérjük, tsak nem minden renden lévő L*' 
kosai kik minden elö adandó alkalmataasággal 

sem költségét, sem fáradságat nem sajnállana* 
az Intézet elö segéUésére [Kv; BLt 12 d o l o g h á z 
nyomt. szám.]. 

4. bajlódás, vesződség; trudă; Mühe, Plage-
1580: ez walya* puzta regtul fogwa(n) . . . 
Nagisaganak Báthory Christofnak . . Tabiaya* 
hozzw per follyassal sok költségűéi faratsag^a 

kerestettette ott es ventülaltatot Egy felöl & 
Nagy Kerekyb patronúsok altal®..., mas fel?1 

penig az Eormenzekessy patronusokd altal 
kafva AF ; JHb XXVI /8 . - *Olv. Válya v' 
Vája v. Vaja ? ; elpusztult település lehet; a szefk* 
nem tudja helyzetrajzilag rögzíteni. dNagy kerék 
később O.bogát AF, az azonosításra 1. Iczkovi*5 

59. cKöv. a nevek fels. <*A Nagykerékkel tőszoű1' 
szédos örményszékes név szerint felsorolt birt°' 
kosai. Köv. a nevek fels.]. 1591: oly e p p w l e t e 
akarnak eo kegmek az viz zabad menesere chinal' 
tatni®, hogi az varosnak keueseb faratsagara eS 

keoltsegere legien [Kv TanJk 1/1. 166. — 
nyőfából]. 1619: Ezt lialvan Byer (!)• Peter * 
contra azt felelt (így !) Ugy vagion hogy biro* 
azon resz eőreőkseget, mind Recze(n)b s min 
egiebwt, mostanis kedigh, mert en azan szeged 
megh holt Boyer István batianknak jószágát & 
resz eőreőkseget szok faratsagom(m)al es nagJ 
summa keőltsegem(m)el valtottam es szerzettel^ 
idegeni emberek kezebeől [Fog. ; Szád. * J 
vétség: Boyer h. — bA két ily nevű e g y m á s 
tőszomszédos fogarasföldi Récse (Teleki- és Vaj 
récse) közül vmelyik, de lehet, hogy a jelzett idd 

pontban csak egy ilyen néven emlegetett 
volt]. 1641J1701: Gregorius Veres de Dáln0* 
Nobilis fat(etur) . . osztán sok faratsaggal pţJJ 
zünk utan juttunk hozza [Dálnok Hsz; HSzj*^ 
1700: Opris Péter Csernána lakot vellek edgyűtg 

Néhai Csonokosi Bálint uram eŏ kge1^ 
(: sok fárodcsága s bajóskodása után:) hozta í ŭ 

Csonokosra az maga földire [Csolnokos H ; Ŝ JLj 
— aCsolnokossal tőszomszédos település]. ! 
1724: mongja nékem Szilágji Sophia A s z s z ^ 
en ugj mond csak meg alkudnám Bánhazine A0., 
szonjommal az iránt az Szindi, Indalji és B61J 
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portiok iránt . . . , mivel meg untam az sok kőlcsé-
get, fáradcságot, és itt a sok hijjában valo teker-
gést [Torda; JHb XIV/6. 60. - *Indal, Mezőbő 
és Szind, mindhárom: TA]. 1 726: nem keves 
faratsagat utozassal vitűk víghez [Gysz; LLt 
Fasc. 40. A]. 1840: Bosla Ferentz Uramnak 
a kezén hagyott Jok, fáradtsága, s a kibérlett 
Jószággal valo bibelödése jutalma bérét jóval 
fellyül haladja [A.sztmihályfva TA; Bosla. — 
Kövendi Kováts János székbíró kezével]. — L. 
még ETA I, 128, 146, 161, RSzF 106, 270. 

Ha. 1736: fájdalmamonn. költségemen és fáradt-
ságomonn [EMLt]. 1808: költségekről, faradtságak-
rol [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

fáradságos fáradalmas, vesződséges; ostenitor, 
anevoios; mühsam, mühselig. 1615: mely faratsa-
gos munkanknak, chiak eddigis minemw haznos 
latattia uolt kegtek keőzeőtt ez kiczin wdeo alattis, 
arról minden rend jo bizonsagot tehet fTōrzs. 

A fej. Usz-hez]. 1650: noha teob feoldet es 
kerteket szakasztottunk ahoz, de sokai alkalmat-
lanb az teob reszeknel: akar mellieknel is mert 
seoueny mind az mező felöl esuen, kulseó es igen 
sok múnkas, faratsagos kertelesekkel ez az rez 
bantodik inkab megh [Folt H ; BK sub 117]. 
1777/XVIII. sz. köz.: Ezt a szőlőt pedig tulajdon 
maga kezével, és fáradságos munkájával tsinálta 
és irtotta volt [Retteg SzD; SzConscr.]. 1792: 
a z égj által semmiképpen végben nem vihető fá-
radságos munkának két Nótárius által fojtatni 
Szokott dolgok (na) k tsak 30. forintokkal valo 
tsekély jutalmoztatását fel fedezvén, ezen kevés 
fizetéseket . . . szaporittatni tellyes tehetségek sze-
rént törekedjenek [Zilah; Borb. II]. 1833: a' 
nagy nyerességen nemis álmodazunk*, tsak tsupán, 
hogy fárodságos Munkánk' s hurtzolodásunk után 
miis napról napra igaz szegényül élhessünk [Torda ; 
I%t Praes. ir. 1534/833. — *Ti. a kenyérsütő-
-áruló kofák]. 1841: A déési nemes fazakas cétól 
kiadatott tizenöt számból álló Sírásó Ifjak Társa-
ságának Articulusa ennek utána fennszolgáló 
mesterek légyenek, akik a nemes céh minden ser-
vitiumait, úgy mint sírásást, virasztást és minden 
fennszolgálást, künn-benn vizet vinni tartozzanak, 
mely őkglmeknek fároccságos szolgálatjakat kí-
vána a nemes Céh őkglmeknek így honoráriummal 
lenni [Dés; DFaz. 37]. 

fáradságosan vesződségesen; ostenitor, ane-
voios; mühsam, mühselig. 1864: Alol nevemet 
saját kezűleg aláírt Somogyi János hogy 
fáradságosan és szorgalommal gyűjtögetett vagyo-
nunk felett czivodások ne történjenek vég-
rendelkezésem következőkben teszem meg [Kv; 
Végr.]. 

fáradságú. Csak e szk-ban: nagy ~ fáradsá-
gos; ostenitor; mühselig. 1680 k.j1715 k.: Itt a' 
Kalugyer a' Királynak illyen nagy faradságu in-
dustriájának okát kérdi [Rosnyai, HorTurc. 83]. 

táradt obosit; müde. 1573: Mayos Matthias 
azt vallia hogi Megen volt az Erdeore talalia Kapa 

Mihalt eleol egi farat lowon Ieo volt ala [Kv; 
TJk III/3. 67]. 1614: mint fáradt emberek . . . 
letelepedtek volt, nyugudtak, elaludtak* [BTN 
46. — »1599-beli eseményre von.]. 1640: Az el-
múlt télen nálunk volt Török András szállá-
son egykor hazajőve s lefekszik az asztal mellé 
s az katonák ott tréfálódának vele, hogy nyughatik 
bizony mert igen fáradt [Mv; MvLt 291. 233a— 
251a átírásban!]. 1708: Lovat vŏtt, az maga 
fáratt lovát [Kv; KvLt 1/194]. 1756: az ökreink 
éhek és farattak lévén nem lön anyi Gratiánk 
Balog Uram* előt hogy szállást és avagy tsak szal-
mát adatot volna az Uraságébol el bagyadot és 
meg éhezet őkreink(ne)k [Durussa Szt; TK1 5 r. 
jb. — *a tt]. 1803: magam fáradt Csiplő ember 
lévén a' gotzba bé ültem [Berekeresztúr MT ; Berz. 
3. 5. B. 1]. 1840: mint fáradt munkás ember égy 
pohár pálinkát innya bé tértem [Dés; DLt 166]. 
- L. még ETA I, 64, 131. 

fáradtan obosit; müde. 7787; haza mégyek nagy 
fáradtan és rontsolodva [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 
7800; Varga Jánosné, nagy fáradtan, és lelkin-
dezve hozzám bé térvén, Sirva panaszolta tiz 
napi rabságát [Décse SzD; Ks Vegyes ir. 92]. 

fáradtig 1. fáradtságig, kimerülésig; pînă la 
epuizare; bis zur Erschöpfung/Ermüdung. 1597: 
Lattam nagi giakorta hogi Kis Imreh rettenetes-
keppe(n) kemelletlenül verte a giermeket . megh 
keoteotte, hassal fektette az feoldre, keozikbe(n) 
allot, chipke bokrot keoteot eozwe azzal werte 
mind farattigh [Mv TJk VI/1. 39]. 

2. untig ; pînă la plictiseală; vollauf, bis zum 
Überdruß. 1585: Anna hegedws Andrasne vallia 

veres peterne Az zeoleo Mesgyieie(n) Ali vala 
Igyarto Georgy így zola, Menniel (!) gonoz 

Azzony Vgia(n) Az Istenert(is) kerlek Ne háborogj 
velem Na(m) felesegemmel farattig feddettel, Men-
niel mert megh wthlek [Kv TJk IV/1. 5 1 1 - 2 ] . 
1631: az korsot melleölem vive el pénz nekül, 
maga en farattigh kerem 1 penzen de en nekem 
nem adot [Mv ; MvLt 290. 255a]. 1772: semmit sem 
ujjitott a’ Novizans A Groffne Aszszony eö Excel-
lentiaja, mert hoszszos iratasiban és ujjabb Leve-
leiben éppen csak azok az okok allegaltatnak s 
találtatnak mellyek ezen Nóvum elöttis fárattig 
fenn forgattak [Kük.; JHb LXVII/267]. 

fáradtság oboseală; Müdigkeit, Ermüdung 
1815: Mind két felől a' Háta a Nyereg miatt a' 
nagy fáradtság Izadozásáért fel pállott meg vara-
sodott [Dés; DLt]. 1831: a' Hideg is ki lelte a' 
nagy fáradság miatt [Hosszúfalu Szt; TKhf Dolha 
Vaszilika (43) ns vall.]. 

fára folyó borsó fűtő/karós borsó; mazăre acă-
ţătoare; Kletter/Stangenerbse. 1592; fara folio 
borso [A.füle TA ; KvLt Szám. 5/XII. 3]t 

farag 1. a ciopli; (be)schnitzen/hauen. 1732: 
Uram most ithon nintsen Varfolvara van faragni 
[Kövend Asz; Borb.]. 1738: Agülis pri. Georgius 
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Román de Kézdi Szent Lélek fat néhai 
Tamás István . . az faragó árnyékja alatt farag 
vala, énis ottan leülék [Szentlélek Hsz; HSzjP]. 
1839; Orsova Gyalogossai Faragtak az Udvarba 
[Born. G. XXIVb] . 

2« ki/megfarag; a ciopü; beschnitzen, behauen. 
1583: Az feredeo házhoz 'faragot Komyes Peter 
kywzebnek [Kv; Szám. 4/III. 59]. 1591: Thudo(m) 
azt hogy az ffiattffaluiak kerek folat faragnak vala 
egyzer az kereszturffalui erdőn [UszT]. 1653: fen-
teŏt faragtunk vala itt az Petrocz havassa oldala(n) 
[Bodza Hsz; BLt]. 1751: kik faragtak volna azon 
fákból fentököt, vagy akar mi portekákot 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1840: Bőlkeny 
Marhássai kert vesszőt hoztak ideft a tsikos kerthez, 
Gyalagassai kert karót faragtak j Apatsin fát 
íaragtakb [Born. G. XXIVb . - 'Görgénybe MT. 
"Két jb]. 

Szk: ~m' való. 1597: az Varos hazatol egi né-
hány darab keowet hozatata(m) fel faragni valót 
[Kv; Szám. 7 /XIII . 5] * grendel fa ~ni. 1625: 
az Mester az Erdőre volt három grendel fa faragni 
es fogas kereknek valót faragni [Kv; i.h. 16/ 
X X X I I . 10] * kő ~ni. 1594: keö faragny At-
tam oh vassat chakant chinaltanak belolle [Kv; 
Szám. 6/VII. 3]. 1764: Tsinaltattam Malom sza-
mara kö jukasztani es farogni egy Tsakanyt 
[Esztény SzD; Told. 29] zúgófa ~ni. 1593: 
Die 17 Januarj bel andras wizy molnár mihalt 
meraig\ hog az zwgo fa faragni megien d 25 
[Kv; i.h. 5 / X X I . 94. - *Méráig, a város kö-
zeli jb-falujáig] zsinórra ~ egyenesre farag. 
1823: az építéshez kívántató fákat ki nagyolva, 
sinorra farogva* adja keze alá [Dés; DLt. — aAz 
ácsok a gerendaszélek egyenes kifaragása céljából 
(vörös) festékbe mártott csapózsinórt (csapó/ 
sújtóideget, csaptatót) használnak (1. Frecskay 14)]. 

3. lefarag; a tăia/reteza; abschnitzen/schneiden. 
1631: lata(m) azt hogj santal uala az lo, s ugia(n) 
ot faragtak a kŏrmet az lónak [Mv; MvLt 290. 
57b, 58a]. 

4. ácsol; a ciopli din bardă; zimmern, behauen. 
1597: Az kozeb (l) kapwban az jcwlso kapwnak 
az allia el bomlot wala wiob deszkát faragot 
lwkacz Mester helieben [Kv; Szám. 7/XIV. 104 
Th. Masass sp kezével]. 1621: Kezdettek Elsőben 
mind harman sendelt faragni . . . vgian azon 
Aczok Boltokat hiaztak [Kv; i.h. 15b/LV. 22]. 
1625: Achy Gyeorgy dolgozot másod magaual egy 
nap arkusokat farogua(n) chinalua(n), es allasokat, 
fizetet f - / 5 0 [Kv ; i.h. 8 /XXVII . 24]. 

faragandó de cioplit; was zu behauen/schnitzen 
ist. 1589\XVII. sz. eleje: Az mi nézi penigh az 
Faragot kŏueket, ugi mint, Aitot, ablakat, twzhelt, 
keményhez es minden epwlethez faragandó akar-
menemw kŏueket . . . az keőmiues mester ugi 
vonnia fel, ugy tegie es helyheztesse helliere, hogy 
eő szerenczeiebe leszen ha tŏrikis eő kára, ha be-
keuel helihesztethetys, eő io szerenczeie [Kv; 
KőmCArt. 1 8 - 9 ] . 

faragás 1. kifaragás ; cioplit; Ausschnitzung/ 
hauung. 1587: az keo mieseknek hogj az híd lá-
bat meg foldoztak keoweket faragtanak az fara-
gásától rakasatol fiszettem nekiek f 2/50 [Kví 
Szám. 3 / X X X . 31 Seres István sp kezével]-
1598: Az szegin pwspok Wramnak Eniedy Georg 
wramnak az koporsoianak faragasatwl f 10 [Kv \ 
Szám. 7/XVIII. 34]. 1621: Aczi Miliali Czinalta 
meg Viulag az Tanaczi haz tetejen való g o m b o t 
atta(m) az faragasatol, es fel Czinalasatol . . • 
1.65 [Kv; i.h. 15b/X. 41]. 1666: Die 9 Augusti az 
keoművesekkel megh alkuván, az ayto mellyék, & 
az szemőldeok keore, es faragására [Kv ; SzCLev.]-

2. ácsolás; cioplire din bardŭ; Zimmern. 1592: 
hozattam keweli petemeteòl ket zaal fat f 2 d 
85 Ezek à fak a kapu keòzeòt uadnak AcM 
Lukachial kezen megh faragtattam, az faragásá-
tól megh semmit nem attam [Kv; Szám. 5/Xl^-
162 Éppel Péter sp kezével]. 1680: László István 
és az attya László Gergely faragással szolgáltak 
az hámorra [Vacsárcsi Cs; CsVh 85]. 7726; aZ 

pádimentum deszkázása alatt való gerendák fara-
gásáért s bé helyheztetésiért, az eö Exlja Házai-
ban, fizettem f 1: lig: 2 d 04 [Kv; Ks l5-
LIU. 4]. 

3. kőfaragó mesterség; meseria de pietrar/ 
cioplitor ín piatră; Steinmetzarbeit/handwerk-
1589/XVII. sz. eleje: Miért hogi ez tarsasagh, ket 
fele kŏmiues mesterekbeol áll ennek utanna: Fa-
ragókból, az az: Az kik az keouet minden fele 

epitmennek nemere ki tudgiak, tanultak szepej 
faragni, es faltis ez mellet eczer, s mind tudnak 
rakni es boltozni. Es all Rakokbol, az az, az ki & 
faragashoz nem tudnak elegedendŏkeppen, haneö1 

cziak rakast tudnak es boltozast | Ha mely Rakó 
Mestert penigh ebben megh tapasztalnanak hog? 
eők aitot, kemént, twz helt, ablakot es akár 
czioda helyre való keoueket megh faragnanak 
az faragasba mártanák kezeket, minden okvetetlen 
tiz forintot vegienek az Ceh Mesterek raita [K v ' 
KvLt Céhir. II. KőmCArt. 3, 20]. 

4. ácsmesterség; dulglierie, meseria dulgheruln1' 
Zimmermannshandwerk. 1769j 1778: egymás után 
meg Szakadás nélkül dólgoztam a Méltóság?5 

Földes Vram ő Nagysága Nagyfalusi Istállóján 
(: mivel én faragáshoz értő ember vagyok:) őt He' 
tet annak felette azon Taxás Esztendőbe^ 
őszszel két hétig Nagy falura® az Udvarba*1 

kellett járnom bondározni [Bagos Sz; BfN v e ' 
gyes DDD/4. - *Sz]. 1778: Hatzegan Ábra*1 

gyermek koraban altalment Votsinik(na)k Benye' 
re a Malomba és ottan addig tanulgatta a 
gast mig jo Molnár vált belőlle [O.tordos AF ; B> 
ad 465 Hatzegán Ilié (30) zs vall.]. 

5. bevésés, véset; gravare; Einschnitzung/gravie' 
rung. 1744: remekb(en) egj kellyhet csinálhat 
drott rakassal Zomanczoson, vagj faragassal 
manczoson [Kv; öCJk]. , 

6. faragott határjel; semn de hotar cioplit/ 
crestat; behauenes/schnitztes Grenzzeichen. 7 7 ^ 
vadnak forogasak több affele fiatal fakón 
rockó; Nylrk XII , 113] | igirtŭnk ŏ kegjelmeu^ 
az magunk hataxunkan egj darabacska erdo 
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mellyétis most nem Colaihatni bizonjos arran, . . . 
menjen az ha tara az elre az Damian keresztigh, 
onnét az éltől megjen az forogas le egj nagj kŏr t -
velj fára, vadnak forogasak nem csak ket tő , haram 
nanem affele fiatal fákan, azon alol vágjon egy ra-
"°t]a fa az vŏlgjnek az fejeben, t ö b b forogas nin-

[Gyertyános/Torockó; Bosla]. 1763; a ' pa tak 
martban meg kereszteztünk egj alma f á t a’ 
völgyön egj kévéssé alá felé, egj kis ŏsvenjbe a ' 
. jely kis ŏsvenjbe faragasok is vagjnak [uo.; 

faragásos scu lp ta t ; geschnitzt. 1608: Vagion 
arom Nozolia, Az kettey faragasos es festet 

[Kv; RDL I. 83]. 

faragás-zománc vésetes-zománc díszítés; or-
^ament crestat şi emai la t ; geschnitzte-emaillierte 
s - - r u n g . 1 5 8 8 : vagyon egj gyureo Arany Az 
s i

< a r a faraghas Somancz egy eoregh szeghes Topa-
i,rf benne Mely Merwe Niom, Eó t Arania th Masfel 
ü r t ° t [Kv KvLt Inv. 1/2. 13]. 

Uî iK r a f l a U a a necioplit (care nu este cioplit) ; 
rotí ) e s c hnitzt/behauen. 1647: Eppűle t re valo ba-
VLt V c a g y o n ô t v e n s z á l faragat lan [Marosillye H ; 
Te 1 Z ^ 1 ] I A z Uduaron vagion ke t eoregh 
rag « f a G e r e n d a , f a rago t ; I t e m 58. száál fa-
Ap hm teolgy, szaru, es koszorú f a [Meggykerék 
l an* 48/16]. 1681: Szaru fának valo faragat-
?ati y õ f a N r o - 8 [Vhî VhU 505]. 1696: Fara-
1729? ? a r a b K ú n ó 7 0 [ B e t h l e n S z D î B K 3 -
u .a' főid szinin feles faragot t , és faragótlan 
tta^lvVad(na)k C B uza S z D ; J H b K V /2 ] . 1775: 
f / i p Vastag és hoszu faragat lan Fenyő Boma 
u é L >SapÓ K K ; ^ t Csáky-per 106. L. 13]. 1787: 
Gw r a ga t lan Tengej fa [Mv; MvLev. Csiszár 
udv y h a g y ' 103- 1 8 1 7 : Innét* ki menvén az 
lan talál tunk Gerendellynek valo kè t faragat-
H nf i ^ rdöngösfüzes SzD; örmMúz. 10. — 
talJ^alomból]. 1850: Egy pár faragat lan szán-

V L^yéresszentkirály T A ; DE. 5]. 

1629*m*1 f a r a g d o g á l ; a ciopli; beschnitzeln. 
ottbfi * u e l e n most epi tet tem egy hazatskat en 

en faragatok uala [Kv ; T J k 3/VII . 95]. 

a putea ciopli; schnitzen/hauen kön-nen ijTq FU L ea ciopii; scnnitzen/üauen kön-
nintsp / S z á r h e g y fa lvának oly tsere erdeje 
liatno , a honnan fen tő t ágast s egyebet farag-

j a n a k [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 

K a W i 9 ^ 1 " m n c a r e ciople?te; schnitzend. 1749: 
Hf i q p î ? S 0 Béresnek . j o b b í t o t t a m fizetesit 

2 o [Kiskend K K ; Ks 70. 51 szám.]. 
179*5- i S ^ á s r a v a l 0 ; P e nt ru ciopli t ; Schnitz-, Hau-. 
Cs; L ^ t ] S Z é Í ' C g y f a r a S ° é s k é t rodálo [Szárhegv 

t j^f* Qjf*.^* kőfaragó; pietrar, cioplitor ín pia-
sagû b temmetz . 1589JXVII. sz. eleje: ez tarsa-
utan'r, 1 e l e kŏmiues mesterekbeol áll ennek 
den f } ragokból, az az : Az kik az keouet min-

ete epitmeunek nemere ki tudgiak, tanul tak 

faragdbárd 

szepen faragni, es faltis tudnak rakni es bol-
tozni. Es all Rakokbol az az, az kik az faragashoz 
nem tudnak elegedendŏkeppen [Kv ; KőmCArt . 3]. 

2. faragóember, ács ; dulgher; Zimmermann. 
1673: Márton Mihály faragó czédulás [Dánfva 
Cs; CsVh 46]. 1677: Szekércsinálók, kádárok, 
szeres bányászok és az faragók fizetés nélkül tar-
toznak szolgálni [i.h. 60]. 1680: Christoph Bálás 
vágóbányász volt, Böjté Lörincz hámori szolga 
faragó számban | Bot I s tván faragó volt az há-
moron, de kiszabadulásáért az öcsével edgyüt t 
f izetett fl. 18 [i.h. 7 5 - 6 ] . 1716: A Faragóimat 
hogj a Falu kalákáb(a) kŭlgje, meg ne engedgje, 
r a j t a m kívül senkinek [Szászerked K ; LLt ] | a 
faragokot és Cigyányokot is együtt alá küldőm, 
az kikét élé kaphatok bennek [Szentdemeter U ; 
Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1730: Rótárék(na)k 
azért h ivták őket hogj jó faragók voltak [ördög-
keresztúr K ; Ks 25. V]. 1757: Szőts I s tván Fa-
ragó [Kvh ; HSzjP] . 1760: Buda Gavrilla Fa-
ragó [Hesdát T A ; BLt]. 1811jXIX. sz. eleje: 
a Faragok ket boronalo Boronát csináltanak 
Praefectus Uramnak [Eszt-Mk]. 1850 k: A’ grá-
dits ta lpakat a ' léptsőkkel edgyŭ t t az Ekklabeli 
Faragok*, 's bé is padolták a ' Tornátzot deszkával 
— 'bé fedték a ' grádicsot [Szucság K ; R K A k 
97. - mTollban m a r a d t : készítették]. 

3. favágó; tăietor de lemne; Holzhauer/hacker. 
1812: edgy kisség megtsendesedvén, ki jö t tem 
a ' Palotárol és elmentem le a Fás Ker tbe a Fara-
gokhoz; minthogy ur dolgába vágták a F á t 's, 
erőssen is hideg volt, hogy vágassak elegendő F á t 
éjtszakára [Héderfája K K ; IB. Gothárd Sigmond 
(35) grófi szt vall.]. 

4. ~ árnyéka faragószín; şopron pen t ru cio-
p l i t ; Hau/Schnitzschuppen. 1738: néhai Tamás 
Is tván . . . az faragó árnyékja alat t f a rag vala 
[Szentlélek Hsz ; HSz jP Georgius R o m á n (72) 
pp vall.]. 

O Szn. 1554;*Faragó Myklos [ K v ; T J k 1/IV. 
17]. 1645: Faragó András [Körtvélyfája MT; 
Bál. 51]. 1660: Faragó Is tván [Kv ; R D L I . 144]. 
1713: Faragó Miklós [Dés; DLt 493]. 1754: Fa-
ragó Elek [Káptalan A F ; TL]. 

faragó-ácsmester dulgher; Zimmermann. 1673: 
Vanyolos Is tván és Thamás faragó ács mesterek 
[Madaras Cs; CsVh 46]. 

faragóárnyék faragószín; şopron pen t ru cio-
plit ; Hau/Schnitzschuppen. 1742: Ezen . . . kony-
liátol egészen a . . . cselédházig, egj végtiben 
hoszszu sendelyes épület vágjon, mely epületek-
b e n ) vágjon egj Hintoszin, egj Sa j tó szín 
két faragó árnyékok [Gyeke K ; Ks 4. VI I . 1]. 

faragóbárd bardă de dulgher; Haubeil , Breit-
hacke. 1594: Egj rosdas Reghi faragho Bárd No. 
1 [Somlyó Sz ; UC 78/7. 23]. 1625: 1 faragó 
bárd. 1 forint arra [UszT 8a]. 1769: T u d j a é a 
Tanú . . . hogy pár szanto vasat egy faragó 
bárddal együt t . . . ki lopta el ? | a melly faragó 
bárgyát el lopták volt . . . R à d u j Jánosn(a)k . . . 
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ott meg esmertem s láttam szemeimel [Nagygalamb-
fva U ; IB]. 7795; 2. Faragó bárda (!) 1 f 12 1/2 
xr 2. zsendelező Szekercze Rf. 2 [Déva; Ks 95]. 

faragó-céhmester a kőmivescéh feje; starostele 
breslei zidarilor; Gildemeister der Maurerzunft. 
7589/XVII. sz. eleje: Valamikoron az Colosuari 
Biro es Tanacz hiuattia az Faragó uagi Rakó Céh 
mestereket, Feiedelem auagy az Váras szwksege 
miatt mindgiarast minden szorgalmatossaggal 
tartozzanak az Czéh Mesterek . . keömiues mes-
tereket es Legenieket, Inasokkal oda valasztani, 
rendelni es kwldeni [Kv; KvLt Céhir. II. Kőm-
CArt. 14]. 

faragóember ács; dulgher; Zimmermann. 7599: 
Az cloakat az scolaban mind alsót felseot hogi az 
wleo zekeket es padlasit meg chynaltatúk foldoz-
tattúk, fizetünk egi zegeni faragó Embernek f — / 
25 [Kv; Szám. 8 /XVI . 31]. 1642: Kocz Tamas 

. . Ennek vej Gal Istuan faragó ember [Mákó 
K ; GyU 76]. 1658: Molnár Mihály . . . Faragó-
-ember [Zilah; EM XLIII, 302]. 1680: Böjté 
Lőrincz hámori szolga faragó számban még az 
attya is oda való faragó ember vala [Dánfva Cs; 
CsVh 75]. 1721: Thóth István adván magát ács-
mesterségre egy néminemű Király Péter nevű 
faragó ember mellé legényszámban . . . , én, debreni 
Király Tamás ott esmerkedtem meg Thoth 
Istvánnal [Dés; ETF 107. 29]. 1732: Thomas 
Fóri (30) fat(etu)r en mint faragó ember egy-
szer másszor dolgoztam ŏ kgl(ne)k [Hévíz N K ; 
JHbT]. 1757: Molnár András ez jó faragó ember 
[Szentmihály Cs; EMU] . 1778: Hatzegán Áb-
rám Gyermek korában ment Benyere ottan 
mind addig faratskált mig jo faragó ember és 
Molnár lett belolle [O.tordos A F ; BK ad 465 Pir-
ié Stefán (60) jb vall.]. 

faragófejsze ácsfejsze; bardă de dulgher Zim-
meraxt/beil, Breitaxt. 1600: mykor az Chyorgo kwt 
arokaba ala zallottam wolna . . ketten ket ffa-
ragó feyzewel hatul zo nelkwl meg hagytanak 
[UszT 15/5]. 1604: (Az alperes) szo nelkwl hozam 
hajta egy faragó feyszeuel [UszT]. 1625: 1. faragó 
feize [UszT 8a]. 1632: az almafatis en jegzetem 
vala megh egi faragó Fejsze vala kezembe (n) 
[Mv ; MvLt 290. 87b]. 1693: Egy szeles elű faragó 
fejsze [Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1706: Az Curianak 

. vas Zárjait el vitték, s edgy faragó fejszét 
[Hsz; Törzs. Rákóczi-lelt.]. 1728: Bátyám egy 
faragó fejszémet el lópta [F.árpás F ; TKl BB. 
XIII/15.]. 1730: Egj Faragó fejsze [Kőrispatak 
U ; Pf]. 1742: Két kŏtŏ fejsze. Két faragó fejsze. 
Egj hoszszu nyelű balta [Kisborszó SzD; TLt 42 
Kifor család lelt.]. 1753: kissebb faragó fejsze 
nro. 1, edgj kŏtŏ fejsze nro 1, edgj kis balta [Mező-
záh T A ; Told. 18]. 1773: Rodalo fejsze 1 Faragó 
fejsze 1 [Kozmás Cs; Ks] . 1779: Kardos János 
sertése kárban tanáltatott az káposztába, Fazakas 
Ferenc Jobbágyember a káposztásban találta. Be 
nem hajtotta, hanem faragófészivel hajtólag le-
vágta [Taploca Cs; RSzF 159]. 1815: Bárd akár 

faragó fésze [HSzj bárd al.]. 1824: Egy rodalo 
féjsze . . . egy faragó féjsze [Szentdemeter U î 
Told. 39]. 

faragói a Faragó (K) tn -í képzős alakja; f o r m a 
sufixată cu sufixul -i a numelui de localitate Fara-
gó; mit -i Ableitungssufix gebildete Form des 
ON Faragó: din Fărăgău; Faragóer. 1749: Fa-
ragai Nmzts Borsa László [Nagyercse MT; Told-
44a]. 1761: Faragai Borsa László [K ; LLt]-
1763: Popa Petre . . . ez úttal szállott bé az Fara; 
gai Papságba [Faragó K ; Told. 67]. 1788: Faragai 
Interna és externa Possessionaria Portio [Told. 9]-
XVIII. sz. vége: Faragai Blaga Vonul [Told. 21]-
1803: Faragói betsűllő birák [GfR 16/26]. 

Hn. 1676\XVIII. sz. eleje: Az Faragai ősveny 
b(en) [Nagyercse MT]. 1694/1764: a Faragai ba-
tár szélyben [M.fülpös MT]. 1696: Faragai hataſ 
[Told. 2]. XVIII. sz. eleje: Faragói ősvenaél 
[Nagyercse MT]. 1715: A Faragai oldalb(aō) 
[Nagyercse MT]. 1732: a Faragói utnal [Tancs fi. 
1737: A ' Faragai határ szél [Faragó K ; GörgJk]; 
1788: A Faragai ösvényén belől [uo.] | Faragd 
Határ [Told. 38/13] | Faragói Határ Szélly [Görg-
Jk]. 1803: A Faragói ösvénynél [uo.]. — A jel-
zet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

faragó-kõmívesmester kőfaragó-mester; mai' 
stru pietrar, maistru cioplitor ín piatră; Stein-
metz. 1589/XVII. sz. eleje: Ez mi Priuilegiumi leue; 
lünket Varosunknak nagiobik es fwggeő peczieti 
alat, az megh mondot Faragó es Rakó Keőmiue5 

mestereknek es keőuetkezendeőknek, es ezeknek 
minden maradekioknak, Keőmíueseknek, örök-
ke való wdeokiglen, attuk es ajandekosztuk 
[Kv; KőmCArt. 2 8 - 9 ] . 

faragólegény kőfaragó-legény; calfă de pie' 
trar/cioplitor ín piatră; Steinmetzbursche. 15891 
XVII. sz. eleje: Az Faragó Legennek az eő edg* 
mester remekek legien edgi Aito, Kaptelios 
minden ahoz való kornisokkal kapteliokkal niegb 
ekesittetet meljnek minden állása faragua igaí 

mertekbe legien | Edgy Mester se tarthasson iiall* 
teőbbet három Inasnal, edgi faragó Legennel, e$ 

ket Rakonal [Kv; KőmCArt. 8 - 9 , 20]. 172{: 

a dési . toronynak épitő mestere volt egy 
rály Péter nevű ember, aki is megfogadván 
Thóth Istvánt maga mellé faragólegénynek, 
megszeretvén igaz munkálódásáért Thot Istvá^ 

fogadta volt, idővel osztán fogadott öccsének 
[Dés; ETF 107. 28]. 

faragómester kőfaragó-mester; maistru Pie' 
trar/cioplitor ín piatră; Steinmetz. 1589/XVl 
sz. eleje: ha ez Inas keömiues mester fia leend • 
negi esztendeot, de ha mas valaki leszen. 
esztendeot teolczion az faragó mesternel apro(* 
Esztendeowl. Ha penig cziak Rakó mestersegb^ 
akar állani, es rakast tanulni, ezert az Rakase^ 
ugi mint, nem oly nehez mestersegert, h&toí?Ĕ 
esztendeot szolgallion [Kv; KőmCArt. 4]. 177f; 
Vonya Illyés . . . Faragó mester [Szászfenes £ ' 
Bethlen Kt Mikes cons.]. 
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faragó-mesterember ácsmester; dulgher; Zim-
mermann. 7731; Rotár Jonáskot . jol ismértem, 
ki is mint hogy jo faragó Mester ember volt, min-
denkor kévántatot Bárdal szolgált, mint más 
Jobbágyokból álló (így!) Mester emberek [Katona 
K ; Born. XL. 79 Sütő János (64) jb vall.]. 1732: 
Déák Márton . . . E faragó Mester Ember [Szász-
sztjakab SzD ; TSb 51]. 1756: Burznyik*... Itten 
a jobbágyok, mind faragó Mester emberek lévén, 

valahányszor Uraság Maruson lévő hidas 
vámja kivánnya, vj hajót csinálni tartoznak [Déva; 
Ks 94. 24. 3. - aBurzsuk H]. 1774: Jobbágyi 
szolgálatban Számtarto Jáncsi vr(am) számára az 
Faragó Jobbágy Mester Emberek egy félvágásu 
szekeret csináltanak [Szentdemeter U ; LLt 101]. 

faragómolnár dulgher la moară; Mühlenzimmer-
mann. 1778: Tudam hogy gyermek korában . . . 
Hatzegán Abram Benyere* ment volt a' Malomba 
Vocsinik(na)k addig tanulgatatt ottan, mig jo 
faragó Molnár lett belőlle [O. tordos AF ;BK ad 465 
Pirle Aftimie (42) zs vall.]. - *M. bényére (KK)]. 

faragószék késelő/kézvonoló pad; scaunul lem-
uarului; Heinzel/Schneidbank. 1629: egy faragó 
szekem vagyon mely a konjham ajtaja eleot zokot 
allany [Kv; TJk VII/3. 148]. 1679: Kádár szin 

Vagyo(n) faragó szek nro 1 [Uzdisztpéter K ; 
TLt Bajomi János lelt. 91]. 1698: edgj faragó szek 
[Kóród K K ; LLt Fasc. 72]. 1685 e.: Rosz faragó 
szék Nro 1 [Borberek AF ; MvRK Urb. 11]. 1717: 
Az Szekér szin melyb(en) találtatott, egy So ŏrlŏ, 
egy kézvono és egj faragó szék [Abafája MT; 
JHbK X X X I V / 2 0 . 5]. 1746: Két águ Faragó 
szék [Borsa K ; Told. 49]. 1769: Lopott vólna 
egy faragó szeknek valo Hársfát [Koronka MT 
Told. 26]. 

(aragószekerce ácsszekerce; bardă de dulgher; 
Zimmeraxt/beil. 1570: Kwpas Isthwan . . . vallja 

• • ew neky Teort volt ely faragó Zekerceye 
kywel Mywelt [Kv; TJk III/2. 85]. 1598: 1 faragó 
szekerszet az kocyhoz d 28 [ K v ; Szám. 
7/XVIII, 42 Th. Masass sp kezével]. 1653: ket 
kŭs faragó szekercze [Ilencfva M T ; DLev. 1. 
IIB 12]. 1675: három őregh fejsze ket faragó sze-
kercze [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1681: égy 
faragó szekercze, egy kőtő fejsze [Milvány K ; 
Rí»t 1]. 1720: Szelyes faragó szekercze nrŏ 1 
[Szurduk S z D ; J H b K X X V I . 12]. 1752: egj jo 
faragó Szekertzeit sallojat elvi t te [ K á l M T ; Pf ] . 
1787: Egy faragó szekertze D r . 24 [ M v ; 
MvLev. 8 Máté Mihá ly civis hagy . ] . 1789: à 
Nagy malomból egy faragó szekertzéjét el lopta 
[Dés; D L t ] . 

faragószerszám ácsszerszám; unea l tă de dul-
gher; Zimmermannswerkzeug. 1621: Rewez András 
• • • Jeouen Feieruarrol Guvernator v r a m kwld-
ue(n) Husztba(n) Fwrez, es egieb faragó szer-
sza(m)mal a t t a m nekik etelt I t a l t | K i s János 
mestert eő kgk Tanachiul kwldue(n) Eordeogli 
kereztwrra* Eggietmas faragó zerzamot viszen 

faragott 

oda az Erdeore [Kv; Szám. 15b/XI. 41, 284. 
•K]. 

faragószin şopron pentru cioplit; Hau/schnitz-
schuppen. 1697: az gabonás ház végiben vágjon 
sajtó szin . . . Ez sajtó szin mellett vágjon szekér 
szin Ez szekér szin mellett más szekér szin vagj 
faragó szin [Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter lelt. 
5]. 1786: A Faragó szinben . . . Donga tsinálo 
Gyalu nrŏ 1. Fenék Czirkalom nrŏ 1. Egy Segittŏ 
vas nrŏ 1 . . . Kéz vonolo szék nrŏ 2 Kerék falazó 
szék nrŏ 1 [Nagyalmás K ; JHbK X X I X / 3 6 ] . 

faragó-szolga 1. kb. kőfaragó-legény; calfă pie-
trar/cioplitor ín piatră; Steinmetzbursche. 7589/ 
XVII. sz. eleje: Mind az Faragó, s mind Rakó 
heti béres szolgaknak illien heti bér fizetesek 
legien [Kv; KőmCArt. 6 - 7 ] . 

kb. ácslegény; calfă de dulgher; Zimmer-
mannsgehilfe. 1718: Fel Csik Széki mostan Gŏ-
rŏcsfalvában lakó Szatmari János Libertinus 
(40) Fat(etur) . hogj en faragó Szolga lévén 
jelen voltam az epitésben [Borb. II]. 1828: Prin-
cipálisom edj Pap Tyimofia Nevű Colonussa 
igen jo faragó szolgáját a Falusiak el fogták [Do-
boka; Bet. 1 Kis István Vajna Istvánhoz]. 

faragótoké faragócsutak/tuskó; butuc pentru cio-
plit; Hau/Hackstock. 1851: egy kerék falazó 
szék, egy kézvonó szék, egy faragó tőke, és egy 
kerékfal szorító szék [Erdősztgyörgy; TSb 34]. 

A jel-re 1. Frecskay 449. 

faragótoké-szék ? faragószék; scaunul lemnaru-
lui; Schneide/Schnitzbank. 1679: Lábas, faragó 
tőke Szék nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt. 86]. 

faragott 1. ácsolással megmunkált cioplit; 
beschlagen/zimmert. 1647j 1648: Az pincze oldala 
faragott fabol vagion fel allatúa [Drassó A F ; 
BK 48/16] | Vágjon az Szakamasiaknal* faragot 
njarfa deszka kasamatak kapuira valo szaz [Ma-
rosillye H ; VLt 55/5415. — aSzakamás H]. 7652; 
kut az főid szinitűl fogva, erős gardas negy 
szekre gerezdekbe faragot [Görgény MT Törzs]. 
1681: A haz padlása fenyő fákbul faragott, négy 
szegü gerendákra szép gyalult deszkákkal vagyon 
padolva [CsVh 90]. 1698: A templom felől va-
gyon egy Tölgyfából faragot bálványu Galambugos 
kapu [HSzj faragott-bálvány al.]. 1729: földben 
ásott négy szegre faragott tŏlgj fa labakon náddal 
fedett, közönséges szekér szin kerteletlen [Buza 
SzD; JHbK V/2]. 1731: Ajtajának faragott csere-
fákbol valo küszöbje, szömöldökje és küszöblábja 
van [Kászonimpérfva; BCs]. 1774: a . . . belső 
Udvarnak kerületi Bűkfábol faragott sasb(an) e-
resztett Néhol jo Néhol penig gvenge Kollát 
Kert [Erdősztgyörgy MT; Mk]. / 305: Fejsze-
vei Faragott Tserefa Drányitzákbol készült . . 
kapú [Buza SzD; LLt Csáky-per 124]. 1849: 
Csűr. Kö fundamentomra alkatva. faragatt posta 
détzkákbol oldalai tölgy fákból [Szentbenedek/ 



faragottkő-grádicsoſi 698 

Dés; Ks 73. 55]. - L. még CsVh 9 0 - 1 ; HSzj 
galambház al. ; MetTr 427; RSzF 95 — 6. 

Szk: cérnára ~ egyenesre ácsolt. 1778: Visznek 
vala Maros Vásárhelyré szép czérnára faragot 
gerendákot sasakot [Magyaros MT; Berz. 15. 
X X X V / 1 4 ] . 

2. kőfaragással megmunkált; cioplit, dăltuit; 
behauen, gemeißelt. 1574: Katalin Nagi peterne 
Azt vallia hogi . . . latot faragot keweket Mywbe 
való keoweket [Kv; TJk III/3. 339]. 1585: Bor-
solo Janosz kerete B. vramat hogy walamy faragot 
kowey wolnanak Jtt azt wittetne Közép Lakraa 

witte Körössy Gicrgy 6 Lowan f 2 d. 25 [Kv 
Szám. 3 /XVIII . 9a Gellien Imre sp kezével. — 
"Középlakra (K)]. 1593: Die 21 Maj Batori Ist-
wannak wiznek 11 zekeren faragot kowet egeresig 
[Kv; i.h. 5/21. 105]. 1623: Az bastiahoz Ez 
Eztendeob(en) kuleomb(en) hozzaya kell fcgny ha-
nem Cziak prima Augusti Állasso(n) valsiry 20 keo-
myuest neky es az fondamentomabcll hozassa 
fel anyera hogy 4 Rendeli faragott keouell zenel-
tesse be [Szu/Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. 
ut.]. 1632: Templomhoz ualo faragott keöuek . . . 
nagy rakasban [Fog.; UC 14/38. 115]. 1652: egy 
nagy rakás éppűlethez való faragot kű | Az Harcsa 
Fark Bástyára, vagyon egy bolt formán faragot 
kűből rákot kapu forma bë járó hely, . . . az Ajtó 
felet van IsABELA királyné czimere [Görgény 
MT; Törzs.]. 1669: (Az ebédlő palotában) vágjon 
egy ŏregh veres kályhából rákot kemencze, kinek 
homloka faragot kŏ [Királyhalma N K ; Ks 67. 
46. 24a]. 1681: Vajda Hunyad vára . . . Alsó rend 
Epületek az várban. Ország Háza. Ennek nagi 
magossan köböl való bóltozasa faragot márván 
köböl való öt oszlopon áll | Ezen Erkélyben vágjon 
egi nagi vak ablak, faragot kűből való széles ülő 
helyevei. Ezen helyen született Hunyadi Laszlo 
ă mint mondgiak [Vh; VhU 503, 512. 535]. 1732: 
ezen gjűmölczős kertben . . . fel ásva egy árnjék 
órának való faragott kŏ [Kóród K K ; Ks 12. I]. 
1774: haram faragatt ablak kövek kőzziben vá-
gatatt ablakai vadnak [T; CU]. 1817: Az ajtó 
felek faragatt kőből valók [ördŏngösfüzes SzD 
örmMúz. 1]. 1831: 3 faragot kő hiju Ablak . . 
Rf. 36 [Kv Born. IV/24]. 1840: Egy q(ua)d-
r(a)t öl faragott köflaszter [Dés; DLt 166]. 1850: 
vagyon egy jo bolthajtásra épitett kripta . . . en-
nek a fronttya merőbe faragot kővel van ki rakva 
hiba nélkül [Gyéressztkirály T A ; DE 5]. 

Szk: cifránjcifráson 1681: Vajda Hunyad 
vára keö ház Ezen Tornácznak nap kelet 
felöl való vegin, erkelyes, kivül czifran faragot, 
fuggŏ kővon, állo, kő keresztes puszta Nagi ablaka 
Nro 2 | Erkelyek Ezek a nap nyugot felöl való 
Palotak külső oldalanal vannak, mind egi végtében 
. . . Erkélyes ablakai szép mesterséggel csinált 
függő keő labako(n) álla(na)k, mellyek(ne)k mind 
allya, oldala, ablakok feli kivül czifraso(n) faragot 
kövekkel ékesettetett [Vh; VhU 502, 582, 585]. 

3. faragásos; cioplit, sculptat; geschnitzt. 1713: 
czifra faragott Tölgjfa oszlopokon állo galambugos 

kapu [HSzj galambbagos-kapu al]. 1731: Va-
gyon a deciaráit Curianak kapuja ad Occidentem 

kötött Tölgyfából allo faragott kapu labja [Impér-
fva Cs; BCs]. 1735: Egy virágos faragott kÖ 
[Királyhalma N K ; Ks 23. XXIIb] . 1805: EgŢ 
fekete fa Aranyozott Bronzébann kőrős kőrűl vi-
rágosán pántozott Anglia Láda, kettős zárral, a-
latta lévő faragott Aranyos Asztal lábbal [Mv: 
TGsz 52]. 1824: Egy régi ele dőlt faragott kapa 
fél szemőldőkőstől rothadásba indult [Erdőszeng>'el 

MT; TSb 43]. 
4. vésetes; gravat; gemeißelt. 1637/1639: £gj 

faragot ki meczet regj forma gjúrú Agates benue 

nyo(m) Arany. 3. ortot. 2 f. 7 [Kv; RPl" 
I. 111]. 1716: egy kétczeresen faragott araitf 
lánczocska [i.h.]. 

5. (ki)cifrázott; împodobit, ornamentat; 1 vei' 
ziert. 1713: Moldovai formán Csinált faragot S^j' 
bol való lura való ezüst boglarokkal Csinált sze*' 
szám, kantár. Szügyellő, Farmatring [Wass. Vas* 
Györgyné Nemes Mária hagy.]. 1733/1813: fekete 

köntösömet égy Faragott fekete gyöngy ^ 
vemmel égyŭtt az Tisztelendő Páter Francisca-
nusok tegyék pénzé [Kv; SLt XLII. 6. 28 
Horváth Krisztina hagy.]. 

6. ? metszett; şlefuit, de cristal; geschliffeIÍ' 
1782: Két faragat lábatlan rosólisos pohár | ap*° 
faragat karafina [Nalác H ; CsS]. 

7. feldarabolt; tăiat ín bucăţi, îmbucătăţit; 

zerkleinert. 1719: Az Pestisről . . . Minden nap 
lakó Házakot meg kell fűstűlni lángolo Tűzzed 
aprón vagdalt faragott fenyő Tövisset vagy ap*0l) 

darabolt s meg hasogatott Kőris fát jo aszszu » • • 
meg lyuggatott Serpenyőben vagy Vas melegig 
ben kell rakni, meg gyújtani es Szellyel hordozd 
az Hazban migh elegh [Ks 58. 84 Medica instr-J' 

Ha. 1750: faragatt [Papolc Hsz; Hr]. 17^: 

Faragatt [Nagyfalu Sz; CU]. 
1 még ETF 108, 8. 11. 

faragotlkő-grádic?os faragottkő-lépcsős; ctJ 

trepte din piatră cioplită; mit behauener TrepPf* 
1745: A’ Palotákra mennek bé faragott kŏ g 
ditsos, és faragott kŏ padimentomos Folyós011 

[Marossztkirály MT; Told.]. 

faragotlkő-kemrncc cuptor/vatră din piatră 
plită; ausgehauener Herd. 1820 k.: Cseléd H*?' 
égy paraszt faragott kŏ kementze benne ^ 
hellyestől [Dés; RLt]. 

faragottkő-kfiszöbös cu prag din piatră cioplit' 
mit behauener Schwelle. 1694: Nyilik innét 
ebédlő Palotára faragott kő melljékes kűszőbős 
szemőldőkős puszta Ajtó [Borberek A F ; BfR 
Bálpataki János kúria-leírása]. — L. még 
gottkő-mellékes al. 

faragottkő-láb cu picioare din piatră cioplft^j 
behauener Pfeiler. 1656: Egy szép kül fűitő ű 

mazu kalyha kemencze, faragott kő labakon 
falai . . . karpitokkal be vonva [Doboka Mk; 
5]. 1692: belől tüzelő zöld mázos kályhából rak^ 
töredezett ô kemencze faragot kű labako^ 
allo parkanya meg tőredezet [Görgénysztimre MT' 
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JHb Inv.]. 7761; (A szoba) kementzéje . . . Sze-
keljes alatson tűzhelyre faragott kŏ lábakon állo 
vgyan faragott párkányos homlok köre Zöld 
mázu kályhákból rakatott [Siménfva U ; JHbK 
LXVIII/1. 42]. 7877; A Palotaban vagyon fara-
gatt kő lábokra épített zöld Kajhábol valo két 
águ jo melegittŏ Kemencze [Ördöngösfiizes SzD ; 
örmMúz. Inv. 2]. 

faragottko-Iábacska picioruş din piatră ciopütă; 
kleiner behauener Pfeiler. 7736: tüzelő kementze 
alatt lévő faragott kő lábotskákon állo, ugyan fa-
ragott Tűzhelly kövek vadnak [CU]. 

faragottkő-mellék faragottkő-ajtófél; uşor din 
piatră cioplită; behauener Türstock. 7652; Az 
belső Tarházra menven job kézre menven, faragot 
kŭ bot hajtasos ajtó mellyike [Görgény MT; 
Törzs]. 1730: Ezen udvarháznak . . . â nagy pal-
ló tára járó porticusan állo fa grádicz ell romlott 
• • • a pallotára menő faragot szép keŏ ajtó melli-
kek jok [Szeutlászló TA; JHbK XLIX/4. 4]. 

faragottkõ-mellékcs faragottkő-ajtófeles ; cu uşor 
din piatră cioplită; mit behauenem Türstock. 7694; 
Innét az elébb meg irt házb(a) vissza térvén, 
Ablaki ennek is nro 2 : mindenik faragott kő mel-
Ijekesek és szemőldőkősők, kűszőbosok: ráma to-
kosok ; de rámajok nélkül valók [Borberek AF; 
BfR ifj. Bálpataki János kúria-leírása]. — L. még 
faragottkô-küszöbös al. 

taragottkő-oszlop stîlp din piatră cioplită; be-
hanene Säule. 1595: Az feierwari nagy Egyház 
°rgonaia ala az faragot kö oszlopokat, vittek 
feierwar fele ezek: Thordaigha [Kv; Szám. 6/ 
KVlIa. 105 ifj Heltai Gáspár sp kezével. - aKöv. 
15 nyolc-tizenkét ökrös szekér és költségeinek fels.] 

laragotlkõ- pádimcnto mos faragottkő-padlós ; cu 
podea din piatră cioplită; mit behauenem Fuß-
boden. 1745: A’ Palotára mennek bé faragott kö 
grádicsos és faragott kŏ padimentomos Folyóson 
[Marossztkirály MT Told.]. 

faragottkõ-szemöldokös faragott ajtószemöldök-
köves; cu buiandrug din piatră cioplită; mit 
behauenem Türsturz. 1694: Njilik innét az ebédlő 
Palotára faragott kő melljékes kűszőbős és szem-
őldőkős puszta Ajtó [Borberek A F ; BfR]. - L. 
még faragottkõ-küszöbös al. 

faragottkõ-tüzhely cămin/vatră din piatră cio-
Plită ; behauener Herd/Ofen. 1732: ezen háznak 
bokálj kájha kemenczéje, faragott kö túz heljen 
[Kóród K K ; Ks 12. I]. 

faragtat 1. (kőfaragóval) ki/megfaragtat; a face 
sa se cioplească (de către un cioplitor ín piatră) ; 
(mit Steinmetz) behauen lassen. 1585: faragta-
tunk Keomiwes Balasal az waras hazanak a kybe 
az harangozo lakot égik aytayanak egy kizebet 
[Kv; Szám. 3 /XIX. 39]. 1596: Hogy eo kegmek 

tanachwl meg hattak wala hog' az Calefokhoz walo 
ablakot a ki az templu(m)bol be zolgal . . . Rostel-
liosson be chinalnŭk hogy keowet ahoz faragtat-
túnk attúnk keomiwes Peternek d 75 [Kv; Szám. 
7/II. 19]. 1602: Jtt Colosuarott en az en zerelmes 
vramnak Kemeny Lazlonak faragtattam egy keo-
wet Gywto Mártonnál . . . tizenket forintba . . 
nem vegezhette el Gyuto Marton megh holt [Kv; 
RDL I. 73]. 1623: Az Bastia allianak megh Zenely-
sire es Zegeletire s partazasnak valo keóueket ez 
Jeoueö Tauazon Niaron hordossa faragtassa kezit-
tesse ell hogy Jeőueő Eztendeb(en) mikor az Bas-
tiatt Rakny fogiak gongia arra ne legyen [Törzs. 
Bethlen Bábor gazd. ut.]. 

2. (ki) ácsoltat; a face să cioplească din bardă; 
zimmern lassen. 1577: (Az ispánok) bwk deszkakat 
bowe(n) faragtassanak az molnok zwksegere 
[Kv; TanJk V/3. 154a]. 1623: Az Istálló faytt 
foragtassa bordoltassa megh hyuasso(n) egy 
feö mestert es Annak eleyb(e) Adua(n) az 
Istaloknak fondalasat Épületinek formayatt . . . 
Ágion (így!) melleye Annak az mesternek az fo-
garassy Aczíokott es faragtassa keőteőztesse min-
deniket az Talp faban, mind zaruazasiuall geren-
dazasauall Egeút [Szu/Fog.; Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 

3. 1653: másodnap sok nyársot faragtatának a 
város erdejéből, és az akasztófához hordaták a 
nyársokat [ETA I, 47, MSz]. 

faragtatik ácsoltatik; a se ciopli; gezimmert 
werden. 1738: (A sajtó) Ágya, orsoja, nyomtato 
ágossa Tölgy fákból faragtottak, viseltesek [Szász-
vessződ N K ; Born. XX/12]. 

faragvány (kő)faragó munka; ciopliturä ín pia-
tră; Steinmetzarbeit. 1589/XVII. sz. eleje: Miert-
liogy penigh az keőmiuességh ket fele Mesterek-
ből áll: Faragóból es Rakobol . . . az ki cziak Rakó 
akar lenni, cziak az Háznak es kereszt boltozatnak 
dicziretes megh epittesere kenszerittetik. Ha mely 
Rakó Mestert penigh ebben megh tapasztalnának 
hogy eők aitot, kemént, twz helt, ablakot es akar 
mi czioda helyre valo keóueket megh f aragnanák . . 
minden okvetetlen tíz forintot vegienek az Ceh 
Mesterek raita. Seöt az Rakok effele faraguantol 
teliesseggel wressek legienek, mint hogi eők vagy 
nem akarták vagy nem tuttak az faragasnak Re-
meket az kaptelyos aitot megh czinalni [Kv; 
KőmCArt. 20]. 

farakás grămadă de lemne; Holzhaufen. 1575: 
sokan az hirdetes ellen Keo es fa Rakasokat 
vcliakban Tartiak [Kv; TanJk V/3. 128b]. 

faráma fakeret; ramă de lemn; Holzrahmen. 
1666: vágjon ket Ablak azokon vad(na)k Üvegh 
Ablakok fa ramako(n) [Gyalu K GyU 167]. 
1714: Negj szegletes, s egj araszni sz*. les, s hoszszu 
Tűker meg aranyozot fa Ramaban s futralban fl. 
Hung. 4 [Nsz/Fog.; II. Apafi Mihály hagy. 10]. 
1756: vagyon jó Sendelly fedél alatt nagy szép 
farámában francziáson foglalt üveg táblákkal ki 
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rakva az üveg ház [Déva; Ks 92. I. 32 kúria-
-leírás]. 

Szk: fegyvertartó 1681: Vajda Hunyad Vára 
Nebojsza Bástya . . . Fegyver tartó fa ráma [Vh; 
VhU 502, 559] szakállas-tartó ~ ún. szakál-
las cső (puska)* tartására szolgáló faállvány. 1681: 
Vajda Hunyad Vára . . . Fejér Bástya . . Va-
gyon itt: . Szakallasb tartó fa ráma Nro 2 
[Vh ; VhU 547. - *-bLeírását, képét 1. RMFegyv. 
192 — 4] szerszámtartó 1812: Egy szerszám 
tartó fa ráma xr 7 [Mv; MvLev. 10 kov. — Sza-
badi József hagy.] zsindelyhornyoláshoz való ~ . 
1679: Sindely horgyoláshoz va (l) fa ráma nro 
1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 83. 
A zsindely hornyol ásr a 1. UszFamest. 12 — 4]. 

farámás fakeretes; cu ramă de lemn; mit 
hölzernem Rahmen. 1679: Úr haza Ezen ház-
ban levő Erkély, vagi iróházacska Altal re-
kesztő fala, festett deszkaval boritott fa rámás 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 19 — 20]. 

farancos 1. francos 

fáraszt 1. fáradalmat okoz; a pricinui oboseală; 
ermüden, müde machen. 1590: Az felseo Espotaly 
mesternek Az meghlatot foliam Asasra Adassanak 
Az Safar vraim Altal tiz ftot, Ne farazzak mostanj 
Wdeoben az keosseget ezzel [Kv; TanJk 1/1. 
148]. 1600: keönieörgűnk zekwl mindniaian keg-
meteknek hogy wegye kegmetek zeme eleibe az 
Istenert illien nylwan walo igassagunkat, ne fa-
razzanak az gonoz embernek* wetkeerth [UszT 
15/252. — *A megszökött bűnözőnek]. 1634: az en 
leuelemhezis alkolmaztassa kgltek ugy magat ez 
dologban, hogy ne faraszszon erette [Kentelke 
SzD; DLt 382]. 1669: eő kegjelmet Synodusunk, 
Esperestünk hire nélkül mind inquisitioval s mind 
juris processusaval farasztotta [SzJk 106]. 1762: 
engemet méltatlan vexalt, hurczólt, költetett, és 
fárosztott* [Torda; TJk V. 79. - *A felperes]. 
7800; A Vass Ládák ki tisztit ások aránt való 
fáratságra tsupán tsak azért nem kértem volt 
Tiszteletes Profesor Uramat hogy gyenge egésségé-
vel sajiiállottam fárasztani [Gerend TA; DE 4]. 

Szk: perlekedéssel/perrel 1642: Ha pedigh eö 
kemet perrel akarnok farasztani es busittani, sem-
minemű Töruenibeli remedium ne használhasson 
eö keme ellen [Kv RDL I. 127]. 1766: azért okais 
az I. Inhibitiojanak nem lészen vala, tsak azért 
hogy egymást hoszszas perrel faraszszák . . az 
Pársok az edgjességet követvén továbrais 
az szerent magokat alkalmaztatni tartsák keresz-
tenyi kötelességek (ne) k [Torda; TJk V.341]. 1780: 
Ez meg veszet Világban látom hogy az Atyafiúi 
szeretet sokakban meg hűlt el fogyatkozott . 
egymást halálosan gyűlölik, üldözik, kűlőnb-
kűlőnb féle boszszukkal illetik, perlekedésekkel 
egy mást rontyák, fáraszttyák, egyet nem értenek 
[Mv; Told. 27]. 1814: ezen Missilis levelűnk által 
alázatosan értésére kivánjuk adni, a midőn meg 
gondoltuk azt, hogyha Nagyságodnak hajlandósá-
gát tapasztalhatnok . . . õrŏmŏstebb kivánnok 

Nagysagoddal per piacida sopialni a dolgot mint 
Nagyságodat perrel fárasztani [Dés; Borb. I] 
•fc törvénnyel 1608: Hogy az eo kgme Sok 
faratsagais Zolgalattyais tellyessiggel heaba(n) ne 
essik, s mynketis teoruynnyel ne faraszon 
Sogoro(m) az my reszwnket . . . kezwnkben erez-
tette [Kv ; JHb XXVI/49] . 1622: miuel hogi az 
teórujnjnek kj meneteli bizonjtalan, Czefej Bene; 
dek vram magaban zaluan, kire ezen Zalancz* 
Istuan vramat Hogi eó kginek ne farasztanak 
czefej Benedek vramat touab teoruenjuel (l)» e2 

ket megh neuezet Zálogos iobagiert hanem teof-
ujnj nelkűl ereztenek megh Eŏ kgme (ne) k [Mi-
hály fva AF; JHb LXVI/11], 

2. ~ja magát fárad; a se obosi; sich bemühea-
1663/1778: ne fárazd magadot [Told. Transs. 231]-
1780: izentem hogy hijába magát s marhaját 
fároszsza [Baca SzD; TSb 24]. 1784: Sükeretle* 
fárasztotta magatt [Mv; Told. Fasc. 20]. 

3. vkit vhová jönni v. menni kénytelenít; d 

pofti pe cineva să vină sau să meargă; her/hiut)e' 
mülien. 1681 e.: Kgd paranczolatyara . . . ura^' 
kelletek kgdhez ez irasomal Varmegynkbeli* 
mes embert farastanom [Kozárvár SzD ; Gram™ 
XVIII, 644 Deési Ferenc Beldi Pálhoz. - *Olv;: 

vármegyínkbeli]. 1701: Balasi Boldisár Relictáj* 
Paniti Kata az Néhai edes vra Apjától nagj00 

Balasi Boldisártol megh akarna kŭlŏnŏzni s osztó' 
zodni ( : mivelhogj az ura megh holt:) azonban 

Balasi Peter, Balasi Miklós es Fülöp Gyŏrgj^ 
Balasi Annok, hogj edes Apjok nekikis *és>7ûċ'i 
ket minden fele acquisitumokbol egészszen * 
nem adta volna, es egj más között meg nem edgjÇ?' 
hetne(ne)k hogj Kereszturá az székb(e) edgj1* 
az másikot ne fárasztaná, hanem mi előttünk 
általunk törvény szerent iteltetnek meg mi 
máb(an) lehessen osztozasok [Kissolymos 
BLev.]. 1761: engedtetett ö kegylmének még égJ 
peremptoris Terminus ha akkorrannis ide ff' 
rosztaná a meg neuezett asszony embert, teb* 

tartozik fáradtságát, s költségit Compensa^ 
[Kv; PolgK 43]. 

4. (magához) kéret; a pof ti la el, a ruga (pe cin^ 
va) să vină la el; (zu sich ) bitten. 1814: szerep 
Istuan vram kegdet azért kelletek mostan ide 
raztanonk* [KGy. — *Köv. az ok előadása]- . 

5. (el)csigáz; a istovi, a obosi peste măsuf*' 
abjagen/hetzen. 1594: Megh lassak* penigh 
a' taligas a' lowakat magha haznara ne fara^2 

vezteghesse [Kv TanJk J/l. 247. - *A mai 
bírák]. 

fárasztás obosire; Bemühung, AnstrengU11^ 
1784: Tessék azért Nagyságtoknak azon praete* 
sio iránt a' Méltosagos Cavens Méltoságos Maradj 
kihoz nem ragoszkadni, és máson az iránt kei® 
kedni, s az Exponens árva Haereseket nem * 
rosztani, azonban minden okozhato méltat! 
költségekről, és perbéli fárosztásókról protest* 
tatnak [JHb LXVI/38]. 

fáraszthat terhelhet; a putea împovăra; ^ 
lasten können. 1675: Director Vramék az Va* 
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Constitu(ti)oia szerent valamely szegény Nemes 
Embert elegedendö ok kŭvül perrel ne(m) fáraszt-
hatnának [Kv TJk VIII/12. 80]. 

fárasztó 1, terhelő; care încarcă/împovărează; 
belastend. 1766: ezen szörnyű digressiok . haszon-
talanok, tsak időt vésztők, és elmét fárasztok 
[Torda; TJk V. 325]. 

2. fáradalmas, fáradságos ; obositor, anevoios ; 
mühevoll, mühsam. 1877: Hosszas késedelmezé-
seninek oka egy fárasztó és nagyon kis mérték-
ben sikerült tisztújítás [Rugonfva U Pf Bartha 
Miklós lev.]. 

fárasztott kb. zaklatott; molestat; gebetzt/plagt. 
1800: igen foganatos volna ha o Nagyságok azon 
perrel fárasztott Atyánk fiainak ott ahol illik sege-
delemmel lennének [Torockó; TLev. 9/31]. 

fareák-háló halászháló-fajta; un fel de năvod; 
Art Fischnetz. 1669: Vágjon az haznal egj két kŏz 
haló, Egj farczák halo [Királyhalma N K ; Ks 
67. 46. 24a]. 1763: A To egészen keresztül fagyott 
s ujjabb(an) a meleg időben fel darabolodott, mod 
abban nincsen, hogy se horoggal, se halóval vala-
mit probalhassan az ember, farszák hálóval a 
Csikászatott eleget probaltatom, de semmi sze-
rencsénk nincsen [M.szentpál K ; TL. Cseh Ben-
jámin lev.]. 

farcsok 1. a csípő, derék; şold ; Hüfte | far; 
Şezut; Steiß, After. 1644: mondák azt hogi Baba 
Marton szekere iarta altal ugian meghis teczet az 
farczokan az giermek(ne)k hogi ki serkedez vala az 
vere az hul az kerek altal ment rajta [Mv; MvLt 
291. 420b]. 1794: Demeter Bátsné Libertina Oláh 
Anna (27) ezt vallya hallottam hogy sikol-
toz és kiáltozza, jaj Derekam, jaj fortsokom meg 
sérszik [Besenyő Hsz; HSzjP]. 1800: Bartók Anna 
Kézdi Szt. Léleki (19) szolgalo katona személy 
• • • vall Aszonyomnak . . a’ Gazdám a’ bicz-
kot a'fortsokában hajtotta [Kvh; HSzjP]. 1809: a' 
katona hozám lőtt érteis a fartsokomot [UszLt 
ComGub. 1668 — 9]. 1810: fel akarék ülni a szánra, 
de megcsuszamodék a fél lábam, és egy kemény 
nyüalást kapék a farcsokamban amely üdő-
től fogva félszeg vagyok, és nem dolgozhatom 
[Szárhegy Cs; RSzF 275]. 

2. comb ; coapsă ; Schenkel. 1584: Vermes Amb-
rus vallia Rea mentem ez Azonra es Zittam 
Neste Bozorkany kwrwa Na(m) elegge trombital-
tattada Immár tehenemet, erezd haza Bozorkany 
kwrwa, es chak azért zitta(m) Bozorkannak hogy 
be Idezzen, es el indíthassa (m) dolgát a Biro eleot, 
de Ne(m) hywwt rea. Láttam a' zakal Georgy 
gyermeketis, hogy a ket farchokan es a' mellien(n) 
Niakan, vgy meg teczet a' fogdosas es az vyak 
heliey, mint egi Agiagba Niomtak volna es a Niomas 
helie vgian fekete volt, Ez dolgotis vgia(n) ezen 
zeles Miklosnera fogtak vala es tulajdonítottak 
vala [Kv; TJk IV/1. 248. - "A boszorkányság-
gal vádolt asszony a vallomástevő teheneit állí-
tólag — úgy elbabonáskodta, hogy a tehenek 

ablakára mentek es ott bőgtek, ahelyett, hogy 
hazamentek volna]. 

3. ? (puska)agy patul puştii; Kőiben. 1793: 
egy hoszszu flinta vasas az ágya . egy más 
mely a' farsukjába (?) el törött [TL Conscr.]. 

farcsokú. Csak e szk-ban: fél ~ ? csapott farú; 
deşelat; mit abfallendem Steiß. 1831: Pej Kantza 
Az anya Czitzka a fel fartsaku az Apja Gálánt 
[Berz. 20]. 

farcsont farcsík; coccis; Sitzbein. 1630: Az 
Mikor az Menieczke betegh vala altal hiuatanak 
engemetis oda s hat egj oruos Aszonys vágjon 
ot, s mutatak ennekem is akor az menieczkenek 
az testet s az minemű farczontia szokot lenni, 
embernek azt latam hogj ugjan horgason be haj-
lót vala [Mv; MvLt 290. 220]. 

fa-restancia faliátralék, faszolgáltatásbeli hát-
ralék ; restanţă de lemn; Holzrestanz. 1738: akár-
mint légjen mostanis a Dolog, hogj jövendőben ne 
okoztassunk ob neglectum aedificandi pontis, Conc-
ludáltuk fermiter, hogj Hadnagj Atyánkfia ö kglme 
. . . A melly Hidhoz kívántató fa restantia . . . 
még Várasunkon vágjon, azokat is mentül 
hamarébb hozassa meg, hogy rajtunk ne mulljon, 
és . . . Nms Városunk Pyxecutiót ne szenvedjen 
[Dés; Jk 502a]. 

fareszelo raşpel; Raspel. 1810: Három fa szap-
pany, két fa reszelő, égy fa Török (!) [Mv MvLev. 
17 Trincseni Mihály hagy.]. 

farfur ? porceláncsésze; ceaşcă de porţelan; 
Porzelantasse. 1665: Porcenella Talakra, ugjan 
ollyan cseszekre al(ia)s Farfurnak is hiyak Tall. 
100 [Utl]. 

fargát ? zárógát; dig/baxaj de închidere ; Fang-
damm. 1828: bizonyos Csapó, és Far Gátokat . . 
parantsoltama [Dés; DLt. - a Értsd : felállítni], 

farliám farzó; bucar, curar, partea dindărăt a 
hamului; Hinterzeug. 1598: Zigyarto Balindtwl 
Iffiwtwl witedtem 1 lwra walo hámot faarhamostwl 
hat zyastwl Taskastwl . . . f 1 d 50 [Kv ; Szám. 
7/XVIII. 42 Masass Thamas sp kezével]. 1681: 
Posta szekeres Ló hamja ( hátulsó farhamjaval:) 
Par 2. Istranghjavai vagyon mindenik [Vh ; VhU 
562]. 1798: portékáit vitték Csernátonba . . . 
Edgy pár Uri Farhámot; Szijjut Gyeplővel, 
Fékekkel [Szentkatolna Hsz; Mk 1. 109. 7]. 
1805: farhám minden hoza tartózó varásos fé-
kekel [HSzj szij-gyeplõ al.]. 1807: vagyon négy 
lóra valo hám egy pár rudas lovakra valo farliám 
[i.h. hám al.]. 

A jd-re 1. Frecskay 308. 

faricskál faragdos; a ciopli; (herum)schnitzeln. 
1599: az Vduaron faraczkal (!) vala Deák Peter, 
egi palczachikat veim kezebe kj mene [UszT 14/39]. 
1629: onnat latom hogy Teokoly Ianos koczisi 
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szekeret czinalgatnak fariczkalnak vala [Kv; TJk 
10]. 1778: Hatzegán Ábrám . . . Gyermek korá-
ban ment Benyere, ottan mind addig faratskált, 
mig jo faragó ember és Molnár lett belolle [O. 
tordos A F ; BK ad 465 Pirle Stefán (60) jb vall.]. 
1831: Abba vagjok ennyi felszegségemben sze-
rentsés, hogj egj fel serdülendő Fiatskám bele ka-
pott mesterségembe a' ki az én mutogatásom 
mellettfaritskal [Dés; DLt 828]. 

?fariga, farigal ? szoknyafajta; un fel de fustă; Art 
Rock. 7586; 1 Martj Báthory Jstuanne feleitette 
volt zokniaiat auuag az farigalt (!) Gorbon [Kv 
Szám. 3 /XXIV . 47]. 

fark, farok 1. coadă; Schwanz. 1570: Orsolyaz-
zon Eotthwes Benedekne hithy zerent vallya hogy 
az Mely Malaczot fekete Jakab Be fogoth, Eo 
Thartotta es Attha zekely Matenenak, az farkatis eo 
vagta ely [Kv; TJk HI/2. 16]. 1582: Ilona Chany 
Gergelne . . . vallia . . . Azt(is) hallottam Rengeo 
Anna zaiabol, Mondwan, lm zaz czedulat iratok az 
eothwene kez benne Vagion az Igiartho Georgy 
Latorsaga, ha penig innen ki kell vezekednem, 
valameli varosba es faluba Iarok minden Eb far-
kara eggiet eggiet keóteok benne hog nüwan le-
gien mindeneknek dolga [Kv; TJk IV/1. 71] 
1595: (A pásztorok) kik itt Jarnak zellel zekel 
feóldeón Vdúarhely zekben, es valakik belyegh 
nelkyl ualo beórth Árúinak kiknek feólek farkok 
beóre raita njnch el vegiek es eó magokot megh 
foghiak Ide be a Varba hozzak [UszT 12/108]. 
1633: (A harcsa) oli ige(n) nag' uala hog' az tar-
so(m) mikor az Vallara uótte az földet erte az 
farka [Mv; MvLt 290.120a]. 1656: Vagyo(n) 
egy őreg Feyer menlo körme szorulonak mondgyak 
festett az farka [Doboka; Mk Inv. 7] | Ėöreg 
Kancza . . . Szü hatu fako, farka serenye elegyes 
[Fog.; UtI]. 7683; Egy kék bagaziaban edgy 
Csomoban hét par nuszt 5. fark raita [UtI]. 7737: 
òszszel az Tavalyi Csikókat 7b (erben) kell meg 
bélyegeztetni . . . ugy az farkakat is akkor kell 
el vágni | az Lovak . . bokrosok, s fel rugók ne 
legye(ne)k, ha lehet farkokatis ne csovállyák [JF 
lovászmesteri út.]. 1736: Az urak lovai akármi 
szőrüek voltanak, de ha az lovak farkai fejérek 
voltanak, azt berzsenynyel szépen veresen megfes-
tették, gyakrabban azt, mikor istálóban voltak, fel-
kötötték, mint most némelyek az hajokot, zacskóban 
tartották; mikor az úr valahova ment, kivált 
paripán, azt kioldozták, hogy a ló farka szép 
fodroson álljon [MetTr 363]. 1746: (A sertéseknek) 
füleket farkakat el vagdaltatta [Szentegyed SzD; 
Wass. Kőtőles Illye (62) zs vall.]. 1782: Groff 
Toldalagi Pál Ur Szörnyen haragszik Kedre, Szid-
gya Kàromollya, s ezt parantsolta hogy a Lovaimat 
Marháimat (így l) valahol talállyák, Farkaikot 
vagdallyák el, ha meg nem foghattyák pedig 
Lövöldözzek meg magátis Kedet verjék meg 
[Koronka MT; Told. 3a 1780-1789. VI. Deme-
ter Bálás (52) néhai Toldalagi László örökösei ko-
ronkai gondviselőjének nyil.]. 1847: A lovak utolji-
kon éles patkó ne légyen ; felülni egyre is nem szabad 

ha abba megtaláltatik, 3 magyar forinttal 
terhelőd-

jék. Sem a patkót lehúzni, farkikot kiszedni s®* 
rényeiket levágni nem szabad [Zalán Hsz; RSzF 
204]. - L. még i.h. 181, 205 és bög al. 

Szk: csóváló. 1760: az ket Eocsem Uram 
eszve veszven azt kialtya az nagyob a kisseb utafl 
var te farka csovallo kis pudli meg tanyitlak [Kéz-
disztlélek Hsz; HSzjP] ~a csavaró ló. 1634: 
Hogi valami rossz erkölcsű fel rugó, vagi ki magat 

megh ördöglene es el nem menne ember alat, 
olliat ne talallion venni vagi farka czavarot, mert 
Ur ala illetlen es gialazatos az farka czavarol° 
[KJ]. 

Sz: aki nem fér lyukába, tõkõt köt a ~ra. 183X-
Tudjaé mit mond a' köz példa beszéd igen szentül. 
aki nem fér jukába tököt köt a' farkára [Torda 
kör. TLt Közig. ir. 1839. évi sztlan] * az & 
~a alatt van tisztessége. 1582: Dabo Leoriflcz 
vallia . . . Monta Azt(is) Rengeo Anna hog Igiart° 
Georgnek Az Eb farka Alat volna tiztessege miflt 

ollian tiztessege veztet bestie Kwrwafianak [Kv ' 
TJk IV/1. 71] a fehér agár ~a alatt tartj* 
hitét/tisztességét. 1590: ezen Jelen való 1590 ez-
tendòben nagj Bodogh ázzon nap tajban nem tü-
dőm mire való gondolattyaban kellet kedweue^ 
az Inctusnak az hol Akarta, azt mondotta hogj & 
Ghalambfaluj Peter az feier aghar farka Alatt 
tartom hitemet tiztességemeth az elóttis feiemhcí 

verték s el' szenuettem . . . Az mondasert holt 
dyomo(n) szollok hozza. Ezt ha tagadna megk 
Bizonytom hogy eö mondassa | azt mondotta hog? 
en . . . az feier aghar farka alatt tartom hitemé* 
tisztességemeth Azt keúano(m) hogy megk 
mondgiad hol vetted azt a szóth. merth erte(ö*J 
hogy azt mondod hogy en te neked tiztessege® 
elle(n) szóltam, de arra azt mondom, vgjan, meg*1 

kel mondanod kiteól hallottad azt az szoth, 
bereth kél adnod ha pedigle(n) az teorwenj azj 
mútattya hogy az te feleletedre egieb Valazt ke1 

tenne(m) ne legien kesŏ [UszT] * főtől fog0* 
~ ig megromlik. 1769: ha igy menyen a mint hal' 
latik, elsőtől fogva utolsoig és fötol fogva fartó 
meg romiunk [Ne; Told. 5a] sem füle sem 
1607: Ahol penigh az A. az Beór kjuwl való 
Marha fogadas feleól Egj relatoriat Exhibeal Anna* 
sem fwle se(m) farka [Mv; MvLt 290. 12b] * 
vmit a ~ tói követ kb. vrnit alsóbbrendű tisztség' 
viselőtől kér. 1600: Nemeth Benedek vally* 

egykor be hywata Veres Jstwan ez Marţo11 

ciiygant, s vgy kezde moudany hogy Marton vajoa 

vgimond egy eorizetben nem voltai Jelen k?*? 
auiaz monda mingyarast zydalommal ha vxp9 

tartozom teolle nem Az farktol keowetem azt 
hanem az feoteol Capitantol [Kv; TJk VI/1' 
3 9 8 ] -

2. ~a vége vminek; sfîrşit, capăt, c o a a a » 
Ende: a. területre von.; cu privire la un tere*» 
bezüglich eines Geländes. 1579: ada egi Berket 
az Uduarfalui nagi Retnek az farkaban [Udvari* 
MT; Bál. 54]. 1585: az gergelj vram Towa farkába0 

vagion valamy Rekez [Kv; TJk IV/1. 430aJ' 
1609: ha pedigh fellieb telnek az tónak uegi t aba 

az Vitezleo Beldi Kelemenis az tónak uizet afllſ 
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ala erezze hogi az farka fellieb az megh neuezet 
határnál ne tendallion [BLt]. 1666: az Bak pataka 
all farkan tul az Haghora ióuób(en) [Bikfva Hsz]. 
1684 k.: a To gat felöl valo reszenek edgi darabjăt 
• • • hoszszara osztottuk . . . nekünk az falu felöl 
jutót azzal az farkai edgiűt mely az falu felé fel jú 
[Gyulatelke K ; SLt AM. 22]. 1699: az Fejér 
Patakban Var nyak nevű hellynek az farkában 
(k) [M.valkó K ; EHA] | Csorgos kútnak a far-
kánn [O.zsákod KK]. 1722: az Szőlő hegy alatt 
lévő oldalas Láb főid farkától fogva az Losárdi 
Patakig [Kisjenő SzD; Bet. 1]. 1733: a Katonai 
Malomtol fogva végig halasztattam mar edgyet az 
tot . . . már ma ujj abban az farkan kezdetem ha-
lásztatni [Gyeke K ; Ks 99]. 1790: a' hegy alatt, 
vagy-is a’ gát farkába, a’ melly nagy borozda ke-
rekedik, az szakasztya meg a’ Nagy Sármási, és 
Báldi határokat [Báld K ; BLt]. 1851: a' város 
szénafűvei kőzzűl 6. senatorialis nyil egy kisded 
farak, és a nagy nyil 3. évre ki adandó [Kv ; KvLt 
2135] o Hn. 1547: duas partes terrarum arabi-
hum, in Reetfark | particulam feneti In Reethffark 

vocatam | particulum feneti in loco Reeth fark 
^ppelato [Márkosfva Hsz; SzO III, 280 -1 , 283]. 
1550; via . . tendit Ad Syluani Zen egeto fark 
[Igrice SzD; JHb 104/43]. 1578: egy bwdes sar 
vagyon a’ To farkaban [Pócstelke KK]. 1587: 
A kecskemaly fark aba [Vaja MT]. 1605: Hejazo 
farkaban vagion egi zanto fóld [Malomfva U]. 
'606: az Zanto földben To farkaba [Csekefva U]. 
1617; az Avas farkon valo falw Nyil feold [Kászon-
feltíz]. 1630: az Retennis egy szel feold Gat fark 
uew helyben [Kilyén Hsz]. 1632: Az Csere fark 
gégében (sz). Az Mái farkánál (sz). Az Zylas Far-
kon (sz). az Kápolna alatt az Tho farkaba(n) [Ko-
ronka MT]. 1654/1789: A felső mezőn a haraszt 
farkon (sz) [Dálnok Hsz]. 1655: Farkas gyepű 
farkától le járó Erdeoleo utt [Tarcsafva U]. 1659: 
Az telek farkon az hat alatt (k). Az to farka kóz 

k) [Fejérd K]. 1671: Gálnos farkaban (e) [Mé-
ra K ; KHn 240]. 1672: az To farkaban (sz) [A. 
JáraTA]. 1673; az Fark uttyánál (sz) [Dombó KK]. 
1677; Juharos farkon (sz) [Balla Sz]. 1681: Bor-
zik farkaban (sz) [Csíkfva MT] | az Szász Sombori 
Puszta To Farkán felljűl [Szászzsombor SzD]. 
1688; Fekete Üuer Farkában (sz) [Szentgeriee MTI. 
1693: a Sugodi To farka (k) [Elekes AF] | Az vi-
rágos tŏ farkánál [Torda]. 1760: egv darab Er-
dŏtskc mellyis Erdő fark(na)k neveztetik [Csekelaka 
AF] | Gát farkánál (sz) [Illyefva Hsz]. 1715: a 
kzilos fark nevű helyb(en) (sz) [Koronka MT]. 
1721; Kŭszegö farkánál (k) [Kozárvár SzD]. 1722: 
A Remete farkan, kimenöb(en) (sz) [Papolc Hsz] 
I Közép Eger farkáb(an) [Zágon Hsz]. 7726; Cser-
?ö farkon (sz) [Nyárszó K ; KHn 121]. 1735/1796: 
a Hiuzárok farkában (sz) [Dés]. 1736: Szilos Far-
kán (sz) [Pálfva Ul. 1738: A' Tó Fcrkanál (k) 
[Toldalag MT] | az Hegy ferkán (sz). Tanarok 
forken (sz) [Szotyor Hsz]. 1742: A Kegjelet farká-
nál (sz) [Szacsva Hsz]. 1751: Lo rcsz farka felől 
(e) [Szárhegy Cs] 1 A hegy farkáb(an) (sz) [Mező-
dobon TA]. 1761: a' To Farkánál (sz) [M. szovát 
K]. 1762/1779: A Kotrida Farkánál (k) [Monó 

Sz]. 1764: sylva allcdiali Erdő Fark nuncupata 
[Csekelaka AF] | A' hegy farkánál az északon 
[Válaszút K ; BHn 170]. 1766: Az Első Bánya 
bükké Forkán (sz). Az Első Bánya Bűkké Forkán 
(sz). A Borszék Mezeje Forkán (sz). az Bánya 
bükké Farkán (sz). A Hegy Fark n. h.-ben (sz) 
[Ditró Cs; GyHn 3 1 - 2 ] . 1772: Az Hágó Farkán 
(k) [Kozmás Cs] | Arok farkon (sz). Hegj farkon 
(sz) [Nagyajta Hsz], 1773: Az Első Bánya bükké 
Forkán (sz) [Ditró Cs] | A Sövér Forka tetein 
(sz). A Szármány Farkán (sz) [Szárhegy Cs]. 
1775: A Rét Fark nevü liellybe(n) egy puszta 
el Sűlyedezett Erdő lielly [Lokod U] | A Gyánás 
Forkán ál (e) [Méra K ; KHn 243] | A Scmjai 
Tova farkába (k) [Rőd K]. 1783: Szármány 
Farkon (sz) [Karatnavolál Hsz]. 1804: A To 
Forkában a gőrőg Kútnál (k) [M.fülpös MT]. 
1805—1806/1820: az ülü fark nevü lábban (sz) 
[Szentimre Cs]. 1815/1817: A Solyomkő far-
kánn (e) [Dobó U] | A Fa Ütés farkán (sz) [Vágás 
U]. 1817: a' Tó Farkába (k) [M. szovát K]. 1821: 
A' Lüget farkán (sz) [Mikóújfalu Hsz]. 1826: Az 
Iriko Farkánál (sz). A To Farkánál (sz) [Puszta-
kamarás K]. 1833: Az Erdő farkánn a sánezok 
között (k) [Csekelaka AF]. 1840: a' Kis hegyes 
pataka mellett lévő kaszálóit . . . a' Fenyő farkba 
borozdoltak volt [Bikszád Hsz; Mk] | A' Pad 
Farkán (sz) [Udvarfva MT]. 1853: A Bálványos 
Farka nevű helyben (sz) [Nagysolymcs Uj. 1891: 
Rétfarok [Damos K ; KHn 46]. — A jelzet nél-
küli adalékok az EHA-ból valók [L. még BHn és 
KHn Mut., valamint RettE 118]. 

Szk: végiben- ~ ában utoljára, végezetül. 1736 
u.: a szegény Teleki Mihály, vgy bánék vele. bi-
zony fel nem vettem vona száz aranyért .A 
végiben farkában egyben is szidá [MetTrCs 463]. 
1781: jol meg verte az Aszont, melynek végiben 
farkában egy hétig Káinoki Urnái ült [A. cserná-
ton Hsz; HSzjP Fazakas Andrásnć Birtalan Mária 
(30) jb vall.]. 

b. időre von.; cu privire la timp; bezüglich der 
Zeit: utója; sfîrşit; Ende. 1769: Tudja-é a Tanú 

Hegy a közelebb el mult 1768-dik esztendőben 
buza hcrdas(na)k a farkan . Bögŏzbena a buza 
Határból bé hajtván a Határ pásztorok a Bőgőzi 
ökör csordát a Korda György Ur Majorjába 
ćtzakának idején, kik hajtották ki onnan azon 
éjjel . . ? [Usz; IB vk. — aU ; e hn búzahatár al. 
sajtóhibával] -X" farsang -Lba(n). 1606: farsangj: 
farkaba . . . giulest hirdetet uolt [UszT 20/17]. 
1704: Sok but és bánatot hoz reánk az iidő Az far-
sangnak farkan banattal meg győző [EM X X X V , 
276 gyászének]. 1736: Innepekben, de kivált sá-
toros innepekben, annyi étkek ,borok volt mindenik 
asztalnál, hogy meg sem ehették s meg sem ihat-
ták, kivált fársáng farkán, de akkor felest ököm re, 
osonyára sült kolbász s azféle mindenkor elég 
volt [MetTr 432] * kaszálás 1767: En a' mult 
esztendőben a' kaszálás farkán Voltam kalákába 
aratni Kispál Uraimék(na)k [Uzon Hsz; Kp IV. 
243 Oláh Bukur (19) jb vall.] | e pedig volt kaszá-
lás farka felé, de aratás előtt [uo. ; i.h. G. Kováts 
(20) miles equestris vall.]. -X" nyár 1753: az 
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. . . el betsűltetett ökrök tavasztol fogva njár far-
káig voltanak Palffi Ferencz birodalmaban [Tar-
csafva U; Pf]. 1768; az fojto karikák . . . oda lőt-
tek nyár farkán [Martonos Hsz ; EMLt] 

c. tárgyra von.; cu privire la un obiect; bezü-
glich eines Gegenstandes vminek a hegye/vége ; 
coadă/capăt; Ende einer Sache/eines Gegenstandes. 
1560: Egy Nagy partha Ew aszony allatnak ualo 
maycz Boglarw Aranyas Ezwst Egy nagy chyath 
rayta farkawal Egyetembe [JHb QQ Temeswary 
János reg.]. 1610: Az kett Arúat ozto Byrak vraim 
Emlekezetert megh Ayandekozak egj demeczkj 
Zablyaúal az melje(n) hat keötteö uas az farkaual 
egiwt vagio(n) [Kv; RDL I. 6]. 1652: Ez Kerek 
Bastya mellett a Folyaso alat egy Réz Taraczk, 
Ferdinánd Császár ŏntette, 1545 esztendőbe(n), 
az ágya o, farkán az vasais rosszas [Görgény MT; 
Törzs]. 1673: Az hámor ház . Ez ház mellett 
két kő kamora . . . Ezekbül nyilik egy nagy fenyő 
boronábul rótt ház, ezen házban vagyon vas 
verő százötvenkét font, az verő . farkán fark 
karika [Cssz; CsVh 42. — A teljesebb szöv. fark-
karika al.]. 1688: Fekéte Czapaval boritot Aranyas 
hegyester (!) az hüvelye farkarol el eset egy 
darab ezüst [Beszt.; KsMisc. 27]. 1690: lattam 
az minapib(an) hogj az mely nagj szal fat mo(n)d-
nak, hogj Letai Istva(n) hozot el annak az Farkarol 
latam hogy egy aghat lé vaghaa [Aranyosrákos TA ; 
Borb. — aa Székely István házában lakó ember]. 
1703: Kohosok vagy fútatok eszközei... fuvo far-
kára való öreg horog nro 2 [Cssz ; CsVh 118]. 1723: 
a sŏuénfaluiak széna buglyájokat s még buza 
kalongyájokat is tésolya farkán vonták hamarébb 
vóltáért az ár viz elöli [MbK]. 1736: Az keserve-
sek mentől durvább fekete posztóban öltöztenek 
. . . Az asszonyok kendervászonból burkot csi-
náltanak az fejekre, azt meg feketítették, hamu-
szín volt, az hátokon leeresztették, hogy az földön 
vonszolódott a farka [MetTr 405]. 1762 vit el 
az űszőg farka alá való vas matskát [Oltszem Hsz ; 
Mk RN. IX. 109]. 1772 (A) Molnár a' silip Far-
kát fennebb veté | Hogj pedig a' Királj falvi ma-
lomnak fel épittése után ezen Malomra a' Viz böv 
mértékben fel tojult légyen, abból tudom, hogj ez 
előtt ezen Malom Silipjének farka alább volt, 
mintsem most van, mégis a Víznek rolla le jo nagj 
szökése volt [Ádámos K K ; JHb XX/27. 36, 
LXVII/2. 319, 325]. 1789 A' Hiu Ajtaja zárostol 
farkastol Rf 1 xr 15 [Mv; ConscrAp. 93]. 

Szk : a szekér ~a a szekér hátulja. 177 i Mar-
garéta Oláh, Consors Petri Berszán Jobb . . 
F(atetur) . . . Szekér farkáról leis döfének egj Fi-
csort [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 

3. penis. 1583 : Cappa Caspar vallia Kendj 
Ianos eg leant kwldeót volna Balas kowachnehoz 
es azt Izente volna hog' meg veztette volna, Az 
farkat | Poko Peterne Anna Azzony . . . vallia Hal-
lottam Zaiabol Gergeli kowachnenak hogy Nagy 
Newetessel mondotta: Am Az farkas vczay Bikanak 
meg veszet a' farka es hidwczan kiweól giògitthiak 
Petreselem lewellel [Kv; TJk IV/1. 148, 150-1] . 
1584 : Sos János vallia . . . hallottam eomaganak 

Keodme(n) Ianosuak zaiabol, lm vgmond azt 
keolteotte Az en feleségem feleollem, hogy ezek az 
Ázzon Nepek vgmint Zabo Caspar felesege, Kada3 
Menyhartne es az varosbanis bizonios feó embeſ 
felesegy mind az en felesegim volnanak ky ha lo 
volna, en ne(in) tudom michoda farkam volna én-
nekem [Kv; i.h. 369]. 1617: Hillotta(m) aztis---
Kathatol hogi soha ne(m) kostolt eö job farkat 
az Be (ne János) farkanall [Mv; MvLt 290. 32a]-
1793 Csernátoni egy Urnák . . . azt beszéltette 
S.V hogy ő B. Bánffi Esthertől a' farka után 
tzifrálkodik 's ruházkodik [Koronka MT; Told-J-
1805 a’ lovaglással 4ik izben rontottam fel meg 
gyógyult beteg farkomat [Mv; Ks 101 Thurocz? 
Károly lev.]. 

Sz: puszta ~kal semmi nélkül. 1573 Mond 
oztan gergelya az Azzonnak, Megh Ittad az aſ" 
waket ely keolted, Mond az azzony hazwch Esse 

kwrwaywl benne, Mert Nem Ittam, hane(m) ky 
attam az tyeteket, kwrwa pwzta farkai Ieottel 
hozza(m) Meg rwhazalak emberre teolek Imniaſ 

rea(m) tamach [Kv; TJk III/3. 230 -1 . „Sim?* 
Nerges Mate zolgaia" vall. — aAz asszony fćrjej 
* tatár ~kal fékott. 1634 Zigiarto Mihály-" 
szidgia uala ezt az Rab Ilona Azont T a t a r farka 
fekotnak, Tatar hordoztanak, az lelekkelis szida 

[Mv; MvLt 291. 9b]. 

íarkabeli (vmely terület) végebeli/végén fekvő-
de la capăt, care se află la capăt; am Ende liegead 
1707: Nyre hágobali szántó föld. A Bodo* 
Torkabali . föld. Soutra hagobali alsó föld. a 

homlokbali széna fü. Szüos farkabali kűs főid. ţ2 

uy Kertbeli fel jaro hagobali föld [PálfvaU' 
EHA]. 

farkacska 1. farkinca; codiţă; S c l i w a n z c h e ^ 
1838—1845 farkinca: kicsid farkacskája az álteţ' 
káknak. Székely kicsinyített szó [MNyTK 107J-

2. farokszerű nyúlványocska/részecske; prelűd' 
gire ín forma de coadă; schwanzartiger Ansatz/Tei1, 

1745 az erdő közi bé nyúló farkacskának a köze' 
pin [Nagyida K ; Told. 9]. XVIII. sz. e. 
az ŏ Ngă erdejébűl rug azon patakba két farkots* 
azon hegjbűl [Petlend TA; AbN]. 

3. becsm. 1567 : vxor Valentini dorotheam 
kochka farkochka apellasset [Kv; TJk III/l-

farkalló táj farkazó (fékezés végett a szekér ^ 
rához/hátuljához akasztott ágas fa v. r ő z s e n y a l á b J \ 
copäcel legát dinapoia carului spre a-1 frî11^ 
Reisigbündel ob. Gabelholz gehangt an die 
seite des Wagens zwecks Bremsen. 1769: Vala* 
a Szabad helyek mellet lévő Széna füveket ^ 
gazolya farkaiokkal bé vontatya, vagy Marhája** 
praedaltatya a Biro három forintokig 
büntesse [Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 

A jel-re 1. az ßrtSx-nak a MTsz székelység! adaléka 
mán adott értelmezését. 

farkalós Hn. 1604 Az farkalos patakaö^ 
az felseo szeléth. az szekeres allyaba farkalos p®** 
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tauata Irtatot Vala is velünk szenafy helyet 
[Abásfva U EHA. — aÉrtsd: tájatt] | az farkalos 
patakanak az felseo zeli [Lövéte U EHA]. 

Alkalmasint a megelőző címszóbeli szó -s képzős szárma-
zéka, a hn-adási szemlélet azonban a azerk. számára nem vi-
lágos. 

farkas átv is 1. lupus; lup; Wolf. 1568 Bene-
dictus Kowach iur(atus) f assus est, hogy Ŏ zemeuel 
latta hogy három diznot mart volt meg az farkas, 
es oth holtak wolt meg [Kv; TJk III/1. 193]. 
1589 : Ket swldot a' farkas mart megh [Kv; Szám. 
4/XI. 13]. 1598 vgia(n) azon eiel, az w paztor-
saga alat valo marhaban, az farkas egy Eokreotth 
mart megh [Alparét SzD; Ks]. 1599; monda 
Kerestelj Albert zereteó Ferenczj vram en Azért 
ieottem, az melj ket eòkreòt Adtai wala az Eggiket 
az farkas meg eŏtte [UszT 14/17 Simopîii (!) 
mihalj etédi szabad székely vall.]. 1603 Gaspar 
Balint nagy Galambalwi hwti wtan ezt wallia 

De latok hogj ahol az farkas meg marta wolt 
az ő menes Lowat, onnat felől Egy kutia Jő wala 
p.h. II/3 B. 40]. 1629 ez az Fazakas Marton . . . 
keres vala egy Czikot, kire mondo(m) hogj latta(m) 
egjet hogj megh ett az Farkas [Mv; MvLt 290. 
169b]. 1630: Barj Alias Teoreok Jmreh Kovacz 
Matet zolgalla vala az eo paztorsaga alat eoz-
ue mardossa(na)k az menesekben az farkassok 
[Selye MT; Ks 21. XVIII. 12]. 1708 az juhaim 
kétfelé szakadván, az pakulár eleget futkározott 
de reája nem talált az farkas reájok ütvén . . . 
sokat vert le az farkas . . . Elevenységben az enyim-
ben hatot értek farkasmartát, az többit halva 
szaggatva [TT 1890. 508 SzZsN]. 1729 az er-
dőn az Sz. Léleki csordábol egy Tinót meg évén az 
farkassok rea tanálván az Szilakját dirib darabját 
meg nyuzám [Szárazpatak Hsz; Ap. 3 Szántó 
András (40) jb vall.]. 1736 De az agarakban is az 
régi uraknak nagy gyönyörűségek volt, dicsekedvén 
egymásnak, kinek mint fogja az agara az szarvast, 
farkast, őzet rókát, nyulat, sőt láttam olyan agarat, 
az ki személye szerint elfogta az hiúzt [MetTr 373]. 
1776 az Farkasak már kilencz (l) kopomat mind 
az leg jovát meg evék, . . . mind Szolnok várme-
gjebeliek azon Gyilkos Farkasok [BfN. Bánfi Péter 
lev.]. 1781 az kaszalo Retett . . . măr közel 
o0 60 Esztendeje fel fogta és kezdette irtani 
abban az időben tellyes vala, sűrű Bokrokkal 
Tőgy és Csere és Fűz fákkal, és egyébb fele rakotya 
s mas fakkal egy szóval nagy barlangos hely vala, 
vadak, Farkas és mas vad allatok benne magokat 
elrejthették [Zágon K K ; Ks 19/IV. 8]. 1817: 
I<orintz K Biro Ur az el mult holnapban kegyet-
len zuztnaras űdőben, az Farkasok ellen . . . Ke-
gyetlen vadászatat tett, valami 600 Emberrel 
[Várfva TA; JHb Fasc. 48 Br. Jósika István br. 
Jósika Jánoshoz]. 

Szn. a. 1462: Nicolaum Farkas de Harinaa 

[TelO II, 79. - aBN]. 1554: Farkas Mathene 
[Kv; Szám. IV/1. 54]. 1590: Farkas Mihály 
[Kv; GyU 15] | Farkas Balint [UszT]. 1600: 
Farkas Antal [Zetelaka U ; UszT 15/37]. 1614 
Farkas Miklos Molduay fy, Incze Jakab sellere 

4 5 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 

[Bodos Hsz; UszLt VI/56. 197]. 1615: Farkas 
Ferencz [Szentmárton Cs; BLt]. 1618 farkas 
János [Gyszm; LLt Fasc. 152]. 1632 Farkas 
Gasparne [Mv; MvLt 290. 106a]. 1676: Farkos 
Marton Nob(i)lis [Mezőbánd MT; MbK]. 1689 
az Farkas fiak reti mellet (r) [Csókfva MT ; EHA]. 
7693; Farkas Ersebet [Dés; Jk]. 7737 ; Farkos 
Zsigmond uram [Dés; DFaz. 15]. 1785 Joannes 
Farkas zs [Torockó; TLev. 6/1. 35a]. b. 1582 
Iffyw farkas [Kv; TJk IV/1. 42]. 1597 Balogdy 
Farkas [Kv; TJk VI/1. 65]. 1600 Balogy Farkas 
[Kv; TJk VI/1. 1]. 

Hn. 1399 riuulum Farkaspataka vocatum [M. 
bikal K ; KHn 70]. 1558 Farkas wchay ferthal. 
RacioLupporum Farkaswczayferthal [Kv; TanJk 
V/l . 2 2 - 3 , Szám. l/III]. 1597 : Zent Királyfalua 
perlekedett az tilalmas tsere Farkas gyepy neuy 
hely vegett [Szentkirály U]. 1599 farkas ucza-
ba(n) [Kv; Szám. 8/XVI. 25]. 1600 k. : az farkas 
mezeo zelye [UszT 15/14]. 1623: az farkas ghodor 
fein az eosuen keleőben (sz) [A.csernáton Hsz]. 
1630: az elseo Farkas ayban (sz) [Póka MT]. 
1631 Farkas gyakor [Szentábrahám U]. 1633 
Farkas berczben (e) [Burjánosóbudaa; BHn 40. 
- aKésőbb: Bodonkút K]. 1637/1778 Farkos 
Dómja (l) [Erdősztgyörgy MT]. 1693: Farkas 
domb nevű helyb(en) (sz) [Oklánd U]. 1732 : 
A Farkas patakara jö veggeí az ország uttya mel-
lett (sz) [Sárvásár K ; KHn 131]. 1754 A ' Far-
kas Rétenn [Nagyernye MT]. 1755 az erdő alat 
farkas nylry nevű heljsegben (sz) [Csatószeg Cs]. 
1765: A Forkas Patokb(an) (sző) [Ne]. 1771/1817 
Farkas gyakrában (sz, k) [Bözöd U]. 1773 a 
Falu pataka mellett Farkas vésziben [Vasláb Cs]. 
1795 : A Farkas lyuknál egy darab tisztitott Erdő 
[M.bagó AF]. XIX. sz. eleje: A Farkos Juk 
alatt (sz) [Nagyölyves MT]. 1806 Farkos völgy 
nevezetű helyben (k) [Kibéd MT]. 1809 A Far-
kasájban (sz) [Jára MTJ. 

A jelzet nélküli adalékok Jaz pîH A-ból J valók. fl 

Szk: ~ marta. 1708 az juhaim kétfelé szakad-
ván, az pakulár eleget futkározott, de reája nem 
talált az farkas reájok ütvén sokat vert le 
az farkas Elevenységben az enyimben hatot 
értek farkas martát, az többit halva, szaggatva 
[SzZsN: TT 1890. 508]. 1828 Rosika Farkas 
marta Marhának Husa miat lett beteg [Gyalu K ; 
RAk 202] * ~ módon. 1673 igj hordozták alá 
s fel a német tábort az országban, liarczot nem 
akarván állani, hanem farkas módon hol a zsák-
mányosát mezőben hol quártélyában a futrásiait 
a németnek fogton fogták [Cserei, Hist. 52] 
fekete 1824 : az érdeklett fekete Farkast... 
anylval nagyobb különösségnek lehet venni, hogy 
még tudtunkra eddig elé hazánk ilyet nem termett 
egy felöl, de más felöli midőn a több vele együtt 
született Kölykek természeti színekben jelentek 
meg — ezt egynek lehet tartani a munkáiban oly 
szabad törvények alatt lévő természet szebb Játékai 
közül | Mgos G. Bethlen Joseff Ur egy a N. Iklandi 
hataron, vadászat közben találtatott nevezetes 
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ritkaságnak . . . a leg ritkább vadászok elejében 
is ritkán akadott fekete farkassának Flgs Vrunk 
menageriájába léendŏ alázatos ajánltatàsat kér-
vén . . . , alázatosson bátorkodunk a Flgs. K. Fő 
lg. Tanátsot instálni, méltóztasson az érdeklett 
fekete Farkast . . az ő Flge ritkái állatai közé 
léendö fel vétetésére ajánlani [Torda; TLt Közig, 
ir. 114]. 

Sz : a ~ zavarja fel a vizet s a bárány a tettes. 
1677 ugy lato(m) Kis Ur(am) it telik be az Far-
kas szavarja fel az vizet s az barany az tettes 
[KJ. — L. még 1698J1699 èn poiioszolkodhat-
nam az Baranyai edgyűtt, a Farkas iszik fely ül az 
folyo vizb(en), mégis èn rèam haragszik hogy fel 
szavarvan tiszta vizet ne(m) ihatik [Cege ŠzD; 
Wass. Vas György Illyés Gábor szb-hoz)] egy 
~ a másikat meg nem marja. 1621 hamis az Deesi 
feő biro, mind az egez tanacziual Egetemben, 
Mert az minap engemet egy roz Kouacz igen megh 
vere, de azt megh sem fogak erôte, mert egy farkas 
az masikat megh ne(m) marya [Dés ; DLt 345] jk 
egyik ~tól elvesz (vmit), más ~nak adja. 1573 
Vayda Lazlo . . . fassus est, hogi Minekwtanna 
Kalmar lazlo Jwhainak gongia viselesset ely veot-
tek volna demyentwl meg kerdy Kalmar 
Lazlot myert veotte volna ely az eochye eleol 
Iwhait Égik farkastwl ely veotted Mas farkasnak 
attad vgi mond [Kv; TJk III/3. 219] * fújják, 
mintha egy falka ~ ordítana. 1736 : Trombitáltak 
is nemelykor, de azt úgy fútták, mintha egy falka 
farkas orditott volna [MtTr 331] nagyobb 
körme vagyon a medvének mint a ~nak. 1744: 
azt mondá Nagy Márton ., hogy immár à Ne-
messek dughják az orrokot Szebenbe, mellyre én 
mondék, ollyant ne beszéllyetek, mert nagyobb 
Kòrme vagyon à Medvének, mint a Farkasnak 
[Köpec Hsz; INyR 4 5 - 6 Bocz András (80) pp 
vall.]. 

2, ~ és bárány de-a 1 upul şi oaia; Wolf und 
Lamm. 1870/1914 u. Farkas és bárány: kisebb 
gyermekek kör játéka. Többen körbe fogozva be-
zárják a bárányt, kit az eleven körkerítésén át-
törni igyekező farkas el akar kapni. A vége az, hogy 
itt vagy ott megszakad a gyöngébb kezek kapcso-
lata s a bárány farkaskézre kerül [MvÉrt. 13]. 

3. átv kb. (rettegett) ellenség; duşman temut; 
(gefürchteter) Feid. 1602/1614: Látván Básta, 
hogy az farkas* elment, ő is kijőve az lyukbólb 

nyúlászni, és minthogy Gyalu, Almás vára, Besz-
terce elhajlott vala tőle, Gyalut, Almást megho-
doltatá, és onnat méne Beszterce alá [BTN 49. 
•Báthori Zsigmond és hada. bKv-ról]. 

farkas-ágyú lövegfajta; un fel de tun; Art 
Geschütz. 1612 Az vitezleo Zalay Farkast megh 
hytt vdwary jámbor szolgankat . . . bocziatottúk 
oda Ktek keozze Az Farkas algiú mindennemw 
szerszama el kezittetésire az mi szwkseges az 
Farkas algiú szerszama el kezittetesere mindenbe (n) 
kegtek, segitseggel legie(n) [PIPr 1/3. 1612—15fej.]. 
1653 a fejérvári farkas-ágyut oda viteté* És 
egy mesét költének roll a: hogy Szebenbe két 

farkas ment vala bé, maga az nem egéb farkas volt, 
hanem Szalai Farkas és a farkas-ágyu [ETA 
103 NSz. - *Szalai Farkas]. 

Minthogy a címszó jelzette ágyŭfajtát a RMFegyv. se* 
ismeri, a címszó közelebbről nem értelmezhető. 

farkasalma Aristolochia clematitis; cucurbeţ ic^ 
mărul lupului; Osterluzei. 1813 azon kártékony 
állatnak pusztítására . . a jol meg száraztott 
Farkas almát amint tsak lehet leg apróbb pof*à 

törettessék, mert más képpen a' Farkasok • •/ 
pusztítására szolgálo ezen eszköz haszon nélku 
való lészen [BesztLt 329 a gub. Beszt. városát 
(Kiss András kijegyzése)]. 

farkasalma-levél az Aristolochia clematitis leve' 
le; frunza cucurbeţiui; Osterluzeiblatt. 1760-
A Farkas alma-levelet Pap János el hozta, mellye 

a Mlgos Aşzony kŏszŏn, Susi kis Asz(oay/ 
orvoslására való lészen [M.szentpál K ; TL 

aA levél okt. 2-án kelt]. 

farkasbőr blanä de lup ; Wolfspelz. 1599: Zykz*>' 
János . . . vallja az eo vra nekik testamentum*' 
ban liagjot ket gyra ezeosteot egy grafl* 
dolmant es egy farkas beorrel bellet zeold meflte 
[Kv TJk VI/1. 3 4 2 - 3 ] . 1600 Puelacher Jstw** 
vram zolgaj (!) János vallya Egyéb latorság* 
nem thwdgya Az Bochkay Vram koborlo tabo**' 
ban latta zemewel es kezetis fogta Toll valJ 

az feyeben, es farkas beore (!), awagy PardücZ 

beor vala rajta [Kv; i.h. 401]. 1604 Galamfal*} 
Istuan . . . uetet uolt egy farkas bórt szalag01* 
ennekem flor. 2 [UszT 18/65]. 1620 : Egy Fark*5 

beőrtúl f—/6. Egy Farkas beőr subatul f- /8 r U ' 
Egy Farkas maal subatul f—/10 [Kv; KvLt v j ' 
gyes 11/69 VectTr 4]. 1760 az Omlásallyi Molfl^ 
6. forintal vett egy Farkas bört, mellyet is Sárpat** 
Uramnak ajandekozott azért, hogy a' Molnárság0 

el ne veszesse [Bethlen SzD ; BK. Emericus ţ 
(35) jb vall.]. 1764: (Egy bunda) farkas borfei 

vagyon megberelve [Pókafva A F ; Kath.]. n 
Roka, farkas bőrek meg maradtak [Dés; 
Id. Pataki Dániel kezével]. 

farkasbőr-bélés căptuşeală din blană de W ' 
Futter aus Wolfspelz. 1589 : Egy farkas Beor be ' 
les Ne(m) ige(n) Jo [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 

farkasbőr-bunda bundă din blană de l11?' 
Pelzmantel aus Wolfspelz. 1752 Edj Farkas 
Bunda [Szászvessződ NK ; JHb XXI1I/27]. 17B* \ 
Egy Farkas bŏr Bunda [Mv; TSb 47]. 
edgy farkas bőr bunda duplás flanerrel bérel 
[Mv ; MvLt Tóbiás Antal hagy. 2]. 1862 1 da** 
avatég farkasbőr bunda [M.szilvás TA HÓ]-

farkas bor-kozsók farkasbőr-bundafajta; c0Í°°: 
din blană de lup; Pelzmantel aus Wolfspelz. 77'^! 
láttam egy Farkas bor kosokját [Hídvég ' 
HSzjP ,,Anna Bernád providi Michaelis $ 
Jobbagionis . . . Consors (64) vall.]. 



707 farkaslaki 

7/«;kasborös cu blană de lup; mit Wolfsfell. 
Jo : mindenek felett gyönyörűséges volt, mikor 

s
 a z olyan úrfiak darutollas süvegekben lódingo-

tarsolyoson felültenek ., u tána (így!) az 
[MetTr 247]PárdUCZ ' t Í g r Í S " ' f a r k asbőrös szolga 

8 c ú ^ b 5 r Ö S e n k b ' farkasbőr-kacagánnyal; cu 
1750* b l a n ä de lup, mit WolfüberwursfeH. 
kçén t h Í n t Ó e l Ő t t k é t huszármódra felöltöztetett 
ezü«î+ftf e z ü s t ö s szerszámú, sárga színű lovakon 
s n

 Ó f / e c skefarkú cafraggal, kalpaçosok, forgósok 
[ R ç ^ ° k b a n régi módin farkas-bőrösön voltak 

i n l î n 8 b 5 r " s u b a ?ubă din blană de lup; Pelz-
f /ß a U S Wolfspelz. 1620 Egy Farkas beőrtul 
maii v57 F a ſ k a s beőrsubatul f - / 8 0 . Egy Farkas 
maal subatul £ — /10 [KvLt 11/69 VectTr 4]. 

iu^ a S î lU a d a farkasbőr-bunda; cojoc din blană 
é“v f elzmantel aus Wolfspelz. 1798 igazított 
lâivli 1M bundát mejnek munkájaért meg bére-

egyatt kell 2 Rf [Kv ; CsS]. 

Stiefe
k

1
ö8Csizn,a c s i z m a f a j t a ; un fel de cizmă; Art 

mapv 7 7 9 0 fekete magyaros czifra czondrája, 
gyaras farkas csizmája [DLt nyomt. kl]. 

77
{

5
a

9
rka^ iű farkaskölyök; pui de lup ; Wölfling. 

SzD • t , m farkas fijakot fogat tam [Esztény 
4 ſ o l d 29], 1807 : farkas fiak meg talalojanak 
lénT i i ' ' 3 f a rkas fiúért 6 — [WLt Cserei He-na jk 100]. 

W o u ^ 0 9 ebfog (a ló zápfoga) ; dinte de lup ; 
epiil J ' sz. eleje Az melly lö gengen 
^ze i^e 1 1 ^'^ , 6 8 2 ^. az holdnak harmadik hetiben 
ŭ f ^ valóját, Lencséjett, inyit, vetesd megh, 
17/10 ^tart^' Ŭ t 6 ] d k Í ' e Z e n n e l e P ű l n i k e z d t J H b 

ipfoJaiĂSt^ofUÓ ^ a 3zomszćdo9 lágy részeket súroló-sértő 
mondják, a foghús által takart vagy 

kiütik n f 8 ^ k^úzzák, illetőleg vésővel és kalapács-
» mert ártalmasnak tartják [MPászt. 307, 318]. 

í á t e l^hK U , b a 7 7 9 9 a i n a g a tulajdon kutya-
Vett farL- 1 m a g a szántszándékkal a patikából 
1 8 j 2 , gombával meg étette [Dés; DLt]. 
farkas J ^ u ' a l l o t t a m ' a ' Felesége az ételibe g °mbat tet t [K; KLev.]. 

h e m e r a W ^ 0 9 ? farkasvakság (szemnyavalva) ; 
hii*ŭs kJV s c hwarzer Star. 1808 A’ fel-fogott 
bal szem? r a 1 / 3 f e k e t e szörü, 14. markos, idős, 
nyomt kn , k e t e f a r k a s h á i a g í & é s ; DLt 698 
Szemén f i : m i n t e g y 8 esztendős ló a’ bal 

rarkas hályogja van [Dés; DLt 92 ua.]. 

o ^ ^ ^ ^ ' S u f f u s i o oculi', PPB 'Cataracta, Suffusio 
^ elhomá. . . n y ° m á n - CzF 'szemnyavalya, midőn 

^ b * v á r n ^ l y 0 9 0 d l k ' értelmezéssel szótározza. A MPászt. 
cet,. - e betegségnemet a Mut-ban nem szerepel-

farkasín E szk-ban: ~at gyújt/vettet a arde/ 
arunca vînă de lup; Wolfssehne brennen/werfen 
lassen. 1730 : J a j bizony el veztette kgld ă keresz-
tet . . . , az után engemet kért, hogj keressek Varás-
lo Aszszonyt had vettessen farkas inat [Torda; 
MvRK]. 1772: Az én uramnak a pénzitis az ntri-
zalt* lopta volt el meg hal van pedig, hogy 
farkas inat akarok gyújtani haza hozá [Futásfva 
Hsz; HSzjP. aTi. a vk-ben feltüntetett sze-
mély]. 

A farkasín a régiségben a rontó-varáz-slás eszköze volt. 
Karcag város egyik 1758-beli vallatási jegyzőkönyviből Györffy 
István már régebben idézte ezt a vallomásrészletet: „Ez a 
pogány Aggod Jánosné lopta el az én sajtomat, de farkasinat 
vetettek rá" [Ethn. X U I I , 84, XI.VIII, 422; 1. még Tálasi 
István: i.h. X U X , 247]. A fenti szótörténeti kijegyzésekben 
a f a r k a s í n - v e t é s , ill. - g y ú j t á s rontásbeli hiedelem-
hátterére érdekesen egy baskír adalék világít rá. A baskírok-
nál a farkas Achiles-inát a rontó-koruzsló asszonyok elégetik, 
hogy a tolvajnak az inai úgy zsugorodjanak össze, mint a tűz-
be vetett farkasín, és így ne tudjon zsákmányával elmenekülni 
[1. erre Györffy: i.h. XLVIII, 422], Az itt elénk kerülő első 
és egyben eddig legrégebbi magyar szótörténeti adalék annak 
bizonysága, hogy a farkasínnal való babonáskodás a XVIII. 
század első felében még városi környezetben is szokásos volt. 
A második, futásfalvi adalék meg a f a r k a s í n - g y ú j -
t á s hiedelmének elevenül élő, elrettentő erejére kétségtelen 
bizonyíték, hiszen a tolvaj a farkasín-gyújtástól megrettenve, 
visszavitte a lopott holmit. — L. még Ethn. T,XXXIX, 
558 -9 ; N“Ny 353-5 . 

farkaskölyköcske farkasfióka ; pui de lup; Wölf-
ling. 1763: adott néki . . . egy eleven farkas 
kőlykőtskét [Mv; Told. 33/26]. 

farkaslaki I. tnn a Farkaslaka (U) tn -i képzős 
szárm.; derivat cu sufixul -í de la numele locali-
tăţii Farkaslaka/Lupeni; mit -i Ableitungssuffix 
gebildete Form des ON Farkaslaka: din Lupeni; 
Farkaslakaer. 1592 mind az farkaslaki hataro(n) 
s mind malomfalvin valón en neke(m) zena(m) 
es Zabom vagio(n) [UszT]. 1600 Cziki geòrgy 
Farkaslaki egy liazi nemes 70 eztendeòs ember| 
Farkas laki Nagy Janosne Orsolia azzoni [i.h. 
15/9, 73] | En wgia(n) Farkaslaki fiw wagyok, 
noha wagyo(n) talam 42 eztendeie immár hogy el 
koltem onnat, de azt a helet, a honnét most az 
Farkaslakiak Eőlwesen belől be wztek az Orozhegy 
diznoth, azt Orozhegy soha nem birta, hane(m) 
Farkaslaki hatar wolt mind eörekke [i.h. 103 ,,Barla 
Matliias Siklodi, Zabad Zekely" (80) vall.]. 1606 
az fernykonaka az Innetfele farkaslokj ha ta r az 
tulso orozhegj [Farkaslaka U ; EHA. aFehér-
Nvikónak]. 1770 Farkas loki Lengyen István 
[Ks 65/43]. 

Szn. 1568 farkaslaky pal [Bözödújfalu U; 
SzO II, 236]. 1606 Mihael Farkaslakj de Zentki-
raly [UszT 20/10]. 

II. fn Farkaslaka lakosa; locuitor din Farkas-
laka/Lupeni; Einwohner von Farkaslaka. 1600 
Tudgia azt hogy az Nagy Niresbe(n) az Feier 
Nikoigh . . . be ieöttek az Farkaslakiak az dizno-
wal [Farkaslaka U ; EHA]. 1606 ez az helj 
az Palfaljakai farkaslakiakal keöz hatarok farczad-
jaknak birodalmokoth nem tudom [UszT 20/171 
Nagy Albert Kwsmeődj (50) lib. vall.]. 
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farkas-lépésű 7836 October 17én a Tor-
dai Héti Barom vásárba, egy barna szőrű, Tavas-
szal 5 Esztendős, 15 Markos, Lomha természetű, 
F“arkas lépésű, paripa Lo találtatván, mint el 
ado kezén ., lopott Lonak kell lennie [Torda; 
TvLt Közig. ir. 234]. 1852 A' Lo világos pely-
szőrű, paripa, zőmők, nyereg alatt farkas lépésű, 
jó hámos [Dés; DLt 1066]. 

A valószínű jel-re nézve 1. a MPászt. 307 tájékoztatását: 
„Farkasügetés — általánosan — a ló járása, mely a kutya 
oldalgó ügétéséhez hasonlít (Hundstrab)" 

farkas-lé po 1852 egy világos píros pely 
paripa nyereg alatt farkas lépőa, hámba ha-
sonlolag jol szolgált [Dés; DLt 1066. - aUo. 
alább nyereg alatt sebes lépő, hámba is 
használtatott]. 

A jel-re nézve 1. a megelőző címszót. Néhai Köpeczi Se-
bestyén József szóbeli tájékoztatása szerint azonban a far-
k a s - l é p ő ló az első lábára rálép a hátsó lábával. 

farkaslövés împuşcarea lupului; Wolfschuß/ 
schießen. 1826 ; Elvégeztetett, hogy valaki com-
munitásunk erdején vagy mezején farkast vagy 
medvét lő; megbizonyosodván, hogy az általa 
lövetett meg, behozván a faluba, a communitás 
közcassájából a farkaslövésért 3 Rft, a medvelö-
vésért pedig 6 Rft kapjon [Árkos Hsz ; RSzF 222]. 

farkasmái farkas-szügyprém ; blană de pe piep-
tul lupului, Wolfsbrustpelz. 1838—1845 mái 
1. szügy, prémbőr, általán szebb s idomosb ré-
szét teszi valaminek, pl. róka-, farkasmái [MNy-
TK 107]. 

farkasmál-suba farkassziigy-prémből készített 
suba; şubă din blană de pe pieptul lupului; 
Pelzmantel verfertigt aus Wolfsbrustpelz. 1620 : 
Egy Farkas beőrtul f-/6. Egy Farkas beőr suba-
tul f-/80. Egy farkas maal subatul f-/10 [KvLt 
II/69 VectTr 4]. 

farkasmarás (veszett) farkasharapás ; muşcă-
tură de lup; Wolfsbiß. 1767/1781 Faur Irimié 
. . . valami farkas marás mián hala meg [Kis-
fenes TA ; JHbK LII/4. 107]. 

farkasmarású farkasharapta/marta; muşcat de 
lup; vom Wolf gebissen. XVIII. sz. vége egy 
pej három esztendős az inán farkas marásu kan-
cza tsiko [PfM]. 

farkasmaszlag farkasméreg-fajta; un fel de 
otravă pentru lupi; Art Wolfsgift. 1620 Egy 
oka Farkas Mazlagtul f-/2a [Kv; KvLt II/69 
VectTr 9. — aTi. ennyi a fizetendő harmincad 
(vám)]. 1627 Jutót farkas maszlag, Egj font, 
es Tiz lott [Kv; RDL I. 134]. 1692 azon ká-
raim kenyszeritettenek az Ebenek Farkas masz-
Jagot csinálnom [Dés; Jk]. 

Aligha vonható ide az ÉrtSz-nak e címszava al. a sztrich-
ninre von. értelmezése. 

farkas-inosolyyású kb. foga-vicsorgató; caſe 

scrîşneşte din dinţi; zähnefletschend. 
Sċhmidt Márton fekete szeg, fekete borzos haju« 
felső fogai elŏll egymásra állok, kedvetlen te-
kéntetű, Farkas mosolygásu [DLt 749 nyomt. 
ki]. 

farkasos ? farkas-alakos ; cu un lup ; mit Wolfs" 
figur. 1714 : egy oroszlányos farkasos efcûs 

pohár [Kv; Pk 6]. 

farkasszorű 1. fakó-szürkéssárga szőrzetű; cU 

păr cenuşiu ca blana de lup; wolfsgrau. 16%' ' 
Egy Farkas szőrű kopó kŏllyŏk [UtI]. 7711 
Nálam is volt . egj negjed fű Tulyok, egy &l\\ 
tendŏs, és egj harmadfű, az egyiket, egj 
Farkas szőrű tulykot, nekem adta vala Ur(am)' 
Lázár Ferencz Ur(am) a tartásért [Gyszrn; ^ 
Franc. Márton (58) jb vall.]. XVIII. sz. v. W 
farkas Szőrű esztendős árva tsiko [PfM]. 

2. ? dús, hosszú szálas sertéjű; cu păr bog** 
şi lung; reich und borstig behaart. 1761 
Farkas szőrű, és Tarka őrőg ártány 11 [Branyics^ 
H ; JHb X X X V / 3 9 . 19]. 

farkastályog vinilven szarvasmarlia-nyavalya' 
boală de vite; Art Viehkrankheit. 1757 : Fark*? 
tájogba döglött meg ötöd fűre kelendő őkőrtulí* 
Nro 1 [Kiskend K K ; Ks 75. 52 szám.]. 1M°Ő 
készek a pásztorok meg eskűni hogy ^f* 
gvogyithatatlan ugy nevezet Farkas vagy 
ges tállyogba döglött meg a keresett alá hoz° , 
ökör — mely annyival is inkább bizonyos bog) 
a meg nyuzáskor az ökörnek a bal elsö Lap°t2 

kája, 's a forgo Csontok körül levő Hus, és a SzlVj 
az ökörnek el volt senyvedve, 's a méregtől. e 

fogodva [F.rákos U ; Falujk 1 0 4 - 5 Barab** 
Áron pap-not. kezével]. 

BOÍ' 
A címszó jelzette betegség talán azonos lehet azzal, a 

savölgyéből [K] lupárice néven ismert marhabetegséggel, 
ben — a népi vélekedés szerint — a marha akkor s z e ö ^ j 
ha faxkasnyomból evett és ivott [Ę betegségre von. 1. Va) 

166]. 

f arkastorok-gerezna f arkastorok-prém /sz őtn^' 
blană de pe gîtul lupului; Wolfhalspelz. lőj*] 
Egy Farkas Torok gereznatul f-180 [Kv; *** 
II/69 VectTr 4], 

farkasverem farkasfogó gödör; groapa/cU*^ 
pentru lupi; Wolfsgrube. 1648 eo Farkas uer^. 
czinalt uolt azon az oldalon [Burjánosóbud* ' 
Bál. 82. - aKésőbb Bodonkút K]. 1720 
te(m) minek assak űk az feleitik nekem bog? 
farkas Vermet Csinyal(na)k Oda [O.németi /^ ; 
JHbK II/15]. 1807 September edgjik Etţz 
káján itt a' faluban benn ki Asztagos kert*?e 

rontottak bé a' Tolvajok kit vettek béa a 'J 0 

kas verembe? [Málnás Hsz; HSzjP. aErt*° 
vetettek be]. 

Hn. 1644 : Az farkas veremnek belseö 
(sz) [Káptalan AF]. 1678 : az Farkas vere 
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U ? t k 7 6 9 3 l 7 7 7 3 a Farkas veremben (sz) 
Akosfva MT]. 1699 : Farkas Vermiben (sz) 

l£geres K ; K H n 191] | Farkas Veremb(en) (sz) 
L"etek U]. 1701 felső ha tarban farkas verem 
nevű helyben (sz) [Aldoboly Hsz]. 1716 : A’ 
f a rka s vermen innét (sz) [Nagylak AF]. 1775 

J r ^ k a s veremnél (e) [Komjátszeg TA]. 1782 
a Farkas Veremnél (e) [Vaja MT]. 1812 : Biszo 
aiatt alább a Farkas veremnél (k) [Kide K ; BHn 

J- 1818 A’ Farkas Veremnél a’ Ker t megett 
[Szemerja Hsz]. 1835 A ' Farkas veremnél 

jsz) [Erősd Hsz]. 1841 Farkas verem árka mel-
î, erdő [M.zsákod U]. - A jelzet nélküli 

adalékok az EHA-ból valók. 

farkatlan. E szk-ban: sületlen- ~ átv idétlen, 
t r o m b a . s t u p i d . a l b e m J 7 8 2 b e k é s i t ö l hallat ta 

ma Gyéresen beszélleni hogy néki az I. gyer-
Az ^ ? 1 c z e dulá t i s kŭ ldet tenek volna . . . 
l u ? n kivŭl sem ponderal semmit, mert pasqui-
1 _ cédula, a ' min t monygya sületlen, farkat-

[Torda; T J k V/95]. 

du r
a r k <x r d 5 ? e r dőnyú lvány ; prelungire de pă-

v é Waldansatz/verl ängerung. 1723 : A ' Csere 
A’ p a z S z ŏ 1 0 f ô n e gy darab fark erdő . . 
r j j argyán a ' nyilak végében egy Szegelet erdő 
r ^ ^ m á s b o d o n i ekl. könyve]. 1750 : A' Ko-
í a T 1 1 S e l l ő k há t a megett . . . fekvő darabotska 
7 7 ^ . . e r d ő [Koronka MT; EHA, Told. 14/38]. 
ka f i : B o s f e l 0 1 v a l ° r é s z é n f e k v ő darabots-
vaJ Brdö ^uo.; Told. 78]. 1837 a’ nagy Dar-
EHA] m e l l e t t egy farak erdő [Páncélcseh SzD 

gir^'d e r d ? C S k e ? erdőnyúlványocska ; mică prelun-
länpA ^adure ; Waldansätzchen, kleine Waldver-
s z o n i ^ S ' 1 7 4 7 a . . . Toldalagi Mihályné Asz-
alói t - T l l almassán felljül és az Il je Pojánnján 

ki nyúló farok erdőtske [Nagyida K ; EHA]. 

m e î l e t í t ^ 0 ' ' 1 6 7 3 A z hámor ház . Ez ház 
fenvA u k ô kamora . . Ezekbűi nyilik egy nagy 
gyon boronábul ró t t ház, . . ezen házban va-
nyele m ? - i V e r Ő százötvenkét font , . az verő 
végint!- Val<S mellyen két lánczos karika az 
sorok V m&S k a r i k a é s szegh, hátrább r a j t a egy 
nak • o r , ' mellynek sarkai ké t serpenyőbe jár-

> az farkán fark karika [CsVh 42]. 

l u ^ ' o * ® ? " 1 8 hímvessző-hurut; ca tar al penisu-
azt ís^;S C^. e chtsgl ied-Katarrh. 1806 Doctor Sz. 
é s nem ] a h ° g y a ' k a n k o ' t s a k f a r k catarhus, 
Után a vin l r t ° Z a t o s r o s z m a g á b a n , min t azt az-
rint el {, bánása az orvosoknak rend sze-
94 Vŭ nehezitti, és veszedelmessé teszi [Mv; Ks 

vegyes lev.]. 

mit^c^î C s a k jelzős szk-ban : 1. faxkos ; cu coadă ; 
ColoswarT a n Z ' s c l m a n z i g . 1598 Eötwes Antal 
*aio Ch' val lya. Ez el múl t karachion eleot 

^-meoteorteokeon weztettem wala el hazamtol 

az en diznomat, meli dizno eomaga fekete wala az 
homlokán holdos, es kur ta farkw wala [Kv ; T J k 
V/ l . 175]. 1648 : Laposs farkú herke juhok száma 
Lonán . . . no. 232 [Gyalu K ; RákGIr . 538] | 
veszue(n) el ket eokrej, egy Tarczia szeorw mas egy 
cziepegtetet farkú eòkrei, azt mondo(m) hogi eo 
lopta volt el [Kv; T J k VIII/4. 294]. 1684 : Szi 
ha tu (!) fakó, fekete serenyŭ farkú Eőreg mag lo 
nŏ 1 [Fog.; UtI] . 1689 Szekeres lovak . . . Ru-
sori Thamás fekete serenyű farkú fakó lovai nrŏ 6 

. . Latzai Thodor fekete serenyü farkú fakó lo-
vai nro 6 [UtI]. 1737 Öreg pej keselj f a rkú kan-
(cza) [Borsa K ; Told. 53]. 1755 Két eszt(endŏs) 
fekete keselly kur ta farkú mettzet t ökör Borjú 1 
[Batiz H ; BK sub nr 1020]. 1789 Az edgyik 
kanczát . . . Sugár Lábúnak, fenn költ Nyakúnak, 
és kur ta r i tka szürke farkunak describálja [Dés; 
DLT]. 1827 Egy kur ta farkú bival Tehén [Mező-
csán T A ; RLt] . 1834 : Egy öt esztendős sárga-pej 
szin . . . piros-pej serenyü és farkú herélt ló 
inkább cingár [DLt nyomt. kl.]. 

2. uszályos, uszályú; cu t r enă ; mit Schlepp. 
1603 Miwelhogy az eolteozetben való Luxus 
mind ferfy, mind azzony allat es Leanzo renden, 
az my varossy allapatunkat felette megh haladta 
. . . Tetzett eo kegeknek . . . hogy . . . minden vá-
rosi rend kewl (?) valo eolteozetet (így !) ugy mint 
Spanyol hozzw farkú boronalo keonteos es zoknya 
Arany premes nyak ruha, Lebcgeo hozzw fodor 
tartóstul, Arany Lancz, Arany perecz nyak ruha 
es akarmi nemes renden valo forma Ezeken az eo 
Erdemek zerent valo Adoot vegyenek [Kv ; T a n J k 
I l \ ě 460]. 1628 Egi fekete virágos barsonj hozw 
farkú zoknia, ez allia(n) ket rend ezüst perem [Bo-
dola Hsz ; BLt]. 

3. 1735 Egy kék ánglia dolmány fekete farkú 
veres Sinor r a j t a [M.zsombor K ; SL]. 

farkvas 1. kardrész; partea a sabiei; Schwert-
teil. 1560 : Egy nagy Ezwstós zablia Negy Keot thó 
wassal fark wassal Eoth bogiarai [ JHb QQ Temes-
wary János reg.]. 1622 Banf j Petternek vagio(n) 
egj pálossá, három keöttö vas, egj fark uassal az 
kereztj buritot ezwstel [Kv ; RDL I . 119 Tótházi 
Eötues Mihály hagy.]. 1629 Egy ket Elw pallos 
melynek Eot boglara vagion az fark vasáual Egiwt 
aestimaltuk t t f. 50 d [Kv; RDL I. 132]. 1630 
ket hwuelire ualo toroklat Egy Ezwst fa rk uas 
[Kv ; i.h. 147]. 1720 (Elvett) egy aranyos kardot 

. ., niellynek fark vasát csinálván tizen he-
ted fél nehezék ezüstöt dolgozot réá [Kv ; Ks 90]. 

2. puskarész; parte a puşti i ; Gewehrteil. 1595 
Miért hogy ez jo legeny Io szerszám ekkor kelletik 
vala, Biro W. ezkor az Tárházból ada ennekem 
ket puskahoz valo vassat, es hagya hogy 2. J o pus-
ká t czjnaltassak belőle. Wlrich Mester t iszt i t toţ ta , 
és czinált raita farok (?) vassat, Aranzot és 2 ghe-
met plehestöl . . . f 1 d 80 [Kv; Szám. 6 /XVIIa 
1 3 0 - 1 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 

farkvesztés kb. hímvessző-megbetegedés ; îm-
bolnăvirea penisului; Erkranken des Geschlechts-
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gliedes. 1583 Marta Viz hordo Thamasne . . . 
vallia, Hallottam az fark veztesreól valo Izenetet 
es viza Izenetet . . De amit hallót Gergely ko-
wachnetol illie(n) modon compellalta az vallót, 
Mondván: Viz hordone meg veszette az vrade 
mert Am á Kendy Ianose meg veszet Balas 
kowachnetol, En pedig mondek ha az en vrame 
meg veszet volna Nem chinalna enneke(m) minden 
eztendeobe giermeket® | Ersebet Gal kowachne 
vallia, Menek az Toronyba5 ot vala fogva 
az Jlona leány, Gergely kowachne ot vala, 
firtathne (!) kezde es kenzergetny Gergely ko-
wachne hogy meg mondana ez Ilona leány mit 
tudna Az peterselein es fark veszes feleól | Catalin 
Leány vincli (!) Istliwan leania vallia azt liog 
az fark vesztesreól es Izenetekreol mind eleg beo-
weón hallotta (így!) De Gergel kowachnetol hal-
lotta [Kv; TJk IV/1. 152, 154, 163. aElőtte 
az eredetiben kihúzva: egy ket. bA városi bör-
tönbe] . 

A szövegbeli címszóval kapcsolatos történetre nézve 
még további adalékokat fark, farok 3. al. 

farmatring farszíj ; pofii; Schwanz/Schweifrie-
men. 1598 Gerendj Marthonnak hat tani egj Ara-
nya lábos serleget Egj Aranyas ezwsteos zygeleot 
farmatringal eggwt [Gerend T A ; Törzs. Gerendj 
Pál végr.]. 1611 : Egj Ezusteös zigyeleö Egj 
zigieleö far matringhal [Kv; RDL I. 88]. 1627 : 
Jvgy Luraualo szerszám, fek Agy, szwgy Eleo, 
farmotringli, melliet aestimatunk tt. f. 90. d. 
[Kv; RDL I. 132]. 1638: az farmotringjat, keng-
jel sziiát az Szabó Miklos fia ladaiaba(n) talala(m) 
megh [Mv; MvLt 291. 148a]. 1673 Egy Baga-
riára csinált, pillangós szélyes aranyas szerszám 
fék, szŭgyellŏ,far matring, zabola, fekemlŏ szár 
nelkŭl [Fog. ; Utl]. 1691 : Egy ezüstös aranyas 
kantär zománczos szügyellövel farmatringal ed-
gyŭtt [Szentdemeter U ; Ks 31. X X X a ] . 1697 
(Vett) egy farmotringott // 18 [Dés; Jk]. 1736 
Kivált az ifiak igen szerették viselni lovokon az 
csigás kantart, szűgyellőt, farmatringot [MetTr 
348]. 1767 Ezüstös Kantár, Far-Matring, Szű-
gyellő, égy Pár Csézás Lóra valo Ezüst de meg 
aranvazott Tsattos-Bogláros Hámok [Kóród KK 
Ks 21. XVIII. 78]. 1807 Lovász Nyereg Fe-
kete Bárány Bőrrel, Szügyellő, Farmatring, és 
Kengyel szijjak, s vasakkal együtt [Szentmargita 
SzD; Ks 67. 49. 41]. 1812 egy ujj bőres nyereg 
mindenféle szerszámmal, két nyereg takaróval 
két verejtek sarga posztoval azon kiviil egy más 
formatring és le kótő sziju [Körtvélyfája MT 
LLt]. 

Szk: paraszt ~ 1761 Paraszt: nyereg ., pa-
raszt farmatring, egjik kender hevederrel, fel 
rántó szijával, ketteje egy egy sziju hevederrel 
Nro 4 [SiménfvaU; JHb XXII/31. 1 9 - 2 0 ] | 
Lovász Nyereg paraszt farmatringal, le kŏtŏ sziju 
az egyiken, a máson egj heveder, bör párna az 
egyiken [Vessződ N K ; i.h. 24] * török ~. 1805 : 
Egy régi Török farmatring [Mv št TGsz 52]. 

farmatringos farszíjas; cu pofii; mit Schwanz/ 
Schweifriemen. 1807: Két párnás, és Farmatrin-
gos Heveder 2 [Szentmargita SzD ; Ks 67. 49. 41]-

farmatringozás farszíjjal való verés; aplicarea 
bătăii cu pofii; Schlagen mit Scliwanzriemefl* 
1799 : Pap István . . . háta a' farmatringozástól, 
's veszszŏzéstŏl forradásos [DLt nyomt. kl]. 

farmatring perec farszíj-rész, cercul pofiluhiii 
Teil des Schwanzriemens. 1810 : Két farmatring 
peretz xr 6 [Mv; MvLev. Trincseni Mihály 
szgy hagy. 18]. 

farmatring-lartó farszíj-rész; parte a pofilu' 
lui; Teil des Schwanzriemens. 1846 égy pritsre 

égy ujj strajelit (!) tettem a másikat meg bérelte^1 

másfél arasztnyira, égy farmatring tartót tettem 
[Kv; Újf.i. 

farok 1. fark 

ſarokször părul de la coadă; Schwanzliraaſ' 
1841 a hol ók a tsikoni lába el törését m u t a t t á k , 
semmi ottan akkor frissibe található látható véreS-
sége jegyre, Az A alattihoz gombostőzőtt seréül 
szőrin kívül, amitők a farkából valónak leöfll 

állítnak nem találtatott, holott, amint láttzik * 
sem farak, hanem serényszőr [Dés; DLt 1541]. 

faromlás facsonkulás; ciuntire a copaculu1 > 
Baumverstümmeluug. 1595 Lattak az fat mely 
le teorett volt az zegenj legen(n)ek húl halai* 
teórte(n)t, az fa romlás megh uagio(n), de 
ne(m) intezhettek ember ytese miatt, Auagy az fa 

le teòrese miatt holt megh [UszT 10/58]. 

faros kb. jó farú; lată ín şolduri; mit/voü 
wohlgeformtem Steiß, Gesäß. 1724 Pekri Ferenc* 
azt mondá, Annók nem tudod te azt, liogy Susţ 
jó Csetses és fonos( l) s faros Leány [Koronka M?í 
BK. Csáki Ferencné (50) ns vall. - A teljesebb 
szöv. 1. fanos al.]. 

farosta ciur de lemn; Holzsieb. 1629 Egj Ü11' 
fa rosta három. Saytar liarom [Szentdemeter ^ ' 
LLt]. 1651 Egj fa rosta d. 10 [Kv; RDL I. 28.J' 
1679 : Kérges Uj vas rosta nro 4 Uj fa rosta 
nro 4 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 36J* 
1692 Vas Rosta Bŏr Rosta Fa Rosta, nő 2 

(így!) [Mezőbodon MT BK 3]. 1724 Nagy öreg 
szelelő vas rosta, két fa rosta [Koronka MT; Told' 
29/12]. 1744 Bőr rosta nro 7 . fa rosta nro 1 

[Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 1789 Egy 
Rosta Rf — xr 24 [Mv; ConscrAp. 6]. 

Szk: abrakpárló ~ '?' 1726 : Abrak parlo ** 
Rosta [JHb L X X . 1] szőlő.szűrő 
Szőlő Szűrő fa rosta [Esztény SzD; Told. 29 J' 

farostély farács; zăbrele/gratii de lemn; Ho^' 
gitter, 1681 Ablakra valo fa rostély [Vh; VhU 52U-
1694 Az belső Varban levő harmadik PinÇZ^ 
inellyet derek Pinczenek hinak, ennek külső Ajta-
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ja(n) vau egy hitván fa Rostély [Kővár JHb Inv.]. 
1606 Ablakra valo Fertet Fa rostely nó 2 [Beth-
len SzD ; BK]. 7870 Vagyon ezen gabonáson hét 
ablak, melyek kőziil ötön van fa rostély ezek kö-
zül kettőn van vas kereszt is [Doboka; Ks 76 
Conscr. 30]. 7849 ; az ablak előtt védŭl fa ros-
télly [Szentbenedek SzD ; Ks 73/55]. 

fa rostélyos farácsos; cu zăbrele/gratii de lemn ; 
holzvergittert. 1652 van egy kis Erkély, rajta 
egy fa rostélyos vas sarkon pánto(n) forgo ajtó 
[Görgény MT; Törzs]. 1679: Harang láb avagi 
órás Tornyoczka . vagyo(n) asztalos czinal-
ta fa rostélyos Ablakon is veressel festet rostély 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 7]. 1798 
Az hátulsó kissebb házban vagyon . két kiss 
paraszt padatskák (így I) két puszta fa rostellyos 
ablak [Vályebrád H ; Ks 76. IX . 27]. 1833: A 
Píntzébe találtatnak . Edgy Nyári Fa rostéljos 
Hűlő ajtó, két Záró lántz szemmel és ket vas 
Sárkokkal, az viseltes, nem igen jo [Nyárádsztan-
na MT; MvLev. 8]. 

farsang 1. carnaval, cîşlegi; Fasching. 1562 
Ezen a télen vivé el a város* malmát az árviz 
fársángban [ETA I, 17 BS. - aA Mv-ét]. 1570 
Agotlia Bakó Myhalne Azt vallja, hogy . . . mykor 
halálos Agiaban fekwnnek az János azkor Bezel-
lete neky hogy Egy farzangba farsangos Rwhaba 
Eolteztenek volt az Cristiuawal More Ambrws 
felesegewel, Es az kyral vcliaban Mykor eleget 
farsangoltak volna haza Mennek [Kv; TJk IIT/2. 
'48]. 1572 Orsolya lean Trombitás Demeterne 
Eoche Azt vallia hogy Nemei Nap az farzangba 
kwlte volt Eotet az Nenye Keomyes gĕrgnehez 
[Kv - TJk III/3. 5]. 1582 Theowissy Menyhárt, 
Kowach Isthwan, es Kowacli Mathias az varosnak 
eskwt Trabanty . Azt valliak, tuggiak hog 
farsangba vala, De ferfiu Ruhaba sem lattak, mert 
az meg fogasaban ot Ne(m) voltak, liane(m) liozak 
Biro vram Volfard Istwan eleibe Az varos Eorîzeoy 
Rengeo Annát [Kv TJk IV/1. 3 2 - 3 ] . 1594 : 
Olahffalwatt penigh nem tudom ha Beoyttbe(n) 
Vagj farsangba(n) vagj tala(n) Hwsuetben felel-
tetik megh [UszT]. 1631 Azt hallottam Imecz 
István Vram zajabol . ez penigh farsangban 
vala [Ozsdola Hsz; HSzjP Farkas Sándor (30) pp 
vall.]. 1635 Az my olta varga mester uagiok, 
mostan farsanghban lezen liuzo(n) eot eztendeje 
[Mv; MvLt 291. 58a]. 7692 : Peti nevű szakacs 
Inas szökötté el vagy nem? nem tudom, mivel 
hogy Beldi Kelemenne Asszonyom az el mult 
fársángon ki vive magaval [Gyergyóújfalu Cs; 
I<Lt Botth Mihály nb, jur. ass. vall.]. 1711 : salvo 
honore két vono marhát még a Fárságba Sakács 
(0 Peter vr(am) fel fogván a Hámor számára 
avagy epületire akarja eőkőt tartani [Impérfva 
Cs; BCs]. 1724 Itt ugy (!) vagyon eleg mulat-
eság, bolondcság ment az farsangon veghez de én 
^sak meg vontam magamot ithon másként 
itt eleg soványan böjtölünk [Ap. 2 Apor Péter 
feleségéhez Nsz-ből]. 1736 Farsangban penig, ki-
vált a székelységen, az atyafiak valamelyik atyafi-

hoz gyűltenek, onnét rendszerént ilyen cursust 
bocsátottak: nost az emberség megindúlt és az 
embertelenséget felkeresi, s ahol feltanálja, ember-
ségre tanitja [MetTr 358]. 1750 : Az Aszszonyt 
Néném Aszszont ne igen Commendalljuk most 
mert Fársáng vágjon [Folt H ; BK I. 9 Bethlen 
Gergely kezével]. 1794 a' fársángon Karátson 
kőrűl [Marossztkirály MT; Berz. 51. S. 73]. 1805 
A Fársángot még meg toldottam® fél nappal alud-
tam és játszódtam [Dés; Kornis Mihály naplója 
63. ftA pontos keltezés febr. 27]. 1812: azon 
Summa pénzért tartozzék az Ur mindgyárt azon 
ősz után következett Fársángon Háramezer veder 
jo, és tiszta izű Szin borokat adni [Km ; KmULev. 
3]. 1824 hala Istennek a’ Farsang el telék, a' 
Böjtön tám a' költségünk kevesebb lesz [Kv; 
Told. 7]. 1841 mások báloznak, vig a' fársáng a' 
mind mongyák [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez]. L. még ETA I, 46; RettE 162. 

Szk : ~ (ot) kér/kérni farsangi ajándékot kér. 
1594 Ersebet Azzoni, Jwueges (!) Andrasne 
vallia: Mint egi ket orakor taiba effel vtan jeoue 
Balas az mi ablakunk ala, es farsangot kezde kérni, 
mikor valami almat attunk volna neki, el mene 
onnat | Rosa, Pintek Janosne (valia) Ammikor 
megh fogak Martont Balast (így !) az eleot valo ejel 
kesen egi orakor jeottek vala ablakunkra farsang 
kérni [Kv; TJk V/ l . 454]. 

2. ~ derekán a farsang kellős közepén ; la mij-
locul carnavalului/cîşlegilor; inmitten des Fascliings. 
1782/1799 : en magam bé menvén a' Fársáng 
derékán Kolosvárra azt mondá azon Uri 
ember, hogy dolgunkat, s bajunkat eligazittya 
[Torockó, TLev. 5/16. 364]. 

3. ~ elödedén a farsang elején; la începutul 
carnavalului/cîşlegilor; am Anfang des Faschings. 
1584 Golcheg Sigmond vallia, Latam hogy Zabo 
Georgnek megh Ada cheob Georgy az tizen egy 
forintot . . . Ez penigh 1583 esztendeobely farsang 
eleodede(n) vala [Kv; TJk IV/1. 211]. 

4. ~ farka/vége (la) sfîrsitul carnavalului/cîş-
legilor ; am Scliluß/Ende des Faschings. 1570: 
Anna Coniunx Joliannis Ban Jure fassa est, hogy 
w neky Adot ez Bornemiza Janosne Adot volt 
wtedfel cliyö Aranyat Ez elmúlt farsang farkaba 
kybeol Zeot hat Arany parthat wneky [Kv ; TJk 
III/2. 102c]. 1572 Orsolia Kalmar Gasparne, Azt 
vallia hogy ez farsang vegebe volt hogi egy esthve 
Ment volt az keomyes Georginehez valami dolga-
iért [Kv; TJk III/3. 1 0 - 1 ] . 1606 : farsangj far-
kaba giulest hirdetet volt [UszT 20/17]. 1736 
Innepekben, de kivált sátoros innepekben, annyi 
étkek, borok volt mindenik asztalnál, hogy meg 
sem ellették s meg sem ihatták, kivált fársáng 
farkán, de akkor felestökömre, osonyára sült 
kolbász s azféle mindenkor elég volt [MetTr 432]. 

Szk : ~ farka felé. 1760 Tudom hogy fár-
sáng farka fele Páter Bortsa és Jósa Uraimék 
feleltetének Alsó Torjána a Kandó Márton házánál 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Lucas Oláh (50) jb, 
judex curialis vall. — aHsz]. 

5. ~ végében/vége felé către sfîrşitul carnavalu-
lui/cîşlegilor ; gegen Ende des Faschings. 1572 : 
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Ilona Jacab Galne azt vallia hogi az farsang vegebe 
volt egi nap hogi korchomaia volt eoneky [Kv 
TJk III/3. 12], 1638 Mikor ezt mondá énnekem 
immár szinte farsang vége felé vala [Mv; MvLt 
291. 142a-143b átírásban!]. 1831 : Szent György 
nap előtt a' fársáng vége felé . . . [Kvh; HSzjP]. 

6. egyik fejér ~ról ... másik zöld ~ra átvi-
szen ' ?' 1795 Edes Nagos Aszszonyom a' jo 
Reménység a'ki az egeszsz világát táplálni szokta 
és a'ki engemet is egyik fejér fársángrol a' másik 
zöld fársángra mindenkor egy forma állapotba(n) 
által viszszen nem engedi nékem el csüggednem 
[Szilágyfőkeresztúr; IB]. 

farsang fánk farsangi fánk; gogoaşă de carnaval / 
cîşlegi; Faschingskrapfen. 1844 Én pedig küldök 
egy néhány fársángi kiflit . . . , — fársángfánkot 
vagy pánkot ugy sem kűldhetek [Kv ; Pk 7]. 

farsangi de carnaval/cîşlegi; Faschings-. 1769 
Farsangi időben a korisomarosok a kik Tractirok 
a közönséges tantztol egy N forintot. A Komédiá-
zok és kötélén tantzolok minden héten egy egy 
forintot fizessenek [UszLt XII/197]. 1814 á' 
mult Téli fársangi alkalmatossággal a' nállam tar-
tatott Kazinokban egybe jöttek®, edgyütt szerel-
meskedtek, de nem illetlenül [Ne; TSb 12. 
aTi. a gróf és a leány]. 

Szk : ~ kifli. 1844 Én pedig küldök egy né-
hány fársángi kiflit — fársángfánkot vagy 
pánkot ugy sem kűldhetek [Kv; Pk 7] ~ 
maszkara farsangi álarcosbál. 1797a az fársángi 
mazkara, anyit tudok a dologbol hogy az jövö 
vassárnapig nem lészen meg [Drassó A F ; Ks gr. 
Komis Anna lev. a A lev. kelte: jan. 12] 
~ napok. 1724 ezen mostani fársángi napokban 
az gyakor maszkarázással elég mulatságot okoznak 
[Ap. 2 Apor Péterné Káinoki Borbára leánya 
aláírás nélkül anyjához]. 1765 az I engemet in 
A(nn)o p(rae)senti 1765 a fársángi napokb(an) 
magá(na)k felesegül elve vén hat heteket alig lak-
tunk együtt engemet magatol el küldett [GörgJk 
199]. 1778 Fársángi napok imé teldegelnek addig 
mig el telnek már addig a kitőll ki telik Tánczall 
a kitől pedig nem lehet üldegell a Tűz mellett, 
vagy a meleg Házba [Dédács H ; Ks 96 Gyulay 
Ferenc lev.]. 1814 : a’ közelebb mult fársángi 
napokban Maros Vásárhellyen mulatott a’ Grof 
Legénnye János [Mv; TSb 12]. 

farsangol farsangot ül, farsangon szórakozik; a 
petrce ín timpul carnavalului; Fasching haltén. 
1570 Agotha Bakó Myhalne, Azt vallja, hogy 

mykor halalos Agiaban fekwnnek az János 
azkor Bezellete neky hogy Egy farzangba farsangos 
Rwhaba Eolteztenek volt az Cristinawal More 
Ambrws felesegewel, Es az kyral vchaban Mykor 
eleget farsangoltak volna haza Mennek [Kv; TJk 
III/2. 148]. 1582 ; Es azt mondota ot, Biro Vram, 
ez Igiarto Georgy es Zabo Marton lattak hog ez 
Azzony* farsangolt [Kv ; TJk IV/1. 3 2 - 3 - aTi. 
Rengeo Anna]. 1586 Melchior Nemet fassus 
eét . . . Mondám * esmet myt tudna az En fele-

segem az ty oszwe veszestekben ; my ne(m) farsafl" 
geolt (l) az en felesegem Rengeo Annaual mykeor (!) 
meg vonzeoltad (!) [Kv; i.h. 615. - aTi. Jgiaf10 

Georgjnek]. 1718 az ă Gonosz Molnár még itt-
hon létiben addig fársángolt Lakadalmazott Kál-
boron édgy éttzaka ŏszve fagyot ă Malom [Fog--
KJ. Rétyi Péter lev.]. 1731 Itt . . . minden 
Vasárnap farsángolnak az M : G(ene)ralis Coö1 

(mendáns) Ur(aim) ŏ Excell(enti)ajánál, eng*' 
metis vagj kétszer invitálta(na)k minden CsőtÖſ-
tökön penig az Hallér háznál vagyon az T á p -
pénzért [Nsz; Ks]. 1746 Még kétségesedtein 
vala immár, s aszt gondoltam fársángolni • • • 
indúlt mivél csak hirét sem halhattam [Nsz; Ap* 
Jos. Baló lev.]. 1777 Itt tsak báloznák az Urak 
's vigan fársángolnak [Nsz; LLt Fasc. 135 Cserei 
Farkas lev.]. 

farsangolás farsangi mulatozás/szórakozás; Pe" 
trecere la carnaval; Faschingsunierhaltung. 1589 • 
Az my az Eyely farsangolast es Zankazast Nezf 
Niòlcz ora vtan tilalmas legien Az Ali orczab* 
való Jaras Setalasbol ínyért hogy sok Jsten elle0 

való dolgok keowetkeznek, Azért telliesseggel 
tetettessek ereós bwntetes Alath, Ezekre penigh 
Biro vram gondot vissellyen, es meghis kiáltássá 
[Kv TanJk 1/1. 95]. 1600 az iffyakat bi*° 
vram coercealtassa zorgalmatoson mind az eyelty 
zellel való farsangolastol, de legh kiwaltkeppeU 

eodeo vtan fegiverrel való zellel Járástól ' 
i.h. 353]. 1621 Vagion sok panaszolkoda*. 
mind Férfiakra, Azzonj nepekre, es leanzokr»» 
hogy mod nelkűl való Iszoniu, es Isten elle^ 
való farsangolasok lennének Azért kéri* 
eó kglmek Biro vramat Tanacziawal eggiűt, hogJ 
az eleobbj uegezes szerint eő kglmeknek effélék^ 
legie(n) zorgalmatos gondgia erdemek zerint eoke 
megh bwntetuen [Kv i.h. II / l . 311]. 7643/77^ 
kör. Az Oskolákban a Farsanglast . . . kakas ki' 
rály teteit az az Ekklesia depónallya (így !), h» ® 
Mester Contumaciter meg cselekeszi, Tisztitűi 
privaltassek [GörgJk 1. 342 a szu-i Zsinat végzé' 
se]. 1741 : bizony ha Nagyságodhoz es más olf 
ismeretségben és gratiájokban vólt Patrónus Ura ' 
im gratiajokkal nem biztattak volna, alig vőttefl* 
volna magam e fársánglásra, mert a mi kev# 
keresményem volt el tudtam volna költeni & 
Hazában, de Istennek liálá a bizony már ittis od<* 
van [TL. Onadi B. Josef alumnus Francofurti 
Oderám kelt lev. gr. Teleki Ádámhoz] 176*' 
Minemű fársángolást vittek végbe némely urak a 

mult fársángon Kolozsvárt, nem volna 
méltó hogy ide írjam a fertelmes, rut dolgot 

[RettE 162. aKöv. a történtek leírása]. 

farsangolhat farsangot ülhet, farsangon szórf' 
kozhatik; a putea petrece ín timpul c a r n a v a l u l u 1 » 
Fasching haltén können. 1716 Az farsanglasok? 
ertem, bizony enis itt minden nap fárságolhatnek 
ha az országos munka es egessegem engedné [Ap* 
Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 

farsangoló 1. farsangi; de camaval/cîşlegi; 
schings-, Fastnachts-. 1582 : Zabo B a r t o s • •' 
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^allia, Erizeó valek . . . , Igiarto Georg oda Inte, 
Monda . . ., Meg vagion az varostol hagywa 

og az eorizeok meg fogiak az farsangosokat . . . 
^u ta ta ez Rengeo Annát Igiarto Georg Mon-
en e n ' I e r e c l i a k Biro vram eleybe, el vym azért 
i, i i a z Rengeo Annát . . . , vala farsangolo Babis 

°k [Kv; T J k IV/1. 52]. 

farsangoskodó; care petrece ín perioada car-
h

a v a l u l u i ; Fasching haltend. 1582 : Azt tuggiuk 
Az* • ° vram vg ereztet el, hog ha farsangolo 
f o ; ; u i o k a t vag egieb embereket talalnank meg 
vra vg hi t tük Rengeo Anná t oda Biro 

am hazahoz | Jud i th Zeoch Miklosne . . . vallia 
nint- g y ' mikor be Ieóuenek az farsangolo Azzo-
vol ? e g intet te Igiarto Georg E y Nem Zabad 
1605 h a n g o l n i fogiak meg [Kv ; i.h. 3 2 - 3 , 54]. 
a i J . A z Zankazo es farsangolo Vraim feleol 
(ue^k ennek eleotte valo eztendeokben vegezte-
f e f •* volt eo kgmek Tanacliiul azokat kerestessek 

es obserualtassak azokat minden zemely valo-
^atasnekwl [Kv; T a n J k 1/1. 493]. 

i n ' a í s ţ n g o s I. fn 1. farsangi; de carnaval ; Fasch-
A - < †astnachts-. 1570 Agotha Bakó Myhalne, 
Uek y a ' hogy mykor halalos Agiaban fekwn-
2 a n ? z János azkor Bezellete neky hogy Egy far-
Crist-a farsangos Rwhaba Eolteztenek volt az 
H l / 2 T a l M o r e A m b r w s felesegewel [Kv; T J k 
1573 - i ~~ A teljesebb szöv. farsangol al.]. 
írass i m e S Ér te t tek plébános vramnak 
vezvk a i î t a l V a l ° Intesset, Eo kegelmetwl Io Newen 
kewan ' í P I o r a I n t y k eo keget varosswl Ezfc 
hogv

 n i a k eo k. a hogi Biro vram Meg kyaltassa 
es Al ^ S e h F ' y e l s e m N a p p a l farsangos Rwhaba 
eo r c naba Ne Jar ianak Ne Mwlassanak Mert 
(így j ^ r ^ e k Ereossen megh Bwnte ty azokat 
n áeV t a ^ V - , ; T a n J k V/3. 71b. - aTi. a nagyta-
zaeskóh 1 7 3 6 : H a akkor kö tö t t ha j ja l vagy 
mindny?í1 varrott haj ja l valaki eléjött volna, azt 
tudták kaczagták s csúfolták volna, s azt 
ben lá t t++ n a ' farsangos, mer t abban az idő-
tösben 'á ° t t a n o t t a n bolond farsangos kön-
volt azî hanem az, kinek r i tkán, nagy ha ja 

• t szépen lebocsátotta [MetTr 354J 
Perioa^ n g o 1 0 ' farsangoskodo; care petrece ín 
4 z Isten ^ n a v a l u l u i ; Fasching hal tend. 1724: 
^ é met a g y e n hala a’ Farsangos Németek, s 
a z olt a v Z ° n y o k nem j arának igen sokat ide : de 
Eltörin £ ° n y m a i d minden Isten a t t a nap jőnek 
hála férjéhez]1 A p ' 2 A p ° r P é t e r n é K á l * o k i Bor-

Uavai^ farsangi t r é fa ; glumă/farsă de car-
mulva* a s chmgsscherz. 1653 Nem sok napok 
é s a knra Ç o s o n i koronatartó-helyet is megadták, 
lyet _ r °ná t aláliozák Bethlen fejedelemnek. Me-
Uön jT c s a k magában lévén némelyekkel — ön-
î)alásto†8a a f ^ é b e t e t t mintegy tréfaképpen, és a 
korna], m a g á r a vette, s czipellősét - vagy bocs-
^ezébe ^ ° n d Í á k - a lábára kötöt te és a pálczát 
dom ^ eitte s ezt mondotta : ,,Bizony mon-
^oiognav ' i]^°g y e z m a j d csak mintegy fársángos 

^ a i c látszik nékem" [ETA I, 123 NSz. -

•1619-ben, Bethlen Gábornak a Habsburgokkal 
való hadakozásakor]. 

II. fn farsangoló, farsangoskodó; mascaradă 
(care petrece ín perioada carnavalului) ; Fasch-
ingsnarr. 1573 : Kadas Istwan deák, h i ty v tan 
vallia, hogi farsangba Mentenek volt oda vala-
my farsangosok estwe kessen, o t th sokat Than-
coltak gergel deakneis keoztek volt, Azonba Ieot 
az ablak ala paisos Lwkach eoche azis Be kereztyk 
( !) volt de az teob farsangos Nem bochat ta (!) 
[Kv ; T J k II I /3 . 98]. 1579 : Az zankazokat 8 ora 
v tan kik Zankaznak, ha eóróksegek wagion, Meg 
ne fogyak, hane(m) Eo t forintal Bwntessek egieb 
kyweol walo Lezegeoket Al orczasokat farsango-
sokat Teórók módra kialtokat ekeppe(n) bwntes-
senek, Egieb lezegeoket az thoromba a tegienek 
Egieb feo Nemes zemelyek ha kik lennének Intes-
sel wegiek eleyt [Kv; T a n J k V/3. 184b. - RAz 
Óvár egyik, börtönnek használt sarokbástyája] . 
1581 : farsangossokat kiket al orczaba talalnak 
valakik leznek meg foggyak es az kali tkaba vigiek 
Annak felette 10 forintot vegienek ray ta [Kv 
i.h. 235b]. 1597 Az Zankazas farsangossok, allor-
czasok feleöl végeztek ew kegmek hogy az elebi 
vegezes obserualtassek [Kv ; T a n J k 1/1. 290]. 
1670: Az Fársángosoknak atta(m) f 16/ / [UtI] . 
1736 : Ha akkor a kötöt t haj jal zsacskókban var-
rot t haj ja l valaki eléjött volna, azt mindnyájan 
kaczagták s csúfolták volna, s azt tud ták volna 
hogy farsangosb [MetTr 354. — aA fejedelemkor 
végén, a XVII . sz. második felében. bA teljesebb 
szöv. fennebb I. 1. al.]. 

farsangosan farsangi köntösben; ín costum de 
carnaval; faschingsmäßig angezogen. 1582 en-
nekem Berekzazy Lukachnak monda Chizar fe-
renczne hog ez azzonōk farsangoson mentek volna 
ot eleo [Kv; T J k IV/1. 3 2 - 3 ] . 

farsangpánkó farsangi f án k ; gogoaşă de car-
naval ; Faschingskrapfen. 1844 Én pedig küldök 
egy néhány fársángi kiflit . ., — fársángfánkot 
vagy pánkot ugy sem kűldhetek [Kv; Pk 7]. 

farsuka 1. farcsok 

farsutu 1. ágyúrész; parte a tunulu i ; Kano-
nenteil. 1681 Konyha elöt valo kő boltos széles 
Tornácz . . . vágjon i t t : Seregh bonto Nro 4. 
Elsőb(en) vas csű, ( : egyik (ne) k far Sotuja el sza-
kadot t :) . . ( : csak az egyik Kerek ta lpa vasa-
zot t : ) [Vh; VhU 518]. 

2. farsatu (az a vascsavar, mely a puska csövét 
az agyához szorította); şurubul care prinde ţeava 
de patul puşt i i ; Gewherlaufschraube. 1808 A’ 
Nagyobbik golyobisis Stutzb(a) u j Far Su tu Pfr 
3 | Egy u j Far sutu Rf r 3/ U j szerszámmal u j 
rezezèssel lészen az árra Rf r 63. Ennek a Jegye 
az, hogy a ' Farsutujánál is vagyon arányzoja | 
Egy Tersenyi Csőb(e) Far sutu Rf r 3 [ K v ; TKhf . 
— aTi. puskának. - E jel-re 1. MTsz]. 

farsulu-tekerő 1741 : Egy Far sutu Tekerő 
[Kv; TL 90 lak.]. 
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farszák-liáló 1. farcák-liáló 

far-szarui a ? a fedélszerkezet hátsó szarufája; 
căpriorul de dindărăt; der hintere Dachsparren. 
1766 A Szarvazatya a' fen leirt kűlsŏ nagyobb 
Háznak és Konyhának áll hat pár oldal, két pár 
szegelet és egy pár far szarufákból [Hosszútelke 
AF Katii.]. 

farszíj farmatring; pofü; Schwanzriemen. 1843; 
Két hámot kireparaltam, a Szügyibe három 
Sléfet bé vartam, és így ujat tettem, ., égy vi-
lás Szíjat, egy far Szijat meg fottam [Kv; Űjf. 
Nemessányi András szíjgyártó számlája]. 

fartály 1. fertály 

fartát 1. fertát 

fartő carne de la coadă; Spitzfleisch, Tafel 
spitz. 1601: Az inertekben az ket Darab liwst 
az Mezaros Daurert Georgy egy darab boka chy-
ontol vgininth egy thinkmonninal ha nagyob volt 
Akara megh Niomtatny kit latwan az darabant 
monda hogy bestie fianak niomtasson cliyontal, 
hanem Agyon hwst az farteot kit hatra teol* [Kv; 
TJk VI/1. 530. - "Értsd: hátratettél]. 1680 k. 
Komanarol hajtőt Ekrõt nro 1. Eből vittek 
Szegjet ketőt, Nyakat Felet, Lapaczka szélből 
ket ket vagast. Far tóból negj vagast [UtI]. 

farú. Csak jelzős szk-ban 1. (vmilyen) faros/far-
részes ; cu crupă ; mit (irgendeinem) Sieiß/(irgen-
deiner) Kruppe. 1695 Az edgyik szürke Dob-
rocsani Lo forma ige(n) vékony rút farka vágjon, 
derekába(n) is vékony. A másik szürke ollya(n) 
Lengjél forma, igen szük faru, de a' feje rettenetes, 
nagj mén lo forma [Gyf; KaLt Apor István ir. 
Récsei István lev.]. XVIII. sz. eleje A kan 
farú lŏ abjectum quid, ă keskeny faru ló nem díszes : 
Szép ã hoszszu tomporaju, de lég szeb az gombő-
lyőg tomporáju (!) [JHb 17/10 lótartási ut.l. 
1761: Piros Pej fekete farka Serennye daras Derekú 
gőmbőlyeg faru, Tőrők Faj bellyeges* [Branyics-
ka H ; JHb X X X V / 3 9 . 95. - a T i . kanca]. 1790 
a Fel kelhetŏmet valamik a Segesvári Szállásomon 
vágynák Zár alatt mind azokot hagyom Edes 
Testvér Etsémnek Groff Kornis Gáspárnak; Ezen 
kivűl a Király-Halmi Istallomban lévő Barna Mag 
Lo vamot, egy Menes béli Babos Faru pej Csikóval 
[Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24e gr. Komis 
István végr.]. 

2. (vmilyen) tomporú, iilepű; cu şezut; mit 
(irgendeinem) Hinteren. 1593 Borbara, zabo 
Jstuan deak zolgaloia vallia Niari Martonne 
azt mondotta az vranak Niari Martonnak, az 
te aniad vgiiiiond, az az nagy faru, nagi fenekw 
bwweos bauos bozorkani kurua az ki a eordeogeo-
ket vendegge hitta [Kv; TJk V/ l . 333]. 

farúd fa-járműrúd; oişte de lemn; Holzstange/ 
deichsel- 1761 Vagyon még, két kerekű Talyiga, 
melynek az egyik kerekin két kerék Főre, és két 

fentő tőre való, alkalmas vas karikai vannak, iae£ 
lehetős Fa rudyával [Kéménd H ; JHb XXXV/ 
39. 32]. 

Szk: ruhatartó 1681 Ezen első Contigna* 
tio felett levő Kőház . Asztalos csinalta hossz* 
fogas a falon, czak fejéren Nro 3. Ruha tartó fa 

rud fel csinalva Nro 1 [Vh; VhU 503]. 

farudacska 1789 Haj por Tok(na)k val° 
4. fa rudatskák Rf. — xr 4 [Mv; ConscrAp. 39J-

Minthogy az egyetlen adalék patika-leltárban fordul ejjj" 
valamelyes valószínűséggel a 'fapálcika' jel-sel számolhat*1 

íarüyy kb. zsenge-falevél; frimză de copac 
gedă; Erstlingsblatt, junges Blatt. 1771 : Itt®* 
Hegyek kőzt némelykor az Esztendők olly meddő 
s a széna nem léte miatt ollyan szorangás vagy0? 
hogy ha fa rűgygyel nem taplálgatnok, Marhád 
éhei halnának [Batrina H ; JHb 93. X I X . 6]. 

fás I. mn 1. fával benőtt; cu copaci acopeíjţ' 
mit Bäumen bewachsen/bestanden. 1818: A’ ™ 
bértz alatt a' kápolnánál (sz) [Árapatak Hjf' 
EHA]. 1815: a Fás bértz allya uttya. A’ 
Bértzen. A Fás Bértz oldala [uo.; EHA]. 
sz. v. alső (!) fásbértz (k) [uo.; EHA]. 

2. apró ~ kb. bokros-vesszős; tufos; busóig 
pés-0 strauchig. 1789 . lévén a Gát kötésére a 

falvi és Haranglábi Határokon elegendő apr°: 

Erdők [Abosfva K K ; GyL]. 
3* ~ udvar kb. épület- és tűzifatartó telekre 

ogradă/curte de dindărăt unde se păstrează lelJj 
nele de construcţie şi de foc; Teil des Gra* 
stücks zum Holzhalten bestimmt. 1679: GalaI?a' 
dúcz Ezen Fas Udvaro(n) nro 1 | őreg uy konr1 j 
Ez az Fás Udvaro(n) az Ifjú Aszzonj lakadalj 
szűkségere czinaltatott volt [Uzdisztpéter K ; * ' 
Bajomi János inv. 93]. 

A jel-re 1. a Gyaluban (K) 1679-ben említett fa-tartó f1 

et. — Iy. még fáskert al. 

4. ~ ember faárus, fás; vînzător de lemIí!t 
Holzverkäufer/händler. 1633 uta(n) hogy g 
liozanak, ugia(n) magauall Szalay Geőrgjel 
az Maros melle az fas emberekhez es latam b 0^ 
ninczien ollian hoszu fa az mi nemö kelletik 11 

[Mv; MvLt 290. 117b]. ^ 
11. fn faárus, fás; vînzător de lemne; j 

händler. 1840 körül a' fásak is de leg inkább ^ 
meszesek soha nem fizetnek bé jövetelekkor 
mot [Kv; KLev.]. 

fasajtó faprés ; presă de lemn ; Holzpresse. 7 ^ ; 
Esztenák. Első, Szent Peteri külső E s z t i i 
Pitvarának, szobajanak sövényes oldalai k1 » 

- - Vagy0(^ belól tapaszosok; Szalmaval fedett 
ezen Pitvarba(n) Sajt nyomo fa Sajtó, ^^fupt 
eszközeivel jo nro 1 Fejő veder nro 4. Tej oltás . 
való öregh fenyő désa nro 2 . . . Krinta (: 
Sajt nyomáshoz való keregded csatornás teke^0 
1, Sajt nyomo ruha nro 2. Orda nyomáshoz o 
vászon zsák nro 2 . Sajt nyomo káva uſ 

[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 123J-
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fasajtócska faprésecske/sajtolócska; presă mică 
de lemn; kleine Holzpresse. 1835: A' Sütő Ház-
ban . . . Egy sŭtŏ Lapát — egy szakasztó Asz-
tal . . . Egy czudar fa sajtótska [Zsuka K ; SLt 
Vegyes perir. aA forrás nem jelzi, hogy melyik : 
A., F. v. Nemeszsuk]. 

fasámfa cipősámfa; calapod, şan; Schulileisten. 
1761 Fa Samfa par 2 [Branyicska H ; JHb 
XXXV/39. 10]. 

fasarkos fasarkú; cu balama de lemn; mit 
Holzangel. 1636 az malom haz . . . Aytaya felszer 
fa szegzeos sarkas es pántos [Siménfva U ; JHb 
Inv.]. 1677 Vagyon Csíkban Madaras nevű fa-
lun fellyül az fenyvesből le folyó patakon eő nagy-
ságoknak* egy vas hámora, melynek körös kör-
nyül való circuitássa fenyő fából való sasok közé, 
uéhult fenyő deszkákkal, néliult penig fenyő boro-
nákkal vagyon fel rakva, mely kerittésre nyílik 
fenyő oszlopok közöt job kézre nyiló deszkás héja-
zat alat. fa sarkos, pántos fenyő deszkából álló 
egy kapu [Madaras Cs; CsVh 48. - aA fej-nek]. 
1687 Padlása ezen hámornak nincsen . . . ball 
kézre mégyen az számtartó házban egy fél szeres 
fenjü deszkákbul csinált fa zááros (!), fa sarkos, 
Pántos, fa kilincses ajtó [CsVh 92]. 1694 : Disznó 
ól avagj Pajta melljre nyilik fa sarkas hevede-
res bárdolatlan, paraszt, és most tsak heverő 
deszka Ajtó [Kisenyed AF; BfR]. 1722 : Az máso-
dik ház(na)k pitvara nagj kémény allya bárdolt 
deszkából állo fa sarkos ajtaja [Algyógy H ; Born. 
XXIX. 8 Bornemisza János conscr. 1]. 1866 
egy venyige fedél alatt állo sövény oldalú árnyék-
szék használható — deszka ülettel és fa sarkas 
ajtóval [SL]. L. még CsVh 89, 114 — 5, 118. 

fasarkú fasarkos; cu balama de lemn; mit 
Holzangel. 7677 Vagyon az Uduarhazon felywl 
egy Czwr kertis, seouenye jo, leszas, seoueny 
kapuja: Egy kis aitois megyen rea fa sarkú, fa 
szegezeojw [Megykerék AF; BK 48/16]. 1750 
a’ be jaro kapu . Tŏgy fából tsinalt fa sarkú, 
fa kilentsű és Zárju [Szamosfva K ; JHbK 
LVlII/4]. 1851 : Van egy - hat tölgyfa lá-
bakon 's hasonló talpokon fekvő jó sertés ól . 
fa sarkú zsilip deszka ajtója [Erdősztgyörgy MT; 

fasarok fa-aj tó- v. kapusarok; balama de lemn 
(pentru uşi sau porţi) ; hölzerne Tür- od. Torangel. 
1632; Por teőreő malom. Vagion . keöreös 
keörniwl Palankas sindeljes kertel be keritve, eö-
regh dezkas kapuia, mellette egi be iaro kis aito, 
fa sarkon forgok [Bethlen SzD; UC 14/38. 98]. 
1677 Vagyon ezen vas verő házban egy kis deszka 
rekeezis, ajtaja fa sarkon jár [CsVh 50]. 1680 : 
Az Sütő haznak pitvarából nyilik az kemeny 
allyara fa Sarkakon egy leveles kapmcska [A. 
pommbák F ; ÁLt Inv. 7]. 1688: (A) pitvarból 
nyilik be az Aszszony első házában fenyő deszká-
bul csinált fa sarkokon forgo párkányos uj ajtó, 
fa kilincsevei, fa zárjával, és fa bevonojával edgyŭtt 

[Kozmás Cs ; Eszt. Inv. 2]. 1699: (A Gyulaffy 
udvarház telkére) mennek be fenyődeszkábol 
csinált kapun, . . . emellett egy kis kapu fenyő-
deszkából, fasarkokon forgó, fakilincs és gerezdes 
zár rajta kolcsostól [Egeres K ; ETF 108. 11]. 
1721 Vagyon pincze építve . . . hozzávaló négy 
darab tölgyfa deszkábúl csinált ajtajával, fa-
sarkkal, hevederrel, vasretesszel s reteszfővel, 
tőke-zárjával együtt [Somlyó Sz; i.h. 16]. 1772 
Ezen Pajta Sövény kertel három hellyt vagyon 
el rekesztve, mellynek négy fenyőfa Deszkái fa 
sorkokon fordulo Ajtotskái vadnak, és fa zárral 
zárattatnak [Szászfenes K ; BethKt Mikes-conscr.]. 
1807 mindenik ajtónak fa sorka vagyon [HSzj 

fa-gerezdes kulcs al.]. 1851 gyalog kert sövény-
ből bikfa karókra . . . van egy ócska kis kapu fa 
sarkakkal, 's fa kilintsel, vékony bikfa kapufelek-
kel és fazárral [Erdősztgyörgy MT TSb 34]. - L. 
még CsVh 5 2 - 3 ; ETF 108. 8, 10 -3 , 1 6 - 7 
HSzj reteszfõ al. 

fa-sártakarító răzătoare de lemn pentru ghete; 
hölzerne Kratze. 1868 Az elő tornáczbol, hátul-
ról le vezető lépcsőnél van egy vas és egy fa sar-
takaritó [Kv; Ujf. 6 Újfalvi S. hagy.]. 

faseprű. Csak e szk-ban: ruhatisztító ~ ,matúra 
pentru curăţit haine; Holzbesen zum Kleider-
putzen. 1589 Egy Ruha tiztito fa Sepreó [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 69]. 

faserpenyő talger de lemn; hölzerne (Waag)-
scliale. 1696 Hus merò Fa serpenyő nŏ 1 [Beth-
len SzD; BK]. 

fasikattyú a tézslát az ekéhez v. egyéb jár-
műhöz kapcsoló fa-csat; cîrlig de lemn pentru 
agăţarea tînjalei; Holzkloben (womit die Er-
satzdeichsel an den Pflug, die Egge od. andere 
Fuhrwerke angeschlossen wird. 1692 Ezen is-
tálló előt vagyon egy viselt eke talyigastul, fias 
teslastul, fa sikotyustul eggyűt [Görgénysztimre 
MT; JHb Inv.]. 

fasikattyús fasikattyúval felszerelt; prevăzut 
cu cîrlig de lemn pentru agăţarea tînjalei; mit 
Holzkloben versehen. 1727 Két eke vagyon 
hoza tartózó eszközeivel, hat teslák, ketteje vas 
sikotyus, négye fa sikotyus [Koronka MT; Told. 
27]. 

fáskamra magazie de lemne; Holzkammer/ 
schuppen. 1824: A' F“ás Kamarán egy jó bér-
letien ajtó, két vas Sarkokkal, 's egy hasanlo 
heverő Levélajtó két Sarkokkal a ház hijján 
's reteszszel [Kv; Betegh 2]. 1835 A ' tfás Ka-
marában vagyis Szinben Egy fa vágó Fűrész 
Macii ina [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.}. 

faskatulya faládikó; lădiţă de lemn;, Holz-
schachtel. 1814 Egy veres fa skatulíyáb(an) 
holmi szivek, keresztek, Fülbe valók, gyürük 20 
xr [Kv; Born. IV. 14]. 
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fáskert kb. tüzelőfa tartása és famunkálás cél-
jára szolgáló, kerített telekrész ; porţiunea de té-
rén împrejmuită unde se păstrează lemnele de 
foc şi se prelucrează lemnele; umzäunter Grund-
stückteil, wo Holz gehalten wird. 1679 Kút, 
Az Nagi Udvaro(n), az Fas kert ajtaja mellet 
vagyo(n) . . Fás kert, avagi Őregli Uy konyha 
Udvara. Ez az nagi udvar kerétésehez vagyo(n) 
ragasztva az Tó felől [Uzdisztpéter K ; TL. Ba-
jomi János inv. 91—2]. 1699 Ezen kűlsŏ Udvar-
ról az fas kertben nyilik bé egy kis cserefa 
ajtó mellyjékű ajtócska (így !) [Szentdemeter U ; 
LLt]. 1722 az fás kertetis meg kerteltettem 
az kapujájig [Ks Bíró János jb nyil.]. 1756 
Innét menvén az Fás kertben. Vágjon ottan 3. 
Esztendős, száraz bikfa tűzre való Curr. 3 1/2 
[Nagyrápolt H ; JHb X X X V / 3 5 . 16]. 1777 
Jóllehet ezen fás kert a meg irt Gyűmŏltsŏs 
kertel egy kerittésben vagyon, de barana kertel 
cserefa sas kőzi rakva jo móddal által vagyon re-
kesztve [Megyesfva MT; LLt 28/531]. 1783 a 
csüdítelkieknek az usoráért többire minden esz-
tendőben reggetik marhajokat . . . sokszor haj-
tatták ide a marhájokat a fás kertben bé rekesztet-
ték három nap is ottan tartották [Szőkefva K K ; 
Ks 92]. 1812 elmentem le a Fás Kertbe a Fara-
gokhoz ; minthogy ur dolgába vágták a Fát 's, 
erőssen is hideg volt, hogy vágassak elegendő 
Fát éjtszakára [Héderfája K K ; IB. Gothárd 
Sigmond (25) grófi szt vall.]. 

fásláda fatartó láda; ladă pentru lemne; Holz-
kiste. 1589 Egy fás Lada [KvLt Vegyes 1/2. 
40/. 

fásli (kötöző) pólya; faşă; Fasche. 1801: 8 Sing 
Keskeny fásli: 40 xr [Déva; Ks 120. III. 7]. 
1835 37 1/2 sing Széles fasli 15 f. 80 sing 
Gyász fátyol 26 f 40 xr [Born. O. la], 

fa-sókölyű sótörő famozsár; piuă de lemn pentru 
zdrobit sare; hölzerner Salzmörser. 1745 égj 
fa so kűlű közre maradott [Balavásár K K ; Ks 
XV. 18. 13]. 

fa-sótartó solniţă de lemn; hölzernes Salzfaß. 
1777 :• A ' Bács Házában találtatott . . . Fa Só-
tartó Nro 1 Sajt tartó Deszka Nro 3 [Mezőméhes 
T A ; Wáss]. 1787 : Egy fa sótartó Dr. 20 [Mv; 
MvLev. 5 Nagy György hagy.]. 

fa-sróf facsavar; şurub pentru lemn ; Holz-
schraube. 1829 : Négy fa srofokért a' pokrotzok 
fűsülésekhez 4 Rf [Kv; BLt 12 a kv-i dologház 
szám.].; 

fa-stdinpöly faoszlop; stîlp de lemn; Holzsäule. 
1772 Ezen ajtó előtt vágjon két fa Stőmpőjen 
állo Stendelly fedél alatt égy ől hoszszasságu 
Pintze Torok, mellynek két oldala kőből vagyon 
ki -rakva [Szászfenes K ; BethKt Mikes-conscr.]. 

i 
fásszfa. fáskamra ; şopron pentru lemne, magazie 

de lemne; Holzkammer. 1835 : A' Fás Kama-

rában vagyis Szinben . . . Egy fa vágó Fűrész 
Machina [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

fasz 1. penis. 1567 : Agotha vxor fransişcţ 
Seres, se audisse Quod ita dixisse vxor Valentin1 

ad Dorotheam Tothazy Hallódé ha en Nem Mo-
som az en vram labath Jowel te Mosd a fazat 
. . . Kozos Kurua Nagseggw [Kv; TJk III/1-
92]. 1588 : Zepe az vesseleni ferencz Jobagia 
faza [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall.]-
1634 : aha Torok fazzal bazot lelek essez kurva 
[Mv; MvLt 291. 9a]. 1744 Ennek előtte két 
esztendővel Szakács Fiiepet szolgáltam . ., de 
az eŏ Fertelmes szokása miatt nem szolgálha-
tám mjvel akár hova mentünk dologra őrőkke 
csibdeset, probalgattván hogy valamire mehessen* 
Sőt meg az eŏ fertelmes faszát kiis uetette ne-
kem s ugy probalgatot, sőt ha engedtem volna 
minden bizonyai meg baszatt volna [Gyeke 
Ks]. — L. még bederget al. 
" c s ö k ; organul genital al unui animal masctil 
mare; Zeugungsglied eines größeren männlichen 
Tieres. 1653 Az Var(me)gie hada hires kurua 

valoga, hereit lo fasza; Mészáros Peternek* * 
az bestye lelek kurua fianak az Annya . . kuf' 
uak kergetőie voltb [Ne; KemLev. 1394. -
vármegyének — akkor közelebbről elhunyt 
alispánja. bTi. a szidalmazott alispán]. ^ 

A fenti szidalomrészlet megértéséhez 1. beste, bestye U-
az ugyanez évből való kijegyzést. Noha az itt adott jel. ™ 
gyakrabban csak bikára von, az MPászt 304, 544, EtSz ésJ* 
ÉfrtSz jelentésadása tekintetbe vételével lóra v o n a t k o z t a t * ® 
is használható. 

fa-szám famennyiség; cantitatea de lemne» 
Holzmenge. 1786 : Varga Ferencznek 50 fa szám-
ból alló Cseresnyésse nagy és apro hungfl. 8 

[Berekeresztúr MT; Bet. 6]. 

fa-szán sanie de lemn; Holzschlitten. 1810 ' 
Egy két Lo után való fa Szán [Mv; MvLev. Tri*' 
cseni Mihály hagy. 21]. 

? fa-szappan ' ?' 1810 Három fa szappany, 
fa reszelő, égy fa Török (!) [Mv; MvLev. Tri*' 
cseni Mihály hagy. 17]. 

faszeikulus 1. irat/levélköteg; dosar, teanc de sej1' 
sori; Faszikel, 1696: vannak holmi missilisek 
lés számmál, de confusĕ, mert a' mint az exactor0 

Fasciculusokba(n) kötözték kŏtejek vagy el 
hadott vagy az égérek el rágták és ide s toV 
hanyodtá(na)k es az hanjasba(n) Confundaltatta-
nak [Gyf; B fR] . 1728 Az plajások dolga, ** 
Csik-Szêreda privilégiuma materiája ha \ 
questionem jőnek: azok iránt az annectalt âS€C] 
culusok pro sui instructione kgteknek inservia*, 
nak . . . Ex congregatione sedium Csik, Gyerg? 
et Kászon [SzO VII, 337]. 1768 Levelein^ 
is jó rendben szedtem, Fasciculusok szerint ^ 
gestráltam, tsak a Regestrumot kell nézni, mík° 
vala méllyik Levél kívántatik, a meg mutatt^ 
mellyík Fasciculusban hányadik Numerus ala 
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legjen [Kp 149 Havadtői Máthé Izsák kezével]. 
1777 Dominalis Székeken agitalt Causak Proto-
eollumai, és külömb külŏmb féle Processualis 
levelek (ne) k, Inquisito(ria) Relatoriak, s egyeb 
laterale Instrumentumok Fasciculusokra reges-
tralva [BK Inv.]. 

2. (pénz)köteg; teanc de bani; (Geld)bündel. 
1734 ; pro Conservatione atta azon pénzeket, 
mellyeket Dán Kolosvarrol . . . hozott égy fazék, 

égy fasciculusban | az Kolosvárrol el hozott 
fazékban s fasciculusban kőtőtt pénz maigis 
ott van [Torda; TJk I. 34]. 

faszéinál I. befolyásol; a influenţa; beeinflus-
sen. 1694 Mivel vacált a leordinumi püspökség, 
akartak az capitularis papok püspök-fejedelmet 
valasztani de az papokat a gallus ugy fascinalta, 
hogy fele a papoknak, úgymint 24, válasszák a 
coloniai electrort ., 24gye pedig a niagnus 
ordinus Teutonici magistert [II. AMN 333 J. 
1726 akik fejére akartak éskűnni, azokatis ado-
mánnyal fascinálta, hogy a fejére ne esküdgyenek 
[Dés; Jk]. 1759 Hogy a' Titt. Exponensek 
ls a’ Fatensek kőzzűl tsak edgyetis ijesztéssel 
vagy valami adománnyal vagy quoquomodo Fás-
éinál tanak volna nem tudom nemis hallottam 
[A.ilosva SzD; SLt 24. Y. 3. 11 St. Túri de 
Boros Jenő (61) ns vall.]. 

el/meghitet (tévútra vezet/visz) ; a duce pe 
eäi greşite, a duce ín eroare; irreführen. 1745 
a z J. minekutánna . . . meg intetett arról, hogy 
tovább pénz keresésnek tsalárd mesterségével ne 
éhyen, embereket ne tsallyon ; mégis ő éle-
tit nem melioralta, hanem., à Pojáni lakósokat 
eonnnunitèr fascinalta, itt Thordanis sokakat meg 
tsalt; m e g kivánom, hogy feje vétettessék 
es meg halljon [Torda; TJk 11/87]. 

laszeinálhat befolyásolhat; a putea influenţa; 
beeinflussen können. 1649 : Az Soboki ember 
elle(n) p(ro)testál azo(n) Kajantai János, hogy 

mostannis az Actrix vendeghlette, es igy 
fascinalhatta [EMLt 411]. 1786 Procurator Gál 
Sigmond eo Kglmeis az instáns Birájávai 
a szŏllŏ allyàban meg allapodtak valo az 
hogy Gál Sigmond Vr(am) sem a betsŭben 
mi véllŭnk jelen nem volt, aem akkor a Betsŭ-
sŏket nem fascinálhatta, mert mi a kérdéseket 
arra tett Feleleteket lassú beszéddel folytatván 
Gál Sigmond eo Kglme aztat nem halhatta [Be-
rekeresztúr MT; Bet. 6]. 

faszcinállatik befolyásoltatik; a fi influenţat; 
beeinflußt werden. 1784 ezen adjuralt emberek 
közül mindnyájon proprio instinctu magok tud-
hatások szerint fatealtanak é ? vagy pedig el-
lenb(en) valakitől akármi motívumok által fas-
cinaltattanak é, s tanittattanak é? [Af; BK 
ad 465 vk]. 

faszén 1. cui de lemn; Holznagel. 1677 Nyári 
ház . . vagyon minden fa szegekkel szegezet 

faszeg 

fenyő deszkákkal alól és fellyül meg padlót kő-
téses oszlopokon álló egy tornácz [Madaras Cs; 
CsVh 51]. 1678 Uzonbol* vitte(ne)k el egyet-
mást ez szerent Gyalog zaszlo(na)k valo kópia 
faszegekkel meg verve nr. 4 [BLt. — aHsz]. 
1680 Serfőző Ház melyre nyilik fa sarkon 
fa szegekkel szegezet egy bikfa ajtó [A.porumbák 
F ; ÁLt. Inv. 35]. 1681 (A fedél) fenyő desz-
kákbul léczekben fa szeggel le szegezett [CsVh 
95]. 1736 a Hintó Szin fa szegekkel Cse-
kelly Hevederire szegezett kaputskája két felé 
nyilik [Pinárda; EMLt. - aKésőbb: Várhegy MT]. 
1756 Ezen Nagy kapunak vágjon két felé Nyíló 
avatag Fűrész Deszkából allo Cserefa hevederek-
hez fa és Vas szegekkel szegzett két két Vas 
Sorkokon fordulo ajtó Levele [Branyicska H ; 
JHb LXX/2. 11]. 1773 értünk a régi udvar-
háznak végiben való kis méheskert mellett egy 
nagy cserefa lábokra épített és kötött galamb-
ig úgos kapura; ez zsendellyel fedett, egy felé 
nyillo fenyőfa deszkából, faszegekkel fenyőfa he-
vederekre szegezett kapuja [Kászon; ETF 108. 
8]. 1838 A K Monostori Szitáló malomba az 
udvarról bé nyilik égy két felé nyilo duplás fa 
szegekkel vert jo ajtó [Km; KmULev.]. 

2. fa-kötésszeg; cui de îmbinare din lemn; 
hölzerner Bindungsnagel. 1676 : Ezen udvar-
ház* kapuja mogyoró vesszővel font paraszt, 
ócska, egyfelé nyíló, kapubálványa négy szege-
le tesre faragott, ormosán egybe csatoltatott és 
kapus forma három-három faszegekkel öszvesze-
geztetett, tölgyfákból állok 1679b csináltatott, jó; 
melynek külső részén majd körös-körül holmi 
írások meccettek [Galac BN; ETF 108. 8. — aAz 
Alvinczi Péterné Székely Kláráé. bAz évszám az 
1676. évi eredetiben nyilvánvaló elírás]. 1692 
Nyilik az Udvarra Tölgy fa Labakon állo köté-
sekre csinált ( mely kötések-is nagy fejű czifrá-
zátos fa Szegekkel vannak megh-szegezve: ) sen-
delyes, és egy rendbéli Gala(m)bugos . . . két 
felé nyíló ŏregh kapu [Mezőbodon MT; BK]. 
1756 a Curialisra bé járó Kapu . . Áll három 
faragott, főidben bé ásott ottan ottan Cziffrázott 
vastag Cserefa kapu melly ékekből, melynek bojt 
hajtás modgyara csinált faragot felső szemŏldeke 
Nagj Fejű Fa szegekkel foglaltatnak a kapu 
Feleihez [Branyicska H ; JHb LXXII/2. 10]. 

3. (fogas)fog; cîrlig de lemn (la cuier) ; Haken-
zinke/zahn. 1756 Festékes fogas 7 fa szegei-
vel, két vas szegekkel falba foglalt 1 [Branyicska 
H ; JHb X X X V , 35]. 1798 A Nagy Gabonásban 

Egy Fa Szegekkel el kesziilt sertes aprolék-
janak valo alias [Vingárd AF KCsl 5]. 

4. (fa)cövek; ţăruş de lemn; Holzpflock. 1617 
Tudom azt hogj a To el uagasert az szent simonj 
Lofeyek s Veres drabantok Any feöldet fizettek 
uala hogj negj Ion s egj szekeren eligj hoztuk 
uala kj a fa szegeket eö magok mutogattak ki-
hogj wsd ide az szeget, mert en attam azt kgnek 
egj nap estig teöbet szaz fa szegnel, Nyír mezeön 
kezdtek el . . . , azért ez feoldeket Cziukas feöldnek 
hittük [Szentmárton Cs; BLt 3 Blasius Debreczj 
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de Zent Marton pix. vall.] | nagj szelj feoldey 
ualanak az To el uagasaert, Czjukas feoldnek 
hittük, mert az uegire szeget uertek s azért hittük 
Cziukasnak negj Ion s egj szekeren eligj hoz-
tuk kj az fa szegeket, eö magok mutogattak ki, 
hogj ide az szeget [BLt 3]. 

faszegező 1. faretesz/zár; zăvor de lemn; Holz-
riegel. 7632 Komanai Udvarház . Ezen Uduar-
rol az malom es maior kert felé nilik egy eöregh, fa 
Sarkon forgo dezkas kapu, mellien vagion egy 
kis ajtó fa szegezeöjeuel edgiwt, az fele sindelie-
zett [UC 14/38 Kománai urb. 120]. 7694 egy 
felszer Ajtó . Vas Kilincse es Kilincs tartó vasa, 
Vas szkababan allo fa szegezője [Kővár; JHb 
Inv.]. 

2. kb. gerezdes/makkos fazár; zăvor de lemn cu 
măciulie; Holzriegel/schloß mit Bolzen. 1680 
(A) vetemenyes kertre . . . nyüik tölgy fabol 
kŏteses kis kapu-mellyék kŏzŏt fa Sarkon forgo 
fűrészén meczet bikfa deszkákból való egy uj 
Gyalog szer kapu, melynek gerezdes fa szegezője 
[A. porumbák F ; ÁLt Inv. 28]. 

E zárfajtára 1. Viski, Makkos fazáraink. Kny. a NéprÉrt. 
1931. évi 2. füz-ből. Bp, 1931. 17 1. 

ſaszegezőjü fareteszes/záros; cu zăvor de lemn; 
mit Holzriegel (versehen). 1647 Vagyon az 
Uduarhazon felywl egy Czwr kertis, seouenye jo, 
leszas, seoueny kapuja: Egy kis aitois megyen rea 
fa sarkú, fa szegezeojw [Meggykerék AF ; BK 
48/16], 

faszegezős 1. fareteszes; cu zăvor de lemn; mit 
Holzriegel (versehen). 1632 Az Niari hazan 
uagio(n) egy felszer uas pántos sarkos faszegezeős 
Aito [A. porumbák F ; UC 14/38. 174]. 1636 az 
malomhaz három oldala boronafa, az egyik 
keo Jo syndelies, kett szakaszban ualo. Aytaya 
felszer fa szegzeos serkas es pántos [Siménfva U ; 
JHb Inv.]. 

2. kb. gerezdes/makkos fazáros; cu zăvor de 
lemn cu măciulie; mit Holzriegel/schloß mit Bolzen 
(versehen). 1680 : nyilik az Istalok es az Szeker 
szin elot való udvarra fa Sarkon fa szegezos ge-
rezdes kolcsos bikfa paraszt ajtó [uo.; ÁLt Inv. 
25]. 

E zárfajtára 1. faszegező al. a jegyzetet. 

faszegű fafogú ; cu cîrlige de lemn ; mit Holz-
zacken (versehen). 1817 Kortsoma A Hátul-
só, vagyis ívo Háznak . . Ablakai Lantornábol va-
lók kőzőséges Rámákkal vagyon mëg ezen 
Házban 12 fa szegű fa fagos (!) [Ördöngösfüzes 
SzD ; örinMúz. Inv. 7]. 

A jel-re 1. a faszeg 3. al. az adalékokat. 

fa-szék 1. scaun de lemn; Holzstuhl. 1772: 
Azon Udvarháznál Posztos és Bőrős Székek, 
guy Fa Székek, Kanapék, Ágyak, Almáriúmok. 

Pohárszékek meg vadnaké most is vagy hova 
lettek ? [Szászfenes K ; BethKt Mikes conserj-
1789 A' hátulsó Házokban Szálláskodo Boén^ 
2. fa Szék és egy kisded fenyő Deszka Asztal K* 
1 [Mv; ConscrAp. 16]. 1802 : 12 Fa szék . . . 
dőn festve 14. Fa széket Zőldőn festve [Mv; 
TG*z 51]. 1849 Egy rongyos fa Szék, és égy jj* 
akasztó vas horgaval [Somkerék SzD; Ks 73/55]-

Szk : egyes 1735 Edgyes fa Szekek festett, 
és festetlenek Sz: Benedeken* 99. Kóródon 
115 [Ks 40 Varia XXVIIIc . aSzD. bKK]. 

2. zsinórverő ~ gombkötő-eszköz; unealtä peI1' 
tru confecţionat nasturi; Schnurmacher-We*k' 
zeug. 1710 Az Nemes Tanács Parancsolattjáb^ 
az Gombkötő Sámuel Jnventált Javaibul ezeké1 

vittük el es kóz këznel hátúk. Műszer: && 
Seljem viszálo fa kereket. Egj Sinor verő fa ujeJ' 
get. Egj Sinor verő fa Széket [Kv TJk VII/-
371a]. 

faszekrény 1. (fekvő)ládaszekrény ; ladă-dul&P 
din lemn; Holzkiste/kasten. 1611 Egi fa zekreflJ' 
lakatostol [Kv; RDL I. 90]. , 

2ŝ fehérneműs/ruhásszekrény; dulap de rufe' 
haine; Holzschrank für Kleider u. Wäsche. 
Kertesz haz Vagyon benne egy kŭl futŏ 
kályhás kemencze, keŏrűlleŏtte pad szek, kett 
eöregh bellett fejer pad, uy aztal, Dezk; Tal^; 
egy fogas, egy noszolia egy fa (így !), fa székh-
ázon vas retez [Siménfva U ; JHb Inv.]. 

A régiségben olyan, eleinte kizárólagosan kemény-, tóţjJ, 
bükkfából készült, fekvő ládaszerű bútordarabra voaatK ,̂ 
hatott a címszóbeli megjelölés, amilyen bútordarabot pl. 
gen még ma is szekrin(y) névvel illetnek [A tárgy- és 
re 1. MNr®I* 230 kk.; SzE 273-4]. 

faszemöldök cserepesfa (a kemence csempe 
szét tartó lapos gerendácska) ; grindă de leti»° ' 
cuptoare cu cahle; fiacher, hölzerner Oberbal^ 
am Kachelofen. 1745 Melly házban vagyon 
fa szemöldökre rakott paraszt kályha kemefl^ 
fa szemöldökű Paraszt ujj kállyha kemefl4' 
ntTa^ee^^iVálír TV/TT • Tr.1/1 1 1*7*2 VaC"/0 [Marossztkirály MT; Told. 18]. 1753 Vag: ^ 
fa szemöldökre rakott paraszt kalyha Kemeflc^ 
[uo.; i.h.] | Vagyon fábän felrótt tűzhelyre K 
szemöldökre* rakott paraszt kályha [Beseitf 
AF ; i.h. - *Uo. alább egy másik t ü z e l ő ^ 
leírásban szemöldekre alak]. 

A címszóbeli névvel a régiségben a kandallós tűzhely ,̂ 
azt a lapos gerendaszerű részét illethették, amelyen a 
pékből rakott hősugárzó-építmény nyugodott [L. erre 
193 kk és a 193. 1-on a képet; Kós, NTíh 134 kk]. 

fa-szemöldökü 1. fa-(ajtó)szemöldökös ; cu Pſţ 
gul de sus din lem; mit hölzernem (Tür)Sturz^ 
ken. 7694 (A majorságszőlőre) njilik kőtese* 
melljekű, szemöldökű puszta Ajtó [Kisenyed ^ 
BfR Néhai ifj. Bálpataki János nob.]. 

2. cserepes/tűzhely-fás; cu grindă de leifln ^ 
cuptoare cu cahle ; mit hölzernem Oberbalkeö ( ^ 
Kachelofen). 1745: Melly házban vagyon egy ^ 
szemöldökre rakott paraszt kályha kemence 
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szemöldökű Paraszt ujj kállylia kementze [Maros 
sztkirály MT Told. 18]. 

fa-szer fapiac; piaţă de lemne; Holzmarkt. 
Hn. 1854 : Fa-szer (fa-piac) [Sszgy HSzjP]. 

faszerszánt 1. faholmi/portéka; lucruri de lenin; 
Holzmaterial. 1593 Kadar Jakab vallia : Engemet 
hiuanak Keoteluero Lukachne, es Semlieswteo 
Jstuan valami fa zerzam megh intezesere, es megh 
oztasara En megh óztam keozteok, es az meli 
hordok, fa zerzamok az ázzonj zamara iutanak, 
el viue onnat az Azzoni [Kv; TJk V/l . 348]. 
1610; Fazerzambol Jutót nekiek. Egj niozolia: 
Egy kar zek [Kv; RDL I. 6]. 1620 Job Anyatol 
•es Attyaj rezeben iutot feyr ruhák, Derekaljok 
olin zerzamok, uas es fa zerzamok etc. [Kv i.h. 
$7], 1670 az teöb fa szerszamokat az kik mar ad-
tának volna azokat az Nemetek egettek, rontottak, 
vagdaltak eöszve [Kv ; i.h. 152]. 

2. faeszköz; unealtă de lemn; Holzwerkzeug. 
1590 Az Taligahoz valo fazerzamnak meg ve tele. 
Monostor vchaban Kyweol Kerekes Demeterrel 
miveltettem cliinaltattam három vyli kereket egiet 
<%nalt d. 55 tezen f. 1 d. 65. Chynalt 2 felkerechet 
<1. 14. Cliinalt ket hámfat d. 12. Chynalt egy nyutot 
<1. 8. Chynalt egy tengelt d. 16. Chynalt egy Ágast 
<1. 12. Keozep vchaban Kerekes Mihalyal Chynal-
tattam egv Semelyt d. 16. Chynaltattam egy Nyu-
tot d. 8 [Kv; Szám. 4/XIII. 6 malomreg.]. 

3. faedény; vas de lemn; Holzgefäß. 1611 Fa 
zerzam Jútot Ferkeo zamara Hordokbol, kád-
ból czieöbeörbeöl, Liú es Bodbol [Kv; RDL I. 
88]. 1628 ket uttalis küldeöt eö teöle Kolosuara 
fa szerszamot tekeneött medenczett talat egjeb 
affélét lapatot [Mv; MvLt 290. 159aJ. 1673 
Az Fa szerszamok felől penigh igy concludalank, 
hogy ŏ kegyelmek mind őszve hordván szerezven, 
hijanak Kadar Mester embert, azzal három fele 
rakatvan egyenlŏkeppen minden fele, vessenek 
nyilakat reaja, es azokbolis igassagoson kinek kinek 
az ŏ reze szolgaitatodgyek ki [Kv RDL I. 154]. 

4. kb. épületfa; lemn de construcţie ; Bauholz. 
1589 Fa zerzam Vetele a’ Malomhoz. 25 April(is) 
Vóttem a' Kis Kapusiaktol ket zal gerendát f. 
2 d. 90 vgian akkor veottem . . 300 lapoczka 
dezkat f. 1. 95 Maj Vóttem az Nag' demeteriektol 
(!) 60 óregdezkat f. 6 1 Maj (!) vóttem 132 
Leczet f. 2 d. 60 vóttem keoznek valo dezkakat 
200. f. d. 8. 22 May vóttem 8 zal gerendát talpnak 
valót f 10 d. 25 vettem fwrez dezkat | Vóttem 

egi Sardi embertol 16 darab czóueknek ualo 
fat f 3 d. 70 [Kv Szám. 4/XI. 22 — 3]. 

faszín şopron de lemn; Schuppen/Scheure aus 
Holz. 1783: Töredék tartó fa szin 1 [Nagyrápolt 
H; JHb XXXI/28]. 1821 épitettem egy 
nagy fa Szint Ászokra melybe belé megyén 60. 
ötvenes Hordo [Celna AF; Ks 79. 9]. 1848 
A Fa szinbe lévő tyúk ketrecz 6 rft. [Görgénvszt-
imre MT; Born. G. XXIVd]. 1852 : A’ fa'szin 

fedelezettjeirõl néhány sendej le van verve [Dés; 
DLt 1248]. 

faszivárvány falopó; tigvă de lemn; hölzerner 
Weinheber. 1647 Ez Pinczeben vagion egy kis 
liarom agu furú ; Egy fa szouarúan ; Egy Teolczer | 
Egy Czap furú; Egy fa sziuaruany Egy Liú; 
[Drassó AF; BK 48/16]. 1696 egy Konyhara 
valo öreg vas Nyárs nó 1. Fa szivárvány nó 2 
[Bethlen SzD ; BK]. 1735 Két bádog szivárvány 

Fa Livú kettő Egy fa szivárvány [Királyhal-
ma N K ; Ks 23. XXIIb]. 

faszol kat (fel)vételez; a căpăta/primi; fassen. 
1811 még sohunnan leg kissebb rendelést sem 
vett arról, hogy zab hellyet tőrőkbuzát faszóly-
lyanak [Kiscég K ; KLev.]. 

Szk: pénz ~ni. 1836: Május 9-ik Napján el 
indultam az Kapitány Úrral Szebenbe pénz fa-
szolni [Bereck Hsz; HSzjP]. 1842 Dél után po-
roncsolatot kaptam pénz faszolni menyek holnap 
[uo.; i.h.]. 

fasszió 1. (tanú) vallomás ; mărturie ; Zeugenaus-
sage. 1631 : elŏ nyelvekkel teot fassio [Szentmar-
gita SzD; Told. 27]. 1639 Az Fassiokat penigh 
azt mind ketten tudgjuk hogi szeöcz Dániel Tra(n)-
summaltotta; mert ugia(n) my kezünk altal ment 
Relatoriaba(n) az vallatas [Mv; MvLt 291. 176b]. 
1642 az elebbi kgmetek azon peres hauasok felöl 
ualo fassioit lattam, iouallomis hogy ugy fateal-
tak liogy az uiznek felen innét kgmetek hatara 
volt czyak hogy azok kik akkor uallottak 

uissa menuen molduuaban laknak, es elebbi 
fassioiokot tagadhattjak [Sófva BN; BesztLt 
Miss. 115 Petrus Gavay a beszt-i főbíróhoz]. 
1650 ha az uallok kózúl ualamellik reuocalta az 
eó fassioiat most mi arról nem tehetúnk [UszT 
13a]. 1655 Márkosfalvi Balint fassioja [Kv; 
CartTr II]. 1666 az kik oda my elŏnkbe(n) 
iòttenek, azokot megh eskettük kiknek neuek 
es fassioiok igy kouetkeznek [Homoródsztpál U; 
BLt. 11]. 1688 Anak . I. ellen valo Relatori-
áját . megöl vasvan, és ragogatván, arra valo 
elégséges fassiokat nem találhatunk [Dés; Jk]. 
1708 : En à Sarkanyi Folnagyot Ispánt a’ Falu 
ŏrŏgeivel edgyŭt be hivatva(n) fatealtattam és 
Testimonialisb(a) vévén fassio jókat subscriptio 
alatt kgd kezehez kŭldŏtt(em) ur(ain) [Fog.; 
KJ. Fogarasi János lev.]. 1723 az melly Fatensek 
mi elönkb(e) comparealának azok(na)k hitek utan 
valo Fassiojokat, recipialtuk [M.derzse SzD; 
RLt]. 1735 : a Fassiokbol világoson ki jű, hogj 
amijek volt acquisitumok volt [Dés; Jk 171b]. 
1746 Harkányi Samuéi ő Kglme fassiojából. 
kivelis ő Kglme registraltatott világoson ki jő 
hogy tiz forintoknál többel ados nem maradott, 
és mind ă maga fatensi mind az adversa parsnak 
fassiojából többire az jő ki, hogy a négy forintokat 
maga fáradtságáért akarta és akarja el venni 
[Torda; TJk III. 22]. 1748 most is approbalom 
azon fassiomat [Ákosfva MT; Told. 8]. 1755 
Ezek a Vallok ininyájon . . . Mező Bándon* lak-
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(na)k, kik(ne)k hűtők után tett Fassiojakatt 
le irtuk [MbK VIII. 17. - aMT]. 1775/1805 
se azt nem inducalják Fassiojakban hogy azon 
Salamoni* Emberektől . . . hallották volna hogj 
azon Pojánárol minden Esztendőben Bezdédreb 

fizetik a Portiot [BSz; JHb LXVII/3. 125. -
a - b SzD]. 1786: az mely vallókat.. . convocaltatott, 
mű azokat az előnkben adott Utrumakra külön 
külön meg kérdezők és hűtők után tőtt Fassioja-
kat irtuk meg műis Nsgod(na)k és Kgjlmetek-
(ne)k [Msz; GyL hiv.]. 1791 Ezen fennebb meg 
irt Fassiot hogy vallottam pr(ae)sentibus Fide 
mediante recognoscalom Albisi Baktsi Adam mp. 
[Albis Hsz; Borb. II]. 1809 Bizonyság Darotzi 
Josef helyben hag(g)ya az ottani Fassioját [Szu; 
UszLt ComGub. 1808]. 1810 elébbeni Fassiom-
haz e kŏvetkezendŏket rag asztam [Adorján MT; 
Born. G. XIV. 1 Latzko András (63) ns vall.]. 
1832: Jakafi (!) Pál vallomását autenticalya 
helybe hagya . . Kádár Péter Hite után tett 
Fassioját Approbálja [Szenterzsébet U Borb]. 

Szk : ~ra hajt vallomásra erőltet/késztet. 
1772 Azon két Inquisitor Cancellisták kiket, 
miképpen fenyegettek rettentettek, pirongattak, 
félelemmel avagy Ígérettel kiket és miképpen 
kívántak magok céljok szerént való fassiora haj-
tani ? [Drág K ; TSb 21] * ~t bevesz vallomást 
meghallgat. 1668 Groff Kŏrŏszegi Czáki Laszlo 
Vr(am) ŏ Ngha nekünk szókot jutalmunkat meg 
kŭid(e)tte . es a melly Vallókat mi előnkben 
allatának, mi azok(na)k fassioiokat az elónkben 
adott Vtrum szerint be uŏttŭk es hitünk szerint 
mégis irtuk Ngd(na)k [Búza SzD; JHb]. 1843 
Kegyelmed . . a Kertsedi Fogadoba Éjszakának 
idejen Testimonium szedni Regiusokat vitt ki 

., mikor a Tőrvény ki szabta, hogy fassiokat 
ejjel be venni nem szabad [Bágyon T A ; KLev.] 

~t le/megír vallomást írásba foglal. 1645: 
Mely Fateseknek h<wte>k utan ualo fassioiokat 
mi irtuk megh kgnek fide nostra mediante [BSz; 
RLt O. 5]. 1668 mi azok(na)ka fassioiokat az 
elónkben adot Vtrum szerint be uŏttŭk es hitünk 
szerint mégis irtuk Ngd(na)k [Búza SzD ; JHb. 
aTi. a vallóknak. A teljesebb szöv. a ~t bevesz 
ah]. 1683 hütŏk uta(n) tŏt fasioiokat megh 
irtuk [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 1714: kére 
Nemz(ete)s Arkosi Adám Ur(am) ŏ kglme . . 
hogj az mely Tanukat ezen pecsétnek erejéuel 
elŏnkb(e) állittanak azokat erős hittel meg esket-
n ŏk, és hitek után való fassiojokat le irnok 
[Msz; BK] '?' ~t percipiál vallomást be/fel-
vesz. 1674 Aranyos szekb(en) Rákosi Létai 
István nemes szemely hiva minket az mi kgl(m)es 
Ur(u)nk eo Nga vallató para(n)czolattiaval az 
magha hazahoz az vegre hog<i> egi nehany val-
lókba) k fassiojokat perczipialnuk* [Borb. — 
•Lehet elírás is recipialnuk h.] ~t recipiál 
'ua'. 1676 Ezek Klmes Urunk az előnkben állatot 
bizonyságok (na) k hűtők <után> való fassiojok 
mellyek(ne)k fassiojokot récipiálván irtuk fide 
nostra mediante [Szu; Borb.]. 1741 : Ezen Vallók 
minyájan a’ megh irtt Méltosagos Uraknak Job-

bágyi, kiket mi elŏnkb(e) a' Torotzkai Hites Bí-
ráktól ezen munkára választott s z e m é l l j e k ( n e ) k 
eleib(e) Rátz Ferentz Torotzkai Hites Biro es Bor-
béllj Márton Biro Polgára eleiben tartoztatván 

Bartók András mind Biro jelivel mind Tekent. 
Fŏ Biro Vas Dániel Petsetinek erejével, mű is • • 
Hitek után tett Fassiojokot recipialtuk [Torockó; 
Bosla]. 1751 Melly fen dénominalt F a t e n s e k -
(ne)k hitek után tött fassiojokat így récipiálván* 
irtuk miis Excellentiatok(na)k s N a g y s á g t o k n a k 
[BSz; Borb.]. 1758 : Rákosi Nemes Szekej Miháj. 
Ferencz es Miklós Uraimek eo kígjelmek requiral-
van bennünket kerenek azon hogj m e n n e ( n ) k 
ell Rakosraft és az mej vallókat . . . N(ein)z(e)-
t(e)s Fodor Gabor uramtol az nemes Aranjos Szek-
(ne)k hűtős Notariussatol magok nevekre l eg i t imé 
Vallató petsetinek erejevei mi előnkben alliţa' 
nanak azokot erős liűttel meg esketnők és fassioja-
kott recipialnok [Asz; Borb. II. — aArany os-
rákosra (TA)], 

2. jog, ek (örök) vallás; fassio (perennalis); már' 
turie cu valoare de veci.; Eingeständnis, B e k e n n t -
nis. 1589/1590 Am fatealtassa eleozeor Azzonio-
matt ha Immár Mestera vramatt ide hozatta, 
magha keozelb erthe wolna az Conuentett, & 
vtan az my az Compositonak continentiaya, kes& 
vagiok annak engedni. En mondám hogi nekem 
nem derogál ha eo eleotte fatealis de az Captalan 
eleott kellene az fassionak lenni az Composit*0 

zerent [Méhes T A ; Wass. — aTi. ítélőmester]-
1610 Az mellj valokatt mj Elónkbe hyttak Ereó* 
Hyttel megh Esketteók az kerdjsek szerent, Hogj 
Toldalagj János Eó kegj(elme)k Altal vallatatott, 
az Elebby Felesyge Mykola Ersebet Testamentoma* 
az vagj Fassyoia, Feleol Myűel hjtta Eókett, 
Toldalagj Ianos valatattnj paranczjolattale 
uagj peczjettel [K ; JHbK LVII/49]. 1633 
Joszagnak kezeben eresztese, s az ados levelek 
kezben adásais akkor legyen mingjart megh az mi-
kor az Captalanbeli fassio celebraltatik [Gerla ' 
JHb LVII. - aSzúv egyik része, ill. a váró* 
nevének a régiségben ritka használatú névválto-
zata]. 1670 : Mivel ugy vagyon tudtomra, hogy 
Kudua nevű falú es annak minden hozza tartod 
Reszei es haszon Vevő helyei felől Halié' 
György, Pongracz Marton eâ Kollatavits György 
Uramék eŏ kgmek . . . bizonyos Contractust akar-
nának tenni, celebrálni és csinálni, vagy csináltak' 
celebráltak es contrahaltakis, . mint Fele' 
segemnek és tŭle való minden Gyermekimnek 
Plenipotentiariussa, hivalkodo-szemmel es Sűke 
füllel nem akarvan el mulatnom; sŏtt v i g y a * > 
szemmel és fel nyilt fülekkel akarvan in temp°ſ 

prospicialni javokra, joszágokra . . akarmi 1Tl°' 
don való fassiojok, vegezessek, alkalmok, es eĝ ſ 
massal való kŏtŏzgetesek ellen, solemniter ^ 
Plenipotentiarius contradicalok [JHbB Fasc. 1* 
5 fej. - aKésőbb: Várkudu SzD]. 1701 En»e* 
előtte való Esztendőkben itt az Kolosvárj Kápta' 
lanban ă melly Contradictiot az Aszszony, 
dalaghy Mária Aszszonj Ŏ kglme tŏtt volt, édę 
Attyának jövend ŏbéli Fassio ja, Dispositioj^ 
ellen, tehát aztis retractallya, annihüallya, coram 
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nobis, es Kolos Monostorj Kaptalanbannis az Asz-
szonj ŏ kglme [Kv; SLt FG. 55]. 

E jel-re 1. Úriszék 1006-7 fassió és felvall al. 

Szk: ~t celebrál (örök)vallást tesz. 1674 (A 
peres felek) mind az Törvény (ne) k forgatasaban 
valo magok Tehecsegtelensegeket, mind az Tör-
vénynek bizontalan kimenetelit tekintven, és 
előttők hordozván illyen vegkeppen valo fel bo-
molhatatlan megh edgjezésre es alkalomra lepenek, 
es nemini cogente sponte et libere mielőttünk 
illyen Fassiot celebralá(na)ka [Havadtő MT; BLt 
11 Isák György kezével. - aKöv. az (örök)-
vallás szöv. ] ~t tesz felvall, (örök)vallási nyi-
latkozatot tesz. 1589 Azis volt az vegezesben, 
hogy Kendi ferencz Vram az Kaptalanba be 
vigie Azzoniomatt es eggiwt kegielmetekkel fassiot 
tegien, Az my oka hogj eddigh haladott, iol tudgia 
kegd hogj betegliseghe mya mult el eddigh . . ., 
hogj Kendj Ferenczne Azzonio(m) kepeben Fe-
rencz Vram fateallion arra keesz volt, de az Kap-
talan nem acceptalta [Wass]. 1658 Tetczet eo 
keglmek(ne)k es uegeztek edgjezeő akaratból, hogy 
most migh megh honnjokban egessegben es beke-
seghben hadta az Jo Isten, egymasnak holmi 
bonumok feleől fassiot tennenek mű eleottvnk 
[Balázstelke K K ; Kp III. 84]. 

jog vallás/vallólevél, örökvallás-levél; litterae 
fassionales; scrisoare de mărturie cu valoare de 
veci; Bekenntnisbrief/schreiben. 1578 Lattam 
Az fassioth, kith Miweltettel Baladffy Magdal-
uaual Az te felesegedel hogy ha eo neky Magwa 
fakadna teliat az haz kith pokafalva(n)a pasy-
ton Építettel, Mind Az Jozagal Egietembe 
teneked Niolcz Zaz forintigh, Titulo pignoris Ma-
ragion, eztfatealta [JHb X X V / 6 . - aPókafva AF]. 

„,. Ş jel-re 1. a NySz vallás-levél és valló-levél címszavát, válá-
s t előbb a 2. al. a jegyzetet. 

. (jogi) nyilatkozat; declaraţie; (Rechts)Er-
klärung. 1615 Beldi Vra(m) Kis Antalnak 
kett forintyat megh atta, kytt az maga fassioiais 
Kis Antalnak bizonitta [Sszgy; BLt 3]. 1671 : 
Faládi Portai Posta Baló László Ur(am) előtt 
tött Fassioja, és Relatioja [Radnót K K ; Törzs. 

Szk : tesz a. jogi nyilatkozatot ad/tesz. 
1589 Az Balint deák haz vetelereol teczik va-
rosul eó kgmeknek hogy ha levelet kewan a' 
uazrol, Nobilisnek Ne Iriak, hane(m) Circum spec-
tusnak ciuisnek, De eleozeor a’ Conuentek eleót te-
gie(n) fassiot, hogy ez varosba(n) Nemessegenek 
telliessegesen Renuncial [Kv; TanJk 1/1. 115. — 
A teljesebb szöv. cirkumspektus II. al.]. 1621: Ka-
laczsuteo Jstuan Vram proponaluan az dolgot teon 
mj eleottunk illjen fassiot [Kv; RDL I. 13]. 1669: 
ö Nga ã Contract(us) szerint deponaltattja a 
uCrsi. jószágért ã hat Ezer forintat, csak ä Sza-
lánczi Familia is, azo(n) Contractus szerint tégjen 
fassiot, ã mint kezek beadásával Fejer Várott 
Contrahaltak [JHb X X V I I / 9 fej.]. - b. nyilat-
kozik, vmit kinyilatkoztat. 1765 : azon idŏb(en) 
oly sòtét volt, hogj ha magát tsapták volna po-

fonis, nem lehetet volna fassiot tenni ki tsele-
kedte [Torda; TJk V. 278]. 

faszuly, faszulyka 1. fuszuly, fuszulyka 

faszuszék ládafajta; un fel de ladă; Art Kiste. 
1677 három fa Szuszek [Mezőmadaras MT; 
Borb. II]. 1830 Deszkából készült Hambárok 
100—100 vékásnál nagyobbak 2 . . . Fa Szu-
székok in Nro 12. de hitván állapotban Nro 12 
[Nagyikland TA ; TLt Közig. 1748]. 

fáta (román) leány; fată; (rumänisches) Mäd-
chen. 1659 Notandum tamen, quod musicus 
militum waywodatium vulgo töröksipos, vala-
chiam istam notam in ingressu continuat, quae 
hungarice vocatur, az oláh fáta nótája [EOE 
XII, 326]. 1661 : De talám azért nem jutott 
eszedben, gondolád, nem fiókád, hanem fátád 
leszen; az is enyém leszen, én fáradságomnak 
munkája, nem tied [TML II, 176 Teleki Mihály 
feleségéhez, Veér Judithoz]. 1720 : Mathe Mi-
hálly iffiu Legénykorábann aufugiálvana Sarma-
sonnb edgy oláh Fátátt vévén ell, Nevét oláh 
vallásra álván, valtoztatta Todornak [BK. — 
aMezőbodonból (TA). - bNagy v. Kissármás K]. 
1732 : Hallottam a' Sánta Fátától [Hévíz N K ; 
JHbT]. 1743 Holmi fátákis dolgaztak ott Szent 
Imrén aratással ŏ kk [Herepe A F ; BK Herepei 
lev.]. 1762/1845 Ez az Ember midőn házasodni 
akarna, egy nagy Oláh Fáta Szolgálot és nagy 
oláh Legény szolgát fogada [Hermányi, EDem. 
536, 571]. 1779 Tisztet sem látam' már két 
holnapja liog it kivűlbe' vonak (!) de csak az 
fãtãkal töltik idejeket [Meggyesfva MT; JHB]. 
1807:0is járattas volt azon olá fátához [Burjános-
óbudaa ;KLev. - aKésőbb: Bodonkút K]. 1823 
Nms Csernátoni Sámuel Uram egy Libán-
falvi oláh fátát meg nyomoritot . s azután 
Molnár Károly Úrra fogta hogy ő tselekedte 
volna [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/827-
hez]. 1844 az oláh fáták innen be Erdély felé 
kezdik az átlyukasztott pénzeket nyakokba ag-
gatni, közbevettet csigákkal, néha biierejű fü-
vekkel [Oroszhegyi, Szathmár és vidéke: Élet-
képek I (1844), 465 id. Kresz, MParV 173]. 
L. még RettE 136, 154; MNyTK 107. 

Szn . 1835 Fáta Margitt [OfLev.]. 
Án. 1655 k. : Fáta (lónév) [MGtSz II, 53 fej-i 

ménesösszeírás]. 1842 k. : Anya Kantza 
Fáta arab, szeg sárga [LLt]. 

fatábla 1. canat de fereastră din lemn ; hölzer-
ner Fensterflügel. 1694 az első ház Ablakai 
vannak nro 2 fa meljekesek keresztesek, de 
puszták. Mindenik(ne)k bé-vonó fa tablajok, vas 
sarkakon, pantotskáko(n) forgok: azonb(an) re-
teszesek es retez fejesek [Borberek A F ; BfR 
Néhai ifj. Bálpataki János kúria-leírása]. 

2. irô ~ tablă de scris din lemn; hölzerne 
Schreibtafel. 1787 Egy kis fro fa Tábla [Mv; 
MvLev. Nagy György hagy. 6]. 

Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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fatáblájú falapú; cu placă de lemn; mit Holz-
tolatt. 1807 Fa tábláju orú (I) vékony vasú 
ásuk [Körtvélyfája MT; LLt]. 

fatáblás cu canat de fereastră din lemn; mit 
hölzernen Fensterflügeln. 1849 Templom . . . 
Van még égy ablaka fatáblás, a' táblái kí festve 
•ablak üveg forma szemekre [Szentbenedek SzD ; 
Ks 73. 55]. 

fátácska (román) leányka; fetiţă; kleines (ru-
mänisches) Mädchen. 1715 hallottam . it egy 
faluban két olha (!) fataczkat [Bethlen SzD; 
BK]. 

fatál blid de lemn ; Holzschüssel. 1587 : veottem 
2 fali Talatt [Kv; Szám. 3 / X X V I . 66]. 1588 : 
.Zakacli Boldisar adott 4. legelt kezemheoz. Adott 
esmet 4. fa talat [Kv; i.h.4/1. 61]. 1590: 8 fa tallat 
. . . d. 32* [Kv; i.h. 4 / X X I . 29. - 'Mellette a 
számvevői megjegyzés: Holj az fa tal]. 1594 
Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium . Vduar 
bjro aztalara ualo fa tall No. 10 [Somlyó Sz; 
UC 78/7. 22, 25]. 1627 Az Annia . Adot Kis 
Annának Egy fa Boritot, Egy fa medenczet, 
Egy fa tálat [Kv ; RDL I. 133]. 1647 Elegy 
fa kupa aprostol No. 10. Fa taal 19. Fa talner 
20 [M.királyfva K K ; BK 48. 16]. 1677 vagyon 

egy fa tal s nyolcz cserep tál 11 Fa Tányér 
[Dés: Borb. II mezőmadarasi nemes összeírok 
fog.]. 1681 Réz Tölcsér Nro 1 Ó fa Tál Nro 2 
[Vh; VhU 532]. 7688 ; Egy lábas, mosogato 
fenyő fa medencze. Két fa tál. Fa tanyer nro 17 
{Kozmás Cs; Eszt. Inv. 3]. 1696 Fa Talnó 
68 Fa Tangyer Nó 52 [Bethlen SzD; BK], 1724 
egy fedeletlen szekrényben vagyon fa tányér . 
Száz husz; fa tál húszon kettő [Koronka MT; 
Told. 29/12]. 1770 Ket Fa Tal [Usz; Pf]. 

Szk : merengető ~. 1736 Merengető fatal 
[Várhegy MT; CU] * öblögető 1821 Egy 
öblögető nagy Fa Tál [Backamadaras MT; CsS] 
-X- paraszt 1673 Fejer varra szállitottanak 
Fagarasbul elest, és holmi eggyet másokat ez 
szerint Paraszt fa táll egi Sákban, Fedeles 
Réz ŭst nr 1. Aquavitás Korso nr. 1 [Fog.; Törzs], 

futálacska blid mic de lemn; Holzschüsselchen. 
1627 Egy fa' tailaczika Eöt talnierral [Kv ; RDL 
I. 132]. 

futálas fatál-készítő; care face blide de lemn; 
Holzschüsselmacher. 1706 : Hanza Györgyi 
Fa Talas [Hodák MT; Born. G. VII. 4/. 

fatálca tavă de lemn; Holztablett/platte. 1797 : 
egy Fa Tátza [Náznánfva MT; Berz. 4. 22. N. 
22]. 1845 Két étel hordó hosszuko fa tácza 
[Kv; MkG Conscr.]. 

fatális 1. szerencsétlen, végzetes; fatal; fatal, 
unglücklich. 1780 Eltelék ezen 1780-dik esztendő 
is Reám nézve igen fatalis volt, mert 
ez az selma, huncfut, parasztágyból származott 

Lőrinczné Lengyel Rebeka . 202 forintig exe-
cutiot vitetett végbe rajtam [RettE 412]. 1789 
Ezen két fatalis Esztendőknek pedig mind előtte, 
mint utánna, alkalmas Termések voltanak [Abos-
fva K K ; GyL] | Tudja, hogy a kérdésben emiitett 
két fatalis Esztendőkb(en) a ho harmat, és Jég 
esső által a Törők búzába kárt vallott a 
Groff Arendátor Ur másokkal edgyütt [Désfv* 
K K ; GyL]. 

2. szörnyű; teribil; scheußlicli. 1827 
Anyámmal égyütt e' miatt a' fatalis üdő miat 
égy kis ugy nevezett Katliarassal bővölkődüo* 
[Kv; Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. 

futalitás 1. sorscsapás; fatalitate; Schicksal; 
schlag. 1771 : 1 3 - 2 Julii Délután szörōyü 

záporeső volt Köblösön*, iszonyú mennydörgő' 
Egy sertést meg is ütött az Isten nyila. 7 ma a 

szegény váradi János öcsém házát is megütött® 
Kecsetbenb .Felette igen sajnálom nyavaty^* 
nak azt a fatalitását [RettE 249. - aM.köbl<£ 
SzD. bAz előbbihez közeli település]. - L. 
i.h. 412. 

2. szerencsétlen kimenetel; rezultat neferic* ' 
unglücklicher/böser Ausgang. 1761 Nem egéţ. 
örömmel értettük Nadasdi Causánk masodtz^ 
Fatalitásátiâ, hogj corrualtattak bár a mellj 
Jurista Procurátorunk tekerte volna fel 
Eszit es secundum Leges Patrias expedialta vol*1 

Citatoria Lélétoriankat* [Cege SzD; Wass. ^ ^ 
Miklós kezével. — aígy I Relatoriankat h.]. 

fatal p 1. (ház) talpgerenda; grindă de bazá Pf 
casă) ; (Haus) Grundbalken. 1681 Praefecta^ 
haza. Pitvara Függő fa Talpon állo erkély '̂ 
puszta nagi ablaka egi [Vh; VhU 544]. 
vágjon . egy vastag fa Talpakon allo, ^ 
nakban fel rótt, kivűl belől tapaszos nem f e l ^ 
tebb regen Sindelyeztetett, hosszú tágos 
[Kővár; JHb Inv.]. 1761/1817 Vagyon egy ' 
Talpra epittetett sövényei Kertelt, jo 
Fedél alatt való Ház [Marossztkirály MT CX)J. 
1773 Fa Talpakra rakatt ház [Mezőerked íſjl 
LLt]. 1857 Fatalpra épült templom épült 
ben zsendely fedéllel [Erked Sz; ETF 107. ^ 

2. fatalapzat; postameńt de lemn; HolzpoS 

ment. 1824 Egy Gyertya eleiben való 
kan állo kisded Sirmul [Fugád AF ; HO. ^ 
lev.]. 1826 Egy sckirmes fa talpon álló t ž 

réz gyertya tartó [Koronka MT; Told. l9J'rlJe 
3. fa-eketalp; talpa plugului de lemn; liöl^e i 

Pflugsohle. 1756 Uj Eke Gerenda szaros. 
és fa talpastŏl 1 [Nagyrápolt H ; JHb 

1 6 ] ' V 
Balassa, MEkę 32 az ú.n. kampóseke e részét ekeft' 

nevezi. 

fatalpú fa-(kerék)falú; cu odabă de lemü» ^ 
hölzernem Radkranz. 1839 Egy egész 
szekér fatalpu, ökör rúddal és hordo L a j t o f J * ], 
és ganyézo Lajtorjával [HSzj egész-vágás-szek" ýi 
és ganyézo Lajtorjával [HSzj egêsz-vágás's 

al.]. 
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fatányćr farfurie de lemn; Holzteller. 1586 
Egy hitwa(n) Zekrenben wagion (így!) walamy 
hitwan fa Talner, Talak es fa kupak [Kv; Szám. 
6/IV. 48]. 1591 : fatalnerok X X X I I , fatalak ap-
rostol XVIII. fa Medencze II [Kv; Aggm. A. 
53]. 1594 Az Várbeli hazakban ualo Inuenta-
rium . . . Fa talner No 9 [Somlyó Sz; UC 78/7. 
22, 25]. 1611 Fa zerzambol Jútot Ferkeo zamara. 
Tizenegj fa tanyr, es egj Jo Borito | Negi fa tal-
njer, egi fa borso (!) eorleo [Kv; RDL I. 88, 
90]. 1637/1639 : Egj fa tanyer [Kv; i.h. 111]. 
1647 ; egy hituán záratlan Láda abba(n) vagyon 
70. f a tanyer, ket boritto [Sólyomkő K ; SLt 
GH]. 7647; Elegy fa kupa aprostol No. 10. Fa 
taal. 19. Fa talner 20. Egy Tokban apro fa talner 
[M.királyfva K K ; BK]. 1669 tizen négj fa 
tál. Tizenkét fa tannjer. negj rosz fa kalan [Ki-
rályhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1677 vagyon 

egy fa tal s nyolcz cserep tál 11 Fa Tányér 
[Dés; Borb. II. mezőmadarasi nemes összeírok]. 
1688 : Egy lábas, mosogato fenyő fa medencze. 
Két fa tál. Fa tanyer nro 17 [Kozmás Cs; Eszt 
Inv. 3]. 1697 : Itt vad(na)k . . . Egj paraszt 
hoszszu fejer fekvő láda. Ebb(en) vágjon Egj 
tangjer tok fa tangjer benne nrŏ 10 [Alvinc AF; 
Mk Alvinczi Péter inv. 7]. 1724 egy fedeletlen 
Szekrényben vagyo(n) fa tangyér Száz husz 
[Koronka MT; Told. 27]. 1735 : Fa Tángyer 
82 [Szentbenedek SzD; Ks 66. 45. 17]. 1740 
Kalákához valo Fa Tángyér nrio 95 [HSzj ka-
láka-fatányér al.]. 1765 vit el . . Pa tangyéra-
kat is [Ilencfva MT; DLev. 2. IXB. 13]. 1787: 
hat fa tángyér Nr. 6 [Mv; MvLev. Nagy Gyula 
hagy. 7]. 1812 Négy fa Tányér xr 2 [Mv; Mv-
I<ev. 8 Szürtei József hagy.]. L. még fakaldn 
al. 

Hogy a címszó jelzette tárgy mennyire használatos volt 
a fejedelemkor végén is Erdélyben, erre jellemző Apor 

•Péter itt köv. tájékoztatása: 1736: Az ón tángyér igen ritka 
volt, mind inkább fa tángyérról ettenek. Emlékezem reá, hogy 
amikor az ón tángyér ugyancsak jó formában bejöve, amaz 
naS3r szent ember és nagy úr Haller János kicsin fa tángyé-
rokat tsináltatott, s az ón táugyérnak az közepiben tette, s 
«gy fa tángyérról ctt [MetTr 323]. 

fa iá r ff y 1681 Czőlőp veréshez valo ros-
télyos fa Tárgi Nro 1 [Vh; VhU 569]. 

fatartó I. mn fa tárolására szolgáló; pentru 
depozitarea lemnelor zur Holzaufbewalirung die-
nend, zum Holzhalten (dienend). Szk : ~ helyecske. 
1694 az Kemenczeben fat szoktak be hanni, 
kinekis vagot fa tartó helyecskejeis va(gyo)n 
[Kővár; JHb Inv.] ~ kerítés. 1843 Fa tartó 
kerítés [Szentbenedek SzD; Ks 88 Oszt. 29] 
* ~ ládácska fásládácska. 1849 Egy fa tartó 
gyöngy szinre festett ládátska [Somkerék SzD; 
Ks 73/55] ~ repozitórium. 1789 A’ Fa tartó 
R-epositoriumb(an) egy Mongurlo Rf 7 Egy 
nagyotska hitván Ferslog Rf — xr 20 [Mv; 
ConscrAp. 1] ~ szín fásszín. 1788 azonn 
follyasonak fedeléről Hó és Esső idején le follyo 
viz miatt a’ Fa tartó Színnek és kútnak fe-
deleis üdő nap előtt el senyved [Kv Pk 3] * 
^ vasláb. 1849 : A' Sütő liázba . . . Egy nagy 

fatartó vas Láb [Somkerék SzD i.li.] ~ 
vasmedve ? vasmacska. 1821 Egy fatartó Vas-
medve végig a konyha tűzhelyén Egyenesen állo 
nyárs tartó vas matska [Mezőméhes TA; HG. 
Mara lev.]. 

II. fn ' V 1822 : (A szoba) ajtaja . . kivülről-
belülről fatartóval záródik ] G y e r ő v á a á r k # l ^ K ; 
ETF 108. 12]. 

Mkalmasint vmilyen fakallantyús zárószerkezettel számol-
hatn.. 

fálcál 1. vall; a mărturisi; gestehen. 1613: 
az Captiuus ő Fgetŏl gr(ati)at hozot, melyet 
praesentalis, és fatealja őmaga in facie A Sena-
tús, hogy arról vagyon gratiaja a miről Jöven-
dőben condemnaltatnj akarnok [Kv; PLPr 1612 — 
1615. 95]. 1634 Noha Sygmond Istuan es János 
fatealiak hogj az . . conventioba(n) ot voltanak, 
de eŏk abban az dologban es leuelben birak nem 
voltak [Hsz; Bál. 1]. 1644: Vaczi Istua(n) 
megh esküt hiti uta(n) igi fateal [Mv; MvLt 
291. 410a]. 1687 depositis etiam juramentis 
semmi keppen nem fatealák hogy azon széna 
fű meg irt puszta fundushoz való volt volna [Pá-
nyik K ; WH]. 1694 Servitia Ezeka a' mint 
fatealljak Eökőrrel soha sem szólgáltanak [Láz 
AF BfR. - aTi. a jobbágyok]. 1713 Várszai 
Nesztor (?) Avram . . . hűttel fáteala hogj az 
mely Puszta Malmot Illyei Udvarbíró Ur(am) 
Varczan fel epitet egy nap sem forgot [Ma-
rosillye H; Utl]. 1735 aztis fateallya egy fatens 
hogy az A ŏ kglme egy Tehenet vett vŏlna ke-
zéhez, és két télen teleltette volna [Torda; TJk 
I. 94]. 1744 egj nagj darab Bikkes erdő, melly 
Falusiak Erdejinek tartatik és némelyek a' Pos-
sessorokat excludalni kívánnák belölle, de né-
meljek asztis Közősnek fateal jak a Possessorok-
kal [M.zsákod U; EHA]. 1752 A Jázi Fő Biro 
harmadmagával fátéálá előttünk hogy . 22 
Oltoványok vagdaltattak ki [Jáz Sz; BK]. 1761 
Azon Expressust senki inasként nem fenyegette, 
se nem szítta, hanem mint fatealam in Nro 5to 
[Branyicska H; JHb XXXV/45. 8]. 1788 Tot 
Dániel igy fáteál [Nyárádkarácsonfva MT; 
Told. 76]. 1806 A Tanuk meg eskü vén, a 
meg irt mod szerént fátealtok [Dés; DLt 250/ 
1808]. 1820 Azon Esketésben . azt fatealvan 
nagyobbára mind a' Fátensek, hogy Sándor Sig-
mond nevezetű Urfinál volt Conscriptiobol tudják, 
amit vallottak [Mv; i.h.]. - L. még RettE 56, 
2 0 2 - 3 ; RSzF 143, 218, 267. 

2. vallomást tesz; a face o mărturisire; Ge-
ständnis machen/ablegen. 1589/1590 Am fateal-
tassa eleozeor Azzoniomatt ha Immár Mester 
vramatt ide hozatta, magha keozelb erthe wolna 
az Conuentett En mondám hogy nekem 
nem derogál ha eo eleotte fatealis de az Captalan 
eleott kellene az fassionak lenni az Compositio 
zerent [Méhes TA; Wass]. 1600 Bogardfalwat 
es Zenth lelek falwat hittak wolt az Orozhegy 
Vraim bizonyságul, el ieöttek, de p(ro) testálnák 
hogy az peöres helben nekikis wolna igasagok, 
magokra ne(m) akarnak fatealni, hanem az Zek-
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re tamaztiak dolgokat, liogy ha az zek azt talallia, 
hogy megh kell felelni, keseöne légye(n) [UszT 
15/118]. 1644 Bartho Antal bizonsagh be Ve-
telekor P(ro) testál azon hogj eó Varga Birta-
lannak Zegeodeót p(ro)catora, s ne(m) Illik hogj eó 
fateallion Phileop Paine dolgabol [Mv; MvLt 
291. 427b]. 1722 Ezek mind hárman egjenlŏ 
keppen fatialnak [A.porumbák F ; BK]. 1750/ 
1797 Ezen fenn Specificalt tizen négy Fatensek 

Kis Dobán laknak s a' Kis Dobai Jószágról 
fatealnak [Szság; Borb. II]. 1784 ezen adjuralt 
emberek kőzzül mindnyájan proprio instinctu 
maguk tudhatások szerint fatealtanak é ? vagy 
pedig ellenben valakitől akármi motívumok által 
fascinaltattanak é, s tanittattanak é ? [Fejér in. 
BK ad 464 vk]. 

3. kb vmilyen hitet/hitvallást fogad el/vall; 
a accepta/mărturisi (o credinţă) ; sich zu einem 
Glauben bekennen. 1653a A királyb ezen közben 
felnevekedvén s mind birodalmában s mind pedig 
ideje szerént reája vigyáza mind a Dávid Ferencz 
újította, mind pedig a Calvinus tudományára, 

. de végre a három tudós embernek, úgymint 
Dávid Ferencznek, Blandratának és a Franken-
nek értelmén állapodék meg a király és azokat 
fateálni kezdé, a többit pedig megvetni [ETA 
I, 27 — 8 NSz. — aAz 1550-es évekre von. visz-
szaemlékezés. bJános Zsigmond fej. atyja, a vá-
lasztott magyar király után maga is viselte a 
királyi címet is]. 

4. bevall/ismer; a recunoaşte; eingestehen. 
1628 Z. Falvi Nagi Mihály Vram nem gon-
dolua(n) sem az I(ste)nnek kemeni bóntető osto-
rát es parancziolattiat . . sem maga bocziólle-
tet es hozzam hittel keóteles allapattiat nem te-
kintven; Az mint liazzam nepe keozzeól egi 
Diós Anna neuő Zolgalo Leanio(m) fateallia, es 
fatealta; velle tiztatalanól elt [SzJk 30]. 1687 
fatealla mi előtűnk Palkul János felessege Bukura 
es az edes Fia Damaszin hogy az hat forintokat 
es az egy veka Buzat egeszen levaltanakis (így !) 
[Fog. ; Szád]. 1708 Spaczai János fateallya az 
Szék Szine előt hogj az Eget bor fŏzŏ fazakat 
maga rontotta ŏszve [Kv ; TJk XV/1. 34]. 1747: 
ha a’ sina liegjbeli Pásztor nem supervenialt 
volna, az emiitett Gazdát mégis ölte volna, a’ 
mint az I. magais ezen szándékát fatealta [Torda; 
TJk III. 168]. 

5. vkiének vall vmit; a deciara drept proprie-
tatea cuiva; etw. als Eigentum einer Person 
erklären/anerkennen. 1578 Láttam Az fassioth, 
kith Miweltettel Baladffy Magdalnaual Az te 
felesegedel hogy ha eo neky Magwa Zakadna 
tehát Az haz kith pokafalwa(n)a pasyton Épí-
tettel, Mind az Jozagal Egietembe teneked 
Niolcz Zaz forintigh, Titulo pignoris Mar ágion, 
ezt fatealta [JHb X X V / 6 . - aAF]. 1599 Mol-
nos János vallja: Amy az Makraj Catalin adossa-
gat nezy arról eggiebet semmith nem thwdok, 
hanem aminth testamentumaba fatealt niawa-
lias Thamas deak mert enys eggyk testamen-
tarius voltam [Kv; TJk VI/1. 349]. 1634 kerem 
eo kegmet . . . legyen minden io akarattal, segittseg-

gel, az kiczin Ioszagbolis, kit eo kegnek fatealtam 
[Wass 73/1 Cegei Vass János végr.]. 1653 Az 
job Atyám testamentumát peniglen az kit az 
Anyamnak fatealt volt res mobüisbŏl ha kelletik 
kűlőn level Gabor Deakkal Consulalny, kérd meg 
[Sófva BN; Ks 41. E. 31]. 1764 midőn Kedves 
Férjem B. Diószegi Ferentz Vram Korda László 
Vrammal holmikét, a’ miket a’ Néhai Aszszony 
fateált fel irtanak hallottam ezen szavait 
is Szilágyiné Aszszonyom(na)k a’ többek között 
[Kecsetb; RLt O. 2. — aKöv. Szilágyiné szavai. 
- "Később: Mezőkecsed K]. 

6. (meg)fogad; a făgădui; geloben, schwörea-
1648 Fatealak kezeket be ad van, hogi soha 
megh sem Emlekeznek sem senkit nem busitanak 
[Msz; BLt]. 1653 Ez fellyűl való irasokát es 
dolghokát, my eleŏttŭnk ez szerent viuo voee 
fateala atok alat való mégh tartasra [Gyf; EMLt]-
1670 Linczigh Dániel Uram fatealá hogy 

Gaszner Szabó Istvannet magha hazánál 
maghavai edgy szobába(n), awagy külön való kis 
házaczkábannis azon magha házánál hogy ha 
magát becsülletben tartya, és békességbe (n) lakik 
velle, el szenvedi, és ott eleteigh el tartya . ••» 
ha megh hal elis temetteti [Kv; TanJk II/1-
768]. 

fáteálandó vallomásban felsorolandó; de î*1' 
şirat ín mărturie/depunere; was in der Aussage/ 
Erklärung aufzuführen, vorzuzählen ist. 1756 ' 
Jósika Moyses Ur eo Nga Branyitskai Udvaſ 
Hazához birt ŏ t t régi Sessiokat, mellyé 
ken most az alább fateálando Hetesek, és Sell®* 
rek laknak [Szirb H ; J H b L X X / 2 . 69]. 

fáteálás jog örökvallás; transmitere ín proprie' 
tate (prin vînzare/cumpărare), înstrăinare; (durca 
Ver/Ankauf) Veräußerung, Abalienation. 1578 : 
Az Iozagnak fatealasat Inuigorosonak Mondod 
az aedificiomat penegli ha felesegenek holta teo£ 
tennek es semmi herese ne(m) Lenne My reaö^ 
Attyafiakra Zal Mert Az epwlet a e d i f i c a l t a t c † 

az my Attiankfiawal Egjwt letedben [JHbXXV /6J ' 

íáteálhat 1. vallhat; a putea mărturisi; aüS' 
sagen/gestehen können. 1774 Az Dezmábau j j 
Len mag, kender, és kender Mag is, az Majorság 
Len és kenderrel égyűtt fáteáltam én lOdik 
tens mivel különösön nem fateálhattam 
K ; KS Conscr. 62]. 1794 azt fatealhatom hogJ 
enis gjujtottam az Irotvanyomba [Nagykristolc » 
JHb. - aKésőbb Nagykeresztes SzD]. 1790-
azon Eskető Levélben az . . bizonyságok m^ 
Torotzkaiak a’ kik magok dolgokban, magok ö*® 
lett nem fatealhatnak [Mv; TLrev. 5/16 Tran*1*; 
52 tábl.]. 1827 k. mitsoda Mesterséges fog* 
sokkal vitte véghez azon személy, hogy &&\ 
Josefhez régen Férhez ment Léányomat S1^ « 
miként keverte roszsz hírbe, melyért ă Temploiub 
ki tiltatott, holott senki semmit az ott val1° 
közül nem Fatéálhatott mégis az Ekkle*. 
előtt ki Mesterkedte, hogy a' Templomból 
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tiltassék [Torda; TLt Praes. ir. No 65/1827-hez 
üzv. Vas Gergelyné Fülep Ágnes nyil.]. 

2. kb felvilágosítást/tájékoztatást adhat; a pu-
tea da lămurire/răspuns ; Auskunft/Bescheid sagen 
können. 1723 : Azon Szurdoki Divisionak mint 
hogj már alkalmas ideje vágjon, az olta felejtkez-
tem az dolgokrol, és ha űdő lőtt volna réá, hogj 
az akkori actakotis revideálhattam volna talam 
világosabban fatealhatnék [Kv JHbK XLIV/3]. 

fáteáló vallomástevő; care face mărturie; aus-
sagend. 1747 Pakura nevezetű liellyben lévő 
malom . . . velünk fatéáló Lung Juvonnak vi-
zenyes Esztendőkben annuatim mint egy ötven 
kalangyára valo kárt causál és tészen [Branyicska 
H ; JHb]. 1765 En Mardsinán Juon hogy falusi 
Biro Vóltam Ompoiczán akkor mellettem 
léyő Bolgárok vagy is Eskűttek vóltanak ezen 
véllem edgyütt fateáló Puro Ivásk, és Gligor 
Betru [Ompoica\ Eszt-Mk Vall. 'Később: 
Kisompoly AF]. 

íateáltat vallattat; a dispune să fie supus 
uuui interogatoriu; ausfragen/verhören lassen. 
1589/1590 Am fatealtassa eleozeor Azzoniomatt 
ha Immár Mester vramatt ide hozatta, magha 
keozelb erthe wolna az Conuentett [Méhes TA; 
Wass. - A teljesebb szöv. fatedl 2. al.]. 1642 
azok az . . . emberek kik akkor vallottak, . . . 
elebbi fassioiokot tagadhattják . . . , azért az kik 
ököt fatealtattak..., egy nehanj okokra ualo kepest 
lob uolna hogy el ne maradnanak ot lennenek 
idején [Sófva BN; BesztLt Miss. 115 Petrus 
Oavay a beszt-i főbíróhoz]. 1674 : Lengyel 
Simon ellenis testiseket 4 personákat fàtè áltatván 
adtunk az relatoriával èdgyűtt f — d 20 [Kv; 
Szám. 34/L. 15]. 1708 En a' Sarkanyi Folnagyot, 
Ispánt a’ Falu ŏrŏgeivel edgyŭtt be hivatva(n) 
fatealtattam és Testimonialisb(a) vévén fassio jó-
kat subscriptio alatt kgd kezehez küldöttem 
pog. ; KJ. Fogarasi János lev.]. 1764 az Szent-
királlyiak Regiussais el jővén hozzám fátéáltatni 

•» tudom hogy azòn erdőről légyen a kérdés 
[M.bagó AF; JHb XXVIII /48] . 1784 Váradi 
Moses Urnakis ide kellett volna jönni a Faten-
sekkel, és itt kellett volna fatealtattni, nem pedig 
másunnan más Falu Határáról, fatéáltattni más 
*alu Határaban valo hellyről [Bánpataka H ; 
JHb XXXI/51 . 13]. 

futcáltatik vallattatik (tanúként kihallgattatik); 
a fi ascultat ca martor; verhört werden. 1761 : 
-Nagy Anna, Tot István, Debreczeni Kata, a kik 
mind nallom, mind pedig az Anal fatealtatván 
hasonlo disparitassal fatealnak ott astrualvan, 
hogy az I. vért ontot volna, én nállam pedig 
arról menciot nem tévén [Torda; TJk V. 70]. 
17G2 fatealtatvan egy néhányszor, mindenkor 
mscorditer fateal [Torda; i.h. 95]. 1784 Ezen 
vallok minnyájon Legitime Citaltattak, Ju-
ráitattak. Examináltattak, és a fenn irt mod 
szerént fatealtattak [K; SLt XLVI . 7]. 

fa-tejszűrö strecurătoare de lemn; hölzerne 
Milchseiche. 1611 egi fa tej zureo [Kv; RDL 
I. 90]. 

fatekenő fateknő; covată de lemn; Holz/hölzer-
ner Trog. 1679 : Szemet hordo fa Tekenő no 3 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 13]. 
1681 Közép szerű fa Tekenő, mind két vége 
hasat, szkabas Nro 1 [Vh; VhU 528]. 

fatekenöcske f ateknőcske ; covată mică de lemn ; 
kleiner Holztrog. 1681 : Kulcsár Haza Vagyo(n) 
ezen házban . Kicsiny fa Tekenöczke No 1 
[Vh; VhU 527]. 1699 Ezen pinczében Cse-
pegés ala valo fa tekenŏcskék nro 3 [O.csesztve 
A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 

fa-tekerőlevél fa-gombolyagtekerő; vîrtelniţă/ 
depănătoare de lemn; hölzerner Wickel. 1820 : 
Egy kisded fa Tekerő Levél [Mv; Told. 19]. 

fatemplom biserică de lemn; Holzkirche. 1685 
u. A Somlyai* dicsőséges Szép Fa Temploma 
(így!) kezdetet éppittetni T. Miskolczi Gaspar 
Ur Pradicatorsagaban (I), De el végeztetet min-
den külső s Belső ekessigivel. Debreczeni Foris 
István Praedicátorságában. A 1685 et seqv. [Som-
lyó Sz; SzVJk 66. — *Utána hiányozhatik az 
ekklesia szó]. 1749 Vagyon a szászfülpösi re-
formata ecclesiának a falunak napnyugot felől 
való résziben egy nagy dombon egy tisztességes 
fatemploma [M.fülpös MT; ETF 107. 21]. 1754: 
Tudjuk bizonyosan, hogy itten Bábonyban vagyon 
a református eklézsiának a régi fatemplom he-
lyébe ugyan fából csinált uj temploma [Bábony 
K ; i.h. 10]. 1756 Vagyon . . . egy nemrégen 
renovált régi hellyben levő Fa Templomok [Nagy-
ernye MT; EHA]. 1767 : A régi sorvadozott 
fatemplomuk helyére mást kőből építettek [Szent-
király Hsz ; ETF 107. 8]. 1815 k . (A) Kül Magyar 
utcában a reformátusoknak egy fatemplomuk volt, 
közelében álló fa-haranglábbal [Kv i.h. 15]. 
1857 Kőtalpra épített fatemplom mellette 
fatorony [Bősháza Sz; i.h. 25] | Fatemplom . . . 
zsendely fedéllel; épült 1771-ben [Görcsön Sz; 
i.h. 26]. 1864 : A' Mlgs Eh. F. Tanáts a Maros 
újvári napszámból élő 800 lélekre szaporodott 
Réf. hit sorsosaink omlo félben lévő fa Templom 
helyett építendő uj Templomra segély gyűjtést 
engedélyezett [Gyalu K ; RAk 85]. 1867 : Gye-
kében uj fatemplom van [Gyeke K ; ETF 107. 
11] | A szűk fa-templom falai javítást igényelnek 
[Póka MT; i.h. 23]. 1877 Régi fatemploma 
1798-ban adatott el a csóraiaknak s helyette 
építtetett a díszes kőtemplom [Vérvölgy Sz; 
i.h. 27.]. - L. még fölösszámú XVIII — X I X . 
sz-i adalékot ETF 107. 5, 8, 10 -12 , 19, 21, 23, 
2 5 - 8 . 

fatemplomocska bisericuţă de lemn; Holzkirch-
lein. 1737 : Fenn létemben adtam volt méltó-
ságos erdélyi cancellárius uramnak egy felséges 
urunknak szóló alázatos memorialist itt nemes 
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Belső Szolnok vármegyében feleségem és Bánffi 
Ferenczné asszonyom Décse nevű falucskájokban 
építeni kezdett, de a méltoságos főispán úr által 
megtiltatott kő-templomocska felszabadítása i-
ránt, kit is ennekelőtte a szentek alamizsnájából 
kezdvén építeni egy kő-templomocskát, mint-
hogy a seculis fennálló fa-templomocskájok szin-
tén nyakokba szakadoztak volt* [ETF 107. 30.-
aGr. Bethlen József br. Szilágyi Sámuelhez írt 
lev-ben az építés folytatására engedélyt kér]. 
1750: Vagyon ennek a kicsiny eklézsiának a Ve-
rőfényben, a falu közepe táján egy kisded fatemp-
lomocskája és annak napnyugot felől való oldala 
mellett egy kis tornyocska s abban egy kisded 
harangocska (a) templom és harangláb kör-
nyül van véve valami kertecskével, néhol 
támaszos is [Unoka MT; i.h. 24]. 

fatengely 1. osie de lemn; Holzachse. 1848 
Szacska vágó vashoz való fa tengely régi egy 
. . . 48 xr Szacska vágó késhez való olyan 
kerék, mint a’ Cséplő gépé 2 rft [Görgénysztimre 
MT; Born. G. XXIId] . 

2. ' ?' 1681 másaláshoz való deszka Tábla 
fa tengelyestől, Par. 1 Ehez darab Láncz Nro 
8. Vas font ezekhez, öt darab Nro 5 [Vh; VhU 
526]. 

fátens I. fn tanú (vallomástevő személy) ; mar-
tor, persoana care f ace o mărturie; Zeuge, Ge-
ständnis ablegende Person. 1645 : Mely Faten-
seknek h<wte>k utan ualo fassioiokat mi irtuk 
megh kgnek fide nostra mediante [RLt O. 5]. 
1714 Az Fatensék kőzúl edgyik fateallya 
hogy eŏ nekije ez Széna rétetli Horvát Peter 
atta engette . . . es . . . senki birásáb(an) nem 
haborgatta [Nagylak A F ; DobLev. 1/88] | Mind-
ezeket mindenekben a fen megh irt mod szerent 
viven vegben a fatenseketis hütŏk utá(n) való 
fassiojokot recipialvá(n) irtuk megh fide nostra 
medeante (!) [Usz; Orb.]. 1718 Az hetedik 
fatens Isák Lörincz az Jobbagjok iránt ugj 
felel mint az első bizonsagh [Szentmihály Cs; 
Borb. II]. 1734 Jóllehet bizonyos számú elég-
séges fatensek Subinferallyák az Instusnak 
Isten ellen való irtóztató Káromkodását Att; 
zasát, Teremtettezesét ., mint hogy tőbb, 
elébbi ilyen vétke most nem patial, az egyczcri 
illyen Káromkodásáért kéményén meg palczaztas-
sék [Dés; Jk II. 139a] | Az kérdésben forgo Ház 
örökségnek meg vásárlása az haza törvénye-
vei jol meg egyez . . . , melj az Fatenseknek 
relatiojokbol in Judicio Constal [Aranyosrákos 
TA ; Borb. II]. 1735: el mentünk az Primipilus 
Szabó István Uram házához, és ottan az Convo-
cált Pátenseket annak rendi s- módgya szerént 
meg eskütöttük, és az előnkbe adatott Utrumokra 
Fassiójokot meg is irtuk fide nostra mediante 
[Altorja Hsz; Borb. I]. 7767 az mely porteka-
kot ki adtanak az fátensek, azokat el tagadta 
[Torda; TJk V. 45]. 1793 (A jobbágyok) szár-
mazásakat, és addig volt Conditiojokat leggjobban 
tudják a fatensek describalni [Kerestelke Sz; 

TKhf 13/34]. 1802 « Vak Czigánnéra tsak 
egy Tanú valja a Paráznaságot . . . ŏ . . . potestal 
es excipiál azon Fatensek ellen [M.bikal K ; 
85]. 1824 a fatensekis bizanyittyák a régen is 

leirt földek mind meg vannak [Szásznyí*eS 

SzD ; Ks 79. 102]. 1831 Tordai Mihály beszél-
tette nekem, hogy néhai Gál Péter(ne)k Regi-
ussa is volt, azután pedig Bizonyságnak meg1* 
eskettette hasonlóképpen néhai Szakáts Adán| 
Uramat is — a' ki mind Regius, mind Fateö* 
volt [Szenterzsébet U Borb. II]. L. ^ég 
MNy X X X V I I I , 209. 

II. mn vallomástevő; care face mărturie, 
ständnis ablegend, aussagend. 1723: Luka Vaszil) 
nevű jobbagya hiva minket Tordavártu®' 
gyebe(n) M: Hodákra nemű, nemű szemellyeK 

fassiojok bevételire . a mely fatens szeinellyeJ 
kett mű elŏnkb(e) állita, azokatt mű crös liŭtte 
megh esketvén, az elŏnkb(e) adatott utr(um) $ze' 
rent meg examinaltuk [T VGy]. 

fatilla kb. bestye, gyalázatos; ticălos, infafl1, 

ludericht, schmählich. 1584 Fazakas BoldiS^ 
vallia engemet ig feniegete mega: ferfiat vg| 
mond Ne(m) vesztettem megh, de en miattam ke 

Neked veszned . teob ezembe Ne(m) Iut, 
Nagy bwwal volta(m), hallottam illie(n) zidalm3. 
az zomzed agyba(n) fatilla lelek kwrwak el 
mindniaia(n) vesznetek miattam | Sophia Zigiar j 
Esaias zolgaloia5 Laktam eztendeig Zabo Catofla 

Az fazakasnet igy fenyegette égkor meg ' 
vagy en Mia(m) kel meg halny az fatilla lelek k^ 
wanak vagy enneke(m) kel miatta meghalt*0111 

Barbara Zabo Caspar Zolgaloia valiia, H a l l o t t a 
Zabo Catotol hogy lelek Curwazta fazakas boW 
sarnet, eztis monda: Eregy the Meny az kowacl1^ 
hoz hoz vas zárt, had Aggvam megh Innia Az 
tilla lelek kwrwanak ez fazakasnenak, hadd bol° 
doskoggyek velle [Kv; TJk IV/1. 215-7-
aZabo Cato. bTi. vallja]. 

fa-tíló fa-kendertiló; meliţă de lemn; h ö l ^ 
Hanfbreche. 1754: egy fa tilo tanaltat0 

[Adámos KK ; JHb XIX/10] . 
/rſá' 

fatlsztító-kertészolló metszőolló ; foarfecă dejL 
dinár; Gartenschere. 1679 : Fa tisztito k e ^ 
ollo nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
inv. 110]. 

fátlan kb. erdőtlen; fără pădure, neîmpädi1^' 
waldlos, unbewaldet. 1760 : igen sokat frekven , 
tam az Wass Dániel Ur Házát, közel lévén l^L 
helyem az Wass Dániel Ur Házához, én Pv^ 
fátlan helyen lakván fabéli Gratiájaval az 
sokat éltem [M.palatka K ; Wass. Mojses JálJ 

de Palatka (75) nb vall.]. 

fátok toc de lemn; Holzfutteral/behälter. 
Ket fa Tokban, két üveg korsoczka Nro 2. ^ j 
fa Tokban, Aquavitás tarka űvegh palaczk N -
[Vh; VhU 559]. 1742: Egy fa tokb(an) 
Léány nyakra való szálba és holmi gyöngy «• 
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borszó SzD ; TL 42 Kifor familia lev.]. 1789 Egy 
Kristéllyezni valo on Instrumentum fa Tokjával 
edgyŭtt Rf 4 xr 30 [Mv ConscrAp. 38]. 1823 : 
Egy talpas Ezüst Pohár ., égy fa tokkal eg(g)yűt 
[Körösfő K ; RAk 139]. 1845 : Egy kis arany mérő 
kompona nehezékeivel fa tokba [Erzsébetváros; 
DLt 499]. 

fatokocsku toc mic de lemn ; kleines Holzfut-
teral. 1791 atzél Petsét nyomó Fa tokotskájával 
[DLt hiv. nyomt.]. 

fa-toloţjatózár fa-tolózár; zăvor de lemn; höl-
zerner Schubr iegel /Holz- Riegelschloß. 1692 Nyi-
lik ezen Kamara székre vas sarkokon pántokon 
forgo fűrész deszkából való paraszt aító . . 
ezen aitonak az kŏ falban járó Fa tolyogató zárja 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 8]. 

ta-tolózáras fa-tolózárral ellátott; prevăzut cu 
zŭvor de lemn; mit liölzernein Scliubriegel (ver-
sében). 1681 Vajda Huny ad vára . A, Kapu 
kőzi keő boltos Ezen kapu kőzöt keöböl rákot 
tömlöcz ket Contigna(ti)oban vagyon; mindenik 
feli gerendás. Felső Contignatiojanak külső ajtaja, 
temerdek tölgy fa deszkából valo, vas Sarkos, 
hevederes, fa tolyo záros retez fejével Nro 1 
(Vh; VhU 502, 508-10] . 1685 e.: Vagyon az 
felső vár alatt egy köre forgo malom, melynek 
malom háza köböl epittetett Erre nyilik vas 
sarkos pántos vas ŭtkŏzŏs fa tolyo Záros jo bellett 
*jto [Borberek AF ; MvRK Urb. 22]. 

fatornyocska 1. fa-huszártoriiyocska/(fa)fedéltor-
nyocska; turn mic de lemn; hölzernes Reiter-
türmchen. 1745 A’ Palotákra mennek bé faragott 
kö gráditsos, és faragott kŏ padimentonios Fo-
lyóson ., mindenik felöl sendély fedél 
alatt, mely Sendelyezésnek-is a' közepe táján 
vagyon egy kis sendely es fa-tornyotskája [Maros-
sztkirály MT; Told.]. 

2. (fa) harangláb; clopotniţă de lemn; hölzer-
ner Glockenstuhl. 1750 : Vagyon . . . a falunak dél 
felől való oldalába a Görgény partján egy tisztes-
séges fatemplom és mellette napnyugot felől egy 
kis fatornyocska és abban két harangocska [Rad-
nótfája MT; ETF 107. 23] | Vagyon a falu közepé-
ben egy kőtemplom, egy tisztességes fatornyocska, 
abban egy harang [Sáromberke MT; i.h.]. 

fatorony 1. (fa)harangláb ; clopotniţă de lemn; 
hölzerner Glockenstuhl. 1749 Vagyon . . . azon 
cinteremben a templom alsó szegeletinél egy tisztes-
séges fa toronya jó magasságon, melyben vagyon 
egy . . harangocska [Mezőújlak K ; ETF 107. 16. 
— al759-ben és később is ugyanazt az építményt 
haranglábként említik (i.h. 17)] | Vagyon a 
falu derekában egy magasocska helyen egy tisz-
tességes kőtemplom és ennek, napnyugat felől 
való szegeletinél egy jó magasságú fatorony, mely-
ben vágynák két "harangok [Tacs K ; i.h. 18. — 
*Egy századdal később is megemlékeznek erről a 
haranglábról (i.h.) ] | Vagyon . . . a templomnak 

felől való végiben egy fatorony, két tisztességes 
középszerű harangok benne [Uzdisztpéter K ; 
i.h.] | Vagyon . . . a falunak napkelet felől való 
résziben egy dombon egy tisztességes kőtemplom, 
ennek napnyugot felől való véginél egy fatorony, 
amelyben vagyon két tisztességes harang [Nagy-
ölyves MT; i.h. 22]. 1750 Vagyon. a falu 
derekába a temető felől egy fábúl építtetett temp-
lom és annak az utca felől való részinek napnyugot 
felől egy tisztességes jó magasságú fatorony, ebben 
két harang [Póka MT; i.h. 23] | A cinteremben 
vagyon egy tisztességes fából épült fatorony, 
melyben vagyon két nagykorácska harang, mind-
kettő egy arányú [Marosvécs MT; i.h. 22]. 1815 
a templomhoz vagyon kis fatornyában két harang 
[Bábony K ; i.h. 10]. 1871 A templom fala és 
fedélzete avult, a fatorony jó állapotban [Kispetri; 
i.h. 12]. 1874 A fatorony dűlőfélben van, a ha-
rangok fedél nélkül [Györgyfva K ; i.h. 12]. 1884 
Az egyház épületei jó karban vannak, a fatorony 
és tanítói lak fedele kivételével, ezek kijavítását 
célba vette az egyház [Kispetri. K;i.h.]. 

Az id. forrásnak idevonható adalékaiból a szerk. csak vá-
logatott idézeteket használt fel. - Iy. még fölös számú ada-
lékot ETF 107. 5 kk. 

2. fa-huszártorony (fa-fedéltorony) ; turn de 
acoperiş; hölzernes Reitertürmchen. 1797 : A zol-
tani* filiális eklézsia 1792-ben épített Zoltánban 
egy templomot két tornácokkal és a végén a 
szarvazatból kimenő fatoronnyal, bádog vitorlákkal 
tulajdon költséggel [i.h. 9. — aZoltán Hsz]. 

3. fa-óratorony ; turn de lemn pentru orologiu; 
hölzerner Uhrturm. 1815 k.: Az egy Monostor-
kapu fatoronyban vala egy óra, a torony min-
denik oldalán számtáblával s mutatóval ellátva 
[Kv i.h. 15]. 

fatorony-fa a (fa)harangláb faanyaga; leinnă-
ria/materialul lemnos al clopotniţei (de lemn) ; 
Holzmaterial des hölzernen Glockenstuhls. 1874 : 
Bevétel Állásfák és a régi fatorony fáért 
árverezés utján jött bé frt. 85 kr. 40 [Nagydoba 
Sz; ETF 107. 27]. 

fatoke fa-sarokkáva; butuc pentru ţîţînä; höl-
zerne Angeleinfassuug. 1738 (Az udvarkapunak) 
feuyődezkából való, kétfelé nyíló kapuja, forgó-
-oszlopai, hevedere tölgyfából valók, avatagok, 
nem derekasok; mely forgó-oszlopok alól fatőké-
ben, feljül penig a kapufélfában szegezett vaská-
vákban járnak [Szászvessződ N K ; ETF 108. 16]. 

fa-tőkezár népv makkos/kölkes fazár; încuie-
toare/zăvor de lemn cu bolţ/măciulie ; hölzernes 
Riegelschloß mit Einsteckbolzen. 1688 : Ezen 
Csűrös kertből nyilik be az vetemenyes kertben 
. . . egy fel szer fenyő deszka ajtó fa tőke Zárjával 
edgyütt | van egy almás kert, támaszos leszás 
kertel körül veve, mely(ne)k fenyő deszkábul 
csinált fel szer ajtaja vagyon fa tőke Zárjával 
edgyŭt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 8]. 1721 (A) ve-
teményes kert . . . ajtaja . . . faragott fenyŏfábul 
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való fasarkakon álló és Fa Tőke zár rajta . Va-
gyon az Kalötha vizén egy két kőre csinált 
feljül csapó malom zsendelyezés alatt, melynek 
ajtaja régi viseltes fenyődeszkábul való Fa Tőke 
zár rajta [Zentelke K ; ETF 108. 14]. — L. még 
tökezár al. 

Ha címszóezerûen nem is, azonos tárgyra való vonatko-
zása miatt ide vonható az 1721. évi forrás köv. szövegrésze: 
Ezen pincén vagyon faajtófeleken és fasarkon álló fenyó desz-
kából való ajtó, melynek zárja is Fábul való Tőke zár [uo.; 
i.h.]. — Magára a zárfajtára nézve 1. Viski, Makkos fazá-
raink: Kny. Nćprßrt. 1931/2; MNr*. I, 142. 

fatölcsér pîlnie de lemn; Holztrichter. 1717: 
egj fa Tölcsér, és egj rosz liu [Abafája MT; JHbK 
X X X I V / 2 0 . 3]. 1756: Az Konyhán . . . Jó fa 
Tŏltsér 1 [Nagyrápolt H ; JHb X X X V / 3 5 . 25]. 
1775 Liu, vagy fa tölcsér [Szentdemeter U ; LLt 
Fasc. 153]. 

fatörmclék kb. gally, rőzse; vreascuri; Reisig. 
1595 : Az zegenj legennek halala vtan minth egy 
hettel kerenek hogy men(n)enk be látnók 
megh az fat mikeppen teórett ki es michoda mo-
do(n) lett az halai ozton valamy fa teórmeleket 
hanjank az helyre hol az test volt [UszT 10/58]. 

A halott sírjára való gallydobás szokására 1. AB 352-3 
és az ott id. irodalmat. A szerk. nem ismer ez egyen kíviil több 
adalékot közvetlenül a haláleset után a tett helyén való gally-, 
ill. rőzsedobásra. 

fatörzsök fatönk; butuc de lemn; Holzklotz. 
1782 ezen Erdőnek szélin felásatt kövek-
ben) csinált és főldb(en) ugyan égy fa Tőrzsők-
b(en) és égy Nagy Görbe Tölgy fáb(an) a falu 
felől való végib(en) vágatatt keresztekkel metáz-
tatik ki a Határa [Kide K ; EHA]. 

fattor (céh)atyamester (a legények atyja, elöl-
járója) starostele breslei; Gildemeister. 1834 
Asztalos Legény Mártinovits Rudolf a Varosra 
való meg érkezésével meg kérdezvén a Fatter 
hogy fersrájbra jötté [Kv AsztCLev. Kül. Perc. 
14]. 

fátum 1. végzet, balsors; destin; Schicksal. 
1618 itt én előttem lévő Nagyságod jámbor 
szolgáinak a fatum ugy hozta volt sorsokat né-
melliknek, hogy Nagyságodat örvendetes hírekkel 
delectálták, nekem penig az én sorsomat most 
is ugy találta hozni az én fatumom, Nagyságodat 

semmi örvendetes hírekkel nem delectálhatom 
[BTN 120]. 1773 Méltoságos Grof F. Ispány 
Ur! az interimalis notariusok candidatioja 
alkalmatosságával némellyek a Tiszt Vrak 
közül Ngod bőlts vëgëzese ellen nevemet a candi-
datusok számából gyalázatoson ki tőrleni . . . sem-
mit sem tartózkodtak, és ugyan ezen betsűletem-
nek nem reméllet fatumat Ngod kegyességiből 
mostan vigasztal ãsomra kívánván fordittani, alá-
zatoson könyörgök méltóztassék elébbi kegyes 
reflexióját most is érdemetlen cliensitől nem 
tsak meg nem vonni, hanem egyszersmind nékem 
tellyes consolatiomra, ellenségimnek pedig con-
fusiojokra meg tartani [Nsz; Borb. II Mátok And-

rás lev.]. 1833 nékünk Tordai Sűtőnékűl azis a’ 
Fatumunk, hogy mű könnyű kenyeret szoktunk 
sütni, mű vizes nehéz kenyeret nemis tudunk, 
nemis kívánunk a' Publicum tsalására 's nehéz-
ségére sütni [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 
még RettE 163. 

2. végzetes dolog/esemény; eveniment/lucru fa-
tal ; schicksalhaftes Ereignis. 1761 Méltónak 
ítéltem lenni, hogy ide írjam minemű fatumok 
történtek a római catholica religioban két eszten-
dő alatt [i.h. 123]. 1834 : (A matriculák) mássát 
az Esperestnek bé küldjé<k> akik azokat 
bátorságos helyen tarcsák, h(ogy) azon esetb(en) 
midőn az eredeti matriculák valami fátum által 
el vesznének a fogyatkozás ki potoltassék 
[Nagykapus K ; RAk esp-i ki. — aTi. a lelké-
szek]. 

3. sorscsapás; lovitura sorţii; Scliicksalschlag-
1770 Nagy fátuma is volt püspökségében , mert 
a sütőházáról égés támadván, elégett torony-
templom, minden, melyet osztán maga költsége*1 

kellett megcsináltatni nagy költséggel Fehérvá-
ratt [RettE 233]. 

4. végzés; hotărîre, decizie; Beschluß, En*' 
scheidung. 1719 Az Mindenható es M i n d e n e k e ţ 
bölcsén Rėndėlŏ Isten Adăm vetkiért az Ember1 

Nemzetre oly kemeny Deeretumăt adä hogy min-
den ez világra születet Ember (ne) k egyezer az 
kesérvės halait meg kelyen kostolni Melly meg 
másolhatatlan Fátumja alá ŏ Felsege(ne)k Leven 
vettetve az en edes jo Feleségem is . . . nagy Csen-
desen és szepen Minden irtózás és félélém nélkij* 
az ŏ Teremtő Istenének, és édes még Váltójának 
még ada Lélkit [Gyergyóújfalu Cs; Borb. II 
lyom István nyil.]. 

f a-tUzclőkemence sövény-szikrafogós/gógány05 

kemence; cuptor cu apărătoare de scîntei dm 
nuiele; Feuerherd mit geflochtenem Funkenfä*1' 
ger/Mantel. 1714: sövényből csinált fa tüzeld 
kemencze [Kászonfelsőfalu; LLt Fasc. 85]. 

fatűzhely '? ' 7688 ; paraszt kalyhakbul csin^ 
fa lábon állo regi kemencze fa Tŭzhellyevel c ' 
dgyűtt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 2]. 1740 ; Vagyo* 
ezen Pitvarban edgy földel töltött, alacson 
tűzhelly, a tüzhelly felett . . . vagyon edgy fáb° 
csinált tapaszos, jó vak-kémény, padlása ezen 
pitvar (na) k nincsen [Gyéressztkirály T A ; Ks ™ 
Inv. 5]. 

fátyol 1. finom gyolcsanyag; un fel de pîn^ 
fină; Art feine Leinwand. 1576 Wagion egy 
Rwhanak walo fattyol Aranyos feyres kezeP 
Aranth megh zakath [Szamosfva K ; J ^ í j 
XVIII/7. 6]. 1628: Egy kőtesbe dirib 
Matéria . . . Valami dirib darab Attlacz s barsonj' 
s egy kis darab fatiol [Gyalu/Kv; i.h. XII/44. 
1692 : Egy zöld tafotára arannyal varrót fátyolb0 

való ing [Bilak BN; JHbK L/36]. 1748 Világ0* 
hogj az Incta(na)k Szŏlŏsi Anna(na)k kezin kapa' 
tott edgj általa el lopatott vég fátyol [Torda' 
TJk III. 208]. 1806 : Koporsom Bakatsin*1** 
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boritassék bé, belőlis semmi Selyem vagy Fátyol 
ne aplicáltassék [Dés; Ks 14. XLIIIb gr. Teleki 
Károly végr.]. 1813 Néhai Enyedi Ignátzné teme-
tésire . . . 6. Sing Sima Patyalat Rf 15 — 6. 
Sing Sima fátyol Rf 6 - 2 1/2 Sing Tamisz Rf 
3 xr 30[Mv MvLev. Szürtei Josef hagy.]. L. 
még MetTr 401. 

Szk s andalás 1804 16 Sing andalas fátyol 
Rf 16 [Kv; Told. 19] * aranyos 1767 k.: 
Aranyos fátyol [Tarcsafva U; Pf]. 1769: az ara-
nyas fatyolbol marat egy feketŏnek valo fátyol 
[Cege SzD; Török Bertalan gyűjt.] bécsi 
1687 vŏttŭuk Bécsi vékony virágos Fátyolt 
három singet f 7//50 [Utl] fejér 1674 
Két bokor fejér fátyolra varrott tászli [Beszt.; 
Wass 72/6.]. 1732 (A templomban) találtunk . . . 
két fejér fatjol virágos Szkofiumos velumot [Kóród 
KK; Ks 12. I]. 1770 Egy virágos Fejer Fatyolbol 
varrott Borza beles Palatingli [Kisesküllő K ; 
RLt O. 4]. 1810 A koporsoin belől légyen gyolt-
sal bé vonva Szem fedél a legrégibb modi 
mennél oltsob fejér fátyol és legrégibb modi blun-
din tsipkével garuirozva [Héderfája K K ; IB. I. 
Bethlen Sámuel végr.] fekete 1699: 11 
Singh fekete finuin fátyolt [MNy X X X V I I I , 132]. 
1722 Kolos váratt kell venni Két nyakra 
valónak valo fekete fátyolt hatt singet a mitso-
dást az Urak szoktak viselni olyan formát [Ap. 2 
Apor Péterné lelt.] fodor 1728 : Fodor fá-
tyol reczes elő ruha Szélles árpa szemes recze a 
kőzepiben [Tord. 19]. 1753 Fekete széles fodor 
fátyal [Mezőzáh T A ; Told. 73]. 1807: 6 Sing 
Fodor Fátyol Széles [Mv; Told.]. 1812 vett 7 
1/4 Sing gyász fátyalt Rfor 3. 38 . . . 7 3/4 Sing 
fodor fátyalt Rfor 3. 53 [Mv; DE 3]. 1839 l 
sing keskeny fodor fátyol [Körtvélyfája MT 
^ t ] * francia 1818: Egy darab fekete 
frantzia fátyol 2 Rft 2 xr [Kv ; Born. IV. 
4!] * krepon 1797 (Vásárolt) 3 sing Fodor 
Fátyolt . . 3 Sing Crepon Fátyolt [Kv; Berz. 
7. 69/1] nyakra való 1652 Egy darab 
fekete nyakra valo fátyol [Nsz; IB. X . Fasc. 

-X- nyaktakaró 1736 az nagy uri asszonyok 
nyaka körül kinek nusztbol, kinek nestből 

való galléra volt, azonban nyak takaró fátyola 
[MetTr 344] * rózsás **. 1763 : 6. Sing fekete 
ezüst Lapta rosás fátyol körős kűrűl edgy újnyi 
széles ezüst Csipkével [Nsz; Szer. özv. Harsányi 
Sámuelné Tisza Ágnes lelt.] * veres 1627 
Egy rosa gránátos seliem feokeoteo. Egy veres 
fatiol feokeoteo. Egi kek seliem scophiomos feo-
keoteo [BLt 1. Béldi Kelemen lelt.] vesszõs 
1725 ha valami Szép Veszős fátyol volna a törö-
köknél vétessen Ngd egy ingnek es egy elő ruhanak 
valót nekem ha igen draga nem leszen [Darlac KK ; 
Ap. 2 Apor Zsuzsánna anyjához]. — L. még 
RettE 91, 304. 

2. (női) fátyol-főrevaJó; voal; Schleier. 1668 
Egy teczin virágos fatjol [Mk Kapi György inv. 
3]. 1688 Edgj hoszszu Fekete fátjol Fekete szeles 
csipke rajta [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisz-
tina kel.]. 1736 az utolsó At az I. ő kglme Marján 
I^ejtmánnyal verte, taglotta, fátyolát fejéről le-

fátyol-előruha 

-szaggatta [Dés; Jk 195a] | Nem vala annyi modi 
az fejeken, noha az menyecskék akkor is majd így 
jártak, mint most, de nem vala annyi táréa, tisz-
teséges fátyol volt az fejeken, azt lebocsátották, 
hogy el igen messze vonszolódott [MetTr 342—3. 
— aOlv. taréj ?]. 1789 vettem kezemhez . . . 
Magyaros fátyol garniturok . . . 1. Rendbeli Szé-
les virágos fátyolt, Széllyes blándin kötessel, min-
den hozzá valójával edgyüt. 1. Rendbéli babos 
fátyolt, keskeny blándin kötéssel, minden hozzá 
valójával edgyütt. 1. Rend béli veszszöss fátyolt 
keskeny blándin kötéssel [Meggyesfva MT; JHb 
XLV/1 Torma Éva kel.]. 

Szk: boríték 1773: Egy boríték fekete fá-
tyol [RLt Salánki Ráchel lelt.] * menyasszo-
nyi ~. 1840 : Két kis selyem keszkenőt Két 
Bajadert . . . Meny Aszszonyi Fátyolt egyet [Nyá-
rádsztbenedek MT; Told. 19] * ? polonezer 
1789 vettem kézhez . . . Egy fekete tafata uti 
kalapot, 4 sing főre valo Polinezor (l)a fátyolt, 4 
sing virágos fekete főre való fátyolt [Meggyesfva 
MT; JHb XLVI/1. aValószínűleg elírás Po-
lonezer h.] vesszõs 1773 Egy Fekete ve-
sz ős hoszu fátyol . . . Egy boríték fekete fátyol 
[RLt Salánki Ráchel lelt.]. 

3. (női) kalapfátyol; voal pentru pălărie; Hut-
schleier. 1789: vettem kezemhez 1 Viselő fekete 
fátyol kalapat, 1 Szalma kalapot, polonezer fátyol-
lal [Meggyesfva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva 
kel.]. 

4. kb. nyakba vető fátyol; fular din voal; Hal-
stuch/schleier. 1736 : A kisasszonyok, sőt elévaló fő 
nemes leányok is . . . Mikor útra mentenek, az 
nyakokban hosszú fekete fátyol volt, . az két 
végit az fátyolnak két felől az ezombokon lebocsá-
tották, hanem az mely része az csipőjöket érte azt 
ott megakasztották tővel [MetTr 3421. 

Án. 1827 Anya Kantzák . . . Fátyol A jö-
vö tavaszon fog Magló alá jönni [Csapó KK ; RLt]. 
1842 k. : Anya Kantza Fátyol erdélyi fejér 
fakó [LLt]. 

Ha. 1790 Fátyal [Nsz; CsS]. 

fátyolabrosz finom gyolcs-asztalterítő; faţă de 
masă din giulgiu; leinene Tischdecke. 1803: egy 
lengetegűlni kezdett patyolat Keszkenő égy 
fátyol Abrosz el lengetegűlvén 's a' mójtól 
meg emésztetvén szemfedélűl ajándékoztatott 
Musnai Mosesné meg halálozásával [Szőkefva 
K K ; UnVJkJ. 

fátyoldarab bucată de voal; Schleierstück. 1699 
Két eőlni keskeny fátyol darab [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 150]. 

fátyol-előruha finom gyolcs-kötény; şorţ de 
giulgiu, şorţ din pînză fină; feine leinene Schürze. 
1576 Wagion egy fattyol eleo Rwîia weres Se-
lyemwel Aranyal elegy wysselth íeye wagion 
[Szamosfva K ; JHbK XVIII/7. 7]. 1648: Var-
rott fatiol elő ruha [Mk Kapi Kata kel. 4]. 1668 
Egy feier fátyol Elő ruha kek, ezüstös czipke forma 
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rea varvc [Mk Kapi Györgv inv. 3], 1674 Három 
fátyol elő ruha két fül kőtő [Beszt.; Wass 72/6]. 
1715 Edgy viragós fátyol eleő ruha szőr selyem 
kötés kőrnyüle [LLt Fasc. 148]. 1755; adok által 
Kolozsvárat lakó Tyukodi Pál Vram Feleségének 
Lukáts Kata Öcsém Asz(szonyna)k egy va-
rott fátyol elŏ ruhát és más virágos potyalat elo 
ruhát [Aranyosrákos T A ; Borb. II Néh. Székely 
György relictája Csipkés Borbára végr. Szaniszló 
Zsigmond kezével]. 1776 fekete vesszős fátyol 
elő ruhák, egy ugyan tsak fátyol nyakra való 
keszkenő [M. köblös SzD ; RLt Sombori Klára és 
Sándor lelt.]. 1823 : Atlatz aranyos Fátyol elő 
ruha, szines frindellivel varva [LLt Csáky-per 
601. L. 1]. 

fátyol-foköto finom gyolcs női főkötő/főrevaló; 
scufie de giulgiu ; Schleierhaube. 1627 Egj arniek 
varrasos fatiol feo keoteo [BLt]. 1628 Egj veres 
arannios fátyol fó kótó [Bodola Hsz; BLt]. 1668 : 
Egy fátyol fö kŏtŏ fekete szelyes czipkevel [Mk 
Kapi György inv. 11]. 7773 ; Három fejér fátyol 
Fűkőtő arany tzánglival Egy Fekete aranyos 
Fátyol Főkötő arany tzánglival [RLt Salánki 
Ráchel lelt.]. 1788 : Töltött fekete atlatz vjj 
szászos fŏkŏtŏ Fekete fátyol mettzett Szá-
szos fŏkŏtŏ kettő viseltes | Egy fekete fátyol 
ugorkás formájú virágos fŏkŏtŏ [Mv; TSb 47]. 

fátyolgallér finom gyolcs-gallér; guler de giul-
giu ; feiner Leinenkragen. 1657 : Vagion mas egj 
fen allo fatiol gallér [Mihályfva N K ; JHb X X I I / 
42]. 1676 Beszterczei Varró Aszonnak az Kato 
kekes fejeresseiert flo: 2 : Ittem Pannusnak es 
Katónak az Pantlika fátyol gallérokért attam az 
Lengyel Aszszonnak flo 1 de. 56 [Beszt.; Törzs]. 

fátyol-garnitúr fátyolkendő-készlet; garnitúra ; 
de basmale din voal; Leinentuch-Garnitur. 1789 
vettem kezemhez Magyaros fátyol garniturok 
1. Rendbéli totos munkával varrót garniturt hár-
mas tászlival, s egyeb hozzá tartozoival edgviit. 
1. Rendbeli Széles virágos fátyolt, Széllyes blán-
din kötéssel, minden hozzá valójával. 1. Rendbeli 
babos fátyolt, keskeny blándin kötéssel, minden 
hozzá valójával edgyütt. 1. Rend béli veszszöss 
fátyolt keskeny blándin kötéssel [Meggyesfva MT ; 
JHb XLVI/1. Torma Éva kel.]. 

fátyoling finom gyolcsing; cămaşă de giulgiu; 
feines Leinenhemd. 1692: Szkofiummal varrót 
fátyol ingh kis ingei együtt [Bilak BN; JHbK 
L/36]. 1694 : vett vólt Egy veszűs fátyol in-
get [Homoródsztpál U Bál. 71]. 1703 ; két Fátyol 
ing [Wass. Barcsai András és Gáspár anyjának 
hagy.]. 1752 Ket veszszös Fátyol Ing [Maros-
sztkirály A F ; Told. 19]. 1768 Fejér őltőző. Tíz 
hoszszu gyolts ing Aranyos Fátyol ing Előruhástol, 
Tászlístol, Gallérostol, aranyos Blunding körü-
lötte [Császári SzD; Wass. Gr. Wass Ágnes fehér-
neműje]. 1776 : Egy pár virágos Fejér fátyol ing. 
Uj ahoz való belső gallér, kettős taszlik, aranyos 
Blandaj kötéssel [M.köblös SzD ; RLt]. 

fátyol-ingujj finom gyolcs-ingujj; mînecă de 
cămaşă din giulgiu; feiner leinener H e m d ä n n e l . 

1770 : Égy pár virágos Fátyol Ing ujj, ahoz való 
belső Gallér, kettős Taszli az szelin aranyos Blon-
din kötés, ahoz való Előruha Bétsi Fejer Kötéssel 
[Kisesküllő K ; RLt Q. 4]. 1816 Arany virág0* 
fátyol inguj 1 Rf. 10 xr [Kv; Born. IV. 41]-

fátyol-ing váll finom gyolcs-ing váll; umăr 
cămaşă din giulgiu; feine leinene Hemdschulteſ-
1692 ; fátyol ingh vállak Nro 5 [Bilak BN ; JHbK 
L/36]. 

fátyolkalnp finom gyolcskalap; pălărie de gi"1' 
giu ; feiner Leinenhut. 1789 vettem kezemhez 
egy nagy fátyol kalapat egy Turbánt | vetten1 

kezemhez 1. Viselő fekete fátyol kalapat [MeggyeS' 
fva MT; JHb XLVI/1 Torma Éva kel.]. 

fátyolkeszkenő fátyolkendő; basma de voal' 
Leinentuch. 1683 k. : Vagyon egy Fátyol patyoj^ 
keszkeneő Tőrök varassal [Hadad Sz ; SzVJk 142J-
1715 u.11770 k. A ' Tekint(etes) Aszsz(ony) ^ 
látziné Aszszony Betlen Mária Aszsz(ony) ado 
egy fátyol keszkenőt, körülötte sziv (!) bétsi kot*5 

[Somkerék SzD; SzConscr.]. 1732 találtunk 
edgj veres virágos fátyol keszkenőt, más zo 
Selljemmel varrott keszkenőt, ez mindenik 
terségesen arany fonallal elegj varrott [Korod 
Ks 12. I]. 1770 : Egy ujj Fejjér Aranyal ezfatf, 
és sok szinü Sejemmel varott Fatyal Keszkeflrj 

Egy hasonlo varásu viseltesetske kék Faty* 
Keszkenyő [Kisesküllő K ; RLt Q. 4 Somb0' 
Gáborné Salánki Ráchel hagy.]. 1788 Egy 
kŏrtsin szin ezüsttel és színes sejmekkel varí° _ 
fátyol keszkenyő [Mv; TSb 47]. 1789: vette^ 
kezemhez 1. főre való virágos fátval keszkefl 
| Szebenben készült fodros fátyol keszkeflö* 
mellyek vétettettek 11 Rforintokan [Meggyefjf* 
MT; JHb XLVI/1 Torma Éva keh]. 1816 
fátyol keszkenyŏk 40 xr | Fátyol tsipkés ^ j 
kenyŏ . 37 xr [Kv ; Born. IV. 41]. 1826 : 
sárgult fejér fátyol keszkenő [Koronka MT; .,.Y 
19 gr. Toldalagi Lászlóné gr. Korda Anna aj* 
dékai között]. 

Szk : fõrevalô 1798 3 főre való 
fátyol keszkenyő [Déva; Ks 73. 74. VII. 137 1/ J 

fátyolkötény finom gyolcs-kötény; şorţ de 
giu; feine Leinenschürze. 1752 egy fátyol k#t 
[Eszt. gr. Petkiné lelt.]. 

fátyolkötö finom gyolcs-kötény; şorţ de gjjt<) 
giu; feine Leinenschürze. 1673 : Egy fatjol * f, 
reczés | Egy fátyol kőtő nyomtatat, szederjes 
sonj szoknya tizenkét rend elegjes prémü 
sztkirály AF IB]. 

fátyoUámpás 
TSb 47]. 

Némi valószínűsséggel 
lámpás' jel-re gondolhatni. 

1788 Fátyol Lámpás 
P'ÍV' 

'fátyolernyŏs/üityoJáifl> 
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fátyol-nyakra való fátyol-nyakkendő ; fular de 
v°al; Leinenhalsbinde. 1769 Nemes Három-
széknek töinlecziböl egj Kozma Antal névŭ Nemes 
ember el szőkót kék báránybőrrel prémé-
zett franczia poszto menteje Fátyol nyakra 
valója [UszLt XIII/97a]. 

fátyolos fátyolból való, fátyol- ; din/de voal ; 
Heinén-. 1657 ; Vagion egj hai szin fatiolos arani 
esipkes szelw Gallér. Vagion mas egi fen allo reczes 
fatiolos csipkés Gallér [Mihályivá N K ; JHb 
KXII/42]. 1694 Kétt pár Tazli, Fejér fatyollas 
es tetczin pantlikával csinált [Homoródsztpál 

Bál. 71]. 
A 'fátyolfodros/bodros' jel-sel s számolhatni. 

fátyolozott átv (köd)fátyolos, ködös, ködbeve-
sző; neguros; verschleiert, nebelhaft. 1854: föl-
vevém a' tollat Végig futék emlékeim borús 
es derűs fonalán. Visszapillantok hát még egyszer 
már is fátyolozott multamra [ÚjfE 5]. 

fátyolralia I. f inom gyolcsköntös; rochie de 
giulgiu; feines Leinenkleid. 1816 F“ejér virágos 
*atyol ruha l Rf 2 xr [ K v ; Born. IV. 41]. 

ß* fátyolkendő; basma de voal ; Leinentuch. 
7 '28 Kék Selyem kŭs ruha, kŏrŭ l sargaval 

Szott . . . Egy f e j e r fátyol kŭs ruha arannyal 
varrót Kŭs Tamasne Legatuma [Illyefva Hsz ; 
,/Jk]. 1736 egy fátyol küs ruha, melynek kö-

rülié ekes virágosán szőtt czifrázott retze szép 
körűi varrva [Lisznyó Hsz; SVJk egyházi klenó-
diumok között]. 

fátyolsajtó 1733 Fátyol Sajtó* 1 | edgy 
*atyol nyointato Srofos Sajtó [Marossztkirály AF ; 
l°ld. 2/25. - »A faeszközök és edények között]. 

fátyolszita fátyolszövetű, finomliszt-szitáló szi-
a ; sită de mătase; Feinsieb. 1780 Fátyol szita 

1 büru szita 1 [Bethlen SzD ; BK] . 1787 : Egy 
idttyol szita Detto fél gyakor szita Detto 
ritka [Mv MvLev. Ajtai István hagy. 4]. 1810 
^gy gyér szíta xr 13 Egy fátyol szíta . xr 11 
Ulv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 21]. 1819 
f^et fátyol szita jobb [ K v ; Pk 3] | egy kisebb Fa-
lyol szita kettő, ritka szita kettő, sűrűbb szita 
egy, kovász szűrő szita egy [Baca S z D ; TSb 6]. 
7824 Şgy viseltes fátyal Szita [Fugád A F ; HG. 
fiára lev.] | Egy fátyol szita [Dés; D L t 1826. évi 
iratok közt]. 1827 Fátyol szita 1 Ritka szita 1 
L^.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. | egy régi Fátyol 
szita [Koronka M T ; Told. 34]. 1849 Egy oltska 
- é s égy jobb fátyol sziták [Somkerék S z D ; Ks 
£?/55]. 1863 1 fátyol szita 60 xr 1 cseléd szita 

xr Kerek szita 25 xr [ K v ; SLt Vegyes perir.]. 
hujs^tafajta a szerk. gyermekkorában Désen a nagyanyai 
í£r •Lmé* használatban volt: vele szitálták a finomabb fe-
g^tésztaneműUöz (pl. pánkó, fánk) való búzalisztet. - E 
ríVu ñ^t a mOmalmok finomlisztje csak napjainkban szo-
phatta ki a használatból. 

. fátyol-tászli finom gyolcs-kézelő; manşetă din 
ßiulgiu f in ; feine Leinenmanschette. 1708 : Egy 

Pár fátyol Taszli tetszin aranyos Pantlikával 
tsinált [BLt Béldi Klára lelt.]. 1743 Egy par 
virágos fátyol tászli Leder Landi (!)a kŏtes kŭ -
rŭllette [Nagyercse M T ; Told. 29/30. aElírá? 
Neder Landi h.]. 1758 : Egy pár aranyos fátyol 
tászli Egy pár ezüstös fátyol tászli [Nsz; TSb 21]. 

fattyas 1. bitangos, szerelem/zabigyermekes 
(törvénytelen gyermekes) ; cu bastard, cu copil 
din f lori ; mit unehelichem Kind. 1573 Zemlie 
siteo Istwan, Azt vallia hogy hallotta paisos 
Istwan Mongia volt az eo hazanal, Ez az fattias „ 
mynd az Egez varos Twgia ha az zamos keozepebe 
allana sem Mosna ely az rola, Mert Eleotte Iar 
fattya [Kv TJk III/2. 106]. 1öö2 hallottam 
Rengeo Anna zaiabol Ezt mondom en Igiarto 
Georgnek hogi Kwrwas fattias erethnek parazna 
bestie kwrwafia [ K v ; T J k I V / l . 69]. 1600: Keo-
telwereo Thamas Junior . vallya Azzoniom 

kezde zidalmazny Mondwan Áz gratias es fa-
ttias Apajw kwrwa nem zolliatna en reám mely 
zydalmott egv ueliany vttal iterala [Kv TJk 
VI/1. 472]. 

2. kakukkfiókás; cu aduiterin; mit Kuckuck-
sei. 1573: Anna feozes (!) Balintne azt vallia 
hogi az Trombitasne kerget volt egi tykot az Eo -
maga vduaran kyt altal kerge tet az paisos vdvara-
ra, hogi azt latta volna az paisos Mond neky te 
bestie kwrwa . . . te Eŏ led meg az en Tykaimat, 
te egy fattias kwrwa vagi, Az eleotis az voltai | 
Dorottya zemlye siteo Istwanne, Azt vallia hogi 

Mond az paisos Te egi fattias beste kwrwa 
vagi az trombitasne Mond ha en fattias vagiokis 
az te feleseged giakraban fattiazig ( ! ) Nalamnal 
[ K v ; TJk III/3. 106]. 1584: Dorottea Kerekes 
Ianosne vallia Giakorta panazolkodot enneke(m) 
Zabo Casparne, hogy eotet Keodme(n) Ianosne 
fattias kwrwanak Zidta, egy fiachkaia vagyon 

Azis az eo vratol Kowach Ianostol valo volna 
[ K v ; TJk IV/1. 367]. 1585 Anna hegedws And-
rasne vallia mikor Seggel fordula Igyarto 
Georgre ezt monda veres peterne, ezt wsd vgymond 
fattias felesegw Rut Bestie Curwafi Ageb [ K v ; 
i.h. 511—2]. 1592 Vince Tamasne, Katalin vallia 

ki jeo az swteo haszbol Bach Peterne es mon-
gia vala Mezaros fabianne Bachinenak Meni el 
vgimond fattias, am eleotted vagion fattiad | 
Mezaros Menihartne, Barbara vallia mind az 
ketteonek zaiabol hallottam liogi eleozeor Bachi 
Peterne fabiannet, arultato, teokelletlen, es rezegh 
diznonak zitta; fabianne erre azt felelte ha te 
engem annak zicz, ki en ne(m) vagiok, enis te-
ged egi fattiasnak mondlak [ K v ; TJk V / l . 228, 
232 — 3]. 1700 Fattyas Aszonyokott adgyák hogj 
vagyon Sztán Rotárnal, Vagyon egj fattyas 
Aszony Sandronyiaknal más Jvon Csirizeméi más 
[Csolnokos H ; Szer.]. 

Ez utóbbi jel-ben csak férjes asszony minősítéseként szit-
kozódásban, ill. gyalázkodó nyilatkozatban lordul elő. — A 
faggyas olvasatú hangalak ellenére 1. jel-ű minősítésként ke-
rülhetett be az itt idézendő szövegekben elírásból a címszó-
beli szó: 1591: Cathalin, Nag* Mihalne vallia, Hallottam ezt 
hogi Teglasne igi Ziggia vala Zekelv Mihalnet, the sakos, bes-
tie Eretnek nyluan valo Curŭa; Az lcauiutys zig.tpa vala, fa -
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ggias pelenger alat forgot lelek Curuanak | Margith, Czako 
Ambrusne vallia . . . Az Teglasne leaniatis haliam hogi igi 
ziggia vala, Te faggias, pelenger ala való, pelengerezet lelek 
Curua [Kv; TJk V/l. 121]. 

? Hn. 1746/1831 fattyas völgy [Csöd U ; 
EHA] . 

fattyavetés 1. bitangszülés, szerelem/zabigyer-
mek-szülés; naşterea/aducerea pe lume a unui 
copil din f lori ; Bastard-geburt. 1761 volt egy 
Ilona nevű Leánya, kinek is született volt ab 
Ignoto Parente egy Istók nevű . . Fia Fi ját 
egy Háromszéki Nemes embernek ( : azért liogy 
dolgát Fattya vetesiért az Tisztek előtt büntetés 
nélkült végben vigye :) Jobbágyul kötötte volna 
[Hsz; LLt]. 1795 : Idősb Kádár István Leánya 
Kata Negyedszer meg Gyermekézese vagy fattya 
vetése után követett Ekklesiát a' Templomba 
Vasárnap reggel [Gyalu K ; RAk 178]. 

2. kakukkfióka-szülés; naşterea/aducerea pe lu-
me a unui aduiterin; Kuckuckseigeburt. 1718 
Majla Kurke Feleséginek Kurké Annának Fattya 
vetése it az Nemes Szék Szinin Constál, az Fiu 
fattyais az öliben lévén . . fogh arra hogy egy 
alkalmatosságall az Malomba mentiben az 
Komanai Erdőn erőszakoson csinálták néki 

Mind az altal az Nemes Szék elòt ezt semmi-
képen nem Stabiliálhatván ., Tehát adjudical-
tatot IT<brj i îbv Xőteelen (!) parázna 
perengérben ültessék és annak utánna Keményen 
megh veszszőztessék, s végezetre Ecclesiatis Con-
ciliallyon az ő modgyok szerint [Fejér m . ; Ks 90]. 

fattyavetett I. mn 1. bitangos, szerelem/zabi-
gyermekes; cu copil din flori, cu bastard; mit 
natürlichem Kind/Bastard. XVIII. sz. köz. : Azt 
haliam hogy Békés Györgyné igen szida Kadar 
Annokot fattya vetett nyilván való hires kur-
vanak [Kézdipolyána ; HSzjP Nyírő Ferenczné 
vall. - a Később : Kézdisztkereszt Hsz]. 1754 
Karathna Szabó Klárátis tudom keringő fattya 
vetet, féleszű, keringő kurvának lenni [Altorja 
Hsz ; i.h. Catharina Incze cons. P(rimi)pili Petri 
Töltséres (54) vall.] | Szabó Klárátis féleszű Pi-
pás keringő fattya vetett kurvának tudom lenni 
[Karatnai Hsz ; i.h. Juditha Henter cons. Li-
(bertini) Blassi Kardos vall.]. 1766 Oprának 
vagyon egy Fattya vetett Leánya [Ks 8. X X V ] . 
1793 (Eskettem) Czigány Czala Mihályt a Czino 
Gábor fattya vetett Leányával Aniskával [Gyalu 
K ; RAk 141. 1834 Ilyés Anis . . . ugy hallottam, 
hogy fattya vetett személy [Angyalos Hsz ; H-
SzjP özv. Gergely Györgyné Bodi Ilonka (70) 
vall.]. 

2. kakukkfiókás; cu aduiterin; mit Kuckucksei. 
1686 : Barbara Szekely minden igaz ok kivŭl 
eszt kiáltotta Feleséghemre, ezzel diffamalta: Te 
kicsapni való nyilván való kurva, fattya ivetet 
kurva. Görögök kurváia, hozasd haza a fattya-
dot akit másut tart(na)k, a F ŏ kötődet a Gö-
rögök vánkosa alóli vonták ki. Te nyilvánvaló 
kurva [ K v ; T J k 13. 272]. 1820 Dregánné 
Demén Márisko, Gán Juonné Székelly Rosi mind 

Fattya vetett kurvák, ugy hogy ezeknek szavakon 
egy betsűlletes Ember ís meg nem indul [Várfva 
T A ; JHb Fasc. 18 Buszujok Anna Matzodi 
Szamuiláné (70) vall.]. . 

II. fn szerelem/zabigyermekes leányanya; fa* 
cu copil din f lori ; ledige Mutter mit Bastard; 
1648 : Directores ciuitatis ki hozatua(n) Kapu5* 
Kathat es Sipos Ersebeth new captivakot paraz-
nasagot felelnek hozzajok mint fattia uetettet fbe 2 

[Kv TJk VIII /4. 272]. 

fattyazás bitangszülés, s z e r e l e m / z a b i g y e r e k 
szülés; naşterea/aducerea pe lume a unui cop 
din f lori ; Bastardgeburt. 1682 : mikor ennek ^ 
Peter Nevű megh fogot Inasnak az Nagy ^ ^ ^ 

gyermeket hoza ez Vilagra Csutak Ura 

ioszagan Ion ez Vilagra akoris Csutak 
foga partyokat az edes Annyatis hogy 
fogak fattyazasert. Annak is Csutak Uram 
partyat mint iobagya gyermeki (ne) k [ I m p ^ 
Cs; Born. X L . 94]. 

fattyazik kakukkfiókát (házasságtörésből 
meket) szül; a naşte un aduiterin; K i n d ( e ' 
von der Bank fallen lassen. 1573 TtotoW 
zemlye siteo Istwanne Azt vallia liogi z 7 «t 
zodyk volt az paisos germekyre az trombita 
valamy tykert Mond az paisos f e 

fattias beste kwrwa vagi az trombitasne 
ha en fattias vagiokis az te feleseged g i a k r a b b , 
fattiazig ( ! ) Nalamnal [ K v ; TJk III/3. 106]' 

iCv 
1731 ott laktam mind ő kglme mellet a fr.^ 
rácson bojt hagyásától fogva a Húsvéti b J 
hagyásig . . . , azon betegségéb(en) az a hir 
rekedet vala hogy gyermek ágyat fekszik 
ő kglme az udvarb(an) vitetvén az a hír tama 
az Falub(an) hogy dajkának vitetett bé ő kgb?' 
mert akkor szoptatós csak akkor született X^ 
kám vala, . . . azt beszélték hogy az a ^ 
gyermek az Kovács Maria Aszszony gy e ſ öLe-
lett volna, melljet akkor fattjazott volna P 
listye H ; Born. X X X I X . 16]. 

fattyazó bitangot szülő, bitangozó; care JJ®^ 
bastard; bastardierend, Kind(er) von der £ ^ 
fallen lassend. 1736 az akkoriB asszonyo*?^ 
s leányoknak nagyobb dicséreti az, hogy x i 

kurvát hallott az ember, kivált az 
között. Jut eszemben, gyermekkoromban, b ^ 
egv fattyazó kurva vala Torján, mégis bal0-
szülésben, annak olyan híre volt, hogy ţjrţ'ff 
mintha valami nagy csuda történt volna P®" 
345 — 6. aTi a fejedelemkor-végi]. 

fattyú 1. szerelem/zabigyermek (leánya**? ^ ; 
v. özvegytől született) törvénytelen 
bastard, copil din f lori ; uneheliches/natüfl* ^ 
Kind, Bastard. 1572 valya aztis lakatos 
hogy . Mond leorinchnek az azzonj Te 
vagy vgian fatyw fatywa vagy . . mykor & åj, 
zydia volt az azzony, Mond lakatos leoriöc 

azzonnak ha egy Ingbe kely Maradnomy^^et 
byzon ezert az Alfeledre foldatom az NeW 



733 

[Kv ; TJk III/3. 29. - a így kétszer!] | Nemely 
nap mykor Lakatos Leorinch ket Embert Mas 
chehebelyt kwldeot volna eo keozikben az cehek-
ben hogy a cehben be keowetnek . valaztyak 
Zalay Ianost rea hogy az ŏrtalt ky Mongia, Mykor 
Beh Jeot volna lakatos leorinch Ezt Mongia 
Zalay János neky az cehnek hagasabol, l o Attiam-
fia leorinch Mester te az cehben keozynkbe keo-
wetkezel, my penigh cehwl azt hallywk feleoled 
hogi teged zembe fattywnak Montanak, te penigh 
Ely halgattad Rea nem kerested az embert ky 
sem tiztitottad Magadat az Newbeol [Kv i.h. 
27]. 1627 Nagy Ferencz fattyú [Agyagfva U ; 
UszLt IV. 50. 141]. 1683j1751 ş- tartok egy kitsin 
fattyat Vizi Mihályt, annak hagyok szabadtságot, 
senki Jobbágya ne légyen [Süketfva M T ; Dob-
I<ev. I/95a]. 1724 Rusz al(ia)s Hoffrik Mihállyt 
egj Lengjel országi Rusz Fodor nevű orosz csi-
nálta fatyubb(an) . . De hogj Mlgos Groff Teleki 
Pál vr(am) Jobbágja lett volna mivel üdegen 
orosz fatya vólt nem hallottam [Kiskájon SzD ; 
BK]. 1734 az D(omi)na I engemet . rut mots-
kos szókkal illetett, diffamalt, fattyunak, jobbágy-
nak hamis hitŭnek, jászolyban csináltnak mondott 
[Torda; TJk I. 41]. 1736 Constalvánn Vila-
gosonn az Incta Néhai Varga Péterné Kádár 
Honának két fattyakat szülvén nyilván 
való paráznasága, Azért nunc, semel pro 
semper, . ex Gratia Sedis, meg-veszszőztetése 
el-engedtetik: úgj mind azon által, hogj 
Executor Atyánkfiai, ki-kisértetvénn a Piatzra, 
végyen veszszőt a kezéb(e) es háromszor halható 
szóval kialtsa meg hogy azzal a kezéb(en) lévő 
veszszővel lett volna méltó, hogy kéményén meg-
verettetett volna az Hóhér által, melly veszszőt-
is mind addig mig a más Inctát még veszszőzik 
maga kezéb(en) és vállann tartson In Super Is-
tenét és a sz : Eklésiát meg-kővetvén reconci-
Üállyon [Dés; Jk 220b]. 1783 ennek előtte 
mintegy három esztendőkkel valamely ezen hely-
ségben irgett fórgótt Cancellistak imitt amott, 
hintegetett illyetén beszédjek után, hogy tudni 
'Ilik a’ Királyi Felségnek ollyon rendelése jött, 
melynél fogva valakik Fattyaknak tanáltatnak 
mind azok ha magokat fattyaknak lenni meg-
bizonyithattjak bátor ha Jobbágyi Kötelesség 
alatt tartottatok (!) légyen is, az alol fel-szaba-
dulást magoknak nyerhetnek, s ekkor osztán 
mdittatott arra, az Jobbágyság alol gondolhato 
ki-szabadulhatásnak egész reménysége mellett 
magát hogy Fattyunak lenni meg bizonyicsaa 

[M.fodorháza K ; Eszt-Mk. - »Ti. Fattyú Todor]. 
1873 Silo Simon Kati fatya János [Gyalu K ; 
RAk 37]. 1820 : Dregánné . . a ' Néhai Bárónál 
fŏzŏ volt Dregán pedig az Udvarba inaskodot, 
ugy egymásba Szerettek volt, hogy Dregán Fe-
leségít el hadta, és ezzel három esztendéig ugy 
élt hogy tőlle két fattyais lett emiitett Dregán-
nénak [Aranyosrákos T A ; JHb F. 48]. 

Szk î fattyat csinál bitangot (házasságon kívül 
gyermeket) nemz. 1600 Kanudert Mihaline Ca-
thalin Azzony . vallja Orbán . . . rea mene, 
es torkon ragada, s vgy eote az feoldheoz mond-

fattyú 

wan neky mert bestie roz kur(ua)fy azzony hogy 
fattywnak zydad az fiamatt, Nem cliinaltam en 
fatthyut [ K v ; TJk VI/1. 431]. 1791 azon Le-
ányt a kinek Popa Jákob Román F'atj'-at tsínált 
én vettem, és tartom is Feleségül [Sebeshely 
AF JHb Szimion Frate (59) vall.] * fattyat 
csináltat magának. 1736 Ez okon kellet az Ita 

Jure p(ro)sequalnom, quod diversis vicibús, 
nem gondolván a Ns Haza szoross Tőrvenyivel, 
más jó hírű nemű Emberek betsűlletekkel, kivel 
az I. ( : Salva venia: ) fattyat tsináltatván ma-
ganak, artatlan az Arab kiáltott [Dés; Jk 208b. 
— a,,Martinus Szüts de Dés nb“-t . bOlv. Ac-
torra, azaz ,,Helena Kadar quondam Petri Varga 
de Des rel. vidua“-ra] fattyat kap (leány) há-
zasságon kívül teherbe esik. 1769 Mihály nevii 
fiam Tyu Györgyöt Ejtzakának idején néhai 
Oprán Opra özvegyénél látván az házb(an), az 
ajtott réájok kötötté, az emlitet özvegy pedig 
azon iidő tájban inpregnálodván mégis fattyazot, 
de világosságra nem jöhetet akkor, kitől kapta 
a fattyat [Bukuresd H ; Ks]. 1792 Nyikita 
Ilana, és Ruszán Parászka Fattyat vetettek, de 
kitől kapták légyen azt nem tudom [Salamon 
SzD; JHb 1/99. 11] * faityat vet bitangot/zabi-
gyermeket (házasságon kívül gyermeket) szül. 
1701 Az ki fattyat vetett nisi concordaverit 
perengeren meg csapattassek. ha concordal flor. 
4 [Szentdemeter U ; Ks 90]. 1763 : S z : Lászlo-
rola nagj hassal ment beb Gyergyoba és minden 
orán fattyat vét [Sár. - aNyárádsztlászlóról (MT). 
bA szóban forgó leányasszony], 1820 Kováts 
Marisko két fattyátis vetett [Aranyosrákos T A ; 
H J b 7. 48]. 1846 : Darvas János Virág László 
leány testvérit is bitangozta kurvazta — s mon-
dotta hogy fattyat vetett [Dés; DLt 530/1847. 
16—7/ fattyat vetett bitangos, szerelem/zabi-
gyermekes. 1745 Keresztelt(em) . . Zámbo Já-
nos vram, fattyat vetet szolgaloja(na)k [Gyalu 
K ; RAk 54] jb ~ ban csinál bitangban (házas-
ságon kívül) gyermeket nemz. 1723 Hoffrik 
vagy orosz Mihályt fattyub(an) Csinált a volt 
egj lengjel országi orosz legény . egj Porcsira 
nevű Leanyn(a)k [F.ilosva SzD ; B K ] | Nem tu-
dom hogy Rúsz Mihály hol Született ez Világra 

ugj hallottam hogj az Bikisán Lupul felese-
ginek egj orosz legeny fattyub(an) csinálta volt 
meg léány korában [Kiskaján SzD; BK] . 1724 
Rusz al(ia)s Hoffrik Mihállyt egj Lengjel or-
szági Rusz Todor nevű orosz csinálta fatyub(an) 
[uo. ; B K ] -X" ~ban kap házasságon kívül te-
herbe esik. 1736 Ezta fattyuba kaptab [CU. 
aTi. gyermeket. *Ti. az anyja]. 1756 : a meg 
nevezett Aszszony ember Vaszij nevű fiát 
Fattyuban kapta volna, és ha Fattyuban kitől 
és mitsoda rendbéli embertől s hol ki fŏ lgyin 
szülte, nevelte [BfR 34/16]. 1782 mindétig 
mindnyájon őketa Jobbágyi Szolgálatot tévő Job-
bágyoknak tudom, ollyaténnak Fattyú To-
gyert is egész addig mig mint egy három 
esztendőkkel ez előtt, ez okon hogy Fattyuban 
kapta volna Magyar országra lett ki-szökéséVėt 
az édes Annya rugodazni kezdett [Újfalu K ; 
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Eszt-Mk. — aA kérdésben forgó személyeket] 
~ban kapott házasságon kívül lett/született. 1783 
Fattyú Thodor ez előtt mintegy három eszten-
dőkkel magát fattyub(an) kapott gyermeknek 
praetendálvan, Jobbágyi kötelessége ellen rugo-
dazni kezdett [Kovácsi K ; Eszt-Mk]. 1795: (Ke-
reszteltem) Szőts Sárá(na)k . . . Fattyuba kapott 
Fiát [Vista K ; R A k 64]. 1812 (Kereszteltem) 
Virág Borinak Fattyuban kapott Fiát Josit [uo. ; 
RAk 80], 1837; Sinko Katanak mint férjétől már 
3ik évtől fogva elhagyattatott Személy fattyuban 
kapott gyermek(e) Márton [M.gyerőmonostor K ; 
RAk 7j jfc ~ban lett bitangon (házasságon kívül) 
született. 1782 Todor Fattyuban lettnek magát 
akarja bizonyittani [M.fodorháza K ; Eszt-Mk] 

~ nak szid bitangoz, fattyaz, fattyúz (bitang-
nak/fattyúnak becsmérel). 1572 Zigarto Georgy 
azt vallya hogy az uchan Megien volt Eleh az 
piach fele azonba hogy Iwtot volna lakatos 
Balint haza Eleybe hallotta hogi lakatos Peterne 
fatywnak zydia volt lakatos leorinchet [Kv 
TJk III/3. 29] -X* a törvény ~nak ítél a jószágban. 
1604/1675 Illyés István pp de Futásfalva 
fassus est Donath Istvannet itilte vala 
az tablan az törvény fattyunak az joszagban 
[A.csernáton Hsz ; HSzjP]. 

Szn. 1783 Fattyú Thodor . . . Fattyuságának 
szine alatt kezdette magát az Jobbágyságtol vo-
nogatni és feli szabadulását keresni [M.fodor-
háza K ; Eszt-Mk]. 

Án. 1761 : Seregej szürkea, fattyú nevű be-
lyegetlen [Branyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 16. 
— *Ti. csikó]. 

O Sz. 1585 Ersebet Zeoke Mihalne Vallia, 
Ezt hallotta(m) Nagy Caspar felesege zaiabol ez 
karachonba, Akinek vgmond az Annía Curwa 
volt, Annak a' fia fatthiw, es tiztesseget nem 
erdeinél [ K v ; T J k IV/1. 418]. 

A szólásszerű szövegrészt magába foglaló ki jegyzés egy-
aránt tartozhatik az 1. és a 3. jel. alá. 

2. Jelzői haszn-ban: bitang (házasságon kí-
vül született), törvénytelen; bastard, nelegitim; 
Bastard-, unehelicli. 1572 Nagiobik Lakatos Pe-
ter, Es Erzebet az felesege, Es Lakatos Albert 

valliak, hogy Marton Azt Mongia vala 
Lakatos LSrinchnek, hogi te egy fatyw Bestie 
kwrwafy vagi De En Keore Ianosnak Igaz ger-
meke vagiok, De teneked Az anyad egy liires 
kwrwa volt alamisna oztogato volt Te p^dig 
egy fatyw Bestie kwrwafy wagy [Kv TJk III/3. 
29J. 1617 Zitta illien zoual Az Istentol el zakat 
iattiu uankuli bestie kurua fia el ueztette az 
leaniomot mint hitetlen arulo [Kobátfva U ; Pf]. 
7798 ; Dosa Ádám Uram soha meg nem háza-
sodott, hanem örökké nŏtelenségbe élt 's él mais, 
és így a’ melly gyermekek Bernad Ersébetlitol 
születtek tsak fattyú Dosák és Bitangok [DLev. 

Vall. 103]. 
3. kakukkfióka (liázasságtörésből született gyer-

mek) ; aduiterin; Kuckucksei. 1572 Erzebet Na-
giob lakatos peterne Azt vallia hogi az la-
katos balint keozepseo felesege Margit ázzon pa-

nazolkodny volt neky Eccher Illen Modon ely 
veztem Jo komám azzony az leorinch az hitwafl 
fatyw miat, mert csak busit vntalan oztoxi* 
vele(m) az egi fatyw ne(m) vram fia, Zatmary 
Balase [ K v ; TJk III/3. 30]. 1582 Iulia Zemet-
biro Gergelne . . . vallia, hallottam Rengeo An-
nától zaiabol (így!) Mondván, Mikor Iarhatnek 
megh talalna(m) Az Igiartho Georg fattiat, 
en senkiteol Azt Nem titkolom, mert eo fattias 

Seot vgian verte Az kezet es azt monta hog 
kwrwas, es vgian meg keresy A ' fattiat ha Akaſ 
(!) | Besan Anna vallia hallottam hog Renge° 
Anna Igiarto Georgieot, kwrwa felesegeo bestie 
hires kwrwafianak monta, Azt(is) mondotta hog 
Lator Igiarto Georg, es Nemis Agaihatna Ianl" 
bor ellen. Mégis kereshetnem a' fattiat [Kv; 
TJk IV/1. 69]. 1600 Senten(tia) zedis. Mert-
hogy Gyeörgyffi Martonth az bizonsagh nylwa(ö) 
megh tartotta, hogy Gyeörgyffi Balinthnak iga* 
gyermeke igaz fia, Farkas Antalnet penigh ö?1-

wan megh feleltek hogy ne(m) Gyeörgyffi Balio^ 
leania, hane(m) fattiu, bereseka alkolmanya, az teÖ£ 
weny mind hazba eŏreksigbe zabadittia, es 
itelte, iure p(er)p(e)tuo Bxecutor(es), Albeſ 

Peter, Theörek András, Bernad Lukach Zete*. 
lakiak [UszT 15/39. - aTi. az anya szerep 
béresek voltak]. 1652 Szekena lakó Szatthfl*aſ| 
GeÖrgy kivana absolutiot az szent Ecclesiat^ 
hŭtŏtlenűl tŭle elment es el szŏköt felesegetoj 
Ugrai Marthatul Mivel vilagosson coflSta 
Ugrai Marthanak az Uratul valo el szök<ese/ 
az utan valo paraznalkodasa, es hogy haroj* 
fattyaiis voltanak annakutanna, az Ecclesia 
solutiot adot Szattmari Gyŏrgjnek [SzJk 
1686 Barbara Szekely minden igaz ok 
vŭl eszt kiáltotta Feleséglieinre Te kicsap111 

valo nyilván valo kurva, fattya vetet 
hozasd haza a fattyadot akit másut tart(oa) 

[ K v ; TJk 13. 272]. t 
S z k : fattyat kap házasságtöréssel gyermek^ 

fogan. 1691 en velem volt rab azon AszoJtJ 
varadon es ot kapta uala azon Török pali 
fattiat [M.gyerőmonostor K ; SLt A et M 
- aVargha Mártonné] * ~ban kap házassá 
töréssel teherbe esik. 1774 Gazda FerkÖ 
Annya Bod Aniska, mikor Fattyuba kapta 
volt Tár Sámuelnek Felesége, és égy a kk° t t 
Gazda nevezetű szolgájátol kapta, melly ^ ^ 
akkor Tár Sámuel el is vált tŏlle [Mk] * 
fattyat vet kakukkfiókát szül. 1750 az 
ott maradván fatyat vetet [Mikháza M T ; 
1820 Drégán János volt Feleségét hitette* 
el hagyta, a’ mostanival egy darabig ugya t t 

tetlenŭl élt, Felesége fattyat vetett [Arany05 

rákos T A ; JHb F. 48]. 
4. becsm, szitk gaz/lator-ember; ticălos, neŭ^ 

nic ; Schuft, Schurke. 1568 Petrus hruz 
Bestye lelek ffattvanak vituperasset [ K v ; | ^ 
I I I / l . 147]. 1572 ' Eo kerdy hogi my 
ky zytkozodyk Mond az Marton En Zydoni A^J ^ 
kachyba leorinchet az varga Zarta Neste 
fatyw kwrwa fiat, az ky engem Megh vcf® 
(!) [ K v ; TJk III/3. 30]. 1573 : Istwan Laka* 
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^alint zolgaia, Azt vallia hogy ha l lo t t a Laka tos 
Peterne f a t t y w n a k es la tornak zydia vol t leö-
l h e t az haz eleot [ K v ; i.h. 249]. 1625 J m 
z bestie kwrvaf i f a t t i a j addig kerge t tek az De-
eter Ferenczj Giermek louat hogj az K a r ó b a 

ûzeókeótt [UszT 92c]. 1654 Az Modi Thamas 
zanal ualo lakodalomkor mideőn j m m a r az 

m^nezhoz kezdet tünk uolna ha l iam egjkor hogj 
a z

n a a n j kezdek P a p tancz, pap tancz, azonban 
U nótáriusnál ka rd leuen meg szida f a t t i u ku rua 

anak Is tuan deákot [Kászon; B L t 7]. 1799 
unye Menykŏ a t t a Tejes szá jú F a t t y a , még 

^ostis tsufolkodik velem [Marossztkirály M T ; 
* rz- 74] | h á t t e Menydőrgős a d t a f a t t y ú te 

: \ a sy é az Ur vagy én vagvok [Náznánfva M T ; 
lár'm 3 1 ' N ' 2 1 8 1 2 Ebből még nagyobb 
a ma kerekedvén még keményebben fo ly ta t t ak 
a q Z 4 k e d é s t . . . Ebből következe t t azis, hogy 
szón a n a g y A s z s z o n t K u r v á n a k , a nagy Asz-

T
a Grofot f a t t y u n a k k iá l to t t a [Héderfá ja 

5 « IB. Molnár György (58) ref. esperes vall.], 
bűbe feaz)fickó, p e r n a h a j d e r ; p u ş t i ; Spitz-
zucz . a n k e r t . 1632 monda az menieczke, ha-
u l 0 n d

C z i P a s szemű ven beste k u r u a f i a ageb ug j 
keöi, '. tiztessegem vez te t t árulóul m e r t az t e 
ne to

 V a g i hogi fa t t i a id t eŏ r t ek fe l a ug jmond 
ban f C n [ M v ; M v U 290. 85. - ftÉrtsd a szó-
I> a l n*o rgó zárakat] . 1637 H a l l o t t a m ezt Szabó 
hogi Q

S z a jabol , hogi mondgja v r l a az piaczon, 
akari ^ Z a b ° T s t u a ( n ) Felesegesteól fa t t ias to l el 
liova b - e Ŏ k e t n y e l l l i ſ M v ; i-h. 291. 119b]. 1762: 
Op r a

 aJtod fa tyu , ezt nem ha j t yá tok , a r r a monda 
Mártń V a j b e u r a m [Feselnek®; H S z j P Michael 
I îS 2 l

 n (36) jb vall. - a K é s ő b b : Kézdikővár 
k°s H ' T e kedves Öcsém! . . m i n t Gyil-
az B a i a r a m i á k ' ' s r o s z erkölcsű Tolvajok, künn 
b é r o ^ f V a s á r i a S z ő l l ő d Gyepűíben Lapanz b Dom-
mint a S korhelykedel n a p p a l ; é jczaka pedig 
lacz, iá u f f r e g y i k j ukba bé, a más ikból ki, kos-
roszs2 v 7 ' e g y s z ° v a l Pe rnaha jde r , Spizbub 
vásári V a g y 1 vége legyen m á r ez Balla-
feU az <2+ , e n valo sok korhelységednek, szedd 
m env b ^ S r x a d a t ' ' s ^ edé r Roszsz kor hely F a t y u 
becsületet , helyre Iskolában, 's o t t a n tanoly j 
kûlőjnben S , . v i s e l <l szépen 's jól m a g a d o t 
rént V a j p e d l g ha el nem hagyod szokásod sze-
egyik h á ° , korhelységeidet hogy nem Tanulván 
a z kezed 1 k l ' S a z más ikban bé F langèrozol ; 
r°ndgVot ! n ^ á r t y a ' / s P i P a ; a z b e d b e n H o p p = 
•ôsz l V orűínar kurva ilyjen Pos i tu rában Dőg-
M* lev m e g [ K ó r ó d K K ; K s 101 Kornis Gás-
bTollv é t q . r Balavásár (KK) h a t á r á b a n lévő. 

6. i i z
 g Lapangz (olv. lappangsz) h.] . 

Bnrsche 7 * ^ C S Í b é s z ' f i c k ó : bă i e ţ and ru , f lăcăiaş ; 
á l l ° t t vía 1 k i c s i f a t t y a m meg in t helyre 
,ért*lmes<£' r e i e V e u ' karicsál őszve vísza mindent , 
kŭn n

 P k ^ 1 8 5 0 : a ' f a t t y a k mind 
a ' két í o í ° r e g M a m á v a l a ' kitsi sz ínben | mind 
' ^ u t u s • ő r ő k k é az öreg kő rű l hömpölyög 
Ugrál s 1mpert inens gonosz f a t t y ú , mászkál, 
Megint m i n d j á r t lekoppan, sír-kacag 
a férjéhez] V e r S C l [ K v ; P k 7 P á k e i Kriszt ina 

fattyűgyermek 

fal tyúakmi kb. zugbánya (fejedelmi engedély 
nélkül ny i to t t bánya) ; ocna/mină clandest ină 
(mină deschisă fă ră aprobarea principelui) ; W i n -
kelgrube (ohne Genehmigung des Fü r s t en be-
tr iebene Grube). 1700 Az Approba ta Consti-
tu t io Par . 3. Tit . 15 Arci. l m o az apró vagy 
f a t t y ú Aknaka t elegge Tilalmazza [UszLt I X . 77. 
4 gub.]. 

Az AC i.h. a címszóbeli szó nem fordul elő. 

fattyŭapa törvénytelen gyermek a t y j a ; t a -
tă l bas ta rdu lu i ; Bastardenvater . 1779 ugy hun-
cfut , nyi lvánvaló tolvaj , sangvinarius, incendia-
rius Lőrincz Józsi nevű fa t tyúapá to l származot t 
személy [Re t tE 408]. 

fallyú-diófa kb . sa r j -d iófa ; lăstar de nuc ; 
Nußsproß. 1810 : egy régi tőről sar jozot t f a ty -
t yu bokros Diófát ki kellett vágni [Torda ; Pk 
7]-

fattyúfiú 1. f iúbi tang, szerelem/zabigyermek, 
törvénytelen gye rmek ; bas tard , copil nelegitim ; 
uneheliches/natürliches Kind . 1627 : Deák J ános 
jóveveny f a t t j u f i [Dálya U ; UszLt IV/50. 139]. 
1688 Bagia Giŏrnét az ŏ hi tes ura Bagia Giŏ rgy 

hi tet lenül el hagivan, azon iobbágy aszszony 
. f a t t j u f i á t Jósá t , az alat b i t angban k a p t a 

volt [Nyárádsztlászló M T ; Sár.]. 1723 : Tudom, 
hogy Tot Annok Leány volt es egy f a t t y ú f i a 
is vala [Lemhény H s z ; H S z j P Dávid Ferenczne 
Ersebet (37) jb vall.]. 

2. kakukkf ióka (házasságtörésből szüle te t t gyer-
mek) ; adu i t e r in ; Kuckucksei . 1652 T h a m a s 
András Egy Eotse Gialub(an) szolgai. Enekis 
egy f a t t i u f ia [Körösfő K ; GyU 106]. 1659 
Sipos Anta lnak F a t t y ú f ia az a Geőrgy [Gyszm ; 
L L t Fasc. 69]. 

fattyú-fiúgyermck- f iúbi tang, törvényte len f i ú ; 
bă ia t bas tard /ne legi t im; Bänkelsohn. 1679: Egy 
f a t t y ú fiu Gyermekis vagyon [Gáld A F ; Tl ior . 
21/33]. 1703 : Tuczé f a t t y ú fiu Gyermek is ha 
volna ollyan, a ki . eo kglme b i roda lmán k ívü l 
volna? [Gysz; L L t vk]. 

fattyúgránát hamis gránát(kő) ; g r a n a t f a l s ; 
falscher/unechter Granat . 1788 : F a t y u g ráná t -
ból valo széles pá r t a , és égy viseltes fe jér gyön-
gyös p á r t a [Mv; T S b 47]. 

fattyúgyermek 1. b i tang, szerelem/zabigyermek 
(leányanyától v. özvegytől születet t , tö rvény te -
len gyermek) ; bas ta rd , copil ne legi t im; unehe-
liches Kind, Bas tard 1585 : Grusz pe ter vallia, 
Abraham Annahoz egiebet Ne(m) ha l lo t t a (m) 
hane(m) hog az elseo vra halala vta(n) eozwegy 
koraba fa t th iw giermeke leót volna, es Buda-
rais men t volna Gra t iaer t [Kv ; T J k IV/1 . 420]. 
1682: Sipos János , ennekem f iam, de en czak 
ugy bitangb(an) k a p t a m vo l t ; ennekem e n n e k e m * 
f a t t y ú gyermekem [Marossztgyörgy M T ; Bál. 
55. — *így kétszer!] . 1691 : Tudode ha l l o t t adé 
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ha fattju gjermek Tŏrŏk Pal? Ki földen lőtt 
ez uilagra ? [ K ; SLt A et M 36 vk]. 1700 Simo 
Katanakis . . lött fattju gjermeke két ízben is 
[Szentdemeter U ; Ks 90]. 1724 Rusz al(ia)s 
Hoffrik Mihállyt egj Lengjél országi Rusz Fodor 
nevű orosz csinálta fatyub(an) és tudom hogj 
azon Mihally fatyu Gyermek [Kiskaján SzD; 
BK] . 1729 ; tudom az mostani Tot György hogy 
fatyu germek volt [Esztelnek Hsz; HSzjP Balyko 
Sándor (86) nb vall.]. 1744 Bálsa Mihály fattyú 
Gyermek mert mikor viselősis volt az Any(nya) 
vélle a Tőrök főlgyire recipiálta magát Ce-
bérea, es ott fattyazat meg [Meszteákon H ; Ks 
112 Vegyes ir. - a H ] | Hallottam hogy 
Czifra Szabó Jánosnak az Attya Fattyú Gyer-
mek volt, s Betski György Ur(am) neveltette 
volna feli s taníttatta meg szabó mesterségre 
is [Perecsen Sz ; TK1] . 1747 edj Adám nevű 
fattju Gyermek kit is azután Szottjori Adamnak 
neveztek . Mlgs Groff Iktári Bethlen Sámuel 
Ur(am) Földin lett volt annak utánna az Annya 
Férjhez mene az Testvér eocsemhez Szabó György-
höz és az eotsem tartá fel [Héderfája K K ; B f R 
VI. 125/7]. 1759 Egy Jantsi nevű fattyú gyer-
mek dobogo Persi nevű An(n)yával [Lázárivá 
Cs; BLt 9]. 1764 egy fattyú gyermeke leven 
vallott egy Bakó nevű emberre [Bözöd U ; Pf]. 
1769 : Keresztelt (em) Keresztes Sárának Lász-
lót ki Fattyú Gyermek [Gyalu K ; RAk 69]. 
1780 (Kereszteltem) Kádár Ersebethnek Sárát 
Fattyú gyermeket [Dés; R K A k 45]. 1783 (Bics-
ka Gligor és fiai) egy kissebb viszszá vonás nél-
kűlt mindenkor Jobbágy képpen Szolgálták az 
emlekeztem Iklodi Mlgs Udvart, Thodor-is vgy 
Szolgált ha mikor koborlob(an) nem volt 
egész addig mig ennek-előtte mintegy három 
esztendőkkel Fattyú gyermeknek praetendálván 
magát viszszá vonni kezdett, és az Jobbágyi 
kötelesség alol magát mentségessitteni igyekező 
szándékkal eskettetvén maga részére Bétset-is 
meg-járta [M.fodorliáza K ; Eszt-Mk]. 1802/ 
1816 Bajka Susárol azt hallottam, hogy a Dál-
noki Rétről jővén haza a Rosba Fatyu Gyermeket 
szült [Dálnok Hsz ; K p IV 317]. 1846 aza nem 
bitang s nemis fattyú gyermek [Dés; DLt 530/ 
1847. 1 6 - 7 . - aTi. Virág László]. 

2. kakukkfióka (házasságtörésből született gyer-
mek) ; aduiterin; Kuckucksei. 1582 Jlona Mol-
nár Georgne . . vallia, hog Igiarto Georgnek 
Az mostany felesege feleol azt monda Rengeo 
Anna, hog Kerchetbe az fatthyw giermeket a' 
kariara teottek, es vg kwltek onnat el, Igiartho 
Georg penig egzer oda ment volt eg fekete lowon, 
es hog az ezwst marhat hozza volt onnét el, Az 
Jffiak fűtwa zalaztiak [ K v ; TJk IV/1. 69]. 1680 
Sŭ tŏ Matyiasnak felesege Veres Borka elle(n) 
váló Relatoriaját meg olvasva(n) lattyuk be-
lölle felesege paraznasagat, inert Gyermeket ho-
zot ki nem Sŭ t eŏ Matyiastol valo. mellye(n) 
juraltis Sŭ tŏ Matyias. annak felette azon fattyú 
Gyermeket feje valtsagaba(n) masnak adta, hogy 
az tisztek bŭntetesetŏl meg menekedhessek [Sz-
Jk 147]. 1812 : azt mondáa annyával egjütt 

hogy én fattyú gyermek vagyok kérdeztem hofl* 
nan tudják azt mondták meg bizonyittyák [He* 
derfája K K ; IB. Gr. I. Bethlen Sámuel vall. 
- aTi. a felesége]. 1814 Dobai Mihály Vram 

más betsületes Czéli béli Mester E m b e r e k e t 
is mutskolt nevezetesen . . Horvát Josefeţ 
Bitangnak fattyú Gyermeknek kiabálta [Dés, 
DLt 56. 23]. 

fattyűgyöngy hamis gyöngy ; perlă falsă; f^* 
sche/unechte Perle. 1807 Egy arany Medalil011 

jóféle gyöngyei ki rakva, a' melly fŭg egy feW' 
tyu gyöngyökből fűzött sinoran [DLt 378 nyomt. 
k l ] . 

fattyúhermelin hermelinszőrme-utánzat; imita-
ţie de blană de hermină; Hermelm-Nachahmufl£' 
1758 Egy kisded Német mente, torka Atlaczbol, 
Fattyú Harmelinnel (!) bérlett, s nestel préme-
zett [Nsz; TSb 21]. 1768 E g ^ fekete bársoitf 
Német mente, közönséges fekete bélléssel 
tol premézett . . Egy kisded Németh meflte 

Tarka Atlaczból fattyú Hermelinnel bellett, *eS' 
tel premezett [Nsz; TGsz 51]. 

fattyúkaró kb. támasztó/gyámkaró; par peûtr^ 
proptea; Strebe/Stützstange. 1767 a gjalog 
négj Esztendőnél tovább nem igen szolgál ** 
azt az el mult Tavaszai fatyu karóval meg 
sitettük s egj koszorú vesz(sz)övel [Esztény $ z ' 
Told. 5]. 

fattyúkarton silány karton; carton de calitf*® 
slabă; schlechter Karton. 1822 (vettem) 6 SW 
fattyú kartant [DLev. 3]. 

fattyúkordováa silány szattyánbőr; saftai*/ 
marochin de calitate slabă; schwaches /schlecbtÇ 
Saffianleder. 1734 \1784 : mig az Ur Teleki Sá-
muel Ur Curatorság alatt volt égy rendbéli Sep* 
szin Anglia köntöst csináltatott volt Teleki F 
ur tudom hogy tőbnyire mind kétzer vaitf? 
fekete köntösben járt. Csizmakat is t ő b b n ^ 
fattyú kordoványbol viselt, ezeket magam 
elégszer fodoztattam meg [TK1 Steph. Széke1" 
de Gyergyo vall.]. 

fattyúmárvány silány márvány ; marinorá ^ 
calitate slabă; schlechter Marmor. 1864 Sj 
mány hegy . . . tartalmaz magában p o r c z e l l a » 

fehér fattyú márvány és mészkövet mellyek 
lenleg is az eppitteseknél j ó sikerrel h a s z n á l t a t * 
[Szárhegy Cs; GyHn 53]. 

fattyúnév kb. szedett-vedett név ; un 
oarecare; gemischter Name. 1838—1845 . ^ 
szavaima érdemesek lennének elfogadásra, a tö 
fattyuneveket tájaiknak engedve irászatuflkj* 
(literatura) az ajánlatokkal éljünk s vala* , 
vessünk véget a szótárainkban uralgó hat? 
soknak is [MNyTK 107. 19. - aTi. k ü l Ö * ^ t 
eperfajták név szerinti elkülönítésére ajá* 
szavak]. 
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fattyúporeelán silány porcelán; porţelan de ca-
litate slabă; schlechter Porzelan. 1804 ; Sótartó 
fatyu portzellánbol [Borosbenedek A F ; SLev.]. 

Szk: ~ tányér. 1763 11 Porcellein (!) Tan-
gyér valóra Floh 1 3 . . . Tizenket fattyú Por-
cellein tangver Floh 3 dr 60. Negy fedeles fattyú 
Porcellein (így !) Floh 2 dr 30 [Hsz ; Ks 23. X X I I b ] . 

fattyúrozs sarjrozs, rozssarjazás (a rozs faty-
tyúhajtása) ; vlăstar de secară; Roggentrieb/sproß. 
1837 : az 1828ik esztendőben a’ Szöllök alatt 
lévő Lábban a’ Rós még fii korában ugy annyira 
}e dölt, a' fattyú Rós felvötte, hogy meg aratni 
is alig lehetett — sőt még aratás előtt szint 
ugy ganévá vált Sebestyén János inp Ud-
vari) Reg(ius) [Alamor A F ; TL]. 

A. kövér rozs vetés bô esőzés idején megdől, a megdőlt ga-
oonaszár megpállva elrothad, és a rozstövekről növekedő friss, 
dús tősarj akadályozhatja az aratást (Nagy Miklós közlése). 

lattyúsán zabigyermekség (vkinek szerelemgyer-
mek volta) ; faptul de a fi bastard; Bastarderei. 
1783; Fattyú Todor . . . házát fell-álitván s 
beléis szálván . . . Jobbágy képpen Szolgálván, 
tsak mint egy három esztendőktől fogva Fattyu-
Şágának szine alatt kezdett viszszá vonni | ő a 

is tőbb Testvér és más idegen Jobbágyokkal 
egyenlőképpen és mellesleg Szolgált minden leg 
kissebb controversia nélkült addig mig ez előtt 
mint egy három esztendőkkel az Fattyuságnak 
szine alatt, Jobbágyság kötelessége ellen rugo-
dazni kezdett [M.fodoriiáza K ; Eszt-Mk. - aTi. 
Fattyú Todor]. 

fattyú-sóaknu kb. zug-sóbánya (fejedelmi en-
gedély nélkül nyitott sóbánya) ; ocnă/mină de 
sare clandestină (descliisă fără aprobarea prin-
eipelui) ; Winkel-Salzgrube (ohne Genehmigung 
des Fürsten betriebene Salzgrube). 1713 Felette 
nagy abusus szokott practizáltatni némely pos-
sessoroktól és sós liellyeknek lakossitól a tilalmas 
és fattyu-só aknáknak kinyitásában, colálásában 
és az onnan eladott sóval való kereskedésben 
[SzO VII, 194]. 

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

ſattyú-szurufa támasztó/gyámszarufa; căp-
rior; Sparrenstütze/strebe. 1806 A Házak és 
Kamara Szoru F“áin lévő Fattyú Szorufák [Veres-
egyháza A F ; Told. 23]. 

íattyútúrs átv kb. szedett-vedett fajtájabeli ; 
de soi dubios; vom geinischten Schlag. 1838 — 
1845 a Stachelbeere-re . . . az idézett hat honi 
szó közöl az egyiket, például az előttem legjobb 
~s szebbnek látszó köszméte-1 alkalmaznók, s faty-
tyutársait tájainknak hagyva óvakodnánk a köz-
nyelvbe felvenni [MNyTK 107 egres al.]. 

fattyúzár silány zárfajta; broască de calitate 
slabă; Art schlechtes Schloß. 1790 A Korcsomá-
rosi Házban Ajtó Fattyú zárral egy [Déva; Ks 
76. IX. 24]. 

fautor pártfogó; protector; Beschützer, Schir-
mer. 1648 : I(ste)n uta(n) Ura(m) K d az mi fau-
torunk, es Patronusunk s nincsenis kihez bíz-
nunk [Alvinc A F ; Szád., Casp. Bodo lev. Petrus 
Zenas de Baliiokhoz]. 1721 : Bizodalmas nagj 
Jo Uraink es kedves fautorink [Dés; SzCLev.]. 
1740 Musinán Commoralo s feles idők — s 
Esztendők alatt ott Sellérkedő Hentes alias Ser-
bán Oltyán az sok szorongató Szükségek 
de kiváltképpen az közönséges nagj Drágaságtól 
usstringaltatván, Fautora nem lévén, kćntelenit-
tclett volna magát és életebn lévő három fiait 

Fiúról Fiúra, Nemzettsé^ről nemzettségre 
Orőkős Jobbágyságra kőtőlőzni . Oltyán Scr-
bánis a vélle tett Conventio szerint Flor. 
Ilung. 80 idest nyoltzvan Magyar Forintakat 
jo usualis ezüst marias péuzekűl Levalais 
előttünk, melly Summa pénzeken kivűl . Do-
bolyi István vra(m) Feleségével . . . edgjűtt Fo-
gadák hogj nékie mennél hamarább adnak négj 
közönséges igára alkalmas őkreket, búzát Cub 
3 Tőrőkbuzát Cub: 1 kölest Cub: 1 [Ne ; Dob-
Lev. 1/179]. 1759 : Albisi Bartók Mihalyne(na)k 
alázatos Instan<ti>aja Tktes Király Biro Uram-
hoz mint Istenes Fautorahoz [Albis H s z ; i.h. 
1/292. 4b]. 

faültetés plantare/sădire de pomi ; Baumpflan-
zen. 1844 ; a' fa ültetés leg nagyobb, a' kerteket 
kel elébb meg csinálni hogy ha megyek azt ültet-
hessem el à tulso kerbe (így!) [Kv Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

fa-ütközetű fa-ütközőjű/ütközős; cu opritor/ 
scoabă de lemn; mit hölzernem Anschlag. 1753 
egy Tölgy fa melyekŭ Vas pántokon és sorko-
kon forgo fa kilintsŭ fa ŭtkozetŭ paraszt deszka 
ajtó [Veresegyháza AF Told. 18]. 

favágás tăiatul lemnelor (din pădure) Holz-
fällen. 1702 akar mellyk Falub(an) levő erdőt 
ne vágjak ne puszticsák, ne egessék ; ha super-
sedealnak béne (!), ha peniglen nem, alioquin 
eő kglmek tanaltatják, tanállyák fa vágasba(n) 
szén egetésbe(n), ha marhájok tanaltatik annelkiil 
el lesznek magok penig dijokon valtoznak [Thor. 
XIX /12 ] . 1757 hírünk jővén minékünk hogy az 
Springieka az mi Falunk Erdejére jöttenek volna, 
azon napon én lévén Szeres az Őrzésre R o p p Já-
nossal Sebesen a mi Erdőnkre kimentünk, és 
a fa vágást hallottuk [Gergelyfája A F ; B K sub 
nro 839. aA tőszomszédos Spring lakosai]. 
1763 Mányika Juon mint a' lábom ollyan 
vastagságú 's vastagabb tserfa fiatalakat titkon 
vágván hordott, mig nem Titt. Praefectus 
Uram a fa vágáson rajta kapta, de eszre vévén 
az dolgot meg nem foghatta, . . Mányika Juon 
azoltátol fogva az utrizált Erdőkb(e) menni nem 
bátorkodatt [Gálfva K K ; Mk V VII/1. 23 Bába 
Györgye (36) zs vall.]. 1773 nemrégiben a Falutol 
rendelt Sitárok a Falu és Communitás parantso-
lattyábol a Gyogyiak kőzűl neméllyeket (!) fa vágá-
sán találván ottan meg fogták [Csáklya Á F ; W H , 

47 — E r d ó t y i magyar szótörténeti tár III. 
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Daramus Nikula (70) jb vall.]. 1831 el mentünk 
az Albisi Pintze hely Nevezetű Erdőre hogy 

az ottan levő fa vagokot meg eleneznök a Fa vágás-
tol [Albis H s z ; BLev.] . 1837 : Karátson innepe 
körül fa vágáson találtatott [Kakasd M T ; DLev, 
1. II . 28]. 1847 az ollyasa Fa vágásak a határ-
beli akár mely erdőkből történjenek, a Biztosok 
és Birák általi meg becsülés nélkül nem eshetnek 
meg, és nem is szabad [Torockó; TLev. 10/9. — 
aA bányászat céljait szolgáló]. 

2. (tűzifa)vágatás; spartul lemnelor de f o c ; 
Holzliacken. 1829 Kádár, Kováts, és Szabó 
munkákra, Pokrotzok rámázására fa vágásra 's 
tőbb egyéb költségekre, a’ melyek az Háznál 
tétettek ment 81 Rf 46 xr [Kv B~Lt 12 dologházi 
szám.]. 

favágó I. mn 1. favágással foglalkozó; care se 
ocupă cu tăierea lemnelor; mit Holzhacken be-
schäftigend, Holzhacker-. 1724/1779 : az Fa 
vágó Emberek már ne jöjjenek az Innepig [Gerend 
TA ; Ks. Bethlen Ágnes Székely Ferenc sajói gondv-
höz]. 1818: a Gyalui Favágó Oloszok számára 
adminisztrált 73 véka Szemes Török Búzának árrát 
per 3 forint véka ját moston bonif icalom [Eszt-
-Mk]. 

2. favágásra való ; bun pentru tăierea lemnelor; 
zum Holzhacken geeignet. Szk : ~ deszka. 1622 : 
Egj fa uago dezka tt f. - d. 5 [ K v ; R D L I. 119] 
•X ~ fejsze. 1627 Egy Jo fauago feysze aesti-
maltunk (!) f - d . 35 [ K v ; > u 135]. 1647 
Egj fa vago fejsze [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 
1787: Egy fa vágó fejsze Dr. 36 Egy gajho 
Dr. 30 [ M v ; MvLev. Nagy György hagy. 6]. 
1799 ; Egy Fa vágó Fésze [F.zsuk K ; SLt Vegyes 
perir.]. 1801 E g y fa vágó ló fésze [Koronka M T ; 
Told. 23]. 1840 : A Kolos Monostori Pappiros 
Malomnak Inventariuma . . . Fejsze 1 Kereszt 
fejsze 1 Hosszú fejsze 1 Fa vágó fejsze 2 . . . Csa-
torna vágó fejsze 1 [ K m ; KmULev. 2] ~ fű-
rész. 1850/1851 Egy fa vágó Fürész [ K v ; Szath-
mári lev.] -X" ~ fűrész-machina. 1835: A Fás 
Kamarában vagyis Szinben . . . Egy fa vágó Fű-
rész Machina [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.] -X* 
~ töke. 1824 : egy fa vágó kis Tőke [Erdőszengyei 
M T ; TSb 43]. 

II* fn 1. tăietor de lemne (muncitor forestier), 
tăietor de copaci ; Holzfäller. 1681 Fa, kő és szén 
nélkül ez hámor semmiképpen nem lehetvén, az 
fa és kővágókra és szénégetőkre oly szorgalmatos 
vigyázással legyen, hogy ezekben s ezek miatt az 
hámor meg ne fogyatkozzék [CsVh 108 Alvinczi 
Péternek, a fej-i birtokok főfelügyelőjének ut. 
Endes Miklós csiki vashámori gondvnek]. 1831 
elmentünk az Albisi Pincze hely nevezetű 
Erdőre hogy az ottan levő fa vagokot meg elenez-
nök a Fa vágástol . . . Melyre felele T. Gidofalvi 
Joseff Ur a Tegnapi Napon az Familia együtt 
volt ezen a helyen s meg egyeztünk rajta s tehát 
a Familia egyezésiből vágtuk el [Albis Hsz ; BLev.] 
1840 k.: A Dispositiora ki rendelődnek a fa vágok 
[Görgény M T ; Born. G. X X I V b Csiki Sámuel 
lev.]. 

2. tăietor de lemne (de foc) ; Holzhacker. 1695 
Az Tüz Szittonak és e favagoknak, bereseknek 
attak [HSzj béres al.]. 1870 k./1914: Minden 
szobában* a 3 — 4 szolga-tanuló közül a legna-
gyobb favágó, fahordó volt [MvÉrt. 6 calefactor 
ah — aTi. a kollégiumban]. 

3. favágó tőke ; butuc de tăiat/spart letnne; 
Hackblock. 1597 minthogy az feizet az fa wagon 
hatta volt felt attól hogy el lopiak [ K v ; TJ* 
VI/1. 5]. 1796 : a Fa vágóra le vonatatt . . . meg 
vágotatt hatat űttettvén réám [Aggm. B. 15]-

Sz. 1801 Én oly rosszul nem vagyok, hogy kţj" 
telessegem nem tehetném, de ételem álmom, ked-
vem felette gyarló, s bágyadtságom nagyon érzcnh 
ugyan tsak remélem még most a rosz fejsze nenj 
vész el a fa vágóról [ K v ; BfN gr. Kemény Sánme 

lev.]. 
4. favágó hely/szín; loc pentru tăiat lemne' 

Holz(liack)-schuppen. 1574: En girlai ötvo* 
Ambr(us) zolgaloia . . . latam hogi az fa uagona 

al uala ket legeny [ K v ; T J k III/3. 402a]. 1597 
Chato Ambrune Sophia wallia Egizer min' 
hogi teo zomzedgia wagiok . . menek égikor 
vdwaromon az fa wagora hallek walami keserv 
iaigatast az Kis Imre kamaraiaban [ K v ; W 
VI/1. 3 9 - 4 0 ] . 1849 En őket ot találtam ^ 
Csomoba hogy ütik verik, kéri* a pénzt de már e 
lankadt volt Cseh Ur . . . onnan ki hurtzolt^ 
a fa vágóra oda le ültettek egy tőkére ott isn1 

ütték verték szúrták [Héjjasfva N K ; CsZ-
a ígv, de helyesen: kérik]. 

fa-választék fa-ablakkereszt; cercevea de len111' 
hölzernes Fensterkreuz. 1844 három a b l a k ^ 
ezek közül kettő üveg, mellybe három tábla elv^ 
hasadva — égy törve — ö t darab fa, és két 0 

választékkal [Mv; TSb 37]. 

faváiyú troacă de lemn ; Holztränke/trog. 
Egy Majorságnak való kis fa vállú Dr. 3 
MvLev. Csiszár György hagy. 11]. 

favályúcska. Csak e szk-ban: só tör 6 ~ ; alb^11^ 
pentru pisát sare; Holztröglein zum S a l z s t o ^ e . 
1688 Egy so tŏrŏ fa valyucska [Kozmás 
Eszt. Inv. 3]. 

fa vánkos kb. gerendely-ágy; patul/locaşul gſIíl 

deiului; Grindellager. 1842 : A papiros malom 
Bé menvén a' Hollander szobába vagyis r 0 j S 
törőbe a nagy gát és silip felöli szegeletp^ 
van egy emelet jo tölgyfa oszlopokra készitve. 
alatt van egy más tölgyfa emelet vagy is váJ* ^ 
melyen forog egy tölgyfa gerendely, mely 
falon belöli részén két vas karika van és a' ; 
egy vas csap mely fa vánkoson forog 
KmULev.] . 

fa vásár tîrg de lemne; Holzmarkt. 1697 ' J^ 
ta(m) az favásárt* [AIN 153 Apor István fe*)' 
a Bécsben]. 

cu^' 
favásárlás favétel; cumpärarea de lemne, 

păratul lemnelor; Holzkauf. 1734 : A Tiszte1 
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Franciscanus Paterek(ne)k eŏ kglmek(ne)k íaeg 
girtetvén az Hat köböl buza, és 20 szeker fa . . . 

Hadnagj Atyánkfia eŏ kglme . . . fa vásárlásra 
assignállyon Rfl 4 Perceptor Ungvári Joseph 
Atyánkfiara [Dés; Jk 445]. 

faváz paiantă; hölzernes Fachwerk. 1876/ 
1877 : A templom ( : faváz közé rakott tégla fal:) 
repedez [Abafája M T ; ETF 107. 19]. 

taveál kedvez; a favoriza; jn begünstigen. 
1757 Ha Jobban Procuraltatnék* Gáttya, és 
Silibje, és az üdő is favealna többet is lehetne 
remélleni [Budatelke K ; LLt Fasc, 129. - a T i . a 
malomnak]. 1760: a' télen az idő nem fáveál 
[Szentmargita SzD; Ks 11. 18. LII] . 1761 Pos-
sessio Tsernát falu. Ezen Falu lakosainak akár 
mely bajok , és Perlekedések iránt, az hét Falunak1 

Tit. ordinarius Provisori ( vulgo Ispányi:) szok-
ták qua prima Instantra az igasságot ki szolgál-
tatni, mely is ha kinek nem fáveál, appellálhattya 
Causáját a Városnak Titt. Pö Bírájához, vagy 
Folnagyához [Csernátfalu Br ; BrÁLt Conscr. Do-
minii Törcsvár 373. — * A Brassó melletti csángó 
Hétfalu, Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu, Pür-
kerec, Tatrang, Türkös és Zajzon]. 1766: az A ŏ 
kegyelme más Törvényt nem kaphat, hanem 
az mely nékem favéál [Torda; TJk V. 313]. 
1771 Tyiu Györgynek ellenségei, nevezetesen 
Opra Nyikula 4. vagy 5. Fatenseketis vissza iga-
zított (így!), hogy a Regiusokhoz be ne mennyenek, 
észre vévén hogy inkább Tyiu Györgynek favealna 
fassiojok [Bukuresd H ; Ks 114. 61. 135. 1.]. 

faveáló (vkinek/vkire nézve) kedvező; favorá-
bil, avantajos; günstig, vorteilhaft. 1775: Kováts 
Márton eo kegyelme . egyszer a' Thorotz-
kai Biráktol nyert volt egy eo kegyelmének fa-
vealo Deliberatuiuot [Torockó; BosiaJ. 

faveder găleată de lemn; Holzeimer. 1728 : 
Azon Udvaron vágjon egy fa gargyás kut hozzá 
való fa vider [Ludvég K ; Told. 29/19]. 1789 
Egy Merittŏ kártya Rf — xr 3 . . . Egy 3 Vedres 
Cseber Rf — xr 10 Egy Fa Veder Rf — xr 3 
[Mv; ConscrAp.]. 1817 Egy kis karotlan Fogas 
xr. 17 Egy karotlan Fa veder xr. 9 [Mv; 
MvLev. 8 ifj. Simonffy Ioseff hagy.]. 1824: 
Az Udvaron vagyon égy kőből jo móddal s Fenyő 
Fából ki rakatott gárdinás Gemes kut rajta Csüg-
gő Fa vadrivel edgyütt rMezőbodon T A ; Ks 89]. 

íavéjj fatuskó; butuc de lemn; Holzklotz. 
1843 10 darab fa végeket . . . én el hasagattam 
[Dés; DLt 410]. 

tavéka bauiţă/mierţă de lemn; hölzerner Schef-
fel. 1735 Negyedrész véka Nro 1 Fa ej tel 2 
Fa véka 5 Egy vedres fényű fából való véka . . . 
l*a Tál Nro 1 [Királyhalma N K ; Ks 23. 
XXIIb] . 

favétel favásárlás; cuinpărare de lemne, cumpă-
ratul lemnelor; Holzkauf. 1594 : az Srainpokra 

walo kelchyeg, Elseoben kewetkezik az fa vetel 
az Itt walo vraimttol 18 die Jűli keztteg El az 
Srompok Chylast (így!), Zeol Lerincztol 1 zal 
fatt . . . d 78 Attam en Magom Zechy Gaspar 2 
Koreg zal fatt . . . d 80 . . . vettem Henzel Balas-
tol fatt, Gembelyek f a k ó t . . . d 80 [ K v ; Szám. 
6/VIII. 109 -12 ] . 1600 Az Malom Zwksegere 
walo Fa wetel Veottem három zan fat Lapoczka 
Nyelnek walott Veottem 27 karo fatth Fogas 
eleiben d 54 [ K v ; i.h. 9/VIII. 1 0 - 1 ] . 

ſuvilla furcă de lemn; Holzgabel. 1679: Ganaj 
vono nro 1. Fa villa nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János inv. 87]. 1752 : valami fa villa volt 
a’ kezéb(en) [Abosfva K K ; Ks 8. X I X . 29]. 1760 
Kotsis Jánosné egy Fa vülával meg iitette Lovász 
Gyurkánét [Kóród K K ; Ks 17. X X X I ] . 1768 
égy kezében levő fa-villával főben válban verte, 
taglotta, szidta, káromolta mocskolta [Dés; Lib. 
inv.]. 1787 négy faragatlan Tengej fa Dr. 24 
9. fenyő fa tzire Dr. 9 . . . 3. fa vüla [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 10—1]. 1810 Két fa villa 

xr 21 [Mv; i.h. Trincseni Mihály hagy. 20]. 

favirág faragott, virág alakú faékítmény (dísz); 
floare de lemn (ornament floral săpat ín lemn); 
Holzblume (blumenförmig geschnitztes Ornament). 
1732: az . . . nagj k ŏ asztalnak Széljein tonka 
habos festékkel csigázva, és fejéresen czirázva ( ! ) 
vékony fa virágokkal mesterségesen csinált rámák 
vannak [Kóród K K ; Ks 12. I] . 

favitel fahordás; căratul/transportul lemnelor; 
Holzabfuhr. 1769 : A Felséges Udvar eleibe hatván 
Némely Lakosoknak panaszszai, hogy a so aknákon 
Lévő officium számára Fa vitelre erőltetnének, eo 
Felsége innen Anyai könyŏrűletességébŏl vigyáz-
ván az elŏ Tárházánakis meg maradására, az efféle 
erőltetést keményen meg tiltotta ha ki penig 
el szánt Jó akarattyábol vinni akar nem tilalmaz-
tatik [UszLt XIII /97 gub.]. 1770 Telben 
engedelmünk vagyon annyiban hogy szüntelen 
Szolgalatot, az egy hetelésen és fa vitelen kivűl 
nem teszünk [Tótfalu Sz ; BK]. 

favor kegy; favor; Gunst. 1693 : Igirte azért 
Gubernátor Vrunk favorát, az alatt bizonyos 
terminust praefigal ŏ Nsga, hová mind kegy(e)l-
(ine)d s mind Bethlen Sámuel Vr(am) compareal-
liassa(na)k és azon lészen, minél jobb móddal 
kegyel(me)tek között valo Controversiat Sopial-
hassa [Fejér m . ; Ks 67. 46. 21]. 1729 Ajánlván 
ezzel magamat továbbrais az Méltóság(o)s Groff 
ur Grátiájában és favorában maradok alázatos 
Szolgája Ecsedi Josef [Gyf ; Ks 83]. 1770: Nsgd-
nak és a' Tkts Nemes Táblának ebbéli Atyai 
favorát kívánóin demerealni, maradván alázotos 
és köteles szolgája Marothi István m p [SLt 
XLIII . 16]. 

Szk : ~dban tart kegyeiben megtart. 1751 
Titt. Pálfi <Fe>renczné Nagj Judith Aszszonyt 
gjermekségétŏl fogván Puthnoki Istvánné Kas-
sai Krisztina Aszszony tartotta, nevelte, mint 
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maga gyermekeivel szintén vgj dajkálodott, sőtt 
educálván Emaritálta is . ., sőtt továbrá is azon 
fávorában akarja tartani . ., Ezen Specificált 
Sessiot rajta lévő házal . . Nagy Juditt Aszszony-
nak legalja és testálja [Mezőbánd M T ; MbK 
VIII. 12] •)(• ~áhnz rekurrál vkinek kegyeihez 
folyamodik. 1784 : bátorkodom . a Mlgs Ur 
favorahoz recuralni, es hogy méltóztatnék ke-
gyesen kifizetni®. Mely meg mutando ( ! )b kegyes 
gratiat, enis minden ki telhető dolgokban igyekez-
ni fogom demerealni [ K v ; SLt X X X I X Mauks 
Tobias patikarius lev. — aTi. küldött gyógyszer-
számlát. "Tollvétség mutatandó h.] •)(• ~t kaphat 
magának ' ?' 1766 : h az I fávort kaphatna 
magának, még nagyobb résziben is el foglalná az 
eddig közre birt Vdvart, ugj hogj az egész Fundus-
nak integra Medietássa az I. által epületekkel bé 
töltetnék, és az egész Vdvar, és bé járó az Actor 
részére haromolnék [Torda; TJk V. 321]. 

A z u to l só s zk e s e t é b e n t a l á n a ' v k i n e k kegye i t a m a g a szá-
m á r a e l n y e r h e t i ' jel-6el s z á m o l h a t n i . 

fávorabilitás kegyesség; bună-voinţă; Gütig-
keit. 1721 azon Instálok Vram Kegjelmeteknek 
ezen Házammal szüntelen való terheltetését, végső 
pusztulásra való romlását . . meg tekintvén ne 
légje(n) Kegjelmeteknek nehéz ezen Házamnak 
Decimájábol rajta lévő kevés Portiobéli Restan-
tiábol az mennire' az Kegjelmetek favo-Mbiatassa 
engedj, rexálni ( ! ) a méltóztassék Kgt(e)k [Kv 
SLt F.G. 57. - aTollvétség: relaxálni h.]. 

favorizál részrehajlást mutat; a arăta/manifesta 
părtinire; jm gegenüber voreingenommen sein. 
1746 : némely fatensek . . . ne acceptaltassa(na)k 
mivel jelen nem vóltanak, ã kik pedig jelen vol-
tanak, particepsek lévén azon dologban láttatnak 
favorizálni [Torda; TJk III. 8 9 - 9 0 ] . 

fazak 1. fazék 

fazár 1. încuietoare de lemn ; Holzschloß. 1587 : 
13 die Aprillis veottem egj aitora egj fahzart 
p(ro) d. 6 [ K v ; Szám. 3 /XXVI . 65]. 1595 A 
scolaban az Lector hazaban Egi fa zaart 
úagi Zegezeot vettunk az liazanak a' meli aito 
a' keozen vagion p(ro) f - / 8 [ K v ; i.h. 6 /XIII . 37]. 
1630 : az fa zaris az feöldeön hever vala [Mv; 
MvLt 290. 222b]. 1658 Az gyümölcsös kertre 
nyíló egy jó deszkás kapu, felül vas sorka 
fazár rajta [M.gyerőmonostor K ; ETF 108. 13]. 
1677 vágynák boronákból fel róva két rész-
ben állo istállók ., ajtajának fa hevedere kilincse 
az ajtón kívülről, keresztül által járó fa zárjával 
egygyütt [Madaras Cs; CsVh 52]. 1688 (A) pit-
varbul nyilik be az Aszszony első házában fenyő 
deszkábul csinált fa sarkakon forgo párkányos 
uj ajtó, fa kilincsevel, fa zárjával, és fa be vonoja-
val edgyűtt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 2]. 1711/ 
1761 A tornác végiben sövényből font kis kama-
rácska, dészka ajtaja, vassarkakon járó fazárja, 
vashorgas kolcsa [Szászvesszős K K ; ETF 108. 
10]. 1731 : parasztos jo ajtó, jo fa zárjavai és bé-

vonojávai edgyütt [Bh; BfN] | Ajtajának faragott 
cserefákbol való küszöbje, szömöldökje és küszöb-
labja van fa zárjaival és fa kilincsivel edgjütt 
[Impérfva Cs; BCs]. | Vagyon Kászon Jakab 
falvában a Kászon Vizén edgy fellyül Csapó 
két kövü malom, fenyő és cserefákbol rakott, jo 
'sendelyezés alatt . . . ajtajának faragott csere-
fákbol való küszöbje, szömöldökje. küszöb labja 
van, fa zárjával 's fa kilincsivel edgyütt [BCs]. 
1732 : az Sérfőző ház ajtaja fenjŏ deszkából való, 
vas Sorkokon fordulo, fa zárral záródik [Kórod 
K K ; Ks 12. I]. 1737 : (Petriclievicli-Horváth 
Boldizsár udvarháza istállójának egyik ajtója) fa 
kolccsal nyiló fa zárral záródik [Nagyrápolt H, 
ETF 108. 9]. 1760: az uraság háza . . találtatik 
a pitvarban bémenvén egy fenyődeszkából csinál 
paraszt-ajtó vassarkakon, horgakon reteszfővel 
reteszivei, fazárjaival együtt [Szentdemeter U 
ETF 108. 18]. 1773: (A gr. Lázár) udvarban bé 
akarván menni jutottunk az udvar napnyugot 
felől való bütőjén lévő nagy kapura . . . A csűrös 
kert tanorokjában . értünk a régi udvarháznak 
végiben való kis méheskert mellett egy nagy csere-
fa lábokra épített és kötött galambbúgos kapura 
. . . mindeniknek fa zárja vagyon [Kászon ; ETF 
108. 8]. 1796 Kettős, vagy duplás ajtó edgyik 

ó fa zárral [Déva; Ks 76. I X . 26]. 1810 ě. * 
Malomháznak Csere Sarok közé faragott 
bas Eű!:f' 'V ndlt Oldala . . . , fa zárral zár-
lodo avaték ajtaja [Rákos S z ; K z 76 Conscr. 
2 6 4 - 5 ] . 1831 : A ' Malomház ajtaja avatég, fa zárral 
[Mezőbánd M T ; TGsz 50]. 1851 g y a l o g kert 
sövényből bikfa karókra . van egy ócska kJ* 
kapu fa sarkakkal, 's fa kilintsel vékony bikf£ 
kapufelekkel és fazárral [Erdősztgyörgy M T ; TSb 
34]. - L . még ETF 108. 9 - 1 0 , 1 3 - 5 , 1 7 - 8 - , 

S z k : eîétaszitó 1827 fa elé taszítto za,ſ 

[Koronka M T ; Told. 34] eléütõ 'ua. ; idein-
1743 : Járnak be . az udvarba . gombos kö-
tésekkel erősített s kötött kapua alatt, a kapü 

rajta faházába foglalt cseresarkon, jobbke^ 
felöl cserelábra szegezett, eléütő fazárral, vagy1* 
gerezdes kolcsal jár [Erdősztgyörgy M T ; ET|' 
108. 14. - aA közlésbeli sajtóhiba javí tásává^ 
* tologató ~. 1690 Az Udvar Házra Nylo 
Kapu . . . Tölgy Fa labakon allo Galamb Buß; 
hos . . Egy fele nylo örögli kapu hasonló 
kapujavai egjben, ennek Tolyato Fa zarja 
Kentelkia inv. - aSzD]. 1692 Nyilik a . . . 
ha felŏl-való házra vas sarkokon, pántokon 
fűrész deszkából való paraszt jó aitó, belyöl, 
lyogató fa zárja [Mezőbodon TA ; BK]. 

2. népr kölkes/makkos fazár; zŭvor de le01., 
cu măciulie/bolţ; hölzernes Riegelscliloß 
Einsteckbolzen. 1732 ezen ket Istállónak ^ 
ajtaja fa sorkon, gerezdel és fa zárral az vdvar*' 
nyilik ki [Nagyida K ; Told. 11/70]. 1756 ^ 
Veteményes kertben bé szolgálo Ajtó 
Táblája áll Hársfa Deszkából két Cserefa heved^ 
rekhez fa szegekkel szegezve, melly is két fa s 0 t 

kon fa kilincsel Nyilik be a Veteményes kertbe j 
belől egy nagy fa zár, mellyis Fogas fa koljj® 
nyittatik ki [Branyicska H ; J H b L X X / 2 . 2 9 - ^ J ' 
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3, gerezdes ~ népr 'ua. ; idem.' 1723 (A) Cu-
riában mennek be . . . nagy kapun, és ugyan mel-
lette gerezdes fa zárral hasonlo fa Sorkon és hor-
gon fordulo deszkázatu gyalog ajtón [Nagyida K ; 
Told. 11/70]. 1732 (A) Veteményes kert(ne)k 
Csere deszka ajtaja gerezdes fa zárral nyilik bé 
az Udvarról | nem régen fogatott, az udvarból ki 
szakasztott, Méhes kert, mely Csere karokra, 
veszszŏbŏl sűrűn font, erőssen támaszozott, széll-
jesen Sátorozott fedet kertel vagyon bé keritve 
••..vastag Csere deszka ajtaja, gerezdes fa zárai 
fa sarkokon nyilik bé | mennek bé . . fedél nélkül 
valo Csere kapu lábfákon, fa Sarkon, és horgon 
bé nyíló, hasogatott Csere lapotzkákból tsinált 
nagy kapun; mellette fa sarkon és horgon fordulo 
deszka gyalog ajtaja, gerezdes fa zárral záródik 
[Dál K/Szentjakab S z D ; TSb 51]. 

4. makkos ~ népr ' ua ; idem' 1753: malom ház 
deszka fedél alatt melyre nyilik egy tölgy fa me-
Hyekü vas sarkokon es pántokon forgo Ajtó mak-
kos f a zárjával [Veresegyháza A F ; Told. 18]. 

A 2—4. alatti jel-re 1. még fa-íôkezdr al. a jegyzetet. Va-
lamelyes valószínűséggel állítható, hogy az 1., általánosabb 

alá sorolt adalékok némelyike, sőt talán legtöbbje is, az 
itteni 2 - 4 . jel. alá tartozliatik. 

fazárlós fazáras; cu încuietoare de lemn; mit 
Holzsclüoß/riegel. 1736 A csűrés kertből délfelé 
jó faragott tölgyfa, kívül a csűr felül ::•. [qí^.v 
melyékes és küszöbes, ó zsendelyfedelesa, fa sar-
kokon járó fa-zárlós, fa-kilincses fenyődeszka 
középszerű jóságú ajtó szogál az veteményes kert-
re [Szászcsanád A F ; ETF 108. 8. - aA közlés-
beli kötőjeles írás eltüntetésével/. 1738 ezen ház-
ból az udvar ház háta illegett lévő kis virágos ker-
tecskére szolgál ki egj ajtó . ., vas pántokban és 
sarkokban forgo, fa zárlos [Szászvessződ N K ; 
Born. X X . 12]. 

fazáró fazár; încuietor de lemn; Holzschloß. 
1822 (A szobának) vagyon béllett ajtaja vassar-
kokon, vasgilinccsel és ütközővel, de fa éjjeli 
záróval [Gyerővásárliely K ; ETF 108. 12]. 1824 
a’ kŏzépsŏ Ház . . . Ajtaja Tŭkŏrŏs fenyő fa vas 
sorkaival vas retezével vas húzójával, és fa záró-
jával gyenge [Erdőszengyei MT ; T S b 43]. 

fazáros fazárú; cu încuietoare de lemn; mit 
Holzschloß. 1677 az kert hatullyán egy fa záros 
Kŭs ajtó mellyen az Csűrbe járnak [Dés; Borb. 
II mezőmadarasi (MT) nemes összeírók fog.]j (A 
tornácból) nyílik a nyári házra . vas sarkon, 
pánton, vas retezes, retezfős fa záros, horgos vas 
kulcsával, egy fél szer ajtó [Madaras Cs ; CsVh 51]. 
1679 Az udvarház udvarára vagyon kéfelé nyíló 

deszkás öreg kapu; ezen kapu mellett vagyon 
vasszegekkel szegezett, fasarkas, fazáros és 
fakilincses kis deszkás gyalogkapu [Mező-
bodon T A ; ETF 108. 17]. 1688 : nyilik be ã meg 
irt Cseled házban fa sarkokon forgo, fa kilincses, 
fa záros fel szer fenyő ajtó [Kozmás Cs ; Eszt. Inv. 
3]. 1694 : találtatik az Udvarház . . . Nyilik innét 
az meg irt ház Pitvarára . . . fa kilintses, Záros 

félszer Ajtó [Kisenyed A F ; BfR] . 1727 A malom-
háznak vagyon . más ajtója is, mely fasarkakon 
forgo faküincses, fazáros, régi deszkaajtó [Gyalu 
K ; ETF 108. 12]. 1743 : fa záros régecskén csi-
nált . ajtaja [Boroskrakkó AF ; BN dobozolt a-
nyag VI] . 

fazárú fazáras; cu încuietoare de lemn; mit 
Holzschloß. 1647: Czwrkert; Az Uduarbol nylik 
egy ereős faragott deszkából chinalt Aito, alatt 
fa sarkon, fenn vas pánton forgo, fa zaro lanczon 
fwggeo vas szegezeoje [Drassó A F ; B K 48. F. 
16]. 1681 hámor eőrzeő ház, melynek paraszt, de 
kéttczeres fenyő deszkákkal bérlett, fa zárju (!) 
és kilincsű s fa sarkos ajtaja vagyon [CsVh 89]. 
1711/1761 Egy kis kert . . . ajtaja fasarkokon 
járó, fazárú [Szászvesszős K K ; ETF 108. l l j . 
1735 (A) tornácban vadnak három ajtók. Az első 
jó, erős mellyékü, fa sarkakon forgó, fa záru és fa 
küincsü, párkány régi ajtó [Galac B N ; i.h. 8]. 
1750 a' Be járó kapu . Tŏgy fából tsinalt 
fa sarkú, fa kilentsű, és Zárju. Jobb-kéz felé bé 
menvén elébb vágjon egj ajtó Tőke záros [Szamos-
fva K ; J H b K LVIII /4] . 1761 : Ezen Házból . 
füstös tsere Ajtó lábak között fenyő deszkából 
valo, vas pántos sorkakon fordulo, vas kilintsŭ, es 
fa záru még kemeny (így!) Ajtón járnak bé a 
Léányok házába [Siménfva U ; J H b K LXVII I / 1 . 
43]. 1844 fa záru ajtó nyílik a 'hátulsó házba 
[Mv TSb 37]. 

fázás frig ; Frieren. 1659 k. job volna megh hal-
ni, vagi soha az Uilagra sem születtetni, mint sem 
Tatar rabsagaba(n) jutni, kereszteni embernek. 
Mert ha egighunkön (!) Nem, az Masikúnkõn 
mindenkor raitunk vagion, az Csigazas, kalafazas, 
azonkiul az ehezés, rettenetes fázas, zukatlan ( !) 
mezitelensegh [BesztLt 6/1659 Torma Miklós lev. 
Bakcsiszerájból]. 

fazék 1. oală; Topf. 1558 k. borich Mas faza-
kath feliwl az fazékra . es chinaly az vtan egy 
kis twzet alaya [Nsz; MKsz 1896. 282]. 1560 
A fazakaknak a kemencheben valo berakasarol 
Elözör az kemenchet egy Nehany orayg fwteny 
kel Nysd meg az zayath es Hertelen Ne ragd 
bele az fazakakath Mertha Myngyarast be 
Rakod őket a twzes kemencheben, tahat Nagy 
karth vallaz. Mert az twznek hertelen sebessegetiek 
allyatta az ezwstnek nagyob reze, az cementh 
porban az fazakakban Megemeztetik es el vez 
[Nsz ; i.h. 2 5 0 - 1 ] . 1571 : Vegeztek eztis eo k. hogy 
Ez Ieowendeo Zokadalomba fazektwl, harstwl 
tekeneotwl ky walwa semmybeol vam Neh vetes-
sek [Kv TanJk V/3. 42b]. 1582 Balas Kowach, 
Zeóreos András Tablas Mathias . . . valliak, Lát-
tak az fazakat eg zugolyban Az feoldben Al 
vala ., Amint az talner az feoldben az fazakan 
Allot vgian meg tecczik a' lielie, pinizes zabasw, 
hog az feoldben allat [ K v ; T J K IV/1. 104]. 
1590 vóttem fazakat p(ro) f. - d. 25. Egy fal-
kayath az fazoknak attam . . . az Johaznak Sayot 
(!) fozny benne [ K v ; i.h. 1 /XVII. 11]. 1591: 
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Ahol aztis mondgia Kgd hogy az teob fazekosok-
kal Jde az Vrunkhazahoz* Nem zolgalta(m) volna. 
Az mo(n)do(m) hogy zolgaltam fazekatis hozta(m) 
be Ide az Vrunk hazahoz [UszT. — aTi. a feje-
deleméhez]. 1595: vöttem . 1 Czöber vaiat 
p(er) f 1 d 16. Ezt külömb külömb Czúprokban 
meg olúasztúan, úgy attam János Wramhoz 
fazakakat hozottam hozza az fazakassaktol Bor 
iúot és egyeb czúprot p(er) d 12 | Wayat vŏttem 
igyen . . eitelen 's fel eitelenkent es vertalyon-
kent fazekokban osztúa [ K v ; Szám. 6 /XVIIa . 
2 0 4 - 5 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 7674 
Emlekezem rea bizonyoson hogy . . . egyezer Vin-
czenĂ More Gaspar bemenien az Jmrephine Azzo-
niom maga hazaba senki nem volth ott ben s hal-
lott illyen Zozatot az Pad alatt, Gabor, Gabor, 
Gabor, s, az Pad ala tekintuen hăt egy fazakat 
lát s az fedeöt le uĕuén rolla mellyel be volt fedue 
gyorson kezdek mondani, hogy Gabor, Gabor, 
Gabor Azorikeözben az Dayka be iutuan mond 
Mitt czynalz az Jstenert, s mond More Gaspar 
mi dologh ? s az Dayka az fedeöt kapuan, ra fedi 
az fazékra, es mond, ezennel vgy kellene Jeöni 
hogy inayd Nyaka zakadna az feyedelemnekb 

[Nsz; VLt 53/5267 G. Keörtuelyesi (21) vall. -
•Alvincen (AF) bBáthory Gábornak]. 1625 Eczet-
ben be sozott Vgorkat Veottem ket fazekai f 1 d 
75 [Kv Szám. 1 6 / X X X V . 63]. 1633: az Felei 
Gaspar gjermeke áz eö fazoka oldalara az takniat 
rea vetette | monda Felej Gasparne, megh tudgja 
az Záz eb, hogi megli mutato(m) mint niűvesőlt 
megh az fazakam [Mv; MvLt 291. 140a, 141a]. 
1656 : Szin vaj. 7. fazokakban, es egy Deberkeben 
[Doboka; Mk Inv. 6]. 1679 Vajnak való szoros 
szaju Fazék nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 60]. 1681 öregh fazékra való vas 
fŏdö [Vh ; VhU 527, 555, 5 6 2 - 3 ] . 1699 Pohár 
szekre való őregh Fazék nŏ . 1. Almasi Csupor 
Nrŏ 1 [O.csesztve A F ; LLt Gyulafi László inv.j. 
1706 vit el 18 fazakot aprajával csuprokon 
kivŭl [Kőrispatak U Pf]. 1710 Az Búzát fazék-
kal szette aszt sem tudom mennyit atta(m) [Ara-
nyosrákos T A ; Borb. I]. 1717 A fazakas most 
azon munkálódik hogy az Urak számára fazakakot 
csináljon [Buzásbocsárd A F ; B fR Siginond János 
lev.]. 1730 Annak utánna látám hogy el romlott 
fazéknak Cserepit szedé ki Szakács Máttyás, de 
pénzt hogy szedett vólna ki, nem láttam [Altorja 
Hsz ; Borb. I. — Opra Istvánné Kataprovida vall.]. 
1736 bókért az gazda hol két, liol három ejteles 
fazak it s ugy ittak [MetTr 326]. 1756 Kan-
derakat Nagy Fazakakat vittenek [Gernyeszeg 
M T ; TGsz 51]. 1793 Háj sír egy Cseberbe 2 ve-
der 6 kupa Egy fazakban Kupa 2 Más fazékban 
1 Fonyado sir egy fazekb(an) ku(pa) 3 Mas fazék-
ban Kupa 1 [Hadad Sz ; JF 36 LevK 153 Benkő 
Elek szt kezével]. 1798 .ă Tunyogi Sándor Korso 
agyagból csinált Fazakat [Zilah; ZFaz.]. 1814 
küldők egy fazékba 10 font édes ordát [Nyárád-
sztbenedek M T ; Told. 6 Barabás István lev.]. 
1820: Egy Fazékba viza Ikra [Mv; Told. 19]. 
1841 Fazakokra 59 xr [Mv; IB]. 1843 hármon 
az ország utyára menvén egy ott menő fazakos 

Szeker(r)ől leszedtek valami Fazakokat [Ba-
gyon T A ; KLev. Tőrők István (26) vall.]. 1862: 
a Tyukodi János remekét béinutatja a Fazi* 
hiba nelkűl való [Zilah ; ZFaz.]. 

Szk : ~ venni (megy). 1592 Tamas deakne 
Jlona azzoni vallia: Monostorra® mentwû“j 
vala fazék venni [ K v ; TJk V / l . 237. - aKm-ra] 

almási ~ 1599 Űj öreg almási fazék n. 5 

[M.fülpös M T ; TT 1879. 563, Herepei: Bth* 
L X X I I , 605 Abosfalvi Radvánczi István lelt. -
•Inkább Homoródalmásra (U), mintsem Nagy 
Váralmásra gondolhatunk (1. Herepei, i.h.)] * 
bányai 1821 Két bányai fazék nem ujj [Szeflt-
jakab A F ; CsS] * bokályjbokályos 
Tarka bokályos őregh fazék nro 1. Tarka, niáz^ 
csupor nro 6 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi Jáö°9 

lelt. 22. (L. erre még Herepei: Ethn. K X & k 
463)]. 1733 Nagjobb és apróbb fejer bokally 1? 
Bokaly fazék 3 [Marossztkirály A F ; Told. 2 1 * 
borhütô ~ 1793 4. Bor hüttő fazék cyliuoeſ 

formák [TL. Conscr.] égettborjégetettbor-fôzö 
1629 az eget bor feüzeö fazakat Tordai Ma ſ ' 
tonnenak hagja [Mv; MvLt 290. 177b] | Vag«>ö 

egj egetet bot fozo f a z a k 4 minden s z e r s z á m a ^ 
[Szentdemeter U ; LLt. - *Ui. alább fazék a l j -
ban is]. 1673 Fejer varra szállitottanak Fagarf' 
bol elest és holmi eggyet másokat ez szerint . . • klC' 
taromos lada egi Aquavitás Korso nr. 1 
bor fŏzŏ fazék nr 1 [Fog. ; Törzs]. 7699 ; Egett \>'> 
főző rez fazék Sisakjavai Csőjivel és Csős desajavţ 
edgyütt j ó Nro 1 [O.csesztve A F ; LLt Gy* lat 

László inv.]. 1735 ; Egetbor főző f a z a k a m a t e 

rontotta [Dés; Jk]. 1752 : Az Éget bor f ôzô faza_ 
kat Tisztarto vram Udvar számára péuZ<:. 
vette meg [Gardánfva Sz ; BK] . — L. még ég*"' 
bor-főzõ I. 1 Szk és HSzj égettborfõzõ-fazék 
GyU 241 fogavasi ~ 1812 Egy pár Zöld faţ^ 
xr 10 Egy pár kitsi fogarasi fazék xr 6 Egy 
ni Fazék xr 6 Egy pár Korondi fazék xr 3 PJJ' 
MvLev. Szürtei Josef hagy 7-8] * főző ~ 77^ 
Szebeni Veres Nagy Fazelc Nro 000 (!) Kisse^ 
Fŏzŏ Fazakak Nro 5 [Pókafva A F ; J H b XXV// /• 
2] * füles ~ 1848 Üveg Néműek ' ſalP. 
füles Virágtartó 2. Füles fazék 4 [Szászerked f ; 
LLt] * hájas 1789 Egy el hasadott 
Fazék [Mv; ConscrAp. 6] * járai ~ 
1680 Járai® Fazakakat vöttem pro — 24 b J 
kör.; Ethn. L X X I I , 606. - aA régiségben ^ 
kasságáról híres A.járán (TA) készült] * kávés( ^ 
1816 : Cserép Edénvek Csatornás szájú k*v 

fazék 15 xr [ K v ; Born. IV. 41] * kétfûlŭ ' 
1757 Három két fűlű fazék, edjikben Faszully* : 
másikban Bab [Nagyercse M T ; Told. 18]. 
Egy két fűlű veres fazék nagya [A.csernátoii 
Ethn. L X X I I , 607. - aBecsüára 6, eladási a 

15 kr.] * korondi ~ 1787 3. Korondia uj fa2e 

kettejét bDr. 12 Detto az harmadikat l 
kissebb volt Dr. 4 ſ M v ; MvLev. Csiszár ö ^ i 
hagy. 11. - 'Korond (U) ma is híres ***** 
központ.b Ti. megvették]. 1812: E g y pár K° r 0 l f % 
fazék xr 3 Egy pár Nagyob korondi f a z é k * 
[Mv; MvLev. Szürtei Josef hagy. 7 - 8 J . 1*Já\ 
Egy nagy két fülü Korondi fazék . . . egy Koro1 
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kicsiny csorba fazék [Pánád NK ; Ethn. L X X I I , 
607]. 1836 Egy korondi két fűlű nagy fazéka 

[A.csernáton Hsz ; i.h. 607. — aBecsüára 8, el-
adási ára 24 kr] kötött ~ drótozott fazék. 
1813: Rosz kötött fazék 1 [Veresegyháza A F 
Told. 18 Toldalagi Kata lelt.] * láposi 1684 
administrált Székely Andrása . . . Láposi* mázos 
fazokat nro 50. Csuprot, nro 25, Porsolot nro. 20 
[Katona K ; Etlin. L X X I I , 607. - aKatonai ub. 
bM.láposon (SzD) még e század 30-as éveiben is 
voltak parasztfazekasok]. 1698 Az HihubanB, 
Egy kosarban laposi fazakak [Brassó; Ethn. 
LXXII , 607 gr. Káinoki Sámuel összeírása. — 
'Értsd a hiúban, azaz a padláson] madarast ~. 
1747 A Gabonás ház liiján Madaràsia fekete 
fazék nro. 4. van [Várdótfva Cs; Ethn. L X X I I , 
607. — aCsíkmadarason ma is gyártják kézmű-
ipari szinten a fekete edényt] mázas ~. 1596 
3. Mazas fazakat attam az püspek kochnyájára, 
szép öregeket d 8 [ K v ; Szám. 6 /XVII . 7 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1823 a ' Tolvaj . . 
elhordott . . . Szin mézzet 2 mázas fazakakba 4 
kupát ért Rf. 3 [Firtosváralja U ; Borb. II. lel-
készi feljegyz.] olvasztó 1847 olvaszto 
fazék Brassai földböl 15 véka (így!) [F.árpás F 
TSb 46 üveghuta-lelt.] pálinkafőző 1752 
mikor Lehetet szüntelen főztem a pálinkát, de 
az Udvarban tsak pálinka f özŏ fazék volt [Gar-
dánfva Sz ; B K ] * paraszt 1812 : Egy Csonka 
Zöld fazék xr 1 Két paraszt fazék xr 3 [Mv 
MvLev. Szürtei Josef hagy. 8] -X- szebeni ~ 
1763 Szebeni Veres Nagy Fazék Nro 000 Kís-
sebb Fŏzŏ Fazakak Nrŏ 5 [Pókafva A F ; JHb 
XXV/77. 2]ã 1812 Egy pár kitsi fogarasi fazék 
x r 6 Egj szebeni P'azćk xr 6 Egy pár Korondi 
fazék xr 3 Két paraszt fazék xr 3 [Mv ; MvLev. 
Szürtei Josef hagy. 8]. 1815 : Rozsa Leveles hasa-
dozott szebeni fazék [Nyárádsztbenedek M T ; 
Told. 50] # szilvaliktáriumos ~ szilvaízes fazék. 
1819 ; vagyob három Zöld mázos Szilva lictáriu-
mos fazék, egyik üres, a másik teli [Baca SzD ; 
TSb 6] * tejes/tejnek való ~. 1652 ; Hét Tejnek 
valo fazakak őreg és aprob szerű [Görgény M T ; 
Törzs]. 1830 Cserép Fözŏ Fazakok Nro 5 
Tejes Fazakok Nro 12 [Nagyikland T A ; TLt 
Közig. ir. No 1748] * veres 1736 : mikor an-
nak volt az ideje, veres mázatlan fazékban bead-
ták az ürmösbort, azután megint hasonló fazék-
ban másféle bort, rendre egymás után ittanak; 
nem vala akkor híre az karafinának Két kéz-
zel beadják vala az asztalhoz az nagy veresfazék 
bort, két kézzel veszik vala asztalhoz, két kézzel 
fogván, ugy hajtják vala fel, ugy isznak vala, még-
is jóízűn esik vala [MetTr 325]. 1759 : Értem azt is, 
veres fazékból sokan ittak az vrak közül, de most 
mind üveg pohárokbol isznak még a nemesi renden 
lévők is [RettE 90]. 

Sz : úgy elperli, hogy hammas fazeka sem marad. 
1781 Catharina Mátéfi fatetur . . úgy el 
Perlem hogy hammas fazaka sem marad [A. cser-
náton Hsz; HSzjP] * (úgy) locsog, mintha a 
kutya nyalná az sóstejet ~ban. 1631 : Mikor azt 
az szalontaj Gergelyt ala hozak az iffiak mi akkor 

czirkalok vaoltunk s kerde az Uaras szolgaja hogi 
ugyan láttátoké az uetkena monda az Legeny 
hogy nem láttuk szinte az uetken de hallottak 
hogy ugja(n) loczog vala mint ha az kutia nialna 
az sos teiet fazékban [Mv; MvLt 290. 240a. 
aTi. paráználkodáson a szóban forgó legényt 
leánnyal] & semmi törött ~a nem volt. 1642 
ennekem mind Urak, Fo Emberek es minden rendek 
előtt, oly bŏczűletem volt, hogy sohult semmi tö-
rött Fazakam nem volt [Fog. ; Told. 1]. 

Hn. 1808 Fazék Bánya (e) [Méra K ; EHA] . 
1816 A Fazék Veremben (k) [Csúcs A F ; E H A ] . 

2. vhány fazéknyi/fazékra való ; o oală d e ; ein 
Topf (als Mengenmaß). 1621 : attam Egi 
Fazék Teiet f - d 4 [Kv Szám. 15/IX. 37]. 
1629 az Keme(n) mellet ment fel elseoben az tűz 
mint egy süvegniere, es ha a keze jo leot volna, 
megh olthatta volna egy fazék vizzel [ K v ; TJk 
VII/3. 125]. 1657 maradót volt az Ecclesia házá-
nál három fazék vajam es tob aprólék egyetmasim 
is [SzJk]. 1736 : az gazda vagy egy nagy selleg 
vagy pohár vagy fazék bort az előlköszöntőkre kö-
szönt, azt azoknak . . . meg kellett innya [MetTr 
379. — A nászra való előkészület leírásában]. 
1757 : Midőn valaki közöttünk a kis céhmester és 
szolgáló mester pohárt köszön el, tartozzék kiki 
közziilök deponálni fl. h. 6, eg}' veder bort, három 
fazék ennivalót, egy feî.sárpecsenyét, kenyeret és 
gyertját [Des, DFaz. 19]. 1789 2 Fazék In eresz-
tő Popium cir(citer) 30 Libr. Rf 2 xr [Mv; 
ConscrAp. 6]. 1793 Mostan küldők egy kis 
Ferslogba jol bé tsinálva egy Fazék Mustárt [Hadad 
Sz ; JF 36 LevK 358 Benkő Elek Vincze József-
hez]. 1810 Másoczor megint elküldöttek pálinká-
ért egy fazakat akkor újra vittem [Szárhegv Cs; 
RSzF 265]. 

3. ~ka/ 'ua. idem' 1594 Az Somlio^ maior 
hazban vágjon tej fel egi vederrel cs egi fa-
zekai No. 2. vres fazék vágjon No. 1 j Az Bagossi 
Maior haznal Vres feöld fazék vágjon No 16. 
tey fel vagyon fazékkal No 1 1/2 [Somlyó Sz ; 
UC 78/7. 1 6 - 9 ] . 1679 Szűrt, Tehen vay A(nno) 
1679. Vannaval nro. 12. Kantavai nro 17. Fazék-
kal nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 
103]. 1773 az Exp(one)ns Ur Borát pálinkáját 
Korsoval, fazakakkal sokat kapta, mellyet kony-
hán Sŭtŏliázban Istállóba hol duggatott [Selye/ 
Magvaros M T ; Bet. 7 Joh. Kardos (29) auriga 
vall.]. 

4. fazékáru; (articole de) olărie; Topfware. 
1804 Varga Péter nevezetű Czigánya . a kit 
uton ut felen tanál agyban Főben Veri, tsak most 
Nem regibenis egy szegeny Csiki embert aki Fa-
zékkal jűtt volt falunkban egy szalma hordo mc-
rekjével ugy Főbe Verte, halálra, hogy ugy jö t t 
a hir hozzánk, hogy mig haza vitték szekerin adig 
meg holt [Nagysolymos U ; UszLt ComGub]. 

5. a malom őrlőszerkezetének vmely része; o 
parte a mecanismului de mäcinat a mor i i ; Teil 
des Mühlwerks. 1852 : A ' felső kő uj . . ; vas 
keresztje kopott és gyenge; korong vas es perselye 
kopott ; a ' korong es fazaka egészen vas, a korong 
fazakon csak egy vas karika van . . . ; a rázó 
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sziju hiányzik; a garad viseltes és régi [ K m ; 
KmULev. 2 malom-leírás]. 

fuzekacska 1. oală mică; Töpfchen. 7696 Volt 
ennekem egy egy keves penzem fazakacska-
ban [Dés; Jk]. 7700 Zöld mazu fozekacska 
[Szászerked K ; LLt] . 7738 ; egy kűs Tálatska 

. egy Fazékotska [M.bikal K ; MLev.]. 7760 
a' Tehén Pásztorné . . . hoz vola egj Fazakacská-
ban Tejet az szokmánya alat dugva [Kóród K K ; 
Ks 17. X X X I ] . 1772 : és jol esik neki, ha adok 
vagy egy fazakacskát, vagy egy takarodzot [H-
Szj takaró al.]. 

Sz. 1774 Keszeg Pált jol üsmertük s tudgyuk 
hogy minden vagyonyait anyiban el vesztegette 
sőt adosságokkalis magát annyira meg terhelte 
s végtére a kreditorok . kevés házi porté-
kátskájára reájőttek az Fiara Keszeg Györgyre 
csak egy Fazakatska sem jutót [Gálfva K K ; Ks 
66. 45. 17c]. 

2. Jelzői liaszn-ban vhány fazekacskányi/fa-
zekacskára való ; o oală mică de ; ein Töpfchen 
(als Mengenmaß). 1760 Az Apám is ada kezem-
bén egy fazakatska Mézet [Bethlen SzD BK. 
Kodo ICosztán (22) jb vall.]. 

fazék: olar Töpfer. 1570 Margith Makay 
Balintne, liitliy zerent vallya, hogy Botha 
Casparne az vton haza Jĕwet Mongia volt neky 
hogi Nagi palne egy korsotis lopot volt az fazakas-
tul Meggiesen [ K v ; TJk III/2. 7]. 1570 k. ha 
<valamely) fazakas fazakasmesternek leány<át> 
házastársul magának venné az olyannak <kell> 
adni fél mesterséget [Dés; DFaz. 9J. 1582 : vtanna 
haga Az kis fazakasis, azt(is) fenyegete, hog meg 
wthy hozzais wthe de nem Annyera talala [ K v ; 
TJk IV/1. 58]. 1591 Ahol aztis mondgia Kgd 
hogy az teob fazekosokkal Jde az Vrunk hazahoz 
Nem zolgalta(m) volna. Azt mo(n)do(m) hogy zol-
galtam fazekatis hozta(m) be Ide az Vrunk hazahoz 
[UszT]. 1594: zabados fazekas Fazekas Imreh egi fi-
aual [Somlyó Sz ; UC 113/5. 5]. 1595: vöttem 1 
Czöber vaiat p(er) f 1 d 16 fazakakat hozot-
tam hozza az fazakassaktol Bor iúot és egy eb 
czúprot p(er) d 12 [ K v ; Szám. XVIIa/6. 2 0 4 - 5 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével], 1610 Az parlagh 

tudja falué volt sott az falu az fazakaso-
katt ellenzötek (így !) hogj ne assak ott az földet 
[Bethlenfva U ; UszT 40b]. 1635 Ismertem azt 
az Fazakas Istvánt ., akkor az Fazakásoknák 
Dekányák vála [Mv ; MvLt 291. 44b]. 1672 
15. July vetetné(n) Asz(szonyunk) egy Mása fe-
kete onat Medgyese(n) ezeknek adta(m) Az 
vinczi Fazakasnak az bokály Kályhákhoz no. 
libr. 40 [UtI]. 1717 A fazakas most azon munká-
lódik hogy az Urak számára fazakakot csináljon 
[Buzásbocsárd A F ; B f R Sigmond János lev.]. 
1741 Az Sándor hegye vegiben vagyon edgy 
darab hely, holott vagyon fejer föld, melyet az 
fazakasok hordanak, advan edgy ló tereli földért 
den. 3, két lovú vagy ökrű szekertől den. 7, négy 
lovú vagy ökrű szekertől den. 14 ; az helybeliek 

szabadon élik [Szind T A ; EHA] . 1765 egj 
kűs Házatt epittetett az Fazakossánok [Csávás 
K K ; LLt]. 1778 Tudgyae a Tanú? Hogy 
. . . az Malaton hol volt, a Dési Fazakasok 
Verme és az éllen a Bokrok mellett az Árokra le 
menő ösvény hol lehetett ? | a Kérdet Fazakasok 
Vermére nem emlékezem [Dés; EHA] . 17821 
1784 : ada ment Galambadra\ bé szállót egy Gás-
pár nevü Fazakashoz [Mv ; Told. 29. — *MTj-
1787 a piatzon . . . Fazakasak és kenyér sŬtŐk 
szinnyek szomszédságokban levő lakó Ház [T>és\ 
EHA] . 1791 Talám ha Nsgodnakis ugy tettze-
nék, jo lenne Kolosváron bár tsak négy tisztesé-
ges kemcntzét tsináltatni ide a felső házakb(a). 
mert ezen a földön nintsen valamire való fazokos. 
de Kolosváron sok rendes kementzét láttam sok 
hellyen [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev]-
1802 Déák Péter Fazakasnak egy más k e m e n c e 

fel rakásáért 1 Rf 20 xr [Déva; Ks 120. 3/lJ-
1856 halt meg Tót István fazakos Tot Istvaa 
kis fiacskája 10 hetűs korában, petetses hidegbe11 

[Dés; R H A k 78]. 
Szk: szabados ~ 1658 Éltető Mihály 

bados fazakas. Szamosközi János Szabados 
fazakas [Zilah; EM X L I I I , 306]. 

2. Jelzői haszn-ban. 1759 az emiitett fazak^ 
atyafiak ő kglmek kívánságoknak kívánván s a ' 
tisfacialni el mentünk a megírt helyre 
DFaz. 21]. 1841 Én a mi Déés városában lév° 
nemes Fazakas Sírásó Társaságnak (így!) kÖz' 
vaksával választott dékánja [Dés; i.h. 40]. 

Szn. 1491 Tliomas fazakas [Dés; DLt 66J-
1554 Fazakas Menyharth [ K v ; Szám. ifi ' 
6, 29]. 1556/1558 Stephanus fazekas [ K v ; i u ' 
l /V. 114]. 1581 Az Kemenczet eskolaba ^eg 
Chynaltatúk Fazakas Boldisaral . . fyzettem n e ' 
ky f 1. d. 75 [ K v ; i.h. 3 / IV 13]. 1582 f o l y -
tattam megh az Tanacz liaznal mynd az kee 
kemencet attam fazakas Janosnak munkayba 
50 [ K v ; i.h. 3/V. 25]. 1594: zabados f a z e k f 

Fazekas Imreh egi fiaual [Somlyó Sz ; UC H^j3' 
5]. 1604 fazakos pal [Csekefva U UszT 77ţ. 
77b]. 1614 somliay fazekas Mihály [Kv 
I. 95]. 1619 giorsasagos Fazakas János al(ia)^ 
Lakatos Zeredaban* maroszekben lakó Zaba 
zekely [Berz. 8. 72/22. - *Nyárádszeredán]. 1&1' 
Somliay Fazakas mihali [ K v ; R D L I. 118]. 1623 
Menyhárt Balint alias Fazakas Balint* [Dés; 
350. - 'Egeresről (K) szökött és ide t e l e p e d 
jb]. 1629 fazakas Gaspar | be futa az Czik 
Fazakas Martonni [Mv; MvLt 290. 165b, 168W; 
1632: Kis fazakas Balas [ M v ; i.h. 75b]. 16& ' 
Fazakas Lörincz [Szentgyörgy Cs; BLt 3] I ^ 
mertem azt az Fazakas Istvánt ., akkor ' 
Fazakásoknák Dékányák vála [Mv MvLt 
44b]. 1652 Fazakas Georgy [Nagykapus 
GyU 109] | Fazokas Mihály . . Fazokas 
szolgai [Gyalu K ; GyU 116] | Fazokas Bah* 
[Szászfenes K ; GyU 120]. 1679: Joannes ^f1 

alias Fazekas de Dees nb [Dés ; Jk]. 1688 »» 
tinus Fazakas alias Tot* [Dés ; Jk. - *Két sorr 
alább ugyanőt Martinus T o t alias Fazakas-11 

írják] | Fazakas Thot Martonne* [Dés; J k 
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*Latin szövegben Anna Vitos Martini Tóth alias 
Fazakas cons.]. 1700; Nemzts Pronai István es 
Veres Fazakos Gjŏrgj Uramek [Ne; DobLev. 
1/49]. 1735 ; Fazakas Peter (20) zs [Szentegyed 
SzD; Wass]. 1740 Michael Csehi alias Fazekas. 
Franciscus Szabó alias Fazekas [Dés Jk]. 1747 
Fazakas Bartalyus [Kvh ; Bogáts 8 - 9 ] . 1751 
láttam Fazakas Ferencz Uramnit egy darabocska 
Cserefát [Szárhegy Cs; LLt Fasc 151]. 1781 
Koszti Istvanné Fazakas Susa (31) jb [A.cserná-
ton Hsz; HSzjP]. 1785 Simeon Fazakas Rátz 
jb [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 36b]. 1787 
Fazakos Veres Pista jb [Szásznyíres SzD; Ks 
73. 55 oszt. lev.]. 1794 : Szegődtette Simon 
István inassanak Fazakas I'erkőt [ K v ; KovC-
I^ev.]. 1806: Fazékas Getse Jánost [Dés; DLt 17/ 
1809hez vk]. 1823.ě Fazekas Nagy János [Dés; 
D U ] . 1824 Fazakas Miska (inas) [ K v ; CsCJk I. 
278b]. 1856 Fazakas Mihály [Dés; RHAk] . 

Hn. 1453 Fazakas ucza [ K v ; TTár 1882. 
538; Jakab, Oki. II, 727; KvTel. 44]. 1590 
Keotelwereo Petertul Kys fazakas vczaban veot-
te(m) 23 zal Jstrangot [ K v ; Szám. 4 /XIII ] . 
1Ö12: mely reteth my fazokas János Rethenek 
••• hyonk [Alparét SzD; KGy] . 1698 Fazakas 
béresen (!) (sz). Fazakas Bereczken ( ! ) (sz) [Fe-
ketelak SzD]. XVII. sz. v. Fazakas Aib(an) 
(sz) [Visa K]. 1700 Vinea Speciali Nomine Fa-
zakas Szŏlŏ apellata (sző) [Ne; EM X X X V I I I , 
225; ETF 58. 16], 1718jXVIII. sz. Az Fazakas 
kertye alatt (sz) [Sülelmed Sz]. 1730 : az Fazakas 
verem mellet (sz) [Nagyfalu Sz]. 1735 : Fazakas 
Uttzában [Mv]. 1741 : le a Fazakas Széna fŭviig. 
a Fazakos Tava hellyire [M.fráta K] . 1759 : A 
Fazakasok verménél (sz) [Alvinc A F ] | A ' Fazakas 
Kúttyában (sz) [Kutyfva AF]. 1762/1779 A 
Fazakas Rétben (k) [Nagypacal Sz]. 1773 a 
Fazakas v. Fazokas Uttzában [Szárhegy Cs]. 
1804: Fazakas-utca. Fazakasok mezejit [Dés; 
Dés; hn. 26]. 1854 a nyírbe a fazakasok mezején 
tul [A.jára TA]. 1864 : Fazakosok rétje (k) [Bh ; 
KHn 28]. - A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból 
valók. 

fazekascćli bresla olarilor; Töpferzunft. 1756: 
in an<no> 1756 die vero 21 mensis Junii a d<ési 
be)csületes nemes fazakas céh requisitiojár<a> 
az öreg és ifjú mesterek között fenfor<go> contro-
versiának eligazítására exmittáltatvá(n) compa-
reáltunk Fazakas Kováts Sámuel u<ram> őkglme 
házához [Dés; DFaz. 16]. 1757 (A) fenn emiitett 
fazakas céh praesentala egy <15ta> Julii 
1756 költ constitutiot [Dés; i.h. 18]. 1825: (A 
városi tanács) a' piatzi nagy Templom aloll — 
eddig árulni szokott Árosukat . a ' Templomán 
fellyül lévő ugy nevezett Kolosvári uttzában 
ţransferálni kívánta — a' minemüek — a’ más 
idegen Cehalistakkal edgyütt a' Tordai Fazekas 
Céh [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 1845 A Szöts 
és Fazakas Czéböl jőt be 2 ft [Dés; K v N J 31]. 

fazekasinasság ucenicie de olar; Töpferlehrings-
dienst. 1727 : Hallottuk Nyári Andrástól ez előtt 

égy nihány esztendővel hogy az őcse Nyári István 
. . . Járábaa Fazakas Inasságra adta volna magát, 
de most hol lakik Járábane, vagy másut nem tud-
gyuk [Szentmargita SzD; Ks 1 7 / L X X X I V . 1. -
aA.jára (TA) Erdély-szerte hordotta híres fazekas-
készítményeit. A járai hólyagos csuprot Apor 
Péter is említi. L. még Herepei: Ethn. L X X I I , 
606]. 

fazekaskorong disc de olar, roata olarului; 
Töpfer/Drehscheibe. 1745 Egj fazakas korong 
[Marossztkirály AF Told. 18]. 

fazekaslegény fazekassegéd; calfă de olar; Töp-
fergehilfe. 1629 Az fazakas legeni ados f. 6 d. 
- [ K v ; R D L I. 146]. 1637 : bè haita az az Olah 
Istuan az kapun, ezt az fogalj fazakas legent 
hasba(n) talala [Mv; MvLt 291. 102b]. 1837 
szoktak Várasunkba a' mesterséget annyira nem 
értő, és oly' tudatlan Fazakas Legények jönni — 
különösön Debretzenből, a' kik az ottan tanult 
a' tsupa pipa készítésen kívül egyébb Fazakas 
mivet nem tudnak [Zilah; ZFaz.]. 1866: if jú 
F'azakas Joseff Fazakas legény, remeket, bému-
tatja megvizsgálás végett [uo.; i.h.]. 

fazekasmester meşter-olar; Töpfermeister. 1570 
k. : mi elönkbe jöttenek vala az fazakas mesterek 
tudni illik az céh mester Fazakas Péter, Érdek 
Benedek, Fazakas Mátyás és Benedek, az több 
itt lakó fazakas mestereknek képiben az j ó inód 
és rendtartásért, akarván minekünk könyörgeni 

. . , hogy mi űnekik céhet engednénk tarta-
mok | minden fazakas mester az ü mesterségi-
ben hűn és igazán eljárjon | ha <valamely> fa-
zakas fazakasmesternek leány <át> házastársul 
magának venné az olyannak <kell> adni fél mes-
terséget [Dés,: DFaz. 6, 8 - 9 ] . 1759 nemes Déés 
városában lakó becsületes ifjú fazakasmesterek 
őkglmek Tktes Nemes Tanács gratiájából obti-
neált resolutiojok mellett hívának el bennünket 
béadott alázatos instantiájokban specificált hely-
re, hogy azon helyet az ő kglmek számokra ocu-
lálnók és felmérnők [Dés; i.h. 21]. 1839 : minden 
fazakas mester katlannyát ugy készítse hogy az 
megne gyuladhasson [Zilah; ZFaz.]. 1858: halt 
meg Székely Sámuel fazakas mester 64 éves ko-
rában vizkorságban [Dés; RHAk 95]. 

Szk: ifjú 1759 : nemes Déés városában lakó 
becsületes ifjú fazakasmesterek ökglmek Tktes 
Nemes Tanáts gratiajábol obtineált resolutiojok 
mellett hívának el bennünket béadott alázatos 
instantiájokban specificalt helyre, hogy azon he-
lyet az őkglmek számokra oculálnók és felmérnők 
[Dés; DFaz. 21]. 

Az i f j ú (f a z e k a s) m e s t e r e knek a z ö r e g e któl való 
elkülönítése már a legkorábbi dćsi íazekas-céhlevélben jelentke-
zik: 1570 k.. <Ezt> is végeztük egyenlő akaratból, hogy egy 
ifjú <m>esternek is egész terhet ne légyen szabad vinni [Dés; 
DFaz. 10]. — Néha az i f j ú f a z e k a s x n e s t e r e k r e 
ifjak összefoglaló megjelöléssel hivatkoznak [1. pl. DFaz. 
17. 1-on egy 1756. évi végzésben]. 

fazekas-mesterember meşter-olar; Töpfermeis-
ter. 1761 : közönséges Mázas edényeket külső 
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hellyeken lakó fazakas Mester emberek itten or-
szágos sokadalmakon kivűl ne arullyanak az In-
stansak praejudiciumara* [Torda; TJk V. 31. — 
aTi. a tordai fazakasokéra]. 7722; 20 Ianuarii Mi 
Zilah mező várossaban Lakó Fazakas mester 
emberek öszve gyülénk az tavallyi 1771dik esz-
tendöbéli Fö Chemesturam Szamosközi márton 
vram házához [Zilah; ZFaz.]. 1801 nigy fazakos 
mester ember tsináljon égy égy Kementzét [uo. ; 
i.h.]. 1831 Szabó Josef . . noha Czéhbeli Fa-
zokas mester ember el esett alapottya mian nem 
kapax hogy maga mühellyebe mesterseget foj -
tathassa hanem nékünk alább Írtaknak Kántoros 
Legenykeppen dolgozik, s ugy tartogattya Házát 
[Dés; DLt 1176]. 

íazekusiiicsterÁéy fazekasság; olărit; Töpferei. 
1681 Paszkul Dragota, Jovan Dragoj, Peter 
Dragojne Jobb. Fazekas mesterseggel szol-
gainak [Hátszeg H ; VhU 1 3 5 - 6 ] | Csorbona 
Mihók Fazokas mesterséget tanul | Fazekas 
mesterseggel szolgálo 2 [VhU 1 9 - 2 0 , 216]. 1737 
az Ak ő kglmek, engemet tulajdon olly dologért 
kivánnak p(ro)sequálni, kit is néhai edes Vram 
acquirált ., p(rae) tendál vánn Fazakas-
Mesterségliez kívántató mindennemű szerszámo-
kat [Dés; Jk 232]. 

fazekasiiiimkii fazekaskészítmény; produs de 
olŭrie; Töpferware. Irdengut. 1805 el romlada* 
zott Asztalas Üveges Lakatas és Fazakas munkák 
[A.jára T A ; BLt 9]. 

fuzekasmű 1. fazekasmesterség; olărit; Töp-
ferei. 1591 k. Nem tudom hogj ez Lukach' az 
Gereb feòlden neúekedet volna fel, hane(m) zellel 
vandorlott, fazakas myre, drabantsagra [UszT]. 

2. fazekaskészítmény/munka; produs de olă-
rie; Töpferware. Irdengut. 1837 : szoktak Vára-
sunkba a' mesterséget annyira nem értő, és oly' 
tudatlan Fazakas Legények jönni — különösön 
Debretzenből, a ' kik az ottan tanult a' tsupa pipa 
készítésen kivűl egyébb Fazakas mivet nem tud-
nak [Zilah; ZFaz.]. 

fazekas-műszer fazekasszerszám; unelte de olă-
rie; Töpferwerkzeug. 1629 Fazakas mwszer 
myuekkel Egiwt aestimaltuk tt f. 3 d. — [ K v ; 
R D L I. 146]. 

fnzeknsnć soţia olarului; Frau des Töpfers. 
1584 Lantos Georgne Ersebet vallia, mikor az 
betegsegh el wteotte volna fazakasnet oda Ieowe 
az vra az olahnewal, mert beteges volt az fazakas-
ne ez eleottis es az olahne giogitotta | Nem volt 
korsagos es betegseges ez fazakasne Annya, ez 
fazakasne sem volt ollian Niawallas hane(m) az 
betegseg huswet tayba(n) eset rea Orsolia Jstwan 
kowachne vallia, Ezt hallottam a' fazakasnetol, 
l o fiaim vg' tarchatok baratsagtokat ez vargane 
Anniawal, hogy ennekem fekete lewet Ada es vgv 
bolondita veszte megh, [ K v ; TJk IV/1. 218, 
IV/1. 218, 223]. 1631 : egiszer sokadalomkor egi 

korsot egj Desi Fazakasnetül pénz nekül uiue el 
[Mv; MvLt 290. 254b]. 

fazekasság fazekasmesterség; olărit; Töpferei* 
1652: Juhos János Fazekassagaual szolgál 
[Daróc K ; GyU 115]. 

fazekasszekér căruţa olarului; Töpferwageß-
1843: hármon az Ország utyára menvén egy o* 
menő fazakos Szeker (r)ől . . . leszedtek valam1 

Fazakokat [Bágyon T A ; KLev. Tőrők István 
(26) va l l j . 

íazekasszîn fazekas-árulószín; şopron pentſ11 

vînzarea produselor de o lăr ie ; Töpferschuppe0, 

1825: A Fazakas Szin A Szin elején 
Talpfáinak h(ossza) öszvesseges 6a [Dés; V " 
3. - a Ér t sd : ö l? ] . 

fazekcserép ciob de oa lă ; Topfscherbe. 17$' 
mive l ket ten menénk Dánnéval azon jószágé' 
hogy látók Szakács Mát tyás t , és Tála Js tv f 1 

áskálni el romlo t t fazék cserepet is látánk a & r 
a ketten, mel lyet Szakács Mát tyás k i hányt vaj* 
[A l to r j a Hsz ; Borb. I . Baka Istvánné Anna 
val l . ] | lá tám . . . hogy három Sustákot k i vet£ 
el romlo t t fazék Cserepet is, l á tám hogy k i , 
Mát tyás egy néhányat [ uo . ; i .h. Esztójkaa í1 ' 
val l . — aCsak így 1]. 

fazékcsináló. E szk-ban ; ín această construcţi®' 
xn dieser Wortkonstruktion: ~ korong fazék 
korong; roata olarului; Töpferscheibe. ; 
két fazék csináló korong [Szentbenedek $ z 

Ks 32. X X X V ] . 

fazékdarab ciob de oală ; Topfstück/scheſ^ 
1730: az földel edgyütt hány vala ki S z a k* t 
Máttyás, romlott fazék feneket, és darabo*^ 
[Altorja Hsz; Borb. I DánnéR provida vall-
aCsak így ! ] | az meg nevezett joszágon . P ^ 
találtak volt Szakács Máttyás, Tála Jsţ*^ 
áskálnak vala; Láttam azt is hogy Sok el roflu0 ^ 
mint egy ejteles Fazék darabokat hánt v .̂ js 
(így!) [uo.; i.h. Keresztes Mihály (14) pr°v l 

vall.]. 

fazékfenék fazékalj; fundul oalei; Topfb°^cS 
1730 az földel edgyütt hány vala ki \0t 
Máttyás, romlott fazék feneket, és darab® ^ 
[Altorja Hsz; Borb. I Dánnéa Provida (30) vaU-
aCsak így I]. 

n 
fazćkfenék-forma fazékfenékszerűség; tç\à' 

de fund de oală; A r t Topfboden. 1745 
bői csenalt fazak fenek formát . Adamfi ^ t 
hozot be az Ádám Tamás Fia [Ditró Cs» 
Litt. D Baiko Anna (12) vall.]. 

fazéklopó fazéktolvaj; hoţ de oale; 
1631 : halla(m) hogi Forrajne ereössen 
vala, hogj saklopo, kapozta, ing aly, f a z é k ^ 0 , 
tal, lopo | neked mondom utalatos te sak 
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mgh aly lopo, Fazék, korso, kapozta lopo [Mv; 
MvLt 290. 253b]. 

fazékszárasztó. E szk-ban; în această construc-
tie; in dieser Wortkonstruktion: ~ sztrűfa ' ?' 
1679 : Fazék szaraszto Sztrű fa [Uzdisztpéter 
K ; TL. Bajomi János inv. 57]. 

A szk utótagja talán az ?sztö†üfa elalaktalanodásával ke-
letkezhetett, és így a szk talán vmilyen köcsögtartó ágasfé-
'ére vonatkozhatik. 

fazék tartó pentru ţinerea oalelor; zum Topf-
halten dienend. Szk: ~ faalmdrium; dulap/ 
armariu de ţinut oale; hölzerner Schrank, hölzer-
ne Kredenz für Töpfe. 1801 : Édgy fazék tartó 
faalmárium [Mv; MvLt. Tóbiás Antal hagy. 5] 

~ polc fazékpolc; blidar; Topfbrett/gestell. 
1679 : Fazék tartó polcz, őszve szegezet deszkák-
ból nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
inv.]. 

iázik a-i fi frig; frieren. 1572 : My penygh hogj 
Jgon fazwnk wala Egi Baglya zena Melle Menenk 
A z zell eleoth [Nagymeregyó K ; K P 3 r. jb vall.]. 
1573: Anna nehaj Nagy dienesne Azt vallia hogj 
az Nagy Lwkachne haza eleot Latta az ferenchy 
Istwan fiachkaiat . . , Kerdette hol Jart mynt 
fázik [Kv ; TJk III/3. 190]. 1763 : midőn ott 
járna 's fáznék egy út mellett, egy haszontalan 
tökében tűzet talalt tenni hogy fŭttŏzzék [Udvar-
fva MT; Told. 44/15]. 7838 : Tordai Nagy Sára 
aszszony a' kopatz kö katedrára ajándékozott 
egy darab sárga moldon posztot, hogy a' Papok 
kezeik ne fázzanak [Hagymásbodon M T ; Ekl. 
könyve]. 7847 Tegnap estve 6 órakor megérke-
zett Györgyi, —- alig engedtem nékie annyi időt, 
hogy megfűttőzzék, mert szegény rendkívül fá-
2ik, és didereg vala . . . , legott vissza kergettem 
a’ Teleki udvarba [ K v ; Pk 7]. 

ſ&zsilip stăvilar/zăgaz de lemn; Holzschleuse. 
1793; az Mlgos Sándor Mozesne Aszszony Tisz-
tyei töb 20 ölnyire (így I) a gátat fa Silipeken . . . 
az nagy és drága Udvar ház fundamentoma tö-
viben emeltek az vizet, és félő hogy annak csepe-
gése nagy kárt okozhat az egész udvar házak-
ban [Kisrápolt I I ; JHb X X X I / 3 6 ] . 

fcba 1. felba 

fcbris láz; febră; Fieber. 1729 : A Leánjkám 
éppen el fogy az mindennapi csudálatos febrisben, 
annak Mája és Lépe fáj . . . Tudja I(ste)n micsoda 
febris ez, mert eszt à Doctorok ne(m) tudgják 
orvosolni . . Az illyen hideglelésnek neme, bŏ j -
teléssel és Imádcsággal; ne(m) chiniai (1) porokkal 
es essentiakkal ŭzettethetik ki [Almakerék NK ; 
KJMÍSS.]. 

februárius, február februarie; Február. 1558 : 
Mykor Irnanak 1558 esztendőben, februarinsnak 
5 Napian valaztattam vala az Nagy 
banyay arany kamoranak Meg visitalasara [Nsz; 

MKsz 1896. 294]. 1589 wzŏgŏs Zent Peter Nap-
yan, ky februariusnak 22 napyan volt 1589 ez-
tendòbe [Szamosfva K ; JHbK LVII/40]. 1649 
Februárius 4 napjan regei . . . mult ki az öregh 
Hermán Matthias sogor az Világból [ K v ; Aszt-
CJk 87a]. 1766 : Szilágy Csehben . . . Februarius-
nak 13dik napján Ettzakának idején Országos 
Sokadalom alkalmatosságával . Székelly János 
nevű Jobbágyát . . kicsoda adoreálta ? [KSz ; 
B f R 104/2 vk]. 1791 a Fel Fogadot Johakot . . . 
Februariusb(an) hajtották haza . . . hagj számban 
adják Széplakraa [F.kápolna K K ; SLt Tolán 
Kosztin (36) vall. — aKüküllőszéplak K K ] . 1806 
Fébruarius 11a Hamvas Szereda volt . . . nem 
igen jo kedvem volt, a Fársáng után busultam 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 350]. 1827 : 
Anno 1827ben 5dik Februárius napján tartatott 
Egész Czéh Gyűlésében határoztatott hogy 
az Remek Kementzét nëm egjebbűt hanem az 
Czéh mester házánál Vagy ahol az Czéh mester 
meg engedi Rakja fela [ZFaz. — aTi. a remekező 
fazekaslegény]. 1833 a' Nemes Aranyos Széki 
Törvényes Derék Széken Kövenden az 1834k 
Eszt(endő)b(en) Február lső napján kimondott 
Választó Határozás [Borb. I] . 1851 ha te bé 
jŏnél az ínnepre jó lenne Januárius vagy Februá-
rius derekán ugyanis haza kel menni a' turot ret-
ket ugorkát a' fejér hétbe kel ki adnunk [ K v ; 
Pk 6]. 1871 : Februárius 14-n kebli tanácsi gyűlés 
tartatott [M.bikal K ; RAk 287]. 

februáriusi, februári de/din februarie; von/für 
Február. 1824 6dik februári komédiára 1 Rf 
30 xr [ K v ; Pk 5]. 1834 A Februáriusi Praeben-
dajettis (!) kínoznak mind a béresek mind a fa-
lusiak [F.zsuk K ; SLt évr. — Deák Ferenc P. 
Horváth Ferenchez]. 

fccscpés locsogás; flecŭrealŭ ; Geschwätz. 1806 
ki mentem az Ászszonyok közzé és ot ültem 8-ig, 
a fetsegésért meg pirongattak [Dés; Ks 87 Kornis 
Mihály naplója 323]. 

fecsegő 1. locsogó; flecar; schwatzend. 1732: 
Méltóztassék az Vr a Mgs Aszony(na)k az iránt 
az minden gonosságal dorbčzolo csácsogo, 
fecsegő . . . maga betsŭletet más jámborok bes-
telenitesevel nevelő hunczfut Ferkörol irt Levele-
met meg olvasni [TK1 Cseh Benjámin Teleki 
Ádámhoz]. 1808 : nem bajos a’ hig eszű, és fetsegŏ 
Magyarok (na) k betsŭleteket rontani [KJ] . 

2. nyelveskedő, nyelvelő; bun de gurä, l imbut; 
keifend. 1814 Rusz Pétert egy fetsegő lutskos 
szájú Embernek vallattoma Rusz Péter egy igen 
szabad szájú, fetsegő Ember, sött nem tsak, ha 
nem éktelen káromkodo is, a’ ki minden tartosz-
kodás nélkült minden szentségek ellen debacliál 
[Letka SzD; T S D ; 4. aIgy, vallottam h.]. 

fecske rîndunică; Scliwalbe. 7690 Ki ki mind 
az ő útára indul . . . még az esztrág is az égben 
megismeri az ő idejét, az gerlicze, az daru, az 
fecske tudják mikor el kell menni [VassGy 114]. 
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1725 Jó szivei magamis Kigyelmedet Szamos-
falván megh látogattam vólna, de én a' té-
len . . . ollyan . gyenge erővel voltam, hogy 
az udvarrolis ritkán léptem ki. Talám Isten a' 
Fetskék haza jŏvetelivel, valamivel job egességet 
szolgáltat, reménlem, hogy kigyelmedet akkor 
meg látogathatom [O.fenes K ; Ks Mikola László 
lev.]. 

An. 1755 edgy Szép fetske nevű fekete ŏt 
esztendős Metczetlen Lovat valami Sebbe való 
óráért . . . ada [Gernyeszeg M T ; TGsz 35]. 1837 
6-a Junii rúgattam meg a^Fetskét [HSzj 178]. 

Hu. 1719 A Fecske Mái farkánál [Vaja M T ; 
EHA]. 1732 Sylvae vulgo Fecske Erdeje nun-
cupatae [Kajántó K ; EHA]. 1794 a Fetske mái 
farkánn [Vaja MT EHA]. 

fecskecseţ|lyes fecskefark alakú, fecskefarkú ; 
ín coadŭ de rîndunică; schwalbenschwanzför-
mig. 1752 A ' Farkas Völgyben le nyúló fetske 
tseglyes föld (sz) [Komjátszeg T A ; EHA]. 

fecskefark fecskefark alakú földdarab; bucată 
de pámînt in formă de coadă de rîndunică; schwal-
benscliwanzförmiges Feldstück. 1779 ezen Rétet 
hoszszuságára a Szent Laszlai határon ezen Rétért 
tserében adott 64 királlyi öli hoszszuságu rétnek 
lioszszuságához alkalmaztatván a fetske <far>kait 
és kŏzepin lévő bölykős Szélességét a keskenyi-
hez alkalmaztatv(án) applicálván lészen keresztül 
mérve tsak 6. királlyi öli [Msz; Sár.]. 1780 A 
Gŏtsi Szöllŏ Fŏn lévő Fiatalos Erdő . . Négy 
Táblákra fel osztatott Negyedik Tábla 
egy Darabotska Fetske Farkával superálja az 
50. K. ŏlŏt [Harasztkerék M T ; Told. 86 Conscr. 
13]. 1783 az Ajj-Erdŏben levő Táblának Fetske 
farka, vagyis alsó és kissebb része, az osztáljnak 
alkalmatosabb voltáért szakasztassék el a' Felső 
nagyobb résztől a’ Fecske Faroknak ebből 
k i k e l l szakadni [Told. 25]. 

Hn. 1795/1807 Az Ország uttyán tull a' Fetske 
Farkba (sz) [Kispetri K ; EHA]. 1839 Fetske 
fark nevezetű hellyen (sz) [Bordos U ; EHA], 
1823 A Fetske Farkban (sz) [Keszü K ; EHA]. 

fecskefarkas fecskefarkú, fecskefarkszerű; ín 
coadă de rîndunică; schwalbenschwanzförmig. 
1754 : inneső ( !) vége fetske forkosa | égy darab 
fetske farkas [Dés; Ref. egyh. It. Conscr. aTi. 
a" földnek]. 

fecskefarkasan fecskefarkszerűen, fecskefarkú-
lag; ín coadă de rîndunică; schwalbenschwanz-
förmig. 1832 ez is csak fetske farkasan meheta 

[Dés; DLt 541. aTi. a kerítés]. 

fecskefark-kütćs gerendakötés-fajta; îmbinare 
ín coadă de rîndunică; Verschwalbung. 1832 
Fetske fark kötés tétetett fel [Dés; DLt 983 
hídépítésre von. ]. 

fecskefarkú I. mn fecskefark alakú; ín formă 
de coadă de rîndunică; schwalbenschwanzförmig. 

1728 A Nagy uton egj fenekes föld, fecske farkú 
[Uzon Hsz]. 1816 A legg Alsó Nagy Berek .;• 
a' Felső-végin Fetske Farkú hegyességgel rugvan 

Kaszálójára . . . Két Figurába méretett meg 
[Radnótfája MT; Born. G. IV. 17]. 

Szk: ~ búzaföld. 1757 : egy Fetske Farkú Ĵ  
buza föld [Szentmihály Cs; Sándor conscr.] * 
~ cafrang. 1697 : kordovany bőrrel megbörŏzöt 
fecske farkú czafrangot, mellyet ez üdö szerin 
marha hajtó czafrangnak hinak [HSzj marh t̂ 
hajtó-cafrang al.]. 1759 : Egy szederjes s Angbal 

posztora arany fonallal és szkofiummal gazdag00 

ki varrott fecske farkú magyaros czafrangot 
TSb 7] * ~ föld. 1660 : Az Kereszt fan kim* 
vagion egy feczke farkú földem [Kászonimp®ſ' 
f v a ; BLt]. 1690/X VIII. sz. köz. Kis To mel|et 

való föld . . . Alol rajta fetske farkú föld [M-fo| 
dorháza K ; RLt 1]. 1766 : Seregelly majbau egj 
darab két ágú vagj fetske farkú föld (sz) [Backa| 
madaras MT] 1853: Nagy szoporban a’ Pata 

útra rugó, vége fecske farkú föld [ K v ; KmULe^ 
4] * ~ hely 1836 : a' Tserére jár véggel egy Fetsk 
farkú parlag sovány hely [Makfva M T ; 
2. I X . B . 1] * ~ kaszáló. 1786: a ' Gerebened 
ut hoszszába egy kis fetske farkú Kaszáló , 
bánd MT] * ~ lábacska-föld. 1788 : Vagyon a 

Köblös László ur udvara felett való Hegyen kiV^ 
fetske farkú Lábatska Főid [Melegföldvár S ^ ' 
SLt X L I ] * ~ lóding. 1710 Egj regi 
szkofium ezüst, arannyal merőn varrott fetj . 
farkú loding, Tarsoly [Told. 19] ~ oldal. 174*Ö 
Ezen Revellŏbeli, es fel járó fecske farku vCí^ 
fényés oldalon Situált földeket le írván fordulta0 

viszsza az észkas oldalra [Szentbenedek MT] ţ 
~ szántóföld. 1625/1680 : A ' Fetske Farku Szán1 

Föld (sz) [Vajdasztiván MT] ~ szántóföld^. 
1722/1814 : Az ország uttya és a ' . . . Lonai P*; f 
között egy Darabotska Fetske farku Cir& 
három köblös Szántó Főldetske hagyattatott ^ 
Reformata Ecclesia számára [Kisjenő SzD; b ^ 
1] * ~ szőlő. 1706 Az Fetske farku 
[Szentháromság MT] * - szőlõcske. 1759 e|;. 
kis Fecske Farku szölöcske [Backamadaras 1 

JHbB Fasc. B. 2]. 

Hn. 1716 a halas Tó völgyében Fecske fark' 
nevü földben (sz) [Nagyercse MT]. 1729 a' 
farku főldnéll (sz) [Bonyha K K ] . 1740 : az Mavii 
völgyenek berczen vagyon egy fecske farku † 
nemes föld [Csekelaka AF]. 1744 Az Fetske fa* 
főidben (sz) [Dés]. 1792 A Fetske farku fola 

nél (sz) [Jásfva U]. 
II. fn fecskefark alakú határrész neve; • 

unei părţi de hotar ín formă de coadă de rîndun 
Naine eines schwalbenschwanzförmigen Dor* j, 
teils. Hn. 1775 A Fecske farkuban [Szentbe** j 
MT]. 1826 A Fetske farku 25 1/2 vékás l ) 
[Mezőbánd MT]. 1831 A Fetske Farkuba V 
[Szentháromság MT]. 1850 A ' nyiren a' 
farku szomszédja Északról a' Ditro felé 111 

ország ut [Szárhegy Cs]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból 
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fccskcfarkŭan fecskefark alakúan/szerűen; ín coa-
da de rîndunică; schwalbenschwanzförmig. 1674 
az negyedik nyil ige(n) felette keskeny, s Fecske 
farkuan terminalodik [Mocs K ; JHbK XXV/9] . 

tecskefarkúlag fecskefark alakúan/szerűen ; ín 
eoadă de rîndunică; schwalbenschwanzförmig. 
1693: Az Ungjb(an) (sz) ( : melly Sz Benedek 
fele meg jen veggel fecske farkulag : ) [Elekes A F ; 
EHA]. 1696 szántó főid feczke farkulagh 
megyen vala elé az árok parton [Sszgy; LLt]. 
1721 : A liegyrol fecske farkulag jo be a berekre 
veggel* [Keresed T A ; EHA. — aTi. egy föld]. 
1723 Ajándékoza (egy darab területet) kes-
kenyen fecske farkulogh elszakasztván ki hatá-
roztatván [Doboka; TGsz 51]. 1746 A Felső 
Ton fellyül lévő észkat fel méretvén a sza-
kadásoknál el kezdvén kifelé fetske farkulag fél 
kőtél | egy darabatska fetske farkulag marad osz-
tatlan a B(áró) Ur(a)k közöt | egy fetske farkulag 
maradott Dombas hellyet fel mérvén hoszszassága 
fellyül felől tizen egy kötél [Mezőbodon T A ; JHb 
XI/22. 8, 10]. 1778: Ezen Erdőnek . . . vége fetske 
farkulag be nyúlik a' mezőre [Nagyercse MT; 
Told. 79]. 1797 Észak felöl fetske farkulag, 
vagy triánguláris figura módra rug-ki a' Tordai 
Útba [Ajtón K ; CU]. 1806 : (Egy föld) Maros 
felöl valo széle Fetske farkulag rúgván bellyebb 
Ernye felé [Nagyernye MT; EHA]. 1850 a' 
gűbü vagy a' régi vizfollyás mentibe Fetskefarku-
lag rug ki (sz) [Balavásár K K ; Hr]. 

fecskefonal aranka; cuscuţă; Filzkraut, Teu-
felszwirn. 1672 k. fecske fonal Cuscuta. Filtz-
kraut [PPG1]. 

fecskendező de stropit/spriţuit; Spritz-. 1816 
Egy fetskendező Csont eszkőz [Varsolc Sz; Born. 
IV. 41. Bornemisza Krisztina conscr.]. 

fceskeorrú ? hegyes orrú; cu nas ascuţit; spitz-
nasig. 1799 ; Kantza Tsiko fetske orrú, barna 
szŏrŭ, szárlábu, a’ homlokán egy kis fejér tsillag 
[DLt nyomt.]. 1805 kisded fetske oru Kantza 
Ló [DLt ua.]. 

fecskeszőrű 1807 : barna fetske-szŏrŭ idei 
iffiu piros pej csikós Kantza [DLt 603 nyomt.]. 

fed, föd 1. tetővel lát e l ; a acoperi; mit Dacli 
versehen, zudecken. 1573 (Molnár Mate) myert 
hogi Nem Iol fetteh az hazat, mégis tartozék 
eccher lóban meg fedny es Mégis pozmalny (!) 
[Kv; TJk III/3. 274]. 1633 mikor az en liaza-
matt fedik vala, Zabo Jacabne hatra jött 
a kertbe [Mv; MvLt 290. 122a]. 1729 A ’ . 
csűrös kerten alól . . vagyon az . majorház 
pitvarával kamarájával edgyŭtt szalmával fedve 
[Buza SzD; JHb V/2]. 1801 Egy méhes kert 
körül Sendellyel födve [HSzj méheskert al.]. 1839 
A' Nagy Tanya Gyékénnyel a két Pajta venikével 
fedve [Tasnád Sz; MkG]. 

Szk ; asztag 1840 Oroszfalua Marliás-
sai rosz szénát hoztak a Motsárbol ide asztag 

fedni [Görgény MT ; Born. G. X X I V b . - aMT] 
boglya ~ni. 1789 Somlyorol hozattam 28. kötés 
Szalmát búgja födni [Csíkszereda; UszLt XIII . 
97] kert ~ni. 1759/ 1779 ; 3 Szekernyi Izik 
. . . Kert fedni valo [Zaránd m. ; CU]. 1841: 
Orsovaa Marhássai tövissét hordottak kert fedni 
Gyalogossai kertet fedtek [Görgény M T ; Born. 
G. X X I V b . - aMT]. 1878 : kert fedni [Etéd 
U NkF] lésza ~ni. 1597 sokat hordottúnk 
az baromnakis leza fednys bennea hogi semmi 
egiebre io nem wolt [ K v ; TJk V/ l . 140. — aTi. 
a tűzvész és egér miatt tönkrement asztagból] 
~n í való cserép. 1728 Fedni való Cserepet Te-
kintetes Nótárius Uram parancsolattyábol fel 
Csernátonia Szekeres administralt [HSzj cserép 
al. - aHsz]. 

2. elföldel; a îngropa, a acoperi cu pămînt; 
mit Erde zudecken. 1836 A Szŏllŏ nem fedŏdŏtt 
még egészszen el, azt most is fedik, ha több hó 
’s nagyobb fagyás nem leszsz, még nem ártott 
eddig elö a’ fájának [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár 
lev.]. 1839 : Bőlkénya . . . Gyalagassai a Gőr-
gényi szőllőt metszik fedik [Görgény M T ; Born. 
G. XXIVb . - aK]. 1840 Petelea . . . Gyala-
gassai . . . a Görgényi szöllöt mettzették és fedték 
[uo.,; i.h. - aMT]. 

fedd 1, szid; a certa/ocări; scliimpfen, schelten. 
1570 Annak wtanna valo Ideoben hogy ez valló 
megh Ertetthe volna hogy Zabo Ianoshoz Thart 
Aztal tartasra az Trombitás egykor zora fogya 
az Trombitást Es feddy volt hogy Ne Járna oda 
[ K v ; TJk III/2. 33]. 1589 Az Nenem Matias 
deakne ereossen feddet Irte hogi valami buzat 
adot Matias deák János kouaeznak [Dés; DLt 
226]. 1603 az zolgait feddötte hogi oda a fele 
marhat ne hozzanak sémit | Egi Zolgaia wala 
aznak Jutót wolt egi bennea aztis Jgen fedötte 
[UszT 17/21, 24. - aTi. a disznóból]. 1633 
mikor Kerekes Szabó Istvánné az leányát Szabó 
Jakabnét dorgálta és feddette volna némely fes-
lett erkölcséről, azt mondotta az anyjának, de 
hallgass, anya, mert te is nem voltál jobb énná-
lamnál [Mv; MvLt 290. 120a -8b átírásban!]. 
1801 S midőn . . . az fogadoban valo nagy lár-
máért a Béres Birot a Kortsomáros feddette 
volna, maga az Béres Biro Ugrót az Exponnes 
Kortsomáros haiában tsaknem minden ok nélkŭlt 
[Kajántó K ; ÁLt FiscLt]. 

2. dorgál; a dojeni; rügen, tadeln. 1583 : Er-
sebet Dobo Thamasne valia Theòlcheres 
Vinczet égikor feddem vala hog Rengeo 
Annát keoltseggel tarthia Mert lewelet(is) eo valtot 
Neky, Ne mywelne Azt mert Nem l o zemely 
Volna, Monda Vincze, No edes Anyám eòreòmest 
el vezy a' Neotelen legeny amit Neki Adnak 
[ K v ; TJk IV/1. 187]. 

Szk ~ reá. 1583 : Kakas Andrasne, Es Sarlay 
Miklos deakne valliak Egzer Megien hozza 
(így!) Gergely kowachne, es Inthik volt arra 
hogy meg Bekelliek Balas kowachnewal mit ze-
gienkednek, Erre azt mondotta Gergel kowachne, 
No No Azzoniom mit feddesz en Ream, Mynem 
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en bwneóm hog kendy Ianos az (!) Izente volna 
az leantol Balas kowachnenak hog ha meg Vesz-
tette volnaa giogithana megh [ K v ; i.h. 150. — 
aTi. közösülés rendjén a nemiszervét] -X- ~ róla/ 
vmirõl. 1570 : Jwlia Zabo Gergelne. . . vallya, hogy 
Ew seiny Latot dolgot Nem Thwd Mondany, 
hallót sok semmyre kelleo dolgot feleolek feddette 
Mindenyketa rola de Nem fogattak [ K v ; TJk 
III/2. 36. — aTi. Zabo Janosnet és Eotthues v. 
Trombitás Demetert]. 1597 : En mind azon altal 
Zaz Jánost eligge fedettem dorgaltam Rolla [Dés/ 
Néma S z D ; SLt BC. 7]. 1631 : Annak utána is 
feddettem róla, hogyha az céhban megtudják, 
bizony onnét is kiűzik [Mv; MvLt 290. 44b—8a 
átírásban 1]. 1751 : Látván Vandornak rendetlen 
dolgait kiáltozásit, szüntelen intették bestelen 
szavairól feddették [Balázstelke K K ; IB] . 

3. veszekedik; a se certa; streiten, zanken. 
1573 Balint Eotthues Balas fia Azt vallia hity 
vtan, hogy Mikoron Thordan eggywt volna az 
zokadalomba az Azzonia kalachsiteone Satoraban, 
Egi Nemes Ember giolchot vit oda es az azzonya-
wal Meg Merette, Azomba oda Ieot puskarneis, 
Mond az azzonianak . . . ha Jámbor leottel volna 
Meg ne(m) Merted volna ed hamis vagy es hamis 
zingel Mers Mond az azzonia puskarnenak vyd 
ely Innét giolchodat Ne fediel It Ne hatalmas-
kodial Sátoromon [ K v ; TJk III/3. 267a]. 

Szk ~ vkiveljellen. 1570 : Kalmar Marton, 
Ezt vallya hogy azkor otth nem volt mykor 
fodor Janosne az egyhazfyay ellen feddet, De 
azt Twgia hogi Jgen haborgo es Beketelen, Ewe-
leis (l) feddet haborgot [ K v ; TJk III/2. 77]. 
1573 Hermán Iacab Azt vallia hogi Nemely 
Nap az piachon feddenek volt egmassal [ K v ; 
TJk III/3. 261]. 

feddés 1. civódás, veszekedés; ceartă, sfadă; 
Wortstreit, Zank. 1570 Matthias Lakatos peter 
zolgaya, hithy zerent vallya hogy hallotta zeoch 
peterne es zigarto Gĕrgnek az vehan zaygottak 
egy massal, De eo nem erthet semmyt benne, 
Minth zydalmaztak egy Masth, hallotta hogy 
valamy eb vegetli volt az feddes keoztek [ K v ; 
TJk III/2. 74a]. 1629 immár elezendesedet vala 
a’ feddes hanem ezt halla(m) Boros Istuan tul 
hogj monda Kadar Janosnak, hogi ugi megh 
verlek lilék esse lilék kurua hogj soha nem dor-
gálsz teöbbett [ M v ; MvLt 290. 183]. 

2. dorgálás; do jană ; Rüge. 1597 Az Romay 
Czaszar kowety poppel Adam es Pető Martony 
ez May Nap Jwdtenek keso ostwerre be wrunktwl w 
felsigitwl megh wolt Erossen parancholwa hogy 
Mindenekbwl waloban Gazdalkogganak Nagoknak 
Semmibwl foghatkozass ne legien mind aszón 
altaly aszmint lehetet wolna waltig kemeledtwk 
(!) wgy Annyra hogy Mindniaian Nagy feddi-
teket szenŭedtwnk az Nymet konyha Mesterek-
twl es Zakacszoktwl Mert Apronkint adtwk nekik 
asz mit kertek [Kv ; Szám. 7 /XIV. 14 Th. Masass 
sp kezével]. 1759 Innen a' Péterlaki Pópa ha-
talmas feddéseket 's intéseket ada a' nép eleibe : 
— kiószolván a’ nép a' Beszerikából, sokan el-

ronták pipájokat elhányták Tabákjokat [Her-
mányi, EDem. 322]. 

3. zúgolódás; mormăire, bombănire; Murreti. 
1569 hallotta ezt, hogy János deak ezt Monta 
Wicey János vramnak hogy te Vicey János JgeI1 

kerengez Az haló eleot egzer rea keryttettelek 
vala, Azonban Az keobelere Mutat, es Mond 
hogy Byzon esmet rea kerytlek az halóra ewel 
A sentenciawal hallotta eztys hogy János 
deak nagy feddessel ment volna el, de ne(m) 
ertliette Mit Mondót [ K v ; TJk III/2. 172b]. 

feddésképpen dorgaiasképpen; ca dojană ; ta-
delnd. 1570 : Mongya megh az hat zaz for intbot 
howa Theotte . . . azt Montlia hogy Ely az Jstefl 
hogy Nala vagion Az Azzonnal en Nem Theottefl1 

sohowa, Az ázzon penigh feyenel al wolt, hogy 
azt hallotta az ázzon Neky zolt zaswl zokat Be-
zellet neky vgian feddeskeppen [ K v ; TJk lH/2-
130]. 

feddhetetlen erkölcsileg kifogástalan; fără pat& 
ireproşabil; unbescholten. 1784 : arra vigyázta(m) 
hogy fedhetetlen lelkem ismérete légyen minő 
Isten, s mind pedig az emberek előtt [Benceuc 

H ; BK. Bara Ferenc lev..]. 1789 fegyhetetleü 
életű Emberek [Dés; DLt] . 1816: miltoztassi* 
Nagyságod magais a' dologba bele tekinti m • 
ne hogy jövendöben azt mondhassa valaki: hogy 
talám két felé Sántikáltam; Az én fegylietetleü 
jo lelki esméretem engemet attól eddig elö meg' 
mentett, és bizonyossá tészem Nagysagtokotis 
arról, hogy ezt nem tselekszem [Mv; KsMiss-
I Id. V. Filep József lev.]. 

feddik 1. civakodik, veszekedik; a se certa/ 
sfădi; zanken, streiten. 1570 Cristina Kadar 
Peterne, Azt vallya hogy hallotta zabo MykloS" 
netwl Betegh agyabol azt Mongia volt Iso AmbruZ" 
nenak, hogy feddyk volt vele [ K v ; TJk IV-r ' 
71, 196]. 1573 Anna Zeoch Andrasne al(ia)* 
fenkes, hity vtan ezt vallia hogi hitta Sato" 
raba puskarne fedyk volt vele myre mywelt ( 
vona azt, hogi kalachsitenet chigannak Monta 
volna [ K v ; TJk III/3. 154, 268]. 1574 : Vxot 

János Azt vallia, Lattha hogi Adam SarosoU 
Nagy dwlwa fwa (!) Ment haza, Es otth E r e o s ^ 
zitkozodot hazaban . . . , vegre Nemykor ky I e° r 
. . . Es Ment . . . az thwlso zerre valamy veztej? 
wleo Emberekhez es zydia volt esselele 
Ágostonnak, Azkor vĕtte eo ezeben hogi az Eleoty 
Ágostonra haragwt es feddik volt hazaban 
i.h. 345]. 1586 : Orsolia Chiszar Bertalan (így j. 
vallia . . . Immár el vittek vala haza Leorincze 
. . . , es lakatos Janossal feddik vala [ K v ; TJ 
IV/1. 546]. 1597 : mas nap hozza(m) ieowe & 
azzony ereossen feddek hogi miért tanachlotta^ 
rea az vrat s miért adok az bolond thot best 
kúrwa fiagebnek tanachot [ K v ; TJk VI/1. 

2. ~ reá kb. rápirít/szól; a se răsti la 
jn abkanzeln, anfahren. 1570 Racz Agotha, ^ 
vallya hogy Zanta Cristina Eccher t 
Janosne hazatwl egy Mozart es egy on Tha 
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I^opot volt, . . . Kadas Janosne hozzaja Ment 
volt az Cristinahoz Es az Annya es az vrali eleot 
Tagatta volt megh . . Az vra feddyk volt Rea 
Érette, Es az vranak vgian zemebe Montha hogi 
hyrewel volt | Sophia nehay ceob Janosne . . . 
vallya, . . . feddyk volt rea Hozne Myert hogi 
megh tagattad teolem az pénzt lam az te ládá-
ban (!) talaltam megh [ K v ; TJk III /2. 32, 146, 
206]. 1598 Eyel halla(m) hogy az menesloúakoth 
meg kergetek, Regei ki menek hat megh holt 
egy bennek el Indulek az Vere(n) es az Olah An-
talne fiaj kertihez v y m az niomot, Abban pedigh 
az kertbe(n) az sariút megh vették volt az J(nctus)-
°k. es fedde(m) úala az Alperesre, ne(m) tagada 
az kergetest, chak hogy azt mo(n)da akkor megh 
ue(m) serwlt, de Azt ne(in) yzte [UszT 13/63]. 
1633 kerdem mit keres elsőbe azt mo(n)da 
• • • hogi fel fele valo dolgara ment volt az Malom 
ala, en feddem rea hogy ott ne jario(n) mert nincz 
nekj ott semmi jaroia [Mv; MvLt 290. 115bj. 

feddő dorgáló; dojenitor; rügend. 1854 : ta-
nítónk feddő hangon figyelmeztetett, hogy 
a szolgafiú'a a mi kevés időt kötelessége meg-
enged tanulásra s nem ledérségre fordítja, mi 
pedig drága időnket ellesbeljük [ŰjfE 100. - "Kö-
rösi Csoma Sándor]. 

íeddődćs civódás, veszekedés; ceartă; Zank. 
1572 Ĕ' Zabo lazlone Azt vallia hogi Zok egymasra 
valo feddeodeseket halott a Zeoch Benedekne e s 
párta zeowe katalin keozet de gongia Nem volt 
reyaiok | Magdolna Istwan deakne, Azt vallia hogy 
hallotta Zeoch Benedekne parta Zeowĕ katalint 
hat a Mege (1) Bestie kwrwanak zytta . . . Io 
Swltnekis Monta, Zaswl teob feddëdeseis volt 
de Nem Értette [ K v ; TJk. III /3. 1 8 - 9 ] . 1573 
Anna Boregeteo Matene Azt vallia hogi eo seinyt 
ne(m) hallót agoston es fekete kato keozet valo 
feddeodesbe [ K v ; i.h. 86]. 1632 eze(n) közbe(n) 
megh kette(n) ot feddódenek en el menek dol-
go(m)ra es vizet meritek, az v d ó alat mint ue-
geztek el feddódeseket en nem tudo(m) mert 
az viznek Zugasa iniat ne(m) hallotta(m) [Mv; 
MvLt 290. 103a]. 

feddődik I. civódik, veszekedik; a se certa; 
sich zanken, streiten. 1568 : Kappa Mihalne . . . 
latta hogy egy pénz ara borért fedődnek volt, 
es az chyaplar meg atta, neky [ K v ; 'TJk III/1. 
239]. 1572 Sofia nehay ferge Lwkachne Azt 
vallia hogy . . . Zeoch Benedekne az kamaraba 
arwl, Zokzor volt panazolkodas rea hogi 
Nem vysel gondot az vyz foliasra, latta aztis 
hogi Eomaga Marhaiatis vyzbeol veotte fely ky 
myat hallóta hogy eleget feddeodet zytkozodot 
De senkyt ne(m) Newezet [ K v ; T J k III/3. 18]. 
1591 Zilasi Mihalne Jlona azzoni . . . vallia 
Latam hogi fenesi Marton, es Borbeli Balint 
egimas keozt feddeodnek vala, de en nem ertliet-
tem az zitkot, mint zittak egimast [ K v ; TJk 
V/l . 80]. 1603: peterfi Lukaczj fedődet s mon-
dotta aztis hogy az ö Eletire ne wigienek a fe-

le diznot se egieb dult marhat [UszT 17/21. Gagy 
georfi pal lo fw Ember vall,], 1605: Fabian Pa-
lek feddődnek vala az Anyaúal [i.h. 19/38]. 1629: 
En feddeődem velle hogy nem remellettem volna 
teolle s nemis veszem jo neue(n) hogy igy ingerli® 
az leant gyalazattyara [ K v ; TJk VII/3. 148. -
aTi. Cliyomofai Istuan]. 1631 : halla(m) hogi fed-
deödnek, de immár az szitkozodas megh lett 
volt keözeöttük [Mv; MvLt 290. 253b]. 1638 
Hallottam hogj Czikor Giörgine es Lakatos Giörgj-
ne feddődnek vala egj massal [Mv ; i.h. 167b]. 
1656 : latta(m) Csiszer Ferenczet, mjkor oda iőt 
akkoris reszegen iőt oda-s-igen fedődőt [Szent-
györgy Cs; BLt 3]. 

Szk ~ vkin. 1716 ott valának mind Vég 
András mind Júlia Aszony, mü eleget födődénk 
becsületes emberek Vég Andráson, de ő tsak 
azt mondá hogy nem illeti semmi őket [F.cser-
uáton Hsz ; HSzjP Kováts György (60) nb vall.]. 

2. dorgál; a dojeni; rügen. 1602 Keomywes 
Mihalne zolgaloya Katha vallya hogy eo nem 
tudgya ky nitotta fel az ladat ezt gyakorta hal-
lotta hogv feddeodeot Salane [ K v ; T J k VI/1. 
598]. 

3. kb. feddeget, szidogat; a tot mustra; be-
schimpfen, rügen. 1630 : Szalaj Giörgj ugja(n) 
eleget pantolodek mind az gazdaval . . . s mind 
penigh János Mesterrel, kiért en valtigh piron-
gata(m) feddeődem rea, de eŏ rajta igen keueset 
fogat [Mv; MvLt 290. 205b]. 

fedél, födél 1. te tő ; acoperiş; Dach. 1573 
mykor az Ázzon Bele Bochata az hazba*, Azkor 
Jo ep volt Mind fedele fala paytay, De most 
Mind ely pwztwlt karokat (így!), Be egetet Agas 
fat, Talpfat [ K v ; TJk III/3. 273. - aTi. bér-
lőjét, Molnár Mátét]. 1594 17 die Jűli Chynalt-
totűnk Az oztoloss Mesterekel, az Tarazkokhoz 
liaroin Lada kot, es az Sereg Bonttohoz egi fe-
delet fyzetem tele Nekiek p(ro) f — d 50 [ K v ; 
Szám. 6/VIII . 31 Caspar Semel sp kezével]. 1603 : 
mondotta azért Tot mihalj hogi keressetek Jol 
meg az hol fel borzadot az födél auagy dombos 
[UszT 17/22]. 1636 : uagyon . . . egy parazt fél 
szer ayto, . . . nylik egy kis Tornaczioczkara, 
mely tornaczioczka kőrös kŏrnyŭl dezkazot karfas 
. . . fedelere mengyen le syndeliezese [Siménfva 
U ; JHb Inv.]. 1675 : az keretesb(en) vagion szal-
mas fedel alat sóvenibűl Csinált tapaszos ket haz 
Pitvaraval edgiüt [Mezőmadaras M T ; Borb. II] . 
1681 az hámor oldala boronábul] van felróva, 
fedele deszkás [CsVh 92]. 1688 Ezen Csűrös 
kertnek vagyon egy fele nyilo fenyő deszkábul 
csinált fa sarkokon forgo öreg kapuja szindelyes 
galambugos fedel alatt, mellette lévő szindelyes 
fedelű fenyő deszka kis ajtajával edgyütt [Kozmás 
Cs; Eszt. Inv. 8]. 1699 ; cserefa ágasokra koszo-
ruzot rosz szalma fŏdel alat sövényből font őreg 
disznó pajta, ezen belől hat ágasokra perjezet 
rosz szalma fődel alat valo zin vagy árnyék [Szent-
demeter U ; LLt Inv. 31]. 1703 : Azon túl talál-
tunk egy födél alatt két istállót | Azon túl ta-
láltuk az kő égető rostot io uy fedél alatt, mellette 
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egy kő csűrt [CsVli 118]. 1728 A Csűrös kert 
bé meneteliben bal kézre vágjon edgj Pajta A-
gasokra csinálva szalmából való jó fedéllel 
bé fedve, más kisded borjuknak való pajtával 
edgyűt egj fedél alatt lévén, aestimaltatott fl. 
Hung. 6// ~ hat. [M.dellő T A ; IB VI. 225/14]. 
1758 : Ezen le irt kis Ajtotska mellett mindjárt 
hojszára be felé fordulván vagyon jo szalma 
egy fedél alatt [HSzjP]. 1771/1817 : Csűr fenyőfa 
boronákbol két Odru, suppai fedett Középszerű 
fedele [Kadicsfva U ; Mk]. 1780 : Szász-Városi 
Ats Pallér Vild András . . (a) Házaknak 
Fedelet Csinallyon [Déva; Ks 78. 20. 11]. 1810 
Vagyon egy Csere fa Szarufáju venike fedelű; 
az egész fedelet tartó főidbe ásott csere fa ágasok 
kőzé font Sövény oldalú . . . hoszszu Sajtó Szin 
[Pacal Sz ; Ks 76 Conscr. 3 8 5 - 6 ] . 1831 a Si-
vatag Téli időre benne lévő vagyonkáimmal fe-
dél nélkül az Ég alatt ne maradjak [Dés; DLt 
951]. 1858 az uraság ki szolgáltattya a 
Zsendellyes fedelek bé dugására szükséges Zsen-
dellyeket' [Kendilóna S z D ; TKhf 15. - 'Kővár 
vidéki uradalomra von.]. 

Szk : francia ~ manzárdfedéh 1798 Az Ud-
varház . . egy Contignatios Fedele Frantzia 
fedél [Malomfva U ; CU] * francia kettőzött ~ 
,ua.' 1788 : Francia Sendeljes Kettőzött Fedél 
alatt [OL. EFiscLt X I I . 15] ház fedele (ház)-
padlás. 1722: Talaltunk az ház fedeleb(en) 
ujj bocskorokat eg j néhány őtőt | Mikor 
Pap Péter (ne) k az házát meg fedték s fedelét 
le hánták, akkor feles marhákra kőtő harangokat 
talalta(na)k az ház fedeléb(en) [Kecsed SzD 
TL. Marosán Lup és Fodor Győrgj (50) prov. 
vall.]. 

2. fedőlap; capac, acoperitoare; Deckplatte. 
1586 (A levelek) az Aztala fedele Alat vadnak, 
es vegie(m) el Onnat [ K v ; TJk IV/1. 583]. 1587 
Bornemisza Vramtolis kertem vala egi ladat az 
szegeszeoiel el loptak rolla az fedeletis megh 
czinaltatta(m) - /8 [ K v ; Szám. 3 / X X X . 43. 
Seres István kezével]. 1737 Egy nagy fejér 
tolyogato Ládáb(an) vágjon egj vas kemencze 
fedelivel együtt [Br Ap. Apor Péter lelt.]. 1744 
Rosz vass rosdás ijas fias fedél nélkül való Láda 
[Branyicska H ; J H b 103/151]. 1784 Egy Fe-
nyőfából való kerek nagy asztal kereszt lábokon 
állo, a Fedele szurkos vászonnal bé húzva Fiokos 
[Rücs M T ; Ks 21. X V . 22]. 1810 Egy rosz 
Szekrény fenék nélkül. 1. égy jo fa ágy. 1. Ládás 
pad fedél nélkül 1 [Jedd M T ; LLt]. 

Szk : ~ alatt tart elzárva tart. 1683 (A káposz-
tát) egy uy kicsin kadacskában szép tisztán be 
sozattam fedél s lakatt alatt tartom [UtI]. 

3. f edő ; capac ; Deckel. 1552 keth aranyas 
kupa . fedelestől [Beresztelke M T ; JHbK 
XVI/31] . 1586 az varas pinche palaxianak (!) 
v j feneket es feodelet az Eoregbiknek Czinal-
tattam kiteol attam /IS [ K v ; Szám. 3 / X X I V . 
7]. 1594 Az Várbeli hazakban ualo Inuenta-
rium . . Vágjon . . . Pinnata fedelesteől No. 
1. [Somlyó Sz ; UC 78/7. 22, 30]. 1628/1635 
Egj arannias Nemet kupa fedel nelkul ualo, ti-

zen niolcz nehezeket es het gyrat nj-oni [Bodola 
Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.]. 1673 : Egy 
bokor pistoly Toknak zöld bársony fedele [Fog. í 
UtI]. 1681 : Ági melegítő vas nyeles éz edény 
fedelestől Nro 1 [Vh; VhU 539]. 1699: Holya-
gos arannyas czapas virágos kupa fedelestől 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1736 ra nyof-
czadik és kilenczedek pohárszékek kül önb-kü-
lönbféle fedeles, lábas, lábatlan, fedél nélkül 
öreg apró kristályokból állottanak [MetTr 396]. 
1754 Borsárol' visznek . . . Maros Sz ^J-
rályra Bokajt fedelest és fedél nélkül nro 10 [Told. 
53. ' K ] . 1762 Korsot is láttam kettőtt, melly 
is igen szép volt, ă fedele és feneke on volt [Olt-

szem Hsz ; Mk I X . 149]. 1803 Egy fél ejteles, 
elölről egészen eltört ajakú, arannyas virágozással 
volt Aradi Bokáj, mellynek feneke széllye ónba 
foglaltatott, fülihez p(e)d(i)g Ongombos fedele 
fen állo on soroknál fogva foglaltatott, de má* 
a' fedele és feneke körül való onnyán kivül haszon-
vehetetlen [Dicsősztmárton; UnVJk 111]. 1835 
Egy Kerek Leveses Tál Fenék nélkül Fedelével 
. . . Rezerva Fedél [Nagycsán T A ; LLt]. 1849 
tizenkét Poharak űrmes Bornak v a l ó k fedele ikkel 
[Szentbenedek S z D ; Ks 73/55]. 

4. hintó/kocsifedél; coviltir; Kutschen/Wageß' 
dach. 1729 az Hintó színben talaltunk W 
kis Sézát. Ugjan fedél nélkül 's kasa nélkül vaj0 

más lectikatis [Marossztgyörgy M T ; Ks 
X X I I b ] . 1736 : az hintónak . az fedelíröl min-
denfelől bőr függött : tiszta időben fel tűrték, 
essős időben le eresztették [MetTr 366]. 1837 
Vagyon egy viseltes Ló-szekér vasas j ó készü-
letekkel fedele Brassai szekér formára nád' 
dal és vászonnal béhuzva rongyolódott állapot-
ban [Mv; DLt nyomt.]. . 

5. függöny; perdea; Vorhang. 1714 Két Ov*1 

(I) Ablakokra való Fődéi, kék s vörös Atlas 
teriabul arany Prímmel körös körül fl. Hung; 
4. Kék s vörös Atlas Materiabul ajtóra való egj 
Par fődéi, körös körül arany Prímmel fl. Hung-
8 [Nsz/Fog. ; REkLt II. Apafi Mihály hagy-
18]. 1748 “ Az Ur Házáb(aii) négy ablako-
kon Zöld rásábol negy jo ablak takarok, vagy15 

fedelek [Ks 8. X X V I I I . 5]. 
6. terítő; acoperitoare, cuvertură; Tischdecke-

1677: Két vereses abrasz es egy Paraszt abrasz egy 
asztalon allo ki keszitetet Juh bőrbűi allo fede 

[Mezŏmadaras M T ; Borb. I I ] . 1681 Vagyí0*' 
ezen házban' . Asztalra való, veressen festet» 
Szarvas bőrből czinalt fedél [ V h ; VhU 545. -
'Ti . a praefectusok szobájában]. « 

7. (pipa)kupak; capac de lulea ; Pfeifendeckf•• 
1779 : Két pipa, egyik vékony ezüstös Fed 
nélkül, a' másik hoszu szárú Borgai Cserép 
CsS]. j 

8. könyvtábla; scoarţă de carte; Buchdecke* 
1714 Magjar Biblia ezüst kaptsokkal fedel 
Karmazin meg aranjozott in 8 fl. Hung. 5 
Fog . ; REkLt II. Apafi Mihály hagy. 43]. 

fédel, fedél 1. vmilyen női f e j r e v a l ó / f e j k e u d ő ; 
un fel de basma; Art Kopftuch. 1570 : I l o lJ 



753 fedélszék 

Zas Jmrehne, Azt vallya hogj ew daykasagal 
zolgalt fazakas Symonnal, mykor ky Ment kyw-
feoldre . . . Maradót volt neky adossa d 62 egy 
fedellel [Kv ; TJk III/2. 142]. 1574 Ket fedel 
vagion az Ladaban az nagiobik Araniu ligien 
Sarae, az kwssebik Katae [Gyf; JHbK XXI/12. 
4]. 1584 mikor Adósságért meg fogtak volna 
Daroczy petert, vra(m)a valtotta vala ky, eo 
fizetet vala megh erte, . . . Az ky váltásból ta-
madot Adósságáért beochwltette vala nekewnk 
Daroczy peter az felesegenek keonteossyt, zok-
niayat partha eoweth fedeleket es gywreóket 
[Kv; TJk IV/1. 309. aTi. Daroczy János]. 
1607 Enys veottem ez Nemeth kowach-
netol egy fedelet egy végnek negyed rezyt 
Feyer Simonne Anna azzony vallya hogy 
eoys egy fedelt veott volt teolle . . . kit igen ol-
chionak tartót Vadalma Paine Cathalin 
azzony vallya hogy eoys veott volt egy fedelet 
• • • Merten Sclinidne Angalith azzony vallya 
hogy eoys veott egy fedelt [ K v ; TJk VI/1. 561]. 
1636 ; Egi io fedel es egi giapottas surcz f. 1 d. 
25 [Kv; RDL I. 109]. 

Szk : bécsi 1615 Feyer Ruhazatbol vagyon 
Duruttya Aszszonnall. Egy Beczi Fedel io, Be-
czültek f. 3. d [Kv ; i.h. 96b]. 1615/1628 
Egy io Beczi fedel becziültek in f 3 d [Kv ; i.h. 
96c] * brassai 1589 Tyz visselt Brassay 
fedel [Kv; KvLt Vegyes ir. 1/3. 37]. 1615 Egy 
Jo Barassai Selyem fedel f. 2 d. [ K v ; RDL 
I- 96b] * magyarországi 1589 : Egy Magyar 
orzaghy fedel gyeóngieos f : 12 [ K v ; KvLt 
Vegyes ir. 1/2. 34] morvái 1620 Fede-
lekreűl es Ruhakrul. Zaz eöregh Moruay fedel-
teül f 2. ]. Zaz keőz Moruay fedelteül [Kv ; KvLt 
H/69 VectTr 15]. 1688 Egy Eőrég Murvai fe-
déltől f 3//00. Egy kőz Murvaj fedéltől f 1//50 
[Kv; BfN II VectTr] * paraszt 1620 Zaz 
paraszt fedelteül f-/50. Zaz fekete vegú fedeltúl 
f-/57. Egieb fele fedeleknek, az arra szerent uegiek 
az harminczadgiat [i.h.]. 1688 Egy poroszt 
fedéltől f-//75 [i.h.]. 

N'oha ;i címszóra - itt közölt adataink szerint — a XVII. 
sz. vége tájától nincs több adalékunk, feltűnő Baróti Szabó 
oŭvid egy századdal későbbi adaléka: 1792: Fédel, fedél, 
^"foßó^yólts, mellyel az Aszszonyok fejeket kötik, bugyo-

2. női fejkendő-anyag; material de basma; 
Kopftuch-Material. 1753 Anna Lakatos Balintne, 

vallia hogi teoleis veot volt fedelet f 2 [Kv 
TJk III/3. 100]. 1632 Beczybeöl az minemw 
marhakat . . . Sándor Miklos hozott 3 vegli 
fedelet. 200 Fodor süueget esmet [Kv KvLt 
H/69 VectTr]. 

Szk paraszt ~. 7599 Tempe Michlos. Hozot 
Bechj Marhatt 6. Fonnt Bechj Saffrant 1//20 
••• 1 Veg parazt Fedelet - / / 1 8 [ K v ; Szám. 

8 /XlV. 25 hj]. 
A szerk. a címszóul írt két alakváltozat közül az idézett 

j e g e k b e n gyakoribb egykorú olvasatnak véli a másodikat, 
"Uat az elsőt, az egykori toldalćktalan formában azonban 
f jaolni lehet a fedd ejtésváltozattal is. Egyébként az olva-
satok kérdéséről, ill. e címszónak n fedél-födél címszóval Ie-
®etséges egybetartozásáról — a szóſejtésbeli bizonytalanság 

miatt — határozottan nem nyilatkozhatni [I,. erre EtSz, TESz 
és az ott id. irodalmat]. 

fedélablak padlásablak; lucarnă; Dachfenster. 
1825 A 1 fedél ablakoknak 'sendelyezetje a 
Szín' sendelyezetje | A 7 darab Fedél ablakoknak 
Szarufái az alblak rámákkal édjűtt [Dés; DLt 
3]. 

fedćlcsináláä fejkendőkészítés; confecţionare de 
basma; Verfertigung des Kopftuches. 1584 Marta 
Azzony Nagy sok Ideigh Eozwegy' Azzony leon, 
elegli zegensegel ele es lakék az Nennieuel 
es chak valamy fedel chinalassal es varrassal 
taplalta a’ Nennieuel inagat [ K v ; TJk IV/1. 
339]. 

fedéldeszka tetődeszka; scîndură de acoperiş; 
Dachbrett. 1866 \1875 k.: 379. darab fedél deczka 

padlásolás 6. f [Szucság K ; RKAk 104]. 

fedelecskc 1. tetőcske; acoperiş mic; Dächlein. 
1742 (Egy épület) külön Fedéletske alatt vágjon 
[Pókafva A F ; JHb XXV/58] . 

2. fedőcske; capac mic ; Deckelchen. 1768 
rez kászro fedeletske egy [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 116]. 

fedeles 1. fedett; acoperit; überdacht, bedeckt. 
1653 három kas labas. Egj fedeles ketteje nem 
[Ilencfva Hsz; DLev. 1. II. B. 12]. 1658 Az 
gyümölcsös kert, . . köröllette lészás sövény-
kert, fedeles szalmás [M.gyerőmonostor K ; ETF 
107. 13]. 1675 Vagyo(n) Czűrős kert Egy 
jo sŏvenyel leszas kert fedeles kőrŭlle (így l) 
[Dés; Borb. II]. 1717 Az Veteményes és Gyü-
mölcsös kert kőrűl az Kertek fedelesek taiua-
szasok és alkalmatosok [Pálos N K ; LLt Fasc. 
140]. 1753 az pitvarba találtatik egy fe-
deles Sövény kos kétt felé lévén rekesztve Capax 
Cub. 5 [Sajókeresztúr SzD; JHbK X X I X / 7 ] . 
1817 A Velniczétől fogva valo fenek kert a Paul 
Joseff Kertyëig mint ëgy 12 ől hoszszaságra jo 
fedeles támaszos . . . A Paul Ioseffel valo kőz 
kert is jo fedeles támaszos [Ördöngösfüzes SzD; 
örmMúz. 4]. 

Szk ~ asztal. 1840 aprádonként az árusok 
napról napra kijjebb teddegelték fedeles aszta-
laikat [Dés; DLt 784] ~ kert fedett kerítés. 
1669 Ezen Udvarház eleŏtt vagjon egj ŏregh 
tanorok be kerteltetve az elei satoros fedeles 
kertel [Királyhalma NK ; Ks 66. 46. 24a]. 1675 : 
Egy Disznó pajta, Ez is jo uj leszás fedeles kértei 
vagyo(n) bé kéritve [Dés; Borb. II]. 1688 : hat-
van karóra valo fedeles kertemet is hordtak el 
[Kv ; Utl]. 1715 az Szilvas Tanorok . . . Fe-
deles kertel vagyon kŏrŭl véve [Pálos NK ; EHA]. 
1721 : Az kemencze arnyek mellett ala az haz 
szegeletire egy darab fedeles kert [Kőrispatak 
U ; Told. 19]. 1730 Sövenből font fedeles régi 
támaszos kert [HSzj sövénykert al.]. 1825 Kőrűl 
van pedig keritve ezen Telek jo sövényből font 
fedeles kertel [Moha N K ; SzentkZs]. 1842 : A 
Felső Kert jo, fedeles, kert [Felfalu M T ; DLev. 

4 8 — Erdélyi magyar szótörténeti tui III. * 
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2] ~ sátoros-kert. 1688 Ezen Udvarházat 
veszi környűl sövényből font fedeles sátoros kert 
[Kozmás Cs; Törzs 1] -X- ~ sövény kert. 1734: 
Az Csűr kert kapun ki jővén bal kéz felöli vágjon 
egj fedél alatt boronábol rakott öt Sertés pajta, 
körűi bé keritve fedeles Sŏény kertel [Datk N K ; 
JHbB D. 1 gr. Bethlen Farkas inv.]. 1843 : Fe-
deles sŏveny kert Fedetlen sövény kert [Szent-
benedek SzD; K s 88 Oszt. 30]. 

Hn. 1699 ; Fődeles kúton alol (sz) [Egeres 
K ; K H n 190 | Fedeles tanorokon alol (k) [Csöb 
U ; EHA] . 1725 : az Városon által folyo patakon 
levő Fedeles pallóra menő sikátor [Ne; ETF 
58. 16]. 

2. fedéllel ellátott; cu coviltir; mit Dach ver-
sehen. 1732 Egy nagy régi Magyar hintó fedeles 
[ K v ; Ks 34 Kornis Zsigmond lelt.]. 

Szk: ~ kocsi. 1794: A Kotsi Szinben égj jo 
fedeles örmény kotsi melynek Két kerekei roszszak 
[Gyalakuta K K ; TSb 17]. 1805 egy nagy Fede-
les Kotsit Kolosvárra bé vitettúnk a' meg 
betsűllés végett [Szamosfva K ; BLt 9] * szekér. 
1819 a' Szekér szin, mellyben alacsonyság miatt 
Fedeles Szekér bé nem tér [Ne; Ks]. 1827 Egy 
hitvány fedeles Lengyel Szekér meg avult [Koronka 
M T ; Told. 34]. 

3. fedős; cu capac ; mit Deckel (versehen). 
1615 On kannat fedelest egi viseltest egiet [HSzj 
ón-kanna al.]. 1628 Vagion . . . Bokaly kinek 
egike fedeles Nro. 3. [Gyalu K ; JHbK XII /44. 
1]. 1637/1639 1. Kalyha kemenczeben való rez 
fazék fedeles - f 1 d - [ K v ; R D L I. 111]. 1714: 
Cseh Országi üveg Palaczk, fedeles, külömbféle 
figurakkal, futraljb(an) f l . Hung. 5 [Nsz/Fog.; 
REkLt II. Apafi Mihály hagy.]. 1760 Kisdeg 
Kártya fedeles 1 [Szentdemeter U ; LLt]. 1795: 
Két Ibrik egyik fedeletlen, más fedeles kisdedek 
[Mv; MvLev. Szabó Mózes hagy. 3]. 1821 Batizi 
tserćp tsésze van hat ezek közül ketö fedeles 
[Veresegyháza A F ; Told. 19]. 

Szk: ~ aradi bokály. 1811 /XIX. sz. eleje 
Praefectus Uram egy fedeles Aradi Bokajtis 
el vitt* [Eszt-Mk. — aTi. Szentdemeterről U] 
~ aradi kancsó 1818 Aradi fedeles kancsó Nro 
6 - Rf. 2 [Harangláb K K ; Herepei: NrNyt VII, 
125, 127] | Aradi fedeles kancsó 8 — Rf. 8 [O.iván-
fva N K ; Herepei: i.h.] ~ aszúszõlõs pohár. 
1837 egy fedeles mettzett aszszu szőllôs pohár 
[Szentbenedek S z D ; Ks 88 Oszt. 10] ~ batizi 
kosár. 1820: Hét Gyűmőltses Tángyér batizi. 
Három fedeles batizi kosár* [Mv; Told. 19. — 
•Alkalmasint Batizon (H) kosár alakúra készült 
porcelánnemű darabról van szó] Jh ~ bokály. 
1654/1696 egj koronás fedeles kerekded bokály, 
kivűl arannjas merőn kit még mátkám korában 
adtam volt feleségemnek [Medgyes; Bál. 46]. 
1714 egy fedeles bokály [ K v ; Pk 6]. 1733 
Virágos szoros szaju fedeles bokally [Marosszt-
király A F ; Told. 2]. 1756: fedeles és fedélnélkül 
való j ó bokály [Branyicska H ; JHb X X X V / 3 5 ] . 
1771 : Fedeles Bokály 4 [Nagyida K ; Told. 19]. 
1793: Három fedeles Bokálly Hf 1 Dr. 60 [Mv; 
MvLev. Prágai Tamás hagy. 2]. 1797 : Egy Vintzi 

on fedeles bokaly a’ feneken illyen betűkkel î z ' 
I.* 1766 [Sepsisztkirály Hsz ; Herepei: NrNP 
VII, 126. - *Olv.: Tzeténi János]. 1801 Ket 
Fedeles Bokaj fel fel kupás Aradi Hf 1 dr 2 
MvLev. ö z v . Ugrai Dávidné lelt.] * ~ bokály 
csésze. 1753 Ugorkahoz való fedeles Bokaly Cse^5 

N 2 [Marossztkirály A F ; Told. 19] * ~ bokaly 
kancsó. 1738 : egy katona fogas mellyen v a g j ^ 
(így l) őt fedeles Bokálly kancsók [M.bikal 
Mohai lev.]. 1763 : 1 Fedeles bokáj kantso 1- à 

[ K v ; TJk XVII /1 . 1 3 - 4 ] ~ bokályW0' 
1685 e. : Fedeles bőrös bokály tartó Nro 1 
berek A F ; M v R K Urb. 34] ~ budina. 
találtunk . . . Fedeles Budina alias Désa 
méhes T A ; Wass] ~ cibórium. 1732 a Tabe*' 
naculumb(an) ben, (így l) egj ezüst aranjos fed^ 
les Ciborium [Kóród K K ; K s 12. I ] + 
1680 : ez Tornáczban vágjon egy fedeles 
ber [A.porumbák F ; Ált Inv. 4] 1681 : B ö r ö g 

fedeles cseber n ŏ 40 [UtI] csere-budonocs^ 

1740 Hét fedeles Tsere buddonotska Haſ°^ 
furutska [Ap. 5 Apor Péter lelt.] * ~ cserépcséŢ] 
1810 Egy fedeles cserép csésze xr 30 
MvLev. Illyés Anna hagy. 2] Jk ~ csésze. 1^'fV 
Bé főtt gyűmőltsnek való fedeles csészék 1 y 
40 xr [ K v ; Born. IV. 41]. 1833: Egy fedeles*; 
jer szósznak való Csésze [Nagylózna SzD; » 
Csáky-per 386. L. 50] * ~ csupor. 1756 fede^ 
zöld mázos Herbatejes ( l ) Csupor [Nagyráp^ 
H ; JHb X X X V / 3 5 . 24] * ~ deberke. 16**t 
Egy uj fedeles Deberke egy kevés mák ben® 
[Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6] | egy uj fedeles Debe† 
[HSzj deberke ab] ~ ezüstkupa. 1736 V°k 
penig az szinben* egynehány pohárszék atta* 
némelyik része volt csak tiszta aranyas, virág j 
fedéles, ezüst kupákból [MetTr 383. - *Ti. aü 

a főúri lakodalmat ülték] ~ fakupa. 
Vendeghseghez való, fedeles fa kupa nro 8 
disztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 17] # 
fapikszis. 1789 20. fedeles fa Pixis Rf 1 J. 
[Mv; Conscr Ap. 8] ~ fenyõdeberke. 169*č 
Fedeles fenyő déberkek űressen Nro 15 [O.cseS^ 
A F ; LLt. Gyulafi László inv.] ~ fenyődé*^ 
1679: Viz hordáshoz való, abronczos, & Jí 
fenyő desa nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. Baj°£ 
János inv. 25] ~ fenyővanna. 1679 ?edeLr 
fenyő uj vanna nro 2 [uo . ; i.h. 28] * ~ gy é ^ {eS 
kosár. 1788 : Egy hozszuko, és égy kerek fe<Je* 
Gyékény kosár [Mv; T S b 47] ~ holicsi 
1788: Veres tarkáju fedeles téjhez való H o l l l f i 
ibrik [Mv; TSb 47 gr. Rhédei Zsigmondul 
Wesselényi Kata hagy.] ~ ibrik. 1793 # 
Theanak való fedeles ibrik egy [TL Conscr-J 
~ iskatulya. 1594 : Egj feődeles jskatulaban 
mi . . . ostáblához ualo fa karikak u a d n a k 
1 (!) [Somlyó S z ; UC 78/7. 31]. 1788 : Nád^ţ, 
tartó fejér Hollitsi fedeles Iskatulya [ M v ^ 
47 gr. Rhédei Zsigmondné br. Wesselényi ^ ^ 
hagy.] * ~ kád. 1680 kölös kasa tartó e g ^ 
deles kad ezen kivűl egy fedeles kád u i e v ^ 
vagyon most Árpa kása metr. 2 1/2 [A.poruJ^ji 
F ; Ált Inv. 15] * ~ kancsó. 1803 Egy 
Onnas szádú fedeles kantsójának a száda 
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romlott [Sepsisztkirály Hsz ; Herepei: NrNyt 
VII, 126] * ~ kanna. 1679 : Fejér bokályos 
Fedeles kanna nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 27] * ~ kártocska. 1679 Kicsiny 
fedeles kártocska nro 1 [uo . ; i.h. 28] & ~ kártya. 
1738: egy Fedeles tsetses Kártya [M.bikal K ; 
Mohai lev.]. 1760: fedeles kartya kettő [Szent-
demeter U ; LLt ] ~ kasztró. 1839 Bétsi Port-
zellán edények . . . Egy Zöldségnek valo fedeles 
Castro* [ K v ; K s 73. 55. - aA felsorolásban 23 
tételben 78 db edény] * ~ kínai csésze. 1837 : 
Egy fedeles Chinai nagy Csésze . . . Egy Chinai 
nagy váza fedeles [Szentbenedek S z D ; Ks 88 
Oszt. 8] kínai váza. 1837 : E g y nagy Fedeles 
Chinai váza aranyozott [uo. ; i.h. 23] ~ kondér. 
1767 Egy fedeles kondér [HSzj kandér al.]. 
* ~ korsó. 1828 : Anno 1828ban 6dik October 
napján határoztatott hogy ennek uttánna az fes-
tett korsot az fodot a és az fedeles korson kivül, 
tsepegni nem szabad 1 forint büntetés mellet 
Zilah; ZFaz. - a Olv . : f ódo t t ; értsd: fo ldott? ] 
* ~ korsócska. 1699 Ket ezüst ampona es egy 
k^ fedeles ezüst korsoczka [Szárhegy Cs; LLt 
*asc. 150] * ~ kosár. 1848: Veszŏböl valo gunyãs-
kosár a hijuba 3 Egy Gyékény fedeles kosár — 
mjuba [Szászerked K ; LLt ] - kristály. 1736 
a nyolczadik és kilenczedik pohárszékek különb-
különbféle fedeles, lábas, lábatlan, fedél nélkül, 

apró kristályokból állottanak [MetTr 396] 
~ kristály csésze. 1753 Fedeles kristálj Csesze 

N r o 2 [Szentmargita S z D ; Ks 18. CII ] * ~ kris-
tálypohár. 1732 : találtunk . . . két fedeles kristálj 
Pphárt [Kóród K K ; K s 12. I . ] - kupa. 1595: 
Egy eoregh fedeles Aranjas kwpa M 6 p 29 
Egy viragatlan fedeles Aranjas kupa M. 1. p. 
13 [Zsombor K ; SL. Sombori László reg.]. 1627 
Egj arănäs labas fedeles kupa [BLt 1]. 1657 
Egy keőzepp szerw virágos fedeles kupa aranios 
ſMihályfva N K ; J H b X X I I / 4 2 ] . 1696 : Más egy 
hólyagos Czapás fedeles belől kivŭl aranyas kupa 

102/24] ~ lábas. 7816 Cserép Edények 
•• Fedeles téj foralo lábos 15 xr [Kv ; Born. 
IV- 41 ]. 1836 : égy mázos banyai fedeles lábos 10 
xr [ K v ; Pk 3] * ~ leveses csésze. 1841 Bétsi 
forcellán Edények Égy fedeles Leveses csejsze 
[Egeres K ; K s 89] ~ leveses fazék. 1827: 
fagyon az udvarnál Batizi Asztali edény mellyek 
közöt vagyon egy fedeles leveses fazék [Mocs K ; 
Told. 39 gr. Taun Károlyné br. Révai Terézia 
jelt.] ^ ieveses tál. 1848 : Kék gárnyéros fede-
s s leveses tál 4 [Szászerked K ; L L t Kováts M. 
gub. írnok kezével]. 1850 k. 2 fedeles leveses tál 
[Pk 2] * „ ónkannácska. 1693 Mihóknak 
ket alkalmas Ón tál majd egy aranyuan Egy 
ledeles ón kannacska [Ne ; DobLev . 1/38. 10]. 
'73611770 k. Egy kis fedeles ón Kannátska 
Keresztelésre való [Hesdát S z D ; SzConscr. 184] 
* ~ palack. 1714: Pinczetok, melljb(en) két 
J^deles Palaczk [Nsz /Fog. ; R E k L t II . Apafi 
Mihály hagy. 45] * - pikszis. 1*89 Electuarium 
seu Thoriaca Andromachi 2 Nagy On fedeles 
pixisek ben 27 font [ M v ; ConscrAp. 33]. 1814: 
Egy Fedeles Nád mezes piks:s 13 1/2 Lott [ K v ; 

Born. IV. 21] * ~ pohár. 1590 Chaki Gábor 
chin altatót uelema ket fedeles eoregh pogan 
penzes poharakat mereo Araniasokath [Kv; 
TJk V / l . 19. - aGreg. Balasfy vall.]. 1593 
ez fedeles pohart kwltek w kegmek Dauid deaknak 
az meniekezeo lakadalmakor. Mutattak fel f 14 
d 50 [ K v ; Szám. X X I . 577]. 1679: Két fülű, 
fedeles, fejer kristály űvegh pohár 20 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 24]. 1699: Fe-
deles Christalj labas Pohárok Nro 2. Fedeletlen 
Christalj lábas Poharok Nro 3. [O.csesztve A F ; 
LLt Gyulafi László inv.]. 1730 : égy Strucz Tojás-
bol valo fedeles Pohár arannyas [Kv ; Ks 15. 
LVIII. 6]. 1744 Ezüst Nád mezelŏ fedeles pohár 
[Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 1800 Indiai 
Diobol készült, arannyazott ezüsbe (!) foglalt, 
fedeles pohár [Mv; TGsz 52]. 1826 Egy fede-
les mettzett pohár [Koronka MT; Told. 19]. 

~ pugilláris. 1711 : 6 Fedeles Pugillaris . . . 
1//44 [Ap. 5] ~ rézkondér. 1767 Fedeles Réz-
-kandér, kitsi, Nagj, mindŏszve Hat [Kóród K K ; 
Ks 21. XVIII . 78]. 1771 minden . . . partekákat 
az idvezült Teleki Ádám Ur eŏ Nga regestaltat-
ván, e szer ént vagyon 5. égyben járó 
fedeles réz kondér [Kendilóna SzD; TL. Teleki 
Ádám hagy. Cseh Benjámin de Miske vall.]. 1788: 
Négy kupás fedeles réz kondér kettő, a' fedelei 
kásztrolok [Mv; TSb 47] ~ rézüst. 1673: 
Fedeles Réz ŭst nr 1 [Fog.; Törzs] * ~ serleg. 
1786 A Régi Ezüstből jutott Nyü Szerént Egy 
nagy fedeles Dianna Sellege [Nsz ; Ks 74/56 Conscr. 
75]. 1796 : Égy nagy Kivűl belől meg aranyazatt 
talpas és fedeles Selleg [Sólyomkő K ; RLt özv. 
Ladányi Jánosné Patonai Eszter lelt.] ? ~ 
seriing ? fedős serleg. 1816: Egy régi modi meg-
aranyozott fedeles Scherling 37 Lothok [Kv ; 
Born. IV. 41] * ~ sótartó. 1740 Egy Filigrand 
munka, ezüst aranyos fedeles só tartó [Ne; Told. 
19] ~ tál. 1792 Háram szegeletű ételhez valo 
fedeles tál [CU]. 1839 Egy fedeles Tornyos tál 
[ K v ; LLt] * ~ üveg. 1714 : Fedeles Cseh-Országi 
üveg . . . Egj, figurákkal ékésitett Cseh országi 
fedél nélkül valo üveg fl. Hung. 2. Mas Cseh or-
szági, de fedeles üveg [Nsz/Fog.; REkLt II. 
Apafi Mihály hagy. 10—1] ~ üvegkancsó. 
1681 Fedeles űvegh kanczó [Vh; VhU 540] * 
~ üvegpohár. 1594 : Az Ázzon' Thar hazaban 
vágjon feödeles jwegh pohár No. 1 vagion juegh 
pohár fedeletlen No. 5 [Somlyó Sz; UC 78/7. 
22, 34] ~ vándli ?fedeles kád-fajta. 1786 
Groff Gyulai Generalisnénak jutott Egy 
fedeles hoszszu Vándli 66 Loth 3 könt [Nsz; Ks 
74. 56]. 1793 Konyhabeli Rez Edények 
egybe járó Kondér fedeles 2 Hoszszu vandli sar-
kos fedelű 1 ezután valo fedeles vándli sarak 
nélkül [ K v ; TL Conscr.] * ~ vesszőkosár. 1679 
Fedeles veszző kosár nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL, 
Bajomi János inv. 11]. 

4. fedéllel/fedőlappal ellátott; prevăzut cu ca-
pac/acoperitoare; mit Deckel/Deckplatte versehen. 
Szk: ~ ágy. 1840 k. ; Most ujbol készíttetőd ott 
egy fedeles ágy négy Személyre valo [ K v ; Aszt-
CLev. 29. 1] * ~ árnyékszék. 1788: Egy fedeles 
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gyalog árnyék szék Egy ovális kis Árnyék 
Szék Egy fedeles régi gyalog árnyék Szék 

Egy négy lábu gyalog árnyék szék [Mv; TSb 
47] ~ szekrény. 1679 : Moso Ház Vagyo(n) 
itt Fedeles Szekreny nro 1 | Fedeles szekrény nro 
2. Ebb(en) Apro vas nyárs nro 2 [Uzdisztpéter 
K ; Bajomi János inv. 6, 135]. 1681 Fedeles 
szekreny Nro 1 [Vh ; VhU 514] ~ szuszék. 
1636 Ez haz eleŏtt való tornaczban egy fedeles 
Dezka szuszek [Siménfva U ; JHb Inv.]. 1669 
Ezen haz alat vágjon egy pincze, melyben vágjon 
három üres fedeles szuszek [Kőhalom N K ; Ks 
66. 46. 24a]. 1681 fedeles aprob szúszék is 3 
[Vh; VhU 514]. 1685 e. menven az ŏkŏr 
istallora . . Ebben vad (na) k Fedeles szuszek Nro 
2. Fedeletlen Nro 2 [Borberek A F ; MvRK Urb. 
9]. 1748 Fedeles jo nagj szúszek [Szászsztjakab 
SzD; Told. 11/95]. 1750 : vágjon két kissebb 
szűszék . . az edgjik(ne)k nintsen fedele, a' 
másik fedeles retészfős, lakatos [Szamosfva K ; 
J H b K LVIII/47] . 1788 Gabonásban Gabo-
nának való fedeles Szuszék 6 [Somogyom K K ; 
Told. 44a]. 1832 Fedeles Szúszék öt [Sáromberke 
M T ; TSb 26] * ~ tükör. 1711 1 Öreg fedeles 
Tükör - / /90 [Ap. 5 Apor Péter inv.]. 

fedelesen fedve ; acoperit, cu acoperiş; über-
dacht. 1808 vagyon égy hat Tölgyfa Sasfák 
közzé rakott és mindoszve . . . harmintz égy és 
fél szál viseltes fenyő deszkákat magába foglalo 
kollát vagy is Palánkkert fedelesen [Gyula K ; 
Szentk.]. 

fedeletlen 1. tető nélküli; fără acoperiş; ohne 
Dach, dachlos. 1681 ; az patak felől mégyen bé 
az barom okolra egy fenyő fábul csinált, fedeletlen 
és ajtó nélkül való paraszt kapucska [CsVh 96]. 
1685 agasokra fel szarvazott fedeletlen uj Sajtó 
szin egy [Borberek A F ; MvRK Urb. 11]. 1770 
A Csűr kőrűl lévő kert támaszos de fedeletlen 
[Csekelaka A F ; KCs 16]. 

Szk: ~ deszkakert. 1845 Az Udvar kőrűl van 
8 Tábla fedeletlen Deszka kert Sasfák között 
[Borsa K ; Bet. 1] ~ kert. 1732 ezen major 
udvar kőrűl . . egj darabig sendelj fedeles, egy 
darabig ismét fedeletlen kert vágjon [Kóród K K ; 
Ks 12. I]. 1793 Fedeletlen és támaszatlan Kertek 
[Borsa K ; EMLt] - sövény kert. 1843 : Fedeles 
sövény kert . Fedeletlen sövény kert [Szentbe-
nedek SzD; Ks 88 Oszt. 30]. 1851 Ezen kaputol 
kezdve az udvari kertbe ragadásig fedeletlen sö-
vény kert [Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 

22. fedél nélküli, fedéltelen; fără coviltir/aco-
peritoare; ohne Dach. Szk: ~ kocsi. 1597 : Attam 
Sos Jakabnak es Thordai Marthonnak hogy az 
Varas fedeletlen kochyat az 4 veg giepleoúel meg 
keoteoztek f - d 25 [ K v ; Szám. 7 /XII . 18]. 
1761 Vagyon egy régi avatag Hintó és egy fede-
letlen Kotsi [Vessződ N K ; JHb XXII I /31 . 23]. 
1802 Egy fedeletlen kocsi Vf. 10 [M.macskás K ; 
RLt] . 

3. fedél/fedő nélküli; fără capac; ohne Deckel. 
1594 : vagion juegh pohar fedeletlen No 5 [Somlyó 

Sz ; UC 78/7. 34]. 1606 ket on kanna, égik fedelet-
len [HSzj ón-kanna al.]. 1625 Wagyon eiteles 
Kanna, melynek eggyike fedeletlen No 4 [Kv' 
R D L I. 126]. 1846 : égy piros vizes poliár fedeletle* 
[SLt 17]. .. 

Szk: ~ aradi bokály. 1793 ö t fedeletlen araa 
Bokály [Mv MvLev.]. 1801 Ket Fedeles Bok*J 
fel fel Kupas Aradi Hf 1 Dr 2 . . . Negy Fedelet^ 
vgyan Aradi Bokajok Hf 1 Dr 20 [Mv; i.h. 
Ugrai Dávidné lelt.] ~ aradi kancsó. 1793-
Három fedeles Bokálly Hf 1 Dr 60 Őt f e j -
letlen Aradi Kantsó Hf 1 Dr. 34 [Mv; i.h. Prág^ 
Tamás hagy. 2]. 1818 : Aradi fedeles kancsó N* 
8 — Rf. 4. Aradi fedeletlen kancsó Nro 6 — 
2. [Harangláb K K ; Herepei: NrNyt VII, W 
127]. 1820 Három aradi fedeletlen kantso 
Rf 3 xr 11 [Mv; MvLev. Illyés Anna hagy. 
L. még i.h. O.ivánfvárói (NK) valókat is] * 
bokály. 1787 16. nem éppen jo féle fedelet^ 
Bokaj [Mv; MvLev. Csiszár György hagy-

~ bokály kancsó. 1763 1 Fedeletlen bokái 7\ ' — t/ L/ í v y Jf i v h í h / j u . , / i x ţ 
kantso - 2 4 [ K v ; TJk XVII /1 . 1 3 - 4 Folyk*® 
István hagy.] * - csêszécske. 1793 egy 
szélű 2 füli ( ! ) fedeletlen Cseszetske [TL] * . - £S ie 
ibrik. 1795 Két Ibrik egyik fedeletlen, más 
deles kisdedek [Mv; MvLev. Szabó Mos es 
3] ~ iskatulya. 1759 szállíttasson el 
fedelet len Iskatulyában igen sok közönséges ™ 
gyöket [Sárd A F ; Tsb 51]. 1789; Egy fedele^. 
Iskatullyába 15 font T ŏ k mag Rf - xr 45 ' 
ConscrAp. 9]. 1794: Egy fedeletlen Iskatol 
[Márkosfva Hsz ; HSzjP] ~ kancsó. 
Fejer kristály Fedeletlen Kancsó nro. 11 [UzdlS j 
péter K ; TL. Bajomi János inv. 24]. 1791 
Onas Fedeles és 1. Fedeletlen kantso [Nagy e ſ ^ 
M T ; Told. 36. — L. még ~ aradi kancsó 
~ kanna. 1611 Egj fél eytteles teöreöt fedelet* 
kanna [ K v ; R D L I. 88]. 1615/1628 I t f^ j . 
fedeletlen kanna fogonto nelkwl [ K v ; i.h. ^ ( 
1637: egy fedeletlen horpadozot kanna L* ^ 
i.h. 24]. 1659 vagion fedelettle(n) sima 
[ K v ; SzCLev.] * ~ kannácska. 1625 k. e g y ^ 
fedeletlen kannaczka Itt(em) mégis ket ki 
kannaczka [ K v ; R D L I. 126] * ~ kondér. 1'%, 
Fedeletlen Kandér Nro 2 [Vessződ NK î J g ç 
XXII I /31 . 26] * ~ kristály lábas pohár. 
Fedeles Christalj labas Pohárok Nro 2. Fedele, ; 
Christalj lábas Poharok Nro 3 [O.csesztve 
LLt Gyulafi László inv.] ~ kupa. 1*7* $ 
gion egy fedeletlen Aranias kupa [Gyf ; -jvítf/ 
XXI /12 ] . 1580 1 fedeletlen aranios kupa V ^ 
X X X V , 56] * ~ lábas kupa. 1628 Egy f e d ţ j # č 
kwúl Arannias, Labas kupa [Gyalu/Kv; \ 
XII /44. 4] * ~ pincetok. 1708 Egy f e l l e g 
vasas küs pincze tokban sendely szeg, e l e ß * 
liarom ejtelnyi [HSzj zsindely-szeg al.] , ţetlel1 

pohár. 1629 Egy mereő Aranias lábas l 
poliár, az mely Nyom m : 3. p. 27 [ K v ; 
132] * ~ sótartó. 1677 Egy fedeletlen SÖ , 
v(a)l(e)t f. - 1/06 [ K v ; i.h. 155b] * st*Í*Qp\ 
bokály. 1787 : 10. szegedi fedeletlen Bokaj ^ 
MvLev. Csiszár György hagy. 5. — aAz árVe 

darabja 20 — 20 dénáron kelt el]. 
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4. fedőlap nélküli; fără capac/acoperitor ; ohne 
Deckplatte/Deckel. 1679 Vagyo(n) ez Csűrben: 
Buza tartó, őregh, deszka szúszek egyik fedeletlen 
nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 
131]. 1685 e. menven az ŏkŏr istallora . . . 
Ebben vad(na)k Fedeles szuszek Nro 2. Fedeletlen 
Nro 2 [Borberek A F ; MvRk Urb. 9]. 

Szk: ~ ferslág. 1789 : (Van) egy Rosa Levél 
tartani valo Désa, egy fedeletlen Ferslog és egy 
Légelly Rf - xr 18 [Mv; ConscrAp. 6] * ~ ham-
àár. 1780 : Liszt tartó fedeletlen hambár 2 [Bethlen 
SzD; BK] * ~ láda. 1679 : Him varrónak valo 
fedeletlen Lada 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 36]. 1681 Czifran rákot, fedeletlen, 
regi, romladozot Láda Nro 1 [Vh; VhU 547]. 
1732 Találtunk Egj fedeletlen ládáb(an) 
njolcz náddal tekert Tokaj bornak valo hoszszu 
szájú üveget [ K v ; Ks 40. X X V I I I c ] ~ nyo-
szolya. 1652 Egy hitvan fedeletlen nyoszolya 
[Görgény MT; Törzs] * ~ szekrény. 1681 
Sütő Haz Pitvara Vagyo(n) . . . Romladozott, 
fedeletlen Szekrény Nro 1 [Vh; VhU 519 -20 ] . 
1724; egy fedeletlen Szekrényben vagyo(n) fa 
tangyer szász husz [Koronka MT; Told. 
29/12] * ~ szuszék. 1652 : Vagyon ez házban 

• Negy hitván űres fedeletlen fenyeo deszkából 
csinált szuszék [Görgény M T ; Törzs]. 1681 
^egumina tartó fedeletlen Őregh szúszék 3 [VhU 
514]. 1714: Egy nagy fedeletlen szuszek [ K v ; 
Bk 6]. 1735 Fedeletlen romladozott szuszék Nro 
5 [Szentjakab A F ; JHb XI/9. 7]. 1747 Hitván 
fedeletlen Szuszék 1 [Borsa K ; Told. 24]. 1760 
egy Nagj Szuszék, kettő fedeletlen szuszék [Kis-
sáros K K ; SLt PQ. 10]. 1805 Négy jo fedeles, 
rajtok levő vas reteszekkel és lakatokkal, s egy 
fedeletlen hitván szuszékok [Fiátfva U ; MNy 
XXXVIII , 134]. 1818 egy Fedeles és Fedeletlen 
avateg Szuszékok [Mezőkók T A ; H G gr. Haller 
lev.]. 

fedelez fedelet rak; a acoperi; dachen. 1798 
Ezen Curian vagyon edgy Sendéllyes Ház, meg 
avult Sendéllyel Vagyon fedelezve [Szentkatolna 
Hsz; Mk IX. 109. 18]. 

fedelezćá 1. fedél; acoperiş; Dach. 1688 Ezen 
haz (na) k . . . fedelezése el romlot, el senyvet [ K v ; 
Bl^t] | (A) Sŭtŏ ház . . . fedelezése supos [BLt]. 
1694 van egy Lo Istálló szalmaval fedezet 
mely Istallonakis az Fedelezese el sorvadván most 
az Asz(sz)ony Telekine Asz(szonyo)m Gondviselője 
Uyittattya szalma Fedezettel [Kővár ; JHb Inv.]. 

2. befedés; acoperire; Überdachung. 1796 A 
pelsö malom Fedelezésere 3000 Zsendelly [Déva ; 
Ks 95]. 

fedelezct 1. tetőzet; structură de acoperiş; 
Dachung, Dachwerk. 1811 Sisza vagyon a fedele-
zettyina [Spring A F ; KvAKt Mss hung. 6. -
.Ti. A csűrnek]. 1837 Mind ezen épületek felett 
Jo szarvazaton álló, jó fedelezet [Marosgombás 
AF; TSb 20]. 1849 A ' Nagy Udvari Lak a’ 
fedélnek Északi része javítandó, ugy szinten az 

két Torony fedelezettyeis [Szentbenedek SzD; 
Ks 73. 55]. 1852 : A ' fa szin fedelezettjeirŏl 
néhány 'sendej le van verve [Dés; DLt 1248]. 

Szk: zsindelyes 1801: Rakó fából zsendelyes 
fedelezet alatt épült, kő kéménnyel [Gernyeszeg 
M T ; TL]. 

2. ~ nélkül hajléktalanul; fără adăpost/casă; 
obdach/unterkunftslos. 1831 A ' mostani tsapás 
által . . . sok szerencsétlenek fedelezet nélkül 
maradtanak [Dés; DLt 532]. 

3. fedélszín; şopron; Dachschuppen. 1847 Az 
épület keleti oldala mellé van ragasztva a' Konyhá-
bol ki járónál egy fedelezet, mely alatt van egy 
kenyér sütő nagy és egy kissebb kementze [F.ár-
pási üveghuta F ; TSb 46]. 

fcdelczett fedett; acoperit; bedeckt, überdacht. 
1785 A Csűr ket vegiben ket Istálo és egy 
Pojva tartó ajtó nélkül, melyek tapasztatlanok, 
mind őszve igen jo sub fedéllel fedelezett kettős 
Levelű Sarkokon forgo kapui mind két felől 
[Miklósfva U ; Ks 73. 55]. 

fedelezetű tetőzetű; cu acoperiş; mit . . . Dach, 
bedeckt mit Szk: zsendelyes ~. 1753 ; bal 
kézre szolgai az regi Veress Bastyára sendelyes 
Filegoriás fedelezetű folyoso vagy Tornatz [Szent-
király A F ; Told. 18]. 1801 : A Kissebb Gabanás 
meg avatagult Vastag talpfánn állo deszka oldalú, 
zsendellyes fedelezetű, egészszen avatég [TL]. 

fedélkő borítókő; coroană de piatră (pe coş) ; 
Aufsatzstein (am Schornstein). 1782: Négy ké-
ményre fedél kő egy Lábnyi magasságú [Oralja-
boldogfva H ; Kf] . 

fcdclmes fedeles; acoperit; bedeckt, mit Dach 
(versehen). Szk: ~ kert. 1732: a’ Disznó György 
kerténél a’ borjú pásztor fia rontya vala a' nagy 
jo fedelmes kertet, s mondja vala Molnár Mihályné 

a gyermeknek, bizony méltó vólna fel akasz-
tani titeket hogy ezt a’ jo fedelmes kertet igy 
rontyátok [Hévíz N K ; JHbT]. 1765 egy kŭs 
vetemenyes kert és fedelmes kert volt mellette. 
Ezen épület körül volt véve épülettel s 
fedelmes kertel | az elegett epületen kivŭl meg 
fedelmes kert volt azis nem éppen a pajta mellett 
hanem tavolotskán [Pálos N K ; Hr 1 Fasc. 29]. 

fcdćlszarvuzat tetőgerendázat; sclieletul aco-
perişului; Sparrenwerk. 1883 A középületek jó 
állapotban vannak a tornyot kivéve, melynek 
fedél-szarvazata és kiugró tornáca észak felől oly 
annyira meg van rothadozva, hogy legkésőbb pár 
év múlva az egész torony tetőzetet újra kell ala-
kítani, különben leomlástól lehet tartani [A.szt-
mihályfva T A ; ETF 107. 32]. 

fedélszék szarvazat; căprioreală; Dachstuhl, 
Sparrenwerk. 1772 (Az) udvarház Sendelly jo 
Fedél alatt vagyon, az mellyet 9. Pár kőtőtt oldal 
jó erős fenyőfa Szarufák, és az Bűtűjin négy négy 
rövidebb, és lioszszabb fenyőfa Szarufák tartyák, 
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mind pedig fellyül jó erős kötésekkel vadnak meg 
szoritva. Az melly Fedélszek, is Napkeletfelől 
valo oldala hoszszan az Tornátzra le nyúlik, és 
aszt bé fedi [Szászfenes K ; BethlenKt Mikes-
-conscr.]. 

fedelű. Csak jelzős szerk-ben; numai ín con-
strucţii atributive; nur in attributiven Konstruk-
tionen: 1. tetőzetű; acoperit c u ; bedeckt mit . . . 
1681 : vagyon borona fákbul fel rótt, ugyan afféle 
sasokban rákot, fenyü gerendákkal padlás nélkül 
által szoríttatott, deszkával boríttatott fedelű 
kis hámor ház [CsVli 95]. 1699 a Kűkŭ l lŏ parton 
vagyon edgy hitva(n) fakbol rakott romladozott 
félb(en) állo, rossz fedelű fiszno pajtácska [O.-
csesztve A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 1706: 
Vagyon a Gŏrgeny vizén . . . egy rongyos fedelű 
fűrész malom [Hodák M T ; Born. G. VII . 4]. 
1781 egy meg romlodazatt, sendelyes fedelű, 
Sertést hizlaló lábos ol, melynek a dereka megle-
hetős, de a' fedele semmire kellő [Pálos N K ; Hr]. 
1801 : edgy bakanya áruló szin, deszkás oldalú 
és fedelű [Gernyeszeg M T ; TL] . 1817 Vagyon 
egy Bornábol rákot rosz fedelű ház [Kövesd N K ; 
K p V. 319]. 1820 k. vagyon . . . egy romladozott 
K ŏ Lábokon épült, vesszőből font, romladozott 
oldalú meg bomlott Fedelű Csűr [Dés; RLt] . 
1825 : egj más Ház . . . régi elegyes Boronakbol 
valo avadag Szalma és alkalmasint elviselt fedelű 
[Szárazpatak H s z ; SzentkZs Conscr. 393]. 

Szk: deszka/deszkás 1760 : (Vagyon) . . . 
egy kisded el-sillyedett, fából épült régi, el rotlia-
dott deszka fedelű házacska [Mv; Told. 15/44]. 
1777 ; egy deszka fedelű kis Szinetske [Meggyes-
fva M T ; LLt 28/531]. 1852 Egy két osztállyu 
deszka fedelű és hidlásu rakofa még használható 
serésol . . . Egy boronafábol épitett deszka fedelű 
jo pálinka főző ház, jo tégla katlannal [Felfalu 
M T ; DE 4] drdnyica ~ zsendely tetejű. 1744 
(Vagyon) . . hoszszu Lábos ol Sertés hizlaló 
Dranyicza fedelű [LLt Fasc. 67] * francia ~ 
manzárdtetős. 1791 : (Vagyon) . . . mészszel egész-
len ki fejerittetett Frantzia fedelű Udvarház 
[CU br. Naláczi A . conscr.] galambbúgos ~ 
1808 : a falu közönsegés utcájától nyílik béfcle 
az udvarház udvarára égy fenyődeszkából készült, 
vassarkokon és kapcsokon forgó, rongyos, zsen-
delyes, galambbúgos fedelű, alkalmas kapufćl-
fájú kapu [Gyulatelke K ; ETF 108. 12] * hólyagos 

1791 : (Az udvarház) fedelenek tetején 
két égy sorban lévő hojagos fedelű négy szegü 
kémények szemléltetnek [MNy X X X V I I I , 134] 

nád/nádas 1761: 11 Cserefa ágosokon 
epŭlt, fenyő fa gerendakkal gerendazot, szarufa-
zot, és léczezet, meg czondorlot nados fedelű 

. . Istálló [Mezőcsán T A ; Ks 15. L X X I X . 3]. 
1824 : egy Boranafábol jo móddal el-készŭlt Nád 
fedelű két s fel öles Sertés Hizlaló oll [Mezőbodon 
T A ; Ks 89]. 1830 : Egy Nád Fedelű Udvar Ház 

Egy Nád Fedelű Mezőségi Csűr Kapuk nékült, 
haszonvehető allapotban [Nagyikland T A ; TLt 
Közig. ir. 1748] & nádzsûpos 1712 : vágjon 
Nád Supos fedelű Csűr, melyben Csipelhet Csip-

lŏ Nro 8 [WLt. - L. még MNy X X X V I I I , 56] 
Xr perellye 1761 : a Maros parton egy pusztuló 
félben sasokban rakott perellye fedelű tornyos 
ház [Kutyfva A F ; ETF 108. 7] sáté 1799: 
A Molnár házát tsak a Kegyelem tartja toldozott 
foldozott Avatag borona oldalú rongyos Sáté és 
szalma fedelű épület [Bányabükk TA ; MkG Conscr. 
•fc szalma/szalmás 1736: Ezen Szöllő Lábjáu 
van egy rongyollott szalma fedelű Lćtezet 
Sajtó szin, vagy árnyék [CU]. 1744 : Az Allyáo 

vagyon valami regi szalmás fedelű Kõtoſ 

vagj is Sajtolo [Pipe K K ; LLt Fasc. 67. ^ x ' 
a szőlőnek]. 1778/1813 (A) Fogado bé vagyon 
kerítve sövényből font Szalma Fedelű kertel* 
melly kerittésbe vagyon épittve égy Szalma fe* 
delü jo rakó Csere, és Bükk Fákból épült kortsoma 

Ház [Balázsháza Sz ; JHb L X X / 6 . 2 5 - 6 ] . 1796: 
Találtunk . Egy Tölgyfa ágasokra Sövényből 
font el sorvadott Szalmás fedelű Házat [Doboka j 
Bet. 2]. 1814: Az Udvarház végibe találtatott 
égy ágosokra épült Szalma fedelű avatég árnye* 
szék betsült(etett) 3 Rfr [Septér K ; i.h. 3]. 18201 
A méhész kert mellet vagyon egv Szalmás fedele 
Ház [M.lapád A F ; BLt]. 1830' szalma fedeh1 

avaték fa ház [Kendermező Sz ; LLt Csáky-peſ 

420. L. 20] -X- zsindely/zsindelyesj zsindely ezett 
1761 : Frontispiciumán az alsó contignat i oba j j 
levő házaknak külső Pitvara felett ujj* SefldelJ 
fedelű Filegoriás Tornátz [Siménfva 
J H b K LXVII I /1 41. - a E szó alsó-kontignációp 
al. sajtóhibából kétszer]. 1769 Az udvart e l 

választó belső Kapu fél fenyő deszkás kapujáva < 
és az udvart el rekesztő Sendelyes fedelű kol^, 
kertel edgyütt Hflor. 20 Denar 40 [Felőr 
Bet. 7 özv. Szalánczi Józsefné Boér Borbára iflv,Jj 
1781 egy kis Sendelyes fedelű fenyő deszk^j0 

valo Ajtótska [Petek U ; I ír ] . 1822 egy jó-
potu séndelezett fedelű Méh Szinetske [Sz^11 

demeter U ; Told. 18]. 1852 Egy cserefa sasoV* 
fenyő rakofábol építtetett sendely fedelű jo ga b° ' 
nás [Fefalu MT ; D E 4]. « 

2. vmilyen fedőjű ; cu capac ; mit De1& 
(verselien). Szk: aranyos ~. 1730 égy Serpe? 
tina kŏbŏ l l valo arannyas fedelű kanna [Kvî ** 
15. LVIII . 6] * cifrás 1630: Eöt Egi Egi 
les sima Kannak Az egiknek az fedele Cifras / 
teorpe Cifras fedelw [ K v ; R D L I. 147] * 
ónos 1733: Nagjobb és kissebb on ni 
czapas bokálly 2 [Marossztkirály A F ; Told. 

' " k 
1753: Bokályok. Ónos fedelű kerek Bokáty 
Szegedi onos fedelű tarka Bokaly N 1 ^rj 
hoszszukó keskeny szájú onos fedelű Bokály ^ 
Mas onos fedelű tzapás Bokaly N 1 [uo. ; i.h 
1777 : Vagyon egy szegedi kanna onos ^ g í 
[Sepsisztkirály Hsz ; Herepei : NrNyt VII. $ 
1778 On fedelű, Barátszinre mázólt fél ejt®1 . 
Kancsó [Csapó K K ; Berz. 4. 8. C. 18]. 1*'yá5 
egy onfedelü bokáj kantso | egy onfedelü kuP 
bokáj kantso [ K v ; Pk 3] * pléh 1773 : 
pléj fedelű Tölcséres szájú kis bokály [LL* 
149] * virágos 1820 : E g y talpon állo C* i r f v ; 
szélű, és virágos fedelű Nád méz tartó [Felőr b ^ 
Bet. 5 Fráter Theresia kel.]. 
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vinilyen te te jű/ fedőlappal e l l á to t t ; cu capac/ 
ţeoperitoare; mi t Deckel /Deckplat te (versehen). 

758 dio fa Lábra francziáson készí te t t ké t színű 
marván kőből csinált fedelű fal mellé való kis 
asztal mellynek Lábai meg romlot tak [Déva ; Ks 
/ b- IX. 8]. 

f í ? f k : b o r i t o t t ~ • 7 849 Egy más a lmár ium ezis 
ţ̂ ehér színre festve 6 Tojokáival - r a j t a lévő 

ontott fedelű iro a lmariumával [Szentbenedek 
A K s 7 3 , 5 5 1 * d e s z k á s 1 6 8 1 Ha l ta r to . 
** Kerlecz vize mellet ke t tő vagyo(n) . . . Mind 
< kettőnel hasznosabb volna, ha az malom ala t t 
ovényből font oldalú, deszkás fenekű s fedelű 
agi barkat t a r t a n a n a k [Hátszeg H ; VhU 605] 

* aupiás 1730 egy dupplás fedelű kerek 
^ ta r toczka [ K v ; K s 15. LVI I I . 6] * leeresztõs 
Eo Vagyon ezen színben Hin tó Nro 3. 
hál 16 e r e s z t ö s fedelű [Vh ; VhU 505] tojo-

1744 Kisded Ladá t ska to jokás fedelű 
7 6 ^n tdemete r U ; L L t Fasc. 67] * vonos 

; Vagyon égy kis vonos fedelű feiér láda, az 
eçnáK a Z R Czélmek Armálissa, Articulussi és 

šjeb hasznos levelei vadnak [ K v ; SzCLev]. 
vmilyen borítású ; cu înveliş de rit mi t 

acope-
1687 . V ' ' i a i z Überzug, überzogen mi t 
V a

 : Vágót puska Par . 4 ( : egyik pá rnak arannyal 
toki veres posztos, kek selyem roj tos fedelű 
aram,' k P á r n a k ( a ké t csű jűnek : ) Szkofium 
verp varrót, Karmas in szin selyem rojtos, 
7 6 g * .bársonyos fedelű t o k j a : ) [ V h ; VhU 538]. 
kai r J a y i g e n s z e P szkofiummal h á r o m viragok-
Bobî g y s z i n Barsonra var ró t fedelű Loding [Ne; 
Pénz 1 I ' 3 8 , 8 b ] ' 1 8 3 9 e g y z s a s k o tele vólt 
több t a ' m e l l e t t ö b b Levelek is voltak, a ' 
bé v k ŏ z t volt egy t a rka fedelű sejem sinorral 
hóéval0** ^evéi is» mellyet (!) én ugy gondolom, 

JNetnes Levél lehete t t [Borb. I I ] . 

fedélzet ^gyhá ~ 7 t e tőze t ; acoperiş; Dach . 1867 Az 
falai '11 k ö z é P i U e t e i közül a t e m p l o m n a k Csak 
ETf in7 a k ' fedélzete régóta n incs [Fűzkút K ; 
avult nr*. 1 1 1 8 7 2 ' A templom fa la és fedélzete 
közül f a i P e t r Í K : i - h ' 1 8 7 7 Középületek 
újítás* eg a harangláb fedélzetével . . . sietős 
toronv V á r n a k [Csíkfva M T ; i.h. 20]. 1883: A 
dozott szarvazata, födélzete anny i ra rotha-
hályfva U o g y leomlástól félni lehe t [A.sztmi-
része ^ • : i-h- 3 2 ] I A f a to rony fedélzete alsó 
Petri ^ e g ? a v í t t a t o t t , kerül t 46 f r t . 96 k rba [Nagy-

îédcr 
Ü r f i ŏ y , r , U g ó ; a r c ; Sprungfeder . 1781: Ferentz 
iára k^f l i _ k o t s i j á r a A/ Fede rnek a ' más odal-

ugyan 
jara J a i i l A KeaerneK a’ 
stak a ' V i e t fel“Verttem ó t ska t x r 6 
^ z á i a t n é g y s r o f o t u i J a t (0. Srof-házatis 
la8irozntf 1 [Szászváros; BK] . 1848: Egy diófa 
Sztixnre MT a U ^ p é f é d e r r e l • • 2 5 r f t [Görgény-
fedelü K ° r n - G - x ^ I V d ] . 1848 k. A Fél-cu.eiü "R" • A A i v u j . i otfo k. a r e i -
n i t m e ^ , Á S 1 ? a k a hátulsó féders tokra egy spang-
t a r t o z ^ • a m ' a r r a ké t F e d e r t a többi hozá 

2. vaV T a l ^ r a k t a m [ K v ; Űj f . 1]. 
Horv a p a d l o ; duşumea oa rbă ; Bl indboden. 1842 

y P a r q u e t táblák az első kéz tü l hibássan ké-

szültek, melly is ki te t tz ik abból, hogy a féder 
nélkül valóság m i a t t má r tőbb hellyen le sűllye-
d e t t a parquet , és h izak ja (I) van azér t mivel a 
materiale nem vólt száraz [ K v ; AsztCLev.] . 

federes rugós ; cu a r c ; gefedert , m i t Feder . 
1824 Dinnye fedelű, féderes viseltes, de még 
vollamennyire hasznalhato kots i [Fugád A F ; 
H G . Mara lev.]. 1849 maga a’ Diván pol i turas 
igen díszes veresses virágú anyaggal fŏ lgye bé 
borí tva federes [Szentbenedek S z D ; K s 73. 55]. 

Szk: ~ matrác. a. rugós ágybetét . 1849:"Egy 
réz kar ikás derék ágy fa, mellybe vagyon égy 
federes Mát rá t z [Somkerék S z D ; Ks] . - b. "? 
rugós/rugózott dívány. 1857 : Diván vagy federes 
mát rácz [Bodola H s z ; BLt I I . 11]. 

féderhakni ? rugós horog ; cîrlig cu a r c ; Feder-
haken. 1849 : K é t Feder Hakn i [Dés; D L t pműv. ] . 
— Frecskay e fegyverrészt nem említi. 

féderklogni ? rugócsap; fus cu a r c ; Federklo-
ben. 1864 : a Batárhoz a ké t első Féder klogni 
meg nádalása . . . és a hátulsó federek Szorí tása 
[ K v ; TGsz 37]. — Frecskay ilyen j á rműrész t 
nem ismer. 

féderstok ? rugó tőke ; t i j ă cu a r c ; Feders tock. 
1848 k. A Félfedelü Kocsinak a há tu lsó féder-
s tokra egy spangni t megnádol tam, a r ra k é t Fe-
der t a többi hozá tar tozandoival f e l r a k t a m [ K v ; 
Űjf . 1 , ,Fekete Ferentz Kovács Maisz ter" számlá-
ja] . — Frecskay ilyen kocsirészt nem ismer . 

fédervájsz zsírkőpor, s íkpor ; talc, federve is ; 
Federweiß, Talkpulver . 1763 : s zámta lan Sak it 
nem tsak az Mètejes hanem az Fa luban i s ollyan 
ga jvásak az Marhák, hogy én többe t o l lyan t nem 
lá t t am, az Fédervá jsza t is mind fel k e n e t t e m az 
Ínyekre v a j az faghusára de Sémit sem használ t 
[Kóród K K ; K s 11. 18]. 1843 A K Monostori 
Papíros Gyár . . . á l tal ada t ik a Haszon bérlő 
Urnák Indigó Tizenhárom lot minden edény nél-
kül á l ta ladat ik kékkő hét és fél Lo th . . .feder-
veiss egy Lot és egy fer tá ly [KmULev. 2]. 

fedés 1. fedelezés; acoperire ; Bedachung. 1573 
Marta Nagi peterne Azt vallia hogi eò azwtan 
keoltezet volt az hazba hogi Gergel ky J e o t beleole, 
Azkoris annyera h i twan volt hogi Mindenwt hwl-
lot, Lakot Mas fel Eztendeig benne, de addeg 
semy fedest Mate Ne(m) teot r a y t a [ K v ; T J k 
I I I /3 . 3. 274]. 1647 Vágjon két hoszu szin az 
ket akolban, az edgjiknek fedes kel [Marosillye 
H ; VLt 55/5415]. 1821 a ' Szín fedésére 200 
Létz Szeg 4000 Praestyi la Szeg [ D é v a ; K s 105. 
136]. 1850: a Csűr és több i szalmás épületek 
mind merőben u j fedést k ívánnak [Branyicska 
H ; J H b XXV/68] . 1874 (Az) épületek gondozot-
t a n vannak, a haranglábot kivéve, melynek erő-
sítésre és fedésre van szüksége [Szépkenyerűszt-
már tón SzD ; E T F 107. 32]. 
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Szk : francia 1743 : az nagy Bástyának 
kűlőnŏs franczia fedés s fedele légyen a fede-
lén lévő Csatornák a kik lésznek, azokot magam, 
pléhből kivánom csinyáltatni [Nsz; Ks 107. Ve-
gyes ir.]. 

A szk-beli adalék a barokk-építkezés manzárdtetős fede-
lezésére vonatkozhatik. 

2. befedés; acoperire ; Decken. 1679 Az quar-
talásban az reghi difficultasok fen vadnak az Asz-
tagok fedeseben is [Dés; Jk 39a]. 1683 k.: az 
Waros beliek Az Parochialis haznak eppitese-
vel, buzanak be takaritasaval, Fedesevel hasonlatos 
keppen tartoznak [Kraszna Sz ; SzVJk 39]. 1823 : 
Szalma ami az Asztagak Fedesitől meg maradatt 
[Mezőmadaras MT ; MREmLt]. 

3. (el)földelés/takarás ãt îngropare, acoperire cu 
pămînt; Zuscharrung. 1595 : Az hasongarthj zeo-
leohoz . . . Az tiztogatasara ment 6 napszam . . . 
d 72 Metzesre ment 6 napszam . . . d 72. Az fedes-
re Ment 6 napszam . . d 72 [ K v ; Szám. 6 /XIII . 
13]. 1752 ha jöttek ŏszszel fedeskor jŏttenek a 
szŏlŏt miveltek [Backamadaras M T ; Told. 37/44]. 
1794 a Benedekfalvi Szöllöt a héten fedettem el 
Botos veszszŏt is is (így!) rakattam a mult héten 
beleje 2000ret még most a heten is a mennyire 
tsak erkezhetnek Szám Szerént Embert adván 
mind a Fedesire mind pedig a rakasara reménlem 
hogy Sokat bé fognak rakni [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 

4. fedél; acoperiş; Dach. 1817 az Udvarról ki 
járó kapun aloll lévő kértet, melly dőlő félben 
volt meg igazíttattuk 's újra fedődet, mivel a' 
régi fedés ugy meg volt födél ve (!) hogy több rajta 
a' föld mind a szólnia [Héderfája K K ; IB. Veress 
István tt jel.]. 

fedćses fedeles; preväzut cu acoperiş; bedacht. 
1694 ; vágjon egj Jegh verem is ; Ennek sővenj 
keritese nagjobb reszent jó, ujj, támaszos, 
lészás, tővisses; de óldalúl a' mező felőli, nehólt 
meg dóit, gjakor heljt megljukadozott . . . az meg 
irt vetemenjes kert menteb(en) ; annji részéb(en) 
ismét jó, erős, tamaszos, lészás fedéses [Kisenyed 
A F ; BfR]. 

fedet 1. fedeleztet; a puné să se facă acoperi-
şul; dachen lassen. 1681 : Pujka, Lud, Rucza olak ; 
aldala (!) sòvenyes; szabna fedele mint hogi bom-
ladozott, ujjonnan kellen (!) fedetni [Hátszeg; 
VhU 601]. 1730 : Tiboldi István Ur(am) Csinyal-
tatot Szaz harmincz három Csere karóval, fŏdel-
lel való kertet. Haznak, Sűtŏ Arnyek(na)k, Sajtó 
Arnyek(na)k fŏdelit Curalta fŏdette [Hsz; Pf]. 
1770 azon mostani uj épűlettyét . . . náddal 
vagy is Szalmával ne fedesse . . . a mitől félhetni 
tűznek fészke ne Lenne [Dés; Ks 38. VII. 6]. 
1817 A Felső Molnár Ház, ágosakra épitetett, 
veszszővel font oldalú, kívül belől tapaszos, és uj 
náddal fedetett [Ördöngösfüzes SzD; örniMúz.]. 

2. fedést végeztet, befedet; a dispune/pune să se 
acopere; decken lassen. 1756 : az Bátyám Aszta-
got fedet [BfN Kozárvári cs.]. 

Az asztagrakás befejező művelete, a ſedeUs, vagyis a ' 
asztag tetejének olyan módon való alakítása, hogy a cSíjPal 
dékvíz róla lefolyjon, nagy szakértelmet, gyakorlatot kivájj 
munkarészlet. A fedésre a fedető gazda éppen ezért különleges 
gondot fordít. 

fedetett fedett ; acoperit; überdaclit, bedeckt* 
1730 á Lengyel avagy Szŏllŏ patakán egy kövön 
forgo boronábol épitetett szalmával födetett rnaloflj 
[Szentlászló TA ; EHA]. 1763 (A konyha) végin^ 
négy fa lábra epittetett, és szalmával f e d e t e t t egy 
Sertés pajtatskais van bé férvén beleje s.v. Serteş 
Nro 2 [Hortobágyfva Szb; J H b X X I X a . 19 Néhai 
Hortobágyi Gergély György conscr. 13]. 1&7' 
Bábonyban® a kisded fatemplom nem rég 
fatornyával meglehetős állapotban van pvl" 
107. 10. *K]. 

fedetlen I. mn 1. fedél nélküli; fără acoperiş 
ohne Dach. 1647 vágjon egi husz őlnj tégla vet 
szin mellette egi tégla kemencze szin ala» 
fedetlen [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 
Hencz János . . . Csűre fedetlen haro(m) pajtac*' 
kaja oldala nélkül, fedelyeis mindenek(n)ek roŜ  
[Kétely SzD; Ks Bánffy Anna urb.]. 1716 
gyan egy . . Nobilitaris Curia melyre nyib 
nap nyugotrol egy felszeres Gyalog Kapucs^ 
tölgy fa mellyekivel és fedetlen Gerendával [GţJ 
H ; BfN Fasc. 92. 4]. 1736 egy liitván pajtf 
fedetlen modon [HSzj sertés hizlaló pajta 
1742 : (Bejárat) egy 3 oszlopú, nagy kapun, niej? 
is fedetlen [Bh; Told. 10]. 1798 : vagyon edgy 
Galambug fedetlen a' mellett edgy Deszkás Sjjf' 
tés Pajta [Szentkatolna H s z ; Mk IX/109. 3J-
1829 A kapunak Sorkánál őt Deszkából ál1 

fedetlen kert avaték [Csekelaka A F ; KCsi 
1854 Vagyon egy avaték fedetlen borona fa h*zZ 

sertés ol is [M. köblös SzD Torma]. 1868 ^^ 
harangláb félig fedetlen és deszkázatlan [MezotfJ 
lak K ; ETF 107. 17]. - L. még i.h. 17, 20. 

2. fedő nélküli; fără capac ; ohne Deckel. 17°5 

ket Bokály Tángyér egy fedetlen Cseszével Eg? 
Bokály Tál [Szászsztjakab S z D ; Told. 8]. -

3. elföldeletlen; neîngropat, neacoperit cu P 
mint; unbeschüttet/verscharrt. 1830 Vagyon 
20. vékán vetett Lább Török Buza K ó z é p s z f í 
allapotban — de még fedetlen [Nagyikland 
TLt Közig. ir. 1748]. . 

4. lezáratlan; neînchis; ohne Pfropfen. ^z*' 
~ palack. 1681 Egy Faolajos fedetlen palac* 

II. hsz 1. fedél nélkül; fără acoperiş; 
Dach, dachlos. 1604 Az haznak p a d l a j a t & & 
uezendeo marhat, a h o g j fedetlen a l l o t regteol 
az haz; lehet hogi zolgaink liantak el az haz 
[UszT 18]. 1750 : Az haranglábnak egyrésze 
esztendeje is fedetlen lévén, a d m o n e a l t a t o t t v 
az eklézsia, hogy megzsendelyezze, de minded ^ 
is fedetlen van s a fája rothad [Disznajó MT; E . 
107. 20]. 1792: Ősztől fogva Tavaszig az 
zált Katárka* fedetlen tartatott [Laszó H ; Ks f ' 
XLVII . 5. - aA vk-ben: ,,Törökbuzás kas £ 
1842 Mind a' gyűmőltsős — mind ezen l e g u n ^ 
lés vagy veteményes kertek kőrűl sövény ke 



761 fedélszék 

teríttetnek mely részint szalmával fedeztetik 
részint fedetlen' sorvadt állapotba áll [Oprakerci-
sóra F ; TSb 51]. 

2. (be)fedetlenül; neacoperit; unbedeckt. 1764 
midőn az elmúlt öszszel szarka Uram az Asztaga-
kat bé hordottatta, annak utánna Négy hétig is 
mind fedetlen állatt az Asztag ugy annyira hogy 
le a koszorúja mellett mind el rothadatt [Kóród 
KK; KS 19/1. 6]. 

3. elföldeletlenül; neîngropat, neacoperit cu 
Päinînt; unbeschüttet/verscharrt. 1670: Vagion 
Egy fel hold szőlőis Alsó Hoiab(an) ez most 
meczetlen, fedetlen maradót mivel az szomszedys, 
pusztab(an) vadnak [Kv ; RDL I. 152]. 1675 
Szent Péter hegye(n) vagion egy be fődöt szőlő az 
Cic hegien vagion egj szőlő az mely meczetlen es 
fődetle(n), maradót [Dés; Borb. II]. 1767 a' 
Szent Mártoni Szőlő egészen, a' Korodinak is égj 
réáze az kallyibán fellyül mettzetlen maradván, 
a Tél is hamar el rekesztvén, fedetlen maradott 
[Kóród K K ; Ks 19/1. 8]. 1786 : nem igen láttzik 
hogy tsak közép szerű termés is légyen a szöllŏkbe, 
kivált abba a részibe mely le fektetve, de fedetlen 
telelt éppen semi termés se lészen [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. lezáratlanul; neînchis ; unverschlossen. 1810 
Ha most olyanság halok meg, mig réám szállando 
Jószágaim kezemb(en) nem jőnek tehát koporsoba 
tévén ketzer 24 óráig fedetlen tartsanak [Héder-
fája K K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel végr.]. 1854 
a nyjtoztato padan, vagy koporsoba hagyassam 
fedetlen és szabadon egy záros helyt a mig testem 
meg nem indul vagy fel nem bontanak [Kv ; Végr.]. 

tedßtt fedelezett; acoperit; mit Dach versehen, 
Jiberdacht. 1621 Czionka kemenieket, illetlen 
helliett leweő kemenieket szalmaval fedet hazakat, 
szeőwenieket, sohŭl ittlie(n) az varosban megh ne 
engedgjenek lennj [Kv ; TanJk I I / l . 319]. 1636 
fagyon egy Disznó oll kett szakaszb(a)n berenabol 
'°tt . . . ajtó nelkol valo tapaztatlan, szalmaval 
fedett [Siménfva U ; JHb Inv.]. 1647 Az Uduar 
^eozepin vagion egy keo pincze, Uy szalmaúal fedett 
[Nagyteremi K K ; BK 48. F. 16J. 1669 Ezen 
Tanorokban Vágjon az Csŭreòs kert, mely jo tama-
szos es feder kertel van be keritve [Királyhalma 
NK; KS 66. 46. 24a]. 1675 Madarason levő Zálo-
gos udvar haz . . . Az nagh Kapu deszkás suppal 
fodet [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1681 Marha 
akol Kerítése fedet sövényes volna Va-
gyon ezen akolb(an) 14 oszlopo(n) állo, szalmaval 
fedet hoszszu Szin Nro 1 | Vagyo(n) itt . 
sövény odalu, gazzal fedett Istálló [Vh ; VhU 570, 

| Innen menvén az szén helyben, az holott 
vagyon az béresek számára csináltatott, uj szél 
deszkával fedett, négy szegű tüzelő házzacska 
[CsVh 96]. 1690: ezen ket Istállók. Suppal fedet-
tek [BK Kentelki inv. 6]. 1694 : vágjon az Eökőr 
\ajta, mellj(ne)k külső oldalat az Udvar keritesek 
sovennje; belsőtt penig, njolcz agasok tartják, 
Perelljére fedett szalma fedel alatt [Kisenyed AF ; 
KaLt Bálpataki János udvarházának leírása]. 
1697 : Ez Udvaron . . . vagyon osztán az szalmával 

fedett sövényből font tapaszos Istálló [Borberek 
A F ; Mk Alvinczi Péter lelt. 6]. 1717 sendellyel 
fedett két nagy öreg istálló egy fedél, álat, és egj 
contignitásban [Nagyrápolt H ; JHb X X X I / 6 . 3]. 
1727 : Ezen Szilvást és a' fenn említett Kerti 
szőllőtt, az uttza felőli kőrős kőrnyűl jo sátoros es 
fedett kert vészi kőrnyűl [Csákigorbó SzD ; JHbK 
XXVI/13. 13]. 1730 â Lengyel avagy Szŏlló 
patakán egy kövön forgo boronábol épitetett 
szalmával fedett malom [Szentlászló T A ; EHA]. 
1750 Fenyő deszkával fedett . Istállocska [Pa-
polc Hsz; Hr]. 1767 avatag Dranitzával fedett 
Sövény régi kertel négy szegre készítet Méhes kert 
[Mezőbodon T A ; Torma]. 1781 egy bornafábol 
rakott Szalmával fedett Ház hasonlo borna-
fábol rakott Suppal fedett Tsűr [Tarcsafva U ; Pf] | 
egy mezősegi módra épült Szalmával fedett, deszka 
oldalú Tsűr két deszka kapuval [Andrásivá U ; 
Pf]. 1785 : vagyon égy négy szegeletre épült szalmá-
val fedett szekér, és eke szin [Varsolc Sz ; Born. 
X X I X b 20. 369 Kornis Krisztina conscr.]. 1797 
az ház mellet lévő Zsendejjel fedett árnyék le 
nyúlik a nagy ház oldal kamarája ajtajának az alsó 
feleig [Kőrispatak U Pf]. 1810 egy avaték 
szalmával fédett Sorvadt fedelű . . . régi Epűlet 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 24]. 1849 egj detzka 
fedellel fedett detzka szinetske [Somkerék SzD; 
Ks 73. 55]. 

fedettet fedeleztet; a puné streaşină (la gard) ; 
überdachen lassen. 1600 Miúel hogj az tamozzat 
ki szettek Alolla* mikoron egj versbe szepe(n) megh 
epittette(m) volna. Az Zel le deojteotte es annak 
vthanna kelletett Vyolagh megh epittettne(m) 
fedettetne(m) [Kv ; Szám. 9/XIII . 4 Damakos 
Máté isp. m. kezével. a Ti a sövény alól]. 

fedez 1. (be)fed; a acoperi; überdachen. 1817 
a gabanás faláhaz vagyon ragasztva az Árnyék 
Szék, mellynek kő falait, zsendelly fedél fedez 
[Ördöngösfiizes SzD; ÖrmMúz. Conscr. 3]. 

2. beborít; a înveli; verschalen. 1840 Az egész 
malmon keresztül megyen egy csatorna tölgyfából 
2. darabokban föld szint, azonkívül a földben viz 
szivárványok vannak helyeztetve, és részint fe-
nyő detzkakkal fedezve [Km ; KmULev. 2 papi-
rosmalom lelt.]. 

3. leplez, palástol; a ascunde/cocoloşi/muşama-
liza; bemänteln verschleiern; 1793 azzal a' 
hamis esküvéssel, mint valami toldozott foldozott 
Berhével, akarták magak Szám adásakat ötsém 
Uram előtt fedezni [Somkerék SzD ; Berz. 10 Fasc. 
77]. 

4. rejteget; a ascunde ; verstecken/bergen. 1585 
Immár az Lezzegeó legeniek az Maiorok keozeot 
valo hazakba zorultanak volna, es ot Rezegesked-
nenek Eyel, es kialtoznanak Azért Biro vram meg 
kiáltassa, Hogy Az Maior emberek, kiknek Maio-
rokba(n) hazok vagyon, iol rea vigi;t',zanak hogy 
effele zemelieket oth Ne fedezzenek Nagy bewm-
tetes Alath [Kv ; TanJk 1/1. 10]. 

5. kb. lezár; a mărgini/închide; ab/beschlie-
ßen. 1864 : Szárhegy régentén Zárhegi-nek ira-
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tott minden kétség kívül azon kopacz dombrol, 
mely a falunak alsó vagyis napnyugat felé nyulo 
végét fedezi [Szárhegy Cs; GyHn 52]. 

fedezés 1. fedetés; acoperire, punerea acoperi-
şului; Überdachung. 1756: nagy munkával epit-
tők az Nagy Somkuti Major házat és kevés mim-
kával meg eshető fedezése miat már telyességel el 
pusztult [Sárosmagyarberkesz Szt ; T K L Szászári 
Mihály (62) jb vall.]. 

2. fedezet; acoperire; Deckungsicherung. 1847 
(Az) ellenőri erdő Biztosok A minden Szorga-
lom és Ügyekezet daczára is, meg törtenhetŏ kár-
tevőket a mikor a körülmény kivánnya, a Bí-
rákkal edgyütt a Biro háznál kötelesek meg bün-
tetni pénzbe, de nem Borba, a mi egészbe eltörölte-
tik, a büntetés dijj mennyen a Birák kezére . . ; 
miből egy rész a közönségé, a más rész a Biráké, 
a harmad rész pedig a Biztosoké fáradcságok ne-
mű nemű (I) fedezésire, egyebb fizetések most nem 
lehetvén [Torockó; TLev. 10/9]. 1875 Az egyház 
közszükségei fedezése tekintetéből az egyház ka-
szálójának elárverezése kimondatik [Damos K ; 
Rak 200]. 

fedezett (be) fedett ; acoperit; überdacht. 1694: 
van egy Lo Istálló szalmaval fedezet [Kővár ; 
J K b Inv.]. 1748 a Vendég fogado . . . Cserefa 
talpakra derekasint épült Draniczával fedezett 
[Sásvári préd. M T ; EHA] . 

fedczget fedelezget; a acoperi; überdachen. 
1755 : Egykor f edezgetvén az Vram BinaE Kalyibá-
ját, egj fertállyos üveg égett borra tanált [Déva; 
Ks 101. — *Bina Peczér]. 

fedező fedél ; acoperiş; Dach. 1839 : Felállítot-
tam három kapu lábot aztat Zsendellyel meg-
fedettem a kapu eleibe egy Ülő széket fedezővel 
együt csináltattam [HSzj ülő-szék al]. 

fedeztet (el)lepleztet; a puné să se ascundă/coco-
loşească; verschleiern/bemänteln/übertünchen las-
sen. 1765 : Mind ezenn mulattságos Lövöldözések-
ről rosz végett valo hiresztések ollyan világos tsak 
munkás találmányok mint a' Délb(en) tündöklö 
napfény, melly hiresztésekkel tsak egyébb Dolgokat 
akartanak fedeztetni, mivel semmi gonosz végett 
valo lövéseket azonn Legények nem tselekettenek 
[Gerend T A ; K S . J. Somlyai de Fogaras (40) nb 
kezével]. 

fedeztetik 1. befedetik; a fi acoperit, a fi pre-
văzut cu streaşină; überdacht werden. 1842: 
Mind a' gyűmőltsős — mind ezen leguminalés 
vagy veteményes kertek kőrűl sövény kertel kerit-
tetnek mely részint szalmával fedeztetik — részint 
fedetlen sorvadt állapotba áll [Oprakercisóra F ; 
TSb 51]. 

2. vminek fedezete biztosíttatik ;a a se asigura 
acoperirea unui lucru; die Deckung gesichert wer-
den. 1863: az adosságok más fekvőségeimből 
fedeztessenek [ K v ; Végr.]. 

3. lepleztetik; a fi ascuns/cocoloşit; verschleiert/ 
verhüllt werden. 1764 Mind ezen hiresztések tsa* 
tsupa kŏltŏmények . . mellyek(ne)k árnyéka f* 
latt egyeb Dolgok Fedeztetni kivántak s azok 
's kik között follytanak vagy F“orraltattak 
[KS táblai vk]. 

fednivaló ce/care trebuie acoperit; was 7Ü 

überdachen/bedecken ist. 7850 ; Most abba 
terkedem, hogy egy napi kalákásokkal mind & 
fedessem a' fednivalokat, mert látom elébb az icl 

viszontagságától kell az embernek magát ov 
[Bálványosváralja SzD; Born. F. II. f ] . 

fedő 1. capac; Topfdeckel. 1614: e g y s z e r Vi^ 
ezen* More Gaspar bemenien az I m r e p h i n e Ázzon10 

maga hazaba . . . , s, az Pad ala tekintuen hàt e&f 
fazakat lát s az fedeöt le uĕuĕn roll a mellyel 
volt fedue gyorson kezdek mondani, hogy Gab°, 
Gábor, Gábor Azonkeözben az Dayka be i u t u f a 
mond Mitt czynalz az Jstenert, . . . s az ^ ^ t t 
az fedeöt kapuan ra fedi az fazékra [Nsz; * 
53/5267 G. Keörtuelyesi (21) vall. -
AF] . 1633 : azt mondotta, ez az liukas, Huka?^ 
ezupor szerelemteól ualo, mert eben egi z e ° v 
bekat tesznek, es azt az hangia boliba t e s z i k 
fedòuel be fedik . . . az Simo(n)fi leánátis ţaj\ 
totta hogi giermeke ne legjen mit miuelljei . 
[Mv; MvLt 290. 137b. - a Igy kétszer!]. 167 3 
Konyhára valo egetetet őregh fődö, jó 7 Czorb^ 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. . 
1744: Uj födő [Buza S z D ; LLt 181. B]. 
Almárium . . . mellynek tetejében el téve t.ńnált^; 
actu feles közepes rendű főző fazék, porgoló, & j 
dők [Déva; Ks 92. I. 32]. 1832 : Egy réz kasztrv 
fedőstŏl [LLt]. 1841 Bétsi Porceílán Edéör^ 
. . . Égy fedeles leveses csejsze . . . Égy S z 2 ý \ . 
betegnek valo cséjsze fedőstől [Egeres K ; 4, 

Szk : mázas ~. 1679 : Mázos fődó 1 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 30] 
mázatlan ~. 1680 : az Tornáczban vagyok 
mázos Fazakok ibidem no. 20. lábosok no 8. 11 

zatlan feddő no. 4 [A. porumbák F ; ÁLt Inv- £ 
2. szőlőföldelő/takaró napszám; ziler la r 

patul viei ; Weinstockdecker. 1579 v é g e z t e k ^ 
zert hogy senky az Mywesnek fedőnek meCf |j; 
teobbet 12 pinznel senky ne Aggyon [ K v ; I 3 A. 
V/3. 200b]. 1587 : Az Zeoleonek el fedése . . • * , 
tanak fedeok 20, fizettem 1 p(ro) 12 d. [ K v ; 
3 / X X V I . 23]. 1606 Szent Giőrgj hiegiennis * 
tak férfi fedők harman, attam . . . d 36 A* .j, 
nep fedeök eötŏn, atta(m) d 50 [Kv ; i.h. 
47]. 

Ha. 1614 : fedeyet [Nsz ; V L t 53/5267]. 
? fedőcserép cserépfedő; capac de hit 

irdener Deckel. 1788 2 Szilke 3 Fedő 
[Mv; Told. 9a]. 

A ?-es címszó utótagja lehet értelmező is; ez esetté 
adalék nem ide, hanem a cserép alá tartótik. 

Tîi t * 
fcdőcskc capac mic ; Deckelchen. 1733: v* % 

dŏtske 5 mázos tserép tálatska 5 Talats* ^ 
Cserép fűstŏlgetske 1 [Marossztkirály AF ; 
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•J e 87 darabotska Deszkából egy kis potzoska 
• Egy Pipa tartó Fogaska Pohár Székben 3. 

p ^ g o s üvegetske 3 cserep kitsiny fedötske egy 
AP • \ é r c s uporka orvassággal [Vingárd 

I W u u d e S z k i l f^déldeszka; scîndurŭ de acoperiş; 
8 ^ b r e t t . 1837 Eladót 6 'silip 11 Törvény és 
G<eaō Deszka ára 8 R f t 12 xr [Görgény MT ; Bom. 
vénv

 V b J ' 1840 Eladodot penzen 271 tőr-
i li y ^ t

2 6 4 f e d ő deszka 93 R f t 48 xr [uo. 
“ • -^XlVcj . 

daeht^ 'k befedeleztetik; a se acoperi; über-
aloll i x W f r d e r i 1 8 1 7 a z Udvarról ki járó kapun 
z í t t a t t u k é r t e t ' melly dőlő félben volt meg iga-
meg v u r ' S U ^ r a f e dödet , mivel a ' régi fedés ugy 
dolina f ö d e l v e (!) hogy több r a j t a a ' föld mind a 
ſHćfWc^el ly a kertnek nagy ár ta lmára vagyon 
L í í éderfá j a K K ; IB. Veres I s tván t t lev.] 

^a^n ' 1 1 ? Í H 7 i ' l m s z ö l ô - f ö l d e l 6 napszám; plata cu 
s tocka^ î n S r °parea viei; Tageslohn für Wein-
^eczo e c k e n - 1 5 9 ô Nyiesseo napzam 21. 
7/xx 4 4 ]

n a P z a (m) 35. fedeo napzam 40 [Kv ; Szám. 

(vèrseh ^dovel e l lá tot t ; cu capac ; mit Deckel 
Egy 1 ^ 1 8 3 8 Portzéllán és Cserép edények, 
egy r^ I e S e s f e d ö s füles tál, két kerek bétsinàltos 
2. — •Ţ*^ °valis Sültes tálok [M.bogáta*; Bet. 

később : F. bogáta SzD]. 

Schüssef' edényborító tál, f edő ; capac ; Deckel-
Ulmak k : a z asztalnok a csatlóssal eléállott, 
felfedte ^ l é v é n a z nyakában, és az étkeket 
l e ûl te t ,«w fedőtalakot az csatlós elvévén, azután 

ek [MetTr 324]. 

A r t ° ^ i . k e l î u e f a j t a ; un fel de matériái text i l ; 
v i se l t J 1 7 8 8 ; F edré t te l béllett kékes kanafátz 

^ Slatrog [Mv; TSb 47]. 
fe9yver i 

EGEDWS T
 UtU ÍS a r m ŭ « Waffe. 1572 Orsolia 

** va l lo twl•v a o s n e ' A z t vallya ker volt 
Nem K u g y a d u a v a l a m y feguert ky nekv ha 

Cl latya f e
 o c h a t y a a hazaban . . . Eo be nem bo-

[ K v TTE W t r t s e m a d egebet egy guzalnal nekv 
? e W k i , III/3.12]. 1607: Azt penigh minde-
a k i fegiulr i cziudalliuk, hogy kgmetekkel ua-

hitette rr e s haddal ualo meneswnkett ell 
U a k most m p ! r t S z ; T ö r z s l ' 1 6 5 8 : országunk-
a l lapattiar i 1 f e l e l m e s e s veszedelemre tendáló 
^ keoilett Soldolkodvan es eleue la tvan hogv 
meszet ezendeő vdeóben nem czak az ter-
? l t a l W h Z f i e Q Í v a l ° njaual jak es betegsegek 
kezni Va Emberek eletenek valtozasa keouet-
?henŝeael? 0 1 , kŭleőmb kűleőmb fele ' kégjetleu 

I ke i i r e ) k k e z e k és fegyuerek általis [Balázs-
^ n d t a W ' * K p n i - 8 4 ] . 1675: (Az alperes azt 

mesttr , v e s z te t t (em) volna meg Boszorká-
Vel nye iv 'F e S e t l l n i e l m e g kévanom hogy, mi-

ellene(m) öldöklő éles fegyverül fel 

tévén, hiremb(en) nevemb(en) megh ölt, nyelve ki 
vonattassék szájából [Kv ; T J k VIII/12. 1]. 1707/ 
1768 : két fia meg nem betsűllik az édes At tyá t 

és az ő kegyelme Feleségét hanem üldö-
zik mindketten ő kegyelmeket vertek űstőki-
nél fogva vontzolták, lántsával, fegyverrel kerget-
ték [Albis Hsz ; BLev.]. 1758 Sokadalom nap-
ján meg kiáltónak Tiszt Uram porontsolattyábol 
Hogy senki Égő pipával, fegyverei ne já r jon a 
kiáltónak a t tunk 1 1/2 xr [HSzjP]. 1790 : Senki-
nekis botot, Dorongat, vagy akár mi némű Fegy-
vert, azon Házhoz vinni Szabad nem lészen [Kará-
csonfva MT; Told. 76]. 1804: A' Gyermekeket 

ad ja az Istenért oskolába, mert e ' fog tsak a ' 
t rombita és fegyver Ngod iránt lennia [Szásznyíres 
SzD; KsMiss I. — ttTi. a tan í t ta tás elmulasz-
tása]. 1814 Tompa Jánosné Pásztor Anis . . . 
valya, hogy Bartók Anna Aszszonyomnak a ' 
szájjábol hallotta, hogy Rákosi Urat szidta 

. ő tsak egy Bakkantsos, én pedig kotsiba ülök 
's ö tőt t ugy késértetem fegyver között arestomba 
[HSzjP]. 

Szk : ~ alól megvált katonai szolgálat alól men-
tesít. 1606 Halaltul feguer alol penzen val to t tam 
megh [Tövis A F ; Bál. 90] ~ben van hadi-
készültségben van. 1782 A kegyelmetek dolgok 
igen roszszul vagyon, el vadoltat tak a Felséges 
Kamarán, hogy kegyelmetek ŏszve szövetkezte-
nek volna a Fiskális résztől lévő Jobbágyokkal , 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 Chalcographiae Professor“-a lev]. 

~hez kap. 1750 kŭlŏmb(en) nem lehet ha 
csak meg nem fogatik, mer t ugyanis szabadon 
lévén, egj vagj más fegjverhez kapvan az ŏrdŏg 
nem aluszik [Bölön Hsz ; Ap. 3 Donáth György 
Apor Péterhez] * ~hez nyúl. 1653*: lá ták a 
levágott kurtánokat , és igen megzajdula az õ 
sergek ra j ta , de fegyverhez ugyan nem nyulának, 
de mi is nem fogánk fegyvert hozzájok azér t [ETA 
I, 63 NSz. — ®1602-beli eseményre von.] •)(• a 
~ ki van vonva vkik között hadiállapotban vannak. 
1606 : teoreok es <ne>met cziazar keozeot most is 
ki uonua uagion az feguer [UszT 20/17] ~ét 
kivonja. 1675 : az Anak Bát tya . . . fegyveri t ki 
vonva(n) hatalmasul hozzám vágott [ K v ; T J k 
VIII/11. 365] -)(• ~rc indít. 1607 Neis adgia az 
Vristen, hogy az mely zep zabadsagat hazanknak, 
mw is uerwnkkel halalunkkalis ta r tozunk megh 
peczetelni, az ellen mw ualakit t fegiuerre indiczunk 
[Lompért Sz; Törzs] ~re kap. 1684 : valaki 
céh házánál fegyverre kapna valaki ellen, fél 
mesterségen marad érette sz (dr) 6 ; ha penig 
alat tomban fegyverért menne házához, osztán 
fegyveres kézzel céh házára menne hatalmasul , 
az ilyen dolgáért az céhből is méltán kivethetnék 
az ilyen embert [Dés; DFaz. 14]. 1765 o t t akkor 
vége szakadván à kŏzŏ t tek levő h izakodás(na)k 

Murvai kapot t fegyverre s ugy h a j t o t t a k i . . . 
a Házból [Torda; T J k V. 259] * ~re kel. 1631 
Czetri Giörgiel eczer eôzue ueztek Uala Uarga 
Menyhárt, s zîttak egi mást, ugia(n) fegiuerreis 
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keöltek vala az mi vduarunko(n) volt czetri Giörgi 
s mi nem ereztettük ki [Mv; MvLt 290.56a]. 
1653 De ezenközben érkezvén a Báthori Sigmond 
hadai, a lövő szerszámmal az hídnak szorítják 
a törököt, és az hidat a hun a fele lött volna, az 
ágyukkal ellövik; mely elszakadván, a mely török 
azon innen volt, az mind fegyverre költ és a vízbe 
holta [ETA I, 45 NSz. - ft1596-beli eseményre 
von.] ~rel nyúl a dologhoz. 1655 (A történ-
teket) a portának ő nagysága hírré adván, úgy 
nyula fegyverrel a dologhoz [i.h. 158] -fc ~ t 
fog. 1653 : Azonban láták a levágott kurtánokat, 
és igen megzajdula az ő sergek rajta, de fegyverhez 
ugyan nem nyulának azért; de mi is nem fugánk 
fegyvert liozzájoka | Sőt minden ember — nem csak 
rendelt czirkáló — fegyvert fogott kezébe akkor, 
és ki kapun, ki a bástyácskában s ki a falon vi-
gyázottb [i.h. 63,77. - a - b 1602-beli eseményre 
von. L. még i.h. 85] * ~t forgat. 1748: 
tudom . Toma Péter, Dobosi György, Baksai 
Sigmond Vramék azért mentek hogj az Soly-
mosi Fiak mellet insurgállya(na)k és hogy fegjvert 
forgattak puskát öltöttek láttam szememmel 
[Mv; SLt 16. MV. 13 Zilahi Jánosné Bodo Bor-
bála (60) vall.] * ~t hordoz (kezénél). 1589: 
Valaky penigh tíz oranak vtanna vczan hegedwl-
tety magat zellel Iar, es kiált, fegyvert hordoz. 
Eleobby mod zerent bwntessek [ K v ; TanJk 
1/1. 112]. 1623 senkinek fegyvert hordozni kö-
zöttök szabad ne legyen, még csak az juhok mel-
lett való pakulárok se hordozzanak képet [Gyf ; 
EOE VIII , 131 ogy-i végzés]. 1699 az A ellen 
Stuczot Vagy fegyvert nem vettem kezemhez 
ne(m) hordoztam; hane(m) mint házán kivűl 
mezőbeli Ember szokott fegyvert maga kezenel 
hordozni enis ugy hordoztam [Dés; Jk 294b] 
~ kihúzva. 1711: O nem fegyverkezni ment Biro 
Sándor Ur(am) hazához . . . , mert lia fegyverkezni 
ment volna, fegyver ki húzva ment volna bě [Dán-
fva Cs; Born. X X X I X . 50] * ragad. 1653 
Végre én reá rohanék a hídra az én népemmel, és 
elöli magam puskát ránték — pallóst s megri-
aszkodám a mint tudék. Azonban a szekereket 
kiáltám, s néki tódulának azok is fegyvert ragad-
v á n ' [ETA I, 137 NSz. - a1621-beli eseményre 
von.]. 1765 : ha magát kezébe(n) lévő pálczájával 
nem defendálta volna, talám ketté hasította volna 
fejét erre a lármára a több Limitaneusok is 
mind fegyvert ragadtak [Aranykút K ; Ks] Jk 
~t vesz fegyvert fog. 1782 kegyelmetek mind-
járást szándékokat le tegyék, fegyvert ne végye-
nek, mert ez által olyan veszedelemben viszik ma-
gokat, hogy soha még a maradékjok is meg nem 
lábbalhatják [Kv ; TLev. 4/5 „A j tay D. Mihály pp 
Császári Universitas(na)k Chalcographiae Profes-
sor“-a lev. a torockóiakhoz] Jk visel. 1591 
Az bírák oda iutuan el veuek az legeniteol az cza-
kant, noha váltig menti vala magat hogi eo zol-
galo ember volna, es zabad volna neki fegiuert 
viselni [ K v ; T J k V / l . 89]. 1809: adot adunk s 
egyéb szolgálatakat is praestalunk, melyek mind 
az Ország hasznára néznek, hogy lehessen egyszer-
smind Fegyvert is viselni, az éppen végső romlá-

sunkkal és pusztulásunkkal ésnék meg [Asz; Borb-
I I ] * von. 1572 : vegeztek azt hogy ha vala-
mely varossy Ember kinek Eoreksege vagion vagy 
hazas vagy hassag (I) kywl való Ember lezen 
az fele zertelenseget kiáltást hegedwlest l a n t o l a s 

eyel Ideo vtan chelekednek, Az wrzeok megh 
fogiak hanem Inchek hogy hazahoz Takaródig 
. . . ha mely penigh fegwert vonali az EorzeoK 
ellen . . . Teorwen Zerent eo ka . meg Bwntesse 
[ K v ; TanJk V/3. 58b. - aA bíró]. 1667 Is** 
aldamasabol eo k g l k megh indulva (n) azo(ö) 
forgolodgya(na)k eo kglk . . , hogy ollyant vegeZ' 
hesse(ne)k, ne fegyvert, hanem bekesseget v o n v a 1 1 

ez hazara [Wass. Követi ut.]. 1675 az Anak Báttya 

mindennel csak garázdálkodott, az mint hogy eIî 
belémis uti társa lévén, mind(en) igaz ok nél*u 

fegyvert vont és rettenetes rut szitkokkal szidó 
. . . fegyverit ki vonva(n) hatalmasul hozzá(01' 
vágott [ K v ; TJk VIII /11. 365] * kivont 
1591: Tw penigh ky vont fegueritekel . • • ^ 
szalatok louatokrol, es the fozto Emre Réarn Je°, 
wely, mondwan, megh cziapom az huzu kardo 
[UszT]. 1682 Becski István ur(am) ki v o n t fegg 
verel niene az ura(m) lovaira az edgyiknek 
rántá az czovekit s el riasztá [M. köblös 
RLt 1] * mezítelen 1585: Borsay 
tlion vallia . . Az Zeoldbely leghenys , 
vala az zekerteol . . . Mezítelen fegywer vala N „ 
la [ K v ; TJk IV/1. 479]. 1648 : ki mene az s 
leŏk keŏzwl, ugi hanigalta(na)k be . . ins^r 
mezittelen fegiverekkel vagdalta(na)k be hoz&a . 
[ K v ; TJk VIII/4. 313]. 1702 Kerekes S ^ 
György Mer a et absoluta Potentia média* 
ki vont mezítelen Fegyverei, es fel p o r o z o t t P , 

— -- — - - pk°° kaval ream rohanvan illetlenül hozzam CsapJ 

ván mezítelen fegyverei, hanyatta seggéig 
főidre ejtet [Dés; Jk 324a]. 1731 : mezii 
fégyvérrelis hozzam lŏven ugy mezítelen 

[tele* 
fegf 

verrelis hozzam hanyigalvan ekkor [F. volál 
HSzjP]. 1763 Insinualván Instantiájáb(an) 
Fejér István eŏkegjelme, miképpen kévánta & 
rialni Eczakának idején Házában az Ius m e^fe l j 
len fegjvert, roszra czélozo szándékkal kezé 

hordazván, Apját, Nemzettségét attával, t e r e ^ 

sabie 

tettével szidván hogy mint oly I(ste)n 
káromlo érdeme szerént büntettessék sZ 

séges [Torda; TJk V./147]. 
2. pallos ; paloş; Pallasch | kard ; 

Schwert. 1582 : Az mell kett Gylkosnak -- t0„ 
veottek, az varos fegwere meg' Thiztitaţa 
Chizar FAerenclinek fizettem f. — d. 25 L , 
Szám. 3/VIII. 41]. 1590 : Chyzar Ferencznekjet 

feieke 

tam B. vram liagiasabol hogy Az warosz feg1 

tyztotta (!) f. - d. 25 [ K v ; i.h. 4 / X X I . 
3. lőfegyver; armă de f o c ; Schießwaffe- a. 

Az Taborozo Nimetek . Disznaimot el 
dózve(n), fegyveremet el viven, vallottam * ^ 
husz forint arrat [Kv ; UtI] . 1751 akár holis * 

P a r a s z t ember v a d á s z a t b a 
deP' 

Dominiumban Paraszt ember vadászatoa ^ 
rehendáltatik, azonnal fegyvere el szedetes magais kemény animadversiót végyen és va | 
kútyái el lővőldősztessenek [Nsz; Ks 79. 'el 
1/4 gub.]. 1782 : Egy fain ezüst Damaskus t$ 
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r e z e s niundern Fegyver [Mv ; CsS]. 1818 

ţott Fegyverrel agyarkodik az Ég felé [M. fráta 
i á i 1 8 3 5 : A P u s k á m a t . . . , melynek 
Dár^t ° l y a n i s ' h ° g y S z á z két csőű fegyver kőzzűl 
téti r ? e m l e h e t találni . . . által adom a Tekin-
t i levn]Qk [ F ' t Ő k S Z D ; B e t ' 4 S z i l á g y i S á " 

h o S - b U rŽU S ~ P ° r o s z Puska. 1822 Egy 
ágVa - Csójú s szerszámú Burgus fegyver, az 

4 i® m e g lehetős [Nyárádsztanna MT ; MvLev.]. 
rüstu y V e r Z e t ' a r m á m e n t ; Bewaffnung, Aus-
^gyv^h ' ember) volt ezüstös aranyas 
[MetTr felöltözve, annál nagy aranyas zászló 
Maliti - 4 0 7 1 ' 1 7 4 7 ( P a P Vankát) bizonyos 
*an f 'Jae- r t N e m e s Szathmár Varosaban el akar-
^egw 0 8? 1 , m i módon maga elabált, és az Lova 
Kŝ  2 7 / x v i i ] é g y Ŭ t t ° t t a n m a r a d o t [Egerbegy Sz ; 
mŭ t t ^ . fegyver tár ; arsenal ; Arsenal. 1733 : 

l zenjolcz emberekből állo b i rà l t kŏz emberek 
avaßi 8v f r t u k s ugj tudgjuk, hogj az ki kŭlsò, 
a z°u ŏ rx t örökségét akar valakitói keresni, 
Vagj i 0 v eget keresò szemellj ; vag j jo levellel, 
be v e W * n í s á g g a 1 ' e s j o f e g j v e r r e l àl l jan ele az ki 
a z Juek a v a g y megh àlhato legjen, azért mostis 
A ke2eu n e m szükséges hogj ŏ adgjon fegjver t az 
kevel b i T ' m i n t h o g j mind az ősi , mind maga be-

han a Z m a g a haz helje u t an valo örökséget, 
7-ek V a az A ha keresni akar örökségét, tartoz-
jo fejyy?? J O bizonjságot, vagy jo levélét, Summa 
avairi k h o z n i az J- ellen az ki megh àlhato, 

vehető legjen [Torockó ; Bosla]. 
Ez tájott S ; l u p t ă : Kriegsführung. 1653 a; 

S 2°rone at ° S z t á n a fegyver u t á n nagy éhség kezde 
kiment , b e n n ü n k e t , annyira , hogy a búza 
1Ilert s zá l a i vékája egy for intra , es fel jebb is, 
k ö z b en nÜ i n f u t o t t nép volt közö t tük | Ezen-
döShaláliai e d i k v a l a a drágaság az országban, a 
' 8 ' 86 \ tq fegyverrel egyetemben [ETA I 
v°n.], iQQß7" - a ! 6 0 2 - és 1603-beli eseményre 
tenyseg^ r e o pelsegé Szolgalat tya es az keresz-

k ó z e l e b e g 7 V e r e n e k p r o m o t i o j a u g y k e v a n n y a 
a l m a t 0 s ^ i m u l t M a r a s Vasár helyi Gyúles al-

^agaz inum^e ( ! ) k e l l e t e t az eó Felsegé Erdélyi 
Vetnúnk t M b K k S e g é r e M E z e r k ó b ó 1 B u z á t f e l 

a V a l k e p p e / V r y x - c i a c g c i c g y v e r e t x^SLejii 
almát epi ' boldogította győzedelmét es biro-

í ? m e s z s z p n < Ă o r s z agok(na )k bé hodol ta tasa-
F ö rzs . i w ? , A o r ő k Orszagba(n) k i te r jesz te t te 
ejéregyu^et en Sámuel fej-i ins t r - ja] . 1736 az 

^ h e a V i l . f l a s t rom elpusztúla u g y a n . . . , az 
^ f e l ség a d d i g Pusztán álla, az mig kegyel-
^e tT , . 4 |7

e j s urunknak fegyveri t I s t e n béhozá 

Ă r d 8 Í n f Ó f e gyverkovács ; a rmur ie r ; Waf-
' /Xv. 21] * 8 9 ; Fegiwer chinalo [Kv Szám. 

lemezvértezet; platoşă, cuirasă; 
e g y kozák hagyok Egy fegyver dereket, 

nyerget, egy magyar nyerge t . . . az 

az ŏ Felsege fegyveré t I(ste)n 

öcseimnek [SzO IV, 76]. 1585 tudom hogy par-
ducz Beór Medwe Beor, Sisak Panczel, es fegywer 
Derek effelek valanak Az Azzoniomnal [ K v ; T J k 
IV/1. 526]. 1597 : ada egy fegywer derekat pancer 
wyastul [Galac B N ; WLt ] . 1637 Fegiuer Derek 
uagion n 3 [Ebesfva K K ; UtI ] . 1647 : Onnan az 
Aszonj hazaban menve (n) . . . E g j fes te t Almári-
um benne, kiben most az Ur fegjver dereka vágjon 
[Marosillye H ; VLt 55] 5415]. 1652 : Fegyuer de-
rek rosdas N. 2 [Görgény M T ; Törzs]. 1681 
J ó Pánczel Nro 1 . Fegiver derek, minden ké-
szület nélkül, hatulso fele lyukas Nro 1 [Vh ; VhU 
554]. 

fcfiyverderćk-cslnáló I. mn fegyverderék-ké-
szítő ; care face/confecţionează platoşe; Pla t tner- . 
1593 fegwer derek Czinalo Dávidot Bator i bol-
disar zolgaiat wizj tordaig bakos gaspar ke t lowon 
f — d 50 | wrunk zamara wiznek 2 fegiwer derek 
Czinalo nimeteket [ K v ; i.h. 5 /XXI . 107, 26]. 

II. fn lemezvértezetkészítő-mester; maestru-ar-
murier care face/confecţionează platoşe; P la t tner -
meister. 1596 Az it walo fegiuer derek chinalo, 
vi t v runk zamara fegiuer derekakat , v i t te Mondra 
J acab 3. louan. zekeren Tordara f- d 75 [Kv 
Szám. 6 / X X I X . 31]. 

feMyverccske a rmă micŭ ; kleine/leichte Waf fe . 
1782 Egy Kis Spanyol fegyveretske [Mv Xkl<]. 

fegyveres I . mn 1. fe l fegyverzet t ; î n a r m a t ; be-
waffnet . 1605 Gyulaffy Uramnakis í rnya kell, es 
arrolis certificalny kell hogy az Toluayok kerge-
tesere prouidealny akarnúk, eo Ngok kwleombet 
varosunk feleol ne itelyenek hogy cgyeb vegre 
bocliatanuk ky fegyveres emberinket [Kv T a n J k 
1/1. 518]. 1669 : Minthogy minden vegh helyek-
ben mind az Ej i , s — mind az nappal i vigyázás 
igen szükséges, azért minden ember az Assessorok 
kivűl a ' mikor a’ Circalás rá következik, vagy 
maga jó apparatussal eleo mennye(n) vagy arra 
illendeő jó fegyveres embert maga helyeb(en) 
kűldgyőn circalnj [Dés; Jk ] . 1714: kicsoda kül-
d ö t t fegjveres embereket vagj is k a t o n á k a t 
N(em)z(ete)s Tisza I s tván Berekszai Nemes Ud-
varházára? [ H ; Szer. vk]. 1798 : Bodosi f iak 
azt k ívánták meg tudni Fhirer Vramtol, hogy 
azon fegyveres ka tonák ki parancsolat jából jőt-
tenek oda [Bárót H s z ; HSz jP] . 1803 egy t i sz tás 
hellybŏl, Pojánábol, valami h a t vagj hét Remete i 
Fegyveres Székelly Ka tona a’ J u h a i t . . . Re-
mete felé már h a j t o t t á k is [Várhegy Cs; Born. 
XVc 1. Iuon Dobrán (40) col. vall.]. 1835 mi 
eredeti Törzsökös Székellyek és valoságos produc-
tus fegyveres Nemesek vagyunk [AszLt 1134 
Kövendi Sámuel és Kováts Is tván beadványa] . 

S z k : ~čro. 1803 egy Allodiális szépen fel-
nevelkedett t i lalmas Nyil erdejek meg téve-
lyeztetet t ha t á r á t k i já r ta tn i akarván ezen ki jár-
to tás t az Nsgod mostani Tisztye fegyveres erővel 
valo ellent állásánál fogva meg a k a d á l y a z t a t t a 
[Ádámos K K ; J H b XIX/63] * ~ kézzel fegy-
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veresen. 1571 Panazolkodnak a vraim keozzwl 
sokan hogy vadnak kyk Eyel fegweres kezzel 
doro(n)gokal Iarnak Ala s fel [ K v ; TanJk V/3. 
38a]. 1588 Az Atthya chyan Lazlo Reteben mi-
kor wolt wolna, mely Eóweys wolt egyenleo kep-
pen. Az en fiam jobagyat, chyan János neweótt 
Az Atthyawal fegyweres kezzel Reya menwen 
halalos sebbel illette, kopyayawal altal eóklele, holt 
eleweneól hatta [Somlyó Sz ; WLt] . 1590 k. : Az In-
catta vgy panazolkodat hogy En hatalmasul 
Erdeyet akarua(n) El foglalnj es fegywereos kezzel 
hatalmasul Eoriztetne(m) diznaymot [UszT]. 
1599 Neminemeó dolgaértli, Erti megh Jobbagiom 
hogy zegeny Vramra vertik felen az harangot 
Alparethona es fegyueres kezzel eó rea Jeónek kj 
az Alparetiak [Dés; Eszt-Mk. — aSzD]. 1609: 
hirtelensegel körniwl vőnek az Inctusok mint 
hatalmassok fegyveres kezzel . . . kik megh akara-
nak ölny [Hídvég Hsz ; HSzjP]. 1623 k. : Azt 
lata(m) hogy fegyueres kezzel uala Balogh Georgj 
[Mv; MvLt 290.29b]. 1766: Iosika Imreh Uram 
. . . maga mellett lévő feles számból állo emeberek-
kel fegyveres kézzel . . . Udvarházomra reá ment 
[ H ; JHb X X X V / 5 4 ] . 1792: az Arendatorokat 
fegyveres kézzel ki verték belőlle most csépeltetik 
nagy gazlással a' Gabonátis [Br; Ks 101 Tamási 
András lev.]. 7829 ; Sursán Krétsun belől az uttza 
kapuján mellyet fákkal és lántzokkal az előtt 
erőssen bé kötözött volt maga puskával, tőbb 
assumptussait pedig vas villákkal dorongokkal 
oda állítván fegyveres kézzel magát magát* oppo-
nálta, és az Executiot bé nem botsátotta [Mil-
vány K ; Somb. II. —a így kétszer!]. 

2. 1595 28. Septemb(ris) Reibitz Wram, az 
Nemet fegyueres Capitannyanak hadnagyat (így I) 
és Zazlo tartoiat, . . vitte Tliordara Cassa Mart-
tin 4 loual . . . f l [ K v ; Szám. 6/XVIIa. 102 ifj . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

II. fn 1. kb. zsoldos ; mercenar ; Söldner. 1595 : 
Az fegiwereseknek Biro Vram es az egez Tanachi 
akaratiabol veottem enny aiandekota Vgian 
az fegiuereseknek Geőbeől Marton Chiaplartol 
hordattam . . . 114 Eytel bort f 4 d 56 [ K v ; 
i.h. 6/XVT 2 4 - 5 . - aKöv. a fels.]. 

Szk: német ~. 1594 Cetbitzet, az Nemet 
fegyúeresek fizető Mesteret vitte. 1. kúczjaúal, 
és hoo penzel Thordaig 6 loúal, hidelúei Zabo 
György f 1 d 50 [ K v ; Szám. 6/III. 3]. 1595 
15. Septemb(ris) Zegedi Gáspárt és Zöcz Gaspàr 
Wrajmat küldek ö km(e)k Tanaczúl az Nemet 
fegyúeresek eleyben, hogy ha el mútatliatnak hogv 
fele liaduak Colosúarth [ K v ; i.h. 6 /XVIIa. 185 
i f j Heltai Gáspár sp kezével]. 1597 : Az Nemet 
fegiúeresek hadnagyt . . . Tizennegie(n) voltak keo-
rwlbe, vitte ez 3 zeker Huniadig [ K v ; i.h. 7 /XII . 
75 Filstich Lőrinc sp kezével] olasz ~. 1595 
Az Olaz fegyúeressek és Loassok ala adot Biro 
Wram ennyi szekereta Thordaigh [ K v ; i.h. 6/-
XVIIa.101 ifj . Heltai Gáspár sp kezével. - aKöv. 
a fels.]. 

2. felfegyverzett (személy) ; persoană înarmată; 
Bewaffnete. 1703 : Kűlgjőn annyi számú Lovaso-

kat megint . . . , de azokat a Tehetŏsibul es fegJ* 
veresibul conscribaltossa [UszLt I X . 77. 77 gub-> 

fegyveresebben felfegyverzettebben, jobban *e" 
fegyverezve; mai bine înarmat; besser bewafföe • 
1703 : Kgld a maga Székiből annyi számú Emberej 
ket allitson ki ujjalog, a mennyi a minap . 
rendelve, és mindgyart mennyenek Thorocz* ^ 
István attjankfia mellé, de job készülettel és 
veresebben, mint sém az kik most ott vadfl 
[UszLt I X . 77 gub.]. 

fegyveresen felfegyverzetten ; înarmat; bevvaf| 
net. 1666/1681 őrőkős őstűl marat E r d ő h a t i 
bagyim . lovok hatan ha mikor kivaûta ^ 
gyalogis jo készülettel fegyverese(n) puskák^' 
zöld köntösben hiven Tőkélletesen szolgaUja0* 
[Vh; VhU 331]. 1688 midőn az falusi Biro ec* 
kanak ide(jen) az falut eősze kialtak (ígyO líi 
minden ember fegiveressen jött az falu kőze L ' 
köblös SzD; RLt 1 Hossu Gábor (38) jb valWj 
1719: Farnadiai Possess(iona)rţia) Portio^0^ 
Kanda Paszkuly, Péter és Nyikula n e v e z e t ű . 1 ° 

bágyim Colonicalis Sessiojar<a> f egj veresen . 
menven . . . Kanda Nicula neuű Jobbagj0 0 !^ 
meg kötözvén Vdvarházálioz fogságra * ^ 
[ H ; Szer.]. 1727 asztis lattam hogy le kasz^% 
T : N : Redei Sándor Ur(am) azon virgo fl**f» 
a’ zabot, hármán, vagj negjen kaszalak, j® ţt 
az Úrfi eo kglme a szolgaival fegyveresen wit 
[ Homoródkarácsonfva U ; W H . Kudór 
(40) jb vall.]. 1735 Meg kell hirdetni, hogj 
harang szot hallanak mingyárt mindenek 7: 
sen tartoznak ki állani [Dés; Jk 456]. 1'^jt 
Tudom hogy Imreh Dániel fegyveresen jött ^ 
fel a' Málnási Rétre [Oltszem Hsz; Mk II. ö'íii. 
hh. Zaláni Lászlóné Kóltze Mária (30) ^ 
1803 Harmad nap múlva a' Remeteiek* lo11 ^ 
Fegjveresen . . . a' Ploptyisba jöttek 
M T ; Born. X V c 1. 115 Nátye Vaszilie a’ Ü11 (C3) 
vall. — aA tőszomszédos G y e r g y ó r e m e t e 
lakosai]. 

• Ae 
fegyveresház fegyvertár/terem; magazie » 5t 

me, armärie; Zeughaus. 1679 : 5dik Ház. ^ 
Czejk, avagi Fegiveres háznakis m o n d a t i k 
disztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 42]. ' t e 
sz. eleje : Fegyveresház Inventáriuma 
vas, aranyos szélű Pántzél. Fekere araü^ j. 
Sisak. Fekete aranyozott atzél Lárva 
1309: az Uri Rendből Báró Rauber, Meltos * í 
Dániel Elek Ur, ugy Vice Király Bix o 

Sámuel Ur Szőretre vagynalc, Fegyveres H3^ 
bé zárták [UszLt ConiGub. 1752]. 

fegyverezi magát (fel)fegyverkezik; a se if l 

sich aufrüsten. 1761 ă fiak ă közös j 0 3 ^ ^ 1 

magokot ruházták fegyvereztek, lóval '$ 
segítették [Hsz; BLev.] . 

fcil ^ 
fegyverfogható fegyverforgató/képes; 

a purta armele ; Welirfähige. 1605 inindeü * ^ 
kicsintői fogva nagyig valakik f e g y v e r fog 
az mi hűségünkre hüttel kötelezzék őket 
SzO 356 fej]. 
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fegyverforgatás fegyvergyakorlás/kezelés; mînui-
rea armelor; Waffenübung/handhabung. 1848: 
itten egy bujtogato járt, azt mondá hogy Béts-
ből jött, meg hagyta hogy . . . gyakorolják mago-
kat a fegyver forgatásba [Nagycsán T A ; Born. 

Id]. 

legyverházbeli fegyvertárbeli; de la magazie de 
arme, de la armărie; aus dem Zeughaus. 7595 : 
Kerekes Mihály az fegywerhazbeli másod magaual 
mene Somlyora [ K v ; Szám. 6 /XVIIIa . 76 if j . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 

fegyverliordozás fegyverviselés ; portul armelor ; 
Waffentragen 1583 az Iesuitak keozeót tanuló 
Iffiak inkab feg'weres kezzel Jarnak varosunkba(n) 
Annak okaert eó kgme Biro vram talallia meg Az 
papa keowetet, kerie arra hogy effele kard es 
fegyver hordozastol az Iffiakat el fogiak [ K v ; 
TanJk V/3. 272a]. 1650 : Az fegyver hordozást 
• • • az Szörény vármegyebéli s hódoltságon lakó 
oláhoknak extra limites regni admittáltuk; egye-
bütt mindenféle fegyver hordozást megtiltot-
tunk ; . . . excípiálván szabadosokat, bírákat, pa-
kulárokat, sós-szekerekkel járókat, molnárokat, 
Puskásokat és az kik urokat fegyverrel szolgálják 
p y f ; EOE X I , 72 ogy-i végzés]. 1763 : két hétig 
fekütt is miánna . . . az fegyver hordozás terhelés 
mián máig, vagj holtig is félszegségit tapasztallya 
[Uzon Hsz; HSzjP]. 

feflyverhordozó purtător de arme; waffentra-
ßend. 1677 Béjáro Uraimek(na)k Cántorokot 
adt(am) ez szerint 12 Januar(ii) Fegyver hor-
uozo Naláczi András f 20// Kornyéta hordozo 
Radice István f 20 [UtI]. 

legyverhordozó-inas scutier; Waffenknecht. 1736: 
Mihelyt az fejedelem leült asztalhoz, az fegyver-
hordozó inas, aranyas köves hűvelyű kard s feje-
delmi buzogány lévén keresztül téve a karján, 
mind ott állott az fejedelem háta megett, mig 
asztaltol felköltek [MetTr 335.]. 

fegyverigazífás fegyverjavítás; repararea ar-
melor; Waffenreparatur. 1795: Puska tsinálonak 
fegyver igazítás 10/48 [Cserei Heléna jk 71a]. 

legyverkapitány ' ? ' 1594: Albertth Deaknak 
az fegiuer kapitannak Etelere es Italara Biro 
vra(m) es az Éghez Thanacz akarattiabol attam 
ţ /54 I Kouacz Ferencz vitte Albert Deakoth az 
fegiuer kapitany hatt louan postán Huniadra 
attam f 3 d - [ K v ; Szám. 6 /VI 20, 76]. 

jfoflyverkedés 1. kb. fegyveres erőszakoskodás/ 
erőszaktétel; atac armat; Waffengewalt/angriff. 
1580: Megh ertettek sok kwlemb kwlemb fele 
panazokból az Nagy Licencia es bwntetlenseg myat 
my nemó mod nelkwl való hatalmok es eroza-
gok (!) esnek eyely es nappaly tamadassok myat, 
es fegyverkedessek myat, Mely mind istennek mind 
ez vilagy tiztesseges allapatnak ellene vagio(n) 
[Kv; TanJk V/3. 231a]. 

2. hadakozás; luptă; Kriegsführung. 1678 — 
1683 Az en Is(te)ne(m) ednehanj idegen orsagokon 
Te(n)geren, s, egieb fegivereskedesim, s, ez űdőnek, 
s, vilaghnok sserencsetlen vesedelmes szelvesi 
uta(n) . . . edes hazamban bekevel telepedesemet 
engedj [Ks Komis Gáspár kezével]. 

fegyverkedik fegyvert forgat/visel; amînui ar-
mele; Waffen führen. 1711 : monda Gego Peter 
Sándor Ur(am)nak, be megyek Ur(am), <de en> 
nem fegyverkedni megyek, hanem gratiat nyer-
jen keglme<d nekem) [Dánfva Cs; Born. X X X I X . 
50] | mond Gegő Péter nagy hűtire nem fegyver-
kedni jöttem, hanem gratiat akartam nyerni [Ma-
daras Cs; i.li.]. 

fegyverkezés hadakozás; luptă; Kriegsführung. 
1713 : Müa . . . a megyétől delegáltatván a végre, 
hogy mivel a fellyebb való siralmas esztendőkbeli 
fegyverkezésekben ab anno 1699. ezen sz. ecclé-
siákb egyházfiai nem racionáltanak, hogy mind-
azoktól számot vennénk, confluálván a papi pa-
rochialis házhoz mindazoktól az egyházfiaktól 
számot vettünk e szerént0 [Uzon Hsz ; SzO VII, 
127. — a Köv. a nevek fels. bA közlésben így, de 
inkább ecclesiá(na)k alakot várnánk. c Köv . a 
szám vétel kérdőpontjai és a feleletek]. 

fegyverkezik 1. fegyvert forgat/visel; a mînui 
arma; Waffen führen/tragen. 1711 : õ nem fegy-
vérkezni ment Biro Sándor Ur(ani) hazához, lia-
ném gratiat nyerjen ő neki . . . s ugy kőnyőrgőt, 
hogy őtőt az, ő szavaib(an) mégh tartsák, mért ha 
fegyvérkezni mént volna, fegyvér ki húzva ment 
volna be [Dánfva Cs; Born. X X X I X . 50] | men-
tém Abbafi Sándor Ur(am)hoz elsőb(en) ő kglmit 
ném talaltam . . az utan ugy fogtam Biro Sándor 
Ur(am)hoz, ott is ném fegyvérkeztém Sőt az tarsam 
Hollo György puskát ragadot vala azt is még in-
tém né Cselekedgyél Sémit is [Madaras Cs ; i.h.]. 
1739 ; indebitĕ vexálván, ollyal fog szemb(e), liogj 
fegjverkeztem volna, mellyb(en) sem hirem; sem 
tanácsom [Dés; Jk 294b]. 

2. hadakozik, hadonászik; a da din mîini; 
herumfuchteln. 1747 látám hogj Duka András 
egj cséppel fegjverkezik vala Létai Ferencz ellen 
szidgja s káromollya vala [Hagymásbodon M T ; 
Berz. 1 .8/1] . 

fegyverleveles nemesleveles, armálisos; cu dip-
lomă/carte nobilitară, cu scrisoare de înnobilare; 
mit Adelsbrief. S z k : egyházi ~ nemes egytelkes 
nemes/armalista; nobil cu un singur lot de pămînt ; 
Adelige mit einem Grundstück. 1835: az 
ugy nevezett praetorialis útra én a Kertsedi Egy-
házi Fegyveres Leveles nemeseket ki nem hajtha-
tám [AszLt 856]. 

fegyvernyugvás fegyverszünet; armistiţiu; 
Waffenstillstand. Szk : ~ t csinál fegyverszünetet 
k ö t ; a încheia armistiţiu; Waffenstillstand schlie-
ßen. 1806 : A Prussus egészszen semmivé tétetvén 
a Frantziával az el mult honapb(an) fegyvernyug-
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vást tsináltak, hogy a Békességet tractálják [Dés; 
Ks Kornis Mihály naplója 212]. 

? fejjy verpuska armă, puşcă; Waffe. 1647 
eö nalok volt fegyver puska, ă mellet az sarkanniat 
rais uonua(n) hozza(m) cziapontatta a Tarsa, jo 
szerencziemmel nem sült el [Kv TJk VIII/4. 
231]. 

fegyver-szerszám fegyverkészlet; arme ; Waffen-
gerät. 1595 Thwri Marton gyütet oda ki legenye-
ket, hozot Zillalirol fegyúer szerszamot és fegyúer 
derekat [Kv Szám. 6 /XVIIa. 59 if j Heltai Gás-
pár sp kezével]. 

Szk : hadakozó ~. 1597 az liadakozo fegyúer 
zarzamtol Harinintzadot ne adggianak f 11 
[Kv i.h. 7 /XII . 3 7 - 8 Filstich Lőrinc sp kezével]. 

fegyvertartó fegyvertartásra való ; pentru 
arme, pentru păstrarea armelor; was zum 
Waffenhalten dient, Waffen. Szk : ~ al-
márium. 1790 Egy üveges Fegver tar-
tó Almárium [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 
24c] Jk ~ faváma. 1681 Nebojsza Bástya . 
Fegyver tartó fa ráma [Vh ; VhU 559J Jk ~ ház. 
1769 Egy Nihány ezer Máza vas Lévén Szebenben, 
Fogarasban Veres Toronnál . . a feguer tartó 
házakban mellyek (!) eo eoa Felsege számára nem 
szűksegesek, azért el kotyavetéztetnek Szeben 
városában [UszLt XIII /97. a így kétszer] * 
~ téka. 1802 : Szép fegyver tartó Thécácata 

fejér Firneis festékkel, sárga párkányokkal az 
eggyik szegelettől fogva a’ másikig végig a' fal 
mellett [Mv; TGsz 52. aTi. kell csináltatni]. 

fegyverviselés fegyverforgatás; mînuirea arme-
lor; Waffentragen. 1794 az ollyan őnkent mago-
kat kato(na)sagra szánt Iff jak jelentsek magokat 
az Országba lévő akar Reguláris Regimentekbe 
levő Tsoportok Tisztjeinek akar a' Limitaneusok-
nal . . A ' magok bé ajánlások alkalmatosságával 
a’ kik fegyver viselesre alkalmasok (na) k tanaltat-
nak visitaltatnak es assentaltatnak [M.bikal K ; 
RAk 6]. 

fugyvervisclo fegyverforgató ; purtător de arme ; 
waífenfülirend. 1753/1781 a Tutor : i Labontz lé-
vén miveltette az oeconomiat, a kurutz tá-
vozván maga is itt a kastélyban lakott fegyver 
viselő néppel [Algyógy H ; JHb L X X I / 3 . 194. 
aBr. Jósika Imre]. 1769 Felséges Aszszonyunk a 
Mixtum Forumot, melly volt a fegjvert viselő 
Hazafiai kőzött abrogalta és kinek kinek törvenyes 
bajanak el igazittasat maga rendes Forumara iga-
zittani méltóztatott [UszLt XI I I . 97]. 

f^gyverzîirgćs fegyvercsörgés/zaj; zorzonitul ar-
melor ; Waffengeklirr. 1710 már valamennyire 
Isten kegyelmiből a felyebb való háborúság s 
iegyverzörgések csendesedvén, és a lakosok rész 
szerint haza telepedvén; kezdettünk az ecclesia 
építéséhez etc. [Uzon Hsz ; SzO VII, 127]. 

fehér 1. fejér 

feilklobni reszelősatu; menghină de mînă; Feil 
kloben. 1829 Ungvári István sequestralt Laka1to 
műszereinek Lajtstroma 1 Nagy sutu 2 Ff1 

klobni egyik nagyobb, másik kissebb 50 xr [Torda-
TVLt 995]. 

fein 1. fájin 

fej ige 1. a mulge; melken. 1570 Sas Antal 
vallya hogy eo Kowacz Matiastwl hallotta my* 
ezt Monta Almás Myhalnenak, Ihol Jew Az chy° _ 
da sies vele Jthon fey, azwtan az zomsedzagJJa 

fey | Sofia Kathank Symonne, hithy zerent vaW 
hogy eoneky Almasy Myhalnak az ^ ^ 
Montha hogy Neh feien egebwt hane(m) chyak ® 
az ew zereken az Zomzedzagban [ K v ; TJk H j* 
170]. 1584 ; Kerekes Istwan vallia hallottam ^ 
Zomzed Inassatol hogy . . . latta volna a’ varga*1 

hogy egy Nagy fekete diznot feyt | Takach 1 
wa(n) zòlgaloia vallia Zememmel lattam ezt bog; 
ez vargane Annia, egy Nagy fekete dizno 
Allot es vgy fey vala, es az Dizno igen Allia w 
[ K v ; T J k I V / 1 . 2 8 0 , 2 8 5 ] . 1591 o t t f o g a d o t t vo^ 
valamy barom tartó heliet s annak eleotteis 0 

hajtottak nappal, de Estwere mindenkor b* 
hajtottak fejni [UszT]. 1606: en az Sofalá1 J 
hokot ott feytem az Mihály Vajda be j e o ú e t e l e * 
[i.h. 20/72 Paulfus Maior de Paraida (46)lib. 
- aParajd UJ. 1623 Tudom aztis liogy * * 
fel bwkbe feytek kibedj Maroszeki Johot. » 
aztis hogy az Kikelleo Berczin feitek kibedj J-
hot en paztoris uoltam ott [Szováta M T ; J** $ 
1629 az katona az eöleben veszi a n i a m a t t 

az agyra viszi s ugj jaczodnak egj inassal c&e 

miet megh szopta, teiet markaba fejte s & kţ 
ita az katona [Mv; MvLt 290. 152b]. 1729 
miért és mi okon azon Tehen meg erkölcsösöd 
mágát fejni meg nem engedte, ugj a ^ ? J L , 
szopni [Dés; Jk]. 1736 : Pal Deak azt vxonà&Ă 

x . i X„UÄ 1 - i £xü .^rl-nX m i k o r az fe lesege az t e h ê n e c s k e t f é j i , akkor é 

ugr ik az marha tetű, s ugy megyén osztáa t 
[Ap. 5 Apor Péter feleségéhez]. 1760 azao > 
tinók . Kissebike egész Nyáran anyát - ^ 
Tino Volt s fejték Az Aunyát, hanem 
azan Tinót az Anya el rúgta [Vadad MT; ^ 
1810 mikor a' Tehenét fejné a' kapunak kiv* ^ 
eső sorka irányából eg kővel bé a r a n y o z v a . 
vagy gorontsal eppen a' Fejét talalta L 
DLt 96/1811]. . Aå% 

Szk : tehén ~ni. 1740 Királly István s ^^ 
Felesége, az Királlv István Leánya is jártak g? 
lálni, Tehen fejni [Szemerja Hsz ; HSzjP 1ti. 
Csákány de Szemerja 70 nb vall.]. * 
1589 : Monda hogi kisen ( !)a jewz kj az Ewo*0 

fejni [Dés; DLt 226. "Értsd : későn]. ^ 
2. átv szipolyoz; a stoarce/suge; aussa n t 

1681 Skerlet nem fogja más hazafiainak vţ 
innya és Erdélyt ezután nem feji [TMÁO 
Paskó Kristóf Brankovics Györgyhöz K o f l ?S v a f 

nápolyból]. 1688 az ilyen német az Dévai 11 ^ 
biro, az ki Ország tehenét feji [Kj Mise. > 
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fej fn 1. cap ; Kopf. 1568 : Petrus Bernalt . . . 
fassus est, hogy szemmel latta, Mikor wycey 
János vgy wtotte János deákot, Archul, hogy ky 
eset az swueg az feyebol es az chyattanasath Jol 
hallotta [Kv TJk III/1. 223]. 1584: Az Wasar 
Vamrol ualo ieczes . Valamy Gywmeolcheót 
feieken hoznak az widek nepp, Atwl sem wesznek 
semmdth [ K v ; KLev. Vegyes ir. I II . 9]. 1590 
mikor Jde hozta az kocziban le fekette Pribék 
Gergely es be volt az feie kezkenozwe eotett senky 
ne(m) latta mikor Jde hoztak | En ky fwtama(m) 
onnét, az ház alat Jeowek vala hogy reaiok swte 
az pwskat feiek felibe(n) az mi hazunko(n) egy sen-
dely be esett vala [Szu; UszT] 1598 Mierth azt 
forgattia hogy kartiajat en teòrte(m) volna, en 
ne(m) teörte(m), hane(m) ha eò teórte mikor fe-
jembe yte [i.h. 13/28] | Giúlay Miklosne Margit 
Azzony wallya: Latam azt hogy . . az He-
gedws feiebe(n) akaria vala az Zappanos legennek 
a z Hęgedwt verni, en megh foga(m) az hegedwtli 
[Kv; TJk VI/1. 162]. 1600 Azo(n) mo(n)da azért 
I^azlois Deka(n) Gergelnek, bochasd az lowam 
fekit bestie lelek kurwa mert feiedbe wtem az 
ehakant [UszT 15/122]. 1604 : ketten latok . . . 
hogi •.. fazakas palne másod magaual nagi Ter-
het wizen wolt el az gŏrfi János hazatol, feye-
ken wizik wolt [i.h. 77c]. 1631 az szegeny Aszony 
az feöldeön fekszik vala, az kontia ki eset vala az 
fejebői [Mv; MvLt 290.51a]. 1636 hàmár mert 
egh az fajunk (!) felet az haz . . de ki tŭzitol 
gyuladat megh azt nem tudom [Mv; i.h. 291. 62a]. 
1672; mivel az I(ste)nnek parancziolattia elle(n)-
vétkezet, per hoc, pro exemplo alioru(m) mint 
hogy korsagos az captiva, ám bátor az pelengeren 
megh ne verettessek, hane(m) szalma koszorú 
tétetve(n) fejében, az mester által az városbol ki 
késértessék [ K v ; TJk VIII/11. 197]. 1688 a 
süveget fejemből ki űte [Kv ; Utl ] . 1715 az süve-
get a fejibűl ki kapta, a fejihez verte az után el 
hajította [Vaja MT ; VH]. 1736 magam kötettem 
bé az fejét [Algyógy H ; BK] | Nem vala annyi 
modi az fejeken, noha az menyecskék akkor is 
majd így jártak, mint most [MetTr 342 - 3 ] . 1742 
búzát . . . ă házakhoz a szolgálok Fejeken hordot-
ták [Kv; Aggm. C. 12]. 1759 Tisztarto Vram 

Joszágbéli embereket rutul tractálta, mert 
Jgyan is, ha dolgoztak is, ha nem is, szidta, verte, 
fejeket bé törte [Marosludas T A ; TK1]. 1761 
Németh Sziju kŏtŏ fék és Masrvar Sziju Kŏ tŏ fék , 
melyek is a Paripák tejébe vadnak [Siménfva 
U ; JHb XXIII /31 . 20]. 1791 Vagyon egy léanya 
a bírónak, ki is azonn időben, egyik kezibe, 
egy Vizzel teli Kártyát fejénn, pedig egy Vízzel 
teli Csebret hoz vala [Bács K ; R K A ] . 1820 : a 
Néhai Báró Ur Ágyába fekvő Feleségének fejénél 
ült [Várfva T A ; JHb 48 Bontz Mária Szakmári 
Sámuelné (37) nyil.]. 1832 maga ki beszéllése 
alatt mertégletlen (!) tűzességgel verte kargyát 
a főidhez, éa kezével mások fejek felett gestált 
[Balâzsfva K K ; KCsl 6]. 1851 Anyám mind 
fekszfe . . . éh a' ki szüntelen körülte vagyok 

fejér 

bágyat, váj a fejem, kedvetlen [ K v ; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 

Szk: ~ébe megy a bor. 1641 az táltŭl felkelénk 
s mulatánk Egykor estve fele mondá 

az anyám, hogy édes leányom, ideje volna haza-
menni, mert az urad nincsen otthon — s ez az 
vargáné felkele s kezde szédelgeni, mert . . . bírja* 
vala az ina, s kimene az házból, s ott kinn jára 
s mondá azt, hogy nem mert elmenni, mert fél, 
hogy igen az fejben ment az bor — s ott benn 
osztán lefekvék [Mv; MvLt 291. 2 7 4 b - 7 b átírás-
ban ! — *Előtte a nem tollban maradt] Xr ~ ében 
bor van. 1796 mikor bor van a' fejében garáznás 
veszekedő ember, sokat darál haszontalanul [Szu-
cság K ; R K A ] Xr ~ében megficamodik. XVIII. 
sz. eleje az einber is kétt keppen Szokot meg-
ficzamodni ă fejeben és ă bokájaba(n) az fejébűl 
ki nem vehetni, mert mint az kergeteges borjú-
nak, az ugy(!) kergén van az holjagja, s nehéz 
ki vágni [JHb Fasc. 17/10 lótartási ut.] * ~ében 
tart fején hord 1665/1754: Az mely jámbor Iffiu 
Társ legénnyé akar lenni, . . . tartozik . . . az egész 
Tarsaságot két asztalra tisztességes collatioval és 
szabad borral megvendégleni Annak utánna 
a’ B. Társaság egy szép koszorúval meg tiszteli, 
melyet mind addig mig asztaltól fel kelnek fejében 
kell tartani; és a koszorú alatt ugy viselye magát 
hogy ne katzagjon, ne beszéllyen, egy szóval 
illetlenül magát ne visellye [ K v ; AsztCArt. 21 — 2] 
Xr ~ébe ront vmit fejébe ver vmit. 1592 te enge-
met arrais keressz hogy en tegedet mégis vertelek 
volna es egy saytart feiedbennis rontotta(m) 
volna, szíttalak es szidalmaztalak volna, gialaza-
tas szitkokkal [U UszT] Xr ~ébe szedi a dolgot 
megjegyez, emlékezetébe vés. 1570 Heltay Gás-
pár hity zerent vallya hogy Mykor Eotet Seges-
wary Damokos Betegh voltaban kerte volna 
azon hogy megh írna az eo akaratyat az mynt 
feyebe zette wolt az dolgot, hazahoz Mentes otthon 
megh Jrta azonis kerette hogi az eomaga 
pechetywel megh pechetellie [ K v ; T J k III/2. 
130b] X- ~ e diján változik fej váltságot fizet. 
1759 Hallottam hogj Docz Péter el veszet ökrét 
a káros Topanfalvi Szoroj Kirilánál találta, a 
kitis a Fiscalis Ispánj el fogattatván mint Tolvajt 
feje dijján változott és az marhát káros(na)k 
szőrin elé adván kŏlcsėget és fáracságatis refun-
dalta [Bulzest H ; Ks 101] Xr ~e (el)esik/felmegy 
lehull//porba hull a feje. 1573 Zabo Istwan, 
Boldis Pal, Es Zabo peter egy Arant valliak . . . 
Lattak hogy haza fele Megyen volt Nyreo András 
. . . lattak hogi Megh fogtak az varos zolgay . . . 
fely Érkezet oda hwl Eok voltak hallottak 
ketten hogy zyt kozodyk volt Illen zowal Bestie 
kurwa fy Ely essyk ezert az feyed [Kv ; T J k III /3 . 
78]. 1581 Ez mostany esset penigh 'a m y lót 
Az Monostor vcza kapuba semmy keppe(ii) el 
ne twrje eo kegmek, hanem tórwent lassanak 
Rea, es ha fó vetelt erdemei feije essek, ha keze 
wagassa (!) , keze zakaggio(n) erte [ K v ; TanJk 
V/3. 244a]. 1632 : Hallottam ezt Erszényes Gyŏrgy-
tül, hogy az Isten jól adta, hogy őt nem hftták, 
mert ha őtet megeskették volna, az asszonnak 

49 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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feje is elesett volna [Mv; MvLt 290. 79b- -82b 
átírásban!]. 1653*: A vezér csak elijed rajta s 
mond : „Ma mindketten meghaltok, elmenyen a 
fejetek" [ETA I, 132 NSz. - M 621-beli eseményre 
von.] ~ e elüttetik feje vétetik. 1599 a legeny 
Bochy Georgy ky vra(na)k hazat zegenitette, 
Agyas liazatt paraznasagawal meg zepleositette, 
az perenger ala vitessek, es ott mindenek pel-
daiokra feje eleotessek [ K v ; TJk VI/1. 372] 

~ i fennállásáig/állatáig (mindaddig) amíg él. 
1588 eo kgnek eghez varosul feyek fen Allat-
taigh megh Akariak e ŏ kgmet otalmazni abban 
[ K v ; TanJk 1/1. 71]. 1597 Kakas Istwan zol-
galoia Anna wallya haliam azt hogy 
Teolcheres Leorincz monda az polgaroknak keg-
metek it ne igazgasson mert en azt feie(m) fen 
allasaigh soha megh nem engede(m) hogi erre 
viz follion altal hane(m) ha teroweny mutatta 
[Kv TJk VI/1. 74]. 1634 az mely haz maradat 

cziak ebben kerestem modot, hogy bele szal-
hassak, es ha modot talalok benne fejem fen 
allasigh (!) meglioltalmazo(m) [Mv; MvLt 291. 
13b]. 1670 kicsintol foghvan nagyigh Nagyod-
(na)k fejek allasaigh alazatoson megh ügyekez-
nek szolgálni [ K J ] ~ éhez és jószágához szól 
fej- és jószágvesztését kívánja. 1591 : fejedhez 
es Joszagodhoz szollok mert Jg chyellekòt-
tel [UszT]. 1592 k. Zent lucza azzony nap 
eleŏt valo kedde(n) 1589 eztendeoben ez osuatt 
Peter es Imre Jeottek az en hazamra az az mo-
no(m) melle ezt az en megh holt cziganiomat vertek 
vagdaltak az en tulaydo(n) Jozagomo(n) kibe(n) 
mégis holt kinek halalaert feiekhez es Jószá-
gokhoz zollok ez ket szemelynek [i.h.] ~éhez/ 
~ére szól fej vételét, ill. fejváltság-bírságolását 
kívánja. 1574 : Ezeket halwan vicey Ianos Monda 
Ellene hogy En ellenem az zek zynen ezt Nem 
Mondhatnad Mert en Iambor vagiok, Azért hogi 
Mondod rak ( ! ) ream Mindiarast, ha penig Ream 
Ne(m) rakod . . feyedhez zolok fogwais kewanlak 
Erette [ K v ; T J k III/3. 413]. 1583/1584 My-
koro(n) Zolgaim az en megh hagiasom zerint 
halaznanak . . . Inuadaltak eoket, vertek hay-
galtak keowekkel Taglottak fogoth halamoth 
Zolgaimtol El weottek, Myert hogy peniglen az 
zabad és keoz halazo wyzen ezt chyelekettek 

Azért ez factumerth feyekhez zolok Mindenik-
hez . . . Mint hatalmasok ezt chyelekettek Rey-
thok, kik ha fwtasokkal Nem kerestek Volna megh 
maradasokat vgyan mégis eoltek volna eoket 
[Újfalu K ; Ks 42. B. 9]. 1590 Nemet Mihály 

Ezenbe hozza vagh az chakannial az 
chakannial valo hozza vaghas utan pallost ragha-
dott es az mi atianffiat (!) altal ewteotte, melly 
halalos seb miatth azon eyel meg holt Kiért fe-
jehez zolunk a Nemet Mihalnak [UszT]. 1593 
az en felesegem meg zeőkte liityth . . . tőr-
wenbe yndultatănk egi massal . . . , akoris fejé-
hez zolek erette merth meg zekte hytyth | Orbán 
Gergely enis peöresse lezek Pathkos Janosnak 
. . . Chiki Zenth giorgion wezte(m) el egy 
lowamot ky kek zeŏre wala . . . ez a' János o -
roztha woth el . . ., eö az eleötis a fele orsagoth 

chelekedetli, azerth mynd a' fele Or emberig 
bizonság melletth fejere zolok [i.h.]. 1599 Ha 
megh eskezik a(b)solualtassék, Ha pedigh 
Júral, Si Juris feyhez Zolok eó kegminek [DeS/ 
Eszt-Mk]. 1635 : Deliberatum Stephani P1" 
mien de Enjed Mivel Vice Jspa(n) TrauzJ*1 

Istua(n) Vra(m) ennekis Fejehőz zola az tófueny* 
nek ugy teczek miuel hogy teòbzor semmi g)'ţ* 
nuban ne(m) forgot Dimien Istua(n) hat h° 
dyan uagion erette ugy mint floren. hungarica 
40 [DobLev. 1/8] * ~éig áll fejével felel. 1572 
Zekel Margit azt vallia Megen oda hozzayţ* 
az Istwan vayda fya, Es panazolkodyk volt 
neky az vranak Illen zowal l m Mint Jarek 
talos Ilonawal Addegh Jara hozzam az torol" 
Ettelt Italt hordot vgy kert hogy hozzaya Je°ie a 
Az mely Napot hagiot vala ely Jeowek 

. . , Nem bochata azt Monda hogi ha 
zerecz ely Nem Megi haly it, Mondek neky 
halok Mert egwld Az vrad Megh Jeo MegL 
Mind ketten ( ! ) , Monda hogi Neh fely semi^ 
feyemig állok en Erted hogi senky nem ha 
[Kv TJk III/3. 7 - 8 ] * ~ éig'jószágáig P 

felőle fejével és vagyonával jótáll, kezeskeo 
valakiért. 1573 Teglas Antal es Balint hit 
vtan valliak, hogy . . azt Montha az lean 
az vra felel feleolek feyg ( ! ) Iozagaig, ha Mi^ 
ely appritottak volnais*, Mert Ne(m) a k a j , j 
hogi az eo haza Bordély legen [Kv i.h. 62a 
— *Ti. a latorkodó legényt] ~ éig-jàszaí ^ 
kezes/ ~ e-jószágáig ajánl kezességet érette feJe^0 
ís vagyonával felel/kezeskedik érte. 1573 
oda hozza Az zolgalo lean Mond az azz° , 
nak, A m ely vyzyk az Santa Erzebetet, ^ 
kely az aztaltol Kapa Myhalne es ky az ^ 
Mond azoknak kyk vyzik volt, hogi Ne ^ u 
ely Eo kezes leszen Érte feyeig Iozagaig J^? 
ket penzara Marhaia tart [ K v ; i.h. 59]. ^ 
Mikoron penigh zegedi Gergel feie lóságáig11 ^ 
yanlana a' legeniert kezesseget Ne(m) eIJ^v; 
Arra is, liane(m) ky kwlde Zegedy Gergelt l*ti0 
TJk IV/1. 55b] 1607 : Attam ki kezesen 
Denr etert Zagonit Orbaj zekben lakot, AJV^ 
hogy eo az en iozagomban ualami hatalmad 
czelekedet uolt, meliert az teoruenj fejeig ţ ? ^ e 
Sententiazta, Mark mate Egerpatakj es ^ 1 ^ 
mihálj zagonj leottek kezesek erette fejeig ^ 
kepjten . . . hogj uala meddig ot lakik addig ^ 
bad legjek uele ha haborgatnj akaró(m) e Z 

feleol, ha hon pedig eo az en feoldemreol el 40 
na mennj tahat uagi az fejet uagi pedig 1 ' ^ 
adgjak kezembe az kezesek [BLt 3] ^ ^ 
marhájáig kezes érette 'ua.' 1585: PaxyCaspaTv^et 
Dabo leorincz es Tamas A z Istenert kert eng 
hogy az eo Atthyokfiat k y eresztessem ^ ţ ^ ê 
cinalissal kezesseceín) mert Menvhart deak^^^ 

taOflc)l 
ÜL J&C2.CS OCUL V̂ JU\JU; -

hazbannis ezek kette(n) kezesek ieonek 

cipalissal kezessege(n) mert Menyhárt 
lenne erette, Mies feywnkig Marhankig 
Menyhárt deaknak kezes Seót vgia(n) A2 * j 
hazbannis ezek kette(n) kezesek leonek ^jír 
hart deaknak feyekigh Marhaiokigh Az * jjjji 
kertt [ K v ; i.h. 442] 1586 Zegedi Gergel) 
. . . el keserettem vala az zolgham allaP® 
Es keonyeorgeottem erette Zechi Istuann®* 
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feyemigh Marliamigh lezek vala chak harmad 
Napigh kezes erette hogy eleo Allatom Azon 
Napra* [ K v ; TJk IV/1. 557. aA törvényes 
széki tárgyalás időpontjáraj ~ éig megszenten-
ciáz kb. fejvesztésre, ill. fejváltságra ítél. 1607 
Attam ki kezesen Sido Demetert Zagonit Orbaj 
zekben lakot, miuel hogj eo az en iozagomban 
ualaini liatalmassagot czelekedet uolt, meliert 
az teoruenj fejeig meghis Sententiazta [BLt 3] 
Jb ~ e-jószága exekváltatik fej- és jószágvesztési 
ítélet végrehaj tátik. 1635 \1650 Eo kglmek ve-
gesztek, es kemenjenis megh tiltottak, hogy senki 
az fele Arauiat az Fejedelem tilalma Ellen ne 
mereszellien vennj, mert valamely Ember megh 
tapaztalodik benne feje joszaga minden kegielem 
nelkúl az Feiedelem parancziolattia szerent exe-
qualtatik [Kv öCJkJ Jk ~e-jószága fenyege-
tésével fenyeget feje és jószága elvesztésével fe-
nyeget. 1661 Engemet szidnak, átkoznak, nyár-
solnak, fejem joszágom fenyegetesevel fenyeget-
nek [KJ] Jk ~ e-jószágával éri meg fejével és 
jószágával lakol meg. 1571 az varosbely vraim 
keozzwl sokan Idegen Nepekel Tarsolkottak az 
kereskedes dolgaba Eo k. Biro vram kialtassa 
megh hogy Minden Ember Megh tartoztassa Ma-
gat aztwl Ne celekediek Varos zabadsaga ellen, 
Mert feye Iozagawal ery meg [ K v ; TanJk V/3. 
41a] * ~e-jôszága vesztése alatt fej- és jószág-
vesztés terhe alatt. 1596 Wrúnk ö fge paran-
czolattyat. hogy sietúe, feiek, Ioszagok vesztesse 
alat, minden Warmegye jöttén jöien, vitte Noúai-
ban», Horuat János. 1. loual . d 50 [ K v ; Szám. 
6/XXI. 17. - ENovalyba (K)] * ~e karóba 
tétetik feje karóba húzatik. 1763 (A vádlott 
mint) nŏs parázna halállal büntettessék, és mint 
intoxicatrix feje karóban tétessék teste pedig 
kerékre [Torda; TJk V. 1771 * koronája. 
1704 : Szomorú özvegyek tii is magatokat Mint 
árva Görlitze az ként meg vantátok Elesék fe-
jetek ékes koronája Árva fejéteket már hova 
hajtjátok [EM X X X V , 274 gyászének.] * ~én 
agraváltat fej vesztéssel büntet. 1606 az felperes 

egj nehani versen zidott bestie lelek kuruanak, 
• • fijaual ketten . . . ot niomottak a foldon 

mint zerettek, Isten oltalmaza megh teollek, az 
sok iambor altal hogy megh nem eőlenek, 
azért feyen keuana(m) aggraualtatni, mind fi-
ánál Egietemvben kullon kullon [UszT 20/25] 
"H* *>ének legyen kegyelem. 1598 Amy nezy az 
Borsos Gergely dolgatt kérik azon biro vra-
matt az Appellatiot megh ne lattassa hanem 
legyen kegelem fejenek [Kv TanJk 1/1. 322. 

A teljesebb szöv. 1. ~ ére szenten ciáz al.] Jk 
'"énéi áll határozottan állít. 1570 Aztalos 
Peter azt wallya, hogy hywatta volt eothet 
Segeswary Damakosne hazahoz, Es Mykor oda 
Menth volna, Talalta Az kapw keozbe, Jllen 
Modon zolt Neky, kegët kerem hogy Meny béli 
a z vramhoz, Es keryed hogy mongya megh 
az hat zaz forínthot howa Theotte kyt Ennek 
eleotte Minth Eot hettel vagi hattal ky kereh 
Theolem Nem tudom howa leot zalagba 
vetette . . . Mikor eo ez valló oda Menth Seges-

wary Damakoslioz haromzoris azt Montha 
hogy Ely az Jsten hogy Nala vagion Az Azzonnal 
en Nem Theottem sohowa. Az ázzon penigh 
feyenel al wolt, hogy azt hallotta az ázzon (így!) 
Neky zol zaswl zokat Bezellet nekv vgian feddes-
keppen [Kv TJk III/2. 130] * ítél fej-
vesztésre, ill. fej váltságra ítél. 1610 az mondo(m) 
az celekedert az maior potentian az uagi feien 
uagio(n) az es en marhamott cum exstimatione 
meg keuano(m) Restitualny, es az haz Valtsa-
gatis, tamaszto(m) az kgdtek teorwenyere, Itel-
ie Vagj feyen, az uagi az Eyeli nagj Hatalmo(n) 
[UszT 16a] Jk ~ én-jószágán hagy ?fej- és jó -
szágvesztésen marasztal eb 1596 Noha az A 
az In príma Instantia feòldre eseseert es vere 
hullasaertli zallasara menesejerth kylen kylen 
terheket kereset az sin: de most holott az erez-
búl úalo ki esese uta(n) az feòldeon való yteseiertli 
Aúagy uagasaierth es az zallasara mi(n)t hazara 
való meneseert fejen Iozagan zoll, Az teòrúeny, 
az nemes embere(n) való factumerth fejen Jo-
zagon hadgia az Alperest [i.h. 11/55] Jk ~én-
jószágán keres fej- és jószág vesztését kéri/kí-
vánja. 1606 J dicit . . halia Jakab András 
meniemw (!) terhes dolgokot barta istuan kapi-
tan. Vram petki János Eo kegelme kepibe zamlal 
en hozza(m), arról azt mongiuk ahol eo kegelme 
azt mongia hogy giulest hirdettwnk uolna azért 
hiuatot uolna ele bardoczj zikbe meliert eo ke-
gelme feiunkeon iozakunkon keres [i.h. 20/17] 
Jb ~ én-jószágán marad fej- és jószágvesztésen 
marasztaltatik el. 1592 János Balas Per-
bwl Capitany Vra(m) ellen marat volt feie(n) 
Jozaga(n) [UszT)]. 1594 Or birsagh keòzeőt-
teők es Parazna birsagh egi egi forint veer birsagh 
hatuan hat pénz Az ki keketli mutat hatuan 
pénz, ezekbeöl az bironak semmi nem jar, hanem 
mind az Jspannak adgiak. Az ki Vranak fejen 
ioszagan marad az Vra kegjelmeben vágjon az 
Jspannak abból egi forint jár [Bagos S z ; UC 
113/5. 17] Jk ~ én-jószágán maraszt fej- és jószág-
vesztésre ítél/marasztal el. 1584 Gruß Peter 
vallia . . . hogy Marta Azzony eozwegy lewen 
Az Nenniennel lakot varró vala, Es vgy 
vewe el Aztalos Mihály Aztis tudom hogy 
Aztalos Myhaly vgy perlet Marta Azony a’ fe-
lesege kepeben, Az Beszterczeiekel az vra hala-
laerta, hogy feleken Iozagokon maraztotta volt 
az Birakat [Kv TJk IV/1. 339. - *Ti. a besz-
terceiek az asszony urát fejvesztésre ítélték és 
kivégezték] Jk ~ én-jószágán szól fej- és jószág-
vesztését kívánja. 1596 az feòldeon való yte-
seierth Aúagy uagasaierth es az zallasara mi(n)t 
hazara való meneseért fejen Jozagan Zoli [UszT 
11/55. — A teljesebb szöv. előbb fej én-jószágán 
hagy al.] Jk ~én lévő szentencia. 1702/1799 .ŝ 

az egész Wárosnak Lakossi mi előttünk két-
szer Földes Uraink eŏ Kegyelmek ellen Rebel-
lalván, azért az patratumokért való fejeken lévò 
két rendbéli sententiajokkal miis mostan 
más nyughatatlan elméjű Emberektől fel indít-
tatván Földes Uraink ellen ujjonnan rebellal-
tunk [Torockó; TLev 5/16 Transm. 319] * ~én 
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marad a. fejével fizet/felel/lakol. 1637 : Ezek az 
mostani kaptivalt szemeliek mind penigh ezeknek 
atjakfiaj vagi baratjok semi szin alat semi nemű 
Suki Pal Uramhoz tartozok kŏzwl soha inju-
riat nem patralnak, ha penigh Comparialtatnek 
hogi valami szin alaţ azok Injuriat patral-
nanak fejeken maragianak erette [ K ; SLt D. 
10]. b. fővesztésen marasztaltatik el. 1640 : 
Cziomaj Mihály Boncidaj* Predicator Protestál 
az Sz. Eccl(es)ia eleőt. Uduarheli Miklós Sz. 
Margit ajb pastor ellen, fia, Cziomaj Balint kepeben, 
hogi Cziomaj Balint ŏ ellene az Nemes szeken 
feien maradat volna, de remittalta sok fő nemes 
embereknek intercessioiara nezve [SzJk 47. — 
•Bonchida K. b Szentmargita SzD] Jb ~én marad 
a szentencia a hozott Ítélet érvényes marad. 1635 : 
Deliberatum . Stephani Dimien de Enjed. 
Mivel Vice Jspa(n) Trauzner Istua(n) Vra(m) 
ennekis Fejehőz zola az tóruenynek ugy teczek 
miuel hogy teòbzor semmi gyanúban ne(m) forgot 
Dimien Istua(n) hat holt dyan uagion erette 
ugy mint floren. hungarical. 40. Es arra kösse 
magat hogy sem az maga foksagaert sem az Ba-
tiajèert Dimie(n) Mihaljert sem maga szemeljeben 
sem baratj altal soha megh ne(m) emlekőzik, 
es nem fenyegeteödik, ha penigh fenyegetődnek 

az megh mondot sententia maradgio(n) 
az fejen az az megh hallio(n) erette [DobLev. 
I. 8] Jk ~én tapasztal személyesen meggyőződik 
valamiről, 1666 : Kegls Vr(am) ugyan . . . 
Kolos vár megyébe (n) Uj Lak nevű Falumban 
lévő kis portiot keglsen nékem conferálta 
vala, de azomban más vérekis találkozván hozzá 
. . . , viszsza kelletek adnom, kiben egy pénz 

hasznom sem lőn, jol-lehet a Nagd szokott Fe-
jedelmi keglségét Fejemen tapasztaltam vala 
[JHbK XXIV/24 Mikola Zsigmond a fej-hez] 
Jk ~ên (rajta) vagyon (érette) kb. fej vesztést 
érdemlő bűnben/vétségben leledzik. 1606 : az Al-
peressek, ream tamadanak, ugy minth hatal-
massok, uerenek(is) Nemes ember uagiok 
azért azt mondom ha az ti ktek toruenie mutattia, 
mint hogj liatalmassul ram tamattak feieken 
uadnak erette [UszT 20/143]. 1609 ; feyetekennis 
rayta vattok, mert nektek cziak simpliciter kel-
lenne magatokatt defendalnotok [Hídvég Hsz; 
HSzjP]. 1648 Székel Annokot paraznasag-
ba(n) talaltatua(n) ki cziaptak volt az varasról 
ugy hogy az utan be ne jeŏjeŏn az varosba hogy 
ha be talal jeüni es it ben talaltatik, feje vetessek, 
mint hogy az elle(n) be jeòt Azo(n) sententiát 
keuanniak hogj fejen legyenj [Kv ;^TJk) VIII/4. 
291]. 1653 azt mondo(m)? az törveni altal ha 
magat ezek az gianuk alol fel nem szabadithatna 
magat orzagh törvenie szerent feien vagion e-
rette [SzJk 70] * ~ére áll fejét/fővesztését, 
ill. fej váltságát kívánja. 1727 : Kertész Esébetnek 
Constál világoson nyilván való Nős paráznasága 

mind azon által minthogj az hites Ura Fejere 
nem áll, Sőt alázatoson Instál életenek meg ma-
radásáért. Teczett azért az Tőrvenynek, hogj 
. . . az Piaczon . Hóhér általi meg Csapat-
tassek [Dés; Jk]. 1747 : az Incta . . . nem gon-

dolván Ferje(ne)k adott hűtivel kötelességével, 
edgy Czigány legénnyel el szökött s azzal hitet-
lenül élvén paráználkodott hites Férje aed 
akarván fejire állani, kévánnya c o r p o r a l i t e r p°e" 
naztatni és maga mellé venni, tsets szopo leafl; 
kajá(na)k intertentioja kedviért [Torda; TJ* 
III . 137] * ~ére állhat fejvételét, ill. fejválts*" 
gát kívánhatja. 1739 : öt, hat Fatensek világosod 
subinferallyák az I Kibédi Mária Asz(sz)nyuat)( 
ezen Nms Ts. Szólnok V(á)r(me)gjeb(en) Őtmény 
Városon; Néhai Férjével . . . egygyütt lakások 
b(an) férjén kivül való paráznaságát. Holta uta* 
ezen Nms Ts. Szólnok V(á)r(me)gjeb(en) ő n n W 
Városon; Néhai Férjével . . . egygyütt lakások-
b a n ) férjén kivül való paráznaságát. Holta w † 
pedig promiscue idegenekkel való titkos 
nyilván való társalkodását . . Sőtt Latrain^ 
feles és száma nélkül való vélle lött p a r á z n a s á -

gok iránt való kérkedéseket, . . . , ha Néhai Férje 

élne, méltán halált érdemlene, de mivel 
Férje meg-hólt fejére nem álhat hogy in p o e ö a 

mortui Homagii Convincáltassék, meg-kiváoou1 

[Dés; Jk 299a] * ~ére esküszik esküvel főben-
járó vétket bizonyít rá. 1637 au Ax septí^ 
se eskedgjek az fejere az Captivusnak, es vitess 
ki ütesse el az fejet [Mv; MvLt 291. 104a]. 16** j 
az fogoly egy nehany rendbeli lopási nyhial J 
kiteczik ez ezilekedetiert elseobe(n) czigazf^ 
sek megh, es annak utanna in terrortm 
r(um) akasztassek fel. De ugi hogi az ország 
teŏruenie szerent az A eskudgiek fejere hete 
magaual [ K v ; TJk VIII /4 . 294]. 1650 kes* 
leszek ad Caput septimo az feiere eskenni, f 
kevano(m) hogi az fiam halalaert megh baluf 
[UszT 8/64. 60]. 1726 : a kik fejére akartam 
kűnni, azokatis adománnyal fascinálta hogy ' 
fejére ne esküdgyenek [Dés; Jk] Jk ^ „ 
kb. feje vesztésére tör. 1584 Cathalin Jst*a 

kowachne, vallia, ez Keodme(n) Janosne 
igy zitkozodot feleolle, Amely Bestie lelek k** 
Curwa miath en busulok, meg lattia Azt bog^ 
feiere Iarok, vagy Niere(m) vagy Ne(m)es be 
Ideze(m) [ K v ; TJk IV/1. 369] * <x ér e-jószág^ 
megparancsol fej- és jószágvesztés terhére elrend • 
1580 Az bor egeteoket hywassa be eo kegm«• ' 
Biro vram es feyere iozagara paranchiollya ^ ^ 
mindeniknek hogy idege(n) seprőt ne merete 
ie(n) v e n n y se az hatarba b e hozny [ K v ; ^ J j L 
V/3. 210a] * ~ére keres fejére gyűjti a bajJK 
eleven szenet. 1597 : Keőmyes András . • • 
Iliién bezedeket hallotta(m) Chizar P e t e r n ^ 

. . hogi Veres Pal az zolgaloianak Margité 
ne(m) vgi fizetet amint illet volna hane(m) 01 

satlan teolteotte az eleo rúhaiaban az P ^ ^ 
aztis monta hogi az leány dolga feleol bi^a 
wolt égikor eotet Veres Pal, kerdette hogi Megg 
(így!) az leány dolgabol mert ne(m) thúdom; . 
mywelliek, mondot Chizarne, ha v*«*«if»d m ^ 
fogtattia az leant bizony feiedre keresed, 
iob el iktassad [ K v ; TJk V l /a . 71] * 
magát fejével felel/kezeskedik. 1722 GJ?^ 
kecskénk ugjan jobbacskán vágjon, de *g ^ 
el fogjott, gyenge, . . . szándékunk az vola® 
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^jennek erősödnék bár csak az Szebeni so-
m ^ 0 0 1 t A J á a n mehetne bé az Feleségem Gjer-
mit^Ve1, ă f e i r e k ŏ t i az ä Vetulaa magát, hogy 
c W aiZ k e t t ŏ t k i é p i t i ' a z é r t már nek(em) min-
lev J a k e l követnie [Fog.; K . J , Rétyi Péter 
j, * *A gyermekgyógyító öregasszony] ~ ére 
T^ancs0l kb. lelkére köt. 1632 Valentinus Leö-
est \ K ° z m a s Dux pixidarior(um) fassus 
en 1 T 3310(10 Tudom azt hogy Kayczia Mihali 
t ^ e g j e n i e m uala, mert en azkoris hadnagy vol-
U z ugy hagya oda Czierebe Kayczia Mihalt 
hopv í f t u a n Azzonjom Beldi Kelemennek: hogy 
<leleL f d Í Kelement szolgalia uala, az Feje-
megh fejemre parancziolta hogj az zazlo alol 
[BLt enge^gjem hogy az legjeni ki aliion 
hunt íV1 7 7 7 0 fejemre parantsol ta hogy akar-
ok ej, . r e m t s e n i elé [Gyf; BK 1017] * ~ére 
leseee ° n y í t - 1 5 9 3 I l l o n a ' P a t k o s János fe-
Wagioi- e n i s z o l o k mierth hogy en Jámbor 
ygy • eö engliemetli igy liagioth el, maghath 
magWţf g l 1 ferteztette, paraznasagban ej tet te 
a’ ţ J j T ' ezekben valami tagadast tenne, 
° rzaph+ ' h e t bizonitok, a ' mellet kez wagîok 
hythi 0 r w e n e szerinth fejere rakny, mint yllen 
iCgd 7 regéthez torwent Jgassagoth warok Vram 
159Q pyteö1 [UszT] * ~ére rakat rábizonyíttat . 
ami l e h ? m e g l 1 bizonito(m) Seott teobbeketis 
feiere t m i t a z bizonsagh be ne(m) fogh 
[i.h i ^ akato(m) valamy az orzagba(n) teorweny 
í e z t V a l h r ^ ^ rakatja {ezt) a tüzet rábizonyíttat ja 
azt V a „ . t/vétséget. 1573 : Anna Molnár Istvanne, 
Mond w ' h o g y agoston Eleol megen volt, 
Mert t t°nak chak kar hogi te vele(m) p(er)les 
v a g i chigan vagi Nvlwan valo bozorkany 
ez T ~ 7=Me* az Ember hogi feyedre rakatom 
teot hn • CZ z °kra eo nekv ká to Twdomant 
87] ^ ^ meg emlekezek rolá [Kv T J k III /3. 
hŭntIvété™ r a k Í a a t ü z e t rábizonyít ja (ezt) a 
§iarto a 8 ^ ' 1 5 7 4 Katalin Néhai feoszeo 
Illyetl v^q , a S n e v a l l i a • M o n d n e k v U 

rommal J t dolgot hallok feleoled hogy "a Ba-
h a t Leh ^ ezt el kerlek hogy h a Iambor vagy 
^agadat v i * f e k s z e l alatta, hanem ky tyztitod 

M o n d Z e o c h Demeter vganis 
r e a , hogv fekwnny hane(m) gondot viszelek 
y e mr e tL- V a g y a z k y r e a m keol tĕ t te az en fe-
rakom VT73: a z Twzet vagy en annak feyere 
Î J k I î t T o o n

e n Bwntelen vagiok benne [Kv; 
^ér â S J * \ 0 0 9 - aTi. Zeoch Demeternek] •* 
^életet kimondja a fejvesztésre való 
dolgatt J A m y nezy az Borsos Gergely 
fajtalan e r thyk eo kgmek biro vramtol hogy 
fejere sent c helekedetiert theorwenj zerent 
d e n suliioT + l a z t a k volna, myerthogy penigh min-
t á n ^ mit* e o r w e n i e k lenitate misericordiae zok-
ni^lwan * a t t n j eo kgme is az irgalmassaghoz 
2erent kerM? I e g y m e g h r e g z e t zokzasok (így!) 
**egh ' n e , k azon biro, v rama t t az Appellatiot 
^ v ; Ta«Ti H S s a hanem legyen kegelem fejenek 
1 5 9 5 I16U c

1 1 ã 3 2 2 ^ * t é r ü l fejét súj t ja , 
^mondo^ S z a n t a m ö tves Györgyöt, hogy ha 
a ž t eltitk if g á t ' Í g e U r Ú t u l l e s z e n dolga. Hogv 

o l t a m , az én fejemre téríile és csak alig'-

fej 

hogy úgy nem járok, az mint szokták mondani, 
hegy Kegyelmes tolvajnak nyárs az seggibe' 
ő kiszabadula <én> beléesém a nyomorúságba 
[BTN 42] ~ére vakar eleven szenet gyúj t a 
fejére. 1639 tudgja bizoni miért nem hivatót 
engem, mert fejere vakar, bizoni maganak a 
baratom (így!) [Mv; MvLt 291. 185a] * ~ére 
várjam a szentenciát vár ja az ítéletet. 1782(1799 
most már tsak vár juk fejűnkre a ' Sentent ia t 
hogy Vásárolt erdeinknek élésetői el t i l tsanak 
[Torockó; TLev. 5/16. 344] s élete elvész. 
1758 Az Kérdésekre Volnya birara mon-
dani4 nem tudak (így!), Paráznaságát nem lia-
latam hanem most halom Zugotni, hogy 
az én szolgálommal práználkodot volna az 
Leant is fogatam miolta hallatam az dolgát de 
eo is azt mondota hogy a feje selleteb el veszen, 
ha a fele szot szolat is né c a biro [Cintos A F ; 
TK1 19/42 Gyirászim Kirilla (36) jb vall. 
a Utána tollban maradha to t t : semmit. bOlv. s 
élete. cTollvétség néki h.] & ~e szabadítása ki-
szabadítása. 1614 Keuanta to t volna hogy lia 
keg(yelmed)nek egy nehanian kik Bornemizza 
Sigmondnak illien Attiafiusaganak zeöuetsegeuel 
keőteleztetet, ha azt az zep Sogorsagot Attiafiu-
sagot szeme előt viselúen, ennek előtte szwksege-
nek ideyen velle iol czielekedúen, nem iozagara 
hanem Iozaga keöúwl adot volna valami keúes 
keőltseget neki feye szabaditasara es egieb szwkse-
ges dolgaira [Törzs. — A fej. Szentpáli Kornis 
Ferenchez] ~ét berontja fejét betöri/zúzza. 
1584 Catalin papfalwy Illies Ianosnak a fogol-
nak edes leania vallia Ieowe a korcliomarol 
Az apam es az Aniamat Izoniuképpen meg 
vere es az feyet es feiechontiat beronta [Kv T J k 
IV/1. 492]. 1765 Kelletett in Jus adtrahalnom 
az lka t illyen okon, hogy ŏk a Mlgs Regîus 
Fiscus conventionatus béressit Kováts Mihályt, 
és Felesegit Mariát minden igaz ok nélkūlt aggre-
dialtak potentiose rutul meg verték, rontot ták, 
sebhették, fejeket bé rontot ták [Torda; T J k V. 
285] ~ét elüti fejét veszi, lenyakazza. 1629 
ha küuül lettel volna a Varoson, bizony az fe-
jedet üteöttem volna el [Mv MvLt 290. 162a]. 
1639 Turi Ferencz megh megh is szida hogj 
mért eskettel megh hamissan, mert nem szanna 
el ütni az feieth [Mv ; i.h. 291. 175b]. 1654 Hal-
iam Pal pap Uramtol feddődue hogj J s tván 
deaknak monda, mègh az Annyad teje sem ueszet 
ki szaiadbol, jmmar embert itilsz, Mihalj deák 
azonban fel szeokek, monda, megh mondám fat t ia 
bestie lelek kurua fia hogj menj el ne j á r j az 
matkam utan, hizem az eleött előtted uolt az 
fejed nem szanna(m) el w tn j s az seggedhez ue tn j 

Aztis monda Mihály deák nem szánnám ha-
zara mennj s onna(n) is ki uonnj, az fe je t el Wtnj 
[Ksz; BLt 7 György Peter Imperfa lu j pp (38) 
kezével]. 1761 eŏ Nga ă Birot meg riasztotta, 
es mondotta volna, Nyisd ki mert ming ja r t el 
ütem ă fejedet [Branyicska H ; J H b XXXV/45. 
12] Xr ~ét és jószágát elveszti életét és b i r tokát 
elveszti. 1736 : Ab antiquo praxissa e vólt a Nms 



774 

Hazának, hogy a Gyilkos in Foro Polytico p(ro) 
sequáltassék hogy az illyen malitiosa*, nem 
hogy fejét és Jószágát el ne vesztené; de még 
Paraphernumát is elveszti [Dés; Jk 192b. — 
"Értsd persona] Xr ~ét felülhaladó ? kb. a maga 
feje váltságánál többre rúgó. 1762 kit hallat 
hogy eleitől fog vast ö tanacsalta volna kis-
sel) Fiát edes Attya ellen felette sok karokkalis 
illette volna Idŏsbik Kovács Peter Uramat Ab-
sentiajab(an) Borát, Buzázáját (!) ki csalván 
kisseb Fia kezebŏll . . es hogy Földes jo Uri 
Aszszonyanakis fejét fejül haladó sok károkat 
tett légyen [Msz; MbK IX. 29.] * ~*?t hajt a. 
főhajtással köszönt. 1653 És fejet hajta a két 
csauz a császárnak11. Mi is hasonlóképpen egy 
kicsinnyel közel menénk, és szinte úgy fejet liaj-
tánk császárnak mi is [ETA I, 134 NSz. — aEgy 
1621-i táborozás alkalmával a szultán előtt]. — 
•i. kb. meghunyászkodik. 1702 sohova a mŭ 
szegény eleink nem appellálhattanak kénszeri-
tettek ujavaljások késkételen* fejet hajtani; mert 
nem hogy igasságokat elö vették volna, sőt ha-
lálos dolgokkal fenyegették őket; hogy kit fel 
nyársolnak kit fel akasztanak bennek, kinek or-
rát kinek fülét vágják el [Torockó; TLev. 4/3. 
2b — aEgy korábbi másolatban a szó elváslódva, 
a XVIII . sz. végi másolatban így! ] . — c. be/ 
meghódol. 1564 Megint által költözik a király4 

a Tiszán. Iítzed alá méne; nagy Báthori Miklósb 

a bátyja által szép szót ada a királynak, hogy 
fejet hajtana, de mihelyt király onnét elméne, 
abba ő semmit meg nem tökélle. Kis-Várdátc 

király ínegszállá, és Kis-Várdai Mihály királynak 
fejet liajta, a várat a királynak ajánlá [ETA 
I, 22 BS. - uJános Zsigmond fej. atyjától örö-
költe a királyi címet. bEcsedi Báthory Miklós 
előbb János Zsigmond, majd I. Ferdinánd híve; 
e tájt szatmári főispán, majd 1567-től ország-
bíró. cSzabolcs m-i végvár]. — d. enged, en-
gedelmeskedik. 1740 (A) Mlgs Gubernátor Urunk 
ö Excellentiaja Mltgs Commissioján(a)k K. 
Vajda Gábor atyánkfia ő kglme is fejet hajtván, 
Condescendala ad Interesse acceptandum Sex per 
Centum [Dés; Jk 337b]. 1786 a F ŏ Szolgabiro 
Titt. Miske Kristoff Ur az Thoroczkai Lakosak 
panaszaira tett kegyelmes rendelései ki hirde-
tettek itten Thoroczkon . . Tudom . Hogy 
az Varos képeben sem pediglen valaki kŭlŏnes 
leg kissebb illetlenséggel nem felelt arra nemis 
mondatta senki azt hogy Nyomtatásban nincsen 
nem kötölezi, sŏ t minyájan meg köszönték s 
egesz haladatassaggal fejet hajtattanak [To-
rockó; TLev. 4/13. 32] X" ~ e-tisztessége vesztése 
alatt élete és becsülete elvesztése árán. 1604 
senky feye tiztessege veztese alat, se maga, se 
zolgaya se egjeb rendbely emberek az ellensegh 
keozze se egy dolgáért se masert ne merezelyen 
menny [ K v ; TanJk 1/1. 488]. 1621 az minemw 
Tiztviseleőket Generálisokat, Capitanokat es had-
nagiokat rendeltek es valaztottak . . Plena autho-
ritast adua(n) az Generális vrainknak, hogj min-
denek fejek tiztessegek vesztese alat engedelme-
sek legjenek [Kv ; i.h. I I / l . 3 3 3 - 4 ] * ~ét kész 

törvény edd hajtani kész magát törvénykezésnek 
alávetni. 1597 Az Actrix kez volna feiet teóſ-
ueny ala liaitani. Azt mo(n)dgia hogy rakia rau. 
bizonicha rali [UszT 12 /129-30] . 1599 te oe' 
kedis sokzor teóltette megh Petki András eré-
nyedet penzel Mikor Petki András étth efl 
pedigh akkor leanzo voltam, myert in facie sedis 
mondod hoszani az teòrúeny ala haito(m) 
jemet, rakd ram [i.h. 14/345] * ~ét kiŭü fejét 

kidugja. 1760 ã Récze ki üté a Nyakát fejit a* 
honya aloll [Kóród K K ; Ks 1 7 / X X X I ] * 
köti bele fejét teszi rá. 1722 ã fejit köti belé, h* 
olljan egésséges Gyermeket nem teszen* belõHe 

mint akárkijé [Fog.; K J Miss. Rétyi Péter W; 
— aTi. a gyógyításra vállalkozó asszony] Xr 
lesüti a. (szégyenében) lehajtja/szegi fejét. 157' 
Filstich Leorincli vram vallia Ezt hah**0 

chiak leh Sywtette feyet es ely Ment onnath [Kv ' 
TJk III/3. 36]. 1783 Demetsnétől azt is hallottal* 
beszélleni, hogy ő egykor nappal bé menvén a 

Aszszony ő Nsga Házában, ő Nsgát az ágyba~ 
Vántza Tisztartóval edgyütt ülni látta, és a 

Aszszony ŏ Nsga le sütvén a’ fejét, Vántza 
tartó igy szóllott, Ne szégyenlye Nsgod, nem ád 
bennünket Demetsné [Perecsen Sz ; IB]. 
a Leány a Fejét tsak le Sütette s halgatat [Bac^j 
madaras M T ; CsS]. 1804 mikor mással bes* 
fejét le-szokta sütni [DLt nyomt. kl]. - b. ( f ţ 
gyenülten) meghunyászkodik. 1653" Megsül' 
nek a vártól" és frigy lőn közöttök, és ezala ^ 
elérkezék Bocskai is s Medgyesbe szállá. És ff 
látván osztán a szászság, lesüté bezzeg a fer' 
látván a Bocskai állapot ját és a j a n c s á r t vţ 
lenni s a magyarországi nagy urakat [ETA 1 

NSz. - *1605 - 1606. évre von. f e l j egyzés^ 
bÉrtsd; abbahagyták Sv ostromát] Xr 
marháját kezébe kívánja vkinek életét-v-o' * 
nát követeli. 1590: ha itth wolna 
teorwenie szerent keszek wolna(n)k f®0 -j 
kenni Si juris mostis keszek vagiunk rea eske^ 
hogy eo az giolkos, miért hogy az fele g i o l k o ^ 
sem feje sem ioszagha se(m) marhaia Azt 
giuk tahat, eoreokseghet, fejet, marhaiat keze^ ^ 
be kewanniuk [UszT] * ~ét megmaraszt}* ^ 
letét megmenti. 1766 : én hogy meg olvasán* 
Transmissiot irtozatos Káromkodásaitól el ^ ^ 
tam ; Iparkodámis mellette eleget s annyira o®fö ^ 
hogy az életit vagy fejit meg marasztám; ^ 
Nyelve hegyiből elitilének ennyit mint ^ 
magának s mind mások(na)k oktato P^^0 /̂-
ra [Szentbenedek M T ; Told. 5]. * . ' 
-nyelvét keresi fej- és nyelvvesztésért pereb, ^ 
és nyelvváltságot keres rajta. 1591 : h jjei*1 

Bornemizza Gergelneteol azt hogi monta, ^ * 
semmi vgimond az kinek fejet nieluet ke* ^ 
[ K v ; TJk V / l . 62] * ~étől árad fejétói & ^ 
származik. 1733 az Unitárius M e s t e r n é a ® * ^ 

Attya a' Mesterhez ment 's mondotta Jaj ^é 
miért vötök (!) le a' harang kötelét, a' 
azt mondotta: Nem az én Uram féjétöl ^ r ^ c 
[Hévíz N K ; JHbT] * (maga) ~étől (nem \0 
lekszik (vmit). 1581 : ha az feyedelenihófc 
hwsegre keoteleztetyk eo kegmeket az 
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eggwt Abba semmy ellent ne tarchanak, hanem 
hwæget es Engedelmet Mutassanak Abba, . . . 
ha penigh semmit ne(m) obtinealhatnak the hagli 
(!) tyztessegesse(n) haza kowetkezzenek eò keg-
mek megh jelentwe(n) hogy eo feyektwl semmit 
ebbe ne(m) chyelekedhetnek, Nemis volna in-
structioiok belolle [Kv TanJk V/3. 245a]. 1635 
az Czismasiak . 1629 esztendeoben . Jstenben 
el nyugut Bethlen Gabor Fejedelmet, cziak magok 
fejekteol, eok tudgyak mint, requiralua(n), impet-
raltak volt ugyan annuentiat, hogy kűleon Czeh 
adassék teollűnk nekiek [Kv ; ÁLt Céhir. I. 15]. 
1749 Szolga Biro Uram husz dolgost vett raj-
tunk, nem tudgjuk hogj a Fŏ Bíró uram porontso-
lattyábolé, vagy pedig a maga fejitŏl tselekedte, 
elég hogy rajtunk eztis meg vette [Tóhát A F ; 
Told. 3]. 1810 a Vintzellér el kűldett Kántor 
Josefhez kert tsinálni, de ugy hiszem, liogy ha 
Kántor Josef nem parantsolta vólna a maga F“ejitol 
nem kŭildett volna egy kertelőt is [Adorján MT; 
B°rn. G. XIV. 1 Csorba Györgye (40) vall.] 
•fc rábízza fejét kezébe adja. 1585 Ersebet 
feyer Ianosne vallia, Zayabol hallottam ezeket 
lm chak Nem Regben a' leantol Amaz teó-
keiletlen Arulo a’ Poztometó Martonne fia veszte, 
Égkor esmegh Monda Jay lo Ersebet Azony 
a femet* vgian Read bizom, de vetkezem en 
ezekel Vincze Deakal, es Georgy Deakalis 
Molnár Tamasalis de Az Átkozott a’ poztometeóne 
(m tudta leg Jobban [Kv TJk IV/1. 504. -
*Ertsd: a fémet, azaz fejemet] Jk ~ét seggéhez 
tâeti fejét véteti, lenyakaztatja. 1640: Kádár 
György fassus est: Hallottam Asztalos Már-
tontól magátul azt hogy szidta az feleségét azzal, 
hogy megládd esseznek az lánya, hogy rövid nap 
a seggedhez tétetem az fejedet úgymond [Mv ; 
J*vLt 291.212a —5b átírásban!] * ~ét szedi 
fejét veszi. 1653 Bathori András pedig az urakkal 
a mint az űző lengyelek előtt elszaladliata, Csíkba 
méné, a havasra, éjjelre megszállottanak 
nagy hirtelenséggel némely gonosz székelyek meg-
nték őket és mind fejedelinestől fejeket szedék* 
[ETA I, 53 NSz. M599-ben]. 1742 meg in-
dulván osztán a' Szászok, meg leste Veres Sámuel 
távoly a' Falutol, \s ott elejekbe állván fejeket 
szette [Kisenyed AF JHb Juon Czofró (40) jb 
vall] ~ét szerencsére veti szerencsére bízza 
magát. 1600 Forrás János Dezmery Mikola Vram 
Jobbagia vall . . . egy nehany vttal megh ker-
gettek eoket az hajdúk mindazatal eok zerenchyere 
vetwen feyeket vgy haytottak Dezmerben4 azokat 
az Juhokat [Kv ; TJk VI/1. 594. aDezinér K ] 

**ét veszi lenyakazza. 1567 Audisset dicentem 
vxor(em) Helye Paisos de Emerico Hari Am meg 
fogak azt a knruafiat Hari Imrehet a Gylkost . . 
En magam ffeiet wezem ha eccer el nem fogia 
tizzer vágom Mind addig mig el vaghatom [Kv ; 
TJk III/l 49]. 1582 Az mell kett Gylkosnak 
fejekett veottek, az varos fegwere meg' Thiztita-
satoll Chizar Ferenchnek fizettem f. - d. 25 
[Kv; Szám. 3/VIII. 41]. 1596 im(m)ar le uag-
dalta Benedekfi János az felperest es monda neki, 
fejedet úezem estez (!) lelek [UszT 11/53] 1674: 

fejér 

December 14-re virradólag pénteken vették fejét. 
Bánfinak* [AMN 154 - 5. - aA Habsburg-pár-
tisága miatt hűtlenség és hatalmaskodás címén 
elítélt Bánffy Dénesnek, I.Apafi Mihály sógorának], 
1703 Szász János immár el vŏtte jutalmát, teg-
nap előtt fejét vŏtték a Szebeni piaczon [Ap. 6-
Apor István Káinoki Sámuelhez Nsz-ből]. 1773 
Stefán nevezetű Béresse Tardi Vramnak mútatta 
nékem a Nyakát, mellyen igen nagy gŭrűzdelés 
volt, Mondván, hogy nékie fejit akarta Venni 

Tardi Vram [Burjánosóbudaa; JHb — •Ké-
sőbb Bodonkút K] Jk ~c't véteti fejét leütteti, 
lenyakaztatja. 1573 Katalin feyer Benedekne, 
Azt vallia liogy tawaly Nyarban azt Mongia volt 
fekete kato, eo neky hogi feyet vetety es az alfele-
liez tetety [Kv ; TJk III/3. 86]. 1613 hallotta(m) 
hogj monta Beldi Keleme(n) vramis Virág Georgi-
nek es <a)z Gabir Peter fianak hogi ne kössek 
fejekett, mert ugia(n) fejtt (!) ueteti Gabi<r> 
Peternek, Megliis oda keotek fejekett Beldinek 
[Cssz; BLt 3. ,,Petrus litterat(us) Vice Judex 
Regius de Z Georgy® ,,vall. — RCsíksztgyörgy.] 
1653 Kornis Farkast kihozatja és ott a7 
Ompoly parton fejét véteti" [ETA I, 56 NSz. 
— a1600-ban.] Jk ~ével éri meg feje bánja, fejé-
vel fizet/lakol. 1575 az Eoryzes es vigazas feleol 
Iliién vegezesek vagion Tyztessegesen háborgás 
nelkwl vigazanak, Mert valaky Indwlatot haborw-
sagot celekedik chiak feyevel Ery meg [Kv 
TanJk V/3. 121b]. 1621 Biro Vram cő kglme 
Tanaczjaval eggiwt vghian Jrasban kj adua(n) 
mindeneknek Interdictűmot vgj vigjazzon min-
den Ember haza taja(n) hogj valamelj ember 
miat twz tamad, ne(m) egiébbel liane(m) fe-
jewel erje megh [Kv ; TanJk II / l . 318] Jk~ével 
fizet fejével lakol. 1675)1688 u.: Egy szóval min-
denekre óly gondo(d) legyen, s, ugi vigiaz hogi 
kár engemet ne erjen <va>lamiben talalta-
tol, vagi gondot nem viselsz, fejeddel fizecz [Borb. 
I Petki János ut-a csíkcsicsai jb-bírájához] Jb 
~ével játszik. 1676} 1681 mindezek(ne)k poenaja 
az, fejevei jadtzik à ki megh proballya ez edictum 
ellen való dolgot [Vh ; VliU]. 1756 ő Kegyelmi-
nek Szebenbe is nagy baja vólt a lopás miatt, 
úgy hogy fejivei jádtzott [Kv Mk IX Vall. 44] 
Jk ~e vész fejével fizet. 1769 Bratyik Péter 
midőn meg akartuk volna kötözni, Isten nevébe(n) 
reménkedet, hogy hadnok el, ne fognok meg, mert 
ő tudgya, hogy ha mostan elfogattatik nekie Feje 
vész [Vályebrád H ; Ks 81.57/22] * vétele 
fővétele, lenyakaztatása. 1610 mondottak az 
leginy feye vtan az kit Caplionba(n)a megh eólenek 
[Dés; DLt 321. - aDés közelében]. 1658 29-k 
aug. szent János fejevétele napján esmét futamodás 
lőn, jöve hirül: hogy Balavásárnál az ellenség 
— és éget — öl — s vág. Jézus, légy velünk! 
[ETA I, 168 NSz] * ~ e vétetikjvétettetik lenyakaz-
tatik. 1597 : az méltatlan halaiért ew iss erdeme 
zerint lakollion, . . . ameli kezewel Sarkeozi az 
Mordalisagot chelekette el wagattassek azútan 
az keozeonseges zokot helie(n) eomaganak feie 
vetessek, es le vagattassek [Kv ; TJk VI/1. 32]. 
1647 : Ez . . . szemellek edgywt paraznalkottak 
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mind ketten megh e ölettessenek, Az ferfiu(na)k 
feje vetessek, es az Aszszonyt sakba butatua(n) 
vessek az vizbe, miuel hogi vra va(gyo)n [ K v ; 
TJk VIII/4. 169] 1745 Az J . . mestersége által 
az embereket lopta, tsalta, és hitegette mellyet 
ellene comprobalvan minthogj jure naturae 
illetlen az Asztzony embernek fán függeni, meg 
kivánom, hogy feje vétettessék és meg halljon 
[Torda; TJk II. 6 6 - 7 ] . 1764 ŝ- Imbre György . . . 
egjedűl halálra méltónak itiltetvén feje vétessék, 
azután teste kerekre, feje pediglen karóban té-
tessék [uo.; TJk V. 239] Jb ~e vétetődik. 1648: 
Director Ur(am)ek kj hozatua(n) Szekel Annokot 

Azon teòruenta azzal mitigalliak, hogy . . . 
mostanis czak ki igazittassek . . . de ez uta(n) 
be ne jeöjeön mert sine misericordia feje veteteó-
dik, ha it ben talaltatik [ K v ; TJk VIII/4. 292. 
- aTi. az előbbi ítéletet; ezt 1. előbb feje vétetik 
ab] Jlb befaltad a ~e behasad a feje. 1722 : Pap 
Péter . sokan lévén rajtam, ugy meg űt fŏb(e) 
hogj ã fejem bé fakad, egj kupa Vér follyt az Fe-
jemből [Kecsed SzD; TL] Jb elütteti a ~ét vki-
nek fejét véteti valakinek, lenyakaztatja. 1637 
az Ax septimo se eskedgjek az fejere az Captivus-
nak, es vitesse ki üttesse le az fejét [Mv; MvLt 
291. 104a]. 1659 egy néhánynak ha a vétkesek 
közül eliittette volna az ország az fejét, ugy szer-
zett volna az portán magának hitelt és kedvességet 
[EOE XII, 206 Barcsai Ákos Lázár Györgyhöz]. 
1754 Nobilis Juditha Fitsor Anor. cir. 15 

. . monda addig nem nyugszom mig a fejit 
el nem üttetem, vagj a vasat meg nem pengettetem 
véle [Altorja Hsz ; HSzjP] Jb fizetni való van a 
~én. 1839 : elég van a fejünken fizetni való [Kv 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez, Gál Miklóshoz] 
* halál lesz ~én életével fizet/lakol. 1736 27ma 
9bris Ejttzaka, Székely András meg-részegedvénn, 
Nms Városunk uttzáinn . ördög attával 's 
Ördög teremtettével irtóztató képpen káromko-
dott; mely káromkodása . . . meg-bizonyosodván(n) 
noha a Nms Ország Törvénnyé szerint halál lőtt 
vólna fejénn de most . . . Nms Városunk Pi-
attzán keménnyenn ineg-páltzáztassék [Dés; 
Jk 261b] * kész/készebb (inkább) ~ét elülttetni 
(magának) készebb meghalni. 1629 : Ez niarba Kis 
aszony napba(n) a Tordai sokadalomkor latta(m) 
Simonfi Gasparnet Ugian akkor monda aztis 
hogi eö kesz inkab az pelenger alat el ütetni az 
feiett hogi sem mint az Ura melle allion [Mv MvLt 
290. 188bj. 1657 Az en felesegem Gernyeszegi 
Marta ennekelŏtteis hagyot volt el hűtŏtlenűl; 
akkor viszsza hosztam. Az utan keserves fogsá-
gomban, nem hogy mellettem forgolodott volna, 
ram gondot viselt volna, hanem inkab ismét hű-
tötlenűl el hagyot. Meg ertven hol vagyon, utanna 
mentem s hiytam (!) hűti melle, de meg aszt fe-
lelte, hogy keszeb a fejet elűttetni maganak hogy 
nem melle viszsza mennyen [SzJk 84] Jb meg-
kegyelmez ~ének. 1603 az Romaj Császár ő 
fge az mi kegyelmes Wrúnknak kegyelmessege 
ala aianlyúk magúnkat, Könyeregúen ö Nganak, 
hogy meg kegyelmezzen, feiünknek, marhanknak 
[ K v ; TanJk 1/1. 452]. 1625 : Suky Benedek vram 

ű keglme megh tekintuin Jo akaróinak mellette 
ualo teorekedisit mènè erre az engedelmessigre 

így kegielmeze megh feienek [Melegföldvár 
SLt EF. 5] Jb sem ~ e, sem jószága, sem marhái<J 
sem élete, sem birtoka/vagyona. 1590 : ha ittü 
wolna orszagh teorwenie szerent keszek wolnaför 
rea eskenni Si juris mostis keszek vagiunk 
eskenni hogy eo az giolkos, miért hogy az 
giolkosnak sem feje sem ioszagha se(m) marbaia 
Azt mo(n)giuk tahat, eoreokseghet, fejet, marhaia 
kezewnkbe kewanniuk [UszT]. 1606 : Kws Istuan 
cziekefalwi Biro azt wallia . . kapitan wra®1 

s kiralj biro vram azt Jzente hogi hirdessem meg 
az falun hogi senki az görfi János hazatol sem1 

el ne hozon mert sem feye sem Joszaga [Csekefj* 
U ; i.h. 77c] Jb szentencia lesz a ~ én fej vesztés/ 
f ő v é t e l lesz része. 1638 : H a m e g bizonitodik 
Inct(us) ellen tehát eo facto az Mostanj Senteflţlâ 

az feyen legien [BSz; Ks 41.E.15]. 1644 & 
tŏbszer effele vetekbe es többekbe ehez liasonlo*j 
ba impingalna ez az Horuat Mihály . . az eleb& 
Sententja legien az fejen [Cege SzD; WassJ; 
1666 : Rettegi János al(ia)s Pulyomi (!) Udvaíj 
Gyalogink kŏzŏt lakván ho pénzűnkéi es ruhaflkf 
el szökvén ket izbenis, mellyert finalis senteflt1* 
leven fejen, halaira adjudicaltatot volna [Szád. távj 
Jb tele van a ~e. 1843 mennyenek haza az ura 
ne kössenek ki evei a Részegessel mert örök* 
teli vagyon a feje [Moson M T ; TSb 49]. 

Sz : a ~ éért nem menne oda a világ m . 
kincséért/ha fejét vennék, sem menne oda. 7 ^ ' . 
oda nem mentem volna a’ fejemért [Galac Ba • 
WLt Mariliutza Szimion (30) jb vall.] * a 
éri meg feje vesztésével sem lakolna eléggé. 179°' 
A Falusiakat sokat bűntette, huzatt vont rajto* 
annyit, hogy a feje se érné meg [Méra K ; ^ f t 
B. 15] * ~éhez ver vmit fejéhez vág/fejére olv*? 
vmit. 1590 ezen Jelen való 1590 eztendŏben 
Bodogh ázzon nap tajban nem tudom mire va 
gondolattyaban . . . az Inctus . . . azt mondó 
hogj en Glialambfaluj Peter az feier aghar Ala 
tartom hitemet tiztességemeth az elóttis feiemb . 
vertek s el' szenuettem [UszT] * ~ ét falba ^ 
1786 A kedves kopacz fejedet pedig nem félte ^ 
mert jo előre látó ember meg tsinaltottad vala 
bagoly fülü süveget, tsudáltam mire való, ** 
providealtad ezen szomorúságodat, jo dolog okos ® 
volt, mert mar ha a falba vered is a kopacz 
det a Süveg meg menti a veszedelemtől [Bjj * 
N K ; IB. gr. Toldi Zsigmond tréfás lev. I. B e t ^ 
Sámuelhez] * ~et főért ad életért élettel 
1653 : Bakón* éjjel egy emberséges embert H 
ölt volt egy székely szekeres-féle ha m e g t a l á l j ^ 

- főért fejét kell adnunk [ETA I, 138 
aA moldovai Bákóban 1621-ben] Jb amig a {ţ0 
áll amíg él. 1786 Tot Mihálynak mond az ^ 
Szakáts Péter, hogy hallódé ad meg az m i v e l , 
tozal . . . mert én el kötöm az Marhádot ^eP 
re mond Tott Mihály az én Marhámat bizauy * * 
viszi ked az mig az én fejem áll [Hídvég* : 

Király János (40) taxás vall. - aMv-be 
bele] * ebnek húzzák padra ~ ét, eb vonja 
' ?'. 1846 : ebnek húzzák padra fejit, eb vő**' 
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pad alá [Zentelke K ; JHb Br. Jósika Jánosné 
Csáky Rozália Jósika Samuhoz írt német nyelvű 
levelében]-X- ha a pap ~e volna is '?' 1768 
(A vasat) neki Bálás András adta hogj fel 
mivellye s ŏ el rontaná ha a' pap feje volnais [Pf] 
•fc (ha) fegyver lenne ~e felett kb. ha ellenség 
fegyvere fenyegetné. 1590 eo kgmek Varosul 
mind Isten eleót s mind emberek eleot tanobizon-
sagot téznek, hogy fegvwer leot volna feyeok 
felet. sem Igiekezhettek volna Jobbadon (így!), 
Amint Intettek Bor(nem)izat az eleot valo gywles-
bennis a bekesegre, ne(m) volt oly ratio, mind 
Jsteny, s mind ez varossy Ioh, kiket eleo Nem 
vettenek (így!) [Kv TanJk 1/1. 142] * fő a 
*e- 1711 : nekem pedigy (!) igen fö az fejem 
Ur(am), mivel ezen rettenetes nyakas kŏsseg 
Semmit ném ügyekezik a ki szallitasaban [Gyergvó-
újfalu; Born. X X X I X . 52 Solyom István Kászóni 
Jánoshoz]. 1834: kel 92 Rf. f õ a fejem hogj 
honnan tsinalhassam ki [F. zsuk K ; SLt évr. 
Deák Ferenc P. Horváth Ferenchez]. 1851 :a' 
fejem már megisnt fő jővendőm elhatározása 
felett, ha hivatalt akarok viselni, már mindenként 
esődűlni kell [Kv ; Pk 7] * hány ~ e ? hány 
élete van? 1599 Ivn Borbély Peterne Kata 
azzony vallom en mo(n)dok az lean(n)ak vezteg 
(igy!) gonoz oraba termett gonoz leány, hany 
feied hogy te ezt mered mondani zegeni àrua leány 
vagi te, hogy mered te ezt mondani hogy ha meg 
netn bizonithadott (!) nielvednelkwl maratz [ K v ; 
TJk VI/1. 369a]. 1653 a: Hány fejetek, hogy így 
hazudtatok a császárnak5 ? [ETA I, 132. - M621-
belinyil. bA szultánnak] * ijesztgeti szegény ~ét. 
'851 : nem ijesztgeti szegény fejét mindegyre ez 
Vagy amaz bajban létével, 's nem sápítnak annyit 
a fűiébe, mint édes kedves drágalátos leánva 
szokott [Kv ; Pk 7] * Isten áldását/átkát veszi/ 
Vtszi vki a (maga) ~ére. 1760 Ilyetén ceremóniá-
yaja vette s vitte az ember vagy az Istennek nagy 
áldását vagy nagy átkát a maga házára és fejére 
LK-ettE 100. - aTi. a leírt lakodalmi szertartással 
vesz áldást v. átkot fejére] * jól megkötik ~e 
Mett a kötelet kb. jól ellátják a baját, jól elintéznek 
vkit. 1756 : Barti Ferencz (32) fatetur 
mondék nekie no joll meg kötik a fejed felett a 
kötelet, mellyre monda ha meg kötik nem igen 

arék embernek kötik meg [ K v h ; HSzjP] * 
m*ga r^ére tüzet kiált kb. bűnös voltát/vétségét 
ehsmeri. 1631 az el múlt niarba(n) haliam hogy 
sírnak rinak uala az Kalman Gergely hazanall 
eŞtue, es haliam hogy Beőruey Istuanne mo(n)-
pa vala nagi fel szoual. az maga Eőczenek. Aha 
értelmes kurua io lők addig migh az hasamo(n) 
etrengett de immár meg unal, ezt halua(n) Bőr-

n^y Istuá(n) mo(n)da lm ezt halliatok tűzet 
"Jalt az esse lelek kurua leania az maga fejere 
LMv; MvLt 290. 47b] * mondj igazat, s betörik 
a *<ed. 1741 itt telik bè mongy igazat s bè törik 
a fejed [Kéménd K ; Ks 101 Zejk István lev.] * 
nyakat és ~et hajt. 1806 : Valamint a' Falus Biro 
azon ki nevezett tizen kettőd magával ítél és végez, 
a Falusiaknak nyakat és fejet kell hajtani [Olt-
Szem Hsz; Mk II. 4 / 1 1 5 ] ' * olyan a ~et mint 

fejér 

egy szénásszekér. 1794 ö kegyelmit is jol meg tè-
pàsztàk hogy ollyan volt a' feje mint egy szénás 
szekér [Dés; DLt az 1799-beli iratok közt] * 
sem ~ e, sem jószága se feje, se vagyona, fejét-
vagyonát veszti. 1604 az Görfi János Jozagarol 
fazakas palt el ne segetshie kŏltezny sémit onat el 
ne hozon, mert kapitan uram meg poronchiolta 
. . . , hogi ha ky oda megien annak sem feje sem 

Jozaga [Csekefva U ; UszT 77c] * töri a ~ ét 
vmin. 1789 : Nem el hiszem (így !) hogy Nsgodnak 
teljes contentuma lehessen ebbe a székely asszony 
gazdasszonyságáb(an), mert ha a kezeis olyan le-
ne mint a nyelve, ugy sokat érne de el hiszem hogy 
a székely asszonyok (na) k tsak a Salakja, és mint 
hogy tsak kofasággal kereste kenyerét, egyeben 
nem törte a fejit [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.] * vakarja a ~et. 1790 halattam azon 
Hurubás nevezetű Pakulártol, hogy midőn a Gaz-
dai pirongatták . . azt feleié várjatok meg mert 
megtanítlak én benneteket hogy meg vakarjatok 
a fejeteket, tudjatok meg [F.kápolna K K ; SLt 
Koros Juon (38) fogadós vall.]. 

2. csontja koponyája; scăfîrlie, ţeastă, cra-
niu; sein/ihr Schädel. 1584 : Catalin papfalwy 
Illies Ianosnak a fogolnak edes leania vallia 
Ieowe a korchomarol Az apam es az Aniamat 
Izoniuképpen meg vere, es az feyet es feiechontiat 
beronta [ K v ; TJk IV/1. 492]. 

3. veleje agyveleje; creier; sein/ihr Gehirn. 
1768 halgass te mert ugy meg ütlek hogy mind-
gyárt ki hull az fejed veleje [Dés; DLt Liber In-
ventationis 17]. 

4. ~ébe néz ? (nő) a férfi hajában turkálva tet-
vész; (femeia) îşi trece mîna prin părul bărbatului, 
a păduchia/a căuta păduchii; (seitens der Frau) 
in den Haaren des Mannes wühlen, lausen. 1582 
En pedig Zabo Ferenczne kerem Luczat hogy Az 
femben Nezzen, mikoron feyembe Nezne enys az 
Lucza eoleben haytam az femet [ K v ; TJk IV/1. 
38]. 1592 Anna Sos Mihalne vallia: Lattam hogi 
Meggiesine az legint chokolta, es az feibe nezet 
[ K v ; T J k ; V / l . 269]. 1614 Lattam azt hogy az 
megh holt feyedelem Bathori Gábor fekwt Imre-
phine is ott wlt abban az Agyban, eölelgette 
Bathori Gábort es feyeben nezett [Medgyes ; VLt 
53/5267]. 1716 sokszor hallottam az szájából* 
mikor az fejében néztem, már megh házasulása 
után [Nagyida K ; Told. 22. — aElizabetha Haj-
nal (39) vall. földesuráról Harinai Miklósról]. 
1750 : a Menyetske a fejibe nezett Daninak mintha 
az Ura lett volna [Kál MT ; Berz. 92/51. 12] * 
~ébe nézet. 1724 Kati aki Medyesrŭl ide jőve 
beszélte nékem is h(ogy) Pekri a Kamaráb(a) 
Pokróczot vitt, h(ogy) ott nézessen a fejében véle, 
a Leány így monda, vette eszéb(en) a dolgot, h(ogy) 
init akar Pekri el Szalatt onnan [M.királyivá 
K K ; BK. Halmágyi István (28) ns vall.]. 1758 
en bizony Soha Gyirászin Volnyá bironak Semmi 
Paráználkodásat nem latom, meg tsak igyekezetet 
is hanem az Lattam Sok versen hogy az Fejébe 
nézetet hol edgyik hol másik Liankal (!) a töbi 
kŏzŏt Kirilla szolgálójával is láttam hogy nézetet 
az fejében [Cintos A F ; TK1 19. 42 Bukur Indre 
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(18) jb vall.]. 1759 Rebecka Szőts, Consors 
Barbully Karatson . . . Annor. 40 fat . . . maga 
beszélte nékem Albertné, hogy B. Apor László 
Ur mikor mostani feleségivei Mátkás lett volna ő 
vélle a fejiben nézetett [HSzjP]. 

Magára a szokásra 1. Viski: BalassaEml. 174-6. - A 
szerk. úgy véli: nem lehetetlen, hogy — a hivatkozott fej-
tegetésen túlmenően — a történeti adalékok vmely más, egy-
kori babonás eljárásra, ill. szokásra vonatkozhatnak. 

5. személy; persoană; Person. 1577 : az eo 
wranak Kendy Janosnak feye, mostan fogsagba 
vagion [ K v A K t Mss 343]. 1632: Hallotta(m) ezt 
Mészáros Imrehne szájából hogi mondotta, hogj 
megh lattia ezt hamar Istuan hogj veres tajtekkal 
turatom ki ezt uele az kit most fizetek, mert ezt 
bűntelen fizetteti velünk, illien szegeny fejünkben 
[Mv; MvLt 290. 74b]. 1697 : az Nemes vármegye 
az katonakra drabontokra ( ! ) magok fejekre s egy 
egy lovokra portiot nem vetet de marhajokra 
vetetek meljett erősen kirnek rajtok [Szilágycseh; 
BK. Kűmíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 
1792 Füst zabot adnak mindenik fejeről egy vékát 
[Bökény K ; BfR] . 

Szk : ~ éhez hozzányúl személyéhez nyúlt (el-
fogat). 1593 kwlón kwlön tartozzűnk Eo kgienek 
Zaz Zaz f(ori)ntot le tenny es fwzetny melliet 
ha mi Eö kgienek megh ne(m) adnank, Zabad-
sagiia legien mynd feiwnkhóz es marhankhoz 
hozza Niűlny es megh foghny es mynd adegli fogli-
saghba tartani valamedegh az Eö kgienek: 
kötöt kezessegliwnkról Jgazat nem tezwnk [Pere-
csen Sz ; W L t ] Xr ~ éhez nyúlhat személyéhez 
nyúlhat. 1590 ha az vram szolgaiat Dobos Jan-
czit . . Megh nem hozzak s vram kezben kiuannia 
f aggios Georgiot es feleseget tartozzanak eleo allatnj, 
ha penigh eleo Ne(m) allattathattyiak tehát ez 
feliel megh Jrt kez(es)eknek mindeniknek Capi-
táuy vram Perniezzj Istva(n) feiekhez nywlhasson 
[UszT]. 1591 mikor megh zegeóttem Azzal az 
legennjel En nekem Arra keòteòtte magath ha 
ki ne(ni) teöltene esztendejet Engem el hadna, 
en eótet meli foghassam mindé (n) theorue(n) 
nelkil fejehesz niulhassak, hon ne(m) volthomba 
pedigli el zeòkett vdvaro(m)ból [i.h.]. 1604 
lia az meg neuezet Kantor János az kezessegbe 
bele hadna, hogi Tizen ötöd napra zembe nem 
hozna . az meg nevezőt zekel balintnak min-
den marhaiabol Jozagabol, az mig fel Erj J-
gazat wehessenek Anak fölötte Eon maganakis 
lia Jozaga fel nem Éry az feyehöz niulhassa-
nak neuezetes helieken Erdőn mezőn falyn es 
warosbau, Zabad Sokadalmokban, es fö Ember 
liata megetis kinek Ellene ne alhassanak se w-
yob Jtelettel, se refosiowal ( !) , se Inhibitioual, 
se semi nemy Törwinnek oruossagaual [UszT 18/ 
140] X- ~én azon szentencia ugyanazon ítélet 
alatt van. 1640 Istók magát kötötte az anyjáért, 
hogy húshagyó keddre nyolcvan forintot kell az 
anyjáért fizetni. Ha akkorra meg nem adhatja, 
azon senteutia az fején az minemő az anyjának lött 
[Mv, MvLt 291. 218a átírásban!] Xr ~ére (van) 
egyedül egymagában(van). 1798 : én nem érkezem 

velle most a Falluba ( ! ) be jŭnni tsak nem egye-
dül fejemre lévén [Ádámos K K ; JHb X I X . 58. 
30]. XIX. sz. eleje az anyosom töllem 
praetendálta hogy én egyedül fejemre nékik anny1 

Lisztet resnyitzáljak hogy egyszeribe két Sütet 
legyen belölle holott tsak egygyet is egy embernek 
nem lehet kiszitteni [BfR 88/18 O. Horváthi SjU* 
Szimion kérése gr. I. Bethlen Sámuelhez] Xr 
immunitdl mentesít. 1779 : Pap Lupuj nemes 
Doboka V(árme)gjében Kecske hátra menvén 
lakni òt az nemes V(árme)gje Fejéről immúnitátt* 
az portio alól főről portiot nem atta(na)k [GiK^ 
SzD; GyL. Pop Dumitru (98) nb vall.] * 
-jószágát elnyeri személyét-vagyonát megkapja 
1605: Tudom hogy Vasarhelt egi Terminá^ 
fejet iozagat Marton Janosnak Sigher Jaŭ08 

njere [UszT 19/15 Paulús Varalliay de Kwsm*r 
(40) pp vall.] * ~ ét-jószágát köti vmibe személy 
vei, jószágával jobbágyságra kötelezi 
1609 ; Varga Ferencz mehet lopot uolt • • * g 
kötte uolt feit es Jozagat [Szentgyörgy Cs ; B ŭ y 
„Peter deakne uice kiraljbirone Gal Margit aszoû 
(40) vaU.] * ~ét-jószágát köti vkiért személy^, 
és vagyonával kötelezi el magát/áll jót vk i » ' 
1710 : az fen még jrt szémelyek k e z e s s é g i -
rá Lèpének . es mint hogi az kezesség súlyos » t 
Horváth Uramért, mért ( fejeket joszágo* 
kőték eó kigielmiért az kezesek:) [Cssz; 
I ] Xr ~ét kihozza kb. személyesen kimegy. e„ 
Ugyanakkor Szulimán császár a királynak 
igíretet tőn: hogy a jövendő nyáron az 6 ^ 
fejét kihozná a Ferdinandus királynak . 
tására [ETA I, 24 BS] * ~<?t köt éretteW . 
fejével/személyével felel/kezeskedik vkiért. 
halla(m) hogy Peter deák* monda hogj kj kött ^ 
feyett Gabir Peterert, monda Virág Georg? ^ 
koteöm fejemett erette [BLt 3 Mart. „Gabir » 
Zent Georgy"b vall. — aAlább mint valló: ^ 
rus litterat(us) Vice Judex Regius de EaàefPL. 
Georgy". bCsíksztgyörgy] * ~ét (oda) kött V^ 
nek) jobbágyságra adja/köti magát. 1^91 ^ 
Alperes Bibarczfalwj Nagj Men'harth . . o t ^ 
zabad orzag vtan le werte vagdalta, awal 
gedwe(n) meg fogta vitte wagj vittette az eö ţ 
hazahoz ott meg lanezozta az En Jobbag j °^t 
ereos fogsagban tartotta vg j el annira hogj gi 
maganak keottette [UszT]. 1607 : Tudom aztis ^ 
mikor az Bekes hada uala nagi Endes G i o r g * ^ 
Imreh vra(m)nak keottote feiit [BLt 1 
Antal (53) pp de Zent Simon* vall. — jS^ 
simon]. 1613 : Tudom azt hogy zabad akara ^ 
zerent kotek Beldi Kelemennek az fejeke 

Gabir Peter fia es Virág Georgy az Gabir ^ t 
vey meg en mondo(m) vala hogj ne kössek ^i ' 
de eők oda keotek [BLt 3 Mart. Pal de K o t o r j ^ 
nb. vall. - aKotormány Cs]. 1619 Tudo^ e l i 
hogj gwtèò Peter el lopta uala az Beczj Jrúgj 
Vra(m) giapiat s megh fogata Beczj Jmreh gj'r' 
keöte feyet [BLt 3 „Bocz jkor János Zent & 0 c ^ 
(40) nb vall. - aCsíksztgyörgy]. 1646 ^ 
János nevű iffiu legeny ki szab (I) 
Kezdi Széki osdolay Nagy Balas mostoha 
feiet es igire magat eorok iobbagysagra • • 



779 

zeies Imeczy Ilona aszonnak es uttanna való mara-
dékinak fiurol fiúra maraduarol maraduara meg 
hiuatatlan keppen [Maksa Hsz ; Eszt-Mk. — aOlv. 
zabgyermek, azaz fattyú(gyermek)] Jb ~ét menti 

a haláltól. 1614 Nagy Mihalj Ennekis fejet 
mente megli az halaitól Kis Balint [Mezőmş-
daras MT; EMLt] * ~ét (meg)váltja fejéért/ 
személyéért fejváltságot/váltságdíjat fizet. 1591 
Az mikoro(n) az megh holt Imreh Miklósnak diat 
el vegeztwk Thamas Janosnak az mi attiankfianak 
feiet megh váltok fl. 104 [UszT]. 1681 a' mely 
Koh mester töb szenet eghetne annyinal az kemen-
pzèb(en), es megh bizonjosodnek, halallal bün-
tettessek megh érette, vagi 40 forintal valcza megh 
fejét [VhU 6 2 - 3 ] * ~étôl költött hír maga ki-
agyalta hír. 1618 : Bizony, Kegyelmes vram, nem 
is kereskedem véle, hogy fejemtől költött hireket-
dolgokat pasák szavával írjam hanem az mit 
tõlök hallok, azt Írhatom Nagyságodnak [BTN 
U3] * „ét veti kb. fejét kockáztatja. 1595 
Az útat penigh en 25 mely földre vetem vala, de 
az Legenyek . . . kerenek hogy ne keuesitenem az 
Mely feldnek fizetteset is illyen felő úton, melly re 
Eleteket és fejeket vetnek [ K v ; Szám. 6 /XVIIa. 
132 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * ártatlan ~e. 
1786: a Szolgabiro Horvát Imbre Uram artatlan 
Vén fejemet meg veretet az mi rajtam soha sem 
eset, az Isten az meg mondhatoja az itt véghez 
vinni szokat kegyetlenségeknek [Torockó; TLev. 
4/13. 34] * árva ~e. 1704 Szomorú özvegyek 
tü is magatokat Mint árva Görlitze az ként meg 
vantátok Elesék fejetek ékes koronája Árva feje-
teket már hova hajtjátok [EM X X X V , 274 gyász-
ének], 7859: személyesen nem tisztelhettem, hogy 
mstaljam szánakodásra; nagy nyomorúságba, nagy 
seŭkségbe vagyok most is a’ mult fél-honapba 
egy jószívű vendéglŏsné szánakodásbol ingyen 
adott kosztot . . . instálom alázatoson szánja meg 
szegény öreg árva fejemet most is, mint három 
versen meg szánt [Mv; DE 2] * balgatag ~e. 
'832 Megmondották nékem sokan Ŭllyek a 
vaszkainba ha betsületes Embernek akarok 
maradni — meg mondták liogy ezen udvartol 
ehetetlen betsületesen megválni — nem hittem 
• p ugy ítéltem balgatag fe jem! liogy én más-
képpen fogok onnan kilépni [Torda; IB. Demény 
János udv-i tt lev.J * fenyegetést érez ~én. 1594 
Mierthogi penig az vristennek kemeni feniegeteset 
fs ostorát feiwnkeon erezzwk kire az mi bwnejnkel 
mgerlettwk eo felseget nem egiebel hanem zwbeol 
való ohaitassal, keonieorgessel vehettiwk elejt 
eanek az reánk keouetkezendeo vezedelemnek 
IKv; TanJk 1/1. 240] * hitvány ~e. 1772 
Baytay Antal József püspökségre bektildetett 
volt. Volt ez a maga religiojához igen vakbuzgó 
ember, József császárnak iustrnctora . . . Sokat 
buzgólkodott a pápista religio mellett. Azon is 
Rakodot t hitvány feje, hogy lehetne az erdélyi 
reformátusokot vagy elpusztítani vagy pápistákká 
teani [RettE 289] kemény büntetést csap vkinek 
*éhes keményen megbünteti. 1780 Méltoztatatt 
^atságad és az Mlgs Familia Városunkban egyebek 
kpzt a' verüs Kovátság rendirölis szép rendben 

vett Constitutiokat confirmalva kiadni, mely tör-
vényekben igen kemény büntetés vagyon nékünk 
Thorotzkai Bíráknak fejünkhez tsapva, hogy az 
Articulusokat szorgalmatason meg tartassuk [To-
rockó; TLev. 9/16] Jb nyavalyás ~í\ 1756 
osztán fizetést Ígérvén ugy szállót nvavallyás 
feje a kútba [Mv; Told. 16/49] * nyomorult 
~ r . 1805 instálunk nagj alazatossággal hogy 
a' Kost adásra méltóztassék minket ne szo-
rittani (így!), mert ennél nagyob büntetés 
nyomorult fejűnkre nem jöhetne [Torockó; 
TLev. 9/40] * szegény 1598 Peterdy 
Balasne Jlona azzony vallya sok Jám-
bor azzoniokat le kurwazott, es egj nehaniatt 
megys vert, en zegeni fejemetis egvnehanizor 
kurwazott le [Kv TJk V / l . 273. - ' a T i . Bor-
gyasne]. 1632: ezt bűntelen fizetteti velünk, 
illien szegeny fejünkben [Mv; MvLt. 290. 74bJ. 
1829 kőnyőrűljen szegény fejíínken [Nyárád-
sztbenedek M T ; Told.] Jb a törvény ~ ét kezébe 
adja a törvényszék vkit vkivel szemben fő vesztésen, 
ill. fejváltság-bírság fizetésen marasztal cl. 1598 
ha pedigh az teorueny feieket kezembe nem adna 
kwleon mindenikhez diók zerintli való hatalmot 
mondok [Alparét SzD ; Ks]. 1607 ha hon pedig eo 
az en feoldemreol el akarna mennj taliat uagi az 
fejet vagi pedig fl 40 adgjak kezemben az kezesek 
[BLt 3. — A teljesebb szöv. előbb a fejéig kezes 
érette szk ah] 

6. váltsága fejváltság, vérdíj (halálra ítélt 
pénz váltsága) ; preţul capului, preţul sîngelui 
(bani de răscumpărare a celui condamnat la 
moarte) Lösegeld (des zum Tode Verurteilten]. 
1604 nem constal azis hogy feje valtságaba atta 
volna az I-nek az kj neki atta mikor oda atta sem 
constal hogy megh kenaltak volna az Actrix ver 
atiafiat velle [UszT 18/21]. 1607 Tudom aztis 
hogy Giorgi András adot volt Zent Simonon* egj 
darab iozagot feie ualtsagaba Becz Jmreh vra(m)-
nak az Bekes hadba meneteleert [BLt 3 Valenti-
nus Fodor Jmreh vra(m)nak az Bekes hadba 
meneteleert [BLt 3 Valentinus Fodor de Zent 
Imrehb (60) nb vall. - a"bCs]. 1659 en kirtein 
az monostori páterektől w kigielmektwl az Ur w 
Naga saczaban ugi mint fele ualcziagaban Ezer 
uert Aranjat [Kv ; Ks M. 20J. 1680: Sŭ tŏ Matyias-
nak felesege Veres Borka elle(n) való Rclatori-
áját meg olvasva(n) lattyuk belŏlle felesege paraz-
nasagat, mert Gyermeket hozot ki nem Sűteŏ 
Matyiastol való mellye(n) juraltis Sŭ tŏ Matyias 
annak felette azon fattyú Gyermeket feje valtsa-
gaba(n) masnak adta, hogy a tisztek bŭntetesetŏl 
meg menekedhessek [SzJk 147]. 

A fej váltság szokásjog hátteret illetően megjegyzendő: 
már a XVI. század közepe tájától kezdve kialakult az a jog-
gyakorlat, hogy a bíróság a főbenjáró bűnért kezdetben való-
ságosan kijáró íejvesztésre vonatkozó ítélet helyett a vádlot-
tat egyenesen fejváltság-bírság fizetésen marasztalta el [1*. 
minderre: Úriszék 1006]. 

Szk : váltságos lesz a ~ r fejváltság/vérdij fi-
zetésre kötelezett. 1592 Lazlo király donatioia, 
hogi az Nemes ember ha ez varosba vagy hostatt-
iaba lakost megh eölend ha váltságos lezen a' 
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feie, tartozzék valtany feiet ket zaz f(orin)ton 
[ K v ; Diósylnd 25]. 

7. váltság-birság fej váltság, vérdíj (összeg) ; 
preţul capului, preţul sîngelui (bani de răscumpă-
rare a celui condamnat la moarte); Lösegeld (des 
zum Tode Verurteilten). 1640 k.: Tizenkét forin-
tos bírságoknak, feje váltság-bírságnak és hatalom 
s paraznabírságoknak két része az földesúré, har-
mada a tiszté [Gyalu K ; EM X L V , 31]. - L. 
még GyU 206. 

8. vezető, fe jes ; conducător, şef ; Anführer, 
Häuptling. 1572: Sall Wasaran* Lakozok 
Ezt wallak hogy Mykoron wgy Mond az helre 
Meontwnk volna Azhol Az hatart Akaryak wala 
feol wettny Kabos ferench Es Rado Myhaly, Az 
wraym keozwl k y Jovenek Es, Az Monostorhoz 
tartózó parasztsagnak feyeth feleon hewan, Bezel-
lenek weleok [Ks. — "Sárvásáron (K)]. 1578: 
minden dologb(an) halgassanak biro Vramhoz es 
atul fwgicnek mint az varasnak feyeteol, Tana-
cliiawal egjetembe [ K v ; TanJk V/3. 159b]. 1653 
Michoda vajda volt a tatárokkal, én nem tudom. 
Akár ki lett légyen, de látám szemeimmel, hogy a 
brassai kapu előtt takarodék el mind, de bé nem 
bocsátának sokat Brassóba, de a fejéről bébocsá-
tottak* [ETA I, 7 3 - 4 NSz. - a1602-beli ese-
ményre von.]. 1776 ; az Eő Excellentiája Részének 
Feje, és Gond Viselője nem volt, Az mintegy Urat 
Vesztett helynek tartotott, és igy kezdettek benne 
irtogatni edgyikis másikis [Ádámos K K ; JHb 
XIX/18] . 

Szk : ~ e - ~ e (közülök) a legfőbbek/fejesek. 
1653a Más napra kelve azért elmenének, és ahol 
helyet mutatának nékiek, ott leszállának szegé-
nyek, és némelyek — a feje-feje — bejöve a 
városba [ETA I. 64. — a1602-beli eseményre 
von.]. 

í). patak (v. más vízrajzi tényező) forrástája/ 
vidéke; izvor/ obîrşie a unui pîrîu (sau a unei alte 
ape) ; Quellengegend eines Baches (od. anderen 
hydrologischen Objekts). 1570 : az Kys veolgybeol, 
mely patak ala Jw, annak a fejeteol fogva [Gyula-
kuta MT]. 1587/1855 Jutánk az Niarló patakának 
a’ feyéhez az kúthoz [Kisfalud AF] . XVII. sz. 
köz.: Az Kűss Agh patakának fejitt holl tudod 
lenni [Nyújtód Hsz]. 1713 A Hidra j ŏ v ŏ Patak-
nak a Fejib(en) (k) [Fejérd K] . 1796 : Ezen helly-
nek Határa az Észak felé bé Fojo Viz árok és 
azon árok(na)k Fejin lévő Halmozás [Albis Hsz ; 
BLev. vall.]. 1830 a' patak csavargó folyásán 
észak felé f elmen ve a’ Patak fejéhez [Hídvég Hsz]. 

Ha. 1514 : iuxta predictam ripam Hozywtliew-
wyspathakafeye [Tóhát B N ; TelO II, 329]. 1577 
az ereos Pataka feye [Jobbágyfva MT]. 1600 
(Menénk) Hidegli azzo feiere, onnat az zek azzo 
feiere [Homoródalmás U]. 1606 : Mikor Bernatfj 
Janos Jobbágj Valank fenyeòfat cheótertet vág-
tunk ott az Veres Patak fejen az datkan [UszT 
20/74 Joannes Magiarj de Farkaslaka (32) lib. 
vall.]. 7650 az Aranyasza fejeben (k) [Gyszm; 
GyHn. 36. a I.h. a jegyzetbeli alakváltozat 
sajtóhiba Araniasz h.]. 1651)1653 : az Veres Er 
fele, az Geŏgeŏs nadgiara ment be szellyel az Szá-

szok hatarara az Veres Er feyn eset be az Tâtraagh 
[Bikfva Hsz ; BLt]. 1669 Heyazolj fejeben (sz) 
[Tarcsafva U]. 1681 Lápos pataka feje [Nagy-
kapus NK] . 1684 : Agh Pataka fejben való széna 
fűit megh kaszalta [Meńaság Cs]. 1693 & 
forrás pataka fejében (sz) [Szabéd MT]. 
u. : Kerek tó fein (sz) [Pólyán Hsz ; Borb. UJ 
1700: Gombás pataka fejében való főid [Csöū 
U]. 1740: Erős patak fejiben (sz) [Gyerővásár" 
hely K ] . 1743: Hoszszú T ó fejében (sz) 
lavásár K K ] . 1745: A kereszt arok fejin (») 
[Nagykend K K ] . 1754 az őrlő út Pataka fej* 
(sz) [Sárpatak MT]. 1772 A Patak, vagy1* 
Szetye Fejiben (k) [Kozmás Cs]. 1773 : A M<*el 

István kuttya fejénél v. fejinél [Ditró Cs; GyHfl 

32]. 7775 A Körtvellyes arka fejiben [Kide 
BHn 94]. 7787/XIX. sz. v. : Szép pataka fejib^ 
[Küsmöd ü ] . 1783 a Kut fej nevezetű helybea 
(sz) [Karatna-Volál Hsz]. 1786 Sospatak fej1® 
[Kőrispatak U]. 1793 A Sáros patak fejű*® 
(sz). a Sáras patak fejin (sz) [Csomafva Cs; GjP? 
26]. 1821 A Kőz Úton elé menve a Festékes pata* 
fejét meg kerülve Az Aranyász patak fejéig [S2 

váta MT]. 1835 A ' Pap pataka verőfénye az Eg1* 
fejéig [Bodola Hsz]. 1864: Kövespatak 
[AlfaluCs; GyHn 22]. ,, 

10. vmely terület felső része; partea snperio*™ 
de sus a unui teritoriu; der obere Teil od. A n f ^ 
eines Gebiets. 1596 Acto(res) comp(ro)bant bOo-
az malom retinek az fejeben birodalmok vo 
[UszT 11/37]. 7736 a Kementze megi arok 
fogvaa [Mikefva K K . - aUo. így i s : a Kernen^ 
megett le follyo patak mivel fel tekeredik 
az árok főig, ezen kaszáló ismét mind az Arok 
felől visszá tér az Verő fény oldalnak]. 
a Fejérittŏ Gödör fejibe (sz) [Nagyernye 
1800 : vagyon ez az Irtás annak az ároknak fej . 
[Benedekfva Sz ; B fR II. R . 58/21]. Stéfutz G y W 
(30) col. vall. Vérvölgyi Bányai János keze fr*? t 
ban]. 1811 Méretett meg 3 Singes őlleli . . • 
Imrént (I) azon kis Belső Jószág . . . két oia 
mértékei ugy feje Lábja és közepe menvén v é g b ( ^ 
[Szentimre M T ; BalLev. — a K ö v a méretek 
letezése]. i 

Hn. 1556 : Maxa fejibe menőbe [Maksa 
1591 Zemlingh fejen, az hozzu bwk feye 
MT]. 1604 : Az ó cyk vttiatul fogua ala a' 
szaldók szeghre, tho helyre, onna(n) a' s z î e $ -
feiere [Abásfva U]. 1606 Tudgiuk hogy ne^eC]x 
ben hago feien cherne bwkiben orotátott . 
Jmre [Szentmárton Cs; BLt 3]. 1623: slz faf^0n 
ghodor fein az eosuen keleőben (sz) [A.cseru^, 
Hsz]. 1651 faljka feniő fein (sz) [Menaság ^ 
1690 Kűs Somos fejen le a Ramotsa feÍéíf*L<> 
Somos fejeben (e) [Tarcsafva U]. 1693 az V°JL 
akna fejébe(n) (sz) [Kolozs]. 1699 Nyr 
(sz) [Petek U]. 1721 Egy darab cseres hely 
Egresse fejen [Bibarcfva U] . 7727/7757- ^ 
Loci Controversi situatio . . . hajol, és f £aiate 
diate quidatn Kápolnás oláhfalura", 
pedig annak vicinussában való Határára à Feu“„, 
fejére és Patakára [CartTr I I / X X X . 5 hat 
állapító ítéletlev. - aU]. 1731 : A SzöUö 
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mezejében a Rákos fejen (sz) [Gelence Hsz]. 
1734; Veres mart fej in (sz) [M.gyerőmonostor 
K]. 1745 : szína fű vagyon à Szénás völgy feji-
h e z [Torda; T J k II . 89]. 1754 : a ' Borzás vö lgy 
fejébenn. [Gyalu K ] | A ' Köves hágó fejiben (sz) 
[Gemyesžeg MT] . 1765 Kerek ály fején egj 
darab Suharcz [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 
1774 ; Bak máj fején [Kászonújfalu Cs]. 7775 
Hosszú csėre fej ibe (sz) [Márkod MT] . 1783 
A. Sukaro fe jében ((sz) [Fiátfva U] . 1798: Fenes 
Fejin (k) [Korond U ] | a Bodza Fején az 'Egres 
nevezetű hellyben [Nyén. — K é s ő b b : Keresztvár 
Hsz] 1806 Czako szőllő fein (sz) [Szentgerice 
MT]; 1816 A ' Bárót oldal fején [Nyomát MT]. 
1818 a’ Gátfejen fej jel (k) [Kilyén Hsz] | A 
Kupán tetein vagy fein (sz) [Lisznyó Hsz]. 7822 
Aí Donka Fejénél névű Erdő [Rava U]. 7825 
a Gyepű szeg fején (e) [Szentgerice M T ] | A Csa-
hoily feje nevü hellyen (sz) [Csomakőrös Hsz]. 
1864 : szakadás fe je [Alfalu Cs ; G y H n 23] | 
Nagy Somlyo loka feje [Csomafva Cs ; i.h. 28]. 

n A 9 ~10 . jel. alá sorolt adalékok némelyikének az előbbi, 
!"• az utóbbi jel. alá való tartozása tekintetében a szerk. maga 
ls fenntartással él. - Az 1818-ból beiktatott kilyéni adalék 
Va8ylagos feje: teUje tájékoztatását tekintetbe véve némely 
fsetben a fenti lin-i összetételek fej tagjában a 'tető' jel. rejte-
thet ik . 

U . az utca ~e az utca torka ; ínceputul/capul 
străzii; Anfang der Straße. 1738 Tekintetes V. 
Ispán Palotkai László Uram ő kglme ex Off icy 
sui bennünket p(rae)moneálván, hog j ha Soka-
dalom fog Várasunkb(an) Celebráltatni, tehát 
szemesek légyűnk, hogj holmi lezzengö és Csavargó 
Emberek sokadalomb(a) ne Confluállyan(a)k Con-
cludáltatott azért, hogj minden uttzák(na)k fejeire 
szorgalmatos Vigyázó Strásák állíttassanak [Dés; 
Jk 495]. 

Hn. 1740 A Pásztor utza fejin (sz) [M.valkó 
K]. 

12. átv (a dolog) ve le je ; esenţa chestiunii ; Kern 
der Frage. 1618 : Minden írásomnak az fő feje 
most az Startzer urammal való tractánk [BTn 
135]. 

13. testrész felső rész /vége; parte superioară/ 
de sus a corpului ; der obere Teil /das obere Ende 
eines Körperteils. 1716 : annyéra megh ette volt 
az vizellet, hogj az szemérem teste* fejének vége 
tellyesseggel el senyvedett, es le hullat vala az 
húsa, csak az csontya maradott | az szemérem 
testinek fején, az vizellő jukának helye [Nagyida 
K ; Told. 22. - ' É r t s d : a phallus-nak]. 

Szk: keze ~e kézfej . 1722: T u d o m azt, hogj 
ennek előtte ket esztendővel Male Pásztor lévén, 
hogj az béremet kértem Pap Peter tő l ; az f ia Pap 
Vonka egj karóval úgj megűté az kezem fejét, 
hogy mindjárt el lepte az Ver az kezemet [Kecsed 
SzD; TL. Pakular Tivadar (40) j b vall.] . 1804: 
a Matskával játzodtam és rutul öszve körmölte 
a kezem fejét [Dés ; K s 87 Kornis Mihály naplója 
26J.. 

14. öltözetdarab fel9Ő v. mellső része ; partea 
de sus sau anterioară a unei piese de îmbrăcă-
miiite; der obere od . vordere Teil eines Kleidung-

fejér 

stüċkes. 1576 : Wagion egy eleo Rwha, het Rende 
Aranyas keotes Ala Raytha, Az Alyan három Ren-
del teodzes Aranyai, A feyeys ighen zep gyeòngyes 
| Wagion egy fattyol eleo Rwha weres Selyemwel 
Aranyal elegy wysselth feye wagion [Szamosfva 
K ; J H b K XVII I / 7 . 6, 7]. 

15. ruhája fejkendője; basmaua e i ; ihr 
Kopftuch. 1599: ha zerelmes hugoczkamnak az 
Isten zerenczet paranczol, es az kiuantatik hogj 
feje ruhaiat megh kel adni [Bál. 51 Kowachoczy 
János kezével]. 

fekvőhely v. koporsó feji/fejtől való része; 
capătul patului sau al sicriului; der Kopfteil 
einer Liegestätte od. eines Sarges. 1591 valami 
o pinztis lattam hogi eleo ada, es megh valla az 
leani hogi az beolczeo feiebeol veotte ki az daika 
penze keozwl [ K v ; TJk V / l . 179]. 1633 latta(m) 
Szabó Jakabne Azzonio(m)nak Gjarmati Marto(n)-
nal ualo paraznalkodasat, seőt ugia(n) ug' ropogot 
az ag' alattok hog' azt tudta(m) hog' mingiart 
ream teòrik mert en az ag' fejenel fekvttem [Mv; 
MvLt 290. 121a], 7739 az ágy fejinél egy mosár 
[HSz cseléd-ház al.]. 1810 Hogy ha minden Io-
szágaim birtokomb(an) lévén ugy halok meg válasz-
szanak a' nemesi renden a' legszegényebb de jó 
féle Házból valo hat Léanyt és hat I f jú legényt 
. ., és azok áljanak a' legények a' koporsom 
fejénél a Léányok a’ lábánál [Hédėrfája K K ; 
IB. Gr. I.Bethlen Sámuel kezével]. 1835 Egy 
politirozott ágy egy fejinél lévő kis politorozott 
armariomocskával [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

17. kerékfő; butuc de roată; Ràdnabe. 1730 
Az urffi egy átalag egetbort kŭ ldŏ t ide ell 
adn i , à m e l y Szégeny ember ide h o z t a ă kereke 
fentőstől romlot ki a feibőll, maga terhe nem 
volt több negy veder, s ket ej tel [Noszoly SzD 
Ap. 4 Só János deák lev.]. 

Szk: kerék ~e. 1770 : Egy vas Karika Kerek 
fejere valo [Usz; Pf] . 1788 : Kerék fejihez valo 
füles két véső [Mv; TSb 47]. 

18. ekefő ; bîrsă; Pflugkopf. 1787 az Eke jo 
tsak a Feje meg vásatt [Náznánfva M T ; Berz. 
4. 30/15. 4]. 

Szk: eke 1776 fizettem Eke tsinalasért 
Ugy mint : 3 Ekefőért 3 Sustákot . . . Az Ekék 
Marok vasára Sing vasat, ugy mint: az Ekék 
fejire hogy hirtelen el ne vássanak [Mezőméhes 
T A ; Wass]. 

19. gyűrűfej ; capul inelului; Ringkopf. 1797 : 
Egy pár arany Gyűrű fejes, egyiknek a Fejibe 
vagyon őt darab jo féle gyémánt [Náznánfva 
M T ; Berz. 22/4. F. 22]. 

Szk; gyŭrŭ ~e. 1767 Groff Petki Susánna 
Aszszony . . . fel Nyitá az maga tulajdon Ládáját, 
mel lybőlki véve égj kitsi záros Iskátullya forma 
Ládátskát 's abban láttam Arany Gyűrűket, s 
karikákat is feles számmal az fejes Gyűrűknek 
fejei égj néhány féle kövek voltak, u : m : Gyé-
mánt, Rubint, és Smaragd [Egrestő K K ; Ks 21. 
X V I I I . 78]. 

20. (lábbeli) lábfej-része; căpută (a încălţămin-
te i ) ; Schuh-Oberleder. 1732 egy czepelŭs fejére 
valo arannyos matéria [ K v ; Ks 22]. 1854: (K 
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csizma) feje Juh bör, a’ f ŏ bérlés otska szár [Dés ; 
DLt 827]. 

21. káposztafő; căpăţînă de varză; Krautkopf. 
1582: sos kaboztat weotte(m) eozweseggel 
117 feyet f. 1/38 [ K v ; Szám. 3/V. 21 Lederer 
Mihály sp kezével]. 1638 Capostat vóttem teljre 
Varas szamara masfel Zaz fejet [Mv; MvRLt] . 
1680 tartoznak az Porumbáki Ioszágbol 
Kaposzta fejet mindé(n) haztul ŏtt ött fejet avagy 
azért denari(ii) 5 — 5 [A.porumbák F ; ÁLt Urb. 
49]. 1750: attam az útra ö Nagysaga Cseledgyei 
Szamokra Sos Káposztát öt Fejet 9* [Mv; MvÁLt 
AA11. - 'Ér tsd : dénár]. 1849: vittem a' vete-
menyes kertbölis nyers káposztát 7 fejet [Héjjas-
fva N K ; CsZ. Horvát Miklós (57) kezével]. 

22. gabonafő, kalász; spic; Áhre. 1633 az 
tizta buszanak feiet teobíre mind el szette uala 
az sok vad lud oda lattni menenek de hogi 
el szette volt az vad lud az feiet ugi hattak oda 
es el jeottenek onnét [Mv; MvLt 290. 133a/2]. 
1847 A Nyár túlontúl 'sengés lévén, a gyér ősz-
gabonának nagy fejeik és szemeik lettek [KCsl 
13]. 

Szk: vet hányja a fejét, kalászba szökik. 
1735 Szilvási János vr(am) . . a' Deszméri 
Csere alat valo oldalt jol le felé szántotván. Árpával 
bé vetette, melly Árpát is midőn már jo fejet vetet 
volt, . . . Mikola László Ur(am) lekaszáltatot 
[JHbK XLII /27 „Gábriel Popa, eccl. graeci ritus 
valachicae unitae poss. Kolos" vall.]. 

23. fő kender, kenderfő/nyaláb; mänunchi de 
cînepă; Hanfbündel. 1679 : Tilolt Kender, Kötés 
nro 60. ( Ex his, 40 kötés husz, 20, fejevei van 
20 kőtes 16, 6 f e j eve i : ) [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János inv. 73]. 1749 : Kender Erogatioja 

Midőn ki tiloltak szakadozvan az Virágos 
Kendert, à mely fejek kicsindek voltak kettŏis 
egyben tettetvén, apadott el belŏlle 2 [Kiskend 
K K ; Ks 70 Szám. 51]. 1797 : A magos kendert 
éppen az estve hozák el . . . lett mind öszve 52 
kita 12 fejével számlálván a Sz Csehi Magoss 
kender lett 11 kalongya és 8 fő [Szüágycseh ; IB. 
Fogarasi István lev.]. 

A címszó jelzet ućiküli adalékai az EHA-ból valók. 

fejadó impozit pe cap de locuitor, capitaţie; 
Kopfsteuer/geld. 7846 Adórendszer . . . Velnicék-
tül és Szeszgyáraktul. Ezen előzmények után 
javasolom: Velnicékre (az az : gépszerkezet nél-
küli közönséges kázánakkal ellátott pálinkahá-
zakra : ) a kezelő Személyzet fej-adójánn fölül 
Kazán-pénzt is kell vetni. Velnicéknél: fej-adó 
az alárendelt Személyzettül fejenként lehet két-
anny i , mennyi a helybeli al-mennyiség . . . Kazán-
-pénz minden kazántul, a Velnicés fej-adójával 
egyenlő mennyiségű [EMLt Kemény Dénes. Ér-
dekegység (kéžir.) I /VII . 288]. 

fejal 1. főal 

fejebéli fejre v a l ó ; pentru/de cap , Kopf-. 1653: 
nem patyolatjok hanem egyéb-forma vala a fejek-
béli süvegek [ETA I, 134 NSz]. 

fejében 1. vmi ellenében; pentru; gegen ( ^ 
Nebenbedeutung des Austausches). 1573 : Katal^ 
darochy Ianos zolgalioa Azt vallia, hogy tawaty 
mykor eo Istwan deaknet zolgalta latta hog1 

pénzt kert pecine zeole mywre Must feiebe 
TJk III/3. 206]. 1629 enis attam volt Wistabaf1 

mez feieben pénzt ki negyed fel forintig egy*1*1* 
máshova [ K v ; TJk V1I/3. 107]. 1654 : mindég/ 
Urak es Feőrendek keőzeőtt eleitől fogva v*Xo 

be vett szokás az hogy igy szüret eleött ki ki 
szágára Saytott Túrót es pénzt must fejébeg) 
ki osztasso(n) [M.bükkös A F ; KemLev. 142% 
1703 : Debreczeni György Vr(am) . i• 
adott volt . . . Désen lakó Balog János Vram(na)K 

Czicz hegyi szőlője fejeb(e) [Dés; Jk 341a]. 
ki adta(m) kevés pénzetskémet dolog feiben, ö'j 
által folj az oeconomia(m) [Fog. ; K J. 
Péter kezével]. 1766 én magam köve tkéz^ 
Bironak birtuk ezen newezett főidet, s mind ®agu? 
osztagattuk az Toinpaiak(na)k hol dolog fej1., 
hol pedig Dezmájába [Kebele M T ; SLt ^ 
6]. 1873 : Kozma György jelenti, hogy . . • 
telen a mátkaságot felbontani, Ígérvén, hogy 
kézfogási költséget méltányosan számítva, a leás-
nak megtéritendi . . A leány anyja költsţß_ 
fáradsága megtérítése fejében s háza meggy*1*^ 
zásáért 40 o.é. frtot követel [M.bikal K ; * * 
3 0 1 - 2 ] . 

2. 1662 Gellyér (!) Menyhárt megh 
gyatkozott allapottal léuen Kére . . . K o u ^ 
Ferencz Ur(am)tol fl. 3 egy hold szántó 
retivel edgyütt . . . tiz esztendökigh v á r á v S W . 

ben [Mv; MbK] . 1733 Rákosi Nemzetes KaK<» 
Boldisar Uram, hitelben, költsön, Varas fejebe 

Interesre adott ennyi szamu penzeket es for int 
kot* [Aranyosrákos T A ; Borb. II. "Köv- ' 
fels.]. híl 

3. céljából; cu scopul; zweeks. 1583 s°^ 
chak eg pénzt sem kwldeot Igiarto Gerogy y 
orwosnak az feiebe hogy feleseget valamy 
olayal meg Eolne [ K v ; T J k IV/1. 142]. t 
nilwan ky tettzik az tanoknak vallasokvj/^j 

ofc*' 

1592 

hogy az egy liian zaz forinthoth 
Mihalyne nem az János deák marhaia eore< 
ge feyebe atta János deaknak hanem az eţ[ 
(!) Gergely val<c)zyagaert es zabadwla^a 
[Szilágycseh; Borb. l í ] . 1700 Mivel YaL> 
Kamaráson* lakó Kertész Istvánnak haja 
léányát Kertész Margitot Kékesen* lakó NjjJ 
György nevű ifjú legény fiának képében j 
attya Nagy Miklós jövendőbeli házasság f e j éh^ 
kézbéadással Mátkáául el kötelezte \olt g 
mely léányzot is a megnevezett ifjú l e g ^ ^ i -
édes Attya cserben hadgyván . . t e c z e t t a z ^ 
nékünk®, hogy az ifjú legény mind m a g á t , j? (j. 
el kötelezett Mátkáját szabadicsa [ S z J k 

*K. b S z D . °Ti. a papi széknek]. 1772 ? ° á j á t 

Faluban Zsenkélés Fejében adtam V é <4j. 
á Drys 120 [Hagymáslápos Szt ; JHbF 

gyanánt; drept, ca ; als (das S u b j e k t a 
bestimmend od. begriindend). 1579 ^gy 
feiebe az ado Zedeok k e o l c l i y e n e z z e n e k rjí 
fogiatkozás ne essek a’ dologba [Kv . 1 
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201b]. 1594 : Az Krasznai Maior hazban 
buza cub. 29. Vgjan o t t keölchieön fe-

ki oztot buza cub. 112 [Somlyó Sz; UC 
bn2 "f

 7 7 3 8 bár csak negjven v a j ötven veka 
ran a d n i n e terheltessek kölesen Fejeben [A-

b s r * * * ' t a ; B e r z - 2 - 4 6 - i 3 ] - 1 7 6 1 a 

ßn i v V " mondá, hogy: ,,Vigyen el az ördög." 
; s búcsú fejében azt felelém : ,,Vigyen el téged, 

1281 P
7

e d i g u e m egy, hanem hétezer" [Ret tE 
Bálin*-*5 vettem fel kőltsen fejében Tövissi 

ntitt György Fiamtól 134 Magyar forintokot 
Ks92]' B à U n t i t t Sigmond [Körtvélyfája MT 

^ ^ b . a gyanánt, annak jeleként. 1592 

ta (m) 

°ltain edek vallia: Az uegezeskor nem 
m ott, hanem az Áldomás I ta lba o t t vol-

altigh keozeontek a' feiebe a ' bort, hogi 
2 8 3 ] ^ dologli iol veghez ment [ K v ; T J k V/ l . 

***i{? e S Z t e n d õ ~ újév alkalmával; cu prilejul/ 
g e l e anului nou, de anul n o u ; zur Gelegenheit/ 
azXai tneh des Neujahrs. 1633 Abrugy Istua(n) 
ŭteőtt k e d e t t , hogi vy eztendeő feyeben ell 
*tVT t

e negiszer Zabo Jacabnen (így!) [Mv; 
125b]. 

1877 a z o n reménység ~ abban a reményben. 
Canc e i ia z utrizátus . . Déván az Udvari 
k i f e s z k 1 1 ^ ablakát, és annak vas rostellyát 
ség í j é n és bé rontván bé ment, azon remény-
Ks n g hogy ot tan pénzt fog találni [Déva; 
méuvćK egyes ir]. békesség ~ békesség re-
Magío n / 1 7 2 9 Törvényben idézvén a Bátyá t 
jibe István Pap Urarnot bégesseg (!) Fe-

ugy smkele az mentionalt joszágot [HSzjP], 

ţei Csak e szk-ban: keze -Lje dósul mănu-
tsak az t °berhändchen. 1759 : (A gyermeknek) 
ezek n kezefejecskéib(en) lá t tzot tak az inak, és 
I U°2Ran?X?*r a u n y i r a reszketés, mind rángatolog 

IM.csesztve A F ; Ks. Mikes Antal lev.]. 

^ o w i m Î w , 1 , Priuceps; principe; Fürst . 1552 
d e lmet ad í n v e g e z e s i s hog' ha az isten feye-
leilelet p i t a h a t a z e w o pechet ty alat, adian 
met n ? leuelnek Rendy zerynth es Engedel-
Kathws a n § y e l T A ' B f R J - 1570 Pesthy 
Jcleobe M Z í ° n ' h i t h y z e r e n t vallya hogy Egy 
Jeot vo1f , r ' a z feyedele(m) E z varosba 
u°snal n r z a l l o t h volt Kardos Myklos Zabo Ja -
r°nk feVlJ1, T j k I n / 2 - 3 3 ] - 1585: Kegyelmes V-
Uekuek el í ? x o n k [ D é s ' D ^ t 2 2 ° ] - 1602: Minde-
Vrauak penigh keonyeorgeok ez orzagnak 
Uaymbol f y e delmenek , hogy az en kjehin Ja -
^°l°suari v l a m i n e m e w testamentomot tezek Az 
> rmalia n ? a k ' • • hogy eo Naga megh con-
Istváu i v ; R D I < I- 73]. 1714: Mŭ Hunyadi 
^ i rå l i V n T T o m a i Császár kglmes Vrunk Coronás 
T ŏ r v é n v ^ i f fe jede lmünk eo Felsége Erdélyi 
tariusco p, _ a blá jának hűtés Iro Deak ja es No-
helyt az 7 e . Z Ö Ő r ; K ; B o r n ' I X ' 2] ' 1 7 3 6 M i " 
^rdozŏ • eÍedelem leült asztalhoz, az fegyver-
îedelmi î U a s ' aranyas köves hüvelyű kard s fe-

buzogány lévén keresztül téve a kar-

fejedelemasszony 

ján, mind o t t állott az fejedelem há ta megett , 
mig, asztaltol felköltek [MetTr 340]. 7796 ; a ' 
Circulusnak közepében állitotta T. Ambrus Ge-
deon Uram, a’ Mester jobb kezében a ' Bibliát 
adván, oly meghagyással, hogy a’ Circuluson 
kivül ne lépne, mert az ö rdögök Fejedelme Te-
rafi el-ragadná [Récse Sz; KemLev. 1265]. 1854 
Egyik szép atyámnak Apafy Mihály fejedelem, 
bizonyos harczias kitüntetésért nemességet ado-
mányozott [ŰjfE 7]. 

Szk : ~ dolga hivatalos dolog/ügy. 1584 sem-
mikippen az fejedelem dolgatwl nem Irkezet 
rea [Torda; DLt 212] * ~ r e és törvényre tilt 
kb. a fejedelemre és a törvényre hivatkozva 
tiltakozik. 1575 az elseó napon Feirwary Ambrus 
Kathona Mate altal ellene monda az Ik ta tasnak 
hog az iozagba ne Jktasswk es hazna vetelitulis 
meg til ta . . ., harmad naponnis tilta leuele al-
tal feiedelemre es teórwinre hog Jankaf i Katal in 
azzont es germekyt az iozagba Simontelkebe ne 
Iktasswk [Simontelke B N ; J H b K X I X / 2 4 ] * 
futja a fejedelmet já r ja a fejedelmet. 1509 the 
pedigh Attyafy leuen Arra igerted magadot Lú-
kachnak mind addigh futod az fejedelmeth, dol-
gath veghez vized, keŏltsegetis Akkoro(n) fa-
zakas Lúkaczne Adot te neked Brassóba menni 
[UszT II/1. G, 204], 

Hn. 1677 Fürjesvölgy, az sülyei Patakon 
lévő Fejedelem hidgyan aloll [Medvés A F ; EHA] . 
1678/1773 a Fejedelem erdeje alat t (sz) [Mező-
pánit MT; Told. Paniti conscr.]. XVIII. sz. 
eleje Az Fejedelem földe labjaban [Alvinc A F ; 
EHA]. 1815/1817 Az Egei és DáUyai egyben 
folyó Határok között . . . egész Láb, mely Fe-
jedelem Lábjának neveztetik [Ége U ; EHA] . 

2. ? tüzes ~ '?' 1641/1701 : Gregorius Veres 
de Dálnok* Nobilis (50) fat(etur) . . . Az 
ŏkŏr hut ta toban 0 is tudok egy hold főidet 
ezt a földet el a t tak vala a tüzes fejedelmek a 
kertyert es oda vezet vala [HSzP. — *Hsz. 
b Ér t sd : hugytatóban]. 

A szk-ot a szerk. nem tudta értelmezni. Szilágyi N. Sándor 
úgy véli ugyan, hogy a azk előtagjában a székely falvak t í -
z e s éhez kapcsolható helyi, azaz dálnoki nyelvi alakulatot 
kell látnunk, a jel. azonban számára és a szerk. számára így 
sem világos. — L,- még fejedelemség 5. al. 

3. minden fejedelmek fejedelme a Mindenható ; 
Atotputernicul; Allmächtige. 1659: minden Feje-
delmek Feiedelmének véllek tő t t ió te teményét 
háláadásssal kőszőnnyék megh [KJJ. 

4. ~ adója (országos) adó, állami/közadó; im-
pozit/dare către s t a t ; Staatssteuer. 1585 az 
feyedelem Adaya Raitok* leuen [Botháza K ; 
SLt Y. 29. - *Ti. a jb-okon]. 

fejedelemasszony a fejedelem felesége; prin-
cipesá (soţia principelui); Fürstin. 1618 : Az 
mit az Feiedelem elseö be Jöueteli u tan köl tötem 
. . . Az Feiedelem azzoni czinaltatot egj ai tot 
a t t am 25 lecz szeget — d ,,3 Az Feiedelem 
azzoni czinaltatot egj kemenczet a t t a m három 
szingh uasat hozaia egiket d 8 tesen . . . d. 24 
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[ K v ; RDL. I. 103]. 1632 Boer Simon bir ez 
faluban kilencz ház jobbagiot, hatat a' Fejedelem 
Azzoni inscribalta, az hármat az hármat pedig 
az megholt vrunk conferalta nekj [Kopacsel F ; 
UC 14/38. 30]. 1683 : Kemény Jánosné Feje-
delem Aszszon(nak) adgyanak nyolcz vago 
marhát, ötvén juhot Barant Berbecset promis-
cive [ K v ; Ks 14. X L I I a Kornis Gáspár végr.]. 
1736 : Mikor innya kellett az fejedelemnek s 
fejedelemasszonynak, az fő-innya-adó eléhozta a 
bort [MetTr 336]. 1803 Ditső emlékezetű Fel-
séges Fejedelem Aszszonyunk Márra Thresia (!) 
égy Kegyelmes Rescriptuma által a Bányá-
szokat, es Ertz Míveseket tőbb az előtt gyakor-
lásba volt praestatioktol és Szolgálat nemeitől 
immunitálni méltóztatott [Torockó; TLev. 15/9]. 

fejedelemség 1. (fejedelmi) uralkodás/uralom; 
stăpînire, domnie; Herrschaft. 1589 Nagnak 
Az felseges Jstentŏl Hozzu es bodog eletet kyua-
nu(n)k az feyedelemsegbe [Szamosfva K ; JHbK 
LVII. 40]. 1607 Az orzagh Generális gieolese-
nek ideien Rakoczhi (!) Sigmond Fejedelemse-
geben Szekely az vagy Maros vasarhelt mikor 
volnánk [Berz. 15. X X X I X / 4 ] . 1630 : a' dato 
praesentiu(m) hat hetigh legien Inducia, . . . ez 
alatt mi egesz Orszaghnak Generális giwlest 
promulgaltatua(n), akkor Vyolag liberaElec-
tiora ualo szabadsagot engedwnk az Statusok-
(na)k. Ez wdeö alatt pedigh igeriwk azt, hogj 
az magunk Feiedelemsegenek ereössitesere, Rá-
kóczi Georgy* Ur(am) promotioia ellen semmit 
ne(m) movealank [Törzs. I. Bethlen István nyil., 
egykorú hitelesítetlen más. — aEz év nov. 26-
án fej-mé választották]. 1684 Anno 1684 die 
18 Septembris, Emeltek fel az mi kissebbik U-
runkata feiedelemsegre az Törők elöt [Kv ; 
ö C J k 13b. — aA valóságosan sohasem uralkodó 
II. Apafi Mihályt]. 

2. fejedelmi tisztség; demnitatea de principe; 
Fürstenwürde. 1613 : (A pasa) Báthori Gábort 
nem hadja az fejedelemségben, mert elunta a 
rea való panaszt hallani [BTN 73]. 1678/1683 
Basta maganok akarvan () tartanj az Erdelj Feie-
delemseget, sok roz dolgokot, követet szegeni 
hazankban s nemzetűnken [Ks Kornis Gáspár 
kezével]. 1736 Más nap az kézfogásB után 
mondja Apor István Cserei Mihálynak: Tegnap 
ágyban nyomták az erdélyi magyar fejedelemsé-
get [MetTr 340 — aTi. a II . Apafi Mihályé]. 
1759/1845 A ' melly Török Buzogányt és Zászlót 
küldött volt I I . Apafinak a Törö ( ! ) császár, 
hogy azzal confirmálná ötet a' Fejedelemségben, 
elvivé Bécsbe ez a’ Fejedelem, és megkívánná 
Léopoldus, hogy azt átaladná, és azzal mondana 
le a' Törökkel való czimboráról [Hermányi, EDem. 
141]. 

Szk : vadászik. 1758 az atyám édes-
atyja volt Rettegi István, . . . viceispánságában 
ment volt be Havasalföldébe Tököly Imrével, 
ki is fejedelemséget vadászott [RettE 54]. 

3. principatus; principat; Fürstentum. 1581 
wagion az Sohoz tartózó hawas allat egy nagy 

kazalo mezzeó holott az hawas alatt lako2^ 
falwk mind feyedelemseghez walo falwk uÛ JÎ 
lofeyek es drabantok az En J o z a g o c h k a m b e l j 

zegeny Jobbagimis onnat Eltenek . . faWi? 
[Gyf ; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hfezJ-
1791 : Néhai B E m : Mlgos Groff Bethleni Betű-
ien Miklós F.A.R. Császár Arany koltsos Ko 
nyikja. Belső Titok Tanátsa, a Nemes N. Erdély 
Országi Fejedelemség Fő Igazgató Tanáts egy1' 
Tanátsosa [Szászsztlászlóa; JHbK XXVI/10. -
a Később: Tordasztlászló TA] . 

4. a fejedelemség területe; teritoriul principa' 
tului; Gebiet des Fürstentums. 1809 Mine^ 
tána a mostan (n)i szerfelett való drágaság ^ 
szűkségesnek talaltta volna a Királlyi Gubeí' 
nium az ezen Fejedelemségben lévő minden 
victusi es Seminariumbeli fundatiokat . . • 
kisebbitteni a közelebből beajánlott ifiak ' 
a kévánt fundatiora fel nem vétethettek [Vsw 
ComGub. 1605. a Köv. 11 név fels.]. 
m 5. ' ? ' 1654/1789 A Zsobod töve tűzes^ 
Szabó Miklós ment mint ( ! ) kertével mind 1 

jedelemségével Az Antalfi tüzesből L á s z l ó 

pár ment (!) kertével mint fejedelemségével, c 

Laszlo Gáspárékat a Raffaim tüzesből i n e u ^ 
mind kertevei mind fejedelemségivel [ D á b i o k v ' 

BLev. Bene János végr. — A szöv. az erede 
ben is ilyen zavaros]. 

fejedelemválasztás alegere de principe; Fürst^ 
wahl. 1607 keszen legyen eő keg(ye)lmek 
országul es Jelen az testnek fogadasara, -
megh eleb az feyedelem valasztas es annak vtaö1^ 
vgian azon feyedelem autoritásából lob 

l e ö I , e 

gíaual lenne az temetesa es az valasztás 
wynnwk az eŏ felsege Testett Feyerwarra [TÖ**5 

— aA Bocskay Istváné]. 

fejedelmi 1. de principe, al principelui; fürstl^' 
1607 Ismernek megh aztis uilagoson hogyuaß^ 
es nagod feiedelmi gonduiselese alatt az egy10^ ellen ualo hatalmaskodast nem akarna u 1 ^ 
engedni [Dés; DLt 297]. 1662 könyörgött^ 
ő Nga Fejedelmi haragjat le hagyván keglssege 
[ K v ; Told. la]. 1681 Én Endes Miklós ado 
emlékezetül az kiknek illik mindeneknek, 
én az méltóságos Apafi Mihály mostani keg)^ 
mes urunk és méltóságos Bornemisza Anu* ^ 
gyelmes aszonyunk eő nagyságok fejedele11 

gyelmességekből szabad j ó akaratom szerént ^ 
laltam fel a csíki, fiscalis uas hámor és ahoz; ^ 
tozó uám és eörheöz kiuántató gonduiselés*?^ 
tisztit [CsVh 86]. 1736 Mihelyt az fejede' 
leült asztalhoz, az fegyverhordozó inas, arauy ^ 
köves hűvelyű kard és fejedelmi buzogány 
keresztül téve a karján, mind ott állott az ^ 
delem háta megett, mig asztaltol felköltek P® 
335]. 1746: melly D(eli)b(era)tum régi, tösg^, 
keres Familiank(na)k nagy p(rae)judiciumárVj0 
vén, azon D(eli)b(era)tum ellen c o n t r a d i c ^ 

p(ro)testalok, és p(ro)testando contradica lok^ 
minthogy a’ competens Instantiakon • • 
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cealni kész leszek Fejedelmi Diplomákkal [Uzon 
Hsz; K p I. 160b]. 

Szk : ~ vér fejedelmi leszármazott. 1856 k. 
a fejedelmi s állítólagos királyi vér annyi desz-
tÜláción ment keresztül, hogy Kemény Zsigmond-
ban semmi sem maradott belőle egyéb, mint 
• • • a „cinye mintye" ( tartsd eszedben: ) [Pál-
ffyE II, 63]. 

2. fejedelmet ábrázoló; care reprezintă pe prin-
c iPe; den Fürsten darstellend, Fürsten-. 1849 
18. fejedelmi képek, két ŏsi Czimerek képezetbe 
alakitva [Szentbenedek SzD; K s 73. 55]. 

& (fejedelmien) pompás; princiar, fescuos; (für-
stenmäßig) prächtig. 1654 De némelyek ezekben 
nem követségben, hanem annak alkalmatossá-
gával, ország és urunk látni jöttek volt a 
követekkel; kiket urunk nagy becsülettel fo -
gadván, nagy sok gazdag fejedelmi ajándékokkal 
meg is ajándékoza [ETA I, 1 5 7 - 8 NSz]. 7692/ 

Szemeimmel láttam edgyszer az Vron 
Egy Duflya Megy sziny metczet draga nusztok-
kal bélét Tőrők forma Bársony mentét, ugy a 
Fején ugyan ollyan Fejedelmi Kalpogot, azt is 
ngy mondották, hogy Szegeny Rhedei Ferencz 
Vram eő Nga mikor Fejedelemségre vittek volna, 
akkor csináltatta [Szilágycseh/Nsz; EMLt Si-
meon Furenda ( ! ) Literati vall.]. 1694 az Palota 
ház . . . va(gy)on egy nagy Hársfából csináltatott 
fejedelmi fiokos Asztal Labastol [Kővár ; JHb 
Inv.]. 

4. 1750 ; (Bánffi György) fel nevekedvén ha-
talmas ember vált belőle úgyhogy 30 esztendős 
korában erdélyi gubernátorrá tétetett Leopoldus 
operátor által Ennek az fejedelmi nagy 
embernek voltak gyermekei ezekft [RettE 9 2 - 3 . 
- 4Köv. a nevek fels.]. 1766 Ez az asszony* 
agadhatatlan, hogy mind familiájára (miv ŭ gu-

bernátor Bánffi György leánya volt), mind szép-
hegére s mind jóságára fejedelmi asszony volt, 
• ? *gen nagy világi pompával élt. Szintén úgy 
írtak hozzá némely úri-, fő - és nemesi rendek, 
r2v asszonyok kézcsókolásra, mint valami 
régens fejedelem asszonyhoz [RettE 197. - *Gr. 
Bethlen Ádánmé gr. Bánffi Klára]. 

ffiekötött 1. Csak e szk-ban ~ jobbágy (magát) 
rokös jobbágyságra adott/kötelezett személy; 

P^rsoana care s-a obligát să fie iobag ín toată 
laţa; verdingter Fronbauer. 1604 gienge Ja-

v • • • ugy Zolgalta ökrén, Zekeren, lörinczj 
enedek wramot mint Jobagy Zolgalta az wrat, 

ha feye kötöt Jobagia wolte mint w^lt en azt 
nem tudom [UszT 18/168]. 1608 Ende?i Giorgiot 
udom hogi feie keoteot iobbagia uala Becz Im-
ebnek mert eo otalmazta megh az halaitól az 

ûekes hadaba [Cssz; BLt 3]. 1613 j1640 teőb 
ua k e ő t e ô t jobbagit az Lazarek(na)k ne(m) 
^dom itt Gyalakutan* [LLt Fasc. 7. - aMT]. 

Koza Peter feye keoteot Jobbagia vala 
JAászonfelsőfalu ; LLt]. 1619 Czieh Lazlo wrunk 
g^ncziolattiaual kerette uolt megh . . Kopacz 

lopásért 
'S neuu Jobagiat Zent katolnait ki w neki 

feje keoteot Jobagia uolt mint hogi 

akasztó fatol ualtotta uolt megh [Szentkatolna 
Hsz ; Berz. 15. X X I V / 9 ] . 1679 : Nytrai János 
. . . Néhai Radai Ferencznek feje kötett jobba-
(gya) volt [Csapó K K ; Berz. 12. 92/210]. 1700 
Gruja nevü Czigán . jobbágj keppen szolgálta 
eö kglmét feje kötött jobbágje vagy acquiralt 
aszt már nem tudom [Csolnakos H ; Szer.]. 1703 
Tudódé ha feje kőtőt vagy Zálogos, vagy Pénzen 
vet Jobbágy ell idegenedet volna [Gysz; 
LLt vk]. 1732 Puskás Dumitra Ez feje 
kőtőt Jobbagy ket nap szolgai [Nagyida K ; 
Told. 11/70] | Ezek ketten feje kőtőtt Jobbágyok 
edgy héten két napot szolgálnak [Szászsztjakab 
SzD; TSb 51]. 

2. becsm. 1596 engemet eò zidot, rutolt, ornak, 
tolvajnak feje keòtet ebne<k> mely Zitkait holt 
diómért fel ne(m) vette(m) volna Eztis hosza fe<l> 
hogy az or eb el lopta masonnet az zalanat fel 
fente (így!) de nem úgy lezen [UszT 11/13]. 

fejel a căputa; vorschuhen. 1589 k en Zabo 
Thamasnak egy Zarut feyeltem [SzuszT]. 1820 
A ' tájba mikor a' Cancellisták eskettek bé ta-
láltom volt menni a' Szomszédomhoz, Egri Já-
noshoz ; ő Csizmadia lévén kérdém tő l le : hát 
Szomszéd ma hány Csizmát fejélt ked ? [Ara-
nyosrákos T A ; JHb 48]. 1834 : Fejelt a' Szol-
galom(na)k ez én Materiálembol [Dés; Törzs. 
Dési taxálisták]. 1842 Szabó Orsinak fejélt 
édgy pár Csizmát [Dés, i.h. 72]. 

fejelés căputare; Vorschuhen. 1581 Barthos 
Palnenak attúnk egy sarút d. 32 . Sarka (!) 
Symonak egy feyelest d. 19 [Kv Szám. 3/IV. 
18—9]. 1590 az Alperes Egj vy sarútli, egj fe-
jelest adott [Szu; UszT]. 1658 Koczis Istuan 

fizetesse pedig ket bokor uy szekernyett, 
s egy fejelest s egy brassay nadragot [Gőc SzD; 
Wass]. 1693 Margitnak három ing . . . két bokor 
csizma egy ujj, egy fejelés [Kézdisztlélek Hsz ; 
HSzjP]. 1744 : Szolgálonak fízetese . . egy uj 
pár csizma, maga csizma szárára egj fejelés ka-
racsonig [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 12]. 1797 : egy 
pár fejeles Csizmára Fl. 1 Dr. 36 [Baca SzD; 
TSb 24]. 1812 Egy pár férjfi Tsidmának ujbol 
valo tsálásáért 48 xr . A ' férjfi Tsidmának 
fejeléséért 18 xr . Talpalás forditolag 12 xr 
[Felsőrákos U Falujk 74b]. 1824 gyurkának 
tavaji fejelés tsizmára [ K v ; Pk 5]. 1845 Anis-
kánának (!) pénz fizetésebe 7 f t 30 x Fejelés 
Csizmájára 2 f t 40 x [Dés; K v N J 3]. 1872 : meg 
fogadtam Szolgálonak T. Szt Györgyi Lakatos 
Mihály Léányát Zsuzsit az Anya jelenlétiben 
egy egész évre . . . Ígérvén neki az irt időre 
egy betsŭletes ujj Csizmát viselőnek egész évre 
két fejelést [Torockó; Bosla]. 

Szk : ~ csizma újrafejelt csizma. 1742 Fo-
gadtam Füzesi Máriát leszen fizetése e sze-
r(int) . . . egj pár uj csizma, bocskor helyett egj 
pár fejelés csizma [M.köblös SzD ; R L t Rettegi 
I, DiarOec. 17]. 1787 : A Fiúnak Miskának égy 
pár fejeles Csizmáért Hf 1. A Léánykának Susinak 

50 • Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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égy pár fejeles csiszmáért Dr. 68 [Mv; MvLev. 
Nagy György hagy. 10]. 1816 Kriska Konyha 
szolgálo Fejelés Csizmájáért patkolással 7 Rfr, 
36 xr [Mezőmadaras M T ; Born. X V b ] . 1827 
cscléd-fizetésben kétt pár fejelés Csizma, s egy 
pár karátson Csizma [Tarcsafva U ; Pf. — Cse-
lédszegődésben] Xr ~ fisléder-csizma. 1812 : vitt 
magával . . . égj pár fejelés Fischléder Csizmát 
[Dés; DLt 55] Xr ~ saru. 7596 Egy zegeny 
arwa gyermeknek Rúhatlan es mezitlab vala, 
vettúnk egy feyeles sarwt p(er) f — d 22 [ K v ; 
Szám. 7/II. 29]. 1629 szaz forint wolt az haz 
arra megint ket fejeles saru [ K v ; TJk 19] * ~ 
stibli újra fejelt csizma. 1787 Egy fejeles stibli 
Hf 1 Dr. 20 [Mv ; MvLev. Nagy György hagy. 8] 
Xr ~t csinál. 1587 az Legennieknek Csinaltanak 
5 fejelést 1 f [ K v ; Szám. 3 / X X V I . 69 G. 
Suweges isp. m. kezével]. 1834 Justina Szol-
galomnak tsinált edgy Fejelest az én Matériám-
ból edgy Valto R forintért [Dés; Törzs. Dési 
taxálisták 2] * ~t csináltat. 1597 : az fellay-
tarnak feielest chinaltatam d 32 [ K v ; Szám. 
7 /X . 7 D. Jacobinus isp. m. kezével]. 

fejelt 1. căputat; vorgeschuht. Szk : ~ csizma. 
1615 Egy vy cizma es egy fejelt cizma [HSzj 
csizma al.]. 1701 edés Anyám Aszszony . . . 
ezzel is kel busitanom kegyelmedet hogy ha le-
hetcseges bar csak egy fejelt Csizmát küldgyön 
Kegyelmed nek(em) mert pénzem nincsen mivel 
vegyek [Ne; BLt 9 Tóth István lev. édesanyjá-
hoz, Tóth Bálintnéhoz Angyalosra (Hsz)] Xr ~ 
stibli. 1792 : visel bornyu bőrből új fejelt 
süblit [DLt]. 

2. kárpitozott; tapiţat; (aus)tapeziert. 1795 : 
Zöld Vászonnal borított vagy fejelt Kanapé 
[Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. 

3. ? bőrözött ; îmbrăcat cu piele; beledert. 
1714: Egy fejelt nyereg, egy szügyellő [ K v ; 
Pk 6]. 

fejeltet (lábbeli-)fejelést végeztet; a da la că-
putat; vorschuhen lassen. 7600 Az Néma Lean-
nak fejeltette(m) eg ' sarut . . . d 25. Az Másik 
Leannnak sarjat ( l ) meg foldoztattam, attam 
teolle d 8 [ K v ; Szám. 9 /XII . 6 5 - 6 ] . 

fejenként 1. egyenként; unul cîte unul; einzeln. 
1551 Keg.-tek barathy Daczo Mate Thorma 
János porkolábok, es feenkynt az tewb jámbor 
zolgai ew N.-nak [Fog . ; LevT I, 77]. 1564 Fel-
sigednek köniörgwnk mind feienkint hogy fel-
siged legien kegielmes mind zeginy kössyginek 
felsigednek ne nizze felsiged az vitkwnket [Cssz; 
SzO II, 180]. 1571 Mind feyènkent az contra-
dictorok azt kewannyak hogy az Ewekteol az 
donatarius wres legyen [Szentgyötgy M T ; Bál. 
78]. 1585 Varalliai Antal Keleme(n) palffi peter 
jobbagia . . . mongia hogy mikor az palffalwj 
teteo(n) feleltete Mihal deák, akkor minden keol-
cheghekkel loffeiek mellette woltak, Sert feosz-
tek rea, kenieret feienkent az embereknek. Sai-
totis hósztak wala [Firtosváralja U ; Utl ] . 1589 : 

Az Reghy Attiaink zokasa zerent, eo kg 
varosul az Jstennek tiztessege otalmat veotte* 
elseobennis eleó, Az melyre eo kgmek meghis 
eskeottenek mind feienkent [ K v ; TanJk I/1 ' 
94]. 1591 k. Az Kereztúr Varosiakis mind fe-
ienkent az Varosban lakok mind eözuegy AzzonJ 
allatok es férfiak Jeòwenek en elŏmbe [UszT> 
1620 : Ezek pedigh az zemeljek mind f e j e n k é n t 

az kiknek vallasokat be vettvk laknak . . . 
niad Varmegjeben, Algiogjon [Algyógy H ; 
I. 109]. 1653 akara(m) edes Apa(m) Vram 
gyelmedet Aszonyo(m) es az gyermekek egesaeg* 
feleolis tudósítani Írhatom azért k e g y e l m e d b e * 

. . . Jstennek hálá . . . szenuedheteö e g e s s e g b e o 

ualanak e ö kegjelmek mind fejenkent [ S z á r h e g T 

Cs; Törzs. Lázár István apósához, Petki István-
hoz]. 7668 : az Isten meg aldgya kigyelmeteke 
mind fejenkent [ K v ; AsztCJk 55a]. 7757 
ezen conditiojokot rátihábéálván még eztís 
ha valamílképpen . . . egyik a Másik(na)k 
lására ügyekeznék tartozzanak mind fejenkéö 
külön külön e Composüonak (I) meg állo Félfl^ 
Fit 12 ~ azaz Tizenkét Forintokot denumera^ 
[Torockó; Bosla]. 1846 : Velnicéknél: fej-adó 
alárendelt Személyzettül fejenként lehet két-anor; 
mennyi a helybeli al-mennyiség [EMLt KetnW 
Dénes, Érdekegység (kézir.) I /VII . 288]. , 

2. személy szerint; personal; persönlich. ţ 
az May Napon egyreol egyre feyenkent v ° ? ° t 
adwan hozza, azkor ely vegezet Akaratyo* 
heleyebe (l) es Ereyeben akariak meg tart 
[ K v ; TanJk V/3. 73b]. 1653*: Ezt H á r o m * ^ 
hallván vágynák nagy félelemben és retj^ 
gésben . . . Mindazáltal annálinkább öszsze g^T 
nek és táborba szállnak fejenként és vigyáz 0^ 
[ETA I, 80 NSz. - a1603-beli eseményre voö'J' 
1717: Az szomszéd Országra* valo utak(fl®^ 
ősvenjek(ne)k, és havasok(na)k szérnjű sok 
izekb(en) valo bé vagatasával. Azon v ^ 
sokat szüntelen felés emberéink strásáljak, 
hírekhez képest száz, két száz, s némelikor faj 
ként is méntűnk az hírek Lecsendesedesiig c ° 
tinuuskodtunk [Cssz; I N y R . — ŝMoldvára]-

fejér I. 1. mn hószínű; a lb ; weiß. 1558 
Wenusnak feyersege ez zerenth lezen. Wegy 
cionalt sooth, borkçueth es timsooth E g i ^ y 
kepen chalch(ional)va ezeketh, oluazd meg a e 
echetben keuerve, ozton ebbe hetcher hey ,eſ 
oluaztua olchad az veres rezeth, lezen z e p : 
es lagy Minth on [Nsz; MKsz 1896. 287]. 
Ket zewnyegh Egyk feyer. Egy farra valo^^ . 
nyegh [JHb QQ Temeswary János reg.]. c 
Paulus Somogy Jur(atus) fassus est in ^ 
modum, Ezt tudom hogy ez istuant Jg ^ 
vala meg eztendeyg, hogy neky f. 8 ad, í, 
dolmant nagy ragoth ( ! ) , es inget g a t y a t ke ^ 

kettőt, az felsó Ruhát az feyert annak 
atta neky [ K v ; TJk I I I / l . 173]. 1576 
wyselth eleo keteochke feo feyr Selyembe ^ 
ranyal waroth [Szamosfva K ; J H b K 1 1 ^ 
14]. 1611 E g j feyr Gamahoos gieöreö 
araniat 2 f 2.d. 80 [ K v ; R D L I. 88]. 
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Zeonegek Egi fejer vy rosas kys Zonegh, 
hozza haro(m) sing, az zelje ket sing es egj fer-
talj. Egi fejer rosas kys zeonegh. Egj zederies 
rosaju fejer zeonegh. Egi fejer kys zeonegh veres 
rosaju [Bodola Hsz; BLt 5 Néhai Béldi Kelemen 
inv.]. 1629 Egj fejer gjeongieos Czieli Svvegli 
1 [Gyaz; LLt Fasc. 155]. 1644 Egj feier gerez-
nat es egj parta eóuetis Adot Vala Nekj [Mv 
MvLt 291. 437a]. 1665 : Fejir bastja [Bethlen 
SzD; BLt]. 1682 egy Kövér Eme szőke vagy 
fejir Disznómat . . . megh öltek, Szallonaját el 
költötték [Dés; Jk]. 1685 e. : Csavalt fejir barany 
bor Nro 6 [Borberek A F ; MvRK Urb. 5]. 1734 
pejér ŏr(ŏ)g gŏllye sertés no 11. Fejér kan no 1. 
Fejér ártány no. 2. Fekete ŏr(e)g gŏllye no. 9. 
Fekete kan no 2. Tavalji fejér malacz no 7. Ta-
valyi fekete malacz no 3 [Datk N K ; JHbB 
P* 1]. 1750 Egy Par Raritas öreg szem fejir 
jo fele gyöngy függő [ K v ; Wass. Wass Danielne 
Miko Ilona portékái közt]. 1791 Feer" Mázu 
kek virágos Tserepekbŏl való kementze | Feérb 

Mázai kék virágos kályhákból allo kementze 
[Zágon Hsz; CsS. - a~bUo. többször még a 
/cß> alak!]. 1800 két Babos Schlájerbül való 
fehér fersing . . . 1 ki varrott Muschelinbül való 
fehér fersing [LLt br. Bálintit Anna Mária 
kel.]. 1805 : Fejér potyolat Rékli | Égy Fejér 
Sapka [Szamosfva K ; BLt 9]. 1815 : fejer szőrű 
fel állo fejér szarvú . . . őkőr [Marosnémeti H ; 
CU], 7816 ; Z u k k e r p a p p i r szin fejér Csipkés kŏn-
tes [Kv; Born. IV. 41]. 1817: Egy fekete vi-
rágos fehér habos vigáno 24 Rf l [Étfva Hsz; 
HSzjP]. 1818 AIso Fejér Fersing egy [ K v ; 

Tartsafalvi Sylvester Györgyné Adámosi 
Végh Zsuzsánna kel ] . 1831 : a leg örögöbb a 
fejjér Kantza [Mv; Berz. 20]. 1845 Két fejér 
Fersing [Dés; DLt 1388]. 1848 Egy fehér fió-
kos almárjom [Görgénysztimre M T ; Born. G. 
XXlVd]. 1849 : Egy fehér fersing [Dés; DLt]. 
1853 Egy függő kristály luszter négy gyertyára 
fehér üveg lámpa a' kőzepín [Mv; TSb 4]. 1855 
A szakácsi fehér sipka helyett vállközépip le-
csüngő bozontos haját avas zsirral pazarul ki-
kenve, a tűz előtt hajszálairól nagy cseppekben 
gördül le a zsir [ÚjfE]. 1862 : 1 Risma finum 
feiyér Iropapir 3 ft 80 kr [ K v ; SLt Vegyes perir.]. 
1874 Ujjabban ajándékoztattak . . Egy ka-
muka fehér asztal keszkenő [Szucság K ; RAk 
64J. 

e jel. alá sorolt fa-bútordarabra von. adalék a 4. jel. 
« tartozhatik. 

Hn. 1525—1568/1575 fluuius feierpathak [M.-
vaikó K ; KHn 102]. 1581 : Feyr" varmegiejben 
[Bürkös N K ; SLt N. 12. - "Alább: Feir]. 
{$85 Az irtth Vraimis mosth feirwarra voghyon 
[öéa; DLt 215]. 1589 feyerwarat az harangozo-
newal volt [Dés; DLt 226]. 1589 k ;. el ment 
• • • íeier varra es egiebweis [Szu; UszT]. 1598 
(A határ megy) az bérczen fel az Eted patakába 
az Fernikoig be. Az nyires mellett az Ferniko 

ágától fogva a Fekete Pálné patakára [Derzs 
ü S z O VIII, 342. - "A Nagy-Küküllőnek egyik 

fejér 

mellékvize, a Fehér-Nyikó nyj-i fejér előtagja gyak-
ran szerepel az udvarhelyszéki régiségben és a 
mai nyj-ban ilyen összevont alakban. L. még 
alább!]. 1600 az Feierniko ket felit mindenkor 
Farkaslakinak tuttam. Az Feir Nikonak az kett 
fele Farkaslaki. az fer niko mellet, az Fernikohoz 
këozel [Farkaslaka U] J Az wiznek Feir Nikonak, 
Chorgos patakon felliel Orozhegy felöl walo felit 
mindenkor Orozhegynek tuttam. mente(m) az 
Fer nikonis altal [Oroszhegy U]. 1606 : az fernyko-
nak* az Innét fele farkaslokj hatar [Farkaslaka 
U] | az fernyko vize [Malomfva U.]. 1614 : Az 
feier keo oldala(n) (sz) [Nagymoha NK] . 1617/ 
1628 adott vala Az Fejer Patak vta mel-
lett egy kis széna Fúuet [Ditró Cs]. 1633 : 
Fejir uara ualo indulásomkor Ebesfalua(n) marat 
Niari sait No 89 [Ebesfva; UtI]. 1656 : az mely 
hazátt Fejírvárát, az maiorba(n) . . . birok [Gyf] . 
1659 : Az Feyer k ŏ félét (sz) [Kide K ; BHn 
86]. 1684 : Az Fejírvárra menő uttzában [M.igen 
AF]. 1688 Fejiregyhaz" [KvAKt Mss 340. -
•NK]. 1720 : Erdő alatt az Fejér agjagnál (sz) 
[Szentimre Cs]. 1721 à fejir útnál [Gyalu K] . 
1735 a' fejér k ŏ alatt [Sinfva TA] . 1738 : A 
Fejér Hegyen (sző) [Somlyó Sz]. 1750 A Fejér 
Bik nevü Erdő [Papolc Hsz]. 1758 : A Fejér 
ároknál (sz) [Ketesd K] . 1770 : a Fejér hegy 
alyán [Perecsen Sz]. 1773 : A Fejér patak hátán 
a Keresztfánál (sz) [Ditró Cs] | a Fejér patak 
oldalában (sz). A Fejér patak Dombján (sz). a 
Fejér k ŏ n. h-ben (sz) [Szárhegy Cs] | A Fejér 
kŏ (sz) [Tekerőpatak Cs]. 1783/1784 : a Fejér-
egyház nevezetű heljben (k) [Keresed TA] . 1784 
az férnyiko vize [Malomfva U]. 1797 Fejér 
kut (1) [Désakna]. 1825 A Fejérkŏ Lokjábann 
(k) [Nagymoha NK]. 1850 A ' fejér patak veszin 
(sz) [Szárhegy Cs]. 1864 fehér agyagos [Gyer-
gyóújfalu Cs] | fejér hegy [M.fenes K] . — A jel-
zet nélküli adalékok az E H A-ból valók. L. még 
BHn és KHn Mut. 

Szn. 1482 : Johanne Feyer jb [O.zsuk K ; 
TelO II, 149]. 1522 : Rita Johane feyer [Beszt. 
BesztLt IVc/145b. 1]. 756/ Barbara uxor Grc-
gory Feyer [ K v ; TJk III/1. 40]. 1572 feir Bol-
disarne [ K v ; TJk III/3. 74a]. 1573 Kathalin 
Feyr Benedekne. Thomas feyr. feyr tamasne [ K v ; 
i.h. 86a, 198]. 1609 : Casparus Feier [Dés; DLt 
313]. 1631 Feir Gaspar [Dés; K G y ] . 1636 
az Vitezleo Feir Marton haza [Burjánosóbuda*; 
JHbK XXIII /20 . - "Később: BodonkútK] . 1642: 
Fejir Gaspar. Feir Gaspar [Dés; Hr 1/3, 8/7]. 
1671 : Juta az Iszák felől Féjír Istvaní Aszó-
n k é n a k ) [Erdõszengyel MT ; EHA]. 1694 : Causa 
Buzaien(sis). Fejir Ersik Fileki Janostol férjé-
től divortiumot kivá(n) [SzJk 283]. 1831 Fejér 
János. Füstős Borbára Fejér Jánosné [Dés ; DLt 
332. 3 - 4 , 6]. 

Szk : ~ ábrázatú. 1769 : A Vízaknai" Tom-
leczbõl ket rab ki rontván étszakának idején 
el szöktek az egyik magos testes, fejér kövér 
abrázatu Gesztenye szin hajú, . . . A más . . 
fejér száraz ábrázatú . . . , Gesztenye szin haji* 
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[UszLt X I I I . 97a. - a AF] * ~ abroncs. 1813: 
bé szegötte Szigyárto Józef az Legényit Tzethof-
fer Józefet az tringelt Lörintz naptol fogva 
Szenmárton napig az maga feér abrantsából [ K v ; 
KCJk 101a] Jk ~ barom fehér szőrű barom. 
1689 Fejer Barmokrol valló Ex tr(actus). Jár-
mos Eöker Van jellen Nó 5. Bivoly it nintsen 
sem egyéb marha [Almakerék N K ; UtI] Jb ~ 
borostyánja fehér virágú orgonafa. 1721 igért 
Ngdnak holmi Fejer Borostyán fákat [Nsz; Ks 96 
Bornemisza Imre lev.] Jb ~ földes-edény. XVIII. 
sz. Sengés műnek tíz pénz az poenája az piacon, 
. . . ide értetik az fejér földes-edény máz nélkül 
való [Dés; DFaz. 31] Jb ~ matéria fehér kelme. 
1751 : E szerént Vadnak a' Templóm Egygyet-
másj . . Pluviále feér arannyas matériából 1. 
Kasula Veres arannyas matériából, antipendium-
mal egy(gy)ŭt és Velum, Bursa 2, pálo (1) hasonlo 
1 [Kóród K K ; K s 20 /X] Jb ~ ońentál-gyöngy. 
1849 ö t rend fehér orientál gyöngy [Dés; DLt] 
* ~ öltöző ? fehérnemű. 1728 egj Pár Kordo-
vány Csizmájáért, és egj rendbéli Fejér őltőzőjeért 
levált tőllűnk . . . Barta ur(am) Flór. 4 Den. 
50 [ K ; T K l ] Jb ~ szél a. fehér-szegély. 1599 
Bekesi Jstwan Deak Hozott. 1 Fonnt attlaz 
Selimet —//20 1 Fonnt Ispring Selimett //25 1 
Fontt Seliem Franzlytt //25 6 Font grispant 
— 116 . Feier zeleket es Seliem zeleket 1//20 
. . . 3 Veg Fekete Vaznott —//24 8 Forinthara 
Contfreytet //24 [ K v ; Szám. 8 /XIV. 13 hj]. 
1610 Egj zakadozot giolch kendeö feyr zel benne 
[ K v ; R D L I. 6]. 1611 Egj Trúpaj giolch kendeö 
lengettek fejr zelel [ K v ; i.h. 88]. — b. kb. egy-
befoglaló csík. 1629 : Egy Sahos vekoni abrosz 
feyr szyl az keozepibe(n) tt f - d. 80 [ K v ; i.h. 132] 
Jk ~ személyŭ fehér arcú. 1771 : (Wesselényi 
Ferencné Boros Borbára) szőke, fejér személyű 
volt, Erdélyben szebb asszony nem volt 
nála [RettE 253] * ~ szőrű. 1763 : két eszten-
dős Fejér szőrű Ünős Tino [HSzjP] * ~ zomán-
cos. 162811635 B g j labas arannias fejér zomaczos 
pohár, egj gjrat nyom | Ket egj forma fejer 
zomanczos gemant gywrw Ket óregh fekete 
zomanczos fejer safir gywrw [Bodola Hsz; BLt 
5 Béldi Kelemen inv.]. 

Sz. 1590 azt mondotta hogj en . . . az feier 
aghar farka alatt tartom hitemet tiztességemeth 

Azt keúano(m) hogy megh mondigad hol 
vetted azt az szóth [UszT]. 

2. ~ holló fehér hol ló ; corb alb ; weiße Rabe. 
Sz : 1819 nem kellett az étel az éhezőknek a 
mely ritka dolog — mint a fejér hollo [Berkesz-
pataka Szt ; K s 67. 47. 28]. 

3. ősz ; cărunt; grau. 1753/1781 : En jol es-
mértem az öreg K u n Istvánt, Apafi Mihály fe-
jedelem idejében élt, igen szép, nagy fejér sza-
kállú ember vala, az idős Kun Miklóst, és . . . 
a két fiait [Kisahnás K K ; JHb L X X X I / 3 . 304]. 

4. lenszőke; ca inul, blond deschis; flachsblond. 
S z k : ~ hajú. 1771 : a ' Gyermekek két Fejér 
hajú Gyermekek valá(na)k de távulocskán lévén 
Világosson meg nem ismérhettem s nem vallha-

tom ki tseledgyei volta(na)k [Berekeresztúr M?* 
Bet. 7 Lad. Siklodi (33) vall.]. 

5. festetlen (nyers/természetes színű); neVopsi* 
(de culoare naturală); naturfarben. 1679: 
raszt, hoszzu, karotlan, fejér szék nro 1 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János lelt. 42]. 1688: E*efl 

két házaknak hornyolt fejir fenyő ßf 
rendákon állo fejir párkányos fenyő deszka pad' 
lása vagyon [Kozmás Cs; Törzs. Inv. 3] | 
n y ŏ deszkábul csinált két öreg fejir ágy l n 0 " 
Eszt. Inv. 2]. 1697 vagyon három fenyő 
kából való falra szegezett fejir párkány ; 
[O.brettye H ; Born. X X I X a . 2 Néhai Bodoö1 

Balázs conscr.]. 1735 : egy kis fejér fogasocs& 
[Királyhalma N K ; 23. X X I I b ] . 1816: FeJéſ 

dészka Stelasi 1 Rf 9 xr [ K v ; Born. IV. 41J-

Az 1. jel. alá sorolt egy fa-bútordarabra von. adaléktá^0 

e jel alá vonható. 

6. Fémtárgyra v. pénzre v o n . ; cu privire ^ 
obiecte metaŬce/monede; auf MetallgegenstaBj* 
od. Geldmünze bezüglich: ezüst; de argint; S"' 
ber-. S z k : ~ aprópénz. 1658 : Temeteszkorr* 
hagyok az szegenyek(n)ek tiz forintot fejer 
pénzt, hogy oszsak az markokb(an) az Temete 
uta(n) [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.] Jb H 

garas. 1614 Miuel hogi orzagunkban az r° 
pénz illien igen el zaporodot, vegeztwk orzagû' 
hogi affele feier garast ez utan se Ngd ne veressen-
se pedighlen masnak ne legien zabad soha 
az Ngd birodalmaban veretnj. hanem Ngd v f 
ressen io pénzt, hogi igi affele roz penznek zakad' 
gion magua [Ks 87 ogy-i végzés] Jb ~ i02*3 

hálán. 1585 Vagion egy feyer ezwst kalan 
f. 1. Vagion Mas feyer kalan Jo beoweon aí; 
Niom MO p 7 p(ro) f 1 [ K v ; Szám. 3 /X lX- 3J: 
1655 fejer kalanok njomnak M. 1. p. 38 
R D L I. 29] * ~ kalánocska. 1700 Három Mſ 
kis kalánocska [Hr 1/20] Jk ~ serleg. 159\ 
Gerendj Georgynek hattam egy feyer eoſeg 
Serleget [Gerend T A ; Törzs. Gerendj Pál 
1660 : Egy feier serlegh [ K v ; R D L I. 14 5J'J£ 
~ szkófium. 1652 Fejer szkofium egyes g°m ſ°t ; 
nro 15 Ezeknel aprob fejer szkofium uj Gomb° 
mak(k)ostol nro 20 [Nsz; IB X . 2. I. BethleI1 

István lelt.]. 1665 : Ket papyros arany szko f iuö^ 
6 egész tallért, es ket papyros fejir szkoflu01 

mindenikben 15 Drám kulőn kűlőn [UtI]. 
7. ~ gáliekő cinkszulfát; sulfat de zinc; 

sulfat. 1580 : Was Araniazas. Weg 1 loth gab^ 
köuet, 2 l o t h tünsoth , 1 loth feier g a l i c h k ö u j j ' 

1/2 loth plumosumot [Nsz ; MKsz 1896. 56?]* 

II. fn-i haszn-ban: 1. fehér szín; alb, ciiloäff 
albă; Weiû. Sz s a ~t feketének (nem) "on7Z 
1772: mind azokat ugy a' mint mondották heitf 
ben nem hagyta, a' fejért feketének nem 
dotta [Drág K ; TSb 21] * ss se feketét Ţ 
szól nem mond se bűt, se bát. 1788 : s? „ 
se feketét nem szollott; hanem mint a' kő u 
gatott [Dés; DLt] . 1820 : Sajnoson o l J ? ^ t 
leveledből hogy ha kévánságod szerént k e d j r v 
nem töltőin tehát & joszágom bajához s 
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tiojához te se fejért se feketét nem szollosz [ K v ; 
Pk 7]. 

fehér kenyér; pîine albă; Weißbrot. 1721 
Kolösvarrá Fejir(ne)k, köz(ne)k, es majorság-
(na)k ad(mini)stralt 137 véka buzárul, nem p(ro)-
ducalván, mint hogj p(rae) terealt a akkori ár-
rá val cum D. 50 computando liquidaltatik Flór. 
hung. 68 Denar. 50 [Szentbenedek SzD ; Ks 
26. XIV. 1]. 1747 : vámért is ne őrellyen Szi-
lágyi Sámuel urnák . . . csak tulajdon maga 
számára fejer(ne)k őreltet [Ákosfva M T ; Told. 
8J- 1756 Vernel Mihály uramtol vitetett az 
Aszszony 50 véka búzát fejérnek [ K v ; Born. 
II- 34 Anna Csŏrŏzi (l) cons. Joh. Sebesi (33) 
vall.]. 

Szk: ~nek való. 1688: Liszt e szerent: Első 
hejernek valo Sax. Cub 8.//. második Fejer Sax 
yuh. 20./. [Radnót K K ; Utl ] . 1796: 2 veka Fe-
jériek valót Natságod Szamára ugy Cseledek(ne)k 
is 20 vékát öröltettem [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev.] ~ nek való búza. 1690 Szemen sze-
det Fejer(ne)k valo buza Sax Cub nro 10// = Szed-
ni valo Fejer(ne)k valo buza Sax Cub nro 10// — 
Asztali Czipo(na)k valo Buza van Sax Cub nr 50 
JEbesfva; Utl] . 1716: a fejemek valo Búzát fel 
nozţák most [Abosfva K K ; Ks 96 Somodi András 
iev.J. /777 Négy középszerű székely szuszék . . . 
edgjikében vagyon Fejérnek valo mosott buza metr. 
2 3 [Abafája MT ; JHbK X X X I V / 2 0 . 2]. 1736: Te-
metési alkalmatosságra Öllŏttek fejérnek valo mo-
®°tt, háromszor rostált búzát mr. 50 Uraimék 
kenyérnek valo búzát mr 100 K ö z cziponak valo 
házát mtr. 195 Alább valo ally búza mr. 30 [Föld-
var TA; CU XIII /1 . 289]. 1797 : Fejérnek valo 
ouzát mosattam a koltsárral eddig elé 16 vékát 
mely ugyan meg szemelve nintsen de igyekezem 
natsak harmadát is míg Natságad ki j ö meg sze-
reltetni [Szüágycseh; IB. Fogarasi István lev.] 
* ^ nek való liszt. 1613 Szép feiernek valo Lisz-
tet Urunk Asztalara valót [ K v ; PLPr 63]. 1742 
^agy Torján, vagy Nyujtodon készítsenek vagy 
j kőből igen Szép fejérnek valo Lisztet . . . mostis 

eleg fekete kenyeret esznek az Asztalomnál [Nsz; 
4 Apor Péter feleségéhez]. 1748: hogy Kőz 

«s fejér(ne)k valo Liszt nem mindenkor volt az 
.r dvarb(an) az ő incuriája miatt esett, a ' Cséplőkőt 
kendőképpen nem szorgatván [Ne ; Told. 56] 
* ynek való sütőabrosz. 1782 : Fejérnek valo 
sutŏ abrosz Nro 10 Kőznek valo s ŭ t ŏ abrosz Nro 
Jţj [A.balásfva B N ; LLt] ~nek való tekenő. 
!(50 A Sütőben Tekenő Nr 3 Fejér(ne)k valo 
kis tekenő Nr 2 [Gyeke K ; Ks 83]. 

tésztanemű; prăjituri; Mehlspeise, Teigwa-
ren; iß21 ; veottem . . . Czipot 12 . . . fejerheoz 
atta(m) Vajat fel ejt(elt) | Az Zakaczi suteot va-
3my fejért, atta(m) hozza vajat fel ejtelt varosét 
LKv; Szám. 15b/IX. 32, 212]. 

4. fehér szőrű szarvasmarha; vită albă; weiß-
haariges Rindvieh. 1841 a fejérek közt Nagy 
szarvú csíki [HSzjP]. 

vmi fehér színű dolog/tárgy; un oarecare 
°hiect alb ; etwas Weißes. 1639 : az asszony hozott 

fejérbarat 

valami fejért . . . Énnekem azt mondta, hogy 
timsó | Szántai Csizmadia Jánosné . . . ládáját meg-
nyitá s kivőn egy csomóban valami kötöléket, azt 
megódá s kivőn egy küs fejirt . . . mondá, hogy az 
merkuriom [Mv; MvLt 291. 195—8 átírásban!]. 

6. fehérnemű; lenjerie (de corp) ; Unter/Leib-
wäsche. 1813 : prov. néhai Nagy Ferentz özvegye 
Baloga Mária 22 Esztendős igy vall . . . tisztáta-
lan bű volt . . . ' s az miatt háromszoris kelletett 
reá fejért adni [Sszgy; HSzjP]. 

7. ágynemű ~ e fehér ágyhuzat; lenjerie de p a t ; 
Bettwäsche. 1761/1784: (Gr. Teleki Sámuelnek) 
a' Kollegyomban sem egy jo inge, sem lábra 
valója, sem ágynemű fejére nem volt [Kővár-
hosszúfalu Szt ; TK1 Com. Anna Teleki (61) vall.]. 

8. Csak e szk-ban: ~ be öltöztet tiszta ágyhuzatot 
húz/tesz; a îmbrăca/primeni patul; frische Bett-
wäsche überziehen. 1781 Paplanyos ágyat iš 
tartott az Aszszony Kapitány Urnák minden szom-
baton én öltösztettem fejérbe az ágyat [A.cser-
náton Hsz ; HSzjP. Fazakas Andrásné Birtalan 
Máris (30) jb vall.]. 

fejéragyag agyagfajta; argilă albă; Weißlehm. 
7599 Az owarbely sitéhazban az bekéné hazaban 
kéménczét schinaltatam f 1 d 35 . . . 2 zekér 
feyér adyagat hordatam . . . d 70 Jtem hozattam 
mas féle 3 zekér adyagot fizettem d 60 Jtem mazlo 
Adyagot hozattam Egi zekérel fizettem d 20 [ K v ; 
Szám. Val. Zigiartho sen. isp. m. kezével]. 

A PP, a PPB és a PPE a címszóbeli szót a görög-latin Leu-
cargillion szóval értelmezi [I/. még Pinálynak ezzel megegyező 
értelmezését]. 

fcjéralmafa fehér almát termő f a ; măr care face 
mere albe; Weißapfelbaum. 1820 : Azonn a Joszá-
gon edgy Fejér Alma fát, edgy Sárga körtövély fát 
edgy Vadalma fát tudott lenni [Martonos U ; Pf] . 

fejér-árva ? félárva; orfan de tată sau de mamă ; 
halbverwaist. 1774 : Kolosvárat az Fundation ló-
v ŏ Fejér Árváknak minden Esztendőben 50 köbö l 
Búzát szoktak adni s adminisztrálni [Mocs K ; K S 
Conscr. 72]. 1815 k. : Vólt még régen Kolozsvárt 
fondatio a) Cardinalis Batthyáni Jóseftől 20 con-
vertitára, b) Gróf Lászlótól 12 ugy nevezett fejér 
Árvákra, c) Udvari Consiliarius Benők Úrtól 6 
fekete, vagyis Mind a' két szülőktől meg fosztatott 
árvákra [JHb Csáky Rozália iratai. Közhasznú 
humánus intézetek feláll.]. 

fejérbarackfa őszibarackfa; piersic; Pfirsich-
baum. 1727 Ket teli Alma fa. Négy tengeri 
és fejer baraczk fa nro 7 . . . Oltott Cseresnye fa 
nro 4 . . . Bis alma csemete 12 [Csákigorbó S z D ; 
J H b K XXVI /13 . 12]. 

fejérbarát pálos szerzetes; călugär paulin; Pau-
linermönch. 1737 : az Mézes Máiban az Fejér 
Baratak szőlöjek [Torda; EHA] . 

A tordai szőlőnév a magyar pálos szerzetesek és nem a 
szintén fehér reverendát viselő cisztercita és premontrei rend 
emlékét őrizte meg. Bizonyítja ezt az, hogy már 1331-ben Tor-
dán Domokost a tordai paulinusok priorjaként említik, sőt 
később megemlékeznek a paulinusok templomáról is [Orbán, 
Torda 267, 327]. 
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fejérbeli I. mn fehér ruhás; îmbrăcat ín alb; 
weißbekleidet, mit weißem Kleid. 1570 Seges-
wary Gaspar Varadon Lakó, hythy zerint ezt 
vallya hogy Tegnap esthwe, Zeoch Marton hazanal 
volt az korchoman, Es otth egy feyerbely Jnas 
kyt nem esiner sen(!) Newet Nem Thwgya Teket 
Jaczyk volt [ K v ; TJk III/2. 63]. 1583 Hegedews 
mathe vallia, . . . Be Ieowe eg feyerbely ka-
thonaegy kerek Abrazatw es teorseokeos zakalw 
temerdek Bayzos, eg vy ket çleó pallos Vala Nalla 
meg csak zy sem vala raita . . . Az kathona pedig 
feyer Ruhaban vala, harmad magaval [ K v ; TJk 
IV/1. 99]. 1591 : Beke Georgi . . . vallia, Latam 
hogi Haczoki Thamassal . . . egi feierbeli ember 
kit Bonczidai vasarbironak ertettem, vezeodik 
vala [Kv ; TJk V / l . 87]. 1649 : egj fejerbeli Katona 
az másikhoz hozza Czapa az szabliaual [Mv ; MvLt 
290. 215a]. 

IL fn-i haszn-ban: fehér ruhás katona; sóidat 
ín uniformă albă ; Sóidat in weißer Uniform. 1584 
Eothweos Pal Boncziday Gergel zolgaia vallia, 
Az Vra(m) haza eleót megh Allapodanak vgmint 
Negyen, Es Monda eggik egy Nagy Magas feyer-
belinek, . . . Hagy Beket vgmond ennekem Ne 
garazdalkoggial [ K v ; TJk IV/1. 3 1 1 - 2 ] . 1585: 
Az Siteo hazban be chapak az Áytot, az Siteone el 
bwwek eleotteok . . . , Az legeniek feyerbeliek va-
lanak, Az magasbiknak veres Menteye vala, Aky 
az Swteo hazba elseobe be theore [ K v ; i.h. 525]. 
1640: az vr monda az szolgak(na)k hogy noza ne 
haggiatok aztis immár gialazatunkra ha az teöbbi* 
el szabadult, az katonak keŏzul nemelliek oda 
niargalanak, az teőbbi keözeöt egy feketebelit 
es egy feierbelit latam hogy mezítelen kardal 
valanak [GyK 1 Magdaléna Kovacz cons. nob. 
Pauli Szakmari (35) vall. — *Értsd: rab]. 

fejér bor vin alb ; Weißwein. 1749 : szŭrettem 
fejér bort urnas 1007 . . . egy Hordob(a) veres Bort 
Urnas 37 oct. [Kiskend K K ; Ks 70 Szám. 51]. 

S z k : egri 1732 Budaj Veresbor Vr(narum) 
6 Medgjes bor Vr(narum) 12. Egri fejér bor Vr-
(narum) 8 . . . Egri veres bor v j j Vr(narum) 14 
[Kv ; Ks 40. X X V I I I c Néhai gr. Kornis Zsigmond 
lelt.]. 

fejérborsó mazăre albă; Weißerbse. 1629 Fe-
jer kerti borso . . . Torok borso [Szentdemeter 
U ; LLt]. 1694 Fejér borso [Kilyén Hsz ; BLt]. 
1706 Fejer borso Cur 1 [Hsz; Törzs. II. Rákóczi 
Ferenc inv.]. 1761 Fejér Borso, egy kadba meg 
mérvén Metr. 7 [Branyicska H ; JHb X X X V / 3 9 . 
12]. 

fejércin ezüstszínű ó n ; cositor alb; Weißzinn. 
1808 6 Darab sárga főid . . 1 Rf 12 xr . . . 4 lb. 
fejír Czin 30 xr [Déva; Ks 120. 4. 15]. 

fejércipó pîinişoară albă; Weißwecken. 1609 
16. Fejer Czipot bezelnj . . . Az kohnjara bezelnj 
Czipot. 20. bezei : (így!) | Bezelnj fejer Czipot 16 
[ K v ; Szám. 126/IV. 1 9 0 - 1 , 193]. 1625 Gŭzatj 
Mathiasnak . . . gazdalkottam vacziorara . . Fejer 
Czypot . . . d 4 Abrak Czipot 6 . . . d 3 [ K v ; i.h. 

1 6 / X X X I V . 27]. 1681 Sütő Ház Fejér 
pohoz valo szita Nro 2 Köz czipohoz valo Nro » 
[Vh; VhU 5 1 9 - 2 0 ] . 1682: Feier Czipo vagT?ÎJ 
in sum(m)a nro 600. Kőz czipo is vagyon nro flOy 
[Almakerék NK ; Utl ] . 1686 Fejér czipó napjá-
b a n ) kettő nro 2. Asztal czipó is kettő nro 2. 
Czipoja napjáb(an) nyólcz | Boër György edgy** 
Lovász mesterünk Conventioja . . . Magának ké 
fejér czipója Lib. 2. Szólgájá(na)k három 
Czipó Lb. Com. 3 [Utl] . 1736 Mikor v a l a k i a* 
embernek az nagyja útra ment ha felesége gye ſ ' 
meke nélkül ment, csak paripán ment, ott konyha-
szekér nem volt, hanem az vezetéken vagy szolgá0® 
viaszas palaczk bor, fejér czipó, n é m e l y e k n e k 
tarisznyában ösztövéres szalonna, az mellé 
hagyma, sódor pár vagy mogyor óh agymáv^» 
sült tyúk [MetTr 361]. 1750 Hogy az Sz. Ki™ 
Utzabeli, és a Sz. György utzabeli Kapitány-
Fertájoszival együtt az Utzákat köveztették 
tam egész napra fejér Czipot 8 [Mv; 
AA11.]. 1814 ezen 'Sakba . . . leg fájinab harmţ 
liszt vagyon . . . a többi Fejér Cziponak, de 
igen fáin [Nyárádsztbenedek M T ; Told. 6. 1776 -
1815 Barabás István lev.]. 

fejércipó-sütõ fehércipó-sütő pék; brutar 
face pîinişoare albe; Weißwecken-Bäcker. , 
Fejér czipó Sütő . . . K ö z czipó sütö. S z á m t ^ 
vram . . . Elés Kólcsár Élés szekerekre vifff^ 
szóigák [Utl] . 

fejércscléd I. nőcseléd, szolgáló; servito»ſC' 
Dienstmädchen. 1671 hű szolgaimnakis kik0^ 
Conventiojokon kivűl j o akaratombol b i zoa^ 
számú pénzt hattam, és fejér tselédimnekis. ' 
Conventio nélkül valo Inasoknak, es apro árváidi†Aj 

. . Kornis Gáspár őtsém fizessen 14/ fizessen meg [Ks 
X L I I I b Csáki Istvánné Mindszenti Krisztinavég^ 
1741 még az fejér cselédeket is kit Bándra, * 
pedig Vásárhelyré, az várba küldöttek [Meggy6:' 
fva M T ; Ks 184. L X X X V I I I ] . 1760 ugy 
tam az Aszszony eŏ Nga Fejér cselégjitől moö<**p 

hogy . Suki János Vrſi vötte volna az A 
számára [Doboka; SLt X X X V . 13 Medve J ^ 
(40) prov. dom. vall]. 1793 a ' fejér c<elédek 
dolgot mint szemmel látottatt meg fogják . 
leni [Koronka M T ; Told.]. 1852 Ĕ- a fejér c s e l é ^ 
nek van egy zsák tollú a tornatzba azt tépjék 1111 

[Kv Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
2. fehérnép (a háznép nőtagja) ; femeie; We'ţ* 

leute. 1769 : Hétfűn akkor mindjárt a' Fejér † 
lédeinket mindenikünknek hajtották Nagyfai j 
EtseUeni [Bagos Sz ; BfN DD/4 4 m. tanú 
1769(1778 Fejér Cselédeinket is hajtották, ^Jjj 
Rostálni, vagy Etselni, vagy Kender tsifl»l ' 
vagy Sertés bél tsiuálni, a’ melly Soha következe^ 
napi ral>otába nem imputaltatott mindazok* ^ 
néha meg esett az is, hogy midőn Fejér Cseléde ^ 
etsellettenek, rostáltanak, vagy Kendert 
tanak, ollyankor minket férjfiãkat Uraság * ^ 
gálattyára nem hajtottanak [Nagyfalu S« ; 
i.h. ua.]. 
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fejéresupor mázatlan bögre; ulcică nesmălţu-
ită; nicht glasiertes Töpfchen/Näpfchen. 1789: 3 
Kagy, és 33 kissebb Cserép Edények vagyis Fic-
tilek mellyekb(en) orvosságok vagy(na)k Rf 2 xr 

66 nagyobb, Középszerű 506. Kissebb 674, 
darab Föld edények vagyis fejér Csuprok Rft 
20 xr - [Mv ConscrAp. 42]. 

fejér-deres szürkésfehér, világosszürke; gri al-
bicios/deschis; weiß/hellgrau. 1673 gyermek Lo-
vak 2 Deres, edgyike Fejer Deres . . . 2 Fejer. 
1 Babos . . . 2 vércse, edgyike heréletle (n). 16 
Fejer s Fejér kékek . . . 2 Szűrkecske Szegek: 
2 Szegh ló. 1 Szepe [UtI]. 

fejérdi a Fejérd (K) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -i al numelui de localitate Fejérd; 
mit -i Ableitungssuffix gebüdete Form des ON 
Fejérd: din Feiurdeni; Fejérder. 1579 Mykor ky 
kúlthem volt az hatart elòb mek latny akor feyrdy 
hormot talaltak wolt az zena fwben nag kart 
Tötek be es haytotak wolt [Kv ; Szám. 1/XVIII. 

Szn. 1554 : Feyrdy Ferench [Sárd K ; Törzs] | 
Feyerdy Isthwanne. Feyerdy András. Feyrdy 
A-nthak Feyrdy balynth. Feyerdy Imreh. Feyrdy 
Anthal. Feyerdy Imreh [Kv; Szám 1/IV. 9, 15, 22, 
26, 42]. 1601 ; feyrdj magda. níhaj hosdati* martone 
feyrdy magda [KGy. - ftHosdát H]. 1651 
Feirdj János [Diós K ; JHbK XVI/25]. 1671 : 
Fejirdi Bathari Istűa(n) [Kv; TJk VIII/11. 44]. 
1694; Eüzabeta Aszalai Michaelis Szabó alias 
Fejérdi cons. [Dés; Jk]. 1792 Fejirdi Mihálly 
[Dés; DLt]. 

fcjérebben fehérebbre; mai alb; weißer. 1819 
az Aszszony útra Számára bába kalátsat, s akkor 
a’ Czőkes Czipot is sokkalta fejérebben süttette, 
mind rend szerént szokot volt, a’ melyet mással 
?°ha sem mivelt egyedül Sylvester Urammal 
[Kv; Pk 2]. 

fejérecske I. mn albuţ, albior, albişor; ein we« 
nig weiß. 1812 Misztrai Álexa . fejéretske, 
kerék abrázatú [DLt 506 nyomt. kl]. 1836 
Muresán Péter fejérecske 's kerek ábrázatú 
P>U 510 ua.]. 

Ü. fn-i haszn-ban; ín funcţie substantivală; 
swbstantivisch fehér foltocska ; pată albă mică; 
weißes Fleckchen. 1722 Barna Szőrű Lo, 3 esz-
tendős, az Lapoczkáján hátul Egy kűs fejérecs-
kéje vagyon [Ks; TJk XV/3. 85]. 

fejéredlk fehéredik, fehérré válik; a se albi, a 
deveni alb; bleich/weiß werden. 7724 ; páter Elek-
is . . vásznat hozott ide a' meleg vizbe fejérit-
teni, a' viz ugyan elég bő es meleg, de sok essős 
üclö . . . , a' nap meleginek fogyatkozása miatt, 
nem fejéredik a' vászna [Algyógy H ; Ap. 2 Apor 
Zsuzsánna anyjához]. 1817 : Három vég vásznat 
most fejérittetek de még nints meg fejeredve, mert 
az idŏ tsak mostoháskodot, mihelest annyira fejé-
redik aztis mindgyárt kűldŏm [Héderfája KK ; IB. 
ütő Bálint tt lev.]. 

fejéregres köszméte; agrişă; Stachelbeere. 1771 : 
Száraz veresszŏllŏ kupa 2. NB : Ez nem szöllŏ 
hanem fejér egres [Katona K ; Born. VI. 7]. 

fejér-egyetmás fehérnemű; lenjerie; Unter/ 
Leibwäsche. 1735: gjakran szabatott az Úrfi 
számára Teleki Pálné Aszszonyom inget lábra-
-valot szép bullya vászonbol, az ingeit fejér se-
lyemmel varrattatta az emiitett Aszszony tsipké-
sen és kőtésesen; lepedőre Vánkos széllyaira (I) 
egjebb mindenfele fejér edgjetmássára olly gondgja 
volt az emlitett Mlgos Aszszony(na)k hogj ha maga 
Gyermeke lett volna is szorgalmasabb gondgja 
nem lehetett volna [Kendilóna SzD; TKl Anna 
Gyulai quondam Francisci Detsei de Nagy Doba 
rel. vidua (54) nb vall.]. 1748: Láttam hogy vólt 
fejér egygyetmás, és két ágy de mik, meg nevezni 
nem tudom [Torda; Borb.]. 1766: (Vett) kőn-
tősokot, ruházatokot, . . . fejér egyet másokot es 
paplanyokot, és egyébb ehez tartozandokot [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 96]. 

fejéregyházi a Fejér-, később Fehéregyháza (NK) 
tn -i képzős szárm.; derivatul cu sufixul -$ al nume 
lui de localitate Fehéregyháza; mit -í Ableitungs-
suffix gebildete Form des ON Fehéregyháza: 
din Albeşti; Fehéregyházaer. 1650: akkor az lo-
vastis megh foghtak azonaz reten, s' be vittik az 
Fejeregyházi várba(n) [KvAKt Mss 340]. 1706: 
Fejeregyházi Határonnis jártanak feles Csitkaink 
[Miklóstelke N K ; i.h. 261]. 1736 : az fejéregyházi 
klastrom elpusztula ugyan s ma is pusztán áll 
[MetTr 437]. 

fejéren 1. fehér színű (en) /színűre ; alb, ín alb ; 
weiß. 7645; Egj Kantartis boglaroztam feieren 
haguan czak holjagos boglarokkal [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 120]. 1652 : Egy Sütő kemencze, fő-
lyűl kályhával rakott, fejéren meszelt [Görgény 
MT; Törzs]. 1849 Torony fehéren meszelve, a' 
frontyán diszletes építmény, hoszszukos formára 
faragott, s két felibe a' toronynak dereka tájára 
alkatott kŏ gombák [Szentbenedek SzD; Ks 
73. 55]. 

Az 5. alá vont adalékok közül némelyik Ide is tar-
tozhatik. 

Szk s ~ emaiUrozott fehéren zománcozott. 7823: 
Egy fejeren emalirozott boglár [Szentbenedek 
SzD ; Ks 38. V. Clenodia fam.]. 

2. fehér hímzésesen; cu broderie ín alb; weiß-
gestickt. 1682/1687 attam . . . Egi Metszin Ta-
fota uy elő ruhát, . . . Egi szarufa formara feieren 
uarrott Potlolat elő ruhát [Fog.; Borb. II Rákosi 
Anna kel.]. 

3. hóferéren ; alb ca zăpada; schneeweiß. 1651 
Ugian az Kissebbik Kis Aszony szamara küldöt-
tem egy Bokor kesztiŭtis, hogi ige(n) szép fejeren 
tarcza az kezet, mert ígyod ha rut leszen, nem 
fogia szeretni Rákóczi Ferencz [Fog.; BK. Bethlen 
Ferencné Kemény Katához]. 

4. kb. ezüsten (aranyozatlanul); de argint; 
Silber-. 1560: Eóth Aranias kalan Nyolch Ezwst 



fejéreper-csemete 

feyeren keóz [JHb QQ Temeswary János reg.]. 
1585 : En Balogdi Pal . Az ket ezwst kŭpa fe-
leol, Erre Emlekeze(m) hogj Eotŭes Mlhalnal ihon 
Torda vczaban volt feieren ki Mieltek Tizta e-
zwstbeol, El kesitettek de megh ne(m) Aranniaztak 
[Kv ; TJk IV/1.401a]. Cehwl edgivt leuen Theleghdi 
Istuan V(ram) fel äluan, es panaszolkoduan Bras-
saj Andrasra, illyen okon, hogy az eo kglme czi-
nalt miuet Brassai András magahoz veotte feyren, 
es hire nelkúl meg Aranyazta, illyen czyelekede-
tiert vetettek eo kglmek Cehűl rea fel Gira Ezüst 
bűntetest. soluit [ K v ; öCJk] . 

5. ? festetlen (nyers/természetes színű) ; nevop-
sit (de culoare naturală) ; unbemalt. 1679: vagyo(n) 
ezen házban: Olasz Lábas, fenyő deszka, hoszszu 
Asztal czak fejeren nro. 1. Olasz Labas, fenyő 
deszka, fejér, negi szegü Asztal nro. 1 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 7]. 1681 Aszta-
los csinalta hosszú fogas à falon, czak fejéren Nro 3 
[Vh ; VhU 503]. 1694 : az ház oldalaban egy rosz 
Almariumis va(gyo)n, az padimentuma Tégla az 
padlasa fejeren menjezetes [Kővár ; JHb Inv.]. 
1699 : Kar szek fejerenn Nro 1 [O.csesztve A F ; 
LLt]. 

fejéreper-csemete puiet de dud alb ; Pflänzling 
des weißen Maulbeerbaumes. 7756 ; Szép fel Ser-
dült fejér eper Csemete 1 [Nagyrápolt H ; JHb 
X X X V / 3 5 . 24]. 

fejéres I. mn 1. albicios; weißlich. 1597 Mod 
János Coloswary eskewt Zaz ember vallya az 
Giulay Ianos vra(m) tawaly zolgaloya azt 
valla hogy egy etzaka vgimint egy tizenegy orakor 
tayba ment volt ki az vdwar fele, latot valami 
feieres villamast [ K v ; TJk VI/1. 15]. 1714 : Fejéres 
Selyem Szoknya alul ezűstes virágokkal szővett 
f.h. 45 [Nsz/Fog. ; REkLt II. Apafi Mihály hagy. 
2]. 1755: Fej eres tarka ejteles bokály 1 [Buza 
SzD; LLt]. 1803: Barnás szőrű Lo, mellynek 
Hátulsó Ballába Siklója alatt fejéres [HSzj 169 
barna al.]. 1849 : Sötét pej kanca jobb lába fehéres 
[ K v h ; CsS]. 

2. f ehérhímzéses; cu broderie ín alb; weiß-
gestickt. 1576: Három Inghez walo kezy fodrok 
igen zepek gazdagok Aranyal theoltet ezeost fona-
lai ketey A harmadyk feyres Aranyal teoltet [Sza-
mosfva K ; J H b K XVII I / 7 . 4]. 1651 : Vágjon egj 
Sahos Abrosz fejeres kender szal f. 1 [Kv ; R D L I. 
28]. 1674 számláltam megh az mely varrottakat 
magam varrattam Ágnes számára Vagyon más 
ket bokor lepedőben való karatás fejéres 
Vagyon egy bokor kendőben való lengyel forma 
fejéres [Beszt. ; Wass 72/6]. 1714: Egy fekete 
selymes fehéres almás vánkos czup ,,44 [Kv ; Pk 6]. 
1729: Három kis keszkenő, edgjik potjolat szkofi-
umos, másik veress sellyemmel varrott gjolcs, har-
madik fejeres [Árapatak Hsz ; SVJk]. 1770: Két 
Kender Takaró ruha . . . Egy varrót Kendő Feje-
res [Usz; Pf]. 

Szk : ~ abrosz. 1694 : egy fejeres kŏteses ab-
roszt aestim. den. 84 [Kilyén Hsz ; BLt 4]. 1722 k.j 
1770 k.: Bányai Lőrintzné Aszsz(ony)om Ekl(esi)a 
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számára conferalt egy három szil fejéres fej tővel 
készített abroszt [Baca S z D ; SzConscr. 230]-
1728 Egj fejeres csillagos varrót abrosz, szeles 
rettze a kŏzepin [Lisznyó Hsz ; SVJk] | Egy 
res kŏteses abrosz [Sepsisztkirály Hsz ; i.h.] * 
~ gyolcskendõ. 1658 Ket Giapottas lepedeo 
Est 70\ Egy fejeres giolcz kendeö Est 30 [Kv ',^JĘ 

- "Értsd: dénár/ * ~ ing. 1629 Egy Aszszon* 
Embernek ualo fodros feyeres Jngh tt f. 1 
R D L I. 132] * ~ kendő. 1627 Egy gi°lcZ 

feyres kendeö, Arani fonalas tt f. 2 [ K v ; i-b-J; 
1728 egj veress fejtŏvel vetegetet kendő. 
hitvan fejeress kendő [Egerpatak Hsz ; SVJk] * 
~ keszkenő. 1628 : Ket Arannias kezkeneő. BíP 
Aranniazatlan tórók kezkeneő, Egy feieres keZ~ 
keneő [Gyalu/K; J H b K XII /44 . 6]. 1697 
A 1697 10 Marty adot Egy Sáhos abroszt es fejj?* 
keszkenőt Zilahon lakó Kis Mihalyne [Pánit Sz> 
SzVJk 76] * ~ lepedő. 1674 : Vagyon más 
fejéres lepedő melv(ne)k az tarsa feketés, afeketeŞ 
Czegében hadtam [Beszt.; Wass 72/6]. 70pö ' 
Fejeres Lepedeŏ nro 1 [Buza S z D ; LLt Fasc. 
B]. 1734 : Fejéres Király Szin Selyemmel varat* 
fejéres czérnaval visnyai Gyolcs két Lepedő hára* 
vánkas hajával edgyűt [Born. X X X V I I I . 3 Korn*5 

Krisztina inv.]. 1735 Egy fejéreses Lepedő 
Fejéres Lepedő három Egy fejér kötéses ^ 
ruha Fejeressel, fejér czernával varrott Leped 

három [Marossztkirály A F ; Told. 2]. * ~ pá***' 
héj. 1733 Edgj viseltes fejereses lepedő, két fejé-
res parna hajjal [Marossztkirály AF Told. 2] Ţ 
~ szálaabrosz ' ?' XVIII. sz. eleje egy viselj 
veres fejtővel varrót, fejéres Szála abrosz. 
fejeressel varrott reczéses Szala abrosz [Kv ; “ , 
Fasc. 71] * ~ szőnyeg. 1673 Egi io fefc*? 
ezokas szőniegli [Wass. Borsai István hagy-] * 
~ szőrnadrág. 1850 Egy koczkás, fejéres 
szövetű nadrág [Mv; D E 2] ~ vánkoscS*tš^ 
1714 : Egy fekete selymes fejeres almás 
czup [ K v ; Pk 6] ~ vánkoshéj. 1627: 
feieres szakadozott vánkos haj f — d. 12 
R D L I. 134]. 1714 Egy par fejéres kőrűl fek* 
Selymes uj gyolcs vánkos haj [ K v ; Pk 6]. 17™. 
Két fejéres totos Vánkos Haj . Két kékes par®* 
Vánkos Haj [Mv MvLev. Boka Katalin hagy* 
3 — 4]. -

3. ~ közcipó kb. félbarna c ipó ; pîinişoa^ 
semialbă; halbbrauner Wecken. 1737 Eroga*. 
Tritici . . . Az Meltosagos úrfi eő nganak 
vadaszatyara Erogalodot Fejeres kőz czipoU'^ 
praefontnak es Lisztül kit el vitetet in toto me 

112 [Szentbenedek SzD K s 70 Szám. 51]. .n 
II . fn 1. f e h é r h í m z é s ; broderie în a lb ; 

st ickerei . 1576 Wagion i g e n z e p egy c z y n a o ^ 
kezkenyeo A weget keziek warranv feyeres-
kendeö kezkenyeo [Szamosfva K ; JHbK 
7]. 1664 Egy fejeressel varrott veresses gj° 
kendő [Beszt.; SL]. 1673 Vagion egi 
fejeressel töltöt lepedeo. Vagion egi fejer r e C ^ 
vászon lepedeo | Vagio(n) egi giolcz reczes ke° 
Más kendő szál vonásos. Mas szál vonásos feie ſ ^ 
sel varrót czipkes Kendeö. Mas egi veressel & 
kendeö [Wass. Borsai István hagy.]. 1682 !168/ 
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Attam . . . kett glapottas len uaszon lepedőtt, kek 
feitőuel feieressel elegieslegh uarrottakott, ki uad-
nak metelue [Fog. ; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 
1686 ; Fejér ruhák száma; Egj gjocs Aranyas 
szenes Seljemekkel (1) arany fonallal varrót ab-
rosz; Más arannyás abrosz Fej eressel szenes Se-
Ijemmel arany fonallal varrót [BK. Bánfi Farkasné 
Bethlen Krisztina kel.]. 1710 Fejeressel Czernaval 
varrott Tŏrŏ lkozŏ kendő egj [Told. 19]. 7777/ 
1755; Egj néhánj rendel fejéressel varrott elŏ 
ruha [Kál M T ; Berz. 11. 1728 Fejeressel varrott 
kendő 1. Festékes 2 [Etfva-Zoltán Hsz ; SVJk]. 
1788 KűlŐnb kŭ lŏmb féle Spanyol és más hí-
mekkel fejéressel és kűlŏmbŏzŏ sejmekkel varrott 
10 darab formák | 7. fejéressel, 4 veres fejtŏvel, 1. 
kék fejtŏvel varrott Tángyér törlő [Mv ; TSb 47]. 

. PP 'subalbidus, candidus', PPB e mellett még 'weisHcht' 
Jelentést ad. 

2. ágyhuzat; lenjerie de p a t ; Bettüberzug. 
1703; egész ágyra való fejéres [Zabola Hsz ; 
HSzjP].. 

lejéresen I. fehér hímzésesen; cu broderie ín 
alb; weißgestickt. 1735 Két fekete Selyemmel s 
tzérnával fejéresen varrott igen viseltes kendők 
[M.zsombor K ; Somb.]. 1770 : négy vánkos haj 
kettő Totos egyik fejeresen varrott az negyedik 
veressel varrott [Köpec Hsz ; Köpeczi lev. özv. 
Czerják Lászlóné Tokos Kata portékái között]. 

2. fehéresen (éretlenül) ; albicios (necopt); un-
reif. 17Q2 : a z n a g y Hegyen is, a' Bakator szőllönek 
volt termése, de savanyu volt, mert egészszen 
meg-nem-pirosodott, fejéresen maradt [Mocsolya 
S z ; JF 36 LevK 53 Kováts György lev.]. 

3. fehéren/fehérre festetten/festve; vopsit ín 
alb; weißbemalt. 1732 az nagy kő asztalnak 
Géljein tonka habos festékkel csigázva, és fejére-
sen czifrázva, vékonj fa virágokkal mesterségesen 
esmált rámák [Kóród K K ; Ks 12.1] . 

JeJéreses feliérhímzéses; cu broderie ín alb ; mit 
Weißstickerei, weißgestickt. 1673: Eg j gjolts 
fejereses egj reczes [Marossztkirály A F ; IB] . 
XVIII. sz. ; Paraszt Lepedő 3. Fejireses 1 [Szent-
uemeter U ; MNy X X X V I , 198]. 1716 egj ké-
kes abros két szélben más kékes abros három 
szélben . . . égj sáhos abros három szélben fejé-
reses [Kv ; Pk 6]. 

fàéreses varrás címszónak a PP 'kimetélt fejéres varrás; 
mü** 5?culatum opus linteum', PPB e mellett még a 'weiß 
KWtjcktes I/einea-Zeug' jelentést tulajdonítja. 

Szk: ~ dgyravaló. 1739 Lengyel himmel var-
rott fejéreses egész ágyra való melynek az várrassa 
(0 czérnából all [Szászerked K ; L L t Fasc. 96] * 
y, abrosz. 1724 : Vágjon egj Fejéreses abrasz 
IKál MT; Berz. 15. X X I X / 4 ] * - elõkötõ. 1673 : 
í;gj fejereses elő kőtójért edgj aranyas reczét 
LMarossztkiráiy A F ; IB] . 1693: E g y ket rendel 
lejireses Elŏ kŏtŏ . Másik is majd hasonlo potyolat 
Eţo R u h a a z Szelin csipke [Ne; DobLev. 1/38. 
Hbl * ~ felsôlepedõ. 1788 : Egy uj j fejéreses 

fejér-étek 

két fel hajtású felső Lepedő, hozzá valo vékonyabb 
alsó Lepedő, két vánkos haj, égj kendő [ M v ; TSb 
47] Xr ~ hím. 1652: Negy darab fejereses hím 
parna heljakb(an) valók [Nsz; IB X . 2 Bethlen 
István lelt.] * ~ kendő. 1709 : Egy fekete sely-
mes fejereses kendő [ K v ; Pk 6]. 1735 : K é t Fej-
tŏs Kendő Égy Fejereses Kendő [Kv körny.; 
RLt] . 1761 : ègy fejéreses Lepedő . . . Egy tzérná-
val varrott fejéreses kendő [Koronka M T ; Told. 8] 
Xr ~ lepedő. 1673 Egj fejereses agjra valo két 
lepedő s két vánkos hej [Marossztkirály A F ; IB] . 
1683 : Őt fejereses lepedő (Utl]. 1733 : Edgj visel-
tes fejéreses lepedő, két fejeres parna hajjal [Ma-
rossztkirály A F ; Told. 2]. 1768: Egy fejéreses 
lépedo vánkossával edgyűt [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 116] Xr ~ párnahéj. 1735: Egy pár tzér-
nával töltött fejéreses viseltes párna haj [M. 
zsombor K ; Somb.]. 1744 : Fejéreses Párna haj 2 
Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67] X: ~ vánkos-
héj. 1677 Egy fekete selymes fejéreses gyólczból 
való Vánkos haj v(a)l(e)t - - f. - / / 4 0 [ K v ; R D L 
I. 155b]. 1734: Egy pár fejéreses Csupa Gyolcs 
vánkos haj [ K v ; Pk 6]. 

fejéreslik fehérlik; a albi; weiß scheinen. 1653: 
Igy j árának akkor a keresztyének* a Mahumettel 
a Keresztes mezején ott semmi az a ki török 
elveszett, de keresztyén ott annyi veszett—főképpen 
német — hogy tíz esztendő múlva is ugyan fejé-
reslett az embercsont ott, es a sok sisak és fegyver^ 
derék [ETA I, 50 NSz. - a1596-ban Báthory 
Zsigmond és Miksa herceg hada]. 

fejéreslő 1. fehéres; albicios; weißlich. 1802 : 
Egy egészen fekete tsupán tsak a' hátán fejérreslö 

5. esztendős Bika [DLt nyomt. kl]. 
2. ? savószín; culoarea zerului, gălbui; falb, 

fahl. 1820: Rádje Muntján szőke fejéreslő 
szemű [i.h.]. 

fejéresszürke fehéres/világosszürke; albicios/sur 
deschis; weißlich/hellgrau. 1794 Egy Vass szoru 
kancza, hámas, más Fejéres Szürke [HSzj 173 
vasszõrŭ al.]. 

fejéres-varrás fehérhímzés; broderie ín a lb ; 
Weißstiçkerei. 1713 : Holmi lepedőre vánkos halyra 
valo gyolcsra varrót fejéres varrások kűlőmb 
kűlőmb formán varrották 16. darab [Wass. Id. 
Vass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 

fejér-étek tésztanemű; prăjituri; Mehlspeise, 
Teigwaren. 1597: Az feyr etek. Swtedtem ket 
belest es panykohot . . . Az pankohoz 20 Twk-
monyat . . . d 10 1/2 Eytel oh bort . . . d 03 Teyet 
. . . d 01. 1 1/2 Eytel wayat . . . d 42 [ K v ; Szám. 
7 /X . 3 Jeney István sp kezével]. 1621 : Tejet 
Feyer Etekhez . . . d 7 [ K v ; i.h. 15b/XI . 20]. 
1625: 7. Tal fejer etek, malosa szeőleővel Egj rotes 
. . . d 33 [ K v ; i.h. 1 6 / X X X I V . 234]. 



fejérezüst 79* 

fejérezüst ? ezüstfajta; argint alb (un fel de 
argint); Silberart. 7657 Edgy Nad Mez porozo 
fejer Ezüst [Wass. Wass Judit kel.]. 

Az alábbi szk-ok közül az edényfélékre von. adalékok 
jelzője talán fejérexüst szószerkezetnek fogható fel, és benne 
a fejér jelző 'aranyozatlan' jel-sel értelmezhető. 

Szk : ~ galand. 7652 ; egy Tetszin virágos At-
lacz szoknja, Az allia(n) fejer ezwst prem egj 
Uiyni (!) szelessegw az prem fejer ezwst galantal 
be szeghet [Mihályfva N K ; JHb XXII /41 kel.]. 
1670 : Egy nyári bárson palást fejérezüst galand 
kőrûlette [MNy X X X V I I I , 54]. 1682/1687: 
Attam Egi Uy Angliai Ueres Mentett, Ez is uolt 
megh premezue egi rend feier ezüst galonnal, 
Tizen Niolcz feier ezüst gombocskak raita, meli-
b(en) adminus lehetet egi Tallér Niul bőrrel bér-
lett, Roka Torokkal premezue, Ezeken kiüiil at-
tam Tizen Niolcz feier ezüst karika kapcsokat, 
meliben adminus uolt egi Tallér [Fog. ; Borb. II 
Rákosi Anna kel.] Xr ~ gombocska ->• ~ galand 
X" ~ kanál. 1585 Vagion egy feyer ezwst kalan 

f. 1. Vagion Mas feyer kalan Jo beoweon azys 
Niom N O p 1 p(ro) f 1 [ K v ; Szám. 3 / X I X . 3]. 
1628j 1635 : Negi fejer sima ezwst kalan, harmlncz 
ket nehezik [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen 
inv.]. 1676 Adott egy sima fejér ezwst kalánt, 

és hol mi egyéb törődék ezüstöt, és egy darab 
szomorlasba(n) valo ezűstőtis [ K v ; R D L I. 155a] 
X- ~ kanna. 1726 Az szegény G : Apor Istvántól 
ream maradót fejér ezüst kannát hagyom 
Apor Joseph Fiamnak atok alatt, hogy emleke-
zetre meg tarcsa [Ap. 3 Apor Péter végr.] Xr ~ 
kannácska. 1760 : Egy fejér ezüst kannátska [ K v ; 
K v R L t X . A. 43d] * ~ (karika)kapocs. 1682/ 
7687 Attam egi Ueres Poszto Angliai Uy Szok-
niat . . . Ueres barsoni ualla, Tizen Niolcz bo-
kor Feier ezüst Negi szegű kapcsok raita | attam 
Tizen Niolcz feier ezüst karika kapcsokat [Fog. ; 
Borb. II Rákosi Anna kel.] ~ majc. 1589: 
Egy Bogláros partha Ew feyer ezwst Majczon 
f 17 [ K v ; K v L t Vegyes 1/2. 30] * - pohár. 1697: 
apróbb Szŏ lŏ gerizdes fejér ezüst Pohár 
Öreg Aranyas ajakú gerezdes holyagos ivo Csésze 
[KGy] Xr ~ prém. 1652: egy Tetszin virágos 
Atlacz szoknja, Az allia(n) fejer ezwst prem egj 
Uiyni (!) szelessegw az prem fejer ezwst galantal 
be szeghet [Mihályfva N K ; JHb XXII /41 kel.] 
* ~ serleg. 1628/1635 : Poharok. Egj fejer Ezwst 
sellegh, nyom negj gjrat, pernezj Istua(n) Neue 
rajta [Bodola H s z ; BLt 5 Béldi Kelemen inv.]. 
1736: tiszta fehér ezüst sellegek egy egy vedresek 
[MetTr 396] * ~ öv. 1737 : Egj fejér Ezüst ő 
(!) [HSzjP] * ~ tű. 1682/1687: Attam Egi 
koszorú akasztalo Feier ezüst Tőtt, melire iduő-
zűlt Leanjomnak az Neue fel uolt irua, Melliett 
olosz Tőnek is hinak [Fog. ; Borb. II. Rákosi 
Anna kel.] Xr ~ vizeskorsó. 1681 Egy fejér 
Ezüst uj vizes Korso no 1 [Utl]. 

fejérezüstös 1. ? fehérezüsttel futtatott; suflat 
cu argint alb ; mit Weißsilber angelaufen, weiß ver-
silbert. Szk : ~ serleg. 1627 : Egj eoregh fehér 

ezwsteos sellegh [BLt] Xr ~ sta^j,*. 1595, 
Egy fejer ezwsteos zablja [Zsombor K ; So®0' 
Sombori László reg.]. . t 

2. fehérezüsttel átszőtt; întreţesut cu a*gin. 
alb; mit Weißsilber durchwoben/webt. Sj*; 
~ matéria fehérezüsttel átszőtt kelme. 
Fejer ezüstös Matéria két darabotska L** 
1/20]. 

fejérfakó szürkésfehér; sur albicios; weißgraU; 
1679 Kancza Csóka szemű fejér fakó | & t e h 

Kancza Fejer fakó, farka serenye fejer ' 
Utl] . 1761 Fejér Fakó fekete Farkú Serénnyû ^ 
negy labais térdig fekete, Bucefalus faja h e l l y ^ 
nagy serennyű őrőg kancza [Branvicska H ; J**j 
X X X V / 3 9 . 13]. 1842 k. Anya Kantza 
erdélyi fejér fakó [LLt]. 

fejérföld porcelánföld, kaolin ; caolin ; 
erde. 1741 Az Sándor hegye vegiben vagyon eut̂  
darab hely, holott vagyon fejer föld, melyet 
fazakasok hordanak [Szind TA ; EHA]. 1778 :Je. 
cipialtam hét véka Fejer Földnek az árraba - ^ 
nyers Lévén a mikor az Che mesturam keze ^ 
ment a mikorra meg száradt el apadot '$ Pe^ j 
tumba ment egy véka Flor 2 Den 4 [Zilah; .ſj 
1804 Attam hogy Szilágy Szegről N a d u d ^ 
gyorgy uram az hat mása gelétett és k i l e l j 
karika Fejér Földet el hozta négy magyar gg 
tott és nyoltzvan nyoltz pénzt HFlr 4 P c 

[uo.; i.h.]. 

, „ a* 
fejérföld-pohár porcelánföld-pohár; pahar ^ 

caolin; Glas aus Porzellanerde. 1782 Fejér1 

Pohár [Szentimre Cs; Hr]. 

fejérfuszujka fehérbab ; fasole albă; WeißJ*}^ 
1748: Fejér Faszujka Borso Metret 6 
F a s z u j k a Borso Metret 1 [ S z á s z s z t j a k a b ^ 

Told. 11/95]. 1756: Fejér faszulyka, rosz SJ* . 
Met. 1 [Nagyrápolt H ; J H b X X X V / 3 5 . 13]- 1'/U 
Dévára . . . fehér Fuszulykát küldöttem 2 
P a z u l ( ! ) [ H ; K s 1 0 8 V e g y e s i r . 3 1 ] . 7811 ' j / 3 

mesztet a kertész Fuszujkát Fejért Met. 
Fekete tarka fuszujka kupa 13 Barát fi^jO 
Met. 1 kupa 5 Fejér kardos F u s z u j k a küPa 

Sárga Fuszujka 4 [Hsz; Mk RN. IX/109heZJ-

fejérgúnya fehérnemű ; albituri, rufăne; .̂̂ juU1 

1644 Az Relicta minden jókat az Jnvef l t^ j , 
szerent két Gyermekinek kezekheoz adoţ *** JJy^ 
ugy mint ezüst marhát, on szerszamot f e3 e r JjĴ  
és Agy szerszamot [ K v ; R D L I. 24]. 1 ^ e t * 
Taborozo Nimetek miatt. 

puskáját, Mentej ^ 
Fejergunyajat hatalmasul el viven, val lót 
f. 5 [ K v ; Utl] . 1707 : a fejer gunyat az '5 
el praedalta [Dés; DLt 488]. 1756 
Újhelyi Sámuel Uramat a' Nemes Tanáts e l , ... 
hogy á Németi István Uram Ládáit hánnók i ^ l 
de egyebet semmit sem találtúnk holmi Leve 
és fejér gúnyánál [ K v ; Mk I X Vall. 62]. 
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Szk: -Lt hordozó kosár. 1768 Fejér gúnyát 
hordozo kosár 2 [Mezősztgyörgy K ; Ks 23. 
XXIIb]. 

fejérgúnya bel! fehérneműbeli; de albituri/rufă-
rie; von der Väsche. 1784 Minden Fejér gunya-
béli részemet akarminémüék légjenek azak ha-
gyom az kis Hugatskámnak Fodor Hedvigának 
[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

fcjérgúnyás I- mn fehérnéműs; de/pentru al-
hituri/rufărie; Wäsche-. 1798 Egj Fejér Gunyás 
l»áda Festetlen 1 Hf . . . egj ujj szekrén 60 
Dr . . . Más egj Kitsin szekrén 24 Dr [ K v ; Pk 
G Rázmány Hedviga hagy.]. 

H« fn fehérnemű-árus/kereskedő ; vînzător de 
lenjerie; Wäschehändler. 1806 A ' Tekintetes 
nemes Magistratusnak alázatos szolgája Pataki 
István Udvarhellji fejér Gunyás [Szu; UszLt 
ComGub. 1753u] | Semmit sem hallottam mert a 
fejer gunyások(na)k során leg hátul árultunk 
[Torda; i.h.]. 

fejérgyolcs kb. patyolat; giulgiu alb; Batist. 
1Ö20; Ęgy ßáál szeles giolcztul f 3./. Egy Bál 
hoszszu, auagy keskeny, auagi haitot giolcztul 
1 4./. . . . Egy Baal Karmany giolcztul f 3./. Egy 
vegtűl f _ 15. Egy Baal kurta giolcztul f 1/50 
Egy vegh Bartffai giolcztul f - /6 . . . Fejer 
Mcznak vegitúl f — /5 . . Zaz fekete vegú giolcz-
tul f _ /75 ^ y vegh Palczas giolcztul f — / 
d. Egy vegh Lengiel giolcztul f — /15 . . . Egy 
vegh Indiai haitot giolcztul f - /6 [ K v ; K v L t 
11/69 VectTr 1 0 - 1 ] . 1687 k. : Egy végh fejér 
gyolcstol f —//07 1/2 Száz végh fekete vegü 
gyolcstól f 1//12 1/2 Egy Bál veres szellyü Gyolcs-

f - 1190 Egy vegh Lengyel Gyolcstol f - / / 
1/2 [MvRK Vect. 1 5 - 6 ] . 1789 : Más rendbeli 

Gránát szin Anglia Posztobol készült Kŏntŏs , 
ngymint Kaput és Nadrág; a' Kaputnak Bérlése 
vjola szin Sellyem Matéria; a' hátá(ban) 's ujjá-
o(an) való bérlés fejér Gyolts, a' Nadrág bérléseis 

} r Gyolts, égy atzél Csatt rajta | Egy Pàpel 
ţ?'n Kaput, Lajbli és Nadrág, a ’ Kaput(na)k 
perlése Lintzertzáj, a' Nadrág(na)k 's Lallyblinak 
IeJér Gyolts Rf 6 xr [Mv Conscr Ap. 21]. 

*eJárgyômbér gyömbérfajta; un fel de ghimbir; 
Ingwer. 1801 : 4 Loth fejér gőmbér 12 xr 4 

Turnizon 28 xr 8 1/2 font Svájtzer Sajt 
4 Rí 50 xr [Déva; Ks 120. III. 7]. 

, . '*Járgydngy drága/keletigyöngy ; perlä verita-
mia; echte Perle. 1598 : Vas Gergelj . . . vallja : . . . 

j O Georgy Balassj Ambrussal eggyeott mentenek 
ua Borbély ferencznehez az leány megh kernj, 

es eomagok Zemely Zerenth kertek megh az leant 
^rsebetet, es vgjan Akkoron egy gyémántos gyeo-
eott Adot nekj Jegy gyeoreoben Annak vtannays 
eoldeot volt fejerwarrol egy fejer geongy zomal-

y f f gyeoreott az leannak [ K v ; T J k V / l . 236]. 
8 0 ' a Feleséginek . . . a Lakadalmakor láttam, 

első Bapon a nyakán jo féle fejér gyöngy volt, an-

nak pedig a le függője viszont jo féle orientál grá: 
nát . . . , hasonlóképpen j ó féle fejér és gránát 
gyöngyökkel meg rakott egy néhány rendbéli 
főkötői is voltanak [Bethlen S z D ; BK. Julianna 
Érsekújvári conj. St. Butzi (24) vall.]. 1801 M 
Köblösön* az én házamnál jelen létembenb a három 
Léányim, Néhai első Feleségemtől maradott belső 
portékáikban, vgymint Néhai Édes Annyakébaii, 
Fejér Gyöngyben, Arany és Ezüst Boglárokban, 
édgy más között meg osztoztanak szép Atyafiság-
gal [RLt O. 2. aSzD. bRettegi István nyil.]. 

ſejérgyöngy-nemű drága/keletigyöngy-nemű ; 
obiecte din perlă veritabilă; echtes Perlenzeug. 
1849 ezüst — arany. — 's fejér gyöngy némui-
met általában tsakis két Léányomnak Tamási 
Niva, 's Miminek, egyenlő osztalyal hagyom, 's 
rendelem [ K m ; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

fejérgyöngyszín világosgyöngy-színű; de cu-
loarea perlei deschise; hell-perlenfarbig. 1788: 
Egy fehér gyöngy szin mor váll boríték, mellynek 
ajjã níntsen [Mv ; TSb 47]. 1813 : egy fejér gyöngy-
szin festékű almarium [Koronka M T ; Told. 
18]. 

fejérhal 1. lialfajta; ? obleţ, albişoară, peşte 
alb ; ? Weißfisch. 1597: Halaz Marthonneteol (I) Eo-
reogh feier halat f - 29 [ K v ; Szám. 7 /XI I . 128]. 
1621 Feier halat veotte(m) az piaczon f — d 9 | 
Fejer halat suttek es ratottak varosét [ K v ; Szám. 
15/X. 21, 15/XI. 57]. 1632 Folio vizek uagio{n), 
melib(en) fejer hal terem [A.venice F UC 14/38. 
150] | Folio vizek io uagion, meliben Semling, 
keõuw (!) hal, feier hal. Marna, Podocz es Rák 
beőueőn terem [Vád F ; i.h. 13]. 1662 semmit 
egyebet amaz hitván fejér halnál nem foghatni 
[Görgénysztimre M T ; Pf]. 1681 az Harcsanak 
d. 4 es egyeb jo fele halnak d. 3. az fejer halnak 
pedigh fontyat d. 2 adgyak [Dés; Jk]. 1735 Gye-
res Várossá mellet foly az Aranyas, tanáltattnak 
ezen . . . folyo vízben Halak; Harcsák, néha né-
ha, Csuka, Menyhal, Fejer hal, Czompo [Gyéres 
T A ; J H b XI /9 .53 ] . 1794 adtam . Fejér ap-
róság halért . . . 20 Den . . Fejér halért 41 Den 
[Gyalakuta M T ; TSb 17]. — Vö. Hermán, Hal. 
II, 784. 

A címszóbeli halnév némi valószínűséggel vmilyen keszeg 
fajtára, esetleg a saélkqjtó küsz 'Albumus lucidus'-ra vonat 
koz tatható. — t,. alább fcjérkcszcg al. 

2. fehérhal-étel; mîncare de obleţ/peşte alb ; 
Speise aus Weißfisch. 1588 Egy lengiel Keouet-
nek . . . atta(m) Ebedre Feyer hallat p(ro) f. — d. 
15 . . . Tykmonyat Suffához f. — d. 7 [ K v ; Szám. 
4/III. 13]. 7600 Az Commissarius vraknak ebedre 
feozettem . . . 3 1/2 font wizat d 42 Keòui halat 
es Feyer halat d 35 [ K v ; i.h. 9/III . 36]. 

fejérhályog fehérhályog, szaruhártya-homály; 
leukoma; albeaţă; Augenatar. 1768 Bolkáfty 
Ráduly hozott vala Czikbol egy almás 'szür-
ke kantza Lovat, mikor elö hozá hállyog vala 
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ugy emlekezem a bal szemiben . Bolkány ad-
dig Nem látván a szemiben az hallyogot, hogy mi 
meg mondok meg unokozék a kantza iránt, és két 
vagy három hét múlva ada Vlad Tárásznak 20 
Vonás forintért [Bereck Hsz ; SzentkGy. — Sztán 
Márton (37) vall. Jos. Szörtsei kezével]. 

fejérhátú virág l ibapimpó; Potentilla anserina 
L ; coada racului; G änse(f inger)krauL Szk : ~ vi-
ze. 1679 : Fejer hatu viragh vize keczke savóval 
vett nro 5. Gyenge Gyökér vize, keczke savóval 
vett nro 6 Méz virág vize, kecske savóval vett 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 32]. 

Nyilván e címszóbeli növényre von. PPB köv. adaléka: 
fejér-hátu ffl; Anserina; Ganse-Kraut, Ganserich. — A német 
növénynevet Márton (1803) magyarul lŭdpimpônak. ismeri. 

fejérhét fehérhét (nagyböjt első hete) ; prima 
săptămînă din postul mare; erste Woche der 
Fastenzeit. 1726: Radu Popa hozott egj 
Légeiben négj ejttel Sert, az Fejer hétben [A. 
árpás F ; TL BB. F. X . 30 Iuonul Popi Boér 
(34) vall.]. 1754 : a közelebb el mult 1753dik esz-
tendőben a mi Nagy böjtünkben levő Fejér hétben 
gyepűltette bé Makrai Klára Alsó Mihályné Asz-
szonyom a Major haz nevű hellyben el foglalt 
Tanorokat [Gálfva K K ; Ks 66. 44. 17a Sztratye 
Szimion (34) jb vall.]. 1756 : Plesa Pászkul ut A 
Exponállya, hogy az Fejér héten való Csŏtŏrto-
kŏn Brádon . Darabáncz Danilla az Piaczon 
aszszu gyümölcsei egy zsákot tett â Lovára [Buku-
resd H ; Ks 62/4]. 1768 En nállom Tyiu Danillá-
nál kortsomáros létemben . . . a Fejér hetünkb(en) 
lohaton a házomban be jöttek, a Bundamot ott le 
teritvén mind azt tapadták lovakkal [uo. ; K s 113 
Vegyes ir.]. 1827 : Itten Czegébe . . Esztendőn-
ként kettzer szokot Vásár esni úgymint az Olahak 
fejér hetibe Szomboton; és a Magyarok piinköstyök 
harmad napján [Cege S z D ; Wass. Conscr. 85]. 
1851 Minek utána a' húshagyó el j ön és az fejér 
hét, vagyis a' turo árulásnak az ideje, és te el ad-
tad dologra a ’ turot, a' mi el ado van — . . . 
vigyázatak kinek adgyátak hogy a’ dolgot kaphasuk 
meg — s mivel egy hét a' fejer hét s az alatt ve-
szik a’ turot, adig ne j ö j el, ez el tart lOdik Mártzi-
uŝig, tizediken vagy másnap bé indulhatz [ K v ; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 1852 j ön a' fejér 
hét turot kel el adni* [ K v ; i.h. ua. — aA levél 
1852. febr. 2-án kelt]. 

fejérlnges fehéringes személy; individ ín cămaşă 
albă; weißes Hemd tragende Person. 1597 : égi-
kor egy echaka vgi mint egy .orakor taiban hallót 
valami vgatast es ky m?nue(n) . . . latot egy 
feyer ingest hogy altal vgrot az keozeon [ K v ; 
TJk VI/1. 5]. < 

fejér-ír kenőcsfajta ; un fel de alifie; Salbenart. 
1789 Egy Pléh Nagy Píxisbe cir(citer) 1 fontnyi 
fejér ir pixisestŏl R f . 2 [Mv; ConscrAp. 6]. 

fejérit 1, fehérít ; a albi ; bleichen. 1681 : Hát-
tá m Vinczen* Félix nevű Uj keresztenjnel het da-

rab czernát fejeriteni [DLev. 2 X V I I l B a . 

•Alvinc AF] . 1724 : páter Elekis . vásznal 

hozott ide a’ meleg vizbe fejéritteni, a’ viz Ug7a 

elég bô és meleg, de sok essős üdö ., a' nap t 
leginek fogyatkozása miatt, nem . f e j é r e d i k a 

vászna [Algyógy H ; Ap. 2 Apor Zsuzsánna lev* 
anyjához]. 1796 Balog Paine, Erdeine, ugy a* 
Inai Fogadosne a vasznakat meg szőttek és mos 
fejerítik [Szilágycseh; IB. Fogarasi István leVV? 
1817 : Három vég vásznat most fejérittetek de t&l 
nints meg fejeredve, mert az idŏ tsakmostohás* 
dot, mihelest annyira fejéredik aztis mindgya 

küldőm [Héderfája K K ; IB. Ütő B á l i n t tt lev-j; 
1853 : a’ csŏpŭ fonalat szőjjék meg - s f e j é r i t * * 

a' még én haza mehetek [ K v ; Pk 6]. 
2. meszel; a vărui; weißen, tünchen. 

Feyeriteny való meszre attúnk f 0 d 40. “ F\ 
meszeleo echetre attunk f 0 d 10 [Kv 
3 /XIV. 34]. 1597 Hogy az deákok In P r i f l C l y 
february Jgen meg gywltenek vala, kelletet 
puzta kamarat azoknak fel kezitenúnk a Z ° et 
feyriteny zwksegere vettunk 4 veder feyr ^ . . n 

- f 

TJr^ 
p(er) f — /20 Hogi meg mezeltek fizetúnk i 
[KV; i.h. 7/III. 22]. 1730 : Beszterczei Biro ^ ^ 
kűdvén ajándékban Edgy hordo fejériteni 
meszet adtam az Postának d 34 [Szentben*1 

S z D ; K S 26. X I V ] . 

fcjéritendő ? fehérítésre alkalmas; bun PeP. 
albit; zum Weißen/Bleichen geeignet. 
Feyerites. Rp. Mercuriu(m) sublimatumoth, rusi* j 
saletromoth, salarmoniakumot egienlo kepeI j 
lototh, sal alkalit 1 lothot, es egesd meg k? f l^ 
való twzon, hogy Meg fixaltassek az rusika, aZ u 
hogy allando es feieritendo legien, az rezeth8**-
az Mogia zerenth, Minth te Jol tudod etc. 
MKsz. 1896. 2 8 1 - 2 ] . 

fejérítés 1. fehérítés; albire; Bleichen. 
Ha öszve vetnök az idei Vásznat a T a v a j i v a l ^ 
ugy egy csép Zsimbelődés sem lenne — I * 0 ^ 
fogtak a Fejérètêséhez — de elvi tetvén ö 

k i n e m f e j é r í t ö d h e t e t t e léggé [ T o r d a ; I B . P e 0 e ' 
János u d v . t t l e v . ] . 

2 . mesze lés ; v ă r u i r e ; W e i ß u n g . 1725 ^Lrf' 
rago J á n o s n a k t á r s á v a l e d g y ü t t m i n d az k f * V 
b e n levő Major Házak s Camarak f e j e r i t e s i é ^ . . 

tam f l : hung : 5 d : 44 [ K v ; Ks 15. LI ffl'-L 3 
Adtunk Házak fejéritéseért a M e s z e l ő n e k 1 ţ ' 

den. [HSzi meszelő al.]. 
<£> Hn. 1819 : Fejerités alsó rendibe (sz#) 1 

bagó A F ; E H A ] . ^ 
3. ' ?' 1558 k. Feyerites. Rp . 

limatumoth, rusikat, saletromoth, salari^^),, 
kumot egienlo kepen 4 lototh, sal a l k a l i t 1 
es egesd meg korniwl való twzon, hogy Meg i 
tassek [Nsz; MKsz 1896. 2 8 1 - 2 . — A teJje* 
szöv. fejéritendõ al.]. 

fejérítetlen fehérítetlen ; nealbit; nngel 
1825 Fonal, Kender és Lennböl f e j é r i t e t l e ^ ^ 
külömben Takátsfonal Bé-hozatal T a x á j a 4 ' 

:ble'( [cî* 



797 fejérjárdovány 

« . . . félig fejéritett 5 fl. Kivitel Taxája 25 xr 
[INyR 8745 kv-i nyomt.]. 

Szk: ~ asztalkeszkenő. 1736: Ő fejeritetlen 
Sáhós Asztal keszkénő [ K v ; R L t Somai Sándor 
és Sára oszt.] ~ csepüvászon. 1793: Fejeri-
tetlen vastag csepüvászon türedekekben, melyek 
közül mindeniknek vegen a sing szám fel vagyon 
várva [TL Conscr.] * ~ kendervászon. 1694 : Fe-
jeritetlen Kender vászon veg no 16 [Ebesfva; 
Utl] X ~ suszterfonal. 1836: Ezen ött abrosz 
a’ húszon kétt darabb Len pátz fonalbol verődik 
le Azonban a' tőrt veszszős, és a Buza kalászost 

nem bánnám ha fejéritetlen Suster fonalai verné 
Jé — ha lehetne kapni, és igy tudom hogy bövön 
ki telnék . . . a három abrosznak leverése [IB gr. 
Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut. ] * ~ szŏsz-
vászon. 1685: 41. Darabban vastag fejeritetlen 
szősz vászon Ul. 2023. 8 Darabban Fejeritet vas-

agh vászon Ul. 326 [A.porumbák F ; U t l ] * 
^ vászon. 1678: Adtam fel az mi Kglmes Asszo-
nyunk(na)k ŏ Naganak fejeritetlen vásznat, mel-
yet o Naga fejerittetni es mangulloltatni ismét le 
adott [Utl]. 1690 Fejerittett széles sima v(ászon) 
jjarab 1 Ulr. 28. Fejérittettlen Széles Sima V(ászon) 
aarab 2 Ulr. 116. Fejerittett Sáhos Abrasz vég 
no 4 uir. 91 [Fog. ; Utl ] . 1752 : egy Végh fehérít-
sen Vászon [Eszt. gr. Petkiné lelt.]. 

fejérített 1. fehérített; albit; gebleicht. 1576: 
Abyzen ket Sahos Abroz, Ezekbe Negy zep we-
kony feyretet wagion [Szamosfva K ; J H b K 
^yilx/7. 11]. 1740 : Juhos Anna az aszony bol-
tyábul 25 sing kender vásznot fejéritetett lopot 
jKük. ; Mk I X Vall.]. 1825 : Fonal, Kender és Lenn-
°Ö1 fejéritetlen nem külömben Takátsfonal Bé-
-ftozatal Taxája 4 fl. 12 xr . . félig fejéritett 5 fl. 

Vltel Taxája 25 xr. [ INyR 8754 kv-i nyomt.]. 
~ abrosz. 1690: Fejerittett Sáhos Ab-

^sz vég no 4 Ulr. 91 [Fog. ; U t l ] * ~ asztal-
cszkenő. 1681 Fejeritet s mangorlot Asztal 

7677 Ő h e z t i z e n h a t v é ß [ F ° g - » u t I 3 * ~ fofial-
Fejéretet szapullot fonal darab(an) no 140 

LA.komána F ; Ut l ] * - házivászon, 1816: 
J 1/2 Sing házi vászon . . . 10 R f 15 xr . . . 16 
mg fejéritett Házi Vászon [ K v ; Born. IV. 41] * 

torok-vászon. 1640 10. sing meszes feieritet 
*eies teoreok uaszon . . . f. 2. [ K v ; R D L I. 117b] 

£ vászon. 1684: Fejeritet es fejeritetlen vas-
ag vászon uln. 2200 [Porumbák F ; Ut l ] . 1690: 
ejenttett széles sima v(ászon) darab 1 Ulr. 

£ o g . ; XJtI]. 1743: Harmincz ŏ t t Tűret vékonj 
I0n n t e t t vásznok [Backamadaras M T ; LLt Fasc. 
£ ~ vászonabrosz. 1664 : Fe jé resse l v a r r o t t 
ejeritet vászon A b r o s z o k [ B e s z t . ; S L ] . 

iHeii m e s 2 e l t > v ă r u i t ; g e t ü n c h t . 1636 : U g y a n cz iak 
karf k f e l l i e B ' e g y be renabo l r o t t h a z to rnaczos 
-artas, k e t reszben v a l o ú j o n n a n f e j e r i t e t t , m e l y -

eCOrilrA í ^ x „ x i Ser feŏzŏ haz eze(n) parazt felszer ayto 

í 
fejéritett [Sajókerèsztúr S z D ; JHbK 

b ô l T U ; J H b I n v -1 - 1753: az ház Sővény-
Dalá s z a lmával fedett meg levén Tapasztva és 

feiéritptt SzD • TTí“hTT 

? fejéríüen fehérítetlen; nealbit; ungebleicht. 
1576 : Wagion kez kezkenyeo, Egyk gallos giolch, 
másik feyíytlen wazon Sahos [Szamosfva K ; 
JHbK XVIII /7 . 11]. 

fejéritö 1. ? vmilyen vászonfehérítő-berendezés; 
un fel de instalaţie pentru albit; Art Bleich(en)-
vorrichtung. 1733: Hat darab Vászon a mint a 
Fejeritŏrŏl le vették [Marossztkirály A F ; Told. 
2]. 

2. ? vászonfehérítésre használt hely ; loc pentru 
albirea pînzei; Ort zum Bleichen. 1809—1815 : 
a Soos Doctor ur ugy nevezett Fejéritŏjén alol, 
az ott lévő nagy árok es szekér ut kŏzŏ t t [Dés 
EHA] . 

<>Hn. 1641: felső hatarban az Fejerjto alat el 
folio derék njarad uize mellet (k) [Jobbágyfva 
MT]. 1740: A Feiritöben (sz) (Csekelaka AF] . 
1767 a Fejérittŏ Gödör fejibe [Nagyernye MT]. 
1774: A Fejérittő oldalánál (sz) [Mezőveresegy-
háza SzD]. 1775: A Fejérittŏ oldal (sz) [Csapó 
K K ] . 1794: Fejeríttő [Dicsősztmárton]. 7807/ 
1832 : A Fejérittőnél vagyis a Gaz Völgyén (sz) 
[Csekelaka AF] . 1812: a Fejerittö hegyen (sz) 
[A. jár a TA] . 1834 : A Fejéritőnél (sz) [Csekelaka 
AF] . 1864 : Fejérittő (1) egy szép forrással [Seprőd 
M T ; Pesty, MgHnt 227b]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 
A hn-i adalékok minden valószínűséggel v á s z o n n e m f l -

e h é r í t ŏ h e l y r e vonatkozhatnak. — h. még fejMtős al. 

fejérítős vászonfehérítő hely ; loc pentru albirea 
pînzei; Ort zum Bleichen. Hn. 1680: A Fejéritŏs 
Arok mellet alol az uton (sz) [Oroszfája K ] . 1688 
Az feieritŏs árok mellett (sz) [uo.] 1754 A ' Feje-
ritős Gödörnél (sz) [Nagyernye MT]. 1771 : 'A 
Fejerittős gődőr (sz) [Körtvélyfája MT] 1797: 
A ' Fejerítős Dombon [M.lapád AF] . 1802: A 
Fejéritős gödörbe (sz) [Körtvélyfája MT]. 1850 u.: 
Feherittős (!) (sz) [Gernyeszeg MT]. 1852: A ' Fejé-
rittösbe (psző) [M.bagó AF]. 

A jelzet í élkiili adalékok az EHA-ból valók. 

fejéríttet fehérítést végeztet; a dispune să fie 
albit; bleichen lassen. 1678 Adtam fel az mi 
Kglmes Asszonyunk(na)k ŏ Naganak fejeritetlen 
vásznat, mellyet Ö Naga fejerittetni es mangul-
loltatni ismét le adott [Utl] . 

fejéríttetett meszeltetett; văruit; getüncht. 
1768 Vagyon egy . . . agyaggal mind két felől 
meg tapasztattott, és mészszel kivűl belől fejé-
ritettett, fenyőfa szarufákra szegezett közép szerű 
Sendeljekkel bé fedett épület [Backamadaras M T ; 
Ks 74/55 Conscr. 75]. 1783: Az Ház jo erős Tölgy 
fa Mester Gerendára s négy vékony Fiók Geren-
dákra rakott gyalulatlan fenyő Deszkákkal vagyon 
padolva, topaszos, kivül belől mészszel fejérítte-
tett, sövény oldala, csak alacson Ház . . . , padi-
mentoma Föld [Mocs K ; JHbK X X X I / 1 ] . 

fejérjárdovány szőlőfajta; o varietate de viţă 
de vie ; Traubenart. 1843 : Bakator . . . Lámpor 
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. . . Kövér ( Gohér:) Fejér Járdovány Vé-
konyhéju vagyis boros Fekete szőllő Ries-
ling [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

fejérkalászos búza grîu cu spice albe; Weizen 
mit weißer Áhre. 1765 adott el Enyeden Veres 
buzat Metr 80 Adott el Enyeden Fejer 
kalaszos, vagy Szörös búzát Metr. nro 74 [Told. 
21]. 

fejérkáposzta fehérkáposzta ; varză albă ; Weiß-
kraut. 1582 11 Aug(usti) weottem . . . fe-
yer kaboztat, hagymát, peterselymet, retket d. 
11 [ K v ; Szám. 3/V. 22 Lederer Mihály sp kezével]. 
1595 Boldis Jakabnetol veőttem soos kapoztat 
per f — d 60 . veottem feyer kapoztat per 
f - d 20 [Kv i.h. 6 /XVI . 68]. 1597 : Feier ka-
poztat hozattam ismeg f d 14 [Kv i.h. 7 /XII . 
128]. 

fejér-kék szürkéskék ; albastru-sur ; graublau. 
1602: Tanczos Benedek hideg kuty* zabad zekel 
hwti wtan wallia . . . Az my az sas János dolgát 
nezy, latam hogi Egi fekete kek giermek louat hoza 
onat el hederfaiarolb, de nem tugiuk honat | Az mi 
az dauit peter dolgát nezy latam hogi Egi feyer kek 
giermek lo wala nala de nem Jnet hazol wette 
hanem ot a ket faluban fogta wolt walamellikben 
meg [UszT. - aHidegkút U. bHéderfája K K ] . 
7606 ; Egi feier kek lo [i.h. 20/209]. 1627 Az méne-
seknek szamok. Feiêr kek eoreg kancza vemhes 
Nro 5. Almás kek kancza méddw Nro 2 . 
Szwrke kek kancza meddw Nro 2 [Rücs M T ; 
BLt 1 Inv.]. 1648 : kerezdzve(n) be hazahoz egy 
fejer kek monias louamot be keŏteŏtte(m) volt 
az állásért meghis fizettem, onnan(n) gonoszul 
veszet el [ K v ; T J k VIII /4. 282]. 1656 : (A) koczi 
ellŏt hat feier kek lo ualla [Csíkfva M T ; Wass. 
Nagy Giörgy (65) ns vall.]. 1673 gyermek Lovak 
. . 2 Deres, edgyike Fejer Deres 2 Fejer. 
1 Babos . . 2 vércse, edgyike heréletle(n). 16 
Fejer s Fejér kékek 2 Szűrkecske Szegek: 
2 Szegh ló. 1 Szepe [UtI]. 1757 Egi fejer kik 
hegyes szarvú kesej farku 4 esztendős* [Puszta-
sztmiklós T ; Berz. 3. 1/9. - *Ti. tehén]. 1761 
Fejér kék szőrű kózép szerű fenn allo bogár szarvú 
bornyuzo, őrőg Tehen [Branyicska H ; JHb 
X X X V / 3 9 . 18]. 

fejér-kékes szürkéskék; albastru sur; graublau. 
1838 (Vett) A j toni Teleki Károly 2 Okret fejer 
kékes Rf. 231 [Torda ; TVLt Közig. ir. 970]. 

fejérkenyér pîine albă; Weißbrot. 1586 : Ma-
gunknak Negi feier kenieret veotek f. 1. három 
keóz kenieret veottek - /61 [ K v ; Szám. 3 / X X I V . 
18—9]. 1588 Somborinak Thanachy Akaratyabol 
. . . Ebedre feyer kenyeret f. — d. 14. Dercze 
kenyeret f. - d . 14 [ K v ; i.h. 4/III. 1 4 - 5 ] . 
1750: General Purpurat eŏ Nsgának Egy fejér 
kenyeret d 24 . Egy Cseléd kenyeret d 3 Uj 
bort az Cselédek(ne)k justa 2 2 den. 20 General 
Auditor eŏ Nsgának Ebédre Egy fejér kenyeret d. 

24 Fél cseléd kenyeret d. 9 [ K v ; i.h. 69/XXV. 
7]. 1763: hallattam közönségesen az Fahib(an) aZ 

Aszszanyak között beszélleni; Bezzeg jol elt Ma-
nyika Juon a' Mezőségen ott ő mind fejé* 
kenyeret ett nem szorult volt alá való gabonara 
[ G á l f v a K K ; Mk V VII/1. 3 4 - 5 Csizmadia 
Szávuly (36) jb vall]. 1805 vittek el innét 
mosfalvarol Kolosvarra . . 6. Hat veka Cseled 
kenyernek való Búzát, Ket Vekat Fejer Kenyér-
nek [Szamosfva K ; BLt 12 Jos. Nagy (38) ns, tt 
vall.]. 

Szk: ~ áruló. 1824 Nemes Torda V á r o ^ 
Piaczán Azaknak az Árusaknak 's K e r e s k e d o t s -
kéknek Nevei, a'kik . tartoznak fizetni • • • 
Kun Arulo Sátorasak* . . Mindennapi K ö t é s i 
Páliinka árulok* Affélék kik tsak Szombaton 
árulnak*. . Fejér 's köz kenyér árulók* • •' 
Czipo s ü t ő k * . . Kaláts Perecz sütők* [Torda, 
TVLt 1826-1829 sztlan. - * Köv . a nevek és a 

taxaösszegek fels.] ~ sütő szita. 1675: ke 
szita fejér kenir suto kőz kenier sütő szita 
madaras MT Borb. II] . 

fejér-keszeg keszegfajta; ?săbioară; ?Weißfis0^ 
1632 : Egy Patakiok uagion melib(en) fejer keszeg 
és Rák Terem [Persány F ; UC 14/38 Urb. »J-

L. erre fejérhal 1. ah a jegyzetet. 

fejérkő 1576 wagion hath feyr keo JÇ* 
Ala walo [Szamosfva K ; J H b K XVIII /7 ^ 
1589 : Borbély zerzam . . . Egy skatulaba Gbc 

reogh feyer Egy valwetheo zek m i n d e n * * 
zamawal Lanczostul . . . Egy feyer keo Aky u^® 
Eer f. 3 [ K v ; KvLt Vegyes ir. 1/2. 7 1 - 2 ] . 

fejérköles 1. köles-szemgabona; mei ; ^J?fâ 
1679 : Fejer köles . . . Cub 132/2 . Veres 

Cub 11/1 [Uzdisztpéter K ; T L . Bajom* J* 
nos inv. 133—4]. 1729 az Hintó szinben ••• 
laltunk . . . Fejér kölest 4 szúszékban metr ** 
Veres kölest más szúszékba(n) metr 15 P“^î. , 
sztgyörgy M T ; Ks 2 3 / X X I I b ] . 1757 fejér 
Mtr 3 [Nagyercse MT ; Told. 18]. t 

2. kölesvetés; semănătură de mei ; i-
1679 Szent Peteren, az Templom Dombja -
ban vagyo(n) majorsag fejér köles [Uzdisztp* 
K ; TL. Bajomi János inv. 147]. 

stb. 
fejérkötés kb. (abrosz, párnahuzat, t**£JĂs0$) 

észéit összefogó) fehér h imzéses (v . ho rgoJa^ . részei t összefogó) 
s á v ; 

c i t umaciu^U; i c u c i m m « a c a V
v- ^ rate 

— . ; dungă/bandă brodată/croşetatăt în alb ^ 
ímeşte părţile feţei de masă, feţei de P J ^ ^ e i -
cămeşii etc . ; gehäkelter od. gestickter 
fen. der die Ränder der Tischdecke, des Hen*à > 
der Zieche zusammanhält. 1576: Wagion maas iW^ 
wal Ranczos feyr keotes a galera czendelen 
gyes a fodra mynd az wyan mind az g a " ^ ^ 
[Szamosfva K ; JHbK X V I I I / 7 . 7]. 1627 w 
Sahos Abrosz feyr szyl benne tt f. 1 d. . f 
Egy Sáhos Abrosz, feyr keőtes az k e o z e p m ^ 
1 d. 25. Egy Czinalatlan Sahos Abrosz tt t-
d. 90 [ K v ; R D L I. 132]. 1676 Egy Csomó re* j 
eflry csomo fejér kőtes. Egy darab kőteske t -
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JHb X X X I / 2 ] . 1735 Egy buja vászon Ing kett 
ujjai fejér kòtés benne [Sv ; Hr]. — L. még 
blondin-kötés al. 

fejérkötéses fehér-kötéssel díszített; împodobit 
cu broderie ín alb; mit weißem Bandstreifen gé-
ziért. 1751 Oltárra való mappa kettő feér kőtéses, 
egy Selemmel varrót [Kóród K K ; K s 20/X] . 

Szk: ~ elõruha kötény. 7628/7635; Egj fejer 
keoteses uekonj czjnadoff elo ruha, fekete seljem-
mel peremezett [Bodola Hsz ; BLt 5 Béldi Kelemen 
inv-3 * ~ vánkoshaj. 1629 Egy feyr keoteses 
giolcz vánkos haj ér. tt f. — d. 32 [ K v ; R D L I. 
143]. 

fejér lencse linte albă; Weißlinse. 1717 az 
Fejő- Lencsét meg kaszáltattuk fel gyüjtettettük 
de még eddig sok dolgaink(nak) miatta ki nem 
esepeltethettük [Buzásbocsárd A F ; B f R Lörinczi 
László lev.] | egy kòbòl féjer lencsét vettettem 
[uo.; BfR Sigmond János lev.]. 

fejér liliom feliérliliom-tő; crin a lb ; Weißlilie. 
1681; vagyon mégh à kertben Tárkony Tengeri 
szölöbokor veres es fejer; Isop fejer Liliom etc. 
[Vh; VhU 5 2 2 - 3 ] . 
. Sfck: ~ vize liliomfőzet. 1679 Kék lilium 

vize nro 1 Sarga viola vize nro 1. Kek Lilium 
vize nro 1. Fejér Liliom 2dik vize nro 1. 3dik vize 
nro l. Lómenta 2dik vize nro 6. Utifő 2dik vize 
nro 6 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 32]. 

'fjérliszt făină albă; Weißmehl. 1594 : Az Vár-
beli hazakban ualo Inuentarium . . . A z feier liztes 
házban . . . Fejer lizt uagjon cub. 1/2. Liztes hordo 
uagjon No. 8. Czipo hordo tekeneö No. 2 [Somlyó 
Sz; UC 78/7. 22, 2 6 - 7 ] . 1625 : Az Cancellarius eő 
Naga konihajara Attam Tarkont . . . d 2 Fe-
Jer Lisztett . . . d 6 [ K v ; i.h. 1 6 / X X X I V . 89]. 
1647 Negy sak keoz lizt No. 1. Fejer lizt Cub. 
mm. 4 [Drassó A F ; B K 48 F. 16]. 1685 : Szemelt 
Buza szemib(en) Cub 35//. Mosott Buza Cub. 
1 //- Rostalt szép buza Cub. 200// . Első Fejér 
Liszt Cub. 10/. Második Fejér Liszt Cub. 10// 
[Utl]. 1688: Egy u j sákban három véka fejér 
hszt. Más uj sákban k ŏ z liszt Cub 1 / / = [Kozmás 
Cs; Eszt. Inv. 4]. 

fejérlisztcs ház fehérliszttartó kamra ; cămară 
Pentru făină albă; Kammer für Weißmehl. 1594 
Az Várbeli hazakban ualo Inuentarium. Az wdvar-
birosaghoz ualo Belseö hazban . . . A z Keőzepseő 
házban Az liztes hazban . . . A z feier liztes 
házban . . . Fejer lizt uagjon cub. 1/2. Liztes hor-
dó uagjon No. 8. Czipo hordo tekeneö No. 2 
[Somlyó Sz ; UC 78/7. 22, 2 6 - 7 ] . 

leJéMynkatozás kb. vagdalásos fehér hímzés; 
broderie ín alb cu găuri; löchrige Weißstickerei. 
1803; két szélyböl öszve varrással ćgyb(en) fog-
lalt Len gyolts Abrosz szélin kŏrŭl két ujni Tot 
Tsipkével ékesítve melyen égy formájú jukatos 

f e j é r n e m ü 

varrással 's fejér jukatozással ötven őt virágok 
vagy(na)k [Ádámos K K ; Palotay 20]. 

fejérmáj hasnyálmirigy; pancreas; Bauchspei-
cheldriise. 1840 : minden nap egy morhát ki vág — 
esztendei fizetése 42 ft, minden marhától apadás 
titulussá alatt fel vétetik máj, lép, két vese, deák 
petsenye, fejér máj [ K v ; MészCLev.]. 

fejér mályva mályvarózsa; Althaea rosea (L.) 
Cav. ; nalbă de grădină; Pappelrose, Rosenmalve. 
1687 : Küldtünk Fejer málva gyökérré po-
rul. Székfű virág porra. Somkoró virág porra f. 
1//14 [Utl] . 

fejérmáz smalţ/glazură alb(ă) ; Weißschmelz/ 
glasur. 1735 Citatoria Relatoriambol világoson 
Constál, hogy engemet micsoda hallatlan mérges 
meg étetésre valo materiakkal, ugy mint Fejer 
mázzal, egér kővel eleitől fogva kívánt elveszteni 
és meg ölni aminthogy mégis étetett [Dés; 
Jk]. 

fejérmázas fehérmázzal bevont ; smălţuit ín alb, 
acoperit cu smalţ alb; mit Weißglasur überzogen. 
1789 ; Nagyobbés (!) kissebb fejér Mázos Cserép 
Fictilek Nro 130 Rf. 2. xr 10 [Mv ; Ap. 8 
Conscr]. 

fejérmázú fehérmázas; cu smalţ a lb ; smălţuit 
ín alb; weißglasiert. 1810 : a' nappali ház . . . 
Vagyon benne égy fejér mázu kerek czilinder for-
májú párkányos ujj modi Czifraságu magos, kivűl 
fűtő kemencze fejér kerek gomb a tetején [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 40]. 

fejérmész calcar, var ; Kaik. 1585: vettúnk 
feyer meszet egy zekerel p(ro) f 2 d 50 . . . 
wettúnk ismegh egy zeker meszet az varfalwiaktol* 
p(ro) f 2 d — ket Embernek akik a meszet 
megh oltotak es wiszet hordotak attunk f 0 d 14 
[ K v ; Szám. 3 / X I X . 33. - • Várfva (TA) mész-
égetőitől)]. 1597 Hogy az deákok In principio 
february Jgen meg gywltenek wala, kelletet ket 
puzta kamarat azoknak fel kezitenúnk azoknak 
feyriteny zwksegere vettunk 4 veder feyr mezet 
p(er) f —/20 Hogi meg mezeltek fizetünk f —/10 
[ K v ; i.h. 7/III. 22]. 1837 20 Cseber porondos 
mész 2 1/2 Cseber fejér mész [Kv ; Pk 4]. 

fejér-munka fehérbádogozás; muncă cu tablă 
albă; Weißblecharbeit. 1750 k. : A Tőlcséresek 
fejjér munkájok pro limitatione a helységbeli 
Magistratusoknak subjudicialtatnak [HSzj tölcsé-
res al.]. 

fejérnemű alsónemű /ruha; lenjerie de corp ; 
Unterwäsche. 1724 ugj perlettéké mint a ' kire 
bono, et qvasi optimo iure mentenek volna által 
mind a' két féle jok, tudniillik ház, szőlők, szántó 
földek, rétek, argenteriák, fejérnéműk, és egjéb 
portékák? [Ne; DobLev. 1/106. lb. - Ugyanaz 
1725-ből: i.h. 1/113]. 1735: Tudom hogj többire 

. . Lonán vagj egjéb Joszágiban tartotta . . 
Teleki Pál Ur(am) Teleki Sámuel Urat, mint egj 
Groff Gyermekét szokták interteneálni . . . fejér 
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neművel tisztessegesen tartatott [Kendüóna SzD; 
TK1 Jos. Cseh de Akna (40) nb vall.]. 1754 ; 
ha minden fejérneműit . . . szép szerint ki nem 
adgja, . . . szállását invadalják [Gernyeszeg M T ; 
TGsz 33]. 1787 : Gúnyák, Fejér Néműk Egy régi 
diófa festekű Ládába [Mv; MvLev. Vadadi hagy. 
2]. 1790 A fejér néműket . . . Kováts Nagy 
Márton rakta égy záratlan ládába [Mv; i.h. 
Cimbalmos Ferencné hagy. 3]. 1794 : Fejér Ne-
műt Mangallo Tölgy és Fenyő Deszkából valo 
[Nagyfalu Sz; CU]. 1810 Mindenféle halálomkor 
talaltato fejérnemuim ingeim Labravaloim Seb 
keszkenői(m) nyakravaloim és lájbliim elé járó 
mindennapi kŏntősseimet a' régi modi aranyos 
ezüstöseimen kivŭl hagyom Tsia Joseffnek [Héder-
fája K K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel végr.]. 

Szk s ~ bonum fehérnemű-holmi/portéka. 1708/ 
1719 : adá . Segesvárt levő ŏrŏg fehér fekűvŏ 
ladaját, egész benne tele levő fejér nemű bonumok-
kal, abraszakkal, kendőkkel, lepedőkkel s egyéb kű-
lőmb kűlömbféle Öltözetekkel edgyŭtt [Tarcsafva 
U ; Pf ] * ~ egyetmás 'ua'. 1718: Két Lo terű 
fejér némŭ egjetmast hozának [Siménfva U ; 
Pf]. 1735 ö ltöző edgyetmási iránt azt mondom 

az edgyikbena hol mi récék és fejérnemű 
edgyetmások vadnak [Gálfva M T ; Sár. — aTi. 
ládában]. 7748 elég fejér némŭ edgyetmás 
van [Torda; Borb.] Xr ~ gúnya alsónemű/ruha. 
1724 : Praetendál az A feles és szép fejér nemű 
gúnyát, Ón tálakat, réz medenczétis, és egjéb 
házi portékákat . . . , Seljem szoknyát mellyekis az 
két neveletlen árva tartására putáltattak [DobLev. 
1/109] ~ mángorló. 1794: Egy roszsz Fejér-
némű mangorlo [Zentelke K ; CU]. 1835 A' 
Hintó Szinben Eg j fejérnémű Mangorlo [F. 
zsuk; SLt Vegyes perir.] * ~ portéka. 1720 
Minden házi Fejér némü jelenvaló portékát há-
rom felé osztanának e ŏ kegyelmek között, u : m : 
tsinált Fejër némŭ portékát, és Fonalat [Szotyor 
Hsz ; Borb. I I ] . 1749: ezen Eklanak feles 
fejernemű portékái tanáltatnak, mellyekre mind az 
Eklának szükségé nincsen, és csak magakban 
emésztőd(ne)k [Nagyborosnyó Hsz ; SVJk] Xr 
~ ruha. 1606 A z Aníamot az Vristen el vette, 
. . ha valamy feyer nemy rúhaia pozto ruhaya 
Auagy penze maradott, ez Alperes Angio(m)nal 
maratt, Annakis az felet keuano(m) meg de errólis 
hittel adgion Zamot azt keuano(m) [UszT 20/175]. 
1607 : Az mikor Apamek Zoratnet (I) kj hazasita 
(így I) tudo(m) azt hogj megh feier nemw ruhát 
teritettek vala kj de immár Ne(m) tudom ha Magae-
bol hazasitottaké kj vagj mint [Mv; MvLt 291. 
437a]. 1735 Fejernemű ruhákat és Házbeli por-
tékákat nékem ki adni nem akar [Dés ; Jk]. 
1758 1 Szekrény ínelyekb(en) (így I) volt kilencz 
darab fejérnémű ruha, egy ruha harisnya [Sár. 
Néhai Mátyus alias Kotsis János jb hagy.] Xr 
~ tartani való láda. 1823 : Csizmadia láda formára, 
fenyő fából, vastag fejér némű tartani való láda 
[LLt Csáky-per 601. L. 1] * ~ vászon. 1763 
elég fejér nemű vászony volt házoknál [Nyárád-
sztlászló M T ; Sár.]. 

fejérnép fehér/nőszemély, vászoncseléd; femeie, 
Frauenzimmer. XVIII. sz. köz.: Ha bémégy ® 
Libertinus* házába, puszta asztalt találsz, a' ken®> 
szegen fejszét, kenderből ostort Ha a’ fejér 
népe Bútsura, vagy városba mégyen, vezetéken 
hordozza a' Sarját mint az ökör bŏr olya*1 

vastag a' talpa bőre, mert három esztendeigis meg" 
éri egy pár Saruval [Ks 21. X V . 43. - ftSzékeiy 
lib.]. 1759 Azon Fejérnép forditottae fel az szok-
nyáját . . . vervén az alfelit mint az Czigáiū^ 
szokták tselekedni . ? [Altorja Hsz ; HSžjPJ-
1782 : a mikkel egj Fejér nép Szokott kereskedői-
mindennel igyekezett kereskedni [Mv ; DLev. • 
X X X V I ] . 7802 A midőn a Szattlernét verte 
lucio akkor az ott jelen valo Dragonyos Káplár tló-
gatta le Deluciot, hogy az nem Emberséges Męste 
Emberhez illik egy Fejér Népet megverni 
Ks 115 Vegyes ir.]. 7802/7876 Bajka Susáö^ 
Bitangja vagyon és rosz erköltsü Fejér nép [P® 
nok Hsz ; K p IV. 317 Szabó Elek özvegye ^ 
Rebeka (45) vall.]. 1806 : égy néhányon fejér n* 
pekűl — őszve voltak Csoportozva [Dés; Vj? 
250/1808]. 1820 a ' Néhai Báró Ur . . még h a l ^ 
előtt egy kévéssel igy szollá hozzám: tőllem az & 
el tőit, Sajnállom a' Szegény Feleségemet azért ^ 
Gyermekért is, nem tudom mit tsinál, m e î î * -
boldogtalan Fejér nép egyedül [Aranyosrákos T ; 
JHb F. 48 Gál Juliánná (24) „ f ő z ő " vall./. t***' 
Csernátoni Sámuel Uram uton útfélen • . 
támadgya a Fejérnépeket, és a roszra kinszer 
[Radnótfája M T ; TLt Praes. ir. 65/827hez $ z e X% 
Parasztiva (30) férjes asszony vall.]. — I " 01 

RettE 94. {éIe 

Szk : ~ bunda női bunda. 1817: Egy 
Matéria Nyestes Fejérnép Bunda Rfl. 40 P ^ 
MvLev. 4 Simonffi Zsuzsanna hagy.] Xr ^ aoSs 
ma női csizma. 1819 Egy Fejérnépnek valo 
sorku Csizmának meg készíttésivel el telik 1 
nap meg készíttése 3 Rf. NB. Ha c s o s z o g ó 
Fejérnép csizma lenne ís éppen anyi a' 
is vele, annál fogva árra is annyi [TVLt Bír69ŢAl. 
ir. sztlan]. 1840 u. ket pár úlj Kordován^ fej*ſ 
xx. o A u a u j . f o f i / (*. & c b p a i u i j i w x u w T / ^ r f j j 
nép csizmát mely kóstált hat forint 
karajtzárt raboltak el tőllem [Torda; 
Xr ~ gyapotstrimfli női gyapotharisnya. 1 
Három pár fejérnép gyapott strimpli [ G i d ó f v a . ^ 
HSzjP] * ~ ing női ing. 1816 : Aszszonyi & & 
ing 4 14 Rf Más fejér nép ing 4 . • • i 
20 xr [ K v ; Born. IV/41]. 1829 : Vagyon 8. 
nép ing ingajastol 16. Rf [ K v h ; HSzjP]. ^ 
vagyon 8 fejérnép ing 4 ing ajal 10 Rf [ S z e n t k a * 
Hsz ; i.h.]. 1850: hat fejérnép ingek i ög f j ^ i 
11 fl. 10 kr [Kiskászon Cs ; i.h.] Xr ~ W ^o 
arckép. 1801 : Edgy Fejér nép kép . f>alra 
[Mv; MvLev. 1 Tóbiás Antal hagy.] Xr ~ 
tyü női kesztyű. 1834 : Egy fejér moor őv 
Habos veres Sujtásos széles pántlika öv • • 
pár kurta fejérnép kesztyű [TLt Praes. i ſ ' itffc 
Özv. br. Kemény Simonné elveszett ingóság ^ 
lajstr.] Xr ~ köntös női felsőruha. 782'; ^ 
Fejér nép Kóntős tartó festetlen záros almán0 ^ ; 
fiokostol [Fugád A F ; H G . Mara lev.]. 
Fejér nép Köntösök . . . E g y fekete tafota 
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nyeg, vagy is Palást [ K v ; Pk 3] * ~ lajbi 
női mellény. 1817 Egy virágos Sellyem, más 
fejér Pikét, és égy kartan fejérnép kurta Lájbik 
Rfl 6 | Egy hitvány Poszto kis Fejérnép Lájbi xr 
15 [Mv; MvLev. Simonffi Zsuzsanna hagy. 3]. 
1824 Vagyon 4 Sellyem fejérnép kis Lájbi 
2®. Rfr [Kanta Hsz; HSzjP] ~ szabó női 
szabó. 1834 kolosvári Civis és fejérnép szabó 
Scliütz Josef [SL] * ~ személy nőszemély. 1818 : 
akár kitsoda, és mitsoda Fejérnép személly [M. 
fráta K ; EMLt] ~ tag női tag. 1873 : egyhá-
zunk egyik fejérnép tagja Nagy Rozáli, a b.o. 
J}udai ev. ref. templomunk számára ajándékozott 
2 ^ két db szépen, díszesen bekötött és tokkal 
ellátott énekes könyvet [Burjánosóbudaa RAk. 

aKésőbb Bodonkút K ] ~ topánka női ci-
Pö. 1839 ICremmer Mária . viselt fekete 
kepperből készült fejérnép topánkát [DLt 232 
nyomt. ki] ~ vetkező 1824 egy Szem 
Klarisotska Silkrotbol készült baltátska Fejérnép 
vétkezőhez tartazo Kigyo lábakan állo két ezüst 
Poharatska B.B.R. betűkkel jegyezve [Fugád A F ; 

fejérnépes nőies; feminin, femeiesc; frauenhaft, 
*eiblich. 1837 Berlútz Tliódór . . . beszédje va-
lami fejérnépes akadozó gyengehangú [DLt 75 
nyomt. kl]. 

fejéntépi női ; de femeie, femeiesc; Frauen-, 
Weiber-. 1829 A ' robottán fejűi való Fejer népi 
munka olly sok és terhes hogy nem győzhetik 
U'.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

'ejérnyŭi ? angóranyúlbőr; piele de iepure de 
^ngora; Angorakaninchenfell. 1809 : a Groff ka-
Pnttyának fejér Nyúllal való bérelése a Szőts 
Munkává! edgy üt 17 Rf [Kv T K h f ] . 

fcjérón cin ; cositor ; Zinn. 1519 Item eodem die 
P uinbum et stannum wlgo feyer on ad ipsas fe-
nestras necessarium emi fl. II [Vh ; MNy X X X I , 
^ 5 - 6 ] . 1585 10 Nouembr(is). Attunk a Teolche-
^esnek az Ablakhoz onnat 42 fontot, fonttia p(er) 

5. tezzen az arra . . f. 2 d. 10. Feyer onert 
p?ttúnk d 25 [ K v ; Szám. 3 /XIV . 33]. 1594: 

ejer on egj thűret No. 1. fekethe on ugjan ket 
\ablaual No. 2 [Somlyó Sz ; UC 78/7. 23]. 1669 
fejer On Ur 3. Fekete On de elegyes Ur. 8 [Fog. ; 
uţ l ] . 1687 l m az Templomra fekete onnot kűltem 
*ejer ónra ne kölesünk [Beszt.; Ap. 6. Káinoki 
Sámuel feleségéhez, Lázár Erzsébethez]. 1700 

kor az Zoányiak I(ste)nhez való buzgosságokbul 
az Harangot öregbítettek volna. A(nno) 1699-ben 

ket On kannát es egy On Pohárt az Harangban 
ontették, mert fejér onát nem kaphattak [Zovány 
5>z; SzVjk 54]. 1714 : Körtvélj fabul való s feketére 
estett kisseb Almariom, eziistel boritott Vasas 
iileivel, 7 fejér onbul való meg ezűstezett, s figu-

rákkal ékesített fiokok(k)al egjütt fl . Hung. 26 
^sz/Pog. : R^kLt II. Apafi Mihály hagy.] . 1736 k.: 

z nagy uraknak pompára veres zöld szironynyal 
varrott bagaria hámjok volt, azon nagy fejér 

fejérruha 

ónnal megónazott csattok [MetTr 367]. 1769 : 
Idegen kŭlsŏ országokrol Fejér onot bé hozni 
Confiscátio büntetése alat bé hozni* nem szabad 
[UszLt X I I I . 97. - a í g y ! ] . 1807 adatott 1 1/2 
font fekete onat 54 xr. 1/4 font fejér onat 30 xr 
[Déva; Ks 120. 2/3]. 

fejérpánkó fánk; gogoaşă; Pfannkuchen, Kra-
pfen. 1625 1 Tal Etek Fejer Panko, vajatt hozza 
E y t t : 1 . . . d 26 Tiűk moniatt hozza d 8 
[Kv Szám. 1 6 / X X X I V . 240]. 

fejérpecsenye fehérpecsenye; carne/friptură al-
b ă ; Weißbraten. 1588 21. 7br(is) Egy fel sal 
pechyeniet, es egy feyer pechieniet d. 24 [ K v ; 
Szám. 4/1. 39]. 1591 : 3 Augusti. Farkas deak 
Debrecenj liar(minca)dos volt itt kwldeott neky 
B. Vram . 1 feyer pechenyet f — d 8 [ K v ; 
i.h. 5 /X . 26]. 1680 k. : vittek . . . Tar pecsenyet 
ketőt nro 2. Fejer pecsenyet ketőt nro. 2. Tajték 
pecsenyet nro. 2. Czom pecsenyet nro 1. Bel pe-
csenyet nro 2 [UtI]. 

fejérpénz ezüstpénz; monedă de argint; Sil-
bergeld. 1591 Az Ado Zedeo uraim az menny 
pinzt kezemheoz attak Safarsagomban feyer 
pinzt f 50 [Kv Szám. 5 /X . 2]. 1725 G(ene)r(a)lis 
Preceptor Nemzetes Brullyai György vr(am) e ŏ 
kglme . . . olljan időben fungált a mely terhes idŏ 
volt, hol a pinznek valóra le szállítása, hol fel 
hágása, hol fejir pinz hol réz pinz folyt [Ne ; Dob-
Le v. 1/ 121]. 7732 Aszt hallottam Ersoktol akkori 
Frajtol, mostani Mogjorosi Beniaminnétol hogy e -
czaka a bőrős ládájából a Mlgs Aszszony(na)k az 
Mlgs Aszszony ket léányi a’ költő penzit kotor-
tak, Sőt magamis láttám hogi a Sok aranyot es 
feyer pénzt osztottak az asztalon [Szászvesszős K K ; 
Szentk.]. 1764 Nobilis Laurentius Szabó de 
Kézdi Ali Torja, pro nunc Ecclesiae Romano Catho-
licae Tamasfalviensis Cantor, Annorum circiter 62. 
fatetur . láttam hogy aranyatis fejér pénztis 
adott, de menyiből állott nem ügyeltem [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 1774 A ' Pénz(ne)k nagyobb része 
fejér Pénz lészen [Sziget*; TLt Szigeti József 
kezével. — *Mm]. 1794 : Elisabeta Gáspár con-
sors Samuelis Intze Militis Pedestris ordinis (67) 

a egy Nagy Ládából a fejér Pénzt marokkal 
szedé ki Csiszér Lászlóné Asz(szony) [Eresztevény 
Hsz ; HSzjP. »Fatetur]. 

fejérróka ezüstróka; vulpe argintie; Silberfuchs. 
1800 Egy kökörtsin Szinű Atlatzból, fehér róká-
val prémzett téli Szalup [LLt]. 

fejérroha (fehér) vászonnemű; lenjerie de pînză 
albă; Weißwäsche. 1572 Zabo Gasparne Anna 
Azt vallia hogy Eo Nem twgia sem penzet sem 
Aranyat my volt Bonchoknénak . . . , latta hogy 
feyer Rwhaya zepen volt [ K v ; TJk III /3 . 42]. 
1595 fejer rúhakotis oda vitt mi(n)deneket So-
falúarol* az Árnak hazatol, Azokot(is) megh keua-
no(m) az Aruaknak [UszT 10/10. — *A. v . F. 
sófva U]. 1611 : Keouetkeznek az Feyr Ruhaknak* 

51 — Erdélyi magyar szótörténeti tér III. 
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zamaj Ferkeö rezere [ K v ; R D L I. 88. — »Értsd: 
ágynemű és asztalnemű]. 7628/7634 ; Feier ruhák, 
Abrozok Egj sarga òregh rákot ladaban [Bodola 
H s z ; BLt 5 Béldi Kelemen inv. A fels-ban abro-
szok és keszkenők]. 7639 Feyr Rohabul Jutót 
Katanak [ K v ; PfM]. 7656 Feher ruhák. Abrosz 
vagyon hát, harma portaj veres fonállal szeőtt az 
keornyületi, az 4dik, kek fonallal rosason varrott, 
az Eótődik czillagosan viragokra [Doboka; Mk 
Inv. 2]. 7673 Fejer ruhák. Két lepedőbe való 
iras utan arannyas elegjes, seljemmel varrat him. 
Ugjan ahoz való egj fel vánkos hej . . . Eg j vánkos 
héjba való kék selyemmel varrat három darab 
him [Marossztkirály A F ; ! IB] . 7694 En Uzoni 
Mihally Deak, es Kőkősi Foszto Balint, ki menven 
az Nemes szek Deliberatuma szerent, Nemzetes 
Szekely Boldisar Ur(am) Sepsi Szek(ne)k Vice 
Kirally Biraya Authoralva(n) mú mellenk Bedő-
házi Istvánt Killyeni mester Ura(m)ot az vegre 
hogy az Killyeni Judit részire iutot gabona, fejer 
ruha, fa eszköz es minden nemű bonumit mellyek 
az Tutrix Bora György Papné Aszszonyom kézinél 
vadnak, megh bŏczűllenok [Kilyén Hsz ; BLt 4]. 
7706 ; Az fejer Gúnyáról. Elsőbben az fejer ruhákból 

felét kj adtuk Jankónak [Kv Pk 6]. 7737 
nem győzvén eő Nga annak utánnais fejér ruhával 
[Szentlélek H s z ; HSzjP] . 1748 láttam . . fejér 

ruhákot [Torda; Borb.]. 1777 Fejér Ruhák és 
kötése Öltözők . Fel keléskor kivántato kantus 
[Nsz; JHbB 406 gr. Bethlen Rozália keh]. 

fejérruhanemű (fehér)vászonnemű ; lenjeriej de 
pinză albă; Weißwäsche. 1604 Zent Jakab nap 
tayat valamire való gondoltaban Jeot ez Alperes 
hazamra, . . . az meg newezet hazamtol chyreom-
beol vitte el byzonyos ruhazatimoth, vgy mint 
parna heyakot kendeókeot es egieb affele feyer 
ruha nemyt . azokotis hatalmasul vitte el 
[UszT 18/15]. 1652 Zalanczi Istuanne Azzo-
nyom Az meli bonumokat Res mobiliseket, 
ugj mint Eólteozetet es fejer ruha Ntmwt ad 
eó kgme szerelmes leaniaual Zalanczi Anna 
Azzonyal mostani ki hazasi†asahoz, Annak Re-
gestuma ig}- keóvetkezik [Mihályivá NK ; JHb 
XXII /41 kel.]. 1658 Vagyon Igen szép Ruha-
nemvis* Ezeken kećvúl az menye fejer ruha 
Nemeő talaltatik, oszszak fel egy mas kòzòt 
az haro(m) gyermekim [Mv ; Nagy Szabó Ferenc 
végr. — a Köv. a fels.]. 1694 Az Fejér ruha-
nemű edgyetmasok(na)k bötsűje . . mellyek az 
őreg ládába(n) volta(na)ka [Kilyén Hsz ; BLt 
4. — a Köv. a becslés részletezése]. 

fejérruhás láda fehérruhatartó láda; ladă pentru 
lenjerie ; Kiste für Weißwäsche. 1688 Vagyon az 
Beszterczey Bottban Illyen Ladak (!) . . . Kőntősős 
Lada Fejér Ruhás Láda. Kőntőssők is vad-
nak benne [Beszt. ; Ks S. Mise. 27]. 1696 : 
borsolo láda egj , egj fejér ruhás láda [ K v ; LLt 
Fasc. 146]. 1768 : Egy kőntősős lapos bőrös Láda 

. . Kissebb zöld Fejérruhás Láda [Császári 
S z D ; Wass. gr. Wass .Ágnes kel.]. 

fejérinházat fehérvászonnemű ; lenjerie de p ^ 
albă; Weißwäsche. 1610 Agy zerzambol e* 
Feyr Rúhazotbol | Feyr Ruhazotbol Egj u£re 

Apro rosas negj nwsteös derekalj haj viselt ' 
R D L I. 6]. 1630 Az Annia . . . Bozedi Fere*<£ 
nek az ruha nemű eölteòzetnek, az fejet 
ruhazatnak felet Bozedi Ferencznek hágja, f*e 

az leanianak [Mv; MvLt. 290. 211a]. 1W 
Fejer ruhazatnak es agy szerszamnak szama P^ ' 
R D L I. 105]. 1659 : Keouetkezik Jánosnak ^ 
Feier Ruhazatia Egy feier kender szal abro* 
er f. —/80 egy viselt veres veszes (!) bv* 
dozot abrosz er f. /40 . . . egy szeŏsz fel **** 
lepedeŏ er f. /50 . . . fel derekaly vereses Çz ^ 
viselt er f. /20 . . . Egy vereses feŏual hai jo ^ 
f. 1. /— egy kekes szeŏr feual hai jo er : 
/— mas egy viselt kopot kekes feoual 
er f. — /40 . . . egy veres veszes szeósz keö 
er f. —/20 [Kv R D L I. 143]. 

fejér-sárga világossárga; galben deschisî * 
lb. 170811755 két kék fejér szironyok, % gelb. 1708/1755 

darab fejér sárga szirony [Altorja Hsz T h s ^ -

fejérség 1. fehérség; albeaţă, culoare 
weiße Farbe. 1558 k. Meg toltod az teg^ 
es tapazd be Jol es, hogy az tegelbe, 
tatoth agy onekye elozor lassú twzeth, 
vtanna Nagióbich ( ! ) 'meg , hogy az allatn jj 
oluagion es az Meg oluadoth allatoth os<ŭ 
az v a z z o m o r l o b a n az k o z o l a y b a n es laeb ej 
da la tos fe iersegeth M e l l y e t h soha az Mater1 

n e m v e z t i h [ N s z ; M K s z 1896. 284 ] . à^ 
2. f ehé r f o l t ; p a t ă a l b ă ; w e i ß e r Fleck. 7 /

 s 

Fekete Szőrűft, melynek a Farka tővin egy ^ 
Fejerség laczik a Homlokán egy TalJernyi Cs j 
Anglus faj belyegetlen 1 [Branyicska Hí J j, 
X X X V / 3 9 . 15. - aTi. csikó]. 1821 : é& JLfr 
tásban 14 medve jő t ki vagy 6 Sebet 
de el ment kettő égy égy lövésre el eset, a baj^-^i 
égy őlvés nyakú s fejér szűgyŭ homlokán ſet-
fejerség volt egyébb aránt Tiszta fekete de ^ 
tenetes Nagy állat volt directe rám ĵ jt ^ t 
meg veszet álapattyáb(an) [A.porumbák 
Kállay János Rettegi Sándorhoz]. 1849: F f * ^ 
szürke kancza, homlokán fejérség [HS^J 
feketésszürke ah]. 1852 : a lo . . gíríntzin 
kis fejérség volt ſDés; D L t 1066]. 
flUN*** de 

fejérségű. Csak jelzős szk-ban: fehérség^ 
culoare albă; von weißer Farbe. 1758 : ^Ė 
Galamb szín forma fejérségű Sellyem ^ poU' 
téria Szoknya, harmad fél fertály igen 
tespant forma Szélyes arany kötés rajta, 
való vállával edjűtt [Nsz; TSb 21]. 

1ôSō'ă 

fejérsó kősó ; sare gemă ; SteinsaJz. 
Egy zep vyzet Chinalny vas Aranyazny 
három lot vizet, 2 lot timsot, 1 peseta 
mot, 1 peseta aury pigmentomot, 1 P e s l-joí11 

pant. Azt törd iol egyben, az vtan vegy J? 
peseta borköuet es 3 peseta feier .soot, Tör 
tan egyben [Nsz; MKsz 1896. 369]. 1679' * 
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Sobul csinált gyertja tartó, egyik lába el tőrőtt 
nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 

fejér-som bújom szőlőfajta; varietate de viţă 
de vie; Art Traube. 1843 Piros dinka Fe-
jér Sombajom [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

fojór-sóskáposzta feliér-savanyúkáposzta; varză 
albă murată; weißes Sauerkraut. 1585 125. 
fö Sŏr káposztát wotte(m) f. 1 d. — feier 
sos kapoztat . . d. 3 kek kapoztat d. 25 
[Kv; Szám. 3 /XVIII . 29b]. 

fejérsütő I. mn fehérkenyérsütő; pentru făcu-
tul/coptul de pîini albe; zum Weißbrotbacken 
dienend. Szk : ~ tekenõcske. 1776 ezen Pinczé-
ben vagyon . . . két csebrecske Cir. egy egy ved-
resek egy fejér Sŭtŏ Tekenocske, egy kőz Czipo 
Sŭtŏ Tekenő egy más Csonka Tekenő [Mező-
méhes T A ; Wass]. 

M. fn fehérkenyérsütő pék; brutar care face 
Phne albă; Weißbrotbäcker. 7674 Szalonna 
erogatioia . . . Fejér Sütőknek egy hetre font 
1 [Fog.; utl]. 7677 Ui bor . . . Aiton állóknak 
Just 3. Feier sütőknek Just 3 [Utl] . 

fojérszafír-gyűrű fehérzafír-köves gyűrű; inel 
cu safir alb; Ring mit Weißsaphir. 1628/1635 
Egi fekete barsoni tokban uagjon 12 gjwrw hoc 
modo Ket egj forma fejer zomanczos gemant 
gjwrw. Egj zomancz nelkul ualo tabla gemant 
gjwrw. Ket óregh fekete zomanczos fejer safir 
gjwrw [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.]. 

tejérszeg 1. világosbarna; cafeniu deschis ; 
leUbraun. 7747 Vaszilia . fekete bajuszu 
barna szeg ábrázatú vala kisded rend ember, 
az másik pedig fejér szeg ábrázatú, sárga forma 
bajuszu [Alparét SzD; Ks 27. X V I I b ] . 1782 
egyik fia 

magos, a' másik tőrpéb, ábrázattyában 
mmîő helyes fejér szeg légin [Esztelnek Hsz; 
HSzjP]. 1S32 : Pás Vaszilie fejérszeg sovány 
hoszszukó ábrázatú [DLT 547 nyomt. kl]. 2. szőke; blond; blond. 1802: Bende Márton 

fejér szeg rövid hajú [DLt nyomt. kl]. 

tejérszegszőke gesztenyeszín, világosbarnába haj-
io szőke; castaniu; kastanienbraun. 1747 Pap 
Mihály nevű katona fejérszeg Szőke, vastag sárga 
oajuszszu, bé font hajjal, katonás szederjes kön-
tösbe hosz(sz)u veres kalpagban, fegyveresen jo 
Faripán mint katona kevés ideig nállom mula-
tott, innen osztan viszszá szándekozot ă Nagy 
Kajoni Attyafiaihoza [Csicsópoján S z D ; Ks 27. 
KVIL - *így I]. 

fejérszemély nőszemély, asszonynép vászoncse-
ed; femeie; Frauenzimmer, Weibsperson. 1832 

a kotsiba két uri fejér személyek ültenek [Dés; 
u Lt 574]. 1835 Fejér személy, s Gyerekek is 
felesleges számmal voltak [KLev.]. 

fejćrszepe fehér foltos/szeplős; cu pete albe, 
pistrui; sommersprossig. 1680 Egy fejér szepe 
eorőgh kancza [Radnót K K ; Utl] . 1689 Sze-
keres lovak Rusori Thamás fekete serenyŭ 
farkú fakó lovai nro 6. Latzai Thodor fekete 
serenyŭ farkú fakó lovai nro 6 . . . Posontai János 
elegyes lovai nro 6 Leszai Balas fejér szepe 
lovai nro 6 [Utl]. 1692 őregh kancza szepe 
szürke, serenye farka szürke, bellyeges . . . őregh 
kancza fejer szepe serenye farka fekete, bellyeges 
[Mezőbodon T A ; BK Inv. 17]. 

A jel-re nézve 1. MPászt. 342, 352. 

fejérszilva prună albă; Weißpflaume. 1633: 
az mikor Vagasi Jstua(n) megh szegòdek azzal 
az Czauasi leannikaual, eztendeig szegòdek megh 
uelle, es keóz igler szokniat igirt uala neki, az 
szegeódczeg penig st Leórincz nap uta(n) uala 
ket hettel, akkor az mikor jmmar, az fejer sylua 
erik uala [Mv; MvLt 290. 132a]. 1796 : A Ta-
vaszan mindenféle Gyŭmŏlts termő Fák elég 
virágosak voltanak de még is annyi Gyŭmölts 
a menyihez reménseg volt nem lesz, Alma, körtvé 
inkább meg maradót de a Fejér szilva és Cseres-
nye majd mind el hullatt [Szilágycseh; IB. Fo-
garasi István lev.]. 1797 A Fejér Szilvát most 
a mult héten kezdettük Szedni a Czigányokkal 
de felesen és Apro is lévén szörnyű Szaporátlan 
a Szedese 120 vekat szedettem fel [uo. ; i.h.]. 

A címszóbeli szó alkalmasint arra a szilvafajtára vonat-
kozik, amelyet Közép-Erdélyben a köznyelvben sdrgaszilvâ-
nak, nyj-i szinten pedig így és fososszilvdnak. is neveznek. 

fejérszilvafa fehérszilvát termő fa ; prun care 
face prune albe; Weißpflaumenbaum. 1621 ada 
egi puzta haz helliet mostan pedigh semj 
giwmeolch fa ninch raita ualamj hituan feier 
szilua fanal egieb, de ha Both János Pap epeth 
ualamj giwmeolch fakat beocliiwre ualok legie-
nek [Burjánosóbuda*; JHbK XXII /29 . - k é -
sőbb : Bodonkút K] . 1811 Beszterczei, Kövér 
és Fejér Szilva fák [Szamosfva K ; H G Conscr. 
328]. 1813 A ' Kertben vágynák még 
szép termő Fejér, Húsos vagy Kövér, és Besz-
tertzei szilva fák is, ugy szintén Hójagos és más 
féle Medgy Fák is felesen, ugy veres szőllő Fák 
is a veteményes Táblák kőrűl [Koronka M T ; 
Told. 18]. 1831 : a’ Besztertze szilvafákon nemis 
volt termés, tsak a' fejér szilvafákon [Aranyos-
rákos T A ; Pk 7]. 

fejérszilva-termő. E szk-ban; ín această cons-
trucţie; in dieser Wortkonstruktion ~ fa prune 
care face prune albe; Weißpflaumebaum. 1667: 
Ha azt tudode azon szeoleonek végib(en) hogy 
egy fejér szilva termeo fa leott volna [Kv ; R D L 
I. 148d vk]. 

fejérszőke fehéres/világos szőrű; cu păr albi-
cios/deschis; weißlich/hellhaarig. 1634 megh e-
legjte Negy Borjukkal ugy mint egy Barna, mas 
egy fejer szeoke, Harmad egi fejer Belez Monjas 
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es egy fekete Vnecz taualy Nyarj borjukkal [Job-
bágyivá MT ; Bál. 1]. 1648 ueszet uolt neke(m) 
2 fejir szőke Ökröm el kolosuarmegieben Kis 
Nyúláson [ K v ; TJk VIII /4. 285]. 1656 Vagio(n). 
egy szőke barna bika, most megyen ŏtőd fűre 
Hat borius Tehen Nro 6. 1. Veres barna, 2 Szőke 

4. Fejer szőke. 5. Fejer szőke [Doboka; Mk 
Inv. 12]. 

fejérszőlõ varietate de viţă de v ie ; Weißtrau-
be. 1585 : veottem vala hat Theó zeoleót veres 
Romoniath Vuch Istwannak Ada(m) hogy 
zeóleómbe wltesse De hat az eo zeoleyebe ewl-
tette, es ahowa monta hogy wltette, most mind 
feyer zeoleó király zeoleo wagion Azokon a' theó-
keón, es Ninch veres Romonya zeoleom [ K v ; 
TJk IV/1. 391]. 1589 Veottem Almát Kortuelt 
FAeyer Zeolot es weorös Kechke zeolotys f. — d. 
77 [ K v ; Szám. 4/VI. 61]. 

fejérszürke fehéres/világosszürke ; albicios/cenu-
şie deschis; weißlich/hellgrau. 1684 Eoregh 
Kanczak . Almás kék szürke nro 1. Setet szürke 
nro 1. F“ejer szürke nro 2. Sufa fakó nro 1. Szepe 
szürke nro 2. Tiszta veres ketteje hodos nro 4 
[Ebesfva; Utl ] . 1692 Ŏregli kancza. fejér szür-
ke, serénye farka fejér, belyeges [Mezőbodon 
T A ; BK Inv. 17]. 1849 Feher szürke ló jegyet-
len [Kvh ; CsS]. 

fejér-tarbúza szálkátlan búzafajta; grîu-cîrnău-
tuns alb ; weißer Kolbenweizen. 1678 Veres Tar 
buza Cub 23//. Fejer Tar buza Cŭb 25 | Tiszta 
veres Buza az Sebesben menő ut mellet valo 
földben van Cŭb. = 32. Tiszta Fejer Tar buza 
ugjan abban a fŏldb(en) Cub 75//3 Itt az 
városon kűl levő főidben veres buza van Cŭb. 
23. Fejer Tar buza van Cub 23//2 [Alvinc 
AF Utl] . 

fejértarcsa tarkásfeliér; alb(ă)-bălţat(ă) ; sclie-
ckig-weiß, buntweiß. 1632 : Eöreőgli Tehenek No 
18. Zeöke ezekb(en) No 7. Barna No 5 Fejer Tar-
czia No 4. Fekete kesely No 7. Veres Zeőke No 
1. [UC 14/38 Kománai* urb. 130. &F]. 

fejértarka tarkásfeliér; alb-tărcat; buntweiß. 
1629 egy vy fejer tarka zeoniegh [Szentdemeter 
U ; LLt]. 

fejértarkás tarkásfeliér; alb-tărcat; buntweiß, 
weißscheckig. 1852 piros pely paripa volt — 
a nyereg alatt a hátán fejér tarkas volt tőbb 
helyt [Dés; D L t 1066]. 

fejértói a Fejér-, később Fehértó tn -i képzős 
származéka; derivatul cu sufixul al numelui 
de localitate Fejér-, iar apói Fehértó; mit -í Ab-
leitungssuffix gebildete Form des ON Fejér-, 
später Fehértó: din Fehértó; Fehértóer. 7592 
cziak az en leuelemnek erejeŭell hatalma legjen 
Bathorj Elekne Azzonio(m)nak, Jakczj Anna 
Azzonnak . . . negj haz Jobbagiomat ell foglalni 

az en Fejerthauj Jobbagym keozzull [Pere-
csen Sz ; WLt] . 

Maga a Bihar megyei település a török hódoltság åidf}& 
elpusztult [Jakó Zsigmond, Bihar megye a török pusztítás 
előtt. Bp, 1940. 240-1]. Helye a Hatsek-féle térképen (XU1' 
P. Fehértó jelzéssel Esztár és Konyár határterületén. 

fejértömjén fehér-tömjén; tămîie albă; Weiß-
weihrauch. 1687 Zámbori Gyólcsra vagj házi 
vászonra f. 20// — Szártsa gyökérre 
edes gyökérré f. 2// Fejér Tömjént f 1 / / -

fejértönköly 1. ?alac; Dinkeh 1752 vetet 
Fejer Tŏnkoljt met 27 Veres Tonkoljt met “ 
[Mezőzáh T A ; Told. 28]. 1753: F e j é r tönköly 

zabos met. 5. Veres tőnkőlly met. 
[Mezőőr K ; i.h. 18]. . ] 

2. ? alac neîmblătit; ungedroscliener Dinke' 
1647 Aztagok . . Fejer Teonkeoly No 1. C°flt' 
gel. no. 70 [Királyivá K K ; BK 48. F. lfl-

fejérváltozó váltó fehérnemű ; lenjerie de schii^» 
Wechselw äsche. 1774 En nékem pedig ^ 
kóltsárnak fizetésem semmi sints, hanem Cz*P 
Praemondám vagyon attanak . . . ruh& 
ra három Esztendőre egy czondrát, Eszteß0 

által két rendbéli fejér változó, egy pár Haj* 
nyát [Szentdemeter U ; LLt Vall. 24]. 
egy Rendbéli fejér változora és csismára erogl 
lódott) 10 Rf. 15 x [Tresztia H ; Ks 109 Vegye 

ir.]. 

fejérvári a Fejér-, újabban Pxehérvár (Gyf) Z 
-i képzős szárm.; derivatul cu sufixul -í al 
melui de localitate Fehérvár/Alba Iulia /Belg ſ^ 
mit -í Ableitungssuffix gebildete Form àts * 
Fehérvár/Weißenburg/Karlsburg: din Alba 
Fehérvárer. 1583 My Jmrech deák 
orozffayan Lakozo liyttes Nótárius az f e y f ' 
kaptalanba [SLt V. 13]. 1619 veth ki cng^ 
kezessigen, az feyeruary szent Mihály kapuyf• 
ualo Tőmlőczből [Gyf ; E H A ] . 1625 V e ° i u t ' 

Egi Torozkaj vasat f 1 d 50 melj vasat n , 
tatta(m) meg Feieruarj lakatos Ianossal L eíí 
Szám. 1 6 / X X X . 24/. 1671 1665 esztendő^ 
Fejérvari Orszagh Gyűlésben [Dés; Jk 1 ,in) 
1684 Fejérvári Gombkötő Mihályné Asszony0* 
[Sárd A F ; Incz. V. 57a]. 

Szn. 1557 feyerwary Matliene [ K v ; 
l /V. 11]. 1564 Feyerwary Gergel [ K v ' T í I / l . 
1/X. 9]. 1568 : feyerwary Durko [ K v ; TJk 'de 
226]. 1682 Georgius Fejervari alias liter*: . 
D e s [ D é s ; J k ] . 1735 : A z Á r v á n a k 

Persinek Hátulsó Haz . . . k e z e h e z ^ { L j j é 
tassek [Dés; Jk]. 1760 Férvári ( ! ) 
[Becski]. 1761 : Sara László Nob. Martini * ^ 
vari de Thorda Consors [Torda; TJk v -

Szk : ~ cipó. 1595 : Kenyeret és 
Cipót az vtra az fröstekemezeshöz ( 0 
p(er) d 12 [ K v ; Szám. 17a/VI. 1 4 4 - 5 ifj- ** ^ 
Gáspár sp kezével] * ~ posztó. 1620 : j\6 
Fejeruari posztotul f 4. Egy V e g h t ú l f 
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[VectTr]. 1688: Egy végh Angliaj posztotol kiben 
vagyo(n) Uln. 60 f 31//— Egy végh Cserkesz 
Posztótól f - / / 6 0 Egy végh Abátol f - / / 6 0 . . . 
Egy Bál fejérvári Posztotol f 6//— Egy végy 
(0 Brassaj köz Posztotol f — //30 . . Egy vegh 
Brassai 2 pecsétes posztotol f — //50 [BfR Vect.] 
•fc ~ rudas-zabola. 1681 Szilagibol hozott Lo-
vász mesterek Ladaji Nro 1 Ebb(en) Kármán 
Zabola 1 Fejer vári rudas Zabola 2 Réz kármány 
kengyel mindenik selyem sinorostol, bagazia szij-
jastol Par 1 [Vh; VhU 554] * ~ zabola. 1642 
Egy ezwsteos arannyas borított Fejeruari zabola 
fekemleósteól [Koronka M T ; Told. la. II, 26]. 
1684 : dolgoztattam az Lakatosokkal, Fejervari 
zabolát no 10 [Fog. ; UtI]. 

fejér-varrás fehér-hímzés; broderie ín alb ; 
Weiûstickerei. 1628/1635 Lepedobe(n) ualo veres 
seljemmel uarrot fejer varras negj darab. Eleo 
ruha ueghibe(n) zkofiom arannlal varrót seljmes 
egj darab hjm. Bulya vazonra uarrot egj darab 
fejer varras. Mas egj darab fejer varras [Bodola 
Hsz; BLt. 5 Béldi Kelemen inv.]. 1735 : K ŏ -
kórcsén szin Dolmanj mente fejer varással [Sv ; 

fejér-varrásos fehér-hímzéses; cu broderie ín 
alb; weißgestickt. 1628 Egj czipkes fejer var-
rásos czinadof lepedeo [Bodola Hsz ; BLt]. 1629 
ket fejer uarrasos uazon lepedeo [Szentdemeter 
U; LLt]. 1655 ; ket lepedőbe való fejer varrasos 
fejtovel varrót hym [Altorja Hsz ; HSzjP]. 7657 ; 
Vagion egj arannias Iras uta(n) varrót kendeö. 
l'ejer varrasos No. 4 [Miliályfva NK ; JHb X X I I / 
42]. 1694 Egy fejér varrasos vászon vah 24 
[Kilyén Hsz; BLt 4]. 

fejér-varrású fehér-hímzésű; cu broderie ín alb; 
mit Weißstickerei versehen. 1728 Egj abrosz 
kotzkás retzés . Más igen szép abrosz kamuka 
umre szőve Vágjon mas is bors himre szőve 

Vágjon negjedik fejer varrasu . Egj fejer 
varrásu kendő [Árkos Hsz ; SVJk] . 

fejér-varrott fehér hímzésű ; cu broderie ín alb ; 
^eißgestickt. 1847 (Az eklézsia ingó javai) sza-
porodtak . . . egy tót fejér varrott és lyukatos 
Vlfagú keszkenővel [Iszló M T ; Palotay 22], 

fejérvászon-ing fehérvászon-ing; cămaşă din 
Pmză de in ; Linnenhemd. 1568 : Dorothea c(on)-
ôrs Andree Kouach, Vrsula Kallyan Fabîane, 

^este (így!), Andre Koros (?) iur(atae), par-
ormiter fassae sunt Mikor az viz hordo tamas 

esege m e g hal vala, Testamentom keppen így 
ola az vranak, Jo vram az aruaknak gongyat 
iseld, es az feyer vázon Jngekben agy az oczem-
k [Kv; TJk III/1. 190]. 
fejér viola fehérviola; micşunea albă ; weiße Lev-

ő j e . 1756 az Üvegház . tanáltatik itten 
- Rosmarint 160 fazékkal Laurus fa hét fa-
rkkal, fejér viola 16. fazékkal, sárga viola 

"zen négyei [Déva; Ks 92. I. 32 kúria-lelt.]. 

fejér 

fejér-virágos fehér-virágos; cu flori albe ; weiß-
geblümt. 1677 Ano 1677 die 8 Marty vettem 
Aszonyo(m) szamara, 1 singh fejer virágos ka-
mukat flo :a [Beszt.; Törzs. — *A szám hiányzik]. 

fejér-zab 1. ovăz alb; Haferart. 1841 fejér 
zab fekete zab [Szentdemeter U Told. 
40a]. 

2. csépeletlen fehér-zab; ovăz alb neîmblătit; 
ungedroschener Weißhafer. 1786 Majorság fe-
jér zabb Asztagban Gel. 105 Majorság fekete 
zabb Gel. 100 [Nagyalmás K ; JHbK X X I X / 3 6 ] . 

fejes 1. ? nagyfejű; cu cap maré; großköpfig. 
Szn. 1579 ada egy eoröksegett Kws feies mi-
halynak [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1586 Fe-
ies Ianos [ K v ; TJk IV/1. 552]. 1595 Feyes 
Janosne [Kv Szám. 6 /XVI. 73] | Fejes Mihály 
[A.csernáton Hsz; SzO V, 160]. 1600 Feies 
Janosne Orsolya azzoni [ K v ; TJk VI/1. 381a]. 
1604 Fejes mihalyne [A.csernáton Hsz ; HSzjP]. 

2. ' ? ' 1679 Paripa orrara való, fel kőtő, két 
ághu pányva nro 9 Paripak hátulsó labara 
való panyva fejes lancz, egi gerendaban szegezve 
nro 9 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 
89]. 

3. Hn. 1724 az fejes fa tető dombig [Türe 
K ; EHA] . 1768 az Fejes Fa tetejin (sz) [uo.; 
KHn 261]. 1772 Az Fejes Fánál az Tetőn (sz) 
[uo.; K H n 263]. 

4. kalászba szökött, kalászos; înspicat, cu spice; 
ährig behalmt. 1727 az ki lopásban incurral 
fl. 1 bűntettetik, az marha járásért ha fejes az 
Gabona az hol járt denar 80 ha szánt szándék, 
lia szaladás denar 40, ha fű vagy buza szánt-
szándékkal den. 20 ha szaladás den 20 ha az 
Szolga vét az Gazdát zálagolják érte [Szotyor 
Hsz; SzékFt 35]. 

5. (drágakő)foglalatos; cu montură de piatră 
preţioasă; (mit Edelstein) eingefaßt. 1797 : Egy 
pár arany Gyűrű fejes, egyiknek a Fejibe vagyon 
őt darab jo féle gyémánt [Náznánfva MT Berz. 
4. 22. N. 22]. 

Szk : ~ fülbevaló. 1836 Egy erősen kitsi Fe-
jes Fülbe való arany [Apahida K ; R L t O. 4] 

~ gyûrü. 1767 láttam Arany Gyűrűket, 
s karikákat is feles számmal az fejes Gyűrűknek 
fejei egj néhány féle kövek voltak, u : m Gyé-
mánt, Rubint és Smaragd [Egrestő K K ; Ks 
21. XVIII . 78]. 1836 egy Kigyo formára készült 
Fejes Arany gyürü egy Keresztbe rákot 
kis Fejes kövés gyürü [Apahida K ; R L t O. 4]. 
1843 a' kis ujján még égy nagy fejes gyürü 
volt [Dés; DLt 586]. 

6. ~ káposzta varză(-căpăţînă) ; Kopfkraut. 
1594 Az Gorozloi Maior haznal fejes kapoz-
taual es Repaual teli kert vagio(n) No. 2 [Go-
roszló Sz; UC 78/7. 21] | fejes kapoztaual ket 
kert teli No. 2 | Az Várbeli hazakban ualo Jnuen-
tarium Az Eeles hazban Egi rakaas 
hasogatot fejes kapozta No. 1 [Somlyó S z ; i.h. 
18, 22, 27]. 1679 Káposztás kert Ennek 
iiaro(m) reszéb(en) Fejes kaposzta vagvo(n) ne-
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gyedik részéb(en), retek, répa [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János inv. 140]. 1717 : Küldöttem 

Hüvelykes borsot, Fejes káposztát vagj három 
Caulofiolét is [Abosfva K K ; Ks 96 Matis István 
lev.]. 

Szk : ~ vasszeg cui de fier cu cap ; Kopf -
Eisennagel. 1636 : ezen Tornaczbol nylik har-
madik ayto az felhazakba meneŏ gradicz eleŏtt, 
egy uduarlo hazra, ennekis fa mellieke aytaya 
bellett, fejes uas szegekkel uert, uas sarkos, pán-
tos retezes [Siménfva U ; JHb Inv.]. 1694 En-
nek az Kapunak vagyon Tölgyfából faragot Desz-
kából csinált vastag ket felé nyilo, mind ket 
részit altal erő, erős Vas Hevederekkel meg he-
vederezték, es erős Vas Sarkakon forognak, fejes 
Vas szegekkel három rendben meg va(gyo)n verve 
[Kővár ; JHb Inv.] . 1756 más Ajtó . . . két 
Vas Sorkokon fenyő Deszkából állo duplázott, 
Párkányozott, és 85 fejes vas szeggel meg vert 
[Branyicska H J H b L X X / 2 . 22]. 1820 k. : Ezen 

Telekre az Uttza felöl bé menet van egy 
bérlett deszka, Fejes vas szegekkel meg vert 
ajtó boritott Zárral [Dés; RLt] . 

fejés inulsoare; Melken. 1692 Az Juh Gyüite-
mćny, az idŏtŏ l fogva az melytől kezdette feini 
az Juhokat a Pakulár, addig az ideigh, az mikor 
ă fejest el-hagyják. A majortol vetessék számban 
fMezőbodon T A ; B K Inv. 25]. 1748 mind az 
két Inc tusok Tőkés Mihály és Márton az Actrix 
Asz(szony)t diffamálták, iteratis vicib(us) bo-
szorkánnak p(ro)nuntiálván. Es jol lehet az 
Actrix Asz(sz)ony boszorkánnak de jure nem 
mondattathatik, s nemis tartathatik, de ugyan 
tsak, maga önként adott okot és alkalmatossá-
got az Jnctusok(na)k, hogj ŏtet diffamálnák s 
boszorkánysággal vádolnák akkoron, a' midőn 

mind a’ telienit, hogj a' fejést meg állya, 
okak(na)k láttára es hallottára babonazta, mind 

pedig hogj kevés tejből sok vajat tud tsinalni 
p(rae) tendált a [Torda; TJk] . 1844 egy nappal 
minden év kezdetin elébb bé fejetvén a' juhok, 
azon fejésén a' Bátsok 5. valto Rénus forintokot 
fizessenek az Esztenák számaihoz képest [Usz; 
UszLt X I . 85/6. 20]. 

fejes-szeg cui cu cap ; Kopfnageh 1587 Veottem 
Apro vassat, kibeol az Cigan 4. feyes zegetth 

vert tezen d. 28 [Kv Szám. 3 / X X X I V 
12]. 1625 Eoreg feies szeget ckinaltattunk or-
gouanj Tamassal az ket kapuhoz, kiuel az eoreg 
pantokat fel szegeztek nro 32 [ K v ; i.h. 1 6 / X X X . 
16]. 1652 Az Var kapuja gyalult fenyő desz-
kából párkányos fa hevederekre fejes szegekkel 
vert egy kis gyalog ajtó rajta [Görgény M T ; 
Törzs]. 1825 A z ajtók meg bérlésekhez 240 
fejes szegek 3 Rf [Dés; DLt 3]. 

fejet fejést végeztet ; a mulge, a dispune să 
îie muls(ä) melken lassen. 1598 en atta(m) 
uala az zegeni leanio(m)nak valami fejeòs yneoket 
io akaratomigli hogy fejesse [UszT 13/4 ,,Geor-
gius Hoggiai vicejudex regius Vduarhely"]. 1727 : 

Bialokat . . . ott ne tarcson, ne fejessen [Dés; 
Jk]. 1795 Két bornyus Tehen is vagyon de 
azoktol hogy a bornyuk erŏsŏdgyenek tejet töllek 
nem fejetek | A Marhák még eddig jol vagyuk 
A Bival Tehenet fejetem [Szilágycseh; IB. Fo-
garasi István lev.]. 

fejetés fejés-végeztetés; dispoziţie de muls* 
Melkenlassen. 1852 nem kel kön(n)yen hadfl| 
a' fejetést mert el apad a ' téj ha nem fejik [Kv. 
Pk 6]. 

fejetlen megfejetlenül; nemuls ; ungemolkefl-
1629 teobbire fejetlen mar ada az vneo 
feiliete megh annjera mulatót fen [ K v ; T j 
VII/3. 147]. 1770 : (A tehenet) az tehéncsorda 
között Marton hegyin megtanáltani, a tőgy* 
megtapogattam, ha nem feszes vagy szoros, VM&1" 
hogy fejetlen ment volt ki [M.hermány U ; RSzf 
210]. 

fejetlenség fejvesztettség, zűrzavar; zăpăcealä: 
Kopflosigkeit. 1866 Imre Kapós János bujt°-
gatása nyomán az ekkl(esi)áb(an) nagy fejetlen-
ség állott bé ki a hiveket a catliolisalására ( / 
csábítja (így!) [M.gyerőmonostor K ; RHAk 27J-

fejező 1692 Egy sing fejező Egy va*aS 

Kerek [Szárhegy C\s; LLt]. 1744: edgy sing szeg 
fejező [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 

A címszó jelölte eszköz azonos lehet a köv. címszó1 

kovács-szerszámmal. 
fejhet a putea mulge; melken können. j 

ez zeles Miklosne el Ieowe az vezara, oth eg favr 

Negy vagy ot házig eg fawal ot hadaza (f^V' 
. . . egi Eleo ruhából Ne(ni) tudo(m) mit kezo 
ky hintegetny az vcza(n) mind az ket zerett 
Mely dologbol illie(n) dologli teórtenek reám bog/j 
Negy tehenemnek vesze el Siria, es az Teheö) ^ 
az eo hazara Mentek es Vgia(n) futottak es * 
puyan Ablakan rittak be, Seót az vtan 
tehenym voltakis vgy Jartak, Nyolcz tehene 
beol sem feyliettek annyt mint eo ketteob 
[ K v ; TJk IV/1. 248]. 1684 borjus Tehén mellyeţ 
nem fejhet(ne)k kettő [Radnót K K ; UtI]. 17*' ; 
Négya mondotta Kovács Mihálynénak, Te * j 
tasz aféle varásló Aszszont a házadnál s te vtf 
elis a tehén poklát a kúthoz, melyre m o n d o t t l * 

Kovács Mihályné Nyágyának, hát te mért 
negeted a tehened csécsit borzával; melyre mo 
dott ( ! ) Nyégya, azért, hogy meg hasadozó • 
s, nem fejhetem [Szentbenedek SzD ; Ks] 

fejkő sírkő; piatră de mormînt; Grabste^' 
1844 Koporsoér t 1 f. 30 xr . E g y Fejkőért 
for 40 xr [Árkos Hsz ; HSzjP] . 

fejő 1. fejőedény; vas pentru muls; 
fäß. 1678 : Dje 15 July Eperjesi által vásaxoj* ^ 
ván az Uj Keresztenyektűl vinczi edenyeker 
szerent: Szopo kansocska ( ! ) két bari 
har(om) penzen egyet egyet facit f - / p ' ^ ' f 
Fejeőt nyolezat mas fel penzen e g y e t egy 
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—//12 Bugyogos korsot negyet hat hat pén-
zen [Utl]. 

2. fejős juh; oaie mulgătoare ; Melkschaf. 1600 
Euocaltam az Jt ., hogy az mostani 1600 ez-
tendeòben Bodogh Aszón nap tayba Az 
Buni hatarban Kwkeòlleò Var megieben valo 
maior hazamra hatalmasul rah ytuen, három zaz 
Juhoninal teóbbet el hoztak melljnek a feyeóje 
zaz tizen hat wolt, es azt egy hétig oda tartottak, 
feitek [USZT 15/81]. 

fejojuh tejelő/fejősjuh ; oaie mulgătoare; Melk/ 
Milchschaf. 1634 : Tudo(m) azt hogj en paztora 
Valek az Vy falui Zabo Matenak Tima Giorgj 
baczj uala Tima Giórgjnek en Zanba adam az 
Zabo Mati (!) fóiő Johat egjet el temehettenek 
(!) benne engem Zabo Mati perleni kezde [Ká-
szonújfalu; BLt 3 Sîdo Míhalj (37) vall.]. 1716 
Ngtoknak, fejő juha, 20 vagy ( ! ) égyét a 
farkas el kapót [Szentdemeter U Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 

tejőpásztor fejő juhpásztor; cioban care mulge; 
Melkhirt, Melker. 1623 Tudom azt hogy az 
Eztán berczin kibedj Johot feytek enis voltam 
ott Feyeo paztor Tudom aztis hogy az kibediek 
birtak [Liget MT JHb rtlen Gábriel Racz (32) 
jb vall.] | Tudom aztis hogy az Kikelleo Berczin 
kibedj Joliott feytek enis uoltam ott egy nyáron 
fejeo paztor Az Eztán berczinnis voltam 
fejeo paztor Maros széki Joliott feytem Kapolna 
mezeonnis eleget laktam meddw Jolial soha senki 
nem haborgattot, mert az mindeltigh Marosszeki 
uolt [i.h. Valentinus vSalat ppix de Kibed (60) 
vall.]. 

íejös I, mn tejelő; care dă lapte, cu lapte, 
niilchgebend, Melk-. 1584 Io barom tehenem 
valanak feyeóseók [ K v ; TJk IV/1. 248]. 1640 
Baranios Juhtol, százból ket fejeost ket meddeot 
s egy Esztrenga barant de ha czak 25 volnais 
vgyan ez szerent adnak dezmat [Hévszamos K ; 
GyU 60]. 1766 : Szavából0 hajtottak 8 Fekete 
Juhát . . . négy Fejős, nëgj Meddŭ , de igen rosz-
szakb [Kissármás K ; R L t O. 1. — a K. bMihálcza 
Krécsun jb-bíró; az öreges, de gyakorlott írás 
nyilván más kéztől való]. 1825 : ezen Marhák 

• el hajtattak — kettő volt közüllök Fejős, 
kettő Meddü - - a' többek pedig 3 esztendős 
Tinók [Szentdemeter U ; Told. Conscr. 125]. 
1842 : Ithon maradtak Tehenek bornyuzo (így 1) 
3 Fejősek 2 Meddő 1 Tavalyi és idelyi (1) Bor-
nyuk 9 [M.köblös SzD ; RLt ] . - L . még GyU 
102. 

Szk: ~ berke tejelő cigájajuh (aprószőrű juh-
fajta], 1656 ; Erdélyi iuh Borsán Berke iu-
hok: Feiös Berke Nro 71 [Borsa K / D o b o k a ; 
EMLt. — A teljesebb szöv. berbécsbárány al. 
† jel-re 1. berkejuh ab a jegyzetet] Xr ~ bivaly. 
1662; Biál Bika nro 1. Biál meddŭ Tehen nro 4. 

ejŏs Bial nro 3 [Utl] . 1699 Öreg bial vagyon 
nro 2 Negyed fű Bial nro 2 Fejős bial - nro 
1 Bial ŏkŏr bornyu az idei nro 2 [Szentdemeter U ; 

LLt] . 1724 Fejős Bivolyok vannak nro — 4 
Ezek(ne)k tavalyi Borjai ; hárma ű n ŏ ; negjedik 
bika [Koronka M T ; Told. 29/12]. 1756 Bihal 
Bika nro 1. Jármos Bival Nro 2. Fejős Bival Nro 1 
[Szentmargita SzD; Ks 23. X X I I / b ] . 1805 a’ 
borjú a Csordábol Szöts György keze alol eltéve-
llyedven egy Fejős bival [F.rákos U ; F“alujk Sebe 
János pap-not. kezével.]. 1851 fejős bival vané 
vagy mind el dŏglöt ? [Kv Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez] Xr ~ bivaly tehén. 1686 Fejős bialy Te-
hén nro 8. Öreg meddŭ bialy Tehen nro 23 
3 fŭ bialy Tehen nro 9 [Ebesfva; Ut l ] . 1700 : 
Bilialyak számmá. Öreg Fejős Bivally Telién no 7 

Jarmos Bially ökör [Fog. ; Ut l ] . 1805 égy 
Nagy Fejős Bival Tehén meddő Vfr. 40 [M.köblös 
SzD; RLt] . 1847 két fejős bihaj telien [ K v ; 
Űjf. 3] * ~ borjús bivaly. 1797 Bivalak és 
szarvas Marhák Fejős kitsin Borjus Bial [Kört-
vélyfája MT LLt]. ~ borjús tehén. 1689 Fejős 
BornyusThen (!)* nro 33 [Fog. ; Utl . - »Alább 
is többször, de nyilván csak merő elírásból így! ] . 
1732 : Fejűs borjus Tehén [Buza SzD LLt Fasc. 
244. B] X: ~ csorda. 1816 a katona bíró, Bíró 
Elek a falugyűlése előtt jelenti, hogy egy bika 
vagyon a falué, a falusi fejős csorda közi, de egy 
bika nem elegendő [Jenőfva Cs; RSzF 96] 
~ dézmajuh. 1734 : Dézma Juhok Fejér fejős 
dezma Juh no 4 [Datk N K ; JHbB D. l ] . 
X ~ juh. 1584 Balogy Farkasnak az három falua 

Jeouedelmereol valo Zam adasa Az liarom 
faluknak hatariban Iutot Eotwendlesbe ( ! ) a’ Va-
ros Reszere Milwara es feyeós Juh Barannial egie-
tembe es egy nehany Zakalos Barannial eozwe, 
Zam zerent 93. mellyeket a' Varos wegezese Ze-
rent az Alsó Espotal Mester kezebe Adoth [Kv 
Szám. 3 /XIV. 15, 17 RegPart. - a K v három jb-
faluja: A. és F. füle meg Asszonyfva, mindhárom 
TA-ban]. 1600 Az en marhamot pedigh az fejeós 
Juhai(m)nak az egy hetigh ualo haznat duplaual Az 
Artictü(us) continentiaia zerent restitualtatni ke-
uano(m) a' teórúenteòl [UszT 15/81]. 1627 : Eoregh 
feiós Juh vagion Nro 217. Meddw dizkekkel eggjut 
Nro 86 [Kozmás Cs; BLt 1 Inv.] | (Adtunk) Feiós 
Juhot Nro 1053 [Bodola H s z ; BLt] . 1734 : Fejér 
fejős juh no 17 Szürke fejős juh no 6 Fejős kecske 
no 20 . . . Fejer meddő juh no 3 Fekete meddu 
juh no 3 [Datk N K ; JHbB D. 1]. 1796 Az 
Juhakat is bé mérték és Natságodnak lévén öt 
fejős Juha lett fél teje [Szilágycseh; IB. Fogarasi 
István lev]. — L. még RSzF 200 * ~ kapra 
tejelő kecske. 7632 Dezmaba(n) iutott meddeő 
kapra N 4. Maiorsagh feieős kapra N 4 [A.po-
rumbák F ; UC 14/38. 189]. 1660: Leő t eoregh 
fejős kápra Nro. 8 [HSzj kápra al.]. 1745: Vá-
gjon Fejős kápra nro 4 medü kápra nro 1 . . . 
Vágjon millora kápra nro 1 [Mihálcfva A F ; Bál. 
71] Xr ~ kecske. 1585 Barbul . . . A d o t t egy 
feyeos Juhott. Egy feyeos kechkett [ K v ; Szám. 
3 /XVI . 4 - 5 ] . 1629 k.: Feiős keczke N o 2 . . . 
Medeo keczike No. 24. Miluara keczike N o : 
13 [ K v ; R D L 1.132]. 1668—1669 Inventarium-
ban percipiáltam dézma-juhokat: Fejűs juh 4. 
. . . Fejűs kecskét uo. 2. Kecske-ollo no. 2 [Cser-
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nabánya H ; HÉvk. X X , 151 vashámor-összeírás]. 
7698/7730 Találtatot Fejős vagj ollozó szám-
ban levő ketskék ezeknek két ideji Ollójok 
[HSzj ollózó-kecske al.]. 7734 Fejős kecske no 1. 
Meddŭ kecske no 2 [Datk N K ; JHbB D. 1 gr. 
Bethlen Farkas inv.]. 7805 Két Fejős Ketske 
Gidojával Két Fejős Ketske Gido nélkül 
[A.jára TA ; BLt 9]. ~ marha. 1629 Az sér-
tés Marhat . Szent Pali András v(ramna)k 
atta . . Az fejeos marhatis el atta [Kv TJk 
VI1/3. 80]. 1796 k. ott fejős marha van meg ezek 
kőzz "ilis edgyik Bihal nem engedi mindenkor magat 
fejni [Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. Xr 
~ számban van. 1760 Az Juhokat ez úttal fel 
hajtattam fejős Szamban kik voltak, három meg 
dögölvén hajtnak 47 darabot [Déva; Ks 94. 24. 
4] Xr ~ szarvasmarha. 1828 ollyanokis vagjnak 
köz tök a hogj ha pénzen nem kapnak, a' Nagyságtok 
és mű Jármas és Fejős szarvas Marháinkat kezdik 
meg nyuzagatni [Torockó; TLev. 13/3. — aTi. a 
vásárlók között] ~ tehén. 1584 Petlieok Im-
reh vallia, Daroczy Ianosnak, haza zeoleye ket 
Thowa, Egy Mayora, vizkerthy, feyeos Tehenv 

Kalmar Aruya volt [Kv TJk IV/1. 229]. 
1598 en atta(m) volt az Actornak egy leanyo-
mat Katat hazas társul, annak atta(m) volt az 
leanyo(m)nak Affele marhat kegtek meg bochassa 
ket feyeòs telienetli [UszT 13/2]. 1616: az 
Goch geörgy hazatul hozoth volt zalmat forga-
choth es fekete eger levelet az vegre, hogy az Eo 
feyos tehenek a teyet megh hozhassa [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 1626 az Beczj Páálne marhajat 
fejős tehenit diznayt, azon hajtottak fel s johaitis 
[BLt 3 „Giorphy Damokosne Ersebett Kozmassy"a 

(60) vall. - aCs]. 1677 : Eőreg Fejűs Télién va-
gyon jélen Nro 17 Eöreg Majorsag és Dézma 
Fejűs Juh Nro 579 Eőreg Majorság és Dézma 
Fejűs Kecs(ke) Nro 13 [Radnót KK ; Utl]. 1700 
Fejős Tehen nro 4 Ezeknek kis bornyok Nro 4 
[Póka MT Ks 9. XXXVIII ] . 1770 mindeddig 
ă kinek egy vagy töb fejős Tehene Volt fél kupa 
vajnál többet nem vettenek [Babuca Sz; IB]. 
1830 Két Fejős Kis Borjas Tehény azok alatt 
két szopo Borjak Nro 4 Meddő Tehény va-
gyon édgy Nro 1 [Nagyikland TA ; TLt Köz'g, ir. 
1748]. - L. még RSzF 195-6, 208, 222 * te-
hénbivaly. 1698 Eŏròg fejős Tehén bialy no 1 
3 esztendős bika bialy no 1 [A.porumbák F Utl] 
X• ~ tehén-csorda. 1847: A fejőstehény csorda mellé 
a közönség megfogadá pásztornak providus Vántsa 
Györgyöt [Zalán Hsz; RSzF 203] * ~ ünõ. 
1598 : en atta(m) uala az zegeni leanio(m)nak 
valami fejeòs yneoket io akaratomigh hogy fejesse 
[UszT 13/4 Georgius Hoggiai vicejudex regius 
Vduarhely vall.]. 

II. fn fejős/tejelő állat; animal mulgător/cu 
lapte; Melktier. 1681 ezen Muntyanoka 

Tizen öt Juhbol adnak dézmab(an) egi bárányos 
Juhot; és ha 15 fejősre nem telhetik, Tizböl egi 
mejorat adnak [VhU 202. — aTi. az Erdőhátság 
három falujából valók]. 1690 : Erögh (!) es miliora 
Juh vagyan nro 156. Ennek az fejŏsse nro 129 
[Küküllővár K K ; Utl]. 1806 : Igéré a közönség 

is az irt bácsoknak a régi mód szerént niioden 
fejős juhról és meddőről nyári bért egy-egy poltúr& » 
. . . minden fejősről bocskor pénzt fél-fél poltúrâ 
[F.rákos U RSzF 200]. 

fejősajtár fejőedény gäleată pentru muls; Melk-
kübel. 1627 Kamora . . Egi kirinta . . . Három 
feieo sajtar [Nagyalmás K ; CsákyO 1/2. 672 a ^ 
lelt.]. 1656 Fejő sajtar negy. Sos tejnek va» 
fenyő berbencze. Nro 4 [Doboka; Mk Ißv-
1739 egy tehén fejő sajtár [HSzj cseléd-ház aJ-J-
1756 Fejő Sejtár 2 [Branyicska H ; JHb X X M / 
35]. 

fejős-majoros majorgazda; s u p r a v e g h e t o r 
fermă; Meier. 1681 Marha akol Ezen a*oj-
ba(n) lévő Ház. Ez ennek elòtte major ház vo 
. . jo volna fejős majoros szamara [Vh; va 
570]. 

fejős-pásztor (juh)fejőpásztor; cioban care ui^ 
ge oile, mulgător de o i ; (Schaf)Melkhirt. 1''* ' 
Fejős és Meddű Pásztorok semmi helly és 
gel és jo ratiokkal magokot az számvevő ést 
vént tevő Gaszdák előt nem mentegethetik 
meddő-pásztor al.] 

fejőveder şiştar, găleată de muls; Melkküţ^ 
1808 egy avatég deszka ágyán, egy f e s t e t t Ĵ  
dátskáján, egy Jo fejő Tejes vedrén, és egy b * 
tárján kivül egyéb Házi Eszközeit az expo° 
ur el nem vette [Szászerked K ; LLt]. 

fejrevaló fejkendő; basma; Kopftuch. 
Wagion egy pattyoloth feyre walo negye ^ 
Syngh A hoza keres kereol waroth tereok wf l ſ^el 
sal gazdaghon A weghe liaro(m) három 
warrotli [Szamosfva K ; JHbK XVlH/7 ' £ 
1612 egj fejreli valo 4, dutka egj kwsruba. 
dutka [Ksz; BCs]. 1822 Réter Antal 
Farkas Jánosnét megverte az kendőt fejre val° 
liajogatá a féjiről [HSzjP]. 

fejrevaló-keszkenyő fejkendő; basma; Kopft^1" 
1576: Wagion maas feyre walo Roytos ke 
nyeo keres kereol waroth tereok w a r r a s s a l ^ 
nyal teoltet [Szamosfva K ; JHbK XVIH/7 ' 

fejre való-ruha fejkendő ; basma ; y 
1852 Három nagy fejre valo ruhák 15 Rf V*' 6 

borosnyó Hsz; HSzjP]. 
. v®' 

fejsze 1. topor, secure; Axt, Beil. 1580 • ^ 
geztek ezt hogy vezzeot h o z z a n a k h V ^ ' 
Espotalynak Seowenyt kywel megh iP /^yč ' 
A kinek penig zekere nlnchyen g y a l o g h 
wel mennye(n) el vagy erdolny vagy se°f€olí' 
fonny [Kv; TanJk V/3. 206a]. 1588 egy 
seget czinaltam wala ket kezemel f e y z e m e l 
perel vala teollem Farkas János ith valo r?^j^5 

vram Jobagia [Zsákfva Sz; WLt Luc. 
jb vall.]. 1599: A z Bekes hada e l e o t t * * 
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hogy Gal Pal eztenat Júh zallast chinalt nála az 
petesfeòldre, fejzekkel epitek falujebol s eok birtak 
azulta [UszT 14/48 ,,Paulus Emreh de Abastfalua" 
(50) jb vall.]. 7674 zálogon wotte volt el egy fey-
zeyth [HSzj fejsze ah]. 7633 latam, liogi ezt az 
Pap Annokott kétt katona az uczaban vonaszol-
liak (!) vala ., akkor hallani hogy mo(n)da Fü-
Jöp Paine be ne hozzatok az lűstos fertelmes kuruat 
az en haza(m)hoz mert bizoni le vago(m) az fejze-
uell az inat [Mv MvLt 290. 133a/2]. 1647 Egj 
õregh fejsze [Marosillye H ; V L t 55/5415]. 1700 : 
őreg fejsze nro 1 [Csicsó Cs ; Bál. 71]. 1724 
Az Csiga Vára avassában ha valaki erdőlne forint 
az büntetése ha fejszivei élő fát vág az hátán 
horgya 33 Pénz fejszi nélkül ő t pénz ha holt fát 
fejszivei tiz pénz [Kisborosnyó H s z ; SzékFt 32]. 
1749 a Kis Sajoiak resistaltanak az Ur és 
Aszszony ellen fejszékkel és felis emelték fejszéje-
ket az ur ellen [Kissajó BN BLt 6 Dédan Togyer 
(30) jb vall] | égj Fésze [Tarcsafva U ; Pf ] . 1760 
háromszor vettem ki a fészit a kéziből [Ditró Cs; 
I»Et Fasc. 149]. 1769 Vettünk egy feszit a bütii 
kalibahoz 30 xr [ K v h ; HSz jP] . 1778 Etzken 
Andrăs Uram Fia Miklós gonosz és Istentelen 
ember volt mert az Attyabanis a F“ejszit belé 
vágta vala [Albis H s z ; BLev. ] . 1780 az néhai 
attyok jószága feloszlott ad duas eqvales közöttök, 
a z attyokrol maradott felkelhető házi portékák, 
fésze, furu, épületek, azok is hasonlóképpen oszol-
janak ad duas equales [Taploca Cs ; RSzF 229]. 
1781 ; Csikvárdotfalvi Damokos Antal és József 
primipilusok litigálnak csikcsomortáni falusbíróval 

és az egész faluval egy vagy két fának elvite-
lért az tilalmasból ., azért megzálaglották, 
fészieket elvették [Várdotva Cs ; R S z F 109]. 1792 
két fésze rodalo, egy faragó fésze [Recsenyéd U 
p f ]. 1795 Féjszéi, egy faragó, és két rodalo [Szár-
hegy Cs ; LLt] . 1812 Egy Fejszétske égy 
jobbatska fejsze [M.gyerőmonostor K ; KCsl UJ. 
1841 el kapván a fészémet édgyet a fokával vá-
gott a hátára [Bordos U ; PfJ. 1846 két eke 
gerendélly mind kettőn folytok — és Czimer vas 
tartó lánczotskák két fėsze [Szászerked K ; 
IvLt]. 

Szk : a ~ bőg belé. 1774 hallottam hogy ő 
Nga erdejében ugy Szollottanak a Fejszék ugyan 
Bögtenek belé [Vaja M T ; Told. 46/14] <Lre kap 
fejszét ragad. 1756 az praemittált négy if jú 
mesterek . becsteleníttenék az öregeket, insur-
gáltanak volna közönséges céhgyűlés alkalmatossá-
gával, még penig egyik közülők fejszére is kapott 
volna [Dés; DFaz. 17] a ~ szól a ~ bőg 
belé J^t fog. 1783: azon kevés számból álló 
Dézma név alatt való vasasokat, némellyek, ha a' 
rosszábol és salakjából, nagj ügyel, és morgolodás-
sal meg adjákis, de mások Vas liellyett embere-
inkre Fejszét fognak [Torockó Thor. X X / 5 . 
44] Jk ~Lt hozzáhúz. 1638 latam hogi taszita 
András az monartt a monaris hozza húzta 
vala az fejszet [ M v ; MvLt 291. 166b]. 1644: 
láttam en hogi az feiszeuel megh ŭte Marton 
Uramat hogi megh Torbaczek ( ! ) s elis esek ma-
szoris hozza huza az fejszet hogi vag ja [ M v ; i.h. 
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419a] Jb -Lt ragad hozzá. 1589 F'ayo Annatul azt 
hallotta hogi Az Agyba fekzyk volt Matyas deak 
János kowaczne mellet Gergel kowaczne hazaba 

. . feyzet ragadot János kouacz hozza es az felesige 
melleol vgi vgratta kj [Dés; DLt 226] * -Ct 
tart belőle kb. fejszével látja el belőle magát. 1681 
A Bányákba(n) levő Munkások, — s fizetések 
Sáfár egi ; ennek egi hetre adatik fél mása vas 
Vice Sáfár, kettő, egi hetre eggik(ne)k egyik(ne)k 
egi egi fertály vasa; Rud vas is a’ kettőnek egi; 
melyet azért adnak hogi fejszet, kapat tarczon 
belölle [VhU 66] * von hozzá. 1649 
Mohay András Nemes ember it az Co-
losuari keŏzeŏnséges piaczon az szabad sokada-
lomba(n) minden igaz ok nelkwl szolgáját ram 
tamasztva(n) magais fejszet vont hozzaja elete-
ket el fogyatta volna, hogi ha az feleseglie kezebe 
az fejszet megh ne(m) foghta volna [ K v ; TJk 
VIII/4. 381] Jk besztercei 1745 adtam az 
négy béresnek negy beszterczei fejszét kezekbe 
[Szászerked K ; LLt] Jk csatornavágó 
1840 A Kolos Monostori Pappiros Ma-
lomnak Inventariuma . F“a vágó fejsze 2 
Csatorna vágó fejsze 1 [Km; KmULev. 2] Jk 
erdőlő 1743 Erdölő Fejsze jó [Tekerőpatak 
Cs; LLt Fasc. 158]. 1854 égy erdölő Fejsze és 
égy kapa reszelő [Sárd K K ; Wass] Jk faragó ~. 
1859 1 horgas féjsze, egy lapos faragó féjsze 
[Bodok Hsz ; MkG ŰrbKárp.] Jk favágó 1801 
Egy fa vágó jó fésze [Koronka M T ; Told. 23] * 
félkereszt' ~. 1837 Kádárazo Szerszamok Egy fél 
kereszt fejsze [Szentbenedek SzD; Ks 73.55] Jk 
görbe ~. 1842 egy görbe fejsze ( tyészla:) 
[Csekelaka AF KCsl 3] Jk horgas ~ ’?’ 1859 
1 horgas féjsze, egy lapos-farago féjsze [Bcdok 
Hsz ; MkG ŰrbKárp.] Jk hosszú 1840 A 
Kolos Monostori Pappiros Malomnak Inventa-
riuma . Kereszt fejsze 1 Hosszú fejsze 1 Fa vágó 
fejsze 2 [ K m ; KmULev. 2] * karózó ~ 1747 
karazo (!) fejsze egv [Aranykút K ; Ks 73. 55] Jb 
kereszt ~ —• hosszú ~ Jk kötő 1640 Az ki 
akaria magat ez Czeliben szerezni, tartozik egy 
asot, egy kapát, egy kaszat és egy keotő feiszét 
elseoben mester remekben kesziteni és be mutatni 
[ K v ; KovCLev.] . 1812 Egy kőtő féjszének tsala-
sáért (!) ujbol 42 xr Kőtő féjszét nadolni és 
atzelalni 30 xr. Ha tsak Atzélazza 9 xr [F\rákos 
U ; Falujk 72—3 Sebe János pap-not. kezével] Jk 
lapos faragó 1859 egy lapos-farago féjsze 
[ B o d o k Hsz ; MkG ŰrbKárp.] Jk ródaló 1720 
egy rodalo fejsze [Kál M T ; Berz. 2. 40/67]. 1881 
Az Udvari rodalo Fészét Ráduj Samu meg atzé-
rolta [Etéd U ; NkF] Jb sasoló ~ sasfa-faragó 
fejsze. 1830 Két Sassolo Fejsze [Mákó K ; Hr 
Fasc. 5] Jk vágó 1690 Kezvono nrő 1. Gya-
luk nrő 4. Vágó Fejsze nrŏ 1 [BK Kentelki* 
inv. 4. a SzD]. 

Sz : (gonosz) fába vágja a *Lt. 1586 Kotloczy 
Imrehn Az leannak azért igy zolek, Leány vgy 
chelekeggiel hogy gonoz faba vagtad a ' feyzet; 
Monda az leány, vram vissel en rea(m) gondoth, 
eo rea hatta(m) magamath [ K v ; TJk IV/1. 599. 
— aVallja]. XVII. sz. m. f. : De hogy keresztyen 
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hit kissebbenis ne sėrtődgyék nagy consideratio-
val kellet az fában vágni feyszénket [EMLt] Jb 
rossz ~ nem vész el a favágóról. 1801 : Én oly rosszul 
nem vagyok, hogy kötelességem nem tehetném, 
de ételem, álmám, kedvem felette gyarló, a bá-
gyadtságom nagyon érzem, ugyan tsak remélem 
ínég most a rosz fejsze nem vész el a fa vágóról [Kv ; 
BfN gr. Kemény Sámuel lev,] Jk veszett -Lnek 
hacsak nyele is forduljon/veszett -Lnek nyele neki 
is csak megfordulna. 1710 k. Meg szorítottam* 
annak okáért hogj veszett fejszének hatsak nyeleis 
fordullyon [Cssz; Vajda lev. — *Ti. az adósságért]. 
1763 : ha Szakmári helyett nem fagadat Natsád 
más legent, én mihent, Natsád Parantsalattyát 
veszem mindgjár ki kŭdem talám adig el nem al 
szogának, kűlenben magam is akarnám ha Natsád-
nál marad mivel nékem ollyan Lavamat rantatta 
el hogj bizany 60 forintért az szegény Apámnak 
Sem attam Volna ha Natsádnál marad talám 
Veszet Fejszének nyele nékem is tsak meg fardulna 
[Kóród K K ; Ks CII. 19 Szarka József gazdatiszt 
lev.]. 

2. -Ltõl való forintos adó kb . erdőlő/erdőirtó 
taksa; taxa (la secure) pentru defrişare; Rodungs-
taxe/gebülir. 1681 Volt . . . valami fejszétől való 
forintos adois, de az abrogaltatot; es ez utan sen-
kinek is nem kell megh engedni, hogi továb az 
erdőb(en) fejszével kart tégyen avagi fejszeje 
utan Keczkejet ot t tarcza; à Juli el lehet mivel 
fejsze nelkulis legeltethetik [VhU 56]. 

fejszeacéllás fejszeacélozás; oţelirea toporului/ 
securii; Beilstälilen. 1641 ásó, kapa, szántó-vas 
nádi-'' \ fejsze aczéllás nekiek* is szabados lëszen 
[Mv; SzO VI, 155. aTi. a cigányoknak]. 

fejszécske toporaş, securice; Beilchen, Ăxtlein. 
1812 Egy Fejszétske . . . égy jobbatska fejsze 
[M.gyerőmonostor K ; KCsL 11]. 

fejszeél tăişul/leafa toporului/securii; Beil-
schärfe. 1827 : Tőrők János 65 esztendős szeren-
tsétlen el esésből a Béles havason, egy kősziklán 
le rohanván, a keziben volt fejsze él el vágta sze-
mérem testét, az honnan vére el folyván, meg holt 
[M.gyerőmonostor K ; RAk 135]. 

fejszefok muchia toporului/securii; Nacken 
eines Beils. 1638 : ugi vagio(n) hogi rea igirtem 
vala magamat s mégis Czelekettem volna, az 
Atiafiusagert* de hogi ez ejel ide jöue s megh az 
feisze fokkal az ablakomat s magamatis feniegette, 
hogj vagj megh halok vagj megh hal, s igi feniegett, 
hat enis immár erre való boszusagomba(n) nem 
adom sohais hanem ha az teŏrueni ueszi el teŏlem 
[Mv; MvLt 291. 140b. - *Ti. a zálogos szőlő 
visszabocsátását]. 1748 midőn a’ szŏlŏ(ne)k 
gazdája étzaká(na)k idején reájok akadó tt, és 
az It kezib(en) lévő puskájával elsőben meg döfvén 
meg ragadta volna, akkoronis az I. semmiképpen 
magát nem submittalta, hanem halálos keppen a’ 
Gazda ellen tusakodott, kiáltván tŏb Társai(na)k, 
hogy üssék főben fejsze fokkal a' gazdát [BSz ; 

JHb LXVII /3 . 198/. 7787 féjsze fokkal lever-
tek vérben kevertek [Tarcsafva U ; Pf]. 1855: 
Háromszék egyetemes népessége hangya s z o r g a l m ú 

és munkásságu . . . Görönyös ( ! ) földjét fejszefokkal 
veri szét [ŰjfE 312—3]. 

fejszenyél coada toporului/securii; Beilstiel-
1599 Azért verni kezde ozto(n) Veres Leòrinch-
neis yte egyszer çgy feize njellel fúló Mihalt, esmet 
hosza hagyta a' feize njelet [UszT; 14/27 Cathe-
rina Consors Nobilis Nicolaj Fúló In Ders]. 1730' 
Commend(áns) házához egj fejsze nyélért a kere-
kes(ne)k Den. 6 [ K v ; Szám. 5 6 / X I X . 9]. 1753 -
Tisztarto Uramat en egj vasvilla Nyellel Ba* 
labán Juvon egj fejsze nyellel meg ütök, es az 1®" 
barol le rántok [Marossztgyörgy M T ; Ks 48-
67. 31]. 

fejszés I. mn fejszével felszerelkezett/felszerelt > 
care poartă topor/secure; mit B e i l a u s g e r ü s t e t -

1630 : elegge szitkozodtanak hittak ki bajra eöket, 
ez az Nagy András az fejszes szolga ja, es az Niuzo 
Mihalie Giurko de en az harmadikat nem tudoia 
ki uolt | Ualtig hajgaltanak egjmashoz m i n d e n n é 

az mit kaphattak, az uta(n) azta(n) neki futam0" 
dek ez az Feiszes szolgaia s ugj vaga be az kapiu1 

feoben ezt az Hal asz P e t e r t hogy ugjan megh cza -
tana [Mv; MvLt 290. 215b, 216]. 

Szk : ~ ember. a. erdőlő/erdővágó ember; tă-
ietor de pădure; Holzschläger/fäller. 1588: 
Április Terpey (!) Gergely Byro Akaratiabol a 

felleky Kenezheoz ( ! ) feyzes Emberek Meneue* 
alla fa wagny f. - d. 6. 14 Április Byro vra** 
Kywlte Tarpay (!) Gergelt fellekre Reaz ( 
Kenezheoz, hogy fat wagianak az Espotaly gatya&o 
egy lora atta(m) f. - d. 6 [ K v ; Szám. 4/IIL 7<>J-
- b. faragóács; dulgher; Schnitzer. 1780 Szás2" 
-Városi Áts Pallér Vild András . . . midőn mag£ 
vagy Mesterlegénye jelen lészen, az Udvar t a r t ó z 

naponként hat Fejszés Embert adni m i n d e n k o , 

s ha magának előmenetelessebbnek fog t e t t z e f l » 

. . . több Emberis fog adatni, de oly formálag, hogy 
más napokon â fen irtt hat Ember Számából defa 
calodgyék [Déva; Ks 78. 20/10]. 1842: 
minden díb dáb értetlen manuaríus ki a' fát 
munkát csak rontani és az időt vesztegetni s z 0 

— ne adattassék, hanem kevés de j ó fejszés 
berek rendeltessenek melléje [KLev] * ~ t o l v Z 
1794 ä füz fáimatis melljek ä martot tartya^ 
gyermekek, marhák s fejszés Tolvajok ne rontfca 
sák [ K v ; Pk 3]. o q ō 

Szn. 1629: Fejszés Gergely [Mv; M v L t 

150b átírásban!]. 1646: az Feizes ura(m) 
[Bádok K ; JHb 111/72]. 1681 Czipó ham0* 

aradi Istvan vr(am) Fejszés Mihály [U/\J'. 
II. fn fejszével fölszerelkezett/fejszés embe ' 

[üaaou: JFC.; J ± I D J . I I / / Z J . ioŏi ^ Z I P O " - R ^ Ţ I 
Váradi Istvan vr(am) Fejszés Mihály [UtiJ! 

II. fn fejszével fölszerelkezett/fejszés ^ ^ 
om care poartă topor/secure; mit Beil a u s ß e ^^ 
tete Person. 1582 : Az ky wetet kertek es 
(!) felól vegeztek hogy Byro vram az valaz 
zemelyek melle aggio(n) fertalt feyzesseket. 
mingyart le vonnyak á mit leh kel vonny, e S ^ á 
chyak à myt kel bontany, es z a l a g o s y c h i a o a * 
kit kel zalagositany [ K v ; TanJk V/3. 
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fejszéscn fejszével fölszerelkezve; cu topor ; mit 
Beil ausgerüstet. 7800 Ketzán Juvont és Fiát 
el fogták es be kisirték az el fogok . . . Fejsze-
sen, batasan [Zágor K K ; Ks 67. 47. 27]. 1827 
a mèşzkőiek fejszèsen és kőtellel fel készülve ne 
tsak a le vágatt őlekből sott a vágatlan erdőbőlis 
a Fának javát ki szalolván erószakasan liorgyák 
[Mészkő TA ; Mészkői lev.]. 

fejszctités fejszecsapás ; lovitură de topor/secure ; 
Beilschlag/hieb. 1606 Latek Osuat Janosnenak 
az karjan kekeket (!) az Vyan sebet, az kek az feize 
Wtesteŏl fogott esni, de az sebet ne(m) vette(m) 
ezembe mi(n)t esett [UszT 20/204 Joannes Zel de 
Kis Kede Seruitor Georgy Jánosi vall.]. 

fejszorító hajszorító; cortenuţă; Haarklenime. 
1752 két kék ezüstös karkötők egy hasonló fej 
vSzorittoval, két fekete Aranyos karkőtő, egy ha-
sonló fej Szorittoval [Eszt. gr. Petkiné* lelt. 

aI.h. csak így! ] . 

lejt (kukoricát) morzsol; a dezghioca (a desface 
boabele de pe ştiulete de porumb) ; abkörnen. 1827 
l ejtettek O Törökbuzát meg ettenek az liizo 
msznok, majorságok, és az rŭdegebb malatzok 
«5 véka 8 kupa [M.köblös SzD ; Bet. 3]. 1837 
Jo Szívű baráttságánál fogva küldőm Szekerem az 
igért tőrőkbuza után, küldők egy vak embert ís 
a ki fejtse , nagyon jó fejtő nállam is mikor volt 
sokat fejtett — azon instálom ne botsássa alkal-
matoságomat Tőrőkbuza nélkül [Ötorda; TLt 

æs. ir. 380/844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

fejust. Csak e szk-ban pántot ~ kb. a szőlőtő-
ket (téli) fedésre előkészítteti; a face să pregă-
ţească butucul de viţă de vie pentru îngropat pe 
larnă; das Einhauen vorbereiten lassen. 1600 
4 Nowenibr(is) Az szeóleótt kezdettem Mecczetni 
es pántot feytetni, ket mecczeonek . . d 24 Ki-
1 a p a n t feyteonek d 64 [ K v ; Szám. 9 /XII . 88 
tgyártó Simon isp. m. kezével]. 

lejtett 1. bontott ; desfŭcut; aufgemacht. 1798 
í oszomántbol fejtett (tzufkált) égetetlen ezüst 
egy fontnyi [ K v ; DLt nyomt. kl] . 

(le)morzsolt (kukorica); dezghiocat, desfăcut 
u f pe ştiuleţi; abgekörnt. 1837: J o szívű barátt-
sagánál fogva küldőm Szekerem az ígért tőrőkbuza 
után, . . . 25 „vékát kértem, hanem potolja ki 

vékára, ha az őt véka nemis lesz fejtett el 
elegyedik a többi kőzőtt [Ótorda; TLt Praes. ir. 
<>8/844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 

fejtő 1. kukoricamorzsoló (ember) ; cel care des-
jace porumbul de pe ştiuleţi; Abkörner. 1837 
küldöm Szekerem az ígért tőrőkbuza után, küldők 

V a k e m ber t ís a' ki fejtse, nagyon jo fejtő 
nailam is mikor volt sokat fejtett [Ótorda; TLt 

aes* ir. 380/844 Kassai F. Mihály ügyvéd lev.]. 
2. (színes) pamutfonal; bumbăcel (colorat), fire 

bumbac (colorate) ; (farbiger) Baumwollgarn. 

1655 ket lepedőbe valo fejer varrasos fejtővel 
varrót hjm [Altorja Hsz ; HSzjP]. 1673 Vagion 
. . . egi veres fejtŏvel varrót Abrosz [Wass. Borsai 
István hagy.]. 1682/1687 Attam Egi len uaszon 
giapotal öltött abroszt, Ueres feitőuel rosakra uar-
rottat [Fog. ; Borb. II Rákosi Anna kel.]. 1693 
Egy vánkos hajban valo elegyes fejtŏvel varrót 
csup. Ket kek es Veres fejtòvel Szőt vászon ken-
dők ujjak [Ne; DobLev. 1/38. 8b]. 1695 Egj 
Veres Fej tővel varrott Abrosz [Nagyfalu Sz ; 
SzVJk 51]. 1703 25 darab varrás, selyemmel, 
fejtővel, czérnával, irás után [Zabola Hsz ; HSzJP] . 
1728 Egj len gjolcs kendő kek fejtŏvel vetege-
tett [Eresztevény Hsz ; SVJk] | Veres fejtŏb(en) 
elegjesleg szőtt abrosz [Uzon Hsz ; i.h.]. 1746 
Néhai Damo Mária Aszszony conferalt az 
Ekklesianak Egy gyapott veres fejtövei var-
rott rojtos kendőt [Lisznyó Hsz ; SVJk] | Egy 
gyapott kendő, veres fejtővel vetegetett [Sepsirua-
gyaros Hsz ; i.li.] | Egy tángyér alá valo Szederjes 
fejtővel vetegetett gyapot vászon asztalkeszkenő 
[Zalán Hsz ; i.li.]. 1755 : Leányam Kovács Ágnes 
. . . Vit el Ortza törlő kendőt 2tŏt az edgyik 
volt karmasin Sellyemmel varrat, az másik kék 
Fejtŏvel [Mezőbánd M T ; MbK VIII . 19] | monda 
az Inczedi Ur fogadosneja en rollad is mondom, 
mert te tolvaj vagj el lopván a' fe jtőmőt Sztrama-
turamot [Kékes SzD ; W L t Nagy András (30) jb 
vall.]. 1791 A Kendők végibe valo 1 fertály fej-
tőért 51 xr [ H ; Ks 108 Vegyes ir.]. 1798 1 1/2 
font ide való festett fejtő Rf 1 xr. 30. 22 lótli 
Brassai kék fejtő Rhf 1 xr 12. 10 lotli veres fejtő 
[Déva; Ks 73. 74. VII. 137 1/4]. 1815 Három 
abrosz kettő bors liimes, egy veres fejtővel Szőtt 
[Mv; MvLev.]. 1826 ő neki maga dicsekedett 
István Kisó hogy néki a’ Katona fejtőt s’ Gyüriit 
vett [Magyarókereke K ; MNv X L , 375 Tamás 
Ersók vall.]. 1829 Kék Fejtő maradott volt 4 
font 2 Loth . . . Veres Fejtő maradott volt 5 font 
14 2/4 Loth [Kv ; BLt 12 dologházi nyomt. szám.]. 
1847 Bénya Flórának . boltból készen vásárolt 
minden fejtő varrás nélküli vastag vászon válto-
zója [DLt 745 nyomt. kl]. 

Szk : brassai 1798 : 1 1/2 font ide való festett 
fejtő Rhf 1 xr. 30. 22 lótli Brassai kék fejtő Rhf 
1 xr 12. 10 loth veres fejtő [Déva ; Ks 73. 74. VII . 
137 1/4] festett • brassai ~ 

3. ' ? ' Hn. 1602: feyteo kuttianal [Tordátfalva 
U ; EHA]. 1693 Feytoa meget (sz) [uo. ; EHA. -
°Uo. alább Fey to alakban is előfordul!] . XVIII. 
sz. eleje Fejtő alatt (sz) [ u o . ; E H A ] . 1743 : 
fejtő meget (sz) [uo.; EHA]. 1815/1817 : A ' Fejtő 
alatt (sz) [Miklósivá U EHA] . 

Az itt felsorakozó hn-i adalékok esetleg k ő f e j t ő helyre 
vonatkozhatnak. 

fejtő-cingulus (színes) pamutfonalból szőtt cin-
gulum (rk papi ö v ) ; brîu împletit din fire de bum-
bac (colorate); Zingulum gewirkt aus Baumwoll-
garn. 1721 Abosfalvi* T Parochus Páter . 
kezenel maradott Eg}r veres fe jtő cingulus 
[Ks 83. - aAbosfva K K ] . 
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fejtő-rokolya pamutfonalból szőtt szoknya; fus-
tă ţesută din fire de bumbac; Frauenrock gewirkt 
aus Baumwollgarn. 1811 : Négy fejtő Rokolya és 
egy franel szoknya 90 Rflor 49 xr [Lécfva Hsz ; 
HSzjP]. 1850 : Menyhárt Kalárának megadodott 
a’ fejtő rokoja és karintza, ugy a' viselő karintza 
is [Uzon Hsz ; i.h.]. 

fejtős fej tővel hímzett v. szőtt ; brodat cu 
bumbäcel, ţesut din fire de bumbac; mit Baum-
wollgarn gestickt/gewirkt. 1728 Vágjon . . . Edgj 
liimes abrosz, edgj kendő köteses . . . Más szedet 
kendő kék veres fe jtŏs [Magyaros Hsz ; SVJk]. 
1801 Három ordinár Vászon Párna Hajak, ed-
gyike retzés, ketteje kék fejtŏs virágokkal kivarva 
[Gyalakuta M T ; LLt 106/1]. 1838: Vagyon 6. 
Karintzák egy Sejem, egy fejér, egy Pergál, három 
fejtős 18 fl. [Gidófva Hsz ; HSzjP]. 

Szk s ~ abrosz. 1686 Edgy csillagos fejtős 
abrosz [Bikfva Hsz ; BLt]. 1705 vagjo(n) egj 
veres fejtös csillagos abrosz /48 [ K v ; Pk 6]. 
1774 Anno 1774 Gróf Rhedei R : Sigmondne 
Veselényi Kata Aszszony ö Nga istenes indu-
lattyábol adott a ' Bodoni Rfta Eccla Számára 
Egy veres fejtős Abroszt [Hagymásbodoni (MT) 
ekl. könyve] Xr ~ derékalj-csúp. XVIII. sz. 
eleje Egy veresses fejtős lengeteg derekaly csup 

. paraszt lepedő lengeteg [Pk 6]. 1716 : egj 
kék fejtős derekaly csup [ K v ; Pk 6] * ~ derék-
alj-haj. 1788 Egy veres fejtős Derekaj haj [Mv; 
MvLev.] * ~ felhajtású felső lepedő. 1788 : Egy 
fejér Czérnás Totos fel hajtású Lepedő, égy 
alsó Lepedő . . . Veres fejtŏs fel hajtású égy felső 
I/epedő [Mv; TSb 47 Néhai gr. Rhédei Zsigmond-
ué br. Wesselényi Kata hagy.] Xr ~ fersing. 
1842 Brassói szövet, veres fejtős csikós fersing 
[DLt 1019 nyomt. kl] * ~ ing. 1821 szökött 
el ködiuinybe, veress fejtös ingbe [DLt 452 ua.] 
X ~ kender abrosz. 1803 Három szélyböl valo 
veres fejtős Kender Abrosz, mely Tóth tsipkével 
vagyon őszve foglalva [Szentháromság MT Pa-
lotay 21] X" ~ kenderlepedő. 1694 Egy szedet 
veresses kender lepedő val. fl. 1//50. Egy Veres 
feitős kekes kender lepedőt val. fl. 2 [Kilyén 
Hsz; BLt 4] Xr ~ kendő. 1680 Fejtős kendő 
kekes es vereses 4 vegb(en) [Fog. ; Utl] . 1735 
Egy tó tok tol vásárlott veres fejtős gyapottal 
szőtt kendő [M.zsombor K ; Somb.] | Két Fej-
tŏs Kendő Égy Fejereses Kendő [Kv kör. ; 
RLt]. 1818 Negy Veresses fejtős Kendők 
12 Rf [ K v ; Pk ß Pákei Krisztina kel.] Xc -
kendőző kendő. 1821 kék Fejtös kendőző kendő 
[Mv MvLev.] Xr ~ lepedő. 1751 : hagyom 
két veres fejtős lepedőmőt Borsi Ersebet-
nek [ K v ; LLt 1/10] * ~ mellrevaló. 1856 Bos-
la Ferencz, Zsakó István, Vernes János, id. 
Zsako János és i f j . Zsako János Urak, meg fo-
gadák pakulárjaknak Bedelői Duma Vasziliát 

kővetkező fizetéssel . . . A feleségének egy 
fejtős mejjre valo [Torockó; Bosla. Szász Mózes 
jegyző kezével] •)(• ~ párnacsúp. 1788 Egy 
veresses párna hajban díríb darab retzék varrott 
és varratlan, kék és veres fejtös pár tsupok 

. . . Öt pár Totos fejér párna tsup, fél totos 
kes szövés négy párnára valo fél totos veres & 
kék fejtös tarkás párna tsupnak valo szövés, 
ehez hasonlo veresses négy Fejér czérnás Totos 
szövés No 4 [Mv; TSb 47 Néhai gr. Rhédei Zsig; 
mondné br. Wesselényi Kata hagy.] ~ párnaU]> 
1756 Két pár totos Veres fejtös v e n d é g é 
való párna haj [Gernyeszeg M T ; TSb 21 
bára Biro prov(idi) Joannis quond(am) Féter 
(I) (56) vall]. 1761 a pinczében az hordon egy 
veres fejtös totos parnahajat . . . egy hétig he-
verni látta (!) [Torda; T J k V. 44]. 1809 : 
Veres fejtös totos, más egy veress és kék fejtöve 
varrott Párna haj Hfl 1 Dr. 80 [Mv; MvLev; 
Nagy Lőrincz kád. hagy. 5] ~ tángyérW0' 
1788 3. fejtös Tángyér törlő [Mv; TSb 47J 
* ~ vászonabrosz. 1810 Egy kék f e j t ő s vászon 
abrosz [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy- J] 
* ~ végű kendő. 1674: Egy fejtös uegŏ kendő* 
[Utl] . 

fejű. 1. Csak jelzős szk-ban; numai ín constru£ 
ţii atributive; nur in attributiver Wortkonstru*' 
tion : cu cap ; -köpfig, mit Kopf. 1585 Georgy 
. . . Monda, Ama kissebbik az vires feieő vag* 
dala engemet [M.valkó K ; K P . Tolniall (!) Gasp*r 

jb vall.]. 1652 Keőbleősi Thamasne . rezK^ 
teges fejw nyomorék [ K m ; GyU 133]. 1685 
engette azt az Reszketeges Fejű Miklóst hog; 
Sorbany molnárt szolgallya | egy Reszketŏs *eJ 
Oláh Miklos [LLt]. 1688 : Az biro reservâlt ezze* 
kŏzzűl kézénél egy deres es hodos fejű csitko2f 
kancza lovat [Bucsum F ; MvRK] . 1791 * 
Kantza-Ló rövidetske derekú, tsinos fel 
marha [DLt nyomt. kl]. 

2. fejes; cu cap ; mit Kopf . 1587 Az Georg) 
Mesther Esmeg Chinaltatot az Czygan°f 
8 zeles feyo zegeket atta(m) f. — d. 4 
Szám. 3 / X X X I I I . 17 malomszám.]. 1609 : 
az kwlseo praedikallo zek felett valo fileS°*Lt 
megh pleheosztetuk veottu(n)k szeget Lapos feTj 
lakatos Georgtol d 6 [Kv ; i.h. 126/lV. 
1623 czyenaltasso(n), zep bellet az vagy 
res kaputt keth fele Nylot gyalult à e ^ Ţ ^ 
mellyet zep megh onnozott Eoregh holiogos 
zegekkell veresse (n) megh swreőn [Szu/ 
Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1726 Az 
porsomatis tiszta gjolcsal vonnyák be, s ap 
fekete felyű szegekkel verjék meg [JHb X X X v / 
Jósika Imre végr.]. 1736 az koporsót 
aranyos fejű szegekkel igen gazdagul külyei ^ 
verték, és hogy az aranyas fejű szeg jobbafl ^ 
adja magát, a koporsót fekete biborral vofl -
be s azt szegezték az koporsóra az arany l J . 
szegekkel [MetTr 404]. 1740 : gömboljég fejj* * 
szegekkel meg vertt Fenjő deszka ajtó 
BfN Gyalui cs.]. 1756 a Veteményes kertD 
bé szolgálo Ajtó . . . felső szemöldöke s z e g e i ^ 
sen kötéssel nagy fejű fejér fa szegekkel foglalta 
a kapu felekhez [Branyicska H ; JHb h ^ 1 1 ^ 
29] | Aprofejü szegekre két versbe Rf l 1 % t ' 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója]. 1817\P ÍL 
kúria) utzárol bé járó két felé nyillo, fenyä 
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kából készült berlett kapuja laposs fejű vas Sze-
gekkel meg szegezve [Ördöngösfüzes SzD ; ö rm-
Múz. Inv. 1]. 

3. gombos; cu măciulie; mit Knopf. 7777 
1 Buzogány ezüstös nyelű es fe jű 15//— [Ap. 
5 Apor Péter inv.]. 1760 : Edgy Venturin Kő 
fejű Nád Páltza [Mv; TGsz]. 

4. (vmilyen) foglalatú; cu montură; mit (ir-
gendeiner) Fassung. 1629 Egy kerek feyw pe-
czietes giwrw Ezwstbe vagio(n) meczue, egy. 
Sí. niom negied fel araniat ér. tt f. 8 d. — [ K v ; 
RDL I. 143]. 1651 Edgy gómbólegh fejú Gyúrú 
óregh metczet Gyémánt benne [Wass. Wass 
Judit keh]. 7728 egy nagy őreg rosa fejű gjűrű 
25 gyémánt benne, más gyémántos szűves gyűrű 
ket kéz őszsze fogodzva rajta 10 gjémánt benne 
[Nsz; Ks]. 7774 ; Egy Szeretsen fejű Gyűrű 
[MNy X X X V I I I , 306]. 7837 ; Két arany gyürük 
kigyos fejűek [Dés; DLt 526/1838]. 

5. tetejű; cu calotă; mit Kopf . 1802 : Koka 
György vasvillájávai ugy ütötte Főben az 
Exponenst, hogy . . . ha nagy dubitza fejű ka-
lapja nem lett volna egyenesen hogy az E(x)-
P(one)nsnek Feje ketté hasadt, és halálla tőrtént 
volna [Mv; Born. X X X I X . 53]. 1811 Senker 
Mihálly visel . . . egy viseltes magosotska 
fejű Kalapot [DLt 148 nyomt. kl]. 1837 Albert 
Mihály . . . kalapja újj alatson gömbölyeg 
fejű [DLt ua.]. 

6- (ágy)fejes; cu căpătîi (de pat) ; mit (Bett)-
haupt. 1838 Égy hajtott fejű festett Ágy, égy 
Páár felleges festékü karos szék, két gyantáros 
fekvő Láda, és egy Váradi Láda [Szentimre MT 
BalLev. Balog Klára keh]. 

7« végű; cu capăt ; mit Ende. 1817 Égy uj 
párna, vászon Tokkal, 1 fél viseltes varatos fejű 
hajjal [MV ; MvLev. 2]. 

fejül, feljttl 1. felül, felyül 

fejvétel fővétel, lenyakazás; decapitare; Kö-
Pfung, Enthauptung. 1759 Bánff i Dienes . . 
eletét elfogyatták Bethlenben . . . Ennek fejvé-
tele után maradott egy fiacskája [RettE 92]. 

fejzővas fejezővas 

fék fn 1. kantár; frîu; Zaum. 1507 vala Ná-
lam zalagon . . . eg l<o zabo>la (?) fekesttul [Kv 
kör. ; NylrK VI, 187 Cseh Istwan végr.]. 1573 
Nagi peter Azt vallia . . . hogi Demyen Nem 
tyztessegbely Ember Mert Mind az Zeoch myhal 
Poharat feket ely lopta [ K v ; T J k III/3. 215]. 
1590 az másik Alperes mezítelen szablia-

wal wolt az mi atiankffian, es lowai fekit el wagh-
dalta [UszT]. 1636 az Sombori Jstvan loua 
•••» vond ki az feket az fejebeol [Mv; MvLt 
2?1. 72b]. 1658 egi lovat vitte el fekiben nier-
giben [HSzj nyereg al.]. 1691 : Csőtőrtőkőn pe-
<ügh eljővenek az Colosvari Nemetek Dees Va-
rossat fél verték az en Lovamat az eo kglme 
keze alat találván aztis el praedaltak Nyergestűi, 
fékéstűl [Dés; Jk]. 1723: E g y pár lóra való 

fékagy 

uj dohottas Németh szerszám; hozzávaló fék-
jeivel és Zabolaival [Koronka M T ; Told. 29/2]. 
1845 : Martonoson* lakó közrendű Pap Ferenc 
— 45. éves, Református . . . felel . . . az el vett 
zálog két jo ujj fék volt, mit szabad kotya vetyénn 
. . . én vásároltam meg [Fotos Hsz ; HSzjP. — 
•Hsz]. 

2. ~ et vet gátat vet ; a puné capăt; hemmen. 
1807 Valójában szűkségesnek látom az egész 
Embert le ültetni, és határ nélkül való képzelő-
déseinek féket vetni [Balázstelke K K ; DLev. 
4. X X X V I I I ] . 

Szk : aranyos bogiárú ~. 1595 Egy Aranjas 
boglarw fek egy seljem keotesen vágjon [Zsom-
bor K ; SL. SÎombori László gyermekeinek oszt.] 
Jk bogláros 1594 Hat lora ualo barsonios 
Rez bogláros ham No. 6. Hat lora ualo fekethe 
barsonios bogláros fek No. 6 [Somlyó Sz ; UC 
78/7. 22, 27, MNy L X I , 112] * cseres ~ cser-
zett kantár. 1596 De az fekitis, mint hogy oda 
vezet, monda az porozlo eskwuessel hogy oly 
cheres fek volt hogj megh ert volna 32 pénzt 
attam azért f - d. 32 [ K v ; Szám. 6 / X X I X . 
54 Bachi Tamás sp kezével. — A teljesebb szöv. 
fék 1. ah] Jk portai 1697 Felvinczi Sigmond 
Ur(am) egj úttal Gernyeszégre* hozott egj egész 
lora való öltözetet, ugj mint Portai Szeles feket, 
igen szép köves orrodzójaval edgjűtt, Aranjos 
imitt amott Turkessel rosa formara, csinált Ka-
tona Nyerget, merőben Aranyos Ezüst Kengje-
lestül, egj rövid köves Hegjestŏrrel edgjütt 
Portai Merŏb(en) töltött Czafraggal edgjűtt [JHbK 
X X X I I / 2 5 Sig. Korda (35) vall. - a MT] * 
szekeres 1593 bekes Istwan zolgaia . . egj 
wj zekeres féket wont kj Az lűnak az feiebol [ K v ; 
Szám. 21 /V 126]. 1594 Egy zekeres niergemet 
hewederestwl zerzamostul es egy zekeres fikemet 
attam oda adamnak az porozlonak [Kv 
i.h. 6/VIII. 30a Caspar Semel sp kezével]. 1600 
Veottem szy gyarto Balinttul egy zekeres fiket, 
Cheres Beorbeol czinaltattat d 75 [ K v ; i.h. 9 /XII . 
66 Igyártó Simon isp.m. kezével] Jk varrásos 
~ hímzett kantár. 1805 két lora való farhám 
minden hoza tartozó varásos fékekel és Gyep-
lővel [HSzj farhám al.]. 

fék ige (nőt) elintéz; a (o) regula; notzüchtigen. 
1572 Hegedws Myhal azt vallia hogy tavaly 
az vachy peter haza Eleot alnak volt Hegedws 
János Es varfalwy Sebestien Tekint be az kapwn 
Hegws (!) János Mond ahwl mynt fogdossak 
Egimas kezet az en felesege(m) az lengelekel 
Mond varfalvi Mi ellened benne. Mond neky 
hegedws János, Ninchen semmy ellene (m), A m 
fekyak az kwrwat [Kv TJk III/3. 32]. 

fékagy kantár; căpăstru; Zaum. 1595 Egy 
Aranjas bogláros fek Agy [Zsombor K ; SL. Som-
bori László reg.]. 1617 : uagion valami lora való 
ezüstös szerszám, vgi mint fek agi, szűgellŏ, 
es farmatringh [Abrudbánya; Törzs]. 1620 Egi 
io fele fek agitul ki sok boglaru f —/9. Egi 
io fele fek agitul, ki negi boglaru f —/6. Egi apró 
fek agitul, ki negi boglaru f — /2. . . . Egi bagaria 
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fek agitul ki ne(m) bogláros f —/3 [ K v ; KvLt 
II/69 VectTr 18—9]. 1659 egy lora való ezüst 
arannias szerszamot fèk aggial szugielleòuel, lo 
arràra valoual edgiűt, aztis hagiom Mihalcz Mik-
lósnak [Altorja H s z ; Borb. I ] . 1688 Szy Szer-
számokról Egy szűgyellötöl f —//03 Egy 
vasas kengyel szitol f — //06 Egy Czapa féktől 
f —//15 Egy Czapa szűgyellötöl f - / / 0 4 1/2 
Egy kőz nagy Bogiáru fek agytul f 0//04 1/2 
Egy Bagria fék agytul f —//04 1/2 Egy Bagaria 
kötö féktől f — / / l l 1/2 Egy Rendbéli kőz hamtol 
f 1//00 [BfR Vect.] . 

Szk : pikkelyes 1711 : Eg j oh pikeljes ezwst 
fek kinek ezwst az zabolaja. Egj pikeljes fek 
agy, regj [ K v ; R D L I. 88] * pillangós ~. 1681 
Pillangós Fek agy szúgye<l>lőstűl Kopott a-
ranyozott orozzojaval [UtI] portai ~ 7777 
portai fék agj szügjellöjével orrodzojával Tarka 
Selyem Majcz fékemlö szár rajta. Egj majd két 
ujnyi szélességű veres Selyem Majczra vont a-
ranyas Ezüst fék agj szügjellöjevel edgjűtt orrodz-
lojavai kék selyem Majcz fék szárával [Told. 
19] -X* szironyos 1628 Egy Szironios fek 
agy [Gyalu K / K v ; JHbK XII /44 . 9] * török 
~ 1628 : Három tórók fek agy Egy fek 
agy, kótó fekesteól [uo.; i.h. 12]. 

fekély abces; Geschwür. 1631 ez vilagnak 
itileti szerent szenuedhetetlen nyaualyakkal, es 
undok fekelyekkel nyomorgattatom [Szentmar-
gita S z D ; Told. 26]. 1795 : Illyetén rendetlen-
ségeket követvén a' jó ötsém, valahányszor 
haza érkeztünk; mind annyiszor fekéllyekkel, 
bogarakkal, újra meg újra rakva találtuk; s A 
vélle való utálsággal tellyes bibelödésnek vége 
lioszsza nem vala [Mv ; Told. 47]. 1822; égy K o -
váts Aniíka nevezetű eŭllyes daganattal és fe-
kéllyekkel sinlődő Rab Aszszony [Dés; DLt az 
1823. évi iratok közt]. 

Szk : fett és ~ . 1829 Surányi Kata czomb-
ján is ki ütött fenés fekélyek miatt lassú járású 
[DLt 883 nyomt. kl]. 

fekélyedés. E szk-ban; ín această construcţie; 
in dieser Wortkonstraktion: görvélykóros ~ gü-
mőkóros/tuberkulotikus fekélyesedés ; abces tuber-
culos; tuberkulotisches Geschwür. 1858 : halt meg 
Márkus Trézsi leánykája Rózsi más fél éves korá-
ban görvélykoros fekélyedesben [Dés; R H A k 96]. 

fekélyes cu abcese; geschwürig. 7628 : kettfele 
tiztatalansagatt, Fekelies voltat kecziensegetől 
fogua(n) meli Franczunak Jteltetet, es paraz-
nasagat is ex infallibilis circumstan<tiis> tes-
tiu(m) elegge comprobalua(n) egienlokeppen 
méltónak iteleők az el valaztasra Hyripi Gior-
giőt az megh nevezett Santus Annatol [SzJk 
23]. XVIII. sz. eleje j ó a Csipke bokornak 
ă bottyát meg Szárásztani, és meg törni, s ab-
rakba be adni ă fekélyes lónak [JHb 17/10 ló-
tartási ut]. 1769 : Groff Toldalagi Pál Úr O Nsga 
Ménesse igen rút fekéllyes nyavalyában vagyon 
[Koronka M T ; Told. 19/44]. 

fékemlö kantárszár; dîrlog; Zaumzügeh 1̂ 81 
Zygiartho Lwkachytol veottem ket hámot kye 

fyzete(m) neky f. 1. . . . Veottem ket fékemig 
p(ro) d. 4 . . Egy feket foldoztattam meg attaW 
d. 12 [Kv Szám. 3/1 Éppel András mb k e z é v e l ^ 
1587: vnum ephipium ex cute czapa voca _ 
coloris cerosei vna cum fekemleo vocato [w ' 
GyK] . 1609 Czinaltattam meg az lónak*®* 
fekemleieket Allodzoiokat* d 38 [ K v ; ~ 
126/IV. 58. - aA d más tollal írt későbbi 
toldás]. 1632 utannunk njargalanak s en 
fogam . . . az lova fekemlejett s az begies 

meg)1 

töreti5 

[Mv MvLt 290. 70a]. 1642 egy ezústós araitfj 
nyas burotot ( ! ) Fejervari Zabola Fekemw* 
[Koronka M T ; Told. la / I I ] . 1650 egj e " ^ 
az fel kezeuel megh foga az üstöket az Lo® 
az mas keze az fekemlon vala fekozi vala az Lo 
[Nagykede U ; UszT 8/64. 68g]. 1696 Egy1®1 

való fék orrozat és fékemlő nékűl [LLt Fa S ' 
75] 

Sz. 1658 Az mi pedig az Telthoti dolß^ 
nézi az jószág szimborálásbúl, én nem bán• ' 
mert nem nekem kéred az jószágot, hanem 01 

gadnak, ha kezetekben maradhat, de mint 
még más tartja az fékemlőjét annak a fäz†jß . 
[TML I, 139 Teleki Jánosné Teleki Mihályi 
Borosjenőről (Arad m.)] . 

fékemlőszár kantárszár; dîrlog; Zaum^B 
1673 Egy Bagariára csinált, pillangós s z ^ 
aranyas szerszám fék, szűgyellŏ, far mat^ 
Zabola, fekemlo szár nelkűl [Fog. ; UtI]. 
Egy Eöregh Szellyes Rostélyos és Arányos ^ 
való szérszám ezüstös Kármány Zabol* 
kinek Tarka Majcz az fékkmlő (!) szara [EeS 

Ks S. Mise. 27]. . ^ 
Szk : selycrnmajc 1711 portai fék 

gyellöjével orrodzojával Tarka selyem ^ 
fékemlő szár rajta [Told. 19]. 

fékcmlőszíj kantárszár-szíj; curea P e n t rÍ 0 fcd 
log ; Zaumriemen. 1600 27 Napja(n) ^ * 
( ! ) a Ázzon havanak veottem kett fikemle0 . oJi 
kat d 7 [ K v ; Szám. 9 / X I I . 63 ígyárto 
isp.m. kezével. - "Elírás Bodog (értfd 
dog) h.]. 

fekés 1. fekvés 

fékes kantáros; cu căpăstru; mit Zaum 
sehen). 1659 Az fékes kanczát hagyom az ^q 
cza Péter fiam sanczábana [Kozmás 
VI , 223 Kaycza Mihályné Orsolya végr. “ 
tár rabságból való váltságban]. 

P 1 eO&' 
feket fektet ; a culca (ín pat) ; (ins B e t t ) 

1570 Recept a contra frigvtm Vegy c^aſtcHl 

partém 1, Petrisoliomot partém 1, kaprot P $ 
1 Levestökömöt partém 1, Törd özwe * ^ à 
annak utanna ös* erös echetet Reaia es * $ 
meg, oztan Annak az viszeuel h i n c h e k 
gvermek Ruhaiat es fekessek beleie, es M^L ^ 
gyul, P(ro)bat(um) est [Nsz ; MKsz 1896. 0 1 ' 
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l^rtsd: önts]. 1756 Mely dologh iránt nem in-
comodaltam volna annyiszor ha ezen sullyos 
Nyavalya illyen hoszszason agyb(an) nem feketet 
yolna, mostis nem feketne hanem in ipso Ter-
"lino azan dolgott consumaltam volna [Lőrinc-
fva.MT; Kp III. 135]. 

fekete I. mn 1. koronuzínű; negru; scliwarz. 
'567 in veste zederyes, alol fekethe kek fellywl 
JKv; TJk III / l . 21]. 1576 En Melytth Anna 
Mattam B aranyay Annok Zeoksegere Jgen 
^ysselt fodroth feketeo Selyemwel Aranyai wa-
roth | Egy Syngh maycz feketeo Barson [Sza-
mosfva K ; JHbK XVIII/7. 13]. 1595 25 Júly : 
^°gy Azzonnyúnk ö fge be Iöúe: Attam az Pas-
tet Siitökaek es Zakaczoknak ö fgek zamara, 

1. kötés Schrentzet temerdeket feketyebet 
U f 1. - [Kv ; Szám. 6/XVIIa. 201. ifj. Hel-
tai Gáspár sp kezével]. 1630 Egy fekete mai-
czos párta Eo, boglár vagion raita tizenketteö 
^ lo in m. 2 p : aestim: - tt f 44 d - [ K v ; RDL 
f- 147]. 1656 Vagyo(n) . Meddeő tehen Nro. 
• ••• 4. fekete barna 6. Fekete czaban . 

1- Fekete Csaban Szőke 2. Kormos Szőke [Do-
?°ka; Mk Inv. 12]. 1682/1687 : Attam Egi fe-
kete Rasa Poszto Uy Palastott, három rend 

barsoni Prem az elein, es Ueres Bagaziaual 
oerlett az Eleie | Attam Egi uiselő fekete perpeta 
palastott, Ennek is zöld barsoni Prem az elein 
[pog.; Borb. II Rákosi Anna kel.]. 1711 2 Fe-
kete kalap . . . 4//80 [Ap. 5 Apor Péter inv.]. 
'733 egy Kűsdeg Fekette es fejer győnyből 
(•) állo nyakra valo egy Kis medalj az Kőzepin 
IBorb. I. Kelt „in Conventu Csikiensi"]. 1752 

Tiszta Fekete Kisded Kantza [Dob. ; TLt 
I Süldők 22 darab ezek mind veresek és fe-

keték [HSzj fekete al.]. 1788 ă' Két tsomotska 
karmisin szín és fekete Bétsi Selyem [Mv; TSb 
47J- 1802 1 Sing fékete jo fele atlaczat 2 Rf 
• 1 Sing fekete Atlatz [Déva; Ks 120. III. 
fi. 1810 Egy fekete Tamisz ruha Rf 2 [Mv ; 
J^Lav. Illyés Anna hagy. 4]. 1816 : Fekete 

keszkenyŏk 40 xr [ K v ; Born. IV. 

Ha. 1525-1568/1575 fluuium Nagi pathak, 
| u u feketewiz [M.valkó K ; KHn 102]. 1547 : 
mxta fluuium feketeygh [Márkosfva Hsz; SzO 
ilJ> 281]. 1677 : az Fekete nyilak kőzőt (sz) 
IVargyas U ; E H A ] 1 7 U a z fekete nevű 
széna fűben (k) [Mezőbánd M T ; EHA] . 1824 

Fekete Hagymás nevezetű havass [Szárhegy 
^ EHA]. 

Szk : farkú a. 1735 : Egy kék ánglia dolmány, 
f̂kete farkú veres Sinor rajta [M.zsombor K ; 

^mb.]. - b. 1761 : Szarvas Fakó fekete Farkú 
öerennyű . . . örog Kancza [Branyicska H ; JHb 
*XXV/39. 14] * - festékes. 1760 : Hat Pár 
P^ujas fekete festékes Bétsi pórtzellán fintsiák 
IMv; TGsz 2]. 1849 : Cseh Iosefnŏ . . . a volt 
^ogadossánál tanált égy fekete festékes gu-
nya-tartonak az ajtaját [Héjjasfva N K ; CsZ] 
* ~ hajú. XVIII. sz. eleje : Az Curiosa Domina 
eleggĕ allittya hogy epen Apja fia, de meg is-

merszik, mert ámbár fekete Szemű, Szemődekű 
légyenis ă Gazda Aszszony de Arany Szőrű Vrá-
túl férjetűl, fekete hajú gyermeke nem Születik 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 1798 A ’ Neve a' Ko-
tsisnak Mihály, Fogaras Földi Királyhalmi . . . 
fekete szemii hajú, elöl le-állo dupét viselt, hátul 
czopfot [DLt nyomt. kl] Xr ~ kordoväny. 1744 
Egy gyenge Veress kordovány Egy gyenge fe-
kete kordovány [Szentdemeter U ; LLt Fasc. 
67]. 1757 Timár Bogdán Christoftol két fekete 
Kordovánra s két fakó Bérlés bőrre Rh. f. 4x44 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 144a]. 1765 : 
vettem Boldogfalván egy píros kordoványt Hfl. 
1 Dr. 26 Déván vettem három fekete kor-
doványt Hfl. 6 Dr. 12 [Nagybarcsa H ; Ks 71. 
52 szám.] Xr ~ kordovány csizma. 1724 expen-
sas extraordinarias hoc modo annotavit An-
dr(eas) Huszti: 1 Jan. Bartsai Jankónak egj 
pár Veres kordovány tsizmát. Teleki Samunak 
egj pár fekete kord(ovány) tsizmát [TK1 Bar-
csai János tutorsága] Xr ~ ökör fekete szőrű 
ökör. 1617 Tudom aztis hogj Nagj Marton az 
felseò faluj ėòreokseget Beczj Jmrehnek atta 
uala ket fekete eòkòrert [BLt Jmericus (!) Kay-
czia de Vyfalua (80) nb vall. — aKászonújfalu] 
X ~ serényei. 1684 Eőreg Meddő Kanczak 
. . . Eger szŏrŭ fakó fekete serenyu farkú no 
2 [Fog.; Utl]. 1833 : Aranyszőrű fekete serényi! 
2 esztendőre menendő kantza-csitkó [DLt 310 
nyomt. kl] Xr ~ szélű gyolcs. 1591 : Zabo Mar-
thon vallia, Ezt lattam hogi Huniadon mind 
ez ket oláhnak holna alol vontak ky az fekete 
zelw giolezokat [Kv ; TJk V/ l . 138] ~ szem-
öldökű. XVIII. sz. eleje Az Curiosa Domina 
eleggĕ allittya hogy epen Apja fia, de meg is-
merszik, mert ambar fekete Szemű, Szemődekű 
légyenis a Gazda Aszszony de Arany Szőrű Vrá-
túl férjetűl, fekete hajú gyermeke nem Születik 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 1833 Czérán Nyi-
kuláj fekete szemöldökű, csóka szemű [DLt 
304 nyomt. kl] * ~ szemű. XVIII. sz. eleje 
ámbár fekete Szemű, Szemődekű légyenis a Gazda 
Aszszony de Arany Szőrű Vrátul férjetűl, fekete 
hajú gyermeke nem Születik [JHb 17/10 lótar-
tási ut.]. 1798 A ' Neve a' Kotsisnak Mihály, 
Fogaras Földi Királyhalmi . . fekete szemű 
hajú, elöl le-álló dupét viselt, hátul czopfot [DLt 
nyomt. kl] Xr ~ színű. 1763 : Egy pár Aszszony-
nak való tzifra varratos fekete szinŭ Kesztyű 
[Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ág-
nes inv.] Xr ~ szőrű. 1623 ezeket mi elótwnk 
ada . . . egi fekete zeórú hereit lóért [Mihályfva 
N K ; JHb XXII/24] . 1777 : tőrtént akkoron 
Bede Juonnakis, egy fekete Szőrű kantzájánakis 
gonoszul valo azon határol el téveljedése [H ; 
Ks 114 Vegyes ir.]. 1780 az Fekete Szőrű kan-
tzat . . . altal adta volt az katonának, akki ismit 
altal adta volt egy Czigánynak [Fintoág; H ; 
Ks 113 ua.] * vé változik elsötétül. 1563 
szent Margit aszszony nap előtt való hétfőn estve, 
mikoron a hold tele volna, a hold teljességgel 
feketévé változék és semmi vüágossága nem 
vala; tartott ez dolog mintegy oráiglan [ETA 
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I, 20 BS] Xr ~ zománcos. 1668 Vagyon egy 
fekete Zomanczos Arany nyakra valo, mellyen 
vagyo(n) egy fŭllengŏ vagyon mindenestől benne. 
33. öreg szem Gyöngy [Mk. Kapi György inv. 
10]. 1786 Három fekete Zamantzos Arany bog-
larotska, két két jó féle nagy gyöngy a kőzepibe, 
és jo féle gyöngy a fityegőjők [Nsz; Ks 74. 56]. 

2. sötét bőrű; cu piele de culoare închisă; 
dunkelhäutig. 1629 Azt is hallottam, hogy az 
katona kérdette az asszonytól, hogy melyik az 
mi fiunk ? s az asszony penig ezt mondotta 
reá, hogy hiszem látod, melyik; hogy nem olyan 
fekete, mint az többi [Mv; MvLt 290. 150b—3b 
átírásban!]. 1632 zolgamnak aztis mondotta 
hogy edes zolgam az te tested igen szép feier, 
de az en Uramé ollian fekete mint az Cigannak 
[SzJk 36]. 1750 addig nem nyukszik, mig 
meg nem őli, az ilyen teremtette fekete fiát* 
[Kál MT; Berz. 12. 92/61. - aTi. a férjet, aki 
úgy látszik, fekete volt, mert cigányozta is]. 

Szn. 1482 Nicolao Fekete [O.zsuk K ; TelO 
II, 149]. 1553 Emericus Fekethe iudex [M.lápos 
SzD; Makkai, SzDPuszt. 49]. 1554 : Fekethe 
balas. Fekethe Ianos [Kv ; Szám. 1/1V. 24]. 1565 
fekette Mate [ K v ; Szám. 1/X. 120]. 1596 Fekete 
Istua(n) [UszT 12/110]. 1609 Fekettea András 
[Gyalu K ; Sennyei 47/11. — aAz ikerítés i.h. 
más nevek írásában is előfordul]. 1697 F“ekete 
Sofia F. Gyarmathi Pap Dániel felesége [Dés; 
Jk]. 1743 Fekete Istvánné Aszszonyom [Ádámos 
K K ; JHbK XXVIII /9 ] . 1760 : Ns Kereszturfi 
Széki Tordat falvi* . . . Fekete Mihaj [Sf. - aU]. 
1847 Ns Kereszturfi Széki Tordat falvi" . 
Fekete Mihaj [Sf. - aU]. 1847 Fekete Poli 
[Kv ; REkLt 79]. 

Szk: ~ boszorkány. 1711 Engemet nemes Asz-
szony t, hiremben; nevemb(en) betsűlletemb(en) 
rutul meg gyalázott; elsŏb(en) I(s)t(en) és a nemes 
haza Törvényé ellen, káromkodo szitkokkal, úgy-
mint Ördög atta fekete kurvájá(na)k szidott; 
item ugya(n) akkor nemet Regiment kurvájá(na)k 
és fekete boszorkány (na)k szidott, mellyet . . . 
kész leszek a D(omi)nus Inctus ellen comprobálni 
[Dés; Jk 357a] ~ kurva. 1573 Anna néhai 
Iacab Istwanne Azt vallia hogy . hallotta 
Illemmodon kezdy zydalmazny, Meg adom kĕssen-
tywdet fekete Bestie kwrwa or bestie kwrwa [Kv ; 
TJk III/3. 158]. 1711 ördög atta fekete kurvájá-
(na)k szidott [Dés; Jk 357a. — A teljesebb szöv. 
feniebb ~ boszorkány ab] Xr ~ ördög. 1613 mi 
azt hallottuk hogy tőkós Czereni Gaspar, monda 
az azzoni, elegh nagi tőki vagion, de affelől elegh 
nagi fekete ördöge vagyon [KJ]. 

3. sötét/f eket észöld ; verde închis ; dunkelgrün. 
1836 Simeon Bardotzi ex Száraz Ajta (52) colo-
nus fatetur . Nem Havas, s nem is lehet 
Havasnak nevezni abból az okbol, hogy Havasok-
nak a' magos fekete erdőket szokták nevezni, 
a’hol fenyő fák vágynák [Szárazajta Hsz; HSzjP]. 

Hn. 1623 : Syluam Fekete Erdeo nuncupatam 
[Bodola Hsz; EHA] . 1652/1653 az Nyenya uton 
mentenek ki az Fekete Erdeőre [uo.; EHA. — 
aNyén, később : Keresztvár Hsz]. 

4. kb. fekete penészes; cu mucegai negnl» 
schwarzschimmelig. 1613: Az Jozagh haznau<j 
Ada egi fekete Aztagot [Kisborosnyó Hsz; HSzjrJ-
1748 : a' melly szénát itt a' Maroson tul valo retefl 
tsináltatott vala ŏ Kglme, az igen poros, és fe*e^ 
volt, alig tudtuk fel kapálni mikor takartuk, ö 1 ^ 
'a fű is által kőlte volt [Marossztkirály AF; ToW-

5 ~ farkas Canis lupus L. melanizniusa; 1UP 
de culoare neagră, lup brun închis; schwarze 
Wolf. 1824 : Mlgos G. Bethlen Joseff Ur egy a ^ 
Iklandi határon vadászat közben találtatott nev̂  
zetes ritkaságnak . a leg ritkább v a d á s z o k e 
jében is ritkán akadott fekete farkassának Ftë 
Urunk menageriájába . . . léendŏ alázatos ajf® 
tatásat kérvén bátorkodunk a Flgs K. Ig. 
instálni, méltóztasson az érdeklett fekete * 

. . az ö Flge ritka állatai közé léendö fel véteti 
tésra ajánlani [Torda; TVLt Közig. ir. NTr. 11 J' 

A szó a farkasnak egy sŏtĆt/feketésbarna VÍ 
natkozhatik. 

A ll^ 
6. ~ medve feketemedve-prém; blană *** 

de culoare închisă; Schwarzbärenpelz- 1* ^ 
E g y Fekete medvével premezett e g é s z s z e f l x ţ 

málas matéria Bunda 1 [Felőr SzD ; Bet. 5 
Theresia kel.]. 

A szó a barna medve 'Ursus arctos' egy sÖtét/fekctískaíI* 
változatának irhájából kćsziilt prímre vonatkozhatik. 

7. . 1807 egy Rosafát hoztak mellyet ^ 
oltottak hogy fekete légyen belőlle [Dés; 
Kornis Mihály naplója. 361]. 

I I . fn-i liaszn-ban; cu funcţie d e substan 
substantivisch: 1. fekete szín; c u l o a r e n C ^ £ f f í ) 

Schwarz, schwarze Farbe. Sz : a fejért 'L.rieh 
mondja. 1772 mind azokat vgy a' mint ^ ^ j n 
ták hellyben nem hagyta, a' fejért f e k e t é n e k ^ 
mondotta [Drág K ; TSb 21] * s* fejért, ^ 
nem szól, se bűt, se bát nem mond. 17881'/ ^ 
se fejért se feketét nem szollott; hanem ^ 
kö halgatott [Dés; DLt]. 1820 : Sajnoson olYa^et 
leveledből hogy ha kévánságod szerént k ^ ^ 
nem töltöm â joszágom bajához s d i r e c t i o j á l ^ 

se fejért se feketét nem szollosz [Kv 
2. -Lje (vminek) (vmiből) a fekete; negruji 'j 

ceva) ; Schwarze. 1692 : Kgld(e)t nagj becsű e ^ 
kerem, az melly Bőrőket hogj szattyánok! ej 
keszicsek Kgjd kezéb(e) küldöttem v o l t , 
keszitettek, az feketejebűl csináltasson K g ^ .ţ^ſ 
Szakacs Inasok(na)k valo Csizmakat 
KK ; Szád. Thoroczkai Mária Boer Péter ko* 
hoz, de csak az aláírás sajátkezű]. 

3. fekete/gyászruha; haină neagră/ce^eíi 
Trauerkleid. 1736 (A temetésen) hat fe k e o tt tr 
való ifiú az test mellett hat szevendéket tar t. 
nak, az fejinél és lábánál nagy gyertyák ég 
[MetTr 408]. gCr/ 

4. a körme ^je negrul sub unghii, kíIc?1 

dii1 

Nagelbreit. 1644 A mint engemet 
Borbély Istua(n) el liiut vala, ennek az 
Ianos fejenek fel meczesere hogi sebes vala, £®v0it, 
e n meczem fel az sebet, az melliet ü t e ö t t e K ^ 

,. hanem egi i g e n kiczinj sebeczike vala az 
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altal felt mint a körmöm feketeje [Mv; MvLt 
291. 411b]. 

5. ' ?' 1570 Anna Aztalos Imrehne hithy zerent 
vallya, hogy latot dolgot egebet Nem Thwd Zabo 
Janosnehoz Mondany ezt Lattá hogy az eo At-
thafya Eotthues Demeter Ayandekozta es Bezellet 
vele Mert vtana Jart, Es aztis hallota Zabo 
Janosnetwl mykor az vra az Thaborba volt Eott-
ues Demeteris, Vyd Jsten az falnak az feketet, 
hozd az en agyamba az zeoldet*. Orsola Nagy 
Gasparne hithy zerent vallya Eztis hallotta 
hogy azt Monta Zabo Janosne Jsten vyd az 
Keofalnak az fekethet Az zeoldet hozd az agynak 
[Kv; TJk III/2. 3 5 - 6 . - ftZabo Janosnénak 
Eotthues Demeterrel való házasságtörése ügyében 
tartott vallatásból. Az utalás alkalmasint fekete, 
ill. zöld mundéros katonára vonatkozhatik]. 

6. '?' 1772 Az ökör Bendŏjinek pedig a' Fe-
ketéje a' belső fele tsak magától, hidegen is 
ollan könnyen le koppada 's le hámlék, hogy . 
soha ollyant többet nem lát unk [Koronka MT 
Told. 26]. 

fekete-árva apátlan-anyátlan gyermek; orfan 
de tată şi de mamă; elternlosse Kind. 1815 k. 
Vólt még régen Kolosvárt fondatio a) Cardinalis 
Batthyáni Jóseftől 20 convertitára, b) Gróf Lász-
lótól 12 ugy nevezett fejér Árvákra, c) Udvari 
Consiliarius Benők Urtol 6 fekete, vagyis Mind a’ 
két szülőktől meg fosztatott árvákra [JHb Csáki 
Rozália iratai. Közhasznú humánus intézetek 
feláll.]. 

feketebab babfajta; un soi de fasole; Art 
Bohne/Fasole. 1745 Fuszujka Met. 1. Fekete 
Mezei bab Met. 1. Lentse Met. 4 [Marossztkirály 
MT; Told. 18/. - Az utótagra h bab ah a jegy-
zetet. 

fekete-bankális fekete bankjegy/bankó; banc-
notă neagră; schwarze Banknote. 1811 : Quietan-
tia. Három száz hat R. forintokrol, és 30 xrokrol, 
melyeket hogy . . . osdolai Vas Antal vr Tatrosi 
Theresia rész Jószágának Arendatora az elsö 
Semesterre illő Arendatítía Summa defalcatiojaba 
mostani Fekete Bankalisokba 1532 Rfokba és 
30 xrokba(n) in quintuplo effective kifizette lé-
gyen quietalom [Felőr SzD; Bet. 7]. 

fekete-bankó bancnotă neagră; scliwarze Bank-
note. 1811 a' mig a fekete bánko használható 
kézbe forog azaz bé váltás idejéjig, az àrendát, 
az arendátor Urak fekete bankóval, az után pedig 
• •. helyébe veres, vagy egyéb más pénz neme állít-
tatik, azon veres bánko, vagy más jo pénz nemével 
tartaznak minden kifogás nelkűl béfizetni [Km ; 
KmULev. 3] | Husz Rforintokott még foljamat-
ban lévő fekete Bánkoban . . . ki is fizette [A. 
csernáton Hsz; HSzjP]. 1812 a mostan járó 
fekete bánkoval fizetődjék [uo. ; i.h.]. 1823 A ’ 
fekete Bánkó Deválvatioja alkalmatosságával 
a' kérdésben feltett Joszágot a ' Néhai édes Atyám-
tól ki akarván váltani [Mv; LLt] . 

fekete barna sötétbarna; brun închis; dunkel-
braun. 1625 : melj marhaknak szeöreök égik fekete 
barna, az másik veres reòt | ment volt egy fekete 
barna szeorw monyas gyermek Loua(m) harmad fw 
az J Kanchyay kózze [UszT 25, 92a]. 1629: Lattam 
ez fekete Barna louat . . . , de nem tudom . . . hova 
let [Mv ; MvLt 290. 167b]. 1634 : Taualj louaczka 
czitko 3 egjk kek zar egjk fekete 3madik fekete bar-
na [Hsz; LLt]. 1641 : aestimalta(na)k 2 ta-
valy eŏkeŏr tinót ad fl. 4 Eggik fekete barna, má-
sik fekete tarcza [Tompaháza A F ; Bál. 40]. 
1656 Vagyo(n) Meddeő tehen Nro. 7. . . . 3. 
kek szőke. 4. fekete barna [Doboka ; Mk Inv. 12]. 

feketebeli I. mn fekete ruhás ; ín haina neagră ; 
schwarz gekleidet. 1572 Sophia fekete Matene 
azt vallia, liogy . . ky Jeo egy feketebely Ember 
az liazbol, De eo Nem Twgia ky volt. Es my Ja-
ratba volt otth [ K v ; TJk III/3. 4]. 1591 Vyuari 
Balasne, Cathalin vallia Égikor egi feketebeli 
Inasis jeot vala oda, es egimasnak súgnak vala 
[Kv TJk V / l . 180]. 

II. /n-i liaszn-ban cu funcţie de substantiv; 
substantivisch fekete ruhás ember; om îmbrăcat 
in negru; schwarzgekleider Mensch. 1600 Zynt-
liay (!) Paine Margith monostory azzony vallya 
. . . azon erkeze(m) ky hogy kezdek mondany 
ahwn vgimond az az az feketebely Mind vede 
annak eleotte es im az is neky tamada [ K v ; TJk 
VI/1. 507]. 1640 az katonak keŏzul nemelliek 
oda niargalanak, az teőbbi keözeöt egy feketebelit 
es egy fejerbelit latam hogy mezítelen kardal 
valanak az Rabot el szabadittak az Azzony 
eo naga Darabantiat vertek tapottak az Pufogását 
oda hallottuk [GyK 1 Magdaléna Kovacz cons. 
nob. Pauli Szakmari (35) vall.]. 

feketeborsó borsófajta; un soi de mazăre; Art 
Erbse. 1654: Az Zatonban . . . fekete borsoval vet-
ve [Szotyor Hsz ; BLt]. 1696 : Hegy fark nevű 
hellyb(en) va(n) egy föld . . . Nagy Istva(n) vette 
vala be fekete borsoval [uo.; LLt]. 

A címszóbeli borsófajta esetében vagy a t ö r ö k b o r s ó , 
'Pisum arvense convar. umbellatum X,.', mazăre, Dolden/Ttir-
kische Erbse, vagy a c s i c s e r i b o r s ó 'Cicer Arietinum L,.' 
fajtára gondolhatunk. Mindkét fajta magtermése fekete. 

feketeborsos. E szk-ban ; ín această construcţie ; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ posztó ún. bors-
hímes posztó; postav cu desen sare şi piper; Tuch 
mit Pfeffermuster. 1806/1818 : 8. Sing Fáin fekete 
borsos poszto . . . 1 1/8 Sing borsos poszto [Mv; 
Told.]. 1811 Egy fekete borsos poszto Mente 
Ujja meg hoszabitássa [Kv Hodor lev.]. 

fekete borsós feketeborsóval bevetett, semănat 
cu mazăre de címp; mit Schwarzerbse bebaut. 
XIX. sz. eleje Gazdag reményű Törökbúzás és 
fekete borsos termő helyétt el pusztította [HSzj 
törökbúza ah]. 

fekctccukor medveméz; mierea ursului; Bärcn-
zucker/dreck. 1851 Fekete Czukor ( medve méz :) 
[Dés; DLt 1749]. 

52 — Erdélyi magyar szótörténeti tér III. 
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A szerk. gyermekkorában Déaen — hihetőleg ugyanezt 
a cukorfajtát — medvecukorf szar néven emlegették. — E 
cukorfajta-neveknek egykori országos elterjedésére 1. CzF, 
MTsz, fîrtSz, ÉJKSz. 

feketecsalán-víz kb. a fekete peszterce (Ballota 
nigra L . ; cătuşä; Schwarznessel) főzete; infuzie 
de cătuşă; Aufguß des Schwarznessels. 7679: 
őkőr fark koro víz, egi ŭveghel nro. 1. Fodor 
menta viz, egi ŭveghel nro. 1. Feke ( l ) a czalyan 
víz, egy üvegei nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 28. — aNyilvánvaló tollvétség Fekete 
h.]. 

leveleinek főzetét (Herba Ballotae) az állatgyógyításban 
bőrbetegségek ellen használták. 

feketecseresznye madár/vadcseresznye; Cerasus 
avium var. süvestris; cireş sălbatic; Vogelkirsche. 
Szk : ~ vize feketecseresznye-főzet. 7679 ; Keczke 
tejjel vett, Fekete Cseresznye 2. vize üveggel nro 1. 
3dik vize üveggel nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János inv. 46]. 

feketeéger-levél az Alnus glutinosa levele ; frunze 
de arin; Schwarzerlenblatt. 1616: az Goch 
geörgy hazatul hozoth volt zalmat forgachoth es 
fekete eger levelet az vegre, hogy az Eo feyos 
telienenek az teyet megh hozhassa [Kovászna 
H s z ; HSzjP]. 

fekete-fa 1. ébenfa; Diospyros ebenum; abanos; 
Ebenholz. 1853: Egy mahoni bronzirozott kis 
asztal, fekete fával és réz lábbal körül fogva [Mv ; 
TSb 4. — A teljesebb szöv. bronzirozott al.]. 

A fenti jel-t PP1 ebenus Indiai fekete fa adaléka indo-
kolja. 

2. Jelzői haszn-ban; atributiv; attributiv: é-
benfából való ; din abanos; aus Ebenholz. 1805: 
Egy fekete fa Aranyozott Bronzébann kőrős kő-
rűl virágosán pántozott Anglia Láda [Mv; TGsz]. 

fekete-fuszujka babfaj ta ; un soi de fasole; 
Art Bohne/Fasole. 7744 : fekete fuszujka másfél 
véka [Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 1748 
Fejér Faszujka Borso Metret 6 Fekete Fuszujka 
Borso Metret 1 [Szászsztjakab S z D ; Told. 11/95]. 

A (közönséges) bab 'Phaseolus vulgáris L-' valamelyik, 
de agrobotanikai szempontból közelebbről meg nem hatá-
rozható faja. 

feketegyanta gyantafajta; răşină neagră; Art 
Harz. 1678 : K e t lõt fekete gyontát ; lottyát 
nyolcz penzen veven tesz(en) f —//16 Gyónta 
port tiz lotot lottyat 15 penzen teszen f 1//50 
[Utl] . 

feketehalml a Feketehalom (Br) tn -i képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul - i a numelui de lo-
calitate Feketehalom/Codlea; mit - í Ableitungs-
suffiz gebildete Form des ON Feketehalom/ 
Zeiden: din Codlea; Feketehalmer, Zeidner. 1733 : 
Komán lakik mostan a Feketehalml Biro Méhes 
Kertiben [BrÁLt Stenner IV. 46. - Binder Pál 
kijegyzése]. 

feketehimlõ-helyes cu ürme de värsat negru; 
schwarzblatter(narb)ig. 1846 hasonlok a vén 
fekete himlő hellyes fejér néphez [Illyefva Haz; 
HSzjP] . 

Désen a század elején a h i m l ő h e l y e s arcot — 
nyagabb köznyelvi szinten is — ragyásnak mondották. & 
megjelölés már a múlt században - CzF tájékoztatása sze-
rint — országosan ismert lehetett. — L. még MTsz rogy*' 
bimbó al.]. 

fekete-kápra zerge; Rupicapra rupicapra; cap-
ră neagră; Gemse. 1740 Fekete Kápra után 
fel kűldőtem az havasba, de az nagy ho mla ® 
kősziklás hellyre fel nem mehettek s alat sem1 

kepen nem kaphattak tiszta j o szivei kívántam 
volna kedveskedni G(róf) Uramnak Vad káp* 
rával ha mod lett volna szerzeseben [A.árpás 
F ; TL. Mohai Mózes gr. Teleki Ádámhoz]. 

'1 
feketekék 1. sötétkék; albastru închis; dufl-

kelblau. 1567 in Veste zederyes, alol feketbe 

kek [ K v ; TJk I I I / l . 27]. 1588 : Az Chigan Vai-
danakís v e o t t e m 8. s ing f e k e t e k e k karasiat. 
singit d. 65 teze(n) f. 5 d. 20 [ K v ; Szám. 
45]. 1599 Veottem feketekek bagaziat 9 singet 

f 1 [ K v ; Szám. 8 /XII I . 45 Szabó András sp k«| 
zével]. 1849 mutagatta a' testét, mely 
tsupa fekete kék volt [Dés ; DLt] . 

2. ? sötétszürke; gri închis, vînat; dunkel-
grau. 1602 : Tanczos Benedek hideg kuty* 
bad Zekel hwti wtan wallia . . . Az my az sas 
dolgát nezy, latam hogi Egi fekete kek gienne* 
louat hoza onat el hederfaiarol [UszT 11/3* • 
44. - ftHidegkút U]. 

A MPászt. Mut. nem ismer ilyen lószínt. 3 

feketekesely ? sötétfakó; şarg închis; schwar^ 
falb. 1604 Azért hittam volt az Circalas rendbe 
eleo osowat Jakabot, hogy volt ennekem Betű' 
len faluan az en vramtol Osowat Imrehteol ráj** 
zallot marhaim, Egy boryus wneo fekete kesely 
. . . , mely tehenen (! ) attam volt Kwkeolleo 
Kernen falwara chyergeŏ ferenczny tartasfl®* 
okaert [UszT 20/274]. 1632 : Eöreőgh Tehefle* 
No 18. Zeöke ezekb(en) N o 7. Barna No 5 
Tarczia No 4. Fekete kesely No 7 Veres Zeö* 
No 1. - [UC 14/38 Kománai (F) urb. 13Ü£ 

A MPászt. ökörszínként a 'feketeszínű, a csfldben 
lábú, keselábú' jel-sel számol. 

feketekõ 1. augitporphir. 1637 : mivel az 
Torotzko városi Jobbagink, h<a>tarinkbafl, 
leitől fogva az vas Banyat mivelven, nem regh. 
ez eleőt valo napokban, talaltanak valami feke^ 
onas keöre is, ă ki valamenny ezüsteotis tartaö ' 
es annak maghok fel zabadulasaval valo . 
leset sollicitaltak maghok(na)k, az my keglí01^ 
urunktól fejedelmünkteöl [Thor. 1/26]. 

A megadott jel-re 1. Jankó, TAsz 199 bányász-**0^ 
zékét. 

2. ' ? ' 1741 : Egy Siros fekete k ò [ K v ; 
90 lak.]. 




