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felkunkorodott kb. felgörbült hegyű ; cu vîrful 
fo sus; mit aufgebogener Spitze. 7815 Fejerdán 
Juonnak . orra egj kisség fel konkorodot for-
ma [DLt 191 nyomt. kl]. 

félkupa 1. kisebbfajta kupa ; cupă mai mică; 
Üeinere Art Becher/Humpen. 1628 Egy fedeles 
kwwl belől Arannias kwpa Egy trebellezes merő 
Arannias egyben iaro kupa. Más Arannias Uira-
8<>s kupa. Egy fel Arannias kupa [Gyalu/Kv; 
JHbK XII/44. 4]. 1637 Egy mereo aranyas fel 
k*pa nyom M 1 p 4 f 17 d 38 [Kv RDL I. 24]. 
1658 Egy fel kupa sima mereőn aranyas [Kv ; K J]. 

2. félkupás (kb. 0,75 literes) mérőedény rég, táj 
felejteles; cupă (măsură de capacitate de 0,75 
Ütru); lialber Achtel (Hohlmaß). 1782/1799 
Ember emlékezettől fogva a ' Vámolásban pohárral 
éltenek. a' milyent most le tet tek ; Láttamis a' 
^éltoságos Groff Torotzkai Sigmond Ur ő Nagy-
ága Udvarában, a ' mérteket meg petsételve, azt 
Mondják hogy fél kupával nagyobb az eddig tar-
tott merteknél [Torockó; TLev. 5/16 Trans. 343]. 
1787 Két Pléh fél kupa Dr. 30 Egy Pléh 
íértálly, s 1. fél fertály Dr. 16 Egy kupás fa 
Palatzk Dr. 12 Detto égy fél kupás Dr 9 [Mv ; 
^vLev. Nagy György hagy 3.]. 1818 Egy pléh 
kl*pa, két félkupa két fertályos[ Szárhegy Cs ; LLt]. 

nJ^ k u p a m i n t űrmértékegység a szerk. gyermekkorában még 
is közhasználatú, 1,50 1 űrtartalmú mérőedény volt. -

* régiségben a kupa hozzávetőleg azonos űrmértékegységet 
elölhetett az crd. szászból kölcsönzött ejíel-lc 1 [I,. erre ott és 

EtSz]. 

Jelzői liaszn-ban ; cu funcţie atr ibutivă; in 
^ttributiven Gebraucli félkupányi, rég, táj félej-
te lnyi; de o jumătate de cupă; lialber Achtel 
groß, Von h a l b e n Achtel. 1738 A meltosagos 
ţ?rof Forgács Urnák szeker mestere Biro Uramni 
J°ven annak fel kupa bort de 9 kenjeret gombát 
k°lbaszt szalonnat de 9 [Kvli; Bogáts 8]. 1815 
aţdamasban vettem fel kupa pal inkatt [Aranyos-
j^kos TA; Borb.]. 1855 A jobbágy felesége 
: SS2el fél véka mogyorót, két füzér liiribi gombát 
télkupa kömény magot [ŰjfE 181]. 

félkupányi félkupa űrtartalmú ; de o jumătate 
ü,e cupŭ , lialber Achtel groß. 1819 soha meg nem 
részegedet noha fél kupánnyit is napjába el köl-
tet, mivei asztat csak aprádonként költette [Kv 

2], 7840 Egy fel kupánvi Csuporba égy fer-
a nyi (!), sír [Dés; DLt 1590]. 

. félkupás I. mn egy félkupa űr ta r ta lmú; de o 
Jumătate de cupă/de 0,75 litru ; von halbem Achtel. 
1787 Eg y kupás fa Palatzk Dr. 12 . Detto egy 
*el kupás Dr. 9 [Mv MvLev. Nagy György hagy. 

1816 Fél kupás fiaskó 20 xr [Kv Boni. 
y{ 41]. 1827 Fél kupás Föld kantso eg(g)y 
[f.zsuk K ; vSLt Vegyes perir.]. 1849 A’ Foga-
d b a . . . Pel kupás üveg 4 [Somkerék SzD Ks 

II- fn félkupa űrtartalmú mérőedény ; vas de 
capacitate de o jumătate de cupă/de 0,75 l i t ru; 
^efäß von halbem Achtel. 1795 : Egy kupás pléh, 

s egy fél kupás viseltesek Dr. 24 [Mv; MvLev. 
Szabó Mózes hagy. 5j. 1806 Egy Kis Bádik 
tŏltsér egy badik fél kupás fenék nélkül, egy fer-
tallyos badik kanna [Bodola Hsz; BLt]. 1843 
Szabó János Pekáriknak Teremtésit szidta — 
's ekkoron Czégényinek égy fél kupásba bor volt 
a’ kezébe [Dés; DLt 586. 18]. 

felkuvad felhámlik; a se coji; sich (ab)schälen/ 
liäuten. 1817 Jósa Mihálly Szabad Székelly 58. 
Esztendős felel Láttuk hogy a lónak hom-
lokában Egv Darabotska bőr fel van kuvadva 
[Szárazajta Hsz ; HSzjP]. 

A címszó utótagja a guvad ige alakváltozata. 
MTsz, TESz. 

felkiild 1. fel/eljuttat; a trimite sus; zukommen/ 
liinaufgelangen lassen. 1572 Nemei Nap Ment 
volt Keomyes georgnehez Azonba Jeo be oda az 
Annya, egy lewelet vezen Eleh Mond hogy te 
Bestia Ihol meg vagion Minden Jo voltod ezbe 
Irwa fely kwldeom vradnak, Mert tegnapis ket 
latoral talaltalak [Kv; T J k III/3. 5 Margit Igarto 
fercnczne vall.]. 1708 Az Projectumokát eí 
köldetem Klmed keziliez in originallib(us) mert 
raostt hamarjaban nem lehet parialtatni kŏld-
gye fel kezemhez had parialtassa(m) [Fog.; K J . 
Fogarasi János lev.]. 1785 ha Porkurárola jőne 
valami, aztat egyenesen fel küldeni | Meg érvén a 
Muskotály kŏrtvély ezen ferslagb(an) szároz 
széna közi rakván fel küldettem, mert szŏllŏ levél 
kŏzŏ t t mind egybe fűlt volna [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev. nH]. 1801 azt i r ja vala né-
kem őtsém Uram hogy 800. Rftokot percipi-
ált, és pedig ezer Magyar forintokat küldvén fel, e' 
több 40 mftokkal annál a' Summánál, melynek 
vételét recognoscálya Uram Ötsém [Kv; SLt P. 
Horváth Miklós lev.]. L. még Re t tE 234. 

2. felmeneszt; a tr imite; hinaufscliicken/gelien 
lassen. 1561 Egy kor felkwldenenek balko dye-
nesel hogy az ladat al (!) hoznok [Ráton Sz; Bál. 
78]. 1639 En mondek ninczien it hon, de ha megh 
jo, mingiarast fel kuldem [Mv MvLt 291. 3b]. 
1757 Azt monda Kratsun hogy feles Medve Va-
gyon a falu vegire bé járnak a törŏgbuzára, a 
Puskasokat kopokkal egyŭt fel küldeni minél 
liamaréb ne Sajnálja Ngd [Retteg SzD; TK1 
Perlaki András gr. Teleki Ádámhoz]. 1797 édes 
asszony Anyám maga biztata hogy Lovat küdnek 
fel [Mezőcsávás MT Kp 52 Matlié János özv. 
Újfalvi Sámuelné Sombori Borbárához]. 

3. felterjeszt; a înainta; unterbreiten. 1740 
mind az Dislocatiot, mind pedig az Repartitiot 
véghez vittük, mellyeketis el keszitvén fel 
kűlgyűk [Hosdát H Ks 83 Zejk Is tván lev.]. 
1747 az J maga czedulajat a' székre fel kül-
dötte [Torda; TJk III . 153]. 1809 a . Bizony-
ságokot meg kérdezvén azok mit feleltek lé-
gyen fel küldöttem [Csekefva U ; UszLt ComGub. 
1656 Kováts Ferenc dúló kezével]. 1842 meg 
Istáltam Jüngling Major Urat liogy lenne Munkás 

dolgomot fel küldeni a’ felséges fő Hadi 
Vezérségliez [Bereck Hsz; HSzjP]. 
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4. felterjesztéssel é l ; a face un memoriu; Unter-
breitung einlegen/machen. 1693 az urakkal vé-
geztük, hogy felküldjük Radnoth i ránt és minden 
jószágaimra generális protectiot hozassak az római 
császártúl E z meglévén Szebenbe men t ezen fel-
menetel i ránt Keszei u ram Veterani generálishoz, 
ki is felküldésemet megértvén, szép recomendato-
riát i r t Bécsbe mellettem [IIAMN 332]. 

felküldés 1. elküldés/fel jut tatás; trimitere (sus) ; 
Verschickung/sendung. 1751 : eŏ Excellentiája ta-
valyi esztendòbenis pórónţsólt vala nékŏm valami 
Száraz pisztrángok(na)k Éétsben való fŏ l küldése 
i ránt [Gagy U ; EMLt Péterffy Sándor lev.]. 
1801 a ' Postára a ' levelek fel küldéséért 24 p 
[Torockó; TLev. 5/7]. - L. még felküldött al. 

2. felterjesztés ; înaintare ; Unterbreitung. 1693 
Szebenbe men t . . Keszei uram Veterani generá-
lishoz, ki is felküldésemet megértvén, szép reco-
mendatoriát í r t Bécsbe mellettem [IIAMN 332. — 
A teljesebb szöv. felküld 4. al.]. 1817 Szomorán 
olvassa Nagyságod Leveléből azt is, hogy a G. 
Commandotol a F .K. Guberníumhoz a mi pénzűnk 
iránt valo válosz még le nem jött , holott már fel 
küldésinek el mul t Hé t Hete az olta tsak meg 
érkezhetet volna [Zsombor SzD IB. Szentmiklósi 
István ref. pap lev.]. 

ſelküldct a t r imite (prin) ver schicken lassen. 
1796 : Mgs Grof Gyulai Josef Ur ŏ Nsga Kamer-
dinerinek cédulát küldet tem fel [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi I s tván kezével]. 

felküldetik a f i tr imis ; verschickt werden. 1753 
őröl te t tünk 1 veka tiszta buzat a konyhara az ara 
48. den. Ennek a maradekja t Mesturamni küldet-
tek fel [ K v h ; H S z j P ] . : 1809: E n Királlyi 
fő Kormányzo, a Királyi Gubermiummal egyet-
értőleg . . minden Armalistákat, Egyházi Nemes 
Embereket, Primipilusokat, és Pixidariusokat arról 
bizonyossá tészem, hogy mihellyst ök a közelebbről 
tar tandó Gyiras Székeknek alkalmatosságával lust-
ral tatnak, és ezen Lustrárol készült Cathalogusok 
a Kir. Fö Igazgató Tanátsnak fel küldetnek, azon-
nal az adozo Tabellákból jövendöre nézve lejendö 
ki töröltetések a rán t a Rendelések meg fognak 
té te tni [ K v ; Somb. I I ] . 

felküldettetés tr imitere, expediere; Verschick-
ung. 1784 h a mind eddigis ezen Ins tan tánknak 
el kŭ ldet tetése el haladott , ennek a ' közelebb 
következendő Pos ta Napon léjendŏ fel kŭ ldet te-
tése a rán t n e terheltessék ordinatiot tenni 
[UszLt 25]. 

felküldettetik f e l / e l ju t t a t t a t ik ; a fi t r imis ; ver-
schickt werden. 1801 héjanoson küldete t te t t fel 
[ K v ; DLt] . 

felküldhet f e l j u t t a t h a t ; a putea t r imi te ; ver-
schicken lassen können. 1784: J áno vram az In-
nepeken külde t volt ide egy Ŏzŏ t . . . eddig fel nem 

küldhet tem mert az idŏis ugyan alkalmatlan 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.], 

felküldött 1. e lkü ldö t t / j u t t a to t t ; trimis; 
schickt. 1792 É n minden fel kűldet t hus n e ^ 
ket meg sóztam, de mégis fél tem a romlástol L ^ 
cenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1814 : (A) é3 
kűldet t 1052 Rhf feli kűldese a az Deligansoö> 
. . . mellette valo két Levél . . . Rhf 6 xr lf L ' 
Ks. - aBécsbe]. 1826: a Fel küldet 
Specificatiajaba epitő Biztosunk . . . bele 
te t te azon 87 R f t 49 x r t is [UszLt X I I . 88]. 

2. fe l ter jeszte t t ; î n a i n t a t ; unterbreitet. ^ 
Thoroczkaj Birák. Boldog Aszszony Havana* 
Napjan® Fel küldet edgyet értését az e f i j * 8 * ^ 
nyaszi Tarsoságnak meg visgálván e kővetkez ^ 
meg hatarozasokat holnapi napon tegyenek *: 
ségesse [Torockó; TLev. 7/12. - Ă J a 0 \ í t à s a 
1809 : Zetelaki Biro, Biro Mihálynak el foga«® ^ 
ta rgyában . . . ide fel kü ldö t t T u d o s i t t á s o W ^ 
gyelmeteknek viszsza iratik* [UszLt Coto 
158. — *Köv. a válasz]. 

« duPâ 

felküldözget fe lküldöget ; a tr imite tma ^ 
a l t a ; nach und nach verschicken. 1787 ^ ^ l o i 
tassék Nsgod valami üres désák i ránt P ^ f ^ j u d 
mer t már az i t t va lókat egygyelis másaiíLiceflc 

fel küldezgettem s mind oda maradnak 
H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

gesüfld 
fellábad fel /meggyógyul; a se vindeca, b t, 

werden. 1842 : a jó tékony erős természet . 
zött . . . a nyavalya súlyán, huzamos üdo 
fellábadván [Szu; Ben.] . 

. bei' 
fellábadozik fel /meggyógyul; a se a*' 

len, gesund werden. 1732 : a contlnna Fe 
dens nagy kinnal ágyba nyomot t , mellyből ^ 
kegyelmességéből egy n é h á n y napok után£UaSXpX 
lábadoztam, . . de a kinos köszvény c s a K -UHUVl/MHU, • • VÍV- a _ . £ S 
Labaimba állott, é s . . . ugy annyira el kin z 0 ' s e& 
ponkint öregbitvén sullyát anyira vagyok h o g 
m i taoromat n e m b í r o m ſTCs 9 9 P e t k i D á ^ 1 0 mi tagomat nem birom [Ks 99 Petki 

viH' itea * 
fellábalhat fe l /meggyógyulhat ; a se pú-- - eö' 

deca; gesund werden können. 1730 az * egseg' 
gemet latogatot súlyos betegségei melly rpé\r&: 

bűi nem hiszem hogy fel labalhassam L 
Ks 100 Csiszár I s tvánné D a j t K a t a régf-J-

fellajtár 1. fullajtár 
vtde* 

f e l l a p o c k á z ( k e r é k ) l a p o c k á k k a l e l l á t ; a p ^ 
(roata de moară) cu lope ţ i ; mit ( M ü h l r W ^ j0 
felchen versehen. 1832 a liat malom * g ; 
karba ál, betsületessen fel lapatzkázva [i4-^ 
SLt Vegyes perir.]. x. 

A régi alul- ćs felülcsapó malom vízikerekere a 
erejét a kerék forgatására felhasználó falapokat/ia^ 
kalmaztak. 

& dili ' fellármáz 1. felriaszt; a face să tresară a 
a u f s c h r e c k e n . 1761 : k e g y e l m e t e k e c z a k a n 
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'eszegen dorongokkal, botokkal, nagy lármával 
J Város ut tzájf t fel koborolván I(ste)n ellen való 
Jtatţyinkodásolücal az Rákos ut tzai gazdáknak ab* 
í j a k a t , kapujakat , kertyeket bé törni, rontani 
^ az várost eczakai tsendességében fel lármázni 
- • attentaltatak: [Torda; T J k V. 43]. 1805: 

a reggel nehezen és simbelödve költem volt fel, 
még Kis Mamátis fel lármáztam [Dés; Ks 87 Kor-
m s Mihály naplója 97]. 

2. lármával megtölt ; a umple de gălăgie; auf-
Jâtmen. 1807 játzodtam, egy sovány tsillaggal 
íel lármáztuk az udvart [Dés; i.li. 261]. 

& (gyülekezésre) felriogat; a alarm a (pentru adu-
^ e ) ; alarmieren, aufpoltern. 1778 bennünket 
Jobbágy emberekűl fel lármázván le jöttünk . . . 
aPalubfa) [Kéménd H ; J H b XXXI/51. 70]. 1811 : 
* midőn az Egés esett a ' mü Falunkba(n) . . a ' 
Vajda az maga keze alatt lévő Embereit fel lár-
mázta, és azokkal a’ Tűz meg oltására menni 
f é k e z e t t [Cold K ; J H b F. 5. 3/3]. 

~za magát félbolydul/zaklatódik; a se agita; 
&1Qh erheben. 1761 Nagyon fellármázták magokat 
a kõblösiek" is, mivel a minap, midőn a templomok 
foglalására jártak a tisztek, a templomjukat el-
|°glalni ők sem engedték. A nagy félelemnek miat-
t a kevés ember hált a faluban, mind kimentek az 
erdőkre [RettK 1 2 4 - 5 . - *M.köblös (SzD) la-
kosai]. 

leUármazódik fcllázítódik; a f i a larmat; alar-
mért werden. 1801 (A ib-ok) felvadnak Lármázod-
Va [K; KLev.]. 

tollát el/fellátogat; a vizita; aufsuchen. 1590 
£zek é ket vraink vagy eo magok fel lassanak a’ 
Jozagli kózze, vagy ha eő kegmektwl ne(m) lehet 
tehagy Az zamweweò vraim keozzwl kwlgie(n) 
Ie* wdo zerent ketteot ketteot, es wvsseltesse gon-
ßyat eo kegmeok [Kv; T a n J k 1/1. 134]. 

toliázad 1. felbolydul; a se ag i ta ; aufrühren. 
az Legények az hazbol fel lázzadván . 

^mentenek Muntyan Ilié az en f iam hajaban aka-
a o t t [Besenyő A F ; Told. 3]. 
uf* * e*2 e ndül; a se răzvrăt i ; sich erheben. 1657 
'A) hazamenőket — fellázzadván a molduvaiak, 
reá támadának és abban kevés jöve ki — azokat 
levágák, megdúlák . . , és csak számos jöhete hír 
{nondani haza [ETA I, 163 NSz]. 1785 : Hallatik 
??gy Arad körül ismét fel lázadtak az oláhok 
iSzászváros H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

3. (vészjelre) feltámad vki ellen v. vminek vég-
hezvitele érdekében ; a se ridica împotriva cuiva 
(la semnalul de alarmă); (auf Notsignal) sich ge-
8.en jn. auflehnen. 1818 : a Zagonif t erdős Terito-
numban levő Gergely Háza nevezetű Kaszáló he-
gemre a Zagoni Communitas . . . a ' Harangot felre 
veretvén erő hatalommal rá men t s . . . valami 
busz Szekérni Szénámot hallatlan szitkot (!) es 
Káromlások kőzött el Égették Hogy ki taná-
rától lázadott fel a ' Zagoni emiitett közönség nem 
tudhatom [Szentk. — aA Zágon (Hsz) határában 
lévő]. 

fellázadás lázadás, lázongás; răzvrătire; Exnpö-
ning. 1744: az illyen tumultuosa Oppositio ha 
nem rebellionak speciesseis de legitimus Magistra-
tus, es Fublica Directio ellen való fellázadás, es 
Seditiò, mellynek omni jure büntetése szokott 
lenni [Hsz; INyR]. 

fellázadt 1. felbolydulást, zavart keltő; care 
provoacă răzvrătire/dezordine; aufrührend, Ver-
wirrung erregend. 1811 Barrabás Antal meg vi-
vén az Zalag sumát az mostani fojo Bangó (!) 
Czedulãkban meg is kinálá vele elötünk; melyre 
tön iljen feleletett. Én Barthos uram el nem vészem 
az mig ez az fel lázadott hir másként nem változik 
az föld legyen az kegyelme s ha az pénz Vál-
tozik adja meg nékem az uj jövendö pénzből 
[Albis Hsz; BLev.]. 

2. felkelt/támadt; sculat; sich erhoben. 1812: 
én akkor látván a Tolvaj-kiáltásra fel lázzadt 
embereket kérdém tőllők: Hát mi dolog? Mit 
kergetnek? [Héderfája K K ; IB. Molnár György 
(58) ref. esp. vall.]. 

fellázaszt 1. fellármáz/riaszt; a alarma; alar-
mieren. 1811 : Mikor az Egés volt . . . Czáp Alexa 
. . . adott hirt a ' Vajdának a ' Vajda annál fogva, 
az keze alatt lévő Embereit fel lázasztotta s ugy 
mentek ki az Tűznek meg oltására [Cold K ; 
J H b F.5. 3/3]. 

2. felbolydít; a răscula; aufrühren. 1763: a' 
Tatár hir az Országát fel lázosztatta vala [Gálfva 
K K ; Mk V.R. VII/1. 32]. 

3. kb. ellenállásra felbiztat/késztet; a îndemna 
la împotrivire; (zu Widerstand) ermutigen, auf-
reizen. 1660 Kgd az parasztot fel lazasztotta 
[Szenttamás Cs; LLt]. 1753 kik voltak azon 
személlyek, a kik az adózó kősséget fel Lazasztot-
ták, és arra indították, hogy az adótt ne adgyák ? 
[Törzs]. 1782 somollvai Benedek István fel lá-
zaszta a' Falut [Delne Cs; Berz. 12. 92/228]. 
1792 A Hunyad vármegyei Limitaneus atyafia-
kot a Fő Hadi Tanáts egy kűlőnős parantsolattal 
fel lázasztatta nagyon [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1796 : a Falusiakat Tisztei ellen fel 
lázzosztatta [Kv Aggm. B. 15]. 1801 a Birá-
kokat fel lázaztani akarván [K; KLev.,. 

fellázít/zendít, lázadásra késztet; a răscula; 
aufrühren. 1615 Ez wdeo alat bizonioson Ertiwk, 
liogj ez my szegeny hazánknak romlasra termet 
haladatlaii fia Kendi István Nemely számos 
Haydukat feli lazaztuan biztatasaual, vyobban 
uoalo hadakozasra, kiknek practicayt noha reg-
teol fogva fwsteolgeni fundamentomabol ertettuok, 
de az kgmetek niugodalmaiert, es az orzagok 
keozeonseges bekesegeiert halogattuk [Törzs. — A 
fej. Usz-hez]. 1702 Hogj ha valaki kezdeni akarna 
kőzzűlűnk, vagj masunnan jőne, es tamadna olljan 
Ember, ki bennünket akarna fel ültetni, es lazasz-
tani, effele dologra es Rebelliora, mihelt megh 
erthettyűk megh fogjuk . ., Vrainknak hirré 
adgjuk [Torockó; Thor. XIX/16]. 1703 Nyhan 
lehet mindeneknel mitsoda Párt ií test inditot 
Felső Magyar Országban Rakotzi Ferencz és Groff 
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Bertsenyi Miklós az mi Győzedelmes Császár és 
Felséges koronás Király Kegyelmes Urunk eo 
Felsége ellen, és mint laszasztotta fel az Föld 
népet, jo keglmes Urától való hitetlen el szakadás-
ra, es az magok veszedelmére [UszLt IX. 77. 68 
gub.]. 

fellebbeni felidéz; a evoca; wachrufen. 1854 
(Az asszonnyal való) véletlen találkozás sok min-
dent löbbentvén föl emlékemben [ŰjfE 89]. 

fellebbezés jog recurs ; Berufung (einlegen). 1871 
liatároztatott a fellebbezés a kir. táblához [Bur-
jánosóbuda"; RAk 115. aKésőbb Bodonkút 
K]. 

felleg felhő; nor Wolke. 1806 Fébruariusnak 
napjai mind eddig szép nap fénnyel töltenek 
ma kezdett meg változni felleggel [Dés; Ks 87 
Komis Mihály naplója 164]. 1843 Az Árviz 
nagyon meg rongála — de még mindig tarta-
nak a szigorú napok — a’ terhes fellegek mindig 
rettegtetnek [Széplak KK. SLt évr. Menyhárd 
Péter P. Horváth Ferenchez]. 

Un. 1785 az Felleg hegy [Nagyfalu Sz; EHA]. 
Sz i ha a ~ bői csepeg le ha az égből pottyan 

le 1810 k ha a Fellegből Csepegtek volna is 
le még sem adhatnak az Alperes0 u tat arra hogy 
azokatb Agyon verje [Dés; DLt 82. — ttTollhiba 
Alperesnek h. hTi. a tilalmasban járó disznókat]. 

Hasonlításban, szólásszerűségében ide iktatható ez az ada-
lók : 1790: Val amely maszkorás bálban meg-jelene egy Dáma 
ki a ' közép időn leg-alább-is 30 esztendővel tul tappogott. Iîgy 
ifjú . . . igy szólla-hozzá: Meg-nézhetem e a'J napot, mely 
most a' fellegek (maszkora) alá rejtezett [Andrád, An. II, 124 — 
5). 

felleges 1. felhős; înnorat, noros; wolkig. 1796 : 
Az több 1794beli Borokat is le huzzuk a Sepreiröl 
tsak az idő jobra fordulj an mivel vgy tartyák hogy 
felleges időbe nem jo Ánslogolni [Szilágycseh; 
IB. Fogarasi István lev.]. 1807 Az idő esmét 
szép formára változott, délig felleges volt [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 269]. 1847 : Ma 
föleges liives komor őszi reggel van [KCsl 13 
Kemény Dénes kezével]. 

2. ' ?' 7803 egy felleges széjű keszkenyő [Kvli; 
HSzjP]. 1822 A Felesége" 26. esztendős . néha 
visel veszszös vagy felleges fláner szoknyát [DLt 
757 nyomt. k l . — aAz asszony Bodosról (Hsz) 
való]. 1847 vagyon egy felleges rokoja 2 elő 
ruhástol [Szentkatolna Hsz; HSzjP]. 

A HSzjP cédulájára értelmezésként Bogáts a 'vegyes szín-
nel szőtt' jel-t í r ta. A Tsz-ban székely szó megjelöléssel a 'fe-
jér, kék vagy veressel vegyített fonál, vagy tarka szövet' ér-
telmezés olvasható [Ezt ismétli a MTszj. — Iy. még KszNm 
.>.06, 239. 

fellegkova tűzkőfa j ta ; un fel de cremene; 
Art Feuerstein. 1838—1845 fellegkova, felleg-
sdnű tűzkő [MNyTK 107. 19]. 

fellegszakadás felhőszakadás; rupere de nori; 
Wolkenbruch. 1806 : Fellegszakadásokbol, erőss 

záporokbol hertelen okoztatott 
árradásokba »e 

hajtsa, 's botsássa, a ' mellyekb(en) elveszvén a 
Sertés, ugyan a' Pásztor kára lész(en) 
U ; Falujk 17a Sebe János pap-not. kezévelj 
181811820 : Felleg szakadás, Jég verés és lióharmai, 
igen kemény száraz dér [Kv; Pk 4]. 
1823ik Esztendőben ot tan volt felleg s z a k a d j 
's Nagy Árvizre emlékeziké [K; KLev.]. 
Terméketlenség, szárazság, esőzés, víz árraa « 
Felleg-szakadás, Jég-verés [SL]. 1840 a T l ſ 0^ 
jég, és Felleg-szakadás által károsultak • • • . 
Lombárd-velenczei áradás által károsult 
számára alamisna szedés parancsoltatik [Nagy 
kapus K ; RAk 17]. 

fellegszín ? szürkéskék ; albastru cenuşiu; 
blau. 1842 Egy felleg szin pergált kőntős EPês' 
DLt 1202]. 

fellefjszínű ?szürkéskék ; albastru cenuşîu; 
blau. 1838/1845 fe l legkova: fellegszínű t u ^ 
[MNyTK 107. 19]. 

felien vár citadella; citadelă; Zitadelle, Stad£ 
burg. 1702 Az Darabantnak az ki az Fat pe^P 
allja az Fellegvárhoz adtam búzát met 2 {» 
falu Br BrÁLt T.B.V (Baciu) 25. -
Pál kijegyzése]. 1706 elhatta Ngd Rabságom®' 
es Brassai Felleg varban való liozatasojn 
[Ap. 1 Apor Péter lev.]. 1763-1787 Felek£ 
[KvTel. 47 német katonai térképen! (i-h-
után)]. 

fellel 1. felyül 

fellengős szárnyaló, magasztos; măreţ, 
erhaben, schwungvoll. 1835 B. Veselényi M*1^ 

kezdett mély, és Fellengős beszédben lelkes 
beszélleni [Kv; JHb] . 

fellép 1. viselkedik; a se pur ta ; sicli benehm^ 
1854 Dalhaŭ Jósef hibáit elneni ősinél 
meg támadolag kezdett fel lépni [Kv; AsztCI* • 
Hat. Prot. 34]. el 

2. eljár; a proceda; vorgehen. 1844 aZ ^ 
inellőzett törvényes uton f e l lépni ne t e r h e l t e s s 
[Dés; DLt 1109]. 1847 a’ Czéh meg hàgya 
kérelmesnek, hogy a ' n á l l a letező rendetlen 
gényeit rögtön el botsassa külömbenn 
lészen a Czéh ellene törvényesen fel lépni ' 
AsztCLev. Hat. Prot. 23]. 1852 rögtön léfl 
nek fel, és a leg jobb és szorosabb inodot fel t a l á l j 
erdeink pusztulását akadályozzuk meg [Kad 

U ; Pf Palffi Dávid Pálff i Lajoshoz]. . 
3. vki/vmi ellen síkraszáll; a se ridica; geS 

jm/etw. zu Felde ziehen. 1848 A szimpatia S*F 
dolog, de a nemzetek között igen mu landó . 
mint egy április nap. Nézzük mennyi szimP®• 
létezett a francia és lengyel között. - És nii 
a következés? Az , hogy a lengyelek ezen szimp 
tiában bízva merészen felléptek és a francia flf 
segélte őket [Közlöny 1848/45. 204 Kemény ^ 
mokos nyil.]. 1852 : mire nézt ujbol fel szolitty 
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Uraságodot a tőbbekkelis közölve ezen ügyet, 
r°gtön lépjenek fel, és a leg jobb és szorosabb 
niodot fel találva erdeink pusztulását akadállyoz-

meg [Kadács U Pf Pálffi Dávid Pálffi La-
joshoz]. 

^ előáll; a veni; Iiervortreten. 1849 Kelemen 
és Krizsán Mária között valami egyenetlen-

ig ütötte ki magát tehát követelésünkkel ha 
darunk most lépjünk fel [Kv ; Végr. 1021. 
ţY.i># segítségül ~ segítséget n y ú j t ; a da a ju tor ; 
ţtyfe leisten. 1850: a “ Lelkészek, Cántor<ok> 
? egyházi szolgák, egyházi javadalmaik szabá-
lyzásáig, a köz éş községi terhek alol fel-mentet-

s a helyi Elől járóknak kötelességekké té-
etik e tekintetben haladéktalan intézkedni; ellen-
dő esetben a politicai hatoságok teéndője a 

f a s z o k felmerülesekor segítségül fel lépni [Nagy-
aPlls K ; RAk 5]. 

Elléphet (orvoslást) kérhet/igényelhet; a putea 
ţ^re remediere; Abhilfe verlangen können. 1861 

Rágódnak mint a kűl Birtokosság Biztossának 
j^tul adatik a tőbb kűl Birtokossággal tudatni, 
5 Ç kinek mi sérelme arra fel szollalui Február 
roíÍg ellen esetben 20 évig fel nem léphetik 
^alfva U pf]. 

'ellertár 1. fullajtár 

f
 ? íelles 1573 Bwda Cozma Milneren (!) 
tiesege, Azţ vallya hogi Eotet kwlte volt ez 
n fannak annya az Thakachnehoz meg ker-
ek (!) Teole egy wy Inget es egy fellest kywel 

leanyanak tartoznak [Kv T J k III/3. 135]. 

J^Jevál (pénzt) felvesz; a ridica (bani); (Geld) 
eaeben. 1724 Levaltam fel öröksegemre 

ho ' tiz enhat vonás forintokat olyan formán 
8J az mikor ki akarjuk váltani, tartazek 

ki bocsatani [Zilali; Borb. I I ] . 

Jelleválhat (pénzt) felvehet; a putea ridica 
lfni)> (Geld) beheben können. 1718 I(ste)nben 
eö £- j U g u t t Sándor Mihalj Vr(am) Sanczában is 
val g l m e P e n z t n e m Levalhatott fel mind addigh 
t^ T d d Í g h ' ' ' M i k o J u d i t Asz(ony) eö Kglme 
mihli J o s z a g á t nem kötötte órókòsòn (Szent-

é l y Cs; Borb. I I Isák Lórincz (38) pp vall.]. 

_ 'ellobban I . lángra kap/lobban; a lua foc, a 
A z t a p r î n d e ; entflammen. 1573 Iso Ambrazne 
' vallia hogi . . . Lat tá az fwsteot az darochy 
Iob

a^aba(n) hogi oda fele keozelget addeg fely 
^ oan, eo azt latwan tolwayt kezd kialtany | 
(jii

ata egi arua lean azt vallia hogi eo Lattá 
,V/

11 at hogi Nagi. szokaig fwsteoleg volt az zena 
fel . a r o chy Maioraba addeg fwsteol hogy vegre 
Ist • a n [Kv T J k III/3. 190]. 1600 : Zaho 
I • . . . vallia . . . latam azt hogy amely haz-
?aj? ^ebreczeny Thamas az hadnagy volt 
t ^ason annak az belseo feleol való zegelety feos-
^rpleogh vala kyweol . . . mindgyarast be fűtek 

pitwarbànnis . . . de semminemeo teoz ot t 

bizony nem volt . . . azon hertelensegben vgy 
lobban fel az haz oldala, beleöl penigh be mentem-
bennis sohult nem lattam semmy teozet hanem 
kyweol lobbant fel [Kv; T J K VI/1. 451]. 1614 
fel lobbant az fazék, minth egy langh wteőtt ki 
belleolle [Nsz; VLt 53/5267 G. Virginas de Ratis-
bona (25) vall.]. 1629 : Latam hogy fel lobbana a 
tűz onnat az kemenj feleol vete fel magat s altal 
ment az Nagy Mihali hazara, az vramat fel keoltem, 
az megh fel eolteozek hat immár mindenűt egh 
[Kv; T J k VII/3. 105]. 1718 hallotade bizonyos-
son azon ház éfel tájb(an) mely felől lobbon't 
fel, és mi formában harapozot (így !) ? Láttáké 
nagy tűzét az hazb(an) vagy lángot az kűrtö 
torkán honnan gondolhato volna belső tűztűl gyűlt 
meg a ház? [H; J H b vk]. 

2. (robbanva) meggyullad; a se aprinde explo-
dînd; (explodierend) sich entzünden. 1582 Tlio-
mas Dobo fassus est, Az mesterek megh liagiak 
hog senki egnel theobbet Ne leoyeon az zakalo-
sokbol az eg Leowest(is) vgian az Mesterek teolteot-
tek vala De ez Zuchakj Ianos eleb ki lŏue az eo 
Zakallossat hog nem mint hattak vala, es mingia-
rast az Almáriumhoz Mene Akiben az por Ali 
vala, meg tekerithe az Almárium kolchat, es azon-
ban mingiarast feli Lobbana az por, De Nem lát-
tám kanochot Nalla. Jóllehet bizonnial tudom 
hog Zuchaki Ianos miat esek az pornak gvulasa 
[Kv T J k IV/1. 51]. 1685 Küküllőváràtt egy 
tonna puskapor holmi érez próbálása miat t fel-
lobbanván, egy ház meggyúlt Sok ember 
égett el, ki megbénult, ki megholt, másoknak 
rettentő példájokra [TT 1889. 267 SzZsN]. 

3. kb. fellángol; a lua foc; entflammeii, auff-
lackern. 1631 monda az Aszony hogj pénz lobbant 
fel s arra ment oda [Mv; MvLt 290. 237a.,. 1751 
Lattá mikor az pénz fel lòbban az juhokkal Lévén 
a mezőn [Gyeke K ; Ks]. 

A régiségben, sót a falusi lakosság körében újabban is meg-
lehetősen általános hiedelem szerint, ahol pénz van elásva, 
ott lidércfény lobban fel. 

4. dtv lángra lobban ; a se aprinde ; eutflammen. 
1814 én tegnapi naponn egész illendőséggel pa-
naszoltam a Szék szinin procurator Csipkés Albert 
Ur ellen, hogy még a Szék Szine előtt ellenem 
már régi magába rőgzett Haragja fel lobbanván 
ot t el kezdette személyemet oltsárolni [Torda ; 
TLt Pracs. lev. ad 136 Fodor Mihály ügyvéd 
panasza Csipkés Albert kollégája ellen]. 

fellob bánás fellángolás ; aprindere ; Aufflackern. 
1751 Szemeimmel Láttám az penznek Párá-
ját es fel lobbanását [Gyeke K ; Ks]. 

fellobbant ige fel/meggyújt; a aprinde ; anzün-
den. 1767 : a pistaly tsōben lévő puska port fel 
lobbantották, mely mián a ház meg gyúlván egész-
szen el éget [Koronka MT; Told. 19/33]. 

fellobbant mn felgerjedt; înfur iat ; entf lammt. 
1659: az . . . fel vetet summát lialadeknelkiil 
administrallya jo penzŭl keglmetek, kűldhessűk 
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be az Portara, czendesithessûk azzalis ez haza 
ellen fel lobbant haragott [UszLt fej.]. 

felmagasztal 1. megemel; a ridica; anheben. 
1723 Azt magam tudom hogy miolta ă Deési 
gátot annyira fel magasztalták, az olta ne(m) 
forgott az Vr Malma ollyan jól mint az előtt [Szász-
nyíres SzD ; Ks 25. IV. 5]. 1772 : gondolván pedig 
azt ; hogy ha a' Kerekek meg kissebbitvén a’ 
silip fennebb emeltettnék; jobban forganának; 
én ós Musztátzé Sándor édgyűtt magasztaltuk 
fel a' silipet [Dombó KK ; J H b XX/27. 28, LXVII/ 
2. 307], — L. még felmagasztalás 1. al. 

2. átv felemel; a înălţa; aufrichten. 1632: 
Fazakas Miklós . . . aztis monda hogi te Nierges 
Thamas ige(n) fel magasztalt az Isten de ròvid 
nap ala ront az Gehennanak tvzere [Mv; MvLt 
290. 105b]. 1747 : Sokat teszen az okos ember s 
nagy kincseknél drágább a’ szép tudomány! fel 
magasztallya az az embereket, 's sokkal boldogabb, 
a' ki esze után éri el maga tzélját, mint sem az a’ 
ki pénzel vásárol szerentsét magának [LLt Fasc. 
135 Litt. C. — Cserei Farkas Lázár Ferenchez], 

Sz: az Isten igen (a) dolgát az isten igen 
felvitte dolgát. 1632 : monda Fazakas Miklós Nier-
ges Thamasnak hogj az Isten ige(n) fel magaztalta 
dolgát, de ròvid nap ala rontia [Mv; MvLt 290. 
105b]. 

felmagasztalás 1. megemelés; ridicare; Anhe-
bung. 1723: ne(m) tsak azt hallottam, hogy ă 
Deési gát fel magasztalása miatt nem foroghat az 
6 Excellja Malma, hane(m) azt tudam, hogy 
mig ă Deési gátot t fel ne(m) magasztalták még 
tsak fel sem tolyult ă viz Mostis közönséges 
beszéd mindeneknél, hogy a Deési gátnak fel 
magasztalása miat t ă Nagy Szamos fel tollya ã 
Kis Szamost [Szilágytő SzD; Ks 25. IV. 5]. 

2. Szent kereszt ~a napja a szentkereszt fel-
magasztalása; Inălţarea crucii; Lobpreisung des 
Heiligen Kreuzes. 1769 Minden ember tartozik 
egy forint büntetés alat Szent kereszt fel magasz-
talása napjára a maga vetés kertit fel tenni, 
[Zetelaka U ; UszLt XII . 89]. 

Bizonnyal a rk ünnepkörben Crucis exaltatio néven ismert 
ünnepnap, azaz szept. 14-e. 

felmagnsztalódlk megemelődik; a se ridica; 
angehoben werden. 1772 : ezteta annyira fel emelni 
nem lehet, a’ mely szerént a két alsó kerekeknek 
a' Viznek fel tojiüása ne ártson, mert e' szerént 
a' Gát annyira fel magasztalodnék, hogj a’ Kű-
köllö a' Dombai Rétre egészszen ki terjedne [Ádá-
mos K K ; J H b XX/72. 36, LXVII/2. 318. -
•Ti. a malmot]. 

felmagasztalhat dicsőíthet, magasztalhat; a 
putea preamări/slăvi; lobpreisen können. 1766 : 
(Az esztendőnek) kezdetét, közepét, ugy végét 
is az Úristen az ő ingyen való kegyelmességéből 
mindnyájunknak áldja és szentelje meg, hogy 
mi is az ő szent nevét áldhassuk és felmagasztal-
hassuk az jelenvaló esztendőben, így életünknek 

is minden idejében az Úr Jézus Krisztus által. 
Amen. [RettE 2 0 6 - 7 ] , 

felmagasztaltat megemeltet; a dispune sŭ fie 
ridicat; anheben lassen. 1790 ezenn tónak 
gattyát felettebb fel magosztaltatta volt mellyboi 
következett hogy a viz annyera elterjedet a maga 

határann kívűllis [Kebelesztiván MT CsS]. 

felmagasztaltatik dicsőíttetik, magasztaltatik î 
a fi preamărit/slăvit; lobgepriesen werden. 
Áldassék, dicsértessék, felmagasztaltassék örök-
kön örökké Istennek szent neve, minekutána w 
anno 1687 az pogány török igája alól felszaba-
dula édes hazánk [MetTr 421]. 

felmagzik a încolţi; in Samen schießen. 1791 
a kertekb(en) . . . Cárfioli (!) is ugyan szépen va-
gyon de immár fel kezdett magzani [Szilágy**611' 
IB. Fogarasi István lev.]. 

felmálhál megrak; a încărca; beladen. ' 
minekutánna Cserei Uram meg esmérkedett 
délyi Urammal és a Léányát . . . el mátkásitotta 
. . . , sok izben láttam hogy üres kotsival jöttén** 
eö kegyelmek ide Bethlenbe . . m i d ő n 
viszsza mentek a kotsi rakodva volt, nevezetese*1 

az első ülés fel volt máihálva [Bethlen SzD; B*J-

felmarad fennmarad; a rămîne; übrigblei**; 
1773: az osztájkor fel maradatt* volt egy 
darabatska hely | a nevezett osztájkor közre ^ 
maradatt egy darab hely [Mezőerked K ; ^ JT 
•Az eredetiben alább: indivise közre felmaradottj-

felmaradt 1. megmaradt ; rămas; übriggebliebe*. 
1738: Székelyhídi István ő kglme, mint hogj ^ 
dig serinyen Curálta a Tekintő alatt levő 
kú t tyá t ; azért . . . azon szénafű, meljet adói* 
is azon szolgálattyáért birt , ő kglmének refflit^ 
tátik . . . Enyedi Gergelly atyánkfia pedig 
a Nms Város számára fel-maradt Rétből, ya&i 
valamelly vacans nyilból fog Consoláltatni [Ue*' 
Jk 499b]. . 

2. há t ramaradt ; rămas ín urmă; zurückg_ 
blieben. 1711 : Osváth János vőm Ur(am) íelDI 

radt Árvája Osváth Jankó [Kv; Pk 6]. 

félmarhás féligás (egyetlen marhával rendelkez^ 
care lucrează cu o singurä v i t ă ; über ein h aJ t^ 
Jock/ein einziges Vieh verfügend. 1784: az J . 
bágyok, és az Sellérek egész vagy fél marhás ® ? 
vei, úgy gyalog szerbe is, hány napot szolgál® 
[Udvarfva MT; Told. 42 vk]. 

felmasíroz elvonul; a se deplasa/disloca; 
wegziehen. 1806 : a katonák esmét P a r a n t ^ Î L i s 
vettek hogy felmaserozzanak [Dés; Ks 87 
Mihály naplója 197. - A feljegyzés a k a t o n a i 
nak a városból való elvonulására von.]. 

felmászhat kimászhat; a putea ieşi ( h " 1 ) ^ 
kriechen können. 7806 : magos partya van 
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^berkenek, azon Sertések fel mászhattak é? | 
a ' Peisö Deberke Hidgya felé ollyan martya 
Vagyon a' Deberkének hogy ot t a Sertés fel nem 
Mászhat [Dés; DLt 82/1810]. 

_ felmászik felhág; a se urca ; emporklettern. 
' 'G1; az en Leányom Sophia, Fejér Jánosnë be-
i l l e t t é nékem, hógy . . . nem lévén oda haza az 
bfa el ment volt hozzája is, de hógy a’ pitvar 
aJto bé zárva vólt, a’ ház végin lévő Sövényen fel 
?jászott a’ liijjuba, és onnan bé a ' pitvarba, de a’ 
ţláz ajtó is bé lévén Zárva bé nem mehetett, a’ 
í*áuyom sem botsátot ta bé [Szászsztiván K K ; 
£K. Laurentius Kólcsár (68) jb vall.]. 1814 a’ 
Kfo Kertre fel mászván, a’ Megy fákról Medgyeket 
W ! ) szedtem [Dés; Ks 79.29.795]. 

felmatoUál motollára felteker; a depăna; auf-
7*?peln. 1820: minden Esztendőben fontat az 
udvj a* a' magáéból három font Kender fonalat, 
gé l j é t Készen fel matolálva Számba kell adni 
j^ogáxtelke K ; KmULev. 2]. 1855 A jobbágy 
s

e f é g e a kendert kinyövi, eláztat ja kiveti, meg-
záritja, kitilolja, meghéheli, ecseteli, megfonja, 

lelmatolálja megszövi és megfehéríti [ŰjfE 181]. 

l^mázsa 1. (vmibŐl) félmázsányi; o jumátate 
p majă; zentnerschwer. 1684 E Comissionkal 
^quiraltatván Kglmed Nemzts Boér Sig(mon)d 
. '°)g(a)r(a)si Vice Capitány Hivŭnk. Parancsol-
j u k kglinesse(n) es igen serio; adgyon fél mása 

ásat Boér Gaspar(na)k kezében; Lovaink pat-
*oltatása Szükségére [Szád. Bornemisza Anna 
eJedelemasszony rend.]. 

félmázsás (mérősúly) ; greutate de o jumătate 
zentnerschweres Gewicht. 1681 (A) 

i t aj taja előtt vagyon egy eöreg vas ki mérő és 
juérő mása, kompanaival és hozzá való kötelei-

é i Együt t . Ennek vagyon karikás táblája, ehhez 
t o vas rúd vasával edgyben, mellyis hozzá tar-
j?20 fontokkal és mértékekkel így ta lá l ta tot t : 

eöreg mása, vasbul álló cont. libr. 134. Fél 
asa, ez is vasbul álló cont. libr. 67. Kissebb vas 

*ankás vas mérték cont libr. 36. Ennél is kissebb 
j^s mérték cont libr. 18 [CsVh 9 3 - 4 ] . 1703: 

zon kamorában vagyon eöreg mása nro. 1. fél 
asa ixro 1, vas fon fok kissebbek és apróbbak 

^ 6 [i.h. 118], 

, ttlmizgás félmázsát nyomó; greu de o jumătate 
Ţ ma jă ; zentnerschwer. 1774: Maradott még 
. ztatlan 27 darab Dohány, nem mind egész Bá-

hanem félmásás darabok a’ többi p(edi)g 
eges2sz Bálok [Mv; DLev. 4. X X X V I ] . 

'elmegy 1. a se urca/a merge sus ; (hinauf)gehen. 
t ^ Antonius p(rae)tor Joannis Mezaros iur(a-

fassus est, se audisse a Joaxme Mezaros quod 
^cisset consorti Michaelis chyaplar, Meny fel 
^azadba es vezekegiel oth [Kv ; T J k 111/1. 216]. 
' 5 ? 0 Aztis Lat tá hogy három wtalis Menth fely 

Toromba Zabo Janosne hozzaia* de nem egedwl, 

Trombitás Demeter hytes eocliye fogadot Thwgya 
hogy mykor akart fely ment az Toromba [Kv; 
T J k III/2.22. - *Ti. Trombitás Demeterhez]. 
1581 10 Jannuary Az Nagy Templomban hogy fel 
mennenek az gradychyon Chynaltattam ket Kary-
kat az Keofalba [Kv; Szám. 3/1V. 15 -6 ] . 1606 
egykor riadast hallak, s ki futamoda(m) az loua(m)-
tol, fel menek az gradiczon [UszT 20/111 Basilius 
Giarffas Dallianus® vall. - aSzékelydályárol (U) 
való]. 1633 : en menek fel az hátulsó hazba sza-
lonnáért | Abrugi Jstuannal eleget jadczot Szabó 
Jacabne, latta(m) aztis hogi fel mentenek kette(n) 
az hátulsó hazba(n), es be rekezkettenek, de mit 
czinaltak en ne(m) tudo(m) [Mv; MvLt 290. 121a, 
125b]. 1664: Mikoron az Szakmári Németek, s 
Katonák bé űteottek volt, akkor az Toronyban 
kénszerittetvén fel mennünk, az Német Pattan-
tyúsok réánk jeovén embertelenkedtenek velünk 
[Kv; SzCLev.]. 1699 fel menenk az Hazak hij-
jara, edgj Vas sarkokon pántokon forgo felszer 
ajtócskán [O.csesztve AF; LLt. Gyulafi László 
inv.]. 1755 ki ment fél a Mlgos B. Vr Weselény 
István Ur eŏ Naga . . . Nagj Devetseri vendég fo-
gadossára vas villával, bottal, az Kis Devetser 
felöl való gradits végére ? [Dob.; WLt vk]. 1761 
meny fel ŭ liazomba ottis tanalsz edenyeket az 
asztalomon [Branyicska H ; JHb XXXV/45.14]. 
1810 (A) grádicson mennek fel a’ palotára [Do-
boka ; Ks 76 Conscr. 35]. 1812 fel mégyen a Grofí 
a gráditson [Héderfája K K ; IB]. 1845: egykor 
Szereda nap ment fel a’ Timár szinbe árulni [Dés, 
DLt 591]. - L. még RettE 100, 177. 

2. (az úton) felfele ta r t ; a merge ín sus (pe drum); 
aufwärtsgehen. 1570 Margith Nyerges peterneh 

wallya hogy egy estwe mykor Az vchan 
Zygarto gěrgy Syettwe Menneh fely, Lattá hogy 
egy Eb az Jnaba harap volt | Martha chyuka Men-
hartne, Azt vallya hogy Mykor az vchan fely Men-
ne, Lattá hogy az Sos Balas hazabol az vchara 
hantak volt egymás Marhayat [Kv; T J k III/2. 
74, 113]. 1572: Istwan vayda fya Bezellette 
hogi az vchan megen volt felv, Es Keomyes gĕrghne 
altal zolitya Be hya az hazba [Kv; TJk I I I / 3. 10]. 
1584: chak lata(m) hog Danchak Ianos megh 
rikolthwan magat eleo Ieowe a' kevfal Mellel, ts 
fel mene es vg chapanak eózwe [Kv T J k IV/î. 
18]. 1629 az Aszony . . . monda en ezen me-
gjek ki mert bizony szigjenlem az ucza(n) fel menni 
[Mv; MvLt 290.170b]. 1696 Kovács Jănos fe-
leségestől feli méne az úton s bé az Pásztorhoz, s 
az Marháját ki ereszté az Kapun [Mikháza MT ; 
Berz. 17 Fasc. XII] . 1764 ezen Malomrol le folyó 
viz . . . annyéra elszelyedet, . . . hogy tsak fel men-
nűnkis a viz miatt alig lehetett [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 149]. 1769 : A kérdésben meg nevezett 
napon menyek vala fel a Templom felöl a Követsi 
János Háza fele [Agyagfva U ; IB. Kristoff András 
(26) vall.]. - L. még Bogáts 6. 

3. vkihez elmegy/látogat; a face cuiva o vizită, 
a merge la cineva; jm besuchen, zu jm gehen. 1597: 
Rehy (!) Matthe orozhegy wrunk Job(agia) meg 
eskwek es eszt felely Jeowe hoza(m) Peter 

qauem teobed Magawal, Az Lakatos Inastis kyt Janosne monda en eoszwe wezek Chiortan Georg 
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wel de meny fel nagy gergeljhez mond meg nekj 
Dwgia Rea az malomra az űiszetth [UszT 12/75]. 
1599 : Egyedwl ment fel hozzaiok, es Nagy ember-
seggel kirthe hogj bochássak el az kopokath, aga-
rakat [Dés; Eszt-Mk]. 1634 Az szolgalojais 
azon napon jeot vala, az mikor vram fel mene Bor-
bély Istvanni [Mv; MvLt 291.3b]. 1650 ment fel 

peter anni( ?) farkas Janosni [Nagykede U ; 
UszT 8/64.68i]. 1744 mondám hogy énis fel mé-
gyek Német Jánosni, meg látom eo parancsoltaé 
hogy igy bánnyék Kgmetek velem [Bölön Hsz; 
INyR]. 1826 az irt Aszszony intselkedéséből fel 
mentem hozzája kevés beszélgetéseink után 
arra nogatott, hogy a’ Czizmámat vessem le [Déva ; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 1842 Kereskedő Amberboj 
Josefne azt felelte ,, Mond ja meg kend a ' Had-
nagynak hogy azt izentem hogy nem született 
abba a Köntösbe, hogy én fel mennyek hozzá, 
hanem a' mint én oda mennék, ugy a’ Hadnagy is 
el jöhet hozzám" [Dés; DLt 1452]. 

4. felhurcolkodik/költözik; a se m u t a ; liinauf-
ziehen. 1724 már i t t Istennek hálá a házat meg 
gerendázták be szarvazták meg leczezték sende-
lyezni is kezték bár csak edgjik hazat is meg 
padoltathassam s meg tapasztatthassam en is mind-
gjárt fel megjek [Illyefva Hsz; Ap. 2 Káinoki 
Borbára férjéhez, Apor Péterhez]. 

5. magasabban v. északabbra fekvő helyre/ 
helységbe megy; a se duce într-un loc/într-o lo-
caiitate situată mai spre nord/mai sus; in einen 
hölier liegenden Ort/Ortschaft ziehen. 1572 az 
Árok fewrc Jgyencssen fel Menwyn [Dés; DLt 
184]. 1584 : Délkor fele az leány fel mene az Zeo-
leobe [Kv; T J k IV/1. 226]. 1592 Tudom hogy 
ket vetes kapw altal mennek fel Nywladba(n) 
[UszT]. 1742 : egjenesen mentenek fel Kis Ber-
szoraa s invadalták . . . Kifor Ilia Ns Házát [Ilon-
dapataka SzD; TL 42. - aKisborszóra (SzD]. 
1773 a havason Károk esett Füvekb(en), mely 
károk meg fizetodett vgyan, de mostan sokkal 
több szekerek menvén fel . . . ta r to t tak több es 
Nagyob Kártételektől [Hesdát T A ; J H b II/3]. 
1840 a Szénafű-kérten felül nem lészen szabad 
senkinek felmenni kaszálni mához® egy hét előtt 
[Jenőfva Cs; RSzF 157. - aTi. júl 12-éhez]. 
1849 : fel mentem az árendáshoz s kérdettem mi 
tévŏsök legyünk [Héjjasfva N K ; CsZ. Krisán 
György (50) vall.]. 

6. felutazik; a călători (ín sus) ; hinauffahren/ 
reisen. 1570 Kadas Istwan es Kadas Myhal egy 
Tharsasagba voltanak, Es Debrechenben adot 
volt Kadas Myhal Kadas esthwan kezehez fl. 40, 
Eomaga Kadas Estwan Eperyesre Menth volt fely, 
Az myglen Eperyesreol Ala Jeot volna addegh 
megh holt Kadas Myhal [Kv; T J k III /2. 176]. 
1614 az en Uram Boldisar Deák eleteben Aust-
riaban és Becz Varosaban fel menúen diversis vi-
cíbús az ö principalisitúl, . . . bizonyos számú 
Beczj draga marhaka t vött volna fel hitelbe [Kv ; 
K.DL 1.8]. 1638 az mikor Szabó Dauittal fel 
mennek eperjesre, az szeòcz Dauid szekere jo vala 
[Mv; MvLt 291.137b] | éz ide(n) hogi Eŏperjesre 
az szent Lŏrincz Napi sokadalomra megjunk vala 

fel, az Tisza mellet megh szallank eggjüt 
MvLt 291.148a]. 1643: Gergeli matthias «* 
tayba(n) mene fel Girgioba a [Altorja Hsz; W 
Fasc. 133. - a É r t s d : Gyergyóba]. 1697 magam 
fel mentem vala Bányára a volt tőb n e g y v e n sze-
kér búzánál kásával edgyűt t [Szilágycseh; %&• 
a Nagybányára] . 1700 Nagy Péter ki mene & 
Országh ut tyához ahun a kereskedő embereknek 
Ghidoffalvára kellet volna fel menni [Sszg7» 
HSzjP] . 1712 Ez elótt való Esztendőkben, vesze-
delmes, kétcséges kimenetelű fogságban lévén Tes -
vér Atyámfia, Jósika Imreh Ur(am) eŏ k g m e , ke-
serülvén úgyét . . kel letet t fel mennem, az Ff -
séges Béczi Udvarhoz [ J H b X L V I H br. J o S r í 
Is tván kezével]. 1769 Most mind az Tablan, rsana 
az vármegyeken vacant iak vannak, ha fel menye 

Bátyám Uram Bécsben szollana i rán tam is P*2®^ 
margita SzD K s 99 Korn is I s tván lev.]. 
ha el igazithassuk ke t ten annak dolgát fel ménen** 
s ' tégyŭk jová [Bözödújfalu U ; Pf Kovács Sánao 
lev.]. 1851 Holnap . . mégyek fel Görgényj^ 
hogy Dersivel ér tekezodjem [Folyfva MT; $ o t n ' 
G. XXIVd] . 

7. hivatalos helyre/személyhez elmegy; a s e . ſ 
într-un loc oficial/la o persoană oficială; zu ein 
amtlichen Stelle/Person gehen. 1615/1616: En oW 
haza menek és reggelre kelúe fel menek az B 
hoz [Kv ; R D L 1. 100 Emericus Nagy Bik fa lú in^ 
előbb kolozsi préd. vall. aHsz]. 1636 ^ j Ţ 
mind együt t felmenénk az passához [TMAO • 
383. - A konstant inápolyi követek a fej-ŭ e£ 
1746 Citator Vr(am) mennyen fel Kamora * 
pány Vr(am)hoz, és kér je hogy parantsollya meJLt 
sóvágoknak, A' tüzelő hellyek meg visg*1*8* 
[Torda; T J k I I I . 49]. 1756 : porontsolattyát - ' 
Szolgabíró Uramnak el n e m mulat tam, ka* 
Hütösimmel együt t fel m en t em Ada István ^ L 
hoz [Kvh ; HSzjP] . 1828 hogy nagyobban 
legyek győződve fel m e n t e m a Taná t s házh°2 • 
meg nézegettem a Protocollumokat [Dés; v 

87/1829]. - L. még MetTr 416. ^ 
8. felvonul; a se î n a i n t a ; aufmarschieren, 

rücken. 1562 1529 esztendőben . . Szolimán 
rök császár . . . János k i rá ly t székibe ülteté, 
maga Bécs alá méne fel [ETA I, 13]. bßfl. 

9 . f e l e m e l k e d i k / s z á l l ; a s e r i d i c a ; s i c h e r n e ^ t 
1807 egy Garnarin nevü aeri hajós s zép P* 
t e t t 5a Augusti Par isba az hajójával P a P i r ^ h | l y 
lyobissal ment fel [Dés ; K s 87 Kornis 
naplója 262]. ^ : 

10. fe lhág; a se u r c a ; auf/emporsteißf*1 ' rpés. 
mintegv félignyire fel men tem a LajtoTJ 
DW]. ' f^e ie ) . 

11. kb. (nőt) megmász ; a încăleca (° 
a se urca (pe o femeie) (Frau) besteige ' ^ ^ y 
monda Czetri Giörgj, hog j megh h i d g j e t e * . t eö 
emberek azt ugjmond liogi solia nem *=kartneje 

edeseb piczat annal m i n t az uarga Meny . ^ ^ t 
mondot ta aztis hogj êg j eiel t i z s zer i s ^ 

rea s meghis ugj allot m i n t az karo tes 
MvLt 290.56b]. A 

12 . f e l f e l é m e g y / v e z e t ; a s u i / u r c a / d u c e in ^ 
l i inauf/aufwärtsführen. 1576 : Nylwan twdom n 
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Ă r t y a n Pa taka foly az zaldopos erdeonel mely 
bá 1 £ megyén Az Alsó zelen az zaldopnak [Job-
] ó

g y f v a MT; EHA] , 1587/1855 J u t á n k az Niar-
Patakának a’ feyéhez az kúthoz, ’s innét egy 

B&. y Igieŭesen fel megien az Nyarlo ú t á ra az 
erczre [Kisfalud A F ; E H A ] . 1625 Uy Musna 

J-zereyn egi Ut megien fel az birczre [Nagygalamb-

elec t U S Z T 1 5 5 b ] - 1 6 8 4 h a t á r î m e n t f e l a z 

0 j d
C , enek vagy ormonak nem a te tej in , hanem az 

G rV a b (an) [Dob. ; Szentk.] . 1715 az m nagy 
/Jfbai Ha tá r Paptelke felőli mégjen fel az 
17M a m i g h a z á r o k t a r t [Csákigorbó SzD ; EHA] . 
felöl J á n k a Pa taka két fele Sz. Eg jház erdeje ké t 
Ĕ t r A

a z ha tá rán u t megjen fel [Angyalos H s z ; 
ŢM- 1767 Gesztrágy h a t á r a . fel me-

f e l » a z N a g y Májor nevezetű helynek Gesztrágy 
2 I ſ * hanyatló Orráig [Nagykapus K ; Born. I I I . 
zzoiîi-è S z i l á g y i (43) zs vall.]. 1803/1804 H á t 
v e j S u t tzatska, melly a ' . . Kolosi Fa rkas Ur 
helv î e U y e s ker tye és a ' kérdésb(en) ki t e t t Szegelet 
el j e „ f k e kőzőtt megyen f e l ; fa lu u t t z á j a volt é 

col f o g v a . . ? [ K v ; R L t v k ] . 
nieiy i yúlik ; a se înt inde ; hinaufreichen. 1607 
írott * I ro t twany megien feli az Koncz Marthon 
^ani a n l a W e gere az Pe ter fy Mat thae (!) í ro t t -
a k Te g n .e 1 1 [Szentháromság M T ; E H A ] . 1674 
redelra n y ^ a k az szopori u t to l mennek fel az me-
17q2 ; oidalra [Mocs K ; J H b K XXV/9] . 1680/ 
[Albi ^ l ^ a g y a r o fejéig fel megyen egy da rab Erdő 
s e u ^ S " s z ; EHA] . 1684 a To mellet . . egjene-
1760 g ] < m f e l a z f ° l d [Gyulatelke K ; SL t AM. 24]. 
régi é a z . . F alub(an) pedig m i n d e n n é m ŭ possessiok 
l an Curialis Fundusak , nyi las és nyilat-
sotaik hellyek maradván . . . eddig valo Posses-
k<Sžön

U? ' bonificalván a Veres résznek . . . darab 
[S2av f e s földel, melyis az Tseréig fel mégyen 

Q . ; R L t O.4]. 1778 a ' Bányabűk i erdő 
Pe * * Pareu Monoszterii kezdődvén fel mégyen 
l)ükk 'pá g y a l u Rosínyi neveze tű helyen [Bánya-

14 f i ; - B U M o l d u v á n I g n á t (60) vall.]. 
^visz /vezet ; a duce s u s ; h inauf führen . 

^abol cl * ^ d u a r keozepin vagion mas tapaszos, 
megy ^ a l t , lakó Uduarhaz, melynek Tornaczara 
HIC40 t e l ' egy rósz fagradicz [Meggykerék A F ; 
Regjén f i 1 6 ' ' 1694 Az Zoly°mi H a z A j t a j a mellet 
[Kővár t kerengő K ő Garadics az Toron jban 15. f i Inv. ] . 
mår ' a > a se construi/r idica ; au fbauen . 1756 
f e (W e 1 épület fel ment , beis Sza rvaz ta to t t , t sak 

lU. k î f J ţnossága [Déva; Szer.] . 
Iô3ş 1 fe lmagasodik; a se înă l ţa ; sich erliölien. 
^ noszan fel az be meŏneŏ eòregli kapura fel 

egy eoregh haroin szakaszban valo Istalo 
;652 p n i ŏ fabol ro t t [S iménfva U ; J H b Inv. ] . 
mégVe -z ek mellet t van egy konyha . Ké néaye 

17. f l t bûségel [Görgény MT Törzs]. 
sieh *a ţ felfelé t e r j edez ; a se înt inde ín sus ; 
^ t ine t

W a r t s verbreiten. 1629 az Keme(n) mel-
ha a k ^ elseoben az tűz m i n t egy süvegniere, 

fazek • e l e o t volna megh o l t h a t t a volna egy 
18. S [ K v T J k VII /3 . 125]. 
Emb • ' a s e r i d i c a I empor/aufs te igeń. 1636 

er ki uona az poska ja t ho lna alol, es hozza 

loue, azt lã tam, mert az füs t i fel mene [Mv MvLt 
291. 69b]. 

19. kb. fe l jut /érkezik; a ajunge/sosi sus ; liin-
aufgelangen. 1749 én ugyan fogok irni az Agens-
(ne)k i ránta , hogy ha mi sinistra informa(t i )o 
menne fel, vigyázással legyen, s Eccles iánkat def-
fendállya [Nsz; K v R L t br. Bánf fy Zsigmond alá-
írásával] . 

20. (vminek az összege, mennyisége) felnöveke-
dik, rúg vmenuyi re ; (suma/canti tate) a junge/se 
ridică (pînă) l a ; (eine Suinme) sich erhöhen/sich 
auf etw. belaufen. 1599 Reisz András , Lucas 
Rodner es Radno thy J s twan . val l j ak . No 
azért my annyera busi tuk nyawaliast hogy f 25ra 
fel menne hogy azt Adgjak megh az A t tya f i anak 
[ K v ; T J k VI/1. 347]. 1662 'a Capitalis summa 
pénz, vSzaz Magyari for intra fel megy [Dés/Besz-
te rce ; R L t 5]. 1759 br . Barcsai Gergely ú rnak 
egyetlen leánya, lévén, elvevé t u d t a , hogy o t t 
sok pénz hever . . . Nem is csalta meg ezen re-
ménység Bánff i Dienes ura t , mer t ami t ado t t 
egyszer-másszor neki felniegyen százezer for in t ra 
[Re t tE 94]. 1782/1799 némelyikünk a’ mi Zálla-
gost bír fel mégyen 500 forintrais azoknak árrok 
[Torockó; TLev. 5/16 Transm. 386]. 1835 Dćz-
maalapi tvány . . . 13 000 vékára csöíil fel men t 
volt [Zsibó Sz ; WLt ] . 

21. (vminek az ára, értéke) feleinelkedik/hág ; < 
se urca (preţul/valoarea unui lucru) ; (der Preis 
einer Sache) sich erhöhen/(auf)steigen. 1596 im-
már niluan vala, az giwlesnek nap ja , azér t vásár-
ló t t a m eggiet mas t . . immár anni ra fel m e n t vala 
az Tiuknak az arra, hogj eggiet 10 penzen es t i-
zenket teön t a r t o t t a k [ K v ; Szám. 6 / X X I X . 114]. 
1653 : immár a búzának az ára fe lment va la a nagy 
puszt i t tás miá a , és nagy éhség kezde t t va la lenni | 
Az a rany for in t immár fel m e n t va la k é t for in t ra 
egy arany, es igen bővön forog vala [ETA I, 74, 
92 NSz. — a1602-ben], 1735: most m á r az Zab 
még Dragadot t mivel hogy az egér meg az lábán 
meg kezte volt e n n j három 3 p o t r á r a fel men t 
véká ja [Gyeke K ; K s 99 Bíró J á n o s lev.] . 1774 
Tőrők buza 'a szűk időben tiz garason, még egy 
Német for in t ra is fel ment [Szentdemeter U ; LL t 
Vall. 238]. 1810 l á tván . . . hogy az Vaskő igen 
meg Szŭkŭ l t minden Bányákon, az leg rosz-
szabb inétal lumu Bányákonis az vaskőnek , egy 
egy Lo tereh kőnek az ár ra ké t Magya r for in t ra 
fel ment [Torockó; TLev. 9/44]. 

22. rámegy, felhasználódik v m i r e ; a se folosi 
(pentru ceva) ; daraufgehen. 1755 Tégla Az kapu 
fe le t t valo Házaknak . . . pád imen tumozásá ra . . . 
men t fel 3400 [Kiskend K K ; K s 7 1 . 5 2 szám.]. 
1774 : ezen Házban az alsó pad lássá ra fe lment 
42 szál szélessebb deszka [Déva ; K s 73. IV. 10]. 
1796 Az Uj jadon U j P a j t a n a k bé fedesére m e n t 
fel szalma 438 ka langya [Doboka; MkG] . 1836 : 
az ŏ t t abroszra és . . 42 keskenyŏkre h á n y fon t 
fonal men t fel [IB Gr. Bethlen Sámue lné takács-
nak szóló utas í tása] . 

f e lmehe t 1. a se putea u r ca ; h inauf /emporge-
hen können. 1570 : Zeoch Gërgh h i thy zerent val-
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lya, hogy hallotta az leantwl ky rokona hogy 
azt Monta, ínykor eo akarya zabadon fely mehet 
Az Thoromba [Kv; T J k III/2.30]. 7587 : 10 Ja -
nuary Az Nagy Templomban hogy fel mennenek 
az gradychyon Chynaltattam ket Karykat az 
Keofalba hogy fel mehetet eppel János Kyert 
fyzetenek Lakatos Jstwanak d. 20. [Kv; Szám. 
3/IV. 1 5 - 6 ] . 1621 Estue nagy Zel indulua(n) az 
Torony oldalan az Manust be dwyteotte volt mind 
táblástól . . . Acz Gŏrgynek, hogi az Tabla helien 
való fakat meg faragta felis uitte, az orasnakis se-
gitet . . mert az Aztalos nem mehetet fel . . 
atta(m) neki ket napra d 65 [Kv; Szám. 15b/ 
IV 16]. 

2. magasabban fekvő helyre mehet ; a se putea 
duce într-un loc situat mai sus; auf einen höher 
liegenden Ort gehen können. 1555 k.: fel nem me-
het Illyen hyrtelensegwel [LLt]. 1585 az ha l : fel 
Meheteth az alsó Tobolis az foliamba, Az felsseo 
Tobolis ala Jeohetet [Kv; T J k IV/1. 430a]. 
1772 Bacában a . . a falu mellett volt egy nagy 
udvarház, melyet . . . régen valami Francisco 
nevű olasz . . . kezdett volt építeni . Hanem 
magab úgy építtette, hogy a felső contignatio aj-
tajáig hintóval felmehetnek [RettE 288. - *SzD. 
^Ti. gr. „Lázár János úr statuum praesidens", 
azaz az erdélyi országgyűlés rendeinek elnö-
ke], 

3. vkihez elmehet; a se putea duce la cineva; 
zu jm gehen können. 1650: Szandeko(m) az vala 
nekemis kgmetek keőzibe(n) magamis fel mehessek, 
de hoszszas nyavaljam uta(n) való epwlesemet 
annyera nem aranzottam, hogj az uto(n) való 
razodassal merjem magamot szerenczeltetni [Fiát-
fva U ; UszT 8/64. 75a]. 1718: mondom az Aszszonv-
nak miért te te t arestumb(a), s aszt feleli rejja 
azért hozottalak es tétetlek arestumba(n) mijert 
mondottad hogy Ura(m) égette vagy egettetté 
az Boronyai Marija Ászszony majorhazat azért 
is hogy fel ne mehes Uradhoz Orba(n) Simon Uram-
hoz hogy zenebonát szerez közöttünk [Branyicska 

H ; JHb] . 
4. fe lutazhat ; a putea călători (ín sus); hinauf-

fahren können. 1598 En lioszam ieòtt uolt Simo 
János mikor ki zabadúlt volt Moldűabol, fel vi-
tete. louo(n) Gegeò Balintne Assonio(m) mert 
ige(n) megh teórteòdet (!) volt, az vasis megh 
sertette volt az labat ne(m) mehete fel ky-
lemben, ozton ugya(n) louúo(n) bochatottak k j 
Cykbol [UszT 13/38 Tamas Lazar de Taplocza* 
pp vall. — aCs]. 1600: Inchedy Mathyas Deák . . . 
vallya emlekeze(m) arra Jol mikor Sapy Benedek 
es Nestay Balas Áttianak Albertnak Ádott vala 
pénzt bizonios conditioval . . . , de azt az conditiot 
Nestay Albert veghez nem vyhete mert fel sem 
mehete Bechben bizonios okokbol [Kv; T J k 

VI/1, 523]. 
5. (vminek az ára) felemelkedhetik; a se putea 

urca (preţul unni lucru); (der Preis irgendeiner 
Sache) sich erhöhen können. 1630 : (A lónak) az 
sok czerelessel berelessel, fel mehetet az arra [Mv ; 
MvLt 290. 217a]. 

felmehetés kimehetés; posibilitatea de a PleC'1 

(în străinătate); die Möglichkeit des Ausgangs; 
1815 : ö Felsége Körösi Sándornak11 a’ Göttißg^ 
és Heydelbergai Academiakra vak) felmehetćs^ 
szabadságot adni kegyelmesen méltóztatott » 
Nyl rK XII , 140. - "Ér t sd : Körösi Csorna ván-
dornak]. 

felmelegszik fel/kimelegszik; a se încălzii 
crwärmen, wärmer werden. 1829 : a’ míg ' 
fel nem melegszik nem ád a ' Doctor vér tisxtrt » 
's adig tsak tūmem kel [Kv Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

w fie 
felmenendő el/felmenésre szánt ; destinat sa 

mlnat sus; zum Hinaufgang b e s t i m m t . e S 

Az Barmaimnak oda fel való ha i tasaban, 
kwldeseben, illyen modalitast mutatok Ír* 
minden felebeol az apraiat es slejtit ki a z u

 c0 
elegtelen es alkolmatlan, adassak el itt 
kegmek, es az arraúal fogadgyanak Teoser l eg e l ^ j 
ke t , k ik fel ha i t s ak â k ik fe l menendeok, 
haitandok, mind Zombatigh* [Wass. Cégei 
J á n o s végr. — aNagyszombatig]. 

felmenés felhágás/menetel; urcare; Aufg^J' 
1846 : Az Udvar ház hi j jába fel m e n é s r e 
t e t t fenyő fa Gràdits LSzászerked K , I ^ J ' 

felmenetel 1. elmenetel; plecare; Abgang-
11779 András fel menetelekor vitt fel hirem 
kül egy satsko borsot mennyen vegire kigye1^/ 
adta néki [Gerend T A ; KS. Be thkn 
kely Ferenc sajói gondviselőhöz]. 1797 : A 
Com(m)une Terrenum(na)k Conscriptiojára 
netelem alkalmatosságával udvarlok Ngocm 

[Gógán várai ja K K ; Ks Miss. I] . 03 ' 
2. felutazás; călătorie; (Hinauf)Reise. 

az urakkal végeztük, hogy felküldjtink Ra< 

iránt és minden jószágaimra generális P r o t e ^ í e ' 
hozassak az római császártúl. Ez meglévén & 
benbe ment ezen felmenetel iránt Keszei n r^ 
Veterani generálishoz, ki is felküldésemet njeg ^ 
vén, szép recomendatoriát írt Bécsbe meUfJ % 
[IIAMN 332]. 1712 : H a Nagyob veszede l em*^ 
kòltzègb(en) ej tet t volnais, idegeny országba0 . 
hoszas mulat ásom . . . , tartoznék kelmd enge 

abban subleválni; mint hogi kgmedért ^ 
fe l a ; Nyomorúságában h a rá akar emlékezni; 
vgy igiri vala k g l m d Atyafiságát néke(m) s

 oSt 
ugi sietteti vala felmenetelemet, a mint ^ 
jutalmaztattya [ JHb Jósika István Imréhez-
aTi. Bécsbe]. ^ 

3 . hadra való ~ hadba m e n e t e l / s z á l l á s ; F j 
care la război; Kriegftíhrung. 1654/1696 : 
hadra való fel menetelemkor . . . két száz kH* 
ven négy forintot költöttem [Medgyes; 
46]. 

felmenő I. tnn 1. felfelé vezető; caie 
sus; hinaufführend. 1625 : az Kismeod vize m 
fel meneo utis Uicinus [UszT 21a]. 1681 : 
Hunyad Vára . . . Középső s Felső Rend EpU'c 



1007 felmérséklés 
s Házak eze(n) várba(n). Kerengő kő garadics 

mind az aj tó előtt, s mind à fel menő Lépcső 
?radiczi, ighen szép faragot köböl vannak [Vh; 
Vl*U 502, 532]. 1724: Már onnat meg tér 

5 nagok erdeje széle, a délre fel menő erdŏlŏ 
IJton fel felé [Mezőménes M T ; BK]. 1731 : az 
Temetőről, fel menő Szoross vagj Sikátor [Ne; 
p XXXVIII, 231]. 1766 az felmennő ucza 
iSzentsimon Cs]. 1817: az kis kútról fel menő 
J* mellett levő Törők búza [Dés]. 1827: a ' Falu 
ţ*gas uttzája derekába fel menő Santz/Körtvély-
f^ja MT; LLt]. 

Szk: ~ útjában felfelé mentében, felmentében/ 
fentekor. 1765 lá t tam ( : éppen akkor a ' Gerendi 
üttzán fel menő Utómban szembe találkozván 
^Uek:) hogy a ' kiséröböl vissza jötekkor a Le-
g y e k . . . az Praedicator Abots János Uram 
gázánál Pistollyal löttenek [F.gerend TA; KS. 
J- Sotniyai d e pogaras (40) ns vall.]. 

felfelé nyúló; care se întinde ín sus; hinauf* 
ruckend. 1636: az felmeneo feoldnek . vici-
?ussa ab una . . . Killyeni Thamase az Killyeni 
^athe fiaival keoz ioszagik [Küyén Hsz; BLt]. 
7 6 7 3: az Udvarház mellett fel menő Nagy retnek 
a z alsó vege [Bh; K H n 1]. 1750 az . . . Jószág 
' • • az felső Falu végin vagyon . . . által ha t t az 
Patakon, és egy fel menő vápann is [Backamada-
r a s MT; CsS]. 

1757 : A Bara Kasza Árnyékaban Fel 
jueuö Parlagb(an) hevérő egy vizes Zább (!) Föld 
ISzentmihály Cs]. 1770 : az Fel menő horgasban 

darab* . . . az Földek dőlnek meg ra j t a [Köpec 
Köpeci lev. - aTi. föld]. 7835:Az erdölö 

u t r a felmenő lábba (sz) [Bodola Hsz]. 
felvivő/vezető; care duce sus ; hinaufführend. 

J l 8 l l 1 754 : ezen Tornáczra fel menő grádits felső 
J^gm való fel vono aj totskájával [KvAKt Mss 
*uug. 6]. 1826 a ' Száraztoba a ' Hiúba fel menő 
Vadítson [Dés; DLt 251]. 
, " • / * kb. felfelé nyúló határrész; parte de 
„ °tar care se întinde în sus; hinaufrückende Dorf-
rîî\ Hn. 1648: a felmenőben a Rofainban (sz) 
£!bis Hsz]. 7666 ; az felseo felmeneon (sz) [Hlye-
id rHszí- 1741/1754: a Cser szeUyin fel menő 

[Vajdasztiván MT]. 1759 : ä Vetés Szeribenn: 
Qe-i mezein ä fel menőb(en) (sz) [Szentkirály 

J- 7808 : A Nagy verőfeny labján a patak melett 
e n ô b e n (sz) [Köpec Hsz]. 7876 : A' fel me-
(sz) [Hídvég Hsz]. 1825 : A Felmenŏbenn 

Kenderes kert felett (sz) [Szárazpatak Hsz]. 
A ssócikk jelzet nélkilli adalékai az EH A-ból valók. 

7 ' e ' m e Ht ige a dispensa/scuti; entheben, befreien. 
A £ : Mélly alázatossággal esdeklek Méltóztasson 
^ Tekéntetes Király Biro Ur a Ha jdú Imre eő 
ro • • • keresete alol kegyesen fel menteni 
J^ováta MT Bereczki József lev. (Mt)]. 1847 
. Jtoztatna engemet valotalan gvanuja 

fol menteni [Dés; DLt 612]. 

leiment mn felmenesztett; tr imis sus; liinaufge-
scftickt/gesandt. 1815 : Az F. ZsukiB el Szakadatt 

Gátnak meg kőttetésérë fel ment munkások(na)k, 
és Materialék(na)k Specificatioja [SLt. — *K]. 

felmentetik 1. fölmentetik ; a fi dispensat/scutit ; 
enthoben/befreit werden. 1845: Felső Szilvási 
Napcsa Elek Erdéllyi Udvari korlátnok Ur eö 
Nagy Méltósága Saját kérelmére korlátnoki hiva-
taláiol fel mentetvén, hiv szolgalati meg esmeré-
séűl Léopoldi (!) Császár jeles Rendje Nagy Keres-
tyével meg ajándékoztatott [UszLt X I . 85/3. 5]. 
1848 Werner Vilmos szentannai lakós ellenében 
a lázongokkali cimboraság be nem bizonyulván 
. . . a haditörvény rendelte eljárás alól tökéletesen 

fölmentetve szabadon bocsájtatik [EMLt]. 
2. mentesft tet ik; a fi scut i t ; freigemacht wer-

den. 1850: a Lelkészek Cántor<ok> és egyházi 
szolgák egyházi javadalmaik szabályozásáig, a köz 
és községi terhek alol fel — mentetnek [Nagy-
kapus K ; RAk 5]. 

felmer kimerít/vesz; a scoate; ausschöpfen/he-
ben. 1639 Bányainétul hallottam ezt, hogy mikor 
egy cigány gyermekét temették volt, ugyan sokat 
mert volt fel az földben Kállainé az előruhájában 
[Mv; MvLt 291, 188a -91a át í rásban!] . 

Temetéssel kapcsolatos, hihetőleg babonáskodásra von. val-
omásrészle t. 

felmér 1. a măsura; vermessen. 1590 k. Az 
varos ezen Igyenessedek megh hogi az hul Ir tó 
helyek vadnak mindeneket tízesre fel merenek 
ennekemis Adanak három rezt ez okon myerth 
helyreol adok vala adoth [Szu; UszT]. 1602 
Goro Georgy egy rúddal latam hogy igen megie(n), 
fel mereók az feóldet, tahag zinte meg zantia az 
felet az Actrix ekeje [i.h. 16/77]. 1627 : Dĕl u tan 
menenk arra az erdeore melliet Bak Cziereienek 
hinak, el iarok hoszszattaba keotellel fele (!) 
mereok, az fakat meg hatarozok, nyla t vonank 
ra [Galambod MT; EHA]. 1693: Az Bagoly 
lyukba(n) egj tsegely rét a ' maros m e l l e t t . . . mint 
hogj az marus szaggattya, kaszálással igaz mérés-
sel mérjék fel, és ugj kaszálják az négj Atyafiak 
[Ne; DobLev. 1/37]. 1724: az pa tak mellet való 
lapalyos térséget fel mérvén . . , l ő t t 88 öles 
kőtéléi nr 4 [Tűre K ; Told. 21]. 1787 Csíktaplo-
cai Ábrán József pretendálja (így!) de eadem 
Gergely Jakabtól egy darabocska szántóföldet 
. . . Gergely Jakab személyesen jelen lévén azt 
feleié, hogy őkegyelme meg nem felel addig, amíg 
az földnek színére ki nem mennek, az több vérek-
kel ú j ra fel nem mérik [Taploca Cs; R S z F 138]. 
1824: (A földeket) Vármegyei Geometra Tekin-
tetes Bálintfi Joaeff Ur . . . a maga tulajdonsága 
szerint Ingineuri modon fel mérvén, . . . meg 
jobbítva ki tétettenek [Szásznyíres S z D ; Ks 79 
Conscr. 132]. 1831 me(n)enk el az Oh-Várban 
és ot tan az Néhai Mlgs, Báró Dániel Istvánné 
eő Excelentiaja Háza és Telke fundussát mérnénk 
fel és betsŭlnénkís meg [Kv; Born. IV. 23]. — 
L. még DFaz. 21; HSzj három-singes öl al. 

2. megmér; a cíntärí/mäsura; messen, abwä-
gen. 1570: Jlona Nagy Myklosne hi thy zerent 
vallya, hogy Dabo Th&mas Be hozta az Mustot, 
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Lat ta hogy az felesege Meretlen akarya volt adny 
Zabo gérgnenek Az penigh ne(m) akarta venny, 
hane(m) Byro pechetywel .megh Thyltotţa, Es 
azwtan fely Mertek, de eo ne(m) Tugia han veder 
leoth [Kv ; T J k I1I/2.2]. 1595 Zabot vöttem 

Az Darabantinknak, mellyek fel merttek 
Atta(m) d 4 [Kv Szám. 6/XVIIa. 259 i f j . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1633 az egiczeri meresre 

teòb leòt az huss annal az mint az eleòt, 
az ketczeri meresre fel mertek úolt, egi kicsiddel 
[Mv; MvLt 290. 139]. 1702 Az Országnak nagj 
kárára ez Hazab(an) forgo penznek nagj vesze-
(lelmezésere sokan Görögök, Örmények Sidok 
és más fele emberekis a pénzt, lotokkal 
fel mérvén, az jovát és pontosát ki hordjak az 
Hazából [UşzLt IX. 77 gub.]. 1759 Hajkul Farkas 

az el-mult esztendőben a kassokból a ' Tőrök 
búzát el-tsépeltetvén, vékával, eo kglme fel nem 
mérette, hanem tsak szóró lapádtal töltette sákok-
ban, és onnét a’ szuszékban . . midőn pediglen 
mű azt fel-mértűk, akkor Barabás Vram kiisTisz-
tartoja vólt ot t nem vólt [Marosludas TA ; 
TK1]. 1771 A Vincellér keze alól Mertem fel 30 
veka Aszalt Almát [Esztény SzD; Told. 5a]. 
1785 84 forintokat talám a gyapjuértis ka-
punk de még fel nem mértük s ki se fizették 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1806 melyet" 
az ő vékájával mértenek fel de az ő vékája nagyobb 
az Falu vékájánál [K; KLev. - aTi. búzát]. 
1826 az utolsó három kupányi lisztet együtt 
mérték fel [F.rákos U RSzF 258]i 

felinérdekel felméreget; a måsura pe rînd; nach 
und nach vermessen. 1767 az egész Határon 
talál tatot t kőz Erdőket mindenütt fel mérdekel-
vén . azakbol figáltunk Öt Táblákat [Vaja MT 
Told. 24]. 

felméreget megméreget; a măsura pe indelete; 
nach und nach messen. 1754 A feljebb emiitett 
vég Abrasznak valót Mgos Groff Teleki Lászlone 
Aszszonjom õ Nga méregeté fel, de az után ki 
vagdalta fel, nem tudom [Gernyeszeg MT TGsz 
33]. 

felmérés 1. măsurare; Vermessung. 1596 Ké-
rik ew kegmek Byro vramat, hogy ew kgme az 
zeoleo es zantho feol meresenek gondwiselesere 
Balas kowacli heliebe walazzon mas elegedendeo 
zcmelt [Kv ; T a n j k 1/1. 274]. 1604 Az alperes 
Bichionichia (!) meg azt hogi az felperes ot wolt 
az fel nicresben es cziereben az czierelestis tu t t a 
akor semiben meg ne (in) Ellenzette [UszT 18/5]. 
1762 A Szovai határ fel mérésében te t t példás 
és terhes fáradságokat nemtsak köszönöm, ha-
nem Isten éltetvén feleségem részérŏlis mind viszsza 
szolgálni, mind pedig fáradságokat betsŭlettel 
remunerálni el nem inulattyuk [Szava K ; RLt 
O. 1 Mich. Medve Mart. Veszmásihoz és Lad. 
Somkerekihez]. 1800 az Insineur Ur . . . a’ na-
gyobb és apróbb Fajú Erdők ki Táblázására, és 
fel mérésére ebbeli Operatioját is hova hamarébb 
végezné el [Mv; TSb 24j. 1833 : A földeknek fel 

mérésére requiráltuk Tekintetes Ingineur UBgJ^ 
György Urat a ki is fel mérvén “ két 
mérŏdŏ t t [Dés; DLt 904/1831 mell.]. 

2. megmérés; cîntărire, măsurare; Anwägu1^ 
messung. 1603 Emlekezem ra minthogy aZ ^ 
meresebe es fel hordasaba o t t voltam hogy 
keobleot hagiot negied liean az Zekely k^ţçċi 
hazanal Veres Georgy [Kv; T J k VI/1-
1679/1681 Az Buza(na)k vagi egyéb 
fel mérésen à Szamtarto, vagi ă hites *• 
czar mindenűt mindenkor jelen légyen [Vh ŝ> * • 
6 6 9 - 7 0 ] . 1747 A tsipeltetés próba t s ip tés*^ 
fel méréskor betsííletes Nemes e m b e r t adlii 
pro testimonio [Bh ; Told. 22]. 1753 à Miko flgJJ 
meg igyírvén à Clenodiumok(na)k f e lmé rése e . 
Sub Nobili parola, hogy Semmihez abból 
nyúlnak, még is à fel mérés után erőszakoson 
kapdosták [Szentsimon Cs; Ks 22. XXIW-

félmérés. E jelzői szk-ban; ín această coüst^ 
ţie atr ibutivă; in dieser attributiven 
dung: ~ széna vmilyen (helyi) fél-mértékegy® ^ 
nyi széna; fîn de o jumáta te de măsură; ^ 
eine halbe Maßeinheit schweres Heu. 1782 • 
taplocai Szőts György gyalog katona meßsZ£0ll: 
de eadem Gergely Lőrincet, lovast, ez ^ 
hogy adott volt az actor az inctusnak i&P .. 
szénát 1781-ben tavasszal, òlyformálag, hogy 
mérést ad az újból érette. De mindeddig i d e 

nem kérte az actor [RSzF 172]. Vő. a félp°r° 
címszóval. 

felméret 1. a dispune să fie măsurat ; abmess^j 
lassen. 1674 egy három őlős Rudat tsináltatv»l { 

azon rúddal mérettűk fel az széna fűu e
 t 

(Mocs K ; J H b K XXV/9]. 1713 elsőben * ' ' 
urak nemes főidéit rúddal fel meretvén !?q\ 
rint el osztottunk (!) [Orbó SzD J H b 
1754: mikor az Néhai vr a maga Jobb (ágy) 
hellyei utan az földeket fel merette, magam 
voltam [Ádámos K K ; J H b XIX/11]. 1 8 1 0 L . 
Bányitza minthogy egész falu tehát az egész 
tár t Insinérel fel kell méretni [Banyica & > 
gr. I . Bethlen Sámuel kezével]. n 

2. megméret; a dispune să se măsoare; 
lassen. 1592 Az mely Buza maradót volt ReSl ^ 
tiaba. az el múlt eztendeőreöl, eleőzzeör hogy 
zorattam beleölle merettem fel az Espotalj zaü1 . 
Cub 16 [Kv; Szám. 5/XIV. 383]. 1595: b 
chyplet búzából meretem fel az chwrbefl 
34 [Kv ; i.h. 6/XV. 48.]. 1629 oda ment volt 
sakot adgyanak oda, hogy masnap fel 
az buzat [Kv; T J k VII/3. 123]. 1675 Az 
nak csepeltetesinek idein szorgalmatos gond0 

gyen rea, hogy . . . azt igaz vékával annak * e j 
szerent el ütve fel meresd, s g a b o n á s haZ. 

vitesd [Borb. I Petki János ut. csíkcsicsa^J^ be 
-bírájához]. 1730 az Zabot most C s i p e i ^ ^ 

hiteles Nemes ember előtt miretem fel s ^ 
az buzatt is el csipeltetven [Noszoly S z ? :

t de 
4]. 1832 Mikor szorattni akar a . . . felméredt, 
nem ütteti a vékát félig vagy meg félignél 
ban" hogy az áltál maganak minden száz véK 
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tiz és tizenkét vékát sparoljan [Csapó KK ; Berz. 
20. «Ti. gabonát]. 

ſelméretés 1. măsurare (cadastrală) ; Vermessung. 
7765: Ma pedig hogy világosságra jöjjen a dolog 
az Mlgs Exponens urffi minket a nevezett Erdő-
nek felméretésére ki citáltatott [Hosszútelke AF; 
JHb XXVII/25. 4]. 1788 Allodialis földeim fel 
^éretésekért sokat kellett fizetnem [Branyicska 
H : JHb XXXI/26]. 

2. megméretés ; măsurare ; Abmessung 1751 liá-
köböl ősz buzátt jol meg mivelt Főidben jo 

alkalmas időben el szántson Vessen . . be hordas-
• •. a Csipeltetésire és fel méretésire ligjen 

8°ngja [Mezőbánd MT; MbK VII. 12]. 1757 
Ispányok magoknak tartot ták a Szakasztás 

uzát fel méreteskor [Kv; Aggm. C. 20]. 

felmérethet a putea dispune să fie măsurat; 
abmessen lassen können. 1694 a rét béli fŏldetis 
• • • most fel nem mérethetők, hanem az utá(n) 
férjék három egj arányú rézszekre [Gyula K ; 
bU AH. 1]. 

lelméretik 1. a fi mŭsurat; vermessen werden. 
A Szŏlö végéb(en) lévó verő fény fel 

1? .etvén, hoszszassága . huszankét kötél es 
yzen három ôl [Mezőbodon TA ; J H b XI/29. 4]. 
• : / P A Bosa vagyis Puszta Szőlő hegybe lévő 
errenum ă Possessoratus kőzött gyakran 

^szokott rúddal méretni [M.köblös SzD; RLt]. 
megméretik; a fi măsurat ; abgemessen wer-

üeu. 1759 : Sz. Gotliárdi Ferentz Uram Confis-
^altatott Asztagotska buzâja el Csépeltetvén a 
jUaga Cséplői által praetensiomban fel méretvén, 
Elaltatott Metr N.ro 30 ~ harmintz véka [Bra-
\u,Cska H; B o r b . H]- 1817 haszon vehetetlen 

mely Csősőn fel méretett volt 111 véka 
j^zaszzsombor SzD ; IB. Szentmiklósi István ref. 
PaP kezével]. 1873 Felméretett és fel gyűlt 6 
? Î F véka és 4 kupaa [Burjánosóbuda1, RAK 

aTi. zab. bKésőbb : Bodonkút K]. 

^mérettel I. a dispune să fie măsurat ; vermes-
te [ a s s e n - 1 7 6 5 minketis azon Erdőben küdéz-

nek volt, s a sokszor emlitet Erdőt hosszára ál-
dunk egészszen felmérettette Bodo Benedekné 

^osszútelke AF; J H b XXVII]25. 6]. 
megmérettet; a dispime să fie măsurat; ab-

^essen lassen. 1817 : (A) Csős Málét . . . fel mé-
r e t v é n Ugy hordottam bé a Csűrbe [Szász-
k^mbor SzD; IB. vSzentmiklósi István ref. pap 

lelmćrcltetés măsurare; Vermessung. 1800 az 
utxqua Sessiok számát figáltuk, meg határoztuk 
• Nova Sessioktol meg kűlőmbőztettűk . . . a ' 

pereset alá hozott Köz helyeket fel mé-
r é s e k , és Conscribáltatások után fel osz-

lo ttuk [Mv; TSb 24]. 

j 'e'mérettetik 1. a fi măsurat ; vermessen wer-
1726 Concludáltatott, hogy a két Szamos 

kőzőtt lévő Porond kertek ujjolag felmérettesse-
nek nyilak szerint [Dés; EHA]. 1756 A Secessus 
kisded lévén nem méretétett fel [Branyicska H ; 
J H b LXX/2,23, 35]. 1824 minden Allodiumok 
fel mérettettek s reducaltattanak is Jugerumakra 
és • ölekre [Szásznyíres SzD; Ks 79 Conscr. 
132j. 

2. megmérettetik/méretik; a fi măsurat ; abge-
messen werden. 1803 Valamint az el-tsépeltetett 
s ki-szoratott gabona, ugy szintén a’ le-vert Török 
buza is a’ Regius előtt niérettessen-fel [Kv; Aggm. 
A. 117]. 

f elmérgesedik felmérgelődik; a se mînia; sich 
(ab)ärgern. 1819 : annyira feli mérgesettek® hogy 
ha B. Kemény Pál Űr és Katona Mihály Úr el 
nem tsendesitette volna őket, rosz következése 
lett volna [Remete Szt; Ks 67. 47. 28. aTi. a 
falusiak]. 

felmérhet a putea másura; vermessen können. 
1801 Minthogy pedig az M.N. Sombori irregulá-
latlan Commune Terrénumokat más Geometran 
kivűl sem fel nem mérheti, sem pedig nem appro-
portionálliatja: arra való nézve . fel vészszűk 
Őri F. István Ő kegyelmét, mint alioz ertő Geomet-
rat [M.zsombor K ; Somb. II]. 

felmérhető care poate fi măsurat; vermessbar, 
1778 (A földek) az Erdőnek Nagy Bokrossága 
s sürösége miatt, fel nem mérhetők [Ózd A F ; 
Berz. 5.37. O. 2]. 1843 (A tavak) hoszszaságokra 
Oldal félt, mind pedig széieségekre nézve végeiknél 
lántzal fel mérhetők [Kötelend K ; SLt Vegyes 
perir. Valentinus Todor (33) col. vall.]. 

felmérődik megméretik ; a fi măsurat ; ab^e nes-
sen werden. 1799 : Találtatott valami meg ve-
szett Faszujka és Borso kevés, De nem lévén ér-
demesek az bé írásra fel sem mérődtek [F.zsuk 
K ; SLt Vegyes perir.]. 1814 : A Csűrös kertb(en) 
. . . Vagyon három Sőveny Tőrök buzas avateg 
kas az egyik(ne)k a fele részében nem tudatik 
liánjr vékás mig fel nem merődik [Mezősályi TA ; 
RLt]. 

felmérsékel felméreget; a măsura; nach und 
nach vermessen. 1694 Menénk édes meg 
emiitett Gyulai Anna szülénkről rejánk maradót 
ioszágunkba(n), és ott Gyulai a határ t . Atyafi-
ságoson ez szerént mérséklők és osztok felb [SLt 
A.H. 1. - "Gyula K.*Köv. a felmérés leír.]. 1746 . 
erre nézve kellet az Uraságnak arra lépni, hogy 
azon Praediumot borozdárol borozdára fel mérsé-
kelvén az Inspector Adjunctussival együtt, à 
felmérséklés után, à Dominalis Faluk kőzőt fel 
oszsza [H; Ks 92. I I . l ] . 

felmérséklés felméregetés; măsurare; Vermes-
sung. 1746 azon Praediumot . . . à felmérséklés 
után, à Dominalis Faluk kőzőt fel oszsza [H; 
Ks 92. II. 1. — A teljesebb szöv. felmérsékel 
al.]. 

64 “ Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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felmért măsurat ; vermessen. 1745 : A le irt 
Fűzfán alol . . . kezdődvén a Sziget forma helly, 
mellyet egy viz mosta árok egy darabig két felé 
hasi t t ; Ezen duplas forma Szigetnek a Szamos 
felől való részét itiltűk az elobben fel mért nagy 
láb nap kelet felöl való részéhez [Szurduk SzD; 
J H b K XXVI/5]. 

felmerül 1. előadódik/fordul; a se ivi/produce; 
sich ergeben, auftauchen. 1856 : (A) kihirdetés 
mind két részről megtörtént, 's ezen idő folyta 
alatt semmi, egybekelést gátolható akadály fel-
nem merült [Bádok K ; RAk 68]. 1872 Botos 
Sámuel ref. ki hoszszas ideig együtt élt nejével 
Horváth Katalinnal állitolag sok házi békét-
lenség és kellemetlenség merült fel közöttük . . . 
elválási lépésre hatarozta magat [Burjánosóbu-
da"; RAk 129. - "Később: Bodonkút X]. 

2. napfényre kerül/ jön; a ieşi la lumină/iveală; 
zum Vorschein kommen. 1863 : ha ne talán halálom 
után adosságok merŭlendenek fel azok is azon 
vagyonokbol lésznek ki fizetendők [Kv; Végr.]. 

felmerülés előadódás; ivire; Auftauchen. 1850 ; 
a politicai hatoságok teéndője a panaszok felmerü-
lesekor segítségül fel lépni [Nagykapus K ; RAk 
5. — A teljesebb szöv. fellép 5. al.]. 

felmerülhető előadódható/fordulható, történhető; 
ceea ce se poate ivi/întîmpla; was sich ergeben 
kann. 1852 : a’ Helységi elölj árok, és Lelkészek 
között föl merülhető minden félre értés, és kelle-
metlen súrlódás, a legnagyobb készséggel eltávo-
lítandó [M.bikal K ; RAk 49]. 

felmerült előadódott, tőr tént ; ivi t ; întîmplat; 
sich zugetragen. 1854 : szeretett nőm meleg óhaj-
tására föl vevém a’ tollat, hogy éltem rögös terén 
gyűjtött tapasztalataimat s a körültem fölmerült 
eseményeket lejegyezzem [ŰjfE 5]. 

félmesterség 1. (a céhbe való belépéskor fize-
tett) féldíj /fizetség; jumătate de taxă (care s-a 
plătit cu prilejul intrării ín breaslă); (beim Eintrit t 
in die Zunft gezahlte) Halbgebühr. 1570 k. Ezt 
is végeztük őfelöllök, ha < valamely > fazakas 
fazakasmesternek leány <át> házastársul magának 
venné az olyannak <kell> adni fél mesterséget, 
az fél mesterségben < tizen > öt forintot harminc-
három pénzt, ak< . .> nyolcvan hat font húst, 
nyolc t tyúkot>, ké t ludat, gyömbéres levet tar-
tozik <és tar>tozik az céhmesternek egy szeker-
<nyével>, <az dékány>nak egy cipelőssel minden 
toldás n<élkül pat>kos légyen [Dés; DFaz. 9]. 
1672 : Mikor valamely Mester Ember . . . beakar 
állani . . . tartozik penig mikor az első tall etket 
felviszik a’ Czehben beadni 8 forintokatis; Hogy 
ha penik Mester Ember gyermeke fel Mesterseggel 
tartozik [Dés; J k ] . 

2. (céhbeli) büntetéspénz; amendä (ín breaslă); 
(zünftiges) Strafgeld. 7873 a ' ki a ' Czéh béli 
Felebaráttyát ha tsak rágolmazo szóval illetné, 
tehát azon személy a Czéhnak terhes büntetése 

alá rekesztessék, az az vagy fél Mesterséget fi***®* 
vagy pedig Mestersége folytatásától el tilty** 
[Dés; DLt 56. 37]. 

Szk: ~en (el) mar ad büntetéspénz f i z e t é s é r e 
rasztaltatik el. 1684 : Ha valamely mester e&W 
az céh házánál kapná magát, az céhet ott ha<gT 
ná>" vagy csak maga gondolatlanul az cé<hneK/ 
becstelenségére korcsomára menne s ott inna 
s olyan helyen az céhet besteleníte<né> ® 
marad az <do>logért méltán az oly mesteremi* 
félmesterségen [Dés; DFaz. 12. - "Ti. 
céhlakoma van] | Továbbá valaki céh h á ^ 
fegvverre kapna valaki ellen, fél m e s t e r s é g e n 0 1 

rad érette sz. 6 [Dés; MNy XXXIV, 119] * 
maraszt b ü n t e t ó fizetésére marasztal el. 
a Beczűletes Ceh: edgyŭtt lévén Pásztor * s t v ^ 
Uramat marasztottak fél mesterségen az előt v 
Ceh Gyűlésen az felesége illetlen nyelvessege & 
hogy mind Fejer Martonne s mind Biro 
ne Aszonyomékkal mint Beketlenkedtek e* 
való Ceh megh at ta fl 4 [Kv; MészCLe*.]-

A céhbe lépéskor a legénynek v. mesternek megha^?jjí 
összeget - Désen 1072-ben 8 ft-ot - kellett, főként az 
vacsora költségeire fizetnie. A céhbeli mester gyenneKe

f ^ 
az összegnek felét fizette. Az adalékok tanúsága 
állópénz összegéhez viszonyítva fejezték ki a céh elleni gr ſ^ 
kodás bűnében leledző mester büntetéspénzének surnow"" 

felmészárol 1. leöl/vág; a sacrifica/tăia; sejjjj* 
ten. 1688: Mi olta quártélyban bé s zá l lo t ta* 
montecuculli Ur(am) Lejtmán kapitány ComP^11 ^ 
jábul való szállóim, két Asztag kö le semet , 
vitték erővel, két t inómat fel mészárlották. 
vasas szekeremet el lopták s el adták 
1765 : ă Gyergyo Remetei Lakosok . . . el Wr # 
nak volt feles számból álló Berbétseket • • ' ' ţ . 
némellyeket kőzŭllők fel mészárolván, hogr 
tek meg ne pereitessenek, . . . a z o k n a k ^ſtf; 
hat ha t márjásokkal meg fizették [Libánfv* 
Boni. G. VII. 36]. y 

2. legyilkol/mészárol; a omorî/masacra; 
metzeln. 1634: Kerekes Balasnetol ••• u

 egb 
hogy monda, l m idegen orszaghban az Iste^ ^ 
tar ta az fiamat, es haza hivata(m), im i ^&tf* 
akartak meszalni, hoherlani, de 

ne(m) fle& 
senkit | Bar az Ur Isten ne a t t a volna hogT ^ 
hivatta(m) volna az f iamatt , mert fel ^ 
meszarlani, kire mond(a> Pragai Th*®? 
nem akartuk jo azzonyo(m) míszarlani (') ^ 
MvLt 291. 2a]. 1653: Immár úgy hiszel* $ 
eléggé vehedd eszedbe: mi t nyertek a i veket' 
nemes emberek vélle, hogy azokat a 
kik Báthori Sigmonddal Havasalföldébe a ^ 
re" szabadságért elmentek vala, és o n ü , & 
jővén jó szerencsével, i t thon őket felmészari ^ 
esmét jobbágyá tevék [ETA I, 53 N S z . ^ J L t^éfi 
Zsigmondnak Mihály vajdával együtt 1 5 ' 
folytatott török elleni hadjára tára voö.]-
azon éjszaka" Siskovics generális p a r a n c s o l 
és orderéből éjszakának idején reájok 
tŭzzel-vassal ellenek támadván h a t s z á z i g 
asszony s gyermekekkel együtt , levágtafc , ^ ^ 
lyásokban . . . így mészárlak fel a sok s 
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fctatkn embert [Ret tE 1 6 0 - 1 . mJan. 7-én 
eJ)el]. _ L. még ETA I, 50. 

Az otolsó adalékban leírt madéíalvi veszedelemre nézve 1. rész-
egebben - törtćnelmi keretbe ágyazva - Jancsó, ErdT 208. 

felmet felmetsz; a spinteca; aufschlitzen. 1568 
vrsnla R(elic)ta Joannis Bornemiza iux(ata) fassa 
j-st, hogy gergel hya volt otole ez valló szolgaloyat, 
^gy mondana meg hogy ' András K a t h o lopta 
Ç1 az Mezelo echyetetli, azth vallia hogy monta 
®ko* András Katho No gergel deakys egy Turbath 
^etwth (!) volt fel*, de az szytokba sémit ne(m) 
tud [Kv; T J k I I I / l . 233. - aAlkamasint tolvajlás 
Celjából végzett műveletre von.]. 

feünétáztatlk k ihatárol ta t ik ; a se marca hotarul, 
* hotărnici; abgepfählt werden. 1768 : Az kissebb 
Kuis nevezetű Erdőben az Melgos Groff Urak 
bizonyos Embereiket ki küldvén jár tassák ki az 
egi méták kerestessenek ki es ha azok el ronta t ta t -

tanak s egyik a ' másikéból el foglalt ú j r a métáz-
fel és állandó örökös metakkal distingval-

ta**ek [Cege SzD; Wass]. 

felmetél 1. felvág/metsz; a tă ia /spinteca; auf-
p l i t zen . 1644 : Munkaczi Borbeli Istua(n) . . . 
a*®us est . . . Baczio Ianosnak az fejen az melj 

sebet fel metelenk, az vtes vala de oldalfelt vala 
e8l egi kis niuzas mint egi kes meczes ollian vala, 
auuak nem kellet volna keőtes avagi giogitas, az 
? ^ h eshetet, cziak az vonakodasokbanis [Mv; 

291. 418a]. 
felvagdal/vagdos; a tăia(bucăţi) ; zerliacken. 

'590: az megh neuezet három wneöknek Bwreöket 
a z Zolgak kwleömb kwleömb wdeökbe Bochkor-
ŭak metéltek fel [ K v ; Szám. 4 /XIX. 23]. 1688: 
çdgj Orjamat Szalonastol el vivek fel metelek tsak 
9 2hasa Sziliben hadtak egy kitsidet [ K v ; UtI] . 

tehnetéltet fe lvágat ; a dispune să fie t ă i a t ; 
R í m e i d e n lassen. 1688 2 esztendős bor jú bőrt 
î t l metéltetvin bocskornak ( : let t belŏlle pax. 

[Bucsum F ; MvRK]. 

felinefsz felvés; a g r ava ; einmeißeln/gravieren. 
$95: 4. palaszkot czjnalt Kannagyar to Matyasne 

iegetinye . . . f 2 d 99. Metzette fel ez 4 palaszkra 
Waros Cimeret . . . d 8 [ K v ; Szám. 6/XVIIa . 

152 ífj. Heltai Gáspár sp. kezével]. 1724 : H á t azt 
ludodé, láttádé, vagj bizonjoson hallot tadé, hogj 
Îa a^ge n teriakrais a’ melljeket perlet t az Felperes, 
JJbbire mindenikre a ' Gonos név van fel meczve ? 
We; DobLev. 1/106. 2a vk] | az Ecsedi Mihály 
iramnál lévő pohárokra, a ' Gonos név van fel 
*€czve [Ne; i.h. 4a]. 

felmetszés felvésés; g ravare ; Einmeiűelung/ 
^avierung. 1599: Az kannagiarto legennek az 
^ûlra palazkra es az kannakra walo czîmer fel 
*<*ziesteol a t tam d 28 [ K v ; Szám 8 / X I I I . 12]. 

. felttetszet felvéset; a dispune să f ie g rava t ; 
çmxneiBeln/gravieren lassen. 1665/1754: az u j j 

Társ legény . . . tsináltásson egy ötven pénzt erő 
ezüstből állo Siltet vagy Czimert, melyre a’ Pap-
jától vett jelit mettzesse fel nevivel együtt, melyet 
az Vilcumnak fedelére emlekezetre fel-függesz-
szenek [Kv; AsztCArt. 2 2 - 3 ] . 

felmetszett felszabdalt; tăiat (bucăţi); zerschnit-
ten. 1714 Egész és felmetzett közönseges Nyest 
börek 3. kőtesb(en) No. 137 f l . Hung 274 | Magjar 
Süvegeknek való fel metzett darab fejer Angliai 
Poszto f l . Hung. 3 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi 
Mihály hagy. 18,25]. 

fcIniHlet 1. felvéset/rótat; a grava; einmeißeln/ 
kerben lassen. 1634 Valamellyk helyre fognak 
temetnj, kerem a Pátereket . . . , hogy czinaltassa-
nak az falra egy Tablat, kire Írassak, vagy mettes-
sek ezta fel [WassLt Wass János végr. — *Ti. a 
végrendelkező nevét]. 

2. -vî 0 csapot kb. bevágással elrontja/használ-
hatatlanná teszi a (hordó)csapot; a strica/a face 
inutilizabil prin tăiere cepul de la butoi; durch 
Einschnitt den Faßhahn/Zapfen unbrauchbar ma-
chen. 1593: Megh Jzene(m) az peres felesegenek, 
hogy az bort ky ne Arullia, felis mettetem az Czap-
iat az liordonak, megh hagio(m) hogy teorueny 
lattasigh tilalma legien . . . Áz mely hordonak 
penigh az Czapiat el vagattad abból en senkinek 
nem at tam annak vtanna [UszT]. 

felmézel ? (kasból) mézet el/kivesz; a scoate 
ínierea (din s tup) ; den Honig (aus dem Bienen-
stock) nehmen. 1840 u. : őt Bágyoni Ifiak őt 
kas anya méhemet el vitték, itten B ágy ónban vagy 
fel mézelték, vagy Szaporítás véget meg tartot ták 
[K; KLev.]. 

félmezítelen félmeztelenül; pe jumătate gol; 
halbnackt. 1701: eő pedig csak nem fél mezítelen 
lő (I)A nélkül, sohuvá nem mehet ha nem nyulászni 
[Mezőbánd MT; Ap. 6 Makaj Mihály Káinoki 
Sámuelnéhez. - a Ér t sd : ló]. 

fćlmezitláb fél lábára mezítelenül; desculţ la un 
picior, cu un picior gol; halb barfuß. 1776 : Nyisz-
tor fél mezítláb az kaliba előtt Sot tŏregetett 
volna [SzentkGy]. 

felmond 1. a-şi da demisia; kündigen. 1837 
azon gazda aszszony a kérdett időtől fogva Tavasz-
buza aratásig lévén hogy az utrizált aszszony 
Kolosvárrol kijött a gazdaszszonyt Czirmolni szid-
ni motskolni kezdette, s akkor kéntelen volt a 
szolgalatról felmondani, és elmenni [Doboka; Bet. 
1 Fákéi Dánielné Benkő Susánna (40) dominális 
bíróné vall.]. 

2. letesz vmiről, eláll vmitől; a renunţa la ceva ; 
von einer Sache abstehen. 1821 Ezen ítélet ki 
mondatván a ' Felek meg nyugottak 's további 
Kereset alól felmondottak [H; J F 36 Prot 28]. 

3. (leckét könyv nélkül) elmond; a spune (lec-
ţia pe din afară); (auswendig) vor/aufsagen. 1805 : 
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6ig a Letzkét tanultam a kertbe, akkor felmon-
dottam [Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 84]. 

felmondás sistarea închirierii; Kündigung. 1822: 
Nagyságod Levelét most tsak ugy vehetem, mint 
. . . szállásom fel-mondásat [Kv; IB. Kenderesi 
Mihálly gub-i tanácsos lev. — A teljesebb szöv. 
felmondhat al.]. 

felmondhat 1. a putea sista închirierea; kündigen 
können. 1822 Nagyságod Levelét most tsak ugy 
vehetem, mint Contractus mellet által adott szál-
lásom fel-mondását. Ehez Nagyságodnak jussa 
vagyon hogy fel-mondhassa, de miért nem a' 
jó rend és szokás szerént jóval Sz: Mihály nap 
elöt [Kv; IB. Kenderesi Mihálly gub-i tanácsos 
lev.]. 

2. (szerződést) felbont; a denunţa/rezilia/desface 
(un contract) ; (Vertrag aufheben/lösen. 1876 E 
szerződést egy év lefolyása alatt 5 f r t kötés mellett 
egyik fel is helyes ok nélkül fel nem mondhatja 
[M.bikal K ; RAk 323]. 

felmos 1. megmos; a spăla; waschen. 1720 
Az két véka búzából tsinált kását el küldöttem 

., az Kásá szürkés, az búzája űszőgős lévén attól 
eset, midőn főzni te<czen>ek belőle lagy meleg 
vizzel kel fel mosni s meg fejérül [Hévíz N K ; Ks 
95 Fogarasi Péter lev.]. 

2. felmosogat; a spăla (vasele) ; aufwaschen. 
1573 giakorta Kappa Myhalne kyaltia volt zol-
galoiat Newen, Erzebet hwl vagy. Az penigh Mond 
volt Ihol wagiok Mayd beh Menek, chak talat 
fazakat Mossok fely [Kv T J k III/3. 5 3 - 4 ] . 

felmotoz 1. megmotoz; ascotoci/acerceta; durch-
suchen. 1827 a hust áruló Legény fel motozta 
a ' Balog Áronné húsos kosarát [Dés; DLt az 
1848. évi iratok közt]. 

2. á tku t a t ; a perchiziţiona; visitieren, durch-
suchen. 1840 : házamhoz jővén Tkts Vajda Pál 
és Vajda György Urak — a' Tkts Magistratus 
Rendeléséből, hogy Házomat matozzák fel [Dés; 
DLt 277]. 

felmotoztat f e lku ta t t a t ; a dispune să fie per-
chiziţionat; durchsuchen lassen. 1840: az igaz 
hogy égy hamis ezüst on húszas került volt a ' 
házamhoz, s az t a ' Kerekes Baki István töilem 
elkérte hogy ö el váttassa, s én oda is adám felibe 
ha el tudgya vá ta tn i — Más nap a ' húszast meg 
esmérték hogy hamis és Jánossy Fö Hadnagy Ur-
nák kezíbe adatván, a’ Házamot fel motoztatta, 
s engemet le tar toztatot t [KLev. Szász István 
(30) szabad székely vall.]. 

felmotoztatás kikutatás/vizsgálás; cercetare, an-
chetare; Untersuchung. 1826 : Balo Borbára Asz-
szony, Ns Rátz Györgynének Palinka arulásbéli 
Prae Varicatioját a Mlgs Uradalmi Tisztségnek 
fel fedezvén, és annak fel Motoztatására többekkel 
edgyütt énis oda lévén paratsolva, ottan öszve 

találkoztam . . Ballo Borbárávaí [ D é v a ſ ' K s 
116 Vegyes ir.]. 

félmunka. Csak e szk-ban; nuinai ín aceastå 
construcţie ; nur in dieser Wortkonstruktion: ^>ban 
vagyon félig van elkészítve; făcut numai pe j ü i n ã -
ta te ; halb verfertigt sein. 1732 Menték . . Mëfite 
Viola Szin bíborbol való rövid Angliai Nyul béllés-
sel, Aranyos Gombok Sinor nélkūlt, még csinalat-
lan fel munkáb(an) vagyon [Kv; Ks Kornis Zsig-
mond lelt. 5]. 

felmutat 1. bemuta t ; a prezenta; vorlegeo/ 
zeigen. 1783 egész Falustol kértük ki a Contrac-
tust hogv mutassa vagy olvastassa fel előttünk eo 
Excellaa" de hogy ki nem adta Eŏ Excellaa 
továb mik sem intereseztŭnk pénzt sem adtunk 
[Szokol K ; IB. Petrisor Györgye (48) jb vail.J-
1822 Haller Ignátz muta t t a fel a' R e m e k i t 
fizetett Czéhbé állás Taxá t [Kv; AsztCS'zá^ 
56]. 1848 (Míg) Horváth János . . Polgárnő 
felnem Esküdt, és az B N : Czéh ellőtt az 
Polgári Levelét fel nem mutat ja , mind adíg ^ 
Inast, sem Legényt nem tar that , sem Czéh Oy -
lésekben meg-nem jelenhet, sem az Czéh . 
columjában B Neve bé nem i r a t t a t í k [Kv ' 
i.h. Hat . Prot. 28]. 

2. kb. (nászajándékot) felajánl; a oferi (ca 
• 1593 de nuntă) ; (Hochzeitgeschenk) anbieten. 

ez fedeles pohart kwltek w kegmek Dauid deakj 
nak az meniekezeo lakodalmakor. Mutattak í e 

f 14 d 50 [Kv; Szám. 5 /XXI . 77]. 1595 
oraban, hogy Tiúaez (!) Is túan Deák Wrúflk 
fge komornyikya mennyekzeien az A j á n d é k o t 
kel vala muta tn i : Külde Biro W. h o g y v a l a h o t t f l e 

egy zep feier zönnyeget hoznék [Kv ; i.h. 6/XVIla-
126 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1597 B 

hagiasabol veot volt Desi Tamas vra(m) EgX 
nieogeot Vitzei Gasparneteol, melliet az en 
Maniekezeiekor múta t tak fel ezt en fizettem m * 
f 6 d 50 [Kv; i.h. 7 /XII . 21 Filstich Lőrinc* sy 
kezével]. 

Szk: ajándékban mulat fel. 1625 Attanak 
egi pohár arraert melljet eo kemek Tanacz • 
Giarfas praedicator Vra(m) leanjanak l a k o d a l ^ 
kor Ajandekban muta t tanak fel [Kv ; i.h. 16/X*-
159]. 

3. áldomást ~ 1591 Boyta Laszlo Chepeg b 
Machkasya Theoreok Caspar hozzu Machk^^ 
valliak . . . ez Regenj Tamas eleottwnk ve 
meg az lowat Rado András zolgayatol, fl. 
domas italabannis ot volta(m) Kowach Luk ^ 
vallia vgia(n) Azont, Seot eó mutat ta fel Az ,, 
keozeot Az Áldomást [Kv ; T J k V/l . 123. -

felmutatás bemutatás ; prezentare; V o r l e j j£ n f ' 
1853 Sok hellyen a ' Birot eltiltották, W { 
Falu petsétjét a ' petsételésre által ne adja, 
arnmhn a' rendelet felmutatására, nem SÜ*e azomba, a’ rendelet felmutatására, nem 
nékiek [Sziiágycseh; BfN] 

voT-
felmutatott be/elémutatot t ; prezentat, 

gelegt/gezeigt. 1849 : Kelemen Béni a társam ai 
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^mutatott árjegyzékből 60. ef tot (?) előlegesen 
/öszakkal lehúzva nékünk adott egv kötlevėlet 
[ K v i Végr. Vall, 87]. 

/5Ă9 lmÜVel f e l d o l g o z ' a prelucra ; aufarbeiten. 
ö2 Eotweos Mihal Zigethv vallya hog 

^aroczj Bálintból veótt Bekess}' Janossal ketten 
rom pohart es eoth kalanokath . . my igaz 

1 izwiikeon veotthewk es fel Mywelthewk [Kv; 
Rirö 2 6 ] " 1 6 0 9 B g i d a r a b A c z e l t adatot 
Cži V r a m a z Masa hazbol, melliet fel mieltek az 
fel ? 0 ^ Szám. 126/IV 413]. 1630 hiszem 
MvT>1Uele(l niond az Cziki Gieörgj bürit [Mv 
j . .1 '* 290. 244a]. 1693 ha pedigh nem iural az 
v e l t ſ a z A - ' l l o g y n e m ° akarattyabol mi-

e lel az vasat, melyről iurala is az I [Szentegy-
kezér i a l U 11 T ö r z s ' " I s tván Deák hütös not ." 

vei]. 1750 Kotsis Dani adot t neki egy rész 
r j L * " * * tőrőt három darabba s őa mielte fel 
17t58 / B e r z ' V1- 9 2 / 6 L - a T i - a cigánykovács]. 
f e j . vasat) neki Bálás András adta hogj 
vasbóiVell7e [Martonos U ; Pf]. 17S3 három agas 
voit f \ a ' mellyet neki három napok alat t szabad 
33 el mivelni a ' fenek vassal égjut t keszitett 
42 ^ m b o l állo vasakat [Torockó; Thor. XX/5. 

L. még GyU 82. 
Kast S Z n á l ; a f o l o s i ' benützen. 1591 : az 
attam n a l ( ! ) a w a l ° Keritesen myelt Egy Achy 
felmi u n e k y f - d 28 veottem 4. dezkat ki t t ot t 
vétsé! ęî" f - d 3 7 [Kv ; Szám. 5/X. 28. RToll-

3. | hl*stromnal h.]. 
be/ànt művelésre felfog; a cultiva (pămîntul) 
Ptizt ewn" 1 6 1 5 a z f e l s o S z ö 1 0 hegyben az mely 
ha e i a , S Z Ö 1 0 hegye vagion az dio faknal abbanis 
fel n ^ ^ S e s lenne t t asz fel mielesere szabad legien 
Ferenc b e n n e t V a j a M T ; T ö r z s - a T i ' H a y d u 
nalia h a’- 1 6 2 9 ugyan nem akarna az szeoleot 

anjk46-jh h o g y i m m a r az gazból fel mielte [Kv 

tü^gmttvelés 1. feldolgozás; prelucrare; Aufarbei-
oly .L 7 8 0 semmit nem h a j t v á n ezen utasításra, 
kik a

 z a n t a l a n söt tsufos feleletet adtak nékünk 
sUk a v n e m mivellietéssel kárasadtunk, hogy tart-
nün ket a S I î a k darab vasunkat . . . ugyan tsak ben-
[Torootx i t a t t a k darab vasaink fel mivelésitöl 
0 llýak"t ; T l , Q y - 1 7 8 5 ; vad (na) k közöttünk 
kövek ' n e ) k industriájok és költségek u tán vas 

fel J* . g y a n vagyon, de annak meg olvasztására, 
^omin i l V C l é s é r e drága pénzen kelletik más Uraság 
r°hii / U m x b a n külső Faluk ha tára in szenet vásá-
[uo • J asonlokeppen a Verőbenis a fel mivelésre 

i ' ' h- 4/11. 2a]. 
^tellua egd°lgozás/művelés ; cult ivare ; Anbau, Be-
^ z t a x f 7 5 a z felso Szŏlŏ hegyben az mely 
l l a e W c Z hegye vagion az dio faknal abbanis 
f e l miéi e g l S l e n ne t t asz fel mielesere szabad legien 
^erenc jb] [ V a j a M T T ö r z s ' ~ a T i ' H a y d u 

a u fa rbe i î t , , l ( i l feldolgozhat; a putea prelucra; 
tak, n e ^ n können. 1780 da rab vasaink marad-

m szánszándékkal t a r t v á n még, hanem 

félnapi 

terhes Circumstantiák miat t fel nem mivelhetvén 
., és nem mivelhetvén fel a’ törvényes futa tás t , 

mind azok iránt kárban forgunk [Torockó • TLev 
9/17]. 

felművcllietés feldolgozhatás, feldolgozási lehe-
tőség/engedély; posibilitate pe prelucrare; die 
Möglichkeit der Aufarbeitumg. 1780 Nem tagad-
hat tya ugjan Communitásunk hogj múlolag meg 
nem fordúlt vólna ez az difficultás előtte, de azok 
a hellyes és fundamentomos okok a mellyekre nézve 
az Communitás azon Instansok Darab vasaiknak 
fel mŭelhetését nem annyiban arcealta, hanem 
csak suspendálta Ntok előtt tellyességgel él titkol-
tat tanak, és a ' hellyén Ins tant ia jokban Causájok-
nak meg nyerésére ollyan szines t i tulúsokat irta-
nak, mellyeknek el hitelében Ntok meg csalatta-
tott , Communitásunk pedig annak definitiójában 
még botránkoztatot t [Torockó; TLev. 9/19]. 

fclmíívell megművelt ; cul t ivat ; bebaut/stellt . 
1630: az fel mivelt szőlőnek edgyik holdgya marad-
gyon eő k(egyelmene)k [Wass. St. Kovaczoczkj 
cancellarius kezével]. 

felmüveltet 1. feldolgoztat; a dispune să fie 
prelucrat; aufarbeiten lassen. 1572: Pa t tan tyws 
Balasnak volt három Serleg pohara nala 25 forint-
ba kiknek az eggik (!) melybe masfel nehezek 
hean egy Ghira ezewst volt, igen meg teoretet 
volt, kit ew fel myweltetet [Fog.; SL t S. 10]. 
1592 hallottam Zeoch Janosnetol, hogi eo neki 
egi wsti volt es el lopta Gasperne az eocheuel 
mieltette fel [Kv; T J k V/ l . 290]. 1621 Az Monos-
tor vczaj sarampohoz . . vi tetet Palastos Is tuan 
Vram . . . 2. Vasat . . . / 1 6 az Cziganiokal mjel-
tet tek fel [Kv; Szám. 15b/IX. 242], 1693 : Elsőben 
mikor alkuttak hogy fel miveltesse Ferencz István 
az Gelerd István meczű vasat mint a lku t tak aban 
sémit nem tudok [Szentegyházasoláhfalu U Törzs. 
János András (30) nob. vall.]. 

2. elkészíttet; ä dispune să se facă/să execute ; 
verfertigen lassen. 1585 : enneke(m) semmy keo-
zeom Ninch az Mwheóz, hane(m) műnkammal 
tartozik, mert eó chinaltat ta Miweltette fel velem 
[Kv; T J k IV/1. 456]. 

felműveltetés megdolgoztatás/műveltetés; cul-
tivare/lucrare (a pămîntului) ; Aufarbeitung, Be-
bauung. 1630 : Czegej Vas János es Vas Gyórgj 
Vramek nekem Ju ta lmomat megh kŏ lduin 
Vasas Zentivanra" kólduen eó kegjelmek engemėtt, 
Certificaltatatak . . Főzési János Vramat ež 
Jouendó Ouasimodo Vasarnaprah Indical ta tot Co-
losvarat Celebralando Brevis Terminusra 
megjh (!) hold zeólejeknek . . . potentiose leott 
el foglalasaert es hatalmasul valo fel miveltetese-
jert [Wass. - aSzD. bHúsvét u tán az első vasár-
nap ; az évben: április 7]. 

félnapi egy fél napig t a r t ó ; de o jumăta te de 
zi; halbtäglich. 1746 : Minden Gazda ember fél 
napi Kalákát mindenik Praedicatornak külön, 
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külön praestálni tartozik [Csatán SzD; DLt Liber 
Inventationis]. 1827: A’ kaszálásért, gyűjtésért, 
és bé hordásért mint hogy a ' Papi széna fűtől 
távol esik, és a sok járás által való idő veszte-
getés el hárintassék minden ember tartozik égy 
fél napi kézi munkát tenni [Visa K ; SzConscr. 
külön mell.]. 

félnémetes pe jumătate nemţesc; haldeutsch. 
7877 Égy lengetég fél németes férjfi ing [Mv 
MvLev. 2]. 

felnevekedett fel/megnőtt; crescut; aufgewach-
sen. 7803 : Vagyon . . . egy vgyan Allodiális szépen 
fel nevelkedett tilalmas Nyil erdejek [Ádámos 
K K ; J H b XIX/63]. 1807 : i t ten Kakasdon levő 
azon Gyűmŏltsŏssébŏl . . . Egy Szép már jotskán 
fel nevekedett termő kŏrtvélyfa oltován nyúl ki 

kik ásták volna ki gonoszul ? [Msz ; DLev. 
3. XXXV. 13 vk]. 

felnevekedik 1. felnő; a creşte ; aufwaclien. 1585: 
Anna lakatos Antalne vallia Abraha(m) Anna 
eozveggye Marada, Mikor eozvegy volna azon 
keozben meg terhesedek, . . . Az giermek ozta(n) 
hogy leon es fel Newekedek, Zent lázion® sokaigh 
lakék [Kv; T J k IV/1. 419. - aBizonnyal a kö-
zeli Tordasztlászlón (TA)]. 1591 Nogodi (!) Mi-
hali . . . vallia Paisos Lukaczal oda mentwnk 
zabo Mathenehoz, mierthog' Cun Peterne . . . 
marhaiaba bele zallot vala, p(ro)testaltunk, hog 
annak az Paisos Balasnenak egi fia volna Moldoua-
ba, ne talam ha fel neuekednek, megh keresne 
az eouet [Kv ; T J k V/l . 73]. 1608 : En nem tudom 
k j Jobbagia leöt uolna, Kűn Janosnak az aptia, 
Kŭn Imreh, hanem tudom azt hogy Betlenben 
lakék, . . . keŏztŭnk neuelkedek fel, az vtha(n) 
mihal vaida Drabontia leőn [Kozárvár SzD; SLt 
CD. 3]. 1658 En Kamaráson(n) lakó Kodori 
Peternek az edes attyatis Kodori Mihályt, jol 
ismertem niégli talam az en edes Aniam volt 
az Bábája, o t t nevekedek fel [Vajdakamarás K ; 
SLt G. 16]. 1696 az három inas Simon, Pista, es 
Bonta Istók Cserei János Ur(am) Udvarab(an) 
Jobbagyibol allo beres inasok valá(na)k, árvául 
maradván kicsinsegektol fogghván ot t nevekette-
nek fel [Rákos Cs; Eszt-Mk]. 1723 : Egy Fiacskája 
maradván árván, az Bát tya hozzánk hozá az 
vállán s az Szegény Uramat Gáspárt arra kéré, 
hogy tarcsuk ell Isten nevében, és ha éli s feli 
nevekedik jövendőben hasznát vehettvük [Hé-
víz N K ; J H b T ] . 1778 Etzken Béniaim, és . . . 
Etzken János ŏ Kegyelme . . . i t ten Kis Budakon* 
közöttünk nevekedtenek fel [BLev. - *BN]. 
1799 ; kitsinségemtől fogva árván maradván Szü-
lőmtől, idegeneknek ajtajokon nevekedtem fel 
[H; Ks 75. VI I I ] . 7803 ; nagy Legények mennyin 
vágynák akik minden tanulás nélkül nevekedtenek 
fel? [M.bikal K ; RAk 35 hiv. k l ] . - L. még 
SándorO 268; R e t t E 92. 

2. megnő; a creşte (mare); waclisen. 1763: 
én neveltem az en gondviselésem alatt nevekedet 
ennyire fel ez az erdő [Gálfva K K ; Mk V.R. 

VII/1. 34]. 1803: Kelemen Mária Ur A s z s z o t f 
hasonlo Allodiális tilalmas erdo Nyilja . . • 
s Tilalom alatt fel nevelkedvén annak 
az erdők sűrűsége mián homályba jővén . • • a î , 
emlegetett Nyil erdejek meg tévelyeztetett ha 
rá t ki jár ta tni akarván ezen kijártotást az 
mostani Tisztye fegyveres erővel való e l l e n t ä u 

sánál fogva meg akadályaztat ta [Ádámos 
J H b XIX/63]. 

felnevel 1. a creşte; (auf)erziehen. 1571 Gţf? 
chy Jakabot az en Eleim tartot tak N e W ^ 
fel az en Eleymeth zolgalta [Szentgyörgy 
Bál. 78]. 1573: Anna nehay feierwary ^ 
Azt vallia hogy Mond eo Neh Mond a z A 
Istenert Am Nekem egi kis leaniom va^1(Jy 
De ha twdnam hogy Erre* Newelne(m) Jf 
Bátor Inkab Isten ky venne Ma ez világból Pj ' 
T J k III/3. 233. - aTi. erkölcstelen életre]. 
tudo(m) hogy Barrabas Lúkacz fia ez íha 
tudo(m) hogy eò ta r ta neúele fel [UszT]. f ™ ' 
Magdolna a t t j amff ja az fiakat Tanitasd, 
hessen walamj rezek az deakj Twdoma(n)baö • •' 
hon eoket lennj kerlek neh zenwegjed, mert 
hon Neweled fel eoket, teh magad lezez g r * . , 
gjermekjdnek [Csapó K K ; J H b XXV/25]. 
Thudom hogj Nagi Andrasnet az Veres 
leaniat Dersbeol* Músnaba hoza Arúasagaba w 
en<es> Miklós az mostoha Attia, fel neúele . 
U ; UszT 20/186. - "Székelyderzsből (U)]. 1 6 0 1

 b 
az Atyok meg halvan Arvasagra maradva*1 

kegelmek Tartot tak neveltek fel űket az û * ' 
gelmek földen szűlőttenek Mihalifalvan4 es ü * 
gelmeket szolgálták [Retteg SzD; Born. 
107 Meniker (I) András (35) jb vall. - 4Az eloj* 
településsel tőszomszédos Csicsómihályfalván]-'' 
JXVJIJ. sz. eleje : Erdős Martonnak m a r a t t eg> 
fia kitis Atyám Uramék neveltek fel [Ne ; 
1/59]. 1736 Mikor penig az násznagy búcsúzt^ 
az lakadalom napján az apjától, anyjától az 
asszonyt, az menyasszony akkor az apja s az a&yJ 
előtt térdre esett, és legelsőben az apja s azuWJ 
az anyja lábaihoz borult, és az násznagy az apj* 
Z c n t A f Á l a l t x n n o i i n i n i ^ / t és az anyjától elbúcsúztatta, megköszöntetvén 1 , 
az többi között, hogy atyai s anyaiképen 
ték s gondját viselték, s most tisztességesen ^ 
nek adták [MetTr 387]. 1796 : esmerem ezen 
Ferenczet mivel mi neveltük fel [Fűzkút ' 
B f R ] . 1839: N a g y A n d r á s . . . a ' f i á t 4 F e r e ^ rV. 
fel nevelvén mesterségre ad ja [Érkávás Szí J 
I I Nemes Buttyán János (60) vall. - *Tl-
öccséét]. a , f Ujj 

2. (vmilyen szellemben) o k t a t ; a educa ( . J i ^ 
spirit oarecare) ; (in irgendeinem Geist) 
unterrichten. 1580: La twan ezt is eo kegn^e 
egész varassul hogy az iffiŭsag az istennek w ^ 
elóbby mod zerent ne(m) tanytatyk es az . 
chizalas tellyessegel megh zwnt, holot 
volna az iffiusagot Az istennek tyztessegere í} 
meksegteol fogva t any tany es abba fel 

hywassak be plébános vramat es hagg/ ^ 
megh, hogv mindé(n) vassarnap del vta(nj . ̂  
Regy zokas zerent mind a' ket templumba cn 
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chyzaltasson hogy Az iffywsag az istennek tyztes-
segebe newekegyek [Kv; TanJk V/3. 212b]. 

3. az Isten az Isten megsegíti, hogy felnő-
jön; Dumnezeu îl ajută să crească mare/să de-
vină adult/matur; Gott hilft ihn groß zu werden. 
7574 : Wagion Egy tabit zokniam hozzu vyu 
es egy dupla tafota zoknia egy ruhanak való 
veres kamuka vegbe, Jsmet Egi tabit haczoka 
zederyes ismeg egy dupla tafota zoknia keŏtissel 
hant ezt ez Eŏ t ruhát hagiom baraniay Annok-
nak aggiak meg nekj mikor az isten fel nevelj 
[Gyf; JHbK XXI/12. 3]. 1746 az en Jo Istenem 
• • kereszteny Szűlek altal e vilagra hozott, az 

^az Idvezitö Reformata Religjoban fel nevelt 
P^agyajta Hsz; Told. 18 Cserei Mihály kezével]. 

4. (állatot) felnövekedésig t a r t ; a creşte (un 
animál); (Vieh) hochzüchten. 1584 : Susanna varga 
Oeorgy felesege . . ezt vallia Eg Jo kedwes 
tehene vala az Aniamnak, es annak eg Eoreg 
Joria vala, kit az Ania(m) vgian fel akar vala 
Kewelny hogy Jo fele vala [Kv; T J k IV/1. 278]. 

5. felemel; a ridica; erhöhen. 1716 k. az én 
és más jámborok félelmünk, és némelyeknek hí-
zelkedések arra vivé ezt a dolgot, hogy nemcsak 
jiem kívánák . . . a császár ú j recommendatióját, 
hanem ország híre nélkül felnevelék azt a Rabutin 
<hscretióját huszonötezer forintig [Bethlenönéi. 

3 4 - 5 ] . 
hasát ~í teherbe e j t ; a însărcina; schwanger 

^achen. 1791 : asztis tudom bizonyossan, hogy 
Jákob Román az után hogy a Papságból 

ki tsapták, egy ide való Leánynak hasát fel nevelte, 
melynek tőlle egy Fia is lett [Sebeshely AF; JHb]. 
'799 Györfi Maris fogta réá azt, hogy az Expo-
nens nevelte volna fel hasát [Dés; DLt]. 

7. iszappal ~ iszappal feltölt/megrak; a umple 
Cu nămol, a înnămoli; aufschlämmen, verlan-

1771 az alsó u j rév felettébb Iszopos, és 
a* észak felöli való partyát olj felettéb fel nevelte 
íszoppal a viz hogy kivált terhes Szekérrel igen 
bajos rajta Járni [Kük.; SLt évr.]. 

felnevelés 1. creştere; Aufziehung. 1591 hál-
t t á* János deáktól, hogy az giermeknek az hazban 

tagion 27 forintia, es az eo fel newelesere semmit 
nem tud fel az giermekre [Kv TJk V/l. 56. 
'.András kowachne Neste azzoni" vall.]. 
2. megnövelés; ridicare; Erhöhung. 1591 Az 

víznek fel neűelese feleol vegeztek eo kegmek, 
hogi mostan, az kik ahoz rendelt zemelyek, le 
zalliehak, hogi se kertekben se egiebwtt az viz 
*nia kár ne legien [Kv; TanJk 1/1. 166]. 

felnevelkedés felnövekedés; ajungere la matu-
ritate; Heranwachsen. 1753/1781 : Kun Miklós, 
kisded lévén . . . fel nevelkedéséig . . . Jósika 
Jmre eŏ Nagysága birta minden Jószágát, kas-
^llyát és bányáját [Nagyalmás H ; JHb LXXI/3. 

felnevelkedik 1. felnevekedik 

felnevelő vkinek neveléséről gondoskodó; care 
erese (pe cineva) ; Erzieh-. 1644: Ezeket . . . 

lelkekre keŏteok hogy ez szerent vigienek veg-
ben, es ezekben megh ne czialatkoszanak se az 
edes felesegem, se pedigh az en fel nevelő szerel-
(m)es szüleim [Kv JHb III/6]. 

felnevelt 1. crescut; erzogen. 1667/1681 : Varga 
Győrgynenek Popa Annucza Asz(szony)nak s tőb 
bőtsűletes embereknekis mellette való tőrekede-
sekre illendő tekéntete(m) lévén egy hazanal fel 
nevelt Popa Florinka nevű Eőttset advan Férhez 
egy havas alfőldebúl ki bujdosot Muntyan Nyagul 
nevű Muntyannak, szabad akarattya szerint maga 
haza Telekebűl szakasztvan nekik engedet 
hazat épiteniek rajta [VhU 358 Zólyomi Miklós 
ad. lev.]. 

2. (fel)növesztett; crescut; hochgezogen. 7782/ 
7799 : A fel nevelt tserefakat, és a ' Gataknak 
erősségére fel nevelt egerfákat, a Praefectus Ur 
le vágatta [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 376]. 
1830 : a mostani erdőt nagy őrizet mellet 
neveltük ha pedig az erdőnek jobban felne-
velt része tollúnk el vétetik se őlfánkot se hida-
inkot nem administralhatjuk s conservalhatjuk 
[K; Somb. II]. 

felneveltet felneveléséről gondoskodtat; a creşte 
a avea grijă de creşterea cuiva; erziehen lassen. 
1744: Hallottam . hogy Czifra Szabó Já-
nosnak az Attya Fattyú Gyermek volt, s Betski 
György Ur(am) neveltette volna feli s tanít tat-
ta meg szabó mesterségre is [Perecsen Sz; 
TK1]. 

felncveltetćs felnevelés; creştere; Erzieliung. 
1810 : A Héderfái édes Atyámtol maradott rész 
Joszágom ha Kedves fiam fel neveltetése előtt 
történnék halálom, azon kegyes Jo lelkű Atyám 
fiai dispositioja alatt légyen a' kik gyenge négy 
Esztendős koráb(an) kedves fiamat kegyes szár-
nyaik alá vették [Héderfája K K ; IB. I . Bethlen 
Sámuel kezével]. 

felneveltetik I. felnevelkedik; a creşte; (her-
anwachsen. 1761 gyakran által szőktenek ők* 
Kékesre, minthogy az Annyok oda ment volt 
Férjhez, és ottan neveltettenek fel arra sovárog-
tanak; de mindenkor viszsza hozattanak 
[Gyeke K ; Ks. — aTi. a jb-cigányok]. 

2. (vmilyen szellemben) felnevelődik; a fi cres-
cut/educat (într-un spirit oarecare); (in irgendei-
nem Geist) erzogen werden. 1644 : Az edes fele-
segemet Az megh Ismert igaz hutbennis 
veghigh tarczia megh, ha pedigh valaha tellies 
eletenek napiaba(n) ezen igaz hutrul az kiben 
fel neveltetett edes atiatul Aniatul, es mostannis 
uagion Isten akarattiabul, el téuelyednek es akar 
mely más vallásra is állana, soha ugis se(m)mi 
Jouaimba(n) resze ne legyen [Kv; J H b III/6]. 
1759 Méltóságos gr. Teleki József né Bethlen 
Kata asszony őnagysága . . . elsőbben férjhez 
menvén gr. Haller László úrhoz, egy fia s egy 
leánya születvén, még gyermekkorukban mili-
tare brachiummal elvették tőle s pápista vallás-
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ban neveltetvén fel igen erős pápisták voltak 
[RettE 85]. 

3, feltöltetik ; a se umple ; aufgeschüttet werden. 
1829 a ' mely helyről a’ füsz fák ki vagdaltattak 
a ' valoságos viz hagyás, és a ' kŭkŭ l lŏ vize ot t 
folyt, hanem hogy ezen mostani Malom ide épít-
te te t t s csapogáttal a ' víz tovább vettetet t 's a ' 
hely földel fel neveltetett . . . Kontz György Ur 
velem meg fŭszfázta t ta [Csókfva MT; TSb 24]. 

felnittol felszegecsel; a ni tui ; nieten. 1852 : 
A fortzimer Ajtp Zárt levettem es aláiszniját (!) 
felnittoltam 30 xr [Kv; Slt Vegyes perir. Géng 
Ádám lakatosmester kezével]. 

felnő 1. felnevekedik; a creşte, a se face mare; 
aufwaclisen. 1548 Ezeket senky addig meg ne 
valthassa Myglen az en fyam fel no [HSzj zálog 
al.]. 1570: testamentomot theot Zigarto Balint, 
Es azt hat ta testamentomaba hogy mygli az elseo 
felesegetwl való germeki fely Neonek, Addegh az 
felesege Myweltesse es vegye haznat az zeolenek, 
Mert az eo harmada benne vagion [Kv T J k 
III/2. 199]. 1591 : az kezesek . . . a z feöldet enne-
kem kezemben adak, en pedig azt az vegre cziele-
keöttem, hogj mikor az arua feöl neö, az eöreök-
seget . . . en nallam talallja meg [UszT]. 1615 
az mi Jozagok akar i t t Chyikban, akar egyebwt 
ualo helyeke(n) akar melly varmegyekben Salamon 
Kata Azzonnal vadnak, azok kette oszollyanak 

., az fele az ket leanyra ualo kepest (így!) 
Mihály Deák gongia viselese alatt legyenek vala-
mig az leányok fel nőnek es ököt emaritallya 
[Cssz; BLt 4]. 1632 Azt az peres kaszalo retet t 
en czak ugj atta(m) volt Tariznia Gereljnek jo 
akaratombol hogj azon vnókamnak tarcza megh 
s gondgyát visellie migh az giermek fel neő [Mv; 
MvLt 290. 84a]. 1755: mi . . . kitsinsegŭnktől 
fogva i t t nő t tünk fel s i t t vénültünk meg [Mező-
bánd MT; MbK VIII . 17]. 1810 : a ' kitsi Leány-
(na)k pedig esztendőnként mig fel nő . . . ezer 
RFR . adódjék [Héderfája KK ; IB. gr. I. Beth-
len Sámuel kezével]. 

2. (vmilyen szellemben) felnevelkedik ; a creşte/ 
a fi educat (într-un spirit oarecare) ; (in irgendei-
íiem Geist) aufwachsen. 1770 (Gyermekeit) gr 
Bethlen Kata . . . mintegy tíz esztendős koráig 
a refonnata religióban nevelte volt, de a catho-
licus attyok fiai" nem szenvedhetvén, militare 
bracliiummal vétet ték el . . . a pápista vallásban 
nőttek fel s kemény pápisták is voltak [RettE 
220. aA fiatalon elhalt férj rk volt]. 

3. megnő; a creşte ; groß werden, aufwachsen. 
1699 maradót egy egy kevés marhajok 
ezeket adgyák még nekik borjú korokban, és fel 
nőnek kezekben [Meggyesfva MT; Bál. 93]. 1837 
Jö t t bé a szolgálo Emberektől kappanynak való 
csirke 26 . . . Meg kappanyoztattván fel nőtt 20 
[Budatelke K ; Born. Bíró Mózes t t kezével]. 

4. felnövekedik ; a creşte; an/aufwachsen. 1593 : 
ahul az ket agu fa fel neot vala . . . az seouent 
igen nehezen fonhat tak volna fel miattok, ha le 
ne(m) vagtak volna [Kv; T J k V/l . 368]. 

5. benő, rég, nyj felver/vesz; a năpădi, a aco 
peri prin creştere; bewachsen, überwuchern. 
1585 : Az Kalmar Lazlo Towanak vize el 
Ne(m) erte a ' felseo Tónak gattiat, seot hogy ot 
viz Ne(m) vott, few Neotte fel [Kv; TJk IV/1. 
430]. 1645: az malom hellyin mostan Berek va-
gyon, Berek nőtte fel [Apahida K ; Told- 26]. 
1685 Kis Kövesd nevű helybe(n) a’ Komlós 
Kúton alóli vagjo(n) egj darabocska Puszta tóhely, 
el múlt 45 esztendeje miólta el pusztúlt s rekettye 
nőtte fel [Désakna SzD; EHAJ. 1736 a perben 
forgo szölõ főid elsŏb(en) volt a Nms Város kŏzÖn-
seges földe el pusztulván fel nőtte a tövis 
bokor [Torda; T J k I. 106]. 1760 az Utrfeált 
hely Gyermek korunkb(an) puszta vólt, a.' burján 
fel nőt te [Mv Told. 15/44]. 1789 a’ Szamos 
Árka volt itten, s annakutánna hagyta el a Szamos 
ezen helyet s ugy kezdette fel nőni a Berek [Szent-
margita SzD; KGy]. 1810 E z e n helynek kiter-
jedését egészszen fel nőtte a’ tovís és más 
bokor [Doboka; Ks 76 Conscr. 87]. 

6. felduzzad; a se strînge/adnna/umfla.; 
aufstauen. 1763 tsak a’ Vizet nézték meg, meny-
nyire fogna fel nőni [Szecsel Szb JHb. A 

teljesebb szöv. dugacsolás al.]. 
7. kb. feltölt; a umple (cu nisip) aufschütteű, 

verlanden lassen. 1756 hallottam . hogy ţj 
Nagy Atyámnak 15 Szekér Szénát termo 
Réttye lett volna, mellyis minekutána az Atya01" 
ra szállott az Atyám fel hagyván a porongy 
fel nőtte | a porongyis fel kezdvén nőni* beic> 

hadta [Omlásalja SzD Ks 19/1X. 11. 
a helyet]. 

felnőhet megnőhet; a putea creşte ; anwachsen 
können. 1840: vagyon egy kőzős bokros 
melly legelőnek használtatván fel nem nőne 
[Szentbenedek Kv Ks 100 Nyilak könyve 
32]. 

felnőtt 1. felnevekedett; crescut (mare); auf-
gewaclisen. 1781 k. az illyen udvarban nöt 
Jobbagy Tselednek meg mátkásodásakor oe-
signaltassék nékie a ' maga urának conimoditas^ 
szerint valamelyik portioban örökség és öröks b 
utánn való föld [Told. 27]. „ 

2. megnőtt, crescut; groß geworden. 1603 V° 
mj nekwnk tilalmunk alat fel neöt er(*CÖ,f»t 
[UszT 17/9]. 1755 vagyon két szépen fel nö^ 
egy arányú Megy fa [Ludesd H ; BK sub nr lü-
Naláczi conscr.]. 1822 (A) kertetskének ég> 
negyed részit . a’ négy tábla kőrűl magosai 
fel nőtt . . . és szélesen el bokrozott puszpánt 
foglalja el [Nsz; Told. 7]. 

felnyal 1. a linge (tot) ; auflecken. 1603 
Ázzon ereosse(n) kezde sikotanj, es rut o O Í £ \ 
zitkokkal kezde zidalmaz(n)i vitéz c h o n k a ru 
bestie hitetlen kwrwa fia, im le taglal immár 
Ballos (!) Jstwan . . . monda hogy menni el 
roz Azzony mert lia tiztessegemet ne(m) nezne(m; 
addégh el vernelek, hogy az ebek nyalnak fel 
veredet [Kv; T J k VI/1. 6 7 4 - 5 ] . 
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2. átv. 1573 : Erzebet Nereges (!)a Matene Azt 
vallia hogi häzaban Zaygast hallót volna ky Ieo 
aytaiara, azomba lat ta hat Gergel es Imre deák 
felesegestwl ot t alnak, meg Zydia gergel Imrét 
zowal, Te Bestie kwrwafy meg dwltad hazamat, 
Az felesege Mond vay Nem dwlta hane(m) en 
vitette(m) ely Marhamat onnat Mond Annakis 
gergel Bestie kwrwa fely Nialtad az Arwaket de 
byzoit meg Bánod [Kv; T J k III /3. 230. - aAz 
eredetiben alább Nerges alakban, de olv. Nyer-
ges]. 

Sz. 1642 Tüsi Mártontul hallottam azt, hogy 
kiáltja vala ucca hallatára, hogy Fekete János, 
hiirböld fel az savóját, mert én az felit felnyaltam 
régen — hiirböld fel te is immár az savóját — nám 
más latrot is szerez volt, nemcsak engemet, Én 
vettem vala gyolcs inget, gyolcs előruhát neki, 
zöld szoknyát neki; sokszor ha j to t tam én fel az 
zöld szoknyának az alját az szemére s az fejére, 
s hányjad te is immár s hürböljed immár — úgy-
mond. Ezt Szőcs Miklósné felől mondja vala 
[Mv; MvLt 291. 349b-51a átírásban!] 

felnyalábol 1653 Ez meglévén, Skender 
bassa és Bethlen Gábor Fejérvárhoz szállánaka 
ügyan, de a tatárság a Báthori Gábor űzése iirii-
ßyfvel az egész Mezőséget mind elrablá és felnya-
láblá, égeté s haza mene a rabbal [ETA I, 115 
NSz. _ al613-ban]. 

felnyalat a puné să lingă; auflecken lassen. 
1682 Hallottadé azon embernek az szájából 
hogy azt mondotta volna az ebekel nyalattya 
fel az Diosi János Ur(am) vérét [M.köblös SzD ; 
*Lt 1 vk], 

felnyarflal felvágtat; a galopa; hinaufgaloppie-
reu. iqqq f o t h Istók Colosnionostorra resze-
geu felniargalvan Paripajan midőn erkezet volna 
az Tóth András háza eleiben be szidogatvan 
°tt az Pinczeben az kik mulat tak Monostorj 
emberek mindgiart megh szida erődeőgh lel-
t n e k es Puskát ránta hozza [Kv ; T J k VII/3. 
^17]. 173Q Providus Martinus Miklós Jobbagia, 
Annoruiu cir. 50 fatetur Felnyargala az 

lakodalmas ház fele [Szentlélek Hsz; HSzjP]. 

felnyársal karóba húz; a trage ín ţeapă ; pfäli-
ieu. 1593 : Anna, Pata Miklosne zilahi vallia, 
tlldom gilkossagot, hogi az Cheh Tamásne fiat 
JUegh eole feietis vezik vala ha el ne(ni) zalad vala : 
toluaisagertis fel niarsolliak vala lia el nem zalad 
Jala, ennekem penig az a Krestel Marton Attiam 

[Zilah/Kv TJk V/l. 402]. 1644 hal lamhogj 
f^aidu Marton Lakatos Jánost izoniu keppe(n) 
^*ggia vala Or bestie kuruafianak hogj Rege(n) megh 
erdemlette volna hogj fel niarsoltak volna [Mv; 

291. 435b]. 1716 valà mely falu hataran 
kaszainak az Birot harmad Magaval felnyarsolyak 
LSzamosfva K ; Ks 95 Bíró Márton lev.]. 1745 
ha szintén őtett fel nyársallyák is azon megirt 
bumtna pénznél többet nem taná l t [Vályebrád 

Ks 111 Vegyes ír.] - L. még ETA I, 46. 

felnyársaitat karóba húza t ; a dispune să fie 
tras ín ţeapá ; pfählen lassen. 1562 Azután a 
két hadnagyot úgymint Gyepeši Ambrust és a 
Székely Györgyöt Segesvárnál felnyársoltatta" 
[ETA I, 20 BS. - a János Zsigmond az ellene 
támadt székelyek két hadnagyát]. 

felnyes felcsonkáz/metsz; a tunde/ tă ia ; be-
schneiden, abästen. 1800 valami szép Cserefa 
fiatalakat nyesvén fel azak is le vágat ták (!) 
[Ádámos K K ; J H b XX/19]. 1842 ezen Erdő 
Mag Fákkal merőben bé vagyon á lva; mert mint-
egy létz- és Kert Karo vastagságú magnak való 
Cserefák rendesen — egy és két ölnyi távulságra 
egymástol merőben mindenütt vágynák hagyva, 
és fel botsátva — vagy nyesve, az allya két Esz-
tendős vágott — e' bé állott szép fiatalos Erdő, 
ugy hogy az allya is nőhet [Kakasd MT; DE 2], 

ícliiyesct felcsonkáz/metszet; a dispune să fie 
tuns/ tăiat ; beschneiden/abästen lassen. 1639/1727 
azon völgynek Észak felől való Oromzattjára 
jűt tűnk volna Kis Zólős felől, ot t az Oromzaton, 
az Erdő zélben egy halmot hányat tunk Tul 
azon egy Chyer fiatalt fel nyesetvén, alatta 
uy főidből hatodik halmot csináltattunk [Ks Zá-
gor és Kisszőlős (KK) közötti határjárás] . 1800 
az gyepűn belől is az szőlő mellet valamit (!) szép 
Cserefa fiatalokat fel nyesetvén az Mlgos Udvar 
azakat is majd mind le vágták [Ádámos K K ; 
J H b XX/19]. 

felnyesett felcsonkázott; tuns, tăiat abgeästet. 
1782 a Torotzkaî Lakosok irtásaik kőrűlis 
a mii Erdeinkből fel nyesett nagy élő fából való 
kerteket keritettenek, és már ma ezeket magoké-
nak Vendicalni bátorkodnak [Thor. XX/2]. 1807 
erdeiben Szŏllŏ gyepűiben minémŭ károkat tet-
tenek, fel nyesett fiatalait vágták [DLev. 3. XXXV. 
13]. 

felnyllal (földterületet) nyílhúzással feloszt; 
împărţi prin tragere la sorţi (o suprafaţă de té-
rén) ; (Grundstück) durch Los aufteilen. 1693 
az Ebeni Miklosné Aszszonyom Maradeki reszek 
fòldet fel nyilalván három reszre, . . harmad 
resze juta Sarosi Susanna Aszszonjnak [Gyula 
K ; SLt AH. 17]. 1719 Fen maradván három 
puszta házhely nyilallyák fel az Atyafiak egymás 
kŏzŏt, belső ès kŭlsŏ minden örökséget három 
reszre [Noszoly SzD; IB VI. 225/24], 1759 az 
Erdŏ t t mikoron fel nyilalak külön nyilat nem 
adának a Groff Ur ŏ Ngnak [Vaja M T ; Ks 17/ 
/LXX:I . 16], 1764 A Kőből kuta t pedig Ros-
nyai Josef Uram (na) k több Embereivel . . . én 
szaggattam fel, földes Uram Rosnyai Josef Uram 
parantsolattyábol, fel nyilalván nékünk a Biró 
Fűlep Péter [Udvarfva MT Told. 44]. 

felnyilaltat 1. kinyilaztat, nyilakra felosztat; a 
dispune să fie împărţit prin tragere la sor ţ i ; (Grund-
stück) durch Lós zuteilen lassen. 1778 : L. B. 
Alvintzi Gábor Ur ő Nsga . . . az erdőket . . . a’ 
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Falusiaktol el vette, . . leg ottan a’ Falu tilalmas 
erdejit ő Nsga fel nyilaltatván, szabadoson árul-
ta tni kezdette [Bányabükk TA; BLt 11]. 

2. feldúcol; a propti/sprijini; absteifen, ver-
streben. 7825 A' Szeltsova patakján lévő Hid-
nak alsó Talp fa ja i (!) hogy fel nyilaltassam, fel 
támosztassam szükséges 3. darab 2. nemet ŏlös 
fa [Dés; DLt 1037]. 1845: a malom épfttésihez 
meg kivántato materialék jo rendin a két három 
nyilalo 4 otos gerendákon kivűl is holnap reggel 
le küldetnek, a Mester ember holnap a Nyilalo 
eszkŏzŏkŏt el akarja készítetni, s az után fel 
is nyilaitatni, azomba az a kivánata, addig a 
nyilaláshoz ne kezdjen mig, köt levelet nem adunk 
[Kadács U ; Pf Pálfi Dávid lev.]. 

3. alátámaszt; a sprijini (dedesubt); unterstütz-
en/ziehen. 1729 en hoztam el egj szál deszkát, 
mellyel a hazamba a gerendát nyilaltam fel, s 
mais ot tar tom [Karácsonfva MT Told. 31]. 

felnyilaltatik nyilakra felosztatik; a fi împărţit 
prin tragere la sorţi ; (Grundstück) durch Los 
zugeteilt werden. 1781 Concludáltatik ezen Plága 
iránt, hogy mivel Cserefás helly, de a fák igen 
meg gyérülték benne, annyira, hogy ha fel Nyi-
laltatnék a’ kevés Sessioju embereknek né talám, 
egy szál fá ja is nem jutna, tehát a 169 és egy 
fertály Sessiok u tán a fá já t pro hic et nunc osszák 
fel, és osztán ha ugy tettzik, a földit lehet jobb 
móddal subdividalni [Nyárádmagyarós MT; EHA]. 

félnyilas egy fél nyílföldes; care are ín proprie-
tate o jumătate din terenul împărţit prin tragere 
la sorţi; durch Los zugeteilt ein halbes Grund-
stück besitzend. 1594 Zent Georgy szent Marton 
Adaiath feold vannak heak, melliet Nylas ember 
zamra fizetnek, az fel Nylas ember 4 pinzt fizet, 
Az egez Nylas ember d. 8 [Mákó K ; GyU 26]. 
1654 : Fazekas Peter Fél nilyas [Hétúr K K ; 
Ks Bánffy Anna urb.]. 1742 : a mi kevés kaszáló 
vágjon . . . az Falusiak egj más között rudakkal 
e’ szerint szoktak fel osztani: a kik egész nyilu 
gazdák azok(na)k egész nyil adatattik (!), akik 
pedig fel nyilasok vagy Lipitorok azok(na)k fél 
nyil szokott adata t tn i [Cente SzD ; Ks 4. VII. 1]. 

felnyilaz nyílhúzással feloszt; a împărţi prin 
tragere la sor ţ i ; (Grundstück) durch Los zuteilen. 
1761: Szántó fŏldis vagyon cir. cub. 15 mellyetis 
az Ingodállyi Incolák egymás közöt fel nyilazván 
colálnak [Ingodály N K ; J H b K LXVIII/1. 340]. 
1821 minden fiat léányt égy aránt illető fekvő 
jókat fel nyilazánok [Csittsztiván MT; MvLev. 
Msz-i anyag 8]. 

felnyilazá* nyilakra osztás; împărţire prin tra-
gere la sorţi ; (Grundstück) Zuteüung durch Los. 
1751 lévén Szeben várossában Néhai Csitsó 
Keresztúri Torma Sámuel, és Hídvégi Nemes 
Domokos Urak deffectussán . . . jutót Bonumok-
nak fel nyilazása, Mlgs Groff Haller Ka ta Asz-
szony eö Nga Nyillyához obveniált kész pénz 
Nemet Flór No 5. . . . Lengyel Susták No 8. 

Lengyel Poltra Loth No 14 [ JHbK XXIV. 13]-
1787/1788 : meg jelenvén mi előttünk jóbb kezek-
nek be adásával mégis birálának b e n n ü n k e t 
minden Joszágoknak, vagyonoknak és található 
Jóknak vgy elő adandó 's kerülhető Terheknek 
. . . Hét egyenlő Részekre elosztására . . azután 
pedig megint négy Részekre való fel nyilazásara 
[Kv; Ks 88. 2]. 1812: Az Horváth részen 
Malomnak appertinentiajival együtt való fel ny1' 
lozása [Apahida K ; RLt H/1]. 

felnyilaztatás nyilakra osztás; împărţire Pn*J 
tragere la sorţi ; (Grundstück) Zuteilung duſ 
Los. 1747 : az Ns V(á)r(me)gje Co(mmi) s sanu-
sokatis rendelt volt, de propter injuriam temp°_ 
rum mind effectumba nem vétetŏdhetett 
helyek fel nyüaztatása [Balavására K K ; Ks 1'/ 
L X X X I I . 8]. 

felnyilazta tik nyílhúzással/vonással f e losztat ik ' 
a f i împărţit prin tragere la sorţi ; (Grundstüw 
durch Los zugeteilt werden. 1757 : A Falu Aj5^ 
vegin vágjon egj darab hely mely az egész Fal^ 
ban lévő ház hellyek u tán fel nyilaztatván, * 
ki háza után való Káposztás helynek usuáHy 
[LLt Fasc. 129]. 1761 : Vagyon az Falunak 
zőnséges kaszáló hellye melly minden esztend 
ben juxta populosas Sessiones fel n y i l a z t a t t v ^ j 
ju t t egy Gazdanak belòlle foeni cur 1/2 idest t» 
szeker szénara való f ŭ [A.gezés NK ; J H b K LX *1 

1. 463]. 

felnyílik kinyílik; a se deschide; sich öffe®^ 
1849 : egy satuly (!), mellyben a letételkor 
u j fejér kalap volt történetesen felnyilván, 
lepetésemre abban egy ócska színes ka lapot , ^ 
a fejér kalapot pedig kinyomozásom után • •' 
Wendler Károly úr vólt fogadósnéjánál t f t l 

tuk meg [Kv; Végr. Vall.]. 

felnyíló 1. felfele nyí ló; care se deschide í 
sus/prin ridicare ín sus ; nach oben aufgehe^' 
sich öffnend. 1636 : az Istalo mellett uagyo*1 

labakon allo fűrészén meczet Gabonas haz 
fenyő decka padlasa, az padgyara fei *r . 
aytoczkaja, egy kis laytorja alatta [Siménfva ' 
J H b Inv.]. 1699 az hazhiára felnyíló tábla, 
pantocskakon forgo vas retez, es retez fu ſ 

[Boroskrakkó A F ; BfN dobozolt anyag VI]. . - . 
2. kinyíló/nyitható; care se poate desdn<* ' 

aufschließbar, was aufgemacht werden -
1843 : Felnyilo, és kihuzo emeletes fenyőfa 
[Km; KmULev.]. 

felnyílt nyi to t t ; deschis; geöffnet, auíge*11*^' 
1670: Mivel ugy vagyon tudtomra, hogy 
Kudu n e v ű falú* és annak minden hozza 
tozo Reszei es haszon Vevő helyei felől • • 
Haller György, Pongracz Marton, és Kollatav 
György Uramék eŏ kgmek . bizonyos Cont* 
tust akarnának tenni, celebrálni és csinálni 
mint Felesegemnek és tŭ le való minden 
mekimnek . . . Plenipotentiariussa hivalkodo St 

k a n * 
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niel es Süket füllel nem akarván el mulatno(m) ; 
főtt vigyázó szemmel, és fel nyilt fülekkel akarvan 
m tempore prospicialni javokra, joszágokra 
akármi modon való fassiojok, vegezessek, alkal-
jnok, es egy massal való kŏtŏzgetesek ellen, so-
lemniter ut Plenipotentiarius contradicalok [JHbB 
1/5 fej. - 'Később: Várkudu SzD]. 

felnyit 1. kinyit; a deschide; öffnen. 7568 
Anna c(on)sors Joannis barbel, et Margaretha 
j^ta Mattéi chyany fassae sunt pariformiter 
h°gy Bodog Gabrielne oth az ladat fel nitatta | 
nőikor Bodog Gabrielne oteth oda hiuatta akor 
Jniar, fel nyttak vala az ladat [Kv; TJk III/1. 
4)7-81. 1589 k. azt mondod hatalmasúl 
^zadra mentem volna es ladadoth fel nyttam 
°lna azt mondom hogy en az te hazadra 
?tahnasúl Nem mentem sem ladadotth fel nem 
utam sem penzedetli k j nem vöttem hanem . . . 

kiketth akartai Jamborokath hittal hazadhoz 
Ţ azok elöth Szabad akaratod zerent nitottad 
j®1 ladadotth [Szu; UszT]. 1628 Egy eóreŏgh 
^ e z Ladaban, mely fel nitva volt. Egy darab 
?deriez Granat. Egy daraboczka verez Scharla-

? ţ [Gyalu/Kv; JHbK XII/44. 9]. 1670 Baczi 
jsţva(n) Ur(am) fel nyitva(n) azon Szobának Aj-
ţajat, szállott .be le je [Kv; TJk VIII/11. 25]. 

Az I. ládákat ettzaka fel nyitott, és 
2?nan s o k gunyákot el lópótt [Torda; TJk V. 
^ J . 1800 ne sajnálja mind a kettőt* fel nyittani 

leveleket ki vévén bé tsináltatni [Gerend TA; 
L? *Ti. a ládát]. 1812 keresi a Boltba a 
^adába eo nsga a pénzt fel nyit ja hát soholt 

lIltsen a pénz [Héderfája K K ; IB]. 
> ~ ; a az erszényt fizet. 1585 : Anna Aztalos 
I mrehn e vallia ' - - -
? a Innod kel Igial Nisd fel az erzent, Mert zeres 
arsod Nem vagiunk, Nem Innia Ieottewnk ide, 

53ßi V e l e d e g S ^ 1 N e (m> I t t u n k CKv; TJk IV/1. 
^J- 1589 az Ado zedeo vraim vgy chelekeggie-

es î 1 0 ^ ha maghokat Nem Akariak gywleoltetnj 
ç
 a ' Nepet megh Akariak kemellyeny, hat az 

r.°Ueon Erzénieket Nissak fel, Mert volna Autho-
t assok mint es hog' kellene fel zedniek valoga-
105^el ( ! ) a z A d o t mindeneken [Kv; TanJk 1/1. 

öff2, kétfelé/szétnyit; a deschide (ín două părţi) ; 
vár n ' a u s e i n a n d e r faltén. 1681 Vajda Hunyad 
î>it

a ••• Regi Számtarto Ház . Vagyo(n) ezen 
Va V a rhan egi eleven kút, az kő sziklából ki vagh-
^bft? keregdeden rakva; szájais szép keregdeden 

} yagyon meg csinalva. Az kú t szaja szép 
Hçj^kdeden deszkaval bé vagyon czinalva, mely-

kőzepin ket fele nyilo vas Sarkas hevederes 
Hvu Vagy°(n) mellyet az vizmeretés idejen fel 

3 f k [ y h ; VhU 502, 521]. 
am^fe^feszít; a sparge, a deschide cu forţa; 
p e n g é n , stemmen. 1752 : az el mult eszten-

feles gyermekek el halván volt gyanú 
SyerL boszorkányok lőttek volna azon halott 
ri i a^ekek közül mellyre nézve ezen Barna Ki-
iHçr ̂ mel ly hozza hasonlokkal azon ártatlan gyer-

ek(ne)k koporsojokat ki ásván, s fel nyitván 

Monda Biro Mihály feleseghe 

azokat vagdolta, s sziveket meg égette etc. [O.-
csesztve AF; Ks 83]. — L. még HSzj kulcsos-ház 
al. 

(hivatalos iratot) felbont; a deschide/des-
face (un act oficial) ; (amtliches Sclireiben) öffen. 
1801 : egyik felöl a Titulussá* . . .Másfelöl fel bon-
tása pedig 1801 ben fel nyitotta Fö Biro Josintzi 
Sándor mp [K; J H b LXVII/1.6. - *Ti a bizony-
ságlevélé]. 1802 Levél formában öszve fogva 
veres Spanyol viaszu két petséttel le petsételve 
. . . az appertázás módja igy vala: 1802dik esz-
tendőben fel nyitotta Ajtai Joseff mp Ns Kolos 
Vármegye VNotáriussa [K; JHb LXVII/4. 22]. 

5* ^jĔa a száját átv jár a szája; a-i umbla cuiva 
gura; den Mund öffnen/auftun. 1570 azt Mongia 
volt az leanyanak vgy Nysd fel az zadat hogy 
megh Rea Kerdnek e r re [Kv; TJk III/2. 142]. 

6. ~ja a szemét a. kinyitja a szemét; a-şi des-
chide ochii; die Augen öffnen. 1584 : Amikor 
zol vala az fazakasnenak es fel nytwan a' zemet 
meg lata, Annál inkab kezde Jaygatny [Kv; TJk 
IV/1. 128]. — b. átv kinyitja a szemét (éberen/ 
gondosan figyel) ; a fi cu ochi ín pa t ru ; ein wach-
sames Auge auf jn habén. 1653 : magad az szemed 
fel nyisd igen, ha immár ot t vagy [Sófva BN; Ks 
41. E. 31]. — c. átv feleszmél, ráeszmél vmire; 
a-şi da seama; auf etw. d(a)raufkommen. 1637 
azt bizonioson nem tudom hogi ha tu t tae Padocz 
Istua(n) felesegenek kuruasagatt avagj nem, de 
en mondottam neki, hogy jo volna Istua(n) Uram 
fel nitnod az szemedett, ha czak egj szemed vagjó(n) 
velemmel eggjüttis [Mv; MvLt 291. 112b]. 1653: 
Megértvén azért immár minden bizonnyal, hogy 
Bocskai volna Magyarországnak és Erdélynek 
fejedelme*, felnyiták bíró uramék szemeket, és 
Borsos Tamást Kassára küldék Bocskai fejedelem-
hez, hogy nem csak a vár csinálásra való privi-
légiumot adjon, hanem mutassa valami kegyel-
mességét hozzánk és conferáljon valamit, hogy 
építhessük az elkezdett munkát [ETA I, 95 NSz. — 
•Bocskay Istvánt 1605. februárjában választották 
erdélyi fejedelemmé]. — d. átv rádöbben/ébred 
vmire; a se trezi, a-şi da seama; sich einer Sache 
bewußt werden, in Bestürzung versetzt werden. 
1659 eszt penigli Nagk, s, Kegyelmetek ne ugy 
erezze, hogy czak megh yettűnk volna, de valo-
sagosnak hidgye, s, nem czak nevetesre kel venni, 
hane(m) czak fel nyisza Nagk, s. Kegyelmetek az 
szemet mennel hamareb az pénz megh legyen 
[Borb. I. — Konstantinápolyi követjelentés]. 

felnyitás kinyitás ; deschidere ; Aufmachen/sper-
ren. 1597 Lakatos Jstúannal chinaltattam az 
patika haznak kwlseo Aitaiahoz es az zoba lakat-
tiahoz kolchiot, annak eleotteis ez ket Aitonak 
zegezeoiet . . meg nitotta . . fizettem ez ketzery 
fel Nitastol d 32 [Kv; Szám. 7/XII. 15 Fil-
stich Lőrinc sp kezével]. 1730 Néhai Szabó Már-
ton Ládáinak fel nyitására s abb(an) találtatható 
Leveleknek es akarmi Talaltathato bonumok(na)k 
regestrálasara . . . s u j j abban való el Pecsetlesere 
Exmittaltatnak* [Dés; J k 393b. - *Köv. a 
nevek fels.]. 1819: csak azt az egyet ajánlom, 
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hogy a ' Ládának fel nyitásába szemes és vigyázó 
légyen, ne hogy valamely Levélnek el tévelyedése 
áítal . . . az egész Famíliának kára következzék 
[Császári SzD ; Wass. Gr. Wass Miklós lev.] 

felnyithat k inyi that ; a putea deschide; auf-
machen/öffnen können. 1788 egj kevéssel, a 
dühösködéssel érkező Paraszt Nép előtt Rápolti 
Udvaromb(a) érkezvén, tsak annji időm Sem volt, 
hogy Házomat fel nyithassam [Branyicska H ; 
J H b XXXI/26]. 

felnyitogat kinyitogat; a deschide (una după 
alta); nach und nach aufmaclien/sperren. 1602 
Nagy Balasne Cathalin azzonj vallia . . . lattam 
hogy Ladakot vagdaltak volna fel . . . , latek azért 
három vagy negy ladat hogy fel nyitogattak vala 
[Kv; T J k VI/1. 635 — 6]. 1693/1737 Teleki Mi-
hálly Vr(am) nyitogattat (!) fel minden ládát 
és bontat, és a mit szeretett el vitte az mit nem, 
ott hadta [Törzs. Ujjlakon® lakó Nemzetes Rácz 
Mihálly (60) ns vall. - aSzamosújlak Sz]. 1714 
En . Nagy Enyedi Borbereki Dánielné Cserei 
Erzébetli, Solemniter protestálok, contradicalok 

. . , hogy az én Bátyám az rendes Divisiot 
nem várván, édes Aiyáni Ládáit fel nyito-
gatta, benne valókat el vitte [Ne; DobLev. 1/87]. 
1770 ihol énnékem a' Láda koltsait petsét nyo-
mojat erszényestől edgyűtt által adá, ne hogy 
valamellyik cseledgje el lopja s Benczenczre me-
nyen véllek, s o t t Ládáit fel nyitagassa s holmijét 
el lopja [Algyógy H ; BK sub nro 1017]. 

felnyitogattat kinyitogattat ; a dispune să fie 
deschise (una după alta) ; nach und nach aufsper-
ren lassen. 1732 az Asz(sz)ony Gyermeki vagj 
cseledi kőzzük kik hivattak Régenbői vagj masun-
nan Lakatost, es azzal az Asz(sz)ony Ládáit kik 
nyitogattat tak fel? [Kük.; Szentk. vk]. 

fel nyittat k iny i t t a t ; a dispune să fie descliis; 
aufmachen/öffnen lassen. 1586 Judi t Budaj pe-
terne vallia . . ., vgmint három eztendeie vagyon 
hogy ez orsoliat Eníedre vym vele(m) . . Égkor 
. . . hiremnelkwl Ment volt fekete Margithoz, 
ladaiatis el v i t te vala oda Menek, es fel nittata(m) 
ladayat, . . . fel singh vasznotis lelek megh, kyt 
el vit volt [ K v ; T J k IV/1. 570]. 1666 a ' meg 
emlitet ládát Varadi Szöcz János Uram fel 
nyittatá, es a ' praespecificalt Ecclesianak liagyot 
pénzt fel kerestetven Jstvandi Balint Uram keze-
ben ada [Kv ; K v R L t VII. 6 - 7 Tolnai István ref. 
préd. kezével]. 1773 'A Botot pinczéket minden 
féle zárosokot fel nyitata [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
69]. 

felnyittatás k inyi t ta tás ; deschide re ; Aufmachen/ 
sperren. 1602 Keobeolkwthy János vgy 
vall minth zinthen Teomeswary Andrasne 
ladanak fel Ni t ta tasa feleol [Kv TJk VI/1. 567]. 

felnyom 1. felduzzaszt; a acumula/adun a/re-
ţ ine ; aufstauen. 1723: Hallottam, láttamis, hogj 

a' Nagy Szamos a Deési gát miatt holt vizet nyo-
mott fel az Vr ő Excellja malma alá [ D é s a k n a 
S z D ; K s 25. IV. 5.] 1743 miolta a ' Sővenjfalv1 

Malom épült az Adámosi Malom többire 
veszteg hever, mivel gá t t j a a’ vizet fel nyomván 
mikor kitsid a’ viz akkor sem foroghat [Ádámos 
K K ; J H b K XXVIII/9] . 1772 : az én Malmom 
igaz ez is és Fekete Joseff Vramé e d g j ü t t 
forgattak, s ez amarra nem nyomta fel a' vize 
[Kük.; J H b LXVII/245]. 

2. felszorít; a împinge (sus) ; hinaufdrängen-
1653 Immár noha Bockai oda fela a n é m e t e t 
majd ugyan felnyomta valab, . . . de az Erdélyben 
maradt németek nem igen félnek vala az árnyé' 
koktól ., Medgyesből ők is kijártak csatára 
[ETA I, 97 NSz. - aTi. Felső-Magyarországon. b 1605-ben]. 

felnyoniattatik felduzzasztatik; a fi a c u m u l a t / 

adunat/reţ inut; aufgestaut werden. 1743: 
kete Istvánné Aszszonyom Sővénfalvi Malma najtf 
praejudiciumára és kárára vagyon Mlgs 
Aszszony Malmának, mivel hogy az Kűkoj 
Vizén azon Sővényfalvi Malom Gáttyátol 
nyomattatván az miatt eo Nga Malmának afj7 
kereke holt Vizben vagyon [Sövényfva KK I J*^ 
XIX/5]. 1746 Fekete Istvánné A s z s z o n y o m p 

eŎ 
eŎ 

kg(ne)k gáttyátol fel nyomottatván a' viz 
Nsga malmának kereke alá a' viz jó darab 
alatt egy kereke éppen nem foroghatott [Don1 

K K ; J H b XI/7]. 
felnyomhat felduzzaszthat; a putea acuinu^j 

aduna; aufstauen können. 1772 tudgyaé bj* 
nyason a Tanú, hogy . eŏ Nga . ujj a 
nem nyomhattya s nemis nyomja fel anny 1 ^^ 
vizet, hogy a miatt eŏ Excellentiaja ^ 
mosi malma meg nem maradhatna, s liasznas n 
Lehetne? [Kük. J H b LXVII/2. 371 vk]. 

felnyomott felduzzasztott; acumulat, aduiig 
aufgestaut. 1772 Vallyon a' fel n y o m o t t 
miatt forognaké roszszul némely kerekei az eö & 
cellentiaja Malmának ? [Kük. ; JHbLX VII/242 w 

felnyonioz kinyomoz; a descoperi, a 
unna (cuiva) ; ermitteln, ausforsclien. 1738 ^ 
Com(men)d(a)ns Generális eŏ H e r c z e g s é g e 
intimatiot, es insinuatiot ez Hazában járó b 
nyos személynek observatioja, és kézre ker , 
aránt, illyen descriptioval® . . , Melyből kőn j 
lészen azon személyt meg esmérni, és fel 
ni [Ap. 1 a gub. Apor Péterhez. - aKöv. * $ 
mélyleírás]. 1783 a’ Balásteleki Erdő Pásztó^ 
fel nyomozták volt a’ nyomon az Erdő * * t 
torok Gálna Antal Uramra jővének, és a’ veszs 
m e g t a l á l v á n a z é l e t i n , c u m p r o t e s t a t i o n e t i . 
hogy a’ veszszö el ne veszszen [Kissáros KK» J 
XX/8. 9]. 

felnyomta! 1746 Egy ég Szin hobas 
tafota velum, mellynek Szélin arany ts iP?ţelieS 
gyon, a’ prédikállo Székre való, mellyet Is 
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j° indulatjából p(ro)curalt N(em)zeţes Donát Fe-
lnéz vra(çi), kedves hitestársával Kövér Judit 
Aszszonnyal együtt, s’ közepin magok nevek 
^raunyal vagyon felnyomtatva [Komolló Hsz; 
S v )k . "Nyilván tollvétség habos h.]. 

A leírásban a férfi leírók pontatlan fogalmazásával keriil-
etett az aranycsipkés velum közepén levő névbetűs utalásba 

^ n s z ó b e l i ige, holott nyilván hímzett névbetűkról lehetett 

telnyomul felduzzasztódik; a fi acumulat/adu-
n a t ; aufgestaut werden. 1772 ezen Causa 
Jtem csupán csak abból állat, hogj a ' Viz nyomulé 
te l [Kük. ; J H b LXVII/242. — A teljesebb szöv. 
Ulnyomiilás al.]. 

felnyomulás felduzzadás ; acumulare, adunare ; 
^ s t a u u n g . 1772 ezen Causa nem csupán 
cJak abból állat, hogj a ' Viz nyomulé fel, hanem 
??bol inkább, hogj az A Novizans eö Excellentiaja 
j két alsó kerekei mi okbol, a ' Viz fel nyomu-
a$atolé, vagj inkább más okokbol forognak gjen-

I x v i i / m i n t a z e l Ö t t f o r o g t a n a k t K ü k - ; J H b 

leinyújtó felvető (fonal) ; urzeală; Kett(en)fa-
1843 instálom Nagyságát, én az fonalrol 

eSy$bet nem írhatak hogy . . . ha t font kívántatik 
?KT tutzet keszkenyőnek és hat font egy Abraszhaz 
<%uto és leverővel együtt [IB. Konetzni Ignátz 
kács lev.]. 

felnyúl a-şi întînde mîna; die Hand liinaufrei-
^en/ausstrecken. 1633 Kouacz János az 
elesegemet sokszor probalta es paraznasaghra 
J^alta es oda jeóuen az gazdam Azzonit 
P(ro)baluan mideon mosogatna az gazda(m) Azzoni 

tfiült az felseo ingh alat es megh fogta az fonat 
J' vtannis egi nehaniszor niult az laba keoze [Mv ; 

290. 131b]. 

k
 fe|nyúlás întindere ín sus; Hinaufreichen. 1765 

!; hat ölni hoszuságu Joszágomot az itten Ali 
*egben lévő fűrésze gáttyának feli nyúlásával 
11 foglaltatta [Szentimre Cs; Hr 7/76]. 

s ^ y ú l i k 1. fel(felé) rúg/terjed; a întinde în 
rot' • hinaufreichen /sich ausdehnen. 1714 : Tano-
Uy fagyon és nyul fel Borzaszeg es az Kis Maros 
7£Ött ă Baratok gattyáig [Kisfalud MT; EHA]. 
hall Péter Vramtolis égy néhányszer 
f e í f t t a m hogy az mely kis Czikely az hid 
lö. *el nyul, nem az ŏ háza hellyehez való [M.köb-

; R U B a l ° ë Mihály (75) ns vall.]. 1750/ 
kis

Od ' Erdőtske nyúlik fel az élig; De à' melly 
ajj . . . nkaság vagyon valami Irtoványon fellyűl 
Tóifl S • • szabad lészen ki irtani [Koronka MT; 
UaJv/ 8^ ' 1 8 2 3 Feksziktt égy térségbe a' 
h J j , é r vészi körül . . Fel nyúlik a ' Sáromberki 
î l t l ß [Nagyernye MT EHA. aTi. a föld]. 

“ m é g BHn 78. 
ol<kja ®e înălţa/ridica; emporragen. 1694 (Az) 

Bástya az fel vono Kapu mellet be menőleg 

felpld 

bal kez felől nyúl fel [Kővár; J H b Inv.]. 1699 
(A) folyoso kŏrŭ l karfák kŏzŏt esztergában meczet 
orsokkal vagyon bé kerítve, kilencz oszlopok 
lévén karfáján fel nyúlva [Szentdemeter U ; LLt 
Inv. 10]. 1761 : Ezen ház . . Kementzéje . 
kŭrteje az Hijjuban nyúlik fel [Pagocsa MT; JHbK 
LXVIII/1. 14]. 1841 vagyon a' ványalo hat 
tölgy fa dőretzkölőkkel, jo tölgy fa válluval, — 
a dőrőtzkőlők között felnyúlik 4. tölgyfa oszlop 
[Km; KmULev. 2]. 

3. fe l fut ; a se căţăra ; emporranken, sich hinauf-
sclilingen. 1695 Az Kőzepina edgyik végétől 
fogva az másikigh kőzŏnseges Lúgossá, Rosa fák 
nyúlván fel reá [O.csesztve AF LLt. aTi. 
a kertnek]. 

felnyúló 1. felfelé terjedő/rúgó; care se întinde 
în sus; sich aufwärts ausdehnend. 1748 a Borosz-
ló felé fel nyulo egy nagy darab kaszáló rétség 
[Szentbenedek MT; EHA]. 1760 az felyebb 
emlitett Nagy Temetőnek fetske farkulag, vagyis 
keskenyen feli nyúló vége [Ne; EHA]. 

2. felfelé vezető; care duce sus; aufwärts/ 
liinaufführend. 1694 : Külső Vár . . . az Alsó 
Kaputol fel nyulo Kőfal mellet az leővő Bástya 
szegeletib(en) va(gyo)n egy fa Labakon allo eoszve 
bárdolt fakbol csinált Strasa Hazacska [Kővár; 
J H b Inv.]. 1765 : az Ivo kútra fel nyúló Sikátor 
[M.köblös SzD; RLt]. 

3. care se ridică/înalţă; emporragend. 1699 
őt szép, faragott kő lábakon álló szép párkányoson 
faragot kövekre czifra bokály mázu tüzelő kemen-
czeje fel rakva ezeknek kűrtejek az alsó házá-
ból fel nyulo kemenybe szolgál (na) k [Szentdeme-
ter U ; LLt Inv. 17]. 1803: ezüst Pohár, mely 
fenekéből ki nyúló kűsded srofjánál fogva egy 
három ujni magasságú és a' talp ja sípjából egy 
hat szegletŭ tsŏtskén fel-nyuló szárához foglal-
tatik [Széplak K K ; UnVJk 212]. 

4. terjedő; care se întinde; sich ausbreitend. 
1803 Vagyon egy széles, vastagotska, négy 
singni hoszszuságu Len gyolts kendő, mely(ne)k 
két végei 's a’ szélénis égy arasznira fel nyulo két 
ujni szélességű Tót kötés tsipke vagyon [Dombó 
K K ; Palotay 20]. 

felocsúdik magához té r ; a se dezmetici; a-şi 
reveni; zu sich kommen, sich sammeln. 1843 
halván hogy Pekárik Jó'seff . el vagyan 
nyúlva meg halva, mire én Kaj tán Jakabbal 
együtt bé futottunk a házba meg nézni fel 
emeltük a’ Földről . 's akkor Pekárik fel utsu-
datt ájulttságábol [Dés; DLt 856. 11]. 

felold kötésből kibont; a desface/desfăşura; 
aufbinden. 1570 Borbei Leorincli, Myklos es Pal, 
Barbely Mesterek, hitek szerent vallyak hogy 
ferdeos kelemen hyvatta volt Eoket hogy megh 
lassak az Mynemew Nyomorwzagli esset Rayta, 
hogy oda Mentek fely otthak es lattak, hogy az 
Teste az Ites ellen meg zagadot (!) volt [Kv; 
TJk III/2. 186]. 1584 : Takach Ieremias vallia 
Egy giennekemnek a talpaclikaia fel fordula az 



féloldalt 

vargane Annia ha t be keoteotte, vgian azon Nap 
Int a oda ez Zeoldne . . . , el Almelkodank hogy 
be Ieowe, fel foga a beolcheobeól áz gyermeket, 
es kery vala a felesege(m) hogy ne oggya fel, 
De vgia(n) le hania rolla a ' keotest, es azt mondot 
(!) hogy t iz ta meregh az Akiwel be keottek [Kv; 
T J k IV/1. 258]. 

féloldalt 1. ferdén, rézsútosan; înclinat, oblic; 
schräg. 7597 E n neke(m) az A felesege mútata 
egy Kosár rait , tahagh altal hagitottak az eó 
maga kertibe, . . . az feóldbe . . . fel oldalt all vala 
[UszT 12/36 Michael Nagy de Orozhegy lib. vall.]. 

2. oldalra; într-o par te ; seitwärts. 7729 : Bálás 
Vonja réá kötözteteta , ä melj rudn(a)k 
néhézsége miat fél odált dűlve kellet patialni 
bövön 3 óráig [Sövényfva K K ; TSb 51. — *Ti. 
a rúdra]. 

3. féloldalasan; pe o par te ; halbseitig. 1815 
Lakó Helyéhez tartózó u ta t ugy el foglalta 
vona, hogy tsak ō klmeis a maga lakó Jószágára 
feli oldalt suvadhatna bé [Hr Fasc. 5]. 

feloldoz 1. felszabadít; a elibera; losspreclien. 
1657 Puszta Kamorason lakó Szekely Juditoth 
az ligából, melyben annak előtte vetette volt, 
fel oldozta az sz. Ecclesia [SzJk 83]. 1796 : Ok 
nélkül repetaltatik azis hogy a' Turutzkaiak a ' 
Rebellioért ŏrŏkkŏs Jobbágyság alá vettettek 
mert azért hogy valaki Jobbágyság alá vettetik 
még az àlól kiis szabaditathatik, mivel hogy va-
lakit valami alá vetni, és azt az alol ismét fel ol-
dozni, sunt correlata et sunt Competibilia [Mv 
TLev. 5/16 Trans, 75 tábl.]. 

2. felold; a dezlega (de), a dispensa; entbinden. 
1776 : Midőn a’ vegett Groff Kornis Ferentzné 
Aszszony ŏ Nga Mlgs Praepost Urat instálta vólna 
levele által, hogy az Exponens Mlgs Kis Aszszont 
a B. Henter Antal Urfival lett mátkaságnak kő-
tele alol fel oldózná, és inkább . . . Groff Lázárral 
való őszve Kelésre bocsátaná, minemű szó, vagy 
levélbeli Választ adott ?Mlgs Praepost Ur az Asz-
szony ŏ Ngának? fel óldoztaé ? [Nsz; GyL 
vk]. 

3. mentes í t ; a scuti ; begreien. 1847 méltóz-
tasson benünket fel oldozni a hoszszu forspontos-
ság, és széna zab adása alol . . . , hogy se a lovas 
katonaság, sem pedig a vármegyei interveniens 
Tek. Tiszt Urak lovai számára széna, és zab é-
lést ne adgyunk [Km; KmULev. 3]. 

Szk: fogság alól 1809 Könyörgünk 
az Felséges K . Fő Igazgató Tanátsnak ., mel-
toztasék minket az Szamos Újvári Fogság alol 
fel oldozni [UszLt ComGub. 1669-9] . 

4. ~za magát kb. tisztázza magá t ; a se dez-
vinovăţi/ justifica; sich rechtfertigen. 1807 Nem 
lévén ezen kőnyőrgő Levelemnek az a tzélja, 
hogy az ellenem bé adott terhes vádak aloll, elő 
hozando mentségekkel fel oldozzam magamot; 
hanem tsak az, hogy azon terhes büntetésektől, 
és aztot kővető megalázódástol . . . bár valamenyire 
menté tegyen [Ks 73. 55 gr. Kornis Gáspár lev.]. 

feloldozandó felmentendő; care trebuie să ^ 
descărcat de gestiune; was/wer zu enlasten • 
1873 A számadás felolvastatván, s zámadó #>n 
nok Kolcsár János afia az 1872diki s r f f l ^ 
terhe alol feloldozandónak nvilvánittatott [M. 
K ; RAk 300]. 

* fje 
feloldoztat kioldoztat/oldat; a d i spune & 

dezlegat]desfăcut; aufbinden lassen. 
dön osztán feloldoztatta vólna k e z e i t ã s p f ^ 
helljein Sürün ki serkedezet ä Vér kezeiből, * 
is belé dagadozván a spárgában [Sövényfva * 
TSb 51]. 

feloldoztatás 1. kioldozás/oldás; desfacere» J^ 
legare; Aufschnürung. 1729 fel oldozta**“ 
után lát ta hogj Bálás Juon két kezin a 
ga njomán à ver ki serkedezett egy néhánj -
és kezei el dagadoztan(a)k és f eke t i i l t enek [S#v 

fva K K ; TSb 51]. rf 
2. felmentés ; scutire ; Entlastung. ' t t e l 

alól való fel oldoztatásokat illendő tekin ^ 
közlik Nagyságtokkal [ JHb LXVI/38. 
adósság]. 1845 : Melyek igy lévén ezen ifP ^ 
talan kereset alol, Balog Istvánra rovaödo ^ 
méltatlanság büntetésivel költsége fáradsaga . 
térítésével leendő feloldoztatását t isztelettel c1, 
a' bé panaszolt[ Dés; DLt 591]. 1871: 
jelenti, hogy Kozma János gondnok száni^1^ 
felolvastatni kívánja s feloldoztatását kért 
bikal K ; RAK 287]. 

CP d^' 
feloldoztatik 1. kioldoztatik/ddatik; a 

lega/desface; aufgeschnürt werden. 1729 : 

Vonjanak kezei vekonj spargaval 
vén öszve, annjira inflammálodtanak k ^ V ^ â ' 
midőn három ora el mulasa u tan ez is L 
tot, akkor â kötés alat n jehánj helljekett ** 
kedezet a vér a börin által kezeiből K K ; TSb 51]. 

2. felmentetik; a f i scut i t ; entlastet/^ a 
werden. 1812 világos lévén hogy a Pász*?1 ^ 
csordát nem kergették a mellj mián a ^°vafeS le-
szaladtak volna — eszerint a ' kár történ® ĵ ſ 
vén . . . az Al peres Pásztorok a kereset 
megfizetesi alol feloldoztatnak u 
Falujk 77—8 Barrabás Áron pap-not. 
1813 Nemes Háromszéki Körösi Csoma ^ 
tanítványunk . . . bé lévén irva a ' Nemes^ ,^ 
gyalog Székely Regementbe - ezen k ő t e ^ j 
alol kévánna fel oldoztatni [Ne; 
137]. 1871 Kozma János számadása f®1 

tatván, minden észre vétel nélkül helybehagJ ^ 
számadó az 1870diki számadás terhe alo» 
doztatik [M.bikal K ; RAk 287]. < 

3. házastársi kötelessége alól ~ a fi 
dezlegat de obligaţiile sale (conjugale) i ^fele-
den werden von der Ehepflicht. 1657 : htå0^ 
segem Gernyeszegi Marta ennekelŏtteis ^ 
volt el hűtŏ t lenŭ l akkor viszsza hosztaíö ^ foígo-
keserves fogsagomban, nem hogy m e l e t t f t l e0Ŭ l . 
lodot volna ., hanem inkább ismét hŭtot ^ 
hagyot . . . u tana mentem s hiytam 



1023 felolvastat 

ţteUe, de meg azt felelte, hogy keszeb a fejet el-
uttetni maganak, hogy nem melle viszsza mennyen 
feyf)- Azért hozza való kŏtelessege alol felol-
doztatni kivanok [SzJk 84]. 

Ha. 7797 fel oldaztatni [Kv; DLt]. 

felolvas 1. a citi cu voce tare; vorlesen. 1748: 
Ptotestatiomat . . . Nótárius Vram . . . fel ol-
dassa es immatriculalya es onnan nekem auten-
«ce adgya ki [Torda; T J k II . 24]. 1769: injun-
gáljuk kegylt(ekne)k, az Jobbágyok szolgálattyá-

ebben zárt punctumokot maga Circulussában 
faluról Falura meg hordozza, s publicé fel olvassa, 
magyarázza [UszLt XIII . 97]. 1783: Mindkét 
részről való literálékot, genelogiai deductiokot 
e»olvasván de minthogy igen súlyos az 

Cau&a. megegyezett akaratból a felperesek 
az civüe fórumra, ahol hova hamarébb 

aecidáltassék nagyobb értelmű urak eleibe Itél-
[Taploca Cs; RSzF 234]. 1819: a 

^ o r ís egyik a Fiscalis Cancellisták közzülegy 
®»«08 poltzra fel álván a Királyi Adomány Le-
*kt fel olvasta . . . A Kővári Nemesség . . . contra-

^calni kezdett [Nagysomkút Szt ; Ks 67. 47. 
j J- 1831 elmentünk itten Etfalvan, Tekintetes 
^ e Damukos Ur Colonussa ördög Josef ne-

J ^ t ü Házához (így l) magátt hon nem tálálván 
aanein hites feleségitt, ki előtt ezen Instructiot 
^lolvasok [Étfva Hsz; Borb. II] . 1868: a fen-

végrendeletet egyikünk . . . özvegy mlgs 
.^ntes Dávidné szül. Tatrosi Rozália ur asszon}' 
ott felolvasván, azt mindenekben a maga aka-

rtjának nyilakoztatta [Kv; Végr.]. - L. még 
25; RSzF 234. 

zäM ^ ß ^ á m o l , rég, táj megolvas; a număra; 
^en. 1697 mar I(ste)n kglmibűl az aratás 

,Vlßhez — megyén, bár egy bizonyos ember jűne 
77/? kalongyát fel olvasná [Szilágycseli; BK]. 

3 • mikor nyolcz száz magyar forintokat az 
V r í

eô Nga fél olvasot ., de Cserei János 
magát arra obligálá ot ne olvassuk fel, 

a rt eŏ kglme az szállására érvén egészlen ebbűl 
nyolcz száz forintbul az Feleségemet Cserei 

, Jg* the t az mi illeti ki adgya [Kv; DobLev. 
1721 : errŭl Praefectus Uram Testi-

muma kívántatik vagy más hiteles embere a' 
n k a l a ngyokot fel olvasta [Dés; Ks 26. XIV. 
el Jc a z 2 0 0 0 M : fóruntokótt fői ólvasván 
j Potsetŏltem [Gagy U ; Ks 83 Péterffi Sándor 
Csi'íx a / ſálasfalvia akkori Udvari Biro 

^kás Onutz hozot volt 14 vf ., melly 
g*ztis ennekem asztalaman olvasat fel [Mocs 

1 KS Conscr. aSzD]. 

] k*°*vasandó de citit cu voce t a r e ; was vorzu-
* kt . 1834 : Kolo'svár . . . Fejér-Ló Vendég-

ITf^ojanak . . . az árverés alkalmatosságával 
J^vasandó Kőtelező - levelek mellett haszon-

a többet ígérőnek léendő kiadása e-
miel kőz-hírré tétetik [Kv ; EMLt városi nyomt.]. 

^^^olvasás citire cu voce tare; Vorlesung. 1678 : 
tol az Fejedelem eo Nsaga paronczoláttjá(na)k 

fel ne(m) oluasását illeti, az napról más napra 
azért halada el, hogy az szek gjŭlésb(en) kevesen 
valánk [Alfalu Cs; LLt Fasc. 120]. 1735 : Diószegi 
Szabó Mihály Atyánkfia és Kántor Páll Istvánné 
Aszszonyom litigatiojok iránt való Transmissio-
nak fel olvasására deputáltattanak* [Dés; Jk 
457b. - aKöv. a nevek fels.]. 1782 én nem vol-
tam jelen mig az osztozás volt, hanem azután 
hittak annak fel olvasására [Torda; KW Vall. 
10]. 1800 : be gyűjtöttük Exactor Ŏ kglmeket az 
Kriza Ferentz Brotár András, és Sako Mihály 
ŏ kglmek Számadásakra ki tett Dificultasaknak 
fel olvasása, és ki adása végett [Torockó; TLev. 
5]. 1843: Rosos Moses ki kérdeztetik: halgatta 
el a felolvasás alkalmával, hogy a régiusok nem 
ugy írták a hogy ő mondotta [Bágyon TA ; KLev. 
vk]. 

felolvasódik felolvastatik; a se citi; vorgelesen 
werden. 1835: mikor a Templom előtt az Instán-
tia fel olvasodott sokan kiáltották Bandinak 
[Zsibó Sz; WLt]. 1849 : én ki írva az ár jegyzéket 
el vittem Kelemen Béninek, az adatonként a’ 
Kelemen Béni kivanságábol felolvasodott [Kv; 
Végr. Vall. 103]. 

felolvasott citit; vorgelesen/getragen. 1820 
ezen Osztály Levélben foglalt s most fel olvasott 
Jŏkat Ki birja ma ? [Mv; Borb. II vk] | Az előt-
tem fel olvasatt kérdő pontok [Aranyosrákos 
TA; JHb 48 Pálffi Moses székbíró kezével]. 
1844 e fel olvasott rendeletben érdekelt tárgyak 
tőbnyire olyanok, melyeknek tárgyalása 
csakis Fő Kir. Biro elnöklete alatt tartandó Kőz 
Gyűlésen eshetik meg [UszLt XI. 85/1. 12]. 

felolvastat 1. a dispune să se dea citire; vorle-
sen lassen. 1736 kell vala ő kglmének elébb fel-
olvastatni [Dés; Jk]. 1741 (A jobbágyok) Som-
lyoa Mező Városában én ellenem Solennis 
Protestatiot erigáltak, és adtak bé a Tktes N(e)-
mes V(á)r(me)gyeb Congregatiojában, kit is publice 
fel olvastatván Protliocol áltattak [TK1 gr. Teleki 
Ádám prot. — aSz. bKr.]. 1761 Pro I. Procura-
tor . . . dicit: El várom az A. eőkegyelme apro-
missioja szerént való Documentumait . . . salvum 
légjen nékemis magam mentségemre Documen-
tumaimat exhibealnom, fel olvastatnom, es Ju-
diciumat obtinealnom [Torda; TJk V. 35]. 1815 
Vallásomat előttem fel olvastatni haliam 's min-
den pontyaiban hellyben hagyom [Szentimre MT; 
BalLev.]. 

2. megolvastat/számoltat, rég, táj megolvas-
t a t ; a dispune să fie numărat; zählen lassen. 
1715: Az Fog(a)r(a)si Majorság Gabonák kalan-
gjainak számlálását a régi szokás szerént a Város 
birakkal szokták volt fel olvastatni [Sárkány 
F ; UtI]. 1719/1724: Hat azt láttae Vilagossan 
az Tanú hogj az summát az mennyiben meg al-
kudtanak volt Baboni Ersok aszszonj fel 
olvastatta, es . . . Szilágyi Sphia Aszszony levalta, 
es be pecsételtette ? [Torda; J H b XV/6. 57 
vk]. 



felolvastatás 1824 

felolvastatás citire; Vorlesung. 7790 A Vén 
Hegy nevezetű Szőllő Hegyb(en) lévő Szőllõs 
Gazdák, kik a már meg irt punctuińaknak fel 
olvastatásáb(an) jelen voltanak es azoknak meg 
tartásakra s tartottatásokra kezek (ne) k bé adá-
sak alatt magokat kötelezték nevek ezeka [Ka-
rácsonfva MT; Told. 76. - ftKöv. a fels.]. 1842 
a' fenn irt Commetaneusoknak meg magyarázása 
utan tentaltuk az Executiot, vagyis el próbáltuk 
a' fenn szomszédolt Telekre való bé menetelt, 
s mi után az . alperesek ellent mondás 
czime alatt némű Írásban előnkbe terjesztett 

Kivánataiknak felolvastatása mellett — azt 
bé botsátották volna, — csóvát üttettünk [Szász-
régen; DE 2]. 1874 mihelyt a hiba kitisztázására 
időt nyerhet, a számadást rendbe hozza s annak 
felolvastatására uj eklesiai gyűlést tart [M.bikal 
K ; RAk 307]. 

felolvastathutik a putea fi citit; vorgelesen 
werden können. 1764 Minthogy a producalando 
Néhai Viski Peter Ur(am) két Missilis Levelei in 
ipsis originalibus nem producaltattak volt, mos-
tan acceptaltatnak s felis olvastathatnak [Torda; 
TJk V. 174]. 

felolvastatik a fi citit; vorgelesen werden. 1729 
eo Excellé(ntia)ja Requisitoria Instantiája 
más Session assumáltatott s ventilláltatott 
s az oculat(a) Revisionak Instrumentumi fel is 
olvastattak [Ks 25. IV. 20 gub-i rend.]. 1746 : 
az M. Statŭs Catholicus confluxussán elő 
fordulván, és fel olvastatván az Medgjesi T. Pá-
ter Piaristák igen meg szorult állapottyokról 
keservesen be nyújtót instantiája teczet az Catho-
licus Statusnak concludálni, hogy ki ki Iste-
nes alamisnajat adgja [Somlyó Cs; Ap. 1 gr. 
Káinoki Ferenc kezével]. 1761 az Trans(mis)sio 
felolvastatik és ki adatik [Kv PolgK 46]. 1782 
azt nem hallottam, hogy az egesz Toroczkai La-
kosok előtt fel olvastatott volna az Instantia 
előttem sem [Torockó; Thor. XX/4 Mich. Csupor 
(40) jb vall.]. 1807 Állítja ugyanerre Gáspár 
Gábor és egy simplex testimoniummal is bizonyít. 
Ugyanez melyet is jól megvizsgálván a nemes 
faluszéke, és egyik bizonyságot elé is hívatta és 
amit testificált, fel is olvastaték előtte [Szárhegy 
Cs; RSzF 242]. 1839 Néhai Ns Nagy András 
és édes Testvére Nagy Mihály Nemes Leve-
leket is láttam, 's hallottam is hogy olvastatott 
fel előttem 's mások előtt is [Érkávás Sz; Borb. 
II]. L. még DFaz. 16; RSzF 175, 191, 257. 

felolvastatott felolvasott; citit cu voce ta re ; 
vorlgelesen. 1593 Megh erttwen Az Zasz Natio, 
Az Magiar Nemzetnek beo bezeddel való irasat, 
melyben Mutogattiak Enyedi Georgy pwspeokeot 
plebanosnakis valaztanj Áz Nemzeta erre Magha-
nak esmet Wdeot kewanth kit eo kgmek io zybeol 
megh engettetet Mind ez altal Jelentette a Magyar 
Nemzet hogy az eo fel Olwastatot írásához tar-
thia magath [Kv ; TanJk l j \ . 2131. - aA szász 
náció]. 1734 : Világoson Constal fel olvastatott 

exhibitaimbol az Inek ellenem s velem perpetralt 
malitiaja [Torda; T J k I. 5 2 ] / 7797 előttem fel 
olvastatatt Ósztály Leuél [Mezősámšond. MT; 
Berz. 15. XX/9]. 1818 A Panaszba felolvasta-
to t t Azonn terhes ki-tételt, hogy a Krájnyik *Ur 
verése miatt Fiam Nyomorékká és Térdenn tsusz-
kálová lett volna, én Nem írat tam [Körösbánya 
H ; Ks 119e]. 1822 Nemes Szegedi Lášzlóné 
Zinai Ágnes 60. Esztendős vall az előtte fel-
olvastatott kérdésekre a ' kővetkezendőleg [M.-
bölkény MT Born. G. X I I I . 22]. 

felolvaszt megolvaszt; a topi ; sclimelzen. 1756 
Őt On Pogátsa, mellyeknek kettejét Serétnėk, 
ès Golyobis(na)k fel olvasztottuk [Burjánosóbuda®; 
TSb 21. - aKésőbb Bodonkút K]. 

felormózik felhurkásodik; a se face dungi/ 
vînătăi; striemig werden. 1751 láttuk az hátán 
és karján az űtések(ne)k hellyeit meg s z á m l á l v á n 
lat tzatott husz űtések(ne)k a hellye, edgy ujm 
vastagságra fel ormozva [ S á l y i K K ; Berz. 12. 
92/203]. “ 

feloszlás 1. oszlásra kerülés; împărţire; Zer-
teilung. 1741 Eleitől fogván azt hallottam, hogj 
az egész Hatarunknak régi feli o s z l a s a k o r az 
Mlgs Kornis Família részére jutot t volna az Ka-
szile Albe nevü marha legeltető [Ks 69. 50. 44]. 
1761 Az Mobiliak fel oszlások a l k a l m a t a s a g a v a l 

nem engemet, hanem inasokat a d h i b e a l t o k R®" 
giusok(na)k [Branyicska K ; J H b XXXV]45. 14J-

2. kb. adókerület; circumscripţie fiscală; Steuer-
bezirk. 1620 Anno Dni 1620 Die 12 January 
keglmek az Tanacz vraim az Castely epwletire 
Verettenek adot Feól ozlas. Dániel Deák Borbély 
Lukacz es Molnár Janos a [Mv; MvLt Apol. I-
153A. - UA három név alkalmasint a három 
adószedő neve]. 

A város polgársága — az adófizetés s z e m p o n t j á b ó l — 
oszlásra: a l - és feloszlásra volt felosztva. 

k'eloszlási kb. adókerületi ; de c i r c u m s c r i p ţ i e 

fiscală; Steuerbezirks-. 1620 Eo Kegteol az 
Tanacz Vraimtol, Vár epwletire, es az V a r o s n a k 

egieb fele sok szwksegere rendelt ado. F e 

Azlasi Polgár uraim Dániel Diak Borbelj Lukacs 
es Molnár János [Mv MvLt AContr. AAc]. 

feloszlatik oszlásra ju t /kerü l ; urmează să 
împărţ i t ; zerteilt werden. 1592/1633 az teobbyS 
az io indulatnak nem akaruan reluctalni keozeon-
seges akaratból uegeztek egymás k e o z e o t t , es 
eleottwnkis mindnyaian Uramék* c o n s e n t i a l -

tak, hogy mostan eoreokeosseon fel oszlassek. 
mindenwl ualo zanto feold, retli, es széna W 
[Gyeke K ; Ks 90. a Köv. előtte a n e v e k fels.J. 

feloszlik 1, felosztódik; a se împărţ i ; zerteilt 
werden. 1577 Zenth Georgj Nap wthan vaDo 
zombatho(n) kjnek kjnek az ew Igassaga, zerintii 
mynde(n) feoldek fel ozolljannak [ V a j d a s z t i v à t t 

MT; BfN 71/19]. 1596 : ha pedigh holta tőrtýnj* 
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ţŭjadenwt valo Jozagh Vduar liaszaual öszue 
fel oszolion közötwnk mjnd egi arant [Szovát K ; 
JHbK XVII/31]. 1623 Ha miuel Fellieb adgiak 
j-1 az hazatt, annak az szperflúúma, fel ozollion 
keōzeotteök, kinek kinek az eó resze szerent [Kv; 

I. 121]. 1666 Az mely Szene fűuet penigh, 
*2 Bepsőn Adot volt, Iduözült nehay Retthy 
fstaaţn) Deák Vram, nehay Mîhălcz Mihalyne 
^zon jomnak , Retthv Anna Aszonynak, Azis 
akkor oszoljék fel ſAltorja Hsz; Borb. I]. 1693 

1 oh borok oszollyanak negy reszre, adgyak el 
a z arrat oszszak fel az negy gyermek kŏzŏt 

^sy oh bor vagyon Zahon, az szolgalo Annvanal 
asis oszollyek fel [Ne; DobLev. 1/38. 14]. 1713 

* Tobojkák végin egy kis Csegellj mellj is fü-
oszlik fel két részre [Baca SzD ; J H b XVI/2]. 

17*0: Ezen esztendŏbeli Zöld buza vetés, melly 
a közönséges földekben találtattnak, azok is fel 
^ U y a n a k nyolcz részre [Pókafva A F ; J H b 

KV/57]. 1780: Csikmindszenti alias hosszú-
aszai Vágási Albert u t actor ugyan de eadem 

agási Józseftől u t inctustól kivánja, hogy mivel 
az néhai attvok jószága feloszlott ad duas aeqales 
j ö t t ö k , az attyokrol maradott felkelhető házi 
P°rtékák hasonlóképpen oszoljanak ad duas 
equales [Taploca Cs; RSzF 229]. 1794: az Urak 
_ Aszszanyok részsz Szántó Fŏldjöknek az Expo-

eus Mlsgs Aszszonyok tsonkiüást szenvedett, 
f l ? szenvedendő rész szántó fŏldjökkel ujjra 

, kelletik oszlani, és az ŏ Nsgok kárának ki kell 
Pótoltatni [Ádámos K K ; JHb XIX]/42]. 

felnyüazódik; a fi împărţit prin tragere la 
Sorti; durch Los geteilt werden. 1584 : ez Jouen-
( eo Zent georgv nap vtan valo vasarnap mynd 
magiar olah Fratan, fel ozolianak az feoldek 
mmd(en) neuezetes feoldek kyk fel nem ozoltanak 
volna az f 300: kotel alatt [M.fráta K ; SLt 

1733 Kaszalo Rett pedig minden Haz 
an negy negy nyil vagyon, az Szomszedcságit 

Pedig nem monthattyuk meg, mivel közős Széna 
,Uuuk lévén minden esztendöb(en) fel oszlik és 

melyik egvczer jő madczor nem az jő [Kin-
csesiKK; SLt Fasc. 8 sub K. 5]. 1754 a Toháti 
^tárban a melly kender földe vagyon 
Jankó Buzilla nevű Toháti Jobbágyánok, Tud-
Syaé a Tauii hogy az előtt 3. vagy 4. Esztendővel 
jmdőn azon Plágaban lévő köz földek a Falusiak 
ymsensussábol Sessiok után feloszlott (így!), s ki 
} maga nyillyát kezére vette s birja mais asze-
mt ezen nevezett Jankó Buzillánakis a szerint 

£ſ)rte Divisionis jött volna Nyillyában és birta 
ket három Esztendők alat pacifice a hasznot el 
vévén rolla s ezen 1754dikben . . ki foglalta el 
^szánto t ta ujjalog (!) ? [Tóhát AF; JHb]. 

jel-re {. feloszt 4. al. jegyzetet.] 

feloszló 1. oszló (oszlásra/osztásra kerülő) care 
Urmează sa fie împărţit; zerteilend. 1696 az fel 
oszló őrőksegek annjira terjednek, hogy kinek 
kinek az eo rata portiojat örökségül is assignál-
hattyuk [Mv; MbK 80]. 

2. felnyilazni való, felnyilazásra jutó/keríilő; 
care urmeaza să fie împărţit prin tragere la sorţi; 

durch Los teilend. 1731 Vagyon . az fel oszlo 
nyilak között esmét egy nyil [Ispánlaka A F ; 
J H b XXVIII/32]. 

fcloszlódik 1. felosztódik, oszlásra jut/kerül; a 
urma să fie împărţit ; zerteilt werden. 1627 
kíuannak ászt myuel hogi az aniokat egér Lukach-
net, Isten ky szolitotta uolna ez uilágbol. Tehát 
az my Jaua j marattanak uolna, mindenek féli 
ószlogianak, kozottok ugi mint negi fele [Kv 
RDL I. 131]. 1761 (A) makbeli Provent 
oszlodik fel a M. Possessoratus között [Gyalu-
máre H ; JHb LXX/3. 270]. 

2. el/feloszlik; a se împărţi/diviza; aufgeteilt 
werden. 1648/1650 Vegesztèk eo kglmek Cehwl, 
miuel értik az Tegely dolgabol valo panaszolko-
dasokat, hogy nemely vraink sokadalmas vdeo-
ben az Teglyet ketten liarman magoknak foglal-
nak, es kufarsagot indittananak velle Ennek 
vtanna az Kolczyos Mester gondgia legyen, hogy 
Sokadalmas údóben vitesse fel az Színben leuó 
Kamaraban, es oszlodgiek Egy arant fel, kinek 
szúksege leszen rea [Kv; öCJk] . 

3. felnyilazódik; a se împărţi prin tragere la 
sorţi; durch Los geteilt werden. 1742 egy darab 
nem oszlodot fel hanem közösön maradót [Mező-
bánd MT; LLt Fasc. 126]. 1789 Mind a belső 
Joszágokot, mind pedig a külső Földeket midőn 
fel oszlodnak ugy oszszák, hogy ha valamelly 
valamellyiknek commoditássába lenne azt annak 
Résziben adgyák [Kük.; Kp II. 25]. 

feloszlott 1. oszlásba ju to t t ; împărţit, repar-
t izat ; aufgeteilt. 1783 Tudgjaé a Tanú . . a 
Balástelki Possessoratus között fel oszlott Erdős 
hellyeken . osztáj szerént jutott mindgjárt 
alább declaralande rész erdejeket . . ? [Kük. ; 
JHb XX/8. 2 vk]| A’ Balástelki Utrizált hellye-
ken fel oszlott rész Erdőket roszszul tudom [Kis-
sáros K K ; i.h. 4]. 

2. felnyilazott (nyilas osztással felosztott) ; îm-
părţit prin tragere la sorţi; durch Los geteilt. 
1694 Ezeken az fel oszlott földeken kŭvŭl, 
hattunk hat liellyen egy, egj io nagj darab föl-
deket nylas fŏldek(ne)k, inellyet ŏk magok kö-
zót oszszanak fel egj aránt minden nylas emberek-
(ne)k [Gyula K ; SLt AH. Íj . 

feloszolhatik felosztódhatik, oszlásra kerülhet; 
putea fi împărţit; geteit werden können. 1621 
az Nehaj Boliaj Gasparnak . . . az mjnemeo por-
tioy voltak . . . nehaj Galteoy Sigmond es Boliaj 
Adam Jozagoknak megh oztozasakor fel nem ozol-
liatot volt, mert felesege Forro Ersebet, ugi mint 
Dotalista birta [Bolya N K ; J H b XXII/19]. 
1767 : az Ingatlan Joszágok fel sem oszolhatván, 
Nyilakat sem lehet tsinálni, mig a’ Joszágok ter-
mészete bizonyossá nem tétetődik [Mv Ks 20/X]. 

feloszt 1. eloszt; a împărţi; verteilen. 1579 
ezt penig Toldalagy ferenc es Theke gaspar Vg 
Vigeztiuk hog esküt embereket Vigenek reia . . . 
azokat ozak fel keozteok Igazan ket fele | menenk 

6 5 — Erdülyi magyar szótörténeti tár III. 
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el nyma® fel oztany Iliién conditioualb [Némac MT ; 
Told. 31/1. - aÉrtsd Némát és határát . *Köv. 
a feltételek fels. cKésobb prédium]. 1590 : Cliywtor 
Benedek mo(n)da bezzek t j vattok hamisak mert 
My Igazan fel osztottwk vala [Bögöz U ; 
UszT]. 1597: Mikoron Nagy Jsak az mos-
toha annyawal alkwasban indúla en voltam eggyk 
Arbiter keozeotteok en oztattam fel keozeotteok 
mind penzeket ezewsteoket es minde(n) marhaio-
kat Azúta(n) chiak hamar esmet hat el al tat tak a 

az Anniokat hogy aztis fel ózzak aztis fel óz-
tam keozeotteok [Kv; T J k V/l . 115. - flOlv. 
eláltatták]. 1606 mikor fel oztok az halat . 
harmadat a t tuk Tibald Antalnak [UszT 20/144]. 
1651 hiutanak minket . . hogy az el mult na-
pokban megh holt néhai ugyan Szent Egyedi 
Deák Istuan Vramtol marat minden akarmi neuel 
neuezendeŏ ingó bingo belseŏ es kŭlsò jókat, niely-
lyeket az másik feleseghe utan Nemai Anna utan 
birt egjmas keŏzeŏt Attyaffikeppen lelkünk es-
mereti szerint fel osztanánk [Szentegyed SzD; 
Wass]. 1718 : Az Gyertyánostól fogva, az Pocstelke 
végéig kaszáló helly lévén, fel nem oszták magok 
számokra, a meg nevezett Atyafiak [M.nádas K ; 
RLt] . 1724 : Hivának minket Csegezbena 

Néhai Attyokrol . . . eo klgmekre devenialt bonumo-
kat . . osztanok fel, es kinek kinek illendő rata 
Portiojat Sequestralvan assignalnok [Borb. I. — 
aTA]. 1752 : Az Nagy familia holmi fa edenyeket 
osztattak fel e szerint* [Gőc SzD; i.h. — aKöv. 
a fcls.l. 1780 : Deliberáium. Megmutatván az actor, 
minemű ős portékák maradtanak az néhai attyok-
rol az inctus kezire, tartozik eléadni s két részre fel-
osztani [Taploca Cs; RSzF 229 — 30]. 1799 : hi-
vat ta t tunk volna i t t Albisban Gidofalvi Sá-
muel Uramtol és két Leány testverítől . . , hogy 
azon Summa penszt osztanók fel ókigyelmek 
közt mi annak okáért Ezen három testver 
atyafiak között, három egyenlő részekre fel osz-
tok [Hsz; BLev.]. 1802 egj más között fel osz-
ta t ták volna [Aranyosrákos TA; i.h.]. 1865 A mi 
az emii te t t ; jegyzékbe nem volna be foglalva, 
osszák fel egyenlő mértékben gyermekeim [Kv; 
Végr. 4]. - L. még DFaz. 38; Re t tE 253, 301. 

2. oszt; a diviza/împărţi; teilen. 1789 Más 
hasonlo Deszkából készült veress festékű Nagyobb 
Repositorium 5. gráditsra fel osztva Rf 10 xr — 
[Mv; Conscr. Ap. 16]. 1814 : A falu határai 3 for-
dulóban lévén felosztva [HSzj nyomás-határ al.]. 
1823 megh erkezvén Thorotzkora . osztottam 
fel az Helyseget lOekre s tet tem tizedes kaplarokat 
Szigethi mpr SzBiro [T; Bosla], 

3. ki/szétoszt; a împärţi ; zerteilen. 1570 : Az 
melj Giarttot Jwh Beort az Brassay sporer János 
hozót volt J d e es Kacz Peter oztotta volt fely az 
varga mesterek keozet, Az my Neky Jwtot volt 
benne Annak az arrat Kach Peter kezeliez atta 
[Kv; T J k I I I /2 . 152]. 1600 Annak felette mind 
bwzanak mind Egyéb takarmani(m)nak el hordas-
saban Rezessek woltak, mind(en) fele Ingó bingo 
marhaimnak el hordassaban es Egyéb hazbalj 
eszkoszoknek mi Neuel Neweztessek mind mett 
wk oztottak fel [UszT 15/45]. 1618 : osztán igen 

szépen felosztúk az bort és megivuk [BTN 81]. 
1653 : A szabó-czéh osztá fel a mi pénze vala, 
kem is adtak 50 forintot [ETA I, 151 NSzJ-
1781 : A z három Sátoros Innepekre tartoznak af 
irt Mészárosok az Dominiumbéli Földes XJrakn«* 
. . . 50„50„font Hust edgyik edgyik sátoros Jn-
nepen administralni, és fel osztani [Torockó; 
21/22]. 1810 (A sírnál) le vévén a’ fekete baka-
tsint a koporsorol három leg s z e g é n y e b b özvegy 
Aszszonynak a mely i t t a F a l u b ( a n ) találtatik 
oszszák fel [Héderfája K K ; IB]. 

4. felnyilaz (nyilas osztással el/kioszt); a 

părţi prin tragere la sorţ i ; durch Los teilen. " 
ahhul azt mongia hogi teoruenj keozbe egi 
feoldet Az botosba foglaltam volna Arrolis Az 

mondo(m) Az varos reaja jeot fel oztotta, ki crez-
tet tem kezembeol [Szu; UszT]. 1605 a’ inelj 
las giepwt fel oztottak uolt az Altizesnek z 
az falura száll, abban(n)is egi resze * 
Altizesnek oszak fel aztis [UszT 19/92/. W ' 
Minthogy a' Czittz Hegye fele való szanto folo^ 
vetkessen vadnak felosztva fel kell osztani. • • 
Innep utan [Dés; Jk ] . 1745 ezén Praediuin 
felis van asztva és barázdolva [M.bece AF; Tói"-
18]. 1782 : az mely erdőt az őszszel fel o s z t a t t a * 
Jobbagyaink magok kőzet Sz György 
vághattyak [Torockósztgvörgy ; Thor. 21/24]. 
a ' hol ennek előtte az a Nagy Toh volt a' Város, e* 
nek előtte, mint égy öt vagy ha t Esztendeje, flr 
lakra fel osztat ta; ugy használtatik ma-is, a’ 
ennek előtte Szamas Fenék volt [Dés; 
1825. évi iratok közt]. 1826 A Nagy Oldalba--
Földi Magyarot ( : Krumpli t : ) szoktak tenüj 
Falusiak ezt a ' helyet minden esztendőben 
ták osztani [Magyarókereke K ; HG Conscr. v00*' 

A teljes, később csak a falu határának egy kiseDî TT“teJe-
területrészére korlátozódó, részleges f ö ldkŏzõsségben . J*^ 
pülések keretében a szóban forgó határt, ill. batárrés^ 
részekre osztva nyilas sorshúzással vették a falusiak r?pyi' 
használatba, ill. ritkábban véglegesen egytni birtokbŭ. L ^ ^ 
las osztásra nézve 1. főként Herniann Ottó: MNy Ü, 2 ü b ' 
5." 

felosztály felosztás; împărţire ; Aufteilung. f ^ 
1799 : a’ Mlgs Uraság ezen Dominiumbéli H a r J e J i 
lévő Erdököt . . . fel is osztatta, de nem " ^ u 
helyre el nem érkezett (így!) a ' felosztályra L 
rockó; TLev. 8/16 Transm. 349]. 

felosztandó I. mn 1. elosztandó; de 
(care urmează să fie împărţit) ; was zu veri: 
ist. 1699 még mikor Nsgtok kőzött az 
dás lŏn, jö t t vala hozzám egj U d v a r h e J u y * ^ 
becsŭlletes Szekely Nemes ember, jelentven, ^ 
volnanak az Nsgtok földén nekie öt el buja ^ 
Jobbágyi . . . az több fel osztandó 
köze ŏ kglme fel ne ccdulázná [Kiskend ^ 
96 Biró Sámuel Gyerőfi Borbarához]. / 7 f Jgáig 
Egresben lévő osztatlan három h e l l y e k r ö l P j ^ 
ugy edgyezének eö N(a)g(ysá)gok, hogy . ^ i g a 
marébb . . . mind a’ viszszá pótlást, J ^ i e 
fel osztando három puszta hellyeket ^?zLp&ß 
irt rend, és egyezés szerint osztanok fel igassag 
[Illyefva Hsz; BLt 2]. 
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(táblákra) osztandó; de împărţi t ín loturi/ 
Pwcele; was in Schläge zu teilen ist. 1781 : A fel 
^ztando Erdők ezeka . . . Ezen Erdŏk(ne)k fel 
^éretése, consequenter fel Táblázása következik 
'szerint* [Magyaros MT; EHA. — a - b K ö v . a fels]. 

II. /», tbsz oszló javak (felosztásra kerülő/ 
osztandó javak); bunuri de împărţit, bunuri care 

^mează să fie împărţite ; Verteilungsgüter. 1795 : 
j t

2 eddig volt Tisztek Számadásaiis arra meg 
)l2oţt Embereink által revideáltassanak és azis 
ĕ̂ még ezen Számadásokból a Felosztandokhoz 

jamlhatna azis két részre oszollyon [Ádámos KK ; 
Jíîb XIX/47]. 

1. elosztás; împărţire; Verteilung. 
o/: egy bizonyos napoth hagyanak az eotwen 

jîî Jobagynak fel oztasara [Hadad Sz; WH]. 
Kolosvárat a' Becsűlletes Tanats, mikor Divi-

Jokat rendele az Tanats háznál mellénk, az szegini 
l?

 é m Nehay Tŏrŏk Deakne szygeti sophia Asz-
égiet masinak, ugi mint Ingó bingo holmi 

j'^aczkajnak fel osztasara az ide alab le irt leve-
het Balogh Laszlo Bat jam ur(am) vive à kezehez* 

W RLt 1 Diosi János kezével. - BKöv. a 
£pzék]. 1693 eő kglmek Néhai Sárdi Susánna 

e® Anayoktol ádhato minden nével nevezendő 
obile és immobilé bonumok(na)k fel osztására 

^promittályák magokat [Ne; DobLev. 1/37]. 
^ 1 5 • (A faluk és portiok) fel osztasatul tilcsa 

egylmed ott kik azon joszágot, quo quo mo-
S7°k ^ a m á k osztani mert protestálok semmi re-

n e m annuálok osztasok(na)k [BSz; J H b 
a wl' 1 7 5 6 A ' miolta Tiszt Molduán Vonya . . . 

Fŭ felosztásáb(an) belé ár to t ta magát, és e ' 
n^iféUt n e m akkor osztya a ' Falu, a ' mikor tettze-

hanem a’ mikor eo Kglmének Tettzik [Galac 
Jokî 7 8 1 0 I s t e n Segedelmével fogtunk a 
rrr k Conscriptiojához, s azoknak fel osztásához 

Borb. I]. 
( kb. részekre osztás (birtoké, földé); împărţire 
A *o?iei. a pămîntului); (Grundstück, Feld) 
siot g- 1 7 3 5 M e z ő Csánbanis az antiqua Ses-

??ak dolga egész Confusiob(an) találtatván 
Uun k i t l e k valóságos rata portioja pro hic et 
siov ? e m e r u a l t a t ha tván az falunak antiqua ses-
L * . u t á n léjendő fèlosztása és rectificaltatásais 
^ostanrol el marad [Mezőcsán T A ; Born. X. 7]. 

7 Ennyiben végezŏdvén az Határ Osztály 
u a Co(mmi)ssio redeált, az Ha tá r több részei-
i g fel osztásában nem elegyedvén [Asz; Ks 89]. 
rv e z e n birtoknak fel osztását meg tehessüké ? 
L agykede U; NkF]. 

,Szk . ^ t t e s z r é s z e kre oszt. 1841 : requiráltat-
an az aránt, hogy itten . . . a ' Nyárád Szt Annái 
® Gyalakutai Allodialis Erdeit Ő Nagyságának 

Erdőlés Rendje szerént esztendőnként haszna-
<mdo Táblákra osztanám fel a kővetkező 
^osztást tettem [Nyárádsztanna MT; EHAj. 

3. szétosztás; repartiţie; Zerteilung. 1819 A 
f e vándorlott és Gazdájától fel kelő Legényeknek 

osztásokban azon rend tartassék hogy elsőbben 
2 oUyan Mester Emberekhez, kik betegség és öreg-

ség miat nem dolgozhatnak . . . jo Mester Legények 
rendeltessenek [Kv; MészCLev.]. 

4. felnyilazás, nyilas osztás; împărţire prin tra-
gere la sorţi ; Verteilung durch Los. 1737 mint 
hogy úgj reméljük, hogj Nms Várasunk nagy Réti 

fel-osztathatik, mihelyt a mostani ár viz el-
fog-száradni az rétünkről . . . Osztó . . . atyánkfiai-
nak, magok rend szerint jutandó nyilok mellett, 
egj egj nyil adattassek, más felosztásig [Dés; J k 
480a]. 1780/1784 Jobb kezeknek nékünk valo 
bé adásalkai minket az irt Galambadi Köz hátárak-
nak fel osztásakra meg biráltanak és árbitráltanak 
[Galambod MT Told. 29]. 

felosztat 1. elosztat; a dispune să fie împăr ţ i t ; 
verteilen lassen. 1590 : Ezt akarom <me>gh erteni, 

michoda leúellel Jeottel en Ram, hogj eòrek-
segemet fel osztasd, oszto birakot hoztál, ezt 
akar(om) előzer megh erteni [UszT]. 1736 Az 
mely pénzt cántálásokkal s temetéseken kaptanak*, 
azt el nem volt szabad költeniek, hanem vitték az 
nagy mesterhez, és mind addig az nagy mesternél 
állott az mig az nyári dolog békŏvetkezett, akkor az 
nagy mester kinek-kinek érdeme szerént, az pénzt 
közöttök felosztatta* [MetTr 429. - aTi. a rk 
diákok. bEz a feloszt ige múlt idejű a-zó alakvál-
tozata is lehetne, a háromszéki Apor Péter nyelve 
azonban nem volt a-zó]. 1817: fölgyeit ugy osz-
tassa fel, a ' melybe ki ki földi Magyarót; és egyébb 
az élelemre szükségeseket vethesse [Dés; D L t 246]. 

2. felnyilaztat (nyilas osztással felosztat); a 
dispune să se împartä prin tragere la sor ţ i ; durch 
Los teilen lassen. 7763 ; Tudom hogy az Exponens 
Ur ő Nga fel akarta osztatni a Falu közönséges 
Terrenumait De a ' falusiak nagy része, a ' Ne-
mesekbe) k egy része nem akarták illy okra 
valo nézvé; hogy ne légyen személlyes embereké, 
hanem birattassék úgy mint a ' Régiektől biratta-
tot t [Zágon Hsz; Szentk. Petrus Demeter (40) jb 
vall.]. 1832 a Porondokot a Magistratus fel 
szándékozik viszont osztotni [Dés; EHA]. 

felosztatás felnyilaztatás; împărţire prin tra-
gere la sorţi; Teilung durch Los. 7737 Mint hogj 
úgj reméljük, hogj Nms Várasunk nagy Réti . 
fel-osztathatik, . . . Rétünknek lejendő fel-osztat-
tása szerint kinek kinek maga portioján való 
dominiuma durabit ad annos 12. ~ Duodecim 
annos [Dés; Jk 480a]. 

felosztathat részekre osztathat; a putea dispune 
sä se împartă ín păr ţ i ; zerteüen lassen können. 
1591 : az meg neuezet foldettys az fal(us) Byroual 
es polgarokal fel oztathassa folduaryakul, es ket 
f-Ii hasittathassa [Melegföldvár SzD; SLt DE. 6]. 
1762: Felette igen levágták az erdőket annyira, 
hogy majd nem is maradt valamire való fa , melyet 
hogy az ősszel fel nem oszthatánk, most hallom, 
hogy ángyom Rettegi Istvánné asszonyom volt 
az ellent tartó, vegye hasznát [Ret tE 134]. 

felosztathatik 1. részekre osztathatik; a putea 
fi împărţi t ; zerteilt werden können. 7 753; az 
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Kukuruz földek . . . az ŭdŏnek rövidsége mia fel 
nem osztathatta(na)k [Marosillye H ; Born. 
XXXIX. 50 Hodor József lev.]. 

2. felnyilaztathatik; a putea fi împărţit prin 
tragere la sorţi ; durch Los geteilt werden können. 
7 737 : minthogy úgy reméljük, hogj Nms Várasunk 
nagy Réti fel-psztathatik . Concludaltatott 
azért hogj Osztó Atyánkfiai Intertentio-
jokra . . . minden nyíltól Den. 3 / 3 adattassa-
nak, nyil felváltásban [Dés, Jk 480a]. 

felosztatik 1. elosztatik ; a se împărţi , verteilt 
werden. 1580 Az mv Az zylwasy peter hazahoz 
walo fwldek kyk zanto földek es erdwk es To 
hel melyk Az legeny hataron wadnak ezekben ha 
my ygasaga volna Almady Gasparnak es Az w 
felesegenek meg engedik zylwasy peternek ha 
mel oztatlan marat volna bene way ertw (!) wag 
zanto fwld vag zena fw Azvs fel oztasek 
[M.légen K ; J H b K XVI/23]. 1662 Ha penigh 
Becziőjenel felieb el adhattia* osztassek fel azis az 
ket reszes Atiafiakkal [Kv RDL I. 147. — 
aTi. a közös házat]. 1761 : Az ingó Bingo háznál 
lévő márhak akármi nevvel neveztesse(ne)k ă 
relicta, és Ura holtakor házasitatlan két fia 's 
hajadononn maradott két leány között egy aránt 
fel osztatnak [Hsz; LLev.]. 1800: a Falu Oldalának 
azon darab része fel osztatván le vágatatott 
volt [Torockó; TLev. 9/31]. 1821 a tisztelt gróf 
ur ., ha szintén Borszék közönségesen felosz-
tatnék is, maga személyére több helyet és nagyob-
bat a Bor kú t körül nem nyerhet osztályos részére, 
mint amelyen moston háza vagyon [Ditró/Szár-
hegy Cs; RSzF 141]. 

2. ki/szétosztatik; a se distribui/împărţi; zer-
teilt werden. 1771 Lévén az B. Cehnek Congre-
gatioja es . . . tévének illyen vegezést egjenlo aka-
ratból Hogj az B. Timar Mester embernek kinek 
kinek név szerint felosztatnanak mellyeket fel 
osztottunk4 esmérven aszt Hogj a szarunak az ára 
igen felhág. Mely vegezest is Egjenlö akarattal vit-
tünk véghez illen modon Hogy senki is az ma-
ga Tímárján kivul más Tímárjától Szarvat ne vá-
sároljon [Kv FésűsCLev. — aA fog. ilyen zava-
ros !]. 

3. felnyilaztatik (nyilas osztásra jut/kerül); a se 
împărţi prin tragere la sorţi; durch Los geteilt 
werden. 1699 vigeztük, hogy a' Ret Husvet 
Jnnepe el mulvan mihelt a ' vizek elszaradnak mind 
halogatas nelkűl felosztassek Divisorok(na)k 
rendeltettenek Feő Hadnagy Cserepi Sámuel Uram 
az Assesori rendbőla [Dés; J k 280b. — aKöv. a 
további fels.]. 1721 (A) Vad kert az előtt 
kaszáló rét volt de propter injurias temporum hol 
füve, hol szénája vesztegetőd vén ell hogy az urak-
nak valami haszna inkáb redendállyon belőle ki-
lenczedire tengeri buza földnek osztatot fel [Somlyó 
Sz; EHA]. 1747 ha az elen tul vagj az Mlgs Pos-
sessoratus Urak eŏ Exjok eŏ Ngok vagj pedig az 
Falu, valami uton modon az Kapusiaktol a Prae-
tensiob(an) valo Részt ki nyernék . . . egyenlő-
keppen osztassék fel [Mezőbodon TA; J H b XI/31. 
2], 1761 : Vágjon még ezen Falunak harmadik 

Fordulo határais . . . , melj ha felosztatnék részek 
szerint juxta Numerum Antiquaru(m) S e s s i o n u m 
repartialtatnék [Pagocsa K ; J H b K LXVIII/1-
23], 

felosztatódik elosztatódik; a se împărţi; ver-
teilt werden. 1843 Minden nemű fel kelheti* 
kòztem, fijam és hajadon két leányaim kö«> 
egyenlő mértékbe osztatodjanak feí [Kv; ^ 
Vegyes perir.]. 

w fje 
felosztattat részekre osztat ; a dispune sa * 

împărţi t ; zerteilen lassen. 1782}1799 a’ 
gos Uraság a’ Dominiunibeli Határonn lévő erdő o 
el foglaltatta, némely helyt fel is osztattatta, c 
minden hellyekre még el nem érkezett a’ fel 
tásra [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 343]. 

felosztatlatás felnyilaztattatás; împărţire 
tragere la sorţi; Teilung durch Los. 1 ^ ' o S j t 
Máléföld iránt Concludáltuk hogy ezenn l73ba 
Esstendőb(en) fel-osztattassék ad Personas 
— meritas, hogy hijáb(an) ne heverlyen, a 

bene 
Ni»5 

— uic i i i -aa , Juwgjr u i j o i ^ a i i ; u c u c v w j " * * ' m£s' 
Város kaszáUó Rétinek fel-osztattatásáig 
Jk 460b]. 1737 A régi jó Usus és Praxis sz^J. 

a Rét fel-osztattatasakor, a Polgárok 
Assessor atyánkfiaira redeállyon [Dés; Jk 47 

felosztat! a thatik (föld) részekre osztatódli^; 
a putea fi împărţit (ín loturi de pămînt); . 
stück) zerteilt werden können. 1772 Az B r ^ r e 
tában valo nyáras erdő peníg e g y e n l ő 
fel nem osztatattliatik az Szamos Vize 
égj felöli rontya, más felőli hánnya, és így 
rész épülne, másik penig nagyon meg *0lßX 

[Dánfva Szt ; LLt]. 
, . , ygf' 

felosztaţtatlk 1. elosztatik; a se împărp» # 
teilt werden. 1599 Ezer Arani forint, ket » 
forint Apró pénz, Haggia hog Egienló MET 
Igazan feloztattassek [Szava K ; JHbK 5 
1736 'A melly Rétünkből k i - s z a k a s z t a t o t t ^ 
Alvintzi Famíliának adat ta to t t Male földet, ^ 
régib(en) rehabeált, ( mint őrőkősset:) j 
sunk. Mltgs Gróff Bethlen Dávid Úrfi ő >ës.ţ3tr 
azon Máléföld iránt Concludáltuk hogy ezeno * . 
dik Esztendöb(en) fel-osztattassék ad P e jf„iá 
bene-meritas, hogy hijáb(an) ne hever lyen , a

ſ p & ; 
Város kaszálló Rétinek felosztattatásáig L 
Jk 460b]. 5e 

2. felnyilaztatik (nyüanként k io sz ta t ik ) , ^ 
împărţi prin tragere la sorţi; durch Los S ^ g 
werden. 1737 mint hogj úgy remél jük , k ° g t t z e t t 
Várasunk nagy Réti . . . fel-osztathatik. * jeg-
és Concludáltatott . . . hogy emlitett Kétflfl 
ottan fel-osztattatik, mihelyt a mostaßi ^ 
el-fog-száradni rétünkről Osztó A t y á n * ® ^ -
tertentiojokra . . . minden nyíltól Den. 3 : / • ; 
tassanak, nyil felváltásb(an) [Dés; Jk 480]. ' ^ 
a felső határban az Orotványok fel osztott 
[Harasztkerék MT; Told. 26]. 1801 se r e t u -
sé a f ö l d - m é r e s a z f e l l y e b b e m i i t e t t 
mok értelmét . . . által ne hágja, hanem • • -
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a Commune Terrenumok osztattassanak fel [M. 
nagyzsombor K ; Somb. I I ] . 

feloszthat I . eloszthat; a putea împărţ i ; ver-
teilen können. 1600 : Kys Meödi (!)a Marton Far-
kast tiltotta ki Zanto feöldibol Ethedi hatarban 
Eőrdenges hidnal walo zantho feöldibol . . . hogy 
az Gyeôrgyffi Jmreh eöreöksigit fel ne ozthassa ne 
bírhassa [Uszt 15/213. - "Olv. Küsmödi]. 1606 
32 Erdeo vagion Zent kjraly ha tarban Vdwarhely 
zekben. az meg newezet Erdeot akartak keozteok 
fel oztany vgyan felis oztottak nemy rezzet azt 
tyltotta(m) meg hogy az kit fel oztottak el ne hor-
dák , s az teobbit fel ne ozthassak [i.h. 20/9]. 1719: 
Mind ezek ez szerint előt tünk véghez menvén ma-
radott . . . az Nemes Szanto, Kaszáló és ezen No-
szolyi hataron tilalmasban levő Erdők fel osztása, 
mellyetis ha az Atyafiak négj egyenes reszre fel 
oszthatnak bene quidem, alioquin ezen Nemes 
Varmegye Assessorával oszszák négj egyenes egj 
aransu reszekre [Noszoly SzD; IB VI. 225/24]. 

2. felnyilazhat; a putea împărţ i prin tragere la 
sorţi; durch Los teilen können. 1713 : Az Porondon 
az Szamos mellett való rét melljetis most az 
Viz mia fel nem oszthat tunk [Baca SzD; J H b 
^ 1 / 2 ] . 

. feloszthatás eloszthatás, elosztási lehetőség; po-
síbilitatea de a împăr ţ i ; die Möglichkeit der Ver-
teilung. 1801 Minek u tánna . . . sinor mértékűi 
fel-vettűk volna, mindenek felet t Ns Kolos-var-
megye Generális törvényes-szekének . . a M.N. 
Sombori Terrenumnak, fel oszthatásárol hozott 
ítéletét . . . , ez következendő s meg másolhatatlan 
Egyezésre léptünk Communi Consensu [M.nagy-
zsombor K ; Somb. I] . 

felosztó nyil oszló nyílföld; pămînt care se îm-
parte prin tragere la sorţ i ; durch Los sich zertei-
Jendes Grundstück. 1571 : az Thewys mellet egy 
n agy Reth az falw feloztho Nyila mellet az Bozzas 
*eryben [Marossztgyörgy M T ; Bál. 78]. 

A teljes vagy részleges földközösségben az évenként nyílvo-
nasos osztásra kerülő uyíJſöldre 1. feloszt 4. al. a jegyzetet. 

felosztódik 1. elosztatik; a se împărţ i ; verteilt 
Werden. 1759 ha az közönséges Erdő fel osztod-
nék . . . abban ã proportione lenne különös része 
ezen Urasagnakis [Kornicel A F ; Born. X X I X . 

1807 a Mlsgs Báró Ur valakit plenipoten-
tziázzon, mert az én gondolatom oda jár, hogy én 
egy Divisiot Sollicitállyak, melynél fogva osztod-
gyék fel a Praedium, hogy ki ki tudgya mi legyen 
az övé [Kv ; Incz. XI I . 4a br. Josinczi József lev.]. 
1826: A többi Őszves vagyonom osztodjék fel 
egyenlően [Kv; Végr.]. 

2. felnyilaztatik; a se împăr ţ i prin tragere la 
sorţi; durch Los geteilt werden. 1802 : Az ugarlás 
és Juh kosarok tételéért a’ j övő Héten leg feljebb 
az ugarok alá való föld feli osztodgyék [M.zsombor 

Somb. I I ] . 

'elosztogat el/szétosztogat; a împărţi pe r înd; 
aach und nach verteilen. 1603 : Ezt tudom hogy 

mikor fel oztogatok az diznokot s, le werek nem az 
peterfi Lukaczj Eletin sem wduaran nem oztottak, 
hanem az firtos Ilok Életiben wduaraban óztak fel 
[UszT 17/21]. 

felosztott 1. elosztott; împărţit; verteilt. 1597 
My az sar chenalasbol ket rezbe tartiúk dolgainkat 
az falún Kobatfalúa(n), Az Víznek eggik fele az 
másik felere ne(m) megyen sar cliinalny, Ez pe-
res helyen való sar felöli en ezt tudom, miertli 
hogy my ne(m) mentúnk az víznek a’ fernikonak8 

az Tarchafalúa fele ualo felere sar clienalnj egyebet 
en ennel ne(m) tudok hane(m) azt túdom hogy an-
nak eleótte migli az orzagh ne(m) wegeze affele 
sar chinalas felóll az falun mind fel oztott sar úala, 
de hogy az Articulúsban ualo uegezes leòn az 
uthan ne(m) tudom minth alkuttak feleölle az 
úiznek az mas felen [Kobátfva U ; UszT 12/81 
Michael Antalfi de Kobatfva nob. vall. — aA 
Fehér-Nyikó folyó]. 1631 sohunnan semmi Aviti-
cum rea nem szállót es masunan külső idegen he-
lyekről semmi attiafiaval megh es fel oztot jókat 
soha ide nem hozot [Kv; AsztCJk 45b]. 1761 
Hallottam egjtőlis mástolis hogj meg járta volna 
M: Baro Jósika Imreh ur ő Nga az fel osztott két 
Udvarházakot [Branyicska H ; J H b XXXV/46. 
18]. 1794 a fel osztott Capitalis Pénzeknek hátra 
lévő Interesse iránt azt az határozást tevék, hogy 
kiki ő Nagyságokat tudósítsa mennyi interessel 
tartozik [Kv; JHb XX/40. 11]. 

2. felnyilazott (nyilanként fel/kiosztott) im-
părţit prin tragere la sorţi; durch Los geteilt. 
1606: Akkor en ne(m) hallottam hogy nyl feoldet 
hoztak volna elé, hane(m) ugia(n) cziak fel oztot 
erdeó feleól león teóruenyek [UszT 20/79]. 1762 
Parancsola Tisztarto Ur(am) mü nékünk Béresek-
(ne)k hogy mennyünk ell az Oczfalvi Jstván neve-
zetű feli osztott kőzőnseges Erdőben, és a jová-
bol hozzunk két szekér fát [Bögöz U ; IB]. 1798 
a Kodori Völgyön a Szajka pataka mellett (sz) 
szomszédgya . Északról . a Mosa ur Irotványa, 
Délről a Város által fel fogott és fel osztott nyilak 
[Dés; EHA]. 1806: A’ Rét Gázba (î) a’ Barta 
Csere alatt a ' nyilakra fel osztott Commune Terre-
num [Kusaly Sz; EHA]. 

Ha. 1792 : felosztatt [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 

felosztozás egymás közti el/felosztás; împărţire 
(între ei); Verteilung. 1597 : Bothos Mihály 
wallia . . . az Zegeny zekely Andrasnak betegh 
agiaba(n) hallottam panazolkodasat hogi eggyik 
attiafia sem lat feleieis hane(m) chiak Borbély 
Jmreh, halala wta(n) penigh az marhaia fel oztoza-
saban ielen nem wolta(m) mert Zakal B(ene)dek 
es fodor Gergely chiak ketten oztozottak fel mar-
haiawal senkit idegent híremmel oda nem hittak 
[Kv; TJk V/l. 120]. 1712 az Mostoha Anyánk 
eő Naga az mint fül hegyei értem, nagy dolog ha 
meg nem szorít az Ezüst marhának való feloszto-
zásért [Szentpál K K ; Ks 96 Haller Gábor lev.]. 

felosztozik fel/megosztozódik (egymás kőzött 
megosztozik); a împărţi, a face împărţeaiŭ (între 
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ei) ; untereinander verteilt werden. 1597 : Zekeres 
Janosne Borbara . . wallya Zekely András ha-
lala wta(n) walami marhaia marada mindeneket 
Zakal B(ene)dek s fodor Gergeliek hordák el eok 
oztoztak fel minde(n) marhaiawal [Kv; T J k 
V/l . 120]. 7674 Hallottam az Bathori Gábor 
zolgaitwl hogy az vraknak marhaiokkal nem sok 
wdeő mulua(n) fel oztoznak [Kisfalud MT; Ks O. 
20]. 7648/1650 Vegesztèk eo kglmek Cehwl, miuel 
értik az Tegely dolgabol valo panaszolkodasokat 
hogy nemely vraink sokadalmas vdeoben az Teg-
lyet ketten liarman magoknak foglalnak, es ku-
farsagot indit tananak velle, hogy jeovendeoben 
az Tegliet senki egy Me^teris, maga szamara e-
evedwl be ne vegye, miuel hogy az Ceh keony-
v.eiben irastis talalunk rolla, hogy regentennis 
Ceh szamara szettek be, es egy arant osztoztak 
fel velle, az kinek szúksege volt rea [ K v ; öCJk] . 

felosztozódik megosztozik; a împărţi, a face 
împărţeală între e i ; unter sich (auf)teüen. 1597 : 
halai a wta(n) . . Zakal B(ene)dek es fodor Ger-
gel chiak ketten oztozottak fel marhaiawal 
[Kv T J k V/ l . 120. — A teljesebb szöv. felosz-
tozás al.]. 1759 : a földet birtuk is mind a Tavaszig 
inig fel osztozodának Fŏ ldŏs Uraink [Kéménd H ; 
J H b X X X I I I . 14. 7]. 

felosztoztatik felosztatik ; a se împărţi ; aufge-
teilt werdon. 1794 : az három negyed rész Anyai 
felkelhető Javak két egyenlő részre fel osztoztassa-
nak [Kv; J H b XX/40. 2]. 

félő I. mn 1. veszélyes; periculos; gefährlich. 
1580 : Az mw (!) az Iesuitak epwletyt nezy 
Biro vram eo kegme talallya megh vrunkat ev 
Nagat es keonyeórógye(n), hogy eo Naga ne zaly-
tana keozwnkbe ide az wárasba, mert Nagy egye-
netlenseghtwl haborusagtul feleo a’ dolog [Kv; 
TanJk V/3. 217a]. 1595 : küldenenek . . . első 
vttal 2 loas legent, az meg az ú ta t meg tanolnak, 
es azúta(n) egyis el mehetne: Az ú ta t penig en 25 
mely földre vetem vala, de az Legenyek panaz 
keppen 27. mondák : És kerenek hogy ne keuesi-
tenem az Mely feldnek fizettesetis illyen felő úton, 
mellyre Eleteket és fejeket vetnek [Kv; Szám. 
6/XVIIa 132, i f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1610 : 
teőlle az marha t toluaiok uettek el mellette kellet 
uolna lenne(m) s ne ieóttem uolna az Rikara Estue 
mert nyluan uagion az, hogy az nappalis feleó helj 
[UszT 4/9b]. 

2. amitől félni/tartani lehet ; e de temut că, 
(trebuie să) ne temem de ; was zu befürchten ist. 
1571 feleo hogy az vristen zernyeo vezedelmes 
ostorát ne bochassa orzagunkra [SzO II , 323 a 
székelység az ogy-hez]. 1588: Az varos hazanal 
hitwannak ért ik az Estallot, Az Zena Ala fwgh 
beleolle, feleó gywlastol [Kv; TanJk 1/1. 86]. 
1591 az Bosi liatarba megh sertegettek az Koro-
giakban Martononis seb eset ugia(n) felèo hogi 
mégis hal [ K v ; T J k V/l . 148]. 1617 : feleo volna, 
hogy az mostany wdeőnek allapottyahoz képest 
valakj azt az púzta házat meg kérwén, twlleők vgy 
mint vérekteol el idegenyetene [Gyf; Berz. 17]. 

1663 : Miuel aza(n) Falu telyessigessen el e g e t . 
az emberib(en) sokan le vagattak es rabsaghra v*te -
tek az mi legh nagyob az megh hodolt Falakh0 

csak egy mely főldnyire vagyo(n), felő eztis 
ne hodoltassa az Pogansagh [BSz; RLt O. &J* 
1681 : H a azért ez illyen f o g i a t k o z a s o k a t u j o f l ^ 1 

valo bé rakassal, vakolassal megh nem erőssip*. 
f é l ő nem sokara nagi romlás ne essék az illyen 
[Vh; VhU 5 0 8 ] . 1708 a ' vad kert f e l é kezdett* 
magat csapni a viz, s ha az olt meg árad felő aj* 
ne szakadgyon [Fog.; K J . Fogarasi János 
1740 : felŏ hogy az vetes is el ne romlott legye0 ^ 
Nagy fagy miat t [Ikafva Hsz ; Ap. 4]. 1772' 
Malmot . . . fennebb Venni nem lehet; mert • • 
a’ Viz az Dombai Rétre bizonyosonn ki jneny®®' 
de féltő, hogy, még a Mlgs Mikes Urak Adá®o? 
Malmárais fel tojul [Ádámos K K ; J H b 
13]. 1776 15a ejusdem Mensis elő vétetMn** 
Drassai Causája, és ha ki menne Kóródra, felő 
Deliberatoma lenne [Szentdemeter U ; Gyí*- .j 
Henter (37) vall.]. 1804 : ha késik, félő hogy el * 
[Kv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 1847: te» 
hogy legközelebbi árviz alkalmával a ' 
annyira fog nevekedni miként a ' hídon valo kö 
sülés tökéletesen fenn fog akadni [Dés; DLt 
— L. még Ret tE 295—6. f i ž 

3. (Istent) tisztelő; adorator; ( g o t t e s ) f ü r c H ^ ' 
1653 : Rákóczi Sigmondra pedig a porta haraö 
— vagy hogy úgy mondjam valami kedvetie 
gét vetette volt.a Csak egy levelében találtak ^ 
egy szokatlan phrasest, melyet a diván L-es 
tak volt, s ugy contemnálták volt a nagy 
jámbor és Istent félő fejedelmet [ETA I, l 0 2 J , n ſ y 
- •1607-ben ; le is te t te még ez évben - B á t ŭ 

Gábor javára — a fej-i süveget]. ^ • 
11. fn 1. félelem; frică, t eamă; Furcht. 7<M 

féleöböl a t ta neki* hogi megh kaszalliak P 
MvLt. 290. 58b. — ftTi. a kaszálót]. . r 

2. (Istent) tisztelő s z e m é l y ; p e r s o a n ă evlav* 
să ; Gottesfürchtige(r). 1678-1683: az 6 & 
felsege tőrvenit, s. az termezet reguláit, ki ki : 
előt viselvén . ,kecseg kűl szent lelke altol, ^ 
ígazgattja, s, vezerli az őtet felőket, hogi . • • 
azokot, az felseges Ist(e)n iovara agia az e m !L 
[Ks Kornis Gáspár kezével]. 1787 
Isten, ami (!) atyaink(na)k Istene mind ŏroK* t t 
ŏrŏkké, ki az ő nagy busulásában meg 
irgalmasságáról melyet igért az ŏ tet f e l ® ^ ^ 
ezer Íziglen és meg kegyelmezett a Nsgtok éle ^ ^ 
emberi reménség felett [Bencenc H ; BK. 
Ferenc lev.]. 

felőli 1. vmely irányból; dinspre, dintr-o ţ ^ . å 
ţie oarecare; von her, von der Richtung- i^te 
az kert megheolis az kerezt fan kyweol, 
feleòl, boryokat, teheneket el haytottwk U** j 
bánd MT; VLt „Paulus Zekeres de Band v ^ 
1570: Enedy Kelemen Varas zolgaya ••• 
vallya Latthak hogy Zeoch D e m e t e r az F t 
thek kowachhoz Ment, es o t th egy keweset MW 
Esmet alah Thartot Az Mayor feleh, A*1* jjj/2. 
nigh az Zamos feleol J ewth Eleh [Kv; T J * t )60 
7 9 - 8 0 ] . 1590 : Eztis tudom hogy karaczion 
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W e o u k vala Sonibat fala feleol [Szu; UszT]. 
638 akkor meg jen vala egi szeker be tul Czikor 

^ r g j feleöl, s valtigh geŏrzŏli vala az ház oldalat 
W*ě, MvLt 291. 164]. 7775: M. Fodorházaa felől 
*abotzb felé menő Országúton alol, és a Tó helyen 

íb1 l é v ô Fogadó vagy Kortsoma Ház [RLt. 
- *M.fodorháza, és tőle délre a tőszomszédos 
üåboc K]. 7820 k. Ezen . . . Telekre az Uttza 
elol bé menet van egy bérlett deszka, Fejes vas 

Rgekkel meg vert Ajtó borított Zárral [Dés ; RLt]. 
: A So Ut felöl a Mészárszékhez menve va-

gyon egy f a hidatska [Km ; KmULev. 2]. 
vki/vmi felé levő oldalon; înspre, în partea 

sPre; in der Riehtung von . 1568 Ezt en ze-
toemel lattam hogy az keosz fal Az kowach balase 

eg Gywlt vala, Razmane felöl es Jge(n) erossen 
^gy vala [Kv; TJk I I I / l . 221]. 1572 Jwthank 
^ Ahol az Somkwthy hatar egybe zakad az pest-
aesywel bal kez feleol es Job kez feleol az Chatany 
aatarrala [Dés; DLt 184. - aMindhárom tele-
750 a v á r o s t ó 1 nyugatra közvetlen közelben]. 
W9: Az vy kosáron inne(n) a ' taploza felól uala 

nekònk zallas heliu(n)k [Ülke U ; EHA]. 
'631 š- Ania(m) ne(m) kar volna (így I) az te udua-

. . egi akazto fat czinalni es tegedett 
?^ggjesfalua felőli, Apamatt Vasarheli felőli, az 
fezemet keőzebben (!) kelene fel akaztany [Mv; 

Un 2 9 ° ' 4 7 a ^ - 1695 : B e í ö v é n a z n a Ö k a P u n t a " 
t
 uk az régi kiss hámort balkéz felöl, mely el 
; agjon romolva [CsVh 116]. 1736 Az csatlón hátul 
•'z ur felől állott az csatlós, más felől, az asszony 
'elől az inas [MetTr 369]. 1759 : a ' második Ke-
eszt egy tőrsők tövű tserefiatal tövére nap nyugot 

*el<>ll vagyon vágva [Jedd MT; Told. 45/1]. 1779 : 
az utrizált erdőnek vicinussa Sz Márton felöli 
Í̂ JûH a Sz Mártoni feli eresztett erdő [Gyepes U; 
£al#t 93/10]. 1854 : az uttza felől az udvarház 
Milsß szegletéig Deszka kert van fedelestől [M. 
kÖblös SzD; Torma]. 
r<u 1 7 3 2 : F a r k a s Patakon tul Kőrösfő felöl 
L^arvásár K ; MNnyv IV, 171]. 1754 Pap Uttya 
p ?.1 [M.valkó K ; i.h.]. 1773 : Kaprontzában a 
^allag felöl [Egeres K ; i.h. 171]. 1813 : A’ Kertekbe 
*°bok felöl [Körösfő K ; MNnyv IV, 172]. — L. 

c E B H n 3 l ; M N n y v IV, 171 — 2. 
Szk : ~ lévß felőli. 1764 : az ár vizek idején a' 

^aros szabadoson nem folyhatott ki ütötte magát 
J g y jött ebbe az porondos hellyen innen Kört-
lX/4 a f e l 0 1 ' I e v ŏ á r k á b a [Vajdasztiván MT; 
, '46]. 1834 : a Szamos vizének a város felöl lévő 
gára rugó Lak-telkéhez törvénytelen tilalmas 

jaodokon, arra intéztetett Czövekelé,sekkel, ker-
ülések és vizmeritők állitása által hosszában ötven-

hat, szélességeben pedig hat ölet szaporított és fog-
b é a ' Szamos vizének a' város felőli lévő ár-

i b ó l [Dés; DLt 566/1837] * - való felőli. 
1577 
lele . agoston tamas keresztúr falwy eszt fe-

: mikoron az betfalui ökröket az szen eget-. UUAV1UU tXC> UCUttilU UA.X U&C L tXãj i3Ct\,XX tg^V" 
0 Patakanak kit pör högi patakanakis hinak ha 

t t -aZ timafalua felöl ualo felen talaltukbe hoz-
uk tiina faluara es az szokot bwntetes szerint meg 

DWntetvk [UszT]. 1592/1593 : egykor az viznek az 
Ieje zaggatnj kezde az zent Benedek* feleol való 

Mártott [Szásznyíres SzD; Ks. — "Dés tőszom-
szédjában]. 1644 : hiua el engem oculata reuisionak 
okaert Diosi hatarnak Tiborcza felel ualo for-
dulójára [Diós K ; JHbK XVIII]29. — "Elpusz-
tult, Kv-ral tőszomszédos települési. 1681 azon 
ben ualo őrokseghnek az Beres pataka felöli 
ualo belső reszeczkeje, marada Marko Barbara 
fiaczkaianak Istóknak [Homoródsztmárton U ; 
Borb. II]. 1735: vágjon egj Konyha, Cserefa 
ajtó felekkel ennek az udvar felöl való oldalán, egj 
kis ablak, kő ablak felekkel [Ötorda; J H b XI/9. 
55]. 1807 égyik féle a Nyilo kapu Sorkanak, vas 
kavával tartozkodik, a más ugy mint az Udvàr 
ház felől való kőtél Által kaptsolodik [Dés; Bet. 
6]. 1830 a Táblának a falu felől való oldalan 24., 
10 őlős lántzig mérve fel fele [Galponva Sz; 
Somb. II/ O Hu. 1640/1679 : Az Fias TÍio bali 
szanto főidnek a sz mihali falua felöl ualo fele 
(sz) [Bágyon TA; EHA]. 1663 : nierges felöl való 
liatarb(an) Nad Pataka nev (!) lielyb(en) (sz) 
[Kozmás Cs; EHA]. 1696/1766 Templom felöl 
való mezőben Nms Szerben (sz) [Sárfva Hsz; 
EHA]. 1726 az Cseres felőli való oldalb(an) (r) 
[Vajdasztiván MT; EHA] | az Arpásto felőli való 
falu végen az Porgolát kapu mellett [Szentmar-
gita SzD; Ks 14. XXXVII. 13]. 1737 Földecske 
van Völcsök felül való Forduloban is A :BŎlcsŎs 
uton [Szamosújlak Sz; Végr.]. 1754 Almás fe-
lől való forduló [Bábony K ; MNnyv IV, 172]. 
1797 : a ' Torda felől való Forduloba (sz) [Ajtón 
K ; EHA]. - L. még MNnyv IV, 171-2 . 

3* vkivel/vmivel kapcsolatban, vkire/vmire néz-
ve, vkire/vmire vonatkozólag; în legătură cu 
cineva/ceva, cu referire la cineva/ceva; jn betref-
fend, hinsichtlich. 1542 : Wram feleoles myndenth 
erth k. [Fog.; LevT I, 18 Petrus Orozy Zalay 
Jánoshoz, Poson m. ispánjához és Fog. vára urá-
hoz]. 1543 Az ezer forinth felöl nylwan wagyon 
the k., hog ely kewltliem wala Hawasaly waydahoz, 
hog zegeytene megli a my vrunk zabadulasat wele 
[Fog. ; LevT I, 23]. 1561 Az Ceh Mesterek felöl 
az mwy lián lottos legyen. Es annak Bwntetese 
felöl Articul 1 Az egyben gíwlesek felöl Articul 6 
[Kv; öCArt]. 1569 Dobay symon Boncy nvresy 
nemes embor ezt walla Twdom hogy az mely 
leweleky feloly botos bodysar Kys wasy Jánost 
Feyerwara hyta wala abwly my elotwunky megy 
bekele [Torda; Wass]. 1589 Thudom hogy Zabo 
Thamas megh Jeoűe az feiedekmteol kerte Ist-
vanfi Kelemen ha keonyorgeott volna az segeii 
varas mellett, dezka vitelnek le zallitasa feleol 
[Szu; UszT]. 1625 Keokenyes feleoll ez eleott 
megh felelteonk azt keressek fel [Agyagfva U 
i.h. 155a]. 1664 : Haller János ur(amm)al es az 
Aszonyal Haller Janosne Aszonyom(m)al eö Ngokal 

vagyon Contractusom azon Joszagnak el zalo-
gossitassa felől [Moha N K ; Ks N. 9]. 1684 
contraháltanak uolt kglmek precise az Kaszony 
Pal Uram magha tulaydon Kaszonszeki Imper-
falui eostől maradót kŭlsŏ és belső joszaga felöl 
[Impérfva Cs; BCs]. 1727: Az i t t való barom 
Pásztor Peter felől Írhatom Ngod(na)k hogj igen sok 
szenat gazol és veszteget el [Szemerja Hsz; Ap. 
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2 Bora Zsigmond Apor Péternéhez]. 1801 ins-
tálom hogy méltoztossék gondolni alapatam felöl, 
mivel igen sokot busulak magamba [Mv; SLt 17 
P. Horváth Terézsia atyjához]. — L. még LevT 
I, 17, 19. 

Szk: ~ való vkire/vmire vonatkozó. 1550 : a 
köles fold feloly walo leuely [Mányik SzD; BfR], 
1570 : Anna nehay Brassay Ambrwzne Mostan 
Mar Georgne Azt vallya hogy az Eléby vra eltebe 

az eo vra kerdezte Nagy Benedeket, Koma 
vra(m) mynt vagi Immár az haz feleol valo perben 
Syweges gergellyel [Kv; T J k III/2. 151]. 1592 k. 
En eszt tudo(m) hogy az Eòròkseg felöl valló osz-
tozás ellot ualla az kotes szytok es háborúság felól 
fl 6 ualla az kotel liog}' Egyk az massykot ne ru-
tolyak [UszT]. 1618 : Az Bathori András felől 
való hírt a ne vélje Nagyságod semminek [BTN 
132. — aTi. hogy Báthorit teszi meg a török fej-
nek, ha Bethlen Gábor át nem adja Jenő (a mai 
Arad m-i Borosjenő) várát] -fc deliberátumot tesz 
vmi ~ végzést hoz vmivel kapcsolatban/vmire 
vonatkozólag. 1694 A dohányzás felöli a ' melly 
deliberátumot tŏ t t a g(ener)alis Visitatio a' széki 
társaságb(an) hogy valaki azzal contumacit(er) 
él, deponaltassék confirmallya mind(en) társa-
ságunkra nézve a’ sz: G(ene)ralis [SzJk 284] 

megalkuszik vmi 1570 Azt Thwgya annak 
wtanna hogy Zyw András Alkwt megh valamynt 
az Trombitasnewal az haz feleol, De Nem Thwgya 
myt fyzetet neky [Kv; T J k III/2. 5]. 1684: mi 
igj alkutok megh eŏ kiket az Sepsi széki Uzoni es 
Fejer vármegyei Arapataki Udvarházak es alioz 
tartózandó akar hun levő joszágok felöli [Uzon 
Hsz; BLt 4] •)(• megegyezik vmi ~ megegyezik 
vmire nézve. 1676 ö kglme meg egyezet, es 
kŏ tŏ t volt egy Test-vér Leány Ágh, Attyafja-
jual, es azok maradekiual, illethető Jauok(na)k, es 
Joszagoknak megh osztása felöl [Marossztgyörgy 
MT; Bál. 55] végez vmi 1570 Veseleny 
Myklos zalagos haza feleol varoswl eo kegek Igh 
vegezet, hogy az Varas zamara kezhez vegyek 
Az hazat [Kv; TanJk V/3. 4a]. 1628 Az fel sze-
gezet, Kárpitok, es Kepek feleöl igy vegesztwnk 
hogy az megh El Éppel Janosne Aszszonio(in) . 
inaradgianak fen az falon [Kv; RDL I. 137] 
•H- végezést tesz vmi ~. 1577 : Thowábba ezen 
keppen Szekelsegbely Joszágok feleollys teonek 
Illyen vegezest es rendelest my eleottwnka [Uzon 
Hsz; BLt 7. — aKöv. a végzés]. 1600 Bodoni 
Marthon es Bodoni Janoss vraimek mi eleot-
teönk keozeonsiges Akaratból teonek Illyen ve-
gezest Az w megh holt] Attjokfianak Bodoni 
Georginek Jozaganak megh ozlasa feleolla [M.köb-
lös SzD; Ks 90. — aKöv. a végzés]. 

mia t t ; din pricina/cauza, pentru; wegen. 
1570 : Zas János es Borbelj lazlo veszekednek volt 
az keoz dolga feleol [Kv; T J k III/2. 162]. 1581 
Megh ertettek eo kegmek varassul Az panazt a ky 
essyk mindenfelől az kapunallo drabantokra feo-
keppe(n) A.z Reggely fel ne(m) keles felól [Kv 
TanJk V/3. 244a]. 1602/1603 Ennek penigh na-
giub bizonsagara egez faluiul attuk peczetes leue-
lűnket, hogj senkj az felniül megh irt es neuezet 

Ferencz kouacziot, es holta utannis felesegit gyer-
mekit ez felől az széna Ret t felől megh ne hábo-
ríthassa sőtt, inkab ha valakj kereskednekis egez 

faluiul otalmazni akariuk [Vaja MT; Tŏwsj-
1688 : Az az rosz Komjáczegi István embertelen-
kedett a ház felől velem [TT 1889. 518 SzZsN]. 

5. vkitől; din parte a cuiva; von (mir, dir^-' 
aus . . . 1608 Attam az Desy Teörpeny 
Somkuthy hat tar keözeöt egj darab irtouW 
zigetet en feleöllem es maradekim feleöl eöreoK-
ke bekesseghes vrasagaba bírhassa mintt saya -
t iat es maradekys bírhassak ezen l e u e l e m n e k

 ere" 
yeuell [Szentbenedek SzD; Ks 26. VII. 4. -
aSzekerestörpényi]. 

6. átv vmiben; ín de ; an. Szk : kételkedik vm ~ 
kételkedik vmiben; a îndoi de ceva; zweifeln a 

etw. 1592 Egi fel hordo kazat veűenk mi ketten 
Moldouai Georgiteol, mikoron k e t e l k e d n e n k 
kazaknak Zama feleol, miért hogi ket zaz gianafl 
a t ta vala minekwnk fel bontuk az altalago 
[Kv; T j k V/l. 203] * megfogyatkozik vm% * 
megfogyatkozik vmiben ; a se împuţina/micşor^ 
sich verringern. 1663 Akaram Vram k e g d e t t -
dosittani az my keppen kegd köztünk hadţa 
az kegd johait mostan Vram igény megh fogiat*0 

tanak az széna felöl [Szárhegy Cs; Ks 41. H]« 
7. átv vmire; a încheia un tîrg/o afacere; eine 

Handel abschließen. Szk : árut szakaszt vmi ~ 
sárt köt vmire. 1630 az mely nap Szigjarto is -
ua(n) áldomást i jut az haz feleöl Eotueős Ferefl-
czel, ugja(n) azon nap szakasztottunk arat Ja® 
Deák Urammal az haz hely felöl [Mv; MvLt Z^-
207a] megárul vmi ~ megalkuszik vkivel * 
mire ; a ajunge la înţelegere cu cineva cu privire 
ceva; übereinkommen mit jm um etw. ^ 
Twgya azt Zyw János megh arwlt volt az 
fĕlel Trombitasnewal, és 25 fl mégis adot volt neKJ 
Benne [Kv ; TJk III/2]. o9 ŝ 

8. mellől; de lîngă, de la ; von . (her). 
midőn megh ebed felöl fel nem költünk volna ••• 
Debreczeni András Ur(am) elöukb(e) iöven eo 
kgk altal p(rae)sentala Incedi Mihály Ur(affl)nW* 
egy quietantiaiat [Kv; RDL I. 161]. •állal 9. felel vkijvmi ~ felelősséget/kezességet vt 
vkiért/vmiért; a garanta/răspunde pentru c í n e ^ 
ceva; bürgen für jn/eine Sache. 1570: k® 
Keoreh András megh veotte az Darab zeolew^ 
Heok peterthwl, Eokis o t th voltak az Áldomás 
Mellet Es azt Montha hogy zabad Ereksege 
ad neky Heok peter feleltis Minden Banthok feleo 
[Kv; TJk III/2. 207]. 1589 Az J monda hogy 
miel hogy felelt felessege feleol szembe(n) 
tartozik allatny [Homoródsztmárton U ; 1J' 
1629 megh mondottuk mi e ö k e g j e l m e k ( n e ) * 
hogy my az marha feleöl nem felelhetwnk s ®eűl 

felelünk [Mv; MvLt 290. 149b]. 1793 az Asszony 
eö Nga felöl nem felelek a mivolta özvegyen 
dott, hogy szokott kegyességétől viseltetve con-
ventsiotskátis nem adott nékie, de ebben bizony0 

nem vagyok [Kémer Sz; TKhf 13/34]. 

felöl2 vmin fölül/vmi fölött lévő helyr^ 
vmi felettről; de deasupra ; von oben . . • he ' 
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1W7 Padocz Istuan mondotta az felesegenek 
Felesegh ngj czelekedgjel hogj el ne ve-

sszük ezt az hitua(n) hazat az fejünk felül [Mv ; 
M vU 291. 112b]. 1782: Mi egész Városostol Bányá-
i k vagyunk a Főid alol ki hordott kőnek 
^ívelésére Tüz, s Consequenter Fa kívántatik, de 
^dőn a mi Mlgs Földes Uraink tollünk minden 
í^döket el vettenek, el vették azzal edgyütt az mi 
e elmünk(ne)k modgyát is, ha azért sem a Főid 
aţţ>], sem a Föld felől nem élhetünka el kelletik a 
Ragról, pusztulnunk [Torockó; TLev. 4/6. 5b. 
s^az sem mint bányászok, sem mint földműve-

még felül al. 

leldle l . vki felé eső/lévő oldalon; dinspre cine-
din partea cuiva; in der Richtung von jm 

jü£gend). Szk: ~ való. 1604 : Tudom hogy gheód-
eos pataka feleòllúnk való hatara Leóuetenek®, 
e az medúe verem leoúetej birodalom [Abásfva 

löli "“ & L ö v é t e u3- 7 8 3 4 : a viz . . . a ' fe-
oilem való partot . . kemény kõvettsel boritot-
2 [Dés; DLt 566/1837]. 

u ' róla; despre cineva; von jm, über jn. 1542: 
k. nem ir azonnywmnak felőlem, nem thw-

01 minth lezen ennekem az k. hazaban walo 
^egmaradasom [Fog.; LevT I, 17 Petrus Orozy 

Jánoshoz, Pozsony m. ispánjához és Fog. 
u r ához]. 1571 Eo k. varoswl mykeppen 

vti Megh Beochwltek, azonkeppen hálálok 
J-ŭanis Jo akaratai Emlekeznek feleolek [Kv; 
aujk V/3. 44a]. 1601 Zilagy Peter Kajanthay 

le es Zjndy Istwan Tiborczy valljak, Ez fogoly 
sem regen esmerjeok kichinsegeteol fogwa, de 
ho - n e m e o g ° n o z fajtalan eletet nem láttunk 
korZa^a S e Pe nigh az eotchyehez, hanem minden-
r e * Jámbor hirt Newet hallottunk feleolleok 
Cnd t J k V I ' L 7 6 7 7 B a r c z a hergelne . . . 

u ta az vranak vgy gondolkodgial feleol-
az a z m i ennekem vagio(n) ne(m) tollio(m) 
d o t * * 0 ^ hanem Gyergyteola soha el nem szaka-
j t ó ? e t e t e d ; M v L t 2 9 ° ' 2 8 a ' ~ "A s z e r e " 
haz . 1776 : en bizony meg vallom, soha anyi 
14*8: fondor ket szin tőkeletlen embereket nem 
l aĂ? n^int nimeljek közöttünk vadnak fe-
pçj?ns oljan hazugsagot irtak, az Guberniumnak 

hogy ugy tartod magadot, mint ha ős gyű-
Par királljnéja volnál Haromszeknek, es nem en 

H áromszéken hanem te [Ap. 2 Apor 
^ feleségéhez]. 7747 ha . . valaki Házat . . . 
fT7\ épiteni hirt tévén felőlek . . . épületre való 

is vághatnak [Nagyida K ; Told. 27]. 1797 
í î<*-?m m i r o s z s z a t nem hallottam felőlük [Sszgy ; 

Siko János (38) vall.]. 1820 : a ' Báróné azt 
Y^eite felőliem. hogy egy bársony Sapkáját a' 
Â a i í r j é n e k el loptam volna [Aranyosrákos 
S^JIIb 48 Bárdutz Moses (31) ns vall.]. 

l̂ L .5 ^ékezetet tesz ~ végrendeletben megem-
j e«ik vkiről. 1625: En nem tudom hogj ados 

f
u°lna Benczeŏ Peter Istuan Deaknak testa-

W f b a s e m halottam hogy Is tuan Deák emle-
Ü s ? ^ t e ò t u o l n a feleölle [Homoródalmás U ; 

1 131b] * halált Ítél halálra ítél vkit. 1610 : 

azt varom feleolle adiudicaltatnj, ha halait itel 
feleolle az teòrúenj azt varom [i.h. 30]. 

3. vele kapcsolatban, rá/vkire vonatkozólag; 
în legătură cu cineva, cu privire la cineva; jn 
betreffend. 1570 : Jwlia Zabo Gergelne vallja, 
hogy Ew semy Latot dolgot Nem Thwd Mondany, 
hallót sok semmyre kelleo dolgot feleolek feddete 
Mindenyketa róla de Nem fogattak [Kv; TJk 
III/2. 36. — aTi. Zabo Janosnet és Eotthues 
vagy Trombitás Demetert], 7603 Engem meg 
kellet wolna felöle talalnod [UszT 17/68]. 1635 : 
Tóruentis igire Felólle ad octavu(m) Diem [Bece 
AF; Told. la/II]. 1687 : A Kállyáni és Kidéi 
unitárius Papok a' Földvári és Szamos újvári 
Ecclesiákat invadàltàk, és copulalta(na)k, a' 
Pŭspŏkeket kell requiralni felöllek [SzJk217]. 
1752: láttam Róza Nyikulát ott le.seskedni 
Kotyécz Marinkánál az Sŭ tŏ kemenczénél és 
roszsz jelt tapasztaltam felöllek, de én után-
nak nem vig3'áztam [Abrudfva/Abrudbánya; 
Ks]. 1761 maga az Incta sem tagadgya 
hogy a katona mellé feküt hanem egyéb 
Consequentiakat tagad, de ugyantsak katonakkal 
való Conversatio s a melléje fekŭvés oly gyanossa 
tette hogy a tŏb rosz is praesumaltathatik felŏlle 
[Torda; TJk V. 41]. - L. még ETA II , 33. 

Szk: deliberál ~ végzést hoz vele kapcsolat-
ban. 1614/1616 azon parancsolatot be viven, 
az Varmegye szekire az Varmegyeis igy delibe-
rala felőle, hogy adgyak az Praedicatofr fizetését 
[Kolozs; RDL I. 100]. 1699 azon Fundusbol 
celebrallyanak eo kglmek reális divisiot, ollyat 
hogy kinek kinek rata portiojat mutassak ki, 
mellyet peragalvan az nemes Szek deliberál fe-
lŏlle [Zalán Hsz; Borb. II] információt tehet ~ 
véleményt mondhat vele kapcsolatban. 1699 
Kapikia Bőer Sigmond igjekezzék ugj azo t 
való paebendávalis élni, hogj mind az mi Méltó-
ságunkat, megh ne sércze, Asztalat beczŭlettel 
tarcza, hogj látva(n) az idege(n) nemzetis tehes-
senek diczeretes infonnatiot felőlle [Törzs, fej-i 
instr.] & megalkuszik ~. 1597 Sententia 
Az merth pedigh az nyomodasert wis kar t keöúet 
az Actr(ix)o(n), azis megh lehetne hogy megh ne(m) 
elegitettek es engezteltek de mind az altal min-
denik fel tyrje el eddigh való karat, az Vtan 
Alkúdgyanak megh felőlle [UszT 12/38] végez 
~ végzést hoz vele kapcsolatban. 1579 Meg 
ertettek eo kegmek egez warasul az sokadalom 
felól vala zawat Byro vramnak wegeztek eo keg-
mek hogy az le tetei felól es az kantor sokadahnok 
felòl való lewelet eo kegme Byro vram kerestesse 
megh es e Ieowe gywlesre hozza fel eo kegme, 
Akor eo akar kegmek wegezny felólle fKv ; Tan Jk 
V/3. 191a]. 1604 az mostany bé gyewytesen eo 
kegielmek varasűl vonás igazitokat rendėhenek, 
hogy azért Job modgyawal az vonassnak igazyta-
sa veghez mehessen igy vegeztenek eó kegek feleolle, 
hogy az kewlseo megh egett fel hagiott haz helyeket 
vonasra ne vessék [Kv ; i.h. 465] végeztetik ~ 
határozat/végzés hozatik vele kapcsolatban. 1157 
Egy Pal Ersok nevü bestelen személy jnár 
sok versben találtatván kurvaságb(an), es azon 
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gonosz tselekedetiért mégis korbátsoltatván, 's 
a ' városbol ki igazitatván végeztetett felőle, hogy 
ha többször a' Városban redealna, Hóhér által 
elimináltassék [Kv; T J k XVI/8. 350]. 

4. mia t t a ; din cauza/pricina; wegen. 1568 
Ezt tudo(m) hogy ez ket felnek Eosokrol mara-
dó th az • orokseg, perlettek felőle, de meg békél-
ték az vtań [Kv; T J k I I I / l . 'l80]. 1579: Azért 
Vrunktol es Attiank fiaitól felelünk, hog senki . . . 
meg nem liaborittia felòlle kiròl eg Viche 
Ispanal es szolga Biroúal Igazat vehessen [Kémer 
Sz; BfN XVI/38]. 1622 (A) ket Jobagiert cze-
fej Benedek Vra(m) Zalanczi Istuanne azonjomat 
Thury Margit azzont perlenys kezte uolt, es pro-
cessúsbań uolt feléóllek [Mihályfalva N K ; J H b 
LXVI/11]. 1682 szabadoson korcsomaroltatot 
. ., senki ez ideigh nem ellenzette felőlle [Kibéd 
MT; DLev. 5]. 1717 Protestalánk minyájon 
felőlle [Mezősályi TA; Berz. 18]. 1733 azt penigh 
tudom hogy Virgolodtak kotzodtak felőlle* [Kő-
rispatak U Pf Szederjesi János (60) pp vall. 
ftFöldbirtokra von.]. 

5. átv r á ; pe ; auf. Szk: gyanakodik ~ a bănui 
pe cineva, a avea bănuieli ín privinţa cuiva; auf 
jn/etw. Verdacht habén. 1573 Molnár Marton 
Azt vallia hogi Idezte volt eotet Beh az Benedek 
Telmanne ez ely Mwlt Ideokben, myert hogi 
Eo zolt volt es gianakodot feleole valamy ely 
vezet hat falka fonalarol pert Inditot volt vele 
az azzony [Kv; T J k III/3. 212] * gyanúba esik 
~ gyanakodik r á ; a bănui/suspecta pe cineva; 
auf jn/etw. Verdacht habén. 1745: akkor min-
gyàrt Gyanoban estem felőliek hogy nem jo 
emberek, mint hogy enis gyalog ember lévén az 
utbol el tértek és hogy velem szemben az útban 
nem merte(ne)k jönni hanem távol el kerültenek 
[Bálványos váralj a SzD; Ks]. 

(». számára; pen t ru ; für 1592 meg wagjon 
Irúan Az verbeoczy es lazlo király elseö decreto-
ma?iak 54. rezebenis vgjan Azt magjarazza az 
mely penat varok felőled | Az penig az elseozeŏry 
propositiomban proponaltam mostis azon fellywl 
meg Ir t terheket keúanom meg az teöruentòl 
felőlied:- mer t en ezekben ártatlan vagyok [UszT]. 

7. töle (ugyan) ; din partea cuiva, în ce priveşte 
pe cineva-; von mir, dir(aus), meinet/deunetwe-
gen . 1608: Attam az Desy Teörpeny* 
es Somküthy hat ta r keözeöt egj darab irtouany 
zigetet en feleöllem es maradekim feleöl 
eöreökke bėkesseghes vrasagaba birhassa mintt 
savattiät es maradekys bírhassak ezen leuelemnek 
ereyeud [Széntbenedek SzD; Ks 26. VII. 4. -
aSzekerestöfpériyi]. 1690: semmi megh térésre 
valo alkalmatossagot nem remelhetűnk felűlle 
[Dés; Jk] . 

8. felei' -felelősséget/kezességet vállal érte ; 
a răspunde/gáranta pentru ceva; bürgen für 
jn/eiúe Sache. 1568 : szász Benedek fassus 
est, Ezt hallótta(m) hogy monta, Czyehy Balint-
netol, 'hogy monta Veres tamasnenak, ne haych 
(I) áz gyermek Eleybe az Tehent, mert ha el vesz, 
nem felelek feleöle [Kv; T J k I I I / l . 224]. 1591 
u. : Thudom hogy az santasagh búneuel véve el 

az louat So(fal)ui Ferench, Zente Istua(n) ne(m) 
felelt feleólle, erkeólches vol<ta> feleól sem felei1' 
merth Akkor ne(m) kerdettek [Bogárfalva u. 
UszT]. 1672 ez I megh mondotta az Cajg* 
nyok(na)k kik az Cserében interessatusok volt 
az Lónak nyavalyássághát, mind penigh jjog. 
nem felelt felőUe [Kv; T J k VIII/11. 172]. 77iu-
hallottam fŭleimel mikor Sibon kialtatták. a 
Veselenyi Ur(am) Tisztej a Sokadalomb(an), i w 
akár k j jobágya menyen kezek alá Közép pz 

(no)k Va(rme)gyéb(en) felel(ne)k felőlle esi « & 
adgják [Balázsháza Sz ; Born. VIII. 2 KorD ' 
Demián (40) jb vall.]. h l 

Ha. 1820: felőliek [M.zsombor K ; Somo-J; 
felölel 1. felnyalábol/emel; a ndka/W®?; 

aufheben/raffen. 1800 Rener János kalapos 
gény, 29 éves Provincialista így va* eset 
az Aszszony mingyárt le esék a ' miheût le 
Portenstein az Ura néki fu t a s fel öleié [Kvh; 

2. felhasznál; a se folosi (de); in A n* ? "t0\ 
nehmen. 1852 A’ Kolosvárt fel álítando T 
képezde felsegéllésére az egész Eklába ? J 1 . ^ 
u ta t modot felölelni szoros kötelességünk [M-
K ; RAk 50]. ^ 

3. perbe bevon; a include (ín proces); l T j^rt 
Prozeß) einbeziehen. 1843 : minden oljan J fej 

perelnék minden régi birtakok 
vágynák őlőlve [Mv; Ks 94 Vegyes i f j - htu0g 

felőli vmi felől való; dinspre; aus der ^ löili 
von . . . , von her. 1843 : A’ M. Hildák ^ 
Malomnál az anya gát egy darab helyt bon ^ 
maradván [Magyaró MT; LLt - ,ápoſ' 
MT]. 1851 A' gát felőli oldala a ' zsilip és 
tartónak együtt véve 16 öl a malom „ 
oldala a’ zsilip és zápor tartónak 1 9 -rété*0 

szín hegy felőli végében van egy kis sz* 
ház [Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. , bafl 

Hn. 1843 A' Száraz vám felöli 
[Marosújvár A F ; EHAJ. 1851 a ' Bugiy t A ; 
Bányabük felőli része [Pusztasztmárton 
EHA]. 1864 Ujfalú felöli forduló [M.vaiK 

MNnyv IV, 172]. 
félölnyl 1. félöles, fél ölet kitevő; de o 3 ^ 

tate de s t înjen; eine halbe Klafter (g r0^ meg 
lang). 1757 : A Koronkai felső Utza hogjégyeH» 
igazittathassék, és oly Seppedétt Sáros ne A & ^ t 
a minémű mostan í té l te tet t hellyesnek, { 
felől a ' széllein ásattassék egy ölni, v a g y ^ 
két singnyi Szélességű, fél ölnyi Mélységu 

és Sántz [Koronka M T ; EHA]. , stîU' 
2. fél ölet k i tevően; o j u m ă t a t e 0 

jen; eine halbe Klaf te r (ausmachend). itet-
az udvarház . . . falai kőből, és Téglából r ^ 
tek zsendelly fedél alá . . . a zsendelly lei-
Párkány egy darabatska hellyt RepaJ"a\:;efl ^ 
ván, valamint az Ut tza felőlis egy J W 
ölnyire le hullatt a Párkány [Ördöngösiuzc^^e 
örmMúz. 1]. 1825 : az Ut fel ázván tei p í / t 
bé vág a Szekér vagy békotort (így 0 l u c ' 
748]. 

n t f 1 

felölt magára vesz; a îmbrăca; anzíehen. ^ 
Az uraknak, első főrendeknek az pomp» 
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öientéjek hosszú volt . . . az két ú j ja úgy fityegett 
az földig Mikor ri tkán felölötték (l)a

f az 
uJjáa való posztó összeránczolódott, ránczolva 
állott az karjokon [MetTr 3 5 0 - 1 . - 'Saj tó-
dba felöltötték h.]. 1759 : Ér tem azt is, hogy alá-
való embernek tartatott , akinek szárközépig s 
alább is érő hosszú deák-tóga forma mentéje 
nem volt. Még a cancellisták közül is sokan visel-
ték. Annak felette minden nap dolmányt öltöttek 
fel s arra öveket kötöttek [Ret tE 89]. 7827 
az ujjakat nem felöltvea [DLt 1261 nvomt. k l . 

aTi. viselték]. 

felöltetlen fel nem véve ; neîmbrăcat; nicht an-
gezogen. 1665/1754 : Ha valamely Legény a ' B. 
Társaságnak bé-gyűlésekor mentéje fel-őltetlen, 
dolmányban, sarkantyúval, tsákányal, baltával, 
vagy akárminémű fegyverrel (így !) büntetése két 
h*ti bér [Kv; AsztCArt. 13]. 

feföltöz ätv felölt, magára ölt/vesz ; a se îmbrăca; 
a&nehiuen. 1753 : nem testalhatta azokotis ha 
£ûket õ nga valamely ŏs : vagy edes Attjatol 
keresett jószággal csereit, mert azokis az ŏs jo-
®2ag(na)k természetét ŏltŏzték fel [Harasztos TA; 
K s 14. XLIIb]. 1797 Édes kedves Feleségemi 

enis reinenykedem az Isten nevébén hogy 
egyetlen egy Fiához 's Gyermekéhez tégyen le 
"miden neheséget s őltőze fel hozzája való igaz 
^nyai szeretetet, s ne hidje a sok roszsz Emberek 
szavat, hanem Dolgait minden Indulat nélkült 
?des Anyai szemmel nézze [Héderfája K K ; IB. 

gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 1812 : Mint hogy 
előre minden tselédimet a ' jo Grofnea ki kergette, 
jŭezitláb ingbe lábravalóban mezitláb felkelék, 
tsizmámat és köntösömöt bé hozom és fel öltö-
zöm [Héderfája KK ; IB. Gr. I . Bethlen Sámuel 
nyü. - «A n y i l tevő felesége]. 

Az utolsó arlalćk a fog. bizonytalan volta miatt a felöltözik 
afc is tartozhatik. 

felöltözhetik ruhát magára ölthet/vehet; a se 
Putea îmbrăca; sich anziehen können. 1716 : már 

sem őltezhetet [Nagyida K ; Told. 22]. 

, 'elöltözik 1. ruliát ölt/vesz magára ; a se îmbrăca; 
si„ch anziehen. 1629 Latam hogy fel lobbana az 

•. az vramat fel keoltem, az megh fel eol-
10?ek h a t i m m a r mindenűt egh [Kv ; T J k VII/3. 
Aü5], 163Q a z Hadnagy Inassa Mihók ezzel az 
*°golj Leannial hat oth fekeznek volt es az Inas 
el vgorua(n) az Inaba esik az nagyraga es az 

^eanis fel eolteozek [Mv; MvLt 290. 197a]. 1736 : 
visszajövet, az hol menet felöltözött az páter, 
ott megint levetkezett és az kereszt zászlóit is 
^eresztették [MetTr 435]. 1784: beteges lévén 
el sem öltözött hanem tsak egy gagyába lebecs-

kedet [Malomfva U ; Pf Fr. Lakatos (56) vall.]. 
''91: ment a ' Csűrbe, hol fekŭdet t vala, s öltö-
t t fel [Méra K ; RKA]. 1802 : fel kelék fel öl-
ţözéin és ell menék a polgárni [Oltszem Hsz; 
*ogáts 9]. - L. még MetTr 407; Re t tE 260, 304. 

kísértetnek 1787 Georgius Kalotsai 
Mües Infanterist, Annor 64 . . . fatetur . . . ètza-

kának idején kisirtetnek sokszor fel öltözött és 
ugy ijezgette Néhai Testvér Húgát Csiga Ágnest 
[Cófva Hsz ; HSzjP]. 

Sz. 1780: Hallottam aztis . . . hogy midőn 
a Lakadalmak volt oly fényesen fel volt a Cserei 
felesége öltözve gyöngyökkel és tzifra köntösök-
kel mint a Páva annyira hogy ugyan ragyogott 
a ház fényes öltözetitől [BK Sig. Kun (20) lib. 
vall.]. 

2. (egyenruhába) beöltözik; a se îmbrăca (în 
uniformă); sich einkleiden, (Uniform) anziehen. 
1869 Az oskolábol sokan kérelmeztek, de még 
eddig csak ket tő t a kik fel is vannak öltözve 
és engem visitáltak meg a többit ezután fogják 
felfílni (!) [Kv; Pf „Pálff i Károly mp leendő 
baka" aláírással]. 

3. kb. felszerelkezik; a se echipa; sich aufrüs-
ten. 1584 : Ilona Azzony ferenczy Istuanne val-
lia mikor az Attia meg holt minden hazy 
Ezkeozel beouelkeodeot es fel volt eolteozue 
[Kv; T J k IV/1. 229]. 1597 Borbély Imre szol-
galo Leánnyá Anna vallya: Ohn zerza(m)-
inal és egyebkentis eleg szepe(n) vala fel öltezúe 
az liaz [Kv; T J k V/l . 121]. 

felöltöződik felöltözik, ruhát magára ölt/vesz; a 
se îmbrăca; sich anziehen/bekleiden. 1672: estve 
le vetkeződek s le fekűvek, reggelis onnét kele 
fel az hova estve fekűt vala s ugj eoltőződek 
fel [Septér K ; BfR]. 

felöltöztet 1. vkire ruháit ráadja; a îmbrăca pe ci-
neva; anziehen/kleiden/kleiden. 1736: Megvirradván 
penig, mikor gondolta az nyoszolyóasszony, hogy 
az u j házasok felköltek, bement, az u j menyecs-
két felöltöztette abban az öltözetben az melyeket 

az vőlegény küldett ajándékban Felöl-
töztetvén, legelsőben az férjinek megmutatta 
[MetTr 389]. 1752 : mikoron ki köl t a förŏdŏbŏ l 

engemet szolitot hogy fel öltöztessem [Al-
torja Hsz; HSzjP Provida Margaréta Romány 
(20) vall.]. 1795 : igen kedvére járó gyermek vólt 
. . . tsak nem mindenkoron erőszakoson lehetett 
őtet felöltöztetnünk; de mihelyt minket valahová 
el leshetett ( l ) ; azonnal Betyároskodni kezdett, 
s gykorta egész napestig-is fel öltöztetni nem tud-
ták [Mv; Told. 47]. 1818 I f jabb Hegyessi Elek 
az ejtzakai korhelség és erkŏltstelenség gyakorlá-
sában annyira el lévén áradva, hogy Cseléd-
jeit medvének és egyéb maszkájának fel öltöz-
tet te és az ut tzán és a ' kortsomákon tántzoltat ta 
[Vajdasztiván MT; TLt Praes ir. 321 Budai 
István alispán nyil.]. 

2. halottat öltöztet; a îmbrăca un mor t ; den 
Toten ankleiden. 1574 halala vtan Mykor fely 
eoltteztetnek az ket chonva (!) az agckais Mind 
Eowig kek volt [Kv TJk III/3. 386J. 1593: 
Jlona Rosnai Andrasne vallia. Mikor az Inast 
fel eolteztetik ot t valek [Kv; T J k V/l . 404]. 
1630 mikor megh holt vala az Menieczke, en 
Mosogata(m) megh s ugj ölteözteök fel [Mv; 
MvLt 290. 220a]. 1653 A székelyek a testet i& 
oda vivék. és megmosogatván szépen-, eda varrák 
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a fejét a derekához; és felöltöztetvén cardinalis 
ruhába és süvegbe, eltemeték a nyavalyás 
papot a a fejérvári templomba [ETA I, 53 NSz. 
— 31599-ben a bíborosból fejedelemmé választott 
B áthory Andrást]. 

3. (katonának) beöltöztet; o îmbrăca pe cineva 
ca mili tar; als Sóidat ankleiden. 1741 mikor 
Táborozásnak ideje volt Borsa Máthé Uram fel 
ŏlteztette poszto gúnyában Marosán Jánost Lovat 
f egj vert adott néki [Faragó F ; Told. 44a]. 

4. 1736 (A temetéskor) egy jámbor lovat 
öltöztettek fel földig tiszta fekete bakacsinba 
[MetTr 407]. 

felöltöztetett felszerelt; echipat; ausgerüstet/ges-
tat tet . 1736 (A temetésen) az szin mellé vitte-
nek aranyas, ezüst, köves, szerszámos, boncsokos, 
tollas, bőrökkel, czafrangokkal felöltöztetett 
uri paripákot ., azok ott kapáltak s visítottak 
| Az török síposok és trombitások után mentenek 
az urak hintái, azután ment az község, az község 
utan két-két ember czifrán felöltöztetett pari-
pákot [MetTr 407, 409-10] . - L. még i.h. 347. 

felöltöztetik a fi îmbrăcat; angekleidet werden. 
1854 Az Emberek sok bolondot szoktak el kö-
vetni, de annál bolondabbat alig lehet, mint a 
költséges temetés légyen fenyőfa koporso 
fejeren hagyva, s valami leg hitványabb féle 
fekete bakatsinnal bé terítve öltöztessem fel akár 
liammuszin tamisz schlaffrokba, akar leg hitvá-
nyabb kŏntŏsseim közül valamelyikbe hajadon 
fòvel [Kv; Végr. H. Szentpály Elek végr.]. 

felönt (gabonát a garatba) ön t ; a túrna (gră-
unţe în coşul morii) ; (Korn) aufschütten. 1573 
Jósa Molnár Azt vallia hogi tawaly Niarba hogi 
Eo Molnár volna Az Espotaly Molnaba, Az telman 
Benedekne zorgalmaztatia volt hogi egi Neged 
Bwzaiat meg hadna Eorleni, eo Mongia volt hogi 
ne(m) lehet mert vasot az keo vegre hogi ely 
vntatia Mond neky am eosd (!) fely | Demeter 
Molnár Inas azt vallia hogy Eyel volt az hogi 
az filep Janosne fely akar volt Eotteny az garatba, 
De az leány Nem ha t ta hane(m) Bwzastwl ely tazi-
to t ta az keo melle eszet | meg kerdette mellyk garat-
ra Eoszem (!) fely, Mond az Molnár akar Melykre 
fely Eotthech (!) [Kv; T J K III/3. 213, 293]. 
1639 : monda Giŏrgjs hogj talam megh it sincz 
az buzad s mégis fel akarsz eönteni [Mv; MvLt 
291. 205a]. 1642 szaladomat öntöttem voltt 
fel az garatban, elrontotta az garatott [HSzj 
garat al.]. 1739 en ugy halatam az nap az Malom-
ban magatul Fazakas Gabortul, hogy eŏ a Molnárai 
ketten, mentenek a Malomb(a) őrőlni s mind a 
ketten Sietenek hogy melyik őnthessen hamaréb 
fel az M. Ur Vass Dániel kővire mégis eléb öntőt 
fel Fazakas Gabòr [Cege SzD; Wass. Fogarosi 
István (48) vall.]. 1765 Midőn osztán az 
két vékánnyi Gabonáját jä r ta volna az malom, 
mellette álván már akkor az Garat (na) k . . . 
ö Nga, Opris al(ia)s Bugnár Patru Záhi Jobbágy 
Udvari Birájais a végre hogy az Aszszonya ö 
Nga . . . gabonáját az után, fel öntse mihelyen 

azt le járja, ki öntet t fel ujjabbanis P° t en . .. 
valami búzát azon első potentiarius emberfaj 
búzájára ? [Záh TA ; Mk V. VII/19 vk]. 
az alperes molnár. a felperes t ö r ö k b i i z á j a t 

maga, a molnár öntöt te fel [F.rákos U; &S z r 

258]. 

felönthet (gabonát xxialomgaratba) 
putea túrna (grăunţe în coşul morii); 
aufschütten können. 1573 Katws Zabo petê & 
leania Azt vallia hogi la t ta az Igartone 
egi eytel Bort hozot az Molnarnak, Es hogi ne*, 
at ta meg kerdette mellyk garatra Eoszem U 
fely, Mond az Molnár akar Melykre fely Eottbeci 
( I) [Kv; T J k III/3. 293]. 1739 mind a ketten 
Sietenek hogy melyik őnthessen hamaréb *el 

M. Ur Vass Dániel kővire [Cege SzD; Wass. -
A teljesebb szöv. felönt al.]. 1765 Midőn k e -
rítette volna hogy merné ki az fel öntett o 
záját az garatból, ki merteé, hogy az biro fel j 
hesse . . gabonáját, — vagy pedig rutul szid 
motskolni kezdette mingyárášt Patrut ? [ 
TA; Mk V. VII/19 vk]. 

felöntött (malomgaratba) öu J t t ; turnat 
coşul morii); (in dem Mühlkasten) aufgeschutte • 
1765 Midőn kénszeritette volna . . hogy 
ki az fel öntet t búzáját az garatból, ki merteé 
[Záh TA; Mk V. VII/1^9 vk. - A teljesebb ' 

felönthet al.] \ fel önte t te Urszuj az egy , 
búzát az Patru hire nélkiilt az Garatban, az n<> 
Patru is fel akart volna önteni, s osztán mondo 
volna Péter Urszuj (na) k haragoson hogy 
ki mingyárt az fel önte t t búzáját az kasból Lu0,' 
i.h. Gramma Stéphán (52) jb vall.]. 

felöregedik felnő/nevekedik; a creşte 
aufwachsen. 1570 Kwtas Jsthwan Ezt v a i ^ 
Thwgya Azt hogy Markos Ambrws AntalnaK j 
Atthia megh holt volna Ez Markos A® 
volt érebyk (!) germeke az Theoby Approk vo1 ' 
es ez Anthal Tliartotta Eoket, Mykor annera 
eregettek volna, Aztis La t ta hogy A n t a l n í f i i e t 
Eochey Magoknak kereskettek ky Barom 
kv penigh lo haytassal, chyak kogi Thart:o 
oda Antalhoz mynt atthiokfiához [Kv; ? J k l i l l"É 

137]. 
bil 

félörökséges féltelkes; cu jumătate de && ^ 
moştenit; mit halbem Erbgut . 1681 minden . 
ghész őrőkseges háznép egi egi folt fonalat i sw . 
tartozik . . . az eghész hunyadi J o s z a S h ^ z i k 
az fel őrőkseges ház nép penigh fel foltal tart 
fenni | Minden egész őrökséges ház nép egx * 
fót fonalatis tartozik fonatni, hasonló 
az fel őrőkseges gazdais ugya(n) annyit; 
szükségére [Vh; Vhtf 8 2 - 3 . 201]. 

felőröl megőröl; a măc ina ; mahlen. 7757 - ^ 
vénás porondat Lovakkal Stompakhaz hajtyâ*' 
fel őrlik mint a’ Bányabéli vénát [Zalatna * 
J H b Borsai István kezével]. 

felöt 1. felönt 
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felövez felcsatol; a încinge; an/aufschnallen. 
k. Mivel az magyar orszaghi urak, nemessek, 

nepek, Varasok; az nemettöl szabadsagokban 
w n megh bantodtanak már sok üdeötől foghva 
es u°ha talaltak megh nemeth Czaszart keövetek 

sok feö emberek altal keönyeörögven neki ne 
^borgatna eöket szabadsagokba(n), de nemeth 

z^szar eöket semmi könyeorgesekbe(n) megh 
e(m) halgatta, napról napra eöreghbedven ha-

^Orgattatasok az nemet miatt ., talaltanak 
®8h minket, hogy fel kelven, es fegyverünket 

fa lunkra fel eövedzven seghitsegekre mennenk, 
? eöket vennők az m j oltalmunk es gondviselésünk 

aia az nemet kemeny birodalma ellen [Törzs. fej.]. 

felpádimentuiiioztat padlózáshoz felhasználtat; 
aispune să fie folosit la pardosire; bedielen las-

en» zur Dielung verwenden. 7592 Az tanaclii 
r*zban uitettem 50 Teglat, melliet az alsó liazban 
P^hmentomoztattam fel foldozni f 0 d 8 [Kv 
^am. 3/XIV. 138]. 

felpakol felcsomagol; a împacheta; aufpacken. 
ír2 • a Groffné . . . azon éjjen Lent, Kendert, 
fonalat pakolt 's, mindenféle jobb jobb portéká-
i t még t s a k a H á j ' S i r o k o t i s felpakolta 's, a 
^ováts Szekerére felrakatván . . elindította | 
a Groffné a Maurer Ur Kotsijára mindenféle 
uragaságokot a Groff felkelése előtt fel pakolván 

el vitette [Héderfája K K ; IB]. 

íelpalaesintáz palacsintának el/f elsütöget; a coace 
Ecetül cu încetul din toată făina clătite; zum Backen 

Eierkuchen nach und nach auf backen. 1723 
jiana fel véka Lisztét, és egy korso olajat fél-
Palacsintázott, és hordotta az olajos lipint Maro-

27/xviforlloz' G l i g o r n a k LSzászny íres S z D ; K s 

felpall elprédál; a prăpădi; vergeuden. 1717 
^lonellus Detinné Ur(am) 15. Zászlójával mási-
k á n székűnkb(en) három etszaka Levén mar-

Usáb(an) kénjér, Lud, Tyúk e tc : majd semmi 
em maratt, Zab ne(m) Levén abrakra 
Szánkót, rosunkot fel pallotta az hada 
ss?«. Gysz és Ksz panasza]. 

felpállik kipállik; a se opări ; aufgerieben wer-
711- 1815 Mind két felől a Há t a a Nyereg miatt 

nagy fáradtság Izadozásáért fel pállott meg 
arasodott [Dés; DLt]. 

felpállott kipállott; opări t ; aufgerieben gewor-
1802 a kötö alatt fel-pállott fejérség* [DLt 

u>romt. kl. T I . a lónak]. 
"iWJ 

lelpanaszláis bepanaszolás, panasztétel ; pîră, 
ymgere; Verklagung. 1710 Ese t buntetésb(en) 
^agyoni János (Ur(am) az Váráshelyi András 

r(am) fel panaszlásáért mivel méltatlan panaszol-
a fel [Kv; AszCJk 76]. 

felpanaszol l . bepanaszol; a pîrî, a se plînge 
faptele cuiva; verklagen. J665/1754 : Az Aj-

szamtalan 
[INyR. — 

tora Szorgalmatos gondot visellyen a Szer-hordó 
Legény, mikor valakit fel-panaszólnak s ki kül-
dik, azt ki - kisérje [Kv; AsztCArt 14]. 1718 
Ezenközben hozodék elé hogy az Inas sok versb(en) 
az Urat el hat ta , két hetekigis oda koborlott, az 
Ura mégis soha az B : Céhet el hagyása felőli nem 
tudositotta fel sem panaszolta mellybŏl proven-
tussa jöhetet t volna az Céhnek [Kv; AsztCJk 
102]. 1842 ortzám meg belyegzését a ' Tkts Had-
nagy Urnák fel panaszoltam [Dés; DLt 1452]. 

2. ~ja (maga) magát bepanaszolja magá t ; a 
se acuza/învinui; sich anklagen. 1665/1754 Ha 
ki magát fel panaszollya, jó Szót adván a Társa-
ságnak, fele büntetéssel bééri a mit erdemlene 
[Kv; AsztCArt. 14]. 1696 Eset Büntetesben 
Lörinczi Boldisar Ur maga fel panaszolván magát 
helytelen hellyen valo borkiadastol adot bunte-
test d. 24 Eset büntetesben Szakái Ferencz 
Ur(ain) maga magát fel panaszolván az Szekely 
János Ur(ani) gyermeke temetesen nem lèvèn 
d 24. sol (vit) [Kv; AsztCJk 19]. 

felpanaszol tátik bepanaszoltatik ; a f i învinuit ; 
angeklagt/verklagt werden. 1665/1754 Társaság-
nak mulatságába ha ki a bort el-önti annyéra 
hogy a ' tenyerivel bé nem fédheti s érette fel-
-panaszoltatik, büntetése egy heti bér [ K v ; Aszt-
CArt. 16—7]. 1703 panaszoltatott fel Valter 
János sok rendbeli szofogadatlanságiért [Kv ; 
AsztCJk 55]. 1737 : fel panaszoltatott Hoch Lu-
káts a Legények el tsábitásáért bűnte tődöt t 4. 
V. forintra [Kv; AsztCLev. Perc. 25]. 

felpanaszoltatott bepanaszolt személy; pîrît, 
învinuit; der/die Angeklagte. 1846 mely panasz 
midőn a fel panaszoltatottnak szemébe is elő 
soroltatot vala, némű részbe el ösmerte előt-
tünk is [Kv; AsztCLev. Perc. 51]. 

felpántlikáz felszalagoz; a împodobi cu panglici; 
bebändern, mit Bändern schmücken. 1788 : Férj-
fínak valo égy patyolat háló süveg fel pántlikázva 
[Mv; TSb 47]. 

felpapusál felcsomóz/kötegel; a lega ín mănunchi ; 
aufbündeln. 1740 Bibo János Papné Relicta 
Király Kata (40) . . . fassus (!) est . . . Bora Sig-
mond Uram jószágán feliben csinált tubákot, 
az maga részit, hogj meg száradt s fel papusálták 
. . . két lepedőben vitték haza [Szemerja Hsz ; 
HSzjP]. 1787 Az ház hijján Dohán fel papusálva. 
circiter 70. font igen rósz Hf. 2 Dr. 10 [Mv; MvLev. 
Tolvaj alias Varga Mihály és felesége Varga Kata 
hagy. 8], 1790 : Dohány vagyon fel papusálva 
mintégy fél mása, és a Ház fedele alat t t iz Spárgá-
val, nem derék [Mv; i.h. Cimbálmos Ferencné 
hagy.]. 

felpapusáltat felcsomóztat/kötegeltet; a dispune 
să fie legát ín mănunchi; aufbündeln lassen. 1798 
Dohánt igen sokat nem Csináltunk a mi keves 
igen jo meg éppen nem Papusal tat tam mind fel 
most küldek négv Papusa Dohánt [Mezőbodon 
TA; IB]. 
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félparaszt kb. felerészt díszítetlen; pe jumă-
tate împodobit; halb ungeschmückt/unverziert. 
1673 öt t pár Aranyas Sztucz mellyiknek két 
Aranyas kolcsa es ket formaj vadnak. Két kis 
aranyos Tersenyi Puska melynek egy formája 
egy kolcsa vagyon. Egy fél paraszt Sztucz [Fog. ; 
Utl], 

felpatkol patkoláshoz felhasznál; a folosi la 
potcovire; zum Hufbeschlag verwenden. 7587 
Lóra valló Keolchyege Santha kowachy az 
Lowat hogy meg patkolta Egy wy patkó es egy 
O patkótól attam nekye f. — d. 7 . . . Santha 
kowachy Esmeg Patkolt fel Esmeg (így I) 5 wy 
Patkokat egykteol atta(m) 6 d. tezen f. — d. 
48 [Kv; Szám 3/XXXIII . 22]. 

felpattan 1. felszökik/ugrik; a sări ín sus; 
aufspringen. 1570 : Brassay Symon . . . ezt valia 
. . . Mykor az vyztaya ember haytia volt Eokreit 
az Talas Mathe zŏleye gepwye mellet, Azonban 
Talas Mathe kyaltot az Embernek hogi Ne Bocliat-
na az gepwre az Barmot Az Talas Mathe hay-
galny kezte feoldel es karo Darabal az Eokreket 
Áz vyztay ember azon keppen Matet, . . . latta 
hogi vgian fely pattant az karo darab keoztck 
De Nem Twgia melykthwl leot [Kv; TJk III/2. 
47. - aVistáról (K) való]. 

2. fellebben/libben; a se ridica; sich lüften, 
sich in die Höhe heben. 1590 : Latam hogy leowe, 
s az kereztett, vgian fel pattana az zazlo, szida 
Ereosse(n) [Szu; UszT]. 

3. felcsattan/fortyan; a se aprinde de mînie, 
a se înfuria; auffahren | felszökik/ugrik; a sari 
ín sus; aufspringen. 1752 nekem mint Tisztar-
tonak kŏtelessegembe alvan pirongattam a szolga-
lot Söt veresei is fenyegettem hogy azon gaz elet-
nek beket hagyon mivel el nem szenvedem a 
kolcsar fel patana s veszekedni kezde velem [Abos-
fva K K ; Ks 83]. 

felpattogat felfricskázgat; a-i da (mereu) bo-
bîrnace, a da la bobîrnace; aufschnippen. 1777 : 
az okos L. Jankó mikor a Felesege meg betegedet 
azért hogy az egyik fia kiseb volt mint az másik 
a Baba aszonynak ugy fel patogatta az orát hogy 
a Vér is ki jöt belőle [Sáromberke MT; TSb Gr. 
Teleki Sámuelné Bethlen Zsuzsánna lev.]. 

fel peckel pecekkel felerősít; a prinde cu un cîr-
lig; aufspreizen. 1736 : A hintóban az két középső 
és első lovak közt egy vastag pálcza volt, rövid 
lànczon, peczekkel, azt kŏzpálczának hítták, az 
féken osztán karika volt, ugy peczkelték osztán 
fel az köz pálczát az két lóra [MetTr 367]. 

felpéldáz ötv ' ?' 1655 Tudom aztis Ozdi Tha-
más adot hozzam por aranyat, az mellyet én finum 
arannyá csináltam, hozzám adá Ozdi Thamás 
hogy fel példázzam az mely arany volt két-
száz arany nyomo, az mely aranyat Csepreghi 
Mihály Daroczi Ferenczel fel pèldasztatot hogy 
semmi hasznát nem vehettem az pénznek, . . . 

annak utànna megh tuttam, hogy Daroczi 
czel vereti fel, oda mentem Daroczi Ferenczŭ 
láttam mikor fel pèldászta Lattam aztis í j j 0 

Rázmány István pèldàzo vasat kérte IfnaWJ 
Huszár Petertől, de nem Huszár W®* 
volt . . . az peldazo vas . . . mert a n n a k

 u tr?:s 
Rázmány Istvánnál valèk, mikor Tromww 
Bálint el kèrè Rázmàny Jstvàntol az P ^ , 
vasat, immár nem tudom azzal pèldàzotte 
mány István, a' vagy mással, mert v o l t m 

dàzo vasais Ràzmàny Istvánnak, de l ^ a ® 
példázat aranyat Ràzmàny István | Jsjnęt 
ugyan Ozdi Thamás Csukás Györgytől min* ^ 
harmincz nehezék aranyat, mellyet én h°z ^ 
küldőt Ozdi Thamás, hogy ki c s i n á l l j a w , 
én öszve olvaszván sokat apadat, es lőtt W* 
28 nehèzèk, arany mellyet kért hogy fel 
zàk, de fel nem vallalàm az mely Jfţg^ 
Ràzmàny Istvantis kènalta hogy 
[Kv; CartTr I I Petrus Szavaj ötvös vall.] I ^ 
dázo vas volt nállam, de Szavai Peter ^ js 
nékem Abrugh Banyaj Fodor ^ 
hozott hozzám pèldazatlan ki vert aranyat, ^ 
fel példázzam, de nem cselekette (ni) 
Gabr. Újhelyi vall]. 

hōfî 
felpéldáztat ötv 1655 : Tudom a z t i s ^ 

Haydu György adot Vàradi J s t v á n n a k 
nehézèk por aranyra valo pènszt, mellyet -s 
Jstvàn Abrugy Banyaj Fodor G y ö r g y t ő l 
vött, es Hajdú Györgynek adot, H a j d ú W t 

Bölöni Bálint altal felis példásztatta, 
nékem mégis mutatót Hajdú György | ( ^ £sep-
volt két száz arany nyomo, az mely aranya . ^ t 
reghi Mihály Daroczi Ferenczel fel példa8. 
[Kv; CartTr I I Petrus Szavaj ötvös vi aU.]-

Ifiak fel pengetés ' ?' 1840 u. öt Bágyoni ^ 
Felség Tordai So Aknai fel pengetésekre So 
véget Tordára csoportosan bé hatoltalak flí 
s hogy a’ So lopásban nem b o l d o g u l h a t t a ^ 
örzök mián öt kas annva m é h e m e t e l 
[K; KLev.]. 

150 Ě felpénz 1. borravaló ; bacşiş ; T r i n k g e l d - i, 
Juljusban az feredeó hazat hattak eó keg ^ 
hogi meg heiaztassam . . . az mint meg zaI7-
Niolchiad fel szaszaual veottem Tiszen e Ş 
szendelt nemelj szekerre fel pensztis kellet 
az szendelj arra f. 14/60 (így !) [Kv; Szám- <>/ 

,. Ve-19]. ^ 

2. előleg, foglaló; arvună; Angeld.^ 
ress István maga hozta el a'felpénzt, 
ra nagy serénységgel letévén azzal el 
[Dés; DLt 1075]. 

3. (bér)előleg; avans; Vorschuß. ' 
szolgálonak fel pénz 25 xr [Kv; Pk 5J-

félpénz féldénár, fillér; jumătate ^osfi 
para; Heller. 1681 vegeztűkhogy az Mes ^ 
az jo es kőver húsnak fontyat Pűnkoso # 
ket penzen adgyak az alab valónak, mas | 
[ D é s ; J k 1 7 b ] . 1735 : m á s V á r o s o k b a n n i s a 
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sekfel penzel alább mérik a hus t min t a Mészáro-
lok [Dés; J k 452]. 7787 : a depositoriumbol az 
Admiuistrator mindeneknek Szemelly valogatás nél-
kül egy mása vasat fél Mforint az a z : ötven pénz, 
ĝy fontot fél pénz nyereséggel tartozzék ki adni 

[Torockó; TLev. 9/25]. 
Szks nem volt ~ ára becsülete nem volt egy 

ullérnyi/krajcárnyi becsülete. 1749 : ő nagj métely 
v°lt ki miat t neki se Prefectus előt t se Tisztarto 

nem volt fel pénz ara becsületiis [Noszoly 
SzD; Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 

félpins v. fėldénár a m. forintnak 200-ad, a körmöci arany-
a k 1008-ad része. - Más neve : aprópénz, babka, batka, fillér, 

ŢSyedkrajcdr, obulus* (Herepei, Adattár I I I , 578, 5 8 2 - 3 -
Huszár 113 csak e néven sorolja be Bethlen Gábor pénzei közé], 

^ttepei szerint e legkisebb ezüst „pénzdarabunk előállítását 
?. XVII. században megszüntették, azonban Mária Terézia 
J/4 krajcár nevezet alat t rézből ú j ra kibocsátotta"® [i.h. 578, -

erre még félpénzes al]. E megállapításnak némiképpen ellent-
mond az, hogy a fennebb idézett adalékok tanúsága szerint 
u 2 e n a fejedelemkor végén, 1681-ben és Mária Terézia ural-
*°P«sa előtt, 1735-ben is forgalomban lehetet t . legrégebbi 
^otári előfordulásai közül ezek emlí thetők: MA: Pćlpenz, 
^emissis | p p : Fél-pénz: Semissis | P P B : Fél-pénz: Semissis, 
«m halber Pfennig. - A Tsz, CzF, a MTsz és az ÉrtSz már nem 
^otározza, liabár emléke korunkig fennmaradt a népnél: Én 
^mentem a vásárba félpénzzel 

félpénzes féldénáros v. filléres réz-pénzérme; 
o jumătate de d inár (monedă de aramă de 

valoare mică); Halbdenar . 1765: Egészen abo-
lealtatának a krajcár , pol tura és félpolturás pén-
2ek, pedig ezek nagy commodumára voltak az 
embernek a vásárlásban, emellett kicsinyek lévén 
sok kevés helyen elfért. Verete t t ugyan őfelsége 
rézből félpénzest, krajcárost , polturást , marjásost, 
mely is akkora min t egy imperiális tallér [Ret tE 

felperes I. tnn keresetet i nd í tó ; care intentează 
° aeţiune; klägerisch. 1591 k. Mykor az en pe-
resym vgy mynt fel peres zemelyek kerestek en 
^ollem hazat t es Eòsyktól m a r a t t Eòroksegett, 
mely keresetykre az en Eggy wgy wsegembol Nem 
tuttam volt eleg valazt t e n n y [UszT]. 1606: 

feöl peöreös faluk farchas es hogja bizonichiak 
m eg hogj njres new helj eö nekik eös birodalmok 
^ s zallos heljök [i.h. 20/165]. 1757 Torotzkon 
a Biroság Házánál Törvényes napon copareálá-
nak mŭ e lő t tünk két fel Peres Szemelyek [To-
r°ckó; Bosla]. 1796 a’ Mlgs Feli Peres Urnák 
eddig te t t replicajára, elegendőleg meg vagyon 
a Felelet [Mv; TLev. 5/16 Transm. 57 tábl]. 
W 2 : kívánván a Felperes Ur az Igazságot ki 
szolgáltatni az Harmad Napi Törvény Székre 
* • • az allpereseket Certificaltotta [M.bölkény 

Born. G. X I I I . 16]. 1834: A Felperes Nms 
közönség ragaszkodik felvet t Törvényes okaihoz | 
a' kérdésbe forgo Hellyet a’ Felperes Közönség 
Emberi emlekezetet fejül mulo űdŏ t ö l olta bir ja 
fAsz; Borb. I]. 

II. fn a keresetet indító f é l ; cel care intentează 
0 aeţiune, rec lamant ; Kläger . 1569/7577 My 
a z ket fel feleletit Er twen, I t ü e o k hogy az fel 
Peresek Bizonsaginak kel bekelny az eo feleletek 
zerint [Dés/Mv; SLt XY. 24]. 1586 Anna Med-
^essy Matene vallia, . . . l a t a m hogy . . . chak 

megh fogha az fel perest, es towab tliewe a Sak-
rol az eggik Alperes Azzony, forgacline [Kv; TJk 
IV/1. 610]. 1590: Fel peres szent kyraly Balas 
Marthon [UszT] | aztis mondod hogy my feöl 
peöreöseök Annj Adotth sem attúnk mint a ze-
geniseg [Szu; i.h.]. 1590 k. : tu fel Pereoseok es-
kut tek uoltatok ez uaros(n)ak mind zege(n)nek 
bodognak hogy egy arant zolgaltattiatok az eő 
erdemek zerent Mki mit bir [Szu; i.h.]. 1600 
Tudo(m) hogy az fel peöres fia Miklós mikor 
Theömeswar ala me(n)tek wolt megh ter t [i.h. 
15/1]. 1604 Az al peres Bichionichia (l) meg 
azt hogi az felperes ot wolt az fel meresben es 
cziereben | az eökeör maradoth az föl peőrös ke-
zenei [i.h. 18/5, 165] | En wgy tudom . . . az ket 
fel peresök közét walo dolgot [i.h. 18/165 „Zabo 
mihaly Körispatakj" vall.]. 1609 azt az peres 
Jozagot az Reghy Beldi Kelemen es Beldi János 
holtokigh bekessegese(n) birtak, es az vtan az 
fel peres isa Zekeli Moses be Jeoueteleigh [Uzon 
Hsz; BLt] | Vigre teoruinj zerint la t ta t ta megh 
ueleonk ha tartoziky mégis varakoznj az olali 
u tan holot Eo uolna felperes [Dés; DLt]. 1652 
Aranyas szekb(en) Rákoson lakó Fodor Tamas 
N(em)es szemely Felesege Palfi Sofia azony fel 
peres feleleti prokatora al(ta)l [Asz; Borb. I]. 
1666: semmit az olta az Brassaiak(na)k nem re-
solvaltunk akkoris penigh tsak azt i rà ta ö Naga, 
hogj Fel Pŏresnek tŏrvent nem tehet, hanem 
várja elŏb Kgd informatiojat felőlle [Fog.; BLt 
9 Inczedi Peter lev.]. 1736 nem adtam egyeb 
resolutiot hanem hogj fél pőrösnek törvényt nem 
lehet tenni [Ap. 2 gub.]. 1810 Teszi panaszát 
az szárhegyi nemes faluszéke előtt szárhegyi 
huszár Gáspár István, mint felyperes (!), ugyan 
gyergyószárhegyi gyalog katona Puskás József, 
mint alperes ellen [Szárhegy Cs; RSzF]. 

felperes-asszony felperesnő (a keresetet indító 
nő); cea care intentează o aeţiune, reclamantăū, 
Klägerin. 1570 az fely peres ázzon Minden kere-
setetwl ely Maradót, Es az Alperest Minden tereli 
keowetestwl Mente hagya, Az fely peres azzzont 
(!) vyzont Ez Méltatlan keresetnek terhen haggya 
[Kv ; T J k III/2]. 1591: Fel peres Azony Alsó 
orozhegy, Simo Istuanne Keresztina Azony [UszT]. 
1600 : Marton Janosne Anna azzony . . vallya, 
Amikor megh vertek ez felperes azzont ., mu-
ta t t a az kekeket karyan [Kv; T J k VI/1. 431] | 
Mierthogy az felperes azzonyth az bizonyság nyl-
wan megh tartia, hogy eö neki saiat eöreksighe 
az peöres liell, es az Alperes azzonnal ne(m) eörek 
arro(n) wagyo(n), hane(m) chak Zalaghkeppe(n) 
liarom forintba, Deliberatum, Hogy fel peöres 
azzonth illeti [i.h. 15/139—40]. 1797 : a fel peres 
Aszszonyt rutul le motskolta, kurvázta minden 
oknélkül [Dés; DLt]. 1840 magának az Felperes 
Aszszonynak vagyon nagy rövidsége abban, hogy 
— már most az Álperestöl — a ' fenn forgo Jószá-
got csorbasággal kelletik relualni [Dob.; Somb. II] . 

felperesi 1. a keresetet indító; care intentează 
o aeţiune; klägerisch. 1834: az Allperesek által 



felpereskedik 

erővel elfoglalt Helly . . . a köz Időbe elvett ha-
szonnak megfordíttásával a’ Felperesi résznek 
víszsza Ítéltetik [Asz; Borb. I]. 

2. felperes részéről tör ténő; din partea recla-
mantului, a reclamantului; seitens des Klägers 
(erfolgt). 7834 : az Alsó Sinfalvi Határnak a ' 
Felső Sinfalvi Birák gondviselése alá állittolag 
lett által adásáról kŏltnek lenni hirelt Egyezményt 
az Allperesek a Felperesi többszöri sürgetésekre 
elő adni nem bátorkodtak [Asz; i.h.]. 1848 
nincs e helyekkel ismeretes olly lelke vesztett 
ember a világon, ki erősitőleg felelt volna a Fel-
peresi kérdésre [Km; KmULev. 3]. 

felpereskedik felperesként perel; a se judeca 
cu cineva ca reclamant; als Kläger einen Prozeß 
führen. 7843 a ' Báró nem tsak felesége Jogán, 
hanem maga részére is nevében is Fel pereskedik 
[Mv; Ks 94 Vegyes ir.]. 

felperesség felperesi mivolt; calitatea de recla-
man t ; Klägerschaft. 7796 meg kivánnya az Ali 
Peres, hogy a Per derekára vet te te t t Feli Peresség 
ellen való kifogás, in merito revidealtassék, és 
az Ali Peres a ' Fel Peresnek ezen méltatlan kere-
setétől menté tétessék [Mv; TLev. 5/16 Transm. 
31]. 1814 az Alperesek a leg méltat lanabb 
Felperesség ellen való ki fogással élnek [Mv; Somb. 
I I tábl.]. 1834: az e' Tárgyban az uj j i tás e lőt t 
1828-ban Junius 28kán hozott í téletnek merőbe 
való megváltoztatásával a ' Felperesség és Per-
follyam meg állíttatván a’ Felperes közönségtől 
emberi emlékezetet fejül mulo IdŏtÖl olta békéssé-
gesen biratott , de az Allperesek által erővel el-
foglalt Helly . . . a’ Felperesi résznek víszsza ítél-
tetik [Asz; Borb. I], 

félpernisz kelmefaj ta ; un fel de s tofă ; Ar t 
Stoff. 1620 Posztorul Egy Baal Leombergtúl 
f 6./Egy vegh Leombergtúl f — /20 . Egy Baal 
Baraszlaitul f 3/Egy Vegh Baraszlaitul f - /12 
. . . Egy Vegh Pernisztúl f 1 /Egy Vegh fel pernisz-
tul f - /50 [Kv; KvLt II/69 VectTr 5 - 7 ] . 

felperzsel feléget; a preface în cennşă; ein-
äschern. 7653 az elmúlt napokban elég telék el 
rajtunk. Mert a tatár , kur tán és az szászok i t t 
a város körül a falukat mind, egy vagy két napon 
felperselték vala® [ETA I, 116 NSz. - a1613. 
nov. 10-e t á j á r a von. feljegyzés]. 1761 Égetésit, 
gyujtagatását mi nem lát tuk Ferentz Lörintznek, 
de Sára Andrástól hallattuk, hógy a ' múl i 
öszszel is ö előtte Molnár Jánost fenyegette volna 
azzal, hógy fel perseli [Szászsztiván K K ; BK]. 
1794 mondottaé aztis Hogy az ördögöt akarná 
fel perselni ? [Kük. ; BK Szászvölgyi ir. vk. — 
A teljesebb szöv. felperzselendő al.]. 

felperzselendő felégetendő, felégetni való; care 
trebuie prefăcut în cenuşă; was einzuäschern ist. 
1794 mondottaé aztis Hogy az ördögöt akarná 
fel perselni ? azonn szolga altal fel perselendő 
ördögonis, Semmiképpen nem mást tsak egyedül 
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a Gazdáját lehetet té s kellet té ér teni? 
Szászvölgy ir. vk] . 

sã 
felperzseltet f e l g y ú j t a t ; a puné pe c ^ V í L i j . 

dea foc/să incendieze ; in Brand steckefl is 
1764 ha magam n e m tselekszem is, ^ ţ ?^ofa 
fel perseltetem [Oltszem H s z ; Mk R N . 

fölpiperézett f e l c i f r ázo t t ; împodobit , š ^ ' J Í j o ' 
geputzt. 1807 Ékesen fel piperézet t és be-p° 
zot t parókával [DLt 50 nyomt . kl]. 

a 
f e lp i roesko l 1653 : 1596 e sz tendőben 

székely vrak, k iknek jobbágyoka t Bátlio". 
mond fe lszabadí tot ta va la . . . , egyszersmind• ^ 
nap rohantak minden széken reájok, és ina^0xiceii 
ugyan felregistrál tak volt, hogy minden SZZeç~ 
kik és ki t fog janak meg . . . A k ike t osztán ^ 
foghat tak, kötözve bev i t t ék székes helyekre, 
o t t öltek meg szegény á r t a t l anokban 
ki t felakasztot tak, k i t fe lnyársol tanak, kit 
egyébképpen k ínoztanak , és vesztegettek, 0 » 
fül i t elmetszették szegényeknek rútul, kit es**; 
felpiricskoltanak bennek , ugy hogy meg"0 

[ETA I, 46]. alfelet 
Az egyetlen ide vonható adalék: 1784: pificskél a* aí 

megtenyerezi, megpaskolja' [SzD"]; ennek láttán 
'elpáhol/ver' jel-sel számolhatni. 

felpirongat p i rongatással f e l zava r ; a fílcU*{„ 
să se scoale/sä iasä do jen ind-o ; m i t Scheltea a 

treiben. 1630: az szomszéd Azzoni ita-
engemet az Leanioczkaiaual a l ta l hozzaia az Pa . 
ba, es fel haniua(n) az szenat Istua(n) 
lata(m) hogi ez az L e a n i egj Inassa l fekszik v ' 
kiket fel pirongatua(n) az Inasnak mondai ^ 
jai iō f iam illien I f f i u Legenieczkke leuen ^ 
nagj korpa hwuelihez (?) fogtál volt [Mv ; 

b t'itâ 

290. 197Í)]. 1803: F o d o r Vi^á t éppen a' P l o t 

torkáb(an) ta lá l ták a’ Ka tonákka l , az k ° û n a l í ; 
apja fel p i r anga t t a volna [Aranyosrákos 
Borb.]. 

felpiszkál f e l t u r k á l ; a rîeîi aufkratzen. 
sz. eleje : ő t h a t esz tendőktő l fogva tudom 
felpiszkált ezen főidet , es va lami t benne fel 
toga t tak [Kissolymos U Márkos lev.]-

félpisztoly p i sz to ly fa j t a : , u n fel de P i s t Í 
Art Pistole. 1696 Boldis M iha l jnak az fia BoW^ 
Marton uolt . . . megh hala , kinek m£ ſpo-
edgi lua, fel pistolljal, s, nyergeuel [SLt 33 * 
kai Sárossi János kezével] . 1720 lévén K i w 
Dávid Uramná l égy fé l pisztoly, s egy C s a 

[Koronka MT ; Told. 26]. 1767 fojtással 
t e t t fél pis toj t meg f o g a k is végit maga felé tar^ 
ván és nagy vegivel a r anyozván Modván A n < ' 
hal la t tam mondani t a r t a s sa l Sogor mert & 
lőlek [Majos MT ; Told. 26/5]. 1824 : Egy 
pisztoly [Dés; D L t az 1826. évi iratok k ö w 

Az OklSz-ban a fii-fegyver két, a fél-szakãllos egy, 
három adalékkal értelmezés nélkül fordul elő, de a fefUjJoba. 
szóra sem itt, sem a NySz-ban nem találhatni adatot. -* 
a RMFegyv. a pisztoly fejlődését, szerkezeti változását & * 



felporzsol 
t̂esen ismerteti [i.h. 219—24], sem a címszóbeli fegyverfaj-

r ^ i sem a régiségből ismert párpisztolyról nem találhatni 
oenne felvilágosítást. 

felpittyedt felbiggyedt; răsfrînt; aufgeworfen. 
: Száva 'Susánna fel-pittyett ajakú 

®U 98 nyomt. kl]. 

fålpléhes ? félig bádogozott; pe jumătate căp-
j^itfă) cu tablă; halb mit Blech überzogen. 1679 : 
^ohár szék . . . Ajtaja, czifras, egi fele nyilo vas 
Sa*kas, hevederes, fel plehés, kolcz hozza nin-
^e(n), retez fejes nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. 
ßajomi János inv. 16]. 1681 Ebédlő nagy Palota 

Ajtaja, eggyik az Erkélyből, másik ã hosszú 
Saradics végénei levő boltos Pitvarból nyilo, 
^hidenik festet, széles partazatos, az érkelyböl 
nyilo vas kilinczes forditos, külső belső bé vono 
pasával; à pitvarból nyilo fel plehes, kolczos, 
tolozáros, forditojaval be vono javai Nro 2 [Vh; 

hU 543, 551]. 

felpofoz megpofoz; a pălmui; ohrfeigen. 1764: 
† mostoha Fiamtól hallottam hogy a nevezett 
pas egy Sákba vivén valamit eo Segejtette fel 
e,mi a határa, s azt panaszlá a mostoha Fiam 

immár ra haragszik az Inas hogy eo árulta 
Vo«ia bé az udvarba de bizony fel pofozza mert 
J* bé nem árulta [Bögöz U; IB]. 1786 : en pedig 
láttam magamís az Fogadost liogj ki szaladott 
J2 Házból s még meg raza az Kutsmáját hihető 
??gj fel Pofozta volt már Tott István az Házban 
Ittidvég MT; GyL]. 1798 Műller a Delucio Le-
fuyft . . . ok nélkül fel pofozta. [Déva; Ks 115 
f
v*gyes ir.]. 1813: Dőmsődinének “ ' * 

Pofozta az Exponens Aszszonyt 
az Ura jol 
[Dés; DLt 

felpofoztatás megpofoztatás; pălmuire; Ohr-
leißen. 1798 Exp(onen)s . . a Görbe hátút ki 

Ablak mellett állott jámborul, Pofon kapta 
ahnazván s huntzfutozván a Legényt, a nél-

i 1 hogy ő éppen akkor a maga fel Pofoztatására 
g kissebb okotis szolgáltatott volna, mely Pofon 

£*pás költsőnős nem volt [Déva; Ks 115 Vegyes 

'elpoleol felpockol; a sprijini; hochlagern, auf-
^ t e r n . 1852 Ĕ- ma reggel is nagy fulladás jö t t 

a párnákkal potzoltam (!) fel — gyenge igen 
^ g e [Kv; Pk 6]. 

. f^Polturás félgaras/poltra v, másfél krajcár 
^vertékű; de o jumătate de graş; ein halber 
^oschen Wert. 1765 Egészen aboleáltatának a 

poltura és félpolturás pénzek, pedig 
ŭet n a gy commodumára voltak az ember-

vásárlásban, emellett kicsinyek lévén sok 
helyen elfért [RettE 192]. 

réstó/îíî*rĂ a m- forintnak 3/lOO-ad, a körmöci aranynak l/168ad 
^ *ette ki [Herepei, Adattár III , 579, 582-3]. 

vmilyen csekély mennyiség; o jumă-
e de porţie (o cantitate mică); eine halbe Por-

tion (irgendeine kleine Quantität). 1758: azon 
rít fructussát is annak* keze alá adtuk által, hogy 
annális inkább szegény eclesiánknak előmenetele 
lehessen; az mely rit nem terem többet egy esz-
tendőben is fél porcio szekér színánál [Jákótelke 
K ; KGy. aAz egyházfinak]. - Vö. a félmérés 
címszóval, 

felporon doz poronddal feltölt/meghord; a umple 
cu nisip; mit Sand aufschütten, verlanden. 1843 
az árviz fel porondozván ezen darab hellyet, azon 
kaszálható fű az olta nem nőtt [Körtvélyfája 
MT LLt]. 

felporoz 1. (puskaporral) megtölt; a umple/ 
încărca (cu praf de puşcă) ; (mit Schießpulver) 
laden. 1690 : Doceallya Szaczvaj Laszlo, Fejer 
Peter ellen, hogj Zabolan* az szokadaloniban el 
kerte az pistalljat oda ad van, hogj nezellje megh 
mondotta, hogj töltve vágjon, fel is vágjon po-
roszva [HSzjP. — aHsz]. 1718: mihelljen az Gjörgj-
falviak el érkezé(ne)k, mingjárt nékünk Sival-
kotta(na)k, és azok(na)k egjike, Tott Márton-
(na)k az nagjabik Fia, egj néhánjszor belénk 
csappantotta, fel porozván is egj nehánj rendben 
puskáját de csak Iste(n) nem engette [Dezmér 
K ; JHbK LI. 10]. 1736 : Már az kitől mint tölt 
ki, vagy egy pár stuczot, vagy egy pár tersényi 
puskát, vagy egy pár pulyhákot hordozott töltve 
felporozva, az hintóban hátúi az ülés mellett 
kétfelől [MetTr 373]. 

2. ~za a hátulját kiporolja a nadrágját, 
elveri raj ta a port ; a-i scutura cuiva cojocul, a 
bate pe cineva; verprügeln, den Wams ausklopfen. 
7806 : dél elöt nem igen jo voltam délután is tsak 
ollyan mellyert fel porozták a hatuljamat [Dés; 
Ks 87 Kornis Mihály naplója 329]. 

3. ~za az eszét felcsavarja/srófolja/tekeri az 
agyát/eszét; a-şi puné creierul/mintea la contri-
buţie; das Hirn anstrengen. 1750 Az Aszszonyt 
Néném Aszszont ne igen Commendalljuk most 
mert Fársáng vágjon, ki tudgja mit gondolok 
kivált ha a Szokás Szerint jol fel porozom az 
Eszemet, kűlömben most el vesztettem ot t is min-
den betsűletemet haragszik réám én pedig nem 
bánom s nem is félek [Folt H ; BK. Bethlen 
Gergely lev.]. 

felporozott töltött ; umplut, încărcat; geladen. 
1702 : Kerekes Szabó György Mera et abso-
luta Potentia mediante ki vont mezitelen Fegy-
verei, es fel porozot puskaval ream rohanvan 
illetlenül hozzam Csapkodván mezitelen fegyverei, 
hanyatta seggéltetven főidre ejtet, hasamra űlt, 
tépét, szagattat harapdosot, körmölt veremet ki 
ontotta, illetlen szitkok(na)k nemivel szidalmazot 
[Dés; Jk 342a]. 

felporzsol 1636 : monda Koházi Kathalin 
Te ven szákálu szekely cziak heyaba(n) dűlz fulz, 
mert az migh elek addigh ne(m) czinalz ot házát, 
hane(m) ha megh halok, áz uta(n) ha rad marad, 

' Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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te porsolal fel, mégis te hàrákzol [Mv; MvLt 
291. 65a]. 

A címszóbeli szó utótagja — kevés valószínűséggel — a 
perzsel ige mélyhangú változata [vö. MTsz] is lehet; ez eset-
ben az adalék a felperzsel címszó alá vonható. 

félposztó vékony posztófajta; un fel de pos-
ta v subţire; Art dünner Flaus. 1800 : Egy melért 
vagy kevert Szinü fél posztóból való felső ruha 
LLt]. 1803 Egy Félposztóból való Iberok, vagy 
Aszszony Kaput [DLt nyomt.kl]. 1810 2 Sing 
zőldös fél Poszto 4 Rf 30 x [Mv; DE 3]. 

fel pótol ki/megpótol; a completa/întregi; er-
gänzen. 1854: Felesegem a pénzt kezére vette 
s még egy annyével fel potolta vásárolt vele ezüst 
Ibriket [Uzon Hsz ; Kp 389 Kispál Gvörgy lev.]. 
1868 (A) Cserélt birtok hogy tőbet ért 
tehát anál fogva még fel potolá Bereczki János 

őt forintokai [Szováta MT; Bereczki József 
lev. (Mt)]. 

felpozsdul felpezsdül/forr; a se aprinde/în-
fierbînta; aufbrausen. 1686 azt tudván hogi 
nem vagyok, által jűvén az A magam penig ház-
heamon lévén, házamb(an) be menvé(n) . . . . 
Feleséghemet az ági előtt valo székhez nyomván 
Szorongatta és tsak nem erŏszakotis teve(n) rayta, 
Feleseghem reménkedvén neki ne tselekedgie 
én aszt látván az véris fel posdult benne(m) le 
menvén az ház héárol az feleségemet az mint 
szorongatta kénszerghette . . . azon kapván meg 
riasztván mit cselekszik akkor ha mit kapott, 
ravta esett maga(na)k tulaydonitsa [Kv; T J k 
13. 311]. 

felprédál 1. kifoszt ; a prăda/jefui; (aus)plün-
dern. 1653 A Kalendáriumba erre az esztendőre 
írták a Szeben megvételét*, hogy a hajdúkkal 
bémene és fel prédála; de én úgy emlékezem, 
hogy tavaly öszszel vala [ETA I, 104 NSz. — 
aA zsarnokoskodó Báthori Gábor 1611-ben vette 
meg a szászoktól Nsz-t. Az időpontot illetően az 
i.h. előadása zavaros]. 1704 melléje vévén gene-
rális Thoroczkai István uram az hadakat, kez-
dették Szebent portázni de kivált az Kaszás Pál 
hada csak oldalt járván sok szász kastélyokat 
vertek és praedáltak fel [TT 1890. 316 SzZsN]. 
1785 azon praedalo Tolvaj eő nga Curiájá-
rais el jővén. . . , aztatis fel praedálták [Piskinc 
H ; GyK]. 1803 a ' Feleségemtől nékem azt 
izenték, hogj ha véllek meg nem békéilem, szeke-
rekkel jŏnek réám, s mindenemből fel prédálnak 
[Toplica*; Born. XVc.l . 108 Márk Juon (43) 
col. vall. — a K é s ő b b : Maroshévíz MT] — L. 
még ETA I, 9 0 - 1 , 158; Re t tE 300, 306. 

2. elpusztít; a distruge/nimici; zerstören, ver-
wüsten. 1668 : mi reankis csettelkere szállita egy 
falka hadakat Bethlen János Uram, mindenünket 
fel praedálák, aszt kerdeztek, az szekelyek tőllŭnk 
micsoda haragia lehet az Urnák Bethlen János 
Uramnak az Szentpáli János Ura(m) ioszágára, 
mert megh hagyta minekünk hogy mindeneteket 

fel praedályuk, csak az testeteket, s lelketeket 
hadgyuk . . . , nekűnkis Bethlen János Uram 
parancsolattyabol mindeneket fel praedálák (így) 
[Csehtelke K ; BfR 5 7 / 5 1 ] . 1788 : El érkezvén . . . 
a dühüs parasztság minden fel kelhető javai-
mat Leveleimet fel predálák, épületeimet öszve 
ronták, . . . ekkor minden Mobüe Bonumaimtol 
megfosztattattam [Branyicska H ; J H b XXXI/26]. 
1817: Ki parantsalattyábol foglalta el SzékeUy 
Joseff akkori Praefectus a’ Hodakon lévő Irtásait 
Harsány Iuonnak; s mi okbol praedalta fel azokra 
e következendőket declaralliatoma [Görgény-
sztimere MT; Born. G. XVIII . 5 Lászlofi Joseff 
(70) ns kezével. — BKöv. a nyil.]. 

3. elpocsékol, tönkretesz; a prăpădi; ver-
geuden/tun. 1784 : azon hellyet . . . a ' Galgaiak* 
soha se bírták bekessegesen mert mi mindenkor 
fel praedaltuk [Tiho Sz; J H b K LIV/8.12. -
*Az előbbivel tőszomszédos Almásgalgó (Sz) lako-
sai]. 

felprédálás 1. kifosztás; prădare, jefuire; Be-
raubung. 1688 : tanúbizonyságot tésznek Brázo-
vai Drágán és vallattuk az hegyen levő monasz-
tiria ezüstinek felpraedálásárul [Brázova H ; Ve-
ress, Doc XI , 284]. 

2. elpocséklás, tönkretevés; prăpădire; Z u" 
grunderichten. 1784 : Az Falubeli Embereket . . • 
a Falus Biro által . . . kenszeritették és hajtottak 
az emiitett hellynek fel praedálására | (Az) Em-
berek mind ki jöttek az Udvari Tisztekkel égyut 
azon Goronyilor (így!) nevű Térségnek fel prae-
dálására [Tihó Sz; J H b K LIV/8. 14,16]. 

felprédáitat 1. kifosztat ; a dispune să fie pfá-
dat / jefui t ; plündern lassen. 1702: illjen kitsia 
okért* városunkat vég képpen fel 

p r a e d á l t a t m 

akarták 's ha Isten Méltoságos Commis10 

Jŏvetelit nem siettette volna elis követték volfl† 
raj tunk [Torockó; TLev. 4 / 3 . lb. - aAz e l f o g o t t 

bíró megszabadításáért]. 
2. elpusztíttat, tönkre té te t ; a dispune să fie 

distrus/nimicit; verwüsten lassen. 1803: Pánkafl 
Avrám mondotta volna, a tavaszai, ha az 
meg Zödül a Tolvajokat ismét réája hoza, és fel 
praedáltattya [Tyéj H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

felprédáitatás 1. kifosztás; prădare, jefuire; 
Plünderung. 1803 : Rosu Petru fel p r a e d á l t a t a s a 

után a Mezőn ra j ta kap ta Pánkin Avrámo* 
midőn az k a l a p j á b ó l feles pénzt 1 2 x r o s o k a t 

számlált | A nevezet Rabok Rosu Péterae* 
és Tyei Szimán Nyíkunak Hegyi Tolvajok által 
fel praedaltatásákor hogy jelen lettenek volna . • • 
Nem tudom [Tyéj H ; Ks 113 Vegyes ir.] 

2. elpusztítás; nimicire ; Verwüstung. 1703 u. -
A . 1703. Somlyo várossáuak fel praedál tatása 
után, ezekkel épült az Eccl(esi)a Zoványi György 
Prédikátorságáb(an) [Somlyó Sz; SzVJk 64]. 

felprédálta tik 1. kifosztatik ; a f i prădat/jefuit 
(aus)geplündert werden. 1657: Urunk Lithva-
niában egy várat megvőn. A Gaudi német kapi-
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tányt benne hagyván, hadaival onnat aláindula 
nagy pusztítással — sok templomok pusztitta-
tának el és udvarházak fel prédáitattak [ETA I, 
161 — 2 NSz]. 1803 : Midőn Tyéj Szimán Nyikuj, 
és Gerendi Petru Tolva'ok által fel praedáltattak, 
hogy az Utrizált Rabok akár mi részben is az 
Tolvajokkal elegyesek lettenek volna Nem tudom 
[îyej H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

2. elpocsékoltatik; tönkretétetik; a fi distrus; 
zugrundegerichtet verwüstet werden. 1807: A' 
Csipkésben egy bokros kászálo, melv a’ Marhák 
által mindenkor felprédálta tik [Kide K ; BHn 98]. 

íél-prókátor vkinek félig-meddig prókátora; un 
fel de procator/avocat; lialb und halb Advokat/ 
Auwalt. 1570 Kadar Matlie hithy Zerent vallya 
l lOgy Zekel peterne, Es Nagy Barlabasne keryk 
volt Eŏteth hogy Nagy Barlabasnak egy lewelet 
Jrna, Eo kerdette hogy Michoda lewelet akarnak 
Jratny. Azok Azt Montak hogy valamy vallas 
feleol . . Mert noha János deák Zol Erthunk, 

Nem Merwnk semyt Barlabas hyrenelkwl 
ehelekednwnk, Mert vgv tartywk Minth fely p(ro)-
catorunkat [Kv TJk ' III/2. 16d]. 

felpuffadt pufók; rotofei, grăsuliu; voll/ pausbäk-
kig, 1804: Valdrám Péter . . . egy kevéssé fel-puf-
fott ábrázatú [DLt nyomt. kl]. 

felpuffosodik felpúposodik; a se cocoşa; auf-
schwellen/buckeln. 1816 egy kisded barna Kantza 

háta magossan fel van pufasodva görbén csóka 
szemű [DLt 592 nyomt.kl]. 

felpuhított fellazított; a f îna t ; (auf)gelockert. 
1805 : (A) Plebánus To vizenyős lévén, ennek 
nedvességit az én szántás alatt lévő és fel puhított 
földem mint a spongia magához vészi, mely miat 
? földem ã gabonát kivált nedves Esztendőkben 
Jgen nagy Káromra nem teremheti [Kv; Pk 2]. 

felpuhulás fellazulás; afînare ; Auflockerung. 
1793 a' földnek fel puhulása, vagy is meg torhu-
lása miat rokkonast kapván a Lintzeg Ház fun-
damentuma [Kv; Pk 2]. 

felraboltatás megraboltatás ; prădare, jefuire ; 
^eraubung. 1849 : A Cseh Ioseff meg ölettetésirŏl 
semmit mondani nem tudok, . . . hanem vagyon-
nyai el raboltatások felett tudok annyit mondani, 
h°gy az árrendás udvarból nékemis vittek el negy 
sák cs ŏs Tŏrŏkbuzát [Héjjasfva N K ; CsZ. Vaszi 

ßojánnŏ (! 60) vall.]. 

felragad 1. (hirtelen) felkap; a ridica înhăţînd 
cu grabă; (schnell) aufraffen/haschen. 1570 : egy 
Santha cliigannak felesege fely Ragad egy hasab 
fat es wgy wthy ágion Peter New olahot Zylwassy 
Jmreh Jobagiat kenezet, hogy azonnal Le essyk 
[Kv; TJk III/2, 52]. 1590 : hallottam azt hogy 
Peter kowach zida Istuan kowachinet, . . . Azon 
keozbe ragada Peter kowach egi keowet fel, az 
Azon közbe bwwek el egi liordo megeo, mert ha 

oda nem bwth volna hat ágion hagitotta volna 
Istwan kowachnet [Kv; TJk V/1.41 „Kaniagiartho 
(!) András leania Sophia" vall.]. 1638: latam 
aztis hogi Jllies Peter köuet ragada fel . . . , s 
hozza haita Jllies Peteris [Mv; MvLt 291.156b]. 
1701 Haczagán Laszloné . . . Bukurnéhoz méne 
mit monda neki (így!) az is csak fel ragada az 
kis gyermekét az czondorája allyáb(a) s meg 
indulanak a kert fele [Keresztényalmás H ; Szer. 
Elizabeta Bondos Georgii Hercz cons. (26) nb vall.]. 
1758 egy jádzo korikaja ott maradat vala . 
a korikát fel ragada Játék közben[Csejd MT ã

t 
VK]. 

2. felmarkol; a strînge în mînă; (auf)packen, 
fassen. 1629 ; egykor hogj negyuen forintot depo-
nala az emptor, chyak fel ragada az venditor s 
oluasatlan el viue monduan hogy megh oluassa 
eo [Kv; TJk 18]. 

3. megragad/fog; a apuca/prinde; ergreifen. 
1603 Aztalos Martonne Martha Ázzonj . . . vallia 
. . . az Nemet . . . be mene vtannok latom hogy 
ky toliak a' Nemetet onnon az zabliat ky 
vetek vtanna . . . hogy lata hogi az zabliaia az 
feoldeon vagio(n) fel ragada, s vgy chiap vala be 
velle az ablakon [Kv; TJk VI/1. 7 0 7 - 8 ] . 

4. hirtelen felránt; a ridica brusc; aufraffen. 
1803: valami Remetei® tutajosok egj Vukány 
Mnyihaila nevezetű Embernek két báranjat tutaj-
jókra fel ragadták volt [Toplica MT; Bora. XVc 
1/80 Bukur Todor (45) col. vall. — aGyergyó-
remetei]. 

5. szokásba jön ; a deveni un obicei; aufkommen, 
in Gebrauch kommen. 1769/1778 : minden Eszten-
dőben (rmelly az Karátson Tyúkján kivűl nem 
régen ragadott fel:) adtunk egy kotlós Tyúkot 
Tiz Tsirkéjivel edgyűtt [Kárásztelke Sz; BfN 
DDD/4]. 1784: Vallyon a kik Taxát fizetnek a 
Jobbágyok kŏzŭl azok egyébb féle szolgálattal 
terheltetneké s' minemŭvel ? . . . béres pénzt fi-
zetneké a Taxán fellyŭl ? s' a ' mitől fogva raga-
dott fel? [Asz; TLev. 4/9. 13b vk]. 

felragadhat megragadhat/foghat; a putea apuca/ 
prinde; ergreifen können. 1603 : Boldis Jakab ne 
Martha Azzonj . . . vallia . . . Az nemet oztan mi-
helt fel ragadhata az zabliat vgy vaga be az abla-
kot [Kv; TJk VI/1.707], 

felragadoz felkapdos; a ridica de jos, a culege ; 
aufhaschen. 1638 : Jllies Peter keöueket ragadoza 
fel azt latam hogj Illies Peter ugia(n) fel 
huza az kezet az keöuel de hogj ki ment az keze-
bül az keö nem lattam [Mv; MvLt 291.157a]. 

felragaszt 1. felhúz/erősít; a trage pe; auf-
spannen. 1797 : A Kadarokra i t t Nagy szűkség 
lett volna mivel i t t egy ember van tsak aki, vala-
mit tud, de ezis egyebet nem tud hanem egy egy 
Abrontsot tiltul fel ragaszt ha mellette al az ember 
de hogy feneket vonnyon beleje s jo modal meg 
kösse nem tud [Bányica K ; IB. Gombos István 
lev.]. 
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2. szokásba hoz; a introduce; zur Gewohnheit 
machen. 1752 A Commendans Ur discretioja ab 
antiquo meg volt, bár az mely Biro fel ragasztotta 
annak Difficultalták volna idején, a tőbb Birák-
(na)k . . . miért nem difficultálták [Kv ; Szám. 
69/XXVII. 5]. 1782 Zab a mi határunkon nem 
terem, mégis fel ragasztották Ŏ Ngŏk, hogy min-
den Gazda Karátson tályba két két véka Zabot 
adjon [Torockó; Thor. XX/5]. 

felraggat felragaszt; a lipi (pe) ; aufkleben. 
1736 Az háznál az hol az temetés volt, szin volt 
el készítve az szin is belől fekete posztóval 
bé volt vonva egészlen, úgy külyel is az a j ta ja 
tájékán imitt-amott azon is feles papiros czimer 
volt felraggatva [MetTr. 404 — 5]. 

felrajzol 1740 Hogy ă talp bórt meg-f e-
szittyŭk, az, a régi eleinkiőlis ugy practizáltatott, 
amint hogy más lielyekenis practizállyák, más-
ként lia meg nem feszitenŏk illendőképpen, a’ 
ratio is dictállya, hogj lehetne nagy praejudiciu-
miinkra felrajzolni [Dés; K J k 233b]. 

felrak 1. r á rak ; a încărca pe ; aufladen. 1570: 
Margith Einrych Vechneren megh hagiot Eoz-
wegie Azt vallia ., aztis Lat ta hogi az my Mar-
haczkaya Gereb Báláznák Maradót volt egy 
zekereczkere Raktak fely, Es vgy vittek Hoz 
Barthos hazahoz [Kv; T J k III/2. 96]. 1584. Az 
zekerekre az mit fel rakhattak, harmad naptul 
fogwan, azt fel raktak [Bonchida K ; Ks 42. 
B.21]. 1691 azon szénamra rea menven szekerre 
jol fel rakván benne, potentiose hirem s akaratom 
nelkűl el hozta [Dés; Jk] . 1732 Circiter 8, vagy 
9, Szekerekkel ki menénk . . az Szénát fel gyűj-
tők, Szekérre fel rakók Deszmérben bé vivők 
[Pata K ; J H b K LVI/19]. 1783 ő Nga már ú tba 

lévén Telegdre akar t menni, a Bakra párna 'sák 
's egyebet fel is raktunk volt [Perecsen Sz; IB. 
Marosán Gligór (37) jb, auriga vall.]. 1819 az 
innét el hordott Búzát fel rakok a’ szekérre [Dés; 
DLt 91]. — L. még HSzj szénaboglya al. 

2. felpakol; a puné (în căruţă/car); aufpacken. 
1573 Marton porozlo azt vallia Mentek az 
liazba onnat az kamaraba ot th egy gekenen egi 
Nehan keotes kasat® talaltak azt fely raktak ely 
hoztak [Kv; T J k III/3. 177. - aOlv.: kaszát]. 
3 723 mikor Taploczára fel ment Némasági (I) 
ur(am) Lukátol 2. verő malaczott rakott fel 
[Hodák MT; VGy]. 1729: (A széna) hellyel 
meg veszett vala porozott erőssen mikor fel rakók 
[Ap. 3 „Petrus Tölcséres de Al Torja® nunc resi-
•d(ens) in Felső Valálb p r" (35) vall. - a -»Hsz] . 

3. beépít/rak; a zidi în ; einbauen/legen. 7589/ 
-XVII. sz. eleje : De az mi nézi az darab Rakó 
Jcöueket, vegeztetet, hogi effçle Rakó keőuet az 
Gazda az eőnneőn keőlczegen cziak az állásra 
hordattassa, es o t t az tablara le tetesse; onnat 
osztan az Mester az eő szolgaiual, vagi keolcze-
geuel vegie es szedgie fel, es rakia fel az falra 
[ K v ; KőmCArt. 19]. 

4. kirak/bélel; a căptuşi; auslegen. 1589: Al-
kottúnk Meg Az Nemet Balintal hogy Az varos 
hazanal keöbŏl egy kutot fel Rakyon [Kv; Szám. 
4/XII. 18]. 1690 : Vagyon Egy jo böv Vizű Kutt, 
melyen be asva, köböl fel rakva, kereken fel vouo 
Tengelyestol vider ra j t a nro 1 [BK. Kentelki 
inv. 6. ®SzD]. 

5. felépít; a ridica/construi; aufbauen. 1579: 
Myert hogy Az pinczenek falla taualy Meg nem 
kezeolhette, Ez Iden Raktuk fel, Az Nemet Balintal 
[Kv; Szám. 4/XII. 18]. 1602 h.: az utan hogi 
oda Jóve, az Haznak iob reze fel rakva vala annak 
utanna eo raka [UszT 16/61 „Leorincz János 
marefalvi Drabant t" vall.]. 1677 Vagyon Csík-
ban Madaras nevű falun fellyül az fenyvesből 
lefolyó patakon eő nagyságoknak egy vas hámora, 
melynek körös környül való circuitassa fenyő 
fából való sasok közé, néhult fenyő deszkákkal, 
néhult penig fenyő boronákkal vagyon fel rakva 
[Madaras Cs; CsVh 48]. 1721 egy Cseléd Ház, 
mellyben van egy Sütő kemencze, annak szájánál 
van fel rakva egy kis kűpűs kájha kemencze [M-
gyerőmonostor K ; KGy]. 7779 (A kőmíves) * 
tornáczotis vogy is follyosot jo modgyával tégla-

bol fel rakja [Déva; Ks 78. 20/11]. 1841 : Vagy°fl 

ezen szobában téglából készült tűzhelyre fel rakva, 
egy paraszt kályhából készült kementze 
KtnULev. 2]. - L. még HSzj paraszt-csempe ^ 

6. feltesz; a pune/aşeza sus pe ; (hin)ailt~ 
setzen. 1681 Vagyo(n) az Istállók gerendázására 
fel rakva, fenyő ú j deszka Nro 98 [Hátszeg; 
VhU 601]. 

7. felszerel; a mon ta ; aufmontieren. 1848 k. 
A Félfedelü Kocsinak a hátulsó féderstokra egy 
spangnit megnádoltam, arra két Federt a töbj> 
hozá tartozandoival felraktam [Kv; Űjf. 1 „Fekete 
Ferentz Kovács Maiszter" sk számlája]. 

8. felállít; a ridica; aufstellen. 1653 : f e l r a k j 
a sátornak kerittését újólag® [ETA I, 131- """ 
a l62l-re von. feljegyzés]. 1740 az Csovak voj-
ta(na)k fel rakva a Sinfalvi Porgolat kapu hal-
vánnyá aranyaba [Kövend T A ; Borb.]. 

9. felállogat; a reclădi, a clădi din nou, a tocmj > 
aufstellen. 1597 az Király Reten el hanta wai^ 
az Nagy Zeel az kalongiakat . . B : wram 
kegelme hagiasabwl fiszedtem az hidelwieknek 
kik az Király Reten az el dwledeszet kalong iaK 

fel raktak [Kv; Szám. 7/XIV. 4 4 - 5 Th. Masas 
sp kezével]. 

10. adósságot ~ (adósságot) felhalmoz; a face 
multe datorii ; Schuld anhäufen. 1617: Vagi ^ 
adossagh melliet More Lazlo az e ŏrŏksegere va 
tekintetb(en) rákot volt fela [Abrudbánya; Törzs. 
- ®Köv. a fels.]. 

Szk: adósságot ~ magára. 1757 Tudam bizo-
nyossan, hogy . . . Keszeg Pál . . . azután hofk 
mészárosságra adta volt magát inindenibol *• 
fordúlt tékozló ember volt, S másoktol sok Ados-
ságot rakott fél magára holott sok kŭlsó Apperti' 
nentiájátis Zálogba hány ta [Gálfva K K ; 
66.54.17c]. 
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felrakás 1. felpakolás; aşezare/punere în/pe; 
Aufpacken. 1806 Hogy Pataki Uramnak a' 
Szalonnáját akkor el nem hoztuk oka a' volt, 
jlogy az oda Való Magistratus erejével a Sza-
lonna fel rakásától minket el tiltottak [Torda; 
UszLt ComGub. Í753u.]. 

2. rakás; clădire, ridicare; Aufladen. 1585 
J8 Nouembr(is) Az Scholaba(n) . az kemencze 
keteon liassot wala, es eo magatol preter opinio-
?j(eni) n(ost)ram le deolt, cliinaltatuk azt wyalagh 
^akinary Janossal, attunk az fel rakassatol nekv 
}•; d.O [Kv; Szám. 3/XIX. 42]. 1791 Az Abrug 
bányai Fazakasnak két fűt tő kemenczék csinya-
lásáért s azoknak fel rakásáért 20 Rfr [Ks 108 
vegyes ir.]. 1802 Déák Péter Fazakasnak egv 
*ás kementze fel rakásáért 1 Rf 20 Xr [Déva; 

120. 3/1]. 1854 betsülték . . . A' Nagy Ház-
ban lévő Cserepes ujboli fel rakását 1 Fr t [Etéd 
U; NkF]. — L. még felrakattat és ZFaz. kemence al. 

(fel) építés; ridicare, zidire, construire; Auf-
bau. 1801 Pintzënek az Boltozatján dolgoztata 

palér . . két hetek el telése után az Hátulsó 
gaznak fel rakásáhaz kezd [F.zsuk K ; SLt Mar-
k a i Jám„ s p. Horváth Ferenchez]. 

4. feltétel/tevés; punere, aşezare; Aufsetzen. 
1782 Ats Prust Adam eő kegyelmét fogattam 
jneg azon uj házaknak Fedelei alatt lévő fából 
teendő egész Strakaturfák ki faragására, felraká-
S a r a és ahoz kivántato minden átsi felső Munkái-
nak végbe vitelere [Déva; Ks 107 Vegyes ir.]. 

jelrakat 1. rárakat; a face să se încarce; auf-
la<len lassen. 1765 jol lehet nehezenn, de hogy 
eö kegyelmétől inobedientiával ne arguáltassam 
Ţ mentem mindent fel rakat tam egy szekérre 
Uviarossztimre AF; Eszt-Mk Vall. 223]. 1825 
e/en fát . az D(omi)nalis Biro fel rakatván az 
^endator Szekerére ugy hordattat ta az Sidohoz 
l^satány SzD/Dés; DLt 288]. 

felpakoltat; a face să se pună în/pe; auf-
Packen lassen. 1689: Szutsáki Peter Uram 
j °Qtz Istvánnak Feleségét, gyermekeit s egyéb 
rv? bingo jovait fel rakatta . . . és . . . el vitetett 
JKáposztássztmiklós MT; SLt AF. 19]. 1752: 
, ?mi nevű Vas mives Czigány . òrŏkŏs Job-

képen szolgálta i t t H. Marosan*, azutan 
^oldalagi Mihály Ur(am)n(a)k mint Curatornak 
"ezeben menven ezen Joszag egykor fel rakatván 
fjoronkában vitte [Told. 37/44. - *Holtmaros 
j:lT]. 1803 az Nagyságod Koltsárja . . . , jó két 

ekér Szénámat fel rakatta, s bé vitette [Szász-
nvíres SzD; Ks 34 Szásznyíres I . 12]. 

feltétet; a face sá fie aşezat/pus; aufsetzen 
lassen. 1796 A Virág Ház az jŏvŏ héten alkal-
masintel készül a Szarufait fel rakadtam (!) mégis 
Padoltattam [Banyica K ; IB. Gombos István lev.]. 

4. felépíttet; a zidi/construi; aufbauen lassen. 
572: az leh omlot keofalt Ne halogassak Towab 

Rakassak fely [Kv; TanJk V/3. 65a]. 1585 
10 Nouembr(is) Az Trombitás hazanal kezdetük 

az arniek zeket fel rakatny, a t tunk negy ember-
nek a kyk keowet es meszet hordottanak f 0 d. 
4 0 [Kv; Szám. 3/XIX. 41]. 1794: Most pedig 

ezen az Héten egész erővel azon romlott Pintze-
nek fel allitasára allitottam a jobb Mester Embe-
reket éppen most Szállítok ki belölle mindeneket 
hogy a Mester Emberek fel emelhessék a pintze 
Derekát kun (!) egeszszen fel rakattam és tsak 
az a hejja hogy fel emeljük és alája rakjuk [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

5. felállíttat; a ridica/construi; aufstellen las-
sen. 1776 : az liázatskakot Hadnagj István 
hordatta el Hoszszu kert nevű heljben a maga 
Jószágára ott fel is rakatta [Malomfva U ; EHA]. 

felrakatás berakatás; aşezare, montare ; Einle-
gung. 1600 Hoztak feowent 12 zekerrel padi-
montom ala, es ket ablak fel rakatasra, es egieb 
foldozgatasra f 1 d 44 [Kv; Szám. 9/IX. 45]. 

felrakathat 1. rárakatliat; a p u t e a dispune să 
fie încărcat; aufladen lassen können. 1745 : Tallér 
pénzem, annyim vágjon, hogy fel nem rakadhat-
nam egj Lora [Vályebrád H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 

2. felpakoltathat; a putea dispune să fie aşezat 
undeva; aufpacken lassen können. 1723: közéi 
lévén kegyelmetekhez a ' le vágatott es vecturazni 
valo fa, ezen Commisionkat praesentalo Czeig-
házbéli embernek állítson kgltek Curr. nro 15 
hogy a' Szekerekkel helyben menven fel rakat-
hassa . . . és ide Szebenben az üdŏ es u t enged-
vén behozathassa [Nsz; Ks 18/XCIII gub.]. 

felrakatlk 1. felépíttetik; a se ridica/construi; 
aufgebaut werden. 1743 : Az épületnek, a szőllő 
felől való részében egy Űjj szegelet Bástya raka-
tik fel [Déva; Ks 107 Vegyes ir.]. 

2. feltétetik; a fi pus (sus); aufgesetzt werden. 
1756 (A sertések) szalonnáji s Aprólékjai magok 
helyekre fel rakatván, mi három szalonnát 
tizen egy or jà t és egy Szarvas Tekenőt Sertés 
aprólékkal tetézve egy szánra raktuk és vittük 
Balog Mihály Uram házához [Nagysoinkút Szt ; 
TK1 Pap Gábor (28) jb vall.]. 

felrakatott felpakoltatott; care a fost pus în/pe; 
aufgepackt. 1747 a ' fel rakatott bŏ rŏkŏ t (:hogy 
el ne veszedelmezze(ne)k:) Marton András két 
arra exmittalando be(csü)l(ete)s emberek előtt fel 
olvasván s, számba vévén, el vinni facultaltatik 
[Torda; TJk III . 122]. 

felrakattat 1. rakat ; a dispune să se căldească; 
aufsetzen lassen. 7599 Az trombitás kemenczeyere 
az Erkelyben hogi azon Egi wtal fel rakatat tuk 
Ment három penzes kalia 16 tezen fl- d 48 [Kv; 
Szám. 8/XVI. 25]. 

2. feltétet; a dispune să fie aşezat/instalat; 
auftun/legen lassen. 1765: Toldalagi László Ur 
. . . Anno hoc praesenti építtetett . két kővű 
alól csapó lisztelő Malmot, köveit, kerekeit 
fel rakatatta [Mv; EHA]. 

felrakattattat felépíttettet; a dispune să fie 
clădit ; aufsetzen lassen. 1599 hogi az trombi-
tásoknak otfen ismeg az kemenczet wyalog (!) 
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fel rakata t ta t tuk, Mint hogi Antony az wy ke-
menczet rezegkoraban le deoltette volt, . . . Az 
fel rakassatol f izetünk fazakas Balasnak fl a [Kv; 
Szám. 8/XVI. 40. — aAz összeg jelzése hiányzik]. 

felrakhat r á rakha t ; a putea puné în/pe; auf-
laden können. 1584: Az zekerekre az mit fel 
rakhattak, harmad naptul fogwan, azt fel raktak 
[Bonchida K ; K s 42.B.21]. 

felrakodik 1. ts is fel/rárak; a încărca pe/în; 
aufladen. 1604 : Igy az eo zauara fel rakodank 
zekerre, wyn fel buzat ket keoblet [UszT 18/43]. 
1754 : (Az irotványt) küentz Esztendeje vagyon 
mi olta Pap Vaszilia pacifice birja, hanem mostan 
akadott az ő Nga Birája Pap Vasziliáb(a) mit 
gondolván, a szénáját fel rakodta három szanra 
és Gorbora* el vitette [Csernek SzD; J H b K 
XXXVII/4 . - aCsákigorbó SzD]. 

2. felpakol; a puné pe, a-şi face calabalîcul; 
aufpacken. 1629 : latta(m) hogy fel rakodának 
az katona igen segite fel rakni [Mv ; MvLt 290.151a]. 
1750 (A) Sessio pusztán vólt mind addig . 
mig egy Boldi nevet visele (I) Jobbagy Czi-
gánya . . . házat Csinála reája, ki egy Telen benne 
is lakván, Tavaszszal mikor annak ideje vólt 
feli rakodván ismét onnan más Falukra ment 
[Borsa K ; Mk IV. XXIV. 262]. 

3. megrakódik ; a se încărca; aufgeladen werden. 
1782 Nagyságod porontsolattya szerint a 
szekereink ma fel rakodtak, és el is indultak 
[Zágon Hsz; Szentk. Elekes Ferenc Szentkereszthy 
Sámuelhez]. 

felrakódott <Uv felhalmozódott; aduna t ; (an)ge-
sammelt. 1695 : Szabó Janos(na)k, etzeris mászoris 
fel rakodott Kováts István Ur(am)nak tartózó 
kész pénz adósságát Bor árrát . . . egybe compu-
tálván tő t t tartozik és magais vallja magát 
ados(na)k florenos Hungaricales kilentzven négj 
magjar forintokkal és ötven pénzel [Mezőbánd 
MT; MbK 78]. 

felrakott 1. szekérre rako t t ; încărcat pe căruţă; 
auf den Wagen geladen. 1736 : midőn az ő kglme 
parolájára az I . ö kglme szekeresse fel — rakott 
szénámat bé hozta vólna, Nms Városunk közŏn-
seges ut tzá jánn obviálta [Dés; Jk: 201b]. 

2. (fel)épített; zidit, construit; aufgebaut. 1685 
e.: Ezen Palank mellett az Udvaron . . . vagyon 
föld téglából fel rákot megh el nem készült Sutŏ 
ház [Gyf; MvRK Urb. 28]. 1688 Az Aszszony 

első háza a la t t vagyon egy kŏbŏ l rakott 
Pincze, köböl fel rakott ket felöl való Pincze 
gatorjavai edgyŭ t t [Kozmás Cs; Eszt-Mk Inv. 4]. 
1699 : Cseréfa sasokba rákot tizennyolcz öl hosz-
szuságu és ket öl egy sing szelyeségű ket rekeszben 
fel rákot ökör p a j t a [Szentdemeter U ; LLt Inv. 31]. 
1715 néholt az derekais köböl néholt pedigh 
egetetlen Föld Teghlábol fel rákot épen pusztu-
lásra jutót, romládozot, el ebedet, köve teghlája 
le hullot veszet, kűlŏmb féle rekeszekre csinált 
és neveztetet Paloták s Házak [Pálos N K ; LLt 

Fasc. 140]. 1810 : É n . . . két Rákosi Áts Mester 
Emberekkel az Tekintetes Ur Jószágára fel ra-
k a t t senyvet boranaju Házat leg elébbis lioszszára-
meg mérettem [Aranyosrákos TA ; Pk 7]. 

3. kirakot t ; căptuşit ; ausgelegt. 1688 van 
egy köbül felrakott Gémeskút [HSzj faveder al.]. 
1694: vagyon az Kúth, Agassán állo Ghemje 
készségével, . . . a fenekétől fogva, a főid színéig, 
fából fel rakott régi m u n k a ; de a ' fold szinetòl 
fogva Bpatakine Assz(onyo)m, vjjolag gárdáztatta 
fel, Csak fával [Kisenyed A F ; BfR Bálpataki 
János vall.]. 

4. készített, rakot t ; făcut, ridicat; aufgelegt/ 
gesetzt. 1745 Vagyon ezen Akolban egj földbe 
ásott sásfákra tsinált tölgyfa deszkákkal fel-rakott 
Bihaly Pa j ta torkával edgyŭ t t u j s za lma fedél 
alatt [Marossztkirály M T ; Told. 18]. 

5. felrótt, r ako t t ; clădit, construit; mit Ein-
schnitt auf gesetzt. 1652 Ezen Udvaron czö-
vekekre csinált sasokban boronakkal g e r e z d e k b e 
felrótt n é g y szegeletű, Tyúknak, L u d n a k , Réczé-
nek, s hizlaló disznóknak való oll . . . mindenik 
ólnak közfalais boronakbol felrakott [Görgény 
MT; Törzs]. 1694 Az alsó Csűrnek Keritese 
boronaval fel rakott, az felső penig Sővennyf* 
kerteltetet [Kővár Sz t ; J H b Inv.]. 1714-: 
boronábol fel rakott Cseléd ház [Kászonfelsőfalu, 
LLt Fasc. 85]. 1761 Az Ház . . . jó Cserefa Tal-
poka, fenyőfából magossan fel rakott, g e r e z d e k b e n 

mettzet oldalaval [Mezőcsán T A ; Ks 15. LXXI*-
3 ] . — L . még H S z j gémeskút al. 

6. felhalmozott, halomba rakott; îngrămädit, 
adunat în grămadă; angehäuft. 1652: Edg^Ç 
szegeletiben gerendáig fel rákot faklya fa [Görgény 
MT Törzs]. 

7. felhalmozott/vett; îngrămădit ; angesaminei^ 
1634 : az Borsos Uram boranak az arrat az elob 
felesegevel fel rákot adossagba(n) fizettek • •' 
az mas felesegeuel fel rákot adossaga nem v o l£ a[ 
nem fogiatkóznek eo ugy megh, de abban ke 
fizetni [Mv; MvLt 291.25b]. 

8. (fel)rakást végző, fe lrakó; cel care c l å d e ş t e , 
Auflege-/setz-. 1763 : Biro Uram poroncsolatyáboí 
hogy az őrző házba a kemenczét f e l r a k o t t faza-
kasok számára fizetünk 13 xr [HSzj fazeka 
al.]. 

felránt 1. rándítással fe lkap ; a ridica s m u c i n d , 
a smulge; aufreißen/raffen. 1573 Demeter Moln^ 
Inas azt vallia hogy Eyel volt az hogi az f^ep 
Janosne fely akar volt Eot teny az garatba, V 
az leány Nem hat ta hane(m) Bwzastwul ely tazi-
to t ta az keo melle eszet La t ta hogi Mind kei-
gestwl taszigallia volt az keo de Nem twgía n 
meg zertette, eo Ránto t tá fely onnat karyanai 
fogwa [Kv; T J k I I I /3 . 293]. 1637 JstuaW 
Deák Uram hogi erkezek oda Tűrni kezde jei 

â keöniöken az mentet s az ka r ja t mutattia vala, 
hogi megh sertet tek: azonba(n) megh ragaa 
meliben az Balas kovacz szolgáját s fel r a f l t a 
Istua(n) Deák [Mv; MvLt 291.118b]. 1762: » 
Kortsomáros Lukát Tomárol feli ránta, de keziDoi 
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ki Szabadulván el fu ta [Kóród K K ; Ks 17. 
XXXI]. 

2. megsüt; a fr ige; braten. 1723 magától 
hallottam Némasági ur(am)tŏl három verő ma-
laczot rántott fel Lukán s a negyedikett a házá-
nál Ŏtte megh [Oroszfalu MT; VGy. Batza Nónucz 
(43) jb vall.]. 

felrántó fölrántó heveder-rész; cureaua chingii; 
Strupfe. 1794 : 2. Kenderből valo hevederért Fél 
rántó jávai égyűtt . . . Xr. 48 [Kosesd H ; Ks 78. 
XVII. 12]. 1859: Egy bekötőre fot és fel rántó 
20 Xr Egy fakó kantárra strupli és varástok 
30xr [Kv; Űjf. 1]. 

Szk : ~ szíj 'ua.' 1673 : egi fel ranto Uj szij. 
Ket lóra valo ham istrangal eggyűtt. Egi darab 
Jávor Szij, ezüst czatt à veghin [Wass. Borsai 
István hagy.]. 1677 : Egy le kötö szii egy ostor, 
egy fel rántó szii két borsoló Erszénnyel v(a)l(e)nt 
f- - H 36 [Kv; RDL I. 155b]. 1761 : Paraszt 
nyereg paraszt farmatringgal, egyik kender 
hevederrel, fel rántó szíjával, ketteje egy egy 
sziju hevederrel Nro 4 [Siménfva U ; J H b 
XXIII/31. 19-20] . - A jel-re 1. Frecskay 303. 

felráz átv felébreszt; a t rezi ; (auf)wecken. 
1855: Széchenyi István és Károlyi György tiszta 
hazafias czéljaik előmozdítására segítségül hív-
tak fel hogy az országos és megyei gyűlése-
ken a lanyha hazafiságot dörgő hangom és nyer-
secske modorom által felrázván, az elpuhult nem-
zedéket az általok tervezett magasabb elhivatásra 
vezessem [ŰjfE 282 — 3 Wesselényi Miklós nyíl.]. 

félre 1, oldalra; la o par te ; seitwärts. 1765 
uem láttam hogy edgyik is ű tŏ t te volna a másikot, 
mert az mikor ŏszve akadtak, én mindgyárt el 
mentem onnan félre egy kert mellé [Szépkenye-
rŭsztmárton SzD; Eszt-MkVall. 39]. 

1812 : a Groffné . . . (:eŏ nsga Doctor Hor-
váth Úrral az i t t maradt Contessé (l) egészség-
telensége szine alatt ki jővén, mihellyt megérke-
zett tőstént:) a számtarto hol létéről tudakolt, 
és Zugalodott benn az udvarban nem ülésére, 
ámbátor nemis volt félre [Héderfája K K ; IB. 
?akáts Joseff (45), gr. I. Bethlen Sámuel (gazda) -
tisztje vall.]. 

félreáll 1. átv is a se retrage; beiseite treten, 
sich zurückziehen. 1757 az Ak kŏzŏ t t vadn(a)k 
°Uy(a)n emberek kik minekŭnkis Czimboráink, 
azért meg kiványuk hogj reánk ne feleilyenek 
hanem mellénk állyan(a)k vagj kűlŏn félre allya-
u(a)k [Torockó; Bosla]. 1798 : en pedig látván a 
dolgot ferre allattam 3 az u t an haza kerültem 
[Ádámos K ; J F XIX/58 Tornai László kijegy-
zése], 

2. kb. elbújik; a se ascunde; sich verstecken. 
1806: én haza jővén el akartam fogatni® de eŏk 
fére állattonak hanem az Apjakot fogták el a 
Bírák [Radnótfája MT; Born. G. XI I I . 14 Kiró-
ván Vonul (44) szakács vall. — aTi. a szénatol-
vajokat]. 

felregestrál 

félrébb oldaltabb ; mai la o par te ; mehr bei-
seite/seitwärts. 1793 : Horváth Joseff az Ajtótól 
ferébb állott volna [Dés; DLt 1799. évi iratok 
közt]. 1817 a Leveles Ládát . . férébb egy 
dombátskára le vetvén [Torda; KvAKt 363]. 
1846 láttam hogy Virág László Darvas Jánost 
meg bőgdőste . Darvas János ferébb ment 
[Dés; DLt 530/1847]. 

félrebeszél a delira/aiura; frrereden. 1797 : haza 
jővén a Fiam, kivált Estve nyoltz kilentz ora 
tá jban oly nagy mértékben volt a forrosága hogy 
nem volt Eszén 's szüntelenül félre beszéllet [Hé-
derfája K K ; IB. id. gr. I . Bethlen Sámuel ke-
zével]. 

félredől oldalfélt dől, eldől; a se înclina într-o 
parte, a se povîrni; auf die Seite sinken. 1634 
Varga András . . . hozza foga az puskát, es Ágos-
ton János bele indula Varga Andrasnak, ne(m) 
tudo(m) megh botlek e miuel nem igen jo 
annelkulis az labai (így l) . . . es az puska roppana, 
mingiarast felre dole [Mv; MvLt 291.30b]. 1771 : 
Hát azt tudgyaé hogj . . . Malma ugj el süljedett, 
hogj még á Malom házis félre dőlt [Kük. ; J H b 
LXVII/164 vk]. 

félreértés neînţelegere; Mißverständnis. 1852 
a ' Helységi elől járok, és Lelkészek között föl 
merülhető minden félre értés, és kellemetlen súr-
lódás, a legnagyobb készséggel eltávolítandó 
[M.bikal K ; RAk 49]. 

félreesõleg félreesően, félreeső helyen; într-un 
loc dosnic; abseits liegend. 1864: Bongor 
általánosan megjegyzendő hogy egy kicsiny kiter-
jedésű sűrű bokros erdő, mely valahol félreesőleg 
fekszik bongornak szokott neveztetni [Márkod 
MT; Pesty, MgHn XXVIII , 162a]. 

félrefordul oldalfélt fordul; a se întoarce ín 
altă par te ; sich abwenden. 1793 (A grófné) nem 
hogy engesztelődött vólna, sőt félre fordulván 
illetlen szókkal illette, 's le tsúfolta* [Koronka 
MT; Told. - aA grófot]. 

felregestrál fellajstromoz, lajstromba foglal/vesz ; 
a înregistra, a înscrie într-o l is tă; registrieren. 
1573 Ma vagy holnap ky Mennyenek az Espo-
talba fely Regestalliak az myt meg tartottak 
[Kv ;TanJk V/3.89b]. 1584 Azokat az Marhat 
(így!) Akit mingiart Daroczy Ianos halala vta(n) 
fel Regestraltak, Daroczv Peter ky lopta volt 
[Kv; T J k IV/1.229], 1615/1628 Vagion tiz 
keobleore (!) ualo Zeold buza vetes az mit 
reiaia keolt regestrallia fel [Kv; R D L I. 96c]. 
1617: Mivel hogy Felwi(n)czj Martonnak modgya 
vagyo(n) most az éppétésben, éppétesse megh,a es 
valamit rayta éppétene, azt fel regestalwan mind 
egy pénzigh meg téréczyék fizessék neki wdeőwel 
az Zikzaj Bor<bala> mostani ket arway [Gyf; 
Berz. 17. — ATi. a házat]. 1625: az melj iokat 
hazamtul el uittel mindeneket fel registralta(m) 
[UszT 8a]. - L. még ETA I, 46. 
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felregestrált fellajstromozott; înregistrat, în-
scris ín listă; registriert. 1625 Ezeket az fel 
registralt marhakat gabonakat, ruhazatokat es 
mindeneket az mit az aniamtol marat iokban el 
uit Czak megh kéuanom [UszT 8b]. 

felregisztrál 1. felregestrál 

félrehajol oldalfélt hajol; a se apleca/trage 
într-o parte; zur Seite neigen. 1784 azon mod 
vSzéjes Josef fel ugrék a padról s liozzà kapa Csáki 
Györgynek az asztalnál a hajához, de Csáki György 
hirtelen felre hajolván nem foghatá meg a haját 
[Béta U IB. Kŏzepsò Széjes István (43) no vall.]. 

félrehány a împrăştia; wegschmeißen. 1597 
mikor az aztagot az Ispotaliban el verek a 
búzaban mind égér miat s mind eseo miat nagi 
kar wala mert sokat hantanak felreis benne kiben 
semmi búza feo nem wolt [Kv; TJk V/l. 140]. 
1804 : azt tselekedték vellem, hogy egy föl-
demet ellenzettem hogy ne károsítsák el az úttal, 
mikor eò kegyelmek el mentek az Erdőre akkor 
felre hánták az elenzőt mikor jöttek haza akkor 
tsináltam helljre [Pálfva U ; Pf Jakab Gergely 
(48) szabad székely vall.]. 

félrehív a chema la o parte; beiseite rufen. 
1737 : Buda István . . . Egy kisded ládáját az 
arnyek szekben tar tot ta lanczon le bocsatva 
edgyík atyafi a másikot beszedré félre hitta, az 
alatt az szolgájaval az ladat el lopatta [Kilyén 
Hsz; Ap. 4 Székely Elek Apor Péterhez]. 1810 
kun fére hivut [K ; KLev.]. 

félreigazít ' ? ' 7767 egy Gyermeket Pűnkŏsti 
Ur(am) mellől félre igazítván, 's meg rugaszkodék 
Kŏkŏs felé [Kökös Hsz; Kp IV. 242 Serestély 
Pál (46) lovas kat. vall.]. 

félrelök félretaszít/tol; a împinge la o parte; 
wegstoßen. 1843: én nem hajtottam Virágra, 
hanem menteni kivántam Pekáríkat hogy ne 
verjék, 's ekkor Virág két kezeimet meg fogta, 
s fére lŏkett [Dés; DLt 586.7]. 

felrendel a chema prin ordin; (hinauf)beordern. 
1601 Assecuralliuk kgde(t), ezen lewelwnkben 
hogy azon Ispán altal kgd(e)tt ez elseö keöuetke-
zendeö adobol, melliet mingiarost fel rendelwnk 
contentaltattyúk [Gyf; Ks 100 fej.]. 

félrenéz a se uita într-o parte; zur Seite schauen/ 
sehen. 7629: az Zeoleoben leue(n) egykor az 
leányom nézni kezde felre es . . . monda, hogy 
ahol anya bizony egy fekete dolmányos ember 
ide akar jeony [Kv; T J k VII/3.120]. 

félrepattan félrerepül/szökken; a zbura într-o 
parte; wegfliegen. 1802: a' kotsis ott termett 
vasvilláson, a kiis vgy vágta agyon Forro Lajost, 
hogy guggadozva alig tudott haza szaladni, a’ 
vér el lepte, 's a kalapjais messze félre pattant. 

mellvet a’ kotsis a’ vas villa ágára vévén lellyeb 
hánta a sárba [Mv; Born. XXXIX. 53 Schrei-
ber Jákob (28) caupo vall.]. 

félreszalad a fugi ín lături; beiseite laufen. 
1778 én midőn vélle visszá indultam volna, 
ötet el hagyám s félre szaladék [Egerbegy TA; 
JF]. 

félrész-bánya fél-bányarész; jumătate de parte 
din mină; halber Grubenanteil. 1769 : Posgi 
András adott el ŏrŏkŏsŏn a’ Város Bányáján 
fél Rész Bányát [Torockó; Bosla]. 

félrészegen félig ittasan, pityókosan, kapatosan, 
cherchelit, püi t ; halb besoffen. 1803: Pánkán 
Avrám ís hozám jőve fél részegen, és monda . • 
hogy agyak Nékije is egy kupa bort [Tyéj H, 
Ks 113 Vegyes ir.]. 

félrészint felényi formán; cam o j u m ă t a t e ; 
um die Hälfte. 1654 : A búza és a bor is félrészint 
terme, de még is tűrhető ára lőn [ETA I, l5* 
NSz]. 

félreszökik félreugrik; a sări la o parte; beiseite 
springen. 1782 Groff Székely Adam Vr eő Nga 

Praefectussa . . . elé Véve egy Nád páltzát, eS 

engem főben ŭ te Vélle, én pedig á Lova nyaka 
alá buvám hogy inkáb menekedhessem à tob ve-
réstől mely miat à lo meg ijedvén félre szőkék 
s énis vgy menekvém [F. zsuk K ; SLt XLU-
5.57 Nyemnyis Mark (80) zs vall.]. 

félretaszít félrelök/tol; a împinge la o parte j 
beiseite stoßen. 1765 Görög Kosztántin az Fiával 
edgyüt Kis Mihályra támadának, s ugy meg szo-
riták az Nyakravaló jávai, hogy ha oda nem fa" 
tat tam volna, szépen meg foj tat ták volna, hirte-
len ugy odám le az Nyakravalot s ugy taszítás* 
felre az Görögöt, s az F iá t [Marosbogát MT' 
Mk V/V. 97 Tot Pál (48) malommester vall.]-
1812: mikor oda érkeztünk félre taszitt engeJ* 
[Héderfája K K ; IB. Gothárd Sigmond (25) gr<*1 

szt vall.]. 

félretesz 1. a puné la o par te ; wegstellefl> 
beiseite legen. 1749 félre teszik a l e v e l e k e t és 
ollyankor vészik elő midőn Ngdnak embere ne®1 

lészen jelen [Ap 2 Hsz-ből való László András 
lev. Nsz-ből]. 1764: az hazat sepervén ki, a 

puskát a szegeletbŏl mely miá nem s e p e r h e t t e î » 
félre akarván tenni, az ugy el sült [Torda; TJk 
V. 246-7 . ] . 

2. mellőz; a lăsa la o par te ; beiseite stellen/ 
setzen. 1678-1683: akkor kel szolgálni. mikor 

modgia embernek benne', kicsintői fogvast nogd1 

(!) mindeneket, megh becsűlnj, s, az a l a c s o n o k k a h s 

magat szeretetve (?) s', minden boszn űzest ferre 
tenni, s, minél több baratokot maganok szerzem 
[Ks Kornis Gáspár kezével]. 1839: Méltóztasson 
irt számadó Darvas Josefet arra szorítani, hogy 
minden Cavillumokat, és tergiversatiokat félre 
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tévén — maga praetensioit sürgetöleg bé adni 
szoross kötelességének esmerje [Dob.; Somb. II]. 

3. semmibe vesz; a desconsidera; außer acht 
lassen. 1763 (A vádlott) fére tévén minden 
keresztényi kegyességet egész Varosunknak bot-
rankozására a miolta leg(iti)ma actast ért, léány 
korában is paráznaságnak vétkében leiedzeni 
hallatott [Torda; T J k V. 177]. 7782 a Domi-
nalis Biro Illya . számtalan intésemet s paran-
csolatomat férre tévén, erdeit Ngodnak hatalma-
son élni kivánnya [Baca SzD; GyL. Molnár 
György lev 

fólretétel. Csak szk-ban ; nuinai în construcţie ; 
nur in Wortkonstruktion vminek ~ével. a. vmi-
nek félretevésével/elhagyásával; cu renunţare la 
• mit Hinwegsetzung. 1777 ugy Tiszteletes 
i ramra támadtak a Farkasok, hogy de posteri-
tate ad Posteritatem meg akarják emészteni: meg 
ne ijedgyen, mert az Isten irgalma, s a ' jo embe-
rek igasság tétele ki segijtik, el kerűlhetettlen, 
minden <dolgá>nak felre tetelével jűjjen [Szent-
iván Hsz; BLev.]. — b. vminek mellőzésével; 

punerea la o parte a . . . ; mit Beiseitesetzung. 
1807: a Flg.s Kir. Fö Igazgató Tanáts . . . két 
utţalis . . Káraimnak, Költségeim, és Fáratsá-
gaimnak minden akadékok félretételekkel való 
meg fizetéseket meg Ítélni . . . méltóztattak Excel-
lentiátok [Szu; UszLt CoinGub. 1753 u.]. 1829 
minden kedvezés félelem, harag vagy ránkor félre 
tételével vallana meg mindent ugy. a ' mint való-
sággal van a dolog [ K ; KLev]. 

felrettent felbolygatott/zavart; tu lbura t ; auf-
gewühlt/gestört. 1763: Az I minden lármát 
eczakai torbćzlást kiáltozást, eczakának idején 
véghez vinni nem atollat, liasanlo lármával vára-
siinkan lévő egj bor czégért violenter el vitt, és 
sokaknak fel ret tent csendességek impedimentu-
mára el vitt (így!) [Torda; TJk V. 178]. 

. fólreutasító kb. félrevezető; care duce în eroare 
i r reführend. 1764 az mennyei és annak hatalmát 
e földön viselő világi főlséghez mai nap tol fogva 
hittel leköteleztettem, hogy . . ezen tekintetes 
hazának azonnal egyes javát minden személy, 
vallás és nemzetség válogatása nélkült, a félre-
ntasító magános tekentettől . egészlen szaba-
doson . . egész tehetségemmel mivelni és gyara-
pítani fogom [ŰjfE 174 Hadik Andrásnak, Erdély 
katonai főparancsnokának és a főkormányszék 
elnökének hivatali beköszönő beszéde]. 

ſélreflt oldalra ü t ; a lovi a lă turea ; beiseite 
schlagen. 1605 Fekete Marton vallia Az 
teob Nemetekis megh latwan a ' fokrul ala ieowe-
nekf es ránk tamadanak gezpergereket vonanak 
hozzánk, meégh altal akara wtn j az eggik Éppel 
Jánost alegh wthete felre [TJk VI/1.710J. 

félreűttet. E szk-ban: în această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: a harangot féíreve-
r e t i a harangot; a dispune să se tragă/bată 

clopotele într-o dungă; die Sturmglocke läuten 
lassen. 1726 az Ur Fő királybíró ur(am) borát 
a szekeren árullyák vala az barom vásárba az 
harangot felre ŭtteték Kovács Peter Ur(am) 
Tordai Márton ur(am) . . . hogj a Falu őszvé/ 
gyűlvén a bort vágják ki . . . de a Falu nem 
cselekvé | Kovács Péter ur(am) . . . a harangot 
maga szolgajaval üttette félre [Mező-bánd MT; 
Berz. XV/14.2.9]. 

félre vág félrecsap; a puné (pălăria) pe o ureche, 
aufs Ohr setzen/schieben, schieberiscli aufsetzen. 
7839 : Dugyán Todor főre valója kisség félre vágva 
[DLt 891 nyomt. kl]. 

félrevaló I. félreeső; dosnic, lăturalnic; abseits 
liegend. 1718 Pestis alkalmatosságával . . . Vá-
lasztassék és készíttessék el edgj bizonyos és ha 
lehet félre való helly, es Hazak á Hostátban 
Lazarethumnak, á hová ha Infectus talál lenni, 
exponáltassék (így!) ; és ott étellel, és itallal, 
sőtt orvosságokkal is tartassék [Kv ě, KvLt I. 
225 gub.]. 1777 az akkori időkbea a' ki az félre 
való hellyekre ment, azt nézte mentül sűrűbb az 
Erdő oda ment, hogy inkább meg maradhasson 
[Körtvélyes SzD; TL]. 

2. ~ dolgára megy bajára/szükségére megy; a 
se duce să-şi facă treaba; seine/ihre Notdurft 
verrichten. 1788/1790 Midőn egy éjczaka S. V. 
fére való dolgomra ki mentem volna [Dés; DLt]. 
1806: ettünk Sűtemént körtvét, és fére való 
dolgomot nagy bajjal el végeztem [Dés; Ks 87 
Kornis Mihály naplója 192]. 

félre ver 1. félrehaj t/terel; a mîna/trage la o 
parte/intr-o parte; abseits/wegtreiben. 1744 : Petru 

által menvén az hídon, félre veri az ókrőkőt, 
mondván; ihol az ut el mehet kegyelmed [Szent-
andrás H ; Ks 101]. 

2. ~ harangot/ a harangot a trage/bate clo-
potul într-o dungă; die Sturmglocke läuten. 
1664 az ki Tolvait kiáltót megh fogak az felső 
szouatiak az uta(n) verek felre az felseŏ szouatiak 
az harangot [Szovát K ; SLt R. 28 Varga Miklós 
(35) jb vall.]. 1717 Tudom, liogy kénszeritette 
Dobai Péter vr(am) az Falut és az Harangot félre 
is vertük, 's ki mentünk az Széna hozókra [M. 
köblös SzD; RLt Nagy Vantsa (60) jb vall.]. 
1745 : más nap jo reggel az harangott félre vertek 
a’ Décseiek [Szásznyíres SzD; Ks Kádár András 
(70) jb vall.]. 1776 minek utánna az harangot 
tere vertik, akkor mentem ki ott láttom. 
hogy űtegete kimeletlenűl [Katona K ; Born. 
VI. 14 Nagy Istók (42) zs vall.]. 1811 az Ha-
rangatis félre verték* [KLev. — *De uo. fennebb 
az Harangat félen verték] | a ' Papunk . . . nem 
engedte, hogy Harangot verjenek lére [Cold K ; 
J H b F. 5.3/3]. 

íélreveret. Csak szk-ban; nuinai în construcţii; 
nur in Wortkonstruktion: ~ i a harangot; a ordona 
să se tragă clopotul într-o dunga; die Sturmglocke 
läuten lassen. 1760: Iuga Glígorás Tolvajt kiált 



félrevet 1050* 

vala félre veretvén az harangot [Mezőrücs TA ; 
Ks], 1763 Hut ter Jákob Uram oŬyan parantso-
latott adott ki . . . hogy a ' midőn a ' Harangot 
félre vereti, minden Fejszével keszen légyen és 
ide jőjjen [Szecsel Szb; J H b Lupe Másán (50) 
jb vall.]. 1846 : az ide valo harangokat a mult 
kedden dél u tán t á j á t félre verette [Maroskeresztúr 
MT; Pf] a harangot vkire ; a ordona să 
se tragă clopotul într-o dungă pentru c ineva; 
für jn die Sturmglocke lauten lassen. 1748 Él-
tető Ur(am) . . . az harangot reám felre vereti 
. . . mellyre a ' Falu fel kelvénn, égy szeget 
éro kár t sem találtanak, még is a Falu t reám 
lázzasztotta [Szentegyed SzD; Wass. Pap Pétre 
(33) zs vall.]. 

félrevet félredob; a arunca la o pa r t e ; weg-
werfen/schmeißen. 1744: a t latèk a padon egy 
darab viaszat . . . hanem hogy engem meg lá tã-
nak be menni félre vetèk [Gyeke K ; Ks]. 

félrevitetik oldalra vi te t ik; a f i dus la o par te ; 
zur Seite getragen/gebracht werden. 1875 : minek 
utánna a ' Házból mindene, Sőtt ă Héj já padlássa 
Deszkáiis ki hordat ta t tanak volna hersánynak — 
négy szegbe meg gyújtották, elégettetik Háza 
a’ Tűz nyomábol Méhejiis félre vitet tenek [Orsova 
MT; Born. G. XV. 13]. 

félrevonja magát félrehúzódik; a se da ín lă tur i ; 
sich zurück/zur Seite ziehen. 7756 szerentsemre 
magamat félre vonván azonnal hirtelenséggel 
Balog Uram Pistolyal az ablakon ki lőve a szán-
kájáb(an) lévő gazban mely is meg Gyuladot 
[Remete Sz t ; TK1 6 r. jb vall.]. 

felrezzen 1. fe l r iad; a tresălta (de spaimă), a 
se speria; aufschrecken. 1658 : a tarackkal há rma t 
lövének,* hogy a vidék felrezzenjen [ETA I, 144 
NSz. - a1633-ban Mv-en]. 

2. megrémül/riad ; a se îngrozi; sich erschrecken. 
1658: Gyűlést te t tek vala pedig az urakban 
Házamhoz a felházba gyűltek vala t r ac t á r a : hogy 
mit kellessék cselekedni? De semmiben múlók, 
és hijában lőn a tractájok, mert a hír érkezvén, 
felrezzenének és tétova eloszlának [Mv; i.h. 167]. 

3. felindul/lobban, felmérgelődik; a se aprinde/ 
mînia; sich auf/erregen. 1572: Balint Lakatos 
Peter fia, Azt vallia hogy . . . hallota o t th hogi 
egy gwbas kapwnallo Mongia volt az Casparnak 
hogi Neh kia l tana Mert megh verne, Mond az 
Caspar hogy Bezzegh eo kiált, Mert zabad kor-
chomam vagion, Azonba az Teobenis kyk o t th 
voltak fely rezzennek az Caspar az eglket Melybe 
vthy zabliayawal [Kv ; T J k III/3.25]. 1598 : 
Veres Balint . . . wallia . . . Imre deák monda pa-
lastosnak . . . , t a lam rezeg wagi t e most ezen 
ozta(n) fel rezzenenek waltigh hannyak egimast 
zidalommal de en el menek onnat [ K v ; T J k 
V/l.199]. 

felriaszt a speria/stlrni; aufschrecken. 1591 : 
fozto Istua(n) es petre Mihály, fel riaztiak Miklóst 

az kúrua mellól [UszT 13/70 Joannes Demeter 
de Thelekfalua jb vall.]. 

felró 1. rováspálcára v é s ; a încresta/cresta; 
aufs Kerbholz kerben | fe l í r / jegyez; a însemna/ 
n o t a ; aufzeichnen. 1573 : Bal in t Koz ta . . D e m e -
ter kenez feleol azt Twgia hogi f e l y Zette volt 
az adot es Nem R ó t t a vol t fely, hanem Maganak 
t a r t o t t a volt, Az Rokonságinak Marhaiokat penig. 
Igazan Nem ró t t a vol t fely [ K v ; T J k III/3.216]. 
1595 Kalmar György h a r m a d Napig Egyedül 
hordot föúent Mçznek valoth , lio?ot 15 zekerrel: 
Nagy Is tván az Tizedes roo ta fel d 80 [Kv; 
Szám. 6 /XVIIa . 42 i f j . H e l t a i Gáspár sp kezével ] . 
1746 a midőn a por t io t t fe l ró t tak is akkoron is 
Kirsztye Demeter a fa lus Bironak meg mondotta 
három m a r h á j á t fel ne r o j a mivel az az Apjaje 

volt [Középfva S z D ; S L t 29.J .30 Bingye Lop 
( ! 66) jb vall.]. 1765 : az Balai Ha tá r r a ki men-
tenek volt az Bírák az Por t io alá valo köbleket 
fel roni, és mikoron az "Utrizált I oldettis rúddal 
fel akar tak volna mérn i P a u l P a s k u j réá álla, és 
azt mondván hogy Semmi képpen meg nem enge-
dem ezen főidet fel mérni , és fel roni . . . nenus 
engctte fel merni [Bala M T ; K s 14. XXXV]. 
1807 : minthogy sok Helységekben tapaszta l ta-
to t t , hogy a ' Falusi Bírák, a ' Kirá lyi adót, nagyobb 
részint hosszú rovások mel le t t , melyre maga ren-
deiben minden ado-f izetŏnek adója fel-vagy^0 

rova, szokták fel-szedni, mely bosszú rovások 
el-tŏrŏ l tetni , és helyekbe m á s kissebb hasadt , es 
minden adófizetőre k ŭ l ŏ n ŏ s rovással való bán»* 
modgya pa ran t so l t a to t t . mer t , a ' Birák, & 
mint már t apasz ta l t a to t t , az ado fel-szedése alkal-
matosságával, edgyik adózónak bé-fizetett adója » 
a más adózónak roj ja-fe l (így!), 's ezen fely11 

még a ' fe l -vetet t adóná l t ö b b e t vészen fel rajta, 
e' fe le t t meg-tŏ r ténhet ik , hogy azon hoszszu rová-
sok el-égnek, vagy a ' h a m i s Birák altal akár m1' 
modon el-tévesztetnek, ' s következés képpen az 
zdózó (!) adójának kétszeres meg-fizetésével fog 
terheltetni , erre nézve Kegyelmetek szoross köte-
lességében fog állani, azon Helységekben, a' hol 
a hoszszu róvással élnek, azok helyett . . . **** 
kissebb hasadt , és m i n d e n adózóra nézve különös 
rovásokkal való élés í nódgyá t r e n d e l y e n e k , e S 

hozassanak bé, melly rovásoknak edgyik óldala*j» 
a' fel-vet t adó, a más ik oldalán pedig, azon fel" 
-vete t t adónak következésképpen let t bé-fizetése 
ròvattassék- fel a ' B i r á k ál ta l [TLt Közig. 
1045 nyomt . gub-i kö r r end . 6668]. 1825: vitte* 
meg az U d v a r b a . . . f á t k é t Tehénnel az követ-
kezendő Csatányi L a k o s o k * . . . , de én e z e k e t netn 
ró t t am fel, mivel h i r em nélkül hozták [Csatán? 
SzD/Dés; D L t 288. - a K ö v . a nevek fels.]. 

Szk : ~ a rovásra. 1573 Testes Ioannis Kenez 
de Felek Contra Damianu(m) , Vayada(t) Hoiga 

peter kenez . . . Demete r kenez feleol Azt 
hogi mykor kenez vol t A z fa lw adaya t fely ^ 
es kewesbet ro t fely az R o w a s r a [ K \ T J k 111/ • 
215] * ~ a törökbúza-rovásra. 7760 : a' Kuü^ 
Magyar Papnak az Omlása lya i Malombol 2. vé* 
Törökbuzát 8 . sus tákon a d a e l . . . , mely két 
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l^rökbuzát Nem is rótták fel a tőrőkbuza rovásra 
[Arpástó SzD; BK. Kimpián Petre (30) jb vall.]. 

2. kiró/vet; a impune/stabili; auferlegen. 7784 : 
a Torotzkai Biráknok a részben bé vett, és vigens 
Ahuzussai hogy az annua Regia Contributio felett 
a szegény adozo Népre titulo Extraordinariarum 
^ecessitatem ac accurentium Expensarum oly nagy 
Summa Pénzeket szoktanak esztendőnként fel 
*oui, hogy az Ordinarium Quantumat az ë féle 
Kőltsegek néha esztendőkben tsak nem adaequál-
Wk [Torockó; TLev. 2/b]. 1798 mostanis a’ 
Mester háza és Tzinterem kerítéséhez fogván, 
Költsönözni kéntelenittetett az Ekla, mellyet az 
Halgatok egymasra fel róván ugy fognak ki fizetni 
iXbikal K ; RAk 31]. 

3. egybe/összeró; a îmbina; zusammenfügen. 
, 5 7 3 : Láttak hogy az Sala Imre kamara zekj az 
f̂coznek talpa alat vagio(n) Boronawal fely rowa 

[Kv; TJk III/2.61]. 1647: egy Uy fakbol fel 
állatott Gabonas liaz, czak fel rót tak s be sinde-
lyezţek [M.királyfva K K ; BK]. 1677 vagyon 
• • • jó deszka fedél alat egy rostoló hely . az 
aárom oldala fenyő boronából vagyon fel róva 
[Madaras Cs; CsVh 49,51]. 1690 Vagyon ezen 
Udvar Ház Sasokb(an) fel rova [BK Ken-
telki* inv. 3. — ftSzD]. 1717 Az ház aj tója elŏt 
Jagyon egy hűs kő Kutis Fából az gárgyájais 
*el róva [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1761 
j-serefa talpakra még alkalmas epségŭ, gŏmbŏlyeg 
íenyŎ boronakbol négy szegeletre gerezdesen fel 
r°va, most rongyos, meg rothadozott, és egész-
S2eu ujjitást váró, 'sendelj fedél a la t t találtatnak 

egjniás után fekŭvŏ , alkalmas nagyságú, 
aárom házak [Pagocsa MT ; J H b K L X V I I I / 1 . 1 2 -
J* — L. még HSzj gdrgya al. 

felrohan kb. nekiront; a se năpusti asupra cuiva; 
auf jn losstürzen. 1573 Lodner Is twan az Borba 

neky Melyere esset volt, l a t ta azomba hogi 
ely rohantak egimasra es peter az ajtohoz zorwlt 

ne(m) twgia Mint leott dolgok egimassal [Kv ; 
Jk III/3.202]. 1655 Havasalföldében valami 

s*ejmények fel rohanván, sok boérokat fele-
Jegestől és gyermekestől levágnak nagy rettenetes 
f o r r a l , és mindeneket felprédálják [ETA I, 158 

felrombolás feldúlás; devastare, jefuire; Ver-
Wiistung, Aufwühlen. 1849 : Cseh Joseff . . . házai 
*el rombolásak alkalmával igaz hogy énis oda 
fentem, és akkor majd üressek voltak a Házok, 
^ d e u t el hordottak volt belŏllek, tsak valami 
^szve tört üvegeket s más edenyeket la t tam a ' 
házakba [Héjjasfva N K ; CsZ. Vaszi Demeter 
ßl) vall.]. 

felromboló feldúló; devastator, jefui tor ; ver-
^üstend, aufwühlend. 1849 : Prostyán Nikulajnő 
eselédgyeivel édgyütt a ' Miske Házoknak fel rom-
l ó i , fizetik® [Héjjasfva N K ; CsZ. - aKöv. a 

felrombolt feldúlt,, devastat, j e fu i t ; verwüstet, 
aufgewühlt. 1849 : Ezen fel rombolt Portékák el 

becsűlöi név szerént voltak ezek® [Héjjasfva N K ; 
CsZ. — ®Köv. a fels.]. 

felromlik feltörik/sebesedik; a se bă tuc i ; sich 
wund laufen. 1747: az J . . . maga czedulajat a ' 
székre fel küldötte excusalván magat azzal hogj 
a’ lába fel romlott [Torda; T J k I I I . 153]. 

felromlott fel tört ; ros, mîncat ; wund gerieben. 
1743 két sárga szőrű fel romlott Nyakú ökrököt 
haj to t t vólna Vuria (I) Alexa Nagy Bunra [Szász-
nyíres SzD; Ks]. 1815: Egy Sárga Paripa 
fel romlatt há tú [DLt 929 nyomt.]. 

felromol feltörik/sebesedik; a se roade; wund 
gerieben werden. 1790 : Egy Hámos Lo hata fel 
romolván orvoslására Miklós Kotsisnak a t tam 
2 For [Msz; Told. 9]. 

felront 1. fel tör; a sparge, a deschide cu for ţa ; 
auf/erbrechen. 1582 Catherina consors Thome 
lakatos fassa est Mikor el viwek az Azzont 
esmet el Ieowenek, es az ladayat fel rontak [Kv; 
T J k IV/1.6—7]. 1598 Lúkes Dreschler 
wallia . . . égikor hon nem letembe(n) tehá t lada-
mat fel rontottak w a l a . . . , az ladat hatul az 
sarkán fezitettek fel [Kv; T J k V/l . 141]. 1601 
az haz(n)ak aytayat fel rontottak vala [Kv; 
T J k VT/l. 539]. 1632 Keŏrtvelfai Istua(n) 
monda mindgjart az menieczkenek te czigany, te 
koszos, lopo ugj mond egj zárom sem maradhatot 
megh mind fel rontottad ugjmond s monda az 
menieczke, hazucz czipas szemű ven beste kuruafia 
ageb ugj mond, . . . mert az te keölkeid vagi 
hogi fattiaid teŏrtek fel ugj mond nem en [Mv; 
MvLt 290.85], 7682 ; Siro Mihály az Földvári 
Templom beli Perselt mivel fel rontotta . Tiszt 
Uramekat talallyuk meg felőlle, via juris proce-
dallyanak ellene [SzJk 172]. 1769: Gyermán 
Tógyer és Gyermán Ignát Gyilkosságot tse-
lekedvén, minek utánna meg sententiaztat tat tak 
volna a Ns Kolos Vármegye Tŏmleztet (!) fel 
rontván, . . . el szöktek [UszLt XIII /97] . 1849 : 
Sánta Vaszinak a Fia őszve tőrt égy ládát, v. fel 
rontott, de mit vett ki belőlle, nem tudgya a ' 
Tanú [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. összetör; a sparge/zdrobi; zerbrechen. 1750 
a Mosár tőrőt fel rontván rézzel őszve öntötte, 
s fel mielte(!)® [Kál MT; Berz. 12.92/61. -
®Ádám cigány]. 

3. felszakít/tör; a desface; aufreißen/brechen, 
entsiegeln. 1759 : Safrai Adam Uram Scribajával 
el petsételvén házat és ladaját az u tan t sak hamar 
ide jőttenek, a petsétett fel rontották [M.bogáta 
SzD; Bet. 7 Nemes Ioana cons. Thomas On 
(34) vall.]. 

4. felsért/tör; a vătăma/roade; wind/aufreiben. 
1755 : a Lábai fá jnak a vas fel ronto i ta [K ; Told. 
3a]. 1806: a ' lovaglással 4ik ízben rontot tam fel 
meg gyógyult beteg farkomat [Mv; Ks 101 Thu-
rozy Károly lev.] 1838 Csőtőrtőken fel is rontá 
a ' Csizma lábomat, a ' sok kasinatlásban, 's azóta 
sántán bénnán a ' házban kuttogok [ K v ; Pk 7]. 
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5. feltör/szánt; a desţeleni; brachackern. 1693 : 
Aztis tudom miolta feli kezdették az Gyekeiek 
rontani vagion husz esztendeje [ P e t e K ; Ks 
4. VI. 13]. 1720 Innen az Mart regenten kaszalo 
ret volt de pap peter fel rontotta [Pósa Sz; 
Ks 15. XLVII . 1]. 1732 forrásos lévén határok, 
a TõviSvSnek édes Annya ha gyakorta pusztán 
hadja, bár tsak két Esztendeig edj más után, 
irtás nélkül fel nem ront ja [Szentjakab SzD; 
TSb 51]. 1769 : még Néhai Suki László Ur ide-
jében . . . kezdették az Utrizált helyet fel rontani 
[Nyárádtő MT; SLt XXVII I . 15]. 1810 Felső 
határban a Pojána nevezetű Helyben . . . bizo-
nyos részt rendre fel fogván ki borozdolván és a 
Gyükerekböl Bokrokbol kitisztítván némely re-
^zeitt fel is rontot ták [Felőr SzD; Bet. 6]. 

felrántandó feltörendő/ugarolandó; care tre-
buie desţelenit; was zu braclien ist. 1842 A ref. 
templom megetti tanorók, — fölrontando az ő-
szönn [Csekelaka A F ; KCsl 3]. 

felrontat fe l töret /szántat ; a dispune să fie des-
ţelenit ; braclien/brachackern lassen. 1762 Hallot-
tam hogy Utrizált Uraság rétiből egy darabot 
fel rontatot de menyi Számút, és mitsoda ekékkel 
Szántototta nem tudom [Roskány H ; Ks 113 
Vegyes ir.]. 1766 Mély el jedzett s borozdolt 
földben Mlgs Groff Nemes János Ur Tisztartaja 

ekét küldvén hol négy hol három hol két 
borozdát fél ronta to t t az pusztássán [Hídvég 
Hsz; Eszt-Mk]. 

felrontatik 1. felfeszíttetik/töretik; a fi spart/ 
deschis cu f o r ţ a ; aufgebrochen werden. 1707 
Zajzon Mihály igen szomorú időben lévén egy-
házfiú, midőn fu tna az ellenség előtt Moldva 
felé, az Ojtozi passusra, azoknak kezekbe esett, 

az ecclesia ladája felrontatik, a kehely 
és egyéb eclesiai bonumok nagyobb részint elprae-
dáltat tak [Uzon Hsz ; SzO VII, 126]. 

2. feltöretik; a fi desţelenit; gebracht werden. 
1741 azon főid a’ . . . Kornis Família kaszalo 
rétiből rontatot t fel [T; Ks 7. XV. 20 vk]. 1811 
Valádon azon szántó földek, mely Rétből ron-
ta to t t fel (így!) [Vaja MT; Told. 42]. 1823 
a' Falu réttyében Rétből fel rontatott egy dara-
botska [Szabéd MT; i.h. 57]. 

felrontatott fe l töre te t t ; desţelenit; gebracht, 
brachgeackert. 1788 utolso Szakaszban vagjTon 
a’ Tekenős nevű u j j Fogás felrontatott Gvepes 
Helly [Melegföldvár SzD; SLt XLI] . 

felrontott f e l tö r t ; desţelenit; brachgeackert* 
1732 : A Meh Kementzeben ( !)a a Szokolyi útnál 
a falu főidéből fel rontot darab főid [Tancs K ; 
Told. 11/70. — aElírás Kelentzeben h.]. 1842 
A Szénafűbeli alsó nyilak közt a föl-rontott Récsei 
rész (2f)[Csekelaka A F ; EHA]. 

felrostál megrostál ; a ciurui, a trece prin ciur; 
sieben. 1742 : Le t t a’ búzának eleje Cubuli 67 

metr. 2 . . . a’ búzának eleje Let fel rostálva 
metr. 270 Az utólya metr. 30 . . Az Árpa meg 
rostálva metr. 26 1/2 A kőtes fel tisztítva metr.8 

[Szászerked K ; LLt. aA mennyiség jelzése in-
nen és az összeírás más tételeiből is hiányzik]. 
1770 : egy asztagnak a szemét akkor kezdették 
szórni mig fel szórták fel rostálták [Esztény SzD; 
Told. 29]. 

felrostált (meg)rostált; ciuruit ; gesiebt. 1747 
Négy Sákban találtunk felrostált búzát Cub. b 
metr. 1 [Szpring A F ; JHb XXY/88.5]. 

*felrótat 1. rováspálcára felvéset; a puné să fi<j 
crestat; aufs Kerbholz kerben lassen | rovással 
felírat/jegyeztet; a dispune să fie crestat/însenma 
pe răboj ; (auf)kerben lassen. 1733 Sikoval az 
Sákokat fel rotat tam és ugy küldöttem el velleK 
ott is szám és rovás szerént az sakok mind nuJg 
voltak [Gyeke K ; Ks 99 Bíró János lev.]. 1785 : 
midőn a ' szolgálatott meg tészűk, és fel akarju' 
rotatni, a Gondviselő hibát keres [M.bikal 
KLev.]. 1827 Minden ember a felrovás ideje® 
tartozik minden marhá já t számba adni és *e 

rotatni, mert ha rovás alá nem adgya is 
a régi contractus tar tása szerint tartozik a 
meg adni [F.rákos U Falu jk 162 Barrabás AfüI 

pap-not. kezével]. 
Szk: rovásra 1793 a ' mikor az a s z t a g ^ 

rakásához fog, azon igyekezzen hogy egy Asztag 
ha hijjánosodnak, egy forma búzát rakasson, & ® 
számlálva rakassa a ' kalangyákat az Asztag^a^ 
azt egy rovásra fel rotassa, numerizálja, s rov® g 
ugy tétesse egy bizonyos hellyre az Asztagb® 
a ' szerint inferálja a Diariumába [JF 36 Lev 
297 Végh Mihály pref. utasítása a drági t M W 
* porció alá 1765 : Pául Páskuj * z í ŏ

 eJSl 
álván, és mondván hógy Semmi képpen meg n 

engedem ezen főidet Portio alá fel mérettni, ••• 
meg semis engede fel ro ta t tn i Portio alá 
MT; Ks 14. XXXV]. 

2. egyberótat/a puné să fie îmbinat; znsajnxn^-
fügen lassen. 1672/1718 az kő Istálló 
Árnyék széket közönségesen eŏ kglmek tisztics^ 
meg, az ruccságot hordassák ki igen s7 ,^ffiRi 
rotatván es be dészkáztatván [Kv; Wass]. 1W' 
Municiós Bástya . . . az mely Lővő lyukak ® 
Keő falo(n) fellyül barona fabul voltak fel ^ 
. . . , ighen el rothat tak és le sorvattak, • •»JJJ , . 
na(n) kellene fel rótatni [Vh ; VhU 564-6] . j 
vágjon a ' szekér szín Ennek is három 
való oldalai barona fákal vannak sasfákb(an) 
rótatva [Borberek A F ; B f R Néhai if j. Bálp*ta 

János kúriájának leírása]. 
3. elrekesztet; a zăgăzui/iezi; a bdämmen/ver-

sperren lassen. 1720 Az Réghi Thót ki h á n y a t ^ 
4. reszre fel rotattam, jo kértb(e) vettem, A\ / 
arra Lakatot Csináltattam, halat feles (így!) ^ 
tet tem Pisztrángot, Galoczát, Lepény halat, 
ká t (!), orso farkú halat , szárasztattamis fei» 
[Ruszkova Mm; TK1 Zólyomi János Teleki r 
hoz]. 
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îelrótatik kirovatik ; a fi impus/stabilit; aufer-
legt werden. 7799 ; minden esztendőnek kezdetén 
a falunak közönséges szükségei magának a' bir-
takos Nemességnek vigyázattya alatt, a’ falu La-
kossaira fel-rotassanak, 's az evei való Bánás, 
8 annak fel-szedése ., az Eskŭttek közül vala-
*ellyikre bizattassék [Kv; AszLt Nr. Reg. 207 
nyomt. gub-i körrend. 6014 és 6463]. 

íelrótatott egyberótatott; îmbinat; zusammen-
Sefügt. 1694 vágjon Ennek vegib(en) egj 
Ragasztott, hasonlo Barona fákból fel rotatott, 
TJukok(*a)k, Ludak(ma)k, Réttzek(ne)k es egjeb 
apro majorsagok(na)k való Olatskak is [Kisenyed 

BfR néhai ifj. Bálpataki János inv.]. 

felrótt 1. kirótt; impus, stabilit; auferlegt. 1799: 
ífmd a ' fel-szedett Ado pénzről, mind pedig a' 

.alu szűkségire fel-rótt költségekről . . . Rovások 
etessenek [Kv; AszLt Nr. Reg. 207 nyomt. 
8ub-i körrend. 6014 és 6463]. 

2. egyberótt; îmbinat; zusammengefügt. 1632: 
p°manai® Uduarház . . . Vagion egy boronabol 
ſTT r°tt s zalma maior ház ket szoba derek raita 
jUC 14/38. 30. - aF]. 1647 Drasson, vagion az 

dvarhaz . . . az kapun beleöl mingyart, vagion 
ţgy boronabol fel rott Teomleocz [Drassó AF; 

48/16]. 1688 a' kert mellett van fenyő fából 
el rótt ket rekeszŭ perellyekre epitett szalma fedel 
alatt való Tyúk ól [Kozmás Cs ; Eszt-Mk Inv. 5]. 
727 Vagyon égy ványoló malom boronábol 

9Ao t' szalmafedeles [Hidegszamos K ; ETF 
?jl^]. 1761 Ezen haz alatt lévő pintzéb(e) 

a föld szinéig rakott kö falon állo, meg rŏkŏnyŏ-
^ott fenyő gerendákból fel rott avatag Sendely 
ledelŭ pintze torok alatt fa grádits fákon (így!) 
Járnak alá [Siménfva U; JHbK LXVIII/1. 40]. 

kirovás ? adókirovás; impunere, stabilirea dă-
nor; Belegung mit Steuern. 1827 : Minden ember 

ad idején tartozik minden marháját számba 
adni és felrotatni [F.rákos U ; Falujk 162 Barrabás 
Aron pap-not. kezével]. 

fetrovat rováspálcára fel véset; a dispune să fie 
restat/tăiat pe răboj; aufs Kerbholz kerben las-

46% 7 8 2 5 h o r d a t a t t a z Csatányi Udvarházhoz 
^allyga fa két marhával; ez is fel van rovatva 

a Hajtok által [Dés; DLt 288]. 

lelrovatik rováspálcára felvésetik; a fi crestat/ 
ajat pe răboj; aufs Kerbholz gekerbt werden | 
elíratik/jegyeztetik; a fi însemnat/notat; auf-

j^hrieben/gezeichnet werden. 7822 : minden Mar-
p r a a' melly felróvatott, Íratott és elejekbe ada-
r,tt szemesen ügyelni® [HSzj felró al. — ®Ti. 
hotelesek]. 1835 igy rovatik fel egyszerre mind 
a kettőre a letett nap szám a' Vajda vagy Kis 
* l r o által [Zsibó Sz; WLt]. 

j ^rovattatik rovással felvésetik ;a fi crestat/ 
ö í f U S t a t : eingekerbt werden. 1807 (A) rovások-
nak edgyik óldalán, a' fel-vett adó, a másik olda-

lán pedig azon fel-vetett adónak következésképpen 
lett bé — fizetése ròvattassék — fel a' Birák által 
[TLt Közig. ir. 1045 nyomt. gub. körrend. 6668, 
— A teljesebb szöv. felró 1. al.]. 1830 a Contri-
buens Személlyek, a Falusi Bírákkal hasított ro-
vásokat tartsanak, . . . s ennek eggyik felére min-
denkor a réa rott Contributionak Forint és xrbéli 
mennyisége; ă Mãsik felére pedig; a béfizetet<t 
Contri>butio rovattasan fel [Torda; TLt Közig, 
ir. 1202 rendelet a regius comissariusokhoz]. 

félrőfös félrőfnyi (kb. 40 cm-nyi) ; de o jumătate 
de cot; halbellenlang. 1823 Zöld Aranyos Török 
matéria szoknya, megyszin tafotával béllelve, — 
hozzá való fél rőfös szélességű aranyos Csipke 
[LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

felrudal mérő rúddal felmér; a măsura cu pră-
jina; mit einer. Stange abmessen. XVIII. sz. 
eleje Vágjon egj Nemes Puszta szőlő helj vlnarum 
Circiter 300 mellj felis van mdalva, az Többivel 
edgjűtt [H; JHb XLI]. 1721 eö Kglme jussatt 
már regén el adta s cedálta, fel rudalván pénig, ha 
valamitske meg maradhatna eö Kgk . [Gyula 
K ; Ks T. 24]. 1745 : mi azért ki menvén ad faciem 
loci ujjalag fel rudaltuk mindenik Attyafi részit, 
és nem nyolcz rúddal hanem csak néggyel talátuk 
tőbnek a' Báttya részit® [Űjbárest H ; Ks 62/3. 
— aA Mathe Juon junior-énál]. 1769 Szép ke-
njerŭ Sz. Mártonb(an) az falunak az edgjk for-
duloja Controversiáb(an) maradott volt . r?on 
fordulora ki menve (n); mindenŭt fel rudol-
vá(n), borozdárol borozdára mindenűt egjenlövé 
tévé(n), jovát s roszát Ugj hogj edgjknek Sem 
lőtt panasza mindenek Sopialodtanak [Szépke-
nyerűsztmártón SzD Ks 39. XXIII . 16]. 

A régiségben a földterület mérésére használt méróe^Jtöz. 
a rúd (1. ott) nagysága — feltehetően vidékenként — változó 
lehetett, mert nemegyszer a földmérésről beszámoló jelentés-
ben szükségesnek tartják megemlíteni, hogy a mérést ennyi meg 
ennyi öles rúddal végezték. 

felrudalás mérő rúddal való földmérés; măsu-
rare cu prăjina; Abmessung mit Stange. 1768 : 
Balota Nutz is valami irtás fel rudalásáért vont 
rajtam három márjást [Bukuresd H ; Ks 113 
Vegyes ir.]. 

felrudaltatás mérőrúddal való felmérettetés ; mă-
surare cu prăjina; Abmessung mit Stange. 1756: 
más D(omi)nalis Falukban már némellyek-
b(en) effectivé vegbenis ment az örökségeknek fel 
rudaltatása [Bukuresd H ; Ks 62/4]. 

felnidaltatik mérőrúddal felméretik; a f i măsu-
rat cu prăjina; mit Stange abgemessen werden. 
XVIII. sz. eleje Az tőbb Széna füvek fel rudal-
tatván végére kell menni [H ; JHb XLI]. 1755 
az Falusiak örökségek egyik a másikhoz fel rudal-
tatván aproportionaltattak és a terh viselésís a 
szerént subrepartialtatot [F.lapugy H ; Ks 62/ 
11]. 

felrúg 1. a răsturna cu piciorul; umstoßen. 
1638 : Egy ladat Elő vön es labaval fel ruga [Mv. 
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MvLt 291.151]. 1791 Állj félre ., mert úgy fel 
rúglak Kukra, hogy a Béled is tsingilládzik [Bács 
K ; RKA]. 

2. megrúg; a lovi/izbi cu piciorul; mit dem 
Fuße stoßen. 1582: Makay Thamas Zep Ianos 
Zolgaia vallia . . . Mikor Menne az Lo, es az Az-
zonyka Gereznaiaban vthanna siethe, Az gerezna-
tole vag miteól vg Iyede meg az lo, es ug Ruga 
fel [Kv; T J k IV/1. 114]. 

3. felnyúlik; a se întinde ín sus; hinaufreichen. 
1741 (A földnek) is a félsö farka rug fel a Mattyus 
retire [M.fráta K ; EHA]. 1748 Ezen földeknek 
az erdő felöl valo vége mint egy a közepéig 
rug fel [Sásvári préd. MT; EHA]. 1763 : Az Ud-
varfalvi Határ rug fel a Nyir hegyessire [Udvar-
fva MT; EHA]. 1791 kaszáló . Felső vége rug 
feli az Fülöp György Uram jószágára bütüül 
[Bözöd U EMLt Bözödi Filep lev.]. 

4. (egyezséget/szerződést) felbont; megszeg; a 
desface/încălca (convenţia/contractul); (Vertrag, 
Übereinkunft) umstoßen. 1694 mivel recognos-
callyuk azt magunkis, hogy eddig regen veghez 
ment volna az Divisio, ha Dobai Uram eleinte ne 
refractariuskodgyek, es az mi igazitasunkot fel ne 
rúgja [DobLev. 1/38.13]. 1758: Minnyájan mi 
nékünk kezet adának Sub Vinculo f l r . : h g : 20. 
hogy minden itéletunk(ne)k, általunk celebralando 
Divisionak meg àlloi lésznek, félben nem hagyák, 
feli nem rúgják, hanem edgyező akaratból az egy 
Apellatiot fen hagyák [Asz; Borb. I]. 1807 : ha 

ezen alkalmat felrúgnám az meg adat t pénz 
maradgjan veszszen oda [Aranyosrákos TA; Borb.] 

5. kb. cserbenhagy, farba rúg; a părăsi/aban-
dona; im Stich lassen. 1795 : a’ már el szegŏdett, 
és előre pénzel, búzával el-kőtelezett Művelő 
Kovácsok, azon okból, hogy a ' Gazda nekiek tör-
vény ellen 's a’ Mlgs Família* ki hirdetett paran-
csolattya ellen ajándékot nem igír, azt fel rúgják, 
vélle csak csúfolkodnak [Torockó; TLev. 9/29. — 
aA Thoroczkai család, Torockó birtokosa]. 1800 
Hogy ha p(edig) vagy a Lo haj tó szolgák, vagy a 
Koho és Verőben lévő dolgosok, az előli emiitett 
agas vas szén és Vasbeli fizetesek el tiltásáért 
Gazdáikat fel akarnak rúgni az illyenek(ne)k 
meg Zaboláztatások iránt is méltóztassék ŏ Nagy-
sága olyan expedienst találni hogy a’ Gazdák 
még nagyobb ká r t ne vallyanak [uo.; i.h. 9/31]. 

6. abbahagy, félbeszakít; a lăsa baltă, a între-
rupe; unterbrechen. 1756 mint hogy Tompos 
János Uram a ' Rétnek alsó végire és szegeletire 
akará tétetni®, Andrási János Uram pedig azon 
fejűi egj dombacskára, melyen meg nem egyezhet-
vén ó kglmek, fel rugák a ' ki hatarázást nem Con-
summáladhatatt [Balavására K K ; Ks 17/LXXXI. 
20. - »A határkövet]. 

7. mesterségét ~ja felhagyja, sutba dobja mes-
terségét; a renunţa la/ a abandona meseria lui; 
sein Handwerk aufgeben. 1774 Mesterségeket fel 
rúgták és azt nem folytatták [Kv; MészCLev.]. 

8. rúg, felmegy; a se urca la ; ausmachen. 1849 : 
ezekután fel számítottuk a ' fizetetlen maradott 
öszveget mely felrúgott 750 vftra [Kv; Végr. 
Vall. 101]. 
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9. ~ja magát felfuvalkodik; a se îngîmfa, a 
se umfla în pene; sich überheben/aufblasen. 1749 : 
A Grék família tudom hogj taxázott . . . , de 
aztán felrúgták magokat hogj meg holt eö 
cell(enti)ája* [Szásznyíres SzD; Ks 81. HU. 
•Alább: a ' Gubernátor Excellentiája holta után 
rúgták fel magokat. Taxát sem akar (na) k fizetni]. 

felrugaszkodik kb. felszáguld; a alerga (sus) ; 
hinaufrennen. 1739 : egy Csuholly forma legény 
meg kérdvén, hogy hon vagyon a ' Lakodalmas haz 
sebess nyargalvást fel rugaszkodék [Szentlélek 
Hsz; HSzjP Providus Martinus Molnár (50) 
vall.]. 

felrúgó 1. rugós; care azvîrlă din picioare/ 
izbeşte cu picioarele; ausschlagend, stoßend. 
1730: az Lovak az fel ülést és le szállást csen-
desen meg állyák, és bokrosok, s fel rugók ne 
legye (ne) k [ J F lovászmesteri ut.]. 

2. felnyúló; care se întinde (în) sus; (hin)auf-
reichend. 1818 : a ' Felső Fordulob(an) a' Bujdos; 
völgybe az Ujj fogás névű kaszállojának Igritzi 
oldalra fel rugó vége [M.köblös SzD; DHn 49]. 

felrúgott. Csak e szk-ban; numai în aceastä 
construcţie; nur in dieser Wortkonstruktiofl • 
törvényt ~ törvényszegő; călcător de lege; geset^' 
widrig. 1816 ( A vasművelési r e n d e l k e z é s e k e t ) 

népünk mind egyre el mellőzte meg tartani, és 
annál fogva egyéb pontokat is meg rontottana*' 
melly azt szülte hogy a' Sokat mivelni akaró tehe-
tetlenséggel a' Törvényt fel rúgott Verős kováts 
hogy töb vasat futathasson mint sem a' Törvény 
meg engedi sok lovakat vet t [Torockó; TLev. 
9/46]. 

felruház 1. ruházattal e l lá t ; a îmbrăca; (be)" 
kleiden. 1826 : most Edes Anyámnak sem volt hog? 
ruházan fel mind mászor, nem is kivánhatam mik°r 

költsön pénzel él [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina fér-
jéhez]. 

2. ágyneművel ellát; a înzestra cu rufe de pat» 
mit Bettzeug versehen. 1748 : az Ágjat fel ruházta 
9. párnákkal, 3. derékallyal, 2. paplannal [Torda, 
Borb.]. 

3. átv felszerelkezik; a se înarma; sich atii-
rüsten. 1829 Ezen Director . . . azzal a f°naK 

principiu(m)mal nem leszen fel ruházva, hogy 
Kotzébue Ember gyŭlŏlés és meg bánásában 
laliával verbunkas tántzot tántzolhasson 
KvSzLt]. 

felruháztatott. E szk-ban ; în a c e a s t ă - £ońàtruC" 
ţ i e ; in dieser Wortkonstruktion: vmilyen lélekto 
~ vmilyen lelkületű; cu un suflet . . . ; v c ?\ “ 
gendeiner Gesinnung. 1763 bátor gjakor ízben 
ide bé meg fordult Dul Joseff eŏ kegjeline, a® 
I(nct)a Asz(szon)ynál, semmi suspicio egj ^ ^ ^ 
valo magok viselesekhez nem fért, s mostan is sem-
mi bizonyos dolog nem lat tatot t , hogj lett volna, 
az egj gjanun kŭvűl, melyből, mint ollyan keres 
teny lélektől fel ruhaztatot t emeberek, afféle g°' 
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nosz dolgoknak7* vegben vitelére vetemedtenek 
volna [Torda; T J k V. 164]. 

fêlsája kelmefajta; un fel de s tofă ; Art Woll-
stoff. 7620 : Posztorul. Egy Vegh egez Granattul 
f 4/»Egy Vegh fel granattul f 3/ . . . Egy Vegh 
*gesz Saiatul f 2./. Egy Vegh fel Saiatul f 1./ 
Kv; KvLt II/69 VectTr 5. - aTi. a fizetendő 
harmincad (vám)]. 

felsál-pecsenye felsál/sár; pulpă ; Oberschale. 
1588 : (Vettem) Egy fel sal pechyeniet, es egy feyer 
Pechieniet d. 24 [Kv; Szám. 4/1. 39]. 7589 
Vas Georgi vram it letebe kwltem Aiandekba neky 
•• • Egi felsa (!) peczeniet d. 16 | Bamffi Cristopli-
Jak it leteben kwltem Egi felsali (I) peczeniet 

17 | Az Olah keouetekre ualo keoltsegh. 
vaczorara ueottem . . . Egi felsa (I) peczeniet d. 
16 [Kv; i.h. 4/X. 6, 17—8. 45]. 1591 : fel borywtt 
^tettem . . . d 63 Keet fel Sal pechenyet . . . d 
22]« [Kv; i.h. X/5. 11]. 1596: 4. Saalt Súffara 
P(er) d 45: főzni valót p(er) d 6 . . . az első fel 
Şaal paczyenyet d 4 [Kv; i.h. 6/XVIIa 10 
nj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1757 : Midőn valaki 
közöttünk a kis céhmester és szolgáló mester po-
hart köszön el, tartozzék kiki közzülök deponálni 
1- h.6, egy veder bort, három fazék ennivalót, egy 

felsár pecsenyét, kenyeret és gj^ertyát, [Dés; 
DFaz. 19]. 

. felsáncolás felárkolás ; săpare de şanţ ; Graben-
2lehen. 1804: a’ mostani fel sántzalás és kertelésig 
való kisded rétetske [Sárd A F ; TSb 51]. 

felsáncoltat felárkoltat; a dispune să se sape 
î Graben ziehen lassen. 1822 kellett 

^yepűjit* minden esztendőben tsináltatnam, ugy 
a Szőllőn végig follyo patak árkát fel sántzoltat-
öam [k : v ; pk 4. _ aTi. a szőlőnek]. 

felsarjúzik felnövekedik; a încolţi; sprießen, 
^eiben. 1781 abbola sarjuzék fel egy darab a 
Jţás szőllő mellé [Királyfva K K ; LLt 24/25. -

a felhagyott szőlőből]. 

felsatui ? feldúcol; a propt i ; verstreben, ab 
sterfen. 1585: Biro vram es a Tanach akarattiabol 

Kegk hattak vala meg hogy a Scolaban egy puz-
a Kamarat fel epitsúnk . . az kamaraba vonat-

• . . egy Eoregh zarw fa t p(ro)f O d 18 kywel 
a z Ach a kozorwfat fel satúllata . . . az megh ne-
^eszet puzta kamaranak podlassatol, es a gerenda 
ţa be wonassatol, es az koszorwfa fel sotulassatol, 
•^zekenek mŭnkaytol mindenestül fizetünk neky 
®gy súmmaba f. 6 d. 50 [Kv ; Szám. 3/XIX. 
3 4 - 5 ] . 

felsatulás? fedúcolás; propt ire; Absteifung, 
verstrebung. 1585 : (A) puzta kamaranak podlas-
®atol, es a gerenda fa be wonassatol, es az koszorufa 
Jel sotulassatol, mindenestül fizetünk . . . f. 6 
u. 50 [Kv; Szám. 3/XIX. 3 4 - 5 . - A teljesebb 
Siöv. felsatui al.]. 

felserkentés 

felsebesedik megsebesedik; a se umple de răni ; 
wund werden. 1621 : Az Theoreok keouetek ket 
Theoreok loat i t t hagiuan, melliet ez Chiaszar 
Vrunk(na)k eo Flgenek kwldeot uolna, ayandekon, 
de az hozzu vtnak myat ta megh hituankozua(n), 
es az labok mind fel sebeseduen az Sarnak myatta 

Keretessy (!) Jakab velle bannion es az Labat 
mosogasa, es kennye [Kv; Szám. 15b/XI]. 

felség az uralkodó v. uralkodónő megszólítá-
sakor rendsz-á birt. szr-gal; cuvînt de adre-
sare către domn/domnitor/suveram sau doamnă/ 
suverană de obicei cu sufixul personal -d ; Anrede 
des Herrschers oder der Herrscherin gewöhnlicli 
mit -d Possessivendung: înălţimea/luminăţia 
voastră; Hoheit. 1557 hozak my, nekwnk az Fel-
seged paranczj'olatthyath hogy my el mennyewnk 
zenthmarthon Machkassara* Az felseged pa-
ranczyolatthyawal el menthewnk [SLt ST. 5. — 
aK]. 1564 : Felsigednek köniörgwnk mind feien-
kint hogy felsiged legien kegielmes mind zeginy 
kössyginek felsigednek ne nize felsiged az vitkwnket 
[Cssz; SzO II, 180]. 1568 : Ez Leuel adassik az my 
<keg>yelmes vrunknak Második János kyralynak 
. . . mynekunk kegelmes feyed (elmwnkne >k my 
hysiges zolgalatunkat ayanlywk felsigednek [Gyf; 
RLt O]. 1569 my az felsiged Parancsolata sze^ 
ri(n)t hywok es intők Mihalfy Jánost Nolczad 
napra felsiged wdwaraba es felsiged szine eleibe 
ok adasra [Msz; LLt 77/3]. 1597 Az vr Jsten 
elteseh, es Tarczya megh felsegedet Bodogul 
[Néma SzD/Kozárvár SzD; SLt BC. 6]. 1609 
parancziol felsiged mi nekevnk az Gradiczy Georgi 
marhaianak meg adasa feleol [Dés; DLt 315]. 
1630 : hoza mi nekünk az felsegöd paranczolattiat 
czegeben lakó Vass János Vram mi azért 
Engedelmesök liuen az felsigöd paranczolattianak 

el mőnenk czegeben [Cege SzD ; Wass. Deák 
István vszb kezével] | Melj hitt szőrent ualo be 
uött uallasokat mys Fölsegödnek irtunk (I) mögli 
az mi hitünk szòrent. Conscienciose J(ste)n Föl-
segödet eltesse sokaigh [Dob. ; i.h. na.]. 1702 
Cegeji Vass Dániel Ur(am) eŏ kgme kinszerite min-
ket Felsiged Compulsorioma (!) Mandatumaval* 
[Göc SzD; Wass. — aKöv. az utasítás leírása]. 
- L. még ETA I, 32; SzO II, 186, 188, 191. 

Szk: Isten ~e. 1592: ezen Jelen való 1592be 
vgyminth beöytbe Jeót t en vram az A(ctrix) 
jobbagia fiastol . . . , ott engemet mind fia-
(m)mal egyetembe ferenchél feoldre vert, vagdalt, 
veremet ontotta Jsten felsege volt oltalmunk, 
szabad volt megh eòlny el hadny [UszT] -X- Isten 
õ szent ~e. 1862 : Ha Isten ö Szent felsége ke-
gyelmének tetszene egyenes és törvényes örökösei-
met az élők sorábol kiszoll i tania; . . . maradjon az én 
kedves nőm . . . a vagyonnak rendelkezője 
[Kv; Végr.] * királyi 1786 ha ŏket a akkár 
mi utan modan el rekesztenék az Banyászságtol 
és Vas tsinalastol, nagy kára lenne abban az Ki-
rallyi Felségnek [Torockó; TLev. 4/13.51. - aA 
torockóiakat]. 1796 : A’ Királlyi F e l s é g n e k . . . 
mindenkor vagyon hatalma Privilegialis Levelet 
adni [Mv; i.h. 5/16 Transm. 81 — 2 tábl.] * ki-
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rályi szentséges ~. 1763 Minden tartalék nélkül 
a’ Királlyi szentséges Felségnek szoros Edictumi 
ellen diversis locis, et occasionibus, coram diver-
sis personis ex mero rancore liuntzfutozott [Nsz; 
Told. 33/22] mennyei 1721 Lelkemet 
vöttem Mennyei Felségtől [Uzon Hsz ; BLt] 
te »*ed. 1555 azyrt . . . kewnyergwnk te felsy-
gednek alazatoson [LLt] ^ Úristen õ szent ~ e. 
1581 Az Vristen eó zent felsege mikor az felseged 
dolgát az my kiwansagunk zerint Eleó vitte wolna 
es felsegedet feiedelmwl Eleonkbe mutat ta mind 
felsegedliez mind penig az zegeny meg holt vrunk-
hoz Azon el kezdeti zeretettel walo hywsega vissel-
tem es ta r to t tam magamat (így!) [Gyf; Törzs. 
Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez. — aTollvétség 
hywseggel h.]. 

felsegél 1. megsegít; a a ju ta ; helfen. 1768 
minthogy a' házam el égett volt a' télen, kértem 
Isten Nevéb(en) hogy segélyenek-fel, 's ugy adtak 
vagy három véka búzát [Girbó AF BK Girbói 
lev. Komán Makaria (40) jb vall.]. 1819 Ha a 
Czéhnak Tagjai közül valamellyiknek Háza vé-
letlen tiiz által el égne 10 Rftal tartozék a Czéh az 
illyen Mester Embert fel segilleni [Kv ; MészCLev.]. 

2. ~ vmire vmiben/vmi vei segít; a-i veni cuiva 
într-ajutor; in/mit etwas zu Hilfe kommen. 1790 
Tsak az Isten az út i költségre, és úti alkalmatosság-
ra Segillyen fel [Szásznyíres SzD; Ks Lengyel 
János lev.] 

felsegélés 1. felsegélyezés; ajutorare; Unterstüt-
zung, Auf hilfe. 1753 : Iglai Ferentz Uram . . . Re-
lictaja . Brullyai Anna Aszszony jelentvén 
mi előttünk árva allapottya mia maga, s Leánya 
kŭlőmb külőmbb féle tehetetlenségeit, melly(ne)k 
fel segillésére . . . alkuvá tevén . . . a Parandon a 
Majorok rendibe(n) devenialt Major hellyinek azon 
részét, mellyen ez előtt az Csűr fekűtt [Ne; Dob-
Lev. 1/257. la]. 1802 12ma Augustus 1801 Seges 
Var Székben Szados (!) nevezetű ugjan tiiz mian 
mindenekből ki pusztitatot Falunak fel segellésíre 
Hataroztatot üdö Ima 8tobris 1801 Március vé-
géig 1802 [Énlaka U ; Borb. I I Galfalvi Pál esp. 
kezével]. 1837 A’ Város a’ helybéli szegény Öz-
vegyeknek, és oly asszonyoknak is kiknek Férjek 
nyomorék vagy el betegesedett és dolog tehetetlen 
állapot jak miat t . . . a mindennapi élelem meg szer-
zésére elégtelenek a fel segillésökre egy intézetet 
állított fel [Torda; TLt Praes. ir. 466]. 1872 Egy-
háztanácsunk 24 szál fá t fog ajánlani az ekklé-
siai gyűlésnek az égettek fölsegélésére [M.bikal 
K ; RAk 297]. 

2. megsegítés; a ju ta re ; Hilfe. 1784 a nemes uni-
taria religion lévő betsiiletes atyánkfiai . . . kér-
tenek egy ölöcske földet pénzért a reformata eklé-
zsiátol, hogy egy kicsint bővíthessék harangláb-
helyeket Kiknek is ebbeli szükségeknek felse-
gillesire vagy kipótlására töt t szándékunkót és 
igéretünket . . alázatosan jelentjük [Kőrispatak 
U; ETF 107.34]. 1818 az Uradalmi Mészárlás 
folytatás kell Segillésére Tutsik Gergely Dévai 
Kereskedőnek és Arendator Mészárosnak két Esz-

tendőkre kőltsón adatott hat ezer R f : [Déva; 
Ks 103. 272]. 

felsegéltetés felsegélyeztetés; ajutare ; Hilfelei-
stung. 1802 : Szeben Székben Bolgats ( ! ) n e v e z e t ű 
Falunak minden vagjonaitol meg fosztot lakosinak 
fel segeltetésekre Szolgalo alamisnalkodásra ren-
döltetet egesz Esztendő a 7tima Augusty 1801 
usque 7tima. Augusti 1802 [Énlaka U ; Borb. I 1 

Galfalvi Pál esp. kezével]. 

íelsegéltetik megsegíttetik; a f i a j u t a t ; geho l fen 
werden. 1845 az ot t át menő országos ut sok 
helyt lévő suvadozásai, és árkoknak veszŏveli meg 
töltésében m á s faluk á l t a l i s s e g é l y t e s s e n e k fel 
vesző hordással [Usz; UszLt XI. 85/6. 234.pJ-

felséges 1. az uralkodó v. uralkodónő megszól*" 
tásaként, a rájuk való hivatkozásban, címzésben, 
cuvînt de ádresare cu referire la domn/doninitoſ/ 
suveran sau doamnă/suverană; als Anrede 
Herrschers od. der Herrscherin mit Bezúg auf s*e' 
in Anschrift: prea înăl ţa t ; allerhöchst. 1558 
kor Irnanak 1558 esztendőben, februariusnák 
Napian . . . valaztattam vala ö felsegektöl, tudn/ 
Illik Isabella kiralne azzontol es az My kegielmeŞ 
felseges Vrunktol, az Második János Magyar or-
szág es erdely es lengiel orzagy valaztot kyralit0 

az Nagy banvay kamoranak Meg visitalasa1^ 
[Nsz; MKsz 1896 . 360J . 1566: Felsíges k e g ' e l ^ 
Vrunk es feiedelmünk Szekelysígbeli hyuey * 
Vraink Lufeiek Felsigednek örökkeualo szolga1^ 
tiokat izenik mint keg'elmes feiedelmünknek 
II, 186 a székely főemberek és lófők a fej-hezJ-
1630 : az Nehaj Felseges Bethlen Gábor, egj Neme" 
tiben lakó Varga János Nevü Jobbagiat Keresz 
tesi Pal Uramnak potentia mediante ell foglak { 
[Őraljaboldogfva H ; J H b XXXVI/4] . 1717 
Felséges Urunk győzedelmes Fegjvere nyári ope' 
ratioi u tán téli nyugodalmára osztatván tecze 
Felséges Eugenius Herczegnek, . . . , az itt beIJ 
lévő Regimentek mellé még ha t lovas R e g i m e n t e k ^ 
be küldeni [Kv; KvLt I . 220 gub]. 1755: 
Kelemen . . . kötelezte magat, hogy . . . a ' mostan 
Uralkodo Felséges Királyi Méltosaggal . . 
giális Hivséggel viseli magát [Ne; BLev.]. t 
Á muszka cár száznegyvenezer számból álló nép^ 
ígért felséges királynénknak [RettE 82]. 11*} ^ 
felséges koronás császárunk rendelése és igazgata^ 
mindeddig közöttünk liagyattatott, hogy sett* 
magának bírája ne legyen [Árkos Hsz; RSzF 27-J* 

Szk : ~ ház. 1766 mikor az ausztriai felség^ 
ház franciával, bavarussal, prussussal h a d a k o z á s s 
egybeverekedett volt 1746/7-ben, akkor E r d é l y ^ 
s Magyarországban számtalan nép lett ka 
nává [RettE 201] * - udvar. 1713 a’ Felsé-
ges Udvar tettzés szerint kelletik az ország Gy^ 
lésének Medgvesen inchoálodni die 24 ~ ta M® 
sis February [BLtJ. 1831 az érdeklet Szárh^p 
és Ditroia telves Com(m)munitasok recurrá«a 

vala a Felséges Udvarhoz [Mv; Born. Xva-
»-bCs]. 
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2. az uralkodónak v. uralkodónőnek alávetett 
mtézmények, szervek, a tőlük származó rendelke-
zések, szándékok jelzőjeként; atr ibut dat ordinelor, 
actelor care emană de la instituţiile, organele su-
puse domniei/stăpînirii; in attributivem Gebrauch 
m den Verordnungen der dem Herrscher od. der 
Herrscherin unterstellten Institutionen, Organe, 
Behörden. Szk : ~ főkormányzótanács. 1801 : Az 
Felséges fö Kormányozo Tanácsnak . kegyes 
Válaszát tisztelettel vettem [Kv; J H b XLVI. 
4] •)(• ~ királyi decizió. 1786 (A commissariusok/ 
egybe gyűjtetvén a Tlioroczkai Communitastis . . ) 
ſle hogy azon Felséges Kirallyi Decisionak Nomine 
Communitatis valaki ellen szollatt volna én nem 
hallotta(m) [Torockó; TLev. 4/13. 5 9 - 6 0 ] * 
~ királyi fő-igazgató s kormányzó székjf&kormány-
szék. 1794 : minden haladeknelkűl a Biro és Birak 
Instantiat porrigalván ahoz ertŏ Szemellyek jelen 
letiben aztat Expressusok altal a mikeppen az al-
kalnxatossag engedi a Felseges Nagy Erdélyi F ŏ 
igazgató 's Kormányazo Szék eleiben nyújtsa bé 
[Torockó; i.h. 9/26]. 1837 Mikor inditando valék 
kerülő Írásomat akkor érkezek a’ Felséges Királlyi 
Fö Kormány Széknek kegyes rendelése [Vaja 
^ T ; Hagy:?, ásbodoni (MT) ekkl. könyve] * 
~ királyi kamara. 1797 (A) Só Depositorium 
mellé . . . Kontrásnak rendeltetett a Felséges Ki-
rályi Erdélyi Kamarától . Déési Civis Veretzki 
Sámuel [Dė.sakna; DLt] •)(• ~ királyi kormány. 
1838 : A Felséges Királyi Kormány a Szebenből 
lett viszsza jõvetelível a Séta hely fundussa gyara-
pítására 30 FI. [Kv; AsztCSzám. 120. - Alkal-
masint utána tollban maradhatot t a szék szó] 
~ királyi (szent) igyekezet. 1769 A Felséges Ki-
rállyi szent Igyekezet kivánván sok hasznos, és 
szükséges okokra nézve az Határoknak három Ré-
gekre való szakasztását igen keményen po-
r°ntsollyuk, hogy az Három Határokat , kettőre 
le hagyni meg ne mérészellyék [UszLt gub.] # 

királyi gubernium. 1786 : az Thoroczkaiak . . 
terhes szolgálattyakat mind a Felséges Királlyi 
Guberniumban mind a Tekentetes Continua Táb-
lán mind pediglen az Felséges Udvar előtt keserve-
i n panaszalták [Torockó; TLev. 4/13]. 1809 
Felseges Királlyi Gubernium! Mia . . . a Flgs K. 
puberniumnak . . . parancsolatait eleitől fogva a ' 
leg-nagyobb alázatossaggal és készséggel tellyesí-
tettŭk [uo. i.h. 9/43. — aTi. a torockóiak]. 1831 
^ Flgs Királyi Gubernium kegyelmes Decretuina 
t ^ v ; Born. XVd] * ~ rendelés. 1786 ha a ' 
szükség magával azt hozza, mind az Felséges Ren-
delések kissebsége, mind a vivum aerarium és Mlgs 
Pominus Terrestrisek a’ miat t következhető kára 
iránt felsőbb Instantiákra menvén Kegyelmetek 
euen panaszolni Sőt ha mi költség és kár a Commu-
uitasnak fogna okoztatni Kegyelmeteken keresni 
e l nem mulattyák [Torockó; TLev. 9/23]. 

a királyi herceg megszólításaként v. rá 
hivatkozásban ; termen de adresare către un prin-
eipe (regal) sau de referire la e l ; als Anrede und in 
Bezugnahme auf den königlichen Prinzen : fenséges 
ur. őfensége; alteţa voastră/sa; Eure Hoheit. 
1'77 teczet Felséges Eugenius Herczegnek, . . . , 

az i t t ben lévő Regimentek mellé még ha t lovas 
Regimenteket be küldeni [Kv; KvLt I. 220 gub. 
a teljesebb szöv. az 1. jel. al.]. 

4. ~ Isten. 1589 Nagnak Az felseges Istentől 
Hozzu es bodog eletet kyuanu(n)k az feyedelemseg-
be [Szamosfva K ; J H b K LVII. 40]. 1670 az 
felseges Isten . . . nem cziak mėgh engedte sőt 
ugia(n) parancziollais az szent hazassagot [ JHb 
lakodalmi meghívó]. 

felsegít felsegélyez; a a j u t o r a ; unterstüízen, auf-
helfen, 1851 Mivel a tapasztalat szeréni a gonosz 
emberek miatt főként az bírót és elöljáróságot sok 
szerencsétlenség éri. Tehát az ezutáni elöljárók 
biztosítása tekintetéből a közönség mind a bírót, 
mind a többi elöljárókot, mind pediglen közön-
ségesen minden falusi lakost felsegítendi az égéstől 
[Zalán Hsz; RSzF 106]. 

felsegítés felsegélyezés; ajutorare ; Unterstüt-
zung, Aufhilfe. 1802 Nap nyugoti Galitiaban 
eszen (!) nevezetű eget varos lakosainak Fel Segí-
tésekre hataroztatot üdö a Ima Xbris 1801 usque 
ultima Maji 1802 [Énlaka U ; Borb. I I Galfalvi 
Pál esp. kezével]. 1834 A' Száraz Aj ta i Közönség 
szerentsétlen tüz által 38 ezer forint ká r t vallván 
ezek(ne)k fel segittésekre alamisna gyűjtessék a ' 
Tavaszi Partialisra [Vaja MT a hagymásbodoni 
(MT) ekl. könyve]. 

felsegíttetés felsegélyeztetés; a ju tora re ; Unter-
stützung, Aufhilfe. 1787 : A Torotzkai Verŏs Ko-
vatsi Communitas . . el szegényedéseket midőn 
tsalhatatlan jelekből által la t ta volna . . . , gondol-
kozott mind a maga, mind a több Contribuensek 
fel segettetesekre egy közönséges Vas valto házat 
fel allitani [Torockó , TLev. 9/25]. 1817 : É n Nagy 
András Urammal az V. Sz. Iványi Járásb(an)tanál-
tato, és éhell lialásra jutó szegény Gazdákat fel 
írtuk, . . . ezeknek éhell halásra kelletik, napon-
ként ju tn iak; mivell senkitől nem segittetnek 
— ezeken kívüli még többek is tanál to tnak s na-
gyobb számmal, — tsak nem közönségesen oly-
lyanok kik fellsegittetések nelkűlt még meg lévő 
vagyonyaikat kéntelenek élelemek fen tar tására 

fordittani [Póka MT; TLt 542 (belekeverve 
az 1317/817 jelzetű csomóba)]. 

felségsértés erimă de lesmajestate; Majestäts-
beleidigung. 1838 Farkas György ezen Sértő 
Szavakat mondotta még a Czéh Articulussai 
is tsak Semmit érők tsak el hánni valók mely 
szavaira Farkas Györgyöt a Czéh Mester határozás 
el látása véget ki léptetvén az egész Czéh ezen hatá-
rozást te t te az Articulusok meg sértése Szent-
ségtörésnek nézetik melynél fogva Farkas György 
a Felség sértésért a Czéh tagjai kűzől k i utasítást 
érdemel [Kv; AsztCLev. Hat . Prot. 9]. 

A céh a becsmérlő céhtag szavait alkalmasint azért minősíti 
a címszóbeli szóval, mert a céhartikulusokat a fej. erősíthette 
meg, és így a becsmérlést a íej-re vonatkoztathatták. 

félselyem jumătate mătase; halbseiden. 1714: 
Minium szin ovit Atlas fél Seljeni materiabul való 

6 7 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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Dolmánj , arany fonal gombotskakkal s t ö r bél-
lésel fl . Hung . 5. — [Szb/Fog.; REkLt I I . Apafi 
Mihály hagy . 23 ,47] . 7737/7768 : (Testem) temet-
te tésé t k ivánom Kolosváratt az 0 Várban min-
den haszontalan költség és Világi pompa nélkül, 
fekete* fél Sellyem bokáig ető lioszszú köntösbe 
[ K v ; K s 14. X L I I I a Kornis Zsigmond végr.]. 
1761/1784 : Paplannya pedig jutot t Őtsém 
Uram(na)k l iáram, ; a’ harmadik paplan, ki 
viselő vol t szarufás jo féle tarka bársony a kŏze-
pin, a ' kerüle te pedig viola szin fél sellyem maté-
ria [Hosszúfalu S z t ; TK1 Com. Anna Teleki (61) 
kezével]. 1816 : Fél Sellvem kávés keszkenyò 
20 Rf [ K v ; Born. IV. 41]. 

fćlselymes félselyem ; de jumătate mătase ; halb-
seiden. 1714 : Fé l Selymes Materiabul valo Asz-
szonyi ember fekete Palastya, körül nyusztal pré-
meze t t belől közönséges Ny estei béllelt, alul visel-
tes feke te Csipkével f.h. 40 [Szb/Fog.; REkLt I I . 
Apaf i Mihály hagy. 1]. 

felserdül serdülőkorba jut /kerül ; eléri a serdülő-
k o r t ; a a junge la matur i ta te ; heranwachsen. 1653*: 
Mikor J á n o s Király* felserdült volna az attya ha-
lála u t á n két fe lé tekintvén, láta az t : hogy az egész 
keresztyénségben immár oly változás lett volna, 
hogy kiki m i t akarna azt vallaná a Luther 
Márton ú j í t á s ának u t ánna [ETA I, 26 NSz. 
- a1560 t á j á r a von. feljegyzés. — bJános Zsig-
mond. — A behat szócikkben sz ćvs/.li:.1 íin sajtó-
hiba] . 1753/1781 : mikor arra az időre léptének hogy 
fel serdül tenek, K u n Gáspár az előtt nagy idővel 
kŭ lŏn szállot t , de K u n Miklós ur fel serdülése alkal-
matosságával az idŏ meg háborodván, Rákotzi 
Feren tz fe jedelem mellé álván Gavaleriara (!)*, 
o t t i s vol t mind el tsendesûléséig a szélvésznek 
[Algyógy H ; J H b LXXI /3 . 192 Lup Filip (88) 

j b vall. - M l á b b is így!] . - L. még Re t tE 75. 

felserdülendő serdülőkorba ju tandó; care ur-
m e a z ă să a j u n g ă la matur i t a te ; heranwachsend. 
1831 egj fel serdülendő Fiatskám bele kapott 
mesterségembe, a’ k i az én mutogatásom mellett 
far i t skal [Dés; D L t 828]. 

felserdülés a serdülőkor elérése, serdülőkorba ju-
t á s ; a jungere la ma tur i t a t e ; Heranwachsen. 
1753/1781 : K u n Miklós ur fel serdülése alkalma-
tosságával az i d ŏ meg háborodván, Rákotzi Fe-
ren tz fejedelem mellé álván Gavaleriara (l)a, ottis 
volt mind le tsendesűléséig a szélvésznek [Algyógv 
H ; J H b L X X I / 3 . 192 Lup Filip (88) jb vall'. 
A tel jesebb szöv. felserdül al. — *Alább is így !]. 
1776 : Ki ts inségi től fogva ismertem M.G. Lázár 
J á n o s Ur f f i ŏ Ngá t , fel serdülése u tán tapasztal-
j a m ) . . . hogy M. Annlkò Kis Aszszont felette 
kedvel l i [Kórod K K ; GyL. Christ. Kováts conj. 
St . Miklós (55) vall.]. 

felserdült 1. fe lcseperedet t /nőt t ; ajuns la matu-
r i t a t e ; herangewachsen. 1736 : 3. fiai maradtanak, 
k e t t e j e jol fe lserdül t i f f ju volt, a harmadik pennig 

kisebb [Beresztelke MT Told. 25]. 1779 Fel 
serdült i f j ú Szalai Mihály . apród Esztendejének 
kitŏltésere obligala magát (Kv ; FésűsCLev.] 1806: 
én 18 Esztendős fel Serdült ifjú Ltgénv voltam 
[Erdősztgyörgy MT; WH]. 1812 Feí Serdűlt 
Legények4 [Gyalu K ; RAk 189. 'Konfirmáló, 
azaz 14 év körüli legénykékre von.]. — L. még 
Ret tE 377. 

2. serdülőkori/korbeli; de pubeitate; Puber-
täts-. Szk: ~állapot. 1766 : a mi nagy Atyánk, 
két gyermekei vgy mint Márton és Ersebéth szü-
letések, s már fel serdült állapattyLk után, szüle-
tett Refoimatus lévén, boszueágbol a Szentséges 
Catholica hŭtre állott [Torda ; TJk V 298]. 1772 : 
Mi mind a’ ketten fel serdült állapatunktol fogva 

. . eö Excellentiaja Malmában mind őrlés k i -
viért, mind pedig vám mérésnek alkalmatosságá-
val mint Regiusok igen sokszor meg fordultunk 
[Ádámos K K ; JHb LXVII/2. 316] * ~ állapot 
kora. 1775/1781 : Fel serdült állapot koromig 
birta ezen utrizált Méltoságos Kun Urak Jószágét 
. . . Néhai . . . Jósika Imreh eŏ Nagysága 
gyógy H ; JHb LXXI/3. 351-2] * ~ 
1758 : Gábris it Gyéresen felserdült idejében meg 
holt [Aranyosgyéres TA; Born. IX. 41 Ptaty* 
Kirilla (75) jb vall.] * ~ kor serdülőkor. 1849: 
Krizsán Máriát . . . csak is fel serdült kora 
esmerem [Kv; Végr. Vall. 1 Kelemen Beniámh* 
vall.]. 

3. felnőtt/sarjadt; crescut, răsárit; emporge' 
sprosseu. 1740 : Lapos Csere nevű erdőben egy da-
rab fel serdült Cserefas erdeje [Somosd MT; £erz* 
15. XXXI/5]. 1802: egy darabotska valamenyib; 
(en) fel Serdült Czüieres erdeje [Lőriiicfva 
SLt 12. V. 18]. 1810: szép fel - serdült f i a t a l 
Letzes, Karos Erdő [Vaja MT; Teld. 42]. 1M9: 

égy darab fel serdőlt Erdeje [Nyái ádkarácsonfva 

MT; ToldNy]. 

f elserdültecske serdülő-f ormácsk a, serdülők01' 
belicske; puşti, puştan; wie ein kkinei Hcrange* 
wachsener. 1752 Boldur Mariska, mikoron ide 
jött, . . . ezen Josziv akkor alig lehetet kétt esz-
tendős, a másik penig Márk felserdültecske lévén 

Jósika Ur földes Ura maga birtokab(an) vette 
[Vennága H ; BK ad nr. 1134 Krisán Máris 
jb vall.]. 

felserdfiltség serdülőkor; pubertate; Pubertäts-
zeit. 1768 mondották nékem G y e r m e k s é g e m ^ 
fogva feli serdűltségemig nem kevésszer, hogy a*? 
helly Groff Kornis uraké [Mezőpagocsa TA; 
8. XXI . 36]. -

felserit felpödör; a răsuci în sus; ûuízwiibein-
1828 : Túri Péter a’ bajuszát fel szokta seri 
teni [DLt 835 nyomt.]. 

felserftett felbodorított; cîrlionţat; 
1823 : Bartsné Kata . . . szörnyű gálántosafl 
fel seritett hajjal és schneklikkel [DLt 254 a p " 

11570 
felserken 1. (hirtelen) felébred; a sc trezi (p***)ã [ 

(plötzlich) aufwachen, sich e i m i m t e m . • - . 
Vachy Margith ezt vallva, hogy ew ez eyel féke* 
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Mathe hazanal halt, Es eyel fely Zerkent [Kv; 
T Jk III/2.70]. 1584: Takach Kelemen vallia . . . 
mingiarast a’ felesegemis fel serkene | Grusz Jst-
wan vallia, . . . , teortenek egy het múlva hog fel 
serkenek eyel es az orrom igen kezde vizketny 
K v ; T J k IV/1. 262, 276]. 1585: Anna Laskaj 
Gergely zolgaloia vallia, Megh leót volt Immár a' 
veresegh Grusz Peteren mikor fel serkente (m) 
K v ; i.h. 482]. 1610 : mikor fel Serkentem lattam 
hogy Azonio(m) az Agjban fekeót [Dés; DLt 321]. 
1708 az Asztalra le dőlvén alutt ha fel serkent 
koczodott [Kv ; AsztCJk]. 1716 hajnak felé fel 
serkenvén, látám, hogy . . . ki jőve abból az ház-
ból [Nagyida K ; Told. 22]. 1737 : a Német fel 
serkenvén mind kettőnket Huczfutozott [Csicsó-
györgyfva/Retteg SzD; TK1 Soldere Gligori (51) 
jb vall.]. 1779 én hogy fel serkennyek inkáb és az 
ökrökkel ki mennyek kűn az Udvarunkban le 
fekűttem [Nyárádsztbenedek MT; Told. 46]. -
^ még Re t tE 68, 297, 348, 404. 

Szk : álomból ~. 1598 enis aloinbúl serkentem 
uala fel [UszT 13/31]. 1760 álombol az Zajra ser-
kenék fel, s hallám supog vala [Kórod K K ; Ks 
I7- XXXI] * ~ vmibe(n) (hirtelen) felébred v-
mire. 1591 ketzeris keolt feli Jobonv Antal es 
turbokolta az giermeket, es abba az turbokolasba 
feli serken az fia [Kv; T J k V/l . 57]. 1631 Estue 
az hazamban elj alutam vola felj serkenek az nagj 
kialtasban [Dés; DLt 367]. 1638 Mikor az ria-
dasba(n) mint egj tizenket es egj ora kőzeőt fel 
serkenek az kialtasba(n) es fel kelek s az ablakomra 
menek, latam hogj futnak az ucza(n) [Mv; MvLt 
2M. 158b] ~ vmire. 1595: Az fellyel megh 
írtam Jobbagyo(m) felesegestól toluait kjaltottak, 
Arra serkentem fel es az púska leóuesre, vgy men-
te(m) en oda [UszT 10/99]. 1630 monda Szanto 
Martonne, hogi ravasz eö Czigany cö (így I) mert 
eö nem aluszik, czak ravaszkodik, kire az az 
Varga András is fel serkene [Mv; MvLt 290. 205b]. 
1760; álmombol az Zajra serkenék fel, s hallám 
supog vala [Kóród K K ; Ks 17. X X X I ] . 1843 : első 
almamat tökélletesen kí aludtam, arra serkentem 
fel, midőn Legényem Zörgetve haza jött [Dés ; 
D U 65]. 

Sz: 1764 ugj útém fóben ( : már Morváit:) 
mint az disznót, meg eri vélle, vgy ŭ tettem hogy az 
más világon serken fel [Torda; T J k V. 237]. 

2. átv felébred/eszmél, észbe kap ; a-şi da seama, 
a se dumiri; sich auf etw. besinnen. 1590 : Huniadi 
ĂIatias kezdi zidni, ezen fel serkenek [Kv; TJk 
V/l. 27 Kys Mihály vall.]. 1633 : keseön serkent 
fel, mert teőbbet adot volna, de immár el fogiot*, 
es nem adhat többet [Mv; MvLt 290. 137a/2. 
^ *A méz]. 1698: engemet osztán ell ért az bor, 

s ' le fekŭvén az uto(n) serkenék fel hogj meg fogá-
nak [Kál MT; Berz. 12. 92/62]. 1731 : ebben az 
^lateriaban a Déákok jvre meritoq(ue) nem cul-
Paltathatnak mivel későn serkentek fel ha tsak 
^gtok a Terminust meg nem változtatja. [Nagy-
ernye MT; Ks 99 Kun Zsigmond lev.]. 1772 
Vásárhellyé mégis járám hogy Téglát kaphassak 
akármi drágánis mindent el követtem, de a ki olly 

kesőre serken fel mint én, ott bizány (I) nem kap 
[Told. 5a. - *Mv-t]. 

felserkent 1. (hirtelen) felébreszt; a trezi (brusc); 
(plötzlich) wecken. 1704 : Szólította ki az Isten 
az én édes anyámat ez világból hajnalban 
Nvugassa meg az jo Isten és serkentse fel az 
utolsó napra [TT 1890. 317 SzZsN]. 1781 Bal To-
gyer . . . Ejtszakának idejen en a Csűrben fekŭvén 
aímombol fel serkentet [Szopor K MkG 
36. 3/2 Kosztantye Todor (40) zs vall.]. 1813 a 
Mlgs Aszszony is ez előtt két, három, sőt négy, 
őt esz(ten)dőkkel, ő Nságát meg pofozta meg 
verte ingét a nyakából ki szaggatta, sőt álmából 
is midőn még égy más mellett háltak volna, sok 
izben verés által serkentette fel [Kük. IB]. 

2. buzdít; a îndemna; aneifern/regen. 1820 
Krösnébe is még a' Lélek Belé jár hálni hogy a' 
tiz orraji Misékre fel serkentse 's ebressze [Kv 
GyL. Székely István lev.]. 

3. tettre késztet/sarkall; a stimula; anspornen. 
1659\XVII. sz. mind ezekre nézve nem mulat-
hattuk el, ez protestationkkal az egész magyar 
nemzetet ártatlan szenvedésünknek megesmerć-
sére és egész nemzetünkre közelgető veszedelmé-
nek megelőzésére fel nem serkentenünk [EOE 
XII, 217 az erd-i rendek tiltakozó nyil.]. 1762: 
Kegyelmedis maga személljesen, e' mostan 
meg kívántató Segicség adăsban dicsíretes pél-
dát mutattni, és azzal másokot is hathatoson fel 
Serkenteni ell nem mulattja [Nsz; Ks 18/XCIIIj. 

4. ráébreszt vmire; a trezi la ceva; jn einer 
Sache bewußt werden lassen. 1668/1681: Karan-
sebesbűl es Lugosbul ki bujdosot es Haczokra 
telepedet rendeknek alazatos kŐnyŐrgesekból ert-
jük, hogy az minemű conditiokra nézve ot való 
meg telepedeseket megh engedte Volt Zolyomi 
Miklós Ur(am), ahoz nem tartod magadat, . . . 
parancsollyuk igen serio, affele czelàedetektől 
szűnnyel megh, es az nekiek adatott igazsagok-
ban es Négy Conditiokban megh tartani el ne 
mulassad mert ha tovabis megh nem szŭnől bi-
zonyos légy benne fel serkentünk [VhU 354 a 
fej. a hátszegi porkolábhoz]. 

felserkentés ösztönzés; stimulare, îndemnare; 
Anregung. 1659 : énft . . . igyekezven . . . követ-
kezendő Successorimatis Joszagos czelekedetek-
nek el követesere való felserkentesre . . . melto 
consideratioba vévén V Hunyadi varosomban lakó 
Vitézlő Gomb kötő Istvannak ednehany esztendők-
től fogva való azon Gombkötő mestersegevel 
való jámbor es hűsseges szolgalattyát Var 
ucza nevű uczaban levő házat superscri-
balvan szaz magyari forintal . . . maganak, es 
ket agon levő maradékinak . . . adom [Vh; VhU 
223—4. — *Nic. Zolyomi]. 1816: a ' Bába-mester-
ség tanulásának fel serkentésére nézve szűkséges-
nek találta a ' Királlyi Gubernium . . . ki hirdetni 

Hogy minden Falunak légyen két meg-hatá-
rozott Bábája . . másoknak ezeken kivŭl a ' 
bábáskodás keményen tiltassék meg [Kv; TVLt 
rtlen gub. rend. 1393J. 
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felserkenthet ösztökélhet, sarkallhat; a putea 
îmboldi; anregen/eifern können. 7649/7687 : mél-
tónak íteltem, hogj VHunyadi varossomban megh 
telepedet jőveveny embert Gőrőg szőcs Nikolat 
az idvezŭlt Groff Bethlen Batyam U(ra)mtol neki 
adot Immunitasb(an) megh tartanam, es az tŏb 
Taxas jőveveny jobbágyim közzé, de novo bé 
számlálnám és venném, mellyel az én Successori-
matis inkab fel serkenthetném a jónak gyakorla-
sara [Vli; VliU 230] | indittatvan az istennek 

paranczolattyatul, méltónak iteltem, hogy 
Haczok* nevű Varosom meg telepedet Jövevény 
kereskedő Görögöket0 a tőbb Taxás jövevény 
Gőrőgim kőzze be venném, melyei az en Succeso-
rimatis, inkab fel Serkenthetném az jónak gyakor-
lassára, az Jövevényeket penigh Joszagomban 
valo megh telepedésekre [Vh; VhU 311—2 Zó-
lyomi Miklós ad. lev. — aHátszeg. bKöv. a név 
szerinti fels.]. 

felsiet sietve felmegy; a merge repede sus; 
hinaufeilen. 7849 : kezdettem öltöződni, és midőn 
köntösömet felvettem, békapcsoltatás végett fel-
akarék sietni a Vendler szakácsnéjához [Kv 
Végr. Vall. 37]. 

félsingcs fél sing hosszú; lung de o jumătate 
de cot ; eine halbe Elle láng. 1629 vala ket la-
daja az égik min t egj fel singes, az másik mint 
egj masfelsinges [Mv MvLt 290. 163a]. 

fćlsingnyi lung de o jumătate de cot ; eine halbe 
Elle lang. 1763 : a’ Falu Erdejiben . . . támaszt 
hasogattak, azon Támaszokból ki hasadt haszon-
talan talam egy fél Singni széknek való Forgá-
tsot vit t haza [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1772 
a' Silip végiről le a ' Víznek; közép szerű Viz idejin 
circit(er) fel singni szökése vólt [Dombó K K ; 
J H b XX/27. 27]. 

felsípol elmuzsikál (tat) a cheltui în petreceri 
cu muzica; verspielen (lassen). 1637 akkor adot 
egj bőr t ís el Boncz Istuannak egi forinton de 
ezek (!) bizoni igen keues maradót megh harmad 
nap alat, azt bizoni fel sípoltak addigh abba teöb 
nem maradót, annal az szaz hatua(n) eòt pénznél 
[Mv; MvLt 291. 96b]. 1720 az Szegeny Benkō 
Mihály fiai ollyan fertelmes undok eletre adtak 
magokot, hogj az mit az Attyok keresett, azt 
esztendőre fel sipolák, fel tanzolak Szomot 
nem fogadjak, boszumra isznak tanzolnak [Ap. 
1 Gidófalvi Gábor lev.]. 

félskárlát ke lmefa j t a ; un fel de s tofă ; Art 
Stoff. 1620 Posztorul. Egy Vegh egez Granattnl 
f 4./. Egy Vegh fel granattul f 3./. Egy Vegh Egész 
Skarlattul. f 5./. Egy Vegh fel Skarlattul f 2./50 
Egy Vegh Niolczuanos Skarlattul f 3 [Kv; KvLt 
II/69 VectTr 5]. 

fel-só ' 1614/1616 Mitől fogva en emlekezetre 
valo emberkort er t tem, mindenkor meg attak az 
Kamora Jspanok az Praedicatoroknak az nyoltz 

szaz kő Sót, fel sovaval együt [Kolozs; R ^ p 
I. 100 Török Márton (48) vall:]. 1'666 Colosvarj 
híveinknek Alazatos kőnyői^esekkűl ertyűk kgl; 
sen, hogy ennek előtte való Şbbldogh e m l e k e z e t u 
Praedecessorink Varosokban Hlëvŏ ket Ispotaly-
b é l j Szegenyek szamara es se^itsegekre a n n u a t i n i 
k e t ezer keō Sot rendeltek volt mind feli S a v a v a l 
edgiút Colosi Kamorankrul [KvRLt VI.2fej-i rend]. 

felső I. mn 1. de sus; ober. 156S Andreas 
Kolosy gasparus Colosy iur(ati) fassi sunt, pari' 
formiter. Hogy azt az alsó földet, akyt a 
bvro bir wicey János ne(m) birta, hane(m) a felső 
felet birta wicey János [Kv ; T J k I I I / l . 212]. 1570: 
Éppel János hity zerent vallya Klok Jakab 
Az Eleby Felesegetwl walo germekinek14 . . • Attna 
az haznak felseo Rezet, vgy hogy Az Alsó Reze' 
ben Az vtolsory feleseget germekywel Egetefflbeff 
Bekesegel liaggyak [Kv; T J k II I /2 134. -
a nevek fels.]. 1613/1640 az Caspar János Ura(io) 
kapujanak az belseŏ balvanyaigh, az gabona* 
haznak az felseŏ Labaigh [Gyalakuta MT; wj* 
71/7]. 1669 az félsö kúton bélöl [M.igen AF]-
1714 Vánkos héj fölsö rész narants szín S e l j ^ 
Materiabul ki varrót [Szb/Fog; REkLt II. Apa*1 

Mihály hagy.]. 1746 az Sz. Rontási Unit. Eccle-
sia Réttye fölső bőtűin [Szentháromság 
Berz. 8. 72/8]. 1757 : A Páll T a n o r o k j a 
Vegiben (k) [Szentmihály Cs]. 1852: a f e l ^ 
nagy rétnek csak szénabeli termése fog két fe 
osztatni [A.esküllő K ; R L t O. 4 Tusai 
jegyző kezével]. w , 

Hu. 1614 : Az felső torokban az C z u t a k o k köz^ 
( k ) [Nagymoha NK]. 1617 Az fesseó m e z e o b e † 
Az asso mezeoben [Laborfva Hsz ; K p 1- { 
1618 Az felseo mezeoben [A.csernáton HszJ; 
1627 főlső hatarban [Kelementelke MT]. 
az feseö mezon (sz) [Szentimre Cs]. 1649: Va*1. 
hegib(en) az Főlső szőlő [Retteg SzD]. 165*' 
az felseo lábban [Szárhegy Cs]. 1656 k. Az fois fóls^ 

tővis-
hatar [Kőrispatak U.]. 1662/1673 k. az 
hatarb(an) [Csókfva MT]. 1673 az Fölsö t ö b -
ben (k) [Dombó KK] . 1688 fölső ha t á rba^ 
(sz) [Uzon Hsz]. 1722 : fölsö hatarban [ B ö z ö d i UJ-
1730 ã Főlsó hegyben (szö) [ S z e n t l á s z l ó TA' 
1754 A' Felső járob(an) (sz) [Gernyeszeg 
1759 Feső vagy is Kál Fele Forduló Határba1 

(sz) [Ikland MT]. 1768 A Felső Nyilas (k) P** 
maságSz] . 1773 : a felsü v e r e m (sz) [Medvés A*> 
1791 : A Felső Szűgeten (k) [Magvaró MT]. 1*4/ 

A' Főlső Osztó fűbe [A.jára TA]. - A j e l z e t nei 
kiili adalékok az E H A-ból valók. 

2. ? vmely település felső részén lakó; c ^ 
stă în partea de sus a unei aşezări, de 
oberem Teil einer Siedlung Wohnende. Szn. 1' 
Felső Udősb Szalai András Uram [Mezőmadara 
MT IB]. fc 

3. f en t i ; de mai sus ; obig. 1582 Anna conso 
Emerici Warga Az gyermeknek f i r t * 
feleollvs vg val mint az felseó thanv, Vadany 
[Kv; T J k IV/1.8]. 1597 Miklósi János v g J ^ 
Kerezt wrat lakó hwti zerint azont valla az w 
ez ket felseó bizonyságok [UszT 12/127]. ' 
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ugy vallia mint az feőlseö Czizmaczia Peterne 
[Mv; MvLt 290. 35a]. 

4. (meg)előző; precedent; vor(lier)ig, vorange-
hend. Szk: ~ esztendő. 1681 : (A vajdahunyadi) 
mészárosok (na) k az felső Esztendőkb(en) adatott 
vala száz nyolcz forint ara vas [ JHb XXXII/51]. 
1695 én Tekei Tivadar az felseö Siralmas 
drága esztendökb(en) mint Att játul Annyátul 
árván maradt gjámoltalanságomba(n) az bujdo-
sásra és koborlásra adta(m) vólt magamat [Maros-
sztkirály A F ; Wass] ~ esztendõkbeli előző 
évekbeli. 1675 Tirdán lakó Lengyel Istvá(n) 
ez el niult felső esztendökbéli egyik tulok Barom 
Pásztor [Kv; T J k VIII/12. 1 5 - 6 ] ~ nap. 
1705 ; az felső napokb(an) ki szollitvan I(ste)n 
ez világból tsendes halai altal az eo klme kedves 
házas társat [Kv; Pk 6]. 

5. /v/ rendbeli főrangú; de neam/rang mare ; 
hochadelig. 1736 Mind felső alsó rendbeli ember, 
mihelyt megházasodott, az szakállát meghagyta 
s holtáig vgy viselte [MetTr 349]. 

kb. fellebbviteli; de apel; Rechtsmittel. 
Szk: ~ fórum. 1693 Citaltatott volt az felső 
fórumra meghis tisztasagozot volt [Kovászna; 
*Isz HSzjP] * ~ törvényes szék. 1662 : Boer 
Sigmond Vr(am) eŏ keglnie Iliién Válozt ada cziak 
Ŭouideden, Hogy Töruenj nelkwl eö keglnie Sem-
(m)it Nem ád. Mely eo keglme Valaszt Tetelet, 
1%gy halua(n) Az eö Naga Fogarasj Felseö Törve-
nies Szekere citalam [Fog.; Szád.]. 1691 Foga-
rasban lakó Tiboldi Márton, az Fogarasi felső 
Nemes Törvényes széknek edgyik hűtős szolga-
biraja [Borb. I I ] . 

7. ~6b kérdő fellebbvitel; apel, recurs; Rechts-
mittel. 1797 Ki folyván akármellyik Cásusok-
h°z tartózandó Törvényes ügyek az Uradalmi 
( : Nominális:) Széken, csak nem minden széke-
ken kételkednek mind a Földes Ur, Birák, sőtt 
még a Procuratorokís, hogy a ki follyt pér hová 
vitessék felsőbb kérdőre, és magánoson által botsát-
tassék-é? vagy az elég-tétel u tán . Ezen kételke-
désnek el-hárintásáért az Apr. Const. 4k része 
1- Tit. 28k Art . . . tar tása szerint minden perek 
felsőbb kérdőre fel-botsáttandok, még pedig az 
elég tétel előtt [Mv; MbK X I I . 113]. 

~ kancellária a fejedelmi, ún. nagyobb kan-
cellária ; cancellaria maior; cancellarie princi-
ară; fürstliche Kanzlei. 1722: menyi levelet 
h°zta{na)k az Felső Cancellariarol Beörosodni 
akarván némelljek [Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 

9. ~ ország (ok) külföld, rég külország (ok) ; 
străinätate; Ausland. 7653/7655 Csepreghi T. 
Mihály Ur(am) . kezdé beszelleni . enis az 
*első országban levő creditorim számára szerzet-
tem14 [Kv; CartTr I I . 874. - *Az említett pénzt]. 

: A gyermeket is úgy kivánom informálni, 
n°gy medicinát tanuljon, hogy ha ez országban 
nem is, ha Isten a felső országokba felviszi talám 
orvosa találkozik [RettE 70]. 
u î r ' ~ tanács a (Kv városi) nagy tanács (a száz 
erfi/centumvirek tanácskozó testülete) ; consiliul 
mare (al oraşului Cluj; organ consultativ al băr-
baţilor/centumvirilor); der hohe Ra t (der Stadt 

Klausenburg; die beratende Körperschaft der 
Hundertmänner/Centumvires). 1578 : wegeztek ezt-
is eo kegemek hogy egy Rówyd napra az felseö 
tanachybol, eó kegme biro vram, valazzon egy 
néhányát, tyzet vagy tyzenketteot az feo es wen 
vraim keozzwl, azokkal egywt mind az mostany 
teczest az successio felól mind az Regy waras 
Articulussyt, discutiallya [Kv ; T a n J k V/3. 170b]. 

11. ~òò rendelés felsőbb hatósági/főhatósági 
rendelet; ordin emis de autoritatea superioară; 
oberbehördliche Verordnung. 1809 A’ vénusi 
nyavalyák kikeresése módjáról kiadatott 
felsőbb rendelések [Dés; DLt 45]. 1815 holmi 
adósságait a felsőbb rendelesek ellen fel Csi-
kortam volna [Mv Berz. 21]. 

12. ~òò tiszt magasabb rendfokozatú t i sz t ; 
ofiţer superior; Oberoffizier. 1768 all Tiszt va-
gyok, de en erre meg nem felelek amig Hadnagy 
Ur(amna)k vagy Kapitány Uramnak meg nem 
jelentem Ebben is benne forgottam mint all Tiszt 
azért erre sem felelek, amig s felsőbb Tiszteknek 
által nem adom, mit mondonak [Uzon Hsz ; 
Kp IV. 250 Joannes Tana (48) pp vall.]. 

^ Szk: ácsi ~ munka kb. fedélszerkezeti ács-
munka. 1782 Ats Prust Adam eŐ kegyelmét 
fogattam meg azon u j házaknak Fedelei alatt 
lévő fából léendő egész Strakaturfák ki faragására, 
fel rakására és ahoz kívántató minden átsi felső 
Munkáinak végbe vitelere [Déva; K s 107 Vegyes 
ir.] * ~ boríték terítő. 1681 Templombeli Asztalra 
való felső boríték [Vh; VhU 541] * ~ deszka-
padlózat deszkamennyezet. 1825 egy ügyes jo 
nagyobb Marhatarto Istálló . . . felső Deszka padló-
zat t ja dirib darabotskábol lévén le szedetett [Dés; 
DLt 595] ~ fejedelem uralkodó. 1592 Layos 
Confirmallia a ' Caroly Originál lewelet . . Donalta 
ezzel, hogy Coloswart chak à felseö feidelem itil-
hesse meg [Kv; Diósylnd.] ~ osztály magasabb 
osztály. 7866 A' leány Iskola bé állítandó vagy-
is felső 3ik 4ik osztályában vallás taní tás lietenkint 
5 órát [Gyalu K ; RAk 115] * a ~ udvar a magas/ 
a királyi udvar. 1835 Es tántz iá t csináltattak 
a ' FelsÖ udvarhoz, a Királyhoz [Zsibó Sz ; WLt] . 

II. fn 1. felsőbbike; cel de sus; (das) 
Obere. 1746 : Az 22 dik Táblának melly áll két 
kis főldetskékbŏl, a mint a Láb föld fel tsege-
lyesedik Ezen két földetskék(ne)k a felsője juta 
az Assz(onyna)k Az alsója az Urnák [Nagyida K ; 
Told. 9]. 

2. ~bbek felsőbb hatósági/főhatósági szervek; 
autorităţile superioare; Oberbehörden. 1782 
Tsudálkozással olvassa és liallya a Tábla az Instan-
soknak a Felsőbb Rendelésekkel vakmerő merész-
séggel ellenkező, és a Felsőbbektől való függésnek 
Tőrvénnyeit meg háborit tani kívánó Írásokat 
[Torockó; TLev. 4/67]. 

felsőbbi 1. felsőbb hatósági, főhatósági ; de (la) 
autoritate superioară; oberbehördliche. 1823 A’ 
bé muta to t t Defternek a ' Felsőbbi Rendelésekhez 
képest m(eg) hitelesittése és a szerént ki-adatta-
tása Nota(rius) atyonkfianak a jánl ta t ik [Torda; 
TVLt Közig. ir. 75]. 
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2. jog fellebbviteliş, de apel/recurs; Rechtsmit-
tel. 1827 : az edgyik Mlgs osztozo Fél által jelen-
te t t Apellatio u t tyán felsöbbi ellátás végett ezen 
osztályos Ügy. a Sokszor tisztelt Törvényes Szék 
eleiben fel ha tván és ot tan benne a ' mult 1799ik 
Esztendőben Martius 7-én Meg jobbito í télet 
( Reformatorium Deliberatum:) mondattatván 

[Erdősztgyörgy/Mv; TSb 51]. 

felsőbbség fölöttes szerv(ek); organele superi-
oare; vorgesetzte Behörde. 1790 : az jószágot nem 
szabad az felsőbbség parancsolatja szerént divi-
dálni [Jenőfva Cs; RSzF 239]. 1815 Jobb hal-
kal és Csendesen igazittani, és ha másodszori 
Requisitioja utánis a ' Dolog sietŏleg nempromo-
veáltatik, akkor osztán Uraságodnak méltóbb 
igassága lehet a ' Felsőbbség előtt panaszollni 
[Kolozs; SLt évr. Koronka Lajos Margitai János-
hoz], 1846 Lászlofy Ferencz bé adja kérelmét, 
melybe rögtöni remekre való bocsátását kéri 

A' Kerelmes fojamodást tévén a Felsőbb-
séghez, a K. Kórmány . . . özvegy Szász 
Jánoshoz rendelte remek évét tőlthetni, e ' szerént 
Czehunk csak is . . felsőbbségtől nyert válasz 
napjától ösméri remek év töltését [Kv AsztCLev. 
48 Kül. Perc.]. 

felső boldogasszonyfal vl a Felsőboldogasszony-
falva (U) tn -i képzős szárm.; derivatul cu sifu-
xul -i al toponimului Felsőboldogasszonyfalva 
/Feliceni; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form 
des ON Felsőboldogasszonyfalva: din Felsőbol-
dogasszonyfalva/Feliceni; Felsőboldogasszonyfal-
vaer. 1590 : felseo Bodogh Azzonffaluj Diós Fe-
rencz [UszT]. 1591 Thudom mert o t t valek az 
nótárius hazaba(n) mikor prokatort vallanak az 
felseo bodogazzonj fali lo feiek [i.h.]. 

felsőborgó! a Felsőborgó (BN) tn -í képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -i al toponimului Felsőborgó/ 
Susenii Bîrgăului; mit -i Ableitungssuffix gebil-
dete Form des ON Felsőborgó: din Felsőborgó-
falva/Susenii Bîrgăului; Felsőborgóer. 1725 Felső 
Borgai Jobbagja [BK]. 1768 : eŏ Nga Felső Borgai 
Jobbagya [BK]. 

felsődobófalvi a Felsődobófalva (U) tn-í képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Felsődobófalva/Dobeni; mit -i Ableitungssufix 
gebildete Form des ON Felsődobófalva: din 
Felsődobófalva/Dobeni; Felsődobófalvaer. 1792 
Felső Dobofalvi Marothi Is tván [Héjjasfva N K ; 
SLt XLI I I . 7]. 

felsőfalvi a Felsőfalu (Kászonfeltíz) t n -i kép-
zős szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Felsőfalu/ Plăieşii de Sus ; mit -i Ableitungssuffix 
gebildete Form des ON Felsőfalu: Kászonfeltíz 
lakosa; locultor d in Kászonfeltíz /Plăieşii de Sus; 
Einwohner von Kászonfeltíz. 1613: Mi Thamas 
János, Gaspar Matthe, Potthio Istwan, Kaszo(n) 
szekj FelSö falwiak [BCs]. 1641 : Thamas Mihalj 
Annor(um) 50 J m r e Peter Annor(um) 35 Kazon 

szekj Felseoffaluiak Vrunk eo Naga Solymary 
[BCs]. 

felső-findzsla ' ? ' 1837 : Kívül b a r n a , b e l ő l fejér 
kávés edények két Ibrik égy kenyérhez valo vaza, 
5. felső es 4. alsó Findzsiakkal 12 darabb [Szent-
benedek SzD; Ks 88 Oszt. 9]. 

felsőház 1. emeleti szoba; cameră de la etaj» 
Zimmer im Stock. 1594: Az várbeli h a z a k b a n 
ualo Inuentarium Az Thoroníban ualo felseo 
hazban [Somlyó Sz; UC 78. 7/22]. 

2. kb. lakószoba; cameră de toate züele; Woho-
zimmer. 7694 ; vágjon haz is Zebernik vára; 
ban . . . Mellj (ne)k felső és alsó házai avagj Pinczéi 
tsak Sass fákb(an) felrótt, tapaszos borona falak-
ból valók [Borberek A F ; BfR]. 

3. ' ? ' 1570 Zekeres Gergelne Marghith, ezt 
vallya, . . . Jew alah az felseo hazbol Brassa? 
János [Kv; T J k III /2. 89]. 1573: Aztalos W 
rinch hity v tan vallia . . . az my haz keozbety 
Marhaia Marat volt* az felseo kis hazban hanta* 
be [Kv; T J k III/3. 72. - *Az elhunyt Molnaſ 

Boldysarnenak]. 1606 Istua(n) Bertalanek a« 
felseo hazba zallottak vala, Istua(n) Georgy fl2 

Alsob(an) [UszT 19/23 Joanues Lúkacz de PaI ' 
falua pp vall.]. 1650: Az Felső Hazba, F ő z e t t e m 
Menyhalat [Kv; Szám. 26/VI.425]. 1757: Ki jö*** 
ezen bóltotskábol azon Féisö nagy Házban [Tapl<*a 

Cs; Sándor conscr.]. — L. még MNy XXXVIIJ' 
134 és előbb felház al. 

A fennebb 3. al. jel. nélkiil felsorakozó idézetekben a jel-
kül besorolt cínuzóbeli szónak 1.' emeleti szoba' és 2. 'a t*J®, 
v. a település m ig isabb ré.-««*n fekvó ház' jel-t egyaránt tulw 
doníthatunk. 

felső-hlu padlás; pod (la casă); D a c h b o d e n . 
1781 : (A malom) kő padgyát annak t o r n á t ^ 
ő állította fel, tz lfrázat tyát ki tsinálta felső hijj** 
padlásait ö végezte el [Mihálcfva A F ; Eszt-MW-

felsőlmeg/ing 1. fersing 

felsőing-váll kb. női köntös-váll; altiţă la 
masa de zi ; Frauen-Oberhemdschulter. 1527 • 
Egy vy veres Bársony felseo Ingh váll Arany pre?J 
raita aestimaltuk f. 10 | Vagion, Egi 
Kamuka felseö Ing váll Arany prem ket rendé 
raita aestimaltuk f. 9 [ K v ; RDL I. 131]. 

felsőjű. Csak jelzői szk-ban; numai în c o n s t r u c -

ţii atr ibutive; nur in at t r ibutíver WortkonstruK-
t ion : vmilyen felső részes; cu o o a r e c a r e part^ 
superioară; mit irgendeinem Oberteil. Szk: sze-
ges ~ ' ? ' 1846: égy Szeges felsőjü, aranyozod 
szélű büdöskö színre fes te t t virágos findsia tálas-
tol [SLt 17]. 

felsőkaput felső/nagykabát; haină, palton; Ober-
rock. 1805 : WaUing Lajos . . . viselt . . . . 
tes barna felső Kaputo t [DLt nyomt.]. 1847-
Egy felső Kaput . . . Fa in bársony Galir és haj-
tóka hoza [Kv ; Pk 6]. 
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felsőkeszkenő nagykendő/keszkenő ; broboadă; 
^mhängetuch. 7804: 4 nagy felsó keszkenő 
edgyik kŏzzűlök fejér kotzkás Patyalatt [M.köblös 
SzD; RLt Mohai Farkas hozomány-elismervénye]. 

felső-kontignáeió emelet; etaj, ca t ; Stockwerk. 
1679: Ezen Contignationak haro(m) oldala ve-
resse(n) festett orsos Kar fas . . . Felső Contigna-
tioja külső folyosojanak haro(m) oldala, zöl-
déi veressel festet orsós kar fás [Uzdisztpéter K ; 
Tly. Bajomi János inv. 38]. 1681 : Vajda Hunyad 
vára . . . A, Kapu kőzi keő boltos . . . Ezen kapu 
kőzi kőzöt keöbeöl rákot tömlöcz ket Contigna-
(ti)oban vagyon; mindenik feli gerendás. Felső 
Contignatiojának külső ajtaja, temerdek tölgy 
fa deszkából való [Vh; VhU 502, 508-10] . 1761 
(Az udvarházban) à Felső contignatiob(an) Nap-
kelet felöl egy formájú két stukaturás onb(a) 
foglalt négy szegeletŭ nagj üveg ablakú Bétsi 
fŭttŏjű drága ajtoju házak [Szászvessződ N K ; 
JHbK LXVIII/1. 211]. 

felsőkő 1. forgókő; piatră alergătoare; Lauf-
?tein, Läufer. 1679 : Kezi malomhoz való faragott, 
felső Kű nro. 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 9]. 1694 Ę

ş (A malom) alsó felső Kövei 
e l koptak [Kővár; JHb Inv.]. 1697 : vágjon Egj 
felöl csapó lisztelő Malom is, . . . Alsó és felső 
kôvej jok [Alvinc AF ; Mk Alvinczi Péter inv. 12]. 
1747 : A Malom Le irása Jó Felső kövek 2 
Királyhalma N K ; Ks 23. XXIIb] . 

(ajtó)szemöldökkŏ; piatră pentru pragul 
de sus; Sturzstein. 1589 : Az aytonak felseö keo-
^et chygan vonattatuk fel, a t tunk Ach Matliias-
nak f. _ d. 28 [Kv; Szám. 4/IX. 12]. 

'elsőköntös (női)ruha; rochie; Oberkleid. 1807 
Egy Krepbŏl való Felsőköntös Finderlivel ki-
várva [DLt 378 nyomt.]. 

, felsőküszöb ajtószemöldök; pragul de sus, bu-
Jandrug; Sturzbalken. 1623: Kapw mellyeket 
es felseö kúzeőbet igen zep Czyffrason teőlgy fabol 
ezynaltasso(n) [Szu/Fog.; Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1694 š

š Vagyon vas sarkakon, pán-
tokon forgó . . fél-szer paraszt Ajtó . . ., alsó 
es felső küszöbi tölgyfából valók [Borberek 
A F ; BfR. ~ A teljesebb szöv. alsóküszöb al.]. 
1781 ő t Láb szélességű, ha t Láb magasságú 
AJto meléki Felső es alsó küszöbjeivel edgyűtt 
nem egészen készültek meg a Párkányok, vagyis 
Pánklikák héjával vadnak [őraljaboldogfva H ; 
K f] . — L. még alsóküszöb al. 

felsőkŭszöbös (ajtó)szcmöldökös; cu pragul de 
sus, cu buiandrug (la uşă) ; mit Sturzbalken. 1694 
vágjon egj Nagj Pajta, avagy Jstállo ket szakaszok-
ban), barona fákal fel rótt, . nyilik itt a’ Fel-
sőre, vas sarkako(n) pantoko(n) forgó, fa hevede-
res felszer Ajtó. Az Alsóra is nyilik, tsak puszta, 
fa melljekes, alsó es felső kűszőbős Ajtó [Bor-
berek AF; BfR Néhai ifj. Bálpataki János kú-

Tlája leírásából]. 

felsőlepedő lepedőfajta; un felde cearşaf; Art 
Bettlaken/tuch. 1788: Egy uj j fejéreses két fel 
hajtású felső Lepedő, hozzá való vékonvabb alsó 
Lepedő [Mv; TSb 47]. 

felső malomkő forgókő; piatră alergătoare; 
Laufstein. 1742 : a felső malom kövek megvé-
konyodtanak [Pálos N K ; Ks 20. XL. 19]. 

felsőmente ? kacagány; mantă de blană 
Überwurfsfell. 1850 : Egy darab prémes magyar 
felső mente bőven sinorral, sejem belléssel [Ál-
gyógy H ; Born. F. Ii Török Antal urad. biztos 
kezével]. 

felsőőrből I. mn a Felsőorbó (AF) tn -í képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -í al toponimului 
Felsőorbó; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form 
des ON Felsőorbó: din Felsőorbó/Gîrbova de sus 
Feksőorbóer. 1720: Nagy Enyedí Fel Enyedi 
Musinai Vladházi Nyirmezei, Diomali, Kis Orba:, 
és FelsÖ orbai őszve folyo határokban Szabad 
Erdő [Ne; EHA]. 

II. jn felsőorbói lakos; locuitor din Felsőorbó/ 
Gîrbova de sus; Einwohner von Felsőorbó. 1720 
az Utrumban Specificált Szabad erdött az Felső 
orboiak Szabadoson usualtak [Ne; EHA]. 

felsőországi 1. nyugati (országbeli); (din ţarà) 
occidental(ă)/apusean(ă); abendländisch. 1813 : Ne-
mes Háromszéki Körösi Csorna Sándor tanítvá-
nyunk Végezvén már itthon tanolását, szán-
dékoznék eddig gyűjtött tudományának öregbí-
tése véget még azan a ' nyáron valamelyik Felső 
országi Universitasra menni [Ne; NvIrK XII, 
137]. 

2. ~ bokály ? felföldi/vidéki fajanszkorsó; cană 
de faianţă din Ungaria de sus; oberländischer 
Fayencekrug | nyugati (országbeli) fajanszkorsó ul-
cior de faianţă din occident/apus; abendländis-
cher Fayencekrug. 1763: Fogasok, Pohár-Szék, 
rakva vóltak ón Tál, Tángyérokkal, és Nagyobb, 
s Kissebb On kannákkal, Felső országi Bokállyok-
kal on Fedelűekkel [Kv; TJk XVII/2. 234 Néhai 
Gráff János halálával az özvegyre, Veres Katára 
maradt javak 1723-i inventáriumával kapcsolatos 
ügyvédi észrevételek]. 

felsőöltöny ? kabát ; haină; Rock | felsőkabát; 
liaină de deasupra; Oberrock. 1862 : vitorla vászon 
nadrág 2 drb rongyos vitorla vászon felső őltőny 
[M.szilvás TA; HG]. 

felső-pádimentum mennyezet; t a v a n ; Decke. 
1743 Ezen nagj palotának felső padimentoma 
fenyő gerendákon ál, keskenj Székelj deszkából 
való párkányozásával edgyűtt [Boroskrakkó AF 
BfN dobozolt anyag VI], 1763 : az első Ház 
felső padimentuma kilencz fenyő G e r e n d á k o n 
hasonlo gyalult parkányos fenyő dezkákbol ván, 
ugy a főldeis fenyő deszkákkal meg vagyŏn pa-
dolva [Hortobágyivá Szb ; Born. 14 — 5 Hortobágyi 
Gergely György conscr.] 1801 : Ezen Háznak alsó 
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s felső pádimentumma jó [Déva; Ks 108 Vegyes 
ir.]. — L. még alsópadiment um al. 

felsőpadlás mennyezet; t avan ; Decke. 1582 
14 Oct(obris) Az zel hogy el hanta volt az Trom-
bitás hazat chynaltatta(m) megh 17 oct(obris) 
Vonattam egy gerendát az felseó padlasban Chy-
nalasatol es fel vonasatol a t tam Ach Matthyas-
nak d. 40 [Kv ; Szám. 3/V. 24 Lederer Mihály 
sp kezével]. 1677 Az nyári háznak alsó padlása 
gyalulatlan, felső pedig gyalult deszkákból áál 
(!) [Madaras Cs; CsVh 51]. 1711 az 4 szegeletire 
lapos kii re kel az oszlopokat tenni, s arra az 4 
oszlopra kel eppitteni, annak az oszlopnak ollyan 
hosz(sz)uknak kel lenni, hogy eppen az felső 
padlás az fejünk felet fen ra j ta àllyon; az dèsz-
kàzat, s ugy szarvazza 4 szegiileg . . . az ember 
fen àlva az kezivel el ne érje az felső padlását 
[Ks 96 Kornis Is tván feleségéhez]. 1772 : Felső 
Padlása ezen Háznak Fenyő Gerendákon, és 
égy Cserefa Mester Gerendán fekűvő Fenyő Dész-
kákbol áll, alol pedig földel től tet t [Szászfenes K ; 
BethKt Mikes conscr.]. 1801 az Istállónak felső 
pádlása jó. Az alsó u j ja t kéván [Déva; Ks 108 
Vegyes ir.] 1810 : Az Ujj Istállóknak Felső Pad-
lására vétetett 43. Szál Zetelaki Bél Deszka [Szu ; 
UszLt XII. 88]. 1850 A' Kertész háznál 8 öl 
felső padlás 64 vf t Gabonás alsó pádimen-
tum 8 öl 80 v f t [Algyógy H ; Born. F. Ii]. — L. 
még alsópadlás al. 

felsőpadlázat mennyezet ; t a v a n ; Decke. 1785 
a belső, és külső Udvaron lévő kő Istállók 
némelly hellyeken a felső, és alsó padlázattyok 

igen rosz [Szamosfva K ; Born. X X X I X b . 
20 Kornis Krisztina conscr. 15]. 1832/1838 A 
pintze köböl valo, . . . felső padlázattya bik fa 
aveték gerendákon már meg hajolva ál, padlázat-
tya bikfa avaték dészkák, ennek felette van égy 
négy szegre ki faragot t bikfából valo gabonás . . 
ennek felső padlázat tya bűk fa dészkák [A.szőcs 
SzD; Bet. 5]. 1850: A Gabonás . . felső padla-
zatán hibázik ké t szál deszka [Benedek AF ; SLev.]. 

L. még alsôpadlázat al. 

felsőpadolat mennyezet ; tavan ; Decke. 1852 : 
(A) ház* alja földelve v a n ; felső padolattya el 
avult fenyő deszkákból, el avult fenyő gerendákon 
fekszik [Km; KmULev. 2 papírmalom-leírás. — 
*Értsd : a helyiség]. — L. még alsópadimentnm al. 

felsőpadolazat mennyezet ; t a v a n ; Decke. 1812 
egy kis Gabonás . . . minden Felső és alsó padola-
zat nélkül [Szászfenes K ; Ks 76 Conscr. 21]. 

felsőrendi főrangú ; de rang înalt, de neam mare ; 
hochadelig. 1739 : Ag(ilis) Primipilus Michael 
Kováts junior Felsőrendi de K. Sz Lélek An(no-
rum)28 fat(etur) a [Kézdisztlélek Hsz; HszjP. 

h Köv. a vall.]. 

felsőruha 1. (ünneplő)kabátfaj ta; un fel de 
liainá (de gală/sărbătoare) ; (festlicher) Oberrock. 

1507 Clieh Jancsinak hagyom Az wyseleu zwby-
camat es felseu rwhamat es Nagragomat [NylfB. 
VI, 187 Cheh István végr.]. 1568 Paulus So-
mogy . fassus est Ez t tudom hogy ez istuaflt 
J g fogatta vala meg eztendeyg, hogy neky, 
8 ad, Mentet dolmant nagy ragoth (!), es ingeJ 
gatyat kettőt, kettőt, az felsó Ruhát az feyert 
annak felette a t ta neky [Kv; T J k I I I / l . 1 W 
7598 : Egj eoregli felseo ruliam vagion S c h a r l a t , 
mallal bellet mind roka beorrel eggwt az gazd* 
Azzonnak hagiom [Gerend TA; Törzs. GereßdJ 
Pál végr.]. 1611 : Egj uiselt granath felseö ruüa 

oh verres sajaual merreön belet . . . f 11 [Kv ' 
RDL I. 88]. 1634 Thorma Christoph vr(atn)fla*j 
eo kgnek hagiom az en Eoregh roka hatta 
berlet, felseo ruhamat [Wass 73/1 Cegei VassJán<* 
végr.]. 1644 : Egj fekethe feolseó ruhát latta(m) 
hogj hozot Vala, roka hatal belleótet [Mv; * I v L t 

291. 427b]. 1655 Vajda Istvánne Aszszonyo* 
és Szodorai Istvánne Aszszonyom kivana ^ 
teőllünk Szavaban prédikátort, igirvén a Predi' 
katornak Vajda Is tvanné Aszszonyom 
den esztendőre egy egy dolmant vagy Jûefl. 
vagy felső ruhát iő koz landisbol vagy io k a r a m -
bol valót [SzJk 175]. - L. még SzO V, 160. 

Az erdélyi szász régiség Fälschí 'chemaliges Staatsüejder 
sächs. Beamten zum Umhängen' [SSWbJ szavából 
valószínűséggel a címszóbeli összetétel előtagjának 
magyar nyelvbeli jelentéstapadásos liasználatára la követ* 
tethetünk. 

2. köntös; ha ină ; Oberkleide. 1585 Egy 
aranias Bársony felseo ruha melj tudatot voj 
Ad f 12 [Kv; Szám. 3 /XIX. 4 A Szent J Ö W 
templom ,,eszközei"nek lelt-ában]. 1589: 
zewke felseó ruha zeold pozto Alatta. Egy * 
kek Brassay felseo ruha [Kv ; KvLt Vegyes I /2Wj 
1627 : Egy Gránát felseo Ruha kek kamuka** 
bellet aestimaltuk t t f 32 d. [Kv RDL I. 

felsőség 1. felsőbb (hivatalos) szerv; autori' 
ta te superioară; Oberbehörde, Obr igke i t . 18* 
egész bizadalommal vagyunk az iránt, hogy ^ 
Felsőség, illyen privát Rancliorbol támadott 
adónak kedvéért, annyi Szegény E m b e r t roflw® 
ban nem kiván hozni [M.zsombor K ; Somb-
Sombori Farkas kezével]. , . 

2. egyházi ~ egyházi/egyházkerületi főhatós 
autoritate bisericească superioară; k i rch l i che Oo 
behörde/Obrigkeit. 1835: az egész gyüjteme^ 
. . . egyházi felsöségeinkhez fog végső meg y K ^ 
gálás és meg állitás véget bé v o n t a t t a t t n i [Nagy 
kapus K ; RAk 11]. 

felsősinfalvi a régi Felsősinfalva (TA) tu^. 
képzős szárm.; derivatul cu sufixul -i a 
mului vechi Felsősinfalva/Corneşti; mit -í 
tungssufix gebildete Form des altén ON F® 
sinfalva: din Felsősinfalva/Corneşti; 
falvaer. I. mn din satui Felsősinfalva; Fe , * 
falvaer. 1816 a F. Sinfalvi Közönség [V** 
T A ; Borb. II] . 1835 ugy lá t tyak az Exp(o° c 

Sinfalvi Birtokasok, hogy Klmetek a és a 
Sinfalvi közönség magok(na)k, Alsó Sin*8* 
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nézve, Dominii Titulust tzéloznak 
formálni [Asz; Borb. I I . - aTi. az alsósinfviak]. 
, fn Felsősinfva lakosa; locuitor din Felső-

Slnfalva/Corneşti; Einwohner von Felsősinfalva. 
832; Nevezze meg a ' Tanú hogy a ' meg mondót 
ely. fel Szántásakor az Exp(onen)s Possessoratus 

^zû l kinek vagy kiknek Ekejeket 's ökreiket 
^estalták a Felső Sinfalviak [Asz; Borb. II] . 
'835 : a Felső Sinfalviak Alsó vSinfalva Hatá-
r a le follyo Aranyos vízen a lehető halászatott 

arendára és dézmálás alá adták ki [Asz; i.h.]. 

fofcöszentmihályfalví a régi Felsőszentmihály-
lalva (TA) tn -í képzős szárm.; derivatul cu sufi-
*ul -t al toponimului vechi Felsőszentmihályfalva; 
jm* -» Ableitungssuffix gebildete Form des altén 
™ Felsőszentmihályfalva: din satui Felsőszent-
mihályfalva ; Felsőszentmihályfalvaer. 1597 Berj-
te Manihart felseö Zentmihalffolui [F.szentmi-
ţalyfva TA; EHA]. 1790 A Felső Szmiháljfalvi 
íjatár [Borb.]. 7847 Felső Sz : Mihály Falvi 
Kataron [i.h.]. 

felsőszer felső (utca)sor; par tea de sus a străzii/ 
?irului de case; din Straßen/Gassen am oberen 

^nde (der Siedlung). 1653: 1609 esztendőben 
lettem meg azt a házat, mely vagyon a Szabó 
^lihályné szomszédságában a szent király-utczában 
Melsőszeren Köpeczi Györgynétől [ETA I, 103 

^Hn. 17QQ Az Félsŏ szerben [Torboszló MT 

felspékel felnyársal; a în junghia ; auspießen. 
'735: Kosa István a magyar scholában monda 
ereszszetek bé mert ma ha fel speclenek is bé 
^ g j e k [Kvh; HSzjP Turoczi Istvánné Anna 
(30) vall.]. 1838 a' késével fel spékelni akart 
R ; KLev.]. 

íelåprájcolás alá/feltámasztás; proptire; Sprei-
2en, Stützung. 1848 a Nagy Szamosi hid fel 
sPrájtzolására . . . fel dolgoztatott 15. Gerendakat 
Acs Peszternák Mihály által [Dés; DLt]. 

„ 'elsrófol 
felcsavar, a înşuruba; aufschrauben. 

Rud sroffal tsinálva és fel srofolva 6 f t 
l^v ; KmULev. 3]. 1852 A háló Szoba spalét 
Pántyait u j srofokal felsrófoltam 36 Xr | Egy u j 
®anér pántot Csináltam a Qvádrop (?)B Ajtóra és 
^ r o f o l t a m 30 Xr [Kv; SLt Vegyes perir. Géng 
^dáin lakatosmester kezével. — aA Gard(é)rob 
çhrása lehet]. 

felsül kudarcot vall a da greş ; versagen. 1826: 
átoin nekem minden dolgomba fel kel sülnem [Bor-

S a K ; Told. 7.] 

ÎHsürül kb. feldühödik/paprikázódik; a se în-
mria; ergrimmen/zürnen. 1827 Kovács Pál 
ellenem . . anyira fel sűrűit* hogy a ' mái napon 
*agy Dőhösségel Kolibolb ide réám jött , s négy 
tt Ember szeme láttára mejbe ragadott és meg 

rántzikált s Huntzfot Kristussom Lelkit őszve hor-
dotta, a ' Kurvájáért meg akart verni [T; TLt 
Közig. ir. 519 Főnyi Sándor kezével. — aJaví tva 
sűrelt-bői. bTA]. 

felsüt 1. megsüt, a fr ige; braten. 1595 Az az 
fel boryút penig harmad napig ö kmeknek fel főz-
tük es süttük [Kv; Szám. 6/XVIIa. 14 i f j Heltai 
Gáspár sp kezével]. 

2. rásü t ; a puné fierul încins; d(a)rauíbrennen. 
1798 Vasaltam egy u j Szeker Förhectzet (I) megy 
Nádoltam két csàtlás pálczát és Fel Sütöt tem egész 
Vasat két Tekerő pántot fel csináltam réája [Déva ; 
Ks 72. 54 kádár-számla]. 

felsüt-fõz megsüt-főz; a găt i /prăj i ; kochen 
und braten. 1595 14. Decemb(ris) főztem ismeg 
1. Aztalra: 1. Egez őzet vöttem p(ro) d 45. Annak 
felet fel süttük főztük az Ebeden [Kv Szám. 
6/XVIIa. 295 i f j Heltai Gáspár sp kezével]. 

félsz félelem; f r ică; Furcht. 1843 k. nagy fél-
szek között kéntelenek voltunk szaladásra venni 
a dolgot [K; KLev.]. 

Szk: ~et önt. 1812: a Groffné eö nsga . . . ki 
jöt t . . . , 's, mihelyt megérkezett azonnal a szám-
tar tó t kérdezte hol légyen, ámbátor nem volt 
meszsze mégis Zugalódásával félszet ön tö t t mond-
ván : mért hagyja az udvart pusztán mér t nem ŭl 
Hej t [Héderfája K K ; IB. Varró Gyuri (29) grófi 
kocsis vall.] "X- vesz félelem fogja el. 1835 
ha védelmező fegyveremtől félszet nem vet t volna, 
azon alkalmatossággal [Vaja MT; VH]. 

felszab a croi; zuschneiden. 1584 Aky Bochy-
kor beór (1) hoz be, wagy Egy beórt zab fel, wagy 
ketteot, wagy felet chiak egy pinzt wegien rayta a 

[Kv; KvLt Vegyes I I I . 10. - •Ti. a vásárbiró]. 
1629 : Ombozi Paine huszonegy bokor czis-
manak való boert adua(n) kezehez mellyet felis 
szabót [Kv; T J k VII/3. 138]. 

felszabadít 1. a face liber, a elibera ; frei maciién. 
1641 /XVIII. sz. eleje az Szemeriaiak mikor fel 
akarjak szabadittani, járó marhajok(na)k*, két 
hettel az Killyeniek ellen fel szabadithassak, és 
ott jártathassék [LLt B/1117. - aTi. a Szigeth 
nevű határt] . 1650 fel szabaditoták az megh til-
tot lo keóteózeó heliet [HSzj lóhötöző-hefy al.] 
1733 ,š fel szabadítottuk a Nagj erdőt t ug j mint 
a Nagj mező toroklattol fogva az alsó s felső 
Nagj mezej szőlők kőzött levő ut tol fogva, az 
Makaj mihály Atyánkfia Irotványáig [Dés; EHA]. 
1780 : Valahányszor Stompokot kivantat ik csinálni, 
egy különös Gazda is Birák liire nélkül azt fel 
vállalni ne merészellye sub poena flór. 12. hanem 
a Birák(na)k hírré tégye, és a Bírák szegenyre, 
tehetősre egyaránt repartíállya osztán a ' 
Birák fel szabadítván, a ' Stompok ehez képest 
készíttessenek [Torockó; TLev. 7a}. 1825 Tűzre 
használható erdőnk nintsen tsupán t sak egy kis 
Fiatalos tilalomban tartó melljet fel Szabaditta-
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nánk tsak fél Esztendeig is nem Tüzelhetnénk 
belölle elfogyna [Szkr; Borb. I]. 

2. szabaddá tesz, engedélyez; a da voie, a 
perinite; erlauben, freimachen. 1731: Az Bikk-
fá t penig hordani fel szabadítottuk [Dés; Jk] . 
1843 .ę A' Tisztelt Ttes Tisztség a kérelmes 
közönségnek többet engede, mint sem kért mivel 
. . . a pálinka főzés határtalan gyakorlatára, sŏ t 
árulhatá9arais felszabaditá [Km; KmULev. 2 
Kováts Miklós adm. kezével]. 

Szk: kezét ~ja mestersége gyakorlására sza-
badságot ad. 1657 : halkan az Egész Czeh kezet 
eő Kglka raegli fogák az Bardott el fogak tŏlle 
mind addigli valamigh az Bŏczűlletes Czehnek 
kedaet keresi . ez mostani Giwlesb(en) Egész 
Czehwl eo kigielmek kezet fel szabadittyak de 
igy hogy ez u tan utolso Mester leszen [Kv; Mész-
CLev. — aTi. a tolvajsággal bélyegzett céhtag-
nak]. 1729 fel szabadittani méltóztassék kezét 
Dersi M>sesuek [Kv; AsztCLev.] sokadalmat 

1691jXVIII. sz. eleje Az Tizen hettedik 
Articulus. Az idegen Pósztóval kereskedőknek id 
(!) ne legyen szabat (!) posztót el adni, . . . hanem 

mikor az sokodolmot fel szabadítják régeltul 
fogva estik, más nap pedig nem [Kv; PosztCArt.]. 

3. ki/megszabadít; a elibera; berfreien. 1609 
Bonczfdai Gergely es Stensczel János vramek, 
meñńek Desre Biztriczi Stenczel Jánoshoz az 
Harminczad feleol miért hogi városi Attiokfiait 
Marhaiōkkal megh tar toztat ta uolt az Harmicza-
do(n) hogi azokatis fel zabadicziak [Kv; Szám. 
126. IV/304]. 1636 minden marhajat megh tar-
toztata az Aszony matenak, . . . biro Uram ere-
jeuel, de en kezes leők erette, s fel szabadita Biro 
Uram akkor az arestalt marhaja t Matenak [Mv; 
MvLt 291. 78a]. 1813 : azonn Grantzkine nevezetű 
Tisztet, a ki t a Groff Udvarában t e t t hatalmas-
kodasáért hire nélkül a lántzrol fel szabadította 
[Kük. IB instr.] . 

szabadlábra helyez; a puné în l ibertate; 
freilassen/setzen. 1645 az foglyokat a teorueny 
fel szabadittya a ' directorok eliberallyak eoket 
[Kv; T J k VIII/4.5]. 

3. jobbágyot szabaddá tesz; a elibera un io-
bag ; Leobeigene befreien. 1625: bizoniczia megh 

az Inc t tus . . . hogj Jobagia ne(m) volt s . . . 
az Commissariusok fel szabadítottak [UszT 32a]. 

Szkt hitét ~ja. 1638 : Tudom . . . hogy Bethlen 
Istua(n) Vramot Gubernatorsagab(an) elegge futa, 
hogj fel szabadicza hiti t lehessen Nemes ember, 
desohàfmegne(m) czelekede az Gubernátor [Dés; 
DLt 402] * jobbágyi szolgálatból ~. 1682 : En né-
hai Tekintetes Nemzetes Szamosfalvi Mikola Sig-
mond Ut(am) eŏzvegye, Árva Kamuthi S u s a n n a . . . 
az jòbbágyi szolgalatbul Kupás Miklóst 
fel ••" ážäbàditottam, . . . az migh él, semmi 
nemó ; jobbagy szolgalattal, sem semmi sze-
dő : Vedőüel ne terheltessék . . . , sőt maga 
személlyëbe(n) ( : ki kötöm f i a i t : ) magat no-
bilitalhassa [Kv ; RDL I. 33] * jobbágyságbólI 
jobbágyságról ~. 1638 : mikoron az el mult eszten-

dőben) az Thoroczkó varos Torda varmegyebeh 
kőz nepek, ugya(n) azo(n) Thoroczkaj hataro(n) 
Ezüst esOlon (!) Bannya<t> talaltak volna, es az 
mi Kegyel(me)s Urunk eő Nagy(sag)a előt azo(n) 
Instál ták volna hogy eő Nagy(sag)a Annak colala-
saert eőket az Jobbagysagrol fel Szabadittana 
[Thor. XVI/1]. 1662: Magyorosdon* lakó Buda 
András . . . jelentvén, hogy . . . Peripas Mojse 
nevő Rabot 25 Magyari forintokon Törökök 
kezébűl ki váltván, . . . akarva(n) őtet maga helyet 
örökös Jobagyul adni, magat penigh F e l e s é g é t 
mind ket agon levő maradékit ( : edigh Örőkos 
Jobbágyok lévén: ) tűlűnk 40 Magyary forin-
tokon . . . eximaltatni é s szabadosi hivatalban 
. . . számláltatni . . . Buda Andret, F e l e s é g é t , 
mind ket agon levő maradékit az őrőkős Jobbágy-
ságból eximallyuk és fel szabadittyuk [Vh; VhU 
320 Zólyomi M i k l ó s ad. lev. - *H]. 1670: t& 
Istva(n) nevű Züahi ember adta volt énnekem 
iobbagiul magat, melyet mosta(n) iobagysagbu1 

fel szabaditotta(m), semmi közömet hozza nem 
mondo(m) [Züah; Ks 65. 43. 10]. 

6. inast szabadít ; a califica un ucenic; einefl 

Lehrling los/freisprechen. 7635 Mikor Czismasj* 
t a n u l ó Inast Zabaditnak fel, fel zabadulásáro l waio 
lewele az ollyannak, az ket Czismasia Czeh Mestej 
newe alat kellyen [ K v ; ÁLtCéhir . I. 12 tanácsi 
hat.]. 7657 Vyhelly Marci Miuel hogy olly»? 
vakmereosegre vetette magat, es az Celine* 
jnteseuel nem gondolt Jna s leuen, addeg fel öeIT 
szabadittiak hanem ha jo akarattyabol az d ſ0 

vono szekre le fekszik, es o t t egy nehany plaga^ 
veszen fel, auagy hogy az Cehnek fel Gira 
teot ad, de eo inkab aunúala hogy inkab az * 
Gira Ezústeot adgya be az Cehnak, eS\[t 
ezen alkalmatossaggal fel s z a b a d u l u a n , s o l u » 
[Kv; öCJk] . 1678: Fejeruary Mihalj vr(»*J 
I(na)ssat Szakmary Ferkeŏ t s z a b a d í t o t t a k 1 

[Kv; MészCLev.]. 1699 : Anno 1699 Die 25 M 
Együt t lévén az B : Céh szabadította fel az IF 
rinczi Boldisár Ur(am) Inassát Szigyárto Gyuj*®. 
a kinekis a B Ceh György nevet a d o t t ' 
AsztCLev.]. 1819 : Ezen Czéh Tagjai kőzŭl ^ 
Mester Embernek sem engedtetik meg a C* 
hire s egyet értése nélkül Inasokat fel veflj^ 
vagy felszabadittani, az ollyan Inas, vagy f ^ ^ 
badult Legény égy műhellybenis fel ne vétess^ 
[Kv; MészCLev.]. 1836 b é s z e g ö d t e t t é 
Joseph az maga inassának Vavritsek Lönn ^ 
5 az az öt Esztendőre hogy maga Ruházza. 
fel szabadítsa . . ha jol viseli magát fél eszte 
el engedődik [Kv; K C J k 122a]. 

Szk: apród Unasesztendejébâl 1643: Szaba-
dítottak fel ö kgmek egesz Czehul Inas v j ? L S g 
rod esztendeikből Nagj s z o m b a t h i ' N Mátyást 
az Kis Ka j t a r Is tván f ia t Kis Kaj tar I s t v ^ 
[MészCLev.]. 1692 Kis Márton Ur(am) S z a ; f k e t 
fel az f iát Kis Mihált Apród e s z t e n d e j é b ő l * . 
esztendőt e l töltvén [ K v ; i . h . ] . 1 7 1 0 j X V l U ' ^ 
Szabadította f e l a z Apród E s z t e n d ő i b ő l F e JF t 

András uramat, a z B. Czeh maga regulája sze ^ 
[ K v ; FésűsCJk 46]. 1794 : Szabadította tei 
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ţ Apród inasa esztendejebol Sánta Ferencz kovács 
I^aboncz Mihályt [KovCLev.]. 

A fennebb idézett 1699. évi adalék szerint az inasfzabadítás-
baH ^ ^ k szokćijogi következménye az volt, hopy a felsza-
uu i n a s addigi becenevét a kcmoly keresztnévvel csexél-

fel [Erre nézve 1. NytudÉrt. 59. 1 9 - 2 0 ] . 

(mátkasági/házassági kötöttség alól) felold ; 
a elibera (de sub obligaţiile de logodnă/căsătorie); 
(Verlobungs/Heiratsverpf lichtung) aufheben/lösen. 
'624: Zekj Soldos Leórincz Leaniat ki Jegiben volt 
Matkajaual Nagi Geórgjuel massal el szeokven 

el hagyva(n) hiteotlenől, az Eccl(es)ia teőlle 
fel szabadittota [SzJk 16]. 7668 Teczet mi-
nékünk hogy Karatson Janostol infedilis fel sza-
badit suk* [SzJk 104. - *Ti. Désen lakó Borsos 
Kis Annát]. 7776 Mlgs B. Henter Urffi ŏ Nga 
f é k e z e t t é abban, hogy a’ mátkasága dolgát a ' 
Kis Aszszonnyal, az Exponens Lázár János Úrfi 
^ontradictioja alól tőrvényesen fel Szabadítsa? 
Pkz ; GyL hiv.]. 

Szk : feleségétől ~. 7624 Szakacz Thamast az 
Ecclesia . . . parazna es őrdeóngeős felesegetöl 
fel szabadi <to>tta az tóruennek foliasa szerent 
[SzJk 16] férfinak kötelességéből ~ (nőt). 7702 : 
az Asszonyi állatnak tiz esztendőtől fogyván 
(•) való sok keserves szenvedésit megh tekintvén 
a hitetlen s kegyetlen ferinak kótólességébŏl fel 
szabadittyuk es ad secundas nupt ias (így 1) trans-
mittallyuk [i.h. 338] hitét ~ja kb. felmenti 
esküje kötelezettsége alól. 7639 : ez az János 
• • • el szeököt, mer t az felesegenek az Apia Papok 
elejben hiuat ta volt s emez nem ment, hanem el 
szeökeött s hitetlenseghben maradót az papok 
eleöt, az uta(n) az ember az leania(na)k fel szaba-
dította hit i t [Mv; MvLt 291. 176b] kötél alól 
^ja magát. 7682 Thot Ersik . . . Az elebbeni 
Üranak kötele alol szabadítsa fel először magat 
[SzJk 175] (leányhoz való) kötelessége alól 
76$7 Szeszarmanyon* lakó Szigethi Molnár 
János proponallya En Szent Andrasonb lakó 
I^evai Annát el jegyzettem volt, de ital közben 
• • • Szüleim ellenzik. E n sem akarom semmi 
uton hozzam venni. Azért hozza való köteles-
ségem alol szabadiczon fel az sz Szek [i.h. 81. — 
*Szeszánnán (SzD). bSajósztandráson (SzD)] * 
tnátkasága j mátkaság a kötelessége alól 7640: 
Szeken lakó Sebe János Leania t Cathat el futót 
mátkájától Molnár Mihalinak matkasaga alol . . . 
az Eccl(es)ia mosta (n) fel nem szabadittia | Szent 
Andráson* lakó Deák János nevő legent Nagi 
Giőrgyne Jobbagyat egy parazna Azzonnak mat-
kasaganak kötelessege alol fel szabadította az 
Ecclia egiezeö ertelemből [i.h. 478. — *Sajósztand-
rás SzD] mátkaságot 7776 : Meg tettzik azt 
tartom ă Mlgs Praepost Urnák maga Leveléből, 
ha fel Szabadítottad ă B. Hen t e r Antal Urffival 
tett mátkaságot vagy sem [Koród K K ; GyL. 
Gabr. Martonffi (31) káplán vall.] | nem jár t M. 

Henter, hogy Contradictio alol ha mi volt, 
fel szabadítsa maga mátkaságát [i.h. Adalbertus 

siculus ex Csik Kar tzfa lva nuncresidens in 
pago Csokfalva (MT) vall.] * urától ~ja 7628 
Kovacz Thamas . . . hitótlenól el hagiua(n) fele-

felszaSadít 

seget el ment, . . . az Eccl(es)ia az ő <hitótle>n 
vratol fel zabaditotta, es második hazassagra 
<Olah S>ophiat altal bocziatotta [SzJk 20]. 

8. tilalom/zár alól felold; a ridica interdicţia/ 
proprirea; Verbot/Sperre aufheben. 7654 : Nd 
méltóztassék Asztalom tartasara valami keves 
Bűzáczkámatt megh adatnj ; es az Arestum alol 
fel szabadittani [Gerend TA; KemLev. 1427 
Maxaj István kezével]. 7738 az Szamos ujvâri 
pestisbenis semi sincsen, az suspitiora el rekesz-
te t hazakatis már fel szabadítottak [Gyeke K ; 
Ks 99 Kornis Antal lev.]. 7740 az idegen borokat, 
Nemes Városunk Privilégiuma n:cg-sértödése nél-
kül senki magától ne praesuináltya kikezdeni, 
. . . mert az iránt, a Nms Város fog disponálni, 
és közönséges Conclusumból vagj felszabadítani ; 
vagj meg-tiltani [Dés; Jk 939b]. 

Szk: borát ~ja vkinek. 7732 : hogj most el 
pecseteltett titkon áruitatott borát fel szabadics-
csak menteneké Fegjverrel Borbiro Atyánkfiára*? 
[Dés; Jk 428b. — *Ti. Nemet Nevedinczki János 
és felesége] határt 7757 Innét az Ekék 
nem mehet(ne)k a héten mert csak minthogy 
elegyeslek vetették volt a tŏrŏkbuzajokkal az 
ősz buzájakat, már a Határ t fel szabadították, 
kéntelen (!) a tŏrŏgbuzájakatis azon éretlen tsak 
szedik (így!) hanem a jövő Hetfűre helyb(en) 
a fŏldb(en) lésznek az Ekéjekkel Lonán [Retteg 
SzD/Kendüóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki 
Ádámhoz] * hivataltól/szolgálattól 1673/7687 
Gyalaron lakó Berivoja Peter mivel az Ba-
nyaban való foglalatossaga miat, Szabadosi hiva-
tallyanak nem felelliet mindenkor ugy megh, az 
mint kivantatnek Annakokáért usq(ue) ad 
beneplacitum meum, kőnnyebségnek okáért az 
Szabadosi hivataltul avagy szolgálattul fel szaba-
dito(m) [Vh; VhU Thököly Imre ad. lev.]. 

9. ~;'a magát gyanú alól mentesíti/mentté teszi 
magát a gyanú alól; a se scoate/a ieşi de sub 
bănuială; sich von Argwohn befreien. 1653: Dobó 
Judi t hon nem letemben hutőtlenől eczakanak 
ide jen engem elhagiot Annakutannais aual 
hogi eő engem el hagiot egiűtis masuttis sokat 
vendegeskedet Azért azt mondgiuk hogi valamigb 
ezek az ereöss sorok es gianuk alol magat fel nem 
szabaditia fejen vagion erette [SzJk 70—1]. 

10. kb. eltemetésre engedélyt/szabadságot ad ; 
a aproba/încuviinţa înmormíntarea; Bestattung-
serlaubnis erteilen. 7597 latta(m) liogj senkinek 
nincz gongia rah . . . hogj ott ne rothadgion el az 
megh byzhwtt test . . . Nem hagiliattaxn ott megh 
rothadni, vgi vagio(n) hogi az vice kiralbixo adta 
Emberth Veress János En hyttam fel ugj zabadi-
tak fel [UszT]. 

Szk: ~ a holttestet. 7597 k. : Fozto Imreli kepe-
belj Embőrt ada hogj fel zabadycha az holt testót 
tudny Illjk az farchady Weres János es Weres 
ballast es albert Gergól<yt> Azer Weres János 
fel szabadytota wgj mjnt Kiralj biro atta Embór 
az hol (I) testót [i.hě]. 

Nagy a valószínűsége annak, hogy az itt idézett, liomályos 
azöv. a XVI. század második felében Usz-en gyakorolt tetemre-
hívásra való utaJást tartalmazhat [Erre nézve I. Szít 510-61. 
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Szk s eklézsiakövetéstõl ~ a (nyilvános temp-
lomi) bocsánatkérő bűn vallástól mentesít. 7827 
k. Instálok alázatoson a Tkts V Ispány Urnák 
méltóztassék az Ekklesiai Kővetestől Susana 
Leányomot fel szabadítani [Torda; TLt Praes. 
ir. 65/1827-hez özv. Vas Gergelyné Fűlep Ágnes 
kezével] -)(• inhibició alól ~. 1735 : Hadnagy Atyánk 
fia eŏ keglme Pap al(ia)s Egetboros Joseph 
jovait az kiket el adott Nemes Varosunk Territó-
riumán, Inhibealtat ta ollyan ratiokra nézve hogj 
Jobbagjnak hallatik lennie de minthogj meg sen-
kitől nem repetaltatott , Tehát addig míg nem 
repetaltatik, mind a maga kézénél lehető, mind 
már akar kik(ne)k el adott jovait azon Inhibitio 
alol fel szabadittyuk [Dés; J k 453b] & szekvesz-
tYiim alól 1722 Igen alázatoson Instálunk, 
ujolag méltóztassék Istenes Consideratioban venni 
igjűnkőt, . s Jószáginkot is a Seqvestrum alól 
fel szabadítani méltóztassék [Nsz; J H b XIII/31] 
* tilalom alól 1796 az Utrizált Hellyet 
oly formalag birogatta azon két família . . . hogy 
mikor a tilalom alol fel Szabadítottak oda ha akar-
tak mást eresztettek bé ha akartak . . . Senkit 
se [Uzon Hsz ; Kp IV. 288 Joh. Szöts (38) gyalog 
káplár vall.] -)(• vkinek hitét/kötelességét ~ja. 1630 : 
a dato praesentiu(m) hat hetigh legien Inducia, 
illien condicio alatt, hogj ez alatt mi egesz orszagh-
nak Generális giwlest promulgatatua(n), akkor 
mindenek(ne)k hiteket es hozzánk ualo keötelessege-
ket fel szabadittiuk, es Vyolag libera Electiora ualo 
szabadsagot engedwnk az Statusok(na)k [Törzs. 
Bethlen István okl-nek hitelesítés nélküli egykorú 
más.] vkinekjvkiknek stataációjátôl ~ja. 1809 
Ezeket . . méltóztatván a’ Flges K. Gubernium 
Atyai képpen meg fontolni, méltóztassék hellysé-
gíinket maga különös vedelme alá venni, és ha 
leheitséges méltóztassék aztat a’ Tyrok Statua-
tiojátol kegjelmesen fel szabadittani [Torockó; 
TLev. 9/43]. 

fel szabadítás 1. kiszabadítás; eliberare; Be-
frviung. 1605 Er thyk biro vramtol az be gywtes-
nek okayt, praesentaluan eo kgme Giulaffy Vram-
nak egj lewelet kiben elseoben valazt tezen 
az Tanaczbely vraim irasokra három attiankfiai-
nak es marhaiknak fel zabaditasa es el bochatasa 
feleol [Kv; T a n J k 1/1. 508]. 1609 : Mennek ket 
vraink Desre Stenczelhez Bonczidai Gergely es 
Stenczel János az Harminczado(n) Sibo(n) meg 
tartoztatot Att iankfiai Marhaiok fel zabadita-
saert [Kv; Szám. 126/IV313]. 

2. (inas)szabadítás; calificarea unui ucenic; 
Lossprechung. 1730 J ö t t be . . . Magjari Gyurka 
fel szabadit tátásakor d 50 [Kv; AsztCJk 
147]. 1863 Czéh bisztos a Czéh belí tagokat égyen-
ként fel szolitotta hogy az emiitett tanoncza fel-
vagy nem szabadítása iránt véleményét jelentené 
ki [Kv; FésűsCJk 38. aTi. Cheh Mihály]. 

3. zárlat-feloldás; ridicarea popririi/sechestrului; 
Aufhebung der Sperre. 1748 : (A) Laszói kocsmáros 

tékozolván . . . egy kas Tőrök búzája Ares-
t á l t a to t t ; Melly Tŏrökbuzának fel szabadítása iránt 
instálván kezest alitot [F.lapugy H ; Ks 62/18]. 

4. határszabadítás; eliberarea hotarului; P ſe l" 
machung der Dorfflur. 1737 Diószegi S z a b ó 
Mihály átyánkfia, a Nms Város Nagj R é t ţ y é r e 
diligenter inspiciállyon, és mind Dési Marháktol 
oltalmazza és a kár tévő Marhákat bé-hajttsa; 
úgj azokét is, kik a fel-szabaditás előtt s z é n á j o k a t 
hordani pertentálnák, ez előtt P r o t o c o l l a t i o o k 
ellen [Dés; J k 485a]. 1806 : Az erdei g y ü m ö l t s ö ţ , 
és Makkot valaki a ' fel szabadittásig szedi » 
hordgya 3 M Forinttal és 25 tsapásokkal b ü n t e t ö d -
gyék [Oltszem Hsz ; MK II . 4/115]. 1840: a 
közönséges felszabadittása előtt az határnak [DeS' 
DLt 983]. 

5. a liga alól ~ a férjhezmenési tilalom alo 
való feloldás ; ridicarea interdicţiei de a se öja-
r i ta ; Aufhebung des Heiratsverbots. 1682: Ke-
gyes Anna T Esperest Széki V. Mihály Vrap) 
szolgaloja az liga alol fel szabadi tasat kivany ,a ' 
Deliberatum. Felszabadittatik [SzJk 174]. 

felszabadíthat 1 . (tilalom alól) s z a b a d í t h a t ; a 

putea face liber, a putea elibera; von Cerbo 
befreien können. 1641\XVIII. sz. eleje az 
meriaiak mikor fel akar jak szabadittani, j* . 
marhajok(na)ka két hettel az Killyeniek ellea & 
szabadithassak, és o t t jár tathassák [LLt B. I*1 ' 
— *Ti. a Szigeth nevű határ t ] . 

2. (mátkasági kötöttség alól) feloldathat; a 
tea elibera de obligaţie de logodnă; (die ^ ^ 
bungspflicht) aufheben lassen können. 1776 . 
laminthogy tellyes igyekezete volt ä Groffne° 
(!) a B . Henterrel valo Mátkaság e l r o n t á s á b a ^ 
ugy Vásárhellyreis nem egyébért ment, haf le 

hogy ez alól Kis Aszszonyát fel s z a b a d i t b a S S 

[Egrestő K K ; GyL. Jos. Szalai (45) vall.]-

felszabadítódik felmentődik, m e n t e s í t ő d i k » * 
fi scuti t ; befreit werden. 1821 : Topái Colom*s°^ 
Tatár Danyilától vettem fel költsön 200 * 
két száz Rfokat A’ felesége a' kender mun* 
aloll Sz. György napig fel s z a b a d i t o d i k . 
esküllő K ; Somb. I I Sombori Ferenc kezével 

felszabadított (jobbágyságból) s z a b a d d á tett. 
eliberat din iobăgie; (von L e i b e i g e n s c h a f t ) j 
freit. 1780 míg Natságtak az Jussal valo 
fogást egészszen el határozná addig az fel ^ 
ditott három Gazdákatis C o m m i s s i o n a l i t e r ** 
tóztassanak az Articulushoz szorítani 
TLev. 9/16]. 1850 a már f e l s z a b a d í t o t t urber 
sek [Dés; DLt 724]. 

felszabadittat 1. szabaddá tétet, « n g e d é S 
t e t ; a dispune să fie l iber/aprobat; frei 
bewilligen lassen. 1786 A Városnak semmi » 
s akarattya abban nem volt, hogy az idege 
árulhatnak, hanem az F ö - S z o l g a b i r o ^ 
baditat ta fel [Torockó; TLev. 4/13. 33. 
az idegen mészárosok]. rfícat 

2. ( i n a s t ) s z a b a d í t t a t ; a cere s ă f i e c a l » 
(un ucenic) (Lehrling) frei/lossprechen l ă Ţ # 
1800 a 14ken Septembris Kováts Sigmond u 
Feli s z a b a d i t t a t a a m a g a ( ! ) I n n a s á t D á v i t 
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£ntzet [Kv; KádCJk 70a]. 1806 : feli Szabaditata 
Kovátcs Sigmond uram a maga Inasat Kertz 
Jánast [Kv; i.h.]. 7834 Be szegőttette Meyer 
János uram az maga inassának Kováts Josephet 
három Esztendőre ollyan feltételek mellett hogy 
^ Szülei bé Szegöttessélc, ruházák, és fel is Szaba-
dhassák az magok költsegeken mellyre az Isten 
Segellyre [Kv; i.h. 118]. 

3. ^ja magát kb. peres föld birtokában meg-
erősítteti a maga birtoklását; a face să fie întărit 
ln posesia pămîntului în litigiu; im Besitz einee 
ŭunter Prozeß befindlichen Felstiickes den eigens 
^esitzstand bestärken lassen. 1603 Abastfalwy 
^laté Kowachne zabaditattia fel hago newy feól-
<leben, es teób irtás feoldekbenis magat Azon 
Abastfalwy Antal Istua(n) ellen [UszT 16/14]. 

felszabadíttatás 1. felmentetés, mentesíttetés; 
^utire; Befreiung. 1780 nem akarván a’ kohok-
ban, és Verőkben valaki a’ rendelt fizetésért el-
kenni, az illyen, a' kohokba, és Verőkbe . . . ne 
hivattassék, . ha osztán a ' Mlgs Famíliától 
mstantiája által fel szabadittatását Meg nyerné, 
a' Biráknak p(rae)sentàlván, a’ 12. forintot tegye 
le [Torockó; TLev. 9a]. 

2. határszabadíttatás; eliberarea/slobozirea ho-
tarului- Freimachung der Dorfflur. 1736: A Rét 

szoros tilalom alatt tartassék, mind a Rét 
közönséges fel-szabadittatásaig [Dés; Jk 464b]. 

(mátkasági kötöttség alól való) feloldatás; 
eüberarea de sub obligaţiile de logodnă ; Befreiung/ 
^ossprechung (von Verlobungspflicht). 1683 Ba-
loK János fel szabadittatasat kivannyia Kŭkullö-
varine Suska Aszónál valo matkasaga aloll. De-
hberatum. Mivel kŭkűllŏvarine, Suska Aszony, 
^atkaja melle nem akar allani, mi az iffjut 
kötélben ne(m) tartyuk divortiallyiuk az 
eßmt, es aszont ligaban hagyiuk [SzJk 191]. 

lehzabadíttatik 1. felmentetik, mentesíttetik; 
a fi scutit; breit/losgesprochen werden. Szk: 
Ţinck keresete alól 1826 tehene nyavallyáját 
yszre vette voltt; mellyet viz vetéssel orvosaltt 
l s — E mellett orvosolhatatlan nyavalljába, u.n. 
torok gyékba dögölvén meg . . . a F. Peres ke-
resete alol fel szabaditassék [F.rákos U; Falujk 

Barrabás Áron pap-not. kezével] vminek 
jwf£fizetése alól ~. 1807 A' mikoron Ferentz Mi-
hálly n e m tudván megbizonyittani ., hogy 
í^unis Jánosné lett légyen a kezes, a’ Mire nézt, 
l'urus Jánosné az ing megfizetése alol felszabadít-
tatik a’ Szék Ítélete által [uo. ; i.h. 21 ua.]. 

(zárlat alól) feloldatik; a fi ridicat de sub 
Poprire; (VOn Sperre) befreit werden. 1736 
ţ-oustalvan az Szek előtt hogy az Instans Szabó 
*Iiliály pénzit az Inctus Finna Pal extra omnem 
viam juris meg tiltatta poena fh 12 juxta sedis 
mjus authoritatem az Instans megtiltatott penze 

î e l szabadittatik [Torda; TJk I . 112]. 
(jobbágy) szabaddá té te t ik ; a fi eliberat 

tuu iobag) ; (Leibeigene) befreit werden. 1796 
az Torotzkaiak ország Articulusa által a ' Jobbágy-
ságnak igája alól . . . fel szabaditattak a' To-

rotzkaiak a ' Jobbágyság alól . felszabaditat-
tak, és . szabad menetelü emberekké tétettek 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 73, 94 tábl.]. 

4. (inas) szabadittatik; a fi calificat (un ucenic) ; 
(Lehrling) losgesprochen werden. 1665/1754 Mi-
kor az Inas tanuló Esztendeit el-tőltvén, az Betsű-
letes Czéh előtt fel-szabaditatik, és az Legényi 
Társaságban be-lépni kívánkozik; tartozik a 'Tár-
saságnak egy tál étekkel, egy darab petsenyével, 
és fél veder borral [Kv; AsztCArt. 11]. 1688 
Tolvay Pal Ur(am) fia Istók, ki Boytos Mihály 
Ur(am)mal teolteotte ki idejet, fel szabadittatik 
[Kv; öCJk]. 1704 Anno 1704. Die 23 Janiuary 
Szabadittatot fel az B Céh előtt Asztalos Marton 
Ur(am) Inassa féle (!) Szygyárto Gyurka kinekis 
mostan az B Ceh adott neki György nevet [Kv; 
AsztCJk 57]. 1730 Szabadittatott fel B. Atyank-
fia Bŏlŏni János Ur(am), Inassa Magjári Gjurka 
az négj Apród esztendők el telese utan [Kv; 
i.h. 148]. 

Szk: tanulóesztendõbõl 1665/1754 Mikor 
az Inas tanuló esztendőből fel-szabaditatik esz-
tendő előtt meg nem engettetik magát gyalul-
t a tok [Kv; AsztCLev. Art. 19. - aHihetőleg 
utalás valamilyen legényavatásbeli (tréfás?) szo-
kásra]. 

5. (a férjhezmenési tilalom alól) feloldatik; a 
fi scoasă de sub interdicţia de a se mări ta ; (von 
Heiratsverbot) befreit werden. 1679 Batzoni 
Anna az Sz. Partialistul fel szabadulast kiua(n) 
az liga aloll. Deliberatum Fel szabadittatik [SzJk 
142]. 1682: Kegyes Anna T : Esperest Széki V. 
Mihály Vra(m) szolgaloja az liga alol fel szabadi-
tasat kivanyia. Deliberatum. Felszabadittatik [i.h. 
174]. 

A házasságtörő asszonyt, ill. a (legényként v. házasként) más 
asszonnyal paráználkodó férfit a papi szék liga (kötöttség) alá 
vetette, és így a nő v. férfi, ha kimondották is a válást, új 
házasságot — a liga alól való feloldásig, a felszabadításig — 
nem köthetett. A házasságon kívül paráználkodót is liga alá 
vetették, és az eklézsiakövetćsig a templomlátogatástól el-
tiltották. 

6. szabaddá tétetik, engedélyeztetik; a fi eli-
berat/aprobat; freigemacht/bewilligt werden. 1737 
a Vad Gyümölcsöt, se Tilalmasból, se nyomásból, 
se Erdőkről, ujabb Dispositionkig ne hordják, 
minek utánna fel szabadittatikis a Vad gyűmőlts 
hordás, senki ne hordja s ne szedje [Dés; Jk 
483b]. 1765 hogj a botskor bőrt az szegénység 
bővebben, és jutalmason vehesse, s ' ebben a hely-
ség szükséget ne lássan a ' szŏrŏs bocskor árulás 
kŏzenségesen minden rendbeli embernek fel sza-
badittatik [ T o r d a ; T J k V. 269]. 

7. a autoriza/permite ; befreit/losgesprochen wer-
den. 1784 a' Felséges Rendelések szerént a' 
Tkts Tábla szegény Communitasunkat arrafacul-
talhattya, hogy most meg gátal tatat t mestersegi-
nek folytatasara felszabadittassek*, etzersmind 
bányáink, kohóink, verőink körül kívántató fák 
vágásátis megengedni [Torockó; TLev. 10/4. 
— aTi. Torockó bányászlakossága]. 

8. keze ~ mestersége gyakorlására szabadság 
adatik, a se da aprobare pentru exercitarea me-
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seriei; die Ausübung des Handwerks freigemacht 
werden. 1655/1754 k. ; Hogy ha pedig történnék 
hogy Várasunkra olyan idegen I f j ú legény vagy 
házasember jŏne, a ' ki Várasunkon s Czéhŭnkŏn 
kivŭl tanult vólna, . . . tégyen a’ Czéhnek a ' 
szegŏtségért flór 4 d. 16 . . . minthogy penig Czé-
hünkön négy apród esztendőt nem szolgált, tar-
tozzék a ' négy apród esztendő nem szolgálásért 
flor 20. A' fel-szabaduláskor tábla járásért d. 
50. A fel-szabadulásért flor l a . . . Mindezeket 
véghez vivén keze fel-szabaditatik, és Legényt 
s Inast állithat [Kv; AsztCLev. P r J k 1 3 - 4 . -
•I.h. köv. még egyéb szolgáltatások fels. is]. 

felszabadíttatott szabadittatott (inas); (ucenic) 
calificat; losgesprochen (Lehrling). 1702: allattyu 
eo kglme aztis hogy ezen Varosba(n) Csizmadia 
inestersegen levő Bőcsűletes mester embernel 
tanult es fel szabaditatat mester legent . . . tisztes-
séges eletú I f j ú legent fogattam volt megh [Dés; 
Jk 334]. 

felszabadni 1. szabaddá válik; a se elibera; 
frei werden. 1736 : in anno 1687 az pogány török 
igája alól felszabadúla, édes hazánk [MetTr 
421]. 

Szk: jobbágyság alól (jobbágyságból ~. 1618)1619: 
Demien Petér . . . Bogati János jobbagia uolt, az 
Zekely szabadsagigh, akkor osztán őis fel szaba-
dult az jobbágyságból [Marossztkirály MT; Bál. 
57]. 1623 Mint nyluan comperialtatot hogy 
Kaniadi Thompa Peter Vgron Pal vxamnak me-
ggiesi giŭles v tan ualo Jobbagia. Annak okaert 
az az Thompa Peter Jobbagysaga alol Vgron Pal 
vramnak minden fizetesnelkwl fel szabadult, 
Ennek vtanna veres drabantok keözeöt szolgaiion 
fegyuerrel jo hadi zerzammal [Szu; Törzs]. 1720 
husz észtendőkig ki ne valthassa ezen joszagot se 
maga sem Testver Attyafiai Sofalví Petertol . . . 
es kétt aghon lévő Posteritassitol az husz esztendő 
ell tévén (!) ugy valthassa ki Szabó Ferencz ha az 
Jobbágyság alol fel szabadul [Tarcsafva U ; 
Borb. II] . 

2. (a határ tilalom alól) szabadul; a fi eliberat 
(hotarul de sub oprelişte); vom Verbot der Grenz-
flur frei werden. 1728 : az Buza Tarló fel nem 
szabadul [Dés; Jk] . 1767 mindenik Falunak és 
Possessor Vraknak a maga rá tá já t ki nem sza-
kaszthattak* . . addig mig Nyomásban szaba-
dulván a ha tár genuine fel osztanák és ezt is 
mondották azon Oculator Urak, hogy amig fel 
szabadúl a Ha tá r kiki mint azelőtt addig bir ja 
[Nyíres Sz; TKhf 21/19 vall. *Ti. a peres 
határból]. 1797 Imre Dániel az honnan be akarta 
hajtani a’ Kőltze Josef és Költze Sigmond Mar-
háit azon hely a' Retekkel együtt annak előtte 
három hetekkel mindenütt fel szabadultak volt 
[Málnás Hsz ; Mk II . Reg. 8/260 hh Barabas 
Moses (67) gyalog katona vall.]. 1804 : a Somkut 
fele volt Tilalmas fordulo fel Szabadult és a Marha 
Csorda is a Vizén tul való nyomásbol a Somkuti 
fordulora által csapatott [Dés; DLt 82/1810]. 

Szk s a tarló 1763 midőn Nyá rban fel sza-
badult az tol ló szüntelen h a j t a t t a bé az m a r h á t 

belŏlle [Udvarfva M T ; Told. 44/15]. 
3. (inas) szabadul ; a se califica (un ucenic); 

(Lehrling) los/freigesprochen werden. 1651 Vy-
helly Marci Miuel hogy ollyan v a k m e r e o s e g r e 
uetet te magat , es az Cehnek jnteseuel nem gondolt 
Jnas leuen, addegh fel n e m szabadi t t iak hanem 
ha jo akarat tyabol az d ro t vono szekre le fekszik, 
es o t t egy nehany pl aga t veszen fel, auagy hogy 
az Cehnek fel Gira Ezus teo t ad, de eo inkab anim-
ala annak, hogy eo inkab az fel Gira Ezús teo 
adgya be az Cehnek, hogy sem m i n t eo plaga 

vegien fel, es igy ezen alkalmatossaggal fel sza* 
baduluan. soluit [ K v ; ö C J k ] . 1782 : Veres Sámuel 
az a tyámnak Mészáros inassa volt, és hogy aZ 

Anyáról marado t t holmi házi por téká ja el 
pusztulyon, meg enget te az A t y á m hogy ideíe 

előtt fel szabadulyon [Torda ; K W ] . 1802 : 
u tánna , . . Illyés György a ' Tzéjbol (!) f e l s z a b a d ^ 

egyenesen tartozik az e ŏ Nagyságok Udvarába^ 
menni, es mesterségével eö Nagyságokat illefld 
fizetésért hiven szolgálni [Ne ; Incz. XII - 1®]-

4. ki /megszabadul; a scăpa, a se slobozi; ^ 
frei t werden, loskommen. 1633: Kerekes 
I s tuannak is ke t t loua t t a r t o z t a t t a k uala meg11' 
de nem tudo(m) m i n t s hogy zabadui t az utal11/ 
fel marhajok [Mv; M v L t 290. I l l a ] . . . 

Szk : arestációból ~ elfogatásból/áristomból ^ 
szabadul. 1637 ezuta(n) semmi c o i n p e t e f l t i a J ' 

ninczen eŏ hozza Mosa Gergeljnek az 
D e m ö k az arestatiobol fel szabadul t [Mv; 
291. 106a]. 

5. (zárlat alól) m e n t e s ü l ; a f i scut i t de cara*; 
t i n ă ; (von der Sperre) bef re i t werden. ^ ' 
Js tennek légyen há lá az mely hellyeken el jŭtte^' 
azok mácr eddicr nem vnltfllr înííoíáltra s néme: azok még eddig nem vol tak inficiálva, s nc^Hav 
hellyeken mégis szűnt az pest is s fel is s z a b a d u l j 
az hellyeknek némely részei [Szentpál KKî 
96 Haller Gábor lev.] . 1746: a z M a r h á k - •• * 
döglöttek, s az f a lu b é v a n szoros Strásak** 
rekesztve csordájával edgyû t azért , hogy ^ 
falukba ne Serpállyon, s miglen az c o n t u m a c i a U 

ideje el nem telik, addig fel sem s z a b a d u l 1 1 

[Somlyó Cs; Ap. 1 gr. Ká inok i Ferenc lev.]- ţ 
Szk s vkinek keresetétől ~ v k i n e k k e r e s e t e ai 

mentesül. 1648 : az I n c t u s juraIlio(n) azo(n) 
az melj bonumokba(n), az Aszszony keres 
ha mi nala va(gyo)n m i n d eleŏ adgya es ha va 
kinek mi t adot volnais benne voltaképpen e 

mondgia Juralua(n) az Act r ix Aszonnak k« re 

titeol fel szabadul [Kv ; TJk: VI I I /4 . 293] * ţ?* . 
alól ~ a taksa-(ki)fizetés alól mentesül.***'' 
Ki rka Peter . . . 10 f o r i n t o t f izető T a x a s ^ 
volna . . . mas ha t a m e g e t azért lakik, es &• 
ha t t a ezt el pusztulni , hogi az Tiz f o r i n t o s ^ 
alol fel szabadullyon [VhU 2 1 - 2 ] * 
alól ~ mentesül / t isztázódik a gyanú alól. 10**' 
én szerzettem ki Ozdi Uramto l azokat az ^ 
njokat , kére nyava l j ás vagy k è t szóval decla* 
u à n Ngd(na)k, hogy ez gyanosàgh alol v*V*rĚ 
nàl s Ngodnál is fel szabadulna eő k g l m e L* ' 
CartTr I I Casp. Veres Mar t i pas t . eccl. orth. ie J" 
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6. (házassági kötöttségtől) feloldozódik; a fi eli-
herată (de obligaţia căsătoriei) ; (von der Hei-
ratspflicht) aufgehoben werden. 1675 : Mivel ha-
r°(m) esztendeje hogy Ura el hadta hútőtlenűl 
jopasa miat mint a’ vallokis vilagoso(n) be hozzák 
felesége fel szabadult kőtelesse(l) alol .s. ferhez 
mehet [SzJk 126]. 

a gyermekágyból ~ gyermekágyból felépül/ 
gyógyul; a se întrema/reface după lehuzie; vom 
Wochenbett genesen/sich erholen. 1776 Másod-
szor követet Ekklesiát Tatar Márta Paraznasag 
\ •) minekutánna a’ Gyermek ágyból is felszabadult 
[Gyalu K ; RAk 173]. 

felszabadulás 1. szabaddá válás; eliberare; Be-
freiung. 1618/1619: az jobbagioknak fel szaba-
dulások felól azont vallia az mit az elseő uallo 
Kisfalud MT; Bál. 57]. 7632 Elekfy Lazlo 
vram . keuana mi teólwnk, Jobbagja Aszonnak 
^gy!) fel szabadulasat, ínys az Cziganneót fel 
szabaditok kezebennis adok [Ótorda; Kp III. 

7782 ennek előtte mintegy három eszten-
dőkkel valamely ezen helységben irgett fórgótt 
kancellisták imitt amott hintegetett illyetén be-
szédjek után, hogy tudni illik a ' Királyi-Felségnek 
<%on rendelés ejőtt, melynél fogva valakik Faty-
tyaknak tanáltatnak mind azok ha magokat 
fattyaknak lenni meg-bizonyithattyák, bátor ha 
Jobbágyi Kötelesség alatt tartottatok légyenek 
ls» az alol fel szabadulást magoknak nyerhetnek 
lM.fodorháza K ; Eszt-Mk]. 

8. (határ)szabadulás; ridicarea opreliştei (ia 
b°tar), eliberarea (hotarului); (Dorfflur) Freiwerden. 
1840 u. : Kaszállo Rétemet ez előtt két Hónap-
pal fel kaszáltattam gyűjtettem olly tzéllal, hogy 
a’ fel szabadulás ideje előtt Sarjuját használhassam 
U>és; DLt 985]. 

Szk: a határ ~ a határszabadulás. 1728 : Ajtai 
^yőrgj rendeltetett az Kerülő melle az Zabnak, 
Kendernek, Kölesnek felkeléséig egj szóval az 
^atar(na)k fel szabadulasaig kikis szorgalmatoson 
tartoznak vigyázni [Dés; Jk 378] * 1822 Lat-
t°m . . . ig Darab Marháit is a Gyertyánoson 
legelni és szabadon járni a határ fel szabadulása 
előtt [Dés; DLt az 1822. évi iratok közt] * a 
tilalmas ~ a. 1804 : a vizentul valo nyomásbul a 
Somkuti fordulora a Dési Sertés Csorda Tilalmas 
fel Szabadulása után által ment [Dés; DLt 82/ 
1810]. 

inasszabadulás; calificare (a unui ucenic); 
^rei/Lossprechung (eines Lehrlings]. 1635 Mikor 
^-zisinasia tanuló Inast Zabaditnak fel, fel zaba-
dulásárol walo lewele az ollyannak az ket Czis-
masia Czeh Mester newe alat kellyen [Kv; ÁLt 
£éhir. I. 12 tanácsi hat.]. 7699 : Fejer Marton 
! r H Szabaditá fel az fiát Fejér Bálintot Bé 
allo Collácioért tisztességes Vendégséget adot az 
el Szabadulásért penigh adot őt forintot ezen 

pŭlésen [Kv; MészCLev.]. 1730: Szabadittatott 
tel B. Atyankfia Bŏlŏni János Ur(am), Inassa 
^fagjari Gyurka az négj Apród esztendők el telese 
n^ui, Az Inasis az fel szabadulásnak jeleŭl 
* 50 beadva(n) az B. Chenek [Kv; AsztCJk 148]. 

7777 A' Typographiaban Minden féle apróságért 
valo Erogatum . . . Bodo Pál felszabadulásakor 
Culinaéért (l) fizettem fl. 1 den 94 [Kv ; KvRKLt]. 

4. (mátkasági/házassági kötöttségtől való) felol-
dás/mentesülés ; eliberare/scoatere (de sub obliga-
ţiüe logodnei/căsătoriei); (von der Verlobungs/ 
Heiratspflicht) Aufhebung. 1628 : Kovacz Thamas 

hitetlenól el hagiua(n) feleseget el ment, es 
oda vagion. Azért az z. zektől tölle ualo el vala-
somatt, es nekem adot hiti alol fel zabadolasomatt 
kiuanom. Az z. Eccl(e)s)ia megh ruminaluan az 
megh maradót felnek Olah Sophia Azonnak artat-
lansagatt az ő <hitótle>n vratol fel zabadi-
totta, es második hazassagra altal bocziatotta 
ſSzJk 20]. 1639 : Zaz Nyresen Az Giőrgh kóvacz 
Hayadon Leania ki egy kovaczi Legentol el 
Jedzettetet volt, kiva(n)na attól fel zabadulast 
[i.h. 471. 

5. fćrjhezmenési tilalom alól való mentesülés; 
scutire de sub interdicţia de a se mărita ; Befreiung 
von dem Heiratsverbot. 1679 Batzoni Anna az 
Sz. Partialistul fel szabadulast kiua(n) az liga 
aloll. Deliberatum Fel szabadittatik [i.h. 142]. 

6. '? ' 1740 : Solemniter Protestálok azon, hogj 
Néhai Hiripi Mihály Uram Unokáinak Házokhoz 
senki ne nyúlhasson, mig engemet, eddig való 
Expenzáimról, azon árvák iránt nem excontentál, 
sem magok az árvák, sem azok (na) k Tutori, mint 
hogj, én, érettek felesen költöttem, és mostis 
Felszabadúlására kész vagjok adni flor. Hung. 12. 
mintsem eddig való költségemis híjában légjen 
[Dés; Jk 328a]. 

felszabadulhat 1. (mátkasági kötöttség alól) fel-
oldozódhatik; a putea fi scos de sub obligaţiile 
de logodnă; (von Verlobungspflicht) befreit werden 
können. 1679 : Causa Tsitso Kereszturiensis. Sza-
káts Sámuel Koborlo matkajátul Ilonatul el válást 
kiua(n), Deliberatum. Fel szabadulhat, et ad 
secundas nuptias botsattathatik [SzJk 138]. 

2. szabaddá válhatik; a putea deveni liber; 
frei werden können. 1698 : az mas recepta Relli-
giokon levő Papok maradeki is az Hazának eö 
Felsegetül confirmalt Törvényéi és eddig valo 
szokasa szerint azzal hogy az Apjok Pap volt 
abbul fel nem szabadulhatnak [UszLt IX. 76.63 
gub.]. 

felszabadulhatás a jobbágyság alól való szaba-
dulás lehetősége; posibilitatea de a se elibera din 
iobăgie; Möglichkeit der Befreiung der Leibeige-
nen von Leibeigenschaft. 1783 : Fat tyú Thodor 
Fattyuságának szine alatt kezdette magát az 
Jobbágyságtól vonagatni és feli szabadulhatását 
keresni [M.fodorháza K ; Eszt-Mk]. 

felszabaduló care devine independent; frei wer-
dend. 1808: végeztetett, hogy már ennek utánna 
felszabaduló legény nem csinál ezután szabaduló 
levelet [Dés; DFaz. 34]. 

felszabadult szabadult; calificat; frei/losgespro-
c h e n . 7699 : A' felszabadult Mester legenyek . . . 
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contribuallyanak a ' N. ország Instrctioja 'szerint 
[Dés; J k 286b]. 1819 Ezen Czéh Tagjai Kőzűl 
égy Mester Embernek sem engedtetik meg a Czéh 
hire nélkül Inasokat fel venni, vagy felszabadittani, 
az ollyan Inas, vagy felszabadult Legény égy 
Műhellybenis fel ne vétessék [Kv; MészCLev.]. 

felszabatik felszabódik; a se croi; zugeschnitten 
werden. 1806 Kiadása a Vászonnak . . . az Flaj-
tárnak két ingre fel szabatott 12 Sing [Dédács 
H ; Ks 109 Vegyes ir.]. 

felszabódik felszabatik ; a fi croit; zugeschnitten 
werden. 7829 Kender és Vásznak bé vétele 
Nyoltz sákoknak, és a Berke Gyapjúnak egy nagy 
sáknak fel szabodatt [Pókafva A F ; Born. F.Ia 
Bod László t t szám.]. 

felszaggat 1. szaggatva felnyit ; a deschide ru-
pînd; aufreißend öffnen. 7725; ha Nagy szom-
batból levelek jőnek azokotis csak szagasd fel 
[Darlac K K ; Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
1778 kivánta Dobollyi Joseff Ur mi általunk 
Négy Testificator Bírákkal a Ládákat és szekré-
nyeket fel bontani és nyittani, 's már ra j tak levő 
petséteket fel szaggatni [Nagylak A F ; DobLev. 
III/503. lb/. 

2. felszakít; a smulge/rupe; aufreißen. 1625 
az giermekek Conuictusaba(n) az giermekek sok 
helen fel szaggattak volt, az padimo(n)tom dez-
kakatt , es az nag j Auditoriumbannis [Kv; Szám. 
16/XXX. 24]. 1772 : az én Silipemnek nem egjéb 
romlása volt az, a mellyet observáltak volt, hanem 
hogj a’ Viz fel tojulván, a’ deszkáit fel szaggatta 
volt [Kük. ; J H b LXVII . 216]. 

3. fel tör; a desţeleni; bepflügen. 1606 : 9 May 
Az Lomb felet zinten az Giepw mellet, szantattam 
az zegeniek zamara egi haro(m) kŏbleös földet 
megh, fizettem ez elŏzzori szántástól mint hogi 
giepbŏl zaggattak fel f : 3 d 75 [Kv; Szám. 
12a/I. 30]. 1625 : Zolia Pal kwllieb kwllieb szan-
tot ta szaggatta fel a peres heliet [Lokod U ; UszT 3]. 
1757 : egy Nagy Márton nevezetű udvari birája 

pirongatni kezde ben(n)ünket hogy miért 
szaggatyuk fel az ura kaszálóját [Dicsősztmárton; 
Ks 19/VIII. 41]. 7799 (A földet) az udvar törők 
buza Főidnek szagat ta fel, a tőbb vélle egy baráz-
dában levő Földekkel edgyűt [Déva; Ks 113 
Vegyes ir.]. 

4. felszabdal; a parcela; zerstückeln. 1783 a 
mennyire a Joszagok(na)k minéműségeket, Com-
moditásokat ki Nyomozhattuk négy egyenlő 
Részekre Szaggattuk fel az alább meg irt mod 
szerént [Mv; K s 23. XXIÍb] . 

5. ' ? ' 1780: Verőkben SegittÖnek, ki csak 
legyezővel segitt, minden vastól két pénz fizetése 
légyen, a ' melly segit tŏ pedig a ' Vasat felis szag-
gattya, egy vastól három pénz [Torockó; TLev. 8a]. 

felszaggatás fel törés; desţelenire; Auf/Umbra-
chung. 1736 Következik a Határok felszaggatá-
sanak Consignatioja [Záh TA; Mk V. VIII/10]. 
1799 : Azon vicinált Földet . . . ; ezen fel szagga-

tás alkalmatosságával, Arnént Afétnek adták, 
hogy fel szaggassa [Déva; Ks 113 Vegyes ir]. 

felszaggatott I . fe l tör t ; desţelenit; gebracht. 
1840 : A Ganyílába Fel szagatott Rétbe 6 véka 
Tőrőkbuza [Hosszúaszó K K ; Born. F. Ia]. 

2. felszabdalt; parcelat; zerstückelt. 1756 : Mely 
egj Sessiobol 10 darabokra fel szaggatott ház 
helly eket kertel egy m a s t o l meg k ű l ŏ n o z t e t v é n , 
mindeniknek bőséges tágos hellye t a p a s z t a l t a t i k 
lenni [Dumest H ; J H b L X X / 2 . 8 5 ] . 1777 : Ezen 
meg irt mod szerént nyilakra vettetvén a’ meg-
nevezett táblákra fel szaggatott Erdők, midőn 
továbbrais maga Operatioját Continuálná a’ Co-
(mmi)ssio, ment a' Falu felett való Erdőre . • •» 
a z t i s el járván az már elintézett, s kitsinált re-
szekre fel osztotta [Asz; Ks 89]. 

felszaggattat 1. fe l tépet ; a puné sfi fie sutuls/ 
scos; aufreißen lassen. XVII. sz. v. : Tudo(m) azt 
hogy Saarkőzi Istva(n) Vram Vrama , az Uy haz-
nak padlasat fel szaggattatta, s Deszkás szanakaţ 
Czinaltatot belőlle s velle [WH. Stephanus Eőluesi 
(40) prov. vall. — u így kétszer]. 

2. fel töret ; a dispune să fie desţelenit; brachen 
lassen. 1756 : Komis Ferencz . . . azon ré tből nagy 
darabot potentiosé fel szántatat t , s z a g g a t t a t a t t 

[Balavására K K ; K s 17/LXXXI. 20]. 1799 Azon 
vicinált Földet . . . az udvar . ú j ra fel szaga' 
to t ta [Déva; Ks 113 Vegyes ir]. 1844: a ' Berek 
vagy fűzesben egy m á s ré tet s z a g g a t t a t o t t fel 
[Abafája MT; TSb 22]. 

felHzaggattatik fel töret ik; a f i desţelenit; 
bracht werden. 1793: (A föld) Tőrök búzának 
szagattatván fel most már szántatik [Uzdiszt-
péter K ; TSb 51]. 

felszáguld felrohan; a alerga/fugi în sus; hinauf-
rennen. 1599 Latta(m) hogy Benedekfi Christopn 
fel zagúlda az Nagy János haza feleóll, mégh 
ismét vizza mene, de az harczot ne(m) latta(m) 
minth lett [UszT 13/109 Prisca relicta q u o n d a m 

prouidi Francisci Zakal de Kadiczfalua jb vall-J-

felszakad beszakadozik; a se rupeū, einge-
rissen werden. 1595 : foldoztat tam az Varos 4 
Ohn Taalat Sixtúsnal, miér t hogy az karimaio* 
mint fel zakadot vala . . . d 28 [Kv ; Szám, 6/ 
XVIIa. 139 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1638 
latam az ladat hogi egi kiczidegh fel uala szakadva 
az sarka, de ot megh czak az tenierem sem tért-
volna be [Mv; MvLt 291. 123b]. 

félszakadott felhasadozott ; sfîşiat ; aufgerissen. 
XVIII. sz. eleje A z melly lónak â lapoczkája 
Szárad, le dőjtve ér vágó vassal meg kel a lapocz-
ká já t vagdalni jo formában az u tán harapó fogova 
fel kel Szedni ã lapoczkaja bőrit, apró tőrt sóval 
meg kel hinteni a föl Szakadot bőrt [JHb 17/10 
lótartási ut.]. 

felszakadozik a se desface/rupe ; aufreißen. 1600 
Az Silip dezkay fel zakadoztak Eoregh zeguek 
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veottem Egy Apro vassat d 12 [Kv; Szám. 
9/VIII. 5]. 1781 : a ' Deszkák . . . rothattak, fel-
szakadoztanak és szakadoznak [Mihálcfva AF ; 
Eszt-Mk]. 

2. kb. beszaggatódik/omladozik; a se surpa/ 
präbuşi; eingerissen/gestürzt werden. 1841: az 
also Kodor . . . uttzába a Dudvaa pataka által 
a*myira felszakadozott5 a veres kuttol véve 
az B. Henter majorja előtt lévő szántzig (!) 
Ktës; EHA. äL. erre dudva al. bTi. a sánc]. 

lélszakállas kézipuskafajta , un fel de muschetă ; 
Art Wallbüclise. 1653 : Vettek vala az uraim az 
^hnult 1594-dik esztendőben város számára valami 

szakállast ugy mint nyolczat, úgy a tájot t 
e§y tonna port is. Mindazáltal azok a szakállo-
s°k a segestyében elégtek vala [ETA I, 76 NSz]. 

Az ún. szakállasokat v. szakállas puskákat11 igen változatos 
Rétetekben készítették; a könnyebbek kézipuskának, a nagyobb, 
?ai e b b példányok ágyúnak tekinthetők. Készítettek ún. 
^^szakállasokat »s; ezek már könnyebb kézipuskák voltak, s 
non kellett őket lövéskor villára fektetni. Ezek a szakállasok 
J t̂-két 5 latos golyót lőttek ki. Szabad mezőn csaknem kizárólag 
a íélszakállasokat használták, a nehezebb szakállasoknak az 
JJödített helyek védelmekor jutott szerep [KMFegyv. 193. -
rj puskafajta nevét a cső alsó felére forrasztott vasnyúlvány-

JjM?zakáll) kapta, amelyet a fegyver elsütésekor - rögzítés 
,'J®ból — egy aiiftilmflft bak nyílásába v. a várfal lőrésébe 

^ t o t t a k be]. 

'elszakaszt 1, felfeszít/tör; a deschide cu forţa, 
a sparge; aufsprengen. 1752 : mind a hárman 
aPintzébe bé menvén, egy négy kupás Átalagatskát, 

három kupás palaczkot, három hordot fel sza-
kasztván®, azokbol meg töltettük [Algyógy H ; 

Pakalina Petru (28) jb vall. - a Értsd: a 
hordón levő pecsétet]. 1812 : Keresi a' Groff a 
f^ádát 's, tsak el bámul midőn látja, hogy fel 
vagyon szakasztva és nintsen benne a pénz [Hé-
derfája K K ; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) 
Srófi mosóné vall.]. 

2. pecsétet ~ pecsétet felszakít/tör; a rupe si-
phul; das Siegel (er)brechen. 1718 az pecsét-
e t 4 . . . én szakasztottam fel [Ebesfva; K J . 
*étyi Péter lev. aTi. az inv-nak]. 1730 bor-
olteskor Karacson tajban az baraknak megh 

toltese es be pecsétlése után ki szakasztatta volna 
el az Ur pecsetit es ki hardatta volna kancsokkal 
az Ur borát huva vittek? [Kük.; Ks 8. XXIX. 
Z i vk]. 1780 eő Ngával s a koltsárral egy bé 
Petsételt boltba bé mentünk az holott eŏ Nga 

petséteket fel szakasztva találván . . . , a kolt-
Şattol kérdette eö Nga: ki nyúlt azokhoz ? [Betli-

n; BK. St. Butzi (35) t t vall.]. 
felbont; a deschide; öffnen. 1593 : Az mi 

Reppen Nagy Benedek cziki Hadnagy Bodo ma-
thewral vetekedik az Kapitany vra(m) lewele fel 
^akasztassa feleol. Deliberatum es t : Az hadnagy 
öizonicha megh, hogy mikor az eo zolgaianak 
atta Bodo Matheis az levelet akkoris fel volt 
^akaztwa mikor eo maga kezeben Jutót akkoris 
lUszT 10/90]. 

4. kb. különválaszt, elkülönít; a separa; tren-
nen, absondern. 1586 Az kazaltatas es Zena 

Gywtes hany forintba teolt fel szakasztwa megh 
Iriaa [Kv; PolgK 21. — aAz ispán]. 

felszakasztás 1. felszakítás/törés ; spargere ; Auf-
brechen. 1796 : T. Ambrus Gedeon Uram a Con-
sistorium által megkérdeztetvén, azon Bornak 
megitaláb(an) a' mennyibe részesnek esméri magát, 
nem valami különös málitiábol, hanem, egyenes 
Baráttsági Confidéntiábol v<al>lotta meg a' Pet-
sétnek felszakasztásáta [Récse Sz; KCs. — aTi. 
a hordón levőnek]. 

2. felbontás; deschidere; öffnen. 1593 Nagy 
Benedek cziki Hadnagy Bodo mathewal vetekedik 
az Kapitany vra(m) lewele fel szakasztassa feleol 
[UszT 10/90. — A teljesebb szöv. felszakaszt 3. 
al.]. 

felszakasztatás felosztatás; împărţire, Zerstü-
ckelung. 1810 ezen also Répái Határnak fel 
Táblázása és Részekre való fel szakasztattásai 
még edig meg nem estenek [Nagynyulas K ; DLev. 
5]. 

felszakasztatlan felszakítatlan/bontatlan ; nerupt, 
nedeschis; ungeöffnet. 1732 látám is az magam 
levele légyen, és fel szakasztatlan is vot, igy gon-
dolkodtam, hogy sok alkalmatlan leveleim már 
velem edgyűtt tudam is unalmas az M: G. Vr 
elöt [Kóród K K ; Ks 99 Komis Ferenc lev.]. 

A szöv-ben a szó hsz-ként is felfogható; ez esetben a 'felsza-
kítatlanul/bontatlanul' jel-sel számolhatni. 

felszalad 1. felfelé f u t ; a fuge/alerga în sus; 
aufwärts laufen. 1767 Látám hogy Udvar László 
szalod fel az útszán a Legények felé [Betlenszt-
miklós K K ; KB. Gombucz Josef (35) jb vall.]. 

2. felsiet; a se duce în grabă; hinaufeilen. 
1777 : mihejt eszre vette hogy az Exp(onen)s 
Ur Causajat assumáltatni akarja a Falu Székin, 
mingyárt Sellyeben fel szaladván hogy a földeket 
méretesse, . . ., igazé hogy a Causa előtt szaladt 
fel, és lármázta az embereket a föld mérésre [Msz; 
Bet. 6]. 

felszalaszt elszalaszt; a trimite iu te ; (rasch) 
schicken. 1593 : <I>lona Gergeli Antalne vallia: 
Latam hogi Baka ferencz le niomta vala az mi 
hazunk eleot Kuti Martont, ammideore fel zalazta 
Kuti Martont, neki futamodek Tot Istuannak, es 
rutul kezde zidalmazni [Kv; TJk V/ l . 250]. 

felszállít a transporta (la) ; hinaufbefördern. 
1812 tessék az Urnák . . az 1290 veder és 2 
kupa Szin borokat . . Kolos Monostorra maga 
kőteledzése szerént fel szállittani [Km ; KmULev. 
3]. 

felszállíthat a putea transporta (la) ; hinaufbe-
fördern können. 1786 a marhák gyengék hogy 
meszsze vekturázzuka Herepéig vagy Fejérvárig 
fel szállithatnok ezen tul ha Nsgtok rendelést 
parantsolnak a felsőbb Tisztek(ne)k [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev. — *TL a gabonát]. 

— Erdélyi magyar szótörténeti túr III. 
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felszámít 1* kiszámít; a calcula; ausrechnen. 
1849 : ezekután fel számítottuk a ' fizetetlen ma-
radott öszveget mely felrúgott 750 vfr tra [Kv ; 
Végr. Vall. 101]. 

2. összeszámol; a socoti (tótul la un loc); zu-
samtnenrechnen. 1843 Gyere Koma mennyünk 
ki a ' hátulsó házba s ott számittsuk fel a ' restan-
t iákat [Dés; DLt 586.23]. 1863: hivatalosan 
hivom az egész Fraternitáss és Szék biro úrakat, 
a mikorra az administrandumokat jól felszámítva 
a rendes úton küldjék be [M.bikal; K ; RAk 
136 esp. kl]. 

felszámítás 1. calcul, socotire; Berechnung. 
1843 Tizen egyedik Tanú Farkas Sándor István, 
mintegy 71 éves melyet tud a ' maga felszámítá-
sából [Bodola Hsz; BLt 12]. 

2. számbavétel; calculare, socotire; Zusammen-
rechnung. 1838 A Görgénybe építendő Gözös 
Palinka ház fel alitására megkivántato költségek 
előleges fel Szamítása [Msz; Born. G. XXIVb]. 

felszámított számításba ve t t ; socotit; in Rech-
nung genommen. 1841 : az előre már felszámított 
szükséges fa késő ősztől fogva tavasz kezdetéig 
. . . lassanként terjeszkedve oly vigyázattal szá-
loltassék ki, hogy a ' fenn maradó fák a' lehetősé-
gig egyenlő távulságban maradjanak [Nyárád-
sztanna MT; LLt]. 

íelszámíttatik összeszámláltatik; a se nutnăra/ 
socoti; zusammengerechnet werden. 1837 a hely-
beli Arany és ezüst mives Czéhnak Czéh gyű-
lése tartván a Voxolás- is Czinkusok ut ján 
meg té te te t t ; melyek minek utánna bé szedettek 
s fel számíttattak, ugy talál tatot t ; hogy Binetz 
István kapót 8 voxot, Ajtai Sámuel kapót 7 
voxot, Fejérvári János egyet sem [Kv; ÖCLsv.]. 
1839 az egész Czéh, kűlőn kűlőn, fejenként a 
Catalogussok szerént a maga voxolását meg tévén 
. s általunk szorgalmatoson fel is jegyezget-
tetvén . . a bé vett voxok általunk fel számitat-
tak [Kv; AsztCSzám. 126]. 

felszámlál 1. össze/megszámlál; a număra/soco-
t i ; zusammenzählen. 1749 (A pénzt) idősb Konya 
Zabolai Dániel . . . kész pénzűi előttünk eő ke-
gjelme fel számlálván kezihez is ven (I) [DobLev. 
1/233]. 1775 betsüllöttük . . . mind összveséggel 
széna és sarjubeli kárát az Ur(na)k tizen négy 
Merekjékre, Tŏrŏkbuza kárát is száz Csőig emle-
kezűnk hogy fel számláltuk s töbre is [Bereke-
resztúr MT; BLt. 6]. 1845 mentünk és fel szám-
láltuk a f i jatalakat , találtunk az egész Erdőbe 
770. fiatalt [ Ipp Sz; Végr.]. 

2. elszámol; a f ace/incheia o socoteală; vér-
ré clinen. 7606: az chísma arratis fel zamlalok 
akkor [UszT 20/246 Petrús Kis de Ilke* lib. vall. 
- *Ülke U]. 

3. összeszámít; a aduna, a socoti la un loc; 
zusammenrechnen. 1598 : Ezekért az megh nevezet 
főldekert es Széna retert, kiért Lovat kiért pénzt. 

kjert Poszto ruhát at tanak hol teőbbet holkeue-
sebbet szwksegwnknek idejen Kovaczy Peter eá 
Antal, mellyet egy summaban feöl számlálván, 
szaz forintra telik [Kadicsfva U ; Törzs. Benedek^ 
János és Christoph vall.]. 1639 az Diuisiohoz 
kezduen Bartha Miklosne jouait az on s z e r s z á m o n 
es feier ruhán kúúl aestimatioiok szerent fel s z a m -
laluan . . . teonek mind Egj út Egj s u m m a b a f l 
f. 82 d 40 [Kv; RDL I. 116]. 

átv kb. ki/megjelöl; a indica; bestimmea-
1854: néhány évtized békéjét az 1 8 4 8 - k U v oiy 
gyászos eredményű viharral szakitá félbe 's 
zetiségünk érczszobra felett a kérlelhetetlen 
lál öldöklő angyala a végórát felszámlálta LUJ 
4]. 

felszámlálás össze/megszámlálás; numărare, s° 
cotire; Zusammenzählung. 1749: Az fel szaI?jL 
las utan Ez Niaro(n) holt megh Eoregh Juh » 
16 [Kv.; Szám. 26/VI. 477]. 1861 : A’ MagT£ 
Tudós Akadémia terve szerint a ' nép p o n t o s ^ 
számlálása e' folyo hónap végén lejénd [Gyalu 

RAk 59 esp. kl], 

íelszámlálhat összeszámlálhat; a putea 
socoti; zusammenzählen können. 1763 egy ^ 
szaka el-lopatott a’ mint fel számlálhattuk 
kàlongya búzát [Udvarfva MT; Told. 44/15J-

.<1 fie 
fehzámláltat számba r é t e t ; a dispune 

socotit; zusammenzählen lassen. 1703: meg l ſ 

vala kgk(ne)k, hogj a szebeni Citadella epites ' 
Aprilisre es Majusra rendeltetet dolgosoi 
hátra maradót reszet fel számláltatván 
szekib(en) fogyatkozas nelkűl menten be küld 
[UszLt IX. 77. 63 gub.]. 

A fi 
felszámlál tátik 1. ö s s z e / m e g s z á m l á l t a t i k ; * 8 j 

numărat/socotit; zusammengezählt w e r d e n . 7 

1635 Arany, tallér es o dutka t t . . az mim* 
szegenj Azzonjb elot fel zamialtatua(n) be P ^ ^ t 
lette volt, azon peczet alat ualo c z e d o l a k ^e 5 
Inuentaltuk ez keppen0 [Bodola Hsz; &,as. 
Néhai Béldi Kelemen lelt. - »-°Köv. a L j . 
bNéhai Uzoni Béldi Kelemenné Bánfi Mg . 
1757 leg elsőbben is szőllő tői azon sZŐ11°tat-
szám szerént fel számláltatván, és meg ol^Mßűtz 
ván találtak . . ezen szőllőb(en) két Ezer ^ e 
Száz ötven őtőt [Déva; Ks 73]. 1835 A d®* 
találtatott Szőllő tők fel számláltatván, talál** 
19750 SzõUötők [M.gombás A F ; TSb 49]. a 

2. ? elkülöníttetik/osztattatik; a se sep 
fi separat; getrennt/abgesondert werden. ^ g t 
Zena Reteknek megh ereszteset Nem ^ ^ ^ 
eo kgmek Ionak lenny bizonios okokbol, ^ ^ 
az aratasnak dereka le zalwan é r e z t e s s e n e k ^ ^ 
Az ereztes penigh legien a ' Regy mod z e r e n 
del, Amynt az varos regreol fogvan ordine_ ^ 
laltatat fel eot fertalra* [Kv ; TanJk I/ j-
•A fog. az eredetiben ilyen zavaros; ; 0\* 
alkalmasint a fertályokra, tizedekre ° s z t ^ r a ^ t 
g á r s á g k ö z i g a z g a t á s i , v á r o s r e n d é s z e t i e& 

kell érteni]. 
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felszámol összeszámít; a aduna, a socoti la un 
loc; zusammenrechnen. 1860 k. : Kérem az Lista 
szerént felszámolni az elmúlt ho áugusztusi húst 
• •. Kirkosa Péter [Bonchida K ; SLt Vegyes 
Perir.]. 

leiszánt 1. megszánt; a ara ; beackern. 1756: 
az Csolti Hidnál valo Lábacskát . . . fel szántván 
• • • bé vetette [Szakatúra SzD; TK1 Pap Gábor 
(28) jb vall.]. 1767: ezen helyből a mit az Expo-
nens Aszszony eő Nga emberei felszántonak, én 
arról Dezmát is veszek [Vajdasztiván MT; JHb 
p/48]. 1804: A Sáárdi Emberek kőzőtt némel-
yek Dinyének magoknak egy egy darabot fel 
bántottak [Sárd AF; TSb 51]. 

feltör; a desţeleni; brachen. 1571 Dynnye-
Jek walo feoldet Eoa K. megh Engedyk az Tawaly 
helyre vetny. De wy gépet Nem akaryak hogy 
senky fely Sanchon [Kv; TanJk V/3. 35a. -
ütötte a w áthúzva]. 1594 : Akkor ez feóldet az 

J&elybeol frataj János Az buzatth ki zantotta, 
frataj János Zantotta volth fel giepebeol [M. 
fráta K ; Told. 27]. 1681 Zavoj nevú ret mellet 
levő szél . . . ha eszt egeszen fel szantyak lészen 
Pfo Cub 100 [VhU 44]. 1766: azon Szilvásbeli 
j^ld . . . annak utánna hogj parlagjából fel szán-
tották igen sokat szaparodott a Simon Jusson 
le

0
vô s rajta meg tért Főidből [Kökös Hsz; Kp I. 

234]. 1813 : Iitt (I) ezen fogáson belòl amint Látom 
J?ég in Anno 1808. Kozma Kosztán . . . mintegy 
5. ŏt buza vetésnyit (így!) el akart foglalni, fel 
utotta, fel szántotta, és máléval beis vettette 
voltt [F.berekszó Sz; RfR III .R. 12/9]. 1835: 
Az Hazam utan a' Tökös Tonal lévő nyilam Széna 
tsinalas vegett altal engedtetett de fel szantani 
szabad nem lészen [Dés; Törzs. Dési taxálisták]. 

leiszántás (meg) szántás ; a ra t ; Bepfliigen. 1752 : 
azon temető helynek fel szàntásátul meg szŭn-
nyenek [GörgJk]. 1818 Kotsi Ur azon Hellyet 
tsak a' rendes fordulo fel Szántásával Szántsa, s 
gabonával veti [M.fráta K ; KLev.]. 1842: oly 
jekvésü sovány hely, hogy nem érdemli meg a' 
íel szántást [Kakasd MT; DE 2]. 

felszántat 1. megszántat; a dispune/face să fie 
arat; bepflügen lassen. 1593 : az Iegh esseo verte 
^uza feoldet Nemely Attianfiay fel Akariak zan-
ţatnj, es tilalomba tartatnj [Kv; TanJk 1/1. 218]. 
'598: Makay Leörinch Elte, azt az Dona oldala 
vennebe ualo feöldet, az Mellyet Eòrdeog ferencz 
vram fel szantatot uala [M.fodorháza K ; Ks]. 
1639 : az olljan ganejos hely ugj hagjam az bírám-
nak hogj fel szántasso(n) egj darabot benne [Ho-
moródsztpál U; Szád. Redej János Nagy Tamás 
szu-i várgondviselőhöz]. 1697 : eő Nga gondvise-
pi? a b r á z d a n belől Szántatott néhai Barcsai 
w 5 Ur(am) rá menvén az ekejét le vágta és a 
*Jt fel szántatat volt . bé vetette [Nagybarcsa 

y BK sub nro 201 Serbán Ignát (80) jb vall.]. 
>736 : Ę n a z e o kglmea jobbagyinak főldőketis 
ne(m) hatalmasul foglaltam el . hane(m) hogy 
laualy a' szántót főldim kőzt lattam szantatlanul 

maradni azt a' darabot, ugy szantattam fel, hogy 
parlagh ne maradna [Marossztkirály AF; JHb 
XXIX/4. — aBánffy Sigmond]. 1788: En egy 
uj dolgot próbáltam: a lentse és borso hellyit 
újra fel szántattam s bé vetettem [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1840: égy darabotskát 
a kertbe fel szántatott [Dés; DLt 1058]. — L. 
még GyU 134. 

2. feltöret; a dispune să fie desţelenit; brachen 
lassen. 1573 : Az mely lo keoteo helyeynket . . . 
Radak vra<m> fel zantata [Nagyernye MT; 
EHA]. 1594: Az Eztynja határon Poklostelekb 

feleöli az Erdeö felit tugia hogy Kendy Gábor 
az Eztyeny Nemes Nipektewl el vette es Ir tat ta 
mind Erdejet s mind Mezejet, es fel zanttatta s 
Birtha [RLt O.5 — aEsztény SzD. bA bekerteltet 
al. sajtóhibával]. 1672: Elmentünk . . az No-
szalyi határnak Geŏcz felé valo fordulojaba(n) 

arra az helyre az mely neveztetik keŏzeŏnse-
ges nével az keŏrtvely ffakon valo csupnak, az 
hol egy darab széna füvet . . . Gavai Miklós Uram 
fel szantatott volt keŏlesnek [Ks 41.E. 17]. 1756 : 
Kornis Ferencz . . . azon rétből nagy darabot 
potentiosé fel szántatatt, szaggattatatt [Balavá-
sára K K ; Ks 17/LXXXI. 20]. 

felszántatik megszántatik; a fi a ra t ; bepflügt 
werden. 1765 ezen darabotska szántó földet, a’ 
kinn állunk, minekelőtte felszántatott volt mind 
az Mlgs Exponens Ur eŏ Nsaga Eleje kaszállója 
vólt, hanem hogy Titt. Zejk Urak főlgjének vége 
mindenkor fel barázdálta, ugj azután szántattat-
ta fel ŏ Nga [Haró H ; JHb XXXIII/19]. 

felszántatott megszántatott; a fost ara t ; be-
pflügt. 1825 egy más Kaszáló helly Északi 
resze sovanyab és fel szántatott kis reszetske 
[Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 349]. 

felszántattat 1. megszántattat; a dispune să fie 
arat; bepflügen lassen. 1765 ezen darabotska 
szántó főidet, . . . azután szántattatta fel ŏ Nga 
[Haró H ; JHb XXXIII/19. - A teljesebb szöv. 

felszántatik al.]. 1781 : ŏ Nga Kéméndi Tisztye 
egy részét fel szántattatta de a Falusiak turbálták 
[F.nádasd H ; JHb XXXII/32]. 

2. elszántattat; a face să se ciupească prin arat ; 
wegpflügen lassen. 1731 (A) Szántó földeket, 
kaszáló Réteket, Szőlőket a' Három Linea kőzött 
fel osztottak vólt, de eő Kglmea sok Atyafiak(na)k 
a Földeit fel szántottatta [Kv; J H b XLII. — 
aVáradi Inczédi József]. 

Ha. 1823 fel szántottatta [Bh; HG. Eszter-
házi perek]. 

felszántódlk megszántatik; a fi a ra t ; bepflügt 
werden. 1739 akkor az patak idéb járt, és az 
hol most Jele van az mostani szantasnak, az 
patak ott fojt, es az utan tovab vetŏdven az patak, 
ugj szantodatt fel az más reszeis ezen főidnek az 
patak fojamjabol [Hidegvíz NK ; J H b XXIII/49. 
11]. 
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felszántogat megszántogat; a ara pe r înd ; nach 
und nach bepflügen. 1843 a ' Kérdés alatt lévő 
porondos hellyet . . . Mlgs Béldi László Ur . 
fogatta volt fel a ' maga számára, mint szabadon 
lévő Helyet 's azután a ' Jovát rendre felszánto-
gatták [Bodola Hsz; BLt 12 Serény János (62) 
szolg. ember vall.]. 

? félszántólag . ferdén, rézsútosan; înclinat, 
pieziş; schräg. 7835/1845 félszántólag: kajcso-
san, csapinósan. A székelyek kétszán tólag is 
mondják [MNyTK 107]. 

A szűkszavú közlésből nem állapítható meg pontosan, hogy 
a szót a közlő mire vonatkoztatta. — A szerk. a fenti jel. meg-
fogalmazásakor a Vadr. 493 értelmezése mellett azt is tekintetbe 
vette, hogy Héjjasfván — századunk elején — a félszdntulag, 
fêlszántuan tájszó 'ferdén' jel-ben élt [Cseh Zoltán közléseJ. 
E tájekoztatásbeli jel. egybevág a Vadr. értelmezésével. Minthogy 
Kriza és a szóbeli közlés egyaránt félszántulag, sót a Vadr. 
nyomán CzF is félszántulag alakot rögzít, valószínű, hogy a 
tói iink idézett forrás egybeállítója az irodalmi nyelvhez „ér-
telmesítette", közelítette a tájszó hangalakját. 

felszántott 1. megszántott ; a r a t ; bepflügt. 1735/ 
1760 La Butura j alias Inatz nevü Törökbuzának 
fel szántat, jo darab föld elé nyúlik erre a 
falu felé [Elekes A F ; DobLev. 1/160.3]. 1808: 
ez-^n nagy, mostis fen allo fel szántót 's bé vetet 
helyen lévő Aszszu Bikfán hátul ezen mostan 
fel szántót, s bé vetett helyet az esztenán 
lévò nyáj Szabadoson ette, s, legelŏdŏt ra j ta 
[Zágon Hsz ; SzentkZs]. 

2. fe l tör t ; desţelenit; gebraclit. 1777 azon 
feli szántott Széna füvécskémet [Verebes Cs; 
Hr 9]. 1812 A mĕsz égető Rettyén a kaszăllo-
ban fel Szántat t földek [örmMúz. Conscr. 11]. 

felszáraszt 1. megszárít; a usca; trocknen. 
1580 : Was Araniazas. Wegy 1 lotli galichköuet, 
2 loth timsótli, 1 loth feier galichköuet, 1/2 loth 
plumosumot, Tizta vizben kel vetny, hogy porra 
Tötted (!), Megkel solualny, hogy Tyzta viz legien, 
vgy kel beleie vetny, es az kenesö Megfogia es 
kend be arannyal, foncliorlottal es zaraz fel Mint 
tudod [Nsz; MKsz 1896. 569]. L. még i.h. 369. 

2. szárítással ta r tós í t ; a conserva prin uscare; 
dörren. 1732 : Találtunk vad dizno liust fel 
szárasztva [ K v ; Ks 40. JXXVIIIc] | Ngd paran-
tsolattya vala hogy halatt szarasszak ŏ t t kis Csukat 
egj p'jsart Szarasztatt(am) fel többet nem kaptam 
[Noszoly SzD ; Ap. 4 Hatházi Kristóf Apor Péter-
néliez]. 

félszárazan félig szárazan; pe jumătate uscat ; 
lialbtrocken. 1805 : ki ki az Maga nyilját elébb 
le kaszálván niég fél szározau el vitték [Dés; 
DLt 1829. évi iratok közt]. 

felszármazik elszármazik; a se stabili/aşeza în 
altă par te ; irgendwo ansässig werden. 1778 ő 
Kalánról származatt fel ide Tordosra [O.tordos 
A F ; BK ad 465 Besuj Lúp (70) jb vall.]. 

felszarufáz felszarvaz (házszarvazat/fedélszék ács-
munkáját végzi); a pune/aşeza cäprioreala/căpri-

orii; mit Sparrenwerk versehen. 1814 : találtatik 
égy Talpfákra borona fából épült de minden 
nélkűlt fel szarufázva és bé létzezve 10 Lora val 
u j Istáló [Récekeresztúr SzD; Bet.] 

felszarufázott felszarvazott; cu căpriorii 
aşezaţi; mit Sparrenwerk versehen. 1776 aZ 

elöt egy Borona Fából ki rákot még fel nem 
rufázot s egjéb requisitumaira nézvén keszŰletle 

konyha [Szurduk SzD; J H b K XXXI/4.2]. 

felszarvaz (ház) szarvazatot/fedélszéket felállott 
a aşeza căprioreala; Sparrenwerk/Dachsparrefl a < 
stellen. 1594 fel szarvaszszak vala asz haSí*L, 
nem alkhatnak megh Porcsy Thamassal í [ 
DLt 246]. 1650 Vadasz Mihalj az Swtò 
fel fogada hogy fel szarvasza megh fedj [Cseke 

U UszT 8/64. 61a]. 1699 egi kis szin h a ſ 0 

agasokokra(!) és a palankra fel s z a r v a s a 

sendely fedeli rósz [Vécke U ; LLt Inv. W 
1718 Dolhan ez Pincze Felib(e) ket h á z a t . 
náltat tam, meg fel nem szarvazták [ S z u r d o k Jţjjj 
TK1 Zólyomi János Teleki Pálhoz]. 1755: ^ 
az kapu felett való Házakot fel s z a r v a z t á k cs* 
pezték akkor az szaru fák végeit bé csináló ^ p 
veseknek . . . f izettem 84 Dr. [Kiskend KK' 
71. 52 szám.]. 1769 egy jó Uj házat p i t v a ^ 
Kamorástol fel álítanak fel szarvazzák J»c£ ^ 
czezik es az ház oldalát meg kertelik [Szépkeay® f 
sztmárton SzD; Ks 39. X X I I I . 16]. 1831 Tr^j 
tartozzék az Házikot Septemberig fel szarva 
és megfedni [Marosvécs MT; DE 2], 

oSC" 
felszarvazás szarvazat/fedélszék felállítás 

zarea/punerea căpriorelii/căpriorilor; yjaSí* 
von Sparrenwerk. 1751 : u j i ta tuk meg a Z 

nak a Fede l i t Vet tunk szaru s z e g e t Öt s U ,g ſt 
árát . . . Attunk az Atsnak a fel s z a r v a z a * ^ 
őt forintot egy par fejeles csidma<t> [Kv; ** 
CJk 82b]. 

felszarvazhat (ház)szarvazáshoz f e l h a s z n á l j 
a putea folosi la căprioreală; zum SparreO ^ 
benützen können. 1646 : bornat hozank iu.e,

g ÿ 
sem szarvazhatok, hanem az Varos aekJ 
hania a piaczra [HSzj borona és szarvaz al J' 

felszarvazott szarvazattal el látott ; 
căprioreala/căpriorii; mi t Sparrenwerk ve*%ftjto 
1685 e. agasokra fel szarvazott fedetlen uj ^ : 
szin egy [Borberek A F ; MvRK Urb. Uj- ^ -
a Jég verem . a Föld szinyitől fogva fel ^ t 
vazott Szalmával be fedezet [Nagyernye 
Fasc. 129]. 1768 Az Circum Vicinált C ^ b > o l 
Északi oldalában az Udvar kapuja m e * !L0l tf 
vagyon egy gőmbelyeg fenyő fa boron ^ 
rot t és fel szarvazott közép szérű s z a J ? L/55J' 
fedett s.v. Disznó OH [O.kocsárd K K ; Ks ' ' 

(unittá; 

felszarvaztat szarvazatot/fedélszéket teia 
a dispune să se facă c ă p r i o r e a l a / c ă p r i o r i i , ^ 
renwerk aufstellen lassen. 1761 a mely ^ ſ * 
fák voltanak a Tuta jokon mind maga us 
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^ordította, ., a Kormány fákból a Csűrit fel 
sfarvaztatta [Harangláb MT; Ks C II. 20 Jos. 
Szarka de Kövesd (44) ns vall.]. 

felszarvaztatik szarvazat/fedélszék felállíttatik; 
a fi pusă/aşezată căprioreala/căpriorii; Sparren-
^erk aufgestellt werden. 1756 mostan epitetik 
Tserefa Talpakon rakó Bik fából Cserefa koszorú 
kkkal meg koszorúzva, és Gerendázva A Majornak 
valo Ház Pitvarávál, és oldal kamarájával, melyis 
la annak rendi szerént fel Szarvaztatván egész 

készítetik állandónak lenni itiltetik [Branyicska 
JHb LXX/2. 35]. 

leiszed i . felvesz/veszeget; a ridica (de jos), a 
Culege; aufiiehinen/heben. 1570 Hwnyady estli-
M'an ezt vallya . Azonba Mond Zabo Balint 
lleky Menny el Zegy karottli fely es vyd haza, 
Jlond Kalara neky Nem Zedek Mert nem Thar-
Jozom vele [Kv; TJk III/2.55]. 1582 Zabo 
Oeorg vallia, hallottam Chikos Gergel zaiabol 
h°g, Azt monda, Meg liatta vg mond ennekem 
Audras Cato hogy fel zeggiem az keortwelt, aki 
j tal hul [Kv; TJk IV/1.65]. 1606: osuat János 
í e l hagata Bersi Jánost az keòrtuely fara, le razata 
az teobbit, s mikor pedig oda juta, Akkoris az 
ln°(n)da az eò nêpenek, noza zedgietek, fel zedek 
* el vitte [UszT 20/203 Brittannús Imreh de Kis 
Kede pp vall.]. 1638 ez az András keöuet mit 
szede fel, s luiigalt az Malom hazra [Mv; MvLt 

167b]. 1664 huladekjabol Enis szédtem fel 
Gyutanv [Keresed TA; Borb.]. 1699 ott 

szedett egy *őlly paleza darabokat fel [Bodola 
Hsz>' BLt 7]. 

Szk: a hidat. 1764 : Siskovits generális pa-
rancsolatjából és orderéből éjszakának idején reá-
J°k ütöttek*, tűzzel-vassal ellenek támadván, hat-
százig 

valót, asszony s gyermekekkel együtt, le-
rágtak nyavalyásokban. Az ott lévő Olt hídját 
Elszedték éjszaka [RettE 160—1. — aMadéfalván 
a csíki székelyeken]. 

összeszed; a strînge (la un loc) ; einsammeln; 
nsammentragen. 1581 Vegeztek eztis hogy az 

r^ely Emberek vrunk I t letebe az Ontalok myat 
^ t biro vra(m) hagiomassabol fel zettenek kart 
vallottak Azokat elegychyek megh, karókról [Kv; 
Unjk V/3. 247a]. 1625 Az Zoliomi Dávid menie-
£ezeőjere, szettek volt fel Talakat az fertaliok-
a(u), melieknek egj resze oda maradót [Kv; 

^ám. 16/XXXIV. 272]. 1681 : Az Havasrul 
j*val élő közel valo Falubeliek, Talakkal, Tányé-
r a i Csebrekkel, egyeb féle fa edényei Tartoz-

fa“K °llyakkal minemű veket ök azo(n) havas 
aibol szoktak czinalni; mellyeketis a' Gornyik 

sz a * kötelessége szerint tartozik mindenütt fel 
ednî  es à várban à számadó Tiszt kezéhez admi-

^stralvan arról Quietantiatis venni [JHb XXXII/ 

1748 * . a c i u n , a ( c u secera) ; auflesen/sammeln. 
eU ' r i t ka és nyomorú volt a ' tavasz vetés 

g tudtuk a Sarlóval felszedni [F.karácsonfva 
K; Told. 56]. 

4. kézhez vesz; a primi; empfangen, zur Hand 
nelimen. 1809 : a Processust meg jártam, a Mar-
schualis, és más quietantiakot mellyeket tanáltam 
fel szedtem [Szu; UszLt ComGub. 1612]. 

5. behajt/szed; a percepe/încasa; einsammeln/ 
treiben. 1564 mastan kedig negiuen pénzt vettek 
reiank azban kit fel zedet kit nem [Cssz; SzO II, 
179]. 1570: zorgalmatoszagal Minden Rendbely 
Embertwl kemelethlen fely zedyek az Eleby 
vonasokat [Kv; TanJk V/3. 18a]. 1589: tudom 
azt hogy az ado dolgabol vgy vegezenek liogy az 
ki Jobbadon biria magat tehát az teobbet adgion 
ki ki mi erdemlene en ne(m) tudom azton mi(n)t 
zettek fel en ott ne(m) voltam [Szu; UszT]. 1650 
mikor az megh holt Fejedelem idejeb(en) ezt az 
Falut Mikehazat megh rótták, akkor Torma Peter 
Uram részéről, három embert ravanak az orszagh 
adajaba miolta magam voltam Torma Uram 
Biraja az adott maga(m) szettem fel az Tonna 
Uram részéről s magam vittem be Deésre az 
Perceptor kezebe [Mikeháza SzD; Ks 42.C.42]. 
1665 : A segesvári és radnóti restantia adók felől 
így concludáltunk a szoros ügyhez s állapothoz 
képest, hogy ha a perceptorok eddig szunnya-
doztak, serkenjenek hozzá, és a data praesentis 
mindenütt felszedvén jó pénzűi a perceptorok, 
két hétre Brassóban magok administrálják Bódog-
falvi Mihály atyánkfia kezében [EOE XIV, 156 
ogy-i végzés]. 1685 az Papok Adajabul el marat 
Restantiat az egyház fiak fel szedgyek [Dés; Jk]. 
1726 : még hagyok az Polyanai Bíráknál és kor-
csomárosoknál lévő Restantiabol fl. 100. Mellyet 
Moses Fiam Lelke vesztése alatt fel szedgjen, és 
azon Ecclesiához* adgjon [JHb XXXV/21 Jósika 
Imre végr. aTi. a rápolti (H) ref. ekl-hoz]. 
1786 nemis volt az i t t eddigis sohais szokásban, 
. . . hogy az Szolga biró segítségével szedtek volna 
fel az Taxát, nem tudam hogy engedetlenségek 
mian maradtanak volna adósakká [Torockó; 
TLev. 4/13.15]. 1826 Á Krájnik Ur . . A' kezé-
ben lévő Uradalmi adósságokból feles summa 
pénzt f e l s z e d e t t , abból Summáson administrált a’ 
T. Perceptor Urnák [H; Ks 111 Vegyes ir. Gen-
csy Aloysius ub vall.]. 1873 gondnok a fia 
vegyen piaczi árrona s árrát az adósok közt arány-
lagosan felosztva, szedje fel [M.bikal K ; RAk 
303. - aTi. zsindelyt]. - L. még Re t tE 223. 

G. (pénzt, kölcsönt) felvesz; a ridica (o sumf 
de bani, împrumut), a încasa (bani) (Geld, An-
leihe) beheben. 1592 Miért hogi Vegh Ger-
gelj mçgh elteben az hazat el at ta volt, az arrat 
penigh felis zette, teccik az teoruennek hogi Kadar 
János semmit nem vehet [Kv; T J k V/1.257j. 
1703 pĕnszt hoz mindenünnet fel szed, énis meg 
gyütöm [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 1734 
Tudom hogy adtanak Gabanát is az alab valóból 
kölcsön de azt nem tud(om) az árát fel Szed-
téké vagy nem [Butyásza Szt; TK1 Merkás Kosz-
tán (51) jb vall.]. 1817 : most előre irom a’ költ-
sönta fel szedjük külön kasba töltyük majd Tava-
szai újra oda adjuk Gedelgessük hogy Puszta 
Házunkb ne legyen [Kv; IB. Gr. Korda Anna 
lev. — aTi. gabona-kölcsönt. bzsellérliáz. Ér tsd: 
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Szabadon, évről évre zselléri szolgálat fejében 
kiadható üresen, ne álljon]. 

7. összegyűjt; a strînge; (ein)sammeln. 1657 
a török és ta tár álnokságot gondolnak, és hogy 
már elhagyják őket ha fizetnek. Két úttal egy-
egy tallért kértek töllek. A sánczbeliek azt hamar 
felszedék és oda adták. De abban csak álnokság 
volt [ETA I, 164—5 NSz]. 

8. felvásárol; a cumpăra; ankaufen. 1575 k.: 
Ertyk eo kegelmek Az hentelerek panazolkodaso-
kat az Barom vetel feleol hogy az Jowat mynd 
Teoserzegre zedyk fel [Kv; TanJk V/3. 14a]. 
1584 Valnky, vagy halat, wagy egieb fele elest 
nieresegre fel zedne es Az wasarbiro megh Tudna: 
hat el vehesse, vagy a piachon, vagy kiweól vala-
hon a waros hataran [Kv; KvLt Vegyes III.6]. 
1613 : Koúacz János, Hoda Istúan, Balog János 
és Zöke Mathé Zentkiralt, és Talas Pali Mogyo-
rokereken Coloswarmegyebe(n) lakók, kik ott 
Kalota szegben, az meg tiltot marhakat fel zedik, 
és az Mesesen túl való Tősér emberekkel compo-
nalua(n), ugyan ő magok, országúnk tilalma, s 
vegezesse ellen az Marhakat harmintzad fizetes 
nelkŭl, altal szöktetik és keserik, az mi fiscúsunk-
nak Nyilua(n) való karara és fogyatkozasara 
[PLPr 35 fej.]. 1742: Egy Szamosujvári Márkul 
nevű igen tőkélletlen örmény . . . iminnet amon-
nat Haczeg Vidékéről háromszáz nyolczvan forint 
árru s :v: kecske bŏreket szedett fel ad Creditum 
. . . , melly bŏreket Gyergyoban adta el 
[Nsz; Ks 91]. 

9. emel; a ridica; heben. 1683 adattam gond-
viselése ala . . . Hat Szürke gjermek lovakat, 
Mellyek kőzőt egj fejer farkunak az fel űlŏ felrül 
való első renden belől felirűl holt tetem vágjon. . 
Harmadikis nehezen szedi fel az eleit hamar meg 
fog bontakozni [Utl], 

10. ' ? ' 1718 A Tŏrŏk Lo . háta ki fokadat 
mostis ezis fel szedi lábait tettetes (!) Lo 
[Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 

11. felhúz; a trage (în sus); hochziehen, auf-
tragen. XVIII. sz. eleje : Az melly lónak ä lapocz-
kája Szárad, le dôjtve érvágo vassal meg kel a 
lapoczkáját vagdalni az után harapŏ fogoval 
fel kel Szedni a lapoczkaja bőrit . . . , az utan 
borral kel dugasztani egy kis Szuvatott, és azon 
dugásztot Szuvattal be kel verni a föl Szedet 
bórt [JHb Fasc. 17 lótartási ut.]. 

12. kb. fel/megvet; a aşterne (patul); das Bett 
machen. 1653 : Felszedők a kerevetet, és lefe-
künni készülénk, s nekem adának veres bársony 
töltőt czapragot alám, és egyéb aféle borítékot 
nyereg alá va ló t ; s én szélül letakarodám, mert 
igen fáradt voltam [ETA I, 131 NSz]. 

13. ~ i magát felszedelőzködik; a-şi strînge 
lucrurile/catrafusele; sich aufraffen. 1717 egj 
etszaka nem tndgyuk mit gondolt innen fel szedte 
magát mindenével edjütt s viszszá ment B. Vár 
allyára* [EMLt. — 'Bálványosváralja SzD]. 

Sz. 1815: vége legyen már az Ballavásári 
szőllőben való sok korhelységednek, szedd feli a 
sátorfádat, 's Ledér Roszsz korhely Fatyu meny 

bé Wásárhelyré Iskolában [Kóród K K ; Ks 101 
gr. Kornis Gáspár lev. fiához]. 

felszedeget 1. gyak apránként felszed; a aduna 
pe rînd; nach und nach aufheben. 1603Rostás 
Orbanne Zolgaloia Cathus vallia minthogy & 
arut le tazitottak vala a ' femreol, en azt zedeget-
tem, fel s nem anniera vigiazhattam raft 

TJk VI/1. 675. - aTi. az éppen akkor ott zajló 
verekedésre]. 1618 : Mátyás deák . . . találta meg 
az lopott kénesőnek az szerszámát, 4 csanakot 
. . . ; ugyan az körül az csanak körül és az padi^eO" 
tom között szedegettek fel azféle elhullott apróig 
kénesőt az legények két vagy három okát [BTN 
102]. 

2. felveszeget, apránként felvesz; a ridica/111" 
casa t reptat ; nach und nach au fnehmen / behebea -
1592 : Feier Benedekne vallia: Mi v e o t t w k vaia 
meg Gergelteol az hazat de megh elteben fel zede" 
gete teollwnk az arrat [Kv; TJk Vjlŝ 257]. 

3. behajtogat/szedeget; a strînge/încasa trepta^ 
nach und nach einheben/kassieren. 1782: 
obligáljak magokat Nagyságtok, hogy diflb 
darabba, ezenn Adósságokat fel-szedegesse, egy1* 
is az Atyafiak kŏzzül, nem facultaltatik, haue^ 
gyet tértvén (!), Nagyságtok szedjék fel 
J H b V/7]. 1814 : magam egy darabig kornyodo*o, 
azután szinte négy hétig halalos beteg voltam, ^ 
azalatt a fiam szedegette fel a T a x á t [M.gyţ , 
monostor K ; LLt Varga Pál ub lev.]. 1 8 1 . 
Gidofalvi Sámuel . . . néhai Édes Attyak es afly^ t 
roll hátra maradatt nemely activum debitu*11 

fel szedegette [Kézdiszék ; BLev.]. 

felszedendő behajtandó/szedendő; de strîns/^ 
casat; was einzutreiben/sammeln ist. 1789 : 
várandó és fel szedendő Adósság . . . ; 
adott orvosságok árra [Mv; ConscrAp. 94]. ^ 
minden felszedendŏk fel legyenek szedve u. ^ 
kamatok taxák, Papi és kántori bérek, a hanyag 
meg büntetődnek [Gyalu K ; RAk 84]. 

felszedés 1. behajtás/szedés; strîngere, ^ f ^ t 
Er/Einhebung. 1570 : Az Myklos pap zol%*l\h\t 
Byro vra(m) adassa megh Az Templum Pe"ztp ſeis 
Es az vchabely Jeowedelmek fely zedf 
Aggion zolgat eo k. neky [Kv; TanJk V/3. ' 
1573 : Az birak teorwenye Ez hogi hogi Az J j 
be hoznak az Tarsasag® feleol az Byzonsagok . 
az teorweny galt meg M e n t e t t e . . . , *Jî7fel 
hogi vincenek loway penze es adossaganaJ£ 
zedesse zallot galra tartozik felet fyzetny p z ^ 
mincadnak az vincetwl Marat Marhabol . • • ^ 
appelal arról hogi nem zette volna a vincey* ^ 
kireol byzonsagrais fog Tanach eleol P ^ ' , ^ ] , 
i n / 3 . 122. - •Kereskedésre való egybeftu j 
1629: Hatvan forintos Portionak felszeöe^^ 
mellyetis hogy fel szedessünk közönséges J 
determináltunk . . . , Perceptoranak rendelite 
Ispán István Ura(m) Szabó Marton 
[Dés; Jk 286b]. 1702:Az Z e t h a l a k i a k a és . 
falviakb adojanak fel szedését suspendallya †b 
[UszLt IX. 77. 54 gub. - •~bZetelaka és OW11 
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(Ü) lakosai]. 1715 : Az akkori udvarbíró engemet 
*uldőtt másodmagammal, az szomszéd székek-
ben) lakó aufugialt jobbágyoktol valo Taxa fel 
fedésére [Fog.; UtI]. 1749: Melly pium Colia-
d a t az Eccl(esi)ais nagy háládatossaggal s köszö-
nttel vészen, ez egyet difficultatván, hogy más 
faluba elocaltatotttt s bajos az Interesn(e)k eszten-
dőként valo fel szedese [Uzon Hsz; SVJk. -
"Ti. helyeztetett ki a kölcsön]. 1784 : A Királyi 
Qvantum fel szedéséről. A királyi Contributionak 
*fcl hajtásán az Biro, es az Polgárok ugy igyekez-
n e k , hogy azt . . . az Helység természetéhez 
^érsékelt Terminusokon Executio nélkül Percep-
toralis Cassára administralhassák [Torockó; TLev. 

216]. 1807 a’ Birák, a ' mint már tapasztal-
hatott, az ado fel-szedése alkalmatosságával, e-
^Šyik adózónak béfizetett adóját, a más adózónak 
J;°jja-fel, s' ezen felyűl még a ' fel-vetett adónál 
tóbbet vészen fel raj ta [TLt Közig. ir. Nr. 1045 
J^omt. gub. körrend. 6668]. 1863 : A krajczáros 
öke felszedésekor a mult évben nem volt befog-

óivá a képezdérei adakozás [Szászlóna K ; RAk 
Í43 esp. rend.]. 

2. katonaszedés; recrutare/luare de soldaţl; 
^oldatenaushebung. 1596 : Ertyk ew kegmek Wa-
t0sul • . . , hogy my keg(yelm)es Vrúnk ew fe(lse)ge 
orzagabol ki mozdulwa(n) az pogan ellensegh 
ellen mas feleol wyab ellensegh az Tatar keozelget-
n e • . . Ez mellet értik aztis ew kegmek mit ke-
^annion az ew fe(lse)ge Locumtense Bocliikay 
Vr(am) hogy warossúl három zaz puskás gyalogot 
állassunk annak fel zedesebe(n) illyen mod 
°bscuraltasseka [Kv; TanJk 1/1. 288. - aKöv. a 
részletezés]. 

vki nyomának ridicarea ürmei cuiva; die 
^ufhebung js Spur. 1672: Causa Georgy Eke 
ue Viragós berek. Ujobban Doceallyon Felesege 
ellen illyen dolgokot, Ferje njomanak fel sze-
^esevel babonaskodott . . . Tliotalis separatioja u-

nuis babouassagh felőlle hallatott [SzJk 120]. 

váif2 , e m b e r korai, prelogikus gondolkozásának késői marad-
lévrt / U t a babouáskodásban az ember környezetébea 
tos d U r g y a k inkább a maga testi életével kapcsola-
szo ß o k Owja. körme, lábnyoma, árnyéka, használati tárgyai) 
kn r ^ a n ^ o z z^ t a r t o í 5 U ak egyéniségéhez (integritásos gondol-
szí 'i ' ^ ^ o n n á n ha a babonáskodó a megbabonázandó 

^melyhez hozzátartozó bármely dologhoz, így például a láb-
yotnAhoz is hozzájut, ezzel a szóban forgó személyt szerelmi 
Stzetbe ejtheti stb. [L erre MNr» IV, 305 kkj. ßppen ezért 
kÍT ly°mfelszedé9 n e m c 8 a k a régiségben, hanem el egészen koruu-
toíţjk K y í l k o r i babonás eljárások közé tartozott, ill. tar-

lelszedéses szedettesen szőtt; ţesut cu alesături; 
mit aufgehobener Technik gewirkt. 1695 Négj 
o r eg darakaij hat vánkos nyolez darakaly hajat, 
melynek hata kekes a ketteje fel szédéses [Hsz; 

leiszedet 1. a dispune să fie scos/desfăcut; auf-
heben lasseu. 1720 : azon Kástelyb(an) edgy Is-
allo álat edgv pincze volt deszkával be padolva 

eunek az hidlasat Jósika Sigmond Ur(am) fel 
®zedette de ez én deszkák semmire kellők volták 
IBranyicska H ; JHb Répás Iuon (60) jb vall.]. 

felszedett 

2. behajtat/szedet; a dispune să fie strîns/ln-
casat; einsammeln/treiben lassen. 1570 : Az zent 
peterbely predicator feleol eo k. biro vramat keryk 
hogy beryt adassa megh, Mind plebanossal mynd 
Az vehabelyeken zedesse fely. [Kv; TanJk V/3. 
6a]. 1605 .å Bocsátottuk Pettky János uramat, 
tanácsunkot es kegyelmetek között valo genera-
lisunkot, azonképpen Zuhay Gáspár uramot, ma-
gyarországi főhívünket . . . hogy az mely kevés 
subsidiumocskát és ajándékot kegyelmetek maga 
szabad akaratjából most először minekünk igért, 
azt kegyelmetek között felszedessék [Barabás, 
SzO 355 fej.]. 1699 Hatvan forintos Portionak 
felszedesere, mellyetis hogy felszedessűnk közön-
séges voxal determináltunk . . . Perceptoranak ren-
deltetett Ispa(n) István Ura(m) Szabó Marton 
Urammal [Dés; Jk 286b]. 1790 (A) Summa 
pénzt hová hamarébb feli szedetni . . . magun-
kot obiigaljuk [Szu; UszLt ComGub.]. 1797 
a Sogora azt mondá hogy két hét alatt minden 
adósságát fel szedeti [Banyica K ; IB. Gombos 
István lev.]. 1836: A Karátson tsűrkét és tojást 
fel kell szedetni és azokat ide Csapóra küldeni 
[Csapó K K ; Berz. 21]. 

3. (gyümölcsöt) leszedet; a dispune culegerea 
fructelor; (Obst) ablesen lassen. 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 
[Szüágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

felszedetik behajtatik/szedetik; a se strînge/în-
casa; eingetrieben/gesammelt werden. 7773/7730 
(Az adót) A mi reszeben . . . fel nem szedetett, 
szedesse fela az Perceptorokkal [Dés; J k 395b. 
- a T i . a bíró]. 1799 a ' Kerŭletbéli Tisztek . . . ha 
valami Excessust találnának . . . , a Birák által 
azt a' mi általok a' Contribuensektŏl fel szedetett, 
de a' perceptoralis Cassában nem administraltatott 
a’ Királyi Aerariumnak tŏstent megfordittatván, 
's ennek felette a’ Praevaricatorokat méltó képpen 
megbüntettetvén [Kv; INyR gub. nyomt. kör-
rend. 6014, 6463]. 1835: (Az) Ekklésiákban az 
ezüst garasok fel Szedettek [Vaja MT; Hagymás-
bodoni (MT) ekl. könyve]. 1863 Minden bé szol-
gáltatandok fel szedessenek [Gyalu K ; RAk 77]. 

felszedetlen behajtatlan/szedetlen; nestrîns, ne-
încasat; uneingetrieben/gesammelt. 1575: ertyk 
hogy Nagy Resze fely Zedetlen az Adónak, Azért 
azt akaryak eo K. hogi fely Zedinek tellessegel 
[Kv; TanJk V/3. 117b]. 

felszedetõdik behajtatik/szedetik ; a Se strînge/ 
încasa; eingetrieben werden. 1745 fel Szede-
tűdvén az adossag Circiter Másfél száz forintom 
jutott volt belőlle [JHbK XLVI/28 gr. Cath. 
Haller vall.]. 

felszedett 1. felvett/kapdosott; strîns de pe jos ; 
aufgesammelt/heraufgegriffen. 1748 : az Inctus tŏb 
compex és Malefactor Társaival edgjŭ t t invádál-
van étszaká(na)k idején az Harasztosi szölŏ hegjet, 



felszedettet 

kebelekben fel szedett kövekkel a pásztort adori-
altak és hajgálták [Torda; T J k I I I . 197]. 

2. összegyűjtött/szedett; adunat ; eingesammelt. 
1625 Vrunk eo felge varasunkban es Beszterczen 
fel szedet ohn talakat, mellyek nyomtak tizen eot 
masat 95 fontot, reformaltatua(n) tizenegy masat 
nyolczuan fontot apadasaual: minden fontnak az 
ki miueleseteol 14 pénzt adua(n) f : 200/70 
[Kv; Szám. 8/XXVII.] . 

3. behajtott /szedett ; luat de pripas; eingetrie-
ben, erlioben. 1682 Tábori szükségre fel szedett 
ighen ösztövér ökrök [Vh; VhU 695]. 1784: 
Adgyák elé magokat ollyan köz költségek mellyek 
in emolumentum Boni publici vergálnak : Mellye-
ketis hogy az Birák az Repartiált, és az Tktes Tábla 
consensussával fel szedett kőz költségekből meg 
tehessenek, nem tilalmaztatik [Torockó; TLev. 
2/6.3]. 1799: Mind a’ fel-szedett Ado pénzről 
mind pedig a7 Falu szűkségire fel-rótt költségekről 

Rovások vitessenek [Kv; AszLt Nr. Reg. 207 
nyomt. gub. körrend. 6014, 6463]. 

4. felhúzott ; t ras (în) sus; hochgezogen. XVIII. 
sz. eleje : Az melly lónak ã lapoczkája Szárad, le 
dőjtve érvágó vassal meg kel a papoczkáját vag-
dalni . . . az u tán harapŏ fogoval fel kel Szedni ã 
lapoczkája bőri t . . . , az utan borral kel dugasz-
tani egy kis Szuvatott, és azon dugásztot Szuvat-
tal be kel verni a föl Szedet bőrt [JHb Fasc. 17 
lótartási ut.]. 

5. szedettesen szőt t ; ţesut cu alesături; mit 
aufgehobener Technik gewirkt. 1744 e.j1770 k : 
conferalt . . . Marha Istvánné egy veres fejtővel 
fel-szedett vászon kendőt [Feketelak SzD; 
SzConscr. 109]. 

6. felvásárolt; cumpărat, acliiziţionat; ange-
kauft . 1807 Pataki István eő Kgylme bizonyos 
Tordai kereskedők (ne) k a város piattzán fel 
szedett Szalonnábol Summáson ki akarna adni 
idegen helységre kereskedésből, melyért ezen vá-
rosba panasz és nagy Zugolodás támadott [Szu ; 
UszLt ComGub. 1753u]. 1809 az Udvarhellyi 
Lakosok (na) k-is Udvarhellyt Szalonnákat és egyébb 
victuálékat-is fel szedni és Idegenek(ne)k el a d n i . . . 
nem szabad hanem Udvarhellyt, kelletik, az oda 
való Szükségre mérséklett nyereséggel distráhálni 
De az Felséges Királlyi Fő Igazgató Tanáts ezen 
Tiszti Határozást tsak a’ piatzon fel szedett Sza-
lonnákra restringállya [Szu; i.h.]. 

felszedettet felsztdet, behajtat/szedet; a dispune 
să fie s t r îns/adunat ; erheben/eintreiben lassen. 
1662 Bócsűletes Hivűnkŏ t Nemzetes Suki Fe-
renczet ŏ Kglmet bocsáttottuk ki Vármegyejébe, 
avveghre hogy az mely Élest az Nemes országh 
Kis Selykia gyŭlésebe(n) az Tŏrŏkŏk Sustentatio-
jokra fel vetet t vala, hova hamarab fel Szedettesse, 
és Szállitattassa elis Marosvásárhellyre [SLt A. 
50 fej. aKisselyk NK]. 

felszedettethetik behajtathatik/szedethetik; a se 
putea strînge; eintreiben/erheben lassen können. 
1730 : némely helységeken az Marhak(na)k pes-

tilenciája miatt az Szegyenségen (!) az Pénz igeö 

nehezen szedettethetik fel [Szu; Ks 99]. 

felszedettetik 1. behajtatik/szedetik ; a se ^ 
ge; eingetrieben/erhoben werden. 1594 Az 
zedeokis takarékosban zedliessek fel a' varos ^ 
jat addegh varosul adot vyobban nem 
nak vetny, meeglen az Regestumbol c(on)peria, 
liak hogy az fel vetet elseo ado fel z e d e t t e 
[Kv; TanJk 1/1. 228]. 1597 a k e o w e t k e z e « d * > 
Giewlesben ew keg(me)k a Regestumokat per lus 
ralny akaryak, es gongiok leze(n) ew k e g k n e k r e 

hogi mind zegenye(n) bodogon zemely w a l o g f t t a 

nelkewl az ekedigh fel wetet ado fel z e d e t t e s s e 

[Kv; i.h. 299]. 1840 az u j évi ezüst g a r a s o k 
den Ekklésiákban pontosan s z e d e t t e s s e n e k 
[Nagykapus K ; RAk 16 esp. kl]. 

2. felvásároltatik; a se cumpăra/ackiziţi00*' 
angekauft werden. 1809 (A) Tisztség határo^ 
sábol a ' Pataki Is tván Szalonnái közül, 
azok tartoztattak meg mellyek az p i a t z u n k a n 
dettettek fel ; azok pedig a ' mellyek idegen helv^L 
röl liozattattak az Tordaiaknak altalis adattatta* 
[UszLt ComGub. 1753 u.]. 

felszedhet behajthat/szedhet; a putea s t r î ^ 
încasa; eintreiben können. 1569 : Az my b 0 ^ 
Thwdny Jllik bor Arra, my volna az Jozago* 
walamy Adósság, aztli fel zethesse, Clara 
de ha walamy pery az Jobbagyokkal wolna, a 
le zallyanak [Mányik SzD ; IB VI. 225/13]. 
Az ket fele Sellereken eze(n) fertalba(n) At*1 

Az Ado zedeó vraim fel Zedhettenek tezeo * 
summaba f 96/27 [Kv; vSzám. 3/XIV. 7]. 
Piringer ur(amna)k a’ n(agysá)god l e v e l é t a* 
atta(m) . . . de ö bizony rosszúl biztatt a P . 
aránt. neke(m) szóval azt mondotta valan*^ » 
az adósságokban fel nem szedhet, ŏ bizony y 
fizethett [Gyf; KaLt Apor István ir. 
István lev.]. 1760 oda is gyűjtötte mind e$ 
Interest mennyit az adosoktol fel s z e d h e t e t t 
keglme [Gogánváralja K K ; EMLt]. 1789 : 
mind ketten Portio penzel Restansok lévén 
el égénk az elmúlt esztendőben, mind rovásai 
mind könyvünk s quiaetántiáink el égtene* 
Méltóztassék oly u ta t 's módot bőlts Í t é l e t i s ^ 
rint fel talalni, hogy vagy tellyességggel v

 t t a . 
engedéssel, vagy más Rovásra való fel R?va ^ 
tással a ' Communitáson fel szedhessük, 
magunk erejéből sohais ki nem potolliattyuk \P 
na K ; Somb. I]. 

felszcdődik behajtatik/szedetik; a se 
încasa; eingetrieben/erhoben werden. 1863 
mult évi visgálat alkalmával, a ' midőn élŏ ^ 
xros kamat ja fel szedödött , hibából azon ^ 
(!), hogy ebbe a képezde is bé vagyon fogl® !^jy 
képezde számára meg rendelt rovatai nem 
döt t fel, mi szerint most a’ mult évi is fel szedő 
[Gyalu K ; RAk 84]. 

felszeg fn felvég (vmely település felső vég^ 
capătul/partea de sus a(l) unei aşezări; das o 

strîn-
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Ŭade irgendeiner Siedlung. 7602 : Emlekeszetemre 
az felzeghre s az malomra mi(n)den ydeóbe zabad 
JJt volt ot soha kertet teòbzer ot (így !) ne(m) tudok 
[lJszT 16/10]. 1878 a temetéseken kivált férfi 
n.aßyon kevés jelenik meg, ugy hogy sokszor a 
sincs, ki a sirt behúzza, gondnok indítványozza 
az ugy nevezett kalandos társaság felállítását 
oly modon, hogy az egész falu 2 részre osztassék: 
elszegre és alszegre s a melyik részen halál törté-

nik, onnan minden telektől egy férfi jelenjék meg 
a temetésen büntetés terhe alatt | A kalandos tár-
Saság felállíttatik; A falu két részre osztatik 
Alszegre és alszegre; ha a felszegen történik halál 
a jelszegen lévő telkektől, ha az alszegen, az alszegi 
• elkéktõl tartozik egy egy férfi a temetésen jelen 
leilni [M.bikal K ; RAk 339, 342]. 

. Un. 1616 Felszeg nevezetű határan a Kalandas 
^ [Szék SzD]. 1629 Felszegben [Uzon Hsz]. 

: Az félszegben ezen soron [Km; GyU 30]. 
'öf9 felszeg uczaban [Toldalag MT]. 1681 A 
^Iszegben [Vajdasztiván MT]. 1697 : a fel szeg 
l0rdulóban (sz) [Kéiner Sz]. 1699 Felszeg felett 
p ) [Pipe KK]. 1734 az Felszeg nevű helyben 
. [Backamadaras MT]. 1737 Felszeg nevű 

tzában [Somlyó Sz]. 1740 az feszszegi tanorok 
*aPun fejjűl [Albis Hsz]. 1742 A fel szeg Utzán 
rí*2) [Aranyospolyán TA]. 1749 Felszegen kü-

Csegely föld (sz) [Szentimre Cs]. 7757 Csik 
ysobotfalvanak Féli szeg névű résziben (telek) 
LUobotfva Cs]|Féll széga nevű résziben (telek) 
ivacsárcsi Cs. - aAlább Fel szég alakban is!]. 
'758: Felszegben (ház) [Petek U]. 1762/1779 
ſ p ? e l s z e g e u (telek) [Vérvölgy Sz]. 1767 Felszeg 
if°ka MTJ 1792 Felszégben [Szenterzsébet U ; 
70rb- II]. 1810 Felszegben [M.hermány U]. 
'W0 k. : felszeg ucza [Hídvég Hsz]. - A jel-
e t nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

765,S2efl i g e l ê f e l t ö r ; a desţeleni; brachpflügen. 
| * a z mely fóldem ennekem vagion az falu en-

^lelméból kezdettćm feli szegni [Szárhegy Cs; 
\ P a s c - 1 5 1 7 5 6 a ' s z e n a Kaszáló Retben 

îö i u n e k fel ez előtt egy néhány Esztendőkkel 
I , k búzának egy darab kaszalo helyet [Aldo-
s? L H s z ; 1 7 6 1 f e l f ° S o t földet, és . 
tfl • f e l Kölesnek [Vécke U ; Told. 69]. 1781 
jv is bokrokbol irtottak, és tőrők búzának fel 
sz!ft]ék* [Királyfva K K ; LLt 24/25. - aTi. a 

felszánt; a a ra ; aufackern, bepflügen. 1647 
; ékeli Geŏrgis cziak engedelembeŏl szeghte volt 
fel az mas ember feŏldet [Kv ; T J k VIII/4. 
235]. 

u
a ; m e g s z e g ; a încălca; verletzen. 1669: Ak-

W* lakó Kées tsinalo Simonnak felesege Nemes 
lii?1f ^ V a n f e r î e t ŏ 1 K é e s tsinalo Simontol abso-
tia i °k°k a la t : mert lopasamiat megsenten-

aztatot, az akasztó fa ala v i te te t egigik (l) füle 
Anm evZ e t e t s még avertalt, hü t i t vallasat fel segte 
fel ^ felette jobbagysagra kötelezte magat, melyei 
i g e n e k szabadsagat el rontot ta [SzJk 105. -

félszeg 1. béna; inf i rm; lahm. 1574 Takach 
Balas es takach Antal testamentu(m) halgatok, 
Thamas deák Iro, Azt valliak hogi Eo eleottek 
Illen testamentumot teot fazakas orban, hogi 
Az eo attiafiaynak egi gira Ezwsteot hagiot, Az 
Teobyt . . . geres Azzonnak az felesegenek Ezt 
Mondwan hogi had elyen zegeny Beleole Mert eo 
felseg ember Inmar dolgot Nem tehet [Kv; T J k 
III/3. 348]. 1598 Az Alperes . . . ram tamada egy 
nagy eoregh darabfa vala kezebe enge(m) ot t le 
vere az feòldre, . . . Az feoldre le ejtue(n) addig 
vere migh akart, holott en nalla(m) sem(m)i ne(m) 
volth, nyomorú fel zegh santa ember vagiok 
[UszT 13/21]. 1604 görfi Balasnak egi santa fel-
zeg leania kez tartó, az rezere hagiata azoniom 
chiakan Janosne Egy Tinos Jnöt . . . , cziak az Jnö 
maradót az Benna leanjra [i.h. 18/138 Pitar Simon 
Kerezturfalwj lib. vall]. 

2. csonka; ciung; verstümmelt. Szk : ~gé tesz. 
1797 : gyermekeiket még Csetsemő Korokban meg 
tsonkittyák ujjaikat el vágván vagy ki facsarván 
felszegé tészik [Kv; DLt]. 

3. nyomorék; schilod; verkrüppelt. 1582 Ba-
lassy Ambrus fassione(ni) sua(m) exliibuit in 
script(is) hoc tenore . . . fel mentek az barattiawal 
az haz heara . . . Azonkeozbe egy dezka ala forwl 
alatta az Veynek, es vgy essek ala, hogy Niaka ki 
teoreot vala, Es mostis felzeg az vey bele [Kv 
T J k IV/1. 106—7]. 1589 az minemw felszegh sze-
genj niomorw Ember vagiok en reám szállót*, 
mert az szegenj megh holt szegenj azzoni allat 
enneke(m) hites felesegem vala [Máréfva U ; 
UszT. — aTi. a pénz]. 1625 : myert az földre le 
wtŏ t erte liozon negi gira(n) keuano(m) conuin-
c altatni . . . mert Öröke ualamigh ellek felzegi 
ember lezek [i.h. 115a]. 1822: ezen meg verete-
tése előtt Kurtyán Nyikula ép kéz láb ember volt, 
hanem ezen meg veretetésitől m á n n a félszeg 
[K; KLev.]. - L. még RSzF 274 és alább fél-
szegsêg al. 

Szk : ~gê tesz. 1766 : el tőkéllet gyilkos, és ha-
lálos szándékból ã Férjemet két Flinta lövésekkel 
által lővődözték . karján és ágyékán 44 Sebet 
tettek, holtig valo fél széggé, és nyomoriká te t ték 
[Kökös Hsz; Kp I. 237]. 1822 Tekintetes Ur 1 
. . sem a ' világi Törvények, sem pedig edgyűtt 
t e t t Contractusunk pontyai meg nem engedik, 
hogy a ' Tktes Ur engem felszéggé tegyen, vagy tör-
ténhető szerentsétlen ütésével megŏllyön [KLev. 
Gergelyfi Béniámin (28) kibédi (MT) ns vall.] * 
~gé tétel. 1730 minden igaz ok nelkűl valo meg 
nyomoritását és Félszegge tetelit ha tagadná az 
I : in instanti ellene Comprobalni kész vagjok 
[Dés; Jk] . 

félszeg-ár fél/feleár; jumătate de p r e ţ ; lialber 
Preis. 1604 : az Zwret eleot ne(m) . ehetnek adot, 
hogy igy felzegh arran az Zegenise^h kewes mus-
toskajat arra valo tekintetben el ne veztegesse 
[Kv; TanJk 1/1. 484]. 1638 : hiszem nem Pogani 
az jo sogor hogi ennekem is karommat kiuania, s 
en sem vagjok pogány hogj eő neki romlását ki-
uan(n)a(m), es ki ueztenem kezeböl* hogi eggiet 
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massat el ueztegesse erette felszegh arro(n) [Mv; 
MvLt 291. 140b. - aTi. a zálogos szőlőt]. 1709 
ezek a magyarországiak könyörületlen emberek; 
látván nagy szükségünket feleszeg áron kévánnak 
mindent [TT 1890. 763 SzZsN]. 1721 : annyera el 
keserittettenek, és azon háztol ugj el idegenittette-
nek, hogj kétlenségbol el kell idegenitenem, azon 
háznak mivoltahoz képest fél szeg árrán [Kv; 
SLt FG. 57]. 

félszegen kb. sérülten; vă tămat ; verletzt. 1793 : 
minek utánna Barátosi Joseff ki szabadulhatott a’ 
Horváth Joseff Házából, meg-állott veresen Sá-
roson fel szemével félszegen ugyan az ő Kapuja 
előtt künn az ut tzán a [Dés; DLt az 1799. évi 
iratok közt. — aA forrásban alább más vall-ban: 
a ' Férje- is ki szabadulván a’ Házból véresen, Sá-
roson és az edgyik szeme rutul meg-űtve]. 

felszegés beszegés; t ivire; Einsäumung/fassung. 
1794 : Az Uramnak egy Kalap 6- ara Mazsli és feli 
szeges 1/15 [EMLt Cserei Heléna jk 66b]. 

félszegesít csökkent, rég fogyat ; a diminua/mic-
şora; vermindern. 1855 Ápjárói öröklött vagyonát 
nem félszegesiti s mint apja, úri házat t a r t [ŰjfE 
180]. 

felszeget fe l töret ; a dispune să fie desţelenit; 
brachen lassen. 7636 : meli föld sokáig parlagul 
leven szegettem volt fel [HSzj parlag al.]. 1706 : 
az rétben . . . maga Szamara . . . egj darabot feli 
Szegetvén be vettet te kölessel [Zoltán Hsz ; KvAKt 
Mss 261]. 1742: Vettettem az Szŏlló alatt való 
labnak also Szélljiben, mellyett gyepből Szegettem 
fel Cub 22 Metr. 1/2 [Szászerked K ; LLt]. 1765 : 
azon Suharos főidet . . . Jobbagyaval fel szegette 
[Petek U ; H r 2/42]. 

felszegez a fixa cu cuie, a bate în cuie; aufna-
geln. 1589 : At tam Zykzay Janosnak hogy fel ze-
gezte az pleliet az vassra f. — d. 10 [Kv; Szám. 
4/28a Stenzely András sp kezével]. 1592 : 23 Apro 
wosbol Chynalttatom Zarw zegeòtt a ' kyŭel Az 
pantokat es az Csűekre való wosatt es az Bokra 
az karikatt fel zegeztek . . Gergy koűachnok 
fyzete(m) t tele f 2 d 25 [Kv; i.h. 5/XIV. 261 
Éppel Péter sp kezével]. 1681 : Ezen nyári ház 
környös körül gyalult és párkányos fűrész desz-
kákkal meg borítva csinálva. Az deszkákot is pe-
nig mind környös környül jó vas lédczegekkel 
szegezték fel [CsVh 90]. 1702 : a Nagy házban . . . 
vagyon 14. fennyeo gerendákból állo gyalult 
Székelly deszkával padoltatott padlás, ezen . . . 
14. gerendák 10. öreg vas Szegekkel vadnak a kŏ-
zepin fel Szegezve [O.brettye H ; Born. XXIX. 4]. 
1763 az első Házban : egy paraszt kendő 
szegis lévén falára fel szegezve [Hortobágyivá 
Szb; Néhai Hortobágyi György conscr. 12—5]. 
1852 : A nappali ház Ajtó Zárt levettem a 
Zárnak u j Subert tsináltam es felszegesztem 2 
Rf 20 xr [ K v ; SLt Vegyes perir. Géng Ádám 
lak. mester kezével]. 

felszegezés fixare cu cuie, batere în cuie ; Aüfo 
gelung- 1582 : Az Dezkaknak gyalwlasatol es 
zegezesseteol a t tam Azta los B e n e d e k n e k d. 
[Kv; Szám. 3/V. 2 4 - 5 Lederer Mihály sp kezéveijj 
1590 : az fokhazhoz . . . Az aytora beles beles ^ 
zegezessere vettu(n)k 150 ayto zeget . . • 
50 [Kv; i.h. 14/IV. 15]. 1666 : 6 darab fogasok , 
fel szegezésére veottűnk 12 szaru s z e g e t P^ ' 
SzC-Lev.]. 1797: A várni Kortsma T z i m e r ^ 
fel szegzésére 4 a [Déva; Ks 96. - aTi. PôD 

vas]. 

felszegezett f ixát cu cuie, bfttut în cuie, . 
gengelt. 1622 Az m j az Keozep utzaj hazat 

Diuisor Vraimal egyenleö c o n s e n s u s b o l ^ 
tek vgj mint Ania s ' edes gyermekj közöt vgy míJţzet 
600. de mind az elseŏ haszban ualo feli zeg 
Karpitokal [Kv; RDL. I . 119]. 1692 Ezen Wy 
Ház gyalult fűrész Deszkákból vagyon jó oS 
csinalva. Lecz szegekkel fel-szegezett 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 12]. 1736 az g e r e I % 
feli szegezet fenyő deszkából allo pocz [HSzj jr . 
al.]. 1737: oldalain* körős kőrnyűl vas 
fel szegezett festetlen Fogasok v a g y ( n a ) k L ^ 
Petrichevich-Horváth Boldisár conscr. — ' et 
szobának]. 1801: Vagyon a kŏ falra fel 
két fogas egyik karjos a más kar nélkül való L 
gyas U ; CsS]. 

•p/sâfíe 

felszegeztet a dispune să fie fixát cu 011 '^iaí-
bătu t în cuie; aufnageln lassen. 1585 **** ^ 
Papné . . . chinaltotot az eo kamaraian e^e2te t 

aitot es walamy egieb dezka darabakat 
(!) fel [Kv; Szám. 3 /XIX. 24]. 1597 A z S o t 
kapw felet való oranak hogi az vercòye ala 
volt, hogi ismeg az wereohoz illendeo fat fel 
túnk es fel zegeztettúk Ach Lukachnak bog* 
zegezte at túnk f-/50 [Kv ; i.h. 7/1II. 21]. 

. . aüf' 
felszegeztetett f ixát cu cuie/bătut în c U j e ,

t e t et^ 
genagelt. 1799: A Fal oldalára fel szeges^ ,)t 
Hét Gombos, és Srofos vass szegekkel 
Fogasotska [F.zsuk K ; SLt V e g y e s perir.]-

felszegeztetik a fi f ixát cu cuie/bătut îu 
auf genagelt werden. 1749 Nem constalva£ ,t 
Inctusnak tobszori lopása az m o s t a n i a «t / 
lopását pedig maga sem tagadgja . . tettsz ^ 
Törvenynek hogj ed exemplum alior(uin) e ^ víl„ 
rectionem sui az orra el vágattassék, de az 
gott resze az orrának néki viszszá ne adat 
hanem a' pellengérre fel s z egesz t e s sék L 
T J k I I I . 250]. 

felszegi I. mn felvégi; de la capătul/<H* 
de sus a(l) unei aşezări; vom oberen 
Siedlung. Szu. 1606 Felszógi János 
Annor(um) 75 [UszT 20/235]. 1762 : gflĕ 
Laszlo Uram [Melegföldvár SzD; Born. xj ; 
1825: Etédi Felszegi Bertalan Sándor l^ 1 

Szn. 1614 : Felszeglii Gergelj jb [Erdósztgy 
MT; BetliU 75]. 



1083 felszedett 

Hn. 1712 a fel szegi ucza [Szék SzD ; EHA]. 
1140: az feszszegi tanorok kapun fejjűl [Albis 

EHA]. 1761 ŝ' Felszegi Kis vŏlgyb(en) (sz) 
Izsákod U EHA]. 1768 A Felszegi rćtb(en) 
<Sz) [Sarmaság Sz; EHA]. 
. 11* fn a felszegen/végen lakó; cel care locuieşte 
j? eapătul de sus/în parte a de sus a unei aşezări; 
öeWohner im oberen Ende einer Siedlung. 1579 : 
az felszegyek engettek az ew hatarokban zeoleott 
ePpetenyek [Kv/Szovát K ; SLt P. 13]. 

.folszegődtet beszegődtet; a tocmi/băga (ca uce-
verdigen lassen. 1779 Hulc matyas uram fel 

2egöttetté inasnac rajtér janos nevezetű jfi jat az 
?estersegnek tanulasara; Hogy Három Esztende-
j e (I) Hiven szolgáljon [Kv; KCJk 73a]. 1784 : 
Jag istvan uram fel szegőttete, Az mesterseg 
í^ulasara inasnak 3 Esztendeiig görg ignatzot 
. j*gy tartozzék hiven Engedelemmel szolgálni [Kv; 

82a]. 1814 Szegődtette fel Binėts Mózes 
gatyás Martont [Kv; AsztCSzám. 32]. 1842 
^akáts Andrást fel szegődtette Ujfalusi János 2. 
?sztendöre, minthogy már a mesterségen több 
U(löt töltött el [Kv; FésűsCJk 34]. 

ti ţkzeflS(Ml uvomorékság; schilodie; Krüppelhaf-
ßkeit. 1600 bodisar danyel . . . ky wont mezy-
eu zablyawal hozzam vaga zo nelkwl, mely myat 

eg sebesedem mely sebek myat eltemyg valo fel-
vagyok, kyt serelmet felzegseget akaratom 

, e r ent negy zaz fforyntert nem Akartam volna, es 
^eke t keowettem volna Ére t te [UszT 15/5]. 
$,'1 , s z ' m- f h a d n a g y u ( n ) k akarattyábol megh 

alván szász hermãnban, czak egy kevés fűért, 
a 2®met ugy meg vesztegetnek vagdalának azok 
: hermáni szászok, hogy en az uta(n) alig vagyok 
ſ l

 elevenségben, hanem felszegsegben tőltŏm 
ioKk 011 [ B a r 6 t H s z î UtI]. 1702: egy katona . . egy 

. w — meg vagdalta annak is az sebhetés 
r p a karja meghorgasodott, ez is az ő fájdalmáért 
Abh á l f l o r ' 1 2 p y s z ; S z ° V I 1 ' u ° Í - 1 8 3 1 

oa vagjok ennyi felszegségemben szerentsés, 
gy egj fel serdülendő Fiatskám bele kapott mes-
rsegembe. aki az én mutogatásom mellett farits-
1 [Dés; DLt 828]. 
f®lszegz5 felszegzésre való; pentru fixare cu 

' zum Aufnageln (geeignet). 1754: A karjás 
f e l S z e § z ő v a S szeSei [Borsa K; 

fclszekóruyi félszekérre való; (cantitate) de o 
^mătate de car; einen halben Wagen (große 
do

enge). 1844 : egy Szászfenesi ember a ' Só-
nál s z e l ibeu •. mintegy felszekernyi szénát csi-

*gatott . . . irtogatás által azon kis helyet egy 
agy mezőre tsinálta [Kv; KmULev. 1 Fr. Litz-

(52) vall.]. L 

Csak szr- és hr-os a lakban; numai cu 
tixe posesive şi adverbiale; nur in Form mit 

íSzr*°nal- und Adverbialendung: 1. vkinek egyik 
*me; un ochi al cuiva; das eine Auge js. 1600: 

az fel zemenek semmi niawaliaia nem wolt, 
hanem Chiki Agotha monda Albert Palnak, 
Pal vram had chenaltassak aniammal zemedbe 
walot, bar chak haromzor erezzek bele, meg gyó-
gyul. Az nap az faidalmas zembe erezthe, mas nap 
abbanis a kinek semmi niawoliaia ne(m) wolt, s 
wgy weze ki az ep zemeis [UszT 15/124 „Antal 
Albertné Ilona Almáson* lakó" vall. — aHomoród-
almáson (U)]. 1736 u. : gróf Apor Is tván . . . egy-
kor Fejérvártt létünkben oda hivatá a két cápta-
lant az én praesentiámban, s mondja neki (I) 
Édes két szemű cáptalanim ( : mert mindenik 
vak volt a fél szemivel:) hányjátok fel a cáptalant, 
ha valami írásokot tanálnátok az én famíliámról, 
fáradságotok jutalma meglészen [MetTrCs 446]. 

2. ~ével cu un ochi; mit einem seiner/ihrer 
Augen. 1793: minek utánna Barátosi Joseff ki 
szabadulhatott a ' Horváth Joseff Házából, meg-
-állott veresen Sároson fel szemével* félszegen 
ugyan az ő Kapuja előtt künn az ut tzán [Dés; 
DLt az 1799. évi iratok közt. — • A forrásban 
alább más vall-ban; a ' Férje-is ki szabadulván a’ 
Házból véresen Sároson és az edgyik szeme rutul 
meg-űtve]. 

3. világa félszeme látása/látóképessége; acui-
tatea vizuală a unni ochi; das Sehvermögen des 
einen Auges. 1843: Pekárik Joseff midőn a’ 
restans Contributio fel haitását végre haj tani 
törekedett volna, . . . mészáros Szabó János a 

azon okbol miért vette fel tsak ra j ta a Contributiot 
Exaquutioval (!) meg támadtatot t , irgalmatlanul 
ŏszve káromoltatot sot kegyetlenül két versbeis 
meg verettetett, 's ugy annyira ŏszve kínoztatot t ; 
— hogy ezen verés mián fél szeme világától szinte 
meg fosztva maradva, — mais az ágyat nyomja 
[Dés; DLt 586. 1. - Col lban marad t : által]. 

félszemű mn fél szemére vak ; orb de un ochi; 
einäugig. 1579 : vegezetre vgyan el kellet küldenem 
az barnasybtoll az fel zemótól kúldem elle atam 
kŏlchógett d. 62 [Kv; Szám. 1/XVIII. 10]. 1592 
hozzu Janos 6. lowan uizik az fel zemèo doctor 
portekayat Tordaigh f 1 d 50 | 5 die Noŭemb(ris) 
vru(n)k fel Zemò Docttoratt vyzi Postán, Zapon-
gyos(i) Petter 5 Loua(n) Dessig f 2 d 50 [Kv; 
i.h. 5/XIV 76, 298 Éppel Péter sp kezével]. 1649 
Biro vram eŏ kegyelme uétetet . . . Fejer 
András neuv Czigantol, egi Szípe ( !) zeőrrű 
fél zemú louat f 8 D 35 [Kv; i.li. 26/VI. 
551]. 1769 : Egy fél Szemű Pej kancza lo esztendős 
Pej Kancza csitkojaval Nro 2 [Kóród K K ; Ks 
20. X]. 1774 egy fél szemű, és tőrőt t lábu Mén 
Lovat Balla Uramnak adott Praefectus Ur(am) 
[Vécke U ; LLt Vall. 202]. 1837 el adtam 
két vén Tehenyet melyek közül egyik volt fél sze-
mű, és fél csipejű [Budatelke K Born. F.Ih]. 
— L. még HSzj zabált-kanca al. 

felszentel 1. felavat ; a înaugura; einweihen. 
1861 : A’ Magyar Bikali Evangelico Refonnata 
Nemes és Szent Eklé'sia a’ Tornyot bé 'sen-
delyeztette . . . és a ' nagy Istennek ditsősségére 
ujbol felszentelte [M.bikal K ; RAk 134]. 
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2. lelkésszé a v a t ; a hirotoni (un preot) ; ordi-
nieren. 1636 : Az kegtek tartomaníaban Szent 
Giorgirol kiüldeòt uolt alla kegtek egi deiakot 
hogi Papa tegiem megh latuan tudomaniat az 
kegtek becziŭlletiere Papa zenteltem . . . Az Szent 
Giorgi Papot az ki t en mostan fel zenteltem Popa 
Mironnak hiak [Bábolna H ; BesztLt 41/638 „Popa 
Giorgi az ola eclesianak Püspöke"* a beszt-i ki-
rálybíróhoz. — *Aláírása cirillbetűs]. 

3. ? felgyújt /éget; a da foc, a incendia; au-
zünden. 7777 : Hallottam fenyegetőzni 
Tyiu Győrgyöt azon Birákra, kik utánna nyargal-
tanak, hogj el fogják, mondván, tudgyátok meg, 
mert ha még élek, 4. vagy 5. Házat azok(na)k fel 
Szentelem ugy hogy tavaszszal káposzta palántot 
vetnek [Bukuresd H ; Ks 114. 61. 116]. 

felszentelendő lelkésszé (fel)avatandó; care ur-
mează să fie hirotonit ca preot ; wer zu ordinieren 
ist. 1791 : minden fel szentelendő szemellyek mikor 
fel szentelés végett a Gen. Synodusra jőnek Ca-
nonja Papi Tisztje (így) Helvet. Conftssioja Hej-
delbergai Catechesise még pedig tulajdon magáé 
magaval légyen [M.bikal K ; RAk 9]. 1861 
A’ fel szentelendő Papokat visgálni fogja Sz. 
Udvarhellyi Tanár Kiss Ferentz ur [Gyalu K ; 
RAk 60 esp. kl]. 

felszentelés lelkésszé (fel)avatás; hirotonire (ca 
preot) ; Ordinifrung. 1791 minden felszentelendő 
szemellyek mikor fel szentelés végett a Gen. 
Synodusra jőnek Canon ja Papi Tisztje (így!) Hel-
vet. Confessioja Hejdelbergai Catechesise még pe-
dig tulajdon magáé magaval légyen [M.bikal K ; 
RAk 9]. 

felszentelt 1. megáldott/szentelt; binecuvîntat, 
s f inţ i t ; eingeweiht. 1596 : 6 Iúny . . Comes Lú-
doúicús Angiűsola, Cúbicularíús et Núncius ponti-
ficis: Mely Wrunknak az pénz mellet, Papatol, 
hozza az processioban hordozot fel szenttelt 
Süueget és pallost [Kv ; Szám. 6/XVIIa 20 i f j . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1764 : az fölszentelt 
fejedelemnek és ezen tekintetes karának azonnal 
egyes javát minden személy, vallás és nemzetség 
válogatása nélkült . . . egész tehetségemmel mi-
velni és gyarapítani fogom [RettE 174]. 

2. (lelkésszé, pappá) fe lavatot t ; hirotonit (ca 
preot) ; ordiniert. 1806 ; elmentűnk a Barátokhoz, 
akkor tar tot ták egy fel szentelt Papnak Czéremo-
niáját [Dés ; Ks 87 Kornis Mihály naplója 154]. 

felszenteltet 1. magát lelkésszé avat ta t ja 
magá t ; a se hirotoni (ca preot) ; sich ordinieren 
lassen. 1736 Bákóban vala egy minorita barát 
lengyel püspök bémentenek Bákóban, és ott 
felszenteltették magokat* [MetTr 423. — *Ti. az 
erdélyi rk papjelöltek, minthogy a fejedelemkorban 
Erdélyben nem volt rk püspök]. 1769 Popa Pétru 
az Oláh oskolában tanol t s Papságra annak utánna 
magát felszenteltetvén a Tekerŏi Ecclesiáb(an) 
fungált holtig [Pojána H ; Szer. — Filimon Pe-
tru (40) judex dom. vall.]. 

2, nevét ~í legénnyé ava t ta t ja magá t ; cere să 
fie ridicat în rîndul calfelor; sicli zum B u r s c h e n 
(ein)weihen lassen. 166511754 Mikor valamely 
Apró béres Iffiu az ö nevét fel-akarja szenteltetni, 
mindenek előtte kívántatik tőle, hogy igen jól 
meg-gondolkodván magát meg-probállya hogy j ia 

érdemes-é a ' Társ legény névnek el viselésére 
avagy nem Első kívánsága azért a’ B. Társa-
ságnak ez : Hogy a' mely béres Társ Legényi n e v é t 
kiván, az o Urát igen jámborúl szolgállya, mester-
ségét a' mellett meg-probállya, tudománya m e l l e t t 
munkája légyen szapora; mert lia ezek ne(m) lesz-
nek, kiváltképpen Urával magát nem s z e r e t t e t i , s 
kedvét nem keresi, az Társaságis Ura a k a r a t t y a 
ellen semmit nem szolgálhat [Kv AsztCArt. 20]. 

felszenteltetés sfinţire, înagurare; E i n w e i h u n g -
1685 e. Fundus az Falu Páter János u(ram-
na)k az Templom fel szenteltetéséért adta v o l t 
[Demeterpataka A F ; MvRK Urb. 31]. 

felszenteltetik lelkésszé avat tat ik ; a fi hirotonit 
ca preot ; ordiniert werden. 1770 2 4 - 2 6 - t a JunU 
celebráltatott generális synodus Széken ~ 
pap szenteltetett fel [Ret tE 2 3 8 - 9 ] . 1796 
ujjontában az Paraszt Communitas maga Sza" 
mosságát í rásban vévén . . . által láttván 271 gaZ ' 
dáknak Számokat . . . méltán még egy Szeméig 
papi Szolgálattra kőzikben fel szenteltettnèk any' 
nyival is inkább, mivel azon liellysćg el t er jede t 
Nagyságú peripheriát foglalván magában tsak ke 
Pap nem elégséges [H; Ks 75. VII . 245a]. 

félszer 1. egyrétű; necăptuşit, simplu; einnial 
beschalt, einschichtig. 1666 : Az hátulsó ház aytaja t 

béllettettűk megh mivel czyak fél sztr volt [Kv; 
SzCLev.]. 

2. egyszárnyú; cu un singur cana t ; einflügebg* 
1636 egy eŏregh uy ayto fel szer | az malomba2 

. . Aytya felszer fa szegzeos sarkas es pantos 

[Siménfva U J H b Inv.]. 1679 : Ajtaja* fel 
fenyő deszkás, mindenik vas Sarkas hevederes 
festekes, eggyik vas kilinczes, vas fordetos 6 

[Uzdisztpéter K ; Bajomi János inv. 8, 139. 
•Ti. háznak]. 1681 Vajda Hunyad vára . . . 
gelet Bástya, Ez a kerétésnek Észak felől val°' 
szegeletib(en) vagyo(n) Also C o n t i g n a ( t i ) o j a n ^ 
Ajta ja fel szer; Vas Sarkas hevederes retezes, 
katos Nro 1 Aj ta ja felszer, vas Sarkas, hevedere*, 
retezes, retez fejes [Vh; VhU 5 0 2 - 3 ] . ' 
az Var(na)k másik Szegeletiben va(gyo)n 
Czeyt haz, ennek külső Aj ta ja , felszer p a r k a n y o z o , 
Sarkos pantos [Kővár; J H b Inv.]. 

Szk ~ ajtó. 1632 Az Niari hazan uagio(n) egtf 
felszer uas pantos sarkos f a szegezeős Aito [A* 
porumbák F ; UC 14/38. 174]. 1636 uagyon egy 
Dizno oll ket t szakaszb(an) berenabol rott, eggike 
egy hituan parazt felszer ayto vas retez 
rayta [Siménfva U; J H b Inv.] . 1652 V a g y o n ezen 
rekeszen egy félszer, gyalult fenyeo deszka, va-
saikon pánton foigo zár nélkül való vértes Aj 
[Görgény MT Törzs]. 1677 Nyári ház 
gyón . . . egy tornácz, melyből nyílik házra . • • v a 
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sarkon, pánton, vas retezes, retezfős fa záros horgos 
vas kulcsával, egy fél szer ajtó [Madaras Cs; CsVh 
51]. 1694 Njilik innét az . . . kapu felett lévő 
házra, vas sarkas, pantos, fa hevederes, vas plehes 
Paraszt záros vas űtkőzős, és fogontos avagj bé 
v°nós, retezes es retez fejes, fa melljekes fél 
szer Ajtó [Borberek A F ; BfR] * ~ ajtócska. 
1Ö85 e. az lo istalloban . . . Ebben (így I) ra-
gasztva, tyúknak, ludnak, disznónak vagyon negy 
Rekesz ajtocskak vad(na)k az egjiken lakatis van 
kolcsaval edgyüt|az also rend házak Szegeletinel 
nyilik az Tornaczra be egy fel szer ajtócska [uo. ; 
^vRK Urb. 11, 18]. 7699; fel menenk az Hazak hij-
Jara, edgj Vas sarkokon pántokon forgo felszer aj-
tócskán [O. csesztve AF ;LLt Gyulafi László inv.]-* 
* deszkaajtó. 1652 az horgas ház alat való Pin-
Czebe(n) nyilik, egy félszer szinlet, vas sarkon 
Panto(n) forgo deszka Ajtó [Görgény MT; Törzs]. 
1Ö92 : egy fa tarkos(!) hevederes fel szer u j deszka 
ajtó, f a zarjavai [Görgénysztimre MT; J H b Inv.] 
* ^ deszkakapu. 1692 : a fűvős kertre nyilik egy 
fel szer fa-csapokon, fellyűl vas pántokon forgo 
mtvan deszka kapu [uo.; i.h.] & ~ fenyőajtó. 
1688 ; nyilik be ã meg irt Cseled házban fa sarko-
kon forgo, fa kilincses, fa záros fel szer fenyő ajtó 
Kozmás Cs; Eszt. Inv. 3] ~ fenyődeszka-

1688 Ezen Csűrös kertből nyilik be az vete-
ményes kertben . . . egy fel szer fenyő deszka ajtó 

a töke Zárjával edgyŭt [uo.; i.h. 7] * ~ kapu. 
lf>77 Vagyon az udvar kerittésin, az hámor eőrző 
házhoz közeöl, fa sarkon járó egy félszer deszkás 
kapu [CsVh 53]. 1679 Vagyon' egi Uri Ud-
varház Két fele nyilo, felszer, romladozot 
Partazatos Kapuja No. 1. Két felöl vas Sark raj ta 
Autóstól Par. 4 [Uzdisztpéter K ; TL] * ~ ka-
fiukká. 1680 Az Udvar ház szegeletinel pedigh 
Vagyon ki az Udvarra vas Sarkos pántos egy fél 
Szer kapucska, mellynek reteze retez feje meg 
Vagyon [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 8] * paraszt 
?'tojtó. 1621 Az gradicz alat való kamaranak 
pwíseo aytaiaraa Egy parazt fel zer aj tót io Eóreg 
LKv ; Szám. 15/IV. 25. - »Értsd: készíttettem]. 
ſ ® 1560: Egy feyer Nadrag Karasia felzer 
uHb QQ Temeswary János reg.]. 1595 Egy 
^ a u a t chjonka vy menthe felzer f. 26 [Zsombor 
\'> SL. Sombori László reg.]. 1628/1635 : Egi kek 
skarlat koniokbe uagot mente roka hattal bellet 

Egj zederies granat felzer (így!) koniokbe(n) 
?agot, tizenket kek seljem gomb ra j ta [Bodola 

BLt 5 Béldi Kelemen inv.]. 1651 Egy Sima 
arsony tetszin kis suba, eöt rend arany prém 

felszer, Mas megy szin virágos Bársony kis 
^ba prém nélkül felszer [Szamosfva K ; J H b K 
*VlII/27]. 

Stfí: ~ atlacdolmány. 1627 Egi felszer Sekfw 
? n atlacz doloman | Egj felszer Sekfw szin atlac 
joioman [BLt] * ~ felsőruha. 1560 Rwha 
^emw Marha Egy egez Granatli fel zer felsó 
U w e r e s kamuka az galleran es Elleyn Egy 

Nadrag Karasia felzer [ JHb QQ Temeswary 
János reg.]. 1612: Egy szöld feilondís fel szer, 

Rúha [Kv; PLPr 68] * ~ kissuba. 1622 : 
ŠJ Teczszin bársony kis suba, arany premes. Egj 

felszer fekete virágos bársony kis suba arany premes 
[BLt 1 Béldi Kelemen lelt.]. 1629 Egj viselt 
fekete barsoni fel szer kis suba [Cssz ; LLt Fasc. 
155] ~ mente. 1623 egi fajlondis felszer sze-
deríes me(n)tet Bechultŭk ad f. 10 [Kv; RDL I. 
121. 1658 vagyon egy felszer veres mentem, 
azt hagyom Koncz Mihók Eoczemnek, adgyak 
meg neki [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr. ].•)(• 
~ oláhmente. 1628/1635: Egj uiselt igen kopot 
zold barsonj felzer ualba(n) uagot olah mente 
[Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen lelt.]. 

O Szk: ~á£y ? egyszemélyes ágy. 7692 ket 
terpe fenyő fel szer agyak [Görgénysztimre MT 
JHb Inv.] * ~asztal ' ?' 1636 : Vagyon ez haz-
b(an) ketfc hoszu ueghig ereo bellett fejer pad szek, 
egy felszer labas fejer aztal [Siménfva U J H b 
Inv.] -X- ~ fogas ' ?' 1685 e. : nyilik az edgy 
üveg ablakos boltra Becsi Záros bellet ajtó kolcsos-
tol Melyben vadnak. Fel szer apró fogas Nro 3 
[Borberek A F ; MvRK Urb. 3 - 4 ] | az Sido Uczá-
ban az Deákok hazaban . . . vadnak Fel szer 
fogas Nro 2 [Gyf; i.h. 22,27—8] * ~kert'V 
1680 altal menvén az Csűrés kert mellet való 
káposztás kertre, ezen kertet kaposztával tele 
ültetve talaltuk, ennek sövényé az Csűrés kert fe-
löl Tövises fel szer kertil vagyon bé csinalva [A. 
porumbák F ; ÁLt Inv. 31] ~ szarvas-üllő kb. 
egyszarvú üllő. 1677 : Vas verő ház . . félszer kis 
szarvas ülő no 1 [Madaras Cs; CsVh 50 kov.]. 
~ tálas ? táltartó fali polcocska. 1692 : Papiros 
Csináló Haz . . . ezen hazban vagyon Papiros sza-
raszto sparga, 34 rendben fel függesztve, negy meg 
avult fogasok, egy rósz fel szer talas [Görgénvszt-
imre MT; J H b Invs]. 

felszerel 1. a prevedea; ausstatten, versehen. 
1850 Egy darab szetska vágó gép — Kolozsvárrol 
hozatva, srof kultsal, s késekkel egészen felszerelve 
új 115 vft [Algyógy H Born. F. Ii]. 

2. felszereléssel lát el; a echipa; mit Ausriis-
tung versehen, aufríisten. 1869 A honvédség fel-
szerelése gyorsan megyen már négyet egészen fel-
szereltek és bemutatták a m. királynak, ( gyönyö-
rű alakok:) ez még a mult hónapban tör tént , ebbe 
a holnapba ismét felszereltek egyet, tehát már őt 
készen van, ugy látszik hogy ezután minden hó-
napban egyet a hadügy minister ur felszerel [Kv 
Pf. Pálffy Károly lev.]. 

felszerelés echipament; Rüstung. 1869: A hon-
védség felszerelése gyorsan megyen már négyet 
egészen felszereltek és bemutatták a ni. királynak 
[Kv; Pf. Pálffy Károly lev. — A teljesebb szöv. 

felszerel al.]. 

félszeres . egyszárnyú; cu un singur canat; 
einflügelig. Szk s ~ ajtó. 1636 vagyon egy par-
tazott fel szeres ayto vas sarkos pantos es Záros 
[Siménfva U J H b Inv.]. 1681 : Ezen házbul 
nyílik egy kis, azon nyári ház végébe r a g a s z t a t o t t 
kamorára egy vas sarkos, pántos, vas retez fős, 
retez fejes, csak félszeres fenyő deszkákbul csinált 
ajtó [CsVh 9 0 - 1 . - L. még. i.h. 92] * 
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~ fenyőajtó. 1692: fel szeres rosz fenyő ajtó, rosz 
fa kilincs fa fordittoval, vas retesz, retesz fű [Gör-
génysztimre MT; J H b Inv.] •¥: ~ gyalog-kapucs-
ka. 1716 Vagyon Nobüitaris Curia melyre 
nyilik nap nyugotrol egy felszeres Gyalág Ka-
pucska tölgy fa mellyekivel [Grid H ; BfN 92/4] 
•X* ~ kapucska. 1681 : vagyon az vas hámor 
gáttyára nyíló, fenyő fábiü csinált mellyékű, 
vastag deszkákbul álló, ugyan afféle deszkákkal 
meg fedett, fa kilincsetlen fél szeres kapucska 
[CsVh 90]. 

Szilágyi - Sándor szerint a 'béleletlen, egyrétű' jel-sel szá-
molhatni. 

Szk î ~ ágy * V 1692 : egy fel szeres üveg 
tar tó pohár szek . . . egy fel szeres agy, ket kes-
keny fogas, Egy fel szeres asztal labostol [Gör-
génysztimre MT; J H b Inv.] * ~ asztal '?' 
1615 Egj fél zeres aztal labostol f i d — [Kv; 
RDL I. 97 Junck András kezével]. 1669: egj 
fel szeres pad [Királyhalma NK ; Ks 67.46.24a] * 
~ pohárszék ' ?' 1692: Vagyon it egy fel 

szeres üveg tartó pohár szek ket fele nyilo 
a j t a ja alsó felin egy vas sarkú, pantu, vas űtkőző 
Zavaros kolcs nelkűl valo a j t a j a [Görgénysztimre 
MT; J H b Inv.] . 

felszerez 1. felszerel; a echipa/prevedea; aus-
rüsten. 7589/XVII. sz. eleje : az Varosnak edgik 
reglii Torniat, Bastiaiat, az mely dél feleol, az 
Szabok szegh torniatol nap niugot feleol harmadik 
mind az ket fele mesterek* egesz Cehul egi arant 
valo keolczeggel otalmazzák, epiczek, es hadi szer 
szamokkal, szakallasokkal, porral, golvobissal fel 
szerezzék [Kv ; Céhir. I I . KőmCArt. 3. - aTi. a 
faragók és a rakók]. 

2. berendez; a a r a n j a ; einrichten. 7585 : a 
Boltba Agy volt, es minden Modan fel volt zerezve 
[Kv; T J k IV/1.493]. 

felszerzés megszerzés; procurare; Auschaffung. 
1595: 5. J ú l y : Biro Wramek és ö ktnek Tanaczúl 
faradúan, Azzoiinyúnk ö fge liazaj fel szerszesere 
egyben keregetesere: Mindenféle hazy ezkeszt: 
És ö magok az Wraim mindé(n)tt az falra padra 
etc. szegeszúen (így!) [Kv ; Szám. 6/XVIIa. 13 
ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

fél-szesszló fél-jobbágytelek; o jumătate sesie 
iobãgească; halber Fronhof. 1736 : A Falu közepe 
felé egy fél sessio J u o n Csurka Mosiája féle [Hor-
tobágyivá Szb; Born. X X I X a . 19]. 

felszín hr-os a l akban ; cu sufix adverbial; mit 
Adverbialendung: ~re (a mélyből) a föld színére, 
napvilágra; (din profunzimi) la suprafaţa pămîn-
tuhii/la lumina zilei; (aus der Tiefe) auf die Erd-
íläehe/zum Tageslicht. 7868 : Mily visz(sz)ás . . . 
eme . értéktelen anyagot a felszínre azért ki-
szállítani, hogy véglegesen mint értéktelen dön-
tessék ki — holott köröskörül majdnem sótöme-
gek a’ benn foglalt legtisztább sóval együt érin-
tetlenül maradnak [Désaknai városi lt]. 

félszoknya ? rövid szoknya; fustă scurtă; kur-
zer Rock. 1789 : Egy ezüst virágos Citrom szin 
fél Szoknya Széles ezüst paszamántal, a pasza-
mánt egy arasznyi vala [T; LLt]. 

felszokotál összeszámol; a socoti tótul la un 
loc; zusammenrechnen/zählen. 1716: kel vagy 
6 ezer Tégla az botozasra es az ablakokra es a,z 
ajtókra, mert azt mind Téglából rakták az mit 
fel szokotálták tízen égy ablak leszen ra j ta [Gyeke 
K ; Ks 96 Bíró János lev.]. 

felszól 1. fölszól vkihez; a striga de jos în sus; 
hinaufrufen. 7676/7687 Etzakanak ideje(n) (:sőt 
nappalis:) ă fokrol vagi Cirkáló bástyáról, sem 
sehonnet ă várból maga gondolatlansagabol szót 
ă Cirkáló ki ne adgyo(n) ( : mer t esnek afféléktől 
arultatasok:) hanem ha valaki onnan alol szólna 
fel hozza, levelet akarna be adni, vagi szükséges 
dologrol bé szollani, ollyankor ă Cirkáló tégy®11 

hirt ă Porkolabnak [Vh; VhU 662]. 1846: ha 
valaki érette fel szól, azt le kúrjongatja [K; 
KLev.]. 

2. megszólal; a deschide gura, a vorbi; zu 
sprechen anfangen. 1820: a Templomba maga 
a’ Néhai Bár© Ur midőn az Urffi neve kérdezte-
te t t szoilott fel, és maga nevezte Pálnak 's István-
nak [Várfva TA; J H b F. 48 Imreh Miklós (19) 
i f jú legény vall.]. 1838 : September első napján 
mikor I f jabb Harai Josef mint ki nevezett Béjá*0 

Mester Hivataloson a legényeket el rendelni jelen 
volt a Herbergen Farkas György is fel szolla 
Harai Joseff hogj a munkát Kérő legények Köny-
vüket és el botsáto czéduláikat mutatnak 
melyre egy idegen legény elé muta tá Vándor 
Könyvét, a dékány legény fel szollita TofaW 
Jánost hogy Czédnláját mu ta tna fel melyre Faf" 
kas György fel szollá és aszt mondá én immár 
el vettem a Tófalvi czéduláját meg tartvan a 
magam sorára [Kv ; AsztCLev. Hat.Prot . 8—9J* 

felszólal 1. felszólalást b e n y ú j t ; a înainta o 
reclamaţie; Einspruch erheben. 1861 : Uraságok-
nak mint a kűl Birtokosság Biztossának tudtul 
adatik a több kűl Birtokossággal tudatni, hogy 
kinek mi sérelme arra fel szollalni Február. 20áig 
jo, ellen esetbe 20 évig fel nem léphetik [Pálfra 
U ; Pf]. 

2. vki mellett ~ vki érdekében szót emel; a 
vorbi/a ridica cuvînt în interesül cuiva; in J9 

Interesse das Wort erheben. 7757 a mit inique 
huzot vont ta r to t t Egri ur(am) refundáltassék, 
Istentől vészi Mltgs Gr ur(atn) jutalmát ha a® 
szegény földhöz ragadott nép mellet fel szollal 
[Fráta K ; Ks 101 Cserei György lev.]. 

3. felszólalással tütakozik; a protesta prin hiare 
de cuvînt ; Einspruch erheben. 1773/1777 egy 
Nagy Levelet elé vévén Déák Is tván Ura in . . 
bele tekintettünk, s egyenesen Déák István Uram 
keze Írásának esmérvén lenni Sokan fel szollallat-
tunk (1) hogy mi oljon Levél mellett határt nem 
járónk, hanem liozzan hiteles levelet [ I l enc fva 
MT; DLev. 6]. 
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felszólamlás felszólalás ; reclamaţie ; Einspruch. 
1865: Az elkésett fel szollamlások nem fognak te-
kintetbe vétetni [Gyalu K ; RAk 106]. 

felszólamlást biztos '? ' 1856 : az Andrási Sig-
mond Házánál volt 2 fel szollamlási biztosra let 
költésibe ki a t tam ösvesen 2 Rf 1 1/2 xr [Firtos-
váralja U ; Borb. I I Szederjesi Sigmond jegyző 
kezével]. 

felszolgáló fölvezető; care duce în sus; hinauf-
führend. 1746/1831 a’ Lukáts rév véginél fel 
S2olgáló árok [Csöb U EHA]. 

felszolgáltat beszolgáltat; a préda; abgeben/ 
hefem. 1681 Zarand varmegyeben Bethlen ŏsŏn 
lakó Bago Janos mostaig valo nem adozasaert 
adgyon az gyermek® szamara egy io gyermek lovat 
“ • • a z gyermek lovat Aldozo csŏ tŏrtŏkre szól-
altassak fel [IB. Thuroczi András fogott közbíró 
ŭésfalván lakó ut. — aTi. a kiskorú Bethlen 
István]. 

'elszólít 1. ? fel/megidéz; a c i ta ; vorladen. 
: Mikor az kiralybirák Circalason kin valanak 

valami tilalomért engemet fel zolita, azt mo(n)da 
tilalmat teott az eo Jobbagia ellen Theoreok Pal 
ellen, kire rais hitta(m) az király birak eleybe(n) 
Azért engemet Girarais keres vala az hiűatalert 
[UszT]. 1603: az A. Istantiaira fel zollitia az 
teòrúeny az Alperest . . . keresi pedig niolczadfel 
fori(n)t kezessegert egy eòker arraba [Tarcsafva 
V; i.h. 16/24]. 1784 : Árkosfalva hütössei tör-
vényt 

ülvén a törvényháznál, providus Dragits 
Járcst a falu kezesse megszólíttatta vala az usus 
szerént a maga hibájáér t ; melyről midőn menteni 
kellett volna magát, nagy lármával . . . agyar-
kodni kezde . . . a pálcáját is veri vala a földhöz, 
fely Cselekedetiért in stante felszólítván, delibe-

rative megítéltetett, hogy . . . egy magyar forint 
bírságon elmaradjon [Árkos Hsz ; R S z F 97]. 

2. a soma; auffordern. 1835 k Szolicsam fel 
"atyámat s égy szersmind Instályamis meg azon 
®d°sságok fel vétele aranti szám adása napja ki 
tüzésire; melj ki tűzött napra bár hova is mind-
nyájan meg jelennünk atyafi kötelességünk léénd 

Pf. Kovács Sándor lev.]. 1841/1847 : ajánl-
ó i k Fő Hadnagy aanak; hogy Darvas Josefet, 
Darvas Jánosnak a t tyát szolittsa fel bémutatni 
°ad napok alatt hitelesen liogy hová valo, mi féle 
®°rsu ember, és minél fogva kiván Városunkba meg-
telepedni: miről valo relatio u tán a ' Határozás 
??eg fog tétetni [Dés; DLt 5310/1847]. 1863: 

bisztos a Czéh belí tagokat égyenként fel 
szólította hogy az emiitett tanoncz* fel-vagy nem 
szabadítása iránt véleményét jelentené ki [Kv; 
£ésűsCJk 38. - "Cseh Mihály]. 1871 Elnök . . . 
^elszólítja a consistoriumot, hogy ha e tény csak-
ugyan bebizonyul, határozzon a botránkoztatóra, 
tettéhez méltó büntetést [M.bikal K ; RAk 289]. 

felszólítás somaţie; Auffordernng/ruf. 1846 : ké-
sőbb Csizmadia Szép Josef Uram felesége fel szol-

l i t tására ki mentem a' házból ne'zni hogy a’ piatzan 
mitsoda larma van [Dés ; DLt 530/1847. 12]. 1849 
Tanátsos Kováts Moses Ur . szokatlannak lát-
tya a Biztos általi fel szolittást [Szu; Borb. I I 
Simó Pál városi jegyző kezével]. 

S z k : tesz. 1869: ezen felszólítást te t tük 
kérelmünkre Az 5lik számú Carl Ferdinánd nevet 
viselő sorezred méltoságos Igazgatóságához [Kv; 
Pf. Pálffi Károly lev.]. 

felszólíthat felhívathat/idéztethet; a putea cita 
(sus) ; vorladen können. 1684: Vásárban egymás 
bos szuságára egymás elől az vévő embert nem sza-
bad elhíni, annyival inkább, egymás művét aláz-
ni. Valaki az ilyen dologban com peri ált a t ik , mél-
tán céhbeli társa felszólíthatja az céhben érette dr . 
33 pénzig, először meg is büntetheti az céh érette, 
az u tán többel is, ha azt cselekszi [Dés; DFaz. 13]. 

felszólítódik a fi sómat ; vorgeladen werden. 
1861 : a ' T. Papok . . . mindenféle administran-
dumokat elkészittsenek, ugy hogy mikor é 
tárgyban mielőbb fel fognak szollitodni, a curatorok 
oda, a ' hová rendeltetni fognak szolgáltassák el a 
szükséges fel világositásokkal edgyŭ t t [Gyalu K ; 
RAk 58 esp-i kl]. 

felszólíttat fel/megidéztet; a dispune să fie 
c i ta t ; vorladen lassen. 1605 Az Teoiuinj fel zolit-
tata, de az Al peres nem leon zembe, az bizonsagok 
vallassat el oluastatak, az Teominj xnc-gli itele en-
neke(m) az felivl megh neuezet eroreokseget [UszT 
20/41]. 

felszólíttatik a fi sómat ; aufgeiufen werden. 
1835 Az elme háborodottak számára Kolozsvárt 
építendő intézet állítására fel szollittatnak mind 
a T. Papok, mind az Ekklésiák a ' segedelmezésre 
[Nagykapus K ; RAk 9]. 1846 föl szóllittatik 
panaszlo Darvas János, hogy panasza igazolására 
lehető tanúit Biztosságunk előtt jelelje ki [Dés; 
DLt 530/1847.3]. 1876: Gondnok Kozma János 
felszólíttatik, hogy a kamat hátrálékosokat na-
poztassa még [M.bikal K ; RAk 329]. 

félFzcni?zéd a két oldalsó szomszéd; vecinii de 
ambele păr ţ i ; beiderseitige Nachbarn. 1749: ugy 
jártanak azok ä földek, liogy à két fél szomszéd ma-
gáéhoz ragasztotta, és ekképpen obliteralodtak 
[Őtorda; DobLev. 1/236]. 

felszór (galcnát) szeleltet, szeleltetéssel t i sz t í t ; 
a vîntura (cereale); (ausgedroschenes Getreide) 
worfeln. 1631 ennekem cseplet Kutas Janos, az 
mikor penigh az buzat fel szorak, hat nem vala ele-
gedeîideo sakom [Mv; MvLt 290.254a]. 1685: 
November 28. Hányat tam be az zab asztagot Is-
tennek hála. 30. Szórták fel mint (:egy:) 29 ka-
longya szemit negyedén, jutot t nekem bővön metr. 
96 [Torda; T T 1889. 268 SzZsN]. 1752 2. ka-
longyát ki tsépeltűk, fel szórván, eresztett 3. 
vékát, mig parancsola hogy minden 2. kalongyábol 
3. vékát vár, úgy takarítsuk meg s az szerint fel 
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szór tuk [Hol tmaros M T ; Told. 37/44]. 1770: egj 
asz tagnak a szemét akkor kezdet ték szórni míg fel 
szór ták fel ros tá l t ák kellet várakozni [Esztény 
S z D ; Told. 29]. 1838/1845 á r p a : . . . s z e m h é j r a 
p a t t a n n i szokot t vérmes kelés, mi t Erdélyben a nép 
imígy hisz e lmu la sz tha tónak : A pseudoorvos egy 
sarlót vagy kés t vévén elő, a kelés körül és fe le t t 
j á r t a t j a , m i n t h a éppen a ra tna , mia la t t e beszédkét 
szaval ja e l : , ,Árpa, á r p a ! learat lak, kévébe köt -
lek, ka langyába raklak, szekérre teszlek, hazavisz-
lek, kicsépellek, felszórlak, megrostállak, zsákba 
töltlek, malomba viszlek, megőröllek, megszitállak, 
megdagaszt lak, kemencébe vetlek, megsütlek és 
megeszlek." Minden szó a la t t egy sarló- vagy kés-
vonás t tesznek, s bevégezvén a műté te t , e zárszók-
kal vá lnak meg t ő l e : » H a r m a d n a p r a e l takarodj e 
szemről!« [MNyTK 107]. 1840 I t t a málé t t egnap 
és m a elveretök — holnap szór ják fel [A.ilosva 
SzD KfMiss.]. 

íelszórás (gabona)szeleltetés; v inturare (a cerea-
îclor) ; (Korn) Schwingen. 1632 Második gabonas 
k e r t t h ua la k é t da rab az tagh k i t mos t csipel-
nek mely ke t az tagok szemenek inegh mereset 
az fel szorasa uta(n) b iz tuk az ide specificalt Cziwr-
birora es h i tes polgarokra [A.porumbák F ; UC 
14/38. 191]. 

felszórat sze le l t e t ; a d ispune să f ie v in tu ra te 
(cerealele); (ausgedroschenes Getreide) worfeln las-
sen. 1592 11 J a n u a r y Az mely Buza maradó t 
vol t Res t an t i aba az el mu l t eztendeőreöl, eleőzeör 
hogy fel zo r a t t am beleölle mere t t em fel az Espo-
t a l j zamara Cub 16/ . . . 24 f eb rua ry Zora t t am 
vizontagh J ű t o t akkor is az Espo ta l j zamara Cub 
20 1/2 [ K v ; Szám. 5 /XIV. 383 Éppel Pé ter sp 
kezével]. 1720 J á n o s i Györgj b u z a j a t t izen 
nyolcz veka t S z o r a t t a k fel együ t t kö l te t tek el velle 
[Folyfva M T ; Told. 76]. 

felszórat hat s ze l e l t e the t ; a pu tea v în tu ra (ce-
realele) (ausgedroschenes Getreide) worfeln las-
sen können. 1749 Nagsagod poroncsolt volt az 
köles i r án t hogj Nagjsagodot tudosicscsam hogj 
hány kőből let mihen t fel szora thatom Nagsago-
dot tudósí tóm rolla [Ohába F Ap. 5 Vajda János 
Apor Péterhez] . 

felszorít 1. f e l rögz í t ; a f ixa (de . . . ) ; anbringen, 
befest igen an e tw. 1849 benn az Istálló falához 
a lka tva négy s a r ag j a kötelekkel felszorítva [Szent-
benedek SzD ; K s 73. 55], 

2. ? f e l t á m a s z t ; a s p r i j i n i ; aufs tützen. 1820 k. : 
A Veteményes T á b l á k n a k mind alsó, mind felső 
végeiben van égy égy r end veres szőllő Fa , az Udvar 
felöl lévő részei a v a t é g F e n y ő Let tzel fel szorítva 
[Dés; RLt ] . 

felszorítás rögz í tés ; f i x a r e ; Befestigung. 1846 
Minthogy a’ Gerendák fel szori t tásával , és Schro-
fok bé helylieztetésekkel többszöri nagyobb eme-
lésekre léend szükség . . . segítség k íván ta t ik [Dés; 
D L t 858/1847]. 

Tii-
felszoríttathat a pu tea f i împins mai sus; * 

naufdrücken lassen können . 1846 Az Ó híd fugo 
a lko tmánnyának e lbonthatása , és feszittönîk 1 

al l i thatása véget t szükséges hogy a ' liid alá a " 
készít tessen bé verendő fenyő Czövekek Segedeim 
ál tal . . . , a’ Czövekekre J á r o m f á k , és ezekre w-
lyogerendák hellyezendők — így el készülvén 
állás, az Őhid folyo gerendái rolla fel szoríttatna^ 
nak, és az egész feszi t to a lko tmány szerkez 
eszközöltethetik [Dés; D L t 858/1847]. 

felszórt (ki)szelel tetet t ; v î n t u r a t ; g e W j ? f f ^ 
1725 : Vagyon az elobszerí fel szórt b ú z á i g 
második szórása egy szuszékb(an) Cub. 1° L , » 
resztelke M T ; Eszt-Mk Inv . 3]. 1749 A p a h l ? \ . 
az fel szórt Buzat . . . őriztetue(n) at tufa)* 
Met. 2 [ K v ; Szám. 26/VI. 473]. 

felszóval fennhangon, h a n g o s a n ; cu v o c e< 
laut , m i t lauter St imme. 1605 : meg is v e r h c ^ 
volna csak ezek is minden h a d á t Rácz 0da 
h a n e m a csate j pa t e j közt f u t t á b a n találkozót ^ ^ 
Petki J á n o s és felszóval k iá l to t t a , hogy f u S?^O I 1If . 
f u t h a t , mer t , úgymond oda vagyunk 
X X X I I I , 61 Gyulaf i L e s t á r fel j . ] . 1631 
hogy Beőruey I s t u a n n e mo(n)gia vala 
szoual, az maga Eőczenek. A h a fertelmes 
lők addig migh az liasamo(n) fetrengell de * > 
meg una l [Mv; MvLt 290. 47b]. 1797 
k a t eléb nagy fel szóval t zuk iz t a t t a , erre s e l Ţg 0 u-
jo t sem roszszat nem szólván a kertből, * 
dolhat ta , hogy a ker tbe senki s intsen P r L ó ö d á 
115 Vegyes ír.]. 1803 n a g y fel szóval ezt 
ſ Aranyosrákos T A ; Borb. j . 1819 mikor a o l . 
Teresiátol nyer t Királyi A d o m á n y L e v e l < ^ z -
vas ta egyik S ta tu to r Cancell ista s mégis efl-
t a - fel indulván az t m o n d o t t á k , hogy ^ * 
gedi (!) az Famí l iának hogy a b b a n bé n l j 0 ^gg 
mely Condradict iot nagy fel szóval te t te ^ ^ 
[Sárosmagyarberkesz S z t ; K s 67. 47. 28J-
még R e t t E 104, 244. 

•dica 
felszökdös felugrik/pattan; a sări/a s e felső 

sus; aufspringen. 1750 Láttam * ^ jCotsis 
H a t á r b a n , Benkő hegyessiben •, — v a i » » 
Dani Simon Bor i tzának a hasán f e k s Z

m e g lá-
s csokolvák vala egy más t , s engem hogy g2j6l]ĕ 

t á n a k fel szőkdősének [Kál M T B e r z . í Gyiirk* 
1765 az ké t hegedűs Czigányok ugy 1111G*dv4n a 

és Rácczo (!), fel szőkdesének a * a š 
Czégér F á j á t . . . neki m e n v é n morvái An ^ 8]> 

verni kezdék [Zágor K K ; K s L X X * 
în s U S ' 

felszökell fe lugr ik ; a săr i /a se n d i c * t vall*a 

aufspringen. 1573 K inches Georgy Ă i o k e t e S 

hogi pe ter . . . Megh z i t t a kwrwazta ' t o t t a , 
az Merteket Mind boros twl keozikbe ^ 
Azok felv zeokelletek es egybe elegetek l 
I I I /3 . 202]. 

- •/ se ri<#ca 

felszökik 1. felugrik/pattan; f sari/a ^ 
în sus; aufspringen. 1573 Vadalma g ^ ^ 
vallia hogi az olos András hazanal voi 

hogy.. 
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homan, Azomba latta hogy ez Mihalfy peter 
az Merteket keozikbe liaytia mind borostwl Azom-
j?a fely zeoknek az aztaltwl az Aytonak Zoritiak 
[Kv; TJk III/3. 202]. 1595 fel zeòkék Istua(n) 
^ el mene gyorson ne(m) mulatha teòbbet [UszT 
14/40], 1605 Tibald Peteris fel zeókek mi(n)d-
ßiart ugj ragada el Balint Janostúl az palczat 
[i-h. 2 0 / 1 4 6 Tii. Ambrus de Bethlenfalva lib. vall.]. 
1654 Mihalj deák azonban fel szeókek, monda, 
luegh mombitn fattiu bestie lelek kurua fia, hogj 
menj el ne jarj az matkam utan [BLt 7 György 
péter Imperfalui* (38) pp vall. - aCs]. 1765 : 
havaimért Kornis Gábor uram meg haraguván fel 
szőkék a másik asztaltól, s engem ki pirongata a 
házból [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 2 9 0 ] . 1783 
l̂ ŭlőp Todor fel szökvén meg taszittá az Apját 
ll°gj a Főidőn hengergett sokáig [Udvarfva MT; 
r°ld. 44/54]. 

2. ráugrik; a sări pe; d(a)raufspringen. 1776 
bika) a Telienre fel szökött es az Csŏge hatra 

alván Semmit sem tehetett [Nyárádsztlászló MT; 

3. fölkerekedik, kapja magát ; a porni/pleca la 
orum; aufbrechen. 1778 k. egy Oloszianus Ha-
tzegán Ángyéi nevezetű Jobbágy nevedékeny ko-
rába fel szökik és ide bodorog N : Alsó Fejér vár-
megyeben Tordosra [Fejér m ; BK ad nr. 465]. 

folszőtet felszövet; a dispune să fie ţesut; auf-
^eben lassen. 1693 : egy nehany Gombolyagban 
levő Fonalaimat hatalmasul el vévén felis szőtette 
tDés; Jk]. 

felszúr t . a înfige; (auf)stechen. 1792 (A) Bi-
£óué . . a z z a i a Főidre le hajla egy Veszszótskét 
fel véve és a kapu mellé a kertben fel szurá, mond-
ván, én ezt ide szuram és protestálak hogy az 
U ſak a bé ne jöjjenek [Mezőbánd MT; MbK XII. 
85. — a z eXecutorok]. 

2. feldöf/bök; a împunge; aufstupfen. 1599 
Kis Janos megh eskeowen vallya: Enis ott 
voltam abban az lakodalomban, egykor mikor ott 
mulatnánk, Demeter deák valamiképpen az orrát 
fc[l zwra Menihart deaknak az hegedeo vonoúal 
kin Menihart deák megh haragwúen (I) veowe k j 
az hegedeott kezebeol Demeter deaknak, es vtwte 
(?)a az feyeben [Kv; TJk VI/1. 277 - *A betű-
vetés bizonytalansága miatt kétes olvasat]. 

3. feltűz; a prinde în ace; aufstecken. 1736: 
Minden l ó f ő vagy darabant embernek az felesége 
nagy kontyot viselt, abban nagy két tőt szúrt fel, 
mintha két szarva lett volna [MetTr 345]. 

felszúrdal (a földbe) felszúrogat; a împlînta (în 
Pămînt); (in die Erde) öfters aufstecken. 1768 k.: 
^yikita egy szekér kast akart csinálni, mely (ne) k 
karotskait az földben fel szurdolván, már kertelni 
akarta, de Nemes Tóth Gábor Fia Juvon kezib(en) 
hivő bottyával az karotskakat el ütötte [Káján 
*SzD; BK]. 

felszurkál felbökköd; a împunge; öfters auf-
stoûen. 1823 a Feleségem Rátz Máriskot az Istál-

lóba a Jászojba kapta le bújva, kit is a Feleségem 
egy villával fel szurkált s onnat aval el ment [Dés ; 
DLt]. 

félt 1. (vmilyen ártalomtól/bajtól félve) szorong 
vkiért/vmićrt; a fi îngrijorat; a-şi face griji; uni 
jn/etw. besorgt sein. 1568 Mit feltitek tv seres 
Annath, enis oth voltam lesesben, akor Eyel bizon 
egv szalat sem aluttam [Kv; TJk I I I / l . 226]. 
1531 Eothweos Balas A(lia)s Henzel fatetur 
Ks hogy a' kezenel fogva vizi vala a' felesegem, 
mingiarast el kezde esny a' giermek laba es a’ 
giermek síualkodny kezde, es hamar ell hala es el 
valtozek chodakeppen, miwelhogy az gyermeket 
megh Akoris felthiwk vala A vargane anniatol 
[Kv; TJk IV/1. 333]. 1591 Thudo(m) aztis 
hogy az Vachorakor Ferench Alberthne monda 
Miklósnak hogy edes Miklós vra(m) vid el Inne(n) 
az en elete(in)reol az Aszonj embert ne tarchj i t t 
merth feltlek, vid el Im(m)ar az lohoz [UszT 13/70 
Joannes Demeter de Thelekfalúa jb vall.]. 1638 
féltem az szegény bátyámat, hogy együtt vész az 
is vele [Mv; MvLt '291. 142a-3b átírásban!]. 
1716/1793 gabonája ha olly káros helyen vagyon 
hogy lopástol vagy kártol féjti( I) . . bé hozhatja 
[A.csernáton Hsz; SzékF 30]. 1731 (A gyer-
meket) ugj fejtették, s oltalmazták mint ha éppen 
az eŏ Ngytsagoké lett volna [Szentpál K ; TK1], 
1768 Soha marháinkot . . . a Szász Lónaiaktól 
nem félytettük [Szentlászló TA; LLt]. 1831 
akár ott akár i t t szakadt szŭvel lévén, örök-
ké van kit féltsek [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
lev.]. 

Szk : ~í a bőrét félti az irháját. 1765 : féltvén a' 
börit Károllyi igen nagyon tar ta t t attól hogy el 
menő Uttyában az Aszszony vagy el fogattya vagy 
kéményén meg veretteti [F.gerend TA; KS. 
,, Joan. Somlyai de Fogaros" (40) ns vall.] | Károllyi 
Uram féltette a' börit [uo.; KS. Mich. Motsi (72) 
jb vall.] * becsületét. 1746 Sokszor volt 
tőllem szenvedése az Csesztvei Gondviselőnek a ' 
Levelek után restül valo kűldese miá, most se ma-
radt 'a nélkŭlt, de ha betsületiket nem féllytik, 
lapát alá nem foghatom [Gagy U ; Ks 83 Péterffy 
Sándor lev.]. 

2. ~ vkit vkitől féltékenyen szorong vki miatt/ 
vkiért; a teme pe cineva/de cineva; aus Eifer-
sucht um jn bangen. 1568 : Antonius lakatos iur(a-
tus) fass(us) est, Ezt haliam hogy monda biro Cato, 
Lukach deaknenak Te nyughatatlan lelkw 
azony allat, lukach deakotis, mindeltig eotues 
tamasnetol felted [Kv; TJk I I I / l . 209]. 1570 
Katalin ázzon Kosdy Esthwanne, hithy zerent 
vallya ., Eztis hallotta Jakchy Myhal zolgaia-
twl hogy beszelly volt*, ely Jeowek Zabo Janos 
hazatwl Mert Lathom hogy felthy feleseget Theo-
lem [Kv; TJk III/2. 25. - Ti. Trombitás Deme-
ter]. 1749 a ' Varga István fiá(na)k a ' melyén 
meg fogá az ingét fazakas Vaszij egj estve, s, 
rantzikálta hogj ott kapta, féltette tőlle Anutzát 
[Szásznyíres SzD; Ks]. 1782 mint hogy Anának 
elébbi tselekedetiért hitele nem egészlen volt, 
féltette . . . Irimiátol [M.macskás K ; Eszt-Mk]. 

69 — Erdúlyi magyar szótörtó 
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3. tar t vmitől; a-i fi frică cuiva de ceva; von 
etw. haltén, etw. befürchten. 1590j 1593 : haj tot ta 
ide az peres feoldre eorleo harmat az Christoff 
vra(m) molnabol de chiak akkor mikor az teob 
Dirik Deesi Ret t niomas volt, de mikor tilalmos 
volt akkor soha ne(m) mertik Ide hai tanj mert 
feltettik hogj be haj t t iak rolla az Deesiek [Bál-
ványosváralja SzD; Ks]. 7597 Az Ach Gergel-
nek, mierthogy az Kapw Chigaia Iaratlan wolt, 
Az Achyok az Keotelet kymillettek feltettek megh 
zakadastol, Az hidat ala s fel vontak az keotellel, 
mégis Zakadotth fizettem nekiek f 1 d 25 [Kv 
Szám. 5/X. 81]. 

4. ~í pénzéi pénze eltulajdonításától fél / tart ; 
a fi îngrijorat să nu i se ia banii; um die Entwen-
dung des Geldes besorgt sein. 1585 Theremy Já-
nos . vallia, Es Bakos Casparis hogy . . . , va-
lais Alkolmos pénz taniztraiaba, de igen Boliokas 
Zabasu vala, Ne(m) ige(n) feltette penzet, Az 
sokadalom Napia(n) zereda(n) Ieowe el olah 
mihály Akoris eoltek megh [Kv ; T J k IV/1. 
518]. 

? 5. 1768 : Soha nem félytettűk, hogy ma-
gunkot meg haborittsanak [Szentlászló TA ; LLt. 
— A szöv-beli igealak nem merő fogalmazásbeli 
vétség féltünk h. ?]. 

feltáblázás táblákra osztás, rég (fel/ki)nyilazás; 
împărţire în parcele; Aufteilung in Schläge. 1780 
Ezen Decisiokat, és Sessiok ki Táblázásait, vagy 
Nyilazásait is a ' praeTit. Possessorok és Lakosok 
előtt publice fel ólvasván, és mindnyájon helly-
ben hagyván, elsőbben is az Erdők fel-Táblázá-
sára ki-mentünk [Harasztkerék MT; Told. 86 
Conscr. 11—2]. 1800: Az ŏ Nagysága által jo-
vallot Erdők fel táblázását a Tüzelésre való fára 
nézt a Communitas, már a régtől fogva gyakor-
lottá 's gyakorollya [Torockó; TLev. 9/31]. 1825: 
Ezen Nyilas sessiok után jutot t Erdőket . . . Jósa 
György az erdők fel Táblázásakor emberei részére 
egy Contiguitásba vévén ki, egészen maga hasz-
nálta [M.bölkény MT; Born. G. XI I I . 28 br. 
Bornemisza Leopold kezével]. 

feltajtékozik (a főzet) felhabzik, ta j tékjá t fel-
vet i ; (fiertura) dă în clocot/spumegă; (Sud)auf-
schäumen. 1558: Rp . 1 lb kenkoueth es orold meg 
Jol egy kouon es Mind Itasd regy es tizta 1 lib-
(rum) koz olayal . . . ; annak vtanna ted azth egy 
vasserpenyoben gienge twzon hogy Mind dissolual-
tassek es mikor la tnad feltaytekozni, wed el a 
twzrol es esmeg ted az tűzre, hogy lassan forion, 
hogy'legien swro [Nsz; MKsz 1896. 28 —6]. 

feltakar 1. k i t aka r ; a descoperi; auf decken. 
1597 Borbély Janosne Catús Asszon}7 vallya 

monda az Leány im mit mútatok kteknek, 
egy rúhaba(n) vala fel takarok, ha t egy holt 
gyermek [Kv T J k V/ l . 133]. 

2. betakarí t ; a strînge/recolta; einbringen/ern-
ten. 1605 : Az buzat penigh es egjeb vetement 
tartozzanak az iobbagjok fel takarnj [Gyerőmo-
nostor K ; Told. 1]. 1775 : Holnap fognak az ara-

táshoz, az Udvar mellett való Kertet, ugy a® 
Csűr mellett valotis le vágták, s felis takarták 
[Öraljaboldogfva H ; KfMiss.]. 

3. összegyűjt; a aduna; einsammeln. 1590: 
mikor az kazalasnak ideje el ieó, kez megh kazalua 
takarúa, en neke(m) ket zeker zenat ad iot, mikor 
pedigh megh kazallia az szenat, es fel takaria, 
. . . kyldgjenek erette, az kesz zenaert [UszT]. 
1622: Praedicator Jóuedelme . . . K a s z a i n a k 
aszt fel takariak, es be is hordgiak [Pujon SzD; 
SzJk 6]. 1677 tartozzanak a Kis kerekiek---
Ŏrményszék pataka mellet való kaszáló rét füvet 
egesszen le kaszálni, fel takarni, és jó s z é n á n a k 
Csinálni [Csanád A F ; J H b XXVI/42]. 1722 k. 
Ket darab Ret vagyon: meg kaszállyak, fel ta-
karják, be hordgyak [Beresztelke MT; GörgJk 
79]. 1739 égykor a Budai nevű réten . . . f e î 

takarok a szénát [Dés ; Ks 28]. 1773 : egy buglyár* 
valót el kaszált azon alkolmatossággal és felta-
karván szénáját is elvitte [Szentsimon Cs; HrJ-
1792 : (A k a s z á l ó t ) e r ő s z a k o s o n . . . l e kaszáltotta, 
annakutánna fel takarván, . . . a’ kérdett Kaszá-
lóról négy Szekér Szénát el vittenek [ S z o v á t a 
MT; Berz. 16. XL/5]. 1818 : Mű mind jelen vol-
tunk mer (!) az tisztarto küldött volt hogy 
takarjuk protestálánk hogy hagyanak békit bar 
még az udvari tisztejei (I) el erkeznek [Zág00 

Hsz; Szentk.]. - L. még MetTr 429. 

feltakarás 1* betakarítás; strîngere (a r e c o l t e i ) ; 
Einbringung/erntung. 1681 : Tavasz Buza, Zab, 
Borso, Lencze alá való főid szántassal, vetésevei, 
fel takarasával tártoznak* [Vh; VhU 200. — 
jb-ok]. 1722 k : V e t n e k nyoltz vékát ŏszszel: 
ez Ekkl(esi)a arat ja fel, 's hordja bé. Zabot * 
a'nyit vetnek: fel-takarásában azon mód tartatik* 
a’ melly a’ Búzának [Unoka MT; GörgJk 161> 

2. (fel/össze)gyűjtés; adunare/strîngere (de fía)'> 
Einsainmlung. 1604 : Kerezturfalwi nagi Istuann? 
borbarazonj zabaditata magat Kis galamb fal^1 

hatarban, zena mezeoben walo Zenanak fel taka-
rasaban . . Törwi(n)re ön karara [UszT 18/149]. 
1701! 1770 k. : ezen szénafű P a p r ó l P a p r a marad-
jon, inellyet tartozzék a’ Prédikátor irtogatm, 
nevelni és hasznát venni, ugy mindazál(tal). 
hogy mind kaszállását, fel-takarását és bé-horda-
sát a ' Prédikátor tselekedje, nem pedig a' Falu 
[Málom SzD; SzConscr. 206]. 1722 k. : P r o v e n t u s 
Pastoris Nyolcz Szeker Szenat, a fel takarasa 
a Minister dolga, a Falu kaszallya meg .»• A 
Szenat a Falu hozza be [Póka MT; GörgJk 155]. 

feltakarít 1. felszed; a aduna/culege; auflesen/ 
heben. 1817 : az Árendás Ur, . . . a' Főiden fekvő 
Fákot is fel takarit tya [F.árpási (F) ü v e g h u t a ; 
TSb 46]. 

2. fel/összegyűjt; a aduna ; einsammeln. 1756-" 
Mihejt Tiszt lett Molduán Vonya . . . a ' Fűnek 
fel osztásáb(an) igen nagy kár t vall a' Falu niert 
egjszer Sem osztya annak idejéb(en), hogj a 
szegénj ember appránként fel takarítaná [Galac 
BN; WLt Oltyán Pétre (25) jb vall.]. 1803 /<• 
Vagyon égy szekér szénára való Réttye, ezt az 
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^eclésia le-kaszálja, fel-takarittya, és haza hozza 
[Vista K ; RAk 119]. 

3. betakarít; a aduna/culege ; einbringen/ernten. 
1793 az Utrizált Széna fűről Vonka Vaszilly 
a’ Szénát fel gyűjtette 's takarította [Mezőma-
daras MT; Berz. 14. XVI/40]. 

4. learat; a secera; ernten. 1713: Az Szántó 
földek . . a közös buzabol, közös jobbagjokkal 
Oeconomizaltattanak . . . hanem annak idejeben 
egyéniŏkeppen fel takarítván . . . kalangyaul vagj 
szemül osztattjak /JBaca SzD; J H b XLI/2J-

5. megtisztít/takarft; a curăţa; reinigen, säu-
bern. 1820 : tartozunk® e felet t : a kendert szal-
májából feltakaritni, abból 4. fontot megfonni, 

singet meg is szőni [Báld K ; BLt 6. - aTi. 
a jb-ok]. 

(ázaléknak) elkészít, feldolgoz; a prepara 
Produsele de porc; (in Leber-, Lungen-, Blut- und 
^ieischwurst) verarbeiten. 1819 Tartozik* . . . 
égy kövér Sertést meg perselni, megtakarittani, 
es fel bontani, s annak minden féle aprólékját 
tisztességesen és leg jobb izüen fel takarittani 
K v ; MészCLev. — *A remekező legény]. 1844 
azt az egy disznót . . . jo lenne le ölni ., a 
Szakácsné fel takaritya az aproságját [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

feltakarítás 1. szénagyűjtés; strînsul fînului; 
lieumachen/ernte. 1604 : Símen falwi nagi Balast 
^abadította meg kiralj biro wram, az kazalo fw-
ben az nagi balas kertiben walonak fel takarita-
Sara [UszT 18/149]. 1714 Magokra válallyák 
azon Rétnek meg kaszálását s fel takarítását 
(Veresegyháza SzD; Wass]. 1784: régen kevesebb 
lévén a széna tsinálas, ember sem kellett annyi 
annak fel takarítására [Torockó; TLev. 2/6. 3a, 
4/9. 15a]. 

2. (le)aratás; secerat; Enite. 1675: ha kik 
pedig ollyanok találtatná(na)k, kik földeimet meg 
Rántanak, be vetnek, annak fel takaritasara io 
l^lein gondod legien, s beis hordasd [Borb. I Petki 
János ut-a csíkcsicsai jb-bfrájához]. 1815: (A 
Papnak van) két darab szántó földje, . . . azokat 
a?- Ekklesia meg ugarolja, megkeveri, a ' Paptol 
adandó maggal bé veti és el-boronálja mellynek 
osztán fel takarítása és be hordatása a ' Pap dolga 
lészen [Zsibó Sz; SzVJk 88J. 

feltakaríthat 1. betakarí that; a putea strînge 
(recolta); einbringen können. 1683 : az mikor megh 
haszon vevő földeinek vetemenynek gabonainak 
hasznát fel nem takaríthatta volna azon Esztendő-
ben, tehát igazan ki adva(n) Lukacz ferencz vr(am) 
a z deszmat belőle szabadoson, minden veszekedes 
nelkűl eltakaríthassa ö kgme minden fele gabona-
Jaţ rolla [Sófva BN/Sv; Ks 14. XXVII . 3]. 

2. összeszedhet/gyűjthet; a putea aduna; (eir -
sammeln können. 7632/7634 ot leuŏ maiorsagat, 
borát, buzajat Czaky Geörgy fel takaríthassa, es 
?nnet elis hordhassa [Koronka MT; EMKt VI. 
E. 2. 248a], 

feltakaríttat 1. betakarí t tat ; a dispune să fie 
strînsă (recolta); einbringen lassen. 1724: Csa-
tanyi Ispán Atyánkfia . . . Nótárius Atyánkfia 
eö kglme Gabonaitis takaríttassa es arattassa fel 
Csatani Jobbagjokkal [Dés; Jk 386b]. 1746: 
mint hogy . földeim nincsenék, tŏllem főidet 
ne praetendaljanak, hanem a dezmaja iránt az 
ki földiben liszen magok providealjanak, maga 
fel takaríttatván hordásnak idejen azon föld-
béli termést [Vajdasztiván MT; GörgJk 141]. 
7 756 : mi Taxások lévén tudgyuk aszt 
hogy Balog Uram először az moga economiaját 
velünk takarít tatta fel annak utanna az Uraságét 
[Garbonác SzD; TK1]. 

2. fel/összegyűjtet; a dispune să fie adunat ; 
(ein)sammeln lassen. 1692 : holmi jövevény idegen 
emberek . . . Kaszálásnak idején magok kaszálnak 
s az cselédjekkel feltakarittatják [Köröspatak 
Hsz; Barabás, SzO 385—6]. 1744 : Szánáját pedig 
az Urn(a)k tisztessegesen fel takar í t ta t ta [Bh; 
Told. 25]. 

feltakaríttatás betakaríttatás; strîngere (a re-
coltei) Einbringung. 1679/7687 : Minden őszi Ta-
vaszi Gabonat, minden félét, mentől többet, 
bővebben lehet ighen szép tisztát vettessen 
azoknak fel takarittatását az űdonek javara cze-
lekedgye [Vh; VhU 669]. 

feltakaríttatik betakaríttatik; a fi adunat/strîns ; 
eingebracht werden. 7871 Az Tisztelt Mlgs Groff 
Vr ėö Nga Udvari Tisztyei minek u tánna a' Szé-
nák fel szoktak takaríttatni, Kaláka, vagy bi-
zonyos Nap számok nélkŭlt nem hogy Nékünk, 
Sőt még az maga tulajdon Emberei Marhájok 
számokra Legelő Hellyet nem Enged [Cold K ; 
J H b id. Stéfán Szimion (60) col, vall.]. 

feltakarodás 1. betakarítás; strîngere (a recol-
tei); Einbringung. 1726 a vizén tul lévő határ 
tilalmasban tartassék a Tavaszi minden féle ga-
bonának és kendernek fel takarodásáig [Dés; 
J k ] . 

2. felszállás/tisztulás; ridicare ; Aufheiterung. 
1831 : ki tudgya, hát ha a köd fel takarodásával 
Lovaimra rá akadhatak [Dés; DLt 332. 13]. 

feltakarodik 1. felszedődik, összegyűjtődik; a 
se aduna; eingesammelt werden. 1811 Minek-
utánna a ' szénák fel takaradnak azan Hellyekröl, 
az utánnis a ' Legelését Nagy bajjal Nyerhettyŭk 
meg az Udvartol Nyári Dologért (Cold K ; J H b 
F.5. 3/3 ifj . Stéfán Szimion (40) col. vall.]. 

2. betakarítódik; a se aduna; eingebracht wer-
den. 1743 : Természeti szokása lévén ezen sedriá-
nak, hogy az ollyan gabonának való oppignorált 
vagy quoquo modo elocalt szántó földeket régi 
usussa és praxissa szerint akkoron szokta az legiti-
mus Praetendensek(ne)k adjudicálni, midőn az 
gabona belőllők fel takarodik, nem pedig medio 
tempore, az mikor az Zálogositó Fél ki adott 
pénze iránt periclitálodik és Economiájábanis meg 
fogyatkozik [Kv; T J k XV1/3. 90]. 7770/7777 : 
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mínekutánna a ' Buza és egyéb vetések fel taka-
rodnak, azon határbeli osztásokis uj jra fel méret-
tessenek [Fejér m ; DobLev. II/428. lb]. 

3. elvonul; a se retrage ; da von/f ortziehen. 1690 
az szindi-völgyön takarodott fel az pogányság 
és harmadnapig az nyargaló ja csak takarodott 
utánna [TT 1889. 720 SzZsN]. 

feltakart összegyűjtött; adunat ; (ein)gesammelt. 
1590 : az el múlt 1589 eztendoben nyarba(n) Zenth 
Jakab nap taúat t vit te el ket szeker kesz fel takart 
szenamoth . . egj kertemből [Gagy U ; UszTJ. 
1604 Zabaditata Kereztwrfalwj georfi miha 
magat az fel takar t zenanak el hozasaban 
georgi cziouaia Elen [i.h. 18/149]. 1756 : az I. 
eő kglme két közönséges Szekér Szénára valo 
füvemet Le kaszáltatta, Le kaszáltatván, feli 
takar ta t ta a’ feli takart Szénát . Rétemről 
el hordatta [Balavásár K K ; Ks 17/LXXX. 20]. 
1844 egyszer az ot tan termett és feltakart szénát 
elegették [Km; KmULev. 1 Tyivorán Juon (67) 
col. vall.]. 

feltakartat 1. be takar í t ta t ; a dispune să fie 
strîns(ă recolta) ; einbringen lassen. 1607 : minde(n) 
nemw gabonaiat . fel takartatt ia, el csipel-
teti [Tövis A F ; Bál. 90]. 

2. fel/összegyűjtet; a dispune să fie adunat ; 
(ein)sammeln lassen. 1717: az Cseres alat valo 
széna füvet is fel Takar ta t tam [Gyeke K ; Ks 96 
Bíró János lev.]. 1768 Bocskor János Ur(ani) 
feli takartat tya a ' rendet, s el viteti erőszakoson 

Botskor János Ur(ani) liordatá ell mind a 
Szénát [Szentlélek Cs; BLt 7]. 

feltakartatás felszedetés ; strîngere ; Einhebung. 
1603 Megh ertet tek eo kgmek egez Varosul az 
niostany feiedelmwnknek kegelmes Adományát 
az fel dezmanak Arenda fizetesert az varosnak 
valo conferalasarol, mely feel dezmanak fel takar-
tatasara tettzet eo kgnek hogy inneth felywl 
valaztassanak az varos keozzeol, ket vraim kik 
eztendeot teolchenek benne es annak az fel dez-
manak gondviselesereol eztendeo Zenth Janos 
napba adgyanak zarnot [Kv; TanJk 447], 

feltalál 1. (meg)talál; a găsi; finden. 1600 : 
Circumspectus Andreas Zeoreos Coloswarien(sis) 

fassus est . . velle eggyeot ky mentem fel 
talalok az barmokat az Zena fewbe eleo veolgybe 
[Kv TJk VI/1. 405]. 1621 Küldik Palastos 
Istua(n) es Tonaj Janos Vramekat Gub. eo Naga-
hoz az hol fel talalljak [Kv; Szám. 15b/X. 43]. 
1632 ennek az Moldouai Janosnak paztorsaga 
alol ueszet el az tehe(n) . . . , elegetis faradozank 
utan(n)a de ne(m) talalok fel attia(m)mal eggvt 
[Mv; MvLt 290. 90b]. 1690 : Asztis monda hogy 
az gyeneral megh mondot ta neki hogy vala hol 
. . . fel talalya aszt az Embert mindgyarast altal 
lője [Jobbágyivá M T ; Bál. 50]. 1736 Farsáng-
ban . . kivált a székelységen, az atyafiak vala-
melyik atyafihoz gyűltenek, onnét rendszerént 
ilyen cursust bocsá to t tak: most az emberség 

megindúlt és az embertelenséget felkeresi, s a 
hol feltan álja emberségre taní t ja [MetTr 358]. 
1749 Ket lovat küldöttem Ngodnak, eddig nem 
tanaltak fel, jo darab ideje hogy it t vadnak [Fu-
tásivá Hsz; Ap. 1 Dombi János szb lev.]. 1809: 
az ide zárt Marsualis quietantiakot fel 
tan álván, küldöttem bé [ Kadács U ; UszLt Com 
Gub. 16/2]. 1813 Amidőn ezen hejett körül jár-
tot ta az említett Groffné Asz(sz)ony akkori Tisztye 
velünk, mindenüt meg esmerhető jegyeket és 
Kereszteket vágatott a Fákra és Fiatalokra, azok 
közül most is sokatt el mondott hitem után fel 
találtam [F.berekszó Sz; BfR II I . 12/9 Bozintán 
Kosztán (50) col. vall.]. 1831 Kotsis Elek fel 
járta mindenüt szemivel a Kadbiikkit, de nem 
hogy a maga Lovait fel találta volna, de sel iolt 
se látott tsak egyetlen egy Ló Marhátis [Dé. 
DLt 332. 14]. - L. még MetTr 89, 138. 

Szk: szerencsét ~ vkiben. 1776 Azon alkal-
matossággal, hogy ezen kedvetlen hirt hallanák 
Gróff Lázár Urfirol, hogy a ' Kis A s z s z o n y r ó l való 
Szándékát le tet te vólna, ki vólt az, a ' ki azonnal 
igiretet tőn az özvegy Groffné Aszszony ő Ngának* 
hogy Gróff Lázár felett ne törődnének, mivel ő 
benneis azon Szerentsét fel tanálnák, tsak hogy 
az Atyafiság iránt dispensatiot nyerhessen, mert 
ha a ' Groffnénak-is tettzik, ő el veszi ? [Nsz; 
GyL vk] -X- (vmilyen) tulajdonokat ~ vkiben. 
1837 én B. Jósika Imre . . . kedves Feleségem 
Gingeli Annába azon tulajdonokat feli is találtam* 
a mcllyeket egy jo feleségbe reményleni lehet 
[TLt Közig. ir. 438/1844 br. Jósika Imre kezével]. 

2. fölfedez; a descoperi; entdecken. 1602 ' 
Szaszwarossy Miklós es Niztor Tliiwadar Deztne-
riek Mikola Janos Jobbagy vgy vallanak - • • 
Az eo el haytot marhaiokert mentek volt az h a y d u k 
vthan az Taborban Apahidahoz ot t marhaíokaţ 
fel talaltak [Kv; VI/1. 594]. 1628: sok lenelej 
keŏzeöt fel találuá(n) az Originalt, Abból de verbo, 
ad verbum megh irtuk, es peczietwnkkel s ke-
zwnk Jrasaualis megh Ereossitue(n), in Anno et 
Die 1628. 18. Marty ki adtuk [Kv RDL I. 962]. 

3. kieszel/gondol; a inventa/născoci; sich au.c-
denken, ersinnen. 1635 az Keòrpeniesi Ke« t Z 

eskwttiwel eggywt, ugy talalak fel, liogy M<'IC 

Lazlo es az Marcestiek meg beòwycziek az széket 
teŏb Teorweny teweŏkkel [Abrudbánya ; Törzs]. 
1643 eddigien valo io akaratnak keoztűnk megh 
niaradasara, ennel iob eszkeozt fel nem talatam 
[Gyalakuta MT; Bál. 1]. 1706 írótálunk Ngd-
(na)k al(a)z(atos)on tekintse Ngd ezt az ŭgje f<i-

gjott szegény népet, mutassa uri Gratiáját h o z z á n k , 
és lenimentumu(n)knak modgjat talállya fel, mert 
az szegénységh már ne(m) supportalhattya fele-
senn el szŏkte(ne)k [UszLt X I I I . 94]. 1784 A 
1752 ezt a modot talaltak fel, 's illyen regulatio 
adaték ki irásb(an) hogy minden kohót V e r ő t 
biro Gazda tartozzék adni 540. Vas veresből 54 
rud Vasat [Torockó; TLev. 4/9. 15b]. 1806 Az 
Tekentetes Magistratus az Katanák Szárnak™ 
Kolosvárol profiantnak valo ki hozatalara ezen 
modat tanalta fel, hogy ezen meg k i v a n t a t o p r o f i a n t 
rendre, ugy mind egy rendben ezen K : So Tiszt-
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ség, más rendben a Varos hozassa ki [Torda; 
TVLt Közig. ir. 583]. - L. még ETA I, 59, 83. 

Szk î ~ magában 'ua.' 1653 : Látván a nagy 
alkalmatlanságot, feltalálám magamban, hogy ál-
tal menjek és beszéljek a törökökkel arról, hogy 
mit kellene mivelni? [ETA I, 136 NSz]. 

4. kiagyal; a scorni; ausbrüten, erklügeln. 
7776 ; csudálom hogy milyen hazugságokat tud-
nak fe (1) találni azok az Haller Kis Aszszonyok, 
bizzany nem illik Dámátol hogy oly mesterséges 
házugságokat gondolj an [GyL gr. Lázár János 
lev.]. 1814: Ezt vévén észre a' sogorom Barátosi 
Ioseff hogy üldözésbe vétetett a’ Czéh Házánál 
állapottya, hol égy, hol más akadályt talált fel, 
hogy a’ Czéhba ne mehessen kész volt az égy 
forint büntetést le tenni [Dés; DLt 56. 15 Nemes 
Dénes (42) tímár vall.]. 

5. kitalál; a inventa; erdenken/finden. 1736 
az tréfában igen gyönyörködtek asztalnál, azért 
az hol tréfás, játékos fő- vagy nemesembereket 
tudtanak, azt magokhoz hítták, asztalnál jól tar-
tották, mentől nagyobb tréfát tanáltak fel, abban 
mulatták magokat [MetTr 362]. 1804 : Nem túdom 
fel találni mi lehet az oka [Ádámos K K ; Pk 5]. 

6. talál ; a găsi (o modalitate) ; finden. 7643 
eddigien való io akaratnak keoztűnk megh ma-
radasara ennel iob eszkeozt fel nem talaltam [Gya-
lakuta MT; Bál. 1]. 

7. kb. megállapít; a stabili; feststellen. 1621 
Eo kogiiieket megh talalua(n) Tanacl.iul, Zabo 
Pal és Teóreók János, hogi hoszu Thamas vram 
maradót uolna nekiek adossa Zekerezesből az 
mint zamueueo vraim fel találtak be adot Re-
gestumba(n) . f 1 d 12 [Kv; Szám 15b/XI. 
244]. 1699: Székely István Ur(am) dolgát elé 
forgatván mi eseti légyen az Beczűletes Céh tu-
dakozván azt találta fel az B Céh es igy Bűn-
tette 3 forintal [Kv; MészCLev.]. 

8. ~ ja magát; a se descurca, a şti să se orien-
teze sich zurechtfinden. 1816 két versen kül-
döttem Deszkát ugyantsak meg irtam Hegedüs-
uénekhogy szerezen egy néhány Deszkát de látya 
fel kel találni magát az embernek [Kv IB. gr. 
Korda Anna lev.]. 

9. kb. határoz; a hotărî ; beschließen. 1680 : 
mi az koczoma(n) aszt talalok fel hog csak megh 
büntessük őt frtig [Étfva Hsz ; KaLt Apor István 

10. a inventa; erfinden. 1818 Azon esetbe, 
ha más valaki meg tudná aztot bizonyittani, 
hogy ő már ennek előtte eliez hasonló, és 
essentiájára vagyis annak Belső valóságára nézve 
attól semmit sem kűlőmbőző Machinát talált 
volna fel és készített volna, ezen másokot ki re-
kesztő privilégium azonnal eròte<lenitessék> meg, 
és ugy vétessek mind ha nemis adatot volna [Kv 
I>Lt 456]. 

feltalálás fölfedezés ; descoperire ; Entdeckung. 
1845: el szökése után Ádámoson tartot t első, 
de későre kí tudodott buvo hellyébõl is fel találása 
előtt el illantván [K ; KLev.]. 

feltalálhat 1. megtalálhat; a putea găsi; fin-
den können. 1595 : Istwan Deák az Loas Legeny 

ment fogarasik (l)ft, valami Coloswari elvezet 
Lo keresni; de ugyan ne(m) talalhatta fel Loakat 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 9 3 - 4 if j . Heltai Gáspár 
sp kezével. — aFogarasig]. 1622 ketekis ez leue-
lem latuan, az megh neuezet András Molnárt, 
es Szász Jánost valahul Ketek keozt fel talalhattia 
ez Exponens, minden helieken megh tartoztatua(n) 
teoruenire, ez dolgot teorueni szerent elis igazicza 
[Gyf; RDL I. 14 I. Bethlen István lev.]. 1639 
Mégis Fűzesen lakó Nagi Janosne Leaniat Erse-
betet bocziattia az Eccl(es)ia hitőtlen ferienek 
keresesere suis módis, es az hol fel talalhattia 
plectaltassa, alioquin Divortioma az Eccl(es)iatől 
(!) nem lezen [SzJk 46]. 1753/1781 Jósika a 
mit a kastélyban fel találhatott el vitette, minde-
neket el takarított [Algyógy H ; J H b LXXI/3. 
194]. 

2. föl/meglelhet; a afla/găsi; (auf)finden kön-
nen. 1784 ; ha pedig a' Tkts Tábla semmi 
képpen nem Segíthet, méltóztassék bennünket 
felsőbb Instantiára utasítani, hói ügyünk orvos-
lását fel tanálhassuk [Torockó; TLev. 10/4]. 

3. kieszelhet/gondolhat; a putea inventa/năs-
coci; ausklügeln, erdenken/können. 1675/1688 u. 
Ezeken kivűlis ha mi hasznomra való dolgokot 
magatolis fel talalhat mindenekre szorgalmatos 
gondgia legyen, ha mit fel talalhat azokot el kö-
vesse [Borb. I]. 1739: Excellentiatoknál Ngtók-
nal elégséges bőlcsesseg vagyon, jobb(an) fél 
tanálhattya Excelltok Ngtok miképpen lehessen 
ezen v(á)r(me)gyét könnyebiteni [H; Ks 99]. 

4. kitalálhat, rájöhet; a putea afla/inventa; 
ausfindig machen können. 1671 valamit az eö 
nägok hasznokra, javokra, meg maradásokra ki 
gondolhatok, fel találhatok, telljes tehetsegemmel 
el követni ŭgjekezem [KJ]. 1739 Exellentiatok-
nál Ngtoknal elégséges bölcsesség vagyon, jobb(an) 
fél tanálhattya Excell(entia)tok Ngtok miképpen 
lehessen ezen v(á)r(me)gyét könnyebiteni [H Ks 
99]. 1819 : fel nem találhatom minemű utón le-
hetne mind az én bánatimat oszlattatni, mind őtet 
helyre hozni [M.régen MT; Pf]. 

5. kideríthet; a putea lămuri; klarlegen können. 
1772; a 'Viz fel tojulása okátis az emiitett Commis-
sarius Vrak eléggé meg visgálták, s ex praemtssis 
rationibus mégis ismerhették, s fel találhatták, 
s ez okon is Revisiojok hibásnak nem itilhetik 
vala [Kük.; J H b LXVII/223]. 

feltalálható 1. megtalálható; a se putea găsi; 
(auf)findbar. 1846 a fennebb ki jelelt mesterem-
beri, és gyalog s szekér napszámok hogy a' 
nemes Varos piatzán feltalálhatok [Dć. ; DLt 
1541]. 

2. kb. kieszelhető ; a se putea născoci; erden-
klich. 1718 Pestis alkalmatosságával Tessék 
az Magistratusnak delegálni . expertus és kőz 
jóra intentus Eőregek kőzzűl hármat vagj négjet, 
kik is particulariter visellyenek gondot, a meg 
irt dolgokra® illendő Securitasbéli Cautioual, 
vagj még azokan kivűl fel találhatóval [Kv ; KvLt 
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1/225 gub. — * Ti. a pestises óvintézkedések végre-
hajtására], 1792 : Excellentiad ebbeli Differentiát 
az Exponens Ur, és Aszszonnyal fel talalhato 
leg jobb móddal ell igazítja [Kük. ; J H b XIX/36]. 
1800 Anno p(rae)terito 1793. igen Nagyan való 
meg pusztulásamnak Esztendejében, hogy felet-
tébb szorongattattam a Contributiom meg fize-
téséért, nem volt semmi fel található remediurn, 
melly által boldogulásomat láthattam volna [Mv; 
MvLev. Bán György kezével]. 

feltaláló értelmi szerző: autor morál; geistiger 
Urhaber. 1782/1799 ; H á t ki az ki a' Torotzkai 
Lakosokat praetendált régi usussokban hábor-
gattya, a Mlgs Familliát a végre uj j gondolatival 
informálja . . ? és hogy az a személly volna az 
efféléknek fel találó ja, 's . azoknak végben 
vitelékre indittoja [Asz; TLev. 5/16 Transm. 
324]. 1844 ennek a ' gonosz tetnek fel talaloja 
volt Vásárhellyi János [Bágyon TA; KLev. Birtsa 
Simon (23) unitus vall.]. 

feltalált inventa t ; erfunden. 1818 a nevezett 
Mechanicus az általa feltalált Machinának Mo-
deeljét, vagy tökéletes leírását és rajzolását annak 
Geometriai Scálájával edgyűtt adgya bé, a melly 
azután ezen kérdések* el dòjtésére szolgáljon [Kv; 
DLt 456. aTi. a szabadalmak]. 

feltaláltathat megta lá l ta that ; a se putea găsi; 
finden lassen können. 1624 : egy Manylla Demeter 
nevű tős és örökös bedelljei Thorda vármegye-
beli jobbágya az nemzetes és vitézlő Toroczkai 
Zsigmond Uramnak búdosóban volt . valahol 
feltaláltathatják, az ő földekre szállíthassák és 
örökösen bírhassák, mint saját örökös jobbágyo-
kat [Torockósztgyörgy; SzO VI, 76]. 

feltaláltathatlk megtalál tathat ik; a se putea 
găsi; gefunden werden können. 1655 : Varallyan® 
lakó Laposi István jelenti, hogy felesege Nagy 
Ilona az elŏttis egy néhányszor hagyta volna el 

Azért tŭ le elválást kivan. Del(iberatum) 
Ecel(esiae). Mégis hozza haza maga melle, mert 
könnyen fel talaltathatik, a mint hallatik [SzJk 
76. - a B á 1 vá nyos vár al j án (SzD)]. 

feltaláltatható fellelhető, megtalálható; care 
poate fi găsit/aflat; auffindbar. 1817 A Személly, 
és vagyon béli securítas inkább feltanáltathato 
Háromszéken, hogy nem Kövesden [Árkos Hsz/ 
Mv; Kp V 318]. 

feltaláltatik 1. megtalá l ta t ik ; a se găsi; ge-
funden werden. 1687 : azon rész joszag Divisioja 
Celebráltatása alkalmatosságával Conscribált le-
velekett, az Conventban, vagy másutt az hun fel 
tanáltatnak, megh keresgetvén, es azon levelek-
ből, volta képpen ki tanulhatni , mind az fundusok-
(na)k, mind pedigh az főldők(ne)k nevezetes hellyeit, 
es bizonyos hatari t [WH]. 1759 : Hogy azon 
el veszet lo valaholott fel talál tatott volna nem 
tudom [Bulzest H ; Ks 101]. 7772 : Minemű 

okokbol pronuncialtatatott . . ezen . Delibe-
ratum magában bővebben s jobban fel tanáltat-
nak [Kük.; J H b LXVII/233]. 

2. a se găsi; gefunden werden. 1772 a 'Tiszte-
lendő P. P. Minoriták conventjéből, gonoszul és 
Tolvajul el-lopott Arany, és ezüst M o n e t á k b ó l 
állo Summa pénz . . . Takáts Kláránál találta-
to t t fel [Kv; T J k XVIII/41]. 

3. (vkiben vmilyen tulajdonság) megvan; a 
exista/fi, a se af la; vorhanden sein. 1761 : Rettegi 
István bátyám bosszúságból perelni akar azon 
házhelyért . . . Kivált a felesége, akiben minden-
féle emberi hiba és naevus feltaláltatik, addig 
esztekélte, hogy . citaltatott Mostan pedig 
megszólított amidőn nem is gondoltam volna 
[RettE 127]. 1796 : Tek(in)t(etes) Kádár Sigmond 
Ur egy illyen declaratiot teve hogy esmerem ezen 
Huszár Ferenczet mivel mi neveltük fel, és ez egy 
ollyan Malicziozus ember hogy ebben minden rosz 
feltaláltatik [Fűzkút K ; BfR Gombos Ferenc ns 
vall.]. 

4. fölfedeztetik; a fi descoperit; erfunden wer-
den. 1795: a Kŏrdoványnak készítésére Oláh 
országbol drágán hozni szokott szkumpia hellyett 
éppen ollyan hasznos Plánta találtatván fel ezen 
Hazában, tudniülik az Etzetfa, Deákul Rhus Co-
riaria, Németül Gerber baum, oder Eszszigbaum 
[Kv; DLt]. 

feltaláltató található; care există/se af lă; vor-
findlich, was zu finden ist. 1758: Az Aranyász 
réten le menő Füzes pataka el hagyván maga 
folyomlyát, mind a Varos, mind penig a Sz(e)nt 
Györgyiek határán nagy kár t tészen, parantsa l -
tat ik azért, hogy a következendő Hétfőn jo reggel 
Helységtekb(en) fel talaltato Jobbagyai(n)k fs 
Sellerink oda ki jüni el ne mulassák. [Torockó; 
TLev. 8/6]. 1804: Inventariuma A Méltóságos 
Tresztiai Udvar Házánál fel találtató minden 
féle Mobiliáknak [Tresztia H ; K s 108]. 

féltallér ta l lérfaj ta ; un fel de ta ler ; Art Taler. 
1589 Tallérok fel tallerokal egie(te)mbe Minde-
nesteol vadnak Nro : 110 [ K v ; Inv. 1/2. 61]. 
1627 Istóknak . . . Ju to t t Eg j Egész potura 
Tallér, es Egj fel tallér, J t t e m J u t ó t negies poto-
raia haro(m), 15 potóraual Eggiut teszen f 2 

[Kv ; RDL I. 134]. 
Ęz a pénzérme azonos lehet a kurtatallér-taX [Űrre nézve 

Herepei, Adattá- III, 581-3] . - PPB1 — alighanem tévesen 
- a tetrădrŭchmf - tetradrachmum szócikkben 'fél tallér' ér-
telmezést ad. — h. még Huszár 99. 

feltalpaltat fe l fu t ta t ; a dispune să alerge (sus); 
(hin)aufrennen/laufen lassen. 1766: hallám ugy 
Szilágyi Sámueltőlis, hogy Datzót fel talpaltattya 
Torjára [Sszgy; HSzjP] . 

feltámad 1. fellázad vki e l len; a se revolta; 
sich empören. 1562: 1562 esztendőben nyári 
időben a székelyek mind fel támadának ilyen szín 
a la t t : hogy ők az i f jú János királyhoz mennének 
az ŏ szabadságoknak megnyeréséért. Meít a király 
sok rendbéli szabadságokat ve t te vala el az ő 
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gyakorta való feltámadásokért [ETA I, 18 BS]. 
1599 : az székelység kegyetlenkedett, sőt még 
az laksági parasztság is feltámadott vala földes-
mára ilyen nagy rettenetes rémülés-romlás 
forog vala az országban [BTN 45]. 
^ 2. ~ vki ellen a. felkel vki ellen ; a se răscula ; 

sich erheben. 1653 Egykor kezdők hallani hogy 
oda ki Bocskai István feltámadott a német ellen 
ETA I, 94 NSz]. 1765 A Szóiga Birák ő Kgylmek 
; • • nem értven . . . az Jobbágyok Szólgálattya 
iránt kiadott Királlyi Determinatiot, olly formán 
vitték véghez az publicatíót, hogy a Parasztság 
az ő földes Ura ellen fel támodni, és azzal ellen-
kezni nagy Lábat vett légyen [Kóród K K ; Ks 
18. Cl. 7]. 1796 : a Torotzkai Lakosoknak . . . 
meg porontsoltatott hogy soha Földes Uraik ellen 
fel ne támadgyanak [Mv; TLev. 5/16. 95 Transm. 
tábl.]. — b, megtámad vkit, nekitámad vkinek; 
a ataca pe cineva; jn angreifen. 1765 Varga 
György fel nem támadott eo kgylme* ellen, 
hanem . . . Egy kis ujjomnyi ostorményfa páczikó 
lévén a kezébenn maga előtt hadarázván azzal 
hogy Szabaszlai István Uram beléje ne mehessen, 
az maga haza felé hatra mind (!) egy 20, 22 lépés-
uire ment, sokat is protestált illyen formánb 

[Szépkenyerűsztmárton SzD; i.h.12. - aTi. a 
szb. bKöv. a nyil.]. — c. szembefordul/száll vki-
vel; a se împotrivi cuiva; sich entgegenstellen/ 
^idersetzen. 1669 : Ha valaki az Hadnagy elle(n) 
vakmerőkeppen fel tamadna bőcstelenségel illetne 
• • • Toties quoties f. 6 exequaltathasson [Dés; 
Jk 4b]. 1770 : a rab hirtelen által szőkék a kerten ; 
azonban utánna fel bódulván a Falu, Ádám, és 
a más két tzigány a falu ellen szabaditásaért fel 
tamodanak, de a Falu gyŏzedelmét vévén rajtok 
viszszá hozták [Mezőpagocsa MT; SzentkGy]. — 

még SzO VI, 194. 
3. rátámad; a se năpusti asupra cuiva; jn 

angreifen, über jn herfallén. 1637 : az Cziganiok 
fel tamadnak hajtó fakkal fejszekkel, botokkal 
[Mv; MvLt 291. 108a]. 1670/1740 : Birora vagy 
Eskűttekre zálaglásért valaki fel támad. Végezék 
aztis hogyha . . . valaki megesnék, és a Biro vagy 
Eskŭttek meg akarnák zálagolni, és fegyvert 
vagy pálczát fogna hozzájok hozza ütne a 
Birohoz vagy Esküt Emberekhez, az olyan Em-
bert három forintra büntessék meg [Homoród-
sztpál U ; WLt]. 1750 : Lázár Nikola Lázár 
Juon fia támadának fel az Ujbarestiekre doron-
gokkal vervén őkőt [Ribice H ; Ks 101]. 1786 : 
Tot István, felis támadatt az Fogadosra hogj 
meg verje én osztán magam ugj választóm el 
őket [Hidvég MT; GyL. Király János (40) taxás 
vall.]. 1809 : mikor elfogattatott László György-
nek a kést a’ hasába ütötte és azokra a' kik el 
fogták fel támadott [UszLt ComGub. 1668-9]. 

4. ellene ~ vkinek ellene szegül vkinek; a se 
opune cuiva; sich widersetzen. 1784 : Biro Mihálly 
• •. a Fenyedi uj Hidnak fel állittására egy szál 
hidfát le nem akart vinni, hanem ellenem fel tá-
madott illetlenül motskolodott [Zetelaka U; 
UszLt XII . 89]. 

5. ~ vki mellett/mellé a. felkel (felkelésben 
vesz részt) ; a se răscula; aufstehen, sich erheben. 
1600 : Az kegtek lewelet megh adok, kegteől 
igen io newen veöttwk hogy az orszagh mellet 
kezek fel tamadni [Torda; DLt 264]. — b. vki 
mellé áll; a se alătura cuiva; auf js Seite treten. 
1613 Az kikkel pedig nem birhatnanak es rea-
iok tamadnanak. Hadgyúk es seriò paranczollyuk 
is kegyelmeteknek, hogy harmiczadosunk, 
és szolgai mellet . . . tartozzék fel tamadni, és 
azokat az Embereket meg fogúan Zazlonk ala 
be vinni, kiket törueny szerent meg biintesse(n) 
[Kv; PLPr 36 fej.]. 1752 ő Kglme irtóztató 
káromkodással kezde káromlani, s Tolvajozotis 
s reám jöve Puskát fogván hogj meg-lŏljŏn; de 
nékem is jelen lévén ott Attyamfiai, s a ' Fiaim 
azok fel tamadanak mellettem [Abosfva K K ; 
Ks 8. XXIX. 29]. 1777 : a' Feleségem, a' 
nálam lévő pénztis el vette mellyért vélle egybe 
háborodván az Ik mint Atyafiai mellete fői ta-
madtának, engem anyira vertenek, hogy holtom 
napjáig épp ember nem lészek [H; Ks 114 Vegyes 
ir.]. - L. még RSzF 151-2 . 

6. oltalmára ~ védelmére kel; a veni în apărarea 
cuiva; jn in Schutz nehmen. 1770 igyekezem a 
Czigánynak az Udvarba való bé vitelin, de hir-
telen más két Cziganyok az burjánból ki szökdös-
vén, oltalmára fel támadánok [Mezőpagocsa TA; 
SzentkGy]. 

7. feltűnik/tünedezik; a se ivi; auftauchen. 
1596 : Biro vram kwldi Zabo martont 4 louon 
zekeren, . . . mierthog' valami latrok tamattanak 
fel, es hogi azokat megh fogiaka [Kv Szám. 
6/XXIX. 26 Bachi Tamás sp kezével. aA da-
rabontok] . 

8. vall a învia; auferstehen. 1598/1635 Hala-
lomnak penigh ideje el jeuen mindeneknek eleotte, 
az lelkemet az eleo Istennek ajanlom, testemett 
penigh az földnek gyomrába tetetni hagio(m), 
kit hizekis feltámadni az Jesus Christusnak el 
jouetelekor [Mv; MvLt APol. I. 68]. 

feltámadás I . fellázadás/kelés; răscoală; Auf-
stand. 1562: 1562 esztendőben nyári időben a 
székelyek mind feltámadának ilyen szín alat t : 
hogy ők az ifjú Jánosa királyhoz mennének az ő 
szabadságoknak megnyeréséért. Mert a király 
sok rendbéli szabadságokat vette vala el az ő 
gyakorta való feltámadásokért [ETA I, 1820. — 
aJános Zsigmond]. 1573 k. Az zekelek feli Ta-
madasakor hagiot volt eo Nála chiaky Milial 
kwpakat es Eotthwen egy gira Ezwsteot egi 
Ladaban [Kv; TJk III/3. 106b]. 

2. felbolydulás ; tulburare ; Aufruhr. 1755 Mel-
lyik kŏzűllők causálta â fel támadást, és vereke-
dést ? [H; Ks 112 Vegyes ir.]. 

3. megtámadás; atacare; Angriff. 1796: mikor 
az Exponens Ur élete Párjának a kérdett fel tá-
modása esett éppen a Mag vetőből jö t tem [Gyula 
K ; RLt Lupuj Zaharia (56) vincellér vall.]. 

4. rátámadás; atacare; An/Herfallen. 1757 
Miféle erkŏltsű Embernek tudja a Tanú . . . 
Pakular Vaszilyt . . . , halattaé világoson valami 
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tolvajkadását, etzakai olalkodását, valamelj liáz-
(na)k fel véreset avagj valakire valo fel támadásat ? 
[Kük.; Ks 8. XXV. 14 vk]. 

Î5. vall înviere ; Auferstehung. 1624 : Ezüst Mar-
ii abol Ju to t t Andorkonak Az Attia, Andorko-
íiak ada Io Akarattiabol Egi Ontes monettat, 
kin az Ch(rist)us fel tamadasa, es az Jonas his-
toriaia vagio(n) [Kv; RDL I, 123]. 1655 adgyon 
az Isten boldoghsagos fel tamodast [Kv; AsztCJk 
87b]. 1770 Adjon az Úristen neki boldog feltá-
madást ! [Ret tE 70]. L. még. i.h. 108, 118, 
222, 246, 388. 

feltámadott vall înviat ; auferstanden. 1640 
Az ditsöseges diadalommal fel tamadot Ur Jézus 
Christusnak kazdag áldását kivanom kegd (ne) k 
kedvesivei eggyŭ t [KJ] . 

fcltámadozik fellábadozik; a se însănătoşi/vin-
deca; nach und nach genesen. 1714 az en fiam 
beteg volt annak Előte akor tamadazat vala fel 
az betegségből [Kűs Denk a ; BK sub nro 261 
Raduly Szimuly (80) jb vall. — aKisdenk H]. 

feltámaszt I . felállít; a propti ; aufstellen. 1763 
a' Kamaráb(an) lát tam három vagy négy 
sák Gabonát fel támosztva [Gálfva K K ; Mk V 
VTI/1. 31 Pataki Mihály (38) jb vall.]. 

2. fellá/.aszt; a răzvrăti ; aufrühren. 1778 ă 
Birák közzülünk nemellyeket, Birákságra vágyo-
dokat el tsabitván az eo Felsége szentséges 
Rendelése, és a Tkts Tábla Resolutioja ellen, 
feltámasztották helységünk(ne)k utolsó romlására 
s pusztulására [Torockó; TLev. 14/3]. 

feltámasztat megtámasztat ; a dispune să fie 
propti t ; (auf)stützen lassen. 1825: A' Szeltsova 
patakján lévő Hidnak alsó Talp fajai (!) hogy 
fel nyilait ássam, fel támosztassam szükséges 3. 
darab 2. nemet ŏlös fa [Dés; DLt 1037]. 

feltámasztatik megtámogattat ik; a fi propt i t ; 
gestützt werden. 1679 I t t az elseő háznál az 
kerites az a vár felól tsak fel támasztatott ez 
nyáron epitessek meg [Dés; J k 39b]. 

feltámbájoskodik felépül/lábad; a se vindeca/ 
reface; gesund werden, genesen. 1847 két hetet 
egességesen a’ többit betegen töltötte betegségé-
ből fel tambajoskodván engemet ujbol 
fel kereset [Dés; DLt 896]. 

feltámbálódik 1. feltápászkodik; a se ridica 
anevoios; sich mühsam erheben. 1645 : Az fogoly 

azt doceallya hogy Borbély Peter ü t te t te 
el à legeiit es tapot ta t ta , s à mint fel ta(m)balo-
dot à legénj az Angyalosi Istuanne hazahoz futa-
niodua(n) Borbély Peter ugy üteotte egy 
Teoreok Baltaual hogy be eset az aiton [Kv; T J k 
VIII/4. 19]. 1808 a ' földre bukván ot tan kemé-
nyen verte rugdosta, ugyan tsak midőn nagy 
nehezen a ' főidről fel támbálódott és Haza indult 
vólna, újra a ' p i tvarba megint egybe rugdosta 
í Dés ; DLt 162]. 

2. felépül/lábad; a se vindeca/reface; sich er-
holen, genesen. 1754 : A. Ujbár Ursz exponállya 
. . . az Feleségem, midőn estve hazafe lé jött 
volna, iffiab Matyé Juon Raphüa nevű Leánya 
Testver Etcsével Ilonával . . . az Falu közönséges 
utczáján rá ja rohanván, lovárol le húzták, s ver-
ték, tagolták, meg véresitették . . . , azután mégis 
Isten K(e)g(ye)lmébŏl 6. héti betegsége utan va-
lamenyire fel tambálodott [Újbárest H ; Ks 62/3 J-
1838/1845: Támbdlôdik és tdmbáskodik (*«•)' 
felócsódik, lábbadoz ájulat- vagy b e t e g s é g b ő l 

[MNyTK 107]. - L. még R e t t E 2 4 8 - 9 . 

feltámbáskodik 1. feltápászkodik; a se ridica 
anevoios; sich mühsam erheben. 1796 
többnire ágyban fekvő-beteg, ha néha néha fe “ 
támbászkodikis, egyebet tellyességgel nem 
het, hanem az innetsŏ malomig le-tzibekel, 
ot t egy két óráig mulat [Gernyeszeg MT; 
Málnási László ref. főkonz. pap gr. Teleki J fc* 1 ' 
hez]. 1822 : az u tán én feltámbáskodván 
az hajamba Szökőt tépet t Hurtzolt mind addig 
mig mások a kezéből ki szabaditattak [K; lEU^J' 

2. felépül/lábad a se vindeca/reface; gesundeö. 
sich erholen. 1768 : tudom, hogy minek utáö®a 

fel támbáskodott akkor betegségéből Ádás Ják°ü; 
'a Felesége Lunkoján Rebeka meg verte [VaJT 
brád H ; Ks 81. 57/17 Adás Adám (45) jb vall-J; 
1817: Aniska is fel támbáskodik [Kv; JHbCs Cstfi 
Rózalia lev. férjéhez, Jósika Jánoshoz]. 181*' 
Nagy betegségből támbáskot tam fel [A.szov^ 
K ; KLev. Andréjka Iliszia (42) vall.]. 1 8 3 9 1 1 
836a volt Choleraba magam kettzer szenvedvén 
mikor fel tambáskodtam aposom két fiaival [lJ 
8 nap alatt el holtak, ezek mellet is kellet 
nom [Kv; MészCLev.]. 1838-1845: Támbal0' 
dik és támbáskodik (fel-), felócsódik, lábbadoz áju-
lat- vagy betegségből [MNyTK 107]. 

A fennebb beiktatott három címszóhoz a szerk. a köv. meg-
jegyzést fűzi: Már a Vadr. 513 idézi a székelységből eZ.e* 
az adalékokat: Tátnbálódik, támbáskodik 'kapaszkodik, 
felálljou, vagy nehezen tesz vmi f . „Feltámbáskodott a 
Nagy valószínűséggel innen kerülhetett be ilyen jel-sel ia » 
már CzF-ba. A MTsz Erdélyből és éppen Kszegrõl, Kv-róJ ® * 
Hsz-ról is adatolja a (feljtdmbdskodikjtámbásskodik 1. J?JJT 
pászkodik'; 2. 'súlyos betegségéből fölkel' igét és szócsafâaj" • 
A SzamSz-ban a feltámbálódik ige 'felépül/lábad' jel-selken" 
szócikkek közé. A fennebb elsőként besorolt dési forráBDO1 ^ 
jegyzett feltámbájoskodik alakot azonban a szerk. törtéaeu 
tájszótárainkban nem leli. 

feltámogat fel támaszt; a propti ; aufstützefl/ 
richten. 1600: Az mely ker t i t Zolia Lukachna* 
Bagynakft, wgyan azon Bagyakb le wagtak wo -
az teörweny megh zabaditot ta Zolia Lukach^ 
hogy teörweny wege zakattaigh fel tamogas 
es biria [UszT 15/2 10. - a~bOlv. b á g y ^ ^ ' 
bágyiak; Bágy U]. 

feltáncol eltáncol; a cheltui cu dansul; ver-
tanzen. 1720: az Szegeny Benkŏ Mihály fiai olíy^ 
fertelmes undok tekozlo eletre adtak magoka^ 
hogj az mit az Attyok keresett, azt e s z t e n d ő r e 
fel sipolák, fel tanzolak . . . Szomot nem fogadja^ 
boszumra isznak tanzolnak [Ap. 1 G i d ó f a l v i txa-
bor lev.]. 
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leltapaszt 1. a lipi cu lu t ; wellern. 1592: az 
Istállót megh tapaztat tam Tot Georgi 13. zeker 
agiagot hozot fizettem f 1 d 30 4 Ember vizet 

poliwat hordot rea, és azon nap felis tapasztottak 
benne f 0 d 48. [Kv; Szám. 5/XIV. 1 5 8 - 9 Éppel 
Péter s p kezével]. 

2. betapaszt; a as tupa; verschmieren/stopfen. 
^80 : (A ház) Fáb(a) foglalt ket öveges ablaka, 
egyike ket nyilassu, massik fel tapasztva [A.po-
mmbák F ; ÁLt Inv. 24]. 

feltapasztás lipire/lipitul cu lu t ; Wellern. 1590 
Az keozepseó selljer hazra az mitli keölteöttem, 
hozattam egi Zeker agiagoth fi, — d. 14 Nio-
masatol es fel tapasztasatol a t tam fi. — d. 50 
K v ; Szám. 4 /XIX. 18]. 

feltapod megtapos; a călca; durchtreten. 1840 : 
vágynak más rendbéli Haramiáskodó Katonasá-
gok, bé hordott Csűröm kŏ rúl lévő kevés Gabo-
nátskámat 's Csűröm földjét ú j ra készek fel-
tapodni [Dés; DLt 935]. 

foltarisnyáz útravalóval/eleséggel ellát, feltarisz-
nyál; a aproviziona cu merindă; mit Mundvorrat/ 
Proviant versehen. 1831: osztán a testvérét 
feltaricnyázá [Angyalos Hsz ; HSz jP Besenyei Ta-
tuJ Jozsefné Fazekas Éva (72) ref. vall.]. 

feltart 1. (fölemelve) magasban t a r t ; a ţine 
sus; hochhalten. 1603 Varady Chizar András 
vallia Dobos Jakab fegiweret ky wonwan 
all vala az Borbély Imreh ablaka alat, ket vyat 
ţarüa vala fel veresen [Kv; T J k VI/1. 707]. 
'636: eligh tálálá fel tar tani az gyertyiat, es 
mingyárást fel gyuládát [Mv; MvLt 291. 62b]. 

2. fenntart; a întreţine; instand haltén. 1800: 
Minthogy a' Kelentzeiek és a’ Kŏdiek Utat tar-
tanak fel a' szorossan, tudom azt, hogy a ' Kŏdiek 
?' magok Határokon tsinálják a’ Kelentzeiek 
ismét a' magok Hátárokonn [Benedekfva Sz; 
BfR II. 58/21 Csirsz Von (60) col. vall. Vérvőlgyi 
Bányai János kezével]. 1812: Vassal szeg és 
"^apotzkáknak való s más apróbb szerű fa Eszkö-
zökkel az árendások magok erejeken tartoznak 
fel tartani a Malmokat [Oroszfalu MT; Born. 
G- IX. 5]. 

Szk: pretenziójdt ~ja követelését fenntart ja/ 
érvényesíti. 1776 az Ik ő Kegyelmek tulajdon 
tilalmas Makkas erdejéből eŏ Excell(enti)ajának, 
s az Udvar által oda fogadott (salva venia) Ser-
téseit béhajtották . . , azért ha azokban is valami 
kár tőrtént az arról való praetensioját fel ta r t ja 
az A [H; Ks LIX/13]. 

3. megtart; a păs t ra ; behalten. 1602 En 
égikor meg mo(n)da(m) Balas matçnenak s mon-
da(m) hogy nem elegh rah hogy most fel tarchia 
az eórekseget, de ez vtan meg valtya ha elegh 
|eze(n) rah [UszT 16/72 Joannes Jakab de Bika-
miwa jb vall.] | monda égikor az Actor, Antal 
^eorgjnek, Koma Vegietek megh az olah András 
hazat . mert ty vattok keozelb walo werek 
hosza, ha fel ne(m) tartiatok en fel tartom, megh 

kylde ozto(n) az pénzt teòllúnk Lukacz Balassal 
[i.h. Georgius Mihalj de Bikafalúa judex jur. 
vall.]. 

4. felemel; a ridica; erhaben. 1843 Egyszer 
álmomba valami Sohogást vészek észre, mire 
fejem fel tar tván látom előttem allani Val Bottyán 
Mihállyt [Bágyon TA; KLev. Vintzellér Simon 
(70) disunitus vall.]. 

5. e l tar t ; a întreţine; (unt)erhalten. 1568 Ca-
terína C(on)sor(s) Pauli Zeoch . fassa e(st), 
Ezt tudom hogy az gyerméketh eleg Bwsagbol 
Tartotta fel, es Jgaz eleg Baya volt vele, de en 
azt Ne(m) tudom hogy ha Jgen (!) fogattae ez 
tar tas t vag ne(m), ez (!) tudom hogy napzamal 
tar tot ta fel [Kv; T J k I I I / l . 175]. 1569)1571 
engemis az en megh holt vram Tartot t fel az en 
zolgalatomat Megh tekintwen, Jo akarattyabol 
Ew N a : biza ream az Swki tizteot [Dés/Zekely-
vásarhelya ; SLt XY. 24. - aMv]. 1592 Tliudom 
hogy ez Thamast Az eoclieuel eggytt Barrabas 
Lukacz tar tot ta fel [UszT]. 1638: (A leány) apia-
nak s annianak hit ta akkor selie Mihaliekat: mint 
hogj eök tar tot tak volt fel [Mv MvLt 291. 124b]. 
7696 azt az Pistát Fogarasbol kŭ l te be Cserei 
János ura(m), Simont Nagj Aj tarol, mint egy 4. 
Esztendős korban, ugy tartak fel okét az eo kgk 
Uduarab(an) [Rákos Cs; Eszt-Mk]. 1700 László 
Istuan Uram praedecessora tar tuan fel Kicsinsege-
tol fogua, egy Bonka Kata neuű léánt [Alfalu Cs ; 
LLt Fasc. 157]. 1747 edj Adám nevű fa t t ju 
Gyermek az eotsem tar tá feli, midőn pedig 
feli nevekedvén meg házasadék az Lakadalmát 
is az eotsém tsinálá meg [Héderfája K K ; BfR 
VI. 125/7 Mart. Szabó (90) jb vall.]. L. még 
Ret tE 286. 

6. ellát; a avea grijă de ; versehen. 1711 
Balasi Boldisár állattja hogj mikor a Fiának 
kisebb Balasi Boldisarnak lakadalmat csinált, 
az menje Paniti Kata kérette hogj az eo részere 
való vendegetis ( : mivel szegeny s ne(m) csinálhat 
külön lakadalmat:) tartsa fel edgyűtt az magok 
vendegekkel, es az bornak, sernek, része szerént 
megh adgja az árrát. E. contra az Menye tagadgja 
[Kissolymos U ; BLev.]. 

7. vminek költségeit viseli; a suporta cheltuie-
lile; (die) Kosten tragen. 1717 Todor Bürge 
ã Vass Pal Uram jobbágya volt s Vass Pál 
Uram keze alatt házasodek még is Serrel, búzával 
es egyeb kivantato kőlcsegel eő kegyelme tart a 
fél a lakadalmat [Martonos Hsz; Bet. 7 Kosztan-
tin Timár (35) jb vall.]. 1771 : egj Cigány Legénj-
nek Lakadalmát tar tot ta fel Kereső Sámuel 
ur(ain) [Msz; Bál. 87]. 1823 Nagy Péterné 
Léányát nem más hanem Csernátoni Sámuel 
csinálta, s mikor meg keresztelték a gyermeket 
ollyan t ractát adott mind a kinek ha t ökre van, 
mivel Csernátoni Sámuel tar tot ta fel a keresztelött 
alattomba [Radnótfája MT; TLt Praes. if. 65/ 
827-hez]. 

feltartás ellátás/tartás; întreţinere, ţ inere ; Un-
terhalt. 1692/1792 : kénte lení te t tem Etzken* And-
rás Bátyámtól, mint Vér Atyánkfiátol kérni 200 
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~ két száz Magyarforintokat Házamnak fel 
tartására [BLev. Transs. 16]. 1765 : Vingárdon 
minden másadik Holnapban celebráltatvan Mili-
tj.ris Cotnputusok, azoknak fel tartására vagy két 
t y u k j t vittünk [O.girbó A F ; Eszt-Mk Vall. 309]. 

feltartat e l tar t ; a întreţine ; unterhalten. 7735 
En tudom hogy Szőcs György az őreg Mihálcz 
Mihály Ur(am) jószágán lakék, akkor Pinkának 
is hitták két fiát is ismertem Mihálcz Mihály Uram-
nál laktomban kiket Mihálcz Jstván Uram tartata 
fel Jánost és Mihókot [Altorja Hsz; Borb. I 
László Jstván (40) pp vall.]. 

feltartatik el tartat ik; a fi întreţinut; unter-
halten werden. 1718 a sokszor emiitett Gyermek 
egy Kata nevü Kurváé lett volna, kitis innét 
Kolosvarrul csaptak ki es adta volna ollyan re-
menség fejeb(en) hogy Úrfi Számb(an) tartassék 
fel [Kv; Told. 2]š 

[eltarthat. Csak e szk-ban; numai în această 
construcţie; nur in dieser Wortkonstruktion: ~ja 
az éhét szánthat ; a putea ara; pflügen können. 
1706 az mult őszei Tisztartaja Jakab György 
azon borozd^lás által el jedzétt földben imitt 
ainott az piisztássán az hol fél tarthattak az ekét 
mint egy bortia álni földet fél szeget vala [Ára-
patak Hsz; Eszt-Mk]. 

feltaszít 1. fellök; a răsturna/doborî; umstoßen. 
1632 az szwretkor Cziszmazia Istuan az szeoleiet 
az Fazakas Simonne mezgeien hordgia vala ala 

eleibe alla es szída mondua(n) bestie 
kurua fi ageb miért hordod ith ala az szeoleot, de 
Czizmizia Istuannis vizza szítta bestie kurua fi 
szülének es taszigaltak egymást az azzoni fel 
taszitotta [MvLt 290. 109j'. 

2. bs/felront; a intra cu forţa; (hin)einstürzen. 
1573 latwan az ázzon az liarcerokat az hazba 
fwuimik kezd Ereoszen feddeny zitkozodny az 
zob.i aytaiat Be zegezy, az harcerok kérik hogi 
meg Nissa mert fely Tazitiak [Kv; TJk III/3. 
3 0 3 - 4 ] . 

3. felnyom; a îtnpinge sus; liinaufdrücken, 
aufstauen. 1723 : az Deesi gattol fogvan annyira 
taszittya fel az vizet az gát hogy meg azon felyűl 
is az hol az kis Szamos az nagy Szamosb(a) sza-
kad ne%m esmerszik fojása, az nagy SzamDsnak 
[Szentbenedek SzD ; Ks 25. IV. 6 Sám. Szaniszlai 
de Bálványos Varallya iud. nobilium kezével]. 

feltaszított felduzzasztott; stăvilit; aufgestaut. 
1772 : ininden 'Gát taszittja víszsza a' vizet, e' 
tagadhatatlan, de nem minden fel taszított viz 
okoz kárt mingyart [Kük.; J H b LXVII/245]. 

feltasžító-vas reteszfaj ta; un fel de încuietoare/ 
zăvor; Art Riegel. 1785 az ajtók a rajtok 
lévő Frantzia Zárokkal, kóltsokkal, meg onazott 
sarkokkal, fordittókkal, bé rántó, és fel taszító 
vasakkal edgyűtt jo, és ép állapotban talál-
tatnak* [Šzatnosfva K ; Born. XXIXb/20 Komis 
Krisztina* côUscr. 13]. 

feltaszító-zár reteszfajta; un fel de încuietoa re / 
zăvor ; Art Riegel. 1813 : egy két felé nyiló egészen 
béllett Téli fenyő fa Deszka aj tó Fordíttó nélkűlt 
készült jo borított frantzia zárjával, és kultsával 
s le és fel taszitto zárjával [Koronka MT; Told. 
18]. 1849 : Vagyon égy veres festekű más almá-
rium két felé nyíllo ajtókkal zár nélkül vagyon 
benne égy fel toszíto zár [Somkerék SzD; Ks 73/ 
55]. 

feltát ki tát; a deschide; aufsperren, öffnen. 
1736 (A fejedelem*) órákot igazgatott. Sok óra 
volt az házában: az többi között egy az a s z t a l á n 

állott, mint egy bojtos kicsin kutyácska, mikor 
ütni kellett, megmozdult az asztalon valahány 
óra volt, annyiszor az száját feltátotta s a n n y j t 

ugatott, mintha valóságos kutya lett volna [MetTr 
337. - aI. Apafi Mihály szenvedélyes óragyûj tõ 

volt]. 

feltáttat k i tá t ta t ; a face să deschidă; aufsper-
ren/öffnen lassen. 1768 enis elmentem a Pappal 

és láttam Boka Mitrut az agyban holt szambán 
fekűnni nem ügyelt senkire az kenetet is az PaP*?* 
el nem vette hanem mások tá ta t ták fel a száját 
s ugy tettek a szájáb(a) [Kiskáján SzD; 
Boka Togyer (32) jb vall.]. 

félte. Csak szr- és hr-os alakban; numai & 
forme cu sufixe personale şi adverbiale; nur 10 

Form mit Personal- und Adverbíalendung: 
-Lben félelmében, vmitől félve; de f r i c ă / t e a m ä . 

in seiner/ihrer Angst. 1570 : Frusina Myhal SteO" 
gel (így I) hytthy zerent vallya, hogy twgia Myk° 
az Gergely new legen ely zaladot volt Gy^ly 
Mihal hazatwl . . . , Es harmad Napigh lakot nftla 

hogy nem Mert felesegehezis Menny feltebe 
meg keresik [Kv; T J k III /2 . 164]. 7 5 8 8 / 1 ^ ' 
Chyan Benedek feleól theòt Theòrwentß 
Tholdi János altal, Jgy hogy chyan Benedek meg? 
e s k e w g y e k i g y e ó m a g a h , h a E z e n J s t e n t e ó l waio 
filtiben megy meer eskenny, Tehát Marthon vram 
Chian Benedeknek dyan marad, Az m e l t a t l a 1 1 

keressessert, Ha penig Istenteòl walo filtib®* 
megy nem eskennek Az chyan Benedek, hogy A 

eó haza feóldere nem ment t wolna, hat Az Jspanna* 
egy forinthon marad [Somlyó Sz; WLt]. \ 5 9 6 . 
paztoromoth k j mind az falúnak b o r d o c z f a l ú a n a 

zegödöth chiorda paztorúnk volt kinek Tott 
János wala neúe, meg feniegette s meg is z i d o g a t t a 

., mely feniegetesteöl walo felteben az falu chioţ 
daiat el hat ta s az enymetis azúal Eggywth [VsZ 

11/70]. 1607 az mit mondottis felteben M o n d o t t a 

[Mv; MvLt 290. 7b]. 1614 Sellye András pe"-
pix Sellye Ferencz Veres drabantak léuén Tho 
Mihalytol való feltekben Vasarhelre mentek lakny 
[Mezőmadaras MT; UBetli. 10]. 1698: E s k u d -

gyek meg Sombori Szűcs Ferencz Felesegestiil. 
ha penig Jstentűl való felteb(en) meg nem mér 
eskűnni azon tizenhárom forintot fizesse me£ 
[Dés; Jk II. 274]. 1749 Az J ezen gyükosságf 
tol való féltéb(en) akkor elabalt, s mind eddig 
méltó büntetését kerülte [Torda; TJk III. 257]-
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1765 : én is félytemben meg indulék eŏ kglmivel 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 10, 
16]. 7823 Csernátoni Sámuel azonnal né-
kem szökött tsákánnyával s azt mondotta, tsak 
^gygyet kiálts mindgyárt főbe ütlök abbéli 
féltembe a minapig senkinek nem is mondottam 
[Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65/1827-hez 
Szőts Anikó vall.]. 1844 : En Béres lévén a Mlgs 
Czobel Udvarba, akkoris hozzám jött Kis János 
és erőltetett, hogy lopjam el az Eke vasakat — 
éu felvén tőlle, féltembe el mentem, az Eke vasakat 
kivettem Czimer Vasastol edgytitt s nékie által 
adtam [Bágyon TA; KLev. Vásárliellyi János 
(24) vall.]. L. még EHA I, 115. 

b. -Lből 'ua; idem'. 1765 Béresnek azon 
legény tsak azon féltibŏl állott, hogy kato-
nának ne vigyék [Szépkenyerűsztmárton SzD; 
Eszt-Mk Vall. 26/. 

c. ^Lért 'ua; idem' 1801 Nemes Burzo Ind-
rej megkergette . . . most nevezett Tisztet s nem 
tudom, hogy féltiért é a Néhai akkori Tiszt, 
vagy pedig egyébért szakasztotta Végit azon 
IJrocessusnak mind ez mái napig [F.szőcs SzD ; 
TKI Nobilis Burzo Győrgyitza (55) vall.]. 

Szk: abbeli -Lért attól való félelmében, (attól) 
félve. 1765 abbéli féltekért Colorálták magokat 
I<ûnitaneusoknak, hogy Executiot ne szenved-
gyenek [Aranykút K ; Ks]. 

leltehet feltételezhet; a putea presupune; an-
uehmen können. 1820 azt fel sem tehetem, hogy 
az A. Ilosván® lakó Régiusok . nekem is Zálo-
gos Contractust irtanak volna [BSz; SLt évr. — 
•SzD]. 

feltehető lehetséges; posibil; annehmbar, mög-
Uch. 1836 a' tsépîők fel tehető dugatsbeli, 's 
?2 óváron keresztül kasul járok pipázásaiktol 
^ m i n d e n pillanatban lehet tartani [Dés; DLt 

felteker 1. felhúz; a trage (sus); aufziehen/ 
spannen. 1626 az Tiztartot az Mezes Leorincz 
kapuianal talalam az puskát fel tekere, es az uizen 
által mene [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Gergelj Deák 
vall.]. 1630 az szolgája fu t vala puskatis fel 
tekere hogj az kertreöl kerül s az Ablakonís 
be leö reajok az Eötueöseökre, mert megh hal az 
vraert [Mv; MvLt 290. 204a]. 1745: Csimponjer 
I>avid meg allot, es puskáját fel tekerve pofája-
hoz fogván, Protestált mind Isten, mind emberek 
élőt, hogy réá ne mennjenek ſKersec H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1776 : A szegény ó rá s Sámuel is meg-
holt Azzal dicsekedett, hogy olyan órát csinál 
melyet esztendőben egyszer kelljen feltekerni 
[RettE 372]. - L. még MetTr 372. 

2. felvon; a ridica; hoch/emporziehen. 1681 
Vajda Hunyad vára Vár hfdgya . . . Ezen 
hid felső vége felé . vagyon egi csiga, melj 
talp fan, es fa oszlopokon áll Ezen szoktak 
az malombol ă Proventust fel tekerni, Tekervenyes 
szemből állo hoszzu láncz ra j ta [Vh; VhU 502, 
507]. 

3. fel/behajt; a incasa/percepe; erheben, ein-
treiben. 1742 : égy pénzt sem adtak . . . ä két 
Ispányok, sött három forint ház bért minden 
esztendőben fel tekertek rajtunk [Kv; Aggm. 
C. 12]. 

feltekercdés (fölfelé) gomolygás; învolburare ; 
Aufballung. 1762 : láttatott két helyen az A. szé-
na fŭvib(en) az hegyek felett, vastag fekete fús-
torek (!) fel tekeredise [Torda; T J k V. 108]. 

feltekercdik felkanyarodik/tekergőzik; a coti 
în sus; sich hinaufschlängeln. 1736: A Kementze 
megett le follyo patak mivel fel tekeredik majd 
az árok főig, ezen kaszáló ismét mind az Arok fő 
felől visszá tér az Verő fény oldalnak [Mikefva 
K K ; EHA]. 

feltekerő felvonó; elevátor; Aufzug, Winde. 
1597 Veottem az zen vtza (l) kis Aitohoz egj 
lab fat mellien á hidnak fel tekereoie iar f d 
17 Attam az Achinak hogy meg faragta es oda 
chinalta f - d 15 [Kv; Szám. 7/XII. 13 Filsticli 
Lőrinc sp kezével]. 1600 Veottem kett liozzw 
keotelet az Silip fel tekereoienek d 32 [Kv i.h. 
9/VIII. 10]. 

feltekerő-kerék (óra)felhúzó kerék; roată de 
întors ceasul; Aufziehrad. 1585 Lakatos Mattias-
nak hogy az ora fel tekereo kereky fogoia china-
lassatol, . . . mindenestül attúnk neky f. 2. d. 
50 [Kv Szám. 3/XIX. 37]. 

feltekert 1. ? felgöngyölített; înfăşurat, făcut 
sul; aufgewickelt. 1790 Egy darab fel tekert 
avatég borítás és Sodrás [Mv MvLev. Kis Fe-
renc ács hagy. 3]. 

2. felhúzott; cu închizătorul t ras ; aufgezogen/ 
gespannt. 1635 Continualni akarjuk vala Exe-
cutionkat de Geöreogh Janos Felfalui . . . Euagj-
nato gladio az kapu eleòt eleŏnkben alua(n) Re-
pellala . . . latua(n) hogy feltekert puvskakkal 
lancziakkal fegjueres kezzel sokan drabantok 
kereztwl állottak . ez okon illien hr.tnlmas 
repulsiora meg kelle allanunk [Szászrégen ; VLt 
17/1603]. 1745: Csimponjer Dávid ! ki jőt 
az útzára, fel tekert puskával kérték hogy 
ne bolondoskodgjék tegje le a puskát [Kersec 
H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

feltekint felnéz; a se ui ta; (hin)aufblicken/ 
schauen. 1573 Lakatos Istwan Zen wcay Azt 
vallia hogy mykor vduarara Zayt hallót volna 
Nemely Nap ky fwtamot, az haz eleybe azomba 
fely tekintet az kis ayto feleh hat egy feleky olali 
Be teotte [Kv; TJk III/3. 197]. 1584 mihelt el 
zwnniotta(m) mingiarast vg tecezet mintha a 
Lakatosne eleottem Állana, de senkit Nem 
lathattam hogy fel tekintettem [Kv; T J k IV/1. 
265]. 7590 : Hogy ala jeowek az kereztely fel 
tekintek az Pribék ablakara felek vala hogy Jsmet 
leo, s hat Ismét reánk tartia az pwskat [Szu; 
UszT Faggias Ianosne Anna vall.]. 
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feltelés feltöltődés; umplere; Aufschüttung, 
Verlandung. 1772 (A) hegynek olly Neveze-
tes suvadozását es omlását nem tapasztal tuk; 
a’ melly a ' Kŭkűllő Fenekenek fel telését; s 
kővetkezendőképpen a Víznek fel dugulását okoz-
hat ta volna [Ádámos K K ; J H b XX/27. 18]. i 

# 
feltelik'1. feltöltődik; a se umple; verlanden. 

1592/1593 : az az porond Ziget chiak tizta kowach' 
es feoweny vala, few semmj ra j ta nem volt . . . 
ot vgian barom delleo hely vala, viz folias vala 
az Rígen, de Immár igen fel teolt [Árpástó SzD; 
Ks] | Zent Benedeki feold feleol hanta Az viz az 
porondot oda, mert azzal telek ollian fel, mert 
az eleot kowachios vala [Décse SzD; Ks], 1772 
még el jö az idő, hogj a' két alsó kerekek se 
egjszer se mászszor nem fognak forgani, ugj fel 
telik az aljak porondal [Ádámos K K ; J H b XX/ 
27 13, LXVII/2, 321], 

2. felduzzad; a se strînge/aduna; aufstauen. 
1723 ă Deési gát miatt, ă Nagy: Szamos annyira 
fel nyomta ă K : Szamost, hogy ă Sz: Benedeki 
Malomb(an) tsak ne(m) ă Kementze Szájáig tölt 
fel a viz [Néma SzD; Ks 25. IV. 5]. 1838/1841 
Fellyebb a Tőkős tón a Szomos vize a mikor 
árjában van ki szokott ütni, a Déési földek 
kőzött égy ergét mosott mely e miatt a szántásra 
és kaszállásra haszonvehetetlenné vált, 's éppen 
ezért a fűzes hamar fel fogta mely azt okozta 
hogy az erge esmét fel teljék [Dés; DLt az 1844. 
évi iratok közt]. 

3. (vmilyen mennyiséget) elér; a atinge (o 
oareeare cantitate) erreiclien (eine bestiinmte 
Oiiantität). 1722 k. Proventus Pastoris A 
kinek ökre nincs, vetese mindazaltal vagyon, lia 
húszan ŏt kalangyáig fel telik, tartozik Buzaval 
Gel. 2 de meg kell látni hogy Törvény ke vek 
legvenek, ne igen nagyok [Disznajó MT; GörgJk 
99]'. 

(vmennyibe) kerül; a costa; kosten. 7602 
Simundy Janos vallya . . amikor az orrát 
gyogytak akkor az Doctorral valo szegeotseget 
hallotta, annak vthannays ertette az eoregh azzon-
tol hogy mondotta hogy ket szaz forintiaban teolt 
fel [Kv; T J k VI/1. 607]. 1673/1681 Mint hogy 
magais azt iria*, hogy az Tiz kordován bűrnek 
ki készítéssé, es megh fizetésse őt forintban fel 
telik, adgyon azért őt Forint Taxat, s am immu-
nitaltassek az paraszti szolgalattul [Vh; VhU 
464 Thököly Imre vál. aA kérelmező jb-telken 
lakó 'iis]. 

feltér felkanyarodik; a coti în sus; sich empor-
winden. 1769 az ország ut tya a 'mostani 
liidon felyűl -égy darabocskával ki tért, és a' Hegy 
oldalnak éppen alatta, vagy tŏviben tért fel 
[Apŭhida K ; J H b K XLII/24]. 1782 (A határ) 
fel tér a hegy élin [Galgó Sz; EHA]. 1800 a’ 
Határ nem az árkon megyen le felé, hanem fel 
tér až oldalra K ŏ ŏ d felé [Benedekfva Sz; BfR 
58/21 Csatári János (50) ns vall. Vérvőlgyi Bányai 
János kezével]. 1843: Tisztán emlékezem, hogy 
vellek mentem az'Ország uton az ökrek iránnyáig 

. . ., és ot t őket el hagyva fel tértem Ökreimig 
[Bágyon TA; KLev. Bottyán Gábris (28) vallj-

felterít a înt inde; aufhängen. 1629: En nem 

latta(m) sem tudom sem teöjenek eluitelett, seű l 

gjimŏlcz hordását, sem mente viselesett, seflj 
penigh kesinek eöuenek el uitelet, hogj 
Ferenczne el uit te volna; Hanem az p a t i a l a t t i a 
latta(m) . . . hogi fel teri tettek vala [Mv; 
290. 185]. 1748 l á t tam ot t ă kemencze élőt* 
rúdra fel terítve szép sáhos abroszokat, kendőké 
[Torda; Borb.]. 

feltérít elhajt / térí t ; a alunga/mîna; w e g t r e i b e * 
1606 Hallottam az regj Emberektwl n i a r e f a l t j 3 

nak fenyednek betlen faluanak remetejekel vet* 
sök mikor feleiwk volna nekwnk n j o m a s u n k 
fele az kes (!) barom ha oda fele megien fd t 
ricziek ha olj kar t nem tezen kit el nem t w L 
ha penig kaart tezen k jer t be haitthiak meg ^ 
toznak az kaart fizetny [UszT 20/90 „BaraM* 
gjörgy Remetej" jb vall.]. 

felterjeszkedik (felfelé) terjeszkedik; a se în-
tinde în sus; sich aufwärts ausbreiten. 
Ezen nyÜakbanis szabad lészen kinek kinek 
Nyilja aránnyában a hegy felé fel terjeszkedj* 
nem lévén Praejudiciumára edjik félnek i9 ß 2 

lonna SzD; J H b K XLII/9] . 

felterjesztett (fölöttes hatóság elé) t e r j e s z t e t ^ 
înaintat (forului superior); unterbreitet, vorg 
legt. 1847 ezen Tanáts* által 3 szám a l a t t 
terjesztett kinyomozási Munkálatból világos; * 
ként Kérelmes Virág Lászlót és N ő v é r é t ^ 
Hátsig Pap fogadojába le motskolván 
kezébe tar tot t páltzával Virág Lászlót ugy a ſ t Z j 
ütötte, hogy artzát azonnal Vérbe borította 
[Kv DLt 530a. *Ti. a dési]. 

féltermékenyű féltermékenységű, fél ter 
ozó; fertil/rodnic pe jumăta te ; halb f ruchtb^ 

ertragreich. Szk: ~ hely. 1756 Hegjek kö*° 
a a. / i .1 lévén az Falunk ha tára fél termékenyű hely** 

lehet itilni vetvén Többire Tavaszt [ L u n g s ô r 

H ; J H b LXX/2. 104]. 

féltermés fele terméshozam; jumătate de ** 
coltă; halber Fruchtertrag. 1805: Két V*** 
szöllö a Buzai szöllö Hegybe . ha jól m i v e l ^ 
meg Trágyáznák, és el hómlittonák, fél term«* 
meg hózna 200 veder Bórt [Buza SzD; LLt CaW 
-per 124. L. 31]. 1809 A Bözödi P r o c e s s u s b a ^ 
őszi gabona termése ugy a széna és zab 
leg szűkebben volt, minthogy némely heljf* 
a Jégis okozta a terméketlenséget, a Tőrokb # 
fél termesibe volt [UszLt ComGub. 1614]. 187',j 
Gyŭmölts Alma, Kőrtvélv vagy Vatzkar van 
termésibe [Oroszfalu MT TLt 1470]. 

feltesz 1. a aşeza; aufsetzen /legen/stellen. 
Reodi Warga Martonne wallia . . Kis Imreh ^ 
eger fogot akarta az giermek feie felet a polc2 
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Eltenni [Kv; T J k VI/1. 41]. 1764: (Az) Inastól 
y*tt két véka búzát, kérvén ötet hogy Segellye 
jel tenni a valiara [Bögöz U ; IB. Beke Mihálly 

jb vall. ]. 7840 Molnár Tamás minekutána 
részegedett kértem az édgyik embert, enged-

je meg hogy a' Szekeríre tenném fel de nem 
udtuk fel tenni — mert semmi ként nem moz-

Jjjlt [Homoródsztmárton U KLev. Szász István 
wO) szabad székely vall.]. 

felrak ; a încărca/pune ; aufladen. 1600 Az 
Jóikor Makó Gyeörgy zolgait az en vram hazara 
l°zta Hoggiay András, zekriniemeth eö magha 
eöte fel, egy gyoleh elo ruhát, sok weres es 
eier gyapot fonalat, egyeb' aprólék marhatis ha-

talmasul witt el, azth tudo(m) [UszT II/2. 201 
larta cons. Georgy Zeöleös lib. de Szombatfva 

vall.]- 1603 Osdy Jstwan vallia: Kerek 
egv kadat teolle az nap, mely nap az Zwretet megh 
^°cliatak, es eomaga segette felis tenne(m) [Kv 

Jk VI/1. 648]. 1716 : én töm feli harmad magam-
az szekérre [Nagyida K ; Told. 22]. 1746 
Szekérre Segítettem feltenni őt űres 

^rs-fenyô Csobolyot, és két tisza-fenyő Csobolyot 
l^árhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 1798 : midőn Szép 
e^jenes hat Szál fakót le vágtunk volna, s mégis 
nyestük volna akarván már a tajigara fel tenni oda 
kjbbana ö nga Erdő Pásztora [Ádámos K K ; 
J^b XIX/58]. 

vmire rátesz/helyez; a pune/aşeza peste; 
°^a)rauf/setzen/stellen 1607 Varga Birtala(n) 

Az fel labat teue feól az twz helyre 
Weozik vala [Mv; MvLt 290. 438b]. 

4. vmit fejére tesz/illeszt; a-şi puné ceva în cap ; 
etw. auf den Kopf setzen. 1638 : en nalam ugja(n) 
^°kszor állatis az az parta ladamba(n), hogi fel 
tette az Aszony, mikor vala hova el ment [Mv; 
MvLt 291. 145a]. 1762 megholt Szilágyi Sándor 
Regény s gyermeke nem maradott Enyedi 
^niska* panaszkodott, hogy ő éppen olyan 

minr mikor Kolozsvárról kihozták s tehetné, 
h°gy a konty helyiben pártát tenne fel [RettE 
135-6. — »Az előbbinek özvegye]. 

5. feltűz; a-şi prinde (părul în ace); aufstecken. 
Sophia chaplar Georgnç vallia Balas 

kowachne Kurwa módra Iar, es ug teeszi fel az 
konthiat(is) [Kv; T J k IV/1. 151]. 

felerősít/rögzít; a fixa/prinde; befestigen, 
anmachen. 7568 ; Sophia Relicta Joannis Compac-
t°ris . . . fassa est Ezt hallottam hogy monda 
^abo János felesege, azt monda vram hogy ha az 

anyám fel nem hagy a tenny a Tablat, bizony ollyat 
myuel hogy mynd my es mynd ő Meg bannva 
£Kv; TJk i n / 1 . 171]. 1861 hat ablakra feltettem 
afŭgőnyt . . . 1 fl [Kv; Újf. 1]. 

7« fel/kitűz ; a înfige; aufstecken. 1836 Sztán 
Jákob a’ tsovat le hanta mellyet Hegyesi Ur 
uJra, fenyegetodve a levevöje ellen ujjra fel tete 

de i f j Dobolyi Sigmond Uris meg érkezett az-
után tsak hamar, a’ Csóvát el hányat ta [Csekelaka 

KCsl 16]. 
felszerel; a monta; montieren. 1724 Tŏttek 

el a Lesneki uj kereket a Malomban es uj tengelt 
^kkor mégis indították [Lezsnek H ; Szer.]. 

0. felállít; a ridica; aufstellen. 1605 Ahol igen 
zwknek es zorosnak comperialiak az vthakat az 
megh iegzet hatarokon kyweolis Authoritasok le-
gyen meg tagytattny az vthakat es ha zinten 
seowenth teottenek volnays fel, bellyeb vetethes-
sek [Kv ; TanJk 1/1. 518]. 1643 : 4 tanóra kapukott 
kel feltònni [HSzj tanorok-kapu al.]. 1688 az mi-
kor a Sass fa ki rothadott, mi külljeb addig az 
czinterem kerítését nem csináltuk, hanem csak az 
régi heljb(en) s kéritéséb(en) tettük fel s — ugj 
építettük [Kelementelke MT; LLt 65/14]. 1731: 
Az Kodor utczáb(an) Kibedi Márton Atyánkfû 
mostani lakó kőházánál amelly kertett az utcza fe-
löl fel tőtt, annak oculálására, liaaz maga főidére, 
vagj az N. Varos főidére tŏ t te é melyett ha az N 
Varos főidére fogott fel tetetni az Tktes Ne(m)es 
Tanacsnak reportaltassek [Dés; Jk 415b]. 1749 
ez Molnár ház háta mégót az melj heljben az 
elòttis vólt ez kert hásonlo tekerősségel fői tŏ t ték 
az Kértött [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 
1799 nekünk is bél kerteink nem lévén minden 
féle marha a mint szerette ugy ment által az 
öszszél tevé fel a közit [Albis Hsz; BLev.]. 1823 
Ajánltassék Vajda Lajos Urnák hogy a ' kőz kert-
béli maga részit rövid időn tegye fel [Déva; Ks 
91. C. 12]. 7840 : a Felső Rétre aki otton bir-
tokos . . . , arra járuló kertet maga ideibe feltenni 
köteleztetik. [Taploca Cs; RSzF 149]. 

10. kitesz; a constitui/face; ausmachen. 1791 
(Az) egészsz Lábnak mekkóraságáhaz mérsékelve 
. . (az) elegy ősz gabóna mint égy Negyed 
Részit tészi fel [Mezősámsond MT; Berz. 15. XX/ 
9]. 

11. fel tüntet; a indica; angeben. 1673 : szamot 
uetuen György kouaczal tízen Nyolcz czakannyok 
Nadlassaert korong uass nadlasert fizettem* 
[Kv; Szám. 34/LII. 8. — ftAz összeget ua. a kéz 
kihúzta és oda írta : eleb feltöttem]. 1675/1681 Hu-
nyadon lakó Szabó Kratson Supplicatiojara való 
valasz. Az mint az Urbariumban fel van téve, 
töbre esztendőnként három forint Taxanal ne 
erőltessék [VhU 459 Thököly Imre vál.]. 1713 : ez 
felljebb meg irt rendben, az holott is Ulnát töt-
tŭnk fel. az az öl. olljan falu ölös földihez való rud 
melly is. három ölös [Baca SzD; J H b XLI. 2]. 
1721 Az erogált malom por, micsoda Szükségre 
költ el Rátiojába(n) fel nem tészi [Dés; Ks 26. 
XIV. 1]. 1750 Meszet a menyit Ratiomb(a) fel 
tőttem anyit is vőttem [Kv; Szám. 69/XXVII. 8]. 
1766 Az Certificatoriab (an) fel tészi ugjan az A. 
eökegjelme hogj Certificaltattya Tordai Istvánt, de 
nem specificallya idősb vagy Ifiabb [Torda; T J k 
V. 349]. 1867 : i t t még református és khatolicus (!) 
kolégyom is van s ha fel nem teszik hogy melyikbe 
igen hamar eltévedhet a levél [Kv/Tarcsafva U ; 
Pf. Pálfy György apjához, Pálfy Lajoshoz]. — 
L. még RSzF 197. 

12. megjelöl; a însemna; bezeichnen. 1721 
(A vallatásban) az vallok az büdös ku ta t teszik fel, 
melyre rug az Denes Mihály földe [Asz ; Borb. II]. 
1792 Rosnyai Josef Ur vásáralván négy ők-
reket Dedrád Széplaki Cszizmadia Demeter András 
Uram ő Kegyelmétől — 370 ~ Háromszáz liet-
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ven Vonás Forintokban hitelben, . . . obligatoriá-
já t adja, a melyben peremtorialis terminusul Lő-
rintz napjá t vagy a Lőrintz napi sokadalmat tészi 
fel [Usz; MbK X I I . 86]. 

13. elhatározza/tökéli magában; a se hotăr î ; 
sich fest entschließen. 17651 mezítelen kardal 
Murvai ki menvén ã mint előre fel te t te volt hogy 
vért iszik maga boszujának végben vitelére a Ház-
ból az udvarra, onnét ä Legényeket mind ki ker-
gette az uttzára, ă kit érhetett gyilkos módra 
halálosan vágta, verte, és sebheUe [Torda; T J k 
VI 254]. 

14. ~2 magában ' ua . ; idem'. 1567 u. : fel töt tem 
magamban, hogy az mint az uduaroskodast el 
hat tam, ha parancziolnak megyek [Kozárvár SzD; 
K S CartTr X V I I I Deesi Ferenc Béldi Pálhoz]. 

15. k i tűz; a(-şi) f i xa ; etw. zum Ziele setzen. 
1653 : nem lehete meg a vége annak úgy, a mint a 
kassai praedicator a többivel együtt feltették volt 
a czéltl Isten jobban adá annál l [ETA I, 94 — 5 
NSz]. 

Szk : kérdőpontot ~. 1842 : a’ Kinyomozo Biz-
tosság a ' dolog világosságra hozhatására nézve 
szükségesnek lát ta mindenek előtt fel tenni ez 
alábbi Kérdő pontokot® [Dés; DLt 1452a. -
aKöv. a fels.] kérdőre 1772 : Vallyon fel-
nyomj aé az én Malmom a' Vizet a’ Novizans A eö 
Excellentiaja Malmára, a ' mint most i t t szubtili-
ter csak ennyit tézen fel kérdőre [Kük; J H b 
LXVII. 242]. 

16. felhoz; a invc^a; vor/aufbringen. 1671 : 
Fel teszik eò kglk, ho^y kwlseò emberek birua(n) 
Desen, eŏreŏksegheket, . . . hasznatt veszik; Azon-
ba(n) semmi nemw keŏzeőnseghes, Contribu-
tiott, szolgalatott, az varos szwkseghire, nem praes-
tálnak [Borb. I ogy-i bizottság jel.] 1682 : Az mi 
pedig a p(rae)tendens Atyafiak dolgát illeti, mél-
lyé t a p(rae)tendens s- Actrix Asszony eo kglme 
emberi fel tŏ t tek , hogi mivel ingeraltak magokat 
ezen dologb(an) ha mi az meg hólt szám ado szol-
gá(na)k jovaiból ki nem telnék magokéból legien 
contentatio, es az defficultasokatis eő igazítsák 
[Kv; RDL I. 161]. 1700 Amit akkor az A, en 
ellene(m) feleletib(en) feltett , hogy en azt mondot-
tam volna hogy az eő klme leányát Boriczát Marosi 
György gonosz vegre nyomta volna le, de en azt 
nem mondottam [Dés; J k 306a]. 1806 : Teszi fel 
keresetiben az gyergyószárhegyi tisztelendő plé-
bános Dobai Mihály úr, hogy az 1805-ben conven-
tiós szolgája lévén gyergyószárhegyi Kovács 
Antal huszár; . gondviseletlensége miatt el-
károsodott, sit venia, egy igavonó marhája [Szár-
hegy Cs; RSzF 167]. 1832 Fel tésziTeke a az 
Instantiában, hogy János Király és Erdélyi Feje-
delemis 1531 ben ado t t Privilégiumába, azt a’ 
Jus t adta hogy akármi dologértis a ' Tekei Civis 
ot t helyt ítéltessek meg [Borb. I I . - aK]. 

S z k : vmit ~ ellene. 1668: ă D(omi)nus A. 
actiojáb(an) ollyant t eő t fel mi ellenünk, hogy mi 
potentiose az eő kglme Nemesi kertére, seővényére 
mentünk volna, azt vonczoltuk, vagdaltuk volna 
[K ; Ks 65. 43. 10]. 

17. felír/jegyez; a însemna/nota; aufschreiben/ 
zeichnen. 1615 Verestoronyi Rationista e s z t e n d ő t 
által mennyi és hányszor administral Fu szersza-
mot ide - kel fel tenni [UtI]. 1681 az 
kis boltban levő, s inventariumban adatott, 
eő nagysága résszire ju to t t vasat i t t kellett 
az inventalás rendi szerint fel tenni [Cs\ v 
94]. 1700 : Ez a három falu a . . . nemes ház hely-
lyekből áll, melyben tiszt uraimék is attestaltanak 
affele lezzengő paraszt emberek neveit rend szerint 
fel tö t tük [Csomafája K ; EHA. - aTi. Csorna-
fája , Bádok és Kide K]. 1719 : az akasztó fa mel-
lett lévő földet nem töt tük fel mivel haszontalan 
Semmire kellő [Göc SzD; Wass]. 1807 kéntele-
n í t e t t e m a fennebbi 262 Mforintokot és 24 
pénzeket meg fizetni: de minthogy az után abból 
Törvényesen 100 forintokot le nyertem, tészek ide 
fel tsak Hf 162 Dr 24 [Szu; UszLt ComGub. 
1753u]. 1824 a két kender föld a régi konscrip-
tioba két két vékásnak vagyan fel téve [Szász-
nyíres SzD; Ks 79. 75]. - L. még Ret tE 402. 

Szk : históriába ~ megörökít. 1759 : Gr. T e l e k i 
Sándor . . . Consiliarius volt, csudálatos t e r m é s z e t ű 
ember, ki t históriába méltó lenne feltenni [ R e t t E 
85] novellába ~ újságba kiszerkeszt. 1776: 
Órás Sámuel . . . Azzal is dicsekedett, hogy olyan 
órát csinál, melyet esztendőben egyszer kelljen 
feltekerni. Melyet a bécsi novellista megírván, no-
vellákban feltette, hogy Erdélyben micsoda oras 
támadott [i.h. 372] papirosra ~ papírra vei. 
1744 : Sok volna papirosra fel tenni Ngd(na)k, Sze-
gény Vármegyénk(ne)k el daraboltatása miatt 
reánk következendő nyomorúságát [Déva; Ks 101 
Pogány József Kornis Antalhoz]. 

18. ~í az adót felveti/kirója az adó t ; a aşeza/ 
impune birul; Steuer (auf)erlegen. 1648: E n y e d i 
Mihály Ura(m) . . . azt mondotta, hogy m i n d é (n) 
esztendeöb (en) fel tettek, es fel szettek az adot 
[Kv; T J k VIII/4. 306]. 

19. k iköt ; a puné o condiţ ie; aus(be)dingen, 
vorbehalten. 1736 : amaz nagy emlékezetű nagy 
magyar cardinál Pázmány Péter még két kis papra 
fundál ugyan Bécsben az maga nevirűl n e v e z e t t 

collegiumban, fel is tévé fundationalisában, hogy 
az erdélyiekre kiváltképen való gondviselés le-
gyen [MetTr 423]. 1742 hal lot tam az e g y e z e s t 

az Istalljosokkal, melljben fel te t tek hogy azon 
dologról Contractustis Ír janak azután mire 
mentek 's kín múlt el a’ Levél iratás nem tudom 
[Torockó; Bosla. Vernes Ferenc (26) jb vall.]. 
1769/1778 annak felette azon Taxás Esztendőben, 
őszszel két hétig Nagy falura a az Udvarban kellett 
járnom bondározni, noha sem az Aratás, Sem a 
Bondározás Taxára való ki botsáttatásomnak ide-
jin nem volt feltéve, hogy azokat praestáljam 
[Bagos Sz; BfN Vegyes DDD/4. - aSz]. 1816 
Szekeres István a communitás előtt a l k a l o m b a n 
azt tövé fel, hogy éltiben falusi bírónak, határins-
pectornak és falusi polgárnak ne válassza [ J e n ő -
fva Cs; RSzF 96]. 

20. feltételez; a presupune; annehmen. 1796 
tegyük fel hogy a ' Torotzkai Lakosok, most e z e n 
Processus mellett, semmi J u s t nem f e s z e g e t n e k * 
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hanem tsak Privilegialis Just kérnek [Mv; TLev. 
5/16 Transtn. 61 tábl.]. 1820 Tőtőri Urrol fel 
lehet az effélét tenni, mert sok alattomos intézetei 
kerekednek ki, ha visgálni kezdené azokat akár 
kiis ſ Aranyosrákos TÁ; J H b F. 48 ,,Pállffi Fe-
rentz" (29) hites assz. vall.]. 1823 : nem láttam, 
netn is hiszem s fel sem tészem rolla amit híreitek, 
mivel nem ollyan ember [Radnótfája MT; TLt 
Praes. ir* 65/827hez Csovási Peter (35) ns egyházfi 
vall.]. 

21. felfog; a concepe; auffassen, begreifen. 
1712: Noha el hiszem unalmas Klm(e)dnél Leve-
lem ; mindazáltal ha Klm(e)d jol fel tészi s meg 
gondollya bizony semmiben sem Culpalhat hogy 
klm(e)det Írásommal molestalni kenszerittetem 
t Ádámos K K ; J H b K VI/1 gr. Mikes Mihály gr. 
Csáki Istvánhoz]. 

22. ~ vkivel ? versenyre kel vkivel; a se pune/ 
măsura cu cineva; es mit jm (in einer Sache) auf-
nehmen. 1736 gróf vala Homonnai Bálint, de fel 
mér vala tenni hadakozásból az erdélyi fejedelem-
mel [MetTr 317]. 

23. keresetet ~ keresetet indí t ; a intenta o ac-
ţiune împotriva cuiva; eine Klage einreichen. 
1781 Csiktaplocai Hollo Simon teszi fel maga 
keresetit ut actor Csiktaplocai Miklós Istvánné 
Holló Katalin ellen, mint inctus (I) ellen [Taploca 
*Cs; RSzF 230]. 

24. nyelvét ellene ~í kb. nyelvét ellene fordí t ja ; 
a întoarce vorba împotriva cuiva; seine/ihre Zunge 
gegen jn wenden. 1675 (Az alperes azt mondta) 
^n vesztett(em) volna meg Boszorkányi mes-
terségemmel meg kévanom hogy, mivel nyel-
vét ellene(m) öldöklő éles fegyverül fel tévén, 
Aiiremb(en) neveinb(en) megh ölt, nyelve ki vonat-
tassék száiából [Kv; TJk VIII/12. 1]. 

25. 1758 Ezen mostani feleségemet . . . Décsei 
Zsigmondné asszonyom egy alkalmatossággal oda-
menvén, feltette az hintajába s magához vitte 
tRet tE 75]. 

Ha. 1680: fel tőtte [Dés; Jk] . 1693 : fel tőttem 
{Dés; J k 1720/1730 feltőtte [Dés; Jk] . 

féltet 1. fél t ; a-i fi frică să . . . ; um jn besorgt 
sein. 1717 Jankocska megh himlőzöt igen jól va-
gyon mar soha nem fogya féltetni többé hogy megh 
kiuilőzék [Szu; Ap. 2 Répasy* Apor Péternéhez. 
*Az aláírásban csak így!]. 

2. ~ ik egymist ? félnek egymástól; a se teme 
unul de altul; sich voneinander fürchten. 1590/ 
1593 ne(in) merik eokisa ide barmokot haj tany 
mert az Deesiek ha it kaphatt iak be hajt t iak rol-
la, vgy féltettik egymást [Bálványos vár alj a SzD ; 
Ks. — aA szomszédos Szentbenedek lakosai]. 

feltétel 1. felállítás; ridicare; Aufstellung. 
1766 ha felit birjaa az Inhibens, cogalhatom 
mindenkor fele közkertinek fel tételire [Torda; 
' r J k V. 3/7. - aA teleknek]. 1784 a tavalyi 
bíró, Veres András minden előre való admonitio 
uélkült az falu határa körül lévő határkertbeli 
késért egy garasig megbüntette . a tavalyi bíró 
tegyen demonstrációt róla, hogy háromtízben is 

admoniáltatta a réses asszonyt a kertnek felté-
telire [Árkos Hsz; RSzF 147]. 1823 : Ajánltassék 
Vajda Lajos Urnák hogy a' kőz kertbéli maga ré-
szit rövid időn tegye fel [Déva; Ks 91. C. 12]. 

2. rátétéi; punere; Aufsetzung. 1824 adjuk 
ezen Contractualis Levelünket jövendöbéli Bizony-
ságul igaz Hitünk szerént tulajdon Nevünk s szo-
kott Petsétünk feltételeivel erösitve a fenn irt 
Ileljen s idöbena [Asz ; Borb. I. — aHárom aláírás 
és uannyi vörös viasz gyűrűpecsét]. 

3. kikötés; condiţie; Bedingung, Vorbehalt. 
1793: L. Baronissa Bornemisza Anna Mária Ur 
Aszszony . . . Praefectussa . . . kéré az urakot, hogy 
cserélnék által azon három darab földeket az Ud-
varnak, melyre tisztelt Farkas Gergely, Horváth 
Ferentz, és Újvári György Urak oly feltétel alatt 
annuálának, hogy Farkas Gergely Ur(amna)k 
szakaszszon az Udvar . . . 114/6 öl szélességű föl-
det [Burjánosóbudaa; J H b VI/26. - Később: 
Bodonkút K]. 1807 : amivel a bá ty ja még tar-
tozott volna, . . örökire elengedé, oly feltétellel, 
hogy mint jó testvérek egymással jól éljenek, s 
egymással ne gyűlölközzenek [Szárhegy Cs; RSzF 
242]. 1842 : (A) Disznotskát olj fel tétel alatt 
vettük hitelbe, hogy a Szt. Innepi napok el telése 
után levő nap, az árrát meg fizessük [Bözödújfalu 
U ; Pf. Kováts Sándor lev.]. 1873: Gombár Jo-
sefné Túrák Juliska azon feltétel a lat t békél, 
ha férje többé nem veri [Burjánosóbuda K ; 
RAk 19]. - L. még RSzF 203. 

4. ? előírás; prevedere, dispoziţie; Vorschrift. 
1869: minden népiskolai hatóság és taní tó utasit-
tat ik a . . . feltételek és rendeletek pontos teljesí-
tésére [M.bikal K ; RAk 175]. 

5. feltüntetés; expunere; Angabe. 1789: Ezen 
két Falunaka egy Protocolluma lévén az egész 
accuratiőval vitetett, éppen az egy Numerusoknak 
fel tételében tapasztalhatott fogyatkozás [UszLt] 
XII I . 97. — aSzentpál és Szentpéter U]. 

6. megjelölés; indicare; Bestimmung. 1823 : 
Restálok még a mái naptol számlálva a Jószág 
árrába 314 M Forintokkal mellyet akarok termi-
nus fel tétele nélkül hamarsággal ki fizetni [Bal-
Lev.]. 

7. feltett szándók; intenţie premedi ta tă ; fester 
Entschluß. 1765 : a Legények o t t az Uttzában 
ejtven Puskázásokat . . . tudom bizonyoson hogy 
semmi feltételek az iránt nem volt hogy valakit 
Pistolly lövésekkel meg Sebesittsenek, hanem a’ 
mi Lövöldözés volt is kŏzzŏttök magok mulattság 
kedvekért volt [F.gerend TA; KS. J . Somlyai 
de Fogaras (40) nb vall.]. 1804 : Nem lehet hogy 
azon Tselekedetűnkért mellyre m ű n k e t nem a' 
Gonosz szándék, és Fel-Tétel; hanem az el kerŭlhe-
tetlen Szűkség kényszeritett, büntettessünk [To-
rockó; TLev. 7/11]. 

feltételes feltételhez kö tö t t ; condiţ ionat; be-
dingt. 1868 : Mely feltételes végrendeletemet saját 
akaratom szerint meg irva alá irtam, 's három tanú 
előtt magam végrendeletemnek nvilatkoztatok 
[Kv; Végr.]. 



feltételesen 1104 

feltételesen'. 7850 : Illeték mentes bizonyítvá-
nyok a következők . . Lelenczeket ápolásba venni 
szándékozo személyek erkölcsiségéről, s vagyon 
állapotáról, Nem különben a gyám-anyák egészségi 
állapotárol szollók, ezek is föltételesen illeték 
mentesek [Nagykapus K ; RAk 6 esp. kl]. 

feltétel-pénz vmilyen céhdíj; o oarecare/anumită 
taxă de breaslă; irgendeines Zunftgeld. 1666 
Anno 1666 Die 25 Januar : Az B : Czéh edgyűt 
leven fel tétel pénz jeott bé f 2 d 14 | Die 30 
January Eozvegyek fel tétel pénze Absentiakkal 
édgyűt jeot bé f 3 d 31 [Kv; SzCLev.]. 1667 : Az 
Czéh édgyűt lévén, fel tétel pénz jeot bé, mellyet 
percipiáltunk f 2 d 30 [Kv ; i.h.]. 7778 : Pro anno 
1778 esztendőre feltétel pénzt adott Székely Mi-
hályné. Székelyhídi Sámuelné, Siter Ferencné, 
Hídi Istvánné, Nagy Istvánné. De a Nemes Céh 
ezeknek visszaengedte, de úgy, hogy más alkalma-
tossággal béhozzák [Dés; DFaz. 30]. 1853: Kán-
tor Céh gyüllés alkalmával feltétel pénzűi jőt be 
7 Rf 48 xr [Kv; AsztCSzám. 33]. 

feltétet 1. felrakat; a dispune să fie încărcat; 
aufladen lassen. 1600 lattam hogy egy falka weres 
poztoth eö magha . . . fel tetete az lora [UszT 15/ 
201 Soldos Balinth Zombatfalui Zabad Zekely 
vall.]. 1788 : Nagy Thamas vram . . . parantsalt 
fel tétetni 10 jo száraz fenyő Deszkákat mint nagy 
gazda költsön soha meg nem adom fejében [Soly-
mos AF(?) BfN Kátai Mihály lev.]. 1825: az Arendá-
tor D(omi)nalis Birája Farkas Ignát az Udvar-
ba rakásra rakatván, onnan annak utanna ugy 
tétettek fel az Arendator Szekérére és ugy vitették 
az Arendator Sidojához a' Fát [Csatán SzD/Dés, 
DLt 288]. 

2. felállíttat; a dispune să fie ridicat; aufstellen 
lassen. 1666/1793 : A Falu Határára járó meljék 
kerteket melyek előtte valo időkben voltanak 
noha felesen színes dolgok által le rántattanak 
mostan senki sem tészi azokotis a Hűtősők fel 
circálván sub poena flór. 1 fel tétessék az régi 
mod szerint minden helyein a Falu Határának 
[SzékFt 23]. 1729 . tudom, liogy ezen föld 
végin levő kertet levágata ismég felteteté [F.vo-
lál Hsz; HSzjP. Jos. Könczei (35) nb vall.]. 7732 : 
Nztes Kovács Páll Atyánkfia . az Kodor utczá-
b(an) Kovács Páll és Gőczi Nagj Ferencz 
Atyánkfiai Telekjek hatará(na)k ki keresésére s 
ki járasára ( : köz kertet akarva(n) feltétetni:) 
Exmittaltat(na)ka Atyánkfiai eŏ kglmek [Dés ; 
Jk 428a. - aKöv. két név]. 

3. fel/kitűzet, a dispune să fie înfipt; ausstecken 
lassen. 1824/1830 (A) Commetaneusok a’ Kapun 
bé menvén az executor v. Ispány ur rendeléséből 
az Udvar közepére a' Csóvát in Signum admissae 
executionis fel tétette [Gyeke K ; HG gr. Haller 
lev.]. 

4. felrögzíttet; a (dis)pune să fie f ixát ; befe-
stigen lassen. 1675 Az Szegenjek hazara . . . tetet-
tem fel egi daraboczka chatornat, hogy a' vizet el 
v e s s e . . . d. 24 [Kv; Szám. 35/1.7]. 

5. felszereltet; a dispune să fie montat; mon-
tieren lassen. 1587 : az Alpret Molnabol uitettwnk 

egy Malom keouet fel chinal ta t tuk, . . Egy Bel ke-
reket Chinaltattunk de meg fel ne(m) tetettwk 
[Kv; i.h. 3/XXXII. 12]. 7595 ; Biro Wram hoza-
tot. 1. Ágast az Kútthoz . . . Assattam fel ez 
Ágast Acz Boldisarral és tetettem fel az ghemet 
[Kv; i.h. 6/XVIIa. 249 ifj . Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 

6. postára té te t ; a dispune să fie pusă la poştă; 
auf die Post geben lassen. 1873 : A kérvényt ma 
kaptam, s reggel az enyémmel együttesen Keresz-
túrt feltétetem . . . sokat de sokat tanoltam belőlle 
[Szentmihály U ; Pf. Henter Károly lev.]. 

7. felírat; a face să fie trecut (în listă) ; auf-
schreiben lassen. 1584 : Ilona Henteler Gergelne 
vallia, Hozza (m) Ieowe az vton Barath Mihalne, 
es mutata chengerinet: S monda neke(m) Ahol 
megie(n) a ' the Árulod, Az téttet teged fel az Adóra, 
és ez Aggyá be a ' Sellereket [Kv; TJk IV/1. 
362]. 

8. feltüntettet, beírat; a indica/înscrie ; angeben / 
eintragen. lassen. 1776 : Barcsai János ezt a 
Törököt felküldötte Bécsbe nagy költséggel . . -
És hogy a sok költsége . semmibe ne menjen 
baronatust szerzett neki. E t quidem hogy nagyobb 
hírrel menjen véghez, feleségének Toroczkai Katá-
nak . nevit is feltétette a diplomában [RettE 
370-1 ] . 

9. XIX. sz.: Ngod minden jobb jobb felkelhető 
Javait, a tisztelt néhai Nagy Aszszonynak szeke-
rekre rakatván bé vitette Kolozsvárra, ugy magátis 
a halállal tusakodó öreget szekérbe feltetetvén ha-
sonló képpen bé vitette [JHb XLIV. S]. 

feltétetett megjelölt; indicat; angegeben, be-
zeichnet. 1771 : Nagj János . . . páltzájával ütni 
verni kezdé jó formáb(an) a ' Bialokat, aszt 
mindazonáltal hogj azon akkori Ütések s verések 
miatt döglötté meg az Utrumban feltétetett, s meg 
dőglett Biala az Exponens Ur(na)k bizonyosan meg-
vallani nem tudjuk [Mája MT; Bet. 7]. 7793 
(Az) utrumb(an) fel te tetet t Szántó Főid volt a 
Ns Magos Ianos uramé [A.csernáton Hsz ; BLev.]. 

feltétethet felállíttathat; a putea dispune si 
fie ridicat; aufstellen lassen können. 1758 Meg 
Engedtetik Mihálcz Péterné Asz(onyna)k hogy a 
gáttyát fel tétethesse az ŏs helynek p(rae)judiciuma 
nélkül [Borb. I]. 

feltétetik 1. felrögzíttetik; a se pune/lega; be-
festigt/angemacht werden. 1832 : A' Belső Hidnál 

Bérlés kötések tétettek fel [Dés; DLt 983.]. 
2. felállíttatik; a se ridica/face; aufgestellt wer-

den. 1845 : Petrezselem Péter mintegy 70. éves 
vallott . Grófné Aszszony eŏ Nagytsága poroncso-
lattyábol fel tétetet t veszszőből font kert 
[Bodola Hsz; HszjP]. 

3. felvétetik; a se lua/ridica; aufgenommen 
werden. 1772 : ezen hajlása az emiitett Malom ház-
nak az első Revisio seriesseben fel tétetik, de 
a' két alsó kerekek foroghatásara, vagj nem forog-
hat ására valo minden reflexió nélkül [Kük.; 
JHb LXVII. 218]. 
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4. megjelöltetik; a fi indicat; angegeben/be-
zeichnet werden. 7777/7780 A mi . . . az Urbaria-
lis szolgálatott . . . illeti . . , a szerint vagyon a 
dolog, valamint felljebb a Méltoságos Groff Haller 
János Ur eŏ Nagysága Nyiljába fel vagyon tétetve 
[Somkút SzD ; JHbK LII/3. 252]. 

5. feljegyeztetik/tüntettetik; a fi însemnat/no-
tat; aufgezeichnet werden. 1756 Szolgálattyok 
a Jobbagyoknak, Heteseknek, es Selléreknek 
minden Portiokban a Rubrica után feltetettek 
[Lungsóra H ; JHb LXX/2. 104]. 

feltétetõdlk 1. felállíttatódik; a fi ridicat/con-
struit; aufgestellt werden. 1804 : a fenn irt kertek-
nek epitesire ugy keszüllyenek az emberek, hogy a 
Pünkösd Napja elŏt esendő Heten fel tetetŏdgyŏn 
és be is fedődgyek [Zágon Hsz; Szentk.] 

2. (bele)foglaltatik ; a fi cuprins; mit eingefaßt 
werden. 1760: Minden Törvényes p(rae)cautiok 
Contractusb(a) tétetődje(ne)kfel, minden világosson 
irattassék fel hogy Sem(m)i homály benne ne lé-
gyen, és Sem(m)i ki ne maradjon, mert Leveles a' 
Széka, és kötve hisznek Kom ám (na) kb [Igenpataka 
AF; TLMiss. — a Értsd : a szék csak a levélnek 
hisz. bGr. Teleki Ádám aláírásával, de maga a 
levél más kézzel]. 

3. feliratik/jegyeztetik; a fi scris/notat; aufge-
schrieben/gezeichnet werden. XVIII. sz. köz.: Ma-
jor Marjánnak az Teleke fel tétetődőtt ebbe ă Nyil-
ba de az másikba jutott [Wass]. 1753 : Néhai Hites 
Ferje ă közös Causab(an) adott maga részirül 
7. Marjasokat . . A mellyet Hite után Lakatos 
Jánosnénak két fele szakasztván tétetŏdik fel en-
nek superfluitassa ă ket részrŭl Flor. Hung. 1 Dr. 
36 [Kraszna Sz; Borb. II]. 

feltetszendő beköszöntő, elkövetkező; următor; 
kommend, folgend. 1806 az irt Falusi Közönség 
Gyűlésében, a Közönség Sertés Csordáját . Ke-
rekes János és Vaszi Tamás fogadták légyen fel a ' 
feltetzendő 1870dik esztendőbéli pásztorlás véget, 
illyen magok kőteledzései alatta [F.rákos U ; Fa-
lujk 17 Sebe János pap-not. kezével. — aKöv. a 
fels.]. 

felte tszéfi beköszöntés ; eljövetel; sosire ; Ein-
tritt, Anbruch. 1778 Februarius feltetszésével oly 
száraz derek jártak usque ad 16tum, hogy a Szamos 
által fagyott, az ú t pedig mind a bőr olyan lett 
[RettE 384 - 5]. 

feltetszett beköszöntött, elkövetkezett; sosit ; 
hereinbrechend. 1792 ezen fel-teczett 1792dik 
Ujj Esztendőnek első vagy-is Kis Karácson Napján 
[Dés; DLt]. 

feltetsző beköszöntő, elkövetkező; care urmea-
ză; hereinbrechend. 1769 : a’ Muszka biradalombol 
vak) s eddig itt is follyásb(an) lévó Tallérok meg 
tiltatnak ugj hogj az közelítő 1770. Esztendób(en) 
féli téttzô Januarius holnapnak élsŏ napjáig, a 
kiknél az ollyan tallérok találtatnak, ugj vigyázza-
nak, hogj azon tull follyások azoknak abrolgalta-
tik [UszLt XIII . 97]. 

feltett 1. postára t e t t ; pus(ă) la poştă; auf die 
Post gegeben. 1773 Szebenbe bé megyen azon fel 
te t t ado [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 143]. 

2. megjelölt; indicat; bezeichnet. 1668 : Az ker-
desben fel tőt t Visa Bare es Gyulatelkea kőzött való 
Kőris nevű Erdőtt . . az Őregh Sukj Pal es Mara-
dikj bikesseghesen bírtak [Kályán K ; SLt D. 12 
Kalyanyi István (40) vall. — aMindhárom tele-
pülés: K]. 1697 az Utrumb(an) fel tet t Szalanci 
Jánosnak az Apiát Szalanci Istvánnak hitták 
[Szászcsávás KK ; SLt AX. 22 G. Szász (45) ib 
vall.]. 1700 az kérdésb(en) fel tŏ t t Malmott 
Fődőr(!) Giőrgj meg vővé tŏllŏk, de mi formáb(an) 
vette meg ne(m) tudom [Abrudbánya; Berz. 
17]. 1711 : Az Utrumban fel te t t marhákb(an) 
tartottam en is két kék fenn állo szarvú Ökrŏkŏt 
[Ditró Cs , WLt Todor Czigány (40) jb vall.]. 1730: 
Az el múlt Vasárnap az kérdésben fel tőtt joszágon 
látám hogy Szakács Ma<ty>ás hason fekűve, áskál 
vala [Altorja Hsz; Borb. I Szabó Mihályné Sára 
(30) pp vall.]. 1751 : azon Utrumban fel tőtt főid az 
Szent Antal kápolnájához való [Csicsó Cs; Ks 
65. 44. 11]. 1767 : Én az kérdésb(en) fél tétt László 
István Deák Atyámot jol ismértem [Szentimre 
Cs; Hr 5/38 Adamus László alias Deák de dicta 
Szt. Imre (70) nb vall.]. 1823 A' fekete Bánkó 
Deválvatioja alkalmatosságával ., a' kérdésben 
feltett Joszágot a' Néhai édes Atyámtól ki akar-
ván váltani . . . [Mv ; LLt]. 

3. kijelölt; hotărnicit; ver/abgemarkt. 1746 
az liatár mégyen az pusztára ă mostan fel tétt jegy-
re Ezén meg irt jegyék sz(e)r(é)nt mindenik fél 
maga bányáját colalhattya, . . à fel tétt, s meg 
nevezétt határokig pedig mindenik fél maga fe-
löli szabadoson dolgozhassék [Torockó; Bosla]. 

4. kitűzött; stabilit; f ixá t ; fest/angesetzt. 1742: 
Hallottam a’ GárgyasiaktolV . hogy megh nem 
forr a' bekessegh ha Istaljosb Vramék az fel tett 
ŭdőre elé nem állanak [Torockó; Bosla. Ékár t 
Gergellj (27) jb vall. a ~ b Gárgyás és Istályos bá-
nya]. 1757 : Az Erdŏalljiak continuálván fel 
tőt t célljókat szándékjokat, azon Sombori Uramtol 
coláltatott fŏldireis réá menvén, négj eŏkrit ekés-
től onnan fogák fel [Pócsfva K K ; Ks 66. 44. 17g]. 
1807 hogy . . . fel tet t czélomban annál sükere-
sebben boldogullyak minden Szükséges Leveleket 

meg Szereztem [Kv; Incz. XII br. Josinczi 
József lev.]. 

5. feladott; pus; gestellt. 1723: En ă fel tőt t 
kérdésekre ezt tudom mondania [Királyfva K K ; 
MbK 162. - aKöv. a nyil.]. 1747/1754: Az fel 
tőtt kérdésekre aszt tudgjuk mondania [M.der-
zse SzD ; SL. — ttUa.]. 1843 : ezeket valhatam a' 
fel tett kérdésekrea [Dés; DLt 65. aKöv. a 
vallomás]. 

6. felhozott; invocat; vorgeführt/bracht. 1763: 
meg visgalván mind az elsőben fel olvastatott, s 
most ujj abban reproducaltatott, mint ket Isok 
Relatoriaját, az A fel te t t Positioi megh nem 
bizonyittathatnak [Torda; T J k V. 158]. 1796 : az 
All Peres Ur, . . . a' dolognak, vagy keresetnek 
Meritumához szólván, az Actoratus ellen feli tett 
Exceptiojától egészszen el állott [Mv; TLev. 

7 0 — Erdélyi magyar szótörténeti tái III. 
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5/16 Transm. 6 4 - 5 tábl.]. 7874 : A' Felperes 
Minekelőtte a ' fel te t t méltatlan ki fogásra meg 
felelne, azt kiványa meg jegyeztetni [Mv; Somb. 
II] . - L. még RSzF 271. 

7. eltökélt; ferm, hötăr î t ; fest entschlossen. 
1638 : az fianak Nagj Andrásnak Ilijén fel teott 
szandoka uolna, . . . ualamelj Vr es feo Ember 
vduaraban szolgalatra akarna magatt adnj [Kv; 
RDL I. 115]. 1737 Groff Uramat éltetvén 
Isten Hazánk örömére s meg erősítésére ugj 
hozzám fel to t t jo indulattyának végben vitelére 
alázatos szivei kívánom [Ne; TL. Onadi B. Josef 
gr. Teleki Ádámhoz], 1791 : Hallyúk értyŭk bol-
dogítsa Isten fel te t t szándékába, mivel nékünk 
semmi ellenünkre nintsen az Dátsei Sándor Uram 
Nemességének meg erőssitése [Sámson Sz; Borb. 
I I — productionális perben való megjelenésre szó-
ló intésre te t t válasz. Juhász István falusbíró ke-
zével]. 1817 A Majároshoz (1) u j Detzka kaput 
tsináltattunk, s arra én magam egy ollyan fa zárt 
componáltam, melly megeshetik hogy sok roszsz 
Embert meg fog akadájoztatni fel te t t szándék-
jatol [Héderfája K K ; IB. Veress István t t lev.]. 

félthető. Csak áll-ként; nurnai ca predicat; nur 
prädikativ: félteni lehet; putem să fim îngrijo-
taţ i pentru el/ea; was zu befürchten ist. 1847 
J a j be beteg volt kitsi Roza ma valamivel job-
batskán van, de még mind félthető — hétfűtŏ l 
fogva nem alut tam sémit [Kv; Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

fél-tikmonysttlte egy tojássütés fele-ideje ; jumă-
tate din timpui necesar prăjirii oului; die halbe 
Zeit eines Eierbratens. 1591 : Zigethi Mihalne 
vallia amtnikor ki Iwuek, az boltbol, Immár be-
hoztak vala az holt legint halua, da mind ebben sem 
teolt fel tykinőni swlti [Kv; T J k V/l. 175]. 

feltilt 1. megti l t ; a nu perinite, a opri; ver-
bieten. 1623 az szász városokon, de kiváltképpen 
Brassóban az székelség gabonáját idegeneknek vé-
telétől f eltiltják (így!) [Hsz; SzO VI, 74 követut.]. 
1841 én a' Tőrőkbuza szedést feltiltván Tőrők-
buzájok a' hideg mián meg fagyott [Dés ; DLt 405]. 

Szk : kszét ~ja mestersége gyakorlását megtüt-
ja. 1588 : Az Mezaros Janos keonyeorgeset, Aky-
nek kezet es Mészárlását az Varos fel tiltotta volt, 
hogy thcoserkedet [Kv; TanJk 1 / 1 . 8 4 ] * / * -
gényt ~ kb. (a céh) vkinek segédjét elveszi. 1570 
kwltek ket Mestert hogy zalagyat vegyek, azt sem 
adot. Az wtan Rea kwltek hogy legenyt fel tylchak 
azt sem Enget tç Es vegre az Ew engedetlensegeyert 
vgy hat ta az ceh hogi sem probat Ne vegyenek 
Teole Seh az Tablat Ne Iartassak hozzaya [Kv; 
T J k III/2] -fc müvét <»ja mestersége gyakorlásá-
tól eltilt. 1561 Valamelly mester ezekbe az dol-
gokba Bírságon maradna valamely Ceh napon le-
zen vgian azon nap intchek az Birsagnak megy 
fizetesere. ha meg' nem aggia miet fel tiltsak zol-
gait el wegék [Kv ; öCArt.]. 1586 : Zakal Benedek 
vallia, . E n Ne(m) Atta(m) voxot arra hogy megh 
veryek\ hane(m) hogy Mywet tilchak fel [Kv; 

T J k IV/1. 557 - aTi. büntetésként a szóban 
forgó inast]. /635j 1650 : Szigethi Thamas neuw 
Eotues Legunj ne mivelhessen addegh valamegh az 
beczúlletes Cehet nem Contentallia, az rea jmpo-
nalt Egy Gira Ezústreol, Mivel eo volt fw 
oka az Sárga rez Gywrónek megh faragasanak 
es Somanczolasanak, Es maga foglalta be az 
keovetis az rez Giűrűben, Melliert eo kglk miuet 
fel tiltottak mind addegh valamegh az beczűlletes 
Cehnek keduit nem talallia rolla es nem Contental-
lia [Kv; öCJk] . 

2. ~ vmibõl a. eltilt vmitől; a opri/interzice să 
facă ceva; jm etw. untersagen. 1588 Az Stomp 
Janos es Eordegh András theosersegeyert. Akar-
tak Varosul eoket az mészárlásból feltiltany, De 
bizonios okokbol ez Jeowendeo gywlesre halaztot-
tak [Kv; T J k III/2]. — b. kitilt vhonnan; a 
interzice cuiva de undeva; aus einer Sache aus-
weisen. 1846 : A' Déési Betsületes nemes Szabó 
Czéh . . . anélkül — hogy Principalissam panaszolt 
volna a ' nemes Czéhnak( l) művhellyébol (I) fel 
t i l tatt 's más művhellybe rendeltek [Dés; DLt 850]. 

3. ~ vmitől eltilt vmitől ; a interzice să facă 
ceva; jm etw. untersagen. 1840 : Fi jamat feltiltani 
a mesterség Tanulásatol Határozzák honnan 
van hát az a Szabadtsága ns Czéhomnak (!), hogy 
Fiamat a mesterség Tanulásától fel tilthassa [Dés; 
DLt 972]. 

4. tilalom alá vesz; a puné sub poprire; verbie-
ten, unter Verbot setzen. 1592 kett Tliino vala 
ott azt kezde Lukaczy ell wzni az Annia Mihaly-
nak mo(n)da ne wzetek ell azt mert semmi keozy 
nints Mihalynak hozza mert ferencnek Zolgalattia-
ban Attak volt pénzt s azon veotte felis tilta harora 
teorweiiiiiel de vgia(n) ell hoza Lukaczy [UszT]. 
1804 a két pásztoroknak ád a falu 2 jó búgja szé-
nára való füvet ; azhol az ökörpásztorok által fel-
fogja tiltani [Kisbacon U ; RSzF 194]. 1814: 
Közönséges osztatlan Tilalmas erdő is vagyon 
In Fitzîgou, mellyet mo3t nem régiben a’ Posses-
sor Urak k a k a r a t t a l fel-tiltottak [Benedekfva 
Sz; Bet. 3]. 1852 A város gazda Köteles 
az úgynevezett négyrétét feltiltani, s a’ tiltás után 
minden ki bocsáttatást meg akadállyoztatni [Dés; 
DLt 180]. 

feltiltás eltiltás; interzicere; Verbot. 1840 : mél-
tosztatik . Fiamat a feltiltás alol absolválni 
[Dés; DLt 972]. 

feltiltat 1. elti l tat; a dispune să fie opri t ; ver-
bieten lassen. Szk s müvét ~ja mestersége gyakor-
lásától eltiltat; a face să se interzică exercitarea 
meseriei cuiva; jm die Ausübung das Handwerk9 
verbieten/untersagen lassen. 1599 : Kérik eò kgmet 
biro vramatt zeretettel, azoknak regestŭmit ne-
weket fel kerestetwen, akik ennek eleotte bardokat 
le teottek volt, es mostan vyonnagh magoktol fel 
veottek, hogy affele mezarosoknak eo kgme biro 
vram singîlatim eotwen forintara zalagat hozassa 
varos zamara, es myweket fel tiltassa, mind Addigh 
penigh zabad mezarolny ne legyen valamegh az 
varostol meg nem engettetik [Kv ; TanJk 1/1. 347]. 
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2. tilalom alá vétet; a face să fie pus sub poprire ; 
unter Verbot setzen/nelimen lassen. 1824 ki men-
tünk . . . a hol Lá fátzá Iersi nevű helyen egy darab 
Szabadon lévő Cziher lévén . . égy Csuptol fogva, 
a hová Métául égy nagy kő ásatott a Földbe . . . 
fel fogván . . . ki mutattuk, ki métáztuk és Hiva-
talom erejénél fogva fel tiltattam [Nagyesküllő 
K ; RLt O. 3 Kőkősi Orbok Elek szb nyil.]. 

feltiltatik 1. megtiltatik; a fi oprit/interzis; 
untersagt werden. 1589/XVII. sz. eleje (A le-
gény) ha ez wdŏ alat gazdáiát elegedendo oknel-
kwl el hadgia, esztendő Kis Aszszoni napigh nem 
szolgallia, niolcz forintal bwntettessek es mindenwt 
miue fel tiltassék [Kv; KőmCArt. 5 - 6 ] . 

2. 1728 : Ratkai Gomkŏtŏ Ferencz Ur(am), 
hogj egj hársfa karszékét csináltatott volna melyet 
ki nem váltott azért fel tiltatik az B. Che előtt, 
hogy addig mig ŏ kglmel( l) ne(m) igazittja dolgát 
senkiis az my Mester Atyankfiai kŏzzŭl ne dolgoz-
za(na)k okglme(ne)k annak bŭntetese alat [Kv; 
AsztCJk 138]. 

3. keze a mesterségtől ~ eltiltatik mestersége 
gyakorlásától; a fi interzis exercitarea meseriei; jm 
die Ausübung des Handwerks verboten werden. 
1814 : Timár Újvári Samuelnének már utolbszori 
nyilván való Talp lopásaiért . . . a ' végeztetett, 
hogy a' Czéhbol örökre ki vettessék, és keze a' 
Mesterségtől fel tiltassék [Dés; DLt 56.20]. 

4. tilalom alá vétetik; a fi pus sub poprire; un-
ter Verbot genommen werden. 1699: A be függő cse-
rék . egy egy forinttal tiltatnak Sorkolatig fel 
[Zalán Hsz; Barabás, SzO 389]. 1824 : el foglal-
tunk . . Lá Pojáne in gyál, égy darab erdőt, de a 
midőn fel akarok fogni, közbe jöve Tktes Székely 
András Ur, s azt kiváná hogy ezen darab erdőnek 
fele a maga számára tiltassék fel [RLt O. 1]. 

feltilthat eltilthat; a putea interzice/opri; ver-
bieten können. 1840 : Fijamat feltiltani a mester-
ség Tanulásatol Határozzák honnan van hát 
az a Szabadtsága ns Czéliomnak (I), hogy Fiamat 
a mesterség Tanulásától fel tilthassa [Dés; DLt 
972.]. 

feltiltható tilalom alá vehető/vethető ; care poate 
fi pus sub poprire; was untersagt kann. 1869 : a 
gyakorlat szerént akar melyik erdőrész vagy ha-
tárból a marhalegeltetés szabadon feltilthato volt 
[Csöb U ; Told. 21]. 

feltiltott tilalom alá vett, tilalmas; pus sub 
poprire; verboten. 1792: a’ midőn valamelly 
Szükségre nézve a' fel tiltott erdőnek részét hasz-
nálni akarnák, azt előre . . . hirré tévén . . A’ 
melly rész élés végett ki szakasztatik, az egészlen, 
mig le nem vágattatik, addig a’ tilalom alatt lévő-
nek több részeihez nyúlni egy átallyában Szabad. 
Senkinek se légyen [Lászó H ; Ks 80. XLVII. 5] 
1825 hogy fel t i l tott Erdejekből, menyit, 
és mekkora nagy irtasokat tettek légyen felfelé 

., azt bizonyoson . . . nem tudhatom [Köteles-
mező SzD; TSb 47]. 1846 : aki azon feltiltott 

helyen szánszándékoson megtaláltatnék, tőstént 
minden marha büntettessék 30, harminc krajcá-
rokig [Zalán Hsz; RSzF 176]. 

feltiszt (fő)tiszt; ofiţer; Oberoffizier. 1787 igaz 
hogy a katana fogással meg hibázván a dolgot, 
mert az al Tisztek nem a Fel Tiszt Vrak meszszire 
látó intézések szerént folytatván a dolgokat, sok 
akadályt szerzettenek az oeconomia folyásában 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

feltisztel megtisztel; a onora ; beehren. 1598 : Za-
mot vetwen vellek, marad ez varos adossa nekik f 
7/86. kit eppen megh attanak eo kgmek nekik, 
amellet honorariummalis fel Tiszteltek, es zolga-
lattyokat collaudalwan meg keozeontek [Kv; 
Szám. 8/IV. 32]. 1625 : Henczler Benedek vram 
eő kglme czynaltattva(n) 6 Ezwst kalant Cziűtj 
Gaspar, Hoffmester vra(m) zamara es Hoff 
mester vramatt velle fel tizteltek, En penigh az 
Arrat megh Adván t t f 3 d - [Kv; i.h. 16/ 
XXXIV. 270]. 1688 u. Vagyon égy sima ezüst 
formára csinált fél eiteles uy kanna, mellyet Czéh 
mesterségének idejében Buzer Gyeorgy Ura(m) 
az B Czéhhez való szeretetibeol az B : Czélinek 
fel tisztelvén vélle ajándékb(an) adott volt, in 
Anno 1688 Die 18 Januar(ii) [Kv; SzCLev.]. 

feltisztít 1. megtisztít; a curăţa; reinigen. 
1679 ezen Kamoraban levő eggyetmas(na)k na-
gyub része szemet modon lévén, jo rendb(en) nemis 
vétethetett; Az kinek gondviselese alá tartoznak, 
ugian az ha szépen fel tisztitana es kit kit helyere 
rakna . . . ugi irattathatna(na)k mindenek szép 
rendel fel [Uzdisztpéter K ; Bajomi János inv. 
30]. 1734: Majorság tőrők buza Lőtt itten fel 
tisztítva 550 véka [Szamosfva K ; Ks 99 Veres 
János lev.]. 1742: A köles fel tisztitva metr.a 

[Szászerked K ; LLt. — \A mennyiség jelzése 
hiányzik]. 

2. kitakarít; a face curăţenie ; aufräumen, său-
bern. 1595 : Hogy Imre fel t i sz t í to t ta az kochnyat, 
és Acz Ianos, szogeszte le az deszkakat aztalokat, 
padokat, kiken az szakaczok czelekeznek Hogy 
meg czjnaltta és Egyebetis ot foldgatot (!) . d 
12 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 135 ifj. Heltai Gáspár 
sp kezével]. 

feltisztított megtisztftott; curăţat ; gereinigt. 
1760 valamely fel tisztított Tŏrŏkbuzának kas-
télyba való tŏltetése ſTLMiss.]. 

feltisztíttat 1. eltisztittat; a face/pune să fie 
curăţat; wegräumen lassen. 1592 4 February 
Az cloaka kerül a sok rútságot fel tiztattatuk (!) 
es be haniattattuk . . . d 8 [Kv; Szám. 14/V. 25 
Éppel Péter sp kezével]. 

2. megtisztíttat; a face/pune să fie curăţat; 
reinigen lassen. 1667 : Udvarbiro Uram 400 major-
sagh Kalongja buzat . . . czepeltétet el . . . az ki 
attól meg maradót az czûrben talaltam Fel tisz-
tittatám lot szeme enny Cub 43 [Bonyha K K ; 
UtI]. 



fcltisztíttattat 1108 

feltisztíttattat kitakaríttat; a face să fie cură-
ţa t ; aufräumen/saubern lassen. 1597 : Az scho-
laba(n) a’ mely kamarakat mostansag fel tiztitat-
†.atúnk volt chinaltattunk egi Aztalt ket zeket, 
attúnk az chinalassatol Aztalos Lúkachnak f — /69 
[Kv; Szám. 7/III. 23], 

feltisztul kiderül/tisztul; a se însenina; sich 
aufklären/heitern. 1722 mi lesz az Gabonánakis 
kimenetele I(ste)n tudgja, ha fel tisztul hirtelen, 
edgjátallj aban meg áll még à foldon ez a ho [Fog.; 
KJ . Rétyi Péter lev.]. 1807 Ma mindég esett az 
eső egész estvig akkor egy kevess ideig egészszen 
feltisztult, és villámlott is, de 8 orakkor esmét meg 
indult az eső [Dés; Ks 87 Komis Mihály naplója 
261]. 

feltisztult derült, kitisztult; înseninat, senin ; 
geheitert. 1847 a legszebben föltisztult egenn 
naponta hirtelen felhők gyűlnek [KCsl 13 Kemény 
Dénes kezével]. 

feltizedel a împărţi în zece părţi; dezimieren. 
1780 vagyon egy nagy darab Helység mellyet 
eddig fel tizedelve birtanak ezen Helységnek 
. . . végétol fogva addig a' hol az Ut a' Tizedes 
Lábok kozott ki-jár a Madarasi határ felé, éppen 
addig az hol a’ Tizedlés [Mezőbánd MT; TSb 51]. 

feltizes felső tized; decurion de sus (parte de 
.sat); das obere Zehntel. 1597 Oroz hegy feltizes 
zabaditottia Zaz Pal altal Capitan Vramwal az 
falu kózt úalo teóltest [UszT 12/105]. 1606 
Akkor Bence Ger^elj es Gedeo Sigmond valanak 
annak az alzegy eorekes iozaganak biraj Az 
íeltizesnek es keozeptizesnek eorekesek kiuyl sem-
(m)i birodalmok ott ne(m) volt ott chiak az 
eorekeseknek vagio(n) Zeker vta, s erdeólleny 
[UszT 20/232 Georgius Marko de Olaztelek nunc 

in S. Marto(n) commorans prov. (40) vall.]. 

fel tojás 1. feltolás 
fcltojul felduzzad/torlasztódik; a creşte, a se 

inălţa/ridica; sich aufstauen. 1722 a’ Víz ezen 
Malomra a ' Királlyfalvi Malomnak fel állítása 
után tojult légyen fel [Dombó K K ; JHb XX/27. 
27]. 1723 azon gát miatt fel nyomja a ' Nagy 
Szamos a' vizet hasonló képpen ă belé menő 
árkokis nagyon fel tolyulnak miatta [Szüágytő 
SzD ; Ks 25. IV. 5] 1768 azt sem láthottuk által, 
hogy a viz fel tajulna az utrizált Gát miatt 
[Abafája MT; Told. 17a Huszár lev.]. 1787 (A) 
Gát fel emelisivel, az Báró Ur ö Nga . . . Malmá-
nak árkát, a Viz fel tojulván porondal és iszoppal, 
ugj fel töltötte hogy a Malom nem foroghatott 
[Nagyrápolt H ; J H b XXXI. 25]. 1807 a Szitáló 
malom Zsilipje, mely miatt a Viz a Monostori Mal-
mokra fel tojul, alább szálittassék [Kv; KmULev. 
3 gub.]. 1810 Leg Szükségesebb a Malom 
Árkát ki tisztittani, mivel a Viz egészen mostis az 
Also Kerék alá fel van Tojulva [Sóakna MT; 
Born. G. IX. 5]. 

feltojulás felduzzadás; creştere, înălţare; Auf-
stauung. 1723 : azon fel tolyulásakor ă Viznek, az 

Vr Malmán alol lévő Révet el szaggatta ã K : 
Szamos [Bálványos várai ja SzD; Ks 25. IV. 5]. 
1743 mikor az emlitet sŏvénjfalvi Malom(na)k 
a' gátt ját meg kötötték volna a' Malmon alol 
jegjet tőttek, más nap mikor meg fődelték ujab-
ban fel jöttek a' jegyek Circalására és éppen egj 
singni fel toljulása volt a’ viznek [Dombó K K ; 
JHbK XXVIII/9]. 1770: Vagyoné a Viz(ne)k a ' gá t 
mián való ollyan fel tollyulása, és tója, hogy ., a 
Marhak italokra a' vizhez nem mehetnének ? [Msz ; 
Bet. 7 vk]. 1772 csak alig Czammagdagol a' Viz 
a ' fel tojulás miatt | az edgjik also kerék csak alig 
vanszarag vala az viznek fel tojulása miatt [Ádá-
mos K K ; J H b LXVII. 293, 320]. 1829 ezen viz 
fel tojulása miatt hány Szekér Széna, és Sarjú 
beli kára fog okoztatni ? [Mezőszengyei TÁ; 
MkG vk]. 

feltojuló felduzzadó/torlaszolódó; care creşte/ se 
înalţă; aufstauend. 1805 Eŏ Excljának egy igen 
hasznos Berke Lévén az az intézett Uj gáton f ellj ül, 
az a gát miatt fel tojulo Viz el fogja pusztittani 
[Görgénysztimre MT; Born. G. XI. 12]. 

feltojult felduzzadt/torlasztódott; crescut, înăl-
ţat, ridicat; aufgestaut. 1771 mitől fogva a Ki-
rályfalvi Malom épült a viznek állása és fel tajult 
volta mián mind meg töltette porondol az Partnak 
szinéig, és ugy egybe szaritatta az Árkát, hogy az 
Viznek fel tajult volta és állandósága mián Csak 
kentelensegből kell az viznek alább Nyamulni 
[Ádámos K K ; J H b XX/26. 12]. 1772 : az emii-
tet t Malom két alsó kerekeinek Silipjeit meg fol-
doztattam s meg igazíttattam a' mit lehetett a' 
reájok fel tojult víztől, ngy hogy jól foroghattak 
volna, de a' fel tojult viz miatt szározságkor las-
san ; bőv viz idején pedig tellyességgel nem forog-
hattak [uo.; JHbK XXXIV/36] | ezen Malomnak 
egész mételje a' reá fel tojult viz [Sövényfva K K ; 
JHb LXVII/281]. 

feltol 1. felnyom/taszít; a împinge sus; hinauf-
schieben/stoßen. 1582 Catalin Olah Ianosne val-
lia Veres Lukach Másod magawal eg lowo 
Zekerechkewel vagion, es azon tolnak eg wst pénzt 
fel a zekerre [Kv; T J k IV/1. 50], 1761 : (A ládát) 
négy legény tojá fel édgy Bial szekérre [Ákosfva 
MT; Told. 23]. 

2. felduzzaszt/torlaszt; a face să se ridice/înalţe, 
a face să crească; aufstauen. 1700 ha az meg irt 
Groff Ur eŏ Ngaa Malmának gáttya magassa(n) 
nem köttetnek, nem fogna sokat ártani az Vas 
Dániel Vram Malmának s nem tolyná fel derekasan 
az holt vizet [Dob.; Wass. — "Gr. Apor István]. 
1723 viz áradáskor meg ütközvén ä Nagj Szamos 
annyira fel tollya ă Kis Szamost, hogj ä Tökös Tó 
nevű helyre is ki vét, és az ált(al) járó Révig fel 
hat [Dés; Ks 25. IV. 5]. 1759 : ha azon . . . igen 
káros új Malmot meg ís fel építhetné ,és annak Gát-
tya meg köttethetnék . (a) Jedd felől le folyó 
Patak(na)k vizét ugy fel tolyná . hogy . . . sok 
szép és hasznos szántó főigyeit kaszáló réttyeét az 
Expónens Communitásnak az víz el borítván ép-
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pen haszontalanná és Semmivé tenné [Mv; EHA]. 
1772 : ezt, hogj a' Viz az én Malmamra fel volt 
tojulva, . . . azon Vrak meg láthatták, hogj pe-
dig az I. Groffné Malma tolja fel, aztis a’ Viznek 
rend felett valo lassú folvásábol, őszve szorulásából 
hasonlóképpen meg láthatták [Kük.; JHb LXVII. 
•222]. 

feltolás felduzzasztás/torlasztás; stăvüire (a a-
pei) ; Aufstauung. 1770 eŏ Nga Malma . . . a 
miotátol fogvást építtetett az otatol fogvást . . . 
eŏ Exja Malma az magass gatnak vizbeli fel tojása 
mián nagy praejudiciumat szenvedni Láttatik 
[Kük.; JHb LXVII. 17]. 1772 (A) Martnak olj 
nevezetes omlását nem tapasztaltam, hogy a’ 
miatt féltőit volna a' Kíikőllő feneke, hanem eztet 
okozta a Királyfalvi Gát, a' viznek fel tojása által 
[Sövényfva K K ; i.h. 282 -3 ] . 

ÍHtolat feltaszíttat; a face să fie împins sus; 
aufschieben lassen. 1633: azo(n) zekerre egi Negi-
uenes hordo bort es egi Negiuenes Meh sert fel 
toliata es ugi viue el Zekeli Istua(n) az maga haza-
hoz [Mv; MvLt 290. 139b/2]. 

feltold toldással megmagasít; a înălţa prin 
adăugare; durch Anbau erhöhen. 1680 az belső 
Tornácz(na)k felső részét . . . Mathe Deák uram 
toldotta fel uj fenyő deszkakkal [A.porumbák F ; 
ÁLt Inv. 4]. 

A homilyos miatt lehetőségként a feltoldat 'toldással 
xncgmagasíttat' címszóval is számolhatni. 

feltolhat felduzzaszthat/torlaszthat; a putea stă-
vili (apa) ; aufstauen können. 1772 : ha azért azon 
fatensek szerént mindenkor rosz és alacson volt 
az én Gátam, hogj lehet hát s álhat meg a' viznek 
azon lött olj sebes le foljása, hogj a' Silip árkáról 
•le foljo vizet fel tojh-^sa [Kük.; JHb LXVII. 
"225 — 6]. 

feltolódik felduzzad/torlasztódik ; a creşte, a se 
înălţa/ridica, sich aufstauen. 1723 mikor áradása 
volt ennek â N Szamos(na)k fely tolyodik ă Kis 
Szamos, Nem tsak az Vr Malma, hanem az Mik-
liázi (!) Malom aláís [Kozárvár SzD ; Ks 25. IV 5]. 
1772 Ha a' Mikes Urak Malinatol eö Excel-
lentiajaéig tér helljen folj a’ Viz, az eö Exeellentia-
jáetöl ( !) fogva enyimig jobban lejt, kerengői 
vadnak, árkais nem szorossabb, tavulabbis van, 
mellyekre nézve későbreis, kevesebbéis kell a’ 
viznek fel tojodni természet szerént [Kük ; JHb 
LXVII. 253]. 

feltolul, feltolyul 1. feltojul 

fcltorlás fel torlódás ; stăvüire, îngrămădire ; Auf-
stauung. 1593 megh talalwan Gereoffy Janostis 
meg inchyek, hogy karunkra ne igiekezek epytenj* 
inet az sok gatolasok mjatt , az viznek fel torlasaert 
sok zantalan kart valottunk varoswl [Kv; TanJk 
1/1. 315. — aTi. a malmot]. 

íeltorlik feltorlódik; a se îngrămădi/înălţa; sich 
aufstauen. 1582 az Gereofy Caspar Gattyarúl 
Az zay Jeg vyz Torlas, Annyra fely Torlott vala 
az koloswary feoldre, hogy az vysz az koloswary 
feoldeon zellel, mynd ky Torlott es Arat vala [KvLt 
a kin-i konvent oklev. Joh. de Zwchyak® vice 
judlim, Benedictus Bornemyza de Patab, Sig. 
Georgfalwy de Georgffalwa® aláírásával. — 
a~CGyörgyfva, Pata és Szucsák K]. 

féltótos tót mintás; cu motive slovace; nach 
slowakischer Art gemustert. Szk î ~ szövés ţe-
sătură. cu motive slovace; nachslowakischer Árt 
gemusterte Weberei. 1788 Öt pár Totos fejér 
párna tsup, fél totos kékes szövés négy párnára 
valo fél totos veres és kék fejtŏs tarkás párna 
tsupnak valo szövés, ehez hasonlo veresses négy 
Fejér czérnás Totos szövés No 4 [Mv; TSb 47 
Néhai gr. Rhédei Zsigmondné br. Wesselényi Kata 
hagy.]. 

Az ún. tótos kézimunkák erdélyi divatjára, ill. ennek korára 
nézve 1. Palotay 7 kk és KelemenEml. 555 kk. 

féltő félteni való, féltett ; care trebuie pusă 
bine/la loc sigur; worum Sorge zu habén ist. 1737 
szép nyári mulató helly . . . Nyugot felöli valo olda-
lában vagyon egy kűs boltos rejték, melly hihető 
a végre készíttetett, hogy félelmes időben féltő 
portékát rakjanak belé és kővel bé rakják [CU. 
Petrichevich-Horváth Boldisár conscr.]. 1751: 
által jőve Torjárol a' M. László Urffi ide Szent 
Lélekre és minden féltő szobákat, pinczéket és 
gabonat bé lakatlá és meg pecsétlé [Kézdisztlélek 
Hsz; HSzjP]. 

féltökű félherés/tökös; rîncaci (cu un singur 
testicul) ; halbe Hode besitzend. 1824 A most 
vásárlott nagyobb Bikának az tsőge görbe — 
jobra áll nagyon, nem folyathat, azomban fél 
tökü [Dés; DLt 885]. 

feltölt 1. beletŏlt; a túrna/vărsa înăuntru; hi-
neingießen. 1596 : Hogi a' mústot ithon a' pincze-
be(n) fel teoltettek d 15 [Kv; Szám. 7/II. 43]. 
7599 Mind az egez zwretten hogi az mustokat fel 
teoltetek az pinceben, es az hordok (!) az pincebe 
valo tetelewel egietembe fizetúnk d 96 [Kv; i.h. 
8/XVI. 51]. 1782 Szegény talám bizony egj fejér 
nép maga töltette fel az Hordóban a sok mézet, 
's abban mégis romolhatott [Mv; DLev. 4]. 1795 
a tavaji szolgám . fel töltette volt a maga kas-
sába' [Elekes AF; BK. — ftTi. a törökbúzát]. 

2. (garatba) felönt; a túrna (în coşul morii) ; 
(in den Mühlkasten) aufschütten. 1573 Borbara 
Zigarto Lwkach leania Azt vallia hogi eo lyztet 
teolt volt fely latta hogi filep Ianosne Bwzat vit 
fely az garatra [Kv; TJk III/3. 293]. 

Sz. 1837 : az Exp(onen)s Ur utrizált Felesége 
Ferentzi Máriánál ugy esik a dolog mint a Malom-
ba(n), hogy aki előbb megyen, az tölt fel a garat-
ba* [Doboka; Bet. 1 Pákei Dánielné Benkő Susán-
na (40) dom. bfróné vall. — aKönnyűvérű asz-
szonyról]. 
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3. töltögetéssel kipótol; a completa/întregi prin 
turnare/umplere; durch Hingießen ergänzen, auf-
füllen. 7697 ; Szilvási Majorság bor cont Ur 20// 
Ebben tőltettenek fel az borokra Ur 16// [Alvinc 
A F ; Mk Alvinczi Péter inv. 10]. 

4. (talajt) feltölt; a umple; aufschütten. 1596 
Az cynterembe az plébános haza felcol az templúm 
aytaya eleot hogi mindenkor viz allia vala hogi fel 
toeltenj egi zeker porondot hozattatúnk at túnk f 
- cl 10 [Kv ; Szám. 7/II. 19]. 1702 : az Viz 
az hun az előtt Rev volt, fel töltötte iszoppal 
[Wass. Komáromi Péter kv-i malommester vall.]. 
1770: Ezen helyet nem de nem a hegyről le 
folyo eső, és lioviz töltötte fel porondal, és kőve-
tsel ? [H ; J H b XXXI/17. 3 vk]. 1789 az közelebb 
lévő kővetses, és fővennyes hegyekből tsáká-
nyokkal porondot vágván, az el romlott utakot 
azzal töltsék fel [Szentábrahám (U) és körny.; 
UszLt X I I I . 97]. 

feltöltés 1. föl/megemelés; înălţare, ridicare; 
Aufschüttung. 1778 : Földes Aszszonyom ŏ Nga 
Malma építésével Toja Gáttya fel töltésivel s 
vize tojulásával nem tudom hogy leg kissebb kárt 
is okozott volna ŏ Nsgának [Mezőméhes TA; 
Wass. Juhos Petre (54) zs vall.]. 

2. beletöltés; turnare, vărsare; Einfüllung. 1621: 
Eo kemek Tanaczul az Czaszarnak vet mehser es 
eczet fel teoltesekor . . . hozatta(m) bort eo kemek-
(ne)k Negi ejtel bort 10. pénzért t t f — /40 [Kv; 
Szám. 15b/IX. 213]. 1671 az méh sernek megh 
vételekor megh kostolta az méh sert, s teczet, an-
nak utanna, penigh az fel tőltesnek idején megh 
kostolta szekeresse, s mondotta néki, hogy néki 
ne(m) tetzenék azon méh ser, megh kellet volna 
uyobba(n) visgalni, hogy ha azon méh ser tőlte-
tet té fel el vitelre, mellyet megh kostolt [Kv; 
T J k VIII/11. 146]. 

feltöltet 1. (garatba) felöntet; a face să fie tur-
nat (în coşul morii) ; (in den Mühlkasten) aufschüt-
ten lassen. 1698: (Vancsa Szimion) hoza lo 
háton min t egy két vagy három véka búzát . ., 
én mint molnár fel tŏ tetém az búzát az Felseö 
Garatba, vélle, — s — ott őrié megh [Vízszilvás 
SzD; Ks. Steph. Kádár (56) jb molnármester 
vall.]. 

2. fe l rakat ; a face să fie pus/încărcat; aufladen 
lassen. 1772 : Tőrök buza nevezetesen bŏvŏn ter-
mett volt, de az Iffiu Aszony nyersen a' filegoria 
hijjára feli töltetvén, minthogy a szél nem járhatta 
meg fűltesedett [Hídvég Hsz; HSzjP. Jacobus 
Oláh (30) jb va l l j . 

feltöltetés beletöltetés ; vărsare, turnare ; Einfül-
lung. 1783: (A) Szŭretezés, Must fel mérés Meretés 
s Kordokra lett fel tőltetés én előttem és altallam 

menvén véghez [Mv; Told. 20/5]. 

feltöltethet töltést megemelhet; a putea ri-
dica s tăvi lar ; aufschütten können. 1666 : az To 
hellyeket szabadosson bírhassák, gátolhassák es 
fel teóltethessek [Imecsfva Hsz; LLt], 

feltöltetik 1. töltögetéssel kipótoltatik; comple-
t a t prin turnare/umplere; durch Anfüllen ergänzt 
werden. 1721 hogy azon három hordo borakra 
mellyekbűl az eo Excellentiaja asztalára kŏ l t t 
fel töltetett , . . . quietantia producalt(assek) [Dés ; 
Ks 26. XIV. 1]. 1807 : Aranyi Hegybeli Fűzött 
Űrmes Bor 4 Veder Nagy Oklosi Főt t Űrmess 5 
Veder . . . a tőbb Ŭrmesekre fel töltetett 4 veder 
4 kupa [Dédács H ; Ks 98]. 

2. beletöltetik; a f i vărsat / turnat ; eingefiillt 
werden. 1671 megh kellet volna uy^ bba(n) vis-
galni, hogy ha azon méh ser tőltetetté -l el vitelre, 
mellyet megh kostolt [Kv; T J k VIII/11. 146. 
A teljesebb szöv. feltöltés al.]. 

feltöltettet (hordóba) beletöltet; a face să fie 
vărsat/turnat (în butoi) ; (in das Faß) einfiillen 
lassen. 1598 ã műstot . . . Hogy ithon a ' pincze-
ben fel teoltettettŭk At tűnk f - /16 [Kv; Szám. 
7/XVI. 67]. 

feltöltöget 1. (hordóba) töltöget; a turna/vărsa 
(în butoi); (in das Faß) nach und nacli einfüllen. 
1600 : Az kik ithon az mustot ket nap fel teolteo-
gettek, fizettem nekik f — //36 [Kv; Szám. 9/ 
IX. 54/. 

2, feldombolgat/liantolgat; muşuroi, nach 
und nach aufhäufen. 1815 Jo lesz tartós 
szárazságban a’ le rokkant vagy meg hasadozott 
halmokat a’ krumpi töve körül ujjanon fel tŏl-
tegetni [Kováts Sámuel, Utasítás a' Krumpi ter-
mesztésre] . 

feltöltő-véka ? a garat feltöltésére szolgáló véka ; 
baniţă cu care se toarnă grăunţele în coşul morii; 
Aufschüttscheffel. 1768 : A Malomb(an) találtatott 
. . . Egy petsetes u j j véka két fel tőltő veka, egy 
kŏpetze v(agy) vatiko [Sarmaság Sz; TGsz 23]. 

feltör 1. (erőszakkal) felfeszít/szakít; a deschide; 
sparge (cu forţa) ; (mit Gewalt auf)sprengen. 1570 / 
az kerdĕre Lakatos Myklos hyty zerent vallya 
Latta aztis hogi az Sala Jmre gebelye Mind az 
keoz dezka fely volt Teorwe mykor eotet oda hyt ta 
Sala Imre [Kv; T J k III/2. 60a]. 1600 A mikor 
Makó Gyeorgy zolgait az en vram hazara hozta 
Iloggiay András, zekriniemeth eö magha teörte 
fela [UszT 15/201. - aKöv. az ellopott holmik 
fels.]. 1629: Tudom azt hogy a mi házunknál 
teòrtek voltt fel az Jo Anna ladajat, de hogy 
Rab Gergely alkoczot tar tót volna, es eö teőrte 
volna fel az hazat t es ladatis en nem tudom bizo-
niosso(n) [Mv; MvLt 290.36b]. 1849 A Molnár 
fia fel tört egy ládát — De messzetzke voltam 
nem láthattam jol mindent mit vettek ki belőlle 
[Héjjasfva NK ; CsZ. Voldorfi v. Lombos Nyikuláj 
vall.]. 

2. (műveletlen földet) felszánt; a desţeleni (un 
teren necultivat); brachpflügen. 1579 Értet tek 
eo kegmek az zantas felól való panasoikodast is, 
hogy nagy sok giopet zantottak volna fel, ky ez 
elot zantas Nem leot . . . wegeztek Azért eo keg-
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mek hogy valakyk giepet teortek fel es wak 
meró batorsagal igy zantottak ha tanachybely 
ember Biro vram 20 fr t arra zalogyat ho-
zassa . ., ha penig keoz ember zantatta fel tyz 
forinth zalagot wegien rayta [Kv ; TanJk V/3. 188a]. 
1605 : migh Zemere vra(m) el ne(m) foga az tat, 
addigli ketteò volt az Vt zabad volt melljkre men-
tek. Az vtan hogy fel teorek Vetes idejen ne(m) 
iartak el [UszT 19/43 Thomas Balint de Mare-
falúa (40) lib. vall.]. 7673/7640 : Az Fvlezeöb(en) 
egi folde(m) kit magam törtem Gyöpböl fel [Gya-
Iċikuta MT; EHA]. 1728 földecskét bir a Tőke 
szerb(en) melyet az Haloványbul tört fel [Dés; 
EIIA]. 1816 : Felele . . . Székely Sigmond ur 
iljen képpen. Azan két viz kőzött lévő hely is 
Contractus mellett velünk kőz elő hely lévén . . . 
az Intető Közönség abból maga hasznára hírűnk 
nélkül az előtt job részit fel törte mivelte használta 
ugy azan a Nyomon müis a más részit szabadasan 
fel törhettük [Várfva TA ; Borb. II]. 

3. felsebesít/sebez; a răni/vŭtăma; (leicht) ver-
letzen. 1765 gr. Bethlen Imre Vadászni jár-
ván a csizma egy kisség feltörte, egy mellette lévő 
tógásdeák kötözgette holmival, de a fene belees-
vén, csakhamar annyira ment, hogy a lábát térdin 
felül elvágták a borbélyok, de meg nem gyógyult 
hanem végit érte [RettE 180]. 

fel töredezett spart ; aufgesprungen. 1652 : Pa-
diinentoma téglából valo oh fel tőrődőzőt | Az 
haz Padimentoma tégla fel tőrődőzet [Görgény 
MT; Törzs], 

feltörés 1. (erőszakos) felfeszítés/szakítás; des-
cliidere/spargere (cu forţa); Aufsprengung. 1600 : 
Amy illethy az chigene* ladaja fel teoreset 
minthogy az Azzonnak refundaltays valamy reze-
beol karat, egyeb beontetese nem lehet [Kv; TJk 
VI/1. 419. - aOlv. Cigéné v. Csigéné?]. 1620 
Sok panazolkodasok voltanak ennekeleőtteis, mos-
tan vyabban vadnak az majorok, kertek fel teőres-
se, Zárok le vonasa es koborlasok feleöl [Kv; 
TanJk II/1. 297]. 

2. felszántás; desţelenire; Aufbruch. 1843 : Élő-
láb aljánn sáncba-fogott darab föl-törése őszszel 
egészszen vizenyősse is angolfű alá [Csekelaka AF; 
KCsl 3]. 

feltöret 1. (erőszakkal) felfeszíttet/szakíttat; a 
face să fie deschis/spart (cu forţa) ; aufsprengen 
lassen. 1602 Zabo Georgy varos zolgaia val-
lia . . . Sala Jstwanne ennek az Fábiánhazine-
nak ladajat en velem teorete fel, es vgy hor-
dottunk eggyet mast be . . . Amykor elseoben fel 
rontottam volt az ladat ket forint ara dutkat es 
tizen hat pénzt veottem kezemhez [Kv; TJk 
VI/1. 597], 

2. megtöret; a face să fie pisát; zerstoßen lassen. 
1670 adtam az Leányok szamara abból a 
Borsbol akit az Lakadalomra töröttem fel [UtI]. 

3. (műveletlen földet) felszántat; a face să fie 
desţelenit (un teren necultivat) ; brachen lassen. 
1613/1640 : Az Tehenes völgiben . . . Lazar Janos 

orottatta fellyül gyep vala ugi törete fel Lazar 
Janos [Gyalakuta MT; EHA]. 1667 az Isputali-
hoz tartózó egy fertalnj kis darab puszta szőlőczi-
ket töredtem es uöttem fel giepűből magam 
szamomra [Kv; RDL I. 31]. 1696 : az ket árok 
kőzőt levő fold kozonseges Falu földe, de miola (!) 
fel töreté kölesnek Jdosbik Vas György Ur(am) az 
olta birja eö kglme [Gőc SzD; Wass. Vegh Janos 
(45) jb vall.]. 7775 (A földet) Simén Elek Urak (!) 
fel tőrőtték Szántották két esztendeig Törökbuzá-
val egy esztendőben ke vertették [Gálfva K K ; Ks 
66. 45. 17c]. 1813 Kozma Kosztán . többet fel 
töretett egy köböl férű (!) földnél [F.berekszó 
Sz; BfR III. 12/9]. 1815 : fel akar töretni Kellő 
egy darab török Búzának valo Hellyet a rétből 
[Somkerék SzD; Berz. 11 Fasc. 75]. 

feltöretik (műveletlen föld) felszántatik; a fi 
desţelenit (un teren necultivat); brachgepflügt 
werden. 1805 a Kigyos Tóban egy darab erdo 
helly, melly most rész szerént Szántó főidnek fel 
tőretett [Bágyon TA; EHA]. 1836: az Udvari 
Fogado' háta megetti régen Kaszálónak használ-
tatott helly nem teremvén majd semmit-is, fel-
tőretett Szántónak [Vámosgálfva K K ; Ks 78.21 
Conscr. 17]. 1847 : La Funatz . . Tőrök Búza 
alá fog fel töretni [Göc SzD; Wass]. 

feltörhet (műveletlen földet) felszánthat; a pu-
tea desţeleni (un teren necultivat); brachpflügen 
können. 1816 : Azan két viz kőzött lévő hely 
job részit fel törte mivelte használta ugy azan a 
Nyomon müis a más részit szabadasan fel törhet-
tük és azért potentiariusak nem vágjunk mert 
Nemo in suis potentiarius [Várfva TA; Borb. II. 
— A teljesebb szöv. feltör al.]. 

feltörik fel/megrepedezik; a (se) crăpa; Risse 
bekommen. 1597 Myert hogi az kamarak keozet 
a' scholaban a' padimontom mind az padlasig 
(így l) mind fel teoret volt, kelletet, azt aggiagal is 
meg veretettnűnk, hozatattunk âhoz 18. zeker 
aggiagot f 1 d 52 [Kv; Szám. 7/III. 33], 

feltörött (erőszakkal) felfeszített/szakított; des-
chis/spart (cu forţa); aufgesprengt. 1582 : Ioannes 
Zabo a(lia)s Albert fassus est Az Azzont onnét 
esmegh el viwek, es Az vthan az ladayath fel 
theortek, hogy oda Iűtek latom enys a fel tlieŏ-
reot ladanak az Darabiat [Kv; TJk IV/1.7]. 

feltörpedt tömpe; cîrn; stumpf. Szk : ~ orrú 
cu nas cîrn; mit Stupsnase. 1805 : Strojeszki Butta 
Thodor . . . vastag es fel-tŏrpŏtt orra [DLt nyomt. 
kl. — aA párhuzamos német szövegben: dicker, 
und etwas gestilpter Nase]. 

A 'behorpadt, nyerges orrú' jel-sel is számolhatni [vö. MTsz]. 

? feltörtet feltöltet; a ridica prin umplere ; 
aufschütten lassen. 1700 Az Ovari Sütő Házra 
valo kőlcseg . Hozattam egj szekér kek agjagot 
fizettem Flor 2 Dnr 50. Verettem meg az kemen-
cze fenekit fizettem Flor 5 . . A kemencze fene-
kit hogj fel törteti fizettem Dnr 36 . . . Az kemen-
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ezét meg boritattam fizettem Galambodinak Flor 
2 Dnr 4 [Kv; Szám. 40/1. 2 5 - 6 ] . 

feltud 1. beszámít/tud; a socoti, a cuprinde 
în socoteală; (mit)einrechnen. 7573 <Mo>lnos 
Mihal Azt vallia hogy latta azt Kalmar ferenchne 
egy hancharal kenallia volt az Sombory harmin-
chadost . . . , De Nem alkhatak meg egymassal Az 
vtan adot egy lewelet neky kybe 10 fltot Engedet 
volt Az vayda az harminchadba, az lewelet ely 
veotte teolle De az vtan fely Nem twtta Iacabnak, 
hane(m) Mind meg veotte Rayta az harminchadot, 
Az vtan ketzeris hallotta liogi Emlekezet Jacab 
neky az lewel feleol hogy fely tudna De Mindenkor 
azt Monta az harminchados hogy Meg lehet ezwtan, 
Azért vgian chiak semybe Mwlt [Kv TJk III/3. 
210a], 7595: kere teòllem Eòtúe(n) pénzt az Derc-
hen (?) mellett ualo feóldere, igjrek igy hogy zeri-
ben túdgyunk fel eótúe(n) pénzt, mégh egy keòlt-
segen ualank akkor, d.20 tudank zeribe [UszT 
10/119]. 1726: Székely János és Terebesi Péter 
két napos Sellerek voltak hanem Székely 
Jánost ugj tudom hogj Kurtán Müiály bíróságában 
tŏbbetis hajtották, de osztan fel tudtaké néki vagy 
nem, nem tudom [Pulyon SzD; Wass. Puskás 
Vaszily (40) jb vall.]. 1770 : Dominalis Biro va-
gyok . . mikor Szorgos Nyári dolog volt nem mon-
dom hogy egy két iietetis nem töltöttek a' Jobbá-
gyok szolgalotban, de . más üdöben fel tuttuk 
nékiek mondhatom tőbbetis engedtünk nékiek 
[Illyésfva Sz; IB]. 1816 az 60 Rsből 2 Rlis 
Galya Juonnál vagyon nem tudom fel tudtaé a 
Tks Ur Ratiojában [Bágyon TA; Pk 7]. 1846 
adtam Kallai Mihálynak 100 ftot fel tudtam 
fizetésbe 50 fltot [M.köblös SzD; RLt Rettegi 
Sámuel jk 40]. 

2. felszámít; a trece în socoteală, a socoti; auf-
rechnen. 7568 : Jacobus Zygyartho fassus est, 
hogy o az gyermek Tartasert sémit fel ne(m) tud, 
hane(iíi) el tartya Annekwlis [Kv; TJk I I I / l . 
175]. 1585 Az hazat mikor el kezdeok oztany, 
Monda Zeoch Caspar enneke(m) az Marha Nem 
kell de a ' giermeket eoreómest el tartom, es az 
tartast sem tudom fel, de te fel tudod [Kv ; TJk 
IV/1. 444]. 1621 attam Tehen hust Laskaúal 
. . . Liztet fel nem tuduan az laskahoz [Kv; Szám. 
15b/XI. 3 0 8 - 9 ] . 1657/1667 : malom mesternek 
fizetésébenis ha mi még restálna fel tudgyák, es 
mellyik mit adott és fizetett eddig néki, Conside-
ratioba végyék [Gyalakuta MT; Ks NN. 25]. 
1708 A Seprű(ne)k arrát a' Sarkanyiako(n) fel ne 
Tudgyuk ., meg bor es ser arrais léve(n) rajtok 
[Fog.; K J . Fogarasi János lev.]. 

3. átv felró; a imputa/reproşa; zuschreiben, 
übel vermerken. 1832 : Méltóztat a Ttes Ur ezen 
közbe írtakat, mely (!) ártatlan érzékenységből 
származtak, fel nem tudni [Torda; IB. Demény 
János udv. tiszt lev.]. 

feltudakoztat megtudakoztat; a dispune să se 
afle; erkunden lassen. 1809 : a Flgs Kir. Fő lg. 
Tanátsnak . . parantsolattyához képest . . egész 
székünkben fel tudakoztattuk, de sem Zsák, sem 

vászon nem tanáltatnak [Usz ; UszLt ComGub. 
1581]. 

feltudás beszámítás/tudás; socotire, punere în 
socoteală; Anrechnung. 1615 En Zilahi Janosne 
Seres Anna, Colosuaratt lakó kertem, az en 
Angiomtol Seres Peterne azzonyomtol neminemü 
zwkseges dolgaymertt, három zaz forintott az en 
hiduezay hazamra, . az házon semmitt ne epi-
czen, en akaratom es hirem nelkűl . . . , ha penigh 
hirein es akarato(m) nélkül epitettne, ne legien 
zabadsaga annak fel tudasara [Kv; RDL 1.9]. 
1791 : az Uraság Szolgálattyát ugy viszszük veg-
liez ; hogy Nyári időben kaszálásra Sármásra men-
vén ( a' menetelen es jövetelnek minden fel tu-
dása nélkül:) ottan helyben 3 Heteket tartozik 
minden Gazda Ember ( a Hurubásokon kivül:) 
kaszával Szolgálatot tenni [Búzamező SzD; Ks 
74. 56 Conscr. 92]. 1858 Minden nemű rovataio-
kot, adokot, kösségi terheket, fuvarozást, kőz 
munka tételt, katona tartást én berlö köteles leszek 
hordozni bérbe feltudás nélkül [Kendilóna SzD/ 
Kővár vid. TKhf 15]. 

feltudat beszámíttat/tudat; a face să fie soco-
tit/cuprins în socoteală; anrechnen lassen. 1785 
midőn fontatt és szőtett vagy rost ált att, ugy tu-
dom ur dolgáb(an) felnem tudatta [M.bikal K ; 
KLev.]. 

feltudatik beszámíttatik/tudatik; a fi socotit/ 
cuprins în socoteală; angerechnet werden. 1820 : 
Ugy hosszasabb u ta t igen ritkán tészünk, s 
amidőn hajtanakis bor után Megyünk, de a menő 
és jövő utunk mindenkor árendás uri szolgálatban 
fel tudatott [Bács K ; KmULev]. 1851 : a’ mit 

épitene . . . helyesnek talált költsége a' ha-
szonbérbe felfog tudatn i [Kv; Pk 3]. 

feltudhat beszámíthat/tudhat; a putea socoti/cup-
rinde în socoteală; anrechnen können. 1614 
Bort t : Tudgyo(n) fel 100 Vedret Abbul tud-
hassa pedeg fel, kit maga müeltet: Mert ha sém-
im) j ne(m) terem, ö sem túdhat fel sem(m)it [Kv 
Aggm. A. 83]. 

feltudódhatik felszámítódliatik; a putea fi soco-
tit ; auf/angerechnet werden können. 1836 : azon 
5515. Rforintok a Felpereseknek fel ne tudódhas-
sanak [Ne; DobLev. V/1213. 2a]. 

feltudódik beszámíttatik/tudatik; a fi socotit/ 
cuprins în socoteală; angerechnet werden. 1647 : 
ha mit fizettem uolna is mustul az D. actor(na)k 
expiralua(n) az 3 esztendeo az ò fizetesek fel ne 
tudodgiek [Kv; T J k VIII/4. 178]. 1703: az ha-
todik Punctumban specificalt arany, és gyöngy 
némű Clenodiumokot, a ' mellyeket én a három 
részre Testaltam igaz lelki ismeret szerént azokot 
elō adván, elsőbben is azok tudodgyanak fel a ' 
három részre [Szentgyörgy MT; Ks 14/XLIHb 
özv. Torma Jánosné Petki Anna végr.]. 1803 : 
apadásra s Csepegésre tudodatt fela [Koronka 
MT; Told. 41/14. - aA borból]. 1827 : Ezen Tel-



1113 felugrik 

két Biro Colonus jŏvŏ menő uttya fel tudódik 
szŏllŏ el fedésitől szŏllŏ ki kötéséig 1[Balásháza Sz ; 
Wass. Conscr. 359]. 1836 önkéntesen nékia en-
gedjük szüléink által a <ker>tek felett szer-
zett . földet ugy pedig hogy az az osztály-
kor néki fel ne tudódj on [Szentimre MT; BalLev. 
— aA testvérek öccsüknek]. 7847/7851 A' gabo-
nás köböl épitve, mostani állapotjából, haszon 
vehetővé tenni kötelességibe álland az arendator-
nak, feltudodván az áreudába, fedele jo [A.szo-
vát K ; Pk 3]. 

feltuhaszt feltorlaszt; a stăvili; aufstauen las-
sen. 1741)1758 Szatmiri Szabó Istvănis mint 
szomszéd a S igora Gyarmati Ferencz Stoinp-
jŭnak annak idejéb(en) viznek fel tuhasztăsával 
ne praejudiciállyon, hanem az . . . Sebesség meg 

-maradgyon, Jonăs Păl . . . Obligală magăt hogy 
Semtnibenis azon Gyarmathi Stompjának praeju-
dicalni nem igyekezik, es kerekét fel nem tuhasz-
tya a viznek fellyeb vételével, hanem a mostani 
allapatban meg liadgya [Abrudbánya; Szer.]. 

A fog. alkalmasint pongyola, mert nem a kereket, hanem 
a vizet torlasztják fel. 

feltuha9ztás feldugás/torlasztás; stăvilire ; Auf-
stauung. 1741 Szathmări Szabó Istvănis mint 
szomszéd . . a Sogora Gyarmati Ferencz Stomp-
jănak annak idejĕb(en) viznek feltuhasztäsával 
ne praejudiciállyon [Abrudbánya; Szer. — A tel-
jesebb szöv. feltuhaszt al.]. 

feltűr a rîina/scormoni (pămîntul) cu rîtul; auf-
wiihlen. 1813 a Szakáts kertett erőssen fel túrták 
a Sertések [Killyén Hsz; MvRK]. 1853: a’ tsászár 
szakái ágyat kerteltesd bé ne hogy fel túrják vagy 
ganéjt tegyenek réá [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

feltárás rîmare/scorrmnire cu rîtul; Aufwüh-
lung. 1799 a Bartlios Satnuel Uram Tanorok ka-
pun kivül eső Jószágán nietietetté bé Sertés a Czer-
jék Györgyné Damokos Susánna Jószágára . s 
liát a Disznó fel túrás mian termetté ott jo fű ? 
[Hsz; BLev vk]. 

felturat összeturkáltat; a lasa să fie rîinat/ 
scormmit cu. rîtul; aufwühlen lassen. 1736: Sa-
dán pataka nevű havasát erössen el gazlatták 
a fíivit sertésekkel fel tura i l[Gyszm; LLt Fasc. 
161]. 

felt .'lilik I. mutatkozik; a se arăta, a apărea; 
sich zeigen. 1841 : A több positiokat, ha az ember 
a Tavalyi Számadásaival őszve veti, minden posi-
tioba pazérlás tűnik fel [Gőrgény MT; Born. G. 
XXIVb Csiki Sámuel lev.]. 

2. szembetűnik; a bate la ochi, a izbi; auffallen. 
1857 Régi alakú temploma" . . . mint a régiségnek 
szép pildínya tűnik fel [Kusaly Sz; ETF 107. 26. 
— aTi. az L^/liázk3zségnek]. 

i 
feltűr 1. i-ol^yűr ; a sufleea/sumete ; aufkrempan/ 

stülpen. 1574 : Catalin azzony Molnos Mihalne Azt 

vallia hogy Mazas peterne . . az karyan Inget 
fely Twrte latta hogi kekes volt [Kv; TJk III/3. 
392]. 1637 Jstua(n) Deák Uram hogi erkezek oda 
Tűrni kezde fel â keöniöken az mentet s az karjat 
mutattia vala, hogi megh sertettek [Mv; MvLt 
291. 118b]. 1766)1770 az harisnyámat iffjuko-
romban feli tűrvén kőnyen egy lábbal mente(m) a’ 
Kűkűllő Vizén [Széplak K K ; SLt Transm. 262 
évr.]. 

2. felhajt; a ridica, a întinde sus; auf/zurück-
schlagen. 1736 az hintónak . . . az fedelíröl min-
denfelől bőr függött: tiszta időben fel tűrték, essős 
időben le eresztették [MetTr 366]. 

fcltíírkozlk felgyürkőzik; a se sufleca la mîneci; 
sich (auf)schürzen. 1842 Tokai Sándor fel 
tŭrkŏzve jöt t ki [Dés; DLt 1516]. 

feltűrt felbiggyedt; răsfrînt; aufgeworfen. Szk : 
~ ajakú ? nyúlajkú. 1822 Puskás Juon fel-
tűrt ajakú [DLt 710 nyomt. kl]. 

felugarol felszánt/tör; a ara/de je leni ; pflügen/ 
brachpflügen. XVIII. sz. köz. a főidet fel ugarol-
tam abban az űdőben [Tekerőpatak Cs; LLt Fasc. 
158]. 

felngordik felpattan/szökken; a sări în sus, 
a se ridica brusc; aufspringen. 1781 : fel ugardván 
az asztal mellől [Ádámos K K ; Pk 7]. 1791 : éttza-
ka vatsora után fekvő ágyomban hallék erős tolvaj 
kiáltást a ' Fogadoban, és azonnal fel ugordván ál-
tal szőkém a' kerten [Galgó Sz; J H b 1/23]. 1794 
az Exp(onen)s Veres György alol fel ugordván el 
akart szaladni [Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 1848 
ekkor már felugordván Horváth János, hajába 
akadott Méhésznek [Dés; DLt]. 

felugrándozik felugrál; a sări în sus, a se ridica 
brusc; aufspringen. 1757 mindgyárt fel ugran-
dozánk, kik az udvarban ben voltunk [Csicsóke-
resztúr SzD; LLt 49/1277]. 

felugrik 1. felpattan/szökik; a sŭri în sus, a se 
ridica brusc; aufspringen. 1573 Koncha Ianos azt 
vallia latta hogi keozykbe E^ntette peter az Bort 
es azon Indwltak fely az aztaltwl peteris fely vgrot 
kénteset kezere takarta [Kv; TJk III/3. 203]. 
1584 : Roma Ianos vallia ., eg* délkört Aluzom 
vala, Megh erzein hogy a' Labom fayny kezde fel 
vgram, es hat vgia(n) ige(n) fay [Kv; TJk IV/1. 
275]. 1588 Erdeótheleky Marton el wewe eggik 
kezebeòl Az kopiat, es reya zagwlda, CUyau Janos-
ra, . . . chyan János az Apiawal fel vgranak 
eleótte, mertt eznek wala [Perecsen Sz; WLt 
„Seómeór Anthal perechyeny" jb vall.]. 1589 
Az leanj felugrek mingiart ki mene a A y t o n [Dés ; 
DLt 226]. 1591 einek ciendessegebea mentek 
nemes iozagomra es loúaimra gianakodom 
hogi louaimban akartanak el lopny, az eb vga(ta)s-
ra zolgam ciaky miklos fel vgrik wzny kezdy 
eokeot [UszT 13/67]. 1617 : egy kor fel vgrek Georgi 
es az borral tele kannat el cziapa az meszitele(n) 
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szabiiaua 1 [Mv MvLt 290. 27b]. 1730 : Csak fel 
ugrek Kŏnczey Gábor az Könczey Dávid Uram 
joszaga melöl, mint hogj ott leseskedet puskaval 
[F.volál Hsz; HSzjP. Mich. György de Felső Vo-
lál (42) vall.]. 1784: azon mod Széjes Josef fel 
ugrék a padról s hozzá kapa Csáki Györgynek az 
asztalnál a hajához [Béta U ; IB. Agilis Középső 
Széjes István (43) vall.]. 1786: Tot Jstván, 
felis támadatt az Fogadosra hogj meg verje de én 
látván az dolgot kősztők hogj nem jol indul, 
mivel az őttseís Tot Mihállyis fel ugrat kőzíkben, 
én osztán magam ugj választám el őket [Hídvég 
MT; GyL. Király János (40) taxás vall.]. 1852 a' 
lelkem Anyám . . . minden legkisebb mozdulatjára 
felebredek, 's . . . felugróm segítségére [Kv ; Pk 7]. 
- L. még ETA I, 69-70 . 

2. felszökik vmire ; a sări/a se urca pe ceva; auf 
etw. springen. 1598 En Kouach Janos vallom 
mj kor enmagam Brazlobann Indoltam . . . az zol-
gaja® kochjmra fel ugrott [Kv; TJk V/l. 
184a. — *A „Somborj túrj Ianos“-é]. 

3. fellövell/szökell; a ţîşni în sus ; emporschießen, 
aufsprudeln. 1756 A Nagy vagyis belső udvar 
közepében vagyon negj ugro kút, mellynek . . . , 
tetejében kőből kifaragva tanáltatik egy fejér 
Hattyú nyakában hellyeztetett vas nyillal, és an-
nak száján bocsáttatik â viz, ollykor más fél ől-
nireis fel ugorván [Déva; Ks 92.1. 32 kúria-leír.]. 

felújítás perújítás ; nóvum ; revizuire ; Prozeßer-
neuerung. 1807 Az ilyen nyughatatlan felújítá-
sok a' Tőrvény-folyások rendibe Calumniaztatni 
szoktak; ittenis nem tekintetbe vételt, hanem 
méltó büntetést érdemelne ezen tőbszörözött alkal-
matlan Kérése az Instánsnak [SLt évr.]. 

félujjnyi de o jumătate de deget; halbfinger-
breit. 1736 Salavárit is viseltenek az ifjú legények, 
mind úrfiak, mind nemesek; az nadrág hasitékjáig 
ért a salavári, ott belől, nadrágon ezüst vagy se-
lyem sinór lévén rakva két renddel, a sinorok végi-
ben fél újjnyi ezüst vastag tők [MetTr 353]. 

felutasít félúton, feleútján; la jumãtatea dru-
mului; auf halbem Weg. 1674: fel utb(an) buczuzat-
lan el hattá Czeh Mester Uraimekat [Kv; Mész-
CLev.]. 

felutasít felirányít; a îndreapta sus; hinauflen-
ken/leiten/fiihren. 1826 öszve találkoztam . . . 
Ballo Borbárával és egy kevéssé Már pálinkás lé-
vén enyelegni kezdettem vélle, a hijuba fel 
utasítottam, kevés idö múlva Magamis Utanna fel 
menvén, ottan történt leg elöbbször közöttünk 
az öszve barátkozás [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

felügyel a supraveghea; beaufsichtigen, über-
wachen. 1852 : A Városgazda . . . Köteles . . . a’ 
város dolgai igazittására keze alá adott napszámo-
sokat, ugy nevezett város dolgásakat a' szükséghez 
megkívántató menyíségben igasságosan ki rendelni, 
azokra felügyelni [Dés; DLt 180]. 

felügyelés felügyelet, gondviselés ; supravegliero 
Überwachung, Aufsiclit. 1849: minden névvel ne-
vezendő Ingó és ingatlan vagyonaim fel ügyelését, 
's telj hatalmú kormányozását, tsakis szeretett nŏm 
Korbuly Anikóra bizom, 's hathatosán rendelem 
[Km; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 1850: Kű-
lőmben én mind addig mig valakit mást kül-
denek a’ Jószág fel űgyelésire, jo szível ügye-
lem pedig egész torkig vagyok lakva Bra-
nyitskával [Branyicska H ; JHb XXV/68-hozj 

felügyelet supraveghere, contre • Aufsiclit. 1840: 
mint Asztalos legény . . dolgoztam a’ nevezett 
Máiszterem fel ügyelete alatt [KLev. Szász István 
(30) szabad székely vall.]. 1850 Lovaink . . . Ba-
rom-orvosi felügyelet alatt vannak, és köztük 
a' szapornyitza még eddig ki sem ütött [Szúv ; DLt 
470]. 1878: A falu két részre osztatik felszegre és al-
szegre : ha a felszegen történik halál a felszegen levő 
telkektől, ha az alszegen, az alszegi telkektől tar-
tozik egy egy férfi a temetésen jelen lenni mind két 
rész egy egy Dékán felügyelete alatt áll [M.bikal 
K ; RAk 342]. 

felügyelő 1. inspector ; Aufseher, Inspektc r.) 
1846 A fenn írt <l>846-dik év május 2-dik nap-
ján tartatott falugyűlésében közmegegyezésből 
közönségünk erdő- és fűpásztoroknak megválasz-
totta elsőbben felügyelőnek tekintetes Apor László 
urat, erdő- és fűbírónak Bentze Jánost [Zalán 
Hsz; RSzF 176]. 

2. gondviselő; intendent; Verwalter. 1839 Az 
Isputály fundus Jövendő pertractatioja. Ír Tétes-
sék egy ara valo fel ügyelő Isputáty Atya név alatt. 
2r Ennek tétessék kötelességévé ezen fel vigyázat 
's a' jövedelmekről es ki adásokrol valo számadás 
minden esz(ten)doben . . . számadása az egyik 
Czeh-mester Controllorsága alatt essék [Kv 
öCLev.]. 

felügyelői de supraveghetor/inspector; Auf-
sichts-, Inspektions-. 1840 ; a Tkts Nmes Tanáts 
méltóztat a köz jora bátorságra fel ügyelői körŏ-
böl (1) ki folyolag a dolgot investigaltatni, addigis 
ki kérvén a gyilkolni tŏrŏ t Urától s el záratni 
[Dés; DLt 848a]. 

felül ige 1. nyeregbe, hintóba (fel)száll/ül; a 
se urca pe cal/în trăsură ; sich aufsetzen (aufs Pferd, 
in den Wagen)/ besteigen. 1591 Peterrelis sokat 
nieouekedek, Megh az lorolis le vonta vala Pétert 
hogi Immár fel wlt vala az lóra [Kv; TJk V/l. 
143]. 1599 Nagy Imre es Thegzes Janos, Azon fel 
yle az lora [UszT 13/105 Matthias Chanj de Rugon-
ffalua nb vall.j. 1630 k. egj louat megh niergele 
s fel ŭle rea [Mv MvLt 290. 45b]. 1653 : én is a 
gazra szaladék, és ott taiidom Csiki Mihály szom-
szédot, hogy a bürökber lappang három lovával, 
melynek egyikét elvőm t.">lle és feliilék reája, és 
azon szaladék a Gérára 'ETA I, 70 NSz]. 1736 
(Az) Úrfiak darutollas süvegben lódingoson, tar-
solyoson felűltenck . . . portai ezafrangokkal fel-
öltöztetett lc vakra [MetTr 347, 365]. 1738 : el-
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lenzették 's tiltották, hogj ne üllyön Dési lovakra, 
. . Inassok fel űlt 's nyargalódzott [Dés ; Jk 289a]. 
7809 magok a’ pásztorok felűltenek Csorda kerí-
teni azon kantzára [F.rákos U ; Falujk 42 Sebe 
János pap-not. kezével]. 

2. (hadi készületkor) lóra száll/ül; a încăleca ; 
aufs Pferd steigen, das Pferd besteigen. 1595 : 
Gaspar az Loas Legény vitte Deesigh ö fge paran-
czolatit, hogy menten fel illyenek és az hadban feier 
wara gyülyenek: 1. lora Deesig . . . d 50 [Kv; 
Szám. 6/XXI. 15]. 1663: minden Nemes, lofű, 
<lrabant, es puskás renden levő hadak ki ki 
szemelje szérint, joszagarolis az meny lovassal tar-
tozik fel ülvén, mindgiárast jo hadi apparatussal 
és elégedendő eléssel . jŏtést joüŏn (!) méllénk 
Taborunkban [UszLt IX. 75. 58 fej.]. 1678 : A-
zonban mondák égy olykor, hogj Csiki Vramék fel 
ültek, arra monda Lázár Istua(n) ur(am), azért 
serenkedik most Daczio Vram, hogi Czikmántort 
neki igirte Uruuk eo Nsaga [Alfalu Cs; LLt Fasc. 
120]. 1703 : Udvarlielj székből jó fegjveres, paripás 
az egész vitézlő Rendből valogatott Lovas numero 
300 minél hamaréb fel űllyőn, és ki ki jőjőn Marus 
vásárhelyhez [UszLt IX. 77. 69 gub.]. 1792 k. 
az Egjházi Nemesek nem mindnyájon szeme-
lyessen, hanem tsak az ország által meg határozott 
bizonyos számb(an) tartoztak fel ülni [i.h. X. 
80]. - L. még ETA I, 49, 140. 

3. felül (az ágyban); a se ridica (în pat); sich 
im Bett aufrichten. 1602 Nemez gyarto Jstwan 

. vallia Zolitam az seller azzonth ket 
vttal való zomra fel eole mezytelen az Agyban 

es . . . az kezet eozze chapa es monda hatalmas 
Jsten mindeneonlc oda vagion [Kv; TJk VI/1. 
618]. 1776 A Groffnét virattigis talpon álván mel-
lette, láttam, hogy ottan ottan fel ijjedett, az ágy-
ban fel űlt és fel fogott Kezekkel kért minket 
l“Kóród K K ; GyL. Christ. Kováts conj. St. Mik-
lós (55) vall.]. 

fölkel; a se răscula/ridica; sich erheben. 
1637 k. Nyilva(n) lehet Na(gysagodna)l Thorocz-
kai Jobbágyink ellenünk mint költenek fel, szabad-
sagot akarva(n) inagok(na)k venni; Immár ugia(n) 
sok űdeőkteől fogva semmi hasznokat ne(m) ve-
hettük, az teob Jobbagyinkis tudva(n) hogi egy 
igassággal birattatt(na)k véllek, (: noha azok fel 
ne:n ültek:) mégis szolgalatunkra elé nem vehet-
tyűk, aszt allattyak, hogy ha az Toroczkaiak sza-
badulhat(na)k eokts haso(n)lo szabadsagba(n) ma-
rad(na)k [Thor. XVIII/4]. 

felül, felyŭl I. hsz 1. (vminek) felső részén, fent* 
sus ; óban. 7589 Az útan Chinaltak meg Az folseo 
Kemenczet . . . Ahoz wottem 7 vassat . . . d. 56 

Keteyt meg Chinaltak az oldalara Harmat 
Az vasnak felyol az Padlasaba [Kv; Szám. 4/VI. 
39 — 40 Stenzely András sp kezével]. 1590 Veot-
tem Az Masahaznak felyol meg heyazttassara való 
Sendel zeget es Leczeget Nótárius vram tol p(ro) f. 
3 'd. 32 [Kv; i.h. 4/XX. 20 Hooz Lőrinc sp reg.]. 
1652 : Egy Sütő kemencze, főlyűl kályhával ra-
kott, fejéren meszelt [Görgény MT; Törzs]. 1679 : 
Az Kertnek . . . Ajtaja . . . Eggyik széles ramas 

deszkaval duplason bellet, Sarka alol vas karikás 
csapos, fellyűl foglalo pantos [Uzdisztpéter K ; TL. 
Bajomi János inv. 9]. 1720 : Négy szegü öreg Re-
szelő nr. 2, mellj felijei szakadott [HSzj lakatos-
műszer al.]. 1798: Az Uttzára ki járó Kapuja 
ezen Fundusnak tsak most ujjontában erigált 
három sas fákból és egy fejül egyben kapsoltt (I) 
tölgy fa gerendából vagyon feli tsinálva [Válye-
brád H; Ks 76. IX. 27]. 1803 a' . . . négy virágzat 
a' Pohár szárához a' virágokot felyül és aloll égy-
ben foglaló tsőtskéken áll [Nagytereini K K ; Un-
VJk 203]. 1842 : ezen pincze felül bé van padolva | 
ezen ajtó felül az ajtó félhez egy vas pantotska 
által van kötve [Oprakercsisóra F ; TSb 51]. 

Szk : ~ való felül lévő. 1653 : A Krisztus ko-
porsója ugyan az ma is, a kibe Nicodémus és szent 
Jósef az urunk testét helyheztették volt, s a feljül 
való kő is azonaz, a ki akkor volt, [ETA I, 120 
NSz]. 

2. (az alul lévőn) ra j ta ; peste (cel/cea de jos),. 
deasupra (celui/celei de jos) ; darauf, auf ilir/ihm. 
1570 : Angalyt Danchyak (!) Leorincline vallya, 
hogy Eotthues Demeterrel zabo Janosne Egy-
mást az Agyon Deoytegettek liwl egyk hwl Masyk 
volt felwl [Kv; TJk III/2. 37]. 1592: Catalin, 
Keomiues Mihalne vallia: . . . latam hogi házunk-
nál le ontottak egimast es mind eggik s mind másik 
váltig verik, tiparolliak egimast, de Jakab felliwl 
vala Bálinton mikor az zomzedsag el valaztotta 
volna eoket egimastol [Kv; T J k V/l. 266]. 1631 : 
mutata az masikatis fekete szokmanios embert 
feliül szűr uala rajta [Mv; MvLt 290.245a]. 1699: va-
gyon egy nyári ház . . . jo szarvazás es Sendelyézés 
alat kerekén szipen csinálva, a teteiben vagyon egy 
gomb, azon feljűl egi vitorla [Szentdemeter U 
LLt]. 1736 (A halottnak) ha catholicus volt, az 
keszkenyein felyűl állott az olvasója [MetTr 401]. 

3. vminek a felső felén; la capătul de sus; am 
oberen Ende. 1592\XVII. sz. v. : A Giróti* Tó 
nevű Végibe a kenderes föld borozdája iránt 
felyűl egy határ halmocskát hagyván ekképpen 
kezdették el osztását [Gyeke IC; Ks. — aGirolt 
SzD]. 1728 a Templom . . vic(inusa) alol a ken-
der földek mellett ki menő uttza, fejjel a temető 
ki kövezve körös környül [Árkos Hsz; EHA]. 

4. (pe) deasupra; dariiber. 1558 k. az első 3 
soth tord meg gienge porra es feliwl os (I) rea'az 
uno teieth es keuerd Jol ozve [Nsz/MKsz 1896. 
283'-4]. 1580 Cybreffaíuan Vduarhelzekbe(n) 
Eppitettem egj Jo keò pinchet, Az pinchere fel-
liel hazat [UszT]. 1617 Az Varga András kezebe(n) 
lata(m) az czjpellest, hammas le czeopeges vala 
feolliel rajta [Mv; MvLt 290. 25a]. 1730 Bakó 
Uram bé hiva az pinczéb(e) hogy megh látnók 
mint légyenek be petsételve az Borok és találánk 
kivált négy hordot petsételetlent, az csőknek csak 
az cérnáit nyomta az szurokb(a), felivel meg szur-
kozván [Abosfva K K ; Ks 99 Némaj István lev.]. 
1769 az ollyan köveket . . . az hol Nagy sáár 
találtatik az útba oda kell rakni, S Fövénnyel fel-
lyűl Jó vastagon bé teritteni [UszLt XIII . 97]. 

5. felülre; pe deasupra; oben(dr)auf. 1581: 
Az eskolahoz való Epites. 20 Juny weottúnk egy 
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talpfat keoznek p(ro) f. 1. d. 25. Esmet weot-
túnk fen}'eo fat az keoznek felyeöl p(ro) d. 40. 
[Kv; Szám. 3/IV 12]. 1594 Anak Egikitt ttot-
tuk (!) Ezen Hid alla gerendanak Egi kusebett 
feliül az Hidra [Kv; i.h. 5/XXIV. 23]. 1597 : Az 
keozeb (!) kapwban az kwlso kapwnak az allia el 
bomlot wala adtam Geórg kowacsznak (!) 
felwl ket pántot az Mell'el eoszwe foglalta az 
meg hasat fat az Megh chinalasatwl f — /20 
[Kv; i.h. 7/XIV. 104]. 

6. feljebb; mai sus; mehr nacli oben. 1636 
Ugyan cziak mellette felliell, egy berenabol rott 
haz tornaczos karfas [Siménfva U JHb Inv.]. 
1645 az szekér Szin melet felivl az ki oslop ua-
gio(n) az az hatar [Bács K ; BLt 4]. 1717 hallot-
tam az régi emberektűl, az hol inditota az házát 
Orbán Simon Uram az Tavaszai, mindgyárt felyűl 
vad(na)k az Sulyok István Csűri ágassinak gödrei 
[SzoporK; Ks 90]. 1777 : Kŏdmŏnŏsrŏla egy-
szersmind ö t Szarvas Marhát egj ejtzaka el lopván 
a' Tolvajok akkoron éppen ide Nyomoztuk 
felyűl raj tunk egj kis kerek Irtoványotíkába [Resz-
tolcsb; J H b K LVIII/28. - \SzD. bKésőbb: 
Hosszúrév SzD]. 

Sz. 1698 èn ponoszolkodhatnam az Baranyai 
edgyűt, a Farkas iszik felyül az folyo vizb(en), mégis 
èn rèam haragszik hogy fel szavarvan (!) tiszta vizet 
ne(m) ihatik, holot ha el kezdem számlálni né-
kem lehetnének eò kimére töb es mèltob panaszim 
[Cege SzD ; Wass. Wass György nyil. Illyés Gábor 
szb kezével]. 

7. felülről; de/din sus; von oben. 1606 egy 
Zanto feòld vagio(n) az Vduarhely hatarban, 
hidegsegben, melynek vicinússa alol Kosa Georgy, 
fellel az J . feòlde [UszT 20/239]. 1610 meli heli-
nek uicinussj eggik feleőll az Orzagh uta, felleŭl az 
teőuis [i.h. 34a]. 1620 nemes wles helly uagion az 
fellyel meg J r t Kezdi szekben Alsó Toria(n) vici-
nússa egy feleòl az nehaj Baricz Balas eòreòksege, 
más feleol fellywl az malom ucca [Kovászna Hsz; 
Borb. I]. 1652 (A) Feoldnek vicynussa feliel 
Kws giörgy [Tarcsafva U ; i.h. II]. 1656 Tudom 
aszt hogy az mely tanorok az Czutak Peter Vram 
haza mellet uagio(n) fellyel, Czutak Balase uala 
egy reszsze [Impérfva Cs ; BCs]. 1682 vagyon egy 
főid főjűl vicinússa Bodini Geőrne ( !) Aszonyom 
[Kakasd MT; DLev. 1. VIIIB. 50]. 1701 egj 
aratvany föld vicinússa . . . fellyűl Falu erdeje 
[Nagykend KK ; Told. 28/5]. 1744: a köles szer-
ben (sz) vicinússa felyel az erdő [Albis Hsz ; EHA]. 
1764 A Csávás utan fényűi v(icinusa) fényül* 
Mány Dumitru, alol az ország uttya [Mező-
szabad MT; Hr 5/45. — 'Többször is ilyen 
alakban fordul elő]. 1769 (Egy föld) 
vici(nusa) kűlyel Imre Páll ur(am) felyel Kűs Pál 
[Lázárfva Cs; Hr 10/83d]. 1807 (Egy föld) vici-
nússa feljel az földek bŭ tűje [Petek U Hr 
4/14]. 1828 Szászfaluba egy hurubás Telek, alol 
L(ovas) katona Bardotz Bálás, fellyel a Babosok 
puszta Telkek [Nagynyújtód Hsz; HSzjP]. 

8. onnanlonnatjonnét ~ a. külföldről; din stră-
inătate; vom Ausland her. 1589 31 (July) . . 
Colosi Js tuan vitte vrunknak eggiet massai egi 

ladaba feieruarra ket louon, kit onnan felliwlft kwl-
tek eo Naganak attam f. 1/75 [Kv; Szám. 4/X. 
71—2] 1594: Doctor Alphonsúst, Wrúnk ö fge 
dolgaba(n) jaruan, jöt onnét fellyül . . . vittek 3. 
loúal Segesúari Zabo Lörintz és Zaniszlo Janos 3. 
loa (!) . . . f 1 d 50 [Kv; i.h. III/6. 5]. 1653 
Ezeket ' én akkor az esztendőben onnan feljül egy 
ide alá az én mesteremnek küldött levélből tanul-
tam, mely mostan is kezemben vagyon [ETA I, 
43 NSz. — T i . az előbbiekben közölt értesülé-
seket]. — b. a (hivatali) központból; din centrul 
(administrativ); von der (Amts)Hauptstelle. 1687 
A generalisságokat ezeknek most ugy osztották 
onnét felyül: Kolos vártol fogva Beszterczéig es 
onnat Maros Vásár helyig mind a Taff regimentye 
is legyen a Picolomini commandoja alatt, maga 
Kolozsvár, Gyalu, Sebesvár etc. Szeben, Fejérvár, 
Enyed, Torda, Kolos és asztán Fejérvártól fcgva 
mind le Vaskapuig Vetterani commandoja alatt, 
— maga penig i t t Szebenbe lakik ſNsz; DaniclO 
7 3 - 4 ] . 

9. fennebb, előbb; mai sus, mai înainte; weiter 
oben, vorher. 1541 : toaba az aszallot az melleth 
az ambarws Kovachy epyttetth wolt a felwl ni tg. 
Irt Joszagon [HSzj aszaló al.]. 1542 : mely feoldeket 
oszton a feliwl meg mondott Sepsy szekes byro-
meg Iktata mwnekwnk [Besenyő Hsz; HSzjP]. 
1546 Ez fellyl meg yrth dolgokatli my, ygy we-
gwzthyk, az meg yrth kethel, alatli [Radnót KK; 
JHbK XXXVIII/19]. 1560 Ha kedik ez föhvl 
megh mondot dolgot, walamylyk (!) megh nem 
allanaya fl 100 kötele az rowydre liyhassa erettlie 
[K; SLt S. 4]. 1573 Az felyewl megmondot Em-
berth, kywel bezellek vala poten(tia) mediante 
Akara hazambul ky venny [Fráta K ; SLt S. 12]. 
1582 : Ez eztendey ado Menth ez ketli ado zedeo-
nek kezeheoz ky theöt egy Summaba Amint 
fellywlís megh Vagion mondwa [Kv Szám. 3/VI. 8 
Diósy Gergely not. kezével]. 1592 az föllywl megh 
Ir t dolgokot chelekeodte [UszT]. 1593 mj twlay-
don pereczienbe löttwnk kezesek Eo kgmének az 
mikor ki vittwk az feliwll megh J r t foghliokat 
[Perecsen Sz; WLt]. 1599 Iut t azon Jobbagiom 
Buza vetisire, mely helyet fellyeól megh specifi-
caltam [Dés; Eszt-Mk]. 1600: mi ketten es az 
Alperes harman Jastfalui Nagy Jmreh leány 
wagyunk Mi ez fellel megh newezet hazbol es 
eöreksigbol, az mi rezeönket kewaniwk megh, 
mierthogy negye(n) wagyunk mi eggiek, kik az 
felliel megh irt Nagy Jmreh leány wagyunk [UszT 
15/93]. 1604 : Költ ez lewel az fŏllyŏl megh irt 
helyen, napon, es esztendeoben [Radnót/Szőke-
fva K K ; Ks 90]. 1647 : odà igirte az felliűl 
megh írt iobbagiot [Komjátszeg TA; Berz. 7. 
LXV/19]. 1665 : ada . . . az feljel mégh neuezet 

. . s zéna fűeczket [Impérfva Cs; BCs]. 1719 
Melly dolog mi előttünk Fellyel Specificált Birák 
elŏt igy menven vegb(en) [Angyalos Hsz; 
i. h. II Albisi Bod Miklós angyalosi rector kezével]. 

Szk: ~ való fennebbi, fentebbi. 1582: Catalin 
Somogy Paine . . . vallia Azt amit az teob fellywl 
valo tanűk (!) [Kv ; T J k IV/1. 7 0 - 1 ] . 1653: 
Ez fellyűl valo irasokat es dolgokat, my eleŏttünk 
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ez szerent viuo voce fateala atok alat való megh 
tartasra [KemLev. 1402]. 

II. nu 1. vmin ~ a. (vininél) feljebb; mai 
sus de ceva; oberhalb. 1546 : az degya hatharon 
vagyon keeth molnos tlioo Egyketh hyak also 
thoonak, az masyk azon fellyl wagyon az falw 
melleth, az harmadyk egy puzta thoo hely ky 
az falwn fellyl wagyon [Panotb; DanielO 5 — 6. 
- aDég, később Marosdég KK. b?Pánád 
KK]. 1571 Thofalwara meneo wthon felyewl 
[Mv Bál. 78]. 1598 ázzon feliül vala Bordás 
peternek kerty [Pálfva Cs; Bál. 81]. 1617/1628 
az Kápolnán fellyul az nagy erdótis Lazar András 
vagata es irtata le [Ditró Cs; LLt Fasc. 69]. 
1662 az Templumon fellyel az tövis közőt melly 
az gyepüre megien veggel [Petek U]. 1685 A’ 
Kúton felyol [Nyárádtő MT; Told. 27]. 1712 
Az Nádon feljöl az Rhitben (k) [Borsa K ; BHn 
112]. 1716 Áz Fűz erdónèl az Úton fóllyűl (sz) 
[Doboka; DHn 10]. 1717 Az kúton fenyűla 

[Somostelke KK ; Pf. — aHáromszor így ! de uo. 
fcjŭl és fejjŭl alakban is!]. 1756 A' Tserén felyel 
a’ patakra menőben (sz) [Illyefva Hsz]. 1764: A Fa-
lun fennyŭla [Mezőszabad MT; Hr 5/45. t ö b b -
szőr is ilyen alakban fordul elő]. 1765 
A Falun Féljel [Csávás KK]. 1775 az Falun 
felyel (sz) [Pócsfva KK]. 1780/1784 ezenn az 
utan fényül való két darab ep szölök | negyed 
része juta G. Toldalagi László uramnak azan fé-
nyűi . . . G Toldalagi János uramnak azan fényűi 
. . . G. Toldalagi Ferentz uram mellett tudni 
illik leg fenvül G. Toldalagi Pál úrfinak [Ko-
ronka MT \ Told. 29]. 1795: also rétén Lokert 
nevezetű helljén félljűl (k) [Kilyén Hsz]. 1848: 
a kebelei marhás gazdák kéregetik a' Bosi útnál, 
es a' .csonkáson fellyŭl lévő erdőnket [Kebele MT ; 
Újf. 6 Kimpián János gondv. lev.]. — Ide tartozó 
anyagot 1. még Gergely Béla: MNnyv IV, 170— 1 ; 
GyHn 17, 23, 31, 38. 

b. vminél több; mai mult decît; mehr (als). 
1790 : A mikor â Szőllős Gazdák akar mí némű 
Bírságot el költeni egyben Gyűlnek, minden 
Ember ekkor jelen légyen, és ha â Bírság <3>m fo-
rinton fellyül való lészen az azon felyűl való része 
å közönséges Szükségre meg hagyattassék [Kará-
csonfva MT; Told. 76]. 

Szk: vhäny esztendőn/éven ~ járó/való vhány 
éven felüli. 1710 k. Az én atyám hatvanadik 
esztendőn felül való élete bizony egy hosszú 
halál volt [Bethlenön.8 127]. 1847 elagott 70. 
éven fejül járó Ipomtol a' tegnapi postán levelet 
kapván [Dés; DLt 543] -fc vhány esztendősön 
~ való vhány esztendőn felüli. 1742 Tizennyolc 
esztendősön alatt valókat, negyven esztendősön 
felül valókat pedig ő kglmek ne acceptaljanak, 
jobbágyot se vegyenek [Usz; SzO VII, 416]. 
1761 Tizenkét Esztendősön fellyŭl való Léány-
nak szaggassanak előbb az Kis Harangal edgyet. 
Az Ujj Harangal penig kettőt [Torockó; TLev. 
2/2]. 1806 : A' Falusi Közönség igére a ' Pászto-
roknak, hátas és hámos lovaktol, három esz-
tendősőken fellyûl valóktól, egy egy véka búzát 

egy egy kenyeret [F.rákos U ; Falujk 14 Sebe 
János pap-not. kezével] -X- vmilyen mennyiségen 
~ van vminél több. 1793 (A bor) maradék ját 
pedig a mely is az 23 vedren felyül volt viszszá 
( !) vettük volt [Szilágycseh ; IB. Fogarasi István 
lev.] * vmin ~ való vmin felüli. 1744 (A pus-
kásoknak) az három forinton féllyül való dolgo-
kot Az Dominalis udvari Tiszt Uraimék eő 
Kegyelmek elejében provocalni, appellalni és 
assumaltatni obiigatus Lészen [Déva; Ks 78. 
IX. 1] (vmilyen tisztségen) ~ való feljebbvaló, 
magasabb rangú. 1708 Bezerédi próbált, nagv-
hírű vitéz ember volt, ki is ezen revolutiobán 
eapráron felyűl való német tisztet 72 ölt meg 
együtt és másutt [TT 1890. 510 SzZsN]. 

2. kívül; în afară de Ě, außerhalb. 1653 ilona 
Aszoni regi Szolgalom imar fizetesen feliúl ha-
giok egi boriuzo tehenet es egi diznot [JHbK 
XLII/3 Kovacsóczy Zsuzsanna végr.]. 1675 az 
hatvan forinton fellyel ada Korda Peter ket 
Őkrŏt [Tarcsafva U ; Pf]. 1712 k. tudom bizo-
nyasan hogy aszt az nyolezvan négy nehézek 
(!) aranyat az kezibe vette Boldisár vajda, 
es azon fellyûl negyven őt izlótat vett fel Nyerges 
Mártontol [T Törzs. Nyerges László (50) hites 
polgár vall.]. 1769 Valaki Másnak Tanorok 
kértéit titkon és alatomban Marhájaval eteti és 
praedaltattya 12. forintra büntetödik azon 
Ember és azon felvŭl a káros Ember is Contentál-
tassék [Zetelaka Ú ; UszLt XII . 89]. 1847 ve-
tettem az első Fagylás élőt Amerikai 
rósot 12a Ezeken fejül alakolt 8, Zabot 20 
[M.köblös SzD; EMLt. — a I t t és a köv. másik 
két esetben a szám az elvetett alakor vékaszámát 
jelzi]. 

Ha. 1568 : feleol [Gáldtő AF/Gyf; Ks XXI/28]. 
1570 felyeol [Gyalakuta MT; Bál. 1]. 1574 : 
fellywl [Erked K ; LLt Fasc. 29]. 1590: feliel 
[UszT]. 1591 feleöl [Perecsen Sz; WLt]. 1598 
fellyel [UszT 13/23]. 1600 fellel, felliel [i.h. 
15/93]. 1602 feliel [Impérfva Cs; BCs]. 1610 
felijei [UszT 46c]. 1625 fellyül [Kv; Szám. 
5/XXVII]. 1627: fellyŏl [Gyszm; LLt Fasc. 
152]. 1628: felliel [Gyalu K / K v ; JHbK XII/44. 
2]. 1632 : felliwl [Bethlen F ; UC 14/38. 58]. 1636 
feŏlúl [Siménfva U ; JHblnv. ] . 1645: felivl 
[Bács K ; RLt 4]. 1646: fellyel [Kv; SLt HG. 21]. 
1682 felliül [Fog.; Borb. I I Rákosi Peter ns 
vall.]. 1694: fellyűl [Kisenyed A F ; BfR Néhai 
ifj, Bálpataki János urb.]. 1703: fellyűl [CsVh 
118]. 1711 : fellyel [Altorja Hsz; Borb. I]. 1715 
felyel [Étfva Hsz; i.h. I I ] . 1721 feljel [Bh; 
KHn 10]. 1728 : fòljel [Szenterzsébet U ; UszT]. 
1733 fellyul [Kiskerék A F ; XXVI/44]. 1741/ 
1758 fellyel [Abrudbánya; Szer.]. 1773 fellyel 
[Szárhegy Cs] | felyűl [Torockó; TLev. 2/3.]. 
1776 : fejül [Taploca Cs; RSzF 128-9] . 1779 
feljűll [Gyepes U ; KaLt 93/20]. 1797 fellyel 
[Csombord AF] | fellyül [Ajtón K]. 1818 : fejül 
[Cserefva MT]. 1822 felyül [F.rákos U ; Falujk 
123 Barabás Áron not. kezével]. 1841 felyül 
[Km; KinULev. 2.]. 1868 : felyel [Szováta MT; 
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Bereczki József lev.]. 1875 : fejül [Szucság K ; 
RAk 107J. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

felülállás elölállás; statul în f a ţ ă ; Voranstehen. 
1746 : Pünkösti György Vram hajadon leányi, 
és Néhai Nemzetes Kispál György vram Relic-
t a j a ö kglmek között a’ templombéli Communio 
alkalmatosságával néha oda engedvén Pünkösti 
Susánna Aszszonyomnak a’ fellyül állást; de 
most jó idötöl fogva maga régi nemessi praeroga-
t iváját ineg akarván tartani Pünkösti Susánna 
ss Sára Aszszony, nem admittálták, az elsőségre 
[Uzoa Hsz; Kp I. 160b]. 

felûlesapó felülről zuhanó víz haj tot ta å, cu acţio-
nare prin cădere, cu admisiune superioară; ober-
sclilächtig. 1636 Az malom(na)k másik reszeben 
egy kerek ezis feŏlűl Cziapo keŏ nelkŏl ualo 
[Siménfva U J H b Inv]. 1681 Malom az vár 
hidgya alatt az Zalasd vizén vagyon, fellyül csapó, 
ket bokor kőre forgo [Vh; VhU*576]. 1688 Kétt 
kövŭ malom fellyűl csapó, annak kétt bél kere-
kei vas karikások, vas csapjai annak rendi szerént, 
azok(na)k gerendellyi vas karikások vas csaposok 
[Csicsógyörgyfva SzD; BK]. 

Szk: "v kerék. 1636 Az malomnak elseŏ re-
szeben vagyon ket keŏre forgo feŏlŭl Cziapo kett 
kereke Jo keo padgya ĕs belseŏ kerekys eppek 
[Siménfva U ; J H b Inv.]. 1808 a Nádas Vizin 
egy malom fellyűl tsapo két kerekekkel [Méra 
K ; EHA]. 1817: vagyon az Ujj Malom, Fejjűl 
csapó 3 kerekekkel [Ördöngösfüzes SzD; ö rm-
Mi'iz. 8—9] ~ maimocska. 1662: vagio(n) 
az Babolnay patako(n) . . . ket kis fellyűl czapo 
malmoczka, boronabol fel rova, fedele szalmas 
[Bábolna SzD; UtI] . 1722 vágjon ezen Rápolti 
patakon egj fellyűl Csapó malmotska [Rápolt 
H ; Born. XXIXa . 8 Bornemisza János conscr. 
13]. 1825 egy fellyűl Csapó ket kővíí Lisztelŏ 
Malmotska [Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 189] 
* ~ malom. 1637 Vagyon ezen a ' patakon kett 
feliol Czapo Malom [Illyéna; UC 14/42. 97 -
•Később Illény F]. 1656 Vagyo(n) az Faluban 
egy felől czapo, egy kerekű malom [Doboka ; 
Mk Inv. 12]. 1661/1720 az Szajka patakon edgy 
két kŏvű fellyŭl csapó malmat t t [Dés; KGy. — 
•Ti. adott]. 1711 Vágjon ra j ta egj felyűl csapo, 
az előtt két köre mosta(n) pedig csak egj bokor 
köre forgo lisztelŏ Malom [Bonyha K K ; EHA]. 
1731 egy felyűl csapo ket kövü inalom . . bél 
kerekej faragot t cserefákbol valók egyik 37. fo-
gakra az másik 32 tőre . . . csinálva [Iinpérfva 
Cs; J H b Inv. 1/25 sub K]. 1777/1780 : két kövü 
fellyűl Csapo Malom [Somkút SzD; J H b K LH/ 
3. 164]. 1817 a Nádos vizén égy fejűi csapo két 
kerekű Malom [Méra K ; EHA]. - L. még GyU 
67, 105 ~ vízkerék. 1842 a ' lisztelő Malom-
nál a’ külső kerék pad melyen a ' felyűl csapo 
vízkerekeknek órsofái forognak — erősen lóg-
nak és el vágynák gyengülve [Kv; KmULev. 
3]. 

felŭlegesen felületesen; superficial; oberflächlich. 
1842 az érdeklett kő-gátforma . . . jelenleg az 
aj ján általjába à vizet — melly az írt víz elágazás 
pontyánál lopja bé magát az igen felŭlegesen és 
tsak is szemszurásból te t t töltés alá — bőven bo-
tsátya által a fürész malom csatorna alatt 
pedig merőbe patak módra omlik ki a' víz [Kv ; 
KmULev. 2 László János mérnök nyil.]. 

fclŭlél túlél; a supravleţui; überleben. 1868 : 
testvérem Tatrosi Theresiának ha engemet felül 
élne ki fizettetni rendelek 2000 fr tot [Kv; Végr.]. 

felülés 1. nyeregbe (felülés; urcare în şa ; Auf-
sitzen. 1731 az Lovak az fel ülést és le szállást 
csendesen megállyák, és bokrosok, s fel rugók 
ne legye(ne)k, ha lehet farkokatis ne csovállyák 
[ J F lovászmesteri ut.] . 1738 : a Ménes pásztorok 
deponállyák Juramentumokat azon(n), hogj sem 
egjszer; sem mász szor (I) szabadságot Inassok-
(na)k nem adtanak a Dési Lovakra való fel-ülésre 
[Dés; Jk 289a]. 

2. kb. lovas liadfelkelćs, hadra kelés; pornire 
la luptă călare; Reiter-Heerbann. 1666/1701 
Az Fel ülésnek modgyát az mint eŏ kegek kiván-
nyák, abban sok homály vagyo(n) [KvLt I. 188 
ogy-i végzés]. 1792 k. mind(en) Székellyek Pri-
vilégiált Nemessek, és eredeti Nemes Szabadság-
gal birnak és minnjájon magok joszagokat a ' 
fel ülésnek terhével birják [UszLt X. 80]. 

felület terület ; ter i tor iu; Gebiet. 1812 : Pelü-
lettye (Area) az egész Teleknek 1282 3/6 
• öl [Szászfenes K ; Ks 76 Conscr. 18]. 1815: 
elé mégyen ezen Telek felŭletyíben ősz Buza 
Bve t e . . . négy véka [Toplica*; Ks 77. 19 Conscr. 
1288. — Később: Maroshévlz MT] | az egész Telek 1 
Figura, az Utza felöl való Szelessége 24 ól, hosz-
sza 35 61, más vége 14. ől, Felŭletye ezen Figurá-
nak 665 négy Szeg ől [Virágosberek SzD; i.h. 
415]. 

felületesen gondatlanul, hanyagul; superficial, 
nepăsător; oberflächlich, nachlässig. 1867 E fel 
liivást a kir. Kormányszék azzal indokolja, hogy 

a’ sorozás ügyben szükségelt családi kimu-
tatásokat az Ev. Ref. lelkészek gyakran felü-
letesen állítják ki [Gyalu K ; RAk 138]. 

felttlflzetés (pótlólagos) ráfizetés; adaos la preţ, 
supraplată; (nachträgliche) Draufzahlung. 1828 : 
oda küldhető emberem nincsen addig, a meddig 
oda bé való kevés joszágotskáimbol visszá nem 
jön praefectusom; 's ha ollyan joságu, 's akkora 
ki terjedésű hellyel teszszűk a Cserét, a mostani 
pénz szűkibe a kévánt fellyűl fizetés talám so-
katska is lenne [Kv; R L t O. 1 Béldi István lev.]. 

feldlfogó 1602 : Ben való rúhazat az melj 
uagyon nalla, egi fellyel fogo, melljet megh ighirt 
wolt Jakab Janosnak mind az zekrennyel egie-
temben [UszT 19/53]. 
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felülfoly ts is vmin ra j t a folyik; a curge peste 
ceva; über etw. hinwegfließen. 7592/7593 : az hol 
az Serienj Miklós elebbi Malmanak az Cheóweke 
vagyon most az derik zamos azon fol' el, Ez pe-
nig az porond ziget, a ki feleol, most perleodik 
Serienj Miklós* Christoff Vrammalb . . . soha azt 
few nem Neohette volna, Mert az vizis felieol 
folta, mikor Nagy volt az viz [Bálványosváralja 
SzD; Ks. — aDési birtokos, egy ideig városbíró. 
bKeresztúry Kristóf, Szentbenedek földesura] | 
(A kis-szamosi porondszigeten olyan) viz folias 
vala Rigen, hogj az mikor Mennel Nagiob volt 
az viz, mind Azon folt el, Apálykor az viz feleól 
fol ' t mellette [Szentmargita SzD; Ks. — Mind-
két vall. Dés és Szentbenedek peres határrészére 
von.]. 

felülfordul 1. ráfordul; a se întoarce peste ; 
sich daraufdrehen. 7600 : Zeochy Peterne Varady 
Margith azzony . . . vallya . . . az Ablakon te-
kintek be amelyben ez Zabo Marton gazda(n)k 
lakik vala, azt latam hogy az monostori zabone-
wal egy Agyban fekzik vala eozze eolelkezwe, 
egy massal bezelgetwen Addig fettrengenek hogy 
az Agyban az azzony fordula egyezer felyeol 
[Kv ; T J k VI/1. 489]. 7639 jove oda ez az Szan-
tayne, az leginis othon vala s az leginnek mingia-
rast az niakara koczolkodik, s monda hogy bi-
zoni nem szánnám felliúl fordulni megh tenni 
nekj egy nihaniszor s mű mondok nekj mit gia-
lazatoskodol [Mv; MvLt 2^1. 196b]. 1762 Biro 
Péter Csomortáni P(rimi)pillus (24) fatetur 
eszve menének és Rácz János leveté Istók Feren-
czet, Ferencz felyül fordulván meg reasztá az 
öcsit . ., hogy hozzon kötelet kössék meg [Bereck 
Hsz ; HszjP]. 7783 mikor ő Nsga Bagoson lakott, 
egy Nagy Jankó nevű szeretője lévén Demets 
Bori beszélte volna, Nem elégszik meg az Expo-
nens Aszszony ő Nsga a ' rendin vélle, hanem 
még felyül fordúl, és ugy űl belé mint a ' karóba 
[Perecsen Sz; IB]. 

2. felülkerekedik; a ieşi învingător, a birui; 
die Oberhand erhalten/bekommen. 7653 Sig-
mond a vár vala még is a szerencsétől valamit, 
mert bízik vala Székely Mózeshez hogy feljül 
fordulna. Mert Székely Mózes magában vakmerő 
bátor vitéz ember vala, és gyűjti vala az hadát, 
hogy esmét próbáljon szerencsét [ETA I, 67 
NSz. — aBáthory Zsigmond fej. 1602-ben]. 

felülíordulhat felülkerekedhetik; a putea ieşi 
învingător, a putea b i ru i ; die Oberhand erhalten 
können. 1653: Az ebesfalvi harcz után* pedig 
mely nagy szarvat emelt volt még a szászság 
is, csuda dolog. Csak hamar jó puskás nép ugyan 
sok gyűlt volt egybe, azt tudták, hogy aval a 
bennmaradott haddal ők feljül fordulhatnak a 
magyaron [ETA I, 97 NSz. — a l 605-ben]. 

felülhalad 1. feljebb é r ; a ajunge mai sus; 
höher reichen. 7592 ; Báthory Istwan donatioia, 
hogi ä (!) Trebelt zabad legien Saytolatlanis haza 
hozny, minden dezma fizetesnelkwl (!), de vgy 

hogy ighen mustos ne legien, hane(ni) a’ kad fe-
neketeol fogwan felliwl ne balaggio(n) a ' Trebely 
le zowarkodot mustia Negy vy zelessegenel, Alio-
quin el vehessek teőle [Kv; Diósylnd. 60]. 

2. meghalad; a depăşi; übertreffen. 1660 
Mivel városunk constitutioja tenora szerént liá-
ro(m) forintot felül haladó dologh az B. Tanácsigli 
szokott transmittáltatni; így ezis azt sokkéi 
felül haladván ad Senatu(m) usq(ue) transmitt ál-
ta tot t [Kv; RD1 I. 30]. 1705 a ' mostani becsüt 
az akkori beesii felül haladgya 85 pinzel 
[Szilágycseh; BfR 104/88]. 1840 : Bosla Ferentz 
Uramnak a kezén hagyott Jok, fáradtsága, 
s a kibérlett Jószággal valo bibelödése jutalma 
bérét jóval fellyűl haladja [A.szentmihályfva 
TA; Bosla. Kövendi Kováts János, a szék bí-
rája kezével]. 

3. felülmúl; a întrece; überragen/steigen. 1783 : 
egész étzaka olly nagy Helység strása nélkül 
vagyon ., a melly . sok és szánilálhatatlan 
gonoszságokra olly u ta t nyitott a Torotzkaiak-
nak, hogy mindenféle Malitiara nézve sokkal 
nagyobb Várostis fellyűl halad, és a Birák Szo-
fogadatlanságók mia nem Zabolazhatoni meg 
[Torda; TLev. 15/6 Nagy István szb kezével]. 

felülhaladhat meghaladhat; a putea depăşi; 
übertreffen können. 1810 a ' Gátra esztendőn-
ként meg kívántató költség — a ' Malomnak Esz-
tendei tiszta jövedelmét könnyen fejjül halad-
hattya [Rákos Sz; Ks 77. 20 Conscr. 65j. 

felülhaladó 1. meghaladó; care depaşeşte; über-
steigend. 1660 : háro(m) forintot felül haladó 
dologh az B. Tanácsigh szokott transmittáltatni 
[Kv; RDL I. 30. - A teljesebb szöv. felülhalad 
2. al.]. 1812 : szinte két Seculumat fejjül haladó 
Törvényes Esketćs [Kövend T A ; Borb.]. 

2. felülmúló; care întrece ; übertreffend. 1826 : 
azon árka és meatussa, a ' mely minden emberi 
emlékezetet felyűl haladó időktől fogva a ' két 
faluknak conterminalando határaik között volt, 

továbbá is maradjon meg [Msz; GyL]. 

felülhaladott. E szk-ban ; în această construc-
ţie ; in dieser Wortkonstruktion ; az emberi emlé-
kezetet ~ időtől fogva az emberi emlékezetet meg-
haladó idők ó t a ; din vremuri inimemorabile; 
seit das Menschengedächtnis übertreffenden/un-
vordenklichen Zeiten. 1792 : (A város) az emberi 
emlékezetet fellyűl haladott időktől fogva az 
Hid Vám Szedésnek usussában volt [Zilah; Borb. 
II] . 

felülbet 1. felszállhat; a se putea urca/înealeca ; 
aufvsitzen können. 1631 Mikor Fileki oda jöue 

kezde louaual kerkedni, hogi neki oly loua 
vagjo(n) hogj . . . mind az Negj labat nŭgbe 
vetik s ugi uiszik s mégis nehezen ülhetnek fel 
rea [Mv; MvLt 290. 243b]. 1736: Egyik asszony 
fel nem fér az szekérre, eleget könyörög, hadd 
ülhessen fel ő is, fel nem veszik [MetTr 419]. 
1812: Maurer Károly . . . a kotsiját ugy meg 
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rakatta, hogy maga nem ülhetett fel [Héderfája 
K K ; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi 
mosóné vall.]. 

2. hadra kelhet, hadba szállhat; a putea pleca/ 
merge la luptă/război; ins Feld rücken können. 
7667 azt gondolo(m) Kgls Ur(am) azért ebel-
kednek a’ katonai hogi Maros szeket s ot körűi 
levő Varmegieket vonhassak el hogi fel ne ülhes-
senek Ngd melle [Küküllővár K K ; KJ . Balasfi 
Zsigmond a fej-hez], 

felüli 1. feljebb lévő; de din sus; oberhalb 
liegend. 1847 : A’ fogadón felyűli két veteményes 
kertetskék [Kajáutó K ; KmULev. 2]. 1850 "az 
utan felyűli egy Puszta Telek [Mikola SzD ; Erd-
FiscLt XII/2. J]. 1851 a vadas kert lenyúlik 
a ' h i d a n feljűli árakig [Bányabükk TA; EHA]. 
1852/7853 Békásán felüli első rész [Kv 
Aggm.]. 

2. kívüli; în afarä de . . . , peste Extra-. 
1835 tartozásaikan felyűli robotra kénszerittet-
te volna [Zsibó Sz; WLt]. 

felülírás felírat; inscripţie; Aufschrift. 1816 
Egy ónos Bokáj kanna, . . . ónból valo fedelé-
nek felső felén a' Passarovitzi Békesség emléke-
zetére vert monéta formáját mutató öntés vagyon 
illyen fejülirással: „PAX TURCICUS DATA" 
alól pedig ez: „PASSAROVITZ. MDCCXVIII" 
[UnVJk 19-20]. 

felülmúl 1. a întrece; übertreffen. 1795: Ezen 
személy nem a’ leg főbb születés de az ő maga 
viselete és szelíd maga alkalmaztatása sok nagy 
fő szűletésűeket fellyűl mul | a' Família . . . igen 
régi Fő Nemes Família tsak hogy nem Gróf és 
Baro, de régiségre és nemességére nézve sok ujj 
Grofokat s Bárokot fellyűl inul [Mv; BfR ifj. 
gr. I. Bethlen Sámuel anyjához]. 

2. meghalad; a depăşi; übersteigen. 1766 
bátor az A eŏkegjelme eleinek egy más közzett 
lett osztozása s azon jószág udvaranak közre 
birása usualása, 's egymásnak adása, tserelésének 
ideje Seculumat felyűl mullyanis, ebben usust, 
p(rae)scriptiot nem forgathat [Torda; TJk V 
340-1 ] . 

felülmúló meghaladó; care depăşeşte; über-
treffend. 1785 Emberi emlékezetett felyűl mulo 
régi időktől fogva nem volt semmi fővebb gon-
gya Torotzko Várossá Lakossinak, mint maga 
birodalmáb(an) lévő Erdőket . . . őrizze, oltal-
mazza, és nevellye [Torockó; TLev. 4/11. la]. 
1809 : A, Haza Törvénye a Székelységet kivált-
képpen valo Nemeseknek tészi ki, ezen Nemesi 
Praerogativával Hajdani Praedecessoraink Se-
culumakat felyűl mulo időkig éltenek is ès soha 
Adózással Senkinek emi taroztanak [Asz; Borb. 
II]. 1847 akik . . . Bányákra emberi emlékeze-
tet fejűi mulo idő óta hagyattak u m : kiskŏ Er-
deje, nag és kis folom oldala, a Nyárasba talál-
tatnának kárt tenni, azok minden meg kŭlöm-
bŏztetés nélkül 12. M. forintig, a kárnak meg 

térittése mellett, és a 10. Xr. pásztori dijj bün-
tetésén marasztassanak /mindannyiszor, valahány-
szor hibáznak [Torockó; TLev. 10/9]. 

felülmúlt meghaladó; care depăşeşte; über-
treffend. 1797 Melly Plenipotentia adásunknak 
nagyobb erősségére és tőkélletesitésére a ' mŭ 
régi Eleinkről ránk maradt, és Emberi emlékeze-
tett fellyűl mult űdŏktŏl fogva meg volt Szokott 
petsétűnkel ezen Levelűnket roborallyuk . . . fel 
választott kedves Atyánkfiainak, ki adgyuk [To-
rockó; TLev. 5/13]. 

felölnõl felülről, fentről; de/din sus; von oben. 
1807 onna ejülnöl [Dés; DFaz.]. 1828 liason-
lolag feljűlnűl jŏtteka [Kelementelke MT CsS. 

aTi. a sŭskák]. 

felüld. E szk-ban; în această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: ~ felõl\fêlrõl a ló bal 
oldala felől; din partea stîngă a calului; von 
der linken Seite des Pferdes. 1680: Nemzetes 
Suki Pál es Mihály Uramek Praedikatora Kőrős-
pataki Peter vr(am) . egy Barna szőrű lovát 
kinekis az fel ülő felől valo farán szilvási belyeg 
vagyon el lopták [K; RLt 1]. 7682: Sescsori 
István hozot Ebesfalvarol tizen egi fakó 
Lovakat . . Negiediknek fel űlő felről valo ha-
tullyáb(an) ismerszik fogiatkozás [Görgény MT; 
UtI] 1683 adattam gondviselése ala . . . Hat 
Szürke gjerinek lovakat, Mellyek kőzőt egj fejer 
farkunak az fel űlő felrŭl valo első renden belől 
felrül holt tetem vágjon [UtI] — A jel-re 1. 
MPászt. 308. 

felülszolgál rászolgál; a sluji/servi în conti-
nuare; (weiter)dienen. 1770 én Czigány Andris 
Taxára voltam szegődve, de az Taxamra fejűi 
szolgáltam leg alábbis 15, napokat, de sokszor 
tőbbetis, ugy meg szoritat [Mosóbánya Sz; BK]. 

felültet 1. a aşeza; aufsitzen lassen, hinauf-
setzen. 1645: Teolczieres Mihály inassa, fel űl-
tetue(n) lora az eo fiat az lovat alatta verte es az 
mia az veres mia à lo ugordua(n) le eset [Kv; 
TJk VIII/4. 48]. 1733 Egj Hintóba bé fognak 
hat, és nyolcz lovat, a menyi lo anyi kottyist 
(!) ültetnek fel, azok mind egyszersmind riasz-
kodnak, így Comediaznak [Harasztos TA; Ks 
99 üdösb Orbán Elek lev.]. 1736 Petki Farkas, 
az if jú if jú legénységében szekérben lovakot 
fogatott, egynéhány csicsaia asszonyokot, leá-
nyokot egyben gyűjtött, felülteti szekérben őket, 
maga lesz az kocsis, hogy Szeredában vigye az 
sokadalomban őket [MetTr 419. — aCsicsóról 
(Cs) való]. 1785: (Wesselényi Miklóst) a lovak 
előtt gyalog haj tván messze a falu felső végén 
kivül, a mezőig, s ott ültetek fel a kalaliuz lovára 
[DanielAd. 368 br. Bálintit Jósef, br. Orbán 
Antal és br. Bornemisza Jósef bizonyságlev.]. 
1849 a Molnár Lovára fel ültették Kosztándin 
Nonujt s utánna fut tat ták 4 [Héjjasfalva N K ; 
CsZ. - aA menekülőnek]. - L. még RSzF 1-70. 
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2. kb. hadra kiállít/felszerel; a echipa pentru 
război/armată; aufrüsten. 7587 w. az megh holt 
Bodogh emlekeszetw János kiralj Idejeben 
valaki akkor az hadba nem ment volna az job-
bagisagra j ra t ta tot t volna, mikor lattam volna azt, 
Raita keónioriluén (!) Emberemeth fel yltettem 
az Attia helyen az enne(n) keòlchegemen vgj 
wittem az hadba [UszT]. 

3. fegyverbe szólít; a chema la arme; zu den 
Waffen rufen. 7763 mast Pinteken mene it fel 
az Generális Siskavits, kiis mast Csik Gyergyot 
Három széket Barducz széket mindé (!) bizanyal 
fel Ülteti, Vaj akarnak Vaj nem de muszájn [Kóród 
K K ; Ks CII. 18 Szarka József t t lev.]. 

Az adalék a székelységnek a határőr-katonaságba való be-
sorolásira vonatkozik [Erre nézve 1. Jancsó, ErdT 208; RettE 
153-4 , 160-1] . 

4. felbujt/loval; a instiga/aţîţa; auflietzen/wie-
geln. 1702 Hogj ha valaki kezdeni akarna kőz-
zűlúnk, vagj inasunnan jőne, es tamadna olljan Em-
ber, ki bennünket akarna fel ültetni, es lazasztani, 
effele dologra es Rebelliora, mihelt megh erthett-
jűk megh fogjuk . . , Vrainknak hirré adgjuk 
[Torockó; Thor. XIX/16]. 1773 Vészem 
Mélintzki Levelit mellyben panaszol hogy Hat-
faludi Ur confusiot tsinal nagyott az Almási 
Jószágban, fel ültette volna ellene az embereket, 
máris szot nem akarnak fogadni [JHb Csáki 
Katalin lev. — Árkosi Ferenc Csáki Katalinhoz]. 
- L. még Ret tE 1 1 7 - 8 . 

Szk: ~í elméjét. 1703 ennek előtte esztendő-
vel felültetvén az elméjeket valakik a Zetelakiak-
nak a ns széktől4 való elszakadásokat munkálód-
tak és adózásból a nemes széktől való különöz-
tetést [SzO VII, 119. - aUsz-től]. 

<) Sz: a veres kakast a kakasülõre felgyújtja 
a házat. 1764: Lukáts Bukur inditá a veszekedést, 
a mikor is a Falut meg fenyegeté illyen szóval: 
Tud meg Oltszeme hogy edgyik végit a Falunak 
meg gyújtom, es a más vegin fűttőzőm, az öre-
gebb Lukáts János pedig azt kiáltá Czineminte 
Oltszeminek, mert tudgyátok meg hogy a veres 
kakast fel ültetem a kakas ülőre [Oltszem Hsz; 
Mk II . 2/65]. 

felûltetés fegyverbe szólítás; chemare sub a rmă; 
Rufen zu den Waffen. 1764 Minekutána amaz 
nagy híres-neves commissio* nagy militare bra-
cliiummal s készülettel a székelyeknek felültetéséreb 

bement volna, Gyergyóval a fegyvert felvétet-
ték [RettE 160. — *Gr. Lázár János, gr. Bethlen 
Miklós és Siskovics József táborszernagy. — 
bL. erre felültet 3. al. a jegyzetet]. 

felültető felbujtó ; instigator, a ţ î ţă tor; Auf-
hetzer/wiegler. 1783 : képtelenség mostanis a' mit 
a’ Torotzkai Birák költség nevezete alatt fel 
vetettenek, é3 Brachio Müitari fel is szedtenek, 

tsak arra hogy mindenféle gonoszságokat 
palástalhassák azzal és az ellenünk fel ültetőket 
hizlalhassák [Torockó; TLev. 4 a Thoroczkai 
fainüia a főispánhoz]. 

felŭltettetlk a fi aşezat/urcat; aufgesetzt wer-
den lassen. 1762 : Az . . . Inquisitoria Relatoria 
fel olvastatván világosan ki jŏ . . . Váradi Szabó 
Pálnak nyilván lett káromkodása, ugj sokaknak 
általa lett motskoltatása, midőn elsŏbenis irtóztató, 
s embert rettentő, mind I(ste)n, Religio, mind Ne-
mes Várasunk Hadnagja ellen kutya, inenkö, lan-
gazos teremptettével szidkozodni, karonkodni so-
kaknak hallottára batorkodot, . . . azért az Város 
Piattzán lévő fa lóra, az holnapi, u.m. Szombati 
vásár napján fel ültettessék, s 8 orátol fogva 
10 oraig, ottan tartassék [Torda; T J k V. 113]. 

felttl-ŭlés főhelyen ülés; statul la capul mesei; 
Sitzen am Hauptende der Tafel. 1736 Akkor* 
nem vala ez a mostani fertelmes praecedentia-
-kivánás, azért is az kit meg kénált az gazda hogy 
mosdjék az meg másokat kezdett kénálni . . . s 
addig volt az kénálkodás sokszor és az feljül 
ülés felett az kénálkodás, hogy az étek is elhűlt 
[MetTr 324. — aTi. a fejedelemkor utóján, a 
XVII. sz. m. f.-ben]. 

felûlvétet felültétet; a dispune să fie aşezat/ 
pus sus; nach oben setzen lassen. 1772 Hallotaé 
a’ Tanú, hogj Méltóságos Groff Kun István 
Vr ugj kivánta azon Malomnak meg igazittatását, 
hogj a ' két also kerekeket fellyûl vétesse, s a ' 
két felsők alsókká tétessenek ? [Kük. ; J H b LXVII/ 
2. 337 vk]. 

felûnnött felülről; de sus ; von oben. 1824 
még fejűnnőt nem tudósí t ta t tam [Kv; MkMiss. 
gr. Rhédei Ádám kezével]. 

felüt 1. a lovi/da în sus; hinaufschlagen. 7598 : 
Tóth Jstwanne orsolia azzony vallja . vgj 
monda hogy eo bort Akar volt vennj az chyap 
zeknel, es az kannat fel eoteottek az kezeben, 
arról zolitotta megh azokat az legenjeket, tehát 
azon hirtelenseggel az az olah molnár legenj vgj 
eoteotte megh [Kv; T J k V/ l . 243]. 1603 : Buday 
Mihály Deák . vallia . Benedek hogy 
nem akart Innaja tehát Arcúi chyapta Darabos 
Balas fajdossy Benedeket Darabos Balas az 
hywelyket vthy az orra elejben fel Akarwan 
wthnj az orrát, es vgy rantot fajdossj Benedek 
kardot [Kv T J k VI/1. 667]. 

2. feltör; a sparge, a deschide cu for ţa ; auf-
brechen/sprengen. 7602 Honesta Matróna Bar-
bara Consors Pauli Nagy fassa est . . . 
az Ladat hazamnal le tewe Olaz Antal . . . Annak-
vtanna fel kezde fezegetny . azt(is) latam hogy 
fel wthe az Ladat [Kv; i.h. 575]. 

3. fel/ráver; a pune/bate ; bereifen/aufschla-
gen. 1573: (Ha) valameliket* valaky hywandia 
Boranak ely esset Abroncha fely vtny, Ely Men-
nyen zemely válogatás nelkwl, Mert ha Nem 
Menend es az Ember kar t val, meg kely rajtok 
venny [Kv; TanJk V/3. 92a. - aTi. kádárt]. 
1673: Ket t Bokor sarkantyú aranyozasertt es 
ugyan hogy maga ütötte fel az Urunk ö Nga 
csizmajára adtam erette f — //50 [UtI]. 

71 — Erdélyi magyar szótörténeti tár III. 
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4. fel/kitűz; a înfige/pune; ausstecken. 1836 
bé mentünk tsovát ütöttünk a’ kapura, . . azu-
tán az olá a Csóvát le hánta, Hegyesi Ur újra 
fel ütöt te [Csekelaka A F ; KCsl 16]. 

A régiségben a foglalók az elfoglalt ingatlan valamely pont-
ján foglalási jelt, csóvát vertek fel. Ilyen csóva felverésére, 
eltávolítására, ill. visszatételére von. az id. szöveg. 

5. ötv bélyegétjjelét ~í (ötvöstárgyra) tulaj don-
bélyegét/jelét ráveri; a prevede cu propria sa 
ştampilă/marca un obiect de giuvaergiu; (den 
Zuntfgegenstand) mit dem Eigenstempel/zeiclien 
versehen/stempeln. 1561 Mynden mesternek Saiat 
es twlaidon Belege legien es azt kiki mynd az o 
miere fel wsse eg’ lot ezwst bwntetes alat az ew 
belyeget [Kv öCArt.]. 1671 mivel Boytos mi-
haly Ur(am) ã Cehnek teorvenye ellen ulyan 
derekas mwvekre jelit fel ne(m) wteotte az ar-
ticularis poenanis convincaltatott eo Kege [Kv 
ÖCJk]. 

6. (cöveket) felver; a bate (un ţăruş) ; (Pflock) 
einschlagen. 1765 ä Kereszthegy Havassának 
Gőrgény felőli való mezős része eleitől fogva 
olyan tilalomban vólt, hogy még a’ Gyergyó 
székieknekis ă kik azon Utaztanak nem volt 
kŭlőmbben szabad ottan Lovaikat étetni, hanem 
ha az ősveny kőzepiben ä Pányvás kőtélnek Tző-
vekjét fel ütötték, és igy ã meddig ã Tzővektől 
a Pányvás kőtél el nyúlt, addig az utazó(na)k 
marhájoknak etetésekre szabadság engedtetett 
[Hodák MT Born. G. VII. 36]. 

7. vminek az árát ~ i vminek fölveri az á rá t ; 
a urca preţul; die Preise hinauf/hochtreiben. 
1767 egjik az Másiktól vagj az Vásállot el hija 
vagj az sarut (!) vagj az sarunak árát fel űt tne 
vagj el hlná ennek Bűntetese Dénár. 25. pénz 
[Kv; FésűsCJk 16]. 

8. ~ reá r a j t aü t ; a ataca pe neaşteptate; über-
fallén. 1664 : hogy alli passa Bestercze allat valla 
az sok poganysagal mi fellakyak falustul az olla 
budaki havasra fut tot tunk vala, Tőb sok fu t to t 
nepekel Egiűt Egy het múlva fel űttenek 
reánk az havasra az Törökök [Szászfellak SzD; 
Born. X X X I X . 4]. 

9. ~ i magát a. megkutyálja magát ; a se 
încăpăţina/încîina; sich versteifen. 1749 Ugj 
hallottam hogj vagj két versen hozta(na)k volna 
Rókát s, nestet taxáb(a) töllök Máramorosbol, 
de hogj eo Excellentiaja megholt, osztán ők is 
felütötték magokat [Szásznyžres SzD; Ks Ől. 
I I I I . 17]. 1762: ha Casuquo Morosán alias Ma-
iinka Vonya magát fel ütné azon hogj Szász Nyi-
resen Mlgs Gróff Urtol ŏ Ngatol magá(na)k obti-
néált Házb(a) nem akarna menni lakásul, mint 
Sellér t ehá t eŏ Nga valahol találtatik el fo-
gottothossa, és a maga hellyére mint Sellerit 
ŏ Nga az néki igért házb(a) szállittothossa [Kóród 
K K ; K s 16. LXXX. 7]. - b. felpaprikázódik; 
a-i sări ţandăra, a se înfuria; sehr aufgebracht 
werden. 1813 ezen dologrol irt Protocolatiot 
ki akar ta velem Íratni Barátosi Joseff eŏ Kigyelme, 
de fel ütvén magát a ' midőn már félig meg Ír-
tam volt, öszve káromolt, azt mondván: hogy 

nem igazán irja ked ., ezzel osztán a' pennamot 
az asztalhoz Csapván el mentem a’ Czéh gyűlésé-
ből [Dés; DLt 56. 38]. 

felütés felverés/szegezés; bătutul (poteoavei); 
Be/Aufschlagen. 1649 Balint kouacznak fizettem 
Nro 30, vy patkok(na)k fel ueréséert f. 2 D 
70. I t tem Nro 16 O Patkónak fel űtesetòl 
D 80 [Kv Szám. 26/VI. 529]. 1745 Sorkantyu, 
Patkó s annak feliütése [KGy]. 1797 Az Őtves-
nek a Grof Sarkantyúja tsinalásáért fel ütésiért 
Hung. flor 3. Dr. 30 [Szság; IB III . CXLV. 22]. 
1812 Egy pár rákot sorku tsidma patkolásért 
6 xr. Magyaroson ujbol tsalásáért (!) és felveréséért 
9 xr. Magas sorku tsidmára a ' tsálásért, és felü-
tésért 9 xr [F.rákos U ; Falujk 74 Sebe János pap-
-not. kezével]. 

felüttet. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: csóvát ~ csóvát 
(foglalási jelt) fel/kitűzet; a expune semnul de 
sechestrare/ocupare; Docke (Pfändungszeichen) aus-
stecken lassen. 1829 a D(omi)nalis Biro az Ajtót 
ki nyitván önkéntesen bé botsátott mondván 
parantsolatom vagyon hogy az Executiot botsás-
sam bé, az udvarra let t bé menetel után a ' Tektes 
Executor Ur a ' bé botsátott Executio jeléül 
Tsovát üttetvén fel ., az egész subternalt Io-
szág a D(omi)nalis és Falusi Birák Gondviselése 
alá rendeltetett [Felfalu MT; DE 2]. 

felűz 1. fe lha j t ; a niîna (sus) ; (hin)auftreiben. 
7592 : Azért hiuatta(m) teòrue(n)hez az Alperest 
Az 1592 eztendeòben mindzent nap elót egy héttel 
egy az taiba, wzte fel az fia mate mint egy tizen-
két eókret az erdóre hol vagion egy tanorokom 
[UszT]. 

2. felzavar ; a face să se scoală ; aufstören. 1573 : 
Borbei Balint, Paxy Gaspar es Zabo Balas Azt 
valliak hogi az Grwz peter hazanal voltak 
Boron . . . , Azomba Jeo Be Somogy Istwan 
grwz peter wty valt Annyera hogi fely wzy 
onnat es ky tollya az ayton [Kv T J k III /3 . 
305]. 

felvág 1. a tăia ; (auf)hacken. 1582: 29 (Januarii) 
wagta feli eg ember az Tanachliaznall az fa t t 
fizettem twlle f. - d. 7 [Kv; Szám. 3/VIII. 33]. 
1588 : 26. 1 br(is) . Az tanach haznal vagot 
fel Cheh Jstwan Nyolcz zeker fa t t at tam teole 
d. 20 [Kv; i.h. 4/1. 39]. 1757: Az ház fáiban lát tam 
hogy Czepelűsnit vágtak fel benne [Dálya U ; 
Hr 1/8]. 1783 : égykor a Földes Uram számára 
valami épületre valo Fá t hozván Magyarorol el 
romolván a kerekem nála hat tam Flóránál a 
Fá t még utánna mehetek, de ő adig fel vágta, 
el égette [Faragó K ; GyL. Padurán Zaharia 
(45) zs vall.]. 

2. feldarabol; a îmbucătăţ i ; zerstückeln. 1679 : 
öreg uy konyha . . . Vagyo(n) i t t Negi szegű 
Asztal, Láb nelkűl ( : mellyen disznó aprolekjat 
szoktak fel vágni: ) nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL . 
Bajomi János inv. Q4]. 
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3. kivág; a găuri/tăia; aushacken/hauen. 7595 
18. January a t tam korczolyas Istuannak az 
Toonak gondgya viseleseert es veek vágásáért: 
Miért hogy illyen termeszet ellen való hideg iar 
vala, Tartót 45 Veeket mellyeket mindennap fel 
kellet vágni És tar tót az follyamon nyitua egy 
liozzú veeket, 4 ölnit , hogy az hallel ne hallyon 
{Kv; Szám. 6/XVIIa ifj . Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 

bevág/ront; a sparge/tăia ; einschlagen. 1849 : 
Ezen Háznak az a j tó já t Pedig fejszével Sárdi 
Nonuj vágta fel elsőbben [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

5. fel/beró; a grava; einritzen. 1778 Azon 
helyet a két felek között kétfelé hasítok, és bizo-
nyos métákot, az határon az fáknak mindkét 
felire magok jegyeket felvágták, úgymint: írt 
Gecző István őkegyelme K betűt, az Bartos 
Jánosé pedig három vágás [Taploca Cs; RSzF 
143]. 

6. kb. feltár (művelni kezd bányát) ; a deschide 
<o mină) ; ausrichten, aufschließen. 1741 Toldi 
Mihálly Borbellj Is tván és Ferkŏ vágtak fel azan 
bányát . lehet mint egy harmintz esztendeje 
[Torockó; Bosla. — Vernes Gergely (50) jb vall.] 
| Tudom hogy a’ Controversiab(an) forgo banyá-

nak a' Torkát Tóldi Mihálly, Borbellj Jstván és 
Ferkŏ vágták fel a’ Torkát (így!), mikor a’ Danus 
Vagy veres Németh bé jö t t [uo. ; i.h. Varga 
András (50) jb vall.]. 

Szk: a bánya gyepét/torkát ? kb. feltárja/ 
megnyitja a bányát . 1741 Tudgya a' Tanú 
nyilván vagy hallottae világosan hogy a' Gár-
gyás bányának elŏszszor ki vágta fel a' torkát? 
[Torockó; Bosla vk] | Hallottam az Apámtól 
hogy magok az Apám Borbelly Istvánnal vágta 
fel azonn bányának a Gyepét [uo. ; ua. Borbellj 
Dániel (45) jb vall.]. 

felvágás 1. täiere; Aufhacken. 1586 28 octob : 
vetetet estneg biro vra(m) egi zeker fat azwt 
— /62 az fak fel vagasatol ferenchi Bírónak . . . 
- / 1 2 [Kv; Szám. 3/XXIV. 37]. 1789: Találtatott 
vala . . . kész Pénz Pf. 147. xr. 21 . . . Ebből 
Doctor Kováts Ur rendeléséből erogáltatott . . . 
Nagy szekér Fáért Rf 7 xr. 42 felvágásokért 
x r : 18 [Mv ConscrAp 92]. 

2. feltárás; deschidere; Aufschließung. 1741 
Vagyon negjven esztendeje azonn bánya torka 
fel vágásának [Torockó; Bosla. — Lengyel János 
<58) jb vall.]. 

félvágás keskeny tengelyű/nyomtávolságú; cu 
roţile mai apropiate, cu osie îngustă/scurtă; 
schmalspurig. 1794 : Az Uj Béres Szekereket az 
igaz hogy a Vártzai Molnár el keszitette de nem 
Erdei* modon egész vágásra hanem fél vagásra 
mint a Szilágyi Szekereket Szokták készíteni 
[Szilágycseh; JB . Fogarasi István kezével. — 
•Olv.: erdélyi]. 

Szk: ~ szekér. 1730: Fel vagas Szeker minden 
keszűletivel [Kőrispatak U ; Pf]. 1755: Egy fél 
vágás Szekér Marok vas ra j ta nro 16 [Udvarfva 
MT; Told. 69]. 1771 : Hordo szekér hitvány egy 

1 Fel vagsa szeker egy [Tekerőpatak Cs; LLt 
Fasc. 158]. 

A jel-re nézve 1. egész-vágás al. a jegyzetet. 

fél vágású. Csak szk-ban; numai în construc-
ţie ; nur in Wortkonstruktion: ~ hintó keskeny-
tengelyű/nyomtávolságú h in tó ; caleaşcă cu osie 
îngustă/scurtă; schmalspurige Kutsche. 1681 
Hintó szin . . . Vagyon ezen színben Hintó Nro 
3. Egyike le eresztös fedelű; másik oszlopos, 
mindenik fel fel vagasu. harmadik szász csinalta, 
egész vagasu; oszlopos hintó [Vh; VhU 505] 
~ szekér căruţă cu osie îngustă/scurtă; schmal-
spuriges Fuhrwerk. 1736 Az meg irt Malom Gát-
tyán fellyűl a Kükűllőn, által epittetett egy . . . 
jő tágas palló, mellyen fél vágású Szekér is által 
járhat [Mikefva K K ; CU XIII /1. 180]. 1774 
Jobbágyi szólgálatban Számtarto Jánosi ur(am) 
számára az Faragó Jobbágy Mester Emberek egy 
fél vágású szekeret csináltanak [Szentdemeter 
U ; LLt Fasc. 101] | Számtartó Uramnak egy 
fél vágású szekerit Marok Vasaztuk [Korond U ; 
LLt Vall. 243]. 1836: Egy egész vágású vasas 
Szekér hozzá valioval Rh fl 70. Egy félvágásu 
vasas, otska Loszekér . . . [Kv; Pk 3]. 1857 
Két félvágásu szekér [Cíkmántor K K ; KCsl 15]. 

fel vágat 1. a dispune să fie täiat/sä se ta ie ; 
(auf)hacken lassen. 1582 Az Tanach házhoz 
vagattam feli az fa t t f izettem teolle f. — d. 8 
[Kv; Szám. 3/VIII. 27]. 1588: Az felekiek az 
melj fa t hoztak volt h a t t a B. vram, hogy fel 
vagassam [Kv; i.h. 4/1. 41]. 1764 Ju tka Aszony 
egy darab fát teszek ide az Udvarra, Reggel vá-
gassa fel ked a Tűzre [Szászerked K ; LLt Fasc. 
133]. 

2. feldaraboltat; a dispune să fie îmbucătå ţ i t ; 
zerstückeln lassen. 1597 : hozattam . . a ' Vasar 
biroúal Egy tag húst es fel zegiet f 1 d 83 
Ez tag hűs (!) fel vaga t tam es aprónként ozto-
gat tam Azzoniŭnk Embereinek [Kv; Szám. 7/ 
XI I . 23, 130 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1621 : 
20 May . . . Aldozo Napian Vagattam fel 
. . . hust három tagot, és Egy szegyet [Kv ; i.h. 
15b/XI. 467]. 1750 mind a Széna mind pedig 
a Szalma igen szűk lévén vett a Falu 500 
Supot, és azt vágatta fel azann Német Tiszt 
Szatskának az Lovai Számára [Vecsérd N K ; 
Berz. 11. 88/5]. 

3. 1597 : Az ket zeker Agiagat melliet hozattam 
volt egy Balas Neűeo legenniel fel Vagattam 
Niomattam poliúaztattam egez napra fizettem 
f - d/2 [Kv; Szám. 7 /XII . 23, 130 Filstich Lő-
rinc sp kezével]. 

A vályogfatú ház tapajztásához polyvivul kevert, vízzel 
kellőképpen öntözgetett, kapával éa taposással a tapasatásra 
alkalmassá tett agyagos földet, vályogot készítettek. A kljegy-
zésbeli vágat az agya?r>3 földnek kapával való össze vagdal ga-
táslra, a nyomat a lábbal való tapostatásra, a poíyvázatat a 
föld polyvával való m?gszórására, egybekeverésének művele-
tire yy i itkozhitik [Szilá?yi N. Sándor tájékoztatása]. 

felvágatlan netăiat ; un(auf)gehackt. 1637 V 
gjon az vduaron kesz fel uagot, es uagatlan f 
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melyet Intéztünk mind Együt t het t Eölre az 
melyet aestimaltunk mind együtt ad f. 9. [Kv; 
RDL I. 24]. 

felvágattatik felrovattat ik; a fi gravat ; ein-
geritztz werden. 1831 éppen az Optsinai tetőn 
a ' pláj, vagy is havasi ösvénybe főid halómból 
határjel készíttetett . . . a ' kőrűlette eső fákon 
D T Sz betűk fel vágottattak A piáján, vagy 
is ösvényen délre hajolva, . . . főidből édgy jó 
nagy határ domb rakatott [Remete Cs/Toplicaa; 
Born. XVb. 'Később: Maroshévíz MT]. 

felvagdal 1. feldarabolgat; a îmbucătăţi trep-
t a t ; nach und nach zerstückeln. 1749 : a ' szijját* 
Varga Minya felvagdalta botskor szijju(na)k [Szász-
nyíres SzD; Ks. — aTi. a kolompét/. 1754 A 
feljebb emiitett vég Abrasznak valót Mgos Groff 
Teleki Lászlone Aszszonjom ŏ Nga méregetè fel, 
de az u tán ki vagdalta fel, nem tudom [Gernye-
szeg MT; TGsz 33]. 

2. megvagdal; a tăia bucăţi ; zerschneiden. 
1773 Katso Sara . . . egj fő káposztát fel hozván 
a ' pintzéből fel vagdalá [Selye MT; Bet. 7 „Eli-
zabeta Marton cons. Joannis Varga" (66) jb vall.]. 

3. kb. felfeszeget; a sparge, a deschide cu for ţa ; 
aufsprengen. 7602 Nagy Balasne Cathalin ázzonj 
vallia, . . . lat tam hogy Ladakot vagdaltak volna 
fel . . . , latek azért három vagy negy ladat hogy 
fel nytogat tak vala [Kv T J k VI/1. 6 3 5 - 6 ] . 

felvág daltat fe lvágat tat ; a dispune să fie tă-
i a t ; (auf)hacken lassen. 1780 valami faim vol-
tanak o t t az Udvaromon Fő Biro Szatsvai 
Ádám Uram hirem s akaratom ellen sokat benne 
felvagdaltatott [Császári SzD; KsMiss I . gr.Tol-
dalagi K a t a aláírásával]. 

felvágó-kés szelőkés; cuţit de tocat ; Hack-
messer. 1685 e. Egy fel vago kés Nro 1 Fa vago 
Fejsze Nro. 1 Vagdaló deszka Nro 3 [Borberek 
AF ; MvRK Urb.]. - A jel-re 1. Frecskay 270, 564. 

felvágott 1. t ă i a t ; (auf)gehackt. 1637: Va-
gyon az vduaron kesz fel uagot, es uagatlan fa 
[Kv; R D L I. 24. — A teljesebb szöv. felvágatlan 

al.]. 1742 Lát tam Pákulár Gólya Vaszilnál . . . 
fel vágott rakás, szilvafát a házáb(an) mondám 
is neki miért cselekszi mivel azért buja lesz az 
falu(na)k [Kincsi K K ; J H b K XXVIII/6] . 

2. fe l tör t ; desţelenit; aufgebracht. 7767f; eö 
Nsãga nem olly régen pásintból felvágott vetéses 
szántó főidének vége egy lévén : a’ más pásintos-
sal ki mégyen emez sátélyos árokig [Kéménd 
H ; J H b XXXIII /18] . 1815: A' Krumpinak 
kapálása Az Első kapálás ideje mihelyt jobb 
részének ki but t a’ föld szinére a levele a’ 
levelek körűi a' tserepes vagy igen száraz 
főid bőre vékonyan le kapartatván a’ távulabb-
rol kapával fel vágott porhanyu nedves földel a’ 
krumpi koronaja simán el fedetik [Kováts Sámuel, 
Utasítás a ' Krumpi termesztésre. H.n. 1815]. 

3. ' ?' 1637/1639: Egj fel vágott Kastelyu (!) 
safelyos gjuru, nyom Aranj. 3. ortot. 3. aestimal-

tuk — f. 28 | 1 mas Smaragdos Arany g jūrú 
fel vagot kostelyu, nyom egy Aranyat Egy ortot 

f 8 [Kv; RDL I. 111]. 

felváj 1. feltápászkodtat; a face să se scoale 
anevoios; sich mühsam erheben lassen. 776.7 
a ház aj ta jában fekvő egj szolgalo Léányt Gom-
bos Kristóf, az alombol felvájván [Koronka 
MT; Told. 26]. 

2. 1639 Szekely János Szeŏcz Danine 
Aszoniomat a bokaiatul fogua teteigh mind fel-
vaj ta kotorta, eŏlelte czokolta nyalta fal ta [Mv; 
MvLt 291. 174b]. 

felvájó cu care se scormoneşte; Aufkratz-, 
Aufscharr-. 1758 : Főd edényb(en) Levő czitromfa 
fiatal 9 E féle edényekben főidet fel vájó vas 
Lapoczka 1 [Déva; K s 76. IX. 8]. 

felvakar 1. fel /rákapar; a răzui; (dar)aufkrat-
zen. 1760: Hallatlan régia pedig csak valami 
késnek a hegyivel vakart(ák) fel ezen betűket 
[RettE 107. — aTi. a sólyomkői puszta templom 
egyik felirata]. 

2, átv felszakít/tép; a răscoli/zgîndări; auf-
reißen. 1736 : Hej Apaffi Mihály, Apaffi Mihály, 
miért nem fogadád szavát jó felséges uradnak s 
igaz hazafiai tanácsosidnak, bizony nem hoppansz 
vala ki az erdélyi fejedelemségből és talám hazád-
nak Erdélynek is jobban esik vala ! De miért 
vakarjuk fel a béforrott sebnek az ő túr já t ? [MetTr 
340.]. 

felvakargat felkapargat ; a strînge/aduna; nach 
und nach aufscharren. 1776 : Valami Sitveia szá-
szok . otton Nád Zsúpot Csinálván, hogy Űress 
szekérrel meg ne térjek, oda menék és azoknak 
nyomakon fel vakargatván az hulladék jakat, 
azzal jöttem haza, és ugj ráztam meg gabonács-
kamnak Csamoba rakat t tetejét [A .kápolna KK ; 
BK. Betlensztmiklós cs. — aZsidvéről (KK) való]. 

felválaszt megvá l a sz t j a alege; wählen. 1797 
Mű Torozkai Communitas . közönséges meg 
egyezett akaratunkból Czupar Mihállynak, 
Brotár Andrásnak, Kriza Ferentznek, és Bosla 
Ferentznek, kiket már most a ' Felséges Se-
gedelem által mint egy az hamuban tsillamlo regi 
Szabadtságunk ( Privilégiumunk ) ki keresé-
sére fel választattunk vala, ezen nevezett ŭgyűnk 

folytatására adtunk telyes hatalmat (: Pleni-
potent ia t : ) hogy azzal élhessenek . . minden 
Szabadtsággal a ' m ű képűnkben [Torockó; TLev. 
5/13]. 

fel választattatás megválasztás; alegere ; Erwäh-
lung, Wahl. 1834 El következvén az 1834k ka-
tonai esztendő, szokásunk szerént, Birot, és két 
Polgárokat választat tunk . . , de mind hárman 
meg keresvén Mlgs Földes Uraikat, oly válaszokat 
nyertek, melyek szerént nem engedtetnek az írt 
hivatalokra léendò tétettésekre mely váloszok 
közöltetvén a közönséggel, és gyűlést tar tván. 
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2szor is meg határoztatott fel választattasok 
[Torockó; TLev. 3/2]. 

felválasztott I, mn megválasztott; ales; gewählt 
1797 : Melly Plenipotentia adásunknak nagyobb 
erősségére és tökéletesítésére . . . Szokott petsé-
tŭnkel ezen Levelűnket roborallyuk fel válasz-
tott kedves Atyánkfiainak, ki adgyuk [Torockó; 
TLev. 5/13] 

II. fn megválasztott (személy); (cel) ales; Ge-
wähtte. 1834: Megérkezvén . . . Járásbeli Sz: 
Biro . . . Városunkba, és a fel válosztottaknak fel 
eskettetések véget elŏ állásokat parantsolván 

. . , a választás helyben hagjas iránt ujj abban 
parantsolt [Torockó; i.h. 3/2]. 

felvállal 1. (hivatalt/tisztséget) elvállal; a ac-
cepta (o funcţie) ; (Amt) annehmen. 7670 Med-
gyesi István vagyon szász natiorol kys semmiuton 
nem nema akarván fel vállalni azon Tisztetb 

[Kv ; SzCLev. — afgy kétszer! bTi. a céhmesterit]. 
7694 En Fejervármegyeben Fogarasban Lakó 
Boër Peter . . . Apafi Mihály Kgls Urunk eŏ Nsga 
Kgls parancsolatyabol alitattam az Fog(a)rasi 
Udvarbiroság tisztiben, enis szabad jo akaratom 
szerint fel válalván [Fog.; Szád.]. 1708 ír tam 
vala Kd(ne)k ur(am) György Deák felőli hogy a' 
Provisorságb(an) allitatnám, de az sem akarja 
már fel valalni [Fog. ; KJ . Fogarasi János lev.]. 
1736 Az legény rendszerént az közelebb való 
atyafiai közül hívott magának násznagyot, nyo-
szolyóasszonyt, vőfélyt és kisnyoszolyóleányt, vagy 
ha olyan atyafia közel nem volt, valami nagy 
urat kért, hogy vállalja fel magára az násznagy-
ságot [MetTr 378J. 1762 En értemre midőn 
közönséges falu erdeit osztottak, annyi részt attak 
mint egy oda valo szabad embernek11, most is 
a régi norma szerint ki adták, de hogy Kertész 
Sigmond feli nem válalta a Falu Sirásálását, 
azért tiltatott a Falutol ell [Bögöz U ; IB. - aTi. 
az udvarnak is]. 1801 Felső Torjai Keresztes 
Joseff 30. Esztendős gyalog katona vallya . én 
a gazda kérésére a tántz osztást fel válalván azt 
mondám nékiek, tsak várakozzanak, mert mihellyt 
ezen tántzot eljárják mindgyárt keteknek is tán-
tzot adok [F.torja Hsz; HSzjP kend al.]. 1879 
Kozma János gondnok hivatala tovább folytatására 
az ekklésiai gyűlés által egyhangúlag felszolíttat-
ván, a közbizalomnak engedett, s a gondnokságot 
3 évre ismét felvállalta [M.bikal K ; RAk 344]. -
L. még RSzF 95. 

Szk: evikciót ~ szavatosságot vállal, szavatol. 
1835 Ezen Jussainkra az Evictiot in 
soliduni feli vállalyak, és azon summák(na)k 
nagyobb biztosítására mostan található és az 
ezen általunk felvett zálog summán szerzendó 
Jószágainkat optionaliter az esetbe ha nem Evin-
calhatnok, le köt jük [Borb. II] kezességet 
1723. Bocskor Ferencz vr(am) Grabaricsné Asz-
szonyom kevansaga szerént valo kezesseget fel 
válalni nem akart [Kv; MvRK]. 

2. -(munkát) felfogad/elvállal; a angaja o lucrare, 
a se angaja la lucru/muncá; auf/annelimen. 1631 : 

En semmi arujokat nem hallotta(m) sem hogj 
gonduiseleseket fel valalta volna Nyrô Gaspar 
az eòkreöknek [Mv; MvLt 290. 232b]. 1654 Az 
keszieka fel valialak hogy az csűrt meg epetik 
[SzJk 72. — aAzaz a Keszüből (K) való ácsok]. 
7679 Az I simpliciter Negallya hogy eö annak az 
Mehnek gongya viseleset fel nem vallalta hanem 
czak mégh engette hogy az kerteben vigye [Fés; 
Jk 41a]. 1768 a Mlgs Baro Kapitány Vr kínálta 
a Csorda pásztorokat maga marháival, hogy 
azokat is mind másokét szokott rendes fizetésért 
őriznék, de ezek Soha Sem vállolták fel [Nagyajta 
Hsz; JHb XIII/29]. 1808 Dán János atyánk fia 
fel is válolá a munkákot [Dés; DFaz. 35]. 1840 
fel váloltam egy 40 ~ negyven vedres ujj Pálinka-
főző masinás Ustet Bertleft János Rézmives-
mester [Kv; Born. G. XXIVb], — L. még HSzj 
kemence al. 

3. (magára) vállal; a se angaja la ceva, a lua 
ceva asupra sa; auf sich nehmen. 1633 mikor 
megh bekellenek Rado Peter, es Beölöni Miklós, 
akkor Bőlőnj Miklós keuania vala liogi záz 
forint legjen az keőtele, az k j fel bontana az dol-
got keőzeőteők, de en nem emlekezem rea hogi 
Rado Peter fel vallalta volna az vinculomra, 
mert ugi emlekezem rea hogi Keőteles Istuan 
tarta ellent benne [Mv MvLt 290. 132b/2]. 1673 
mind ezeket magamra nem mertem fel valalni 
hanem az Aszszony eo kglme irt Kozárvári Fe-
rencz Deák Ur(amna)k mivel eo kglmire bizatta-
tot volt inkab a dologh, s mikeppen alkut 
nem tudom [Szentpál KK ; Ks 90]. 1700 Praeda 
Rotar nem mert Szem előtt járni valamíg 
Csonokosi Balint uramhoz nem folyoinadat arra 
nezve hogj azok előt, az kik előt illik dolgát sze-
rezze meg mellyet is Csonokosi Balint ura(m) 
fel valolván dolgát meg szerzette maga kőlcségen 
[H; Szer. ,,Joannes Pap de Maczesd" (40) nb 
vall.]. 1723 : Egy Fiacskája maradván árván 

az Báttya az Szegeny Uramat Gáspárt 
arra kéré, hogy tarcsuk ell Isten nevében . . 
Az Szegeny Uram nem akará fel vállalni [Hévíz 
NK; JHbT]. 1841 tŏbszŏr fel nem valolad a’ 
sziveskedést a' magad pénzed kárára — ki tu-
dod mikor szeded bé az árát [Kv; Pk. aTi. 
a könyveknek]. — L. még RettE 393. 

4. (adósságot) átvállal; a lua asupră-şi (o dato-
rie) ; auf sich übernehmen. 1618 : Ez Zeoleöt 
Catthalin Azzonnak eleöben ( !) engetek myert 
hogy az Adossagokat fel valalta hogy megh fizetj 
[Kv; RDL I 104 Andreas Junck kezével]. 1631 : 
Sigmond Janosne haborgot az Uraual hogj 
miért valaltod fel magadra az bor arrat [Mv.; 
MvLt 290. 229b]. 1699 Kglmed válalván fel 
imide, amoda valŏ tartózó adosságanak megh 
fizetesit [Bögöz U ; Bál. 1]. 

felvállalás 1. (hivatal, tisztség) elvállalás; a o 
ceptare (a unei funcţii) ; (Amt, Stellung) Annahme. 
1801 a’ Tábori Seb orvaslásnak fel vállalása 
[DLt nyomt. kl] . 1805 : Tetzet . . . a Czéhnak 
Ujobbanis a defungált Czéh Mestert Sintzki Já-
nost és Nótárius Tsengeri Istvánt ökigyelmeket 
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a következendő ket Esztendőkre hivatalokban 
meghagyni s annak fel Válalására megkérni [Kv; 
FésűsCJk 81]. 

2. magára vállalás; luare asupra sa ; Über-
nahme. 1784 : nem lehett azt bizonyittani hogy 
mű a Taxa fizetest önként vállaltuk és nem erő-
szak volt annak fel vállalasa, mert mikor a Taxa 
fizetést fel akarták allitani a Nep nem akarta 
vallalni [Torockó; TLev. 4/9. 12a]. 1801 Közön-
ségesen meg édgyeztiink abban is, hogy a M.N. 
Sombori Commune Terrenumok felosztásának ter-
hét es az arra tejéndő szoros ínspectiot 'Som-
bori Elek Ur vállaira tegyük ugy mindazon-
által hogy ezen által adással avagy a teréhnek 
fel válolásával, az eddik (!) actoratussagot viselt 
Atyafiak(na)k és Birtokosok (na) k leg kissebb 
praejudiciumok se légyen [M.zsombor K ; Somb. 
II]. 

felvállalhat elvállalhat; a putea primi/accepta; 
annehmen können. 1717 A Méheket Mester 
Ur(am) nem vàllalliadta fel, mert cseled nélkül 
vagyon s nem felelhet még neki [Búzásbocsárd 
AF BfR Sigmond János lev.]. 

felvállalt 1. elvállalt; primit, acceptat; ange-
nommen. 1814 az ide valo Czéhbéli Asztalosok 
a' fel-vállolt munkát igen későre, és felette drá-
gáért szokták elkészítteni [Kv AsztCLev.]. 1850 
meg fogadtam Molnáromnak a Náznánfalvi mal-
mamba Bágya Juont mely fel válóit, kötölös-
ség pontos tellyesitésiért, én is által adom Bágya 
Juonnak Azon Házat, mely a’ malmam elöt 
vagyon Lakására [Náznánfva MT; Berz. 20]. 

2. (magára) vállalt; luat asupra sa; (auf sicli) 
genommen. 1786 ugy hallattam hogy az Áren-
datorak egész Esztendőre az fel valialt Arendát 
ki fizették [Torockó; TLev. 4/13. 12]. 

félvállról. Csak e szk-ban; numai în această 
construcţie; nur in dieser Wortkonstruktion: ~ 
beszél lóhátról, hányavetin beszél; a vorbi de 
sus/arogant; anmaßend/mit jm oben herab reden. 
1840 a fak ŏszve hordása nem ugy eset ahogy 
az emberek Bosla Urammal edgyeztek mert vagy 
kettő iiáram betsűletes uolt de többi (így !) tsak 
fel válrol beszéllet mikor szollítattam a fak öszve 
hordosa iránt [Várfva TA; Bosla]. 

A szk-ban a címszóbeli szónak 'kelletlenül' jel-ćvcl is szá-
molhatni. 

felvált 1. felcserél; a schiinba/înlocui; vertau-
schen. 1740 Nemes Várasunk Érdemes Hadnagja 
Nztes Dobolyi Mártin 'e boldogtalan életet, 
boldog élettel felváltván, azon terhes Hivatalnak 
elviselésére . Candidáltuk Assessor Nztes Makai 
Mihály, Lőcsei Joseff és Érsekújvári László kedves 
atyánkfiait ő kglmeket [Dés; Jk 533a]. 1757 
Némethi István. . nem abban igyekezik mostan is, 
hogy ennek előtte patralt sok szinű rossz tseleke-
deteit, virtussal váltaná fel [Kv; Mk IX Vall. 
215]. 1791 Az Házassági kőtelbe nem levő Sze-
mélylyek egyszeri botránkoztatasokért . . . ha 

egybe kelnek is hogy Törvénytelen testi 
közösüléseket Törvényes hazassaggal fel váltsák 
a’ Lakadalmi Gyülekezet előtt is reconcialtathat-
nak minek előtte öszve esktidtenek [M.bikal K ; 
RAk 10]. 

2. (szolgálatban) felvált vkit ; a schimba; ab-
lösen. 1609 Fwzesi Georgy vizén vrunk zamara 
Feyervarra giwmeolczyeot, es az Zabokat kik fel 
valtiak az ot mieleo városi Attiank fiait [Kv; 
Szám. 126/IV. 407]. 1737 (A) strásák . . . , kik 
a rendes időnn nem Compareálnának a strásálásra, 
es strása társait fel-nem váltanak a rendes és sza-
bott időnn, hogy büntettessenek toties quoties 
Cum flor. 1 / : 1 [Dés; Jk 472b]. 1798: Fejér 
László Lovas katona 60 eszt. vallya Haza 
jővén ithon lakott a Burgus háborúig a midőn 
edgyűtt remundáztunk 5 Holnapig, de ekkor feli 
váltottak [Egerpatak Hsz; HSzjP remonddz al.]. 
- L. még RettE 144. 

3. megvált; a răscumpăra ; abkaufen/lösen. 1606 
az effele feőldek engem illetnek eleòb az J 
aszón (n)al, . . az Alperes asszoni azt monda 
hogy el enged benne mikor fel váltom, lassa ha 
enged, kenalom a' pénzel [UszT 20/29]. 1632 : 
az Diznokat pedigh minek eleötte fel nem hai-
tottak az makra, alatt a pasiton szoktak megh 
dezmalni, es ha kinek diznaia huzoneőtre nem 
telik, más ember diznaiual uetik eőzve, azon 
kiuwl az mi megh marad kit kit* penzel ualtiak 
fel [Grid F ; UC 14/38. 5. - •Értsd két-két]. 
1699 Recserŏl jŏt dezmabeli sertes marha Nro 
4 Gostinara hajtőt sertes marha meljnek egyi-
ket eŏ t t eŏ t t penzel valtnak fel [Királyhalma 
NK; Ks 67. 46. 24]. 1754 ö kigjelméis az po-
hárnak csinálásat pénzül valcza fel [Kv; ÖCJk]. 
1782 A Téli fonást minden Részekre meg kfván-
nyák, hol három hol két Matolla fonalat, ha pe-
dig kendert nem adhatnak, pénzűi kell a ' fonást 
fel váltoni [Torockó; Thor. XX/5]. 1811 Bi-
netz Ferencz atyánk-fiabé-mutatá a' Maga Re-
mekit . . de azon Remekbe találtatott hibáját 
fel-váltá . . öt ezüst Rfrtokkal [Kv; ÖC Jk]. 

Szks ~ja a mesterséget. 1644: Kws Czizar 
Janos az Celiban ket forintal Ados, Meg Akkor 
Marat volt Adossa az mikor az Mesterseget fel 
valtotta volt [Mv; MvLt 291. 431b]. 

4. kivált; a scoate în schimbul unei sume de 
bani, a răscumpăra; auslösen. 1604 medeseri 
mihaly meg Zana az nagi laki Janos ökrét oda 
hadnj mint hogi Zolgaia wolt, kez penzel öt fo-
rintal walta föl, ket weka buzaual ket weka zabal 
[UszT 18/165 „Balog mihaly wyfalwi"]. 1658 
En Kvs Janos Fogarasban lakó Nemes szemely 

. attam Fogarasban lakó Nagi Tamas Vram-
nak egi darab irtás szanto földet zalogba . 
Ea Condi(ti)one at tam hogi a Varos törue<nie> 
szerent a mikor fel akarom ualtani a szántóföldet 
Vgarlas elö<tt> valthassam fel [Szád.]. 1764 
kináltattya ezenn Kezemben lévő csomó pénzeol, 
úgymint azonn délczeg Tulok árának megmara-
dott részivel, melly délczeg Tulokkal Kegyelmed 
a' maga Kezessinek el fogott marháját váltotta 
fel [Lőrincfva MT; DLev. 2. XB. 16]. 



1127 felverekedik 

5. kicserél; a (pre)schimba; austauschen. 1765 : 
Dán Mojszi ha szép marjásokot, vagy arannyakot 
lát a Bíráknál az adó pénz között, azoktol el 
veszi, s fel váltya vásott pénzel [Kisenyed AF; 
Eszt-Mk 282]. 1809 Groff Bethlen Iosef Királyi 
Thesaurarius Principális Uram eő Excellentiája, 
égy uj Pappiros malmot építvén olt Bogáthon®, 
mely papiros Fabricahoz, mostan számos rongyok 
Kevántatnak, . . . alázatoson bátorkodom re-
quirálni a Tkts Tisztséget, hogy azon rongyot a 
mely a Nemes Székbe őszve szokott gyűlni 
oda vecturázni, és aztot papirossal fel váltani 
szokott a Nemes Szék, ennek utánna is méltóz-
tassék [Küküllővár KK ; UszLt ComGub. Buzgó 
József nb lev.]. L. még RettE 180. 

6. ? elkölt; a cheltui; ausgeben. 1853 arra 
pedig nem állok hogy a’ kis pénzt az utolso szük-
ségig fel váltsuk azt tartsuk meg szigorog-
junk inkább [Kv; Pk 6. 29]. 

felváltandó beváltandó; de preschimbat; was 
einzulösen/tauschen ist. 1762: reméljük vagyon 
meg égyezése a’ Mlgs Thesaurariussal, a' szegény-
ségtől fel váltandó Ereznek általa (!) vitele aránt 
[Torockósztgyörgy TLev. 8/7]. 

felváltás 1. beváltás; preschimbare, schimb; 
Einlösung. 1745 Nem levén most a Mintz ház-
nál készen vert Arany, fogatta Mintz Mester 
Ur(am) hogy tizen négy napok alatt uy Aranya-
kot veret annak fel váltására [Gyf; Ks 83 Kasztal 
János lev.]. 1756 : egy Boros Sámuel nevű Őt-
vest is . valami tizes aranynak fel váltásával 
kénálta vólna Németi István [Kv; Mk IX. Vall. 
55]. 

2. megváltás; răscumpărare; Einlösung. 1722: 
(Also Filei Sima) feles időkig lévén az Eccl(esi)a 
Jozagiban Ur biraja, és már el öregedvén 
vita durante szabadcságban hagjatik . . semmi 
szolgálatra in posterum nem kénszeritetik, melly 
szolgálatytyának fel váltására ada a T. Eccl(esi)a-
(na)k égj borjus Tehenet két esztendős herélt 
borjukat és két ŏkrŏ t [Kv; KvRLt VII. 17]. 
1771 Szentesi Sándor . . . percipialt . . . Szintzki 
János ö kigyelme egy Esztendejenek Fel váltásá-
ért 8 id est nyoltz vonás forintokat [Kv; Fésűs-
CJk 31]. 

3. ? perorvoslat; cale de atac; prozessuales 
Rechtsmittel. 1694/1799; Küs Gál István nem 
nyugován meg ez tőrvénytételűnken, fel váltással 
élt, és ez Nóvummal éle, s feleié azt, hogj ŏ birta 
az előtt való űdŏkbennis egy néhány esztendőkig 

az Verőt nékiis Testálta volt az Annyok 
[Torockó; TLev. 5/16 Transm. 280]. 

felváltatik beváltatikĔ, a fi preschimbat; ein-
gelöst/gewechselt werden. 1769 : melly régi már-
jások petákok meg vadnak látható képpen vag-
dalva azok nem vétetŏdnek el, hanem Fejér 
várót a pénzverő Háznál, a mennyi ér a materiája 
annyiban felváltatnak [UszLt XIII/97a]. 

felválthat 1. a putea schimba (unul pe altul) 
ablösen können. 1731 : (Az) epulet epittetésére 

Pallerok(na)k rendeltettenek N. Zilahi István, 
Szalto Győrgj, Kibédi Márton, és Musnyai Josepli 
Atya(n)k fiai eŏ kglk hogy egjmást fel valthassak 
[Dés; Jk 422a]. 

2, kiválthat; a putea răscumpăra; auslösen 
können. 1602 : En égikor meg mo(n)da(m) Balas 
matçnenak s monda(m) hogy nem elegh rah hogy 
most fel tarchia az eórekseget, de ez vtan meg 
valtya ha elegh leze(n) rah, mo(n)da hogy eòche-
nek engedi Peter Deaknak mig fel valthattia 
teölle [UszT 16/72 Joannes Jakab de Bikafalwa 
jb vall.]. 1658: a mikor fel akarom ualtani a 
szántóföldet Vgarlas elö<tt> . valthassam fel 
[Szád. — A teljesebb szöv. felvált 4. al.]. 

felválthatás megválthatás; posibüitate de răs-
cumpărare; die Mögliclikeit der Ablösung, Ablös-
barkeit. 1846 Kresovitzki István bé adja kérel-
mét hogy a' remek éve, pénzbeli fel válthatását 
nyerhesse meg [Kv; AsztCLev. Kül. Perc. 48]. 

felváltó megváltó; care răscumpără; ablösend/ 
kaufend. 1726 : A székeknek és statusoknak pro-
prietássa tartassék a régi usus és mod szerént, 
cum hac tamen declaratione, hogy egy caracter-
ben lévő bizonyos számú személyeknek adassék 
egy szék sine determinatione, hogy" melyik végin 
vagy közepin legyen, ha pedig decedalna a szé-
ket felváltó személy sine amiine, a szék redealjon 
az ecclesiahoz és az ecclesia más béradó emberek-
nek adhassa hasonló caracterben lévőknek pro 
denariis ötven [SzO VII, 324]. 

felvarr 1. oda/rávarr; a coase de; an/aufnähen. 
1671 az Foldozo Vargakis szakadozot sa-
rukra aprólék bereoket fel var van, magokat es 
hazok nepet táplálni kenszerittessenek [Kv; 
KvLt Céhir. I. 17]. 7732 Tompa Miklosne Asz-
szonyom is adott egy kotzka himre szőtt abroszt 
a neve fel van varva [Kisborosnyó Hsz; SVJk] 
1793 Fejeritetlen vastag csepü vászon türede-
kekben, melyek közül mindeniknek vegen a sing 
szám fel vagyon varva [TL Conscr.]. 

2. kivarr/hímez; a coase/broda; sticken, aus-
nähen. 1763 ; 2. Két Lepedő hajtás, 3 párna Csup 
irás után feli varva. 1 Lepedő hajtás 4 párna 
Csuppal Király szin Selyemel Spanyol himre 
varva [Nsz ; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza 
Ágnes inv.]. 

felvarratik rávarratik; a fi cusut de; angenäht 
werden. 1798 Hét melyre valóra fel dolgoz-
tatott Juh Bőr No 13. Ezek irházására fel varra-
tott az dőlőta bőrökből No. 4 [H; Ks 108 Vegyes 
ir. 53. - aTollvétség döglött h.]. 

fel vasal megvasaz ; a fereca ; beschlagen. 1837 : 
Egy nagy eresztő gyalu készen felvasalva [HSzj 
eresztõ-gyalu al.]. 

fclvasaz megvasaz ; a fereca ; beschlagen. 1837 
Egy nagy uj kerék fej mettző eszterga felvasazvu, 
[HSzj kcrékfejmetszo-cszterga al.]. 
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fél vedres félvedernyi űrtartalmú; de o jumă-
tate de gáleată; von einem halben Eimer (voll). 
1632 Alsó Porumbaki* Uduar ház . . . Egj fel 
vedres wst [UC 14/38. - »F]. 1639 : Egy fel ued-
res felfüggezteo üstocske f. — d. 50 [Kv; RDL 
I. 116]. 1696 Egj fel uidres bokaly kék kancsót 
csinaltatuan mostan a mellynek feneke es fedele 
onbàn foglaltatott [Kv; AsztCJk 20]. 

felveendő 1. care urmează să fie angajat/pri-
mit; wer aufzunehmen ist. 1801 Által adatik 
V. Ispány Galffi Jósef Urnák, hogy a’ Possesso-
ratustis meg halgatván, egy még maga mellé 
fel vejendo Nemes Vármegye Assessorával a’ 
Feladást investigalja GTeleki Domokos mpra 
[Mv; TLev 10/8 tábl.]. 1842 viszsza intettettük 
Budai Jánosné Lengyel Sára aszszonyt miként 
ellenünk elég vételt ne hozzon, mert mi készek 
vagyunk fel vejéndő Falusi akár nemes, akár kőz 
elfogulatlan emberek előtt, a' Felperesnek lehető 
osztályos nyilját, nyilakat készítvén ki adni, a' 
kőz terheket szintén fel osztani [Felfalu MT 
DE 2]. 1849 Szolga Biro Somogyi Joseff Ur egy 
maga mellé felveendő Biztos társával a benni 
fel adások kinyomozására Ki Rendeltetnek [Héjjas-
fva NK ; CsZ. Horvát János kormánybiztos alá-
írásával] . 

2. szánibaveendő; de luat în consideraţie; was 
in Rechnung zunehmen ist. 1840 bárkinek is 
szarvasmarhájában reméntelen kára történnék 
. . a hús felosztassek közönségünknek becsű 
árán És ha valaki ezen osztályból részt nem 
akarna venni, ott erőltetés nincsen, és ha az olyan 
embernek efféle kára történnék, a nem lészen 
félvévendő [Jenőfva Cs; RSzF 205]. 

felvég (föld v. település) felső vége; capătul 
de sus (al unui pämînt, unei aşezări) ; das obere 
Ende (einer Siedlung, eines Feldstückes). 1600 
Keörispataki Gothard Balas zabaditattia magat 
teörwenre, keörispataki Peterffi Mihaly tilalma 
elle(n), melliet teött wolt az falu fel wegin repas 
hely wegeth [UszT 15/209]. 1604 Az szaldók 
szegnek az fel vegen Vagio(n) az Leöuetej Bence 
Andrasnak egy kis zenafy helye [i.h. 18/106 Fran-
ciscus Koŭachj de S. Marto(n) (75) pp vall.]. 
XVII. sz. köz. Ret fel uegenel [Szentmárton 
Cs; EHA]. 

? félvéges ' ? ' 1671 : Czompo Christoph viszen 
Leng(yel) országhra Fel veghes kőz Gyapot Pa-
tyolatot negy szaz harmintz vegh(e)t [Törzs]. 
1711 3 Fél véges keskeny Rez Csipke 6// 
[Ap. 5 Apor Péter inv.]. 

felvehet 1. felemelhet; a putea ridica; aufhe-
ben können. 1803 meg nézegetŭk azon meg vert 
sertéseket azok közül az nagyobik, nagy eme 
sertés ugy anyira meg veretet hogy az hátulját 
az Főldrűl fel nem vehette őszve van romolva 
[Dés; DLt 82/1810]. 

2. összegyűjthet/szedhet; a putea aduna/cu-
lege; satnnieln können. 1709 : Gyűtöttem a be-

rencsi határon, az holott az négy legényim három 
nap kaszáltak; ha fel vehetjük, könnyen hét 
tordai szekerekkel lészen szénám [TT 1890. 770 
SzZsN]. 1772 az Bán falvi Málé és Borso pros-
peratioja mellett sokat fáradoztanak míg fel 
vehették és bé takaríthatták [Sárosmagyarber-
kesz Szt; LLt]. 

3. (ruhát) felölthet; a putea îmbrăca; anziehen 
können. 1748 : ollyan matéria, hamu szin premŭ 
szoknyát tsináltatott, hogy akár ki felvehetne 
[Torda; Borb.]. 1826 néked mind férfinak elég 
betsűletes fekete kŏntŏsed van aval mehetz né-
kem pedig elég volt, de egy sem volt arra- valo 
hogy mostani világba felvehessem [Kv; PK 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

4. (ütést) felfoghat; a putea para (o lovitură) 
(Schlag) auffangen können 1592 Swket Tamas 

egi hus vago bardal vgi hagita hozza, hogi 
Milialj az keppel alig vehete fel az haytast [Kv; 
TJk V/l. 280]. 

5. (pénzt, pénz járandóságot) átvehet; a putea 
prelua (bani, retribuţie) ; (Geld, Bezüge) über-
nehmen können. 1579 az el adot eoreoksegnek 
telliesseggel valo arrat fel nem vehette volt [Abrud-
bánya; Berz. 17]. 1584 : Nem monta igy Hagione 
. . . hane(m) chak simpl(icite)r zola hogy ha mel-
lette meg Ne(m) eskwt volna hat fel Ne(m) ve-
hette volna Az fr 60, hane(in) meg perengereztek 
volna moldouasnet [Kv; TJk IV/1. 363]. 1595: 
az deliberatio zerent Coloswarat zamot vetwe(n) 
az debitorokkal Aldozo eleott valo Vasarnapp 
Amith fel vehetnek ezekben, vgjan Akkor min-
gjarast negy rezre oztwan az Somborj Sigmond 
rezet t<ar>tozzanak k j adnj [M.zsombor K ; SL]. 
1712 az het tömlő turot uram adtam 39 forin-
ton es negjven nyolcz pezen (l) meg vágjon hatra 
az araba tizen ket forint azt is, mihent fel vehetem 
ki küldöm tŏbel egjüt [Kászon; BCs]. 1856 e' 
béli követelésemet Tekintetes Csató János Úrra 
át ruházom . hogy azt mint saját ját Tektes 
Kelemen Beniamin úrtól felvehesse vétethesse 
[Kv; Végr.]. 

6. be/felhajthat (adósságot) ; a putea încasa/ 
strînge (datorii) (Schuld) beheben/auftreiben kön-
nen. 1660 Az mely adossagokrol igi concludalanak 
az Atiafiak, hogi keresse az Relicta, es az mit 
ezekben fel uehet ( ki tuduan költségét belölle ) 
azoknak hasonfelet adgia ki az Relicta az kouaczj 
familianak, az divisio szerint [Kv RDL I. 145]. 
1745 ő Kglme és felesége már meg öregedett 
beteges állapottal lévén á mi kevés pénzek vagyon, 
vagy tőllők ellopják vagy sokan kölcsönben ki 
kérik, és osztán fel nem vehetik, hanem örökösön 
oda vész [Torda; TJk 11.36]. 1777 Popa Juvon 
. . . hartzas verekedő ember Levén az Bérit Papi 
Szolgalatyaért, kitől szép szerint fel nem vehette 
meg verte [Ludvég K ; KLev. Oroszfaján Todor 
(65) zs vall.]. 1829 azt mondatta Vajda U r a 
Bironak, ezeket ha ember lesz ked fel veheti 
Kántor Jánoson, no bizony felis vette rajtam 
[Mezőkölpény MT; TSb 48]. 

7. átv felfoghat, megérthet; a putea percepe/ 
pricepe; auffassen/verstelien können. 1765 : Re-
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gius-Perceptor Uram a nagy pénzt mindenkor 
rendben ki rakta az asztalra, de a garast és annál 
apróbb pénzt mind az két kezivel vetette, mely 
pénz számlálásnak modgyát, műnk együgyü pa-
raszt emberek lévén fel nem vehettük [Ompoica 
A F ; Eszt-Mk Vall. 20]. 1782: böltsen fel veheti 
az Mlgos Ur asztott hogy mind eddig ugy igyekez-
tünk hogy ezen kevés portiotskának proventussá-
bol ami jönne, viszont az eő hasznára fordittanok 
[Gyula K ; SLt Alex. Pekry Suky Jánoshoz]. 

8. elszenvedhet/tűrhet; a putea îndura; ver-
tragen können. 1599; monda Zakal Benedek, Hogi 
meni te Bartos hogy Bonchidaj Gelgelt igy piron-
gatod Ha Jdesb mester nalladnal te tolled ugian 
nem veheti fel azt Hog ig pirongast azért kőuesd 
meg mert nem kel uala ugi zolnod nekj [Kv; 
TJk VI/1. 303a „Martinuz Bajuz" vall.]. 

9. átv kivehet; a putea desluşi; lierausbekom-
men können: 1753 láttam hogy eŏ 
Nga Béres ökreit hajtották bé az Falu felé . ., 
de kik hajtották bizonyossan fel nem vehet-
tem [Balavásár K K ; Ks 15. LXXXVIII. 17]. 
1801 az osztattlanul maradott Almás vize terét 
is meg jártam, és az menyire szem emel feli vehet-
tem az hellynek Nagyságát, mint egy 1000 köböl 
alá való nagyságú főidnek bizonyoson gondolom 
lenni, ha nem többnek [M.nagyzsombor K ; 
Somb. I]. 

10. kb. (vkit vhová magával) el/felhozhat; a 
putea aduce (sus) (pe cineva undeva) ; jd mit sich 
bringen können. 1729 eő kglin(é)t pediglen soha 
fel nem vehetém ide, noha azt igire, hogy az Inne-
pek edgyik napján fel fordul [Somlyó Cs; Ap. 
Haller János Káinoki Borbárához]. 

11* elvállalhat; a putea accepta; über/anneh-
men können: 1597 Jgiartlio Simon wallia 

effele dologbá(n) egiedewl fel ne(m) wehete(m) 
az keowetseget. Vgi hiwatak filstich Peter vramat 
. . . el menenk ketten Marthon deákhoz [Kv; 
TJk VI/1. 64]. 

12. holt pert újba ~ jog helyt adhat az újrafel-
vételnek/perújításnak; a putea da curs reînnoirii 
de proces; Prozeßerneuerung gestatten können. 
1810 Kádár János nem is tud bizonyittani, 
hogy Appellált légyen, melly szerént én mint ré-
gen már meg holt pert, újba fel nem vehetem, ha-
nem Ítéletem szerént meg kell állandóul maradni 
a' régi Deliberatum(na)k [F.rákos U ; Falujk 
56—7 Sebe János pap-not. kezével]. 

13. ~í a nyomát lábnyomát felszedheti; a pu-
tea ridica urma de picior; die Fußspur aufheben 
können. 1765 (Szŏts Péternét) azzal fenyegette 
Darabont Vonulné hogy: csak az nyomát fel ve-
hesse de meg tani t tya hogy se eŏ az Urát, sem az 
Ura eŏtet nem fogja szeretni [Gyeke K ; Ks 4. 
V / 2 0 1 . 

A lábnyomfelszedéssel kapcsolatos népi babonáskodásra 
felsBedés 3. al. a jegyzetet. 

14. előirányozhat, számításba vehet; a putea 
prevede/lua în consideraţie; in Rechnung nehmen 
können. 1800 : Fel lehet venni . . . Egy pár Tsiz-

mát a' Kis Bírónak egy Tzepelűst [Petek U 
Hr]. 

felvehetés. Csak tagadó értelmű szk-ban; nu-
mai în construcţii negatíve; nur in Wortkonstruk-
tion, verneinend az út fel nem vehetése kb. az út 
járhatatlan volta/járhatatlansága; impractibilita-
tea drumului; Unpassierbarkeit des Weges. 1723 
az raboskodó Aszszonyok urok s másokis kik már 
a Taploczai útra indultak vōlt víszsza fordultak az 
töretlen ut(na)ka fel nem vehetése miatt . az 
után penig Csak hamar érkezet az ut kinyilása, a 
jobbágyokis fel mentek menten [Hodák MT 
VGy Prekup Gligore (34) jb vall. •Téli v. 
koratavaszi útra von.]. 

felvehető ? beváltható; preschimbabil; ein-
lösbar. 1719 General Livingstein Illustritussa (I) 
Regimentye remonstrálván még restálo bizonyos 
Summa penzet, és a' miatt a' Militíának meg 
Szűkült voltát, applacidálta a Gubernium, hogy 
ex Suspensis, vagy Kész pénzt, vagy bizonyos fel 
vehető assignatiot adgjon a' Commissariatus 
[Ks 83 gub.]. 

fél véka 1. félvékás mérőedény felderă; Halb-
scheffel. 1652 Egy kéregből csinált fel véka 
[Görgény MT; Törzs]. 1748 Mérő véka îíro 1 
Feli véka nro 1 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 1761 
Véka 1 fél véka 1 [Szentmargita SzD ; Ks CII. 16]. 
1787: Egy mérő fél véka rósz Dr. 6 [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 9]. 1804 : Egy fel veka egy 
vas Abrantsal [Hosszútelke AF; Kath.]. 1821 : 
ezenn Malom minden hozzá tartozandokkal 

egy vékával, két fél vékaval, egy Fukával 
edgyiitt becsűltetett Rf 840 [Makfva MT; DLev. 
6 Conscr. 126]. 1836 Egj kéregvéka . . Egy fél-
véka [Kv; Pk 3]. 1837 Egész véka . Fél 
véka [Várfva TA ; Borb.] L. még HSzj káva 
al. 

2. Jelzői haszn-ban; în funcţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch : egy félvékányi; de o fel-
deră ; von einem halben Scheffel (voll). 1731 
Aszszu alma M 6 költ el, Dio fél veka az mind az 
konyhára erogalodot [Kv; Ks 15. LIH]. 1763 
lopot fél véka búzát s Bernád Josefni tette bé a 
kamarába [Karatna Hsz; Bogáts 5]. 1821 Vála-
dilsi Purvu Gotsának Gruja Gotsán égy szekér 
Tök és fél véka Krumpli felett való keresete fel 
vétetik [H ; J F 36 Prot. 26]. 1837 : Fél véka borso, 
félvéka faszulyka [Budatelke K ; Born.]. 

félvékányi fél véka mennyiségű ; de o felderă; 
von einem halben Scheffel (voll). 1724 : Egy hordó-
ban fél vékáni bab [Koronka MT; Told. 29/12]. 
1744 Edgy liitván rúdas Cseberb(en) valami fél 
vékani aszszu kőrtővelly | edgy kűsded kádb(an) 
fél vékáné köles kása [Szentdemeter U LLt Fasc. 
67]. 1799 Két atalagotska az egyikben égy 
Fél vékánnyi Aszszu szilva vagyon [F.zsuk K ; 
LLt Vegyes perir.]. 1832 : Egy fél vékányi staka-
tur szeg [Sáromberke MT; TSb 26]. 
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félvékás fél véka magra való; în care se sea-
mănă o felderă de seminţe, de o felderă; für einen 
halben Scheffel reichend (Feldstück). 7852 : rend-
fűznél a vizhely miat egy fél vékás (sz) [Etéd U ; 
EHA]. 

felvekturáztat felszállíttat; a dispune să fie 
transportat (sus); hinaufbefördern lassen. 7777 ; 
Ha mi vetési lesznek mind Pokában*, és Gyulasonb, 
tartoznak az osztozo Atyafiak tisztesêgesen a Jab-
bagyakkal fel takaritattni, és ha mi gabona lenne 
és egvéb fel hozando portékája, ide fel vecturáztatt-
ni [Vajdasztiván MT; MbK IX. 48. — »MT. 
bKK]. 

felvelleget (kölcsönt) felveszeget; a tot face 
datorii; (Anleihe) nach und nach beheben. 1817 : 
Szükségek és Szorongattatások idein egyszer is 
mátszor sok summa Pénzeket kéregettek s velle-
gettek feli [Köpec Hsz; HSzjP]. 

felvendégeskedi csak ts vendégekkel feléli; a 
consuma cu musafirii; von Gästen aufbrauchen/ 
verzehren. 1763 én mind az majarságat, mind az 
bárányakat fel vendégeskettem [Kóród K K ; Ks 
CII 18]. 1808 : Esmérem a Hegy Farki Nyékuláj 
Molnárt . . . Palatsintát és Kűrtős Kalátsat tudam 
hogy eleget sűtettek de kikkel vendégeskedte fel 
nem tudom [Sóakna/F.oroszfalu MT; Born G. 
IX. 3]. - L. még RSzF 265. 

felver 1. felszegez; a prinde cu cuie; an/aufna-
geln. 1669 Az bolt oldalan fel verve eŏ t t fogas 
[Királyfva K K ; Ks 67. 46. 24a]. 1692 Ezen tor-
nácz fenyő fából-való kötésekre fűrész deszkával 
megh-deszkázva, Leczszegekkel felverve, vagyon 
jó móddal megcsinalva [Mezőbodon TA; BK 
Inv. 7]. 1747 találtunk Keskeny fogast az 
Ház oldalan felverve Nro. 4 [Szpring AF JHb 
XXV/88. 2]. 

2. szegezésre el/felhasznál; a folosi la bătutul 
în cuie ; zum Nageln benutzen. 1597 Az letzekbeol 
sindelegbeol k j vonattam a’ zegeket ezeketis fel 
vertek [Kv; Szám. 7/XII. 25 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 1814 : Az Árnyék Szék ajtó . . egy fél 
felit ujat tsinaltam 25 Plat szeget hozá és fel ver-
tem [Dés; Bet. 3], 

3. felüt (patkót) ; a bate (o potcoavă) ; be-
schlagen. 1587 Balias kowachy . . . 8 wy Acellos 
patkot vert fel d. 48 [Kv; Szám. 3/XXXIII. 
22]. 1780 A Barna lovakra két patkót vertem fél 
magam szegemel 24 Dr. [Gyalakuta MT; GyL]. 
1829 Négy ujj grífes Patkó (I) vertem fel [Mv; 
LLt]. 

4. felerősít; a f ixa; befestigen. 1621 : Az Varos 
Kuchiahoz atta(m) Marto(n) Kouaczjnak 4. Marok 
vasat . . . melliet vert fel az elseo tengeljere [Kv; 
Szám. 15b/IX. 241]. 1777 ket Karikas marok 
vasat meg forrasztottam es fel is verem (l) . . . 
dr. — 6 [Szászváros; BK]. 1816: Egy pár fel 
kőtő, és két pár fel verni valo Sarkantyú [Varsolc 
Sz; Born. IV. 41 Bornemissza Krisztina conscr.]. 
1849 : Egy Szapullo kádra fel vertem 9 ab(rontsot) 

36 xr. Egy ugorkás hordora fel vertem 8 ab{ron-
tsot) 18 xr [Kv; Pk]. 1852: Egy Ágyra egy pár ko-
vátsolt Sanér pántot tsináltam és felvertem 1 Rf 
40 xr [Kv; SLt Vegyes perir. Géng Ádám laka-
tosm. kezével]. — I/. még HSzj lópatkó al. 

5. bever; a bate; hineinschlagen. 1585 az 
Chowekeket Tizen Eggied Magaúal Az Tiz legcny-
nek Attam es hatt Nap. 60 Napzamot . . . f 7 d. 
20 . . . Az Korczolias hatod napig werte fel [Kv; 
Szám. 3/XVIII. 21b Gellien Imre sp kezével]. 
1621 : 32 Czöueket vertek fel az kulseo keozep 
uczajak [Kv; i.h. 15b/VIII. 10]. 1714: ha az Cŭ-
vékék mind készén lésznek is, még érri 3 hétig véllé 
az jószág, fél vérni, és jol meg tőteni [Szentdemeter 
U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1795 : 2dik Czűve-
ket verek fel . . . a Patak szélén | egy ujjabb tzű-
veket verének fel [Rigmány MT; LLt 84/8]. - L. 
még HSzj cövek al. 

Szk: füzet ~ kb. fűzkarót (gyökereztetésre) 
cövekel. 1716/1793 k: Az Ecclesia Joszági 
körül az Viz Parton akik Fűzet fel vertek és vernek 
proprietást benne ne tartsanak [A.csernáton 
Hsz; SzékFt 28] * karót ~ határcöveket/karót 
bever. 1650 : az mely helien Romaniek az karót fel 
vertek . . . azt az heliet mind Eddigh Leorinczi 
Istua(n) birta [A.boldogasszonyíva U ; 8/64. 69a]. 

6* felcsap/üt; a lovi în sus; auf/emporschlagen. 
1630: fel ugranak, mind ketten, üteis hozza Ban-
hazi Ura(m) Nagj Gergelihez de nem talala, mert 
Szantai Ura(m) fel uere az karjavai [Mv; MvLt 
290. 196b]. 

Szk s ~í az orrát. 1769 Órrát sem verték fel ŏ 
Ngk soholt is, a ' mint Ngd több Motskai kőzött 
ezt allatni örvendve kivánnya [Mv; Told. 19/45]. 

7. aranyat ~ aranyat feldolgoz/művel; a pre-
lucra aurul; Gold verarbeiten. 1655 küldőt hoz-
zám Csepreghi Mihály egyszer valami arany por-
ból ol(v)asztot aranyat, kit nem tuttak tisztittanni, 
engem kére rà tisztitcsam ki, verjem fel aranyul 
neki, aztis èn tisztítottam s vertem fel neki [Kv; 
CartTr I I Rázmány István (36) ötvös vall.]. 

8. feltol; a împinge (sus); aufschieben. 1574: 
Orsolia zeoch gèrgine Azt vallia hogi . . . ky Jeo 
az ázzon az hazbol es az Retezt fely very Megien az 
elseo hazban oda zarollia Magat [Kv; TJk III/3. 

9. felduzzaszt/szorít; a umfla; an/aufschwellen. 
1772 : hogj a' Gátról le folyo Viznek a' Gát ala-
csonságábol származható sebessége verné fel a ' 
Malomra a' vizet, el hinni nem lehet | nemis hal-
lottam, hogj a' Gátról le foljo viz a' Süip árkabelit 
fel verte volna, és a ' Silip árkát porondal meg töl-
tette volna [Ádámos K K ; JHb LXVII/2. 292, 
300]. 

10. felnyit; a deschide; aufmachen/schließen. 
1565 Mynden Brassay, Lugassy, Awagy Karan-
sebessy Akar honneth walo, ky halat hoz, vag' 
chikot ide az Warosra, Egész három Nap tartoz-
zanak arwlny Nylwankeppen hordaiokath fel 
werwe, Es Aprónként el Adny [Kv; PolgK 6]. 

11. feltör; a sparge, a deschide cu for ţa; auf-
brechen. 1630: Varadonis vertek fel egj boltot 
[Magyarókereke K/Mv; MvLt 290. 199b]. 1642: 
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Gauay Peter Uram haltartojat fel veruen az 
halakot belòlle el loptak [Galac BN; Ks 41. G]. 
7677 : Tudgyatoke hallottatoké . . ha valakiis 
kerkedet uolna vele, avagy mondtak volna mások 
valakinek hogy fel vered az Keresztesi Pal Ura(m) 
hazat, im műnkőtis megh lópal (!) [H; Törzs]. 
1700 : Csernai malomban lakó Molnár al(ia)s Er-
délyi Péter ugj ertettűk hogj a malomban levő 
búzás szuszékat fel verte voína [Csolnokos H ; 
Szer.]. 1731 ezen az helységen anyira meg kén-
szeredet az szegenyseg az éseg mijá hogy malama-
kat (!) és gabanas hazakat a hol férhetnek Fel 
verik [Pálos NK ; Ks 83 Géczj László lev.]. 1793 
az életemet minden uton modon fel akarta verni, 
a’ mint reggel nyiránkos idő lévén a' nyomárol is 
meg tettzet [Angyalos Hsz; HSzjP. Haelena (!) 
FOJTÓ (60) nb vall.]. 1840 Házat felvér s onnan 
pénzt orol [Dés; DLt 770]. L. még HSzj 
kovács, mivelõház és pohár al. 

IS. kifoszt/rabol; a jefui/prăda; berauben, aus-
plündern. 1572 Meegh Ecczer egy Kalmar ze-
keretys vertenek wolt fel otth az desy hataron 
[Dés; DLt 184]. 1584 Weres Thamas Coloswary 

vallia, Ezt tudom hogy feoldessy Istwan fel 
verte Galgocz tayon a' Zombatia kalmarokat [Kv; 
TJk IV/1. 290. - aTi. nagyszombati]. 1606 
Egy tolvajt is oleték meg, az moldvai árroso-
kat kik fel verték volt [Csernáton Hsz; DanielO 
9 Mich. Dániel lev.]. 1638 Ez az Kallay Giűrka 
mas tarsaual, eggiut egi Papnet vertenek űolt fel 
[Mv ; MvLt 291. 129b]. 1657 a’ Fejér János Had-
nagysága alatt való Tolvajok fel verék az Számos 
Embereketa [Gyszm; DE 3. - •Ti. akik a Ke-
ményes nevű legelőt bírták]. 1752 Hévíznél 10. 
Tolvajok Horváthné Aszszonyomot fel vertek 
[Bárót Hsz; Ap. 3 Szabó József lev.]. 1803 mi-
kor a Tolvajok Gerendi Rosu Péternek és Tyéj (!) 
Szimán Nyikujnak házaikra bé iitötenek azokat 
fel verték, fel praedálták és a Szegény Gazdákat 
meg Sütögették jelen voltanaké ezen vSzeméllyekis 
ottan [H; Ks 113 Vegyes ir.]. L. még HSzj 
esztenástárs al. 

13. feldúl/prédál; a devasta/pustii; verwiisten, 
zerstören. 7603 Zakach János varos hwtheos zol-
ga vallia mikor az Jesuitak collegiumat fel verek 
akkor mys Jelen voltunk ott [Kv; TJk VI/1. 
706a]. 1618 nem tagadhatni, hogy néha-néha itt 
az Fekete-tenger mellett lappanganak11, falakot, 
városokot fel vernek [BTN 113. — aTi. a kozá-
kok]. 1683 k. Ezeka mind el vesztek a Tatár mia 
mikor az Eccl(esi)at fël verte [Menyő Sz; SzVJk 
132. — •Ti. a klenódiumok]. 1691 Csőtörtőkőn 
pedigh eljővenek az Colosvari Nemetek Dees Va-
rossat fél vèrték [Dés; Jk]. 1704 : az Kaszás Pál 
hada csak oldalt járván sok száz kastélyokat ver-
tek és praedáltak fel [TT 1899. 316 SzZsN]. -
L. még IIAMN 327; Cserei, Hist. 428; ETA I, 
71 ; SzO VI, 11, 3 5 . 

14. fel/kizavar; a trezi/scula; aufstören. 1618 : 
Azt tudom hogj mikor ualamj pokol liirek uoltak 
s az teöb Jobbagiotis fel vertek ut Allanj uagj 
hova eöis ott uolt [BLt 3 „Benedictus Kayczia de 
Kozmás" (70) ns vall.]. 1723 : Némasági ur(am) 

. . a birotis Luka Vaszilt az Abafái tŏmlŏczre 
küldve erősen megh verte elsőben ithon a feleségit 
két hetū gyermek àgyàbol fel verte s kötözve más 
házához a maga szállására lànczra vetette, ot sa-
nyargatta eŏ kglme [Hodák MT; VGy. Prekup 
Juon (26) jb vall.]. 

15. felhajt/hajkurász; a da de urma cuiva; auf-
jagen. 1703 : kontarokat fel vervén adtunk az Vá-
ros szolgajanak d 12 [Kv AsztCJk 88]. 

16. ra j taüt ; a ataca pe neaşteptate ; überfallén. 
1639 : Mikor Basta Georgy Besterczet megh uette 
volt es hitre bochata ki az nemesseget Bestercze-
reöl ugy verek fel az Budaki Hagon az hol min-
deneket el ueztenek [Vajdasztiván MT ; Borb. I.]. 

17. (árat) felcsap/rugtat; a urca (preţul); (Prei-
se) aufschlagen. 1575 az varoszy Nep egyk az 
Mászik eleot ragadoza az Buzat es az arrat fely 
veryk [Kv; TanJk V/3. 127a/. 1595 Zabot vöt-
tem it az piaezon, hogy annyera fel vertek vala 
az Aarath . 5. Cúb . . f 3 d 50 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 259 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1715 
a Gjogjiak azon njil kaszálojak(na)k füvét 
esztendőnként el adták mind feljebb feljebb 
menvén utolljára ötven forintra verték volt fel az 
árát esztendőt által [Lupsa TA; WH]. 

18. méhet ver fel a deschide/sparge stupi; Bie-
nen liinaustreiben. 1688 A Thabor Kolosvárhoz 
szállásakor, négy kosár méhemet fel verték [Kv ; 
UtI]. 1706 40 kosár mehet vertek fel az Berecz-
kiek Gödri Ferencz Sergebeliek, mig negy kast fel 
vertek addig maga is ott volt [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv.]. 1730 : harmintz het, kosár Mihet ver-
tem fel, mellynek, löt, kilentz veder Mize [Varsolc 
Sz; Ks 99 Datz Péter ub lev.]. 1755 Méheis fele-
senn vala itten mind edgyŭtt 65 Kosárral, mely-
lyek koziill harmincz ŏ tŏ t fel verénk, de valami öt 
Vederni szin meznél több nem lén belŏllŏk [Ger-
nyeszeg MT ; TGsz 35]. 1767 A Méhből a mi jő a 
Méltosagos Ur számára fel verjük e vagj meg tart-
suk a Mlgos Urtol varok iranta [Esztény SzD; 
Told. 5a]. 1774 Balint Uram itten Lévén Tisz-
tarto most két Esztendeje parantsolt a Zsitarok-
nak, és egy Nyerges Páskuj nevű Jobbágynak 
Jobbágyi Szolgálatban hogy keressenek Méhet az 
Erdőben, kaptakis három Méhkosárra valót, egyi-
ket én . vertem fel ., a másadikat mikor 
rajzot fogták el [Mocs K ; KS Conscr. 57 Varró 
János (26) vall.]. 

A méhfelverés népi módjaira 1. MNr® II, 12 - 3. 

O Szk : bakot ~ kb. fa-építőállványt felállít. 
1588 Az korchiolasnak attam három napra azon 
liidnak cliynalasaert . . d. 60 Attam hatt ember-
nek ky mellette volt kik az bakot fel vertek sing-
(u)lis d. 12 d. 72 [Kv Szám. 4/1. 31]. 

felverekedík 1. felriad/riaszkodik ; a tresări; auf-
schrecken. 1653 Hajnalban a piaezon „Jézust" 
kiáltának s úgy rohanának osztán a prédálásra. 
A város népe álmoson ki ide, ki amoda, mindenét 
itt hagyván elfuta. Én is midőn puskaropogást és 
Jézus-kiáltást hallottam volna, nagy nehezen ál-
momból felverekedvén, felugrám, . . . s futék a 
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házba fegyverért* [ETA I, 6 9 - 7 0 NSz. - aBásta 
szétszóródott hadának 1602-beli mv-i dúlására 
von. feljegyzés]. 

2. feltápászkodik/kászolódik; a se ridica anevo-
ios; sich mühsam erheben. 1756 : Németh István 
Uram is el indúla keresztül a' Sz Kereszti Ház felé, 
de részegsége miatt ( : mivel tizen hat pohár rósolist 
ivutt meg:) az Űt közepin belé esett a' Sárba, és 
kiáltani kezde nékem, hogy kűlgyem segittségire 
az inasomat, a' minthogy kiis küldöttem, kinek 
segittsége által fel verekedvén a' Sárból, megint 
viszsza jőve hozzám, 's ki mosá kezeit a Sárból 
[Kv ; Mk I X Vall. 33]. 

fel verés 1. felszegezés; bătutul în cui; An/ 
Aufnageln. 1595 Mind az templúmon vtozori 
foldozástol s mind az scolaban harmincz 
egyed fel ezer sendel fel verestol fizettünk Ach 
Lúkachnak f 18 [Kv; Szám. 6/XIII. 46]. 1609 
Veotthem ket zaz lechy zegeot az scholaban az 
lechyek fel veresehez f — d 24 [Kv; i.h. 126/IV. 
107]. 1778 : az ácsoknak 17100 zsendely felve-
résiért . . . fizettem fl. hung. 14 den. 36 [Kv; 
ETF 107. 15]. 

2. felerősítés; fixare; Aufschlagen. 1808 Pin-
tér munkát Dolgoztam 46 Abrants fel verèsi-
vel . . . 12 f 46 [Déva; Ks 120. 2/9]. 

3. felütés; bătut(ul) ; Beschlagen. 1812 : Egy 
pár rákot sorku tsidma patkolásért 6 xr. Magya-
roson ujbol tsalásáért és felveréséért 9 xr [F.rá-
kos U; Falujk 74 Sebe János pap-not. kezével]. 
1853 : Egy u j patkó fel veréssel edjütt . 33 kr 
[KCsl 3]. 1864 : 8 ócska Srofos patkónak a grifje 
kielesítésse fel verése [Kv; TGsz 37]. 

4. beverés; bătut, înfigere (ciocănind); Einhäm-
meruug. 1597 : Chinalt Esmeg sing szeget az Mell'el 
az waasakat az hidra fel szegeszte 1100 szegeket 
. . . f 3/67. Az szegek fel werisitwl chinalasatwl 
400 Wy wassnak meg liwkasztasatwl . . . megh ke-
wesledte . . . f 4 - [Kv; Szám. 7/XIV. 107 Th. 
Massa sp kezével]. 1766 az karók feli verése után 
fógtúuk az kerteléshez, fel vivén az kert fónást va-
lami ovigni magosságulag [Berz. 17. F. XII]. 

5. feltörés; spargere, deschidere cu forţă; Auf-
breclien. 1670 : Gjarmathi István Docealja 
Hogy . . Sem felesege annjanak sem pedig attya-
fiaj (na)k lada fel veresevei kart nem tött [SzJk 112]. 
1718 ragadozás, Tolvajlás, Házak fel verése, s 
lopás vétek(ne)k nem is tartatik az még szűkűltek-
től [Somlyó Cs ; Ks]. 1745 Bizonyoson importalta-
tik az Inek az lopogatasban s az hazok felverésé-
ben való szokásossága [Torda; TJk II. 58]. 1816 : 
te általad esett . . veteményes pintzének a' fel 
verése [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. — L. még 
RSzF 256. 

6. feldúlás/prédálás; devastare, pustiire; Ver-
wüstung. 1653 Kezdettem szólni feljebb a város 
felveréséről, hogy kétszer verték ugyan derekasan 
fel. Ide fel megmondám az elsőt, hogy szent Lő-
rincz nap tá ja t t* volt a felverés [ETA I, 72 NSz. 
„— 1601-ben aug. 10-e tájt] . 1662: Januaris 23 
Kemény János táborának fölverése lön* [AMN 85 
— aA harcban maga Kemény János is elesett]. 

1701 Colonellus Ebergényi Vr(am) Regimentyé-
ből hat Compagnia kgl Vrunk eő Flgĕ ellen rebel-
lálván Faluknak felveréssével és nagj pré-
dálással s sok gonoszsággal Tŏrŏk országra és más 
hellyekre el széllettenek, és tartunk attól, hogj 
ide Erdélybeuis bé hatnak [UszLt IX. 77. 30 
gub.]. 1781 a dolog* igen Tetemes kivált az Udvar 
fel verése [MNy XXXVIII , 131. aTi. a tol-
vajság]. 

7. méh ~ e deschiderea/retezarea stupilor; Aus-
treibung der Bienen. 1721 : Nem Specificallya a-
zon 2 veder 2 ej tel mezet hany kosár méhnek fel 
verésebűl percipiallya [Dés; Ks 26. XIV. 1}. 

8. gát ~c a gát fel/megemelése; ridicarea stă-
vilarului; Erhöliung/Hebung des Dammes. 1610 : 
az eo gattioknak fel verese mia ment ki az viz 
[Kvh; HSzjP]. 

fel veret 1. felszegeztet; a dispune să se bată 
în cuie; annageln lassen. 1651 : verettek fel 
az Ceh Tornyara az viz feleol, mint egy fele re-
szere, Tizedfel Ezer sendelt [Kv; öCJk]. 1677 
Tizen hat ezer sindelyt verettem fel az sindelíezők-
kel ezerit egy forintért az is teszen f 16 [Berz. 17. 
XII] . 

2. beveret; a dispune să fie bätut/înfipt; ein-
schlagen/rammen lassen. 1588: az Eottweoseok 
tornyánál byro Vra(m) akarattiabol verettem fel 
hatt karott melliet mégis fonattam attam teole d. 
5 [Kv; Szám. 4/1. 35]. 1595 verettem fel az viz 
foliason az cheòwekeket ket zaz hatwan eggiet ket 
Nap vertek fel [Kv; i.h. 6/XV. 31]. 1621: Az nagy 
hidon Czinaltattunk Ket t Nyilat, es verettünk fel 
ket Czőueket [Kv; i. h. 15b/VIII. 9]. 1744: Egy-
kor . . . néhány Czővekeket Néhai Veselényi Ist-
ván Vr(am) veretet volt fel a Gátb(a), de annál 
egyebet kőrülle nem dolgoztattanak [Tóhát TA; 
JHb XI/17. 19]. 

3. ? (por) aranyat feldolgoztat/műveltet; a dis-
pune să fie prelucrat praful de aur; Gold verar-
beiten lassen. 1655 : Tudom hogy haza hoza(na)k 
Monostori István Szász városrol négy száz forint 
erő por aranyat, az kit vöt Arany Sztoyka nevű 
Czigánytol, ki most foghva fejervàrrat, az en 
pinczemb(en) verete fel Monostori István egy 
Eötves legény szolgánkkal Bandi Janossal | Tudom 
aztis hogy Hajdú György Uramis adot Uram(na)k 
por aranyra pénzt, kit az Urammal felis veretet, 
neki atta [Kv; CartTr I I Petrus Szavaj cons. 
(így!) vall.]. 

4. méhet veret fel méhkast kiveret/kifüstöltet; 
a dispune să fie retezat stupul; Bienen austrei-
ben/räuchern lassen. 1816: a Sombori Méhes 
kertbe magam előtt verettem fel . . . 14 kosár 
méhet; maradott télire 16 az az tizen hat dögölve 
tanaltam hatat [Budatelke K ; BfR Rettegi Miklós 
lev.]. 

5. feldúlat; a ordona să fie invadat/pustiit; 
verwüsten lassen. 1657—1658 : (Báthory Gábor) 
az várast felverette, kóboroltatta, prédáltatta és 
elfoglalta [Kemön. 29]. 
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felveretik 1. ki/fosztatik/raboltatik; a fi jefuit/ 
prădat ; ausgeplündert werden. 7707 Zajzon 
Mihály igen szomorú időben lévén egyházfiú, 
midőn futna az ellenség előtt Moldva felé, az Oj-
tozi passusra; azoknak kezekbe esett, szekere 
fel veretvén, az ecclesiai ládája is azon lévén, fel-
bontatik, a kehely és egyéb ecclesiai bonumok 
nagyobb részint el praedaltatnak [Uzon Hsz; 
SzO VII, 126]. 7843 : Nemes Lak Joszágom Éj-
szakának ideínn bizonyos Orvok által fel veretvénn, 
a többek közt a Szekeremis meg lopotatt [Kövend 
TA; KLev. Kövendi id. Kis Sándor panasza]. 

2. méh ~ stupul este deschis/retezat; Bienen 
ausgetrieben werden. 7792 Kosár Méh mind őszve 
talaltatott 67 Felveretett belöllek 9 Meg mara-
dat t 58 [Kályán K ; J F 36 LevK 37]. 1807 Az 
őszőn fel verettek 28 Kosár Méhek [Dédács H ; 
Ks 98]. 1834 Méh ć.s gyűjteményéről valo Per-
petum Fel nem veretet egy is mivel egyet 
se rajzattak [Hosszúaszó K K ; Born. F. Ia Bod 
Péter t t szám.]. 

felverettet 1. felszegeztet; a dispune să fie 
prins cu cuie; beschlagen lassen. Szk: vasat ~ 
vmire meg vasal t a t ; a dispune să fie ferecat; 
beschienen lassen. 1579 varos kuchyan egyk 
kereket chenaltatam mek (!) vassat veretetem 
feli rea d 8 [Kv; Szám. 1/XVII]. 

2. (méhet) felveret; a dispune să fie deschis/ 
retezat (un stup) ; (Bienen) austreiben lassen. 
1755 (Az) Annya és raj méhekbŏl . . . negyven 
hét kosárral verettete fel eö Nsga [Pagocsa MT; 
TGsz 35]. 

felverettetéä 1. beverettetés; bătut(ul), înfi-
gere; Einschlagen/ramtnen. 1683 Az vinczele-
rek(ne)k és ezen szŏlŏhez Lato Pásztorok (na) k 
nagy gondviseletlenségeket, melly mia mostani 
lia nem régen le dőlt feles szŏlŏ tök(ne)k, földön 
valo heverészeket, azoknak fel nem alitásokat, 
karoknak fel nem veretetéseket, szemeinkel lát-
tuk [Radnót K K ; UtI] . 

2. kifosztás/rablás; jefuire, prădare; Plünde-
rung, Raub. 1734 Nagy Bányai I f f ju Csizmadia 
Orás András mindenütt azzal diffamalta hogj 
Complexe volt a Déési Mészár székeknek fel ve-
rettetesekben [Dés; J k II. 134b]. 

fel verettetett fel töret tetet t ; spart, deschis cu 
for ţă ; aufgebrochen/gesprengt. 1756: kevés na-
pok után, hogy hire futamodott a’ fel verettetett 
Bóltnak, T. Páter Rector Gáli András Úr 
az el lopattatott pénznek bizonyos részit meg 
Vitte [Kv; Mk I X Vall. 30]. 

felverettetik felveretik; a fi jefuit/prădat; aus-
geplündert werden. 1792 Árkost Péter László 
providus . . külső cselédje panaszolja . . hogy 
most közelebbről árkosi Bakó Sámuel gyalog 
katonának az háza felverettetvén énréám fogta, 
engemet mocskolt, azzal a rút, gyalázatos, mocs-
kos névvel [Árkos Hsz; RSzF 255—6]. 

felverhet kifoszthat/rabolhat; a putea jefui/ pră-
da ; ausplündern können. 1747 az J . . . Etsza-
ká(na)k idején más Complex Tarsaival edgjŭ t t a ' 
Városon széllyel járván s, lappangván verekedett, 
vérengezett, tolvajkodott, házokat probalgatott 
hogj azokat fel verhesse i[Torda; T J k III . 134]. 

felverhető (gyökereztetésre) cövekelhető; care 
poate fi implantat (pentru a prinde rădăcini); 
(zum Wurzelfassen) absteckbar. 1844: a ' nyeső 
fűzfákról a’ fel verhető ágakot le vághassa [Mv; 
TSb 37]. 

felverő 1. fosztogató/rabló; jefuitor, prădător; 
Räuber. 1725 az melly Aszszony embert meg 
fogottam volt . . . , az fia lévén eddgyik a Beret-
holmia Templomnak fel verője . . . ígéretem után 
hogy fogva nem tartatom tovább másokért, Csak 
az mit tud, és a Fia részétt az kit onnétt az Temp-
lomból el hozott uolt, adgya elé [Ivánfvab ; 
Ks 83. - aNK. bNem dönthető el, hogy a Beret-
halomhoz egyaránt közel eső Szász- v. pedig O.-
ivánfalvára vonatkozik-e a hivatkozás]. 

2. beverő; cel care ba te ; Schläger. 1587 8 
Marty az szeouenj ionoknak es karok fel vereok-
nek fiszettem — /46 9 die az Gatot foldoztwk az 
hol az visz el Jar vala [Kv;Szám. 3/XXX. 10 
Seres István sp kezével]. 

félverőfény féldéli fekvés; aşezare/poziţie pe 
jumătate sudică; halb südliche Lage. 1797 : Ezen 
Láb fekszik oldalos Hellyen fél verő fényben [Aj-
tón K ; CU]. 

felvert 1. felszegezett; prins cu cuie; angena-
gelt. 1753 Vagyon az egész Vdvarban levő ha-
zakban falra fel vert Gyalog fogas N 32 [Maros-
sztkirály A F ; Told. 18] | Falra fel vert katona 
fogas N 8 [Veresegyháza A F ; i.h.]. 

2. bevert; bătut, implantat ; eingeschlagen. 
1732 Baratfalvan aloll a Budorloi hataron jo 
magos dugason vagyon egy tóó Zugoja fel-
vert Czŏuekekben bocsátott gerendakra széllye-
sen de nem régen padlót [Nagyida K ; Told. 
11/70]. 1783 az fel vert Fűzfa Karokat s Tŏviss 
kertet heljre plántáj ja s tsinálja a' kártévŏ [Ádá-
mos K K ; Pk 7]. 

3. feltört; spart, deschis cu forţa; aufgebrochen/ 
gesprengt. 1816 a nállad találtatott krumpli 
a ' Mlgs vradalom fel vert pintzéjéből valo | 
az Czukker nevezetű krumpli, a ' mellyhez éppen 
hasonlo találtatik az fel vert pintzében [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir]. 

4. ~ méh stup deschis/retezat; ausgetriebene 
Bienen. 1748 Telelni való Méh nro 22 most fel-
vert Méh nro 12 [Nagyida K ; Told. 11/95]. 

felvesz 1. a ridica; aufnehmen. 1570 : Hwnyady 
esthwan ezt vallja . . . La t tha hogy Az Kovach 
Kalara Thagargat (!)• volt valamy veres palaztot 
egy chondoraba . . . Rea Jndul Balint Kalara ely 
fwtamyk eleotte ky az Zeolebewl, Balynt fely 
vezy az palaztot, Es az chondorat [Kv; T J k 
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III/2. 55. — *Értsd: takargat]. 1572 : Sophia né-
hai varga Peterne, Ilona néhai Karacon Janosne, 
Azt valliak az palast ely esset vala Anniarol 
en veom fel es vgi adam Rea [Kv; T J k III/3. 
107]. 1585 : Magiar András vallia Lata(m) 
az lo hogy el ragatta vala a' zekeret, es a' zegeny 
embernek el esek siwege, es a' kepirone fia veowe 
fel [Kv; i.h. 474]. 1588 ell eytettem egy Jzak 
bwzat azt eo fel veotte s el dvgta [Zsákfva Sz; 
WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1598 fel veon egy 
megy agat Nagy Gaborne, de ne(m) ytte uala 
egyzeris az gyermeket [UszT 13/29]. 1599: az 
eggik Alperes Fanchaly Ferench liordgia ŭala 
el nemy sarjumoth Jstallom hyarol, mellyet mikor 
lattam volna kere(m) uala hogy el ne hordgia, 
es felis veók a’ le hanta sarjuba [i.h. 14/35]. 1633 : 
Szalkay Mathe fel uőn egi feualt es k j vete az aiton 
[Mv; MvLt 290. 112a] 1668 Drullya Mihaly fel 
veóvé az puskát â féoldről . . . , s el sűle [Diós 
K /Kv ; Ks 65. 43 10]. 1711 utánnok eredven 
ugy vetette el az szűrt és ugy vőtte fel [Dés; 
Jk]. 1773 letévén a nép fegyverét a földre, . . . 
parancsolt, hogy ki-ki fegyverét vegye fel [RettE 
303]. 1826 : a Felperes török búzáját . . . a mol-
nárné segellette a valiara felvenni [F.rákos U ; 
Falujk 137 Barabás Áron pap-not. kezével]. 

Szk: ölébe 1810 én vettem fel ölömbe [Dés; 
DLt 82]. 

2. felszed; a scoate; aufheben. 1584 Sophia 
Zeoch Jakabne vallia Zolgalo leány valek 
Latam ezt Zabo Catotol, hogy az Zoba Ayto 
eleot kewzeob keowet fel vewe es Sowal s haműwal 
hinte megh az helyet es Hirser Martonnewal ha-
romzor leptete Által [Kv; TJk IV/1. 216]. 1679 
az eszterhejat leteptek de az tűzet azon ember-
seges emberek megh nem talalvan Hoher 
Daninak Felesege oda menven minden kereses 
nelkűl a Tűzet fel veszi [Dés; Jk]. 

3. elvesz; a lua; wegnehmen. 1586 : Catus 
Igyarto Georgy zolgaloia, ezt lattam ez leányhoz 
kétszeris Orsolialioz Egy kor az Azoniom 
. . . az elseo hazba hagya Eowet Mene halnj, 
Orsiolia fel veowe az Azoniom Eowet, es a ' kol-
chal Az Azonio(m) ladaiat meg Nita [Kv; TJk 
IV/1. 569]. 1604 Boros ferencz fel veón egy sza-
lon (n)at kiben czak kiczint zeltek úala, el 
viúe [UszT 16/28 Jacob Lukacz de Fenyed lib. 
vall.]. 1691 azon kast onnan . . . fel vévén el 
hozta [Dés; Jk] . 7698 : fel vevé a szekérből a' 
pálczát hezza huzá, de hozzá nem üte [Szászfalu 
Hsz; HSzjP Bajolo András (30) jb vall.]. 7787 
edgy Dohányos Satskot tsak felvész az Asztaliról* 
[A.csernáton Hsz; HSzjP Joh. Todor (43) jb 
vall. — a Értsd hozzá: és elment]. 

4. részét részét át/elveszi; a-şi prelua/lua 
partea; seinen/ihren Teil über/wegnehmen. 1570 : 
Margith Thakacz Jstwanne, Margith Thakacz 
Balasne vallyak hogy az Kwpa Janos halala 
u tán Jeot volt Megyesreol ez Kwpas Janosnenak 
egy wnokaya, ky Rezt kewant az Kwpas Janos 
Marhayabol . . . Thwgyak hogy az wnoka az eo 
Rezet fel veotte. De az Theob germeky az eo Re-
zeket az Annyok keozet hattak [Kv; T J k III/2. 

139]. 1584 az mit hozza kezdeth aprodonkentli 
Jomodon felúette rezeth es elmenth [Kv; T J k 
IV/1. 292]. 1635: az Adósság megh halatta az 
tizenhatt szaz forintot ezekreől az Adossokat 
excontentalnunk kellet, es avalis fel nem erven 
kenszeritetet Bontziday Katha Aszony az Thorda 
Vtzaj Attyai Hasza reszetis fel venni Bontzi-
day Mihalynetől Olos Katha Aszontol es az Ados-
sokat uelle megh elegiteni [Kv; RDL I. 23]. 

maga mellé vesz; a lua lîngă el; neben sich 
nehmen. 1588 Sombori Lazlo fel veowen ket 
falubeli Jobbagit rea Jeowenek* mind dara-
bonkent vagdaltata teteoteol fogva talpig [Zsákfva 
Sz; WLt Mich. Talas jb vall. - aA házra]. 1678 
fel veszi az ott valo hadakot és Beldi Pal melle 
le mégjen [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 1778 
mivel . . . ezen Divisionak állapottyáb(an) 
a Condividens Felek tsak különösön egymás 
között meg nem edgyezhettek; erre nézve kivá-
nának . . . maguk keziben Divisor Biráknak fel 
venni [Szentbenedek A F ; Incz. III/513]. 1792 
engemet a Tit. Executor Tiszt Ur elsőben maga. 
mellé a dolagnak folyásárol bizonyságot tévő 
Regiusnak vagy Assessornak fel vett [Usz; MbK 
XII . 86]. 1804: Széki István Uram Szakács Elek 
Uramot vévén fel egyik Regiussának, a Procura-
torunk nem biztat vélle hogy a Regiussága meg 
álhasson [Szenterzsébet U ; Borb. II]. 1815: az 
Executionak Tőrvényesenn léjendŏ végbenn vi-
telere Commetaneusaknak magunk mellé fel vettük 
Kővendről* . . . eö kegyelmeket [Asz; i.h. — 
aKöv. a nevek fels.]. 1849 : mely tisztelt Kormány 
Biztos Ur Rendelete nyomán Kert (!) hogy a 
kiparantsolt kinyomozásra szállanék ki, En is 
magam mellé feluevén Beretzki Lászlót [Héjjas-
fva N K ; CsZ]. 

6. átv kb. magába fogad, magához valónak 
tart / tekint; a accepta, a considera că-i aparţineſ 
face parte din el/ea; aufnehmen, zu sich gehörig 
betrachten/halten. 1726 Ez felett Attyaj Szere-
tettel intem es kérem az edes Gyermekimet 
Nemzetségeket az Szekely Nemzetet soha meg 
ne tagadgyák ha ők is azon Nemes Nemzet-
hez jol alkolmaztattyak magokat, bizony biz-
hatnak, hogy az mint engem, ugy őket is azon 
Nemes Nemzet fel veszj [Ap. Apor Péter végr.]. 

7. szk-okban ; în construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: háta megéja ló farára ~ maga mögé/a 
ló farára (fel)ültet; a aşeza după el (pe cal) ŝ

t (aufs 
Pferd) hinter sich aufsetzen. 1570 Borbara Ka-
tangh Gryerne . . . vallya, hogy lattha Mykor az 
Gywlay Myhal zolgaia az lo farara veotte fely âz 
Erzen Iarto Bálint fya t t es wgy vytte el [Kv; 
TJk III/2. 164]. 1636 az holdos lovas le szálita 
louaról az Azzonyt, es az szúrke louas uéué fel 
hátá mege [Mv; MvLt 291. 71b] kocsirajszekérre 
~ szekérre felültet; a urca (pe cineva) în căruţă; 
auf den Wagen aufsitzen lassen. 1629: Prágai 
Máténé Zsuzsanna asszony fassa est Szi-
geti János mondotta az asszonynak . . . fel-
veszlek én egy kocsira vagy lovam farára [Mv; 
MvLt 290. 150b átírásban 1] 1736 : Egyik asszony 
fel nem fér a szekérre, eleget könyörög, hadd ül-
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hessen fel ő is, fel nem veszik [MetTr 419] * 
tutajra ~ tutajra felülni enged; a lăsa să se urce 
pe plută; auf das Floß aufsitzen lassen. 7764 
Tudom bizonyoson hogy a' nyárban . . . N(e)m(e)s 
Kolozs vármegyei Dedrádi Gram Dávid . . . egy 
Aszszonyt tutajára fel vett, és azon Eő felsége 
tutaján Aradig le is vitte [Szászrégen; BfR VI. 
125/15 Joannes Klementz (30) vall.]. 

8. bevesz/fogad; a primi/admite; aufnehmen. 
1561 Minden apród penig az ky arra az mwyre 
akar allani ket Ceh mester elot es à többi 
elottis az vrahoz be zerzodiek Az Cehbe tartozzék 
ket forintot fizetni . . . Ha penig az o vrat 
maga fel fwalkodasabol wakmerosegebol' wde 
elot el hadna Annak utanna 'fel ne' veg'ek 
ha nem ha wionnan zerzodik es az ket forintot 
le tezy [Kv; öCArt.]. 

9. magához vesz/fogad; a primi la el; zu sich 
aufnehmen. 1574: az Zwkiak Sieteo hazaban 
veot volt fely egy Ely wetet gyermeket Lwcha 
azzony meg az eo vra feddete hogi myert tart 
az fele bitangot, ha akar tartani tarcon keresten 
Ember germeket [Kv; TJk III/3. 334]. 

10. (ruhát) felölt; a îmbrăca (haina); (Kleid) 
anziehen. 1582 Kalmar Jsthwan . . . vallja . . . 
chikos Gergely mutata eg Zwrt, kiben Keortwel 
vala, . . . tudwan azt hogi chizar peternek Ninchen 
keortwelie, fel weóm hog meg Mutassam Neked 
[Kv; TJk IV/1. 64]. 1653: En is midőn puska-
ropogást és Jézus-kiáltást hallottam volna ál-

v momból felserkedvén fel ugrám . . . a dolmant 
és a mentémet felvőm s futék a házba fegyverért 
[ETA I, 6 9 - 7 0 NSz]. 1747: (A katonáknak) 
kardgyok, pár puskájok és karabélyok vala és az 
kŏpŏnyegjekét is fel vették volt [Désakna; Ks 
27. XVIIb]. 1770-7799 ; Az apám . . . felviszi 
a grófhoz próbára, a gróf fel veszi hát a köntös 
jól van tanálva [FogE 61]. 1826: Ferentzi Josef 
az Szokmányát fel vette [Somosd MT; CsS 
III . C. 43]. 

Sz. 7777 I t t látom nagyobb akar lenni a’ 
Zsellér a' gazdanái ha csak előre hamarjában nem 
orvosoltatik, talám esső után veszszük fel a ' 
köpenyeget [Déva; Ks 92. I. 17 Joannes Fiilep 
lev.]. 

11. (vizet) el/felfog; a capta (apa); (Wasser) 
aufnehmen. 1610 ha Pál deák az derek Abrugi 
visza fóliásáról az szabad viszett fel akaria az vy 
Stompokra kwleòn Gáton vennj, Mathius vram 
aztis megh engedte [Abrudbánya; Berz 17]. 
1618 : vgy ueue megh Istuan Deák Kosa Matias 
Deaktűl az mostani Stompiaiat, es vgy veòtte 
fel Istuan Deák aszt az vizet, az melliet most 
More Laszlo keres . . . Valaszuti Istuan Deák, 
mostan az eò Stompiara veòtte fel annak az Sak-
nak az vizet [uo.; Törzs. Demetrius Bota im poss. 
Keòrpenies (50) jb vall.]. 

12. (ütést) felfog, kivéd; a para (o lovitură) Ė
t 

(Schlag) auffangen, abwehren. 1591 Zekeli Mihali 
vallia . . . az keozeorws rezegen . . . azonba Mathias-
hoz wte egi zekerczeuel, melliet Mathias egi bar-
dal fel veon | Nagi János . . . vallia . . . Jstuan 
ereossen kezde hozzam verni egi zekerczeuel, ammint 

otalmazhatam magamat váltig otalmazam ma-
gamat, egi bottal fel veottem az sok czapast [Kv; 
TJk V/l. 127, 162]. 1630 : Latta(m) hogj hozza 
czapa Banhazi Ura(m), Nagi Gergelíhez, de nem 
üthete mert Szantaj János Deák Ura(m) ve ve 
fel az karjaual [Mv; MvLt 200. 196b]. - L. mén 
ETA I, 68. 

13. (állatot tilalmasból) be/felfog; a lua de 
pripas (o vită) ; (Tier aus dem Gehege) einfangea. 
1798 : az ŏszŏn a Tartsai hajtok Iuon és Gavril 
. . . nevűek . . . Marhait fel vévén bé hajtották 
[Nemeszsuk K ; SLt Vegyes perir. Mészáros Pan-
tyilimon (18) zs vall.]. 

14. be/felnő; a năpădi/acoperi; verwachsen, 
bewuchern. 1579 : (Az) oroksegheth imár az 
tws es harazt nagiob rezre felis wotte wolt [Dés ; 
DLt 205]. 1597 volt Desfaluj Gasparnak az Ifia-
biknak . . . Egj kus puzta Zeóleóje, mjkor 
az tujs fel veőtte volna, Ez az Gaspar Szebb 

annak az púztanak zomzega leúen, kjrte volt 
megh Desfaluj vramtol hogj fel mjuellie [Vessződ 
N K ; JHb XXIII/5]. 1617j1628: az erdeo Ismét 
fel kezde vennia [Ditró Cs; LLt Fasc. 69. - aTi. 
a földet]. 1641 tudok egj darab puszta szŏlŏ 
földet, . most erdeó veőtt fel [Ardó Sz; GyK 
X. 30/8]. 1661 : Egi darab szénafű heljet fel vöt 
az tüis [Tarcsafva U; Pf]. 1694: vannak ebb(en)a 

megj fák és borostjan fák is, de most tsak a ' Bur-
ján vette fel [Borberek A F ; BfR. - *Ti. a kis-
kertben]. 1711 Ördöngös nevű heljben . . . va-
gyon egy darab Föld Fel vötte az erdő parlagul 
allot [Menaság Cs; EHA]. 1728 (A földek) nem 
haszon vehetők ha(nem) többire pallagok es az 
erdő fel vötte [Szacsva Hsz; SVJk]. 1763: A 
Bagszid nevü Rétet . . . a ' Szamos Vize más Vá-
lura szakasztván magát, ugy Tóson s gaszoson el-
-hadta, mely ugy hevervén Berek, Nád és Fűzes 
veszszők, s Nyaros fák oly sűrűen fel vették vólt, 
hogy az emberis alig mehetét közötte. [Széplak 
Sz; Ks 92]. 1831 a ' Rós még fü korában annyira 
le dőlt, a ' fattyú Rós fel vötte, hogy meg aratni 
is alig lehetett [Alamor AF ; TL Sebestyén János 
udvari regius kezével]. — L. még DHn 55; GyU 
99. 

15. pénzt/pénzjárandóságot átvesz; a lua în 
primire bani/retribuţie; Geld/Gehalt übernehmen. 
1570 : Zeoch Miklós hithy zerent vallya . . . hog 
panazolkodot eo neky Myhal deák hogi Zylagine 
. . . az haznak elseo pythwarat valamy Rachok-
nak attha volt Berbe, Eo maga fely veotte az 
Beryth [Kv; TJk III/2. 95]. 1573 Margyt azzony 
Zaz Negyedffel forynthot adot wolt . . Buday 
Gergelnek kez pynzzwl mellyet felys weth [Diós 
K ; JHbK XLIV/13]. 1589 k.: az my keŏz penzwnk 
wolt aztis kette oztattam azon fogotth emberekel 
az felet te neked hat tam es az feleth enis vgj 
mint enymeth feöl vöttem [Szu; UszT]. 1598: 
le teuek . . . az huzon eóth foryntoth . . . , mellyeth 
my Eleottwnk felis veonek [A.jára TA; Berz. 
LXV/8]. 1606 De akkor ott valek mikor Zilagy 
Istuan es Gere Andrasne az Aruayok kepekben 
fel veúek az f. 8 Gere Matetúl az Zenteleky eó-
reksegert [UszT 20/192], 1627: az Kapitalis (!) 
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summát . . . en fól nem ueszóm [Borosbocsárd 
A F ; Bál. 40]. 1637 ada negj avagj eöt szaz fo-
rintot . . s en felis veöm [Mv; MvLt 291. 85b]. 
1700 tizenöt forintot félis vőtt [Dés; DLt 483]. 
1780 kűlsŏ faluk hatarajin akik magoknak erdő-
ket vettenek . . . az edig tŏ t kŏltsegetis akit raj-
tunk fel vettenek meg fordítani nekünk tartozzo-
nak [Torockó; TLev. 15/5], 1827 az három 
márjást fel nem vészi [Nagykend K K ; Told. 31]. 

Szk : tisztaságot ~ kb. vki ártatlanságának ki-
nyilatkoztatásáért járó dijat el/átvesz. 1591 
Az Keresztúr Varosiakis mind feienkent pro-
testalanak estwe hat orakor hogy az egész napkor 
mind I t t vartak . . Ergo, A tiztasagot en elóttem 
le teúek Keúanniak hogy eòk Absolutusok legye-
nek, En fel vettem tiztasagokat [UszT]. 1609: Mi 
mind ez Iliién okokirt halogattuk negi uagi Eot 
Instantiaiat hogi az tiztasagot fel nem ueotteök az 
Actor ellen [Dés; DLt 317]. 

16. kölcsönt vesz, kölcsönöz vkitől; a lua cu îm-
prumut, a se împrumuta de la cineva; aus/entlei-
hen. 1564 poronciol wala feolseged, Nekwnk, 
hogy mw el mennenk es meg kenalnoyok az eoth-
wen forinthal, kemenj ferencznetli szentpali Er-
sebeth Aszonth, melj penzth veoth volth feol 
Zwttorj Ilona Aszony, Berendbelj Reszere [Zutor 
K ; Ks 42. B. 25]. 1567 Ez megh Jr th keet falw-
bely valchagara veottem fel Az vytezleo Vyseleny 
Myklos Vramtol Eo felsege Jteleo Mesíereteol 
zaz hwzoneoth foryntoth [Gyf; Ks]. 1570 : Ka-
pitan Pal Nemi (ne) mw szwksegeyre (!) wőn fel 
Kemenj Istwantol kesz pénzt három szaz foryntot 
[Balázsfva; J H b XX/51]. 1587 En farkas Erse-
beth kenzerittettem Eórmenzekesen . . . az en 
Wramnak egy Jobbagjat . . . teobb puzta hazak-
kal eozze adnom kiie eó kegyelmetúl Zalanczj 
Geórgj wram túl Tizen három forintot weóttem fel 
[Pókafva A F ; JHb XXVI/10]. 1592 : En Zaniz-
lofi Bathorj Ferencz vallom ez en leuelemnek ren-
diben, hogj Ennekem adot az Nehaj Bathorj 
Elekne Azzoniom Jakczj Anna Azzonj Neminemeo 
zukseges dolghajmra 73. Magiar f (orin)tot, d 55. kit 
eppen felis veóttem eò ke(gyel)metull [Perecsen Sz ; 
WLt]. 1614: az en Uram Boldisar Deák eleteben Aus-
triaban és' Becz Városában bizonyos szamú Bçczj 
draga marhakat vött volna fel hitelbe, mely mar-
haknak az Ararúl bizonyos ados Leúeleket adot 
volna [Kv; RDL 1.8]. 1710: Nagj Enyedi Püs-
pöki László Uram . . . jelenté hogj kételenitte-
tet t masoktol fel venni kölcsön pénztis [DobLev. 
1/68]. 1771 : vėtėm fél ötven magyar forintot 
kölcsön melyét tártòzòm rövid üdön még ádni 
[Szentimre Cs; Hr 1]. 1801 éő kigyelmektől 
aprodonként feles pénzt fel vettem és elis éltem 
volna [Dés; DLt 4]. 1842 Terűhnek . . . csakis 
azon 14 Váltó Rhforint állíttatik meg, mellyet a' 
Kőz atya néhai Lengyel Adám, és a' Kőzanya né-
hai Bálint Ersébeth vettenek vala fel [Szász-
régen; DE 2]. 

17. (zálogpénzt, kölcsönt) át/visszavesz; a pre-
lua]relua (bani daţi pe amanet sau cu ipotecă/un 
împrumut); (Pfandgeld, Anleihe) über/zurückneh-
men. 1566 : (A) Nyolcz forintot . . . Visselenik Mik-

lós . . : tartozzék minden ok vetetlen fel venny es 
ez falukbalj rçzeket minden per patwar nelkewl 
meg erezteny [Gyf; J H b VI/14]. 1582 ualamikor 
Dobokai Farkas uagj az ö gjermeki megh adhattiak 

zilagjzegi Palnak az nyolcz forintot, fel tartoz-
zék uenni es az haz helyet megh tartozzék bocza-
tani [Derzse SzD; J H b 111/29]. 1610 (A) Pénzt 
Vgian my eleottwnk Benedekfy Janos Vrcm meg 
ada Almasy István Vramis fel veőn [Szu ; i.h. 52]. 
1681 azon örökségért valo pénzt f 9 . . . Ba-
log Péter felesége jussára néktm meg adá, és kész 
pénzűi fel vévén, a ' meg irt Örökséget nékie ki-
bocsátottam kezemből [Szeredaszentanna*; Bal 
Lev. — aKéfcőbb: Nyárádsztanna MT]. 1760 
B. Korda Vr(am) maga Praefectussa által a M. 
Teleki Fiu Ág Attyafiak(na)k insinualtatta, hogy 
a pénzt fel veszi [Igenpataka A F ; TL. Teleki 
Ádám lev.]. 1794 : Nem hogy ezen pénzt el ne ven-
ném, de sőt a tőbb Jószágaira investiált pénzt is 
fel venni kész vagyok [Mezőbánd MT; MbK XII . 
100]. 1867 Sogor Úrék azt kiványák, hogy a mi-
képp a törvény ki mondotta, a szerint a Jószág 
meg váltási árt fel veszik [Bözödújfalu U ; Pf. 
Kovács Sándor lev.]. 

Szk : zálogot ~ zálogpénzt át/visszavesz. 1584 
az zálogot fel veottek az Biro keztwl [Dés; DLt 
213]. 1599: Palffi Isthwan . . . az feöldet beöcheöiwel 
kewanta, mierthogy az zalagiat felveötte wolt 
[UszT 15/193]. 1650 kinala(m) megh . Heőr-
czyeők porondgyanak Zalagjaival . ., mellyet fel 
nem veőn [Egrestő K K ; Bál. 43]. 1794 tessék 
az Ur(na)k mind azon nevezett Joszágok Zálogját 
fel vévén, tőstént . . . kibotsátani [Mv; MbK XII . 
100]. 1827 birják Kegyelmetek az Exponenseknek 
egy darab Szántó Földiket Zálogon . . . Tessek 
Kegyeimeteknek Ezen meg szomszédolt Főidnek 
Zalagját fel venni és az praetencioban forgo földet 
az Exponenseknek kezikre botsáttani [Albis Hsz ; 
BLev.]. 

18. felszed, be/felhajt ; a încasa/strînge/percepe; 
beheben, auftreiben. 1560 k Nyrew Jstwan az 
trombitastwl az haz adayabol veth fel f. 1 d. 
75 [Kv; Szám. 1/IV a hátsó táblán]. 1580 : ennek 
vtanna az ado zedeok zemelj ualogatas nelkwl az 
adot mindenteol fel vegyek [Kv ; TanJk V/3. 205b]. 
1595 négyszáz forintot az Adosokon vegye fel 
Sombory Sándor [Zsombor K ; SL reg.]. 1640: 
Az Neotelen legeniek dezmaiat Kamuti Farkastol 
fogua, az Tiztek veottek fel [Mákó K ; GyU .531. 
1720/1753 : énis Brassóban szorulván Segesvárrá 
nem mehettem hogy az Interest rajtok fel végyem 
[Eszt-Mk Cserei Mihály kezével]. 1777 : Hogyha 
pedig valaki refractáriuskodni akarna és a bért 
nem akarná megadni, tartozik a bíró hitesseivcl 
együtt felvenni [Zalán Hsz; RSzF 189]. 1843 
adószedő Pekarik Iosef . Kelmeden a portio 
pénzt katona exequutioval vette légyen fel [Dés; 
DLt 586. 16] 

19. (adósságot) átvállal; a lua asupra sa (un 
împrumut); (Schuld) über/auf sich nehxnen. 1592 : 
Ach Gergeli . . . vallia . . . hozanak valami leuelet 
ele, melibe eottuen egi forint adossag vala, kit 
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Zeoch Imreh chinalt volt, kit akkor Nyrto Marton 
veon fel hogi megh fizeti [Kv; TJk V/l. 222J. 

20, el/felvállal; a se angaja, a accepta; annahmen 
men. 7560 : farkas Wram my Eleottunk fel Weue 
ezt, hog Ez Jeowendeo Pűnkest napiara, kezebe 
Bochattia az Jozagot, Minden ok Wetetlen [Ebes-
fva ; Ks 101]. 7582 magdolna ázzonj Orbán Vra-
mat es az eo feleseget mindenek ellen, Attiafiak es 
idegenek ellen megh otalmaza® saiat keolchege(n) 

. kit mi eleotwnk magdolna azzonj ueon [Ne; 
WLt. - aA zálogba vetett jb és két föld birtoká-
ban]. 7652 Aranyas szekb(en) Rákoson lakó 
Fodor Tamas Ne(me)s szejnely Felesege Palfi 
Sofia azony felperes feleleti . . . Tartottam ismét 
az I t es daikalkodtam az Juel hat esztendeigh, 
melj tartasom es daikalkodasomat fel nem uòttem 
uolna io akaratom szerent 40 forintért [Borb. I]. 
1723: (Luka) Sodosságott vévén fel sok reménke-
désŭnkre két hétre, napjára hat hat polturát kért 
až maga kenyerire [Hodák MT; VGy. Basta No-
nuczné Maria (30) jb vall.]. 

Szk î ~ i baját. 1736 : azt halatam másoktul 
hogy elís hatta volt, egy keves ideig, Eltetŏ Ura-
m(a)t a Feleségé, de az Apja fel nem vévén b a j á t . . . 
Praedikator ur(am) ŏszve bekéltette Jánosi 
Kata Aszszont, Eltetŏ Ferencz Uramal [Szent-
egyed SzD ; TK1 Ferenczi János (80) jb vall.] 

gondját. 1560 vgy tewttek volt myndenek-
réwl vegezest ewt zaz forint ktwtel alat es vgy vet-
te volt fel benedek vram gongyat suky Jlonasszon-
nak az ew liuganak [Kv; SLt ST. 6]. 1610 ha 
Kedey Janossal éggyit adgiak kezeben vgy veszi 
fel az ėòreksegnek gondgiat [UszT]. 7726/7793 
Miklós Anna Aszszony minden házul hozott pén-
zit és Jószágát transferálya Férjének Nobilis Etzken 
András Uramnak keresett Jószágaival és Szántó 
földeivel, melyeket Legálhassan annak a ki ò 
kegyelmeknek gondjokot fel veszi [Albis Hsz ; 
BLev. 7] * ~ kötelet kötelezettséget (el)vállal. 
1568 : Mikor az bekesegnek mogiat az vraym eleik-
ben attak volna, Eottwes Gergel meg ala, minden 
zerzesinkben, birsagoth es kötelet fel won [Kv; 
TJk I I I / l . 179]. 1583 Melly dolognak Megh Al-
lasara mynd az ket feel zabad Akarattia zerint 
Zaaz f th keotelet wún fel my Eleottunk [M.pa-
latka K ; JHbK IX, 21]. 1620 : Ha valamellyk fel 
. . . fel bontaná es meg nem allana mindenik fel 
szabad akarattia szerent száz száz forint keòtelet 
veòn fel magára [Kovászna Hsz; Borb. I] -X-
~t a menedékségetjoltalomságot vminek birtokában 
való oltalmazási kötelezettséget vállal. 1604: 
Actorix (!) oswat miklosne Borborazonj comp(ro)-
bat, hogi mikor az lowat Janossj gergelj kezehez 
wötte . . . föl wötte az otalomsagat [UszT 18/128], 
1621 : Menendeksegetis veŏn fel mi eleòthv nk mind 
magara es giermekire Vegh Mihalj, hog: minden 
teorueny szerent ualo haborgatok ellen megh menti, 
az megh neuezet erdeónek birodalmaban Veres 
Christina azzont, és a Nagy András aruait [Megyes-
fva MT; DLev. I I . 31] * terhét a. terhet/ 
szállítmányt (el)vállal. 1573 : Kolosy Istwan vtan 
azt vallia, hogy Eotet kerte volt Istwan deák . . . 
hogi zekerest zerzene valamy keotes poztoianak 

Eo penig Miért hogi Regy zekeresse volt Az 
Nagi Pal, Zol neky hogi Mas ember terhet fely neh 
venneh hane(m) az melliet Eo zerzene Neky [Kv; 
TJk III/3. 120], - b. (el) vállalj a az oltalmazás 
terhét/kötelezettségét. 1556 az en gyermekymnek 
terheth fel wewen attham Petherffalwabaly Reze-
meth ky feyerwarmegyeben wagyon helheztheth-
wen Minden hozza tarthozoywal az wytezlo Glesan 
Janosnak Mykeffalwan lakozonak Mas fel zaz fo-
rynthon [Mikefva K K ; BfR IV 283. 3]. 1566 
dobokaj Jmreh gyermekjnek és attyaffiainak, 
es mindeneknek akar mely newcwek legyenek . . . 
terheket magara tellyessegel fel wewen . . vethe 
my Előttünk zálogon fwzkwtliy, zentmilialtelkj es 
sepertj rezeit [Gyf; JHb VI/14]. 1572 Es mynd 
Ferencz vram: Mynd kegig (!) Orsoliaazzony fel 
veottek giermeokkwknek (!) terhit [Gerend TA; 
BK]. 1588 Zabo Demeter fel veotte mind maga 
es gyermeky es minde(n) attiafiay terhet, hogy 
soha Somogy Andrást sem maradekat az meg mon-
dott liazba(n) meg nem haborgattyak [Torda; 
Pk 2]. 1621 : egi felelól az vitezleó Twri András 
vra(m), mas feleól, az vitezleó Iffiabik Deesfalvi 
Gaspar vra(m) . . giermekiknek terheket is ma-
gokra fel veuěn irreuocabi(lite)r teónek illen vege-
zest11 [Bolya N K ; JHb XXII/19. 1. - aKöv. a 
végzés]. 1712 jelen lévén egj felöl Biro Sa-
műel Uram, másfelől . Nemes Vadas István U-
r(am) és mind ketten eo kglmek fel vévén terheket 
született, és születendő gjermekeknek . . . , tőnek mŭ 
előttünk illyen ŏrŏkŏs és állandó cserét* [Nagylak 
A F ; DobLev. 1/76. - aKöv. a részletezés]. 1795 
(Az illyetén kijelentett Csere a megirt modon kö-
zöttünk megesvén, mind két részről magunkra és 
Maradékainkra fel vészszűk a Törvényes oltalma-
zásnak terhét [Kv; J H b XIII/19]. 

21. magára vállal; a lua asupra sa ; auf sich 
nehmen. 1573 Merigyoy Tot t János . . . Byzonyos 
okokbul Ada My eleottwnk, eoreok Jobbagywl Ma-
gatt vitezleó Hozzwtelki ferencznek, Eztys fel 
wewe(n) Magara, hogy ha . . . az ew zerireol el 
Menne, Tehatt ewtett Hozzwtelki Ferencz 
Minde(n) teorwennelkwl . minden helyeke(n) 
Megh foghassa [M.fráta K ; SLt J . 4]. 1635 az 
Csismasiaknak semmi melto okok ninczien rea, az 
mellyeken az Wargak priuilegiuma el rontassek 

annak mindeniknek magok az okay, magok, 
kewantak s czinaltak magoknak; Es az mint hogy 
fel veottek mikor teczet, szinte ugy le tehetik ha 
nem teszik [Kv; Céhir. I. 15]. 1731 Szegőttette 
be Simon Istvánt Halász István uramhoz 
Inasagra . . . , kezes lőn erette Ujfalusj Szabó János 
Ur(am) kez be adassal, mind maga s mind az Inás. 
maga jo akarattyábol kezét be ada es magat obli-
gála B. Czenek minden rendit fel venj [Kv ; Fésűs-
C Jk 57]. 

Szk : cvikciôt ~ (magára) felelősséget/szavatos-
ságot vállal (magára). 1585 Ferenczy Antal vram 
és Volffard vram valliak licgy eok Nem emlekeznek 
bizonnial arra hogy Hozzw Marton azt monta volna 
az Zek Zynin, hogy eo Abban a’ haz rezeben mellyet 
az Attia hazaban Adot volna Olaios Georgnek fel. 
venne az Euictiot, es Euicalna Olaios Georgieot 

72 — Erdélyi magyar szótörténeti t&r UJ 
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[Kv; T J k IV/1. 413]. 1598 Iffiw Boncidai Ger-
geli . . . wallia az Tanach haznal kenalta Ve-
res Balint Palastos Istwant az Euictio felvetelewel 
de azt mondotta semmikeppe(n) fel ne(m) wezv 
[Kv; T J k V/l . 198]. 1627 : Mely hazaknak con-
cambialasaban . . . Néhai Hű nyndi (!) Nagy And-
rasne, Kende Margit Azzony, contra quoslibet legi-
tjmos impetitores, Euictiotis vőn fel magara 
my eleottűnk [Kv; RDL I. 130]. 1640: (A) széna 
ret t felöl Evictiotis vett fel Gonos Mihal Vram 
mindenek ellen [Ne; DobLev. 1/10]. 1701 : Fe-
rencz István nevű Jobbagyat ada Dalnoki Hadnagy 
Matyas Uram . . . Groff Bethlen Miklós Ur(am-
na)k . . . őrőkősőn irrevocabiliter . . . Mi előttünk 
. . . Evictiotis vénn fel Hadnagy Matyas Ur(am) 
azon Jobbagy iránt, hogy az Urat ő Nagat minden 
legitimus Impetitorok ellen evincallya [Gyf; WLt] 
•X- eviktorságot ~ vki ellen 'ua'. XVI. sz. v. : apafi 
uram wegie fel az eviktorsagot az lewelek felól az 
kit ó Knek adunk [Told. la]. 1601 : bodony Mart-
uram* az bodony Attiafiay ellen az Ewiktorsagoth 
fel wewe [Póka MT; Ks 90. — ftA forrásban öt-
ször Így!]. 

A fenti szk-ra részletesebben 1. evikció és eviktorság al. 

22. (tisztséget/hivatalt) elvállal; a accepta/pri-
mi (o funcţie/un serviciu) ; (Amt/Dienst) annehmen. 
1580 keryk eo kegmeket hogy az varasnak valaz-
tassanak engedelmessek lewe(n), vegyek fel az 
tyztet es az adozedesnek terhet [Kv; TanJk V/3. 
207b]. 1584 Eotweos Orbán vallia, hiwata Baki 
pal es . . . monda eszt hogy lennek procatora . . 
Ne(m) veóm fel a' p(ro)catorsagot [Kv; TJk IV/1. 
197]. 1585 Keótelwereó Balint vallia, Le tewe(n) 
Keotelwereo Leorincz Az czeh Mesterseget, kerek 
hogy 4 hétig legie(n) meeg czeh Mester de chak ket 
hétig weowe fel. Az ket het Múlva vgya(n) Ne(m) 
veowe fel [Kv; TJk IV/1. 441]. 1640 : keoztűnk 
valo Atyafi szeretetnek erősseb bizonjsagaért, kgd 
kjcsin leankanknak kerezt Attjasaganak s Azzon-
joni eo kgme Kereszt Anjasaganak tiztit ne nehez-
tellie fel vennj [ GramTr V. 359]. 1663/1728 Ha 
valaki Falus Birosagot eskűttseget es kert biro-
sagot erdő es hatar pasztorsagot fel nem akarna 
venni az ki erde(me)es reaja falu boszujan marad-
gjon masnak advan azt az egy forintot az ki el viseli 
erette [Szentmihály U ; Törzs. Jakab János kezé-
vel]. 1782 Minden valakinek az határon vetése 
vagyon és lészen minden kifogás nélkül tartozzék 
az határpásztorságot felvenni és viselni [Oroszfalu 
Hsz; RSzF 151]. 1795 a falusi biroságot igen 
nehezen vészik fél [K; KLev.]. 1836 : Nagy ked-
vetlenséggel vettem . hogy a Tekintetes Ur a 
Tartsafalvi sz. Ecclésia Curátorává Választatott, 
de ezen szép Hivatalt . . ., nem akarja fel venni | 
haladékon kivül jo kedvel végye fel a Curátorságot 
ha még nem tette [Bözöd U ; Pf. Árkosi Mihály 
esp. lev.] -K* vkitől hivatalja onusdt ~ a céhtiszt-
ségre való választatáskor a tisztségre megválasz-
tottól a szokott céh járandóságot átveszi. 1764: a 
mostani kiscéhmestertől hivatalja onussát* felvenni 
az nemes cèh ne merészelje [Dés ; DFaz. 23. — •En-
nek mibenlétére nézve a céhhatározat, amelyből a 

szerk. a fenti szövegrészt kijegyezte, más vonat-
kozásban így tájékoztat : Madarasi János ő kglme 
a nemes céh célimestersége elviselésével és azon 
hivatalnak szokott és szabott onussab befizetésével 
ennek előtte bizonyos időkkel nemes céhét conten-
tálta (i.h. 22). bAz így felvett onus rendszerint 
a rendezett közös céhlakoma költségeinek fedezésére 
szolgált]. 

23. elfogad; a accepta; annehmen. 1564 mw 
az feolseged paronczjolattya zerenth meg ke-
naltuk az penzel szent paly Ersebet Aszonth Hauy 
Bodog Aszón Estin penteken, de mw teollwnk 
az pénzt feol nem veűe hanem JUjen Walaszt teon 
. . . En ez pénzt feol nem vezem, ha nem teorwen-
teol warok [Zutor K ; Ks 42. B. 25]. 1584 : ha ez 
Conditiokat Kendy Janos fel Nem venne, Mégis 
vgia(n) Statualliak bátor Kendy Jánost*, 'de az 
Varos p(ro)curatori vigiazanak es Contradicallianak 
[Kv; TanJk V/3. 284. - *A Thar Istwan házába]. 
1730 Tszletes Czeh Mester Ur(ai)nk emlekezetet 
tőnek az Katona Joseph Deák Remek Collatioja 
iránt, hogj az becsületes Czeh penzŭl venne be . . . 
az becsületes Czeh . . . pénzűi fel vŏtte, mivel Mes-
ter Ember Gyermeke fel collatioval tartozik [Kv; 
öCJk]. 1793 : Diósadból az ki osztás végett kül-
dött palinkat égy Hordo Borral viszszá küldötte 
az Vajda mivel Semmiképpen az Emberek fel nem 
vészik próbálta Székely Josef is ot létib(en) hogy 
ki oszthassa de rá nem mehetett s még az Guber-
niummal fenyegetnek ha erőszakoson rájak vetyük 
[Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 

Szk : kaldkot ~ nyomravezetésért pénzt fogad 
el. 1750 A. Róvskucza Danila . . . Exponálya, hogy 
most egy Esztendeje el vészvén 8 Sertése Nyomokon 
ment egészlen Bulzesti Dsurds Danilla házáig, 
kiis azt fogatta, . . . eö maga ki keresni, ki hova 
vitte légyen, mellyért Dsurs Danillának kalák 
Pénztis igyirt, de midőn aztot meg vitté vòlna 
. . . , a kalákot fel nem vette [H; Ks 62/6]. 1769 
Ráduj János közel laknék kalákat venne fel a fa-
ragó fejszéjére mellyet a Malombol el loptak volt 
[Nagygalambfalva U ; IB]. — L. még kalák al. 

24. felfogad; a tocmi/angaja; aufnehmen. 1718 
Pestis alkalmatosságával Kivantatik fel venni a 
holtakot el Temető bizonyos Embereket fizetésre 
[Kv; KvLt 1/225 gub.]. 1740 (A) Lovak(na)k 
procurálására . . . facultáltatik Hadnagj atyánk-
fia ŏ kglme Csatánból* a' város Jobbagyi közzül egy 
arra alkalmas embert fel venni avagj fel fogni 
[Dés; Jk 532b. — *A várossal tőszomszédos tele-
pülés]. 1801 Minthogy pedig a M. N. 'Sombori 
irregulálatlan Commune Terrénumokat más Geo-
metran kivül sem fel nem mérheti, sem pedig nem 
approportionálhatja: arra valo nézve fel vész-
szűk Ori F. István ö kegyelmét, mint ahoz értő 
Geometrat [M.zsombor K ; SL II]. 1845 : az Árvái 
Szék eddigi tollviuője László Ferentz atyánkfia 
. . . hivatalos működésit tsakis ezen Köz Gyűlésig 
vállalván . . . a jánl tatván Széki Elnök Királly 
Biro atyánkfianak hogy ezen fizetésre az árvái 
széki tolvivőségre végyen fel erre alkalmas egyént 
[UszLt XI. 85/6. 23]. 
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25. ~ i a panaszt a. meghallgatja a panaszt; a 
asculta plîngerea; Klage anhören. 7684 ; az panasz-
lo ember is tartozzék az mél^tat^lan panaszért az 
céhben megbékélleni addig <a> míg még kezet nem 
ad rolla, nem tartozik az céh panaszát felvenni 
[Dés; DFaz. 14]. 1779 : Felvevén mind a két fél-
nek panaszát, ruminálták is a dolgot lélek szerint 
[Taploca Cs; RSzF 159]. — b. helyt ad a panasz-
nak ; a da urmare unei cereri/plîngeri; der Be-
schwerde stattgeben. 7722 k.: En TT a Venerabilis 
(jőrgényi Tractusnak legitime választott Asses-
sora, esküszöm az élő igaz Istenre . . . , hogj 
kinek kinek panaszszát, sérelmét hivatalom sze-
rént meg halgatom, fel veszem [GörgJk 76]. 

26. átv felkarol; a sprijini, a susţine (cauza cui-
va); sich einer Sache annehmen. 1735 alázatoson 
Instálok Excellentiatok(na)k méltóztassék ű-
gyemet venni [Kv ; Pk 6]. 1785 nintsen hogy ki-
nek panaszoljunk ha Nagyságod nem méltóztatik 
dolgunkat Istenesen fel venni, és ha a dolog vgy 
hozza magával a Felséges Királlyi Guberniumnak 
is recommendálni [EMLt Török Bertalan gyűjt. 
Vízaknai Kontz József kezével] | Instállok azért 
alázatoson Nagyságodnak méltóztassék dolgomat 
Istenesen fel venni [i.h. ua.]. 

Szk s ügyét ~ i vki előtt kb. felkarolja/pártfo-
gásába veszi valakinek az ügyét vki előtt. 1772 
Bánffi Dénes . . . ment Károlyvára felé a püspök 
Bajtayhozb, ki is igen nagy barátja s megbeszélvén 
minden dolgát, véle együtt Szebenbe ment, s 
ügyét* felvévén a gubernátor úr előtt ugy elcsi-
nálta, hogy maga sem hitte volna [RettE 272. — 
aGyf. LBajtay Antal József rk püspök. °Bánffi 
kicsapongásainak dolgát; ezt 1. i.h.]. 

27. művelés alá fog ; a începe să cultive; anbau-
en, bestellen. 1667 slz Isputalihoz tartózó egy fer-
talnj kis darab puszta szőlőcziket töredtem es 
uöttem fel giepűből magam szamomra [Kv; RDL 
I. 31]. 1690 : privilégiumunk(na)k continentiaia 
tartia, hogj valakik valakinek szölö eoröksegett fel 
veszik, vionnan megh böczülven mit dolgozott 
raita, az igasz vérr, es igasz attiafiu deponallia 

minden kölczegett expensaiat, vgj niulhasson 
az szölö eorökseghez [Km; Ks 11. XLVI. 16]. 
1708 : az B : Ceh . egy szölöt fogott volna fel 
bora hasznáért mivelni, az mellyetis most nagy 
Romlasabol szűkségeskeppen kellett fel venni es 
meg mivelni [Kv; AsztCJk 72]. 

28. számba/számításba vesz; a ţine seama; in 
Rechnung nehmen. 1774 : ha a Koronkai Tó mel-
lett lévő nagj gjumőltsős Tanarokat melléje tészi 
az Ember . . . ha fá já t nem vésziis feli az Ember 

[Mv; Told. 21]. 1777/1780 : A Dézmabéli Pro-
ventus az Esztendőknek bővsége vagy Szűkségihez 
képest, holl nevekedik, holl száll a medius Numerust 
vévén feli mindezáltal, gyűl bé Esztendő áltr.l 
Buza Gelin(arum) Cir. 60. [Alparét SzD; JHbK 
LII/3]. 1797 a’ Pálinkának közép arrát, és annak 
közép időben közép el kelésit fel-véve lészen a’ 
nyereség 5 Hfr 76 Dr [Vízszilvás SzD; Wass. 
Conscr. 81]. 1837 Tehát ezen gyűlés alkalmatos-
ságával meghatároztatott az is, hogy vennők fel: 
hány bükkfákat s micsoda helyen vagyis kiknek 

szomszédságaik között aszeítattak meg [Jenöfva 
Cs; RSzF 119]. 

29. ki/megjelöl; a indica; angeben/bezeichnen. 
1814 : oda jött Pávai Samuelné Aszszonyom . 
az ö Kegyelme Szavának mi engedvén, utosittása, 
és ki mutatása után (l) vettük fel a' métát [Dés; 
Ks 79. 29. 797]. 

30. kitűz; a fixa/stnbili; festsetzen. 1605 : fel ís 
veotte a teobbinek meg fizetesenek napyat . . . 
1603 eztendeobely Tavazy Zent kereat napyat 
[UszT 19/73]. 

31. vallástIvalldsfételt ~ a. tanúvallomást fel-
jegyez/jegyzőkönyvbe vesz; a consemna o mărturie 
în proces-verbal; Zeugenaussage zu Protokoll neh-
men. 1661 ; el menuen olah Bretere ottis az my 
nemű valló szemellyeket az D(o)mmus exponens 
elönkb(e) Convocalvan fel vettük vallassokot hűt 
szerint [JHbXXXVI.9].=b. tanúvallomást számba/ 
tekintetbe vesz; a ţine seama de o mărturie; Zeugen-
aussage in Betracht ziehen. 1818 a meg jelent 
Zagoni katonaság jelenti hogy a bejáratott Bizo-
nyok vallat teteleket fel venni nem lehet, mert — 
azok mind az Udvar emberei [Hsz; Szentk.]. 

32. feltüntet; a arăta/indica; angeben. 1803 : 
a' mi kevés fundussa kész Pénzben vagyon a' 
Czéhnak némelly Mester Embereknél ki adva, annak 
ezután Esztendőnként minden égy forint után 5 
pénz Irîteresse folljon, és számadások idejen Czéh 
Mester Uraimek szamadasok rendiben fel vegjék, 
és hfbi nèlkűl felis szedjék [Kv ; FésűsCJk 23 -4 ] . 
1837 nem minden költségeket . . . vésznek fel a 
számadásokra [Kv; AsztCLev. 114—5]. 

33. (hozzá/bele)számít; a cuprinde/inelude ; (da)-
zurechnen. 1571 Ez A dobol . . . Áz eo adossa-
gokba fely Neh vegenek JKv; TanJk V/3. 48b]. 
1677 : ha mi defectus esik az futatásban . . . azt az 
d(ominus) successor tartozik raciojaban fel venni 
[CsVh 55]. 1797 : Eget bor kél-el esztendőt altal 
közép szerűleg fel-véve 10 veder [Ajtón K ; CU 
IX/2. 47b]. 1820 : Ezen helység három határát 
együvé fel véve fele jo s' könnyebben mívelhető 
s' takarodó, a más fele pedig alább való, és nagyobb 
munkával mívelhető [Bágy U ; MvLt Usz-i úr-
béri összeír. 2]. 1833 à Szita, rosta, romlás census-
ba vetelével minden tréka buza ki sütése aztis fel 
véve hogy Piatzi Taxátis három három R. Forintot 
fizetünk belé jön apxosági költségbe 30. 32 xrokba 
[Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 

34. Csak tagadó/tiltó formában; numai sub 
formă negativă ; nur verneinend : számba sem vesz, 
semmibe vesz; a nu ţine seamă de ceva; außer 
acht lassen, für nichts achten. 1657 meghalván 
Báthori István az gyermek fejedelem* is neveked-
vén, s melléje rnsz tanácsadók férkezvén, az ifiu 
elme könnyen megvesztegettetett, s az fenyítéket 
nem kezdette fel venni [Kemön. 16—7. — B á -
thory Zsigmond]. 1716 : fel se ved, az a fele rosz 
te' mondat meg Iád melj szép csendesen meg 
tanittom en az ellenem mgodozokat [Nsz; Ap. 2 
Apor Péter feleségéhez]. 1800 az egész v(á)r(me)-
gyében a hol járok szánokozással súgják Fülem<be> 
hogy vigyáazak magamra, még tsak a paraszt 
gyeokekis (l) tsufolva kiabálják utánnam. Igaz 



felvágattatik 1140 

hogy ha tsak ezek profetáinak fel sem venném 
[Perecsen Sz; IB]. 7807 : Letzkét mondottam, 
de nem tudtam a Rector pirongatott de fel se vet-
tem még tsufolodtam az háta megett [Dés; Ks 
353]. 

35. tudomásul vesz; a lua la cunoştinţă; zur 
Kenntnis nehmen. 1584 Gorbay Gergely Torday 
Vallia Bokor Casp(ar) enneke(m) zerze a’ 
hazat . . . De hogy Kos Istwan Immár benne lakik 
Vala a' hazban en nem veszekedhetem velle, hanem 
fel veóm es kewana(m) az en penzemet akit en 
Bokor Casparnak Attam vala [Kv; TJk IV/1. 
319]. 1597 : Ez mostany vegezest az Mezarossok 
fel wéwén az elebi eginehanizori varos vegezesse 
zerint tartozzanak elegedendeo húst fogiatkozasnel-
kewl wagny az keossegh zewksegere [Kv TanJk 
1/1. 300]. 

36. tekintetbe vesz; a lua în consideraţie; in 
Betracht nehmen. 7727 Istenesen vegye fel Nsg-
tok, Kegyelmetek hogy eddig a Gones Familia ad 
minus nyoltzvan esztendőktől fogva extra Domí-
nium hűjűs Domŭs volt, ezért extra Dominiumis 
keresheti jussát ha lészen melyet nem remélhetni 
[Ne; DobLev. 1/129]. 1765 : Melly ezenn Ratiokat 
fel vévén s az mostan producált Inquisitoriát az 
elébbeniekkel egybe vetvén ugy jő ki hogy Imre 
György és Pál Ferkó verték Murvait [Torda; 
TJk V. 260]. 1805 : egybe gyűltünk vala a' Biro-
sag Házhoz, holottis a' magunk Mivelésbeli meg-
szorittását vévén fel a' nevezett czélra nézt funda-
mentumul, kérdésbe jött közöttünk hogy a' há-
rom vagy p(edi)g a’ Négy Ágas vas futatás állyane 
meg? [Torockó; TLev. 9/38]. 

37. elszenved, kiáll; a îndura/răbda; ausstehen, 
vertagen. 1583)1584 : Rwtalmas Zyttkokath Dió-
kért fel nem veottek Volna [Újfalu K ; Ks 42.B. 9]. 
1588 Erdeőthelky marthon . . . Az en fiam joba-
gyat, chyan Janos neweótt Az Atthyawal 
fegyweres kezzel reya menwen . . . halalos sebbel 
illette, kopyawal altal eoklele, holt eleweneól hatta 

mellyet Az potencián kyweól, Az my Jobba-
gyonk karaert es Nyomorwssagaertt negywen fo-
rintért fel nem veótt wolna [Somlyó Sz; WLt]. 
1600 Azért ebbeli fogságát veresiget zaz forintért 
fel nem weötte uolna [UszT 15/53]. 1690 Hazamra 
reszeg Nimetet hozot maga hazatol, ajtómat vag-
dalta ă Nimet, Felesegem, Gyermekem megh iedét 
tölle Féléségém Gyérmekém iédsegít fél ném 
vettém volna pro fl(renis) 50 [Zabola Hsz; HSzjP]. 
1736 u. Uram a szegény Teleki Mihály, úgy bá-
nék velea bizony fel nem vettem volna száz arany-
ért [MetTrCs 463. — *Az udvarába vett nemes 
ifjúval]. 1783 melly Sokat alkalmatlankodtam 
magamnak, de menynyit ortzátlankodtam azon 
Szamosfalvi Vraságnak-is hat aranyakért se vőt-
tem volna fel [Kovácsi K ; Eszt-Mk]. 

Szk î fájdalmát fel nem veszi vminek. 1590 Ez 
mellett verem hwllasitt es testem fajdalmitt, kitt 
25 f l : fel nem wŏttem wolna [UszT]. 1598 : az all 
peres, egi biro ferencz neueo Jobbagiomath uerte 
taglotta ueret hullatta, kinek az fajdalmath 
fel nem uötte uolna huz forinthert [i.h. 13/13]. 
1604 u. ; Gagy Istwan . . . hatalmasul Fegy-

weres kezzel chyakannyal ram tamadot, az 
chyakant az feyembe vagta, az feoldre le Eytet 
veremet ontotta . melynek az faydalmat fel 
ne(m) veottem volna p(ro) f 25 [i.h. 18/15]. 1648 
az el mult vasarnap . . . raia tamatta(na)k . . . 
keuano(m) hogi conuincalodgia(na)k, az faidal-
mat fel nem ueotte(m) volna p(ro) fl. 50 [Kv; 
TJk VIII/4. 311] fel nem vesz valamit holt 
dijáért emberölés váltságáért el nem szenved vmit. 
1590 : ez Al peres . . . Mordal'nak es Arwlonak 
mondott, vgj eset Enneke(m) hallano(m). Azért 
ha te zod, azt Akarom meg ertenj teolled azt Zek 
zinen ha pedig mastol veotted az kiteol weotted 
azt kiwanom hogy eleo alasd, he eleo allatodis ha 
rajtad maradis azt mondom, hogy holt Diiomert 
fel nem weote(m) wolna [UszT]. 1591 Ezeket ez 
en rajtam leot rwt zitkokat fel ne(m) veottem vol-
na holt diómért [i.h.]. 7606 : az Alperessek reám 
tamadanak, ugy minth hatalmassok, uerenek . . . 
azt mondom, hogj az uerest es uerem húllassat fel 
nem uöttem uolna fl. 25. Az zidast penigh ha azt 
kgtek toruenje mutattia holt diómért fel nem uöt-
tem uolna [i.h. 20/143] * plágát ~ botütést el-
szenved. 1651 : Vyhelly Marci Miuel hogy ollyan 
vakmereosegre uetette magat, es az Cehnek jnte-
seuel nem gondolt Jnas leuen, addegh fel nem sza-
badittiak hanem ha jo akarattyabol az drot vono 
szekre le fekszik, es ott egy nehany plagat veszen 
fel, auagy hogy az Cehnek fel Gira Ezusteot ad, 
de eo inkab annúala annak, hogy eo inkab az fel 
Gira Ezústeot adgya be az Cehnek, hogy sem mint 
eo plagat vegien fel [Kv; öCJk]. 

38. felépít, meggyógyít; a vindeca; heilen. 
1725 Lakatos Ersébeth Asz(sz)onyt találtuk 
nagy erőtelenségben . . . azon 23 forint adosságat 
. . . recognoscála mi előttünk . . . , s obligála ma-
gat arra, hogy minél hamaréb meg igyekezik fi-
zetni csak az I(ste)n sullyos betegségiből vegye fel 
[DobLev. 1/120]. 

39. ~ i magát erőre kap ; a prinde putere; auf/zu 
Kräften kommen. 1734 : eddigis be sem kűltem 
volna a Gyermeket, de hogj egj kicsidég meg for-
dultam volt fel vettem magamot ismét a nyavalya-
ban estem [Meggyesfva MT; Ks 99 Árva Bálintith 
Susanna lev.]. 

40. ~ i a munkát a. vállalj a/veszi (magának) a 
fáradságot; a-şi lua osteanala; annehtnen/sich 
die Mühe nehmen. 1571 Mostanys arra keryk eo 
K. Biro vramat varoswl hogy eo kege vegie fely 
az Munkát Es . . . keresse megh eo Nagat Es 
. . . keoneregyen Ez Mostany kewant Summanak 
leh zallitassa feleol [Kv; TanJk V/3. 40b]. 1573 : 
Ertyk aztis hogi az feiedelem Biro vram altal Ez 
ely mwlt Napokban az c(on)pulsoria dolgaban 
Reszerent valo kegelmesseget Mwtatta Azért 
Teccyk varoswl keryk (így!) azon Biro vramat 
kyral birot hogy eo kegelmek vegek fely az Mwnkat 
mégis [Kv; TanJk V/3. 87b]. - b. elvállalja a 
munkát; a accepta lucrarea; die Arbeit annehmen. 
1585 Az elmúlt 1584 Eztendeoben, Biro Vram es 
az Tanach kert wala mixket Barath Petert es 
Boncziday Gergelt az itfen walo hatosso haznak 
megh wytassara . . . eo kgk wyanon emlekeztet-
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nelc rea hogy az tawaly igirettunk zerent ezt a mun-
kát weńnúk fel [Kv; Szám. 3/XIV. 29]. 

41. átv magára vesz/von ; a atrage asupra sa; auf 
sich nehmen. 7573 Apalin azzony nehay Alcz 
Matiasne Azt vallia hogy tawaly volt Nala zallason 
Zeoch onofrius fia kenallia volt eotet egi zwbichawal 
hogi meg vegie, Eo ne(m) veotte azt Monta hogi 
Nem akaria attya annya haragiat fely venny erte 
[Kv; TJk III/3. 183]. 1583: Marg(i)ta Bereczk 
Mathene vallia, mind hazamhoz mind pithwaromba 
be Ieot az Deák Adam Diznaia elegzer, mind hol-
wal Reggel de Nem bantottam mert oly hitwan 
volt mind az Dezka gywleóseeget (!) sem Akartam 
érette fel venny [Kv; TJk IV/1. 121]. 

42. szokásba vesz; a lua obiceiul, a se obişnui; 
die Gewohnheit annehmen. 1722 már aszt vet-
te (m) fel, estve, csak két három kalán levest 
esze(m), igj jol nyugszo(m), semmi alteratiom 
nincse(n) [KJ. Rétyi Péter lev.]. 

Szk: a kardviselést ~í. 1759 az törökkel való 
hadakozás alatt annyira felvettük vala a kard s 
tarsoly viselést, hogy ritka ifjúember járt a nélkül 
[RettE 90] a tarsolyviselést —• a kardvi-
-sclést ~ i vmilyen módit vesz fel vmilyen diva-
tot kezd. 1659 Az úriasszonyok6 különbözőképpen 
jártak a nemesasszonyoktól Bóbitát is tésznek 
elől a homlokoknak tetejére . . . Ezt sem láttam 
egy becsületes nemesasszonytól is. Megmondám 
egyszer a főispánnénak, Gr. Teleki Pálné Haller 
Borbára asszonynak: „Ne féljen nagyságtok, mert 
ezt az módit nem veszik fel nagyságtoktól a nemes-
asszonyok" [i.h. 91. — aÉrtsd: a főrangú nők] 
vmilyen módot vesz fel vmilyen módit/szokást kezd. 
1758 : A Dezma iránt ennek előtte Eleink e-
zen Felső Füldi Possessor Urak Mlgos Praedeces-
soraival vgy edgyeztenek volt meg hogy az hellyett 
Tretyina nevezetű pénzbeli Adot adunk . . most 
ollyan modot vettek fel, hogy az egész itten 
lévő Jobbágyság csak egy jo rűdeg Sertést ád 
[F.füld K ; BfN dobozolt anyag]. 

43. kb. nyomon elindul; a porni pe urmele cuiva; 
auf der Spur verfolgen/gehen. 7747 maga Íratásá-
ból stal azis, hogj nem ezen sedria(na)k Jurisdic-
tioja alatt való hellyrŏl hane(m) másunnan fogták 
el Jket, . . è loco delicti vŏtték fel, és vgj űzték 
[Torda; TJk III . 163]. 1806 : hallottam, hogy va-
lami kutyák a' Korodi szegeletből a’ Gyepűn be-
lül valami Sertéseket fel vettenek, és azokat hajtot-
ták [Dés; DLt 82]. 

Szk : ~ i a vhol indult tüzet a keletkezett tűz fész-
kétől el indul a tűz nyomán. 1762 A fel vévén az 
J ő Klme által meg gyújtott bokorban indult 
tűzet, ă bokortol fogva nyomozták continuativě 
minden meg szakadás nélkült az hegyen által a' 
mint a' Fatensek harapózni szemekkel látták . 
és recognoscalták, hogy azon bokorbol indult tűz 
nyoma volna continualva . . . azon harap égés(ne)k 
nyoma s perselése lett légyen [Torda; TJk V. 
103]. 

44. a nyomot a. kb. elindul a nyomon; a 
porni pe urmele cuiva; auf der Spur verfolgen. 
1741 : ad djem l l m u m Mensis Maji viradolag 
éjtezaka minémû bárány lopás, és abból követ-

kezett Gyilkosság tőrtént légyen Soinkúton*, és 
határán nyilvánságos, mely gyilkosnak útáb(an) 
igazodván, a nyomot, t.i. fel vévén nyomoztak 
[Dés; Jk 554b. — aA várossal tőszomszédos tele-
pülés]. 1761 Tudgya é a ' Tanú hogy azon Malma 
eŏ kglmének . . fel gyujtatot és el égetetett Minek 
okáért . . . Az Exponens eŏ kglme . . . kiis vitette 
oda a’ Falut MKőblőst, kiis menvén ott maga nyo-
mot kereset, keresvén fel vett és A' Poklostelki 
határ szélig kővetteis [M.kŏblös SzD; RLt]. 
1787 : Georgius Kalotsai Miles Infanterist Annor. 
64 fatetur . . mikor osztán reggel a nyomot fel 
vettük ( minthogy azon Lövés előtt porka ho 
esett volt:) egyenessen követtük a Nobilis László 
Uram . . . eő kegyelme jószágára [Cófva Hsz; 
HSzjP]. — b. nyomot átvesz; a ridica urma; 
die Spur aufnehmen. 1632 lekenczej polgár mol-
nár pal monda meg kerdem biro uramat ha 
fel vegiuk a niomot a vagy nem [Szászlekence BN; 
Told. 1]. 1647 Eskudgiek megh az Nadasi kenez 
heted magaval, hogi eŏk niomot fel nem vottek ott 
[Hétbükk MT; Bál. 51]. 1650 Az Almasiak 
kenalak az Dániel János Ur(am) ki küldött Em-
beret, vargiasi Kadar Js tuant . . . hogy az nyomot 
neki hűt szerent az orszagh toruenie szerent fel 
adgiak, de az az Ember hűt nelkűl megh hiue 
az Almasiakot felis veue az nyomat Kadar Istuan 
tŏllŏk [Száldobos U; UszT 39a]. 1668 nyomotis 
adigh hozván az Láposiak, az pataknál vöttük 
fel töllök [Hagymáslápos Szt ; JHbK XIII/18]. 
7689 Mi edgy ne hányszor vivén, el veszett mar-
hák(na)k nyomát az Hidegh kuti határra, láttam 
magamis, hogy Hidegh kutiak az Fejervármegyei 
Bogáti Patakigh vitték el az nyomát, ott adták 
fel az Bogátiak(na)k, ott vették azokis fel [Kucsu-
láta F ; Ks 67. 46, 21]. 1715 : Tudjaé a Tanú . . . 
Hogj . . . az emiitett Fel Gjogjiaka a njomot 
fel vették, vagy fizették volna, ugj azon határon 
találtatott njuzatt Marhát, vagj meg őlt Ember 
Diját fizették volna ? [WH. vk — aFelgyógy 
(AF) lakosai]. 1724: Hát mikor ezen két Falu 
nyomot Szokott adni egy más(na)k hol Szokták 
az Csŏményiek fel venni vagy adni a nyomot 
[BSz; Ks 17. LXXXIV. 49]. 

A régiségbeli szokásjog szerint ha valamely település határán 
belül idegen embert marhakár ért, és a nyomok a tőszomszédos 
település határába vezettek át, a nyomot a tőszomszédos falu 
lakosainak át kellett adni, és azt amazoknak át kellett venniök. 
Ha a nyom a határon belül maradt, és így nem tudták a tőszom-
szédos falunak átadni, a kár megtérítésének kötelezettsége 
rajtuk maradt [A nyomkövetésről 1. AC Pars V. Ed. XXXVII]. 

45. lába nyomából sárt vesz fel lábnyomát fel-
szedi (lábnyom-felszedéssel babonáskodik) ; a ri-
dica urma de picior a cuiva (a se ocupa cu vră-
jitoria de a ridica urma piciorului cuiva) ; die 
Spuren aufnehmen/heben (mit der Aufhebung 
der Fußspur Zauberei treiben). 1729: Onya 
Nóvák két kosár Meheit ell lopták . . . haza fele 
jőttíben az Iuon Novak Felesegé Stánke az nyo-
mábola Sárt vett volna fel s azt mandatta az utan 
hogy valaki az ö Meheit ell lopta meg kell annak 
halni, az után hogy meg betegedet Dobrota osztán 
vgy mondatta az Nóvák Felesége hogy nem más 
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lopta ell az Méheit hanem tsak Dobrota azt is 
hal lat tam hogy az Falubeli emberek mondatták 
Nováknénak hogy ha ollyan őrdegi Mesterségei 
tud Járn i ne éllyen s őllyen meg azzal senkit is 
hanem igassággal keresse kárát [F.árpás F ; TK1 
BB. XIII/15. - *Ti. a tolvajéból]. * lába nyo-
mát 'ua'. 1584: Keotelwereo Lukach felesege 
vallia. Monda eg olahne el vesztettek ez ze-
geny azzont, Az laba Niomat veottek ennek fel 
[Kv; T J k IV/1. 218]. 

A lábnyom-felszedéssel való babonáskodásra 1. MNr* VI, 
310—1 és Ethn. Mut., valamint felszedés 3. al. jegyzetet. 

46. ~ i a tollat tollat ragad; a puné mîna pe 
condei; die Feder ergreifen. 1854 : szeretett nőm 
meleg óhajtására fölvevém a tollat, hogy éltem 
rögös terén gyűjtöt t tapasztalataimat s a körül-
tem fölmerült eseményeket lejegyezzem [ŰjfE 
5]. 

47. kb. kiindul; a porni/începe; ausgehen, den 
Ausgang habén. 1756: A Háznak felső része, 
a két oldalaibol fel vévén 8. Czikkelekkel, vágjon 
jo Bojt ha j tás alat [Branyicska H ; J H b LXX/2. 
1 9 - 2 0 ] . 

48. ~í a viz a. elposványosít/vizenyősít; a 
face mlăştinos; versumpfen lassen. 1740 a víz 
a Ngod Udvarát fél vetté a Csúrben forrás kezdő-
dőt [Noszoly SzD; Ap. Bak András Apor Péter-
néhez]. 1768 : Ezen föld közép jóságú akkor a’ 
mikor a’ Viz fel nem vészi [Ikland MT; Berz. 2. 
40/62]. 1789 : az utak meg bomlot alkalmatlan 
állapotba(n) vadnak, a ' Sántzok be tölték s a ' 
miat t , az utakot a viz fel vette [UszLt XI I I . 97]. 
— b. kb. felemeli/kapja a víz; apa ridică; vom 
Wasser erhoben werden. 1652 : Az szugoja semire 
sem jo. Az deszka alat el annira el mosta az Viz 
Ha Aärviz lenne fel venne az szugot az uiz [M.-
zsuk K ; GyU 142]. 1812 : Kotsárdnál az Maroson 
valo által jövetel veszedelmes volt két szélin az 
viz nagyon felvette az jeget [Marosújvár A F ; Ks 
89]. — c. kb. felveti/holt vízbe ju t ta t ja a víz; 
apa inundă/acoperă; a face să ajungă în apă 
stătătoare/stagnantă; überschwemmen/vom Was-
ser ins Faulwasser gelangen lassen. 1702 az hólt 
viz egeszszen az Felső Viz kérék alá jű az hamar 
tőig, most penig kicsin az viz ha penig az Viz 
meg arad tellyesseggel feli veszi, ugy annyira ( az 
melly mostis meg Vagyon : ) hogy az hun az 
előtt Rev volt, fel töltötte iszappal melly mià 
az R e t t tellyesseggel el bomlott [Wass. Komáromi 
Péter kv-i malommester nyil.]. 1770 miolta 
utrizált Királyfalvy malmot tsinálták, az után 
az alsó kerekit a Viz fel vette [Sövényfva KK ; 
J H b LXVII/110]. — d. vmit elönt a víz ; a inunda; 
überschwemmen/strömen. 1762: a Maros Vize 

. . 30 Kalongja gabonájat rontotta el az enyimet 
17tet s másokét felesen, ezen kivül pedig falunkot 
fel veszi a Viz s kerti veteményeinket őszve rontya 
[Udvarfva MT; Ks 67. 48. 31]. 

49. fe lgyűj t ; a aduna; sammeln, anhäufen. 
1711 : a széna csenálásnak ideiébé a mi hitván-
ság f ű volt abban le kaszáltattam vala egy kévés-
set. az Űdő fel álvan . . . , az aratás közbe le 

kaszaitattván az többit, azt mind azonáltal fel 
véttűk, csak hogy egybé nem rakhattak 
[Vacsárcsi Cs; BCs]. 

50. ~ milyen dolgot felemleget vmi t ; a amin ti/ 
pomeni; erwähnen | szemére vet vmi t ; a reproşa 
(cuiva ceva); vorwerfen. 1650 Ertem mit p(ro)-
ponallianak az Actorok, hogi aszt mondtam volna 
hogi az en disznómat megh üttek, es megh öttek 
volna, Arról protestatiot tartok fen, aszt 
mondo(m) hogi ennek előtte azon dolgot masok(is) 
fel vőttek megh mondtak az Actoroknak aszt 
megh nem periette bane(m) alatta űlt Azért ke-
resse azt legh elsőb(en), Annak utanna enis vá-
laszt teszek [UszT 41]. 

O Szk: ~í a bárdot a mészáros mesterségét újra 
folytatja. 7599 A mely mezaros mesterek . 
bardokat le teottek volt, es az mezarlasnak beket 
hat tanak volt es mostan vyonnagh magoktol 
fel veottek, hogy affele mezarosoknek (!) eo kgme 
biro vram singilatim eotwen forintara ( ! ) z a l a g a t 
hozassa varos zamara es myweket fel tiltassa 
[Kv; TanJk 1/1. 347] * ~í a békességet megbé-
kül. 1573 : Annak vtanna Adamot is Nagy sok 
Beo Bezedekkel meg Engezteltek volt haragyarol 

az Bekesseget vgy vezy fel vgy engedy meg 
az pert Vince, Adam, hogy Eggyk se Nyulion 
towab az Másiknál, hanem Mindenik az Anniatol 
erchyen es onnat fwgiŏnn [Kv; T J k III/3. 198] 
Hr a fegyvert kb. a (határőr)katonaság sorába 
áll. 1765 Fogaras földén Sinkán feles boérok 
lakván, és mivel ezek, mint unitusok a f e g y v e r t 
fel nem akarták venni, házokból és jószágokból 
exturbáltatván, vonták volt magokat a határnak 
felső részére az erdő aljára [HalmNIr. 231] I 
micsoda dolog az, liogy a szegény ember erővel, 
vagy vagyon kedve, vagy nincs, a fegyvert fel-
vegye, amellett lova legyen magának, a fegyver-
nek, szerszámnak, mondumak az árát megadja, 
portiót adjon, gazdálkodjék is, mert csak akkor 
fizetnek, mikor szolgálatban vagyon [RettE 191—2] 

a szabadságot '}' 1621 : az kik alkalmato-
soknak talal tatnak az Szabados Darabantsaghra, 
negyvenigh vonás Igazito vraim consignallianak, 
es valazzanak olliakat, az kik Szabad akarattiok 
szerint fel veszik az Szabadsagot es az kiknek 
residentiaiok es Chalagok* leszen itt az varos 
hataran [Kv; T a n J k I I / l . 308. - aOlv.: Család-
jok]. 7653 : ez leuelŭnk mutató Attiank fia Marko 
Istuán, szabad akarattiabol, az szabadsagot fel 
veven magát hŭ t t e l keotelezte, hogi minde(n) 
szukseghnek ide jen valamikor mwa, es utannunk 
keouetkezendeo tiztviselŏk poronczolliuk, maga 
fegivereuel, puskaiaual, szabliaiaual, es egieb io 
kezŭlettel eleo all, es az minemw Instructiot elei-
b(en) adunk, ahoz tart ia magát es oda megie(n), 
akar mi hadi expeditio es egieb szűkség ide jen, 
az hova mondgiak [Kv RDL I. 140. — aA fő-
bíró, királybíró és az esküdtek] * ~í vki/vkik 
productumait számba veszi a peres felek bemuta-
tott bizonyító iratait . 1780 Deliberatum. Felvé-
vén mind a kè t félnek productumait: tudta a 
pásztor azon szoros utcát és sárt, minthogy maga 
haj tot ta azon veszedelmes helyre, tartozik mind a 
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kettőt megfizetni, mint számadó pásztor. Itflte-
tet t [Taploca Cs; RSzF 214] * gátat ~ gátat 
megemel. 7688 az malom alol Csapo az gáttyát 
annyra felvette jmmár, hogy az malom fellyewl 
Csapo [HSzj alól-csapó-malom al.] homagiu-
mát ~ i vkitől hűségesküt vesz be. 7659 Ha azért 
Kegyelmetek oly contumax embereket talál, kik 
ennek előtte ez hazának annak veszedelmével mago-
kat opponálták és még most is két felé sántikál-
nak, ha az olyak akarnák is homagiumokat praes-
talni Kegyelmetek fel ne vegye [EOE XII, 232—3 
gub.] jobban veszi fel a dolgot vki kb. jobban 
fogta fel/intézte a dolgot vki. 7777 ; Jobban vette 
fel a dolgot Maximilianus bavariai herceg, mert ő 
meg hagyta a népet gazdagodni . . . mondja: 
Nem gyűjtöm én rakásra s nem tartom arestom-
ban, jobb azzal éljen az adózó nép s keressen hozzá 
többet többet [RettE 2 5 4 - 5 ] kész hitével fel-
venni kész esküvel bizonyítani. 7569 : Vid deák kez 
hwtiuel fel veny hogy meg atta, az hwtnek penig 
helie nynchien, mert az első p(ro)cesusba nem 
forgata az hwtoth [Kv; TJk III/1. 255] mate-
riául ~ beszéde tárgyául választ. 1772: Orátor 
volt Szathmári Mihály uram* a kolozsvári theolo-
giae professor. Materiája volt a verbuálás, amint 
most szokták hívni a katonaszedést, melyet a-
zért vett fel materiául, hogy a megholt úr is katona 
volt [RettE 280. - »Gr. Bethlen Ádám generá-
lis temetésén] -X- nevét nevét kapja. 7606 
Az Borjú kert pedig chak igy veúé fel a borin kert 
neúet hogy az Varhoz foglaltak vala s boriut tar-
tanak be(n)ne [Betlenfva U; EHA] rámából 
~ romokból felépít. 1715 ; Néhai Kemény János 
Urunk buzgó Özvegye Méltóságos Teleki Anna 
Aszszony Istenes igyekezetiből kívánván a’ rui-
nából fel-venni mind a ' Templomot itt Apa Nagy-
faluban, mind a ' Parochialis Házat megépíttette 
[SzJk 76]. 1738: gyekeiUdvarházot. .tugyak asztis 
micsoda ruinábul vettem fel, . . . meny kölcséggel 
epitettem [Ks 14. XLII Ia Kornis István végr.] 
szivére 1776: méltóztassanak illy nagy mél-
tatlanul lett meg kénoztátásomat, s feleségem meg 
verettetesetis, Atyai kŏnyŏrűlŏ szivekre fel venni 
•és oknélkül lett szenvedésünkért gratiose Conso-
lálni [BK. Mokár István molnár foly.] tör-
vényével ~ kb. törvény előtt bizonyít. 1584 
mikor el ment Bjro Gaspar, fenyes nappal ment el, 
azt megh Bizonytom S terwenyemmelis fel wezem 
liogy az kettey fenyes nappal ment el [Bonchida 
K ; Ks 42 B. 21] ûrvacsorát ~ úrvacsorát vesz. 
1783: egyszer Ur Vatsoráját osztván, a' Baro Ur 
azt kérdette az Aszszony ő Nsgától, fel vészié ŏ 
Nsga az Ur Vatsoráját, azt felelte volna az Asz-
szony ŏ Nga, fel veszi igenis, de fel nem vette, hanem 
ki jött a' Templombúi [Perecsen Sz; IB „Elisa-
betha Kassai cons. nob. Georgii Sombori" (25) 
Vall.] utát ~ i kb. útnak indul, nyakába veszi 
az utat. 1678 Vŏ t tem fel somlyai utamat* felese-
gestŏl, gyermekestől. Kolozsvárig a’ szekeresnek 
fizettem flo. 4./. 90 [PatN 14a. - aRadnótról 
(KK) Somlyóra (Sz)] * vkitõl vmilyen szót fel 
nem vesz. 1765 a főispán . . . ilyenképpen szólítja 
meg Medvét: „Hallja kegyelmed Medve uram! 

felverekedik 

Respect, mert kegyelmedtói az efféle szót fel nem 
veszem etc." [RettE 191] zsilipet ~ megemel. 
1743: elég jo haszon vévŏ Malom volt . . . eŏ 
Natsga Malma jol lehet a’ Silíbjét is fel vették 
mind azon által többet áll vesztég hogj sem forogna 
és a’ mikor forog is mint ha alunnék ugj fordul 
edgjet edgjet [Ádámos K K ; JHbK XXVIII/9] * 
zsinórmértékül ~ mércének tekint. 1801: Mi alább 
subscribáltak, mindnyájjan M.N. Sombori birtoko-
sok, vagy azok (na) k meg bízott személlyessei . . . 
Minek utánna . . . sínor mértékűi fel vettük volna, 
mindenek felett Ns Kolos-varmegye Generális 
törvényes-székének . . . a M.N. Sombori Terrénum-
nak, fel-oszthatásárol hozott ítéletét . . . , ez követ-
kezendő s meg másolhatatlan édgyezésre léptünk 
[M.zsombor K ; Somb. I], 

Ha. 1573: veotte fel [Kv; TJk III/3. 210a]. 
1579: fel veótte [Kv; TanJk V/3. 199b]. 1584: 
fel veottek [Dés; DLt 213] | veón fel [Kv; TJk 
IV/1. 211]. 1592: felis veottem [PerecsenSz; 
WLt]. 1593: wott wolt fel | wón fel [Dés; DLt 
237]. 1597 veotth . . . fel [Kozárvár/Néma SzD ; 
SLt BC. 6]. 1598 : felys veon [A.jára TA; Berz. 
7. LXV/7] j Veott voltt fel [Kv; Szám. 7/XVI. 
96] | tartozzék . . . fel veonnie [M.köblös SzD; 
SLt 29. Y. 9]. 1599 : veotte . . . fel [Kv; TJk 
VI/1. 301]. 1600 en veottem fel [Kv; i.h. 404a]. 
1604: veottenek fel [Kv; TanJk 1/1.469] | fel 
nem veottek [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1611 : 
felvŏtte volt [Várdótfva Cs; LLt Fasc. 155]. 
1613 : fel veot [Kv; RDL I. 92]. 1614 : nem uótte 
fel [Nyárádtő MT; UBeth. 2]. 1619 fel veŏn 
[Abrudbánya; Törzs]. 1624 : ueön fel [Miliályfva 
NK; JHb XXIII/6]. 7629 ; segjtet . . . fel uen-
nünk [Mv; MvLt 290. 175b]. 1638: feli vészem 
[Beszt.; Ks 90]. 1641: fel nem ueöttek [Sárvár 
SzD; Ks 1. D]. 1643: fel veon [Déva; J H b 53/k]. 
1651 : veőt fel [Lompért K ; Wass]. 1654: uŏt uolt 
fel [Dés; Hr 2/15]. 1656 : fel nem votte [Légen 
K ; Borb. I.]. 1658: föl vet [Ne; Incz. II. 8a]. 
1659 felis uŏttem [Kv; Ks]. 1663 : tartozzanak 
fŏl venj [Tompaháza A F ; RLt]. 1676 : fel ne(m) 
vötte [Varsolc Sz; Ks 90]. 1684: Vöttűnk fel 
[SzJk 197]. 1735: fel vészik [H; TK1]. 1746: 
Vettem volt fel kölesen [Mv; Told. 17/3]. 1762 
fel vötte [Méra K ; Aggm]. 1780: fel vettenek 
[Torockó; TLev. 15/5]. 1785 : vett voltt fel [Ks 
Gr. Kornis Zsigmond kezével]. 1822: vettem volt 
fel [Hadrév TA; KCsl]. 1834 : fel-vevék [Bözöd 
U ; Borb. II]. 1837 : fel vészem [M.köblös SzD ; 
Bet. 3]. 

felvet 1. feldob/hajít; a arunca în sus; hina-
ufwerfen. 1738 : (A pestis-gyanús halott) 
köntösit mèg akor mingyárt az hàz híjára 
fel vetettek, nemis jár senki oda [Gyeke 
K ; Ks 99 Kornis Antal lev.]. 1776 : a z ... 
Erdőbe bé menvén mind az ketten egy egy kőté-
secske Sütni való aszszu ágbogát ki hozván a há-
tainkan, fel vetettük a szekérre [A.kápolna KK ; 
BK. Dikuj Pável (24) jb vall.]. 

2 (a víz felszínére) ve t ; a scoate (la suprafaţa 
apei) ; (auf die Wasseroberfläche (her)aufwerfen. 
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1778 A szegény Prágai azért ment volt a hi-
dasra, hogy az embereket ne hagyja, beléveszett 
a nyavalyás. Amint a víz* a malom gátjára csapta 
volt, egy sövényt megfogván sokáig ot t volt, de a 
víz szüntelen nővén le csapta, aztán ismét felve-
tette, amidőn süvegét levette fejéről [RettE 223. 
— *A megáradt Szamos]. 

3. kivet ; a arunca afară ; (hin)auswerfen. 7808 
ezen Tőrőkbuza földet egy régi gyepes él vagy-
-is Borozda határozta meg . . a fellyebb meg-
mondott régi gyepes él Borozdáig miveltük, s még 
mikor Szántottuk, az iterált gyepes él borozda 
nagy lévén, s arra az Eke Taliga réá hágván az 
Ekét a Földből fel-vetette [Felőr SzD; Bet. 6 
Joannes Junior Süket (44) col. vall.]. 

4. felhajt; a sufleca/răsfrînge; aufschlagen. 1593 
az latrot . . . az felesegemel kapta(m) eggiwt, az 
leginis i t t kwn keote fel gatiaiat, az felesegemis az 
ladan fekszik vala, es inge zokniaia fel vetve vala 
[Kv ; T J k V/l . 370]. 1599: Keomywes Antal 
va l j a : zidalmazza vala Korchyolias Istwan 
az feleseget kurwanak mondwan Amy az vét-
kén valo kapasokat nezy arról azt vallya, hogy 
zynten a laba keoze terdeplet volt, az azzony leplet 
az legeny eleot fel vetwen vgy tapaztalta Korchyo-
lias Istwan, aminth neky bezellette [Kv; T J k 
VI/1. 371]. 

5. kb. (erőszakosan) felfektet; a culca cu de-a 
sila; (gewaltsam) hinauflegen. 1613 Czereny Cas-
par Vram . Osvat Annát erővel be vona az hazba 

megh birvan az Azzont es az agyban fel vetven, 
az aytot be szegezven, ugian az eő akarattia tellie-
sedek mindenb(en) [Görgénysztimre MT; KJ] , 
1694 Balog Mihály . . . biztatv(an) a lator szol-
galot azt mondv(an) Ne fellj Mert ha az Feleseg 
haza jó is, szeme lattara is fel vetlek az ágybán 
etc. [SzJk 286]. 1723 Marosan Gligor Mariát 
az agyban félvetétté maga melléjé fékütt ot jol 
nyaggatta, markászta s jádzott vele de' semmi 
bizonyost nem láttam [Szásznyíres SzD; Ks 
27/XVI], 

8. (lakatót/reteszt) feltesz; a puné (un lacăt, 
un zăvor) ; (Schloß, Riegel) aufmontieren/setzen. 
1572 Az liaz aytayara fely vethue volt az Retez | 
Zekel Margit azt vallia Monda hogi lm 
ala Megek En Anyámhoz, addeg te legy I t 
lm fely vetem az lakatot [Kv; T J k III/3. 5 , 7 - 8 ] . 
1600 : Chybere Gergely . . . vallya: az Aytora Az 
re tez t fel vetettek vala azt le veteok* mint hogy 
Thott András ereossen kiált vala oda be [Kv; 
T J k VI/1. 436. aA veteonk alak n-je kihúzva]. 
1633 mit keresz te annok az kamoraba(n), eő 
arra azt mo(n)dotta semmit ne(m) vram, im cziak 
az retezt vetetem feli [Mv; MvLt 290. 127a]. 1743 
az pi tvar ajtóra lakatot vetettem, és midőn 
meg jö t tem volna az Lakatot minden defectus 
nèlkŭlt fel vetve tanáltam [Kövesd N K ; Ap. 
Sükösd István vall.]. 

7. vkire ~í « reteszt ?vkire ráreteszeli/zárja az 
a j t ó t ; a zăvorî uşa ; jm die Tür verriegeln, ein-
sperren. 1570 : Cathalin Jakab Takachne, Margit 
Syweges Gergelyne . . . vallyak, hogi Bwzerne 
azt Monta hogy myert hat az en fyamra mostis az 

Retezth fely vetette volt, Eok arra azt Montak 
talam felthebe mywelte ha mywelte [Kv; TJk 
III/2. 161]. 

8. felállít; a aşeza/pune ; aufstellen. 1605 : Amely 
vraink az zokot hatar kyweol kwllyeb vetettek fel 
seowenyeket, tehát affeleknek minden ok vetetlen 
seowenyeket vagattassak le [Kv; TanJk 1/1. 518]. 

9. fundamentumot ~ alapot lerak/megvet; a 
puné temelia/fundamentul; (Grund) legen. 1592: 
Keomiűes Leorincz . . . vallia mikor Veres Ja-
kab az eppitest el kezte volna es az f u n d a m e n t o m o t 
fel kezte volna vetni, Nagi Janos megh e l l e n z e 
Veres Jakabot rolla [Kv; T J k V/l . 195]. 

10. megemel; a ridica; hoch/aufheben. 1647 
ugj vetetek fel az gatiokot k j mian az en molnoni 
az holt vizben iar [HSzj malomgát al.]. 1649 
ha fel vetnék a Gáttyát gondviselés lenne reaja jo 
esesi vòlna, s jó lenne a malom [Kv; BLt] 1749 
az K(orod) Sz : Mártoni Malomnak Gáttya ugy fel 
van vetve, s kötve liogy az miatt . . nem Nyomul-
hat ki az Kŭkűl lö Vize [Zágor KK; Ks 15. LXXVIL 
4]. 

11. (fonalat vetőkaróra) felteker; a urzi tortul/ 
firele pe urzitoare; (Faden auf den Schärrahmen) 
sçh ären/zetteln. 1836 I t t a többi Kender fanalak-
rol el halgatok addig, mig az fen irtakott ki válla-
gattya és fel veti [IB gr Bethlen Samuelné takács-
nak szóló ut.]. 

12. (felvetett fonalat szövőszékre) felfeszít/húz; 
a înfăşura/întinde (urzeala pe războiul de ţesut); 
(gezettelten Faden auf den Webstuhl) aufspaanen/ 
ziehen. 1798 ezen szegény Léány Száfta Bo logo i 
nevezetű Vasziliaual be volt a Házba, Szamoila 
Mándánénak Szüksége leven ezen Léánynak Segitt-
segére ( : valami Babot* akarván osztovátára fel 
vetni:) el ment hogy ha Száfta Bologoit meg lát-
hat ja magához hivja [A.árpás F ; TL. Mária 
conjunx prov. Michaellis Gosztáje (45) vall. — Olv.: 
Babót]. 

13. felcsavar/göngyölít; a înfăşura ; aufwickeln. 
1678 : Az Lengyel takács meg mirigyesedvén .... 
kiadott fonal vala Len szősz fonal Libr. 86 
mellyet most meg nézetvén az sok hanyodasban 
talaltatott gombolyagban Libr. 39. és fel vetveis 
tiz sing kész szima (!) vászon [UtI]. 

14. kiró/vet; a impune, a puné (dări, biruri) ; 
auflegen/werfen. 1577 : Rendeltek eo kegmek egy 
forint adot Mely adot egez varassul tulaydo(n) 
chyak ez hatar zwksegere eo kgme byro vram ke-
wansaga zerent wetettek fel [Kv; TanJk V/3» 
145a]. 1589 ne(m) igazan veottetek fel az adott 
az mint rendeltetek volt [Szu; UszT]. 1598 
Amely varosunkbely Attiank fiai my eretteonk 
mostan az hadban bochyatattanak . amely a d o t t 
az olta fel vetettenek, amiolta oda faradnak, az 
olta fogwa fel vetetet Adayok legyen haladasban, 
es az ado zedeo vraim azoknak hazok nepet ne 
kenzergessek [ K v ; TanJk 1/1. 323]. 1613 ã- Miúel 
hogy az mostani Taborúnk szüksegere az eles fe-
lette igen keuantat ik rendeltük kgtek köziben fö 
éléshaitonak az mi hüuünket Feiervarj Zomborj 
Jánost . . . , hogj az minemű eleseket kegtekre 
fel vett azok (I) . . . minden kesedelem, és halló-
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gatas nélkül meg szerezze, es taborúnkba szol-
gáltassa [Kv; PLPr 63 fej.]. 1630 az Jsten megh 
uerie s meg roncza az ki fel uetete az adot . . 
ugj verje megh soha megh ne irgalmazzon nekj 
[Mv ;•: MvLt 290. 223]. 1643: (A cinterem) u j 
építésnek idején valamit a falu külső oda biro-
dalmas emberekre fel vét ő kegyelmek is részek 
szérént annyit adgyanak [Egerpatak Hsz ; Barabás, 
SzO 378]. 1681 : Mikor ă D(omi)nus Terrestris 
szűkségere rend kivül való élést vetnek fel ( ugi 
mint Lakodalmi, Keresztelesi, temetesi, hadban 
való készülés etc alkalmatossagaval:) mind ă ha-
ro(m) falu tartozik a limitatio szerint való bonumot 
ad(mini)stralni [Vh ; VhU 82]. 1703 az Vármegye 
Tisztei vetették fel az Adot [KSz; Told. 24], 
1728 Városunk el pusztult Gátu Malmának reno-
vatiojára tetczet inkább hozza kivantato ne-
cessariumokra pénzt az egész Városra fel vet-
nünk [Dés; Jk]. 1756 A Biroság Viselés közöt-
tünk fizetéssel jár ugy hogy a ki érdemesebb annak 
Viselésére tanáltatik a Falu kŏzŏnségessen egy 
másra fel vetvén fizet a Bironak flh 12 [Szirb H ; 
J H b LXX/2. 76]. 1802 Mikor a' Birák a' maga 
számát ki potalta (így !), a’ költséget fel vetette, a' 
Portio és költség fel szedése alkalmatosságával el 
költ Bornak az ára mégyen Mfor 15 Pénz 76 [To-
rockó; TLev. 5]. - L. még Ret tE 1 7 8 - 9 ; 
SzékFt 37. 

15. összeszámol; rég, táj megolvas; a număra/ 
socoti; (zusammen)zählen. 1590: Az öwarbely 
Fertalyban Zamlaltatot ez Eztendoben Az Mint 
az Wonnasseokot (!) Fel wettetek Dica zam 292 
1/4 [Kv Szám. 4/XVI. 2]. 1744 : az ide való négy 
Sokadalom Esztendőt által 2000 forintott bé haj t 
Boroknak el adásával égyűt a mennyiben három 
Esztendőtől fogva experialhattam, magamban felis 
vetettem . . az Virág Napi 400 fr. Az Aldozai pe-
dig 500. az Illyés Napi 700 és égy néhány forinto-
kat [Mocs K ; Ks Conscr. ,,Jos. Osváth de Zete-
laka" (31) kántor vall.]. 1808/1809 Pataki István 
Uram a sequestralt szalonnákot . dragábban ad-
ta volt el mint. a hogy a Tordaiaknak el alkutta 
volt, Én is vettem belŏlle 's . . . a’ mint fel vetet-
tük masájában drágábban jött két forintal [UszLt 
ComGub. 1753 a.]. 1838-1835 : Szokotál ( : 
a szokotyi . . . szokoteszk :) meghányja-veti, gon-
dolkozik róla, fölvet és számít [MNyTK 107]. 
L. még Ret tE 384. 

16. kijelöl; a indica; bezeichnen. 1572 Engo-
ínethis wgjmond walkay Myklos wram parancho-
lattal hjwa oda Az hol az hatarth feol wettnek 
[Jákótelke K ; K P „tolway orban" jb vall.]. 

17. kb. (szekérre) át/felrak; a încărca (în car) ; 
(auf den Wagen) (auf)laden. 1590 2 Noúembris 
. . fyzettem Korchiolasnak az Borokat fel vettet-
te (!) f. - d. - [Kv ; Szám. 4/XX. 22 Hooz 
Lőrincz sp reg.]. 1597 Korchiolias Jstúannak at-
tam Mikor vrűnknak az 10 bort hoztak vala hogy 
egy bort mas zekerre fel vetet f — d 8 Ket kws-
<led borokat mas zekerre vetette f — d 8 [Ks ; 
i.h. 7/XII. 30 Filstich Lőrinc sp kezével]. 

18. szóba hoz; a aduce vorba despre ceva; zur 
Sprache bringen. 1829 : Kováts Klárának feleletye : 

Ekor hírelte el s vetete fel a Tiszteletes Urrat a 
Kiss Aszonynyunkkal ártatlanul [Nagyborosnyó 
Hsz; HSzjP]. 

19. felemleget; a aminti/pomeni; erwähnen. 
1639 Hallottam eztis Szekely Istvannetul hogi 
eö is mikor eözue veszet volt Szeöcz Danielneval, 
igen fel vetette volt neki hogj nem vontak eö neki 
ki a hona alol, az kest, s az singit nem akarta az 
hátához vernia [Mv; MvLt 291. 181b. - •Lopás-
sal való gyanúsítás ügyében elhangzott vall.]. 

20. szemére vet ; a reproşa (cuiva ceva) vor-
werfen. 1807 Gáspár Kristóf mindenféle ennek 
utána való kereseteiről lemonda . . oly feltétel-
lel, hogy mint jó testvérek egymással jól éljenek, s 
egymással ne gyűlölközzenek; sem maga Gábor, 
sem a fiai semmit Kristófnak fel ne vessenek, 
hanem mint jó atyafiak egymással éljenek [Szár-
hegy Cs; RSzF 242]. 

21. felbecsül; a evalua/estima; (ab)scliätzen. 
1778 : Rhédei Mihályné reávette ezt az isten-
félő jámbor vrát . . . , hogy Kolozsvárt építsenek 
egy nagy Báál-házat , De nem tetszett az 
Úristennek ez a becstelen vendégeskedésnek neme, 
mert azon éjszaka* egybeontá az egész épületet az 
Istennek haragja, úgy hogy, amint felvetették, az 
egész kár többre ment kilencezer forintnál [RettE 
384. — *Ti. amikor a bordélyházszerűen beren-
dezett intézményt megnyitották volna]. 

22. ~ i magát vki feltűnik ; a apărea, a se ivi; 
erscheinen, zum Vorschein kommen. 1631 Ko-
losvarra buzat vittünk, akkor hazajeöttünk-
be(n) ki eresztettünk vala az szovati reten, egj kis 
erdeö alat, szinte ala megien vala az nap, s latok 
hogi az vŏlgjböl fel uete magat szinte a to melleöl, 
mint egj harmincz ket lovas [Mv ; MvLt 290. 256a]. 

Szk : ~ a tűz felcsap, fellángol/lobban. 1629 : La-
tam hogy fel lobbana az tűz onnat az kemeny feleol 
vete fel magat s altal ment az Nagy Mihali hazara | 
Deák Mathe hazatol tamadot az tűz egykor 
aztan fel veté magát az tűz [Kv; TJk VII/3. 105, 
125]. 1644 Hogy Akkor az Siualkodas león, la-
ta(m) azt hogy az Nagy Miklós hazan az kemeny 
Mellet az Veza feleól vete feól magat az twz de ky 
twzeteòl giult megh en azt Nem tudo(m) [Mv; 
MvLt 291. 432b]. 

O Sz. 1641 : (Az asszonyt) ugyancsak a székely 
legények vonták fel az hiúban úgy találták 
fel Gyurkával az hiúban, s azt az szederjes szok-
nyást úgy találták, hogy még ugyan felvetve az 
cig(á)nyok abrosza s úgy vetették alá az asszonnak 
az szoknyáját s magát is az hiúból [Mv; i.h. 288a 
átírásban!]. 

felveteget összeszámolgat; a număra; nach und 
nach zusammenzählen. 1771 Másuvá, a mint fel 
vetegettük . tőbb Tölgy fa nem ment [Nagy-
muncsel H ; JHb 93. XIX. 6]. 

fe lvéte l i , elvevés; luare ; Wegnahme. 1585 
Foris Caspar vallia, Az Gialaj Ember Syweget ve-
otte vala ell ez holt Iffiw . . . elseobe Az Alperesek 
zolitottak megh es wteógettek, Az Gialaj ember 
sywege fel vetele miat az Iff iath [Kv; TJk IV/1. 
473]. 
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2. át/felvétel; preluare; Übemahme. 1585 Mi-
kor . . . az Vitezló Theke Ferencz es Komjaty 
Mihail; az pénz maradekanak meg adasara es 
feli uetelere Conuent elejbe mennek, akkor keòz-
teċk mas Leuell kellyen Conuent pechiety Alatt 
[M.köblös SzD ; SLt 29. J . 2]. 1598 : Mely valaz 
titelek vtan, harmad nap műlvan . . . el menteonk 
Kozaruarra* . . es mindeniket kwleon kwleon 

az pinznek fel nem viteliert es az zallagos 
iozaghnak megh ne(m) ereztisiert felged eleyben 
Euocalok, az felieol megh irt dologrul okot adnj 
[Dés; SLt BC. 9. *A várossal tőszomszédos 
település]. 1624 : illien Conditiok obserualtassanak, 
az zalogianak depositioiaban, es fel ueteleben mely 
specifice megh uagion irua [Kvh; Borb. I]. 1684 
ketelenjtette(m) Balo Katucza reszerül en kepem-
b(en) Budaj Péter Vr(ama)t biralnj ; Az penznek 
felvetelere [Diód A F ; Incz. V. 27]. 1795 : ha tud-
tam volna, és gondolhattam volna, hogy illyen 
bizonytalanságba ejtem magamat, ő tsém Uramnak 
nem alkalmatlankattam volna azon pénznek fel 
vételivel [Szentbenedek SzD; Ks Szásznyíres I. 
8 gr. Kornis Zsigmond kezével]. 

Szk : hamis kalácsnak ~e nyomravezetésért já-
ró díj (júdáspénz) jogtalan felvevése. 1766 Glis 
Thodor . . . meg vallotta az egész falu hallattára 
hogy eőtőt Petrucz János ingerlette, oktatta, és 
taní tot ta a hamis kalácsnak fel vételire [Grohot 
H ; Ks 40/9 Román Iuon (40) jb vall.] * a nyom 
~e nyomátvétel. 1777 A Lopott Marhák Nyomát 
pedig mikor a Fontinyitza Bátsulujhoz hozták a 
Ködmŏnn ősiek én Nem mehettem ki a Nyom 
fel vételére, s Nem tudom hol adták által [Kon-
kolyfva SzD; J H b K LVIII/28]. 

A nyom átadására, ill. átvételére 1. felvesz 47. b al. a jegyze-
tet. 

3. be vétel/vevés; primire; Einnahme. 1793: 
Lukáts Uram Krájniksága alatt a fel vételkor 
mindég a nagy vékával Szokta . . . a gabonát fel 
méretni . . . , azután midőn Dévára fel küldötte, 
mindig a Kiss vékával mérette ki [Roskány H ; 
Ks 79. XXVI. 8 1/2]. 

4. zálogpénz/kölcsön visszavétel; reluarea ba-
nilor daţi pe amanet/în împrumut; Zurücknalime 
des Pfandgeldes/der Geldanleihe. 7646 az capita-
lis summanak fel ne(m) vetelejert es az Joszagok-
(na)k ki ne(m) boczattasaert Bakó Istua(n) 
altal citala(m) Czeffei Lazlo vramot . . . az breuis 
zerent az Doboka vármegyebeli elseo teoruenyes 
zekre ok adásra [Dob.; RLt 1]. 1697: ns Gombkötő 
Lŏrincz Ur(ama)t Certificallya . . ä Kolosvári 
Ns Tanáts(na)k lég közelebb kővetkező Szeredaj 
Székre (!) és az még ir t Summa(na)k fel nem véte-
léért tudni illik és az Puszta Eoreokseg(ne)k meg 
nem eresztéséért [Kv; KvLt . 1/186]. 1777 In-
kább inclinálván pedig az Exponenes Uram a 600 
forintok(na)k fel vételire mint sem a Jószágnak 
prosecutiojára. Tessék Kigyelmetek(ne)k azon 600. 
m. forintokat az Exponens Uram(na)k ad 
15tum diem meg fizetni [Dés; Borb. I]. 1820 
Űrmősi Maurer András Ötsémnek kiadtam 
légyen költsön . . . Négy ezer Rh forintokat . . . 

Maurer ötsémnek hozzám személyesen te t t atya-
fiságos kérésére mind eddig a' fenn irt s u m m á n a k 
felvételét elhalasztottam [SLt XLI] . 

5. kb. maga mellé vétel; luare lîngă sine; Zu-
sichnahme. 1843 Mondja meg a’ Tanú, hogy ki 
által, mikor, mily körülmények közt, kiknek fel-
vételekkel segytségekkel (!) turbaltatott az Ex-
ponens U r \ azon hely huzamos csendes birtoklá-
sában [Bodola Hsz; BLt 12. *Ti. Béldi Al-
bert]. 

6. felgyűjtés; strîns (al fînului); Heumachen. 
1737 A széna fel vet elit egésszen 8 July v e g e z t í í k 
[Szamosfva K ; Ks 99 Veres János lev.]. 

7. (adósság) be/felhajtás(a) ; strîngere/încasare 
(a datoriei) ; (Schuld) Auftreibung. 1812: Lévén 
adossa Nagy Elek Ur Kolosvári betsűletes 
Polgár és Szőts Mester Ember Bálás István eö 
Kimének . ezenn Adósságnak fel vételére a' 
Brachium is applacidálva lévén, most midőn in 
actu Executioban is volna a Dolog, kére Nagy 
Elek Ur Tkts Rettegi Mihály Urtol Száz Né-
met Forintokat [Palatka K ; RLt O. 2]. 1843 
Szabó János Pekárik Joseff el valami portio pénz-
nek executioval valo fel vételéért ŏszve jöven Sza-
bó János Pekkárikat kegyetlenül meg verte [Dés; 
DLt 586. 12]. 1844 Senkinek ki részegítő italt 
hitelben ád, — illyetén hitel pénze fel vételére, a 
Tiszt Segedelemmel, 's rendelkezéssel ne légyen 
[Usz; UszLt XI . 85/1]. 1876 Gondnok . . . a ka-
mat hátrálékosokat napoztassa meg, s ha igy sem 
gyűl bé a szükséges öszveg, f elhat alm azt atik 
száz osztr. ért. forint felvételére [M.bikal K ; RAk 
329]. 

8. vállalás; acceptare; Verpflichtung. Szk : az 
evikció ~ e a szavatosi kötelezettség vállalása/telje-
sítése. 1598 : Iffiw Boncidai Gergeli wallia 
az Tanach haznal kenalta Veres Balint Palastos 
Istwant az Euictio* felvetelewel de azt mondotta 
hogi semmikeppen fel ne(m) wezy [Kv; T J k V/l . 
198. — *Az evikció fogalmának jogtörténeti értel-
mezésére 1. o t t ] Hr a pinának ~e a büntetéspénz 
vállalása. 1711)1792 : ezen fellyel meg írt pénanak 
fel vételére obligálá magát Etzken Miklós Déák 
Uram akkori Kézdi Király Biro Ur(am) requiral-
tassék, és Háromszék Tagjával meg-vétetődhessék 

abból a’ kiből szintén szeretik Etzken Miklós 
Uraméból [Albis Hsz; BLev. Transs. 26]. 

9. elvállalás; primire; Űbernalnne. 1669/1726 
k. : Ha valaki pedig város közönséges szolgálattyá-
tol magát vonogatná és szolgálni nem akarna, a’ 
választást meg vetvén nem engedelmeskednek 
A' Hadnagyság fel nem vételéért f. 6 bűntetesse-
nek [Dés; J k 2 - 3]. 

10. alkalmazás; angajare; Anstellung. 1792 A 
negy Recepta Religiok(na)k valamint szabados 
fojtatása, ugy az azon lévő alkalmos Személlyek-
nek Hivatalra valo fel vételek [Zilah ; Borb. II]. 

11. megemelés; ridicare; Erhöhung/hebung. 
1772 Ha egészszen ujjannan s fellyebb építtetné eő 
Excellentiaja a ' Malmot, nem lenne holt viz alatta 

találkozik Malom mester ki magára vállalja 
fel vételit, ugj liogj kárt nem tészen [Kük.; J H b 
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LX VI1/252]. 1780 a Nagod Kis Kŭkellŏ 
folyo vizén epittetett Lisztelő Malma felemel-
tetése, és oly magassan mind Gátya(na)k mind 
Malom szerszama(na)k fel vétele [Ádámos K K ; 
J H b XIX/20]. 

12, felduzzasztás ; îndiguire ; Anstauung. 1741 j 
1758 az hidon fellyel a belső martban a főidből ki 
laczo gyűkérre jegyet tettünk, hogy a jegy 
a viznek fel vételével el ne temetodgyĕk, és az 
viz(ne)k szine bé ne nyelye, hanem kinmaradgyan 
a vizből [Abrudbánya; Szer.]. 

13. kiöntés/áradás ; inundaţie; Überschwem-
íming. 1681/1748 A Fövenyes alat vágjon égi 
darab szántó földe, mellyet kászáló rétnek tsinált 
a’ Kűkűllő feli vétele miatt [Balázsfva; EHA]. 

14. a matériának ~e textusfelvétel; citirea 
textului (din Biblie); Textaufnahme. 1636: Az 
pi aedikallo szekben fel allasat* es materianak fel 
vetelet ugy valliab az fel.seo No 1 Testis [Mv; 
MvLt 291. 66b. - » Ti, a szószékbe felmenő pa-
pét. bUtána tollban maradt: mint], 

15, fegyver(nek) ~e a (határőr)katonaság so-
raiba állás; intrare în rîndul soldaţilor (grăniceri) ; 
(Grenzwaclie)Assentierung. 1764 Gyergyóval a 
fegyvert felvétették. Onnat mentek át Csikba . 
gyültenek feles székelyek az hegyek közé oly 
conditioval, hogy mig őfelségének küldött instan-
tiájokra válasz nem jő, addig nem erőltetik a fegy-
Vv r felvételére, lejöttenek és mindnyájan Madéfal-
vába beszállottak | Siskovits* mégsem nyugszik 
szüntelen zaklatja az ország alsó széleit a fegyvernek 
felvételére [RettE 160, 185. - aSiskovits József 
táborszernagy, a határőrség szervezője]. 

felvetendő kirovandó/vetendő; care urmează să 
fie aşezat/(im)pus; was aufzulegen ist. 1739 Dés 
Városára . . melly pénz quantum repartialtatott 

Rh. fl. 130 addig fel ne olvastassék 's ki ne 
adattassék, mig Perceptor atyánkfiai Registrumok 
nem investigaltatnak, és extractus nem producál-
tatik a Restantiakrol, hogj ha azokbol ki-telnék 
ezen felvetendő quantum, a szegénység ne agra-
váltassék [Dés; J k 515b]. 

felvetés I . felrakás ; încărcare ; Aufladen. 1582 : 
Nagy balas wizen 7. lowan ket altalag bort, es egy 
liordo chykot feyedelemnek Tordaig attam f 
1/75 az korchyolyasnak azoknak felweteseteol mas 
zekerreol fiz(et)tem d. 12 [Kv; Szám. 3/V. 34 
Lederer Mihály sp kezével]. 1609 Az borok fel 
veteseteol adtam f — d 25 [Kv; i.h. 126/IV. 
433]. 1765 Edgy gyalog pallótt tart eö kegyelme 
materiaval a Borbándi vizén, melynek midőn va-
lamije romlik, az Borbandiak kövek fel vetésire, s 
fák emelésire mindenkor adhibealtatnak [Borbánd 
A F ; Eszt-Mk Vall. 177]. 

2. megemelés ; ridicare; Erhöhung. 1580 vgyan 
azon vraink lassak megh Az pap molnanal való vy 
gatnak fel uetesset is [Kv; TanJk V/3. 224b]. 
1610 : Ak István deák, Benkeo János, és Nemes 
Balas Nemes Mihály tutora adanak tiztasagot 
Bodo Peterre es Boczkor Thamasra nemw nemw 
malomnak gattianok felwetesiert [Kvh; HSzjP]. 

1749 : nem hallottuk . . . hogy az Malom Gattyá-
nak fel vetése miá Mások(na)k kárai lettek volna 
[Zágor KK, Ks 15. LXXVII. 4]. 1757 : Az gát-
nak fel vetése mián annyira fel dugult a viz, s iszop-
palis meg tőit az árok, hogy . . . a Torja vízinél 
által nem lehet menni [Kvh; HSzjP Gáli István 
(66) pp vall.]. — L. még ſelvettetés al. 

3. kirovás/vetés; aşezare, punere, impunere; 
Auferlegung. 1587 Aky az Ado fel vetese Napiatul 
foghwa eot hétig Adayat be Nem aggyá vagy Nagy 
Rend vagy kisded rend, de fogtatassal is kensze-
richek az eot het vta(n) minden zemelj valogatas 
nelkwl [Kv; i.h. 1/1. 47]. 1632 ; Szeocz Mihali 
es Nierges Thamas vramek az ado fel vetesekor 
mondák Fazakas Miklosnakís egi forint az adod 
[Mv MvLt 290. 105a]. 1692 az Contributio fel 
vetésenek idejen azokra az adot az többivel edgjvt 
fel vetvén, s az mi azo(n) tul kevantatnek ugj vet-
uen fel az kapu szamokra [Szőkefva KK ; Törzs]. 
1702: Ezen fel vetesben esett edgy Szabad eokòrre 
Cur 1/2 Ebben â Nativus Nemes Emberis con-
tribualni tartozik [Szu; UszLt XIII/94]. 1729 az 
következendő felvetéskor portio nem vettetik [Dés ; 
Jk]. 1781 az közelebb elmúlt esztendőbeli falus-
bíró Pirbat Mihály . . . bíróságában a falu ve<te>tte 
volt fel a lovas katona Lőrintz Istvánnak istálójá-
ból ellopott paripájának az árát ; és ezen felvetés 
szerént, amint egyezett a faluval, ki nem telik az 
ára [Árkos Hsz; RSzF 104]. - L. még SzO VI, 
336. 

4. kb. előirányzat; pre vedere, antecalculaţie ; 
Voranschlag. 1659 Az felső várbeli Darabantak-
nak, az fel vetes szerint fizettem fl. 1.] [Bor-
berek AF Wass 8 Perc. 52]. 

felvétet 1. felemeltet/szedet; a dispune să fie 
scos/ridicat; aufheben lassen. 1593 Mikoron az 
kis templomba themettetoek Kaczay Istúant Ba-
thori Boldisár zolgaiat . . . Hogi az bolt keowet fel 
vetettük attunk f - d 3 [Kv ; Szám. 5. 126/XX]. 

2. mgemeltet; a dispune să fie ridicat; erhöhen 
lassen. 1647 ugy vetetek fel az gatiokat kj mian 
az en molnom az holt vizben iar [Kvh; HSzjP]. 

3. átvétet; a dispune să fie preluat; übernehmen 
lassen. 1582 : velem ezt mondata Farkas Mihalynak 
Jo fiam Farkas Mihály en az mynth házasíthatom 
az en leaniomat Annát ved lo Newen es az kit 
latz vetesd fel* [Lécfva Hsz; i.h. *Ti. az örök-
séget]. 

Szk: nyomot 1744 ennek előtte régen egj 
Thoroczkai el veszet lo njomot az akkori Nemes 
V(árme)gje Tisztei fel vétettek velünk, es az Tho-
roczkai embernek nagj kárunkal egj nagj darab 
erdőt kellet adnunk azon njomert, melj njomot miis 
attunk hit szerént heted magunkal Bikalá, onnét 
ők esmét hŭ t szerént eléb atták [T; TLev. 15/1]. 

A nyomfelvételre és -átadásra 1. felvesz 47. b al. a jegyze-
tet. 

4. bevétet; a dispune să fie inclus/introdus ; 
eintragen/führen lassen. 1808 Ezen osztály és 
Nyilazás alkalmatosságával a ' Praetendensek ma-
gok költségeiket írásba tévén kévánták azokat legi-
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t imáltatni áltálunk praetendálván ezeket fel vétett-
ni» [Asz; Borb. II . — aKöv. a költségtételek 
fels.]. 

5. kölcsönvétet; a puné să împrumute; ausleihen 
lassen. 7602 : Gywlaffy Lazlo vram Az mely zaáz ti-
zen Niolch forintoth vetetet volt fel Thamas Deák 
Vram altal Eórmezeón Lupsa Lwkachtol Desi Ha-
laz Gergely Sowa Arrath Aban Adot megh Mos-
tan eo Naga epen en kezembe Zaàz forintoth, ezen 
kyul maradót eó Naga adossa az Halaz Gergely 
Árwaynak mind Azokal az eggyetmasokal k j t 
András Deák az Arwatol el vitetet volt [Szilágy-
csh; GyK. „Zanthay Myhaly Desen lakó" vall.]. 
1702 : Az Eccla vetet pénzt fel az Pap fizetésének 
supléálására fl. 36 [Abrudbánya; Born. XXXIX. 
6]. 

6. felhaj tat /szedet; a dispune să fie perceput/ 
încasat; auftreiben/beheben lassen. 1796 : az oláh 
országi Vajda a' Marha legeltetésért eddig Szo-
kásban Volt Ojerit és Vakarit Nevezetű Taxán 
felyül még egy u j Taxa Nemét át aljában minden né-
mü Marhától parantsolt volt vgyan felvétetni és 
ez véget a' Marhákot mégis számláltatta [TVLt 
Közig. ir. 623 gub.]. 7799 : a 4. f. 16 1/3 xr. 
restantiát a Szász Régeni Communitáson töstént 
fel vétetni, s a Provinciális Cassaban administral-
ta tni el ne mulassák [Kv; TLt 662 gub. rend. 6074]. 
1819 : Kokba® a' Széna arrát Vétesd fel, és abból 
tsináltass Fekete köntöst számára [M.régen MT; 
Pf. Palatkai Anna lev. — aMezőkókon (TA)]. 
1862: ha a' temetési költséget bé nem fizessük tör-
vényesen fel véteti [Nagykede U ; NkF]. 

Szk : pretenziót ~ követelést érvényesít. 7809 : 
Felséges Urunk azt méltóztatván parantsolni, 
hogy az olyatén Császári és királyi Jobbágyokat, 
kiknek a fényes Porta Jobbágyaihoz praetensiojok 
vagyon és ezen praetensiojokat a Constantiná-
polyban lévő Austriai Császári és királyi Internun-
t iatura közbenjövetelével kivánnyák fel vétettni 
arra utasittaná, melly szerént mindeneknek előtte 
egy olyan Biztost állítsanak a ki a szükséges Bizo-
nyításokkal a réá bízott dolgot elő moz-
díthassa [Kv; UszLt ComGub. 1208 gub.]. 

7. összeszámláltat; a dispune să fie numărat ; 
zusammenzählen lassen. 1808 : tartozik minden 
a’ praetendált zálogság ideje alatt te t t Jovittásokat 
meg-fordittani . . . a ' mint hogy ezennel Tőrvé-
nyesen meg is kívánom hogy azok mind fel vé-
tetvén, részre hájlás kívül téjendő betsű szerénti 
árokon . . meg-fordittassanak [Ríics MT; IB. 
Székely Mihály lev.]. 

8. befogad/vétet; a primi, a dispune să fie primit; 
auf nehmen lassen. 1846: a Czéh is meg tekintve 
terhes Kőrnyűlményeit ezennel a remek evnek 
rendes el fizetésével Praenotánsok közzé fel vétetni 
határozta [Kv; AsztCLev. Hat. Prot. 19]. 

9. ? felszedet; à dispune să fie scos; auflesen 
lassen. 1737 a Búzát en felvétetvena a Tavasz-
szal mind meg szeleitettem [Várfva TA; Ks 99 
Dácz Péter lev. — ^Alkalmasint a gabonásban 
tisztítatlanul ömlesztve tárolt búza felszedetésére 
von.]. 

10. fegyvert ~ a (határőr)katonaság soraiba 
állít/oszt be ; a dispune să intre în rîndul soldaţilor 
(grăniceri); (in die Grenzwache) assentieren lassen. 
1764 : Minekutána amaz híres-neves comissio ;»agy 
militare brachiummal s készülettel a s z é k e l y e k n e k 
felültetésére bement volna, Gyergyóval a fegy-
vert felvétették. Onnat mentenek át Csíkba.- Es 
ott is midőn a helységekkel felvétették volna, 
gyűltenek volt Háromszékből, Gyergyóból és 
Csíkból feles székelyek az hegyek közé egy 
bizonyos helyre® [RettE 160. aA madé-
fvi veszedelem előzményeire von.; erre nézve 
l.i.h. 160-1] . - L. még i.h. 154, 161, 386. 

11. (ruhát) felöltet; a puné să îmbrace (haina); 
(Kleid) anziehen lassen. 1774 A magyar gyalog-
ságtól elhúzák a felsőruhát A magyar nad-
rágot le nem húzták róluk, mivel látják, hogy abban 
commoditás vagyon. Sőt a németekkel is azt akar-
ták felvétetni ex eo, hogy ahhoz nem kell strimfli, 
de a német regimenteket nem lehetett oly könnyen 
rávenni, mint magyarokat [i.h. 324], 

12. ~ i magát bevéteti magát ; a face să fie ad-
mis/primit; aufnehmen lassen. 1821 Fejérvári 
Simonyi Sándor minek utánna katona kŏte-
leségének szánszándékos el titkolásával tsaiardal 
(!) a ' Szent Ferentz szérszetbéli (!) Bulgarus Ba-
rátok közzé magát fel vétette volna, azon B a r á t o k 
Alvinczi Klastromából el szökött [DLt 467 
nyomt. kl], 

felvétetés (be) soroltat ás ; trecerea în rîndul 
încadrare; Einreihen/setzung. 1844 : Kis Kedei* 
Váralyai András, Csia Lajos kérik a hűtős ül-
nökök közi lejendő fel vétetésőket [UszLt XI. 
85/1. 86 - aKiskede U]. 

felvétethet 1. átvállaltathat; a putea lua asupra 
sa ; übernehmen lassen können. 1570 : Az Zaz vraim 
varoswl, Byro vramat es Az Tlianachbely vraimat 
Azon keryk, hogi eo kegelmek az plébános vramat 
hywassa Beh keozykben, Es tĕrekedye(ne)k Azon 

hogy ha valamyt fely vetetthetnek eo K. vele 
az predicatoroknak fizeteseben, hogy Az zegcn 
keossegnek Terhe kĕonebitetnek onnath [Kv; 
TanJk V/3. 29a]. 

2. (pénzt) be/felhaj tathat ; a putea d i s p u n e 
strîngerea/perceperea (banilor); (Geld) auftreiben 
lassen können. 1839 : (A malom) a mennyivel ke-
vesebre másnak adódnék azon hiányosságot a res-
tans arendae Censussal edgyüt fel vétethesse [Kv; 
KmULev. 2 Szabó Fózsef szb kezével]. 1842 : m& 
is Közbirák a felek jovallásokbol veténk Köziekbe 
5 : m : forint vinculumot hogy az állo fél a nem állo 
félen valahányszor mind annyiszor f e l v e h e s s e s 
vétethesse [Bözöd XT; Borb. I I Bözödi László 
István székely ns kezével]. 

f e l v é t e t h e t i k I . ( s z á m a d á s b a ) b e v é t e t h e t i k ; a 
putea f i trecut (în socoteală) ; (in die R e c h n u n g ) 
eingenommen werden können. 1802 A' mely 
Borbély költséget t e t t e k a ' Számadok a' Szám v e v ő 
Exactorokra, nem v é t e t h e t i k fe l , m i v e l ezen k ö l t -
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ségnek a' bírságból kellett volna a’ Norma szerént 
ki telni [Torockó; TLev. 5]. 

2. tekintetbe vétethetik; a putea fi luat în con-
sideraţie; in Betracht genommen werden können. 
1764 a Novizáns részére tet t fassio fel nem vétet-
hetik, mint hogy egészszen ellenkezik a kolosvári 
beszédivel* [Torda; TJk V. 209. - aÉrtsd: val-
lomásával], 

3. a putea fi primit ; auf genommen werden kön-
nen. 1809 : Minekutána a mosta(n)ni szerfelett való 
drágaság miatt szükségesnek talalta volna a Ki-
rállyi Gubernium az ezen Fejedelemsegben lévő 
minden Convictusi es seminariumbéli fundatiokat, 
vagyis az azokra felvéendő tánulo ifiaknak rendes 
számát megkisebbitteni a közelebbről beajánlott 
ifiak . . . , • a kévánt fundatiora fel nem vétethettek 
[UszLt ComGub. 1605. - aKöv. 11 név fels.]. 

felvétetik 1. felemeltetik; a se ridica; aufgeho-
ben werden. 1732 a N(e)m(e)s Curia Fundamen-
tuma . . . a pintze kedviert jo magosan fel vé-
tetet t [Szászsztjakab SzD; TSb 54]. 

2. (pénz) átvétetik; a fi preluat/primit; (Geld) 
übernommen werden. 1761 : az vasatim distrahalt 
sernek árra fel vetetvén . . tartozót . . . ad-
ministralni kilentzven Rforintokot [í)éva; Ks 94. 
24. 4]. 

3. (tisztségre, hivatalra) alkalmaz tát ik; a fi an-
gajat (într-o funcţie/slujbă); (in Amt, Stellung) 
angestellt werden. 1748 Minekelőtte Szilágyi, 
alias Lakatos János ur(am) Assessorságra feli vé-
tetett N(eme)si szabattsággal elö ember volt. 
Sóval kereskedet; A lakatos Mesterséget is űzte 
[Somlyó Sz; TKlj . 1765 : (Korda Györgynek) sem 
annualis pensio nem adatott . . . , sem soha tŏb-
ször fel nem vétetik semmiféle hivatalra [RettE 
193]. 1793 : Sorban Péter az eŏ Nga Nagy Fa-
lusi4 Udvarában Koltsárságra . . vétetett fel [Ké-
mer Sz; EMLt St. Dombi (60) zs vall. — aSz.]. 
1841 közegyességből meghatároztatott, hogy ide-
való gyalog katona öregebb Anda József, közlakos 
Farkas Thodor, úgy Andra Mihály falunkhoz való 
liívtelenségek elkövetésekért sem egyszer sem más-
szor pásztorságra itten fel ne vétessenek [Taploca 
Cs; SzF 201]. 

4. befogadtatik/vétetik; a fi primit/acceptat; auf-
genommen werden. 7795—7798 k. ; ne hogy ollyat 
talályunk Valakit bé fogadni a ki Valamelly 
fenyíték el kerülésére nézve kivánna gyülekeze-
tünkbe) fel vétetni [Hagymásbodoni (MT) eklé-
zsia könyve]. 1852 Mint hogy pedig árticulusunk 
30ik és 36ik pont ja meg határozza hogy vándorlá-
sának idejét bé töl töt t legények, ha mestereknek 
felvétetni kívánkoznak, minek utánna az esmertető 
esztendőtt el töltötték — kötelesek a' remek esz-
tendőtt négy műhejbe tölteni [Dés; DLt 1312]. 

5. jog elő vétetik ; a se lua în discuţie; hervor-
genommen werden. 1806 : Mire nézve megvizsgál-
ván az ebbeli keresetit, felvétetett a nemes com-
pagnia fóruma által az inctusnak praetensiója az 
actor úron [Szárhegy Cs; RSzF 168]. 1811 : Az Iti-
let Reszre hajló . ennél fogva hogy Ujjalag az 
panaszlonak ügye fel vetessek es az .Mostani árra-

hoz kepest az meg űsmert praetensio limitaltassek 
és eleg tételbe vetetessek az igasság kivanrya 
[Torockósztgyörgy; Bosla]. 1846 : felvétetik Virág 
Lászlónak azon panaszos és mentő kerelme melyben 
panaszolja hogy Darvas János őtett minden oknél 
kűl piszkolta [Dés; DLt 530. 13]. 

6. vkinek panasza ~ a. vkinek panasza meghall-
gattatik; a fi ascultată plîngerea cuiva; js Klage 
erhört werden. 1812: felvetetik Idŏsŏbb Dán 
Cserna panaszsza Dántsa Balog ellen egy Ber-
betse erőszakos elvételéért [Petrilla H ; J F 36 
Prot. 11]. 1818: Féra Sztentsik panasza felvéte-
tik, Juánes Mituleszk ellen a ' kit János Mos ki ka-
látsolt egy Tulok meg nyuzásával [H.; i.h. Prot. 
2]. — b. vki keresetének/panaszának hely adatik-; 
a admite acţiunea/plîngerea cuiva; der Klage js 
stattgegeben werden. 1821 Szuszéni Juon Torná-
nak Dántsa Vrentsillán égy határ mezvina felett 
való keresete fel vétetik . a' Mezvinának fele 
része Dántsu Vrentsillának vissza adatott, 's to-
vábbi keresetek alol fel mondottak (így!) [H; 
i.h. 24]. 

7. a per ~ a per megindul; procesul începe; 
Prozeß eingeleitet werden. 1801 A per fel vétett-
vén az Exponensek a lehető ki fogások meg tétete-
sek után Evictoroknak elő àlittatasokra ki kéred-
zettenek az Tisztelt V. széken [Msz; BalLev.]. 

8. lrirótatik/rovatik/vettetik; a fi aşezat/impus ; 
auferlegt/verhängt werden. 1842: minden öreg 
ülésü Telek után 3 az (így!) három ezüst xr. fel 
vétetvén [Dés; DLt 622]. 

9. felhajtatik/szedetik; a fi strîns/perceput; auf-
gebracht werden. 1810 : a provinciális biro admo-
niálya Gábor Pált, hogy ha harmad nap alatt eleget 
nem tészen, executio küldetik rá, s akkor az elég-
tétel mellett az engedetlensége büntetése is fel fog 
vétetni [Szárhegy Cs; RSzF 100]. 

10. be/felszámíttatik; a fi calculat/socotit; ein-
gerechnet werden. 1839 Mlgs Báró Jósika Miklós 
Ur szurduki Udvarába meg fogadott Számtarto 
Albert Mihály Uram utasito levele . Minden , ga-
bonákat keze alá egeszszen el ütött vékával vészi 
s azén (!) minden egyszáz vékától egy véka apadas-
ra felvétetik [Szurduk SzD ; JHb Pataki Dániel 
jószágfelügyelő lev.]. 1840 : minden nap egy morhát 
ki vág — esztendei fizetése 42 ft, minden marhá-
tól apadás titulusa alatt fel vétetik máj, lép, két 
vese, deák petsenye, fejér máj [Kv; MészCLev-.]. 

11. ki/megjelöltetik ; a fi însemnat; bezeichnet 
werden. 1810 : Meg méretvén ezen erdő hely három 
Szegű figurában vétetet fel melynek a basissa 
30 ől, a magassága 74 (:ől:) [Pacala; Ks 76 Conscr. 
399. - "Később: Érszöllős Sz]. 

12. szokásba vétetik; a fi introdus în uz; in 
Gebrauch kommen lassen. 1618 Sz: Györgh es 
Sz: Mihály adajaban minden egesz őrőkséges em-
ber adot egi egi köböl zabot; búzát és à szerint, 
és egi egi forintot is — , Az mint iratik Balint 
Deák Udvarbirosagaban fordíttatott el, es à he-
lyen vétetett fel à ket forintos Ako [Mogyorósd 
H ; VhU 84]. 

13. számba/számításba/tekintetbe vétetik; a fi 
luat în consideraţie; in Rechnung genommen 
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werden. 7777 Azon harangláb* zsendelyezésére és 
renováltatására vagyon in summa 17100 zsen-
dely, mely is azon szükségre fel is vétetett [Kv; 
E T F 107. 14. - *A külmagyarutcai]. 1785 (A 
torockóiaktól) dèzmába tiz tiz fontos kasza 
vasakat kívánnak*, holott nem tsak kasza vasat ké-
szítenek hanem lapas és sing vasakatis, és igy ha 
tsak a vas szám és nem a mérték vétetnék fel igen 
kárason esnék [Torockó; TLev. 4/11. 2b. — *Ti. 
a földesurak]. 1808 k. Már vétessék fel miért in-
dult ez a ' per? [Dés; DLt 250/1808]. 1840 Va-
gyon egy kő és sendély fedél alatt lévő velnyicze, 
mellynek tsak esztendőnként taxája a’ mennyibe 
ki adható lenne vetetik fel [Somkerék SzD; Ks 
100 Nyilak könyve 26]. - L. még RSzF 227-8 . 

14. besoroltatik ; a fi inclus/încadrat/trecut; aus-
gehoben/assentiert werden. 1821 ha Ditrónak és 
Szárhegynek a népessége a millitáris státusságra* 
nézve felvétetik, bizonyoson egy katona székely-
nek Borszékba korántsem jutna annyi helye, 
amekkorát a gróf úrnak épületei elfoglalnak 
[Ditró/Szárhegy Cs; i.h. 141. — "Értsd: a ha-
tárőrkatonaságba] . 

15. a jegyzőkönyv ~ a se încheia (un proces 
verbal) ; (zu) Protokoll aufgenommen werden. 
7798/1799 Kolosvárott, a' Felséges Királyi Gu-
bernium előtt, Méltóságos Gróff Gubernátor Lo-
sontzi Bánffi Györgv Ür Ö Excellentiája Elŏll-
-űlése alatt fel-vétetika [TLev. 5/16 Transm. 419. 
- *Ti. a jk]. 

felvétetõdhetik 1. bevétetődhetik; a putea fi 
trecut/introdus; aufgenommen/eingetragen wer-
den können. 1799 az Árvák részére az haszon 
nélkül lévő adosságok a számadás(ba) fel nem vé-
tetődhetnek [M.egregy Sz; Somb. I]. 1848 A 
Falunk Tartsafalva a Telkek meg álittásához 
kezdet; — de az uttasittás . . . azt tar tya; hogy 
a melly birtokok a régi vetés kapuk hellyein kivŭl 
talaltatnak fel nem vétetődhettnek [Tarcsafva U.; 
Pf]. 1864 az ezen község határában előfordulo 
többi topographiai nevek nem vétetődhetnek 
fel [Tölgyes Cs; GyHn 60]. 

2. felhajtódhatik/hajtathatik; a putea fi strîns/ 
perceput; aufgetrieben werden können. 1804: 
A Viz felöl valo Kert oldalára tolteseket tsinálni 
gatokat kötni minden Joszagbeli ember 
meg jelennyen, mely pénz az Arenda Massahoz 
tetetŏdgyék a szűksegek ki potolasára, és a Tiszt 
Urak erejével az elő nem allo emberen fel vétetöd-
hessek [Zágon Hsz; Szentk.]. 

felvétetödik 1. bevétetik; a putea fi inclus/in-
trodus; aufgenommen werden. 1770 Nem véte-
tődett fel se cseléd háznak se istállo(na)k tapasz-
tása [Csekelaka AF; KCsl 6], 1796 ezen rétnél 
tsok (!) harmad része vétetŏdik fel, a néhai Mlgos 
Groff Ur Eŏ Nsga részére [Szentgothárd; SzD; 
Wass]. 1800 az antiqua sessiok Száma ugy és 
azon Számmal vétetödjék fel, mint, a’ mint az ál-
talunk elsöbbi itt Létűnkor figáltatatt vala [Mv; 
TSb 24]. 1843 Ezen Jegyzésből ki világlik, hogy 
azan positiok melyek veressel meg vonva nintsenek 

az én 1843-béli számadásambol ki maradtak, ha az 
evei öszve hasonlitodik, ped(i)g bé kelletett volna 
irodni minek utánna azan évi számadásam per-
ceptiojaba mint kész pénz az utolso positíoba fel-
vétetődet [Born. F. V/a]. 

2. (pénz) átvétetődik ; a fi preluat (bani) (Geld) 
übernommen werden. 1799 az Árvák Vagyonnyai-
nak száma vételek véget Com(mis)sarmsok-
(na)k denomináltatván; el végezésit a dolog-
nak meg akadályoztaták a számadó özvegy által 
. . . előnkbe adott adosságbéli ollyan Contractusok, 
mellyek(ne)k Interesset fel vétetődni kivánta 
[M.egregy Sz; Somb. I.]. 

3. be/felhajtódik/hajtatik ; a fi strîns/perceput; 
eingetrieben werden. XVIII. sz. v. azonn bűn-
tetésbéli adósság rajtam tőrvényesen fel fog vé-
tetődni [Zentelke K ; BfN]. 7823 ha valaki ezen 
büntetésre is nem hajtana, ha mingyárt töb ver-
senis fel vétetŏdnék rajta, más meg ítélendő bűn-
tetésselis ezen edgyezés meg tartására szorittassék 
[Gyéressztkirály TA; TLev. 9/47]. 

4. elő vétetik/vétetődik ;a fi luat în discuţie; 
hervorgenommen werden. 1797 publicaltassek 
lmo Hogy, ezután a' Causansok ilgye a Partialisba 
fel nem vetetödik hanemha Procuratora leszen 
[M.bikal K ; RAk 23]. 

5. kb. nyilvántartásba vétetődik/ve tettetik ; a 
fi trecut în evidenţă; in Evidenz genommen wer-
den. 1797 : mindenféle Tavaszszal vetendő Szanto 
Földjeiknek férőjűsége ösz-buzával vétetődik fel 
[F.gyékényes SzD ; Wass] | minthogy különös, 
mindenkor ugyan egyféle Gábonával vetendő Ha-
tár nintsen . . . kűlőmbség nélkül Őssz-buza férő-
jűségre vétetődik fel [Pujon SzD ; i.h.]. 

6. be/felszámítódik/számíttatik ; a fi socotit; ein-
gerechnet werden. 1832 Az igaz, hogy a Ttes Ur 
tőbb versen írta — hogy a Gabonát takarítsak 
meg — s noha érezhető kárunkkal, mégis takarí-
tottuk (: mely apadásul nékem solia fel nem fog 
vétetődni az Istukcio (!) kemény szavai szerént:) 
s még sem lett olyanná hogy hibát benne ne kap-
hassanak [Torda; IB. Demény János udv. tiszt 
lev.]. 

7. felemeltetik; a fi ridicat; erhoben werden. 
1772 : a' Malom fel vétetödvén a Gátnakis szüksé-
gesképpen magasztalodni kell, e' pedig magaszta-
lodván a' Dombai Rétre a' Küköllö vize ki megjen 
[Ádámos K K ; J H b LXVII/2. 300]. 

8. szokásba vétetődik ;a fi introdus în uz/obicei; 
in Gebrauch gekommen werden. 7696 ; Fejér Már-
ton Ur(am) Fel Szabadita az Inassát Bodo Pétert 

lön az B : Céh: engedelmes az egy esztendőt 
el engedvén . . . az penigh nem azért hogy Szokás-
ban mennyen hanem ez fel nem Vétetődik [Kv; 
MészCLev.].7772 A' Földi Magyaro mivelése szo-
kásb(an) nintsen, de ha fel vétetŏdnék ezen Circu-
lusb(an) is meg teremne [Algyógy H ; J F 36 Fe-
rentzi Ádám szb kezével]. 

felvetett 1. fe l te t t ; pus; angesetzt. 1694 ug-
jan abbanis Zarlodik be azon Kis Ajtó, mely Re-
tezben mostis azon Ajtó be tetetven es Zároltát-
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va(n) egy fel vetet öreg Lakatis va(gyo)n [Kővár; 
J H b Inv.] 

2. kirótt/vetett; aşezat, pus, impus; aufgelegt. 
1580 : mykor Biro vram eo kegme adot kewan az 
varastul; tartozzanak az adoz edeok az Laistromo-
kat eló hozny, es az fel vetet adot ha be keolt vagy 
nem meg Mutatny [Kv; TanJk V/3. 205b]. 1604 : 
Az Gazdak is tartoznak vgy az Sellerekre gondot 
viselny hogy házából ky ne ereszsze mègh bé nem 
fizettety vele rea felvetett adaiat mert ha kewlem-
ben chelekezik az Gazdayan veszik megh adayath 
[Kv; i.h. 465]. 1659 : az fel vetet summát ha-
ladeknelkul administrallya jo pénzűi keglmetek, 
kűldhessűk be az Portara, czendesíthessűk azzalis 
ez haza ellen fel lobbant haragott [UszLt fej]. 
1700 a ' tavalyi esztendőbeli fel nem vetett Prae-
dicatorok Biri a’ mit kőzőnsegesse(n) Szoktak hi-
ni [Dés; Jk]. 1744 : Tudom hogy ä nyarban Cur-
sus járt, mellyetis Kŏpeczrŏl küldöttek ide hogy 
ã fel vetett Pénzt vigyük bé Kŏpeczre [Középajta 
Hsz; INyR 5]. 1817 : A communitástól felvetett 
pénzt percipiáltam Rfr 236 kr 48 [Bodos Hsz; 
RSzF 301]. - L. még EOE XIX, 1 7 8 - 9 ; TMÁ 
VI, 400. 

3. feltekert/motollált; depănat; gezettelt/ha-
spelt. 1804: Fel vetett fonal singre nro 22 [Tresztia 
H ; Ks 108]. 

4. ~ ágy vetett ágy ; pat aranjat (de sărbătoare) 
cu perne; das hohe Bett. 1647 : Egy fel uetet Agy 
gjontaros niosolyaual [Kv; RDL I. 134]. 1748 
Két felvetett ágyat láttam [Torda ; Borb.] 

felvétettetés bevétettetés; includere; Aufnah-
me. 1824 : Mlgos G. Bethlen Joseff Ur egy a N. 
Iklandi4 határon, vadászat közben találtatott ne-
vezetes ritkaságnak . . . a leg ritkább vadászok 
elejében is ritkán akadott fekete farkassának Flges 
Urunk menageriájába . . . léendŏ alázatos ajánl-
tatãsat k é r v é n . . . , alázatosan bátorkodunk a 
Flgs K. Fö lg. Tanátsot instálni, méltóztasson az 
érdeklett fekete Farkast az ö Flge ritka állatai 
közé léendö fel vétettetésre ajánlani ſTVLt Közié, 
ir. 114]. 

felvétettetik 1. (pénz) átvétettetik; a fi ridicat/ 
preluat; (Geld) übernommen werden. 1799: Ide 
való Civis Bán György eŏ kigyelme azt kérte 
hogy az néhai Feleségétől maradott gyermekeinek 
rátájokba jutot t 9000 forint summa Sánta Urtol 
fel vétettetvén más Securusabb helyre elocaltas-
sék [Mv; MvLev]. 

2* be/felszedetik ; a fi strîns/perceput; erhoben 
werden. 1735 : A Falu portioja, mindenkor a Com-
possessor Urak tisztei előtt vétettessek fel, az or-
szág constitutioja szerént, főre Marhára és Vetésre 
[Mezöcsán TA ; DobLev. 1/160. 15]. 

3. bevétettetik/alkalmaztatik ;a fi angajat; an-
gestellt werden. 1769 Meg határozta kegyelmesen 
Felséges Aszszonyunk hogy három esztendők(ne)k 
eltelése után senki külső hivatalokra fel nem vetet-
tetik, hanem ha az ö Felsége orszagaib(an) lévő 
A k a d é m i á k o n a Tudományokat el végezi hellybe 
hagyván az Iffjuság(na)k Akademiakra lehető me-

felverekedik 

netele iránt költ Dietalis Articulusokat [UszLt 
XIII/97]. 

4. felmérettetik; a fi măsurat; vermessen werden. 
1815 : Minthogy a' régi Valoságos Galpanya* Sűl-
lyedezesei mia el hagyattatott es a ' Lakosok más 
Falut formáltanak . . . a ' réginek szomszédtságá-
ban; az Ujj Galpanyának meg állittására pro Basi 
et fundamento, a ' régi Galpanyabeli Birtok Vé-
tettetett fel és aszerént határaztatatt és állitta-
tat t meg az Ujj Galpanya [M.derzse SzD; Somb. 
II. - *Sz], 

5. nyilvántartásba vétettetik; a fi luat în evi-
denţă; in Evidenz genommen werden. 1825 : Az 
Áruló — és űlő padok Fogasok Rudak, mint nem 
az epülethez tartozó mozdithato eszközök fel nem 
vetettettek [Dés; DLt 3]. 

felvethet összeszámolhat; a putea număra; zu-
sammenzählen können. 1775/1781 : Széna gyűj-
tődik minden esztendŏbe(n) a mint fel vethettyűk, 
száz negyven jó öreg szekérrel [Renget H ; J H b 
LXXI/3. 374]. 1786 : a Keczeli részben bírtak . . 
amint hirtelen fel vethettem hat Telkeket [BfN 
Vegyes ir.]. 

felvető 1. láncfonal (hosszanti fonal); împleti-
tură de lanţ; Kett(en)faden. 1836 49 negyven-
kilentz darab vékany fonalbol 7 het Abrasznak tsak 
a felvetője ki is telhetik | azt gondolom hogy azon 
137 darab Kender fonalbol mely 84. font — azért 
hogy ött abrosznak és 42. asztal keszkenyök(ne)k a’ 
méjekit v. felvetőit kivállasztja, mégis ött rend 
bélit Szőhetünk a ' megmaradott kenderfonalbol 
[IB gr. Bethlen Sámuelné takácsnak szóló ut.]. 

2. ~ bor 'V. 1598 : veottenek az Philey* ház-
ból Tiz hordo bort Niolch hordayat Negy vedre-
wel egy egy forinton . . . Ket hordaiat negied fel 
fel fton . . . Mindezeknek fel vonasatol fizettem f 
1/28. Fel veteo bort attanak . . f - /90 [Kv; 
Szám. 8/IV. 19. - »A. füle (TA), a város birtoka]. 

felvetődik 1. összeszámoltatik; a fi numărat; 
zusammengezählt werden. 1837: Annya méh el 
tétédőtt (!) telelés vegét 25 . . Fel vetődőt szapo-
rodások 32 Raj [Mezőmadaras MT; Born. F. 
F. Ilg]. 

2. kb. rákerül/megy; a ajunge pe . . , a acoperi 
parţial; auf etw. d(a)raufkommen. 1716: Ngtok 
aszt parancsollya hogy az puszta pinczet s az fe-
lette való hazat botoztassam meg de az kömivesek 
Aszt mongyak hogy nem lehet meg boltozni mivel 
hogy szelles az pincze az botya fel vetődik az abla-
kok(na)k s aj tok (na) k majd felere [Szamosfva K ; 
Ks 95 Bíró Márton lev.]. 

3. hivatalra ~ tisztségbe kerül; a ajunge în 
funcţie/slujbă; Stellung/Amt bekommen. 1774: 
a szegény Radák István úr megholt. A Ve-
tési regimentben kapitány volt sok ideig. Haza-
szállván csak a maga dolgait folytatta, semmi hiva-
talra fel nem vetődött, noha bizony capax lett 
volna mint pennája és deáksága, mind eszire néz-
ve [RettE 322], 
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felvett i . (maga mellé) ve t t ; luat (lîngă sine) ; 
(zu sich) genommen. 7776/1784 Pokában f t Sok 
felöl fegyveresen egybe gyüjtet t és maga mellé fel 
ve t t Sok féle gyülevész népével erőszakoson Re-
peîlálni akarván [Galambod MT; Told. 29]. 
7803 ; a fenn meg nevezett Edőnek szinére a kivánt 
jár ta tás és jegyeztetés végett magam mellé fel vett, 
jo hírű nevű és nemtelen Ádámosi Commetaneu-
sokkal* . . . ki mentem . . . a ki jártatást próbál-
t am [Ádámos K K ; J H b XIX/65. - aKöv. a 
nevek fels.]. 

2. benőt t ; acoperit; bewachsen. 1757 Egy 
Erdötöll fél vett regén (!) Zább föld [Csobotfva 
Cs; Sándor conscr. ]. 1766 Vagyon Irotvány 
mellyet eddigis Vancsa Gligorék birtanak égy az 
Gaztol és erdőtől fel vőt Nemes szántó földel ed-
gyűt [M.köblös K ; RLt]. 

3. á tve t t ; preluat; übernommen. 1616 Mivel 
hogy azt ertem, hogy Budai Tamasne Aszszonyom 
Vaczi Katlia Aszszony az mellettem való hazat 
Czanadj Antal Uramnak kötette bizonyos súmmaig, 
söt úgyan el akarja adni nekj örökessen; Pro-
testálok solemniter miúel hogy vicinus vagyok 
Júre vicinit(a)tis se(m)mikeppen a hazat masnak 
nem engedem, holot kesz voltam az fel vöt penszt 
le tenni az Aszszont contentalnom es az mel-
let tem való hazat appropríalnom [Kv; KvLt Ve-
gyes I I I |. 1621; az fel veőt penzel most zelliel bu-
dosnanak [Gyf ; RDL I. 14 Bethlen István aláírásá-
val]. 1753 ë fel vŏ t t penznek emlekezetit pedig 
Néhai Férjétől nem hallotta [Kraszna Sz; Borb. II]. 
7827 ; Alazatoson esedezem a Tts Ne(me)s V(á)r-
(me)gye Tisztségének méltóztassék Sz Biro Szarka 
Sámuel Urat elŏ szollittani és az igazi Compe-
tent ia fellyūl feli vett 37 Rfor. 55 xrokat Valto 
Czedulaban énnékem legottan visszá fizetettni 
meg' parantsolni [K; Végr.]. 

4. zálogként (át) ve t t ; primit drept ga j ; als 
Pfand übernommen. 1781 : arra ajánlak magokat, 
hogy . . a régibb kőzős Szüléktől fel vőt t zálog 
summát . . három egyenlő részekre fel osztván, 
annak réájak esendő harmad részit mindenik agon 
való Atyafiak meg adni készek csak oszoljanak fel 
a’ jószágok [Asz; Borb. I]. 

5. kölcsön vett, kölcsönzött; luat ca împrumut, 
împrumuta t ; geliehen. 1655/1660 azt az eő ke-
gyelmektűl fel veőtt Summát megh nem adhatná 
[Kv RDL I. 30]. 1698 mind addig mig ã fel 
vet t Summa le tétődik ő kglme Maradéki ŭ 
Kűkűllőn lévő három kővű Malmunkat bírhassák 
[Ebesfva; Ks 65. 44. 11 Apafi Mihályne Bethlen 
Ka ta nyil.]. 1716 En Nagy Enyden lakó Bor-
bereki Dániel kivaltkeppen való nagy szüksé-
gemtől kénszerittetvén kertem, es leváltam 
Nemzetes Retyi Antos György Vramtol Három-
száz Tizen negy ~ 314 Magyar forintokat, mely fel 
vet Summa pénzben adom es impignoralom ö kgl-
(ne)k Elekesen* két ház Jobbagyomat, . . 
minden appertinentiaival [Hari a ; DobLev. x/90. 
— aAF]. 1739: kölcsön felvött dohány [Msz; 
MvLev. 8]. 1797 Én Nagyságodnak kőltsőnőzni 
méltóztatott Pénzét, hogy eddig elé nem interez-

tem (így I) recognescalom, pedig a legale Interes-
sé vei tartozom a Contractusom mellett fel vett 
Tőke pénzel edgyűtt [Gógánváralja K K ; Ks Miss. 
I]. 1815: Sz. György Havának 27ik Napjálí le 
fizetődött a fel vett Capitalis [HG. Gr. Wass 
lev.]. 

6. be/felszedett; strîns, perceput; erhoben. 1827: 
a’ piatzon künn áruló Sátrasak — Pogátsásak — 
Peretzesek etc. etc. között a ' Fel vett Taxák iránt 
ki mennyit vet t Fel alázatoson bé mutat tyúk* 
[Torda; TVLt sztln cs. 1826-29. - aKöv. fog-
lalkozásonként, összegszerűen és név szerint a tak-
sák fels.]. 

7. kb. megállapított/becsült; stabüit, apreciat; 
festgestellt/abgeschätzt. 1787 Praetendálja az 
osdolai határ pásztorság az katona bírón, 
Ferencz Antalon, hogy . a Kopolna martyán 
lemenő határkerteken sok rések voltak . ., me-
lyekről feles számú károk estek; a felvett kár 
ne hogy különösön megmaradjon, és az zálaglók-
ból kifizessék a károsokat; ez így ítíltetett [Ozsdola 
Hsz; RSzF 153]. 

8. fe l tüntete t t ; a ră ta t ; angefiihrt. 1756 u. a’ 
Bruznyiki közönség tet te vòlna a szép tilalmas 
Erdőben, az í téletben fel vett tetemes, és majd meg 
bőtsülhetettlen igen nagy pusztitást [Déva; Ks 
73. VIII. 16]. 1808 Bírói szoros figyelemmel 
meg olvasván ezen Generális Törvényes Szék a’ 
Feleknek egymás ellen a' közben te t t Appellatio 
mellet fel vet t okait . ugy talállya a [Ász ; 
Borb II . — aKöv. a tényállás előadása]. — L. 
még RSzF 213. 

9. törvényesen ~ a törvényes alakiságok meg-
tartásával készített/készült; întocmit conform lé-
gii; gesetzmäßig verfertigt. 1862 ha a törvénye-
sen felvett Jegyző könyvekben a Cs. kir. Cataster 
által megállított classificatio lenne bázisul megha-
tározva, a mérés kezdetén a telekkönyv kivételét 
vagy lemásoltatását az illető Elöljáróság által esz-
közölteti [Kv; Ks 92]. 

10. felhozott/említett; amintit, menţionat; an-
geführt. 1834 A Felperes Nms közönség ragasz-
kodik felvett Törvényes okaihoz, s ellent mondva 
az Alperesi vitatások(na)k azt jegyezteti meg, hogy 
a’ Novi Gratiosi Mandatum, tellyességgel nem tud-
ja a’ per természetét megváltoztatni [Asz; Borb. 
IJ. 

11. indított, indul t ; in tenta t ; eingeleitet. 1811 
Libánfvia Todoran Vaszilikának mint Fel pe-
resnek, Kásvaib Morár Juvon Alperes ellen fel 
vett pere egy el-tévelljedett vagyis el veszett 
Ványolora vi t t Pokrocz felett [Görgény MT; 
Born. G. XVI/2. - a - b MTJ. 1812 : Keresztes 
Josefnek mint Felperesnek Moldván Sándor Al-
peres ellen fel vet t pere . el károsodott Szok-
mány felett [Görgény MT; Born. G. XIV/4]. 

12. felgerjedt, támadt; iscat; entstanden. 1750 k.: 
méltóztassék a Mlgs Ur Istenes es keresztyeni 
kegjes Consideratiobol nékem s feleségemnek com-
patialvan a meg irt Szok iránt fel vett nehezsėget 
condonalni és remittalni [Ks 83 Onadi Szakáts 
Mihály lev.]. 
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13. magához fogadott/vett; primit/luat la el/ea ; 
zu sich genommen. 1851 Roza által őrőkbe fel-
vett kutya zsigorás [Kv; Pk 7]. 

14. elfoglalt; ocupat; angetreten. 1764 ger-
jedező tökéletes igyekezetemnek azzal közös tár-
gya lészen, hogy felvett hivatalomnak üdéig való 
viselésében szüntelen és egyenesen a méltósá-
gos guberniumnak és az tekintetes rendeknek 
méltó bizodalmát és nagy belső hajlandóságát 
érdemelhessem [RettE 174 — 5 Hadik András, 
Erdély katonai főparancsnoka és a gub. elnöke 
beköszöntő beszéde]. 

15. tekintett, vet t ; considerat; betrachtet, an-
gesehen. 1740 a' szemem előtt tartott fővebb 
elveket nézve felvilágosításomat meg téve, a' Sinor 
mértékűi felvett 3-ik Nyilon megkezdve, a' tőbb 
és adjustálandó nyilak adjustálásában, és a’ meg 
maradott rész Joszágok leendő meg osztásában 
. . intezetemet . a ' kővetkezendőkbe teszem® 
[KV; KS 100 Nyilak könyve 18. aKöv. az in-
tézkedés]. 

felvettet 1. kirovat/vettet; a dispune să fie 
aşezat/impus; auflegen lassen. 1585 Gialuban 
vettettem fel három hordo bortt a’ Quarta boro-
kertt Attam d. 16 [Kv Szám. 3/XVI. 38]. 1700 
A' kőzőnseges Varos szűksegere, hid csinalasara 
nemeth officialisok Servittzere etc, etc rendelt a 
N. Tanacs felvettetni fl. 200 [Dés; Jk 803a]. 
1715 A mi Felséges Urunk és Fejedelmünk 
kglmes Resolu(ti)oja Szerént az idei Qvantumokis 
a tavalyihoz adaeqvate kelletvén fel vettetni 
esett kgltek Várossára R.f. 100 [KvLt 1/216 gub.]. 

2. felrakat; a dispune să fie încărcat; aufla-
den lassen. 1568 Es hogy az borokat fel wettette 
az zekerre myndiarast tiltotta, Koach andras, 
Meg Annak elotthe liarom vagy neg hettelis hogy 
Zabo mihaly kozot es Koach Andras kozot az 
zam wetes es az per Jndult [Kv; TJk I I I / l . 168]. 

3. felrobbantat; a dispune să explodeze ; spren-
gen lassen. 1706 Harmad idén ŏszszel Méltgs Ge-
nerális Rabbutin eö Excellentiája, a’ város kő-
falának egj nagj darabját porral fel vettetvén, 
most annak reparatiaját nékünk imponálta [Kv 
KvLt 1/193 a város a gubernátorhoz]. 1762 az 
A : . . . hallani is irtózás azt mondotta az Annya 
felöl . Nem kár volna puska porral fel vettettni 
[Torda; TJk V. 77]. - L. még ETA I, 49, 50. 
4. felhúzat/nyújtat; a dispune să fie înfăşurat 

pe sulul războiului de ţesut; Kettenfaden auf-
spannen lassen. 1769 Gróff Bethlen Ferentzné 
Aszszonyom ' Szötetés iránt nem biztattya 
Ngdat rakva lévén nyostanis osztovátái és feles 
szőni valója lévén a' mellyeket ezek után akar fel 
vettetni [Bolya NK ; Ks Kerekes József lev.]. 

5. megemeltet ;a dispune să fie ridicat; anheben 
lassen. 1664 az Nagy Akna kepelyet fel vetett-
ven ( mivel meg rokkant volt:) annak igazitasa-
ert fizetett eo keglme Instructio szerent egy veder 
bort [Kolozs; BLt]. 

0 Szk : ~ hízni hízásra/hízlalásra (be)fog. 
1749 Sertesek Erogatioja az Udvarb(a) ket-
tő^ vettettvén feli hizni, azok kŏzűl maga(m) De-

putatumáb(a) vettem ki Nro 1 [Kiskend K K ; 
Ks 70. 51]. 1768 Sertések Erogatioja . Aj-
tonia hizlalob(an) vettettem fel Nro 6 [DobLev. 
390. 15a. — a K] ~ pajtára 'ua' 1842 mi-
vel közelebb mult őszön egy Disznotskát fel vetet-
tünk pajtára, s' az utãn hamar lett el döglésé, 
's már most a hejin kéntelenek voltunk mást venni 
[Bözödújfalu U Pf. ICováts Sándor lev.]. 

felvettetés megemeltetés; ridicare; Erhöhung. 
1749 az Gátnak fel vetése miatt az Viz(ne)k da-
gosza es fel tojulása lészen az olta az Kűkŭllŏ 
Vize Korod kőzött is Lankásabban és nem olly 
Sebessen folj mint az Gát fel vettetése előtt [Zá-
gor K K ; Ks 15. LXXVII. 4]. 

felvettetett kirovatott/vettetett; aşezat, impus; 
auferlegt. 1598 Amely varosunkbely Attiankfia 
my eretteonk mostan az hadban bochyatattanak 

amely adott az olta fel vetettenek amiolta oda 
faradnak az olta fogva fel vetetet Adayok legjen 
lialadasban, es az ado zedeo vraim azoknak hazok 
nepet ne kenzergessek, hanem legyenek chendes-
segben feleollek [Kv; TanJk 1/1. 323]. 1602 az 
fel vettetett Ado restantiakat Ado Zedeo Vraim 
az nekik adatot Authoritassal zorgalmatoson 
Zedgyek [Kv i.h. 418]. 1604 Az gywlesben fel 
vettetet eotwen es huzon eot penzes ado feleol, 
melyreol eo Naga Basta Vramis paranchyol, tett-
czet hogy Az derek regestumbol Az ket Ado ze-
deo mellet ielen lewen Heltus Caspar Vram es az 
Nótárius chinalianak regestumot az gazdakrol, 
Desertakrol, es Relictakrol [Kv i.h. 471]. 

felvettethetik kiróvattathatik; a putea fi aşezat/ 
impus; auferlegt werden können. 1720 a' Militia 
Sustentatiojárol tempestivè providealni akarván 

az mig az egész Téli Qvantum fel vettethetik 
ad Assignationes Commissariatus Provinciális a 
Militianak anticipállyanak [Ks 83 gub.]. 

fel vettetik 1. kirovatik ; a fi aşezat/impus ; auf-
erlegt werden. 1585 Minden vonasokra kileon 
kileon eoteodfel forintot zamlalwan tezen az fer-
talnak Adaia ezen esztendeoben amint fel vetteteth 
f. 617/62 1/2 [Kv; Szám. 3/XXIII. 1]. 1609: 
Minden Dicat kűlen kűlen forintra túdúan, az mint 
ez wdey ado fel vetetet N. f. 1305 [Kv i.h. 126/IV. 
445]. 1688 Teczett a Nemes Orszagnak mostani 
Gyúleseben közönségesen hogy bizonyos summa 
pénz vettessek fel kegelmetekre [JHbK XXXII/5 
fej.]. 1705 Nzts Dálnaki Dániel vr(am) kérje(n) 
költsön pro interim fl. 30 az utan az városra kö-
zönségesein) vettessék fel és azon becsűlletes Cre-
ditor Atyánkfiának refundaltassék [Dés ; Jk 348b]. 
1792 a közönséges adot nem a tőbb Városbèli, és 
mesterségeket divattyában folytathato Mester 
Emberek(ne)k példájok szerént hanem azokra sem-
mit sem, vagy legalább sokkal alább valo tekin-
tetben) vettessenek fel [Zilah; Borb. II liiv.]. 

2. felfogadtatik ; a putea fi angajat; aufgenom-
men/angestellt werden. 1809 az még Sem szo-
kásban Sem törvényben nem volt liogy a Conventios 

7 3 -rdėlvi magyar szótörténeti tár III. 



felvágattatik 
tseled . . mas szolgalatra is felvettessek [UszLt 
ComGub. 1715 gr. Korda Anna kezével]. 

felvevés felfogás (iités-elhárítás) ; parare (a u-
nei lovituri) ; Auffangen, Abwelir. 1603 : az Nemet 
. . . hozza Chiapa Berzetihez, amaz a’ puskawal 
fel vewe s azon fel vewesbe vgy wte eois s’ vallat a 
Nemetnek [Kv; T J k VI/1. 707]. 

felvevodik 1. felvétetik ; a fi ridicat/încasat; be-
hoben werden. 1810 : Kováts István Ürtól fel ve-
vŏdŏ t t 1000 f [HG]. 1848 a’ Capitalisbol 60. 
Rf r felvévődőtt [Kv; ÖCLev.]. 

2. felvétetik/számíttatik ; a fi socotit/calculat ; 
aufgenommen/eingerechnet werden. 1834 a’ 2ik 
Szám adásban a' hat első positio nem vevŏdik fel 
[Somb. II]. 1867 ezen építkezéseknél fúvarbér 
számítva nincs, sem útólagosan fel nem vevődik 
[DE 1]. 

3. be/felhajtátik; a se strînge/percepe/încasa ; 
eingetrieben/gehoben werden. 1882 : ha a bünte-
tendők büntetését a Számadó kurátor elmúlasz-
tand ja a büntetés raj ta vevődjék fel [Damos K ; 
RAk 200]. 

felvevő-le vevő egy váltás ruhanemű ; uu schimb 
de ha ine ; Kleider zum Wechseln. 1839 : Angya-
losi Székely gyalog öszve irás alatt lévő Ferentz 
László 58. esztendős, . feleli . . . ha felvevője 
levevője volt, az egy bitangnak elég vagyon 
[Angyalos Hsz ; HSzjP]. 

felvigyázás felügyelet; supraveghere ; Aufsicht. 
7864 : Hivatalosan kéretik fel minden pap a nép 
iskolák felvigyázására és annak jó karbanni tartá-
sára [Szászlóna K ; RAk 149]. 

fel vigyázat 1. felügyelet; supraveghere; Auf-
sicht. 7877 Mlgs Báró Jósika Antal Ur Fel vi-
gyázattya a la t t ; Mohai és Székelly Joseff Urak 
te t ték a ' Dominiumba a rendeléseket [Görgény-
sztimre MT; Born. G. XVIII . 5 Lászlófi József 
(70) ns vall.]. 1827 : Királj György . . . Csibi Fe-
rentz és Marasan Illjés . a Csíki András fel vi-
gyázattya alatt vettek Hitelben 30. harmintz 
Véka Törökbuzát [Backamadaras MT; i.h. F. Ig]. 
1839 : Az Isputály fundus Jövendő pertractatioja. 
Ír Tétessék egy ara való fel ügyelő Isputály Atya 
név alatt . 2r Ennek tétessék kötelességévé ezen fel-
vigyázat 's a ' jövedelmekről és ki adásokrol való 
számadás minden esz(ten)dobén [Kv; ÖCLev.]. 

2. ellenzőrzés; control; Kontrolié. 1840 akárki-
nek is szarvasmarhájában reméntelen kára történ-
nék, akár betegség által, akár pedig vad által es-
nék meg, tehát a hús felosztassék közönségünk-
nek becsű á rán ; a falus birák fel vigyázat ja alatt 
[Jenőfva Cs; RSzF 105]. 

3. püspöki ~ alatti eklézsia püspöki vizitáció 
alat t álló egyházközség; comunitate bisericească 
care se află sub supravegherea episcopului; unter 
bischöflicher Visitation befindliche Kirchengemein-
de. 1850 A mely egyház vidékekben Püspökki 
(l) fel vigyázat alatti Ekklésiák volnának, azokkal 
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is a T . Esperest Urak tudassák ezen felsőbb r e n d e -
léseket [Nagykapus K ; RAk 5]. 

Az erdélyi ref. egyházkerület területi, ill. közigazgatási 
szervezete esperesi jell-ú volt, és így az egyházközségek ellen-
őrzése az esperes, valamint meghatározott időközökben az 
esperes vezetése alatt az egyházmegyei(esperesi) vizitáció hatás-
körébe tartozott. Néhány olyan tekintélyesebb egyházközség 
(pl. Dés, Fogaras, Kolozsvár), amely eredetileg szervezeti vonat-
kozásban a megfelelő világi (városi) közigazgatási egységgel 
szoros kapcsolatot tartott, nem tartozott az esperességek ellen-
őrzése alá, sőt a későbbi egyházszervezeti jogalkotásban is 
ezek közvetlenül a püspök ellenőrzése, felügyelete alá utaltat-
tak. Ezekre von. a 3. al. adott jel. [Juhász István közlése.] 

felvihet 1. (nemzetségi leszármazást) fel/visz-
szavezethet; a putea urmări spre origini (descen-
denţa familială/genealogia familiei); (gentile Abs-
tammung) zurückführen können. 1680 igy a’ 
menyire az dolgot világosították eő kemek előt-
tünk oda vive(n) genealógia jókat fel, vehetik az 
harmad ket resze(ne)k harmadgiát [Kv; RDL I. 
158]. 1704 : Ezen le vekből (!) az Palotkai família, 
Genealógiáját, fel viheti, éppen az igaz Jankafiakra 
[BLt 7 „Palotkai István Kolos v(á)r(megy)ei Fő 
Biro" kezével]. 

2. kb. felhevíthet; a putea încălzi; aufwärmen 
können. 1568 erre visely gondot, hogy az téglák 
közöt a garasokat vgy rakiad, hogy suspiriomot 
vehessen közzwllök, mert mind az also boltban es 
Mind az felső boltban Nem öperalhat (I) az twz, vgy 
annera hogy Meegchak 1 gradusra sem vyheted 
fel, ha harmad napeg egetnedis [Nsz; MKsz 1896. 
3 5 4 - 5 ] . 

félvilágában félfényében, félig világolva; în clar-
obscur; halbleuchtend/scheinend. 1773: Mint-
hogy etzaka vólt, fel világában tsillámpozott 
Mindazonáltal a Hóldvilág [Burjánosóbuda*; 
KLev. aKésőbb Bodonkút K]. 

felvilágosít 1. a lămuri; aufklären. 1841 bő-
vebben fel akarom a ' lelkem anyámat világosítani 
arról, hogy lebeszéllésem nem rosz szándékból ered 
[Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.]. 1862: a ' Távir-
dai drotokon és portzellán csengetyűkŏn, a ' tu-
datlanok és rosz akaratú népek által sok károsítá-
sok tétetvén fel szollittatnak a ' T. Papok, 
hogy intsék a népet, s világosittsák fel hogy ha-
sonlo kár esetektől ovakodjanak [Gyalu K ; RAk 
73]. 

2. megvilágít; a luniina; beleuchten. 1835: hogy 
hogy keljen ennek meg az udvarhoz menni ezt nem 
láthatom, ha tsak az actákbol fel nem világosul-
hatok benne, az árvák részére való procatorral 
vilagosittana fel előtte az egész dolog állást [Kv; 
Pf. Körmŏtzi János lev.]. 

felvilágosítás lămurire; Aufklärung. 1740: a9 

szemem előtt t a r to t t fővebb elveket nézve felvi-
lágosításomat meg téve, a ' több és adjustálando 
nyilak adjustáláşában, és a’ meg maradott rész 
Joszágok leendő meg osztásában az idő és joszágok 
helyheztetésiliez alkalmaztatott intezetemet . . . e ' 
kővetkezendökbe tészem [Kv; Ks 100 Nyilak 
könyve 18]. 1854 : ha kebel ’s elvbarátaim lapozni 
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fogják egykori igénytelen lapjait szerény emlékem-
nek némi felvilágosításokat is találhatnak 
benne [ŰjfE 5]. 

Ha. 1851 fölvilágositásakat [Bányabiikk TA; 
MkG]. 

felvllágosíttat megvilágíttat; a dispune să fie 
lămurit; klarlegen lassen. 7844 a tilalom szegők-
nek mi modonni meg pereltethetése már többszer 
fel világositatva lévén tartsa magát a Nemes 
Szék az e tárgy iránt kiadott rendelésekhez [UszLt 
XI. 85/1. 41]. 

felvilágosodás megvilágítás ; lămurire ; Beleuch-
tung, Klarstellung. 1846 mig ezen fel adott pa-
nasz mind két részről bővebb fel világosodas altal 
eligazitodik a’ vádlott legény mint bizonytalan 
szállásolo nehogy odébb álhasson, további rende-
lésig a város fog házába detensealtassék [Kv; 
AsztCLev. Kül. Perc. 51]. 

felvilágosulhat hiv felvilágosítást nyerhet; a pu-
tea obţine lămuriri, sich Aufklärung verschaffen 
können. 1835 hogy hogy keljen ennek meg az ud-
varhoz menni ezt nem láthatom, ha tsak az acták-
bol fel nem világosulhatok benne [Kv; Pf. Kör-
möczi János lev. — A teljesebb szöv. felvilágo-
sit 2. al.]. 

felvirrad 1. ~ vmire ébred valmire; a se trezi; 
erwachen. 1737 E szinte be állandó Innepeketis 
. . kívánom hogy lélekbéli tökélletes örömmel és 
vigassággal virradj a (na) k fel Ngod Uri személyére, 
söt az 1738 Esztendöis Mennyei kegyelemnek bő-
vebb bővebb harmatawal harmatozzon Ngodra, 
csüggedező Isten Anyaszentegyházának elősegél-
tetésére [EMLt Onadi B. József lev.].7764 In 
nomine Domini virradánk fel a mai napra, úgymint 
1764 Januarius első napjára [RettE 159]. 1767 : ez 
jelenvaló 1767-dik esztendőre Isten kegyelmességé-
ből felvirradánk [i.h. 206]. 1865 .ŝ Bogártelke 
Községnek lakói f. ho 9re szomorú reggelre virad-
tak fel. Gonosz ember által támasztott tüz 30 házat 
mellék épületeivel hamvasztott el [Gyalu K ; 
RAk]. 

2. kijózanodik, magához tér ; a se dezmetici; 
nüchtern werden. 1834 : oda jött hozzám . . . ugyi 
el ázva hogy a' lábán állani már nem tudott — 
ott motskolni 's háza rontásával kezdett vádolni 
— én a' ki meg a dologrol almot sem láttam, mon-
dék: e mind jo szónak, ha az vr fel virad, ezt bizo-
nyitatni kívánom [Bögöz U ; IB. Bentzedi Sándor 
ref. pap lev.]. 

fel virraszt (fel) ébreszt; a trezi; aufwecken. 
1784 : Kivánom hogy az Vr Isten e szintén bé állo 
Húsvéti Innepekre viraszsza fel Nsgtokat s a Nsg-
tok Mlgs Házát örömmel [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1818 : Cicero igy irt hajdon egy Leve-
lében: Sera Gratulatio reprehendi non sólet: én 
is igy irok a ' Siberiai csendes magánosságbol: Hogy 
az Ur Isten . . . viroszsza fel Szent Márton Pátro-
nussa napjára [Vályebrád H ; Ks 103. 67 Gercsi 
Alojsíus krájnik Boznyák Gergely perceptorhoz]. 

fél viselés. Csak e szk-ban; numai în această 
construcţie; nur in dieser Wortkonstruktion: 
~ ében való félig viselt, viseltes; cam purtat ; halb 
abgetragen. 1677 : Három szél kender vászon 
lepedő fél viseléséb(en) való v(a)l(e)t f - // 50. 
Mas egy ollya(n) három szél fél viseléséb(en) 
való kender vászon lepedő-v(a) l(e)t f. //50 Egy 
Veres Angliai fél viseléséb(en) való szoknya, az 
allyá(n) őt rend zöld bársony prém, azon egy zöld 
bársony prémes váll ezüst kapczok raita in sum-
ma val(e)nt f. 33//00 [Kv; RDL I. 155b]. 

félviselt 1. viseltes ; purtat, uzat; halb/ein wenig 
abgetragen. 1655 Egy fel viselt ueres aba keŏ-
peŏnegh [Told. 26]. 1659 : egy szeŏsz fel viselt 
lepedeŏ er f./ 50 [Kv; RDL I. 143]. 

2. kb. rongáltas; deteriorat; ein wenig beschä-
digt. 1772 : ezen Epűlet tisztességes munká-
val vagyon epitve, fél visélt [Szászfenes K ; BethKt 
Mikes conscr.]. 1792 : Vagyon még egya kő rakásra 
epitve, Nyoltz sertésre valo, fenyő boronábol, hoz-
zá valo válluval fél viseltek [Apahida K ; RLt. — 
aTi. sertésól]. 

Szk: ~ében levő. 1772: Ezen Udvarház előtt 
. . ő t t rakott kő oszlopokon fél viseltében lévő 

Folyaso vagyon [Szászfenes K ; BethKt Mikes 
conscr.]. 

fél viseltes 1. félig (el) viselt; cam purtat ; halb/ 
ein wenig abgetragen. 1682/1687 : Attam Egi fel 
viseltes Tégla szin kamoka szokniat [Fog.; Borb. 
I I Rákosi Anna kel.]. 1765 Egy Zöld dolmány 
hányotos, sellyem öv fél viseltes [Torda; Pk 2]. 
1765 : Citrom Szinű zöld világos Lájbi 1 Fél visel-
tes Lájbli 1 Ujj szőr Lájbli 1 [Mezősztgyörgy K ; 
Ks 23 XXIIb]. 1775 a paar fel viseltes magos 
Sarkú Csizma Rf 1 [Déva; Ks 76. IX. 18/4]. 
1818 Égy fel viseltes Betyár Bunda [Dés; DLt 
96]. 1851 Égy Zeke fél viseltes [Dés; DLt]. 

2. félig használt, használtas; cam uzat; ein 
wenig gebraucht. 1690 Egy test szin dufla fel 
viseltes Szŏnyegh [Wass. Inv. St. Miko de Bodok 
kezével]. 1735: Vágjon egj fél viseltes Gyalom, 
mellyis Szaz Nyolczvan őlős, hozzá valo kötelekkel 
együtt [Tóhát TA; J H b XI/9. 2 8 - 9 ] . 1797 
Ordinér félviseltes abrasz [Náznánfva MT; Berz. 
4. 22 N. 22]. 1816 Egy 30 vedres pálinka főző réz 
űst 3 Csöjii sisakjával edgyütt, fél viseltes lévén 
[Friss BN; Bál. 66]. 1848 : Szekér Echo fél visel-
tes egy 5 r f t [Görgénysztimre MT; Born. G. 
XXIVd]. — L. még HSzj abroncs és garat al. 

3. kopottas; puţin tocit/ros; ziemlich abgetra-
gen. 1807 A haz^ padimentomozassa fél viseltes 
[Dés; Bet. 6 GyÚjFalvi Nagy Ferenc kezével]. 

4. korhadtas; puţin putrezit; ein wenig morsch/ 
moderig. 1825 : Az Udvarház . . . emlékezet előtt 
épült régi fenyő Vastag Boronakbol valo félvisel-
tesnél régibb zendelly fedelű [SzentkZs Conscr. 
151] | egj joallapotbann lévő Borona Csűr félvi-
seltes Szalma fedéllel meg fedve [Moha NK; 
SzentkZs]. 
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félviseltesen kb. kopottasan; sărăcăcios; ein 
wenig schäbig. 7797 : A mostani állapottyához ké-
pest ezen Csűrés Kert magára az épületre nézt Fél 
viseltesen néz ki, a ' fedele pedig uj ja t árul el [Szent-
gotthárd SzD; Wass. Conscr. 347]. 

felvisz 1. a duce sus; hinaufbringen. 1570 : ez 
Ázzon vyth volt egy kezkeneochket kerdy ki-
nek chinaltatya azt Mongya hogi az Trombitásnak, 
es Megh ma fely vizem neky az Thoromba [Kv; 
T J k III/2. 32]. 1592 : Konkoli Janos . vallia. 
Mikor le vagtak az testet ott voltam, hogi le ueűek 
az farol az Kotro Mihali fiat . . Mikor az teorueni 
fához fel uiuék, akkoris vgian ki omlot az orszaian 
az veres veritek, hogi az Apia* keozel ment hozza 
[Kv; T J k V/l . 214. - *A fiával kegyetlenkedő 
apa]. 1604 : Megh júth az louakkal zekerrel Bor-
belj Peter s úgy vizi fel [UszT 20/266 Caspar Bor-
bély de Vduarhely vall.]. 1631 : az buzat az Uar-
ba(n) felis uiueök de hogj az sakokat ala hozzok az 
hazomhoz, égik sakot nem talalok [Mv; MvLt 
290. 254a]. 1633: ketszeris vim feli az szano(n) az 
kodory hazahoz az Szanto Marton eggjetmasatt 
[Mv; i.h. 112a]. 1679: egy szeonyeget vin fel 
[Kv; T J k 10]. 1690 : az emiitett kerdesben forgho 
negj szalfatis lattam az hol hordoztak az emlitet 
erdőből . . . az to farkanal felvittek s a puszta-
szőlőn altal vittek [Aranyosrákos TA; Borb. I 
Kozma István ns vall.]. 1774 : mi tevő legyen fel 
vigyeje vagj ne [Sáros K K ; SLt XL Körmötzi 
József Suki Jánoshoz]. 1776 : én az Malom házba 
bé zárkóztam . . . ottan meg fogtanak . . . Az után 
engemet a Quartelyházhoz fel vlttenek ottan de-
ténéaltonak [Kiskáján SzD; BK. Molnár István 
molnár vall.]. — L. még ETA I, 62. 

2. dél(ebb)ről észak(abb)ra visz; a duce din sud 
spre nord ; vom Süden nach Norden führen/be-
fördern/bringen. 1598 : Mikor az harcz megh león 
Moldúaba, en az Lengelek kezebe estem uala, fel 
vynek Lengél orzagba [UszT 13/37 Martinus Sillo 
de Cichio pp vall.]. 1762 : mikor az Neh(ai) ur 
vonaglot . . . , azt monda hogy Málnásra fel kell 
vinni [Oltszem Hsz; Mk RN. IX. 109]. 

3. felhord; a cära sus ; hinauftragen. 1621 : 
Estue nagy Zel indulua(n) az Torony oldalan az 
Manust be dwyteotte uolt mind táblástól Mellnek 
ramaiat vyolog kellet Czinalnunk . . . Acz Gŏrgy-
nek, hogi az Tabla helien valo fakat meg faragta 
felis uitte, az orasnakis segitet . . . attu(n)k neki 
ket napra d 65 [Kv; Szám. 15b/IV. 16]. 

4. felszállít; a transporta sus; hinaufbefördern. 
1594 : 2. palaszk szalat sert vit fel Gyalúban Wrunk 
ö fgenek kostolni valót, mellyiket szeretne ò fsege: 
Paxj Lúkacz 1 loual d 12 1/2 [Kv; i.h. 6/III. 
12]. 1604 : az eo zamara fel rakodank zekerre, 
wyn fel buzat het keoblet, az vtan uizont ala 
Jeowe es vyn fel tizen egy keobeol buzat, es más-
fél keobel liztet, egy keouer artant, . . . egy hizlalt 
swldeotis . . igj ezeket el uiue fel, az uta(n) . . . az 
my keues disznaim megh marattak uala azokat 
fel uiueok [UszT 18/43]. 1772 : aranyat a bányákból 
minden esztendőben in cruda matéria visznek fel 
Bécsbe hét mázsát [RettE 276]. 

5. kb. feltelepít; a aşeza sus; hinauftragen/brin-
gen. 1741 : Ditrói Mezei György tőbb esztenás Tár-
saival edgyűtt a Toplicai Kásze Albe nevű havasra 
minden Czédula nélkül vitték volt fel, az esztenájo-
kat a melly mián is barmokban az Plajasoktol ká-
rokat vallottanak [Ditró Cs; K S 69. 50. 44]. 

6. ~ (magával) magával visz; a aduce cu sine; 
mit sich nehmen. 1583 Jlona, Zamoskeozy Peter 
leania vallia, Engemet ez Gergel kowachne erre ken-
zergetet . . . , No vgimond the leány Jlona fel 
vizlek Monostorra vald az Birak eleót megh es en 
theged el Iktat lak [Kv; T J k IV/1. 147]. 1748 
beszéllette nékem hogy ŏtet az maga ház hijára fel-
vitte [Torda; Borb.]. 7758 : Viski Péter bátyám 
azt írja, hogy vegyen reá engem és vigyen fel ma-
gával, mert már ideadják a Jusztinát [RettE 74]. 
1849 : valahányszor Kelemen Béni Sibon volt . . . 
estve mind annyiszor felvitt Szállására [Kv; 
Végr. Vall. 21]. - L. még Ret tE 216, 375. 

7 (ellenségre) visz; a conduce/duce (împotriva 
duşmanului); (gegen den Feind) führen. 1673: 
futva vinnék fel őkőt az Franczuz ellen [KJ]. 
1762 : Tizenötezer land-milicia állíttatik most fel, 
melyben 12 ezer gyalog, 3 ezer huszár és dragonyos 
lesz székely s szász én vgy vélekedem, 
hogy midőn kiállanak, őkeméket felviszik a prus-
suszra [RettE 142—3]. 

Szk: ármádára ~ kb. hadba visz/vonultat. 
1779: A minapiban a hátralévő székelyeket is ki-
indították volt, hogy az ármádára felvigyék [i.h. 
395]. 

8* felvezet; a duce/conduce sus; hinauffiihren. 
1846: A Lisztelŏ Malom . . . Az alsó részéről a fel-
sőre vagyis kő padra fel viszen . . . egy grádics 
[Bács K ; KmULev. 2]. 

8* felhúz/épít; a ridica/construi; aufziehen/ 
bauen. 1641: Ebben az esztendőben úgy proficiál-
tam az épittésben* hogy 87 öl falt a bástyával 
együtt jol felvittem [ETA I, 148 NSz. — aMint a 
görgényi fej-i jószág ub-ja]. 1766: a karók feli 
verése után fógtúnk az kerteléshez, fel vivén az kert 
fónást valami õvigni magosságulag [Berz. 17 Fasc. 
XII] . 1779 : az egész épületnek falait minél tisz-
tességesebben lehet, s egy Contignatios házhoz 
kévantato elégséges Magosságára fel viszi az helly-
hez képest [Déva; Ks 78. 20/11]. 

10. genealógiát ~ nemzetségi leszármazást fel-
vezet, visszavezet/visz; a urmări spre origini 
descendenţa familială, a urmări genealógia famüiei; 
gentüe Abstammung zurückführen. 1772 : A szegény 
Butyka Péter is megholt. Ki is az elmúlt héten a 
vármegye tábláján productiora járt és . . . maga 
famíliáját vagyis genealógiáját igen fel, id est egy 
néhány saeciüumra igyekezett felvinni [RettE 
267]. 

11. (időpontot) fennebb visz, visszavisz; a duce 
îndărăt (o dată); (Zeitpunkt) zurückversetzen. 1770: 
A Királyi Tábla megszűnt volt a porductiotól . . . 
az 1588 esztendőt tet ték fel pro epocha . . . hogy 
inkább megfosztathassék jószágától a szegény, fis-
calitásban bíró nemes ember. Felvitték 1588-ra, 
hogy annál nehezebben producálhasson* [i.h. 238. 
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— aTi. hogy milyen címen birtokol fiskusi (kincs-
tári) jószágot], 

12, felemel/rúgtat; a urca; erhöhen. 1716 k.: fel-
nevelék azt a Rabutin discretioját huszonötezer 
forintig . . . én mondám az uraknak hogy azt 
vgy commissionak adni nem jó, . . . s osztán nem 
küldék . . . mégis osztán azt hazudták . . , hogy én 
akartam fel vinni [Bethön. II, 34—5], 1788: a 
bor árrát jol emlékezhetik Nsgod hogy fel vittem 
a Húsvétkor, a Tŏrŏk buza még eddig látom nem 
igen hág fellyebb 14 garasnál i t t nállunk [Bencenc 
H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1795: a ' Kovácsok és 
Segittŏk . . . a’ leg aláb valóis ajándék nélkül 
szolgálni nem akar, ennek számát p(edi)g annyira 
fel vitték már, hogy egy Kovács(na)k Esztendei 
ajándéka . . ha nem többre, leg alább Negyven 
Rhenens forintra fel mégyen [Torockó; TLev. 
9/29]. 

13. kb. (ételt) felszolgál (asztalra tesz); a servi 
(mîncarea); auftragen, bedienen. 1759: Asztalok 
nem volt cifra az uraknak is csak az én értemre is, 
hanem széltiben felvitték a káposztát, répát, 
murkost, kaszáslevet s több efféle régi magyaros 
jó étkeket. De most soha sem tudja az ember az 
uraknál mit eszik, mert egytál étekben húszfélét 
is egybehabar s úgy főzi [RettE 90], 

felvitel (szint) emelés; ridícare (a nivelului); 
(Niveau) Erhöhung. 1772 : A' Kertelt Gát és a viz-
nek fel vitele Hfl 8 [Kisfenes és O.léta (TA) 
határán; JHbK II. 117]. 

felvitet 1. a dispune să fie dus (sus); hinauf-
tragen/bringen lassen. 1711 ã más Tehenet fel 
hajták á Lázár Ferencz ur(am) udvarába Szárhe-
gjen . . . , ã megh holt Teliennek is ä bŏrit fel viteték 
[Gyszm; WLt Steplianus Csiki (52) ns vall.]. 
1779 : őfelsége mind az anyját, mind az gyermeket 
Vácról felvitette s Grécben tartaná őket, az a híre 
[RettE 407]. 

2. fejedelmi/nemesi udvarba vitet; a dispune 
să fie dus în curtea domnului/domnitorului sau a 
unui nobil; in den Fürstenhof oder den Hof eines 
Adligen hinaufbringen lassen. 1596 Aszszonyúnk 
ö fge Sz. Mark Eúangelista Innepet tartani akarúan, 
vitetek Deákokat fel ex Collegio, vitte Gyaluig 
Brassai Peter 4 loal d 50 [Kv; Szám. 6/XXI. 
20]. 1736 Kivált az Székelységen, mikor valamely 
úrfi vagy nemes i f jú legény vígan volt s tánczolni 
akart, leküldött az faluban, az falusi leányokot 
esszegyűjtette, az házához felvitette, virradtig 
is tiszteségesen eltánczoltanak [MetTr 419—20]. 

3. 1756 : vgy hallottam bizonyoson, hogj Mol-
duán Vonya parazna ember volna, és hogy gya-
kor alkalmatossággal Aszszony embereket vite-
tet t fel az Udvarban, hogy gonosságát véllek exer-
ceálja [Galac B N ; WLt Nagy Sigmond (54) jb 
vall.]. 

4. odavitet; a dispune să fie adus; hinbringen 
lassen. 1598 : E n hoszam ieott uolt Simo János 
mikor ki zabadúlt volt Moldúabol, fel vitete louo(n) 
Gegeò Balintne Assonio(m) mert ige(n) megh teor-
teòdet (I) volt . . . nem mehete fel kylemben 

[UszT 13/38 „Tomas Lazar de Taplocza" pp vall.]. 
1653: a koronát Kassára felviteté a fejedelem 
[ETA I. 139 NSz]. 1742 : felvitette az több saj-
tokat . . . és egy Berbencze Ordát [LLt Fasc. 93]. 

5. kb. citáltat/idéztet; a dispune să fie chemat/ 
ci tat ; vorladen lassen. 1584 : Catalin Keotelwereo 
peterne vallia hogy Az Aniamtol hallottam hogy 
holtiglan rea valla ez vargane Anniara, kerte Azon-
nis Apamat hogy vitesse fel a ' tanach eleybe, hogy 
mondhassa megh dolgát [Kv; TJk IV/1. 257]. 

felvitetik 1. el/felszálllttatik; a fi transportat 
(sus); wegbefŏrdert werden. 1761: 21-ma mensis 
Junii temettetett méltóságos br. Bánffi Farkas úr 
őnagysága. Bonchidán* ment végbe a temetési 
pompa, de felvitetett Bánffihunyadra [RettE 120. 
- *K]. 

2. (vminek az ára) felemeltetik/rugtattatik; a fi 
urcat (preţul unui lucru); (der Preis) erhöht wer-
den. 1810 : már annyira fel vitetett az Szénnek az 
árra, ugy a vas kŏnekis, és az Széncsinálok fizeté-
sei, ugy az Bányászokéis, és az Szolgáké . . . hogy 
. . . az Szegényebb Sorsnak az Szokott mesterség-
ből végképpen ki kell fáradniok [Torockó; TLev. 
9/44]. 

felvivés a (nemzetségi leszármazás felvitele/visz-
szavezetése; urmărirea spre origine a descendenţei 
(familiale)/ a genealogiei; Zurückführung der Ab-
stammung. 1816: ezen lehozás vagyis felvivés 
Szerént Ketskés András ŏ kegyelmének . . . Balog 
Márton Ŏ kegyelme, az Édes Annya Ketskés Bor-
bára után szintén vér ŏtse [Szentimre MT; Bal-
Lev.]. 

felvizsgál megvizsgál; a ex a min a ; untersuchen. 
1710 : Végezetre prospiciállyanak arrolis az Tisz-
tek, és az szegénység közöt t felvisgállyák az 7tem-
beri vagy 8beri és Márshussokb(an) (l) lévő erogati-
okatt [Nsz; KvLt 1/198 gub.]. 1726: sellerek házait, 
udvărät, kertit, gyûmőltsős kertit, szőlőit, tilal-
mas Erdőt mind külön külön, fel, járván fel vizs-
gálván, mëg becsülvén . . . lê irtuk [Esztény SzD ; 
Told. 29]. 1753 : Mentünk az említett venikés ne-
vű Széna füre, melyet egészszen fel vizsgálván és 
édj egész Táblának kihatározván, ki mindenütt ă 
Bértzig [Marosbogát T A ; EHA]. 

felvon 1. felhúz; a trage sus; emporziehen. 
1573 Beke gergel . . . azt vallia hogi Baly 
Gĕrgy kochia . . . Be deol az Thoba felesege ger-
meky Rayta voltak . . . az vyz fenekereol vonta 
fely egi leankayat [Kv; T J k III/3. 270]. 1581 11 
Marty ket olachnak hogy fywrez dezkakat fel won-
tanak az haz heara fyzetúnk [Kv ; Szám. 3/1V. 11]. 
1591 : Az Híd Kapura való Keolchiegh Az 
Achok . . . Az hidat ala s fel vontak az keotellel 
. . . fizettem nekiek f 1 d 25 [Kv; i.h. 5/X. 81]. 
1625 : volt ez napis 4 : nap számos kik I t t alat me-
szet, keuertek, es az chiga(n) cheberben fel vontak 
az meszet [Kv; Szám. XXX. 18]. 

2. behúz; a ridica/trage înăuntru; her/hineinzie-
hen. 1633 : az Hadniagis fel futa, s hat jmmar az em-
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ber fel but az hiúba, megh az Hadniagis latta az 
labat mikor fel uonta az padlason [Mv; MvLt 
290. 121a]. 

3. felvontat; a tîrî în sus; hinaufschleppen/ 
tragen. 1586 az Korczoliasnak atta(m) hogy le 
wonta es Jsmet fel wonta az 8 hordo salétromot f. 
- d. 50 [Kv.; Szám. 3/XXVII. 13b]. 1595 
Korczollyas Istúannak, hogy fel vonttá az 
szekerekre korczolyakon, keúant 21 hordotol, hogy 
fel vonta 1 p(er) d 7 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 69 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1699 Az mikor penig 
az fákatt fel vonszák, Circiter vagy hat embereket, 
vagy nap szamosokatt, adasso(n) Béldj Ur(am), 
segitenj az fákat fel vonnj [Kv; BLt 7]. 

4. kb. felráncigál; a ridica/trage sus cu greu; 
hinaufzerren. 1572 : otth talalanak Zeocli Gergh Es 
Krompina Mate onnat fely vonanak Mégis akara-
nak foztany de Meg sem Mywelek az Jámborok, 
hanem ky wzenek onnath [Kv; TJk III/3. 7—8]. 
1603: Farkas Jstuan Etedi Zabad Zekel ezt wal-
lia . . hogy kokas zokor ment wolt borért tot mi-
haljnj fel kel Tot mihalj hogi ki menien az hazbol wgi 
esett hogi alig wonta fel az felesege wgi döytött-
<w>k fel az felesegewel ketten az agjba Tot mi-
lialt [UszT 17/22-3]. 1629 : ugi talalok megh hogj 
le feküt vala hasra az lesza alatt, es ugj vona fel az 
Erszinies András szolgaia [Mv; MvLt 290. 155b]. 
1644 Nagi János feŏbe utĕ szima Giörgiöt hogi 
mindgiart le esek . . hanem Szima Giorgjne fel 
vona az Urat az feöldreöl [Mv; MvLt 291. 410b]. 
1680 : aszt látam hogy az foldon űte Imreh András 
Killjeni Mihályt, az feolrŏllis ugya(n) en vonám fel 
Killjeni Mihályt [Kilyén Hsz; BLt Nagy István 
(30) col. vall.]. — L. még HSzj ſalu-õrzõ al. 

5. 1552 : Paulus Veres . . fassus est Az Az-
zontol Mas Nap hallottam, hog az zayatis be dugtak 
volt hog Ne kialthasson megh zolitam az eori-
zeoket, hog my dolog vraym, Azt mondák hog, Am 
eg legent vonank fel rolla [Kv ; TJk IV/1. 5]. 1589 : 
János Kowacz ew maga az Gergel kouacz hazanal 
az felesege melleol vonta fel Matyas deákot [Dés ; 
DLt 226]. 

6. kb. felszed/váj; a ridica (de jos) ; aufheben. 
XVI. sz. v. ; nyreo peternek panasza az felesege 
ellen hogi azt mondotta az Vranak hog kellj feli 
Dwhws kurua fya nem tudode az all feledet fel 
uo(n)nj [Kv; TanJk 1/1. 547]. 

7. felhurcol/vonszol ;a tîrî sus; hinaufschleppen 
1641 : Ezt is hallám az Sahin szolgálójátul, az kiseb 
biktül, hogy látta, hogy felvonták az asszonyem-
bert, azt az szoknyást az liiuban [Mv; MvLt 291. 
288a átírásban I]. 

8. felállít; a ridica, a aşeza în picioare; aufstel-
len. 1588 : Hyducza Kapúnal liogy fel wontakaz Ca-
pu Baluant 7Ember volt az Korchioliassal fyzettem 
f. — d. 22 Az darabantokis Segítettek fel 
wony az Capu Baluant atta(m) f. — d. 10 
Monosotor vczay három Caput hogy felwontak az 
Capu Boluayokat (!) 7 embereknek d. 28 
[Kv; Szám. 4 / I I I . 2 0 - 1 ] . 

9. (sátort) felver; a întinde (cortul); (Zeit) auf-
sclilagen. 1637/1639 1. sátor feluonnj való vas 
kepü f - d. 25 [Kv; RDL I. 111]. 1655: már az 

urunk sátorát is felvonták volt [ETA I, 159 NSz 
átírásban!]. 

10. felszerel/tesz ; a pune/aşeza/monta ; anlegen/ 
bringen. 1590 : Ezeknek az malom keöűeknek eg-
giket, Meraba chinaltak fel az Malomba, az liarma 
ith uagion, de megh az eggiket fel nem uo(n)tak 
[Kv; Szám. 4/XIX. 13-4] . 1609 : Achy ferencli-
nek, Bálintnak Georgnek hogy cliiatornat vonta-
nak fel az Scholabany es hiasztanak Az kamerak fe-
liben Attu(n)k f. 2. [Kv; i.h. 126/IV. 120]. 1620 
a külső kereketisa megh czinaltatta de fel nem uo-
natta megh [Récse F ; Szád. Stroya Morar (35) 
fej-i jb vall. — aTi. a malomnak]. 1781 az egyik 
kerékre egy Ráfot fel-vontam xr. 36 [Szászváros; 
BK]. 

11. ~ ja a kaput a felvonóhíddal elzárja a ka-
put ; a închide poarta cu podul ridicător; mit der 
Zug/Fallbrücke das Tor versperren. 1584 : Colos-
wary Ianos vallia hogy az kaput mikor fel vonak 
hallek chattanast [Kv; TJk IV/1. 349]. 1614: (A 
kastélyvár) fundálására az sok kóborló ellenség mi-
att nappal csak hozza sem férhettünk, hanem egy 
éjjel szép holdvilágon elfundálúk, és úgy épi-
ténk, hogy Szent Mihály-napjára az kapuját is fel-
vonúk és belérekeszkedénk [BTN 50]. 1653: Bécs 
körül is valának, de Bécs kapuját fel sevonták előtte 
[ETA I, 12 3 - 4 NSz]. 1676/1681: (A castellanus-
nak) erre légye(n) egi atallyab(an) elsőb gondgya, 
hogi az alatta valók mind reggel s mind estve el-
söbenis az I(ste)nt áldgiák; hálá adassal és könyör-
géssel nyissak megh ă vár kapuját ; hasonlo kep-
pen(n) vonnyak fel-is [Vh; VhU 664]. 

12.felölt/vesz ; a îmbrăca; anziehen, sich bek-
leiden. 7623 k. : Turzo László az giolcz gatiaiat von-
nia vala fel, de volté vetkek egymassal neme azt 
ne(m) tudom [Mv; MvLt 290. 29a]. 

13. felhúz/vesz; a încălţa; anziehen. 1631 : mon-
dek bátor had uonnjam felj az csismamot [Dés; 
DLt 367]. 

14. vkinek ~ja a saruját vkinek felhúzza a láb-
belijét ; a încălţa/trage încălţămintea cuiva; die 
Schuhe js anziehen. 1558 : Pether Bernald . . . Azt 
valla lattha Reggel hogy, Anna Az Annos 
ewchye wontha wolth fel az darabanth sarwyath 
[Kv; TJk tör.]. 

15. felhaj t / tűr ; a ridica/sufleca; aufschlagen. 
1588 : az Jngemet az nyakam fele fel vontak vgy 
hordoztak az vczan mezítelen [Zsákfva Sz; WLt 
Luc. Barlas jb vall.]. 1716 : fel voná az ingét az 
karjáról [Nagyida K ; Told. 22]. 

16. ~ a puska acélját kb. felhúzza a kakast/ 
sárkányt ;a ridica cocoşul armei; den Hahn auf-
ziehen/spannen. 1746: Pakurár Togyer . . . fel von-
táé puskájának acellyat, sle terdepletté hogy hozzá 
lőj jen ; és el Csappantotta é a puskát ? [Kersec H ; 
Ks 112 Vegyes ir. vk]. 

17. ~ az Íjat felajz; a întinde; (auf)spannen. 
1570 Hona Varga Bernaltne hyty zerent vallya, 
hogy liallotha varga gergelne zayabol . . . vgy 
Theccyk hogy ely feleytene mostan az haro(m) 
forintot zeocli gergelne, chyak Beket liadnek neky, 
De Enis fely vontam az en Jemetli (!)a, Byzon 
hozza leowek ha Tlieorwen aggyab [Kv , TJk III/2. 
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158. — 'Szokatlan alak a mélyhangú Jamath 
(olv.: íjamat) h. — bA fog. ilyen homályos-zavaros]. 

felvonás 1. felhúzás; tragere în sus; Aufziehen/ 
zug. 1582 : 14 Oct(obris) Az zel hogy el hanta volt 
az Trombitás házat chynaltattam megh Vonattam 
egy gerendát az felseó padlasban chynalasatol es 
fel vonasatol at tam Ach Mattliyasnak d. 40. [Kv; 
Szám. 3/V. 2 4 - 5 Lederer Mihály sp kezével]. 
7694 : a külső Var Kapuja előtt va(gyo)n egy Kő-
sziklából vagot hitv(an) Aarok, az mellyen va-
(gyo)n egy reghi Sorvadot hid, . . . az Kapu felet 
az Kőfalban egy Vas Csiga, mellyen az Lancz jár 
fel s, le vonáskor [Kővár; J H b Inv.]. 

2. felvontatás; ridicare/tragere în sus; Aufzug. 
1582 Az korchiolyasnak attam kett Bor fel vona-
satull f - d. 12 [Kv; Szám. 3/VIII. 15]. 1595 
Korczollyas Istúannak hogy egytől egyik meg 
erösitete az hordokat és fel vonttá az szeke-
rekre korczolyakon, keuant az 21 hordotol, hogy fel 
vonta 1 p(er) d 1 . . . Attam az fel vonaskort 
penig 1. Eytel borra d 6. [Kv; i.h. 6/XVIIa 69 
ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 

3. vontatás; remorcare; Schleppen. 1795 Mi-
nemű akadályok származtanak légyen a' Sós Ha-
jók(na)k szabados fel Vonásokra nézve a' Déva és 
a' Maros Sollymos kőzt le follyó Maros Vize Árká-
ban . meg láttni nem terheltettnek [Déva; Ks 
43. 74. VII. 108]. 

4. kb. feltevés/szerelés; punere, aşezare, mon-
tare; Auftun/bringen/setzen. 1582 Achy Gergely-
nek fizettem az chyatornaknak fel wonasatol 
f. 2/60 [Kv; Szám. 3/V. 29 Lederer Mihály sp 
kezével]. 1670 : Két csiatornákat vonatván fel az 
házra, azok(na)k felvonásakor fizettünk f 1. 
d 12 [Kv; SzCLev.]. 

fel vonat 1. fel vonta t ta t ; a dispune să fie trase 
(în sus) ; aufgezogen werden lassen. 1596 : fizet-
tem az korcholiasnak hogi az karika borokat fel 
vonatta az zekerekre f — d 50 [Kv; Szám. 6/ 
XXIX. 70 Bachi Tamás sp kezével]. 

Szk : ~ja a kaput. 1676/1681 Az Kaput ide-
je (n) vonassa fela, es későn ereszszék le; az mikor 
penig derekas szűkségh, es szekereknek ki s be va-
lo jarasa nem kévánnja, ollyankor csak à huszár 
vár kis Ajtajat tarcsák nyitva [Vh ; VhU 665. — 
aTi. a porkoláb]. 1687 Az múlt őszei Hadnagy 
Ur(am) hir jüvén, az kapút fel vonatta, az Urunk 
eő Nga borai előtt, és azt mondották hogy eő Nga 
borai előtt vonatta fel [Szilágycseli; KS GramTr 
VIII Varga Gáspár (50) Bethlen László tt-jának 
vall.]. 

2, feltétet/szereltet; a dispune să fie pus/aşezat/ 
montat ; auftun lassen. 1581 Malom Keowet 
vonattam fel a t tam Molnár Palnak erte f. 1 [Kv ; 
Szám. 3/1]. 1585 vettem egi bokor inalom kŏwett 
p(ro) f. 7 d. 20 Wggian akkor liogi az keowett 
fel wonatham wettem 3 fwrez dezkat p(ro) d. 21 
[Kv; i.h. 3/XX. 4]. 1590 30 Octobris vonatta(ni) 
egj Bokor keowet fel, atta(ni) az kik segittek ne-
kik d 32 [Kv; i.h. 4/XIII. 9 malomreg.]. 1670 
Két csiatornákat vonatván fel az házra . . . fi-
zettünk f 1. d 12 [Kv; SzCLev.]. 

3. (sátort) felveret; a puné să fie întins cortul; 
(Zeit) aufschlagen lassen. 1625 közben egy nagy 
cserge sátort vonata fel az vezér [ETA I, 237 
ToldE]. 

folvonathat feltétethet/szereltethet; a putea dis-
pune aşezarea/punerea/montarea; auftun/bringen 
lassen können. 1625 Egy Bokor malom követ 
megh fel nem vonatthatta(m), mert megh az edgyik-
nek az lyukasztása heya vagyon [Kv; Szám. 
16/XXXIII. 10]. 

fel vonattat 1. felhúzattat; a puné să fie tras 
sus; aufziehen lassen. 1589 : Az aytonak felseo 
keowet chygan vonattatuk fel, attunk Ach Mat-
hiasnak f. - d. 28 [Kv; Szám. 4/IX. 12]. 

2. feltétettet/szereltettet; a puné să fie aşezat/ 
pus/montat; auftun/bringen lassen. 1598 az 
Czynteremben az nagy templúm erez keozybe vo-
natat tŭnk egi kis chatornat fel [Kv; .h.7/XVI. 40]. 

felvonattatás felvontattatás; tragerea în sus; 
Hinaufbeförderung. 1590: 15 Júly fyzettem Az 
korchioliasnak 3 hordo Bornak fel vonatatassaert 
fellekre vittek f. 1 [Kv; Szám. 4/XXI. 32 Kis 
István sp kezével]. 

felvonattatik felvonóhíddal bezárattatik; a fi în-
chis cu un pod ridicător; mit Zugbrücke versperrt 
werden. 1605 : Az regy rendtartas ellen nem tetczet 
hogy Delbe(n) fel vonatassek az kapú; hanem 
nytwa legyen de erre zorgalmatos gonduiselese 
legyen biro vramnak [Kv; TanJk 1/1. 495]. 

felvoncol húzva-vonva felemel; a ridica tră-
gînd-tîrînd; ziehend-tragend hochheben. XVIII. 
sz. eleje valami Léányok fel vonczolván ă fŏldrŏl 
bévivék [Kv; EMLt Némethi lev.]. 

felvonhat 1. ? felemelhet; a putea ridica; hoch-
heben können. 1584 Clara Herczegh Caspar 
vram felesege vallia . Égkor ezen Sós Janosne 
kepeben ream Ieowe a’ haiamat megh foga 
Keonyeorgeotte(m) az Jstennek es semmikeppen 
Nem arthata, Jóllehet liogy a hayamat meg Niomta 
vala soha Ne(m) vonhatom vala fel a feyemet 
[Kv; TJk IV/1. 243]. 

2. felhúzhat/vehet; a putea îmbrăca; anziehen 
können. 1653: Én is midőn puskaropogást és 
Jézus-kiáltást hallottam volna fel ver eked vén, fel-
ugrám, de a nadrágomat nem vonhatám fel hanem 
a dolmánt és a mentémet felvőm s futék a házba 
fegyverért [ETA I, 6 9 - 7 0 NSz]. 1724 : Laczika 

. a lepé fajdalma miatt az nadragat fel nem von-
hata [Ap. 2 Apor Péter feleségéhez]. 

3. (sátort) felverhet; a putea întinde (cortul); 
(Zeit) aufschlagen können. 1653 : monda Toldalagi: 
Csauz uram ! . . . menj a vezér tihájához s adjon az 
éjjelre egy sátort, akár csak hogy napvilágnál 
vonhassuk fel [ETA I, 130 NSz]. 

felvonó mn 1. felhúzható; care se poate trage 
in sus; aufziehbar. Szk : ~ ablak. 1679 Filegoria 
. . . Fel vono, vas horgos, vas karikás deszka Táb-
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lás ablaka nro 7 [Uzdisztpéter U ; TL. Bajomi 
János inv. 107—8] ~ ajtócska. 1681/1754 : e-
zen Tornáczra fel menő grádits felső végin valo fel 
vono ajtotskájával [KvAKt Mss hung. 6] Hr 
~ deszkaajtócska. 1754: egy kisded felvonó desz-
ka ajtotska [Uzdisztpéter U ; CU] Hr ~ gyertya-
tartó. 1736 : volt egy kis bolt de az olyan sö-
tét vala . . . hogy télben, ha csak négy gyertya 
nem égett felvonó gyertyatartókban az boltnak 
majd közepin felfüggesztve sem az mester 
könyvből tanítani, sem az gyermekek tanolni nem 
láttanak [MetTr 230 -1 ] . 

2. ~ hid pod ridicător; Zugbrücke. 1585: 
Az Kezep kúpúy (!) fel wono hidat foldoszta megh 
Achy Mathias fizette(m) Nekie f. — d. 45 [Kv; 
Szám. 3/XVIII. 20b Gellien Imre sp kezével]. 
1590 : Jstuan Kowachy Chinalt ket karykat, es az 
fel vonno hydnak ket Chyapiat Kozep Capŭba 
fyzettem nekye f. - d. 50 [Kv; i.h. 4/XX. 20b 
Hooz Lőrinc sp kezével]. 1621 Az Hid kapubeli 
fel vono hídnak keotele el szakadua(n), Azkeótel-
ueréok vyollagh eozue fonua(n), es meghis sino-
rozua(n), fizettem d 26 [Kv; i.h. 15b/XI. 288]. 
1681 : Vajda Hunyad vára . . . Vár hidgya . . . 
Az hidnak alsó véghe felöl valo része ( : az réghi 
fel vono hid oszlopatul fogva:) mind végigh, mint 
hogi mind gerendástól padlás fástol ighen megh 
avultak romladoztak, ujjonna(n) kellene csinál-
tatni [Vh; VhU 502, 507]. 1684 : mü . . . tudunk 
egy Szállást mely vagyon a Varos fundusan Hid 
kapui fel vono hid felet az garadicson felyül [Kv; 
AsztCJk 51b]. Hr ~ hidacska podeţ ridicător; 
Zugbrücklein. 1681 : Ezen házbul . nylo Ajtó 
. . . két keő fal kőzött à Nebojsza bastya fel vono 
hidaczkaja felé mehetni [Vh; VhU 547]. 1694 
Belső vár, és annak kapuja . Azon kapunak kö-
zepe iránt egy keskeny Palló formara fel uono 
Hidacskaja is van, Vastag Tölgyfa deszkából csi-
naltatot [Kővár; J H b Inv.]. 

3. ~ kapu felvonóhídkapu; poartă de pod ri-
dicător ; Zugbrückentor. 1681 : Vajda Hunyad 
vára . . . Fel vono kapu deszkájához valo temer-
dek foglalo rud vas Nro 4 [Vh; VhU 502, 513]. 
1694 Arx Keővár . Az leg alsó és külső kapuja 
eleiben menven ki az Varnak Ezen belől mind-
gyart va(gyo)n, egy kőből rákot Arkocska, mely 
Árkon va(gy)n egy Vastag Tölgy fa Deszkából csi-
naltatot Fel — s le vono Kapu [Kővár; J H b 
Inv.]. 7699 : Ezen középső Udvarról mennek bé az 
Kastélyba ket erős cserefákra kűlŏmb kűlŏmb fele 
fábul csinált fel vono kapun ezen a kapun Vagyon 
két négy négy öles Láncz, a kapu alatt gödör 
[Szentdemeter U ; LLt Inv. 8] Hr ~ kapucska 
felvonóhíd-kapucska; portiţă de pod ridicător; 
Zugbrückentorlein. 1694 Az Garadicson fellyűl 
az leg felsőb varnak fel vono Kapucskaján kivŭl 
va(gyo)n egy boltozatos Szugolyat (!), ebben az 
szugolyaban . . . parkanyozott Hambar volt [Kő-
vár ; J H b Inv]. 1726: Vétettem két kötelet az 
palon valo fel vonó kapucskához d : 16 1/2 [Kv; 
Ks 15. LIII . 4]. 1745: A' kŏ folyosóról mennek 
bé a ' Palotakra egy reteszes, retesz fŏs vas kapt-
sos fel vonó kaputskán melly (ne) k két mellyékin 

vannak vas kaptsos Táblák [Marossztkirály AF; 
Told. 18]. 

4. felhúzó; pentru/de tras în sus, cu care se 
trage ; Auf zug. 1585 : vöttem Kotelwero Ambrús-
tol ket Erögh (l) fel wonö (I) kötelet az Monostor 
kapúhoz f. - d. 76 [Kv; Szám. 3/XVIII. 20b 
Gellien Imre sp kezével]. 1609 : Attam Keoteluereo 
Jakabnak hogi az Hiducza kapuhoz ket fel uono 
keotelet czinalt f 3 [Kv; i.h. 126/IV. 169]. 1681 
Nebojsza Bástya . . . Külső aj taja . . . felszer 
Ezenbelől le eresztő keskenj kapuja, fel vono vas 
csigás Lánczaval [Vh; VhU 557]. 

5. ~ tengely kerekeskúttengely; fus/sul al fîn-
tînii cu roată ; Achse des Ziehbrunnens. 1690 : Va-
gyon Egy jo böv Vizű Kutt , melyen be asva, kö-
böl fel rakva, kereken fel vono Tengelyestol vider 
ra j ta nro 1 [BK Kentelki* inv. 6. — aSzD]. 

6. ~ asztal felhajtható asztal; masä rabatabi-
lă ; Auklapptisch. 1651 czinaltam magam faya-
bol hársfából egy fel vono aztalt [Kv; AsztCJk 
57b]. 

Kevesebb valószínűséggel a Trihúzó asztal' jel-eel is számol-
hatni. 

II. fn felvonóhíd; pod ridicător; Zugbrücke. 
1694: A külső Var Kapuja előtt va(gyo)n egy Kő-
sziklából vagot hitva(n) Aarok az mellyen va(gyo)n 
egy reghi Sorvadot hid, az hidon egy ahoz hasonlo 
vastag Deszkából csinált emelcsős Palló, az ket 
vegi vassal meg va(gyo)n hevederezve, az fel vono 
vegén vágjon egy erős vas karika, abban egy Láncz 
es az Kapu felet az Kőfalban egy Vas Csiga, mellyen 
az Lancz jár fel s, le vonasokor [Kővár; J H b Inv.]. 

felvonogat felhúzogat; a trage pe rînd sus ; nach 
und nach hoch/aufziehen. 1653 : végre azon kérének 
bennünket hogy kötélen vonogassuk őket a falon 
fel, mert ott lepi őket az ellenség [ETA I, 77 NSz]. 

felvonsz felhúz/von; a trage sus; aufziehen. 
1583 : Ersebet Veres Pal zolgálo leania vallia, hal-
lottam Az Ilona leány zayabol hog azt Monta, ha 
az Chigara fel vonzanakis egiebet Nem mondok 
hane(m) hogy en teollem Izente Kendj Ianos Balas 
Kovachnenak [Kv; T J k IV/1. 159]. 1592: vet-
tem Esmeg Az hüdt kapûbely hüdthoz (I) 2 Erog 
Kettelett kyûel Az hydott fel vonzak Kettel 
weró Jakabtol p(ro) f 1 d 75 [Kv; i.h. 5/XIV. 
267 Éppel Péter sp kezével]. 1699 : Dési Gjŏrgy, 
Haydu Miklós, Huszár András, és Bihari Ferencz 
Fa Acz Uraymék Az mikor penig az fákkatt 
fel vonszák, Circiter vagy hat embereket, vagy nap 
szamosokatt adasso(n) Béldj Ur(am), segitenj az 
fákat fel vonnj [Kv ; BLt 7]. 

felvont 1. felemelt; ridicat; empor/hochgeho-
ben. 1761: ŏ is az házból ki ment mikor is láttya 
már Hűdre Gligort az földen véresen heverni, 
Lázár Juont pediglen felvont bottal mellette állani 
[Torda; TJk V. 50]. 

2. felvert (sátor); (cort) întins; aufgeschlagen 
(Zeit). 1653 : Elmene a csauz a vezér tihájához, és 
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azt izené: hogy késő azt® a tevéken való tereh 
közül kikeresni, hanem a maga felvont sátorában 
szállást ád örömest [ETA I, 130 NSz. aTi. a 
sátrat.]. 

3, felhúzott; ridicat; aufgespannt/gezogen. 7739; 
flintáját fel vont sárkánnyal hozzá fogván szidta, 
gazlá [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP Fr. Kis (18) jb 
vall.]. | a pistallyát a ' méllyemben fel vont sár-
kányai tartván, szintén kétségben estem [uo.; 
1.h. Margaretha Rádully nobilis Andreas Mészáros 
de K. Sz. Lélek Consors (50) vall.]. 

4ŝ fel/ráfeszített; întins; aufgespannt. 1768 : 
Kolosvári Két Viz kőzi Major-béli két házakban 
tsinált két kementzék és két kürtök tsinálásáért, 
es Ablakjaira fel vont Lantornákért fizettem Hf 
5 Dr 96 [Kv; DobLev. 11/390. 21b]. 

felvontat 1. felhúzat; a trage; hin/auftragen/ 
befördern lassen. 1585 : Galfi vramnak hozanak egy 
Bör Zekeret kerek B. vramat hogy 6 Lowo(n) 
felekik* fel wontatna de zinten Tordaig vztek 
Zegeny Embereket [Kv; Szám. 3/XVIII. 7b 
Gellien Imre sp kezével. — aA Kv-tól délre fekvő 
Felek településig]. 

2. feltétet/szereltet; a pune/aşeza/monta; auf-
tun/bringen lassen. 1573: Kereztesy Ianos azt 
vallia hogy . . . Egykort hogi egy chatornat Akar 
volt fel vontatny . . . hozatot valahonnan egyet 
. . . , hanem hogi fely vontatta volna egy Zamot 
vetettek volna eo Rea három forint haylot Benne 
[Kv; TJk III/3. 239]. 7595: Zöcz Mihály Wram-
tol vöttem 2. Czatornat az Tanaczhaz feliben, kit 
felis vontattam p(er) f 5 [Kv; i.h. 6/XVIIa 253 
ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

3. elvontat; a tîrî/trage; weg/fortschleppen las-
sen. 1724: mikor már a' Térdemni vastagsagu 
három szál fát le vágtunk (!) vòlna 's fel akarnok 
vontatni tsak ki jőve hirtelen két ember az erdőből, 
edyik magass, de mint hogj estve volt annak art-
zulattyát ne(m) describalhatom [Réten NK ; JHb]. 

fel vontatás 1. felrakás; încărcare; Aufladen. 
1590 vont az korchiolas 6 Altalag bort egyk zeke-
xol Az inasykra fizettem nekye f. — d. 18 
vittenek Varadra ket Lada pénzt Leuonatasaert, es 
fel vontatasaert att(am) f. — d. 48 [Kv; Szám 
4/XXI. 32 Kis István sp kezével]. 

2. vontatás; remorcare; (în sus); Aufschlep-
pen. 1740: Puska poros Hajók fel vontattása* 
menyit nem importála [Kéménd H ; Ks 83 Zejk 
István lev. — aA Maroson való hajóvontatás-
ra von.]. 

felvonul felhalad/húzódik; a se întinde; sich 
nach oben erstrecken/hinaufziehen. 1851 : a’ Ka-
kuk pusztájánál egy 172 folyóől hosszúságú átvá-
gás, mely a ' nevezett utbol föl vonul a' mikesi 
határ szélekig [Bányabükk TA; EHA]. 

feltagyválódik ? megzavarosodik; a deveni tul-
bure; trüb werden. 1716 : az mely bor Kapuson 
volt . . . senki sem iszsza mint hogy nem sok volt 

benne fel zagyvalodát (!) [Szőkefva K K ; Ks 96 
Biró Márta lev.]. 

Kételyesen a 'felvizezódik (vízzel megszaporítódik)' jel-se 
is számolhatni. — Vö. zagyva 'túlságosan megvizezett, hitvány 
zavaros bor' [MT&z]. 

felzaj dul 1. zajongani kezd; a începe să facă 
zgomot; zu lärmen beginnen. 1572 Bannfy Pal 
Jobagya Bartha Antal És Zabo Anthal . . Ezt 
wallyak Az keossegli Az Monostorhoza tar-
thozok feol zaydulanak Es felenk Jewen, My El 
futamank, hagjgaltanakys wttanunk [Bli; KP. — 
aM.gyerőmonostorhoz (K)]. 

2. felzúdul ;a se aprinde de mînie; aufbrausen. 
1573 Homlar Ianos azt vallia hogi latta azt Nagi 
peter egy fillerara Bort Teoltetet es azt egi aztal 
Nepe keozybe Eontette az Mertekbeòl Azon fel 
zaydultak es meg zittak egi mast, Azomba az Mes-
tereketis keozikbe haitotta peter, Azon fely vgrottak 
az Aztalnal Menyen voltak rea Rohantak peterre 
es az aytonak zoritottak feyzet zekercet húz-
tak volt fely hozza [Kv; TJk III/3. 203]. 

felzaklat felriaszt/ver; a trezi (din somn); auf-
scheuchen. 1752: egy Kŏzep Ajtai Vajda Mihálly 
nevű Jobbagya kardoson eczakának idein egy 
Marton István nevű Kŏzep Ajtai Szabad emberre 
ra megyen aszt aluvo agyabol fel zaklattya [Nagy-
ajta Hsz; Ap. Donáth György Apor Péterhez]. 
1779 : Biró Anna . . . öltözik a szegény batyja . . . 
igen szép, meghányt, testszín köntösébe . . . Egy-
szer kijő mint egy kavalér s elsőben megyen Ráko-
sihoz, azt felzaklatja katona képiben [RettE 
404-5 ] . 1810 k. : azon Sertéseket Magok önként 
a ' kutyák Zaklatták fel, űztek és marczangoltak 
[Dés; DLt 82]. 1811: a’ Vajda osztán minket ke-
ze alatt való Embereket fel Zaklatott s ki men-
tünk a' Tűznek meg oltására [Cold K ; J H b 5. 313 
Lung Nyikuláj (60) és Czunye Vrsz,(50) col. vall.]. 

felzaklathat felverhet/ébreszthet; a putea trezi 
(din somn); aufscheuchen können. 1819 : az Asz-
szony az első szobába hált, az ember pedig a há-
tulsoba minthogy jo gazda volt a ' Cselédek(ne)k 
kedvekért hogy jokor fel zaklathassa cselekedte 
[Kv; Pk 2]. 

felzárkózik bezárkózik; a se încuia; sich ein-
sperren. 1656 : Tudo(m) hogy egy haznal lakva(n) 
Szaúai Peterneuel, engem el kwldeŏt az Aszszony 
harmincz ket penzes borért, es fel zarkoztak az 
felseö hazba(n) kette(n), es egy hazba(n) haltak 
[Kv; CartTr II. 1017 Margitai János quondam 
Peter Pal rel. vidua (50) vall.]. 

felzavar zavarossá tesz; a tulbura, a face să fie 
tulbure; trüb machen. 1698/1699 : èn ponoszolkod-
hatnam az Baranyai edgyűt, a Farkas iszik felyül 
az folyo vizb(en), mégis èn ream haragszik hogy fel 
szavarvan tiszta vizet ne(m) ihatik [Cege SzD; 
Wass. Vas György lev.]. 

Sz. 1674 : ugy lato(m) Kis Ur(am) it telik be az 
Farkas szavarja fel az vizet s az baranj az tettes 
[KJ]. 
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felzendül felzajdul/zúdul; a se rãzvrăti; aufbrau-
sen. 1572 Immár az varos nepe fel szendöltt vala 
[Dés; DLt 182], 1688 midőn ele Giűltűnk volna 
az magiarok templomahoz ot az Birak elő 
adak hogi Szamosujvarból az komandans azt 
parancsolta az szekereket jo kiszülettel külgiek 
el azon az falu fel zendulenek (!) [M.köblös SzD Ě

t 
RLt 1 Hossu Gábor (38) jb vall.]. 1697 : az tűz 
el harapózván . . . azon tűz miatt való kár követ-
kezeset (így !) az Faluis fel Zendűlven ugy küldötte 
Bíráját elejikbe segetsek meg oltani az tűzőket 
[K; Ks 90 vk]. 7744 : Tiszt Vraimék eleget erŏl-
teték ä Falukot hogy állyanak elŏ å Connumera-
tiora, de hogy az egész Kŏsség fel Zendült volt, 
nem állottak elŏ [Bölŏn Hsz; INyR 34 Mikó And-
rás (40) vall.]. 1770 k. Koronkai János nevezetű 
Atyankfia illégalis cselekedetin* a Verŏs-Ko-
vátság meg botránkózván nagy Zugassal fel Zen-
dűle [Torockó; TLev. 9/14. — aTi. a bányavá-
ros konstitutioja-ellenes vasfúj tatáson]. — L. még 
ETA I, 6 5 - 6 . 

felzendülés răzvrătire; Aufruhr. 1605: az Com-
múnitasnak erteni kell mit akarnak neki imponál-
ni, es keőszeőnseges Consensusatt es Assensussat 
kell venni, hogi valami Túmúlt(us) es vizzauonas 
vagy felzendűles ne essek keőzteők [Kv; TanJk 
1/1. 513 a kv-i követek ogy-i ut.]. 1744 : mikor 
kezdődött ã Faluk és Kŏsség kŏzŏ t t ez â fel Zen-
dülés, s ki kezdette ? [Hsz; INyR 3 vk]. 

felzendült keletkezett, t ámadt ; iscat, izbucnit ; 
entstanden. 1675 : az mint hallatik, az fel zendült 
zür zavarb(an) az én Vr(am) ez Originalt ne(m) 
merte kezemb(e) adni, hogy vagy Tolvaiok, vagy 
más által utamb(an) tölle(m) el vetetett volna 
[Kv ; T J k VIII/12. 109]. 

felzördûl felzúdul; a se răzvrăti; aufbrausen. 
1819 midőn a’ Cancellisták kőzzűl az edgyik . . . 
a' királyi Adomány levelet feli olvasta, 's oláh 
nyelven meg magyarázta, a' Nemesség ĕgyszerre 
feli zőrdűlt 's a’ nemesség kepében azon Statutio-
nak ellene mondottak [Remete Szt; Ks 67. 47. 28]. 

felzörget felzavar; a trezi; aufstören. 1764 a' 
Réten lévén az Uraság lovai azokat fel zörgették 
[Héderfája K K ; BfR Reg. VI. 125/18 Kantoi 
János senior (60) jb vall.]. 

felzúdul 1. felzajdul; a se răzvrăti; aufbrausen. 
1744 : ä Kŏpeczi Biro Bálás András kezdé beszél-
leni s mondani ä Kŏsségnek hogy mi azon edgyez-
tűnk volt meg, hogy ä Connumeratiora bé ne me-
nyünk és ugy Zudula fel az egész kŏsségh [Bölön 
Hsz ; INyR. Nagy Márton (66) ns vall.]. 1745 
Az veszekedésnek kezdetit nem tudom miből ere-
det . . . egyik intette az tŏbit egy kevéssé meg 
tsendĕsettek, annak utánna ismét hamar fel zú-
dúlának [Csehtelke K ; Ks 5. X. 6 Darabont And-
rás (45) jb vall.]. 1780 az Etediek fel zudulának 
[Tarcsafva U ; Pf]. 7879 : hogy hallotta a' nemes-
ség ennek foglolattyát azonnal 'sibongani kezdett 

és nagyon fel zudult kezdettek protestálni, 
s' contradicálni, melyre osztán mindnyájan kiál-
tozni kezdették, hogy azt meg nem engedik hogy 
a' Teleki Familia el foglalya . régibb törsőkős 
nemesek, mintsem a Groff a vidékben [Berkesz-
pataka Szt ; Ks 67. 47. 28]. - L. még Ret tE 389. 

2. zúgolódni kezd; a începe să murmure; be-
ginnen zu murren. 1754 ez előtt 16. Esztendők-
kel az Obursia Rosi nevezetű hellyb(en) a Falu 
közönséges hellyét gyepből felrontván mi közön-
ségesen, nemelly emberek fel zudultanak volt hogy 
némellyek igen sokat birnak [Tóhát A F ; J H b 
Szimjuon Mondok (50) zs vall.]. 

felzúdulás zúgolódás; mîrîială; Murren. 1796 
mivelhogy azért ezen elé számlált tselekedeteknek 
büntetése, nem azokhoz a kŏzŏnseges praevari-
catiokhoz tartózó a mellyekről a Mlts . . . . To-
rotzkai Familia Praesessetöl elŏnkbe Norma 
adattatott , a Communitásunk nagyobb része el-
lenünk lett fel zudulasa közbe imponaltatván 
elŏnkbe az, hogy ezen Praevaricationak tovább 
valo folyása meg akadályoztatása végett minden 
utak modok el kóvetesevel Nagyságodat praevie 
meg keressük az ebben meg kívántató asistentia 
meg nyerése végett [Torockó; TLev. 10/6]. 

felzsákmányol kb. kifoszt; a jefui; ausplündern. 
1673 : némely boerokot, kiket hàzoknál találtak a 
székelyekben, megfogták, felsákmányoltak, erővel 
viszik az vajdához [A.venice F ; Veress, Doc XI, 
149 Máté deák a fej-hez]. 

felzsákmányolt zsákmányként összeszedett; luat 
ca pradă; erbeutet. 7872 : a Groffné . . . edj egészsz 
éjjeli i t t pakolás után az Aranyos Hintóba bé fo-
gatott 's, a ' jobb és drágább portékákot arra fel 
rakatta . . . a fel 'sákmányolt vagyonokkal ugy 
elment, hogy osztán viszszá sem jött [Héderfája 
K K ; IB. Bali Jánosné Kis Erzsébet (44) grófi 
mosóné vall.]. 

felzsákol ? felpakol; a-şi face bagajele; aufpac-
ken | ? zsebre vág ; a băga/vîrî în buzunar; ein-
stecken. 1818 : az Unokám Tegnap az Aj-
tókat rám kötözte, Mint hegyi Tolvaj, noha tsak 
most Csűtőrtòkòn 36. forintot sákolt fel ujjonan 
iszonyú káromoltat ásom, lövéssel valo Fenyegette-
tesem között erőszakoson pénz adásra szorongatott 
[M.régen MT; TLt Praes. ir. 32 Palatkai Anna 
fiához]. 

felzsindelyeztetik a zsindely fel veretik; a se pu-
né şindrila; beschindelt werden. 1725 A ket kő 
kémény körül, le rontva(n) a fa kémént Sendelyez-
tetett fel nro 3000® [Kv ; Szám. 54. IV. 28. - aTi. 
zsindely]. 

felzsugorodás ? izomsorvadás; atrophia muscu-
larum; atrofie musculară; Muskelschwund. 1842 
Kováts Andrásnak és Bálás Ersébetnek Megholt 
Fiók István 19 Eszt, lába fel sugorodásáb(an) 
[Vista K ; RAk 171]. 




