
G 
? (jahó ' ?.' 1682: Luczai Sándor küldött lábos 

pohárt, 1 . . . Csészét, 80. Ugarkának valót, 8. 
gabot, 8 [Porumbák F ; AUt 314]. 

gubógyás hóbortos, táj kolontos; sminti t ; ver-
kehrt/schroben. 1838—1845: Gabógyás, egész Er-
délyben zsebszótárilag® használják = kalantos 
[MNyTK 107. - *Értsd : a Tzş-ben használt ér-
telemben]. 

A fonás adta felvilágosítás kiegészítéseként megjegyezhető, 
hogy a címszóbeli, több jel-ű szónak és hangalaki változatainak 
múlt századbeli szóföldrajzi elterjedését Erdélyen kívüli pontokról 
is számos előfordulás igazolja [1. erre MTsz, SzamSz, KTsz]. — 
A mai erdélyi köznyelv szintjén a szerk. nem találkozott vele. 

gabona 1. gabonavetés; semănăturä de cereale; 
Getreideanbau/aussaat, Saat. 1571:. az varból lo-
wokat ki vittek falwk hatariba gabona keozzy zena 
fewueoket lofew attiánkffiayet kedwek ellen el 
keoteztettek es etettek [SzO II, 326, a székely 
nemzet az ogy-hez]. 1575: Az gabona keozet való 
Lowak Iarasat es zekerrel fw hordást eo K. Neh 
Engedie [Kv; T a n J k V/3. 120b]. 1589 k.: az ker-
tet czak azért czinalta hogj oltalmazhassa gabona-
iat s fwett az uton Jaroktul [Szu ; UszT]. 1672: 
ezen kerdesben Forgo Földben harcmszor volt 
Gabonája es beis Takarí t tat ta Senki nem elenzette 
rola ö kegjelmet [Mezőméhes TA; WassLt]. 1724: 
Ha valakinek ketszer vagy háromszor az marhájá t 
gabonában talállják ki meg mer eskeni hogy sem 
hire sem akara t tya nem volt hogy marhája ot 
volt két Pénz az büntetése [Kisborcsnyó Hsz ; 
SzékFt 32]. 1730: ugj ara t ta t ta le mindenféle gaba-
ná já t [Mihálcfva A F ; LLt Fasc. 127]. 1757: Miért 
jöttél a' gabanák kőzőt .... ? [Abosfva KK ; Ks 8. 
XXIX. 32]. 1766: admoneálnák Pŭnkkŏsti (!) 
Uraimekot hogy az ŏ klgmek Gabonájokot ne 
gazoltatnák [Kökös Hsz; Kp I. 234 Jos. Nagy 
(24) miles equ. vall.]. 1767: le kaszáltatta . . . 
gabonájakat [Udvarfva MT; Told. 44/35]. 1771: 
Azon malom Gáttyának fel tojulása miá . . . sok 
Gabanáinkat ezen Esztendőbe^ tőit árvizek iszo-
polták meg [Dombó KK ; J H b XX/26. 5]. 1782: 
azon. hely à hol a ' gabana le kaszáltatott s galã-
zaltatott . . . a ' Nemes SukiakB által Colaltatott s 
ökis Vették el â hasznat rolla eddig az ideig [F.-
zsuk K ; SLt XVII . S 31 Vakár Andrej (28) zs 
vall. — aA F.zsukkal szomszédos Nemeszsuk 
(K) lakosai] | gabonájak a ' Nemes Sukiaknak le 
kaszált at tak [uo. ; i.h. Gyirisán Pásk (34) zs vall.]. 
1802/1816: Ba jka Susánna két Bitangu személly 
egyiket p(e)d(ig) az Gabonában szülte, hogy ecc-
lesiát követet volna azt nem tudcm [Dálnck Hsz; 
Kp IV. 317 Kövér Mária Dálnoki oskola Mester 
Szatmári János . . . feleségének (38) vall.]. 1810: 
nem lészen Szabad az arendatornak az határon 
lévő füveket gabonákot . . . tépegetni | ha az aren-
dat(or) által a gabanákban . . . , és gátckban kár 
történnék az i ránt tartazik jot állani [Km ; Km-
ULev. 3]. 1850: Erdőkben, mezekben, gabanák-

ban . . . a legeltetés szorossan . . . tilalmoztalik 
[Km ; i. h. 2]. 

Szk: ~ nézni. 1825: Gy. katona Kis István így 
bizonyít . . . János öttsivel Gabona nézni mentek 
volt ki [Sszgy; HSzjP] . 

Szs ért -Lba veti sarlóját átv belekaszál vki rend-
jébe. 1710: hol vágynák az mi Papjaink, miért 
n(em) allanak melle ez szegény Aszsz(onynak) 
hogy imadkoztatnak*, azonb(an) az Papok elŏ 
jŏv(en) aszt mondák az Páternek mint veti az mi 
ért gabonankb(an) az eŏ sarlojat nám mi ne(m) 
vettyűk az eŏ kglmekeb(en) [Marosszikirály MT ; 
Told. 2. - aOlv. : imádkoztatnák ?]. 

2. gabonatermés; recoltă de cereale ; Getreide-
(ernte). 1570: az Arataskor Megh az eo feldekreol 
Be nem hortak volt az gabonat Mindenestwl, hegy 
János kenez Thyltya volt Balint Thywadart, hogy 
az Tharlora Jwhayt Ne Bochatana [Kv; T J k 
III/2. 9]. 1593: Mikor azt a falu Erdejet fel oztot-
tak uala akkoris en nekem rizembe hat tak azt az 
heliet, . . . Mikor en az gabonamot en ki uötte(m) 
uolna belőle . . . meg mondák hog' Jancho Peter 
az en felòl meg Tet földemet meg zantotta, meg zol-
lita(m) erte miért zantot ta meg az en Irtás földemet 
[UszT]. 1682: Ha penig tempere revisionis, azon 
Controversias hely Collegium földenek talaltatik 
lenni, tehát az arról asszortalt gabona(na)k dez-
májá t tartozza(na)k specificalt Patronusak refun-
dalni [Ne ; Törzs]. 1729: Bartos Mártcn Uram . . . 
Szántó földeimet jol Szántotta arról gabenámot 
jol bétakaritotta [A.csernáton Hsz ; BLev.]. 1761: 
A Rendes dezmátis mind Gabanájokból . . . Ki 
szokták az Udvarnak adni [Szászvesszed N K ; 
J H b LXVIII/1]. 1767: mikor által nem vihettek a 
gabanát rolla az magok határakra, tehát minden-
kor az Mgos Exponens Ur Eo Nga Tisztei Dez-
málták azon hellyet [Galgó Sz ; J H b K XXX/11. 
1803: a gabanát rolla a mi terem cl vitelvük 
zőcsán TA ; Ks 65. 44. 1]. 

3. csépeletlen, szalmás gabona; cereale netreie-
rate/neîmblătite, ín p a i ; unausgedroschenes, hal-
miges Getreide. 1657— 1658: egy kurtán az német 
sánczáhcz nem messze neki telepedvén ga t ená t 
csépelt [Keményönéi. 3851. 1700: Az Gabona . . . 
asztagocskakb(an), es Csűibeli cdoib(an) vagic(n), 
az mi vagion, . . . mivel az előbszeri Inventaiás 
utan élődték belőlle [Csicsó Cs; Bál. 71]. 1722: 
mostis szüntelen havaz . . . , ha el vész Gabonánk, 
én aszt gendolta(m) a mi még nincs el csépelve az 
eŏ H(e)r(cegsé)ge Gabcnájábol, suspendalni, kéne 
mert nem lesz mit Vessen ember (így!) [Fcg. ; 
K J . Rétyi Péter lev.]. 1761: ã szalmajabcn levő 
gabanakban, és fa edenyekb(en) az első valcsztas 
Mester Uramnak . . . engettetet [Branyicska H ; 
J H b XXXV/45. 9]. 7768: ez előttünk lévő le ka-
szált le vesztegetet gabnából (!) állo rendek [Szent-
lászló TA; LLt]. 

4. ? csépeletlen, szalmás rozs; secară netreie-
rată/neîmblătită, ín p a i ; unausgedroschener, stro-
higer Roggen. 1806: az inctus őkegyelme is prae-
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tendálja . . . 4 kalongya gabonát és 4 kalongya 
árpát [Szárhegy Cs; RSzF 168]. 

A címszó 'rozs' jel-ére 1. CzF, EtSz, SzamSz, TESz és az ott 
id. ir. — Erre a jel-re Erdélyből is van bizonyság [MTszJ. 

5. szemgabona; cereale boabe; Kom, Getreide. 
1584: az Wasar Vamrol ualo ieczes . . . Aky gabo-
nat hoz es Elegiedetnek talaltatik kinek az feli Zep, 
az Alliah penigh es keozy elegies Awagy hituanos, 
Azt is el wehesse az Wasarbiro az Álnok chieleke-
detert [Kv; KvLt Vegyes III . 10]. 1590: valamj 
Gabonaia az eŏ maga tarlajan termet, azt eorlenj 
Monostorra tartozoth hoznj, zaz pinz bewntetis 
alath [Kajántó K ; GyU 18]. 1625: Ezeket az fel 
registralt martiakat gabonakat, ruhazatokat es 
mindeneket az mit az aniamtol marat iokban el 
uit Czak megh kíuanom [UszT 8b]. 1672: (A föl-
det) foglaltak ki kezeböl uitte el Gabanaiat az 
Inct(a) [Ksz; BLt 3]. 1679: Gabana jüt be Gel. 
70 [Vajdakamarás K ; Thor. 21/33]. 1682: Mü Ide 
ma holnap Gabonankott sallittattyuk be [Kv; 
RDL I. 162]. 1688: ezeken kŭŭ l ha mi gabana, 
egieb ingó bingo bonomok résmobilisék uadnak, 
azok kette oszolnak [Ksz; BCs]. 1734: Tudom 
hogy adtanak Gabanát is az alab valóból kölcsön 
. . . de azt nem tud(om) az árát fel Szedtéké vagy 
nem [Butyásza Szt; TKl Merkás Kosztán (51) jb 
vall.]. 1740: én négyszer mentem oda a Malomba 
mindenkor fogadta hogy meg őrli a gabonámot 
[Papolc Hsz; SzentkGy. Király Tamás (62) jb 
vall.]. 1751: Soha felit sem atta ki fizetésb(en) 
igért Gabonájakat, Eledeleket [Marossz tkirály 
A F ; Told. 29] | Groff Uram ŏ Exc(e)U(entiaja) 
parantsollya hogy Tutolyos deszkát vegyek az 
Karolyvári kerthez és gobonán ă gobona most sen-
kinek nem kel [Szentdemeter U ; Ks 83 Borbándi 
Szabó György lev.]. 1761: hallattuk azt, hogy az 
Apjától . . . buzât, é3 egyéb gabanát lopott [Szász-
sztiván K5C; B 5C. Andreas Gubás (40) jb, Joannes 
G á l á n á l (35) jb é* Joannes G.ibá> (50) vall.]. 
1763: Istennek lialá (f) minden fele gabina Borso 
lentse t a t á ſ k i leti mag arpa alakar Zabotska Is-
t en iek hala m i n i m vagyon [Kóród K K ; Ks 11. 
CII. 18 Szarka József t t kezével]. 1796: holnap 
. . . küldtessek a gabana után [Vaja MT; Ks 101 
Ball a Imre lev.]. 1799: adtam . . . 15 véka Gaba-
ná t [Mizőesán TA; Ks 65. 44. 11]. 1810: a Gabo-
nának árra . . . hol nagyobb, hol kissebb, mint 
egyebütt az országban, de nagy differentia ritkán 
e :nir?ál [Vamlc Sz; Ks 76 Conser. 346]. 1813: 
xíl sserént el bnttunk kŭlembîn tulajdan Gaba-
n í iuk mîllet mag öltek volna [Déva; Ks 117 Ve-
g7es ir.]. 1833: a’ Gab ina tu igyuk m?ly kevés az 
Országba, nem remínlhettyŭic, hogy szályon már 
is sokra hágott árra, . . . mentől tovább fog fogyni 
a' gabana, mini fennebb fog hágni [Torda; TLt 
Praes. ir. 153 4]. 13$2: Pap J u i a Deesi 'Sellerem 
adóssága Gabna (!) arrab(an) es egyebekben az 
ados3ag Laisron 178 . . . [Dés; Törzs. Dési taxá-
listák 71]. 

Szk: ~ hordani. 1772: volt két Béres szekér . . . 
a ' Nyáron Gabona hordani [Hídvég Hsz; HSzjP] 
•fc -Lval tart. 16S7: Mind a Rŭdeg mind a Hiz (!) 

Disznókat kételen gabonaval kellet tartaniak 
[Máramarossziget; Törzs] ~ vásárolni. 1722: 
Máramaros Vármegjebŏl Borsa nevú Faluból 
gabona vásárolni el jŏttenek Atyánkfiai [Szász-
nyíres SzD ; Ks 81. I I I I . 171. 

6. ~ utolja codină; Getreiderest. 1774: ga-
bona utollyábol, keső öszszel szilvábolis, és szőllò 
trébelyből a’ Pálinkát mindenkor szokták Eszten-
dőt által főzni Szent Demeteren az kastélyban 
az tőbb szőllőknek Trébelyit, hol főzik ki, nem tu-
dom [Szentdemeter U ; LLt Vall. 38]. 

7. szembúza; grîu boabe; Weizen. 1752: Groff 
Kornis Ferencz . . . Gabonáját Gerendi László 
Uram M. Csáni Udvari Bitája Szirb Iuvon be viteté 
. . . az búzát mais arestumba az Csáni Falusi Birá-
koknál tar to t tya [Mezőcsán TA; Ks 15. LI. 6]. 
1782/1799: A’ mi a ' Buza Vámolás dolgát illeti 
eddig az ö Nagyságok Malmába a ' Molnárok egy 
kupát vettenek egy véka gabonábol [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 380]. 1802: gabana dolgaban 
meg szűkölvén vevének egy más Kezesegen . . . 
10 veka tiszta búzát . . . az eŏ Excellentiaja Csitso 
György falvi* erdöjeböl harmintz öt jo hasábé (!) 
karokat minden két veka gabana utan usurában 
tartozzanak kesziteni [Mezőszengyei TA; TSb 
35. - ĂSzD1. 1830 k.: az Contractusban meg 
igirt, Gabanankatt minden napra egy egy kőpécze 
buzátt, három Esztendőtől fogva az Tisztek ki 
nem adták, es praemunda nélkül dolgaztunk [Ke-
restelke Sz ; BfR]. 1871: a gondnoknak köteles-
ségévé tétetik, hogy . . . hordassa be a papnak még 
kün lévő gabonáját s az ekkla rozsát [M.bikal K ; 
RAk 293]. 

8. ? rozs vetés ; semänătură de secarä; Roggen-
aussaat. 1649: minden buzaiokott, s gabonajokot, 
arat tata es takari t tata el, maga szamara, Petky 
Mihalj uram [Malomfva MT; Bál. 1]. 1666/1793: 
a kinek marhájá t nap támadt (!) előtt látják vagy 
napnyugta u tán étetve a Falu határán a Gabona 
vagy buza között büntettessék flór. 1 [A.cserná-
ton Hsz; SzékFt 23 — 4]. 1677: tartozzanak a Kis 
kerekiek" . . . 200. kalongja buzat, vagj gabonát 
eŏ Ngok számára aratni, kit is ha ne(m) portálná-
nak toties quoties negjven forintot exequalhaso(n), 
exequaltathasson eò Nga a Kis kerekieken [Csa-
nád AF; J H b XXVI/42. - aKiskerék (AF) lakosai]. 
— E jel-re 1. előbb 4. jel. al. a jegyzetet. 

9. ? szemrozs; secară boabe; Roggen. 1569: 
Az my Ingó bingo marhanak feoldbelj vetemyn-
nek Es chjpleth bwzanak, gabonanak. El oztassat 
Nezy Ide ala megh Ir th mod zerinth hattwk koz-
teok megh ozlany [Mányik SzD; IB VI. 225/13]. 
1579: Meg er tettek eo kegmek . . . Az vrunk eo 
Naga paranchiolattyat Az Bor megh tartoztatas 
felól . . . talalyak megh vrunkat Aggyak eleybe, 
. . . hogy Magyar orzagbol taplalkattunk(!) buzabol 
es gabonabol, ky nylwa(n) megh zwnyk ha az bor 
ky vitelt el tü t tyak [Kv; TanJk V/3. 203b]. 
1606: az Tholdalagjak takartak az Vas Georgy 
Buzaianak Gabonaianak az dezmaiat [Jára MT; 
Told. 1]. 1688: Buzamat, szalmámát, Gabonámat 
praedaltak el ã Nemetek mikŏr elsóben be jőt-
tenek [ K v ; UtI] . 1799/1816: Mikor az néhai 
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Lázár András uram Gabonáit, nevezetesen két 
köböl Rosát Darék (I) szánját osztovátáját, réz 
mos arját el vitték . . L e á n y .Test vérei vittek el 
ezen nevezet jokot. [Dálnok Hsz; Kp IV. 317]. 
1823: a' Rosunk gyéretske, de ha az Isten szemmel 
meg áldaná alkalmasint gyűlne, gabonánk [Veres-
egyháza A F ; Told. 7]. 

Ę jel-re 1. előbb a 4. jel, alatti jegyzetet. 

10. kalászos , ~ păioase; Halmfrücíite, ähriges 
Getreide. 1851: A' kalászos gabona künn a’ mezőn 
kalangyául, a ' esős vékával, vagy Zsákkal . . . 
fog két felé osztatni [A.esküllő K ; RLt O. 4]. 

11. szalmás ~ 'ua. ; idem'. 1849: A' Cserbe vala 
két nagy rosta, az egyik választó, a.másik szoro, 
a ' szoronnak két rostája van, — egyike Törők 
Búzának, — a másika szalmás Gabanának hasz-
náltatik [Szentbenedek SzD ; Ks 73/55]: 

12. hüvelyes!hüvelykes ~ hüvelyes ; vetemény, 
hüvelyesek; legume păstăioase; Hüísenfrüchte. 
1724: Ha valaki hüvelykes Gabonát lopna tarisz-
nyával szotyorral, pusztítana 33 Pénzig meg bün-
tessék ha kaszával kaszálná az Gabonát forint az 
büntetése az mákot hasonló képen [Kisborosnyó 
Hsz; SzékFt 32]. 1768: Hüvelykes Gabona ter-
mett : . . . Egy véka Borso . . . Fuszujka két véka 
apróbb s nagyobb Len mag | Hüvelykes Gabona 
erogatioja . . . Borso . . . Fuszujka . . . Kender Mag 
. . . Len Mag [Esztény SzD; Told. 29]. 1843: A 
gazvőlgyi tónál hüvelyes gabonák kaszálása gyűj-
tése [Csekelaka AF; KCsl 3]. - L. még HSzj 
szotyor al. 

Ha, 1614: marháioktol, gabonájoktol [Ks 87 
ogy-i végzés]. 1652: Gabonajokbol [Asszonyivá 
K ; GyU 142]. 1731: gabana [Pálos N K ; Ks 83 
Géczy László lev.]. 1734: gabonájokot [Szamosfva ; 
Ks 99 Veres János lev.]. 1740: gabaná(na)k [Ké-
ménd H ; Ks 83]. 1756: Gabonájokból [Mihalyesd 
H ; Ks 101]. 1760 k.: gabanáinkatt [Torda; KW]. 
1761: Gabanát [Isztina N K ; JHb LXVII/1]. 
1762: gabonájok [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 
48. 31] | gabonajokot [Udvarfva MT; i.h.]. 1764: 
gabanajakban [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1765: 
Gabanának [Nagybarcsa H ; Ks 71.52 szám.]. 
1767: gabonajakat [Szurduk SzD ; JHbK XXXI/1]. 
1769: Gabanája [Marossztgyörgy MT; Ks 
67.48.31]. 1773: Gabana [Mezőkapus TA; Berz. 
4. Fasc. 22. L. 8]. 1774: Gabanáját [Gálfva K K ; 
Ks 66. 45. 17f]. 1777: Gabanával [Sajóudvarhely 
SzD; Ks. Gaurian Vonul (70) zs vall.]. 1791: 
gabónát [Mezősámsond MT; Berz. 15. XX/9]. 
1793: Gabanának [Borsa K ; EMLt] | gabanát 
[Roskány H ; Ks 79. XXVI. 8 1/2]. 1794: Gabana 
[Nagyfalu Sz; CU]. 1796: Gabanat [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 1797: gabana [Mv; Told. 42/1]. 
1802: Gabanát [Somkerék SzD; JF . Bakos Ger-
gely ref. oskolamester kezével]. 1804: Gabana 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1805: gabana [Cseke-
laka AF ; KCsl 15]. 1808: Gabanája [Szászerked 
K ; LLtvk ] . 1812: gabana [Nagyesküllő K ; RLt 
O. 2]. 1813: gabanáját [Nyárádsztlászló MT; 
Sár.]. 1816: gabanát [Mv; Told. 18]. 1818: gabo-

najinkot [Köpec Hsz; Köpeci lev.]. 1821 u.: 
Gabbonăvul* [Malomfva U ; Ben. — aÉrtsd ; gabo-
nául]. 1827: Gabanával [Mocs K ; HG. Eszter-
házi lev.]. 1830: gabanával® [Kv; Aggm. — aA 
forrásban közvetlenül alat ta: gabonát]. 1831: a 
Gabana [O.kocsárd K K ; Pf]. 1834: Gabana. Ga-
banábol. Gabanásba [Sajókeresztúr SzD; Born. 
F. Ilg]. 1837: Gabanát [Rigmány MT; MvLev. 
Msz-i anyag 8]. 1849: Gabanának [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 1873: Gabanát [Cege SzD; Wass-
Lt]. 

gabonaadás búzaárusítás/eladás; vinzare de 
grîu; Getreide/Weizenverkauf. 1770: a muszka . . . 
kétszer kért engedelmet őfelségétől, hogy búzát 
vehessen népe számára, de nem obtineálhatta; 
melyben nekünk is kárunk vagyon . . . Legalább 
is 15 garasson megfizette volna vékáját, de igy 
oly nagy olcsóság vagyon, hogy csak vesztegetés 
mindenütt a gabonaadás a várasokon [RettE 
224-5 ] . 

gabonaadósság datorie ín cereale; Getreide-
schuld. 1816: egy Néhány Véka Gabana adósság 
maradat reánk [Mocs K ; Eszt-Mk Cserei lev.j. 

gabonaasztag stog de cereale; Getreidefeime. 
1811: Néhai Ĕrkeserűi Fráter Antal Őtsem Gaz-
daságára nezve zsengejitől fogvást Őröké Szorgal-
matos Gazda volt . . . , midőn halála következett 
. . . minden Csűrei meg rakva Gabona Asztagokkal 
és kalangya Szénákkal ugy feles Kasak teli Török 
Búzával [Felőr SzD ; Bet. 5]. 

gabonabeli 1. gabonavetésbeli; ín/din semănă-
tură de cereale; von der Getreideaussaat. 1664: 
Gabonabeli majorsagh egyenesen ket fele osztas-
sek, ha(n)em osztaso(n) kivül adassék Balogh 
Sig(mon)dne Asz(szonyomna)k arvaival Eőtvén 
veka buza a' magli buzabol [Mv; MbK]. 1772: 
akár Juh akár Csorda Pásztor legyen, ha bé adatik 
az Határ Biro büntesse egy forintig valahányszor 
a Gabonabeli kár tétel t t vádoltatik [HSzj juh-
pásztor al. — aígy, de alkalmasint kár téttel v. 
Kár tétellel h.]. 1782: az kiket . . . vádlás szerint 
kiadnak, azoknak marháját az Gabonabéli ká-
rért foghassák el az határpásztorok [Oroszfalu 
Hsz; RSzF 152]. 

2. gabonából való, gabona-; de cereale; Getrei-
de-. 1632: Mostan immár ez illieten gabonabéli 
szemwl ualo Exactiok . . . le tetettek, es minden 
gabonaiokbol, mezej vetemeniekbeől Dezmatt adni 
tartoznak in gelimis [Grid F ; UC 14/8 Urb. 4]. 
1697 k.: mennyi buza és egyéb gabonabeij hasznot 
vött [Hsz; BLt]. 1738: Isten ő Szent Felsége nagy 
kegyelmességéből szintén el-hozván azt az időt, 
mellyb(en) ő Felsége Gabona béli szép áldását ke-
zünkbe véhettyűk, azért . . . Désmások(na)k és 
quartásoknak rendeltetnek* . . . ő kglmek [Dés; 
Jk 500. — aKöv. a nevek fels.]. 1797: ezenn 
régi adosságis Széna és Gabonabeli lévén dologgal 
intereztetik (I), Penzbeli adósság fekszik az Udva-
ron, mellynek interesse pénzűi fizetődik [Cege 
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SzD; WassLt. Conscr. 565]. 1802: szükségesnek 
lát ta ezen Királlyi Fö-Igazgato Tanács a’ Gabona-
béli Pálinka-Főzést annyival-is inkább egyátalyá-
ban el-tiltani, mivel a’ Pálinka-Főzés által a' 
Gabona egy felöl felette igen meg-szokott drágodni; 
más felöli pedig nevezetes Gabona szükit szokott 
szülni [Borb. I I gub-i nyomt.]. 1807: méltóztatik 
kegyelmesen parantsolni az aránt a' mostani 
Gabona béli drágaságra nézve, hogy az ugy neve-
zett Földi Magyaro, Korumpir termesztessek 
[Dés ; DLt]. 1842: jónak látnám . . . gabonabeli 
Segedelmet gyűjteni, s az abból bé jövendő pénzt 
majd . . . hozzám bé küldeni [Nagykapus K ; RAk 
18 esp-i rend.]. - L. még SzékFt 120; SzO VII, 
269. 

3. ~ gyűjtemény csépeletlen egybehordott ga-
bona ; cereale netreierate/neîmblătite, strînse ; 
unausgedroschenes, zusammentragenes Getreide. 
1814: a ' mi a' Gabona béli Gyűjteményeket illeti 
. . ., azoknak el tsépeltetéseket, és szükséges hely-
re való Fordittásokat . . . sem tselekszi [Banyica 
K ; BfR 117/1 Mayer alias Rusz Von (65) col. 
vall.]. 

gabonácska 1. (egy kevéske/kevesecske) szem-
gabona ; (puţine) cereale boabe; (etwas, ein biß-
clien) Getreide. 1722: Ha mégis árra volna az 
Mariiá(na)k, s Gabjnácská(na)k mind szerezget-
nék keveset ke vese t t | ki adta(m) kevés pénzetské-
met dolog feiben (!), az által folj az oeconomia(m), 
amaz nagy szükségben szépecskén adta(m) el 
Gabonácskát, abból teremptettem vala pénzetskét 
[Fog. ; KJ . Rétyi Péter lev.]. 1736: Bongárdon* 
a' pénz keresetre egyéb ut mod nintsen, hanem a’ 
kinek márhátskája, gabonátskája ván abból a mit 
szerezhet még azokbol is nehezen [CU. — *Szb]. 
1737: két rend bili Sertesek beritis kérik Erőssen 
tőllem . . . En nekem nincs miből meg fizetnem ha 
Gabanacskabol meg nem fizetek ez utan [Somlyó 
Cs; Ap. 2 Léstyán János Apor Peteméhez]. 
1754: Ezen fen Specificált Jobbágyoknak ezen 
Specificált Taxához accedálnak ezek: ugy mint 
két Héti kaszálás, Gabonátskából való Dézma adás 
[M.gyerőmonostor K ; Told. 12/40]. 1808: a’ 
Désen lévő kévés gabonátskám [Kackó SzD; 
DLt 622]. - L. még HalmNIr. 450. 

2. (egy kevéske/kevesecske) gabonatermés; 
recoltă (mică/puţină) de cereale ; (etwas, ein biß-
chen) Getreideernte. 1756: az Báts midőn maga 
p(re)mendajat kérte . . . meg verte Balog Uram 
azután . . . Az Lábát butukban tétette három hé-
tig raboskottatta . . . hogy az Gabonája Maléja 
kűn ne veszen az Felesége adot Balog Ur(am) 
(így !) 6 Marjásokat de ugyan tsak Gabonátskaja 
s : Maléja kun veszet [Butyászaa; TKl 5 r. jb 
vall. — aKésőbb : Bucsonfva Szt]. 1840: vágynák 
más rendbéli Haramiáskodó Katonaságok bé hor-
dot t Csŭrŏm kŏrŭl lévő kevés Gabonátskámat ’s 
C9üröm földjét újra készek fel tapodni [Dés; DLt 
935]. 

3. csépeletlen, szalmás gabona; cereale netre-
ierate/neîmblătite, ín pai; unausgedroschenes, hal-
miges Getreide. 1776: Midőn az őszszel kevés Ga-

banácskámot Csamoba ractam (!) volna . . . Vala-
mi Sitvei szászok . . . otton Nád Zsúpot Csinál-
ván, . . . azoknak nyomakon fel vakargatván az 
hulladékjakat, azzal jöttem haza, és ugy ráztam 
meg Gabanácskamnak Csamoba rakatt tetejét 
[A.kápolna KK ; BK]. 

gabonadézma dijmă de cereale; Kornzehent. 
1732: Ezen Dalli (!) Jobbágyok . . . Gabona Déz-
májokkal ugyan nem sok hasznot tettek vagy két 
Esztendőben már [Dál K/Szentjakab SzD; TSb 
51]. 

gabonaföld pămînt pentru cereale; Getreide-
feld. 1741: Hogy ha . . . olly quantitásb(an) 's 
nagj mértékb(en) vettetnék az málé, a gabona 
földekbe, liogj ketten* nem lennének elégségesek 
örizetekre, . . . szabadságáb(an) fog állani a' Nms 
Városnak, többeketis azon málék(na)k örizetekre 
adhibeálni {Dés; Jk 549b-50a. - *Ti. a mező-
pásztotok]. 

gabonaház magtár, táj gabonás; magazie pentru 
cereale, lianibar; Korn/Getreidespeicher. 1604: Az 
örökségöt Egienlöbe birtak egi gabona hazat 
tudom hogi chinalt wala georfi balas [UszT 18/138]. 

gabonahordás gabona-betakarítás ; recoltarea ce-
realelor; Getreideeinspeicherung/aufbringung. 1771: 
Csíktaplocai Simon Péter az falu helyett felfogadá 
a strázsálást újesztendő napjáig, hogy minden 
szabad ember adjon 6 ej tel gabonát s fél szekér 
fát, egy jobbágy személy 4 ej telt, fél szekér fát . 
Gabonahordáskor pedig minden ember íggirt egy 
kéve gabonát [Taploca Cs; SzékFt 94—5]. 

gabona-konzervatórium magtár, táj gabonás; 
magazie pentru cereale, hambar; Getreide/Korn-
speicher. 1820 k.: Ezen . . . Telekre az Uttza 
felöl bé menet . . . lobra, égy kisded, köböl rakott 
Fenyő fa Kozoru Gerendákon epűlt fél Fedelű, 
Tölgyfa szarvazatu Zsendelyes, Fenyő dezkákkal 
padolt Gabona Conservatorium, melynek Tölgy 
fa Ajtofelei vágynák . . . ezen Conservatoriumba, 
. . . Hambár és Szuszék [Dés; RLt]. 

gabona-letakarodás gabona-betakarítás; re-
coltarea cerealelor; Getreideeinspeicherung/auf-
bringung. 1794: Tessék azért . . . Gabona le-ta-
karodásig várakozni, ekkoronn alioz értő Ádámosi 
Őrögökkel a részeket ki <jár>ni, s jártottattni 
hitelessen [Ádámos K K ; JHb XIX/41]. 

gabonamérés cîntărirea cerealelor; Korn/Getrei-
demessen. 1807: a Gabona mérés alkalmatossága 
val egy Vékát tartotté vagy pedig kettőt®, és 
mikor mért Gabonat rendes elűtessel, vagy jo 
tetezve mert? [Mezőcsán TA; LLt. — *Ti. a 
gabona bevételekor nagy-, az elszámoláskor kis-
vékát]. 

gabonamerftS-fakalán lingură/cäuş de lemn 
pentru scos cereale; Kornschöpfkelle aus Holz. 
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1822: Egy Gabona merittő fa kalány [Nyárád-
sztanna MT; MvLev. 8]. 

gabonamcrő-fakalán lingură/căuş de lemn pen-
tru scos cereale; Kornschöpfkelle aus Holz. 1836: 
Két nagy gabona merő fakalán [Kv; Pk 3]. 

gabonamoríi-kaláu lingură pentru scos cereale; 
Kornschöpfkelle. 1785: egy Gabana merő kalány 
[Csapó K K ; Berz. Fasc. 4. 8. C]. 1825: Szoro 
lapát és gabona merő kalány [HSzj gabonamerő-
kanál al.]. 

I^H&apálinka gabonórium; rachiu de cereale; 
ÖĂbrann twe in . 7768: Kortsomákon kőit 255 
kupa Gabona Pálinkák árrát Hf 84 Dr 15. 35 
ej tel Seprő Pálinka árrát . . . Hf 15 Dr. 75 [K; 
DobLev. II/18b]. 1774: Gabona Pálinkát, Trébelj 
pálinkával fősztek minden esztendőben itten 'a 
kastélyban leg alábis negyven őt Vedret [Szent-
demeter U ; LLt Vall. 17]. 1794: egy általag 
Gabona Pálinka [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1796: 
a Borokat pedig le húztam a Seprejekröl és a 7 
Edényben mégyen 239 veder a pálinka pedig 21 
veder Seprővel elegy Gabona pálinka [Szilágycseh ; 
IB. Fogarasi István lev.]. 1816: Rozsa vizzel tele 
Cilinder . . . 3 Rf 30 xr . . . Más Cilinder gabona 
palinkával . . . 2 Rf [Kv; Born. IV. 41]. 1832: 
Gabona Pálinka [Sáromberke MT; TSb 26]. 
1837: Szüva pálinka 5 veder . . . Gabona pálinka 
7 veder [Szentbenedek SzD; Ks 88. Oszt. 30]. 
1861: négy veder gabona palinka [Sorostély AF; 
TSb 24]. 

gabonapál?nkn-fozčs fierbere de rachiu din 
cereale; Kornbrennerei. 1739: meg kell tiltani a 
gabona pálinka főzést és az ilyent főzőktől, inco-
latól, idegentől s zsidótól is az égett borfőző fa-
zakakot be kell szedni, ne szűkítsék meg ezzel 
is a gabonát [SzO VII, 4 0 1 - 2 gub-i rend.]. 

gabonás I. tnn gabonaföld-tulajdonos/birtokos ; 
care este proprietar al pămîntului cu cereale; 
Getreide/Kornfeld besitzend. 1782: Ha nyári ta-
karításkor olyan ember tapasztaltatnék, . . . aki 
. . . nem kívánna gabonája körül szorgalmatos-
kodni, forgódni, látván ezt, admoniáltassék azon 
'T^ûîîís gazda; és ha harmadnap alatt bétaka-
rítja, jó, hogyha nem : abban esendő kárát magá-
nak tulajdonítsa, kárát az határpásztorok nem 
tartoznak megfizetni [Oroszfalu Hsz; RSzF 157]. 

II. fn magtár ; magazie pentru cereale, hambar; 
Kornspeicher. XVIII. sz. eleje: Vágjon Dátosi 
buza a Gabanàsban . . . Árpa volt 24 véka mely 
el is vetődet [Kutyfva AF; Törzs]. 1726: egy 
gabanás de rósz [Vajdasztiván MT; JHb IX/5]. 
1737: Ezen Gabonásban . . . negy üres gabona-
nak való tsere hordok is vadnak [Csákigorbó 
SzD; J H b K XXVI/13. 11]. 1744: Ezen Gabonás 
Tornáczában vágjon három fiók [Csicsó Cs; Ks 
65. 44. 12]. 1750: A Gabanasban vagyon köles 
met. Nr 15 [Gyeke K ; Ks 83] | majorbéli Ga-
bonassában . . . Egj Kasban ősz Tavasz buza | 

Egj Kasba kivül a Gabonás mellett van Alakor 
[Esztény SzD; Told. 25J. 1752: a’ Czerjék kert 
nevű pusztán tartóznak építeni . . . égy Gabonást 
Négy Hámbárral, és égy kis Pitvarkával, Sendel-
lyel fedve [Bodok Hsz; Ks 22. XXIb]. 1762: 
Krajnik Kába László Uram Pintzéje és Gabaná-
sárol hogy miképpen Csináltatta nem tudom [Ros-
kány H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1778: Suki János 
Ur(am) . . . alkuva ki a Gabanásomnak égy ré-
szit esztendeig [Kv ; SLt XXXIX Gyergyai Mihály 
kezével]. 1794: Az ide való . . . ökör és Csitko 
pajtára, gabanasra, Csűrökre . . . szükséges fákat 
mind az Marósról hozatta az Exp(onens) Grof 
Ur [Mezőmadaras MT; BKGazd.]. 1805: edgy 
Gabanást . . . épitett [Ózd AF ; MúzRadák]. 1812: 
Egy Baranábol Kő oszlopokra épitett Gabanás 
'Sendely fedéllel az ben lévő Hámbárokkal edgyűtt 
Rhfr. 550 [Sorostély AF; Born. XXXV. 66 gr. 
Teleki Pál conscr.]. 1814: az Gabanás hijján 17 
az az tizenhét Ispárga Rosz duliány [Mezősályi 
TA; RLt]. 1817: A Cseléd Házból ki jővén, és 
a Tornáczon végig menvén, vagyon a Gabanás-
nak ajtója . . . Ezen Gabanàsnak van két kisded 
vas rostéjos ablaka üveg nélkül. A padlâssa fenyő 
gerendákra rakatt fenyő deszkákból való, èp, és 
jo állapatban. A hijuba fel járó 15 léptsőű (!) 
grádits egészszén fenyő fából készült jo móddal 
. . . Ezen Gabanásban vagyon égy Nagy szuszik 
jo álapatban [Ördöngösfiizes SzD; örmMúz. 3]. 
1823: a’ Gabonás 24 cserefa Stömpön és negy 
cserefa gerendán áll [Majos MT; Told. 35]. 1829: 
Van egy . . . Gabonás két rekeszes Hámbárral 
. . . Ezen gabonásban van négy viseltes Szuszék, 
és egy Szekrény [Csekelaka AF; KCsl 6]. 1843: 
vagyon égy kőből készült Gabanás alatta jo bolt-
hajtásos Pintze 'Sendely fedél alatt jo állapot-
ban két jó üveg ablakaival és négy négy vas 
Pántokbol állo vas rostélyaikkal a’ Gabanásnak 
két félé ( !) Nyillo Fenyő Detzka vas sarkokon 
Forgo jo záras a j ta ja ket vas Ajtó vonoival és 
kis vas retezével [Borsa K ; Bet. 1]. 1849: A' 
Tiszti házzal follyamba van a’ gabanás [Szent-
benedek SzD; Ks 73. 55]. 1851: Egy cserefa 
sasokra fenyő rakofábol építtetett sendely fedelű 
jo gabonás . . . ebbe van a) Egy két rekeszü 
fenyő deszka oldalú s fenekű jo hámbár — b) egy 
szalonnás kamara c) egy más Kamara mind a 
kettő el rekesztve [Felfalu MT; DE 4]. 1857: 
gabanás* készíttésekor forgàtsbol jòtbe (l) | vet-
tem a . . . gabanáshozb | Ujbol vettem afenírt 
(!) gabanáshoz | a fen írt gabonáshoz [Mezőber-
genye MT; MvRLt Conscr. — a - b Még uo. sok-
szor előfordul ilyen alakban, de egyszer gábonás-
hoz formában is]. 

Ha. 1743: Gabanás [Boroskrakkó AF; BfR do-
bozolt anyag VI]. 1753: Gabanásnak [Beresz-
telke MT; J H b K XXIX/7]. 1761: Gabanásba 
[H; J H b XXXV/39]. 1774: Gabonásan alol [T; 
CU] | Gabanás [Oprakercsesora F ; TL]. 1777: 
Gabanás [Fejér m . ; KGy] | Gabanássa [Koronka 
MT; Told. 26/21]. 1779: Gabanásban [Rücs MT; 
Ks 21. XV. 23] | Gabanás [M.köblös SzD; RLt]. 
1781: Gabanással [Szárazpatak Hsz; Hr]. 1783: 
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Gabonássát [Faragó K ; GyL]. 1785: Gabanásnok 
aj tóján [Csapó K K ; Berz. 4. .8. C. 20]. 1786: 
Gabanásom [Nagylak A F ; DobLev. III/618]. 
1788: Gabanásban [Kutyfva A F ; MúzRadák]. 
1796: Gabonássa [Szentegyed SzD ; WassLt]. 1805: 
A Gabanás hijján [Szamosfva K ; BLt 9]. 1806: 
Gabanás [Szászerked K ; LLt]. 1808: Gabonássa 
[Rücs MT; IB. Kováts István ns kezével]. 1823: 
Gabanas [Mezőmadaras MT; MRLt Conşcr.]. 
1825: Gabanásba [Elekes A F ; CsS]. 1826: Ga-
banásba [Háporton A F ; Katii.]. 1834: Gabanásba 
[Sajókeresztúr SzD; Born. F. I lg Benő Josef 
számadó lev.]. 1849: Gabanás [Dés; Ks 73. 55] | 
A' Gabanásba [Somkerék SzD; i.h.]. — L. még 
MNy XXXVIII , 385, HSzj dagasztó-tekenyõ al. 

A MTsz a gabonásház (1. alább), összetételből jelentéstapadás-
sal alakult szót — a Tsz-ra is utalva — csak a székelységből 
ismeri, holott a fenti adalékoknak, valamint a szerk. saját nyelv-
járási ismereteinek bizonysága szerint Erdélyben az udvarházak 
és a módosabb parasztgazdák telkén álló magtárnak a legújabb 
időkig — még a városi nyelv szintjén is — ez volt a neve. — 
Iv. még KTsz. 

gabonásbćli magtárbéli; din magazia pentru 
cereale; aus dem Kornspeicher. 1756: a ' Gabo-
násakbéli Hámbárak és Szuszékak [Kv; TGsz 
51]. 

gabonásház magtár, táj gabonás; magazie pen-
tru cereale, hambar ; Kornspeicher. 1584: Az ga-
bonas hazban vagio(n) ket kas [Fráta K ; SLt 
U. 38]. 1594: A Kraznai Maior liaznal . . . Az 
Gabonas hazban vágjon hordo No. 5 . . . Zoro 
lapat vágjon No 2. Az Gabonas haz pinczejeben 
vágjon hordo No. 1. Vendeli vágjon No. 1. Vaj 
keópeóleŏ vágjon No. 1 [Kraszna Sz; UC 78/7]. 
1609: Keomies Janosnak hogy az scholaban egy 
Darab kement le rontat ta es asz plébános hasza-
nal az gabonas haszat megy podimontomoszta 
. . . d 32 [Kv; Szám. 126/IV. 120]. 1623: Ko-
manan az Gabanas hazatt es Jstallokot Czíenal-
tassa igen Joli es zepen megh az seőueny padla-
sokott haníassa ell, es Dezkauall padoltassa megh 
[Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1632: Az Istál-
lók vegeben egy dezkabol czinalt Gabonas ház 
mellien uagion egi parazt bellet, retezes Ayto, 
lakatt iaual edgietemben beleöl kwleőn kwleőn sza-
kaztasokban Edgik szakaztasaba(n) uagion egy 
nagy rakas komlo. Másik szakasztasb(an) Tizta 
buza Cub: No 280. Harmadik szakasztasban 
uagion Zab Cub: No. — 60. Negiedik szakasz-
tasban Elegies buza Cub: No. — 42. Eőteődik 
szakasztasban vagio(n) buza Cub: No. 40/2 [Ko-
mána F ; UC 14/38 Urb. 119]. 1636: az Istalo 
mellett vagyon fa labakon allo Gabonas haz, — 
paraz t belletlen aj taja , vas sarkos, pántos, ki-
linczies, retezes [Siménfva U ; J H b Inv.]. 1647: 
Az konyha elleneben vagion egy boronabol ró t t 
lábon allo tapaszos, sendelyes Gabonas haz | egy 
reghi szalmas Gabonas haz : három wres szúszek 
benne, Egy hituan kas [Nagyteremi K K ; BK 
48/16]. 1677: Vadnak az Pincze felet való Gaba-
nás házb(an) szuszékokb(an) Buza e' Szerint* 
[Mezőmadaras MT; Borb. I I . — *Köv. a fels.]. 

1683: Kukullovarat* az Gabanas liazb(an) vagyan 
buza Säx. Cŭb. 87//2 [UtI. - »KK]. 1692: Ga-
bonás ház. A tornanczaba(n) (!) egy szűszek (!) 
teli szaladdal [Szárhegy Cs; LLt]. 173/.- edgj 
gabonás Ház . . . , ebben van edgy fűrészre való 
csiga kerék, minden fűreszhez való appertinen-
tiakkal edgyütt [Impérfva Cs; BCs]. 1734: Vagyon 
az Udvarb(an) az Tisztarto háza és az gabonás 
ház kŏzŏ t t egj u j fabol rakott boros pinsze ţödben 
bé ásva [Datk N K ; JHbB D. 1 gr. Betlilęn Far-
kas lelt.]. 1736: (A) Gabonás házban is járnak 
fel Törpe Graditsotskán [Pinárd MT; CU]. 1750: 
két ál s két arasz szélességű Gabonás ház [Papolc 
Hsz; Hr]. 1761: Vagyon egy omló fé lbe l^ téyò 
sas és rakó fáiban meg tágult, igen kevés/iJeig 
szolgálható Gabonás ház [Szászvesszqd ' . ţ í K ; 
LXVIII/1. 209] - L. még E T F 108. 16- HSz j 
metszeni és szerszám al. 

gabonásjavitás magtárj avítás ; repararea ma-
gaziei pent ru . cereale; Ausbesserung des Korn-
speichers. 1852: Gabanás jovitás elő számítasokal 
[Kv; SLt Vegyes perir. Máyer Joseff ácsmester 
kezével]. 

gabonáska magtárocska, táj gabonásocska; ma-
gazie mică pentru cereale, hambar mic; kleiner 
Kornspeicher. 1825: egj kis Deszkából Csinosonn 
készült gjalut (l) deszka oldalú és fedelű kis 
Gábonáska (!) [Szárazpatak Hsz; SzentkZs 
Conscr. 365]. 

gabonáskas 1. gabonatartó hombár; ladŭ pen-
tru cereale ; Getreidekasten. 1591: Gabonas kassok 
dezkabol [Kv ; Aggm. A. 53]. 

2. kb. gabonatartó vesszőkas/kosár; coş de 
nuiele pentru păstrarea cerealelor; Getreide-Wei-
denkorb. 1757: Egy kerek gabonás kas, kettős* 
cir. őt vékás [Nagyercse MT; Told. 36]. 

gabonáskert szérűskert; grădina cu arie (pentru 
treierat); Schoberhof. 1668: Gabanas kertnek he-
tede [Csicsó Cs; LLt Fasc. 120]. 

gabonásocska magtáracska, rég, táj gabonáska; 
magazie mică pentru cereale ; kleiner Kornspeicher. 
1747: egy kis gabonásotskát épített [Dés; D L t 
Liber Inventationis]. 1763: vagyon jó berena Ház, 
pitvarai . . . és egy kis gabonasatskával [Felőr 
SzD; Torma]. 1778: egy egy Marha Pa j tá t ská t 
vagy egy kis Gabonásotskát tsináltak [Pósa Sz ; 
Ks 34. VI. 1]. 1802: vagyon . . . épület, a melly 
Három lakható Házakat . . . és konyhát, nem 
külŏmben egy Deszka padlásu gabonásotskát . . . 
foglal magába [Kv ; Pk 4]. 1811: Ágosokra Dész-
kából épült édgy Gabonásotska [Mezőőr K ; MkG]. 
1842: a ' pincze felett van égy rongyos szalma 
fedelű gabonásotska [F.árpás F ; TSb 51]. 

Ha. 1773: Egy kis Gabanásotska [Récekeresztúr 
SzD; Becski]. 1780 k.: Gabonásotska [Alparét 
SzD; J H b K L I I I ] . 

gabonásszegelet magtársarok; colţul magaziei 
pentru cereale; Kornspeicherecke. 1854: A Bivaly 
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pajtától el kezdve a Gabonás szegeletig avaték 
de használható deszkával fedett kert [M.köblös 
SzD; Torma]. 

gabonásszuszék gabonatartó láda; ladă pentru 
cereale; Kornkiste. 1 706: Az Gabonás szuszekban 
vagyon ros cub 6. 1 . . . Az más szuszekban 
vagyon circiter korpa cub 18 . . . I t tem egy 
lakatocska vagyon ra j ta ſGörgény MT; Born. 
G. VII. 4]. 

gabonástonna gabonatartó faedényfajta; un fel 
de vas de lemn pentru păstrarea cerealelor; Ge-
treide tonne. 1780: Két Nagy Gabonás Tonna. 
Egy rosz lisztes Szuszék [Ne ; DobLev. III/546. 2a]. 

gabonaszám gabonamennyiség; cantitate de ce-
reale ; Getreidemenge. XVII. sz. m. f.: Sz: Got-
liarton* termet gabona szam Tŏnkolyb Gell. Xro 
118 . . . Czegej® Hataron gabona szama . . . Ala-
kor Gell. Nro 233 [WassLt. — aSzentgothárd 
SzD. bA kihúzott Alakor szó fölé írva. cCege SzD]. 

gabonaszedés gabona vásárlás; cumpărare de ce-
reale ; Getreidekauf. 1833: a’ Vásárokban . . . a ' 
sok Tordai, és már még külső Falusi gabana sze-
déssel kereskedők fel falyák előliünk*, hogy tsak 
nemis szolhatunk hozzája [Torda; TLt Praes. ir. 
1534. - aTi. a gabonát]. 

gabonaszer gabonaárusok piacrésze; parte din 
piaţă rezervată pentru vînzătorii de cereale; 
Zeile/Reihe/ Stelle der Getreidehändler auf dem 
Markt. 1854: Gabona-szer [Sszgy; HSzjP]. 

gabonaszfike gabonahiány /ínség; lipsä de cerea-
le ; Kornmangel, Getreidenot. 1717: Ezen eszten-
dőben) heljen lieljen valami kévés gjér búzát ahol 
adot I(ste)n eô felsege annak is harmada ŭszŏg, 
némelj reszib(en) szekűnk(ne)k pedig Csak annyira 
való is ne(m) Lett hogj fel esztendeig érhetné 
veié (így!) nielj lieljékről még most, az ga-
bona, és széna szűki miatt bujdosik lakóssa1 

[INyR. — aCssz, Gysz és Ksz lakosságára von.]. 
1802: szükségesnek látta ezen Királlyi Fö-Igaz-
gato Tanács a ' Gabanabéli Pálinka-Főzést any-
nyival-is inkább egyátalyában el-tiltani, mivel a ' 
Pálinka-Főzés által a’ Gabona egy felöl igen meg-
szokott drágodni; más felöli pedig nevezetes 
Gabona szükit szokott szülni [Borb. I I gub-i 
uyomt.]. 

gaboiiaszükség gabonainség; nevoie/lipsă de 
cereale; Getreidenot. 1816: I t t igen nagy gabona 
szüksége vagyon/[Somkerék SzD; Berz. 11 Fasc. 
75]. 

gabonatartás gabonatárolás; păstrarea cereale-
lor ; Getreide/Kornspeicherung. 1783: Vagyon égy 
Nagy kő épület . . . Ha ujjra szarvazodik és 
fedödik jó lészęp gabona tartásra Gabonás(na)k 
és Sajtoszinnek készíteni [Nagyrápolt H ; J H b 
XXXI/28] . 

gabonatartó destinat păstrării cerealelor; was. 
zum Getreidehalten/speichern dient. 1636: Cziŭri 
. . . E ŏ t t szakaszban való, Az ket t részi Cziplen 
való hely. Az harma Gabona tartó [Siménfva U ; 
J H b Inv.]. 

Szk: ~ bükkfa-szuszék. 1761: Gabona tar tó bŭk-
fa szuszék Nro 2 [uo.; J H b XXIII /31. 18] * 
~ csür. 1818: az épületekből ju ta egy gabona-
tartó csűr [Jenőfva Cs; SzékFt 245] * ~ ham-
bár. 1812: Találtatnak ezen Gabonásba egy Nagy 
és két kissebb Gabona Tartó Hombárok . . . a ' 
nagyobb mint egy 200 ~ két száz vékás [Szász-
fenes K ; Ks 76' Conscr. 21]. 1851: Gabna (!) 
tartó hámbár [Szentkatolna Hsz ; HG. gr. Kemény 
Sámuel hagy.] -fc- ~ ház magtár, táj gabonás. 
1636: vagyon berenafabol uy kereztyen formara 
epittetett gabona tar tó haz ablak nelkŏl ualo 
[Siménfva U ; J H b Inv.] * ~ hordócska. 1801: 
Egy Gabona tar tó Hordotska [BLt I I . 11] 
~ kas. 1737: ben . . . vadnak valami óh és u j j 
gabona tartó szuszekok, kasok s egyéb portékák 
[Nagyiklód SzD; Told. 27]. 1742: Gabona tar tó 
kas edjik hitván 5 [Bh ; i.h. 25] * ~ láda. 1846:' 
a Malom híjjá félig meg padolva . . . — a kövek 
ágya jo — a gabona, és Liszt tar tó lãdàkis 
jòk [Szászerked K ; LLt] ~ odor gabonatartó 
csűrrekesz. 1785: Egy Csűr, melynek Székely 
módra két felől két Istállója, és azok felett, két 
gabona tartó Odra vagyon, . . . az két Istállónak 
Sem alol sem felyûl padlása és aj ta ja , ugy az 
Csűrnek is kapuji nintsenek [Szu; Ks 73. 55] 
~ rekesz. 1697: (A) gabonás hazra nyilik egj erős 
reteszes lakatos a j tó : az holott is vad(na)k gabona 
tartó rekeszek [Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter 
lelt. 11. — A teljesebb szöv. gabonásház al.] jfc 
~ szakasz. 1748: (A) gabonasban vannak . . . vas-
tag fenyő deszkából ki rot gabona tar tó szakaszok 
[O.kocsárd K K ; Ks 8. XXVI. 5]. 1761: fenyő 
fűrész deszkából tsinált két kŭlŏnŏs gabona tar tó 
szakaszok avvagy hámbárok, melyek capiálnak, 
circiter kilentz száz véka gabonát [Spring A F ; 
J H b K LVIII/1. 498] * ~ szuszék. 1801: Vagyon 
3 rom Romladozo t Gabona tar tó Sznszékok, 
Vagyon Ismét két Nagyobbatska régibb [Vargyas 
U ; CsSj. — L. még előbb gabonatartó kas al. 

gabonatermés 1. recoltă de cereale; Getreide-
ernte. 1767: Ezen esztendőt Isten kegyelméből 
minden elszenvedhetetlen kár és nyavalya nélkül 
házamnépével együt t eltöltöttem, mely is a gabona-
és szénatermésre nézve alkalmas volt [RettE 213]. 
1796: ezen mi ha tárunk minket igen gyakran meg 
szokot tsalni mind a Gabona, mind pedig a széna 
termésben [Cikud T A ; WassLt]. 1825: Grof Te-
leki László Ur E ŏ Ngã successorainak . . . Alsó 
Árpási Dominalis Bírái . . . az 1822-ben volt A 
Arpási gyenge gabona termés álapottyában ki 
kérdeztetvén azt referáláka [Kercsesora F ; IB. — 
aKöv. a nyil.]. - L. még MNy XXXVII I , 386 
villongóban van al. 

2. gabonatermelés/termesztés; cultivarea cerea-
lelor; Getreideanbau. 1772: A Földi Magyoro Mi-
velése szokásban nintsen, de az fŏldis mind sovány. 
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mind pedig igen kevés, alig jut egyébb gabona 
termésre [Fejérvlz H ; J F 36 Balt. Herna szb 
kezével]. 1780: az hellynek soványsága, és esz-
kosság mián a' Gabona termésre alkalmatlan főid 
[Nagyercse MT; Told. 79]. 1813: azon Főid . . . 
éppen az ország uttyába esvén a Gabona termésre 
nézve Igen alkalmatlan [Dicsősztmárton; RLt 
Q. 3 Gyárfás Ferenc Weress Sámuelhez]. 

gabonatermesztés gabonatermelés ; cultivarea ce-
realelor; Getreideanbau. 1831: egy darab Erdő 
. . . pusztává . . . lett . . . mellyet az Exponen-
sek . . . gabona termesztés végett bé keritteni 
szándékozván . . . [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 

gabonatermő producător de cereale; kornreich. 
1767: a malomnál egyenes jó gabona termő he-
llyen (sz) [Szászszöllős K K ; EH A]. 1797: Ezen 
Láb . . . igen jó, és bőv (!) gabona termő főid 
. . . igen bövön terem [Ajtón K ; CU IX/2. 28a]. 
1864; Bongold (!) most gabona termő nagyon 
észkos hely, nevét vette a nem régi cziheres bor-
gondos (!) fajáról, mint hogy ezen egész dülő 
a' régibb időben erdő és erdő hely volt [Moson 
MT; Pesty, MgHnt XXVIII, 193a]. 

gabonatisztító. E szk-ban ; ín această construcţie 
de cuvinte; in dieser Wortkonstruktion: ~ vas-
rosta ciur pentru curăţarea cerealelor ; Kornschwin-
ge. 1781: Egy Jo Gabona tisztitto vas rosta [Mocs 
K ; CU]. 

gabonátlan I. mn gabonaínséges (gabonahiány-
ban/szűkében szenvedő) ; lipsit de cereale; ge-
treidearm, an Getreide mangelnd. 1795: jővének 
előmben . . . Meleg Földvári® jo helly tartó tizen 
egy számból állo meg szűkűlt Gabonátlan Embe-
rek kik valolanak magokra minden kenszerités 
nélkült (!) hitelbe 50 ~ Ötven Véka jo Rosos 
Buzat à Dr. 120 penzeken vékáját [SLt XLIV. 
4. — ftMelegföldváron (SzD) lakó]. 

II. hsz gabonátlanul, gabona nélkül; fără ce-
reale ; getreidelos. 1754: igen miserabüiter eltenek 
ŏ Ngok pénzetlen, gabonátlan és borotlansagok 
miatt [Sárpatak MT; TSb 16]. 

gabonátlanság gabonaínség/szűke ; nevoie/lipsă 
de cereale ; Getreidenot. XIX. sz. eleje: egy felőli 
a ' Gabonátlanság, más felöli a ' Szénátlanság 
mindenből ki forgatnak [Ádámos K K ; Pk 5]. 
1815: Kásván Lakó alább meg irando kőzlakosok 
. . . a gabonátlanság miat igen meg Szorult és 
Szűkűlt Állapottyokban, kértenek, és egytzersmind 
vettekis egy más kezességekre hitelben . . . Bor-
nemisza Léopold Ur eŏ Nsgátol Tőrőgbuzát, 
Vékáját 4. négy Rforintokon [Kásva MT; Born. 
G. XVII I . 7 Lászloffi Josef ns, not. kezével]. 
1817: Kegyelmed előttis tudva vagyon embereink-
nek gabonátlanságok [Kv; Pk 5]. 

gabona vám vámgabona; cereale provenite din 
vamă; Korn/Getreidezoll. 1731: az malombol pe-
nig most alig jő ki őttven, vagy hátvan kőből 

gabona vám mikor jo divattya van is, Dűrűczkőlő 
pénzt penig most az három esztendők alatt a 
molnár részin kivűl annuatim percipiált az Ur 
Jósika Gábor Uram hol húszon nyolcz, hol har-
mincz forintokot [Marossztkirály MT; Berz. J-3. 
111/13]. 

gabona vesztegető gabonapocsékoló ; care risi-
peşte/strică grîu ; Kornverschwender/geuder. 1772: 
a mennyi hánt vetett Molnár volt a Vármegyén, 
mind ebben a Malomban találta az helyét, mely 
szerint a mit eddgik épitett rajta, a másik el ron-
tatta, annyira hogy mondhatom egy szóval őrökké 
gabona vesztegető Malomnak tudom Lenni [Ádá-
mos K K ; J H b LXVII/2. 374] | a kérdésb(en) 
forgo Adámosi Malma . . . eŏ Exlljan(a)k soha 
jo nem volt, sót örökké gabona vesztegető gond-
viseletlen Árva Malomnak tudom Lenni [Sövény-
fva KK ; i. h. 376]. 

gabonavetés 1. semănătură de cereale ; Getreide-
aussaat. 1801: a ' Nemes Vármegye* Rendei . 
azt végezték: — Hogy Minden Hellységek Határi 
. . . az illető Tisztek által fel osztatván mindenkor 
tsak a' kővetkező fordulok vétessenek mivelés alá, 
és meg kűlőmbôztessenek azokbanis, hogy a ' 
Tőrők-buza vetések e(g)gyűt azomba pedig (így !) 
a más gabona Vetésektől kűlőn légyenek [TLev. 
12/1. - ®T]. 

2. ? rozsvetés; semănătură de secară; Roggen-
saat. 1758: Subimportallyak az fatensek hogy 
szeműi Buzais felesen maradat volna az Actor 
Néhai édes Annya halálakor, Buza és Gabana 
vetés annyi maradat az mennyi vagyan actu 
impendenti [Asz; Borb. I]. 

gabonórium gabonapálinka; rachiu de cereale; 
Kornbranntwein. 1838—1845: gabonórium: ga-
bonapálinka a szilvórium hasonlóságára [MNyTK 
107]. 

gacagány 1. kacagány 

gácsér hímkacsa/réce; răţoi; Enterich. 1681: 
Réce (: Káczér, kilencz:) . . . Nro 34 [Vli; VhU 
569] | Udvar háznál lévő apro majors(ág) : Lúd 
. . . promisc(ue) Nro 16 . . . Rucza, kaczerral 
Nro 13 [Brettye H ; VhU 595]. 1697: Ez Udva-
ron . . . vad(na)k szárnyas ma orsag(na)k való 
olacskák és szin Ebben vágjon szárnyas majorság 
ez szerint . . . Eőreg Gacsér nro. 6. Tojo Recze 
nro. 13 Hizo Recze nro 3 [Borberek AF; Mk. 
Alvinczi Péter inv. 6]. 1700: Gacsir nrò 1. Tojjo 
Reczé (!) nrŏ 8. Reczefi nro 4 [Fog.; Utl] . 1723: 
Gacsér és Tojo Récze nur 39 [Ludvég K ; Told. 
29/7]. 1753: Tojo Récze No 2 Gacsir No 2 [Buza 
SzD; LLt]. 1756: Öreg Rétze kátsorral (!) 4 fiŭ 
Rétze 4 [Piskinc H ; JHb XXXV/35. 33]. 1761: 
Tojo Recze 4 Gacsér vagy bak Recze 6 [Branyicska 
H ; JHb XXXV/39. 19]. 1766: Tojo K<ze (!) 
7 Gáczér 2 [Esztény SzD ; Told. 29]. 1795: Rétze 
2. egy Gátsir, más tojó [Kosesd H ; Ks 78. XVII. 
13]. 1836: egy tojo rétze . . . három gátsér [M.-
péterlaka MT; TGsz 18]. 
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gáesérrécs hlmkacsa/ruca; räţoi; Enterich. 
7722: Gácsér Récze Tizenhárom nrŏ 13. Tojo 
Récze harmincz hat nro 36 [Ebesfva; UtI]. 1740: 
Majorság találtatott ez szerent . . . Tojo Retze 
nrŏ 3 Gatse (!) Recze nrŏ 1 [Pálos N K ; Ks 11. 
XLI. 32]. 1745: Gátsér rétze 3 Tojó rétze 9 
[Marossztkirály MT ; Told. 18]. 1750: Egj Gátsér 
Rétze . . . Ha t rétze [Esztény SzD; i.h. 25]. 
1751: Kakas Pujka nro 5 Tojó vagyon 5 Pujka 
Fiu 1 Katsér Rétze 4 Tojó Rétze 5. Retze Fiu 4 
[uo.; i. h.]. 1755: öreg gátsér Rétze 2 Öreg tojo 
Rétze 12 Rétze fiak 3 [Bencenc H ; BK sub 
nr. 1020 Naláczi conscr.]. 1771: Gatsér rétze 1 
Tojo Rétze [Katona K ; Bora. VI. 7]. 1786: 
Gátsér Retze Nrŏ 6 . . . Tojo Retze Nrŏ 16 
[Nagyalmás K ; J H b K XXIX/34]. 1789: Nyoltz 
tojo, két Gátsér Rétze [Branyicska H ; JHb 
XXXV/65]. 

gacsosan csámpásan ; împleticit; quackelig. 1807: 
Báts Vonuly . . . előre hajolva mintegy gatsossan 
járó, de jol birja magát [DLt 4 nyomt. kl]. 

gádor 1. gátőr 

gágog a gîgîi; gackeln, schnattern. 1789: láttam 
liogy égy émber szokmányban a Sebestyén Már-
ton Ur(am) katianya mellett hajladozott kuttogott 
a Lud is ot t gágogott [Dés; DLt]. 

Sz. 1762: A juris correctión most dolgoznak 
bizonyos számú arra rendelt ország membrumi, 
. . . azok között Kolozs vármegyei főbíró Geréb 
Elek. Melyen minden ember csudálkozik, hogy 
adhibeáltatott oda, holott egy tisztességes deák 
constructiót nem tudna magától mondani, a jus-
hoz sem sokkal tud többet Katónál. Igaz, hogy 
igen-igen verbosus, úgyhogy lehet mondani felőle 
flumen verborum gutta rerum. Ugyanazért mondta 
Bogáti egyszer a contumatián felőle, hogy csak 
gágog mint a lúd [RettE 146]. 

gágol gágog; a gîgîi; gackeln, schnattern. 
1789: a Ludak gágoltak [Dés; DLt]. 

A szerk. gyermek- ćs ifjúkorában Dósén csak a -g gyak. kép-
zős változat volt használatban. A címszóbeli változatot az értel-
mező, a szófejtő, történeti és tájszótárakban, ill. szójegyzékekben 
a szerk. nem leli. 

flagya 1. gatya 

gnfjymatol kotyvaszt; a găti (mîncarea) repede 
şi fără grijă; pantsclien | mocskosan/piszkosan 
végez vmilyen dolgot; a lucra murdar; schmutzig 
arbeiten. 1838— 1845: gagymatol: mocskosan, 
tisztátalan főz, kotyfol, általán dancson tesz va-
lamit [MNyTK 107]. 

gugyvás kapatos, pityókos; cherchelit, pilit; 
benebelt, angelieitert, beschwipst. 1650: Az ünnep-
szegők büntetése, ha paraszt ember flo. 3, ha 
nemes, flo. 6 . . . Ha ki pálinka ital miatt gadgy-
vás fővel ményen templomba, fl. 1 [Cssz, Gysz, 
Ksz; SzO VI, 194]. 

A jel-xe 1. ĘtSz gŭgyos al .; a címszóbeli hangalakú változatot 
a szótárak nem ismerik. 

gajdos ' ?' Szn. 1614: Gaidos János [Osdola Hsz; 
UszLt VI/56. 335]. 

A származékszó lehetséges jel-eire 1. a TESz-ben a gajd 'egy-
fajta fúvós hangszer: furulya v. duda; Art Blasinstrument: 
Flöte od. Dudelsack' és a gajdol ige öt jel-ét. 

gajdovány szédítő vadóc; Lolium temulentum; 
sălbăţie; Taumellolch. 1814: a ' gabona kŏzŏ t t 
termeni szokott ugy nevezett Lollium temulentum, 
magyarul Ro'snoknak, vagy a' mint némelyek 
Gajdoványnak nevezik, abból az okbol, hogy 
attól az Ember meg gajdul, meg szédül és bolon-
dito nyavalyáit > kap . . . azon Rosnok, Gajdo-
vány vagyis bolondito buza ezen Hazában . . . 
felesen termett [Kv; DLt 1014 gub.]. 

gajdul becsíp, megpityókosodik; a se chercheli/ 
pili ; beschwipst werden. 1838—1845: gajdul : félig 
megittasodik [MNyTK 107]. — L. még hajdúi al. 

gajdult becsípett, megpityókosodott, pityókos; 
cherchelit, pilit; beschwipst. 1838—1845: píkoso-
dot t : píkos, gajdult [MNyTK 107]. 

gajhó (földvágó) csákány ; tîrnăcop ; Picke. 1591: 
Chiakany uagi Galho 1 [Kv; Aggm. A. 53]. 
1601: 1 Aghas kapa 1 Eoregh Galho ch'akany* 
[Kv; i.h. 41. — aEz értelmező-magyarázó szó-
ként is felfogható, de az előtte álló szóval alakult 
gajhócsdkdny összetétel utótagjának is tekinthető], 
1757: Kádár Czhe (!) Inventarioma 1757 . . . 
Temető szersam ( !) Van egya ásó jó Van egy 
gajho Van egy tŏ vago Van liarom kapa [Kv; 
KCJk 124a. - aMás tintával kétt-re javítva]. 1780: 
Mi . . . Hidelviek . . . minden kalandosbéli szer-
számokat csináltattunk. Mely szerszámok közül, 
kiki mit csináltatott közülünk . . ., előszámláljuk 
ily renddel: Cziko János úr gajhó csináltatására 
33 pénz, Nagy János úr gajhó vasára 75 p., Kádár 
István úr tővágó vasra 75 p., Vig Péter úr gajhó 
csináltatására 33 [Kv ; EM XI, 223]. 1787: Egy 
gajhó Dr. 30 . . . Egy nyeletlen széles Táblaju 
kapa Dr. 25 [Mv; MvLev. Nagy György hagy. 
8]. 1806: kis Czéh mester vrammal . . . a kis 
gajhó helyett mást tsináltasson [Dés; DFazC]. 
1815: Uj Áso Lapát, vas. nélkűlt . . . Gajho 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 19]. 1825: Egy 
rósz gajho [Jedd MT; LLt]. 1849: Egy Aso, Egy 
Gajho [Dés; DLt]. 

Az EtSz galyhó al. — GyarmVoc-ával kezdődően — a szóra 
csak XIX. századi gyér adalékokat ismer. — Déscsi a szerk. 
gyermekkorában még e tájszó közkeletűen használatos, csá-
kány szónál jóval gyakoribb használatú volt. A NySz, GklSs, 
TESz és az ÉrtSz nem ve t t e fel címszavai közé. 

Szk: sírásó ~. 1674: Az sir áso galyho ketté 
teorvén uyolag kellet megh czináltatnunk fizet-
tünk teŏlle f — d 50 . . . Az galyhonak nyelet 
czináltattunk égy kapával édgyűtt fizettünk teolle 
f - d 09 [Kv; SzCLev.]. 

3 2 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 



©ajhócsákány 

? gajhócsákány (földvágó) csákány; tîrnăcop; 
Picke.7607: 1 Aghas kapa 1 Eoregh galho ch'akany 
[Kv ; Aggm. A. 53]. 

Az adalékot és a rá vonatkozó megjegyzést 1. gajkó al. 

gajina t y ú k ; găină; Huhn. 1680 h.\1715 k.: 
a’ Roka, egy oereg Tyúkot lá t 's a ' bőrt el veti. 
Borz bará t tyá t consulállya 's mond : Talám jobb 
vólna im ez kövér Gajinakat rágogatnunk, mint 
sem ez hitván bőrt ráktsikálnunk [Rosnyai, 
HorTurc. 154]. 

? gájz ' ?' 1849: 1 ezüst gájzra Zsenilliennel 
vara t 's aranyos Táblába kötöt t Pugillá(ris) [Dés; 
DLt] . 

Az elavult gát 'fátyol(szövet); gaz; Gazé' alakváltozata ? 

galagonya 1. Cratageus (monogyna); päducel; 
Hagedorn. XVI. sz. e. f . : De spina alba — Gele-
gonya [MNy XXII , 142 Galaczy Is tván kezével]. 

2. galagonyabogyó; boabă de päducel; Weiß-
beere. 1719: sem ősz, sem semmiféle tavasz ga-
bona nem lött . . . A mig* kaptak laboda maggal, 
galagonyával, vadrózsa gyümölcsivei, vadalmával 
. . . nádgyükérrel, . . . nyírfának fűrész musztiká-
jával, mogyoro és egyébb fának rügyeivel, török-
búza csugájával . . . toldják foldják életeket 
[Cssz; SzO VII, 261. - aA követi ut . jan. 24-én 
kelt]. 

3. galagonyabokros/galagonyás hely; loc cu 
tufe de păducei; Ort mit Hage/Weißdornbüschen. 
Hn. 1740: A Galoganyában® (sz) [Egrespatak Sz; 
E H A . — feígy, de 1. galagonyás I I . al.]. 7770: a 
Galagonya (sz) [Vista K ; KHn 271]. 

galagonyabokor tufă de păducei; Hage/Weiß-
dornbusch. 1713: egy kis galagonya Tövis bokor 
ke t domb között látzo nyakon [Elekes A F ; CsS]. 
1778: Ezen erdŏis Sűrű, Cseres, Cseplesz . . . Ez 
is elegyes; de csak cseplesz, Csipke, Galagonya, és 
Tövis Bokrokból alló [O.sályi K K ; Berz. 4 Fasc. 
8. C. 18]. 

galagonyagyŭmölcs galagonyabogyó; boabă de 
päduce l ; Weißbeere. 1817: kéntelenek némelly 
hellységekben Tŏrŏkbuza Csuszából, s az Erdőken 
t aná l t a tó Galaganya Gyŭmŏltsbŏl készíttetett 
egészségtelen Kenyérrel gédelgetni magokat, erre 
nézve, hogy . . . az éhei való halálozás el kerül- . 
te thetődjék, múlhatatlanul szükséges a ' hathatos 
segedelem [TLt 1095 Jk] . 

galagonyás I. mn galagonyabokros; cu tufe de 
păduce i ; mit Weiß/Hagedornbüschen, Weiß/-
hagedornbüschig. Hn. 1740: Az Galoganyás Dom-
bon egy bokros (sz) [Egrespatak Sz ; EHA]. 
1758: A Galaganyás domb(on) (sz). A Galaganyás 
dómban alol (sz). A Galagányás (!) dombon (sz) 
[uo . ; EHA]. 1793: A’ Galagonyás oldalon (sz) 
[Somlyó Sz; EHA]. 1812: Az Galagonyás oldalon 
(k) [Zovány Sz; EHA]. 
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II . fn galagonyabokros hely; loc acoperit/plin 
de păducei; Ort mit Weißdornbüschen. Hn. 1740: 
A Galaganyásona (sz) [Egrespatak Sz ; EHA. — 
a így, de 1. galagonya 2. al.]. 

galagyol karattyol, locsog-fecseg; a t răncăni ; 
schwatzen, quatschen. 1819: Anyit galagyol ősz ve 
ez az okos Rhetor minden Rend és precisio nélkül 
[ K ; KLev.]. 

gála-kard díszkard; sabie de galä ; Galadegen. 
1805: Egy brillantozott (!) aczél gála kard, fel 
kötő lánczával . . . Egy más brillántozott (!) 
viselő aczélkard, fel-kötő Lánczával [Mv; TGsz 
52]. 

gála-keszkenő ünneplő kendő; basma de sărbă-
tor i ; Fest/Galatuch. 1840: egy Gala keszkenő 
. . . egy viselő keszkenő [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 19]. 

gála-kocsi díszhintó; caleaşcä; Galawagen. 1786: 
a Kocsiban nagy contentumom vagyon, nem igaz 
hogy ollyan mint a ' Noé bárkája, mint Pápai 
hirdette, mer t egy ollyan gála kocsi, hogy akar ki 
járhat vélle [M.régen MT; DobLev. III/615. lb 
Szántó Sándor lev.]. 

gála-koszperd díszkard; sabie de gală; Gala-
degen. 1805: Egy brilliantirozott aczél gála kosz-
perd Schwarz csinálta fekete tokban [Mv; TGsz 
52]. 

gála-köntös ünneplő ruha ; haină/rochie de gală ; 
Galakleid. 1823: Megy szin krepon gála köntös, 
atlaczczal feltzifrázva, és ecli (!) blond krézlivel 
[LLt Csáki-per 601. L. 1]. 

galamb porumbel, porumbiţă ; Taube. 1574: 
Zep Balas Takach Antal zolgaia Azt vallia hogy 
az vra . . . felesege panaszolkodik volt hogi liaroin 
galambia ky zaladot volt Es az papné hazaba Be 
Rekeztette volt onnat hozta meg [Kv; T J k 
I I I /3 . 405]. 1593: Az Darabanttoknak kyk oda 
voltak a t t a m pûska pora hogi galambot Leòye-
nek f - d 20 [Kv ; Szám. 5 /XXII I . 120]. 1621: 
veottem . . . 3 Bokor Galambot bokrát per d 10 
f - d 30 [ K v ; i.h. 15b/XI. 118]. 1679: Galambúcz 
(!) Ezen Fas Udvaro(n) nro 1. Ennek alsó Contig-
na(ti)oja T y ú k ól . . . Felső Contigna(ti)oja, Ga-
lambok lakó helye Galamb, most ehez szép 
sereggel vagyo(n) [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 95—6]. 1726: Ezek felett* vagyon 
edczeres galambug még jó sendelyezés alatt melly-
ben feles galamb is lakik [Kéménd H; J H b LXX/1. 
— aJósika József kúriájának nagy- és kiskapuja fe-
lett] . 1782j 1795: Az Vdvarba* bé menő Kapunál u j j 
Galambugos K a p u = L á b a k , feles Galambal [So-
rostély AF; K s 80. - *Ti. a gr. Teleki Károlyéba]. 
1849: Van ezen hijuba égy külön rekesz fenyő 
détzkákbol a ' galambak hellye [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 
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Hn. XVI/. sz. köz.: Galamb szek Hagayaban 
(sz) [Kászonimpérfva; EHA]. 1697/1772 A.: Ga-
lamb Szék hágójában (sz) [Kászonaltíz; EHA]. 
1736: Galamb szurdokáb(an) (sz). Galamb szur-
dikb(an) (sz) [Páncélcseli SzD; EHA]. 1788: A 
Galamb szurdukái verő-fényben (sz) [uo.; EHA]. 

.1799: Galamb hegy [Ludvég K ; EHA]. 
Szk: ~ lakóhelye kb. galambházikó. 1679: Ga-

lambúcz, Ez az Kadarlo szin Udvarkájaban vagyon. 
Földben ásott két Láb fán állo Galamb Lakó helye 
ket. Contigna(ti)oba(n) vagyon, oldalai, felső s 
alsó fele fenyő deszkábul csinált [Uzdisztpéter 
K ; TL. Bajomi János inv. 91]. 

Sz: olyak, mint galambok . . . 1746: Ollyak mint 
Galambak vig tekintetekben [Marossztkirály AF ; 
MúzRadák] szereti, mint ~ (a) búzát, gerlice 
(a) párját. 1847: Roza rendkívül szeretia, ugy 
mind (I) galanb (!) buzsát (!), gelitze párját, szü-
netlen mellette, körülte, nyalja, falja [Kv; Pk 
7. — aTi. a kistestvérét] úgy adja, mint a ~ a 
fiának (az étket). 1717: hallottam, liogy Becski 
Ura(m) étette Dobai Uram(m)al a maga ganéját, 
melyre felelt Dobai Ura(m), édes Öcsém ha ugy 
adod mint a galamb a fiának meg eszem [M.köb-
lös SzD ; RLt Pásztai Ferenczné Gávai Ilona (35) 
ns vall.] & úgy éltek, mint két 1819: ugy éltek 
mint két galambak és Testvérek [Kv; Pk 2]. 

Ha. 1735: Galambak [Mezősztjakab TA; JHb 
XI/9. 10]. 1736: galambakot [MetTr 396]. 

Maiam bábrázat hr-os alakban; cu sufix adver-
bial; in Form mit Adverbialendung: ~ ban 
galamb képében; ín chip de porumbel; in Gestalt 
einer Taube. 1626/XV/II. sz.: Galamb abrazat-
banismet hozzam jöve az Isten angyala . . . Az 
Palata mindgyart igen fenyesüle [ItK 1931. 76 
Fiátfalvi György Pokolbeli látomása]. 

galambász ' ?' Hn. 1761: A Galambász alatt 
(sz, k) [Náznánfva MT; EHA]. 1761/1818: A 
Galambász (sz). A Galambász alatt (sz, k) [Kis-
falud MT; EHA]. 1781/1818: A Galambász tetőn 
(SZ) [Náznánfva MT; EHA]. 1785: galambász 
nevezetű Táblában (sz) [uo.; EHA]. 1866: golom-
bász (sz) [uo; EHA]. 

galambbegy ? salátaboglárka; Ranunculus fi-
caria; untişor; Scharbockskraut. Szk: ~ szedni. 
1585: Zemet Adam es Warady Imreh cliaplarok 
valliak . . . Menenk ky vosarnap io Reggel Har-
songartba p(rae)dicatio Alat Galamb begy zedny 
[Kv; T j k IV/1. 391]. 

A mai növénytani irodalomban a címszó 'saláta-galambbegy ; 
Valerianclla locusta L-; salata mielui; Feldsalat, Rapunzel, 
Raptlnzchen' jel-ű. E helyett az itt közölt adalékkal egykorú 
Melius Herbáriumból (1578) vett fennebbi értelmezést a szerk. 
azért iktatta be, mert Kvárt és Tordán az idősebb rendű adat-
közlők a címszóbeli névvel még nemrégiben is a Ranunculus 
ficaria-t és nem a Valerianella locusta-t illették. 

galambbegy-mag ? salátaboglárka-mag; se-
minţe de unt işor; Scharbockskrautsamen. 1680: 
Találtunk ezen házok hejan . . . Vetemény mago-

kat .... Galambegy (!) mag oct. l /2a [A.porumbák 
F ; ÁLt Inv. 4. — aKöv. a többi veteménymag 
fels.]. 

galambbegy-saláta fetică; Rapünzclien, Feld-
salat. 1596: 20. Apr. Sas Dienesneteol veòttem 
galambegi salatat d 2 . . . Racz Andrásnetol pet-
reseliem leuelet d 20. . . . Apró salatat veottem 
esmet d 37 . . . Kaprot veottem d 3 [Kv; Szám. 
29/VI. 129 Bachi Tamás sp kezével]. 

galambbúb galambbúg/Ŭúc; porumbar; Tau-
benschlag. 1699: mennek be . . . bűk fából csinált 
nagi galamb bub nélkűlt való kapun [Szentdeme-
ter U ; LLt Inv. 30]. 

Az egyetlen történeti adalékkal igazolható szó utótagja alkal-
masint a gazdag előfordulású, galambbúg második tagjának nep-
etimológiás alakváltozata. Egy galàmbúbos (kapu) adalékra 
Hsz-bõl az EtSz is hivatkozik [1. ott galambbúg al. 846]. 

galambbúbos galambbúgos/dúcos; cu porumbar; 
mit Taubenschlag. 1685: Azon alsó magyar suki 
nemes udvarháznak a falu felől való bejáró vagy 
öreg kapuja galambbúbos, kétfelé nyüo kapuja 
fenyőfadeszkából való, erős vassarkokon forgó, 
két vaspánttal megerősített egy erős retesz retesz-
fővel együtt . . . Ezen öreg kapu mellett egy be-
járó ajtó [A.zsuk K ; ETF 108. 11]. - L. az előbbi 
címszó jegyzetét. 

galambhúc galambbúg/dúc; porumbar; Tauben-
schlag. 1679: Galambúc, Ez az Kadarlo szin Ud-
varkájaban vagyon. Főidben ásot, két Láb fán 
állo Galamb lakó helye ket Contignaţti)oba(n) 
vagyon; oldalai, felső s alsó fele fenyő deszkabul 
csinált | Galambúcz Ezen Fas Udvaro(n) nro 1. 
Ennek alsó Contigna(ti)oja Tyúk ól . . . Felső 
Çontigna(ti)oja, Galambok lakó helye, ezis kettő-
sön vagyon csinálva, ugi hogi kózötte el járhasso(n) 
ember; kivül való óldala mellettis . . . Galamb 
most eliez szép sereggel vagyo(n) [Uzdisztpéter 
K ; Bajomi János inv. 5 — 6]. 1692: Csŭrŏs Kert 
. . . nyüik erre napkelet felől való részén tölgy-
ágakon (így!) álló kötésekre csinált sövényből 
font egy felé nyíló kapu, mely kapun sendelyezve, 
egy rendben álló galambuc vagyon, ezen kapunak 
lábait meg kell gyámolíttani. Sendelyezése is 
restaurálást kíván [Mezőbodon TA; BK. Bethlen 
Gergely udvarházának inv. 16]. 1738: Az udvar-
kapu és mellette lévő utcára szolgáló ajtó alkalmas 
zsendely-fedél alatt együvé kötve s építve, mely 
kapunak s ajtónak kapufélfái s felső gerendája 
tölgyfából valók, szépen faragottak, kivül az utca 
felől virágosán metszettek, jók. A kapu feljiil 
boltosán, az ajtó penig hosszudák (!) négyszegle-
tesen és ezen ajtó felett való üregben keresztfáson 
van csinálva; mely kapu s ajtó felső gerendájára 
vagyon épftve az feljebb említett zsendely fedél 
alatt egy sor galambuc [Szászvessződ N K ; ETF 
108. 15 -6 ] . 

E címszót az alább beiktatott, azonjelentésű galambbúg-tôl 
elszakítva a köv. indokolással soroltuk be önálló címszóként: 
A TESz — az EtSz nyomán a galambgúc-cal együtt — az esz-
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sze tétel utótagját (mindkét adalékot megkérdőjelezve!) címszó-
-alakitási elveinek megfelelően a dúc al. tárgyalja, de ez utóbbi 
szót mindkét szótár az irodalmi nyelvbe — a nyelvújítók szó-
kincsgyarapító buzgalmának eredményeként — bekerült dunán-
túli tájszónak tartja. Minthogy egyrészt a galamb szóval alkotott 
összetétel utótagjaként kimutatható búc és búg a dúc-oaA és a 
gúc-cal egylltt szókincsünk ismeretlen eredetű elemei közé 
tartozik, másrészt 'itteg az utóbbi kettő elő sem fordul az erdélyi 
régiségben, az infkėp viszonylag ritka adatolású galambbúc és 
a valóban gazdagofr adatolható galambbŭg összetételt nem lát-
szott ajánlatosnak egy címszó alá egybevonni, hiszen e kettőről 
— utótagjának ismeretlen eredete, de meg fonetikai okok miatt 
is — meg nem állapítható, hogy milyen köztük a hangalakbeli 
ćs az etimológiai viszony. Ezért a valószínű, egyelőre azonban 
itikAbb fcételyes szófejtő egybetartozásra csak utalva — címszé-
-allkítási gyakorlatunkból kifolyóan — mindkettőt a maga 
bettót id! helyén - külön-külön iktattuk be címszavaink 
közé. 

galambbúsos. E szk-ban; ín această construcţie 
de cuvinte; in dieser Wortkonstruktion: ~ kapu 
galambbúgos telekkapu; poartă cu porumbar; 
Tor mit Taubenschlag. 1632: Kocziolatai Uduar-
haz . . . Az Ucza feleől egy eöregh dezkas galam-
buczos sindelies kapu, mellette egy kis Ayto 
[Kocsoláta F ; UC 14/38 Urb. 134]. 1834: A curiáta 

elől az utca felőli békerítő sasfákba eresztett, cser-
fa deszkából készült kerítés, az udvarba béjáró 
rossz állapotba lévő galambutzos kapuval együtt, 
egésszen a csűrös kert végéig düledező gyenge 
állapotban találtatván — becsültetett együtt 
harminc rénes forintokban váltóban [M.péterlaka 
MT ; TGsz 18. — ftA gr. Teleki Józsefné gr. Teleki 
Zsófiáét]. 1836: Vagyon egy galambutzos kapu 
három közép jóságú kapufeleivel és deszkakapu-
jával mely újítást kíván, mellette egy vassarkon 
forgó kis fenyő ajtója faküincsével és reteszeivel 
[Borsa K ; ETF 108. 13]. 

galambbúg 1. galambdúcos kapufedélrész; par-
te cu porumbar a acoperişului porţii; Tordach mit 
Taubenschlag. 1692: A napenyészet felől galamb-
búg nélkül való zsendelyes kapu nyílik egyenesen 
az magyar templomra [Nagybún K K ; VKU 220]. 
1699: Vagyon ezen faluban egy puszta ház . . . 
mennek be az udvarára cserefa kapu mellyékű 
bükkfa deszkából csinált galamb bug nélkűlt való 
kapun [Vécke U ; LLt]. 1705: Záhi Curia . . . 
Kapuja cserfa oldal mellyékekbűl van elkészítve, 
megromladozott sendelyezés alatt rongyolt galamb 
búgjával együtt [Mezőzáh TA; Told. 18]. 1712: 
Az Nemes Udvarház . . . Udvarára mennek be 
edgy erős kŏtésss lábakon állo, két felé nyilo, 
fa kávákban forgo regi deszkazatu edgy rend 
galamb bugh felett való, romladozott Sendelly 
fedél alatt Való nagy kapun [Mezőbodon TA; 
BfN 54/12]. 1714: Az leírt nagy udvarház"1 mel-
lett . . . támaszos sövényből csenyált lészás kert-
tel, is kivűl tisztesseges tölgyfából csinált regi 
öreg kapu, a teteén galambbúg, azon romladozott 
sindel [Kászonfelsöfalu; LLt Fasc. 85. — aGr. 
Lázár Ferenc udvarháza]. 1726: Pagotsai Udvar-
háznak . . . kapulábai tölgyfából valók, melyekre 
csináltatott, és nem régiben sendellyel béboritta-
to t t galambbugban feles galamb lakván kétfelé 
nyiló s alól vassarkakon, felyül peniglen vaskap-
csokon forgó kapuja a mellette lévő ugyan vassar-

kokon forgó béjáró kicsin kapucskával edgyütt 
fenyő deszkából állanak [Mezőpagocsa TA; J H b 
LXX/1]. 1732: ezen major udvarraa, az Uczárolis 
nyilik kétfelé egy jó Sendelj fedél alatt, egj rendű 
fenjŏ deszkából csinált galambug alatt állo, négy 
szegre faragott kapu lábakon állo, vas sorkokon 
forgo, fenjŏ deszkákból cserefa hevederekre sze-
gezett kŏtéses öreg kapu, melj záródik kávás vas 
reteszszel; ehezis van ragasztva, egy kis vas sor-
kokon forgö cserefa lábokon állo, fenjŏ deszkából 
csinált, paraszt vas záros, gyalog kapu [Kv ; Ks 
40 Varia XXVIIc. - aA néhai gr. Komis Zsig-
mondéra). 1734: Az nemes curiaraa bémenvén 
találtunk egy ú j kötött kaput sendelyest galamb-
bug(gal) [Datk N K ; JHbB D.l. - aA gr. Bethlen 
Farkaséra]. 1743: Vagyon az udvara kapuja nap-
kelet felől való részin, melynek lábai vannak, 
szép kapukra illendő virágokkal illusztrált, négy-
szegre kifaragott, kétölnyi hosszúságú nagy csere-
fákból . . . ennek tetején egy rend galambbúg 
zsendellyel fedve és abban feles galamb [Mező-
szengyel TA; E T F 208. 18. — aA néhai Kisrédei 
Rhédey Ferencé]. 1771/1817: Kapu vagyon az 
ország út ja mellett bükkfa deszkából, léc mód-
jára csinált fedél nélkül, . . . Belső kapua áll 
három kifaragott kötött cserefa oszlopakbol, vagyis 
zábékból, galambugos zsendellyel fedett . . . A 
nagykapu felett való gerendán az galambug alatt 
kimetszve vagyon: T.I. O.A. 1748. Die 20a May 
[Bözöd U ; Mk. Török-khédei-per. - aTörök 
István és felesége, Orbán Ágnes udvarháza előtt]. 
1772: jó erős tölgyfákból eszve kötve vagyan 
galambukos ( !) sendelyfedél alatt [Kozmás Cs ; 
BethKt Mikes conscr.] | Néhai Mlgs Gróff Zabolai 
Mikes István . . . Nemes Curiája . . . vagyon az 
Falu közönséges uttzájára nyiló, vagyis Délre 
nezŏ három Cserefa mettzett uj jó erős Felekből 
állo kapuja, mellynek felette Sendej fedél alatt 
két rendel Galamb- Buk (I) vagyis Galamb ház 
láttatik [Szászfenes K ; i. h.]. 1799: Az udvarraa 

béjáró cserefa lábakra jó módjával kötött ú j 
galambbúgos kettős kapu . . . A csűrös kapu 
ugyan alacson állapotban vagyon, hanem annak 
újjittására meghordattak a galambbúgnak való 
fenyő kapu-lábak, melyek most kifaragva azon 
kapu előtt hevernek [Nyújtód Hsz; HG. — 
aHilibi Gál Jánosnak Béldi-jussou lévő udvarára]. 
1822: A major kapuja melyen a bejárás vagyon 
'sendely fedellel galambuggal készítve, három 
cserefa kapufélfákkal felyül egybekötő cserefa 
gerenda foglalja egybe, nagy és kiskapuk vágynák 
raj ta [Nyárádsztanna MT; MvLev. Br. Lázár 
József conscr.]. 1829: Kezdettük az utcáról bé-
nyíló kàpun ; melyen is vagyon kétfelé nyiló ajtó 
és deszkakapu, . . . Ezen kapu és ajtó felett 
vagyon feles galambokkal rakott jo zsendelyfedél 
alatt álló galambbúg, mely áll három Cserfa ke-
mény, jó oszlopokon [Csekelaka AF; KCsl 6]. 
1841: a kapu meg hibázása fő képpen azon okból 
esett, hogy a kapu felet két rendbéli galambug, 
és az is Szeméttel megterhelve lévén, aztot erő-
szakoson dőlni kénszerítette . . ., arról azt rendel-
tük, — Hogy a galambugot szedetesse le az Is-
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pány, a kapu félfákot ásatassa ki . . . , eresztesse 
a többi kapu feleket mélyebben a főidbe, ily mó-
dón galambbug nélkül Zsendely fedél alá Stabu-
lumozva a kaput állíttassa helyre [Bács K /Km; 
KmULev. 3]. 1850: Az Udvarról a Csűrös Kertbe 
bé járó két kapufeleken — külön külön a tetején 
— vagyon egy egy kerek galamb bug 'sendely 
fedél alatt [Gyéressztkirály TA; DE 5]. - L. 
még HSzj galambbúg, galambbúgos-kapu és kapu-
zabé al. 

Szk: ~ forma. 1751: bal kézre térvén a csűr-
kapuhoz, tanálánk égy újonnon tölgyfából magos-
san felálló zsendellyel fedett galambuk (!) for-
mára épült kapu lábat sövény alacson kapujával 
és kis béjáró de mostan béfont ajtójával égyütt 
[Gyéressztkirály TA; SzentkZs Conscr. 7b]. 1775: 
(A) Nobilitaris Curianaka Északra nyíló Kapujá-
nal meg alván; Találtunk ott Magossan fel allit-
ta tot t Galambog (l) formára Cserfákból négy 
szegre faragott két erőss de fél viseltes kapufél-
fákot, melynek a teteje sendelyezetlen szemöldök 
fából pusztán áll. Ennek balkéz felől való oldalában 
hozza ragasztva, vagyon más hasonlo faragott 
Cserfákból, Mettzésre Csinált Gyalog járó Ajtó 
[Buza SzD; LLt Csáki-per 107. L. 14. - »A 
néhai gr. Lázár Gáborénak] & ~ formálag. 1767: 
Vagyon . . . néhai Nyárádtői Maxai György uram 
Méltoságos Successorainak itten Nemes Maras 
székbe Nagy Ernyében a falunak felső véginn, 
. . . egy Nobilitaris Curiaja . . . Ezen nobüitaris 
Curiába . . . falu között el járó ország uttyárol 
lehet bé menni, egy Csere léczekből rostély for-
málag csinált fa Sarkokon forgó, nagyabbik, és 
e mellett lévő fenyő Deszkákból egybe eresztett 
kissebbik kapukonn, mellyeknek három cserefák-
bol valo. Galambug formálag kötőt lábjai vágynák, 
szalma fedél a la t t ; a régiségnek miatta ugy meg 
avultak, és annyira el tarhultanak, hogy ketteje 
támaszokkal Stabilialtatott, a harmadikis kevéssel 
jobb azoknál [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 

2. galambdúc ; porumbar ; Taubenschlag | ga-
lambházikó ; coteţ de porumbei; Taubenhäuschen. 
1798: Tudom . . . Néhai Miko Miklós Ur, Divor-
tiátájának, Bernárd Kristina Aszszonynak edgj 
Curiájat . . . melyen . . . vágynák következendő 
Epületek ugy mint edgy Sendelyes Ház avúlt 
Sendellyel, Vagyon edgy Galambug fedetlen, a' 
mellett edgy Deszkás Sertés Pajta [Szentkatolna 
Hsz; Mk N. IX/109. 3. 1.]. 1824: A’ Csürŏs kertbe 
. . . Egy vén meg száradt kőris fára épült galamb 
bug apró deszkákkal fedve két rekeszszével jó 
[Erdőszengyei MT; TSb 43]. 1839: Egy régi 
rongyollatt sendelly fedelű galamb bug [Mező-
szilvás K ; TSb 2]. 1849: egy galamb bug 'sendej 
alatt [Somkerék SzD; Ks 73/55]. - L. még 
HSzj galambbúg al. 

Az 1. jel. al. felsorakozó galambbúg adalékok a népr-i irodalom-
ból galambbűgos (székely)kapu néven istnert telekkapunak — 
egész kapu9zélességben elnyúló — fedélrészére vonatkoznak. 
A szk-ok előtti utolsó, 1850-ból való kijegyzés a nagykapu két 
szélső kapulábának tetején külön-külön álló kerek formára ala-
kított galambdúcról emlékezik meg. A kapu-galambdúcnak ez 
az újabban is ritkább változata késői fejlemény: történeti ada-
lékaink között nem találunk rá több példát. - Egyébként a 

gaíambbúg olyan elmaradhatatlan tartozéka lehetett az erdélyi 
nagykapunak, hogy ha a kapu e nélkül állott, erre külön utaltak. 
Ennek bizonysága már e címszó első két XVII. sz-i adaléka, de 
erre mutatnak a köv. kijegyzések i s : 1699: Vágjon az Udvarház-
nak két udvara melly(ne)k a külsőjén kezdettűk elsőbennis 
munkánkat, mellynek vágjon edgj nagj Galamb bug nélkül 
való jó Szarvazattyú Sendelyezett kötött kapuja kis kapujavai 
edgyűtt [O. csesztve A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 1734-1735 : 
(A kúria) kétt felé nyilo fenyő deszka Kapuja sorkok nélkül, 
Cserefa felekben Sendejes, Galambbug nélkül [Torda; J H b 
XI/9J. 1736: Mlgos Grófné Dániel Maria Aszszony ŏ Nga deces-
s jssán Mlgs édes Gyermekeire devolválodott Nobilitaris Curia 
fekszik az Falu derekában . . . , az Külső Udvar kapu Galamb búg 
nélkül két rend hulladozott Sendelly fedél alatt lévő Cserefa 
Gerendára kötött földbe ásott fenn állo három Cserefa Kapu 
Melljek vagy lábakon (:Mellyis nem tzifrán faragottak:) [Szé-
kelyföldvár T A ; CU XIII /1 . 268, 270]. 1764: A külső curiára bé 
járó kapu északról az országútjárói tölgyfából vagyon épitve 
galambug és fedél nélkült [Szamosfva K ; Josintzi-osztozás (MT). 
— L. még GyU 356]. Azzal a népr-i irodalomban fel-felbukkanó 
állítással kapcsolatban, hogy az ún. galambbűgos kapu nem lakó-
helye a galamboknak, megállapítható: a jelenlegi és a velünk 
közeikorú időkre vonatkoztatva ez valóban így van®, de hogy 
a múltban ez nem volt mindig és mindenütt így, arra bizonyságot 
szolgáltatnak az e címszó al. fennebb 1726-, 1743-ból, és 1829-ből, 
valamint alább galambbűgos I. és a - kapuláb szk al. 1782/-
1795-ből közölt adalékok (^Erdélyi helyszíni vizsgálódásai során 
a szerk. egyetlen olyan galambbűgos kapuval nem találkozott, 
amelyben galambok fészkeltek volna.) Hogy az itt elénk kerülő 
nagykapu-fajta fedélrészeinek galambtartás céljára való felhasz-
nálásával miért szakíthattak, arra nagyon valószínű magyaráza-
tot nyújt az adalékaink közé 1841-ből beiktatott, a galambbűgos 
kapu galambbűgjának leszedetésére és a kapu átalakítására vo-
natkozó utasítás. — A címszóra és galambbűgos (1. alább) szár-
mazékára, ill. e szók földrajzi elterjedésére von. feles számú 
adalékot és megjegyzéseket 1. ETF 108; Ethn. L X X X V I I I , 
302 — 27 (képanyaggal és térképvázlattal); VKU ; N N y v 392 — 
433. 

galambbúgocska 1. galambdúcocska; porumbar 
mic; kleiner Taubenschlag. 1750: (A Csicsóke-
resztúri Torma-kúria) Kapuja . . . északra nyiló, 
fenyődeszkábul, vas sarkokra készült, két felé 
nyiló jó kapu, melynek kapu félfái vastag csere-
fával csinált metzett kapufelfák . . . Ezen kapu 
felett egy harmadfél öl szelességű tornácostól 
edgyűtt ugyan annyi hosszúságú fenyőboronábul 
rakott hazacska vagyon . . ., fenyőszarufákkal 
szarvazott, fenyőlécekkel lécezett, sendellyel fe-
dett, egy kis galamb bugocska a teteibe [Papolc 
Hsz; Hr]. 

2. galambházikó; coteţ de porumbei; Tauben-
häuschen. 1750: a tetejen a fenyő deszkabul csinált 
kis Galamb bugacska [Papolc Hsz; Hr. — aA 
gabonásnak]. 

galambbűgos I. mn galambdúcos (fedelű) ; (cu 
acoperiş) cu porumbar; (Dach) mit Taubenschlag 
(versehen). 1646: Vagyon Megykereken egy fából 
csinált tapaszos, zsendelyes udvarház, melyre 
nyüik az utcáról elsőben egy új deszkás leveles 
kétfele nyíló . . . kapu, fenn galamb bugos zsen-
delyes, egy retesz ra j ta , lakat nélkül [Meggykerék 
AF; KmKonv. 26 Urb.]. 1692: ezen magyarnagy-
búnia . . . udvarháznak vadnak két külső kapui, 
melynek egyikeb nyílik egyenesen ki a falura, 
deszkás és galambbűgos, melynek deszkázatya 
restaurációt kíván [VKU 220. - aKésõbb: Bún 
KK. bA másik, belső kapu nem galambbűgos, és 
a „magyar templomra" nyíló is „galambbúg nél-
kül való zsendelyes kapu"]. 1734: Az Nemes 
Curiara bé menvén találtunk egy uj kŏ tŏ t t kaput 
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Sendelyest galambug (ost) az Nemes Curia kŏrŏs 
kŏrŭ l palánkai' bé kerittetett, szalmával meg 
fedve [Datk KK ; JHbB. D. 1 Bethlen Farkas 
inv.]. 1737: Ezen udvarházhoz* bé járó Kapu 
Cserefábul való kőtőtt Galambugas sendellyezett 
mellette levő bé járó kis Ajtóval bé tévő fenyő 
fa deszkábúl valók [Tancs K ; Told. 11/73. - aA 
néhai Tancsi Földvári Pál kúriájához]. 1784: A' 
Kapuja jezen Fogadonak Galamb bugos, a' mint 
nevezik. .Körűi vagyon véve pedig az egész Fogado 
Sövényből fònt 's néhol romladozni kezdett Sáto-
ros szalmával fedett kertel [Burjánosóbudà K ; 
EHA]. 1797: A falu közül béjáró kötött kapuhoz, 
mely három cserefa lábakon áll, két felé nyíló 
fenyődeszka kapuk vannak raj ta 12 szál deszkák, 
a kis kapun 4 szál deszkák . . . a teteje galambu-
gos égy rend jukkái zsendejjel fedve [Kőrispatak 
U ; PfJ. 1847: Az ugy nevezett postalis curialis 
telekre az országútról vagyon a béjárás, . . . 
maga a kapu galambugos áll három avaték tölgy-
fa oszlopokból, melyek közül a két szélső oszlopok 
az udvar felől meg vágynák támasztva, . . . a 
mellette lévő gyalogajtó szárnya fa sarkakan forog 
alol fejül fenyő deszkából való fakilinccsel és 
ütközővel; ezen kapu gyalogajtóstól együtt avaték 
zsendelyfedél alatt áll [Andrásháza K ; Aggni.]. 

Szk: ~ ajtófélfa. 1802: Egy zsendelyel be fe-
det t kapua galambugos ajtó fél fakkal egyűt 
[Mezőriics MT; SLev. — aCsíksomlyói Somlyai 
János udvarházáé] ~ deszkakapu. 1781: (A 
csűrös kertben)a a kerittésnek . . . napkelet felől 
való részében vagyon egy hitvány rósz, zsendel-
lyel fedett galambugas deszka kapu [Pálos N K ; 
Hr. — aNéhai br. Henter Ádám Kornis-rész tel-
kén] ~ fakapu. 1833/1834: Az udvarház ka-
puja régi és gyenge állapotban lévén galambugos 
fa kapu, egy roszsz utca ajtó, és hasonló két felé 
nyíló kapu-rámákkal [Buzásbocsárd AF ; HG. 
Hilibi Gál László udvarházának becsüje] ~ 
fedél. 1688: Ezen Csŭrŏs kertnek vagyon egy 
fele nyilo fenyő deszkábul csinált fa sarkokon 
forgó öreg kapuja sindelyes galambugos fedel 
alatt, mellette lévő sindelyes fedelű fenyő deszka 
kis aj tajával edgyűtt [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 8]. 
1838/1839: Vagyon egy két felé az udvarraa 

nyilo csere oszlopokra épült, alol vas sorkokon, 
fellyül vas nyaklóba fordulo, jo kapu, galambugos 
fedéllel balról egy már avultas gyenge . . . uttza 
aj tó [M.péterlaka MT; TGsz 18 - aA gr. Teleki 
Józsefné gr. Teleki Zsófiáéra] * - fedelű. 1808: 
(Az) udvarház dél felől való részén a falu közön-
séges utcájától nyílik béfelé az udvarház udvarára 
égy fenyődeszkából készült vassarkokon és kap-
csokon forgó rongyos zsendelyes, galambúgos 
fedelű, alkalmas kapufélfáju kapu és mellette égy 
kis fasarkokon álló vaskilincs-tartójú kis ajtó 
[Gyulatelke K ; ETF 108. 12 Néhai gr. Nemes 
György halálával leányai, Mária és Druzsiánna 
számára készült hagy.] ~ fenyődeszka-kapu. 
1767: tölgyfa ágasokra s kötésekre épített galam-
bugos sendelyfedelű két vas kávákban forgó két-
felé nyíló avatag fenyődeszka kapu* [Mezőbodon 
T A ; Torma. - aGr. Bethlen Gábor kezéről 

br. Kprda György tulajdonába került udvarházé]. 
1839: A maiadéi udvarba bémegyŭnk egy ú j 
kétfelé nyiló galambugos fenyődeszka kapun s 
kisajtón [Maiadé Sz; MkG Gr. Rhédei Ádáin 
conscr.]. 1845: (A curialis telek) fekszik . . . dél 
és észak közötti részeben (így!) a falunak, ahová 
a bejárás két félfák közötti, kétfelé nyiló, galam-
bugos fenyő deszka kapun van [Tűre K ; i.h.] * 
/n< forma. 1801: (A) Kapu Galambugos formára 
zsendellyes fedelezet alatt ujjanan épült, még nem 
egészszen kész. Becsültetett tizenöt m. forintokra 
és harminc pénzekre [Kendilóna SzD; CU. Gr. 
Teleki József urb.] | Az utca kapua . . . galambu-
gos formára épitett zsendellyes fedelezetü [A.-
árpás F ; TL. - RGr. Teleki József udvarháza 
előtt] -fc ~ kapufél. 1765: Volt egy galambúgos 
kapufél, deszkakapu rajta, mely még most is meg-
vagyon romladozó félben [M.gyerőmonostor K ; 
ETF 108. 13], 1864: (A) nobilitaris curianak bé-
járó nagy udvarkapuja . . . galambúgos tölgyfa-
-kötéses kapufelein két felé nyiló hevederes táblái 
vas sarkokkal és kapcsokkal- vadnak, melléje 
ragasztott gyalogok s lovasok béjáró kiskapujával 
együtt felállítva [Bonchida K ; CU] ~ kapu-
Idb. 1782/1795: Az Udvarbaa bé menő Kapunál 
ujj Galambugos Kapu-Lábak, feles Galambal„ 
Kapu Tölgyfa Létzekből jo és tiszteségesen csi-
nálva [Sorostély AF ; Ks 80. - aA gr. Teleki 
Károlyéba] -X- ~ kettős kapu. 1799: Az udvarra* 
bé járó cserefa lábakra jó módjával kötött ú j 
galambúgos kettős kapu, a nagyobb fűrészen 
metszett fenyőlécekből rostélyoson tisztességesen 
készíttetett vas foglalóval, vas sorkon forog, a 
kisebb deszkából épült ugvan vas sorkon nyílik 
[Nyújtód Hsz ; HG. - aHilibi Gál Jánosnak 
Béldi-jusson lévő udvarház-telkére] •)(- ~ nagyka-
pu. 1734: Az Udvarkapuna ki menvén bal i el öl 
vágjon egy u j galamb bugos nagj kapu melytr.nis 
járnak bé az csŭrkertb(e) [Datk N K ; JHbB D. 
1. — aGr. Bethlen Farkas udvarházának telek-
kapuján]. 1782: Vagyon egy galambugos nagy 
kapu® aest(imaltatott) 12 flr [Kisesküllő K ; SL. 
— aSombori Sándor telekkapuja]. 1795: Vagyon 
még az utca felől éppen a kertbe nyíló galambúgos 
nagykapu is sasfákba, fenyőfából készült [Malom-
fva MT; E T F 108. 15] ~ tető. 1794: Ezen 
Udvarnak Del-felöl való oldalában vagyon három 
vastag kapu, és Ajtó felek (így l), mellyek(ne)k 
a' Felső végin édgy édgy széles Vas nyakló vagyon 
és két felé nyilo Fa Sarkokon forgo Dészka kapu, 
ezen kapu Felek(ne)k ennekelőtte Galambugos 
Tetejek volt, de igen felelmes lévén annak fenn 
állása a’ . . . Mlgs Groff Vr eŏ Nsága el-bontatta, 
és renováltatta. Mely elő számlált három darab 
kapu, és aj tó Felek, ugy a' Deszka kapu, s ezeken 
Lévő vas Nyakló, és Szegek betsültettek 3 Hfl. 
6 Dr. [Szentmargita SzD; Ks 68. 49. 41] * ~ 
utcakapu. 1825: (A néhai br. Henter Antal) curiá-
jára való bejárás vagyon észak felől egy négy 
szegre kifaragott tölgyfából készíttetett galamb-
bűgos uccakapun, mely zsendellyel vagyon meg-
fedve, de a gondviseletlenség miatt mind deszka 
utca-ajtója, mind pedig fedele romladozott álla-
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pótban vagyon, a kis kapun pedig egy csepp ajtó 
sincs [Szárazpatak Hsz; ETF 108. 9] * ~ zábê. 
1761: Szolgál az . . . ország Vtyárol avatag Sen-
delj fedél alatt lévő galambugos tserefa kötéses 
zábék kŏzŏtt hevederfáihoz avatag fenyő desz-
kából szegzett, vas sorkakon ket felé nyllo nagy 
kapu; bal kéz felöli mellette levő hasonlo desz-
kákból tsinált gyalog kapuval; Melj gyalog kapu-
nak szemöldök fáján ily Incriptio vagyon: L. B. 
Jósika Josef Aŏ 1739 [PagocsaMT; JHbK LXVIII/ 
1. 12]. 1831: Egy alatson otska kapu kőtélből 
a ' sarka, Galambugos Zábékkal dőlőfélben, rósz 
sendely fedéllel, a ' kis kapu vas Sarkokkal [Mező-
bánd MT; TGsz 50] * ~ zsindely fedél. 1761: 
Az udvarháznak belső jó tágasságu udvara vagyon 
. . . Ezen udvarra napnyugott felőli . . . galamb-

búgos még kevés ideig megtartó sendely — fedél 
alatt lévő kapu — zábék között nyílik bé kupás 
kövön álló cserefa sarkon ú j fenyő deszkákból 
kötött, csak egyfelé nyíló nagykapu, mellette 
balkéz felöli levő hasonló csinálatú kisded ujj 
gyalogkapujával melyek fazárral záródnak [Si-
ménfva U; J H b LXVIII/1]. 1772: Az Udvarnak* 
napkelet felől való végiben nyilik égy kapu a 
csűrös kertbe az udvarról, mely kapu jó erős 
tölgyfákból eszve kötve vagyau Galambukos (!) 
sendelyíedél alatt, az bé járó Ajtaja pedig fa 
készülettel vagyon, kisded gyalog béjáró ajtó is 
mellette hasanló készülettel [Kozmás Cs; BethKt 
Mikes conscr. — aA néhai id. gr. Mikes István 
udvaráé]. 1825: vizsgáltuk . . . a nagy kaputĂ, 
mely áll 3 cserfa kapufélfákon galambugos zsen-
delyfedél alatt, két felé nyíló [Nagyercse MT; 
Told. 36. — aGr. Toldalagi Zsigmond udvarhá-
zának telekkapuja]. 1847: Az udvarteleka . . . 
fekszik a falu közepében a mérai piacon; ezen ud-
vartelekre béjáró nagykapu galambugos 'sendely 
fedél alatt három vastag ú j nagy tölgyfa kapu-
feleivel és kétfelé nyiló fenyődeszkából készült és 
fejes vas szegekkel illőleg megvert ajtószárnyaival 
. . . ezen nagykapu mellett vagyon a gyalog 
béjárób [Méra K ; Aggm. C. 174. - aA kv-i is-
potályé. bUgyanez a leírás i. h. egy 1848. évben 
készült lelt-ban] * ~ zsindely fedelű. 1742: (Az 
udvarház-telekre) mennek bé vagj a' Falu felöli 
egj Galambugos Sendely fedelű tőlgjfa kapu mel-
lyékeken (így!) fejjül ugjan vás kaptsakon, alatt 
pedig fa Sorkakon forgó, vas reteszű, és bé laka-
tolni való Látzos (!) két felé nyiló fenyő deszka 
kapun, mellette hasanló kis kapu lévén [Pókafva 
AF; JHb XXV/58]. 1845: (A) kúriába bévezetö 
kapu kemény sasfákra építtetett galambugos 
'sendelyfedelíl, . . . kétfelé nyíló kapu . . . Ezen 
kapu fedél alatt van jobbra egy kis ajtó fenyő 
deszkából laposfejü szegekkel megverve [Hagy-
máslápos Szt ; HG. Turmann lev.]. 

II. fn galambdúcos kapufedél; acoperiş de 
poartă cu porumbar; Tordacli mit Taubenschlag. 
1688/1789: A Görgény vára alatt való . . . csűrés 
kertnek belső kapuja négy tölgyfa kapubálványra 
építve, fiókkapuja közepin . . . Ezen kapuk desz-
kái avultak, zsendelyezése megavult, galambbo-
gossa (!) omlólag áll [Görgénysztimre MT; ETF 

108. 15 a fej-i várkastély és a hozzátartozó ura-
dalom összeírása]. 

Ha. 1781: galambugas [Pálos N K ; Hr]. 
I/. meg külön a galambbúgos kapu címszót. — Az e cím-

szóra is von. megjegyzéseket 1. galambbúg al. 

galambbúgosan galambdúcosan ; cu porumbar ; 
mit Taubenschlag. 1732: A Csűrös kertből az 
utca felé mennek ki földben felásott kötött kapu-
lábfákra galambugoson deszkázott sendelyezett 
rostélyos, keskeny hasogatott cseredeszkából kapu 
(így!) hevederekben álló fasorkokon és horgon 
fordulo kapun (így!) [Nagyida K ; Told. 11/70]. 
1801: Az uttzakapu galambbugosson épült, desz-
kás, zsendellyes fedelezetű, a) az ácsmunka és 
materiale az ajtóval edgyütt becsültetett négy 
magyar forintokra, b) a lakatosmunka és mate-
riale becsültetett edgy magyar forint és harminc 
pénzre [Sztrézakercesóra F ; CU]. 

galambbúgos kapu galambdúcos kapu; poartă 
cu porumbar; Tor mit Taubenschlag. 1636: Az 
Seŏuenyffalula udvarházhoz elseŏben be menuen 
uagyon nagy eŏreg festett három temerdek osz-
lopokon álló keoteott Galambugos kapuja synde-
lyes, mely kapunak deszkazattyat mostan epit-
gettek . . . e mellett egy gyalog kapu eŏreg fa 
kilincses es pántos, az felseŏ sarka szeles vas ka-
poccsal foglaltatott az kapu bálványhoz | az haz 
vegibe(n) vagyon egy daraboczka kő kerités es 
az mellett egy eŏreg Galambugos kapu syndelies 
jo es epp mindenestül fogva, sem(m)i vas nincz 
raj ta . . . , meli kapu nyilik az uiragos kertre 
[Siménfva U ; J H b Inv. — aElírás Semienffalui 
h.]. 1679: (A majorházon) alol vagyon az csűrös 
kert, melyre nyílik kapubálványos és deszkás ga-
lambbúgos sövényből font kapu, mellette egy kis 
gvalog-kapu fazárjávai együtt [Mezőbodon TA; 
ETF 108. 17]. 1692: Nyilik az Udvarra4 Tölgy 
fa lábakon állo kötésre csinált (: mely kŏtések-is 
nagy fejű czifrázatos fa Szegekkel vannak megh-
szegezve:) sendelyes es egy rendbéli Gala(m)-
bugos Fenyő Deszkákból állo párkányzatos Lapos 
fejű vas Szegekkel Tölgy fa Hevederekre es Lecz 
szegekkel fel verve, vas kávákon es Sarkakon 
járó, két felé nyiló ŏregh kapu, hasonló kis kapu-
jával egybe, Ennek tolyogato fa zárja, a' nagyob-
bikán v a ( s ) retez fŏstŏl lakat nélkül vagyon 
[uo.; BK. — aA Bethlen Gergely udvarházáéra]. 
1726: galambugos kapu a is volt Sendellyes régi 
labakon allo romláshoz közelitö [Sajókeresztúr 
SzD; BLt 7. — aToroczkai János Mikola Lász-
lótól 1698 tá ján vásárolt udvarházának telkén 
Michael Budnár (55) jb vall-a szerint]. 1737: 
(Az) Udvarházhoza a kapun (:mely is cserefából 
csinált kötéses galambbúgos sendelyezett kapu 
az alja nagyon megrothadott, bé tévője kétfelé 
nyíló fenyőfa deszkából való, melléje építtetett 
béjáró kis ajtóval együtt :) amint bémennek . . . 
vagyon a konyhab [Nagyida K ; Told. 11/73. — 
•A néhai Tancsi Földvári Pál udvarházához.bUgyan-
i t t a csűröskerten is ilyen kapu]. 1743: az közön-
séges utcáról bémenvén találtunk egy béjáró ajtót 
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asztalos mesterséggel cifrázott és párkányozott, 
de avatagot . . . Ez mellett egy nagy kötött 
galambbúgos kapu, két rendivel galambugozott 
kivül belül jó zsendelyes fedelű; ezen kapunak 
táblája fűrész deszkából van, belől penig aloll 
fellyül vas sorkokon és vas karikán fordul [Pocs-
telke K K ; BfN gr. Székely László és Ádám inv.]. 
1756: Székélly Mihálly vrnak . . . Funduşsa vagy 
Curiája . . . fellyel felölR az egyik galambugos 
kapujig a ' Jószág mellett elé járó Falu utcája , 
[Kilyén Hsz; LLt. - aTi. szomszédja]. 1757: 
(A) nemes curián bé vágjon két galambbúgos 
kapuk (így!) cserefából kötött lábakon állva, 
dranyicával fedve, az pedig faszegekkel leszegezve 
a kapujok pedig mind kettőnek fűrészdeszkából 
valók, fa szegekkel hevederekbe szegezve [Csík-
sztmihály; Sándor conscr.]. 1758: találtatik a' 
belső udvarnak11 vas sorkokon forduló s kétfelé 
nyiló, derék modalitással fenyőfa deszkákkal 
padlott, figurákra faragott cserefa oszlopokra fel-
emeltetett zsendely fedél alá vett, két rend galam-
bugos kapu, melynek aspectusa napnyugotra néz, 
mellette lévő kis kapucskájával együtt, mely 
kapunak extensioja in latitudinem facit org. 2, 
in altitudinem 11/4 [Kiskapus K ; Mk. — aNéhai 
Gyerőffi Kata udvarának]. 1761: A Falunak dél 
felől való résziben . . . vagyon jó nagy helyen 
feküvő Rátz György nevü úrtól . . . néhai Jósika 
Imre úr által vásároltatott . . . udvarház hely 
. . ., melyre a napkelet felé tendáló végének kö-
zepette vastag cserefákból faragott s cifrán ki 
metszett veres festésű galambugos zsendely-fedél 
alatt lévő kapu zábék között csere hevederekhez 
lapos fejű vas szegekkel gyalult fenyő fürész desz-
kából szegzett, retzésen metszett tetejű, vassorkú 
kapu zábé fáihoz vaskapcsokkal foglalt kétfelé 
nyíló közönséges jóságú kapu szolgál be; mel-
lette jobb kéz felől lévő hasonló csinállatú gyalog 
kapujával, mely gyalogkapunak is szemöldök fáján 
inscriptja vagyon : Anno 1737. 28va Mártii (Szász-
vessződ N K ; JHb LXVIII/1 néhai br. Jósika 
József conscr.]. 1761/1808: néhai aszszonynak 
Tekintetes Darvai Ferentzné aszszonyomnak ezen 
faluban volt s ma is vagyon egy ŏrŏkŏs Járai 
jusson biratott nobilitaris curiája, mellyen egy 
régi rosz sövényből font ház lévén . . . Galambu-
gos kapuval [Szind TA ; Berz. 3 Fasc. 2. A. No 
1]. 1763: Ezen udvarbaa . . . mennek bé dél fe-
lől egy régi hitván s már a földnek szinén egesz-
szen ki rothadatt, negy tsere fabol fel allittatot, 
es delre hajtott , s regi sendelyel meg fedetett két 
felé nylo kőtott galambugos Kapun három vas 
kaptsokkal az nevezett oszlopokhoz szegesztette-
ken, . . . két felé nylo nagy kapu mellett lévő 
gyalog Kaputska [Hortobágyivá Szb; Born. 
XXIX. 19. - aNéliai Hortobágyi Gergely Györ-
gyé, ekkor br. Bornemisza Ignácé]. 1781: Az 
udvarban a bé járó kapu épült cserefából zsen-
dellyel fedve galambugos jó, kötött kapu [András-
ivá U ; Pf — aA Gagyi Pálffi Antal udvarába]. 
1795: Poroncsalt Nagysád egy galambbúgos kaput, 
melyhez hogy tisztességes légyen épen nem tud 
az molnár, sem pedig az emberek között nincsen 

oly mester ember ki tudna valami szép munkát, 
hanem vagyon itten nem messzire egy ply mes-
terember, aki igen szép kaput épített egyet, mely-
nek hason párja fából, épen itt. találtatik : az mi 
helységünkben. Melyet ha most méltóztatik poçon-
csalni Nagysága, azt meg fognak találni (így!). 
és azt tudom, hogy oly kaput épittene melyet 
megnézhetne akárki isa [Backamadaras MT; NkF. 
— aPalkó Mihály lev-e ismeretiénhez. Á lev.. 
megszólítása: Méltóságos Ur Kegyes jó Pátronus 
Vram]. 1799: a régi béjáró galambbúgos kapu 
leromolván, mostan csekély léckapu tanáltátilfc a 
helyina [Nyújtód Hsz. - aHüibi Gál János kú-
riájának leírásában]. 1806: Ezen curialis helyre* 
amint napnyugotról bemennek, vagyon cseref^í>ól 
készített háromlábú megrongyolt zsendely fedél 
alatt lévő galambugos kapu, melyre kívülről sok 
virágok vágynák metzve s azok között a kiskapu 
felett is Teleki cimer is felvágottatott, felyülröl 
pedig ezen írás tanál tat ik: Jó szívűnek kapum 
csak kívülről nyilik, rosznak belőlről, is megnyitva 
jól illik; az alsó részen Anno 1790. A raj ta lévő 
deszka nagy kapu nyilik kétfelé s annak sorkait 
felyül tar t ja két vaskapocs, alól pedig a végibe 
belévert vas sorkokon fordul, a kicsin kapu mind 
alól, mind felyül két vassarkokon áll, minden 
vas zárak nélkül [Búzásbocsárd AF; HG Conscr. 
10. — aA gr. Teleki Mihályné Dosa Ágnesére]. 
1839: Vagyon Újlakon egy udvara, melybe bé-
megyünk egy galambugos kapun [Somlyóújlak 
Sz; MkG. - aA gr. Rhédei Ádámé]. 1845: Egy 
galambugos kétfelé nyíló deszka és rostélyos kapu a 

két-két vas sorkakon álló és béjáró kisajtóval, 
vas sarkaival és bé záróival becsülte tet t 35 frt-ra 
[Kissármás K ; Lészai lev. — aNéhai Lészai 
Ferenc udvartelkén]. 1847/1851: A' csűr szalma-
fedelű alkalmas 4. csűr száj ágason, ide a' bejárás 
egy avatég sindellyel fedett galambugos kapun 
[A.szovát K ; Pk 3 Özv. Székely Farkasné Sala 
Theresia kúriájának leírása]. — L. még HSzj 
galambbúgos-kapu, kapuzábé és vesszõ-kert al. 

Szk: ~ forma. 1761: (Néhai br. Jósika József) 
nobüitáris curiaja vagyon Branyicskának az alsó 
végin . . . a kapuja nyílik délre, tölgyfából csinált 
galamb bugos kapu formára kötött, sendellyel 
befedve, avadag, de másként ép, három lábokra 
csinált egy nagy s más kissebb kapu, melyre vagyon 
fenyődeszkából, tölgyfa hevederekre jó fejes vas 
szegekkel, hevederekhez szegezett, alól vas sorkon 
forgó, felyűl pedig vas kapocsban járó kétfelé 
nyüő (!) majd ú j kapu, hozzávaló vas reteszivei 
s bezárójával együt t ; e mellett jobbra vagyon 
ugyan egy kisded, hasonló tölgyfa hevederekre 
fcnyődeszkából csinált s vas sorkon forgó, felyűl 
vas kapocson járó fakilincses hat tekercses lánc-
szemből álló s jobbra nyíló, majd ú j kapucska 
[Branyicska H ; J H b LXX/3]. - L. még HSzj 
tõkezár al. 

Ennek és a galambbúgos címszónak adalékait számbavéve, 
látnivaló, liogy a ki jegyzések legtöbbje udvarházak elótt álló 
galambdúcos telekkapu; elég korán, de jóval szórványosabban 
jelentkeznek azonban a csüröskertek és belső udvarok bejáratá-
hoz állított nagykapuk is. Az e kapufajtára von. észrevételeket, 
ill. irodalmi utalásokat 1. galambbúg al. a jegyzetben. 
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galambbúgozott galambdúcozott, galambdúcos; 
(prevăzut) cu porumbar; mit Taubenschlag (ver-
sehen). 1743: Legelőször is az közönséges utcáról 
bié ínenvén találtunk egy béjáró a j tó t asztalos 
mesterséggel cifrázott és párkányozott, de ava-
tagòt v. : . Ez mellett egy nagy kötöt t galamb-
bűgos kapu, ket rendivel galambbúgozott kívül 
belül jó zsindelyes fedelű [Pocstelke K K ; BfN 
Gr.' Székely László és Ádám kúriájának lelt.]. 

galambbŰMÚ galambbúgos/dúcos ; cu porumbar; 
mit Taubenschlag (versehen). 1743: Ezen circum-
jacens egész palánknak a kapuja a falu utcája 
fel.Òl vagyon építve, mely is nem régi és ecceres 
galambbúgú, azonban zsendelyes fedelű, kétfelé 
nyíló, j ö vassarkakon forgó deszka kapujú és 
mellette lévő hasonló fiók és vas zárú a j ta jú erős 
kapu [Vád F ; E T F 108. 9]. 

? galambbúvós galambdúcos ; cu porumbar ; mit 
Taubenschlag (versehen). Szk: ~ kapuoszlop. 1774: 
' a meg irt Erdőben Csere fákot vágtanak, kettőt 
nagy Galamb búvós kapu oszlopnak [Szénaverős 
K K ; LLt Vall. 224]. 

- Az utótag ućpetimológiás alakulat lehet -búgos h. 

galambfalvi a (Kis- v. Nagy) Galambfva (U) 
tri '-í képzős szárm.; derivat 'cu sufixul -i al.topo-
nimului (Kis- sau Nagy) Galambfalva; mit -i 
A'bîéitungssuffix versehene Form der ON (Kis-
ŏd. 'Nagy) Galambfalva: din Porumbenii Mari 
s ä u ' ! Porumbenii Mici; Galambfalvaer. 1591 k.: 
Kis Gàlatiibffaly (!) Lazlo Mihály. Nagy Galamb-
ffaly (!) Barrabas Sitno(n) Vrunk Veres darabantia 
[ÚszT]. 1604: (A földet) a t ta uolth Galambfalui 
Ember kezehez, birny [i. h. 18/11]. 

Stn. 1590: Ghalambfaluj Peter [UszTl. 1604: 
Galamb falui Peter [i. h. 18/177]. 1605: Galam 
('!)*'falui petėr Nemes Ember malo(m) falua(n)a 

lakó*. Galamfaluj (!) peter [i. h. 20/137. - aU]. 
1640: Gàlamfaluj Benedek Istuan [i. h. 18/65]. 
1655: Galambfalvi Ferencz [SzJk 77]. 1663/ 
Í6S? k\: Andreas Galambfalvi [Msz; MMatr 182]. 

L. még kis- é9 nagygalambfalvi al. 

galanibfi 1. galambfióka; pui de porumbei ; 
j l ingéTiúibe. 1585: wöttem . . . 12 Kappant . . . 
<1. 72 4 galamb fiat . . . d. 12 [Kv; Szám. 3/ 
XVIII . 29a Gellien Inue sp kezével]. 1740: Mlgos 
Gtoff Uram számára nagj nehezen inditatam ket 
szėker' szénát . . . mellyesztet ket pár galambfiat 
[Kercsesora F ; TKl Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 

2. ; èalambfióka-hús ; carnė de pui de porumbei; 
Flets'ch der jungen Taube. 1650: Főzettem Ha-
TÒfm) Gálamb Fiakat t Tej fellel, Az Galambfiu, 
Eggjut t . . . d 24 . . . Attam Gyömbért, Sze-
reciendjo Virágott t t d 16. Safrant Attam . . . 
<1 20 [Kv; Szám. 26/VI. 430]. 

galam b-figurájú galambalakra készült; făcut 
in formă de porumbei; taubenförmig. 1764: Egy 

ezüst Arannyas Galamb figuráju reszkető tő 
[Kál MT; Berz. 6. 54. L. 2]. 

galambfióka pui de porumbei; junge Taube. 
1683: egi galamb Fiokat hoztam volna onnanis 
el [Kv; T J k 13. 124]. 

galarabgané galambtrágya; găinaţ de porumbei; 
Taubenmist. 1681: Nebojsza Bástya . . . második 
Contignatioja . . . Vagyon i t t : Hunyadi Janostol 
maradt szám szer-ijhoz való vasas nyil, egi nagi 
rakassal ( : NB. Kár hogi igi hadgiak el veszni, 
. . . vasa el rosdasodott, fellyűl a ' galamb ganéj 
el buritotta:) [Vli; VhU 557]. 

galambház 1. galambbűgos kapufedél; acope-
riş de poartă cu porumbar ; Tordach mi t Tauben-
schlag. 1670: Az udvarkapu felett egy galamb-
ház jó zsendelyezéssel, jó deszkázással kétfelé 
nyíló kapu, vas sarkokon vas kapoccsal záródik 
be, minden romlás nélkül valók a deszkái [Pócs-
telke KK ; E T F 108. 10]. 1715: Vagyon az udvar-
nak4 napkelet felől kétfelé nyíló, jó, deszkás ka-
puja, . . . A kapu felett vagyon kis zsendelyes 
galambház [Zentelke K ; i. h. 14. - aA Bánffy 
Farkasé. Lényegében ugyanezt a leírást ismételi 
ua.-nak 1720-ból való összeírása (i. h.)]. 1731: (Az 
udvarházhoz®) kétfelé nyíló erős tölgyfa-hevede-
res, fenyűdeszkábúl való . . . virágosán metszett 
kapun bementünk . . . Fedele pedig az kapunak 
négy-sorú zsendelyezés, egy sor lyuk galamb ház 
is lévén ra j ta [Szászcsanád A F ; i. h. 7. — aA 
gr. Bánffi Dénes kúriájához. Ugyané kapu és 
galambdúc leírása 1736-ból (i. h.)]. 1772:. Néhai 
Mlgos Groff Zabolai Mikes István . . . Nemes 
Curiája . . . vagyon az Falu közönséges u t tzá jára 
nyiló, vagyis Délre néző három Cserefa met tze t t 
u j jó erős Felekből állo kapuja, mellynek felette 
Sendej fedél alat t ké t rendel Galamb-Buk, vagyis 
Galamb liáz lá t ta t ik [Szászfenes K ; Be thKt 
Mikes conscr.]. 1805: 'A mint ezen Udvarba bé 
jüt tünk tálaltunk az utza felőli égy két felé nyiló 
el romladozo kaput , és a kapu nap kelet felől 
való részeben égy a j to t t , ezen kapu felett vala, 
meg romlodozot zsendejel fedett Galamb ház, 
vala ezen kapu három magos fa oszlopra fel alitva, 
romlodozot deszkából, és rosz vas sorkokkal, rès 
ezen ajtós Galambbűgos kapu . . . betsűltet^tt 
. . . Kertel . . . Hfl. 69 Den. 60 [A. jára T a ; 
BLt 9]. — L. még HSzj galambház al. 

2. galambházikó ; coteţ de porumbei; Tauben-
liäuschen. 1761: a faluban vagyon egy pusztuló-
félben való udvarház 4 . . . , jobbkéz felé vagyon 
cserfa ős tompólyre (!) kötésű fenyő deszkákból 
párkányoson, filegóriáson épitett galambház, vas 
sarkokon forgó a j tó ja , vas zár ra j ta , zsendelyezése 
jó, az vitorla régen leesvén . . . sok galamb van 
benne [Kutyfva A F ; E T F 108. 7. - aA gr. 
Pekri-kúria]. 

galambházas galambbúgos/dúcos ; cu porumbar ; 
mit Taubenschlag (versehen). 1646: Az udvarhaz* 
Palankal keritet Tapaszos, vagio(n) r a j ' a b Egi 
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Eőregh dezkas kapu Galambhazas [M.bükkös 
A F ; EHA. - aA Kemény Péteré, ^ i . a kúria 
telkén]. 1732: (A) nagy kapu . . . Galambhazas 
sendelyes szarvazattya meg hanyatlót [Tancs K ; 
Told. 11/70], 

galambházasan galambbúgosan/dúcosan ; cu po-
rumbar ; mit Taubenschlag (versehen). 1732: va-
gyon . . . Nms Curia . . . , Melyben, az uttzárol, 
vastag Cserefábol négy szegre faragott huvárlott, 
három földben jo magassan fel emelt, nem régen 
Galambházason deszkázott, Sendelyezett kapu 
nélkül való kŏ tŏ t t láb fákon mennek bé [Szász-
sztjakab SzD ; TSb 51]. 

galambhely galambbúg/dúc; porumbar; Tau-
benschlag. 1741/X VIII. sz.m.f. -š Leg elébb men-
vén . . . Udvarházhoz találánk az falu utcájáról 
bé járó felin az udvarnak egy kötött kapufélű 
kaput tölgy fából raj ta lévő tölgyfa dészkákbol 
ajtójával edgyŭtt, a kapu pedig ugyan hasogatott 
tölgyfa deszkákból, a kapu felett galambhelyek 
sendellyel befedve [Somkerék SzD; Berz. 7. 
68/1. 2791. 

galamblyuk galambbúg-lyuk/nyílás ; portiţă/ 
uşiţä la porumbar; Taubenschlagöffnung. 1756: 
A Nagy kapu felső szemöldök faján (:mellyen 
vágjon ily Inscriptio B. Stephanus Iosika Anno 
1721 :) vágjon Négy Cserefábol Csinált Láb, vagj 
is kapots, mellyek felette lévő alatson szarvazat-
tyá t jo Sendely fedél alat a kapu felekhez foglal-
lyák, mely Sendély fedél alat lévő Szarvazattyá-
b(an) kivŭl belől vágjon Negy Galamb lyuk vagj 
is be járó hely [Branyicska H ; J H b LXX/2. 
1 0 - 1 ] . 

galambod! a Galambod (MT) tn -i képzős szárm.; 
derivat cu sufixul -i a toponimului Galambod; 
mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des ON 
Galambod. I. mn 1. din Galambod/Porumbeni; 
Galamboder, aus Galambod. 1632: Marasszékben 
az galambadi falus bíró Kecseti Gergel nemes 
ember [Barabás, SzO 368]. 1753: A Galambodi 
földek között [Mezőcsávás MT; EHA]. 1763: a ' 
Nyir allyabéli széna füvek conterminálodnak a 
galambadi Határral [Udvarfva MT; EHA]. 1767: 
A Galambadi Széna fű [Pókakeresztúr MT ; EHA]. 
1780/1784: Jobb kezeknek nékünk való bé adá-
salkai (!), minket az irt Galambadi Köz hátárak-
nak fel osztásakra meg biráltanak és árbitráltanak 
[Galambod MT; Told. 29]. 1782: Galambadi la-
kos nem voltam, hanem az után telepedtem ide 
[Galambod MT; Told. 29]. 1792: a Galambadi 
Határ [Szabad MT; EHA]. 1840: A' Nyir allya 
(sz) szomszédjai . . . északról a' Galambadi határ 
szél [Udvarfva MT; EHA]. 

Szn. 1749: Néhai Galambadi* Bánn Sámuel 
[Told. 29/42. - *Uo. alább Galombadi alakban is!]. 

2* Galambodra vezető/vivő; care duce la Ga-
lambod/ Porumbeni; nacli Galambod führend. 1821: 
A Nyiralyan a Galambadi Ut* . . . szomszédsá-

gokban (sz) [uo. ; EHA. — *Uo.: a Galambadra 
járó ut]. 

3. a Galambodon levő; care este /se aflŭ in 
Galambod/Porumbeni; in Galambod sicli befind-
lich. 1748/1784: A Galambadi* egész portio [Ga-
lambod MT; EHA. — *Uo.: GalambadannJ. 

II . fn galambodi lakos; locuitor ín Galambod/ 
Porumbeni; Einwohner von Galambod. 1632: 
erről . . . protestálának az galambadiak, hogy 
aszt mü töllünk Tót Mihály hatalmasul vette el 
[Udvarfva MT; Barabás, SzO 369]. 

A címszóbeli származékszó alapszavául szolgáló tn történeti 
adatai: 1568: Galambod [SzO II, 230]. 1C03: Gatembad ISzO 
V, 268]. 7027: Galambod [EHA]. 7632, 1694: Galambod [Ba-
rabás SzO 364, SzO IV, 336]. 171211784: Galambad. portio Ga-
lambadicus [EHA]. 1763, 1764, 1767, 1778: Galambad l E E A ] . 
1778, 1779: Galambod [EHA]. 178011784, 1782, 17*4: Galam-
bad [EHA]. 1786, 1788: Galambod [EHA]. 1835: Galambed 
[Vaja MT; Mvl,ev. Toldalagi Itv.i. 

Ha. 1780/1784: Galambadi [Galambod MT.; 
Told. 29]. 

galambodú ? galambtanya; locul/adăpostul po-
rumbeilor; Taubenloch/nest. I ln. 1713: Egy daial> 
tilalmas Erdő vagyon az Urak részére való, melly 
Galamb udunak hivatik [Vista K ; KHn 270]. 
1737: az Galamb odú n. h.-ben [uo.; i. h.j. 

galambos I. mn. 1. galamb ábrázolásos/díszes; 
cu ornament ín forma de porumbel; mit Tauben 
geschmückt. 1696: Egy Galombas hármcs pohár 
[Mv ; MbK] | Egy Udvari pohár az Szaja aranyas 
kivűl belől . . . Egy Galambas harmas pohár 
nyom Tall. Imper. nro 15. // — Egy Udvari va-
dos pohár . . . Egy Sima Udvari pohaj Fejer } 
Egy Galambos hármas pohár [Mv ; MbK 80. 5, 6]. 

2. ? galambkedvelő/tenyésztő; columboíil, -eres-
cător de porumbei; Tauben züchtend | ? galamb-
árus ; vînzător de porumbei; Tauben verkaufend. 
Szn. 1780: Galambas Gáborné Szabó Anna [Mv; 
Told. 30]. 1781: Galambas Borbélly Sámuel Uram 
[Mv; DLev. 4. XXXVI. 1]. 1822: Galambas Jo-
sef [Mv; Borb.]. 

3. ~ kapu/nagykapu galambbúgos/dúccs telek-
kapu ; poartă cu porumbar; Tor mit Tauben-
schlag. 1768: Ezen circumvicinált udvarnak dél 
felöl való részén vagyon három tölgyfából kifa-
ragott a tövökben megtoldott kapufélfákrn két-
felé nyiló, fenyődeszkából álló, vassarkokon és 
kapcsokon járó, régen kötött galambos nagy 
kapuja, mellette lévő fakilincses ugyan fenyő-
deszkából csináltatott kissebb ajtajával együtt 
[Középlak K ; E T F 108. 13] | Ezen circumvici-
nált curialis helynek a napnyugoti része közepe 
táján vagyon kötö t t kapulábakon, melynek egyike 
töviből elsenyvedett, vassarkon és kapcsokon, 
fenyődeszkából csináltatott kétfelé nyiló, régi 
romladozott galambas kapu, mellette lévő ugyan 
vassarkokon járó kis aj tajával együtt [Mező-
szengyel TA; i. h . 18]. 1812: 'Sendely fedél alatt 
lévő Kő Udvar Ház . . . Az Uttza felől való 
Galambas kapu [Sorostély A F ; Bern. XXXV. 
66 gr. Teleki Pál conscr.]. 



507 galandos 

II.' fn kb. (eredetÜeg) vadgalambban bővelkedő 
hely ; (iniţial) loc care abundă in porumbei săl-
batici ; (ursprünglicli) Ort reich an Wildtauben. 
Hn. 1864: Galambas, részint bokros, részint la-
pályos kaszáló és legelő [Remete Cs; GyHn 49]. 

galambos! mV Szn. 1760: Jobbagio G(ene)rosae 
Barbarae Erdéllyi Sp(ectabi)lis quondam Samuelis 
Galambasi Relictae viduae [Árpástó SzD; BK]. 
1761: Galambasi Mihály Bethlen László Ur Job-
bágya. Toannes Galambasi (35) jb [Szászsztiván 
K K ; BK]. 1797: Galambasi György [Dés; DLt]. 
1800 Galambasiné [Dés; RKAk 89]. 1814: Ga-
lambasi Juliánná [Dés; i. li. 129]. 

Minthogy Galambos tn csak Heregből ismeretes, a térbeli tá-
volság cniatt aligha tekinthető a csak vn-ben előforduló címszó 
c tn képzős származékának; inkább hn-ből alakult vn-i 
származókra gondolhatni. 

galanibszín galambszürke (színű) ; cenuşiu-al-
băs t ru i ; taubengrau. 1739: Galamb szin kreditor 
szoknya . . . viola szin bagazia a béllése [Szászer-
ked K ; LLt Fasc. 96]. 1760: Edgy Galamb szin 
anglia Mente [Mv ; TGsz 2]. 1762: ide igen drága 
bélletlen mentet liozot a’ Nényihez . . . , melly is 
• agy Galamb vagy faha j szin volt [Oltszem Hsz; 
Mk IX. 109]. 1763: 1 Hiuzos Galamb szin mente 
hozzá való Dolmannyal s kreppin készülettel azon 
u j j |Nsz ; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza 
Agnen îuv.]. 

galam bszín-foraia ' ?m 1758: Egy Galamb szin 
forma fejérségű Sellyém Móhr matéria Szoknya, 
harmad fél fer tály igen szép pontespant forma 
Szélyes arany kötés raj ta , hozza való vállával 
edgjŭ t t [Nsz; ŢSb 21]. 

Az összetétel előtagját világosan 'galambszürke' jelentésűnek 
tekinthetnek, a szövegben rákövetkező jelző miatt azonban erre 
nem goaiolhatunk. A galambszín-forma fejérsigü szk-nak itt 
alkalmasint 'galambfehér, habfehér' jel-t tulajdoníthatni. 

golanihtartó galambbúg/dúc ; porumbar ; Tau-
benschlag. 1699: Az udvarba* be menő kapu 
kétfielé nyiló, deszkazatya toldozott-f oldozott, 
ú j í tás t kíván . . . Kis a j ta ja dnplás három vas 
hevedereken és sarkokon forgó . . - Kapu és a j tó 
melléke és szemöldöki, vastag tölgyfából kifara-
got t és megcifrázott kötéses, efelett vagyon desz-
kából csinált ké t rend galamb tartó [Boroskrakkó 
A F ; BtN dobozolt anyag VI. — *I. Apafi Mihály 
fej . kezéből zálogosítással Haller Istvánhoz került 
udvarba]. 1702: Az udvarházra* béjáró nagy kapu, 
jó znendelyes, kétfelé nyíló, kétsoros galambtartó 
ra j ta , vaspánt kettő, mellette egy kis kapu [Pócs-
telke K K ; E T F 108. 10. - *A gr. Székely ud-
varházra]. 1772/1812: (Az udvarra)* vagyon béjáró 
dél felől az falu utcájáról három megromladozott 
és rotliadott tögyfából földben felásott kapufelek 
között lévő paraszt formára bikkfa keskeny desz-
kacskákból öszvérakott s fa sorkokon járó kapun 
s ugyan melléje ragasztott fenyő régi deszkákból 
fasorkon s minden zár nélkül való ajtón, mely 
kapu felett vagyon zsendely fedél alatt fenyő 

ócska deszkákból csinált galambtartó, de mind 
fedele, mind pedig az egész kapunak fáj i megrot-
hadtanak úgyannyira, liogy mostani valóra sze-
rént becsültetett Hfr . 1 den. 2 [Kál MT; H G 
Conscr. — *Hüibi Gál Jánosnak Makfalvi Dósa-
jusson Csapi Lászlótól visszaváltott udvarháza 
udvarára]. 

galand 1. szegélyelísz ; bordură ornamentală ; 
Randverzierung, Bordűré. 1645: Egy Kek Lazur 
Czapragh kŭ rŭ l galannal premezet [LLt Fasc. 
125]. 1651: Vagyon edgy Metszin* Terczenella 
Arannyas viragŭ szoknya ja czak edgy rend Galand-
dal szegtek be az allyat [WassLt Wass Judi t kel. — 
*Értsd: meggyszín]. 1652: egy Niari Palastot, 
. . . fekete virágos barsont adot eó kgme az eleje 

fekete boitos barson belól Fekete Tafotaual berlet. 
Egy rend szeles fejer czipke premel premezue 
galantal be szeget | Egy Megj szin Kamuka het 
rendel Czipke prernes, Áz valla szederies Virágos 
barsoni galannal czifrazott [Mihályfva N K ; J H b 
XXII/41 kel.]. 1664: Egy Veres Aranyas Atlacz 
szoknyát, egy rend keskeny Gálon az allyá(n), 
Fekete virágos Bársony aranyas tsipkes az válla 
[Beszt.; SL]. 1677: vettem . . . Pannusnak . . . 
Mentejere való elegyes arany Csipkét 8 lotot 
4gyed resz hejan lo t tya t 2 forinton 40 penzen 
. . . 2 lot sarga gallont, 170 penzen lot tyat , 
teszen az arra flo 3 de 40. Mas darab fejer gallon-
tot flo. 1. d : 69 [Beszt.; Törzs] | Ada . . . egy 
Veres Barsonj Szokniat, melien egieles. Ezüst és 
Arany Pérem, ha t rendben vágjon, és egy rend 
Aranj Gálon az allan [Somlyó Cs; LLt Fasc. 120]. 
1687: Egj viseltes Zöld virágos Kamuka Aszony 
ember (ne) k való mentét , egy rend galland kŏrŭ l -
lette, a ' tizenharo(m) ezüst aranyas gomb r a j t a 
[Déva; Szer.]. 1740: Egy fekete virágos Bársony 
Muntli, négj rend szély ezüst Csipke és egj rend 
galand körülötte . . . E g j fekete virágos Bársony 
Muntli hat rend arany Csipke és egj rend arany 
galand körülötte [Ne; Told. 19]. 1797: 6 sing 
negy nyőstős galand [Mv; Berz. 7. Fasc. 69]. 
1802: 1/2 tabla Vat ta és 4 Sing Golond 18 xr 
[Déva; Ks 120. I I I . 8]. 1806: (Vásárolt) 1 vég 
galandat - ,,24 [Mv; Ks 34. VII]. 1813: 16 
Sing galandt [Told. 74]. 1826: Egy matring 
tzérna . . . Egy vég galand | Szines galandok 
[Koronka MT; Told. 19]. 

2. ? kb. jár ta tó zsineg, járszalag; coardă; 
Gängelband. 1793: Csikók számára galant — 2 
[WLt Cserei Heléna jk 58b]. 

Ha. 1805: Galandat [Hosszútelke A F ; Kath.] . 

galandos pántlikaszegélyes/szegős; cu bordurä 
de panglică; mit Bandbordüre (versehen). 1652: 
egy viselt Hay szin virágos Ailacz szoknia Az 
áilia(n) hat rend keskeny Arany prem. Az valla 
Narantsi (!) szin virágos Atlacz Galanos [Mihály-
fva N K ; J H b X X I I / 4 1 kel.]. 1657: Vagion egj 
arani fonallal szeőtt slogos, nestel peremezet 
kestw. Vagion mas veres barsonj arani czipkeuel 
peremezet n j a r j kestw. Vagion mas egj zeőld 
kanauacz Sarga galonos njarj kestw [uo.; J H b 
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XXII/42]. 1674: Az veres angliai gallandos valla 
czinalasaert Katónak fizettem az szabónak de : 
90 [Beszt; Törzs]. 1683: Egy par galandos kesztyű 
[UtI]. XVIII. sz. eleje: Arany Csipkés és Galan-
dos Attlatz Kestyű [WLt]. 1705: Egy baraczk 
Virág szinŭ kanavatz galandos szoknya elŏ ruhás-
tul Vallóstul egy kőteses mentejevel edgyűt mind 
edgy szinŭ [Cege SzD ; WassLt Vas Dánielné lelt. 
Rettegi György kezével]. 1734: Egy Zöld Anglia 
mente Arany Csűpkes Galandos Ezüst Gomb 
Aranyos ra j ta nro 16 Rókával béllet [Pk 6 Pá-
kei Jánosné Almási Judit hagy.]. 

A kesztyűre von. 1657-, 1683-beli, ill. XVIII . sz. eleji adalé-
kok csak kétesen vonhatók e jel. alá. 

galánga '?' 1844 k.: Piros. Zavaros, nem édes. 
galánga* . . . Muskotály-aszu. Kellemes űzü. tisz-
tál t valamit . . . Diodi šüler. Tisztácska Szusz-
szant a dugasz' ki-vevésekór | Pe'sgönek-való Sil-
leres. Alkalmas tiszta. Galánga iîze úgy tetszik 
fölesleges [Csekelaka AF; KCsl 6. — »Ti. bor]. 

A felvehető 'galangagyökérrel ízesített* v. valami ilyenféle 
valószínű jel-re nézve 1. EtSz, TESz. 

gńlánt ? jóvérű; de rasă nobilă; rassig. Án. 
1831: Pej Kantza Az Anya Czitzka a fel fartsaku 
az Apja Gálánt [Berz. 20]. 

galantérl 1. galantéria 

galantéria díszműáru; galanterie; Galanterie) 
waren. 1758: Valamely Materialisták jővén (!i 
bé kedves Feleségem (ne) k, Ádám Fiam(na)k holm 
Kalanteriakat vett(em)* [TL. Teleki Ádám költ-
ségnaplója 182b. — aA fog. üyen zavaros!]. 1818: 
tartoztunk ŏ Kigyelmét Remekre bocsátani 
melyek ezekből állottak Egy pár Brilliántos Fülbe 
való fityegövel, egy kosaros, Brilliántos Álliántz 
Gyűrű, és égy pár Stempelezet gálán téri fülbe 
való [Kv; ÖCJk]. 

gálántosan gúny elegáncsosan, elegántosan; ele-
gan t ; galant. 1823: Bartsné Kata* . . . szörnyű 
gálántoson jár fel seritett hajjal és schneklikkel, 
többnyire karton és tsipkés vigánoval [DLt 254 
nyomt. kl. — *Csak így !]. 

gála-ruha ünneplő köntös ; haină de sărbătoare ; 
Galant/Festkleid. 1830: küldünk néked Uj esz-
tendő fiába egy pár szép zseb keszkenyŏt; Anyám-
nak egy szép gála ruhát, tegnap vásároltam [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

gnláta, galyáta 1. fasajtár(ka) ; găleată (de 
lemn) ; liölzernes Scheffelchen. 1808: a Groff 
Juonnak . . . egy Galyatáját, Sajtárját . . . el ve-
tette volt [Szászerked K ; LLt Szent Mihelyán 
Torna (33) vall.]. 1838-1845: geledte: . . . juh-
fejő edényke [MNyTK 107. — A teljesebb szöv. 
a 2. jel. al.]. 

Szk: juhfejő 1758: egy kártos, . . . egy gyer-
tya mártó kártya, egy sótartó désa, egy Juh fejő 

galáta [Nagylak AF-; KGy]. 1799: Az Iszţina 
mellyben* . . . Egy Krimpta . . . Ket ju (!) £ejő 
galyáta . . . Három ordának való zatsko [Mező-
bodon MT; MkG Conscr. — *Tollban marad t : 
vagyon v. van]. 1830: Sajtár Nro 1 . . . Égy 
Tejes Désa Nro 1 . . . Juh Fejő Veder vagy 
Galáta — . . . és égy Sajt szoritto Sajtó in Nro 
4 [Nagyikland TA; TLt Közig. ir. No 174]. 1837: 
Egy Juh Fejő galátàért adtam 28 xr [Budatelke 
K ; Born. 111]. — L. még a 2. jel. al. * tejes ~ 
1816: Két Tejes Geláta [Majos MT; Told. .47], 
1842: két el viselt Tejes veder (:Galyáta;) [Cse-
kelaka A F ; KCsl 3]. 

2. vízmerő veder; găleată de scos apa; Waşser^ 
schöpfeimer. 1838—1845: geleáte: Geledte, galáta 
. . . 1. vízmerítő veder; 2. juhfejő edényke;. 3. 
négy vékás mérű. Mindezen értelemben a• köztük 
forgó vagy lakó magvarok is (de más néni) hász-
nálják [MNyTK 107]. 

3. négyvékás mérőedény; vas de măsurat. .de 
patru baniţe; vier Sclieffel großes Meßgefäß„ 
1838- 1845: geleáte : . . . 3. négy vékás . mf rű 
[i. h. — A teljesebb szöv. a 2. jel. al.]. 

A három jel. vmelyikéhez v. vmely más jel. alá tartoznak.-a 
köv. adalékok: 1728: Vagyon . . . a Pincze Torkában két 
öreg ſu hordo Cseber, Ket Gelata, egj Deberke [Aranykút K ; 
Ks 55. 73 gr. Petky Dávid inv.). 1797: Füles Cseber 5 Mosogató 
lábos Cseber 1 Galáta 1 Légely 2 [Mezőköbölkűt K ; <ZV].18Q2,r 
4 üres általagotskák, egy gelyata egy vedres tseber [Mezórücs TA-
Sl^ev. 1 Somlyai János udvarházának inv.]. 1830: edgy otska 
Deberke két Galyáta [Borsa K ; MNy X X X V I I I , 56].. 1838-: 
két nagyobb két kissebb jo Szpurkát cseber . . . két kártyus 
két tölgyfa túros deberke, hoszszuk, és tok (így !), egy galáta . . . 
egy buza mérő csorba kalán [M.bogáta SzD; Bet. 2]. "1&$7 : 
Két galáta [Ormány SzD ; HG]. 

galázol (le)gázol; a călca; niedertreten., 1%84: 
En Tudom azt bizonyoson azon kártékony Embe-
rek Tihai* Lakosok légyenek, kikis ejtzakánok 
idején azon szub gyalu Goronyilor nevezetű- Tér-
ségre . . . mentenek s galázolták, rontötţáţTi 'é& 
éppen haszon vehetetlenné tették . . . ; reggel 
szemeimmel lát tam midőn mentem volna kalan-
gyáim, hogy a’ Tihaiak jöttek, a' praedált fés. 
. . . lopott Búzának el vitelére egy bihaj szekérrel 
[Galgó0; J H b K LIV/8. 7. - »Tihóról (Sz) való^ 
- üKésőbb: Almásgalgó Sz]. 1807: (A határt) 
meg étettek, tapadtat ták galázol ták s fel p&»e-
dálták volna [M.fenes K ; KLev.]. ;•.»•• 

galázoltat legázoltat; a puné să calce; nieckr-
treten lassen. 1777: (Azt a földet) Néhai Simon 
Gáborné Pap Mária Aszszony a maga földéhez. 
Vi Potentiose foglalta, és azon embereket káro-
sította, kinek egj kinek több kalongyányi gabo-
náját le arat ta tván és Lovaival galázaltatván 
[Marossztgyörgy MT; MkG 36. 5/5 Sornye Gligor 
(53) jb vall.]. 1782: (A kaszások) le jöttek mip-
denűt kaszáltotván s galázaltatván a’ Nemes 
Suki Lakosok Gabonájákat [F.zsuk K ; ,SLjt 
XLII. 5. 10 Ju rá th Ignáth jb vall.]. 

Ha. 1777: galázoltatta [Marossztgyörgy . MX; 
MkG 36. 5/5 Sornya Kira (80) zs vall]. .1782: 
galázaltatván [Kötelend K ; SLt XLII . 5.. 82 
Vadász Von (50) zs vall.]. 
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galázoltatás (le)gázoltatás; călcare; Niedertre-
ten. 1782: meg betsűltetvén találtatott azon ka-
száltatás és Galázoltatás által te t t kár e szerint* 
[F.zsuk K ; SLt XLII. 5. 14. - nKöv. a fels.]. 

galbanćtum gyógy galbán (a Bulbon Galbanum 
mézgája) ; galban; Galbanum. 1683: Fel font 
galbanetumott fl. 2. Zöld kenetet fl. 1. Ezekrôll 
az czedulára qvietántiatis irt az Patikarius [UtI]. 

galéria a szárazmalom vmelyik része; parte 
componentă de la moara seacă; Teil der Trocken/ 
Zuginühle. 1840: Száraz Malomnál . . . Alsó s 
felső Rostély vagy Galleria [Mocs K ; Told. 36]. 

galériás. Csak szk-ban; numai in construcţii; 
nur in Wortkonstruktionen : '.?' ~ íróasztal ? kb. 
szekreter (szekrényszerű írólapos, fiókos bútor). 
1802: Egy négy szegű zőldőn festett asztal . . . 
A Zőldőn festett galériás Iro asztalt bé kell tenni 
[Mv; TGsz 51] ~ kert ' ?' 1822: ezen Galériás 
kerten vagyon két fel járó nagy két fele nyillo 
kapu | A Scarpok ( !) tetein lévő Galériás kert 
áll a' maga valóságába, némely helyen hibás — 
ezen Galériás kerten van két kis kapu négy vas 
sorkokkal, és elé taszitto vassal [Nyárádsztanna 
MT; MvLev.]. 

galeta ' ?' 1842: A mult évi Galetakért az 
Részvényeseknek 23 f 22 1/2 xr [Kv; SLt Ve-
gyes perir.]. 

E szót sem az E t S z , sem a TESz nem szótározza ćs — mint 
a NySz és az OklSz idõkörén kívül esőt — nem kereshetjük 
e két utóbbi szótárban sem. 

gálfalvl. A Gálfalva (KK v. MT) tn -i képzős 
szárm. ; derivatul cu sufixul -i al numelui topic 
Gálfalva/Găneşti sau Găleşti; mit -i Ableitungs-
suffix gebildete Form des ON Gálfalva: din Gál-
falva/Găneşti sau Găleşti; Gálfalvaer. 1763: az 
ide való Gálfalvi Falusiak Pakulárja . . . szekere 
[Gálfva K K ; Mk V. VII/1. 22]. 7778: a Kis 
Odorjanyi*, és Galfolvi hatarok fele [Nyárád-
sztlászló MT; EHA. - ttKisadorján MT]. 

Szil. 1760: Gálfolvi János Uram . . . fija Gál-
folvi Adam Ur(am) [Mikeszásza K K ; DobLev. 
1/113. 4a]. 1802: Gálfalvi Mária Aszszonj [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 

IIii. 1785: A Gálfalvi ŏsveny mellet (k) [Nyá-
rádsztlászló MT; EHA]. 1795: A Gálfalvi Járóba 
(sz) [uo. ; EHA]. 1816: A’ Gálfalvi Felhágóban 
(sz). A' Gálfalvi Határ szélben (sz) [uo. ; EHA].. 

galgói a Galgó (Sz v. SzD) tn -i képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -/' a toponimului Galgó/Gîlgău ; 
mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des ON 
Galgó: I. mn 1. Galgón lakó; care locuieşte in 
Galgó/Gîlgău; Galgóer, in Galgó wohnend. 1775/ 
1802: Galgoi Lakosak [BSz; JHb LXVII/3. 74]. 
1790: Galgai Paraszt Lakosok [Mk III . XXXI]. 
1827: Galgai öregebb Lakosok [HG. br. Jósika 
lev.]. 

Ide vonható szn-i jell-û adalék: 7553: Lucas Galgai Kenesius 
[Kápolna SzD ; Makkai, SzDFuszt. 50]. 

2. Galgón lévő ; care este/se află ín Galgó/Gîl-
gău; in Galgó befindlich. 1725: Galgai, Kettős 
mezei*, és Balásházib Boros rész Portiok [Dob.; 
Mk 9 (dobozolt anyag), vk. — *-bMindkettő Sz-
ben]. 1737: a Galgai Szőllő is Gorbohaz* hagya-. 
tik [Kv; JHbK XXVI/1. - ^Valószínűleg Csá-
kigorbóhoz (SzD)]. 1860: ezen Galgoi* Joszágomba 
örökösömnek Péchy Klárát rendelem és nevezem 
ki [Kv; Végr. — aSzD]. 

3. Galgóhoz tartozó; care aparţine de Galgó/ 
Gîlgău; zu Galgó gehörig. 1720: Vágjon ezén meg 
nevezett Galgai határon . . . edgj Malmok, igen 
reglii megh romladozott, edgj forgó köre epitte-
tett [Galgó SzD; J H b K XXVI/2]. 1767: azon 
határ kőtől fagva . . . a Totszallási, Galgai* és 
Tihoib határok kőzőtt, s ezen hellynek a szeliben 
igyenesen . . . megyen a határ [Tótszállás SzD; ; 
i. h. XXX/1. - bAlmásgalgóhoz (Sz) tartozó]. 
1782: a Galgai* határ [EHA. - *Sz]. 1791: azon 
hely Galgai Határ [Galgó Sz; JHb 1/23J. 

A. tn-ből -i képzővel alakult nemesi előnévként; 
ca nume nobüiar formát de la toponim cu sufixul 
-i precedînd numele de familie ; als adeliges Prä-
dikat gebÜdet aus ON mit -i Ableitungssuffix. 
1665: Galgai Racz Peter Hivűnknek . . . Kapol-
na* nevű Falut conferalvan . . . Rákóczi Gjörgj 
. . . ujjolag ŏ Kglme(ne)k attuk, es birodalma -
b(an) confirmaltuk [JHb 1/8 fej. - *SzD] | 
Galgai Racz Peter Ur(am) [Tövis AF ; J H b 
XXIX/32]. 1668: Nemzetes Galgay Ratz Jstvan 
Uram [K; SLt D. 10]. 1724: Néhai Galgai Racz 
Peter(ne)k hanj ház hellje volt . . . ? [Dob. ; 
J H b VI/4 vk]. 1732: Galgai Rácz Péter mpr 
[Blenke pólyán SzD; JHbK V/22]. 1753/1781: 
Galgai Rátz Kristina Aszszony . . . B. Branyits-
kai Imre eŏ Nagyságához ment másod rendben 
férjhez [H; JHb LXXI/3. 191 vk]. 1820: Galgai 
Rácz Joseff [Dés , DLt]. - L. még Ret tE 198 -9 . 

Az ilyenféle névalakulat kezdetben csak a család, ill. nemzet-
ség eredeti teleptiléshelyére, törzsbirtoka, ill. birtokközpontja 
hollétére utaló név lehetett, és csak a későbbiek folyamán vál-
hatott a család, ill. a nemzetség nemes voltára utaló előnévvć. 

II. fn galgói lakos ; locuitor ín Galgó/Gîlgău ; 
Bewoliner von Galgó. 1738: azon darab helyen . . . 
Csáki István vr ő Nga életében mind a Tihaiak 
mind az Galgaiak . . . szántottanak, vetettenek 
. . , minthogy akkor egy Vrasok voltanak az ket 
falubéliek [Galgó Sz; JHbK LIV/5]. 1784: a' 
Galgaiak által birottatotté békességesen, azon 
szub Gyalu Goronyilor nevezetű Térség ? [Dob.; 
JHbK LIV/8. 6 vk] | azon hellyet . . . a ' Galga-
iak soha se birták bekessegesen mert mi mindenkor 
fel praedaltuk [Tihó Sz ; i.li. 12], 

galhó 1. gajhó 

galiba1 1. bonyodalom; încurcătură; Verwik-
k(e)lung. 1703: az hátra lévő pénznek fel szedeseben 
penig ugy szorgalmatoskadgyék, hogy ha hamar 
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meg nem lészen, . . . Meltgos Generális Vr(am) 
kegyelmetekre magokra küldi az Executiot lassa 
kegtek mint kedvez másoknak, es aval maganak 
mint tsinal galyibat, mi tŏbszŏr nem írogatunk 
annyit Keg(ne)k felŏlle [UszLt IX. 77. 72 gub.]. 

Szk: ejthet vkit bonyodalmat okozhat vki-
nek. 1749: maga Veniczei Ur(am) tanította volna 
a Bíráját hogj tselekedgje hogj igj galyibába ejt-
hessen valakit [Ohába AF; Told. 3]. 

2. b a j ; necaz; Übel. 1570: Zappanos János . . . 
vallya, hogy . . . egy Nap mykor Ment volt palochi 
János eo hozza, es Montha Neky hogy am Kolb 
Myklos megh Beochwltette Az Torozkay hazat es 
neke(m) akaryak adny. Te Myt Mondás hozza, 
Ks eo azt Montha neky hogy Jo volna, Megh 
Jratnod Torozkaynak es Erthenel (!) Theole ha 
eo akaratya, hogi Neli tenne valamy galibat (!) 
myatta, De eo ne(m) Thwgia ha Mywelte vagi 
nem [Kv; TJk III/2. 84d]. 1662: ha mi kár, es 
egiéb galiba esik mi semmivel mélta(n) nem okoz-
tathatunk [UszLt IX. 75. 40 fej.]. 1670: az Per 
és galyiba raytam lészen [MúzBetli.]. 1710: (A 
főispán) Trauzner Tamás uramat az inpectorságban 
nem confirmálta . . . , hanem ő nagysága az én 
nyakamba vetette . . ., ilyenkor kell ilyen galyibát 
nyakamra vennem ilyen gyámoltalan állapatom-
ban [TT 1891. 280 SzZsN]. 

galiba' 1. kaliba 

gállekő sulfat de cupru; Kupfervitriol, Blau-
stein. 7558 k.: Az Mercuriomotli így kel chinalny: 
wegy 1 fontli kenesoth 1/2 font galiclikouet, ffeel 
font kozsoth es egesd meg elozor fel napeg lassú 
twzon ' [Nsz; MKsz 1896. 282-3] . 1578: Ha 
akarsz Jo feleresztő vyazt Chinalnya, Wegy 8 lot 
viazt, 5 lot verescretat, 2 lot banyazöldet, 1/2 
peseta porist, 1 1/2 peseta galich köuet egettet, 
I peseta borköuet, 1/2 peseta rezport [Nsz; i.h. 
371]. 1599: Lútter Mihály Hozot . . . Masa Fekete 
Onatt . . . 21//84. 4 1/2 Masa Galich keott . . . 
1//80 j Chany Jianos. Hozot . . . 3 Masa galiz 
K e o t t . . . 1//20 [Kv; Szám. 8/XIV. 8, 19 hj]. 
162Ō: Egy Masa Galicz keűtúl f —/40. Egy Masa 
Timsotul f — 40. [Kv; KvLt Fasc. I I n. 69 
VectTr 12 hj]. 1627: Galiczkeò Jutot t Lib 2 1/2 
t t f - d. 25 [Kv; RDL I. 134]. 1684: vettem 
szaz font Galicz követ ennihan Botban | Az 
Tavalyi arany válosztáshoz vásárló t t no. 128 font 
Gáliczkövért attam f 3 6 / / - [UtI]. 1755: Szij 
gyártónak Tim sora Galitzkőre xr 51 [TL. Teleki 
Ádám költségnaplója 27a]. 

Szk: fejér ~ cinkszulfát. 1807: Egy Scatulyá-
ba fejér gálitzkö [Körtvélyfája MT; LLt] * 
római ' ?' 1798: 12 lóth kék kö 12 xr. 4 lóth 
Romai gálitz kö 4 xr [Déva; Ks 73. 74. VII. 137 
1/4]. 

Sz. 1848: Mihály bácsi is arról gondolkodik, hogy 
a' Horváth Károlyné házát meg vegye, s a' magáét 
eladja, lesz é belőle gálítzkõ, nem tudom [Kv ; 
Pk 7]. 

galla anyadisznó, koca, rég, táj göje, göne; 
scroafä; Mutterschwein, Sau. 7674; Disznók. 
Eőrőg Galla nrŏ 28. Eőrőg Artány nrŏ 17. Eőrőg 
Kán nrŏ 2. Hizo Artány nrŏ 5. Hizo Galla nrŏ 5. 
Az idei süldöcskék nrŏ 50. Nyári malacz nrŏ 5 
[Radnót K K ; UtI]. 

gallér finom gyolcsfajta; un fel de giulgiu f in ; 
åxt feine Leinwand. 1585: 3 Feb: Waraddol (!) 
hozanak Vrúnknak 2 Altalog Bort egy Tonna 
heringet es egy Bal Gallért witte Tordaig Kalmar 
Albert 3 Lowa(n) f. - d. 75 [Kv; Szám. 3/-
XVIII. 3a Gellien Imre sp kezével]. 1589: Tizen-
három sing Gallér giolch . . . f 2/60 Tyz sing vé-
kony Gallér . . . f. 2./50 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 35] 
| Tyz sing vékony Gallér . . . f.2./50 | Egy Ingh 
val Gallér az vya. Mas Ingh wal vyatlan [Kv ; 
i.h. Vegyes 1/2. 35, 66]. 1615: Egy Gallér giolcz 
Ingh . . . f. — d. 50. Három Ingh val vekoni 
Gallerbŏl (!) uya nélkül . . . f 3. d - Egy Gallér 
giolcz feyer czipkes eleo ruha . . . f. 1 d. — [Kv; 
RDL I. 96b]. 1634: egy korba(n) Szabó Jakabne 
vit volt neki egi tallért, es fel vegh gallért, egy ka-
thona nevevei [Mv ; MvLt 291. 14b]. 1635: min-
giarast Gallért kulde neki ingnek [Mv; i.h. 47b]. 

Szk: ~ felsőing. 1614: egi gallér ferseo Ing 
bechultek f 1 d 50 [Kv; RDL I. 95] * ~v«n-
koshaj. 1627: Egj Galíer vánkos haj Veres rosas az 
chupia f. 1 d 50 [Kv; i.h. 134] * lengyel ~. 
1676: vett(em) . . . Negy forinto(n) egy vég Len-
gyel patyolatot f.4. Ittem Két vég Lengyel Gal-
lért f. 8 [UtI]. 

A régiségben gállër ejtéssel is számolhatni (L. erre a gailmng 
címszót). 

gallér guler; Kragen. 1560: Egy Skarlath felsó 
Rwha bagazya allatta veres Aranias Atlach az 
Galleran es Eleyn [JHb QQ Temeswary János 
reg.]. 1570: Zewch Fabian es feleseghe anna ázzon 
feleletyk . . . adot Egy ghereznat oda hogy megh 
Chyerelyúnk (!) Job rezere az gereznat . . . azt 
monda* hogy az galerara taphotat vezen [Kv; 
TJk III/2. 174c. — *Ti. Margit asszony]* 1576: 
Wagion egy weres tereok Ing taffota kereol A 
galyran igen zep gyngye (I) Aranyos hymechke | 
Wagion egy warroth Ingh wal galerosteol (!) . . . 
kyth chak tyzta weres selyemwel warrottak [Sza-
mosfva K ; J H b K XVIII/7. 3 - 4 ] . 1611: Egj 
Ferfy Ing feyr zel az galera(n) Cinadoff de lenget-
tek [Kv; RDL I. 88]. 1673: Egj apró gjőngyől 
fűzet gallér [Marossztkirály AF; IB]. 1681: Egi 
Iskatulyab(an) ighen reghi forma gallérok, neme-
lyike drotos veszokön allo [Vh; VhU 555]. 1736: 
Nem árulták akkor az leányokot csecsek mutoga-
tásával, hanem ugyan az felé varrott vagy rakott 
gyolcs volt mint az kis ing sipján, az kivel gallér 
helyett az mellyit béfedte egész az torkáig | Az 
ifjú legények penig viseltenek valami gyenge ma-
tériából való inget (: noha az alatt más gyolcs 
vagy bulya vászon ing is volt:) annak űjja, mellye, 
galléra czifrán meg volt varrva . . . azt pánczél 
ingnek liítták TMetTr 3 4 2 - 3 , 352]. 1767: Guber-
nátor, Groff Komis Sigmond Vr ő Exclája . . . 
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halálakor . . . Vólt égj . . . Veres Skárlát kőppe-
nyegje, mellynek az Eleje le, és Válla Bársonnyal 
volt megbéllelve, a’ Gallérja, és le a' Két szárnya 
mind égj hűvellykes tenyérnyi szélességű Arany 
Poszomántal [Kóród K K ; Ks 21. XVIII . 78]. 
1827: Szederjes kárbonári köpönyeg mellynek gal-
lérja fekete matska bőrrel volt prémezve [DLt 
1156 nyomt. ki]. 

Szk: belső 1766: Egy vékony Sima Slajer ing 
duplás tászlival, belső gallérral, és elöruhával e-
djiit [Lesnek H ; Szer., Harsányi Éva inv.]. 1770: 
Égy pár virágos Fátyol Ing ujj, alioz való belső 
Gallér, kettős Taszli az szelin aranyos Blondín 
kötés, ahoz való Előruha Bétsi Fejer Kötéssel 
[Kisesküllő K ; RLt O.4]. 1788: Egy pár kítsín 
égyes Slájer Tászli vékony gyolts Ing váll, két 
belső gallér, kotzkás virágos slájerböl, égy Kamer-
tŭk Mántlitska [Mv; TSb 47] * udvari 1768: 
Udvari gallér ezüstös tsipkével 1 [Marossztgyörgy 
MT; Ks 23. XXIIb] . 1777: Andalás öltözet, ahoz 
való Ing ujjakkal, Tázlikkal, Elő-ruhákkal, belső 
gallérokkal, Udvari gallérokkal, nyakba vetőkkel 
. . . Andalás Taszli pár 1 . . . Andalás palást 2 
[Nsz; J H b B gr. Bethlen Rozália kel.]. 1789: 
vettem kezemhez . . . 1. Rendbéli vékony varrott 
patyalat öltözetet hármas tászlival, ing ujjal, elő 
ruhával Udvari gallérral, belső fodros keszkenővel 
edgyűt [Meggyesfva MT ; J H b XLVI/1 Tonna 
Éva kel.]. 

Mallératlan gallértalan; fără guler; kragenlos, 
ohne Kragen. 1578: Towabba miért hogy az Ta-
nachy, kewannya, es effele tyztesseges gywlekezet, 
hogy hozza liasonlo ruha vyseltessek. vegeztek eo 
kegmek egez varassul hogy senky ez vtan sem 
chionka wyu galleratlan. Mentebe, sem chizmaba 
papuchba sem gattiaba, hanem tanacliy házhoz 
illendeo varassy tyztesseges ruhaba Ieoienek mind 
alsó felseo Tanachbelyek be [Kv; TanJk V/3. 
172a]. 1788: Galléros gyolts mántlitska égy és 
gallératlan négv | Galléros Öltŏzŏ gyolts Szolup 
ket tő . . . Gallératlan gyolts Szolup 2 [Mv ; TSb 
47]. 

galléreslnáltatás gallérkészíttetés; confecţionare 
de gulere ; Kragenmachen, Verfertigung des Kra-
gens. 1651: Az Xagiubbik Kis Aszszony(na)k 
szamara az mely Taszly es Gallér czinaltatasra kert 
volt kgd, megh keszitetue(n) ayandeko(n) kűltem 
eo kglmeńek, visellie io egesseggel eo kglme [Fog.; 
BK. Kemény Jánosné Kállai Susanna lev.]. 

? gallér-fátyol ' ?' gyolcsfátyolfajta; un fel de 
voal din giulgiu; Art linnerer Schleier. 7629: 
Egy eoregli olasz gallér fátyol [Gysz; LLt Fasc. 
155]. 

A címszóbeli clótag gallér - gallćr olvasatávnl is számoltatni. 

gallérfft kb. a gallér eleje; partea d inain te a 
gulerulni; der vordere Teil des Kragc ns. 1716: 
Ket Szkofiummal varrott Gallér fö fl. 1. 20 [Kv; 
Pk 6]. 

gallér-gyolcs finom gyolcsfajta; un fel de giul-
giu f in ; Art feine Leinwand. 1587: Egi veég Gallér 
giolchiot három fele szakasztott a (m) az három 
szakachjnak f. 4/40 [Kv; Szám. 3/XXX. 40 
Seres István sp kezével]. 1588: 6 die January 
Zegeottem 1 Leant kinek Ersebet neve zegeottem 
f. 7. d. 50. 3 Inghbe, 3 sing gallér giolchjba, 1 
haifonoban 1 Parthaban, 1 feore való giolchjba, 
1 Vy Saruban [Kv; i. h. 4/V. 9 Gr. Veber sp ke-
zével]. 7589: Tizenhárom sing Gallér giolch . . . 
f 2/60 Tyz sing vékony Gallér . . . f. 2/50 [Kv ; 
Inv. 1/2. 35]. 1592: Reodinek 1 1/2 Sing Jskarla-
tot f 3 d 0 . . . 2 veg galer gyolchat az Zakachok-
(n)ak f 8 d 70 [Kv; Szám. 14/V. 345 Éppel Péter 
sp kezével]. 1599: Balog Mihály Hozot Bechj 
Marhatt. 2 Ball. karasiatt . . . 20//- . . . 2 Ball 
Jglert . . . 8//— . . . 1 Ball gallér giolchott 2 / / -
. . . 10. Murway pereznat . . . 2// [Kv; i.li. 8/XIV. 
6 hj]. 1624: Ket Ing val, Gallér giolcz vv mindenik 
f . 2 d. 50 [Kv; RDL I. 123]. 1686:'Kis Jngek 
Száma; . . . 3 Harmadik buja vászonra varrott 
arany ezüst teccin s kék Seljemmel varrot t ; 4 
Negjedik megy szin seljemmel arannyal gallér 
gjolcsra varrot t ; 5 Őtődik karmasin szin aranyas 
matéria [BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina 
kel.]. 

Szk: ~ előruha. 1615: Egy Gallér giolcz I n g h . . . 
f. -- d. 50. Három Ingh val vekoni Gallérból 
(I) uya nélkül . . . f 3. d — Egy Gallér giolcz fe-
yer czipkes eleo ruha . . . f. 1 d. — [Kv; RDL 
I. 96b] ~ ing - v ~ előruha ~ kendő-kesz-
kenő -> ~ lepedő * ~ keszkenő. 1717\1770 k.: 
Nemzetes Tserényi Gáspár Ur(am) Isten ditsőssé-
géhez való buzgóságból az Ur Asztalához confe-
rált egy Gallér gyólts tiszta aranyjal varrott 
négy virágú keszkenőt, melly(ne)k-is kőrnyűlőtte 
vagyon arany sodrás [Sárvár SzD; SzConscr.] 
~ lepedő. 1611: E g j gallér giolch lepedeö io . . . 
Eg j gallér giolch kendeö kez keneö Aranias [Kv; 
RDL I. 88]. 1625: Negy gallér gyolezi wankos 
hai . . . Egy ket szel gallér gyolezi lengeteg lepedeo 
eleol reczés megh er f. 1./. 50 [Kv; i. h. 126] * 
~ vdnkoshaj. 1610: E g j Gallér giolch uankos hay 
fekete selljem zel ra i ta [Kv; i. h. 6]. 1625: Negy 
galler gyolezi wankos hai, viseltek, három rendel 
weres szel bennek f. 3.//. 50 [Kv ; i. h. 126]. 1627: 
Egj Gallér Giolcz vánkos ha j három rendel az 
fekete szel benne f 1 d. 25 [Kv; i. h. 134]. 

Ha. 1597: Gallér giolchy [Kv; Szám. 7/XII. 
159 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1611: gallér 
giolch [Kv; RDL I. 88]. 

galler-ing finom gyolcs-ing; cămaşă din giulgiu 
f in ; Hemd aus feiner Leinwand. 1636: Az felese-
gem is vót vala . . . egy Gáller ingett [Mv; MvLt 
291. 65b]. 

galler-köpönyeg f inom gyolcsköpönyeg; peltxi-
nă; pelerină din giulgiu fin; feiner linnerer (Kragen) 
Mantel. 1830: visel . . . egy fejér gallér-köpenyedet 
[DLt 790 nyomt. ki]. 
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? galler-lánc '?' 7695: Vasaroltatta(m) . . . Az 
kis Leanjom(na)k holmi homlok partat és gallér 
Lanczot f. 6 [TKl Petki Nagy család szám. 74b]. 

gallérocska guleraş; kleiner Kragen. 1576: Egy 
kamoka hymel waroth kys galerochka [Szamosfva 
K ; J H b K XVIII/7. 15]. 

galléros 1. cu galer; mit Kragen. 1591: Cozma 
Benedek, Meraia . . . vallia . . . A korczomaros azt 
monda nekem, hog' egi veres Zoknías azzont lat-
tot ott az zekerrel, es három ferfiat, eggiknek gal-
léros Darocza volt, kek nadraga [Kv; T J k V/l . 
108. - aMérából (K) való]. 1628: Egj galléros 
zederíes skarlat nestel bellet mente vitéz kotessel 
czenalt óregh tizenket gombok raj ta [Bodola Hsz; 
BLt 5]. 1637/1639: Egj Veres Scarlat mallal bel-
let Galléros felseo ruha f. 40. d. — [Kv; RDL 
I. 111]. 1659: Egy kűs hay szin váll sarga galléros 
[Cssz; LLt Fasc. 118. C]. 1736: Mindenik religión 
való papoknak nagy, majd az dereka közepiig 
lefüggő galléros mentéje vala ; az is ki rókatorokkal 
az gazdagabbaknál, ki rókanyakkal az alábbvalók-
nál, meg volt prémezve [MetTr 436]. 1788: Gal-
léros gyolts mántlitska égy és gallératlan négy | 
Galléros öltöző gyolts Szolup kettő . . . Gallé-
ratlan gyolts Szolup 2 [Mv; TSb 47]. 

? 2. '?' 1816: Formás vaper keszkenyŏ . . . 1 Rf. 
Más galléros . . . 37 xr . . . Más galléros . . . 38 xr. 
. . . Gallér pergaltbol . . . 4 Rf 40 xr [Kv; Born. 
IV. 41]. 

Ide tartozik vagy egy galléros címszó alá ? 

? galler-támasztó ' ?' 1629: Egj olasz gallér 
tamaszto [Gysz; LLt Fasc. 155]. 

Az EtSz gallér szócikkében van lámasztógallér szárm. (II, 
898) 'állógallér; Stehkragen' jel-sel; eţinek a r. 'guler taré* jel. 
felel meg. Valamelyes valószínűséggel itt is ezzel a jel-sel kell 
számolnunk. 

gallérú. Csak jelzős szk-ban; numai ín construcţii 
atr ibutive; nur in attributiver Wortkonstruktion: 
galléros ; cu guler ; mit Kragen. 1644: Granat mente 
volt zeles Gallérú Roka mallal belleót [Mv; MvLt 
291.431a] . 1689: Kopacseli Zgie . . . beszellette 
nékem, hogy ennek előtte két esztendővel Mihály 
Déák Ur(am) béresse levén, úgy élte az Mihály 
Deák Ur(am) Feleségét, mint saját maga feleségét, 
egy u j gyapottas ingett is csinált néki selyemmel 
varot t gallérut [Kopácsel F ; BK. Bukur Sztroja 
(36) vall.]. 1824: Kotsisnak nagy Galiru köpenyek 
és egy rajthuszni [Dés; DLt 321]. 

galles cserguba/gubacs, galla; gale (gogoaşä de 
ristic) ; Eichapfel. 1590: 1 font Gallest Tentanak 
vallót Barat Peter vram vetette Vrbögeor Gergel-
netòl eo maga feyedelem Zaamara Attam p(r)o ea f. 
— d. 40 [Kv; Szám. 4/XXI. 471. 1620: Egy Masa 
Kenkútúl f - /20 . . . Egy Masa Gallestńl f - / 2 0 . 
Egy Masa Saletrumtol f — /25. Egy Masa puska 
portul f — /50. Egy Masa Cynobriumtul f 1./50 
[ K v ; KvLt Fasc. II n. 69 VectTr 13]. 1640: 12 

lott grispan f. — d. 70. . . . Egj font Timsó 
- - - f . - d. 16. 23 lott Galles- - - f . - d. 50 
[Kv; RDL I. 117b]. 1687 k.: Egy Mása Galestől 
f - I I 30 Egy Mása salétromtol f - //30 [MvRK 
Vect. 19]. 1775: Tenta porra gallesre xr 12 [TL. 
Teleki Ádám költségnaplója 12a]. 

A jel re 1. EtSz. — PP-ben a galles lat. megfelelője: 'galla', 
viszont PPl-ben: Galla . . . Buga, Guba, Gubits, Galles; ezt 
ismétli PPB1; a galles címszóhoz PPB az' ein Gall-Apfel'értelme-
zést is csatlakoztatja. 

galliai francia; francez; gallisch, französisch. 
7662: 1645-ben . . . die 28. Januarü a galliai ki-
rálynak postakövetje . . . érkezvén . . . azt illendő 
becsülettel fogadta, tractálta® [SKr 245. - ĂZbó-
rón időző I. Rákóczy György]. 1693: 4. Octobris 
az galliai hadak . . . megharczolván az ot t lévő 
confoederatus hadakkal . . . őket az gallusok meg-
verték [IIAMN 3 3 1 - 2 ] . 

gallos finom vászonfajta; un fel de pînză f ină; 
Art feine Leinwand. 1635 k.: ket lepedő elö kòtò 
giolczi. ket tò égik galos másik Cino dof (!) [Usz; 
p f j . 

Szk: ~ abrosz. 1664: Két Arannyas selymes 
gjolcz czipkes gallos Abrosz [Beszt.; SL]. 

gullosgyolcs finom vászonfajta; un fel dę pînză 
f ină; Art feine Leinwand. 1576: Wagion ket kez-
kenyeo, Egyk gallos giolch, inasik feyrytlen (!) 
wazon Sahos [Szamosfva K ; JHbK XVIII/7. 
11]. 1663: Három Ing, kettei házi vászon, Edgyik 
gallos gyolts [UtI]. 

Szk: ~ abrosz. 1628/1635: egj ket aztalra ualo 
uazon abroz. Egj ket aztalra ualo gallos giolcz 
abroz. . . . Eg j aztalra ualo vy varrót hjmes gallos 
gjolcz abroz [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi 
Kelemen inv.] ~ előruha. 1628/ 1635: Beczy 
czernaual varrót czipkes gallos gjolcz' eleo ruha 
[uo.; i.h.] Xr ~ kendőkeszkenß. 1628)1635: Egj 
vy gallos gjolcz seljemmel es arani fonállal uar-
rot czipkes kendeo kezkeneo [uo.'; i.h.] ~ 
keszkenőcske. 1576: Wagion egy galos gy olcli 
kezkenyechke Selyemwel waroth [Szamosfva K ; 
J H b K XVIII /7 . 7] * ~ lepedő. 1628: Egj fe-
jer reczes gallos gjolcz lepedeo Egj reċzes keoteses 
uekoni gallos gjocz (!) lepedeo [Bodola Hsz; 
BLt]. 1664: Ke t kŏtéses Gallos czipkés gyolcz 
lepedők [Beszt .; SL] ~ vdnkoshaj. 1664: Há-
rom varrott gallos gjolcz vánkos haj [uo.; SL] -X" 
lengyel ~. 1697: Lengyel gallos gyolcs egy darab-
ban [Szentmargita SzD; KGy]. 

gallus f rancia ; francez; gallisch, französisch. 
1672: Fu to t tunk Utrajectumbol Amsterdámb(a) 
az Gall(us) előtt [PatN la]. 1693: 4. Octobris az 
galliai hadak . . . megharczolván az ot t lévő con-
foederatus hadakkal . . . őket az gallusok megver-
ték | Vette meg az gallus . . . Rosa nevű erősséget 
Hispaniában [IIAMN 3 3 1 - 2 ] . 

gálnabokor '?' 1764: Mi -Molduván Ursz, Idősb 
Marosán Lup, és If(jú) megint Marosán Lup birtuk 
és Kaszáltuk a ' nevezett rétet egy gálna 's fekete 
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gyiirü fa bokorig, . . . Delrol . . . egy horgos nagy 
fűzfára nyúlik [Hídalmás K ; RLt O.2]. 

A ?-rc nézve 1. alább gálnás al. a jegyzetet. 
W 

gálnás ' ? ' Hn. 7607: galnasba (sz) [Makfva 
MT]. 1634: Az Galnasbeli fold [uo.]. 1671: Gálnos 
farkaban az Eosvenig (e) [Méra K ; KHn 240]. 
1756: Ganvás v. Gálnás (k) [uo.; KHn 241]. 1758: 
A Gánásban (sz) [Sárvásár K]. 1759: A' Gálnásba 
(k) [Kutyfva AF]. 7766: Gálnás. Ganyás [Méra K ; 
KHn 241]. 1766 k.: A' Gánás Farkába (e) [And-
rásháza K ; K H n 181]. 1775: A Gánás Farkánál 
(e) [Méra K ; KHn 243]. 782$: A Gálnás nevü 
Réti Sást a ' Falu el adta a Molnarnak 5 Rf [M.-
kapus K]. 1833: Galnásban (sz) [uo.]. 1836: a ' 
Gálnásban a' Kükiillŏ vizén által járó nyil (sz) 
[Makfva MT]. 1837: Galnás (e) [Méra K]. 1847: 
gálnás szomszédi nap keletről a spotály Gálnás 
fő nevű erdeje [uo.]. 1848: Gálnás fő a' Hajdoni 
Hollos fővel [uo.]. 1864: Gálnás (k) [uo.; KHn 
244] | Gálnás [M.kapus K ; KHn 164]. 1891: 
Gálnás [uo.; KHn 165]. -

A jelzet nélküli adalékok az ĘHA-ból valók. L. még KHn 
Mut. - Nem dönthető el, hogy a sok jel-ű gálna [EtSz, TESz] 
melyik jel-e rejtekezik a fennebb felsorolt hn-i adalékokban. 

galóe ' ? ' 1819: Ur Gombák vagy az egyenlő 
Galotzok meltoztatott Ő Felsége . . . kegyelmesen 
aztat parantsolni hogy lör az Ur Gombák vagy az 
egyenlő Galotzok (:Fungus Umbüicus aquaticu9 
integer Linnéi Taublingen:) minden nemeinek az 
ételek és áruitatások egy ataljában tiltassanak meg 
[Kv; BesztLt 1819. évi 706. sz., 1819. febr. 25-én 
gub-i körrend. Besztercéhez]. 

A kijegyzésbeli adalék nagy valószínűséggel a galóca (gomba) 
változataira vonatkoztatható [ly. erre EtSz galóca* al.j. 

galóca Hucho liuclio; lostriţă; Huchen, Lachs-
foreţle, Donaulachs, Saibling. 1512: Item sunt aque 
inulte cum piscibus puta truttis, galocza\ lepinhal, 
fundulis ac aliis quam pluribus [DomH 163. — 
*E szó i.h. 220. 1-ján 1528—1529-beli betű szerint 
megismételt szövegkörnyezetben gallocze alakban 
(L. még MNy XXXI , 126)]. 1705• Galoczát vőt-
tek nekem metr 2 [Holtmaros MT; Told. 27]. 
1720: Az Réghi Thót ki hányattam . . . halat 
feles (így!) bele tettem Pisztrángot, Galoczát, 
Lepény halat, Pogikát®, orso farkú halat, szárasz-
tattamis felesen [Ruszkova MM; TK1 Zólyomi 
János Teleki Pálhoz. — a Ér tsd : potyka?). 1735: 
Három negy fele is parancsoltam de Nekem bi-
zony Sohunnet egy ujomni halat se hozanak hanem 
szinten most erkezenek . . . három Galoczaval egy 
per hallal Ngdn(a)k alazatoson el küldöttem [Imecs-
fva Hsz; Ap. 1 Imecs Antal Apor Péterhez]. 
1742: alazatoson Ngdn(a)k küldöttem ket tegnapi 
napon vízből ki vet Szép u j sótalan Galoczát s ket 
per halat [uo.; Ap. 2 Imecs Antal Apor Péter-
néhez]. 

galócás galócában bővelkedő/gazdag; bogát ín 
loatriţe, reich an Lachsforellen/Donaulachs/Saib-

ling. Hn. 1803: egj víz nélkült való árkotska nyú-
lik a ' Galotzás patakára [Toplica MT; Born. XVc. 
1/95]. 1850: A' Ketske alatt irtovány egyfelől a ' 
Galoczás pataka* [Szárhegy Cs; EHA. — *Ti. 
szomszédságában] | a Galoczás nevű helyben (k) 
[Pinárd MT; EHA]. 

? galopp ' V 1585: ez epyletre tet tunk óllian 
keoltseget Az galopp keozet walo ket keowet 
hogy megh hoztak a megh vetelewel eozwe attunk 
f. — d. 71. Az rostéit a keomiwes hogy be fúr-
dalta attúnk attól neky f. 0 d 70 [Kv; Szám. 
3/XIV. 30]. 

galoppéroz vágtázik, vágta t ; a galopa; galop-
pieren. 1797: Szilágyi Mihálly eŏ kglmét Lóháton 
kalapérozni s járni tulajdon szemeimmai láttom 
[Csöb MT; Berz. 3 Fasc. 3. N. 21]. 

galuska átv is găluşcă; Nocken, Nockerl. 1765: 
a németek . . . mind tsak tyúk hússal kivántanak 
élni, a tyúkokat pedig, s azoknak főzésihez kíván-
tató lisztet galuskának, tojást, vajat , szalonnát, 
petresellymet, hagymát, s tőbb eféle aprólék 
czugumist soha meg nem fizették [Sárd AF; Eszt-
Mk Vall. 39]. 

Sz: vki -Lt hány vki elé pirula módra ' ?' 1815: 
én előre tudtam, esmervén igaz Magyaros Chate-
goríaját, hogy kudartzat nyerendŭnk, de nem volt 
annyi erőm, hogy a ' Tkts Soo Tisztséget az iránt 
Capacitállyam, s már az Ur Feleletibŏl látom is, 
hogy az én jŏvendŏlísem bétŏlt, és az Ur Galuskát 
hányt elŏnkben Pirula módra [Kolozs; SLt évr. 
Koronka Lajos Margitai Jánoshoz] a jô -Lkai 
megkapván elhallgat. 1807: Ma itten Somaival nagy 
Vetélkedésünk volt a melyre Csikét is el hozta ma-
gával, hogy mi modon tsalhassanak meg, de nem 
érték el tzéljokat mert az Executor Cancellisták 
látván Impertinentiájokat, visza mentek az ítélő 
mester vrhoz Rélatiot tenni . . . Csike mint ha 
tulajdonosa let volna a Ioszagnak, anyira belé 
ereszkedet míg a jo galuskakot meg kapván el 
halgatot [M.fodorháza K ; RLt O. 1]. 

galy göröngy, rög; bulgăre, grunz; Scholle, 
Eidklumpen. 1671: Etszaka Egy pendeliben Iar t 
az Vczan Es ma9 Embereknek kapujokon Gallal 
hanjgalt be [Kvh; HSzjP]. 1743: L á t t a m . . . 
Mólduván Urszult is hogj a ' Falu kőzött űzvén 
gajjal mivel hajgálta Damokos Jmreh Vram [Mező-
domb MT; Ks 5. X I I . 10 Molduván Szimion (50) 
zs vall.]. 1762: a ' más . . . házára menvén az l a 
Aszsz(ony)nak, minden ok nélkiilt egjben kurvazta 
ablakjat a j ta já t be rontotta, . . . azután midőn 
az ország ut tyan ment volna, u t tyá t az Ia(na)k 
meg állotta, dorongokkal g(a)lyokkal haljgalta 
[Torda; TJkT V. 1 3 8 - 9 ] . 1791: azt kiáltották 
viszszá nékünk, hogy oda mennyünk, mert gajjal, 
kövei, vernek viszsza [Szucság K ; RKA]. 7796: a 
Kotsis reájok Vágót az ostorral s Gligor le szőkőt 
a Szekérből, és u tánnok haj tot t egy Darab Gajjal 
a Kotsísnak de a Kotsis meg szaladot a Kotsival, 

3 3 — Erdélyi Magyar Szótöriéneti Tár IV. 
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s ők osztán el maradtak [Gyula K ; RLt Jeltsán 
Alékaza (50) ménespásztor vall.]. 

? Hn. 1763: a Gaj oldalban (sz) [Jákótelke K; 
KHn 39]. 

gálya galerä; Galeere. 1618: holnap indul meg 
7 gálya az Fekete-tengerre az kozákokra való vi-
gy ázásra, minthogy nem tagadhatni, hogy nélia-
-néha i t t az Fekete-tenger mellett lappanganak, 
falakot, városokot felvernek [BTN 113]. 1640: 
Desertak. Horuatt Mihály . . . Most rabsaghba(n) 
lenen a ' GáUyán [Fog.; UC 14/48 Urb. 11]. 
XVIII. sí.: Jobb lett volna nekem soha ne szü-
letnem . . . Tenger szélyvészitől gályákot őriznem 
[Barabás, SzO 391 rabének]. - L. még SKr 267, 
377. 

gálya-forma gálya alakú; ín formä de galeră; 
galeerenförmig. 1673: Egy meczet Kristály Gállya 
forma Pohár [Fog.; UtI]. 

gályái gályán szolgálatot teljesítő; care face 
serrlciu pe galerä; Dienstleisender auf einer 'Galeere. 
Szk: ~ kapitány. 1619: 3 die Decembris az kapi-
tan pasa az tengerről hozott nyereségből vive ki 
az császárnak ajándékot . . . az drénápoly kapura 
. . . Első sereg az janicsárság . . . Negyedrészben 
mentek a gályái kapitányok felöltözve ketten-
-ketten [BTN1 378]. 

galyasan göröngyösen, rögösen; bulgäros, grun-
joa; schollig, klumperig. 1796: a főid erőssen meg 
száradván, midőn szántani bé mentek a keménység 
mia t t nem szánthottak, és így a Tőrők buza vetés-
nek tovább kellett késedelmezni, kesőre osztán a 
főidőt galyasan is tsak meg szántottván, a Tőrők-
buzát el vetette [Méra K ; Aggm. B. 15]. 1818: 
edíg èlŏ Forgattatatt mêg 300 Véka alá való Fóld, 
Melyből azt hiszem hogy két darab meg fog még 
egyszer Szántódni mivel Nagyon G a jóson Számi att 
[Galac BN; WLt Kováts Mihály gondv. lev.]. 

galyáta 1. galáta 

galyhó 1. gajhó 

gally ág; creangă; Ast. 1679: Oltovanyos kert. 
Ez az Falu Erdeje között vagyo(n), ebben sok 
szép oltovány fa, mellyett in A(nno) 1670 kezdet-
tek Colálnj; Galybol őszve vágott kerétése vagyon 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 140]. 

Valószínűleg e címszó alá vonható ez az adalék is: 1679: 
Ezen negi I<adakban vannak mostan elmúlt lakadalmi Solemni-
tasra csinált Pástétomok; . . . Pástétom alá való Labas apro 
szekecskék nro 26 . . . Pastetomra való tcrpentinas zöld viaszzas 
gally, egi Csomoval nro 1 [uo.; i. h.J. 

gally-számvitel gallyhordásbeli számontartás; 
evidenţa căratului crengilor; Evidenzhaltung von 
der Ast/Zweigbeförderung. 1740: Minthogj Nemes 
Várasunk Hidjai kőrűl, a' Szamos, felette sok ká-
rokat Causzált . . . Concludáltuk firmiter, hogj ez 
Héten . . . minden rnarhás atyánkfia . . . hozasson 

's hozzon két két szekér ágat, és egj egj szekér 
Tŏvisset . . . Ezen Dologn(a)k Inspector (így!) . . . 
a’ gally és tőviss számvitelb(en) lészen Senator B. 
Szabó András atyánkfia ó kglme [Dés; J k 
537a]. 

gamahó kámea; camee; Kamee. 1576: wagion 
ket Arany g'eoreo Egykbe wagio(n) gamaho mas-
sykba walami Sargha zabassw Keo | wagion egy 
gywrwbe walo keo gamaho [Szamosfva K ; J H b K 
XVIII/7]. 1585: Nagy Caspar Zabo vallia Zabo 
Pal kerdy vala Ianos deáktól a ' pohart es gywre-
yet. De Azt felele János deák hogy emlekezik a ' 
gywreore es eg gamaho benne [Kv; T J k IV/1. 
468]. 1622: Eg j zep ueres karniol t t f - d. 32 
. . . Egj kws ueres karniol t t f. — d. 20. Eg) 
zep fejr gamaho t t f - d. 20 [Kv; RDL I. 119]. 
még gatnahó-gyŭrŭ al. is. 

A jel re 1. E tSz ; Precskay 328, 466, de 1. a TESz jóval álta-
lánosabb jel-ét. 

gainahó-gyttrű kámeás gyűrű; inel cu camee; 
Ring mit Kamee. 1574: Vagion Egy kws Gamaho 
giwrw . . . hagiom Baraniay Annoknak [Gyf; 
J H b K XXI/12[ 

gamahós kámeás ; cu camee; mit Kamee. 1596: 
Ket gyewrew eggyk gamahos, másik egy kis rubin-
tos nyom mind eggyewt ket aranyat [Kv; RDL I. 
65]. 

Szk: ~ aranygyűrű. 1589: Egy Gamahos Arany 
gywreó [Kv ; KvLt Vegyes 1/2. 64]. 1592: Merai 
Tamasne, Anna azzoni . . . vallia . . . feierwarat 
laktunkba, hogi Eottues Matias Inassa vala . . . 
Egi gamahos arani giwrwtis, ket arani niomott 
latta(m) nalla [Kv; TJk V/l . 2 4 4 - 5 ] . 1634: 
Vagyon egy Gamahos sima Arany gyűreo nyom 
Aranyat ket teot [Kv; RDL I. 105]. 7700: jú ta t 
. . . Gasinak . . . Egy ezúst kalány, . . . egy Gama-
hos Arany Gjŭrŏvel együtt [Ne; DobLev. 1/50] 

~ gyűrű. 1611: Egj feyr Gama hoos (!) gieö-
reö niom araniat 2 f 2. d. 80 [Kv; RDL I . 
88]. 1628: Eg j gamahos gjwrw [Bodola Hsz; 
BLt]. 7650: Egy Gamahos giwrw niom Aur : 2 
aestim: t t f 5 d - [Kv; RDL I. 147] * ~ 
gyűrŭcske. 1637j1639: Egj Gamahos más gjúrûcsjke 
nyo(m) Aran(yat) 2. ort(ot) 1. f. 4 d. - [Kv; 
i.h.]. 

gana], gané, ganéj 1. trágya; baligä, gunoi; Mist, 
Dünger. 1574: Filep Eotthwes Lazlo szolgaia Azt 
vallia hogi La t ta hogi az fagios ganet vagya volt 
Racz ferencz, Es az Tapazto Istwan fiaes [Kv; 
T J k III /3. 338]. 1581: vegeztek ò kegmek hogy az 
ganet kit az hid kapun ky viznek az wyonna(n) 
zelepelt v t ra vigiek. kérik . . . mindennel oda hor-
dassa a ganet [Kv; Tan J k V/3. 236a]. 1586: mi-
kor Zemetet Awagy ganytt hoztunk volna ide 
Balattffy Ferencz monta hogy nė horgywk oda 
Mertt meeg hazat kellene ott Ippeteny [Csapó KK ; 
J H b XX/48]. 1588: az tornaczban keczkeket tar-
tót rakwa volt minden až ganewal [Vécke U ; Bál. 
81]. 1589: At tam a Garabantoknak hogi a’ kik az 
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varasbol ganeyal ki iottenek, oda a ' Malom gatra 
vitettek cub. 1 [Kv; Szám. 4/XI . 3]. 1592: (Az ir-
táshoz) mi nagiot Eppitetteonk . . . az falw Erdeie-
bul mégis ganeioztam vagi(on) szaz szeker ganey 
rayta [UszT]. 7599: En tul az patakon az mas fel-
ben terítek vala ganett [i.h. 14/39 Andreas Balas-
sv de Abranfalwa jb vall.]. 1604: Vagion sok pa-
nazolkodas hogy mind piacz Zery, smind Vchak, 
es Zorossok sikátorok ez varoson rakwa volnanak 
gane wal, es egyeb rútsagokkal [Kv; T a n J k 4/1. 
437J. 1650: mygh mjklos Ferenz kertel Es gane-
val dugatnj nem kezde az porŏs árkot az vjz mjnd 
zőrte mŏgòn vala az myklos ferenz Eletjre is [Gagy 
U ; UszT 8/64. 58a]. 1699: Kapiţany Uramek a’ 
Tizedesekkel szorgalmitossa(n) vigyazzanak az 
u t tzakra ; a’ keményeket szorgalmatossa(n) min-
den holnapban egyszer e l jár ják; ut tzakra ganaj t es 
szemetet hordokat toties quoties meg büntessék 
alioquin migok fl. 3 megbüntettetnek [Dés; J k 
277b]. 1701: a ' harmadik szőlőben 36 Szan Ganit 
ki vitettem [Noszoly SzD; Ap. 6 Hollaki János 
Káluoki Sitn,uelliez]. 1703: Valakik az Város 
kőzònseges utzáira, nevezetesen az Dálnaki ur(am) 
háza előtt való patakban ganajat és êgyéb gaszt 
Iiány(na)k, sine inisericordia toties quoties f. 1 // 
büntettesse (ne) k sine discretione personar(um) 
[Dés; J k 340]. 1730: Ganajokat Szeméttyeket 
Utczákra . . . l ianták [Dés; Jk] . 1767: az ország 
u t tya . . . olly sáros, hogy egy felöl nagy ganéj 
domb vagyon, . . . mely g a nejből a lév le szivá-
rogván az alább lévő ország útban, igen el ebbed 
a hely [Koronka MT; Told. 19/29]. 1781: Csík-
jenőfal vának közönséges végezése az bikák kitar-
tás? iránt . . . : minden ember az faluba adjon 
egy-egy szekér ganyét az kettőnek ki tar tásáért ; 
olyan szekér ganékot, valamicsodást maga szüksé-
gire ki szokott vinni [JenőfvaCs; RSzF 178]. 1802: 
Néhai ifiabb Rettegi Sigmond Ur . . . azon gödrö-
ket sok szekér tövisekkel, földdel, ganéjjal, eszten-
dőnként bé töltette, meg egyenesítette [Apahida 
K ; RLt O. 2. — A teljesebb szöv. bécsi fŭ 3. al.]. 
1806: mivel a Ganijat t ki vitte, akarat tya ellen 
t i l tanam le, hogy el ne teregesse . . . Melly proce-
dúra hogj al talam eszerent ment legjen vegb(en) 
arról adom ezen igaz hűtőm szerent kőit bizonyság 
levelet [Torockó; Bosla]. 1827: kijővén . . . hogy 
gaayét horgyanak [K ; KLev.]. 1835: adj nékem 
sorogját, meljel a ' Ganét vigyem, mert én nem va-
gyok ökör, hogy szekeret húzzak [Zsibó Sz; WLt]. 
1839: Orsova* . . . Gyalagassai istállót bérlettek 
szalmás ganéjjal [Born. G. XXIVb. — *Görgény-
orsova MT]. 1841: Adoriány* . . . Gyalagassai ga-
nét gerebjéltek a Lutzernán [i.h. — "Később: 
Görgényadorján MT]. 1849: benn az Istállóba 
hátul észak felöl van égy kis a j tó . . . ezen a j tón a ' 
ganaja t szokták ki hánni [Szentbenedek SzD; 
Ks 73. 55]. 1852: 10 szekér ganét . hordatni vala-
kivel | 10 szekér ganéj vitele végett meg alkuvának 
j ganaj t hordván Nagy Antalnak [Dés; DLt 440]. 
- L. még R e t t E 343. 

Szk: ~ alá ad trágyázásra ad. 1740: Földet 
. . . Zallogban Gane aià . . . : ada . . . Ugy hogy 

ha Ganéj a el telése utan még valthasa [Szentimre 

Cs; Hr 3/16] * ~ alá adat. 7717/1748: egy fői-
det . . . Gane ala adatot volt [Verebes Cs; Hr 
11/11] ~ alá marad. -> ~ elteltéig ~ el-
telése után a trágyázásbeli haszna után. 1740: 
Földet . . . Zallogban Gane alá . . . : ada . . . Ugy 
hogy ha Ganéj a el telése u tan még valthasa [uo.; 
Hr 3/16] * ~ elteltéig/elteltig trágyázásbeli hasz-
náig. 1684: az fel ál föld Ganyé alá mar ada Veres 
Péter kezében ganyeja eltőltüg [uo.; Hr Fasc. 3]. 
1734: At tunk . . . az Tusnádi* Hataron . . . ket 
Darabocska santo (I) földet tiz forintért ket mari-
asert Ganye el teőltig [Hr l l /13a . - *Cs]. 1760: 
az mii resunkköt (!)* adt tuk . . . Ganyie el teől-
tiig, . . . el Telven az Ganyenak ideie . . . tartosz-
íiak ki bocsattani [Szentimre Cs; Hr Fasc. 6. — 
aTi. földet]. 1761: At tunk Csík Tusnádon . . . egy 
santo (!) főidet pro fis tizen egy forinter (!) Gane 
el tőltiig [Hr 1 1 / 1 2 ] * ~ hányni. 1730: G(ene)-
ralis lovai ganéjok hányni két lapátért Den. 12 . . . 
égy ganéj vonoért Den. 3 [Kv; Szám. 56/XIX. 18]. 
1748: a ' Darabantokot, s ' Cséplőkőt oda j á r ta t t a 
fa vágni, ganéj hánni, lohoz látni [Marossztkirály 
A F ; Told. 56] * ~ hányni váló lapát. 1794: 
Két Gane hánni való lapát [Gyalakuta MT; TSb 
17] -X- ~ hasznáig amíg egy trágyázás haszna 
tar t . 1701: a földeket adgya Kelemen Mihály 
gané hasznáig ilyen conditioval, hogy mig gané 
haszna ki telik . . . ki ne válthossa [Remete Cs; 
LLt]. 1763: ă Specificalt főidet gane hasznáig, 
az az tizen négy esztendeig Veres Mihály békessé-
gessen bírhassa [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149] * 
~ hordani. 1731: adassék öt t szekér ganéj hordani 
[Dés; J k ] -K• ~ n a k ideje a gané hasznának idő 
szakasza.* 1760' az mü resunkköt (!)b adt tuk . . . 
Ganyie el teőltiig, . . . el Telven az Ganyenak ideie 
. . . tartosznak ki bocsattani [Szentimre Cs; Hr 
Fasc. 6. — *A gané haszna szk al. az 1763-beli 
adalék ezt 14 évben határozza meg. bTi. a föld-
beli részt] ~ hitéltéig/kiteltig a trágyázás hasz-
náig. 1692; az ganes földeket pedig ganéj ki tőltig 
bírhassa [Impérfva Cs; LLt Fasc. 159]. 1692/-
1752: az ganés földeket pedig ganéj ki tőltiig bír-
hassa [uo.; LLt] * egy ~ alá ad egy trágyázás 
hasznáig ad. 1632: Ada . . . három fel áll fóldet, 
Zálogon egy gane Ala [Szentimre Cs; Hr 2/15]. 

2. rakás ~ t rágyadomb/rakás; grămadă de ba-
ligă, băligar; Mist/Düngerhaufen. 1575: Az rakas 
ganekatis horgiak k y az vchakrol [Kv ; T a n J k 
V/3. 127a]. 

3. t rágyadomb; grămadă de baligă, băligar; 
Mist/Düngerhaufen. 1593: Anna Zeoch Georgine 
vallia. Lá t tam hogy ez Catalin leannak Nagy 
az hasa . . . , hal lot tam a' fenesiekteol* keoz hirrel 
. . . , hogy ot leot gyermeke ki t az Ganéba takar t 
volna, es az diznok zaggattak volna el [Kv; T J k 
V/ l . 352. — *A szomszédos Szászfenes lakosai-
tól]. 1597: (A tehén) ala eset volt az ganerol s megh 
zakat volt [ K v ; T J k VT/l. 7]. 7690: hoza egy 
nagy darab szal f a t ala, . . . s egy Kerek főnek 
valót el vaga az nagyobbik, veghibŏl, s Csak o t 
közel valami ganeb(a) takara az Kerek főknek 
valót [Aranyosrákos T A ; Borb. I Szŏcz János 
(29) vall.]. 
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4. (tüzelésre való) aszútrágya; băligar uscat 
(folosit ca combustibil); Dörrmist (zur Feuerung 
gebraucht). 1573: Kowach Istwan Azt vallia hogy 
. . . tavaly haytaskor talált volt az vton az Maio-
rok keozet az porban egeo ganet kyt eomaga daro-
chy hwllatot ely mykor az Mas Maioraba vynne, 
eo oltotta meg [Kv; T J k III/3. 189]. 

5. aszú ~ 'ua . ; idem.' 1794: ŏ azonn ettzakán 
tanálta . . . Irimia Csugugyánt jönni a falu fele, 
. . . kezében egy darab aszú tüzes Ganéjjel [Szász-
völgy K K ; BK Szászvölgyi ir. Dán Vonu (50) 
col. vall.]. 

6. ürülék; excrement; Exkrement. 1591: Anna 
Theremi ferenczne vallia, Égikor Georegh Jakab-
net Zolita megh Zaz Borbolia (!), es monda, nem 
tudom meggiek*, az Istenert kerlek ha mit tuc, 
tanicz megh mit czelekeggiem, mert Teglas Antal-
net igen zereti az fiam Monda Georeogh Jakabne, 
Nincz iob mint az Azzonnak az ganéjaval kenniek 
megh az legíni sariatb, es mingiarast megh vnniak 
egjmast | Sophia Azzoni, Veres Martonne vallia 
. . ., Ieoue égikor en hozzam Zaz Borbolia (!) kezde 
teollem kerdeni hul vagion Boba Catus, kerdem 
teolle miért keresne . . . , Azt monda erre nekem, 
Azt mondotta ennekem Boba Catu9 hogi ha az 
Teglas János Ganeiaual megh kennek az Teglas 
Janosne sariat, esmet az Azzoni ganeiaual az vra 
Sariat, tudna hogi mingiarast megh giwleolnek 
egimast. En valtigh kerem hogi ne czelekednek 
ollian Jstentelen dolgott. Lattam az vtan, hogi 
egi kútban keouet ham (!) vala de azt nem tudom, 
bwbai volté, vagi mi volt | Dorottia Azzoni Bakó 
Benedekne vallia . . . Ieoue hozzam Kis Orsik, 
kerdem teolle ha Jgaz volna az, hogi Boba Catus 
eotet azon kerte volna, hogi az Teglas Antalne 
ganejában vinne nekj, hogi el valazthatna az vra-
tol [Kv; TJk V/l . 125, 133-4 . - *Gyakori össze-
vonásos ejtés: mit tegyek ? h. ^ r t s d : saruját]. 
1639: En egjeb büjös bajossagat nem tudom, ennek 
az Kallai Giurkanenak, hanem mikor az szegeny 
Apamot hazza* bûueôle . . . az ganéját aszala megh 
& azt at ta megh innia az apamnak | Kallai Giurkane 
. . . halba Czenalta volt az ganeyat s ugi etette 
megh az apammal [Mv ; MvLt 291. 188a. — *Értsd : 
hozzá, azaz magához]. 1717: Nem jut eszemb(e) 
hogy Dobai Ura(m)mal Becski Ura(m) étette volna 
a maga ganéját, én velem eleget étette, azt hallot-
ta(m) hogy gonosz Lelkű embernek mondotta Nzs 
Dobai Uramat [M.köblös SzD ; RLt Pataki Sámuel 
(40) ns vall.]. 1731: ollybű és ocsmány ember volt, 
hogy az maga ganéjával bé keverte az fejét [Szent-
lélek Hsz; HSzjP prov. Helena Székelly vidua 
(50) vall.]. 

7. bélsár; fecale; Darmkot. 1644: Baba Marton 
három loval szekerrel megien vala, sebessen ez 
giermeketis latam hogi fel kapa Nemes ferenczne 
az sivalkodast is haliam, enis oda fűtek mingjart, 
s ha t megh az ganéj a is k j iüt vala gjermeknek, az 
orrán szajan bugiogot ki az ver [Mv; MvLt 291. 
414]. XVIII. sz. v.: Az olyan marhanak . . . a 
hasa menese meg áll, a ganéja meg hül, s meg 
reked . . . , az olyatén marhának szappan tsapot 
kel csinálni . . . es az marhanak sz allfelibe tenni, 

mert ez fél ora alatt meg ereszti és a ganéját meg 
inditya [UszLt X. 80]. 1806: láttam a Morhának 
a Ganéját s afélé morha bél hártyikákat [KLev.]. 

8. légypete/tojás; ou de muscă; Fliegenei. 1570: 
Katalyn Zeles gergelne, Kathalin nehay farkas 
leorinczne Erzebet Kazdak Janosne hytek zerent 
vallyak . . . lattak hogy* az Mavosnak az hwra 
megh zakadot volt, Es hogy feyerdy Balint az 
hwrat alah kezdy vonny róla hogy Beleöl legnek 
az ganéj a zok volt Benne de Elewen Nem volt, 
Azt nem Thwgiak Mykor veotte volt, de Mayd 
vegik (!) leh vonta az hwrat es Mynt egy kis feyer 
zyw olliant (!) volt Benne az legy ganeh [Kv; 
TJk III/2. 114. - AE szótól az Es-sel bezárólag 
kihúzva]. 

O Szk: ~ v á válik elrothad; a (se) putrezi; 
verfaulen. 1765: Ganévá vált semire kellő szalma 
kazal 1 [Ispánlaka AF; J H b XXVIII/49. 5]. 
1831: az 1828ik esztendőben a' Szöllök alatt lévő 
Lábban a' Ro's még fü korába ugy annyira le dőlt, 
a' fattyú Ro's fel vötte, hogy meg aratni is alig 
lehetett — sőt még aratás előtt szint ugy ganévá 
vált [Alamor AF ; TL. Sebestyén János Ud(vari) 
Reg(ius) kezével]. 

ganajdomb trágyadomb; grămadă de baligă, 
bălegar; Mist/Düngerhaufen. 1676: egy kis Domb 
puszta hely . . . most tsak Gane Domb [Csejd 
MT; Told. 8]. 1715: hallottuk azt is hogy az Bog-
dán Páskul ház hellye ott lett volna az hol a Ste-
phan Gergely fiai ganéj Dombot csinaltanak de ki 
jobbágya volt nem tudgyuk [Rücs MT; WH 3 
r. és 1 m. tanú vall.]. 1726: a kértiben, sok, tele-
vény, vagyon . . . gané Domb, televiny nagy vagyon 
az udvarán | udvara, teli, Ganéj Dombokai [Esztény 
SzD ; Told. 29]. 1750: ezen jószág mindenkor pusz-
tán minden ra j ta való épület nélkül alván, és mint 
egy Csak ganaj Domb lévén . . . egy Bóldi nevű 
Cziganya . . . házát csinált magának reaja [Borsa K; 
Mk IV. XXIV. 262]. 1767: az ország u t t y a . . . oly 
sáros, hogy egy felől nagy ganéj domb vagyon, 
. . . mely ganejbol a lév le szivárogván az alább 
lévő ország útban, igen el ebbed a hely | a ganéj 
dombat . . . ŏ Nsga hordottotta [Koronka MT; 
Told. 19/29]. 1771: most is nagy Ganéj domb 
is vagyon a kapuja előtt [Dés; DLt 321. 13]. 
1810: A’ városon szerte széjjel . . . poshadt ga-
néj dombok állanak és hoszszason sorvadva — a' 
.levegőt el btidössittik [Dés; DLt 477]. 1835: 
valami száraz szalmás Juhganét hordottak ki 
a Ganéj dombra a’ Báró Emberei [Zsibó Sz; 
WLt]. 

ganajhordó trágyahordó; pentru cărat baliga/-
gunoiul; Dungtragend/träger-. 1849: Két ŏkŏr 
szán.- . . . égy paraszt lo szán ganaj hordo [Szent-
benedek SzD; Ks 73. 55]. 

Szk: ~ cserény kb. trágyahordó lésza. 1796: 
Ganéj, és Szemét hordo cserény 5 [Déva; Ks 
76. IX. 26] * ~ saroglya. 1679: Ganaj hordo 
Saraglya nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 85]. 1681: Ezen Istálló padlasan . . . 
vagjo(n) . . . Tésla, jarmostol Nro. 3. . . . Ganaj 
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hordo Saraglya Nro 1 Mész hordo deszkás saraglya 
Nro 1 [Vh; VhU 505]. 

ganajlik 1. ganéz; a se băliga; Mist machen. 
7584: Anna Magiar Thamasne vallia, Egy tehenet 
veót vala az Vram, . . . Az vta(n) mas Nap feyni 
kezde(m), Es, chak ganeylik es vizellik vala, Mas 
Nap (is) chak viz Ieowe teólle [Kv; TJk IV/1. 
264]. 1810: a Lovak ottan ganajlottak [KLev.]. 

2. székel; a defeca; Stuhl habén, defäzieren, 
sich ausleeren. 1717: hallotta(m) hogy mondotta 
Becski Ura(m), tizet ganajlik s mind egye meg 
Dobai Ura(m), meg ugyan azt mondotta meg 
eszem meg [M.köblös SzD; RLt Bára Vonul (20) 
vall.]. 

ganajos 1. trágyával borí tot t ; acoperit de baligă/-
de gunoi; mit Dung/Mist bedeckt. 1639: az eleottis 
ot énnékem Major házam tehén és ménes paytám 
vol<t nio>stan immár másuva keolteoztetok affélé-
két, hogj az olljan ganejos hely ugj hágiam az bí-
rámnak hogi fel szántasso(n) egj darabot benne s 
vessenek valami rosz teokeot mit belé s kertelliék 
be is miuel annelkülot semmiis meg nem marad-
hatna [Homoródsztpál U ; Szád. Redej János 
Nagy Tamás szu-i vár-gondviselőhöz]. 

2. t rágyázott ; îngrăşat cu băligar/cu gunoi; 
gedüngt/mistet. 1825: a ' főid ottan porha és Ga-
néj as, tehát ki sorvadván a ' főid nagy üresség 
van és omlás [Dés; DLt 595]. 

Hn. 1795: Az alsó Gané jósba (sz). A Felső 
Ganejosba (sz) [Nyárádsztlászló MT; EHA]. 1864: 
ganajos [M.valkó K ; KHn 116]. 

3. trágyás; plin de baligă/de gunoi; mistig. 
1574: Beogler peter hity vtan azt vallia hogy mykor 
meg hallota volna hogi az kapa peter Maioraba 
egi holt Embert talaltak volna, Megien oda meg 
latny. fely hagot az zabrakasra es latta hogi otth 
fekszik volt, la t ta hogy . . . az feyen egi Nagy 
Lyk volt Talalt vgian otthan egi Merekle fatis 
kinek az hegy ganeios es alab veres volt [Kv; 
TJk III/3. 378]. 

O Hn. 1734: Az ganéjos kútnál [Vajdasztiván 
MT; EHA]. 

A hn keletkezésekor a szemlélet a kút környékének v. magá-
nak a kút vizének mocskos, szennyezett voltából, esetleg a köze-
lében lévő trágyadomb figyelembevételéből indulhatott ki. 

ganajvonó trágyahúzó/vonó horog; un fel de 
cîrlig pentru tras baliga/gunoiul; Misthaken. 
1632: eg' gane uono uala az kezebe az Saas* gier-
meknek [Mv; MvLt 290. 93a. — aOlv.: szász]. 
1679: Ganaj vono nro 1. Fa villa nro 2 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 87]. 1730: G(e-
ne)ralis lovai ganéjok hányni két lapátért Den. 
12 . . . égj ganéj vonoért Den, 3 [Kv; Szám. 
56/XIX. 18]. 

ganár 1. gúnár 

gáncs 1. h iba ; cusur, defect; Fehler. 1761: 
a mely Kormány fák voltanak a Tutajokon mind 
maga usussára Fordította, e felet mikor a tutaj-

fakot . . . a szekelyeg a vizén MVásárlielyig Le 
szállították ő kegyelme mindenikben gantsot ta-
talt, hogy ki hoszszu ki vastag ki vékony volt. és 
e szerent mindenikből ket ket forintot el is huzot 
[Harangláb MT; Ks LII. 20]. 

2. ürügy, pretext ; Vorwand. 1758: a szegény 
Benyiczkiként: „Könnyű mást inteni, vétkéről 
feddeni s keresni hozzá gáncsot. De magát ismerni 
nehéz, vétket tudni, s a többi" [RettE 77]. 1759: 
Bánffi Dienes sokaknak gyűlölségébe esvén", ad-
dig kerestek hozzá egy s más gáncsokat, míg-
életét elfogyatták Bethlenbe^* [i.h. 92. — *Rá-
tartisága miatt. bApafi Mihály fejét vétette]. 

gáncsoskodik akadékoskodik; a face greutăţi/ 
dificultăţi; nörgeln, kritteln. 1795: mi kerestük 
azon N Loznaia Atyafiaknak, mostani successoro-
kat — , kiknek kezekre szállat a’ néhai szüle 
Atyánk Pokol Marton Mosiaja és . . . ki adását 
kértük, de a ' Nem succedalván, . . . Törvényes 
Admonitioval is kérettük, de arra is gántsoskod-
ván, Törvénybe hívtuk [Kápolna SzD; ÁLt Com. 
Szolnok Interior 2/1795. — aNagylóznán (SzD) 
lakó]. 

A címszót PP jóval előbb Gántsoskodni: In omni re argutias 
invenire formában, PPB és PPE más latin értelmezés mellett 
némettel is megtoldva (ez utóbbi a 'Fehler aufsuchen' jel-sel) 
szótározza. 

gané 1. ganaj 

ganéhányás trágyahányás ; scoaterea gunoiului; 
Misthäufein/werfen. 1851: közönséges ló-istálo . . . 
Van egy gané hányásra alkalmazott kis ajtócska 
[Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

ganéhányó t rágyahányó; pentru scos gunoiul; 
zum Mistwerfen (dienend). Szk: ~ ajtó. 1851: 
találtatik . . . Bika istáló . . . Van a két bütüjében 
két jászol vesszőből fonva, egy gané hányó kis 
ajtó . . . maga az istáló rosz tapaszu [Erdősztgyörgy 
MT ; TSb 34] * ~ hely. 1851: Az Istáló . . . a gané 
hányó helyen lévő a j tó jó fenyő deszka [Erdő-
sztgyörgy MT; TSb 34] ~ lapát. 1688: Egy 
ganéj hanyo jo lapát [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 6]. 
1730: G(ene)ral(i)s szállására ganéj hányó lapátért 
villáért Den. 12 [Kv; Szám. 56/XIX. 9].. 1756: 
Salve veniá Ganéj hányó Lapát 1 [Branyicska 
H ; J H b XXV/35]. 1765: Vj Gane hányó Lapat 
2 [Ispánlaka A F ; J H b XXVIII/49. 71. 1779: 
Ket gané hanyo Lapátért adtam dr. 12 [Rücs 
MT; Ks 21. XV. 23]. 1787: Két ganéj hányó La-
pát avatag Dr. 4 [Mv; MvLev. Nagy György lelt. 
7]. 1814: Egy Szoro és egy Ganéj-hányo Lapát 
[Buza SzD; LLt]. 1832: Negyven két ganéj 
hányó lapátok [Sáromberke MT; TSb 26] * 
~ villa. 1730: G(ene)ral(i)s szállására ganéj hányó 
lapátért villáért Den. 12 [Kv; Szám. 56/XIX. 
9]. 

ganéhordás trágyahordás; căratul băligarului/ 
gunoiului; Dung(aus)bringung. 1791: Ganve hor-
dás 3/30 [Cserei Heléna jk 4a]. 
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ganéhordásbéli trágyahordásbeli; in legătură 
cu căratul băligarului; von Dung(aus)bringung. 
1850: Muntyán Szimion feles restans usorával 
maradott ados, nevezetesen gané hordásbéli tar-
tozását tudtomra soha sem tette meg nem lévén 
semmi marhája [Hodor lev.]. 

gané] 1. ganaj 

ganéjkert ' ?' 1845: Az Udvar körül van 8 Tábla 
fedeletlen Deszka kert Sasfák között, s többi 
rothado félbe lévő ganéj kert, az utza ajtó, ajtó 
felek, Dészka kapu avatég [Borsa K ; Bet. 1]. 

ganéj lé trágyáié; zeamä de baligä; Jauche. 
1816: Ganéj és más Csúf lé s viz szokott ki follyni 
az uttzára [Dés; DLt 368]. 

ganéjoz trágyáz; a gunoi (a ingrăşa cu gunoi/cu 
bălegar); diingen, misten. 1590: Cybreffaluan Vduar-
helzekbe(n) . . . , Az eòreòksegen chwrtis czynaltam, 
kerteket c'zynaltam, feòldeket g'aneóztam (l), 
szántásunk vetesunk egy volt, ez mostani tauazigh 
[UszTJ. 167611681: Hunyad Varanak felét . . . 
apprehendaltuk volna, minden hozza való szőlők 
puszta alapattal . . . tanaltatvan. Kérges* nevű 
Falubeli Jobbágyink arra kötöttek magokat, hogy 
azon Szőlőnek minden munkáját jol megh adgyak 
valamint illik, . . . kapallyak, gyomlallyak, hom-
líttyak, ganejozzak [Vh; VhU 3 4 2 - 3 . - *H]. 
1687: ősz Búzából . . . ez a föld gyakran meg csal 
akármint gaueazzuk (!) [Máramarossziget; Törzs]. 
1764: A Fiam s Jakab Mihálly ganéjozván az Ud-
varba töllök halottam hogy a nevezett Jnas Páll 
Joseffni egy Sákba búzát vit volna [Bögöz U ; 
IB. Csáki Jáno3 (52) jb vall.]. 1765: vagyon . . . 
edgy föld . . . én ganelyoztam [O.gyerőmonostor 
K ; SLt LII. 2 Dreve Tóma (40) jb vall.]. 1772: 
mennyire való őrőkős, és zálogos Majorság Szántó 
Földek, . . . mennyire termékeny vagy terméket-
len, melyik kövér, vagy sovány, mellyik terem jo 
Gabonát trágyázás nélkül, és mellyik ollyon, 
amellyet otton trágyázni vagy ganéjozni kell ? 
[Szászfenes K ; BKt Mikes conscr. vk]. 1773: 
Ėzen Tekerő pataki* Határ . . . ha tsak jól meg 
nem ganéjózzuk földeinket nem igen gabona ter-
mő [LLt. - *Cs]. 1789: a szőllőt . . . jol mivelte 
ganejoszta [Nyárádkarácsonyfva MT; Told. 76]. 
— L. még ganéz al. is. 

# 

ganéjoz á j trágyázás ; gunoit (îngrăşarea pămîn-
tului) ; Düngung. 1687: a Szigeti határon Terem 
. . . sok ganeazásink (!) után Ő3z Búzánk [Mára-
marossziget; Törzs]. 1717: Veteményes kert . . . 
köves a bőven való ganéjozást minden esztendő-
ben) meg kivánnya [Nagyrápolt H ; JHb XXI/4]. 
1761: Az Egész határ gyakorta meg kivánnya 
ã GinéjozáU, ugy hogy ha az földek nem trágyáz-
tat tatnának, a' búzát meg sem termenék [A.ge-
zés N K ; J H b K LXVIII/1. 463]. 1797: Ezen Láb 
fekszik egy kísség oldalos hellyen egész verőfény-
ben, igen jo, é3 bőv ( !) gabona termő főid, ugy 

hogy minden ganejozás nélkűl-is alkalmas jo ga-
bonát terem [Ajtón K ; CU IX/2. 28a]. 

Szk: ~t megtesz trágyáz. 1785: Az Szántó földek-
nek egy része Hegyeken lévén, . . . az Ganéjazást-
is nagy költséggel kelletik az ollyan földekre mep 
tennünk [Torockó; TLev. 6/1. 12 Transm.]. • 
L. még ganêzâs al. is. 

ganéjozó I. mn trágyahordó; pentru cărat baliga/-
gunoiul; Mist tragend, zum Misttragen dienend. 
Szk: ~ lajtorja ? trágyahordó saroglya. 1767: 
hágdoso és ganéjozo rajtorják [HSzj ganéjozó-
-lajtorja al.]. 

I I . fn ganézás, ganéhordás; căratul băligarului/-
gunoiului; Mist(aus)bringung. 1751: egjkor az 
ganejozoban is sok villát rontott el az ökrökön 
[Csehétfva; P£]. — L. még ganézó al. is. 

ganéjozott t rágyázott ; gunoit (ingrăşat cu ba-
ligä/cu gunoi); gedüngt/mistet. 1788: Ganéjozott 
és háromszor szántott föld [Nagyercse MT; Told. 
38/13]. 

gané józta t 1. ganéztat; a puné să gunoiască ; 
düngen/misten lassen. 7623; Az feoldek igen ell 
Souaniottak, Azért Rendelyen es zakazon vagy 
keth hetet Arrays az Zegenysegh hetib(en) es 
keth heten az Eot t zãz Embernek valamy barma 
lezen hagtassa rea es ganeoztasson (!) velek [Szu/ 
Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

2. megtrágyáztat (szántóföldre trágyát hordat); 
a dispune să fie gunoit (ingrăşat cu baligä); be-
düngen lassen. 1732: A Pagany avassara hago-
b(an) levő őt darab földet a bokor fel nŏven meg 
liaszontalanitotta . . . Nagj remensegben leven 
a visita(ti)o hogj az Eccla per industriam ki irtat-
tya s ganejoztattya [Zalán Hsz; SVJk]. 

ganéjoz tatás trágyáztatás; gunoire (îngrăşarea 
pămîntului cu baligä) ; Bedüngen. 1683: Egy nehany 
esztendőktől fogva, azon szőlőnek Ganejoztatásat 
és homlitatását nem ismérhettűk, az homlitas-
(na)k p(e)digl(en) elégh hellye lőtt volna, s lenne is, 
olly ritkás leven sok hellyeken hogy Lovatis megh 
fordíthatni benne [Radnót K K ; UtI]. 7697: Ru-
usoro(n) lakó Bayka, Bukur, es Toma Koruja 
(!)* al(ia)s Simon Relictaja . . . kérének őtt darab 
szántó földért Zálogban Nemzetes Al-Veniczeji 
Koruja Sándor ur(am)tul ö kglmetűl Tizen öt 
magjari forintokat . . . ollyan formaban, hogy 
. . . azo(n) őtt darab szántó földeket őtszőr ve-
tethesse bé; megh ganeoztattvá(n) (!) penigh, 
ganeoztattás utánis őtszőr vetethesse bé ŏ kglme 
akár minemű gabonával [Fog.; Szád. — *Ez Kor-
nja h. ?]. 

ganéjszer a trágyázás hasznának ideje/idősza-
kasza ; perioada de eficienţă a gunoiului; Düngungs-
zeit/periode. 1631: Hogj ha penigh valamellik 
feoldet megh Ganeznak, walameddigh az Gane 
szer, udgj mint tizen negj eztendeó el nem telik, 
Addigh meg ne walthassa Santa Peter, s Succe-
sori. Hanem el teluen az megh írt tizen negj ez-
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tendeò, es az uta(n) az megh irt. 25 Eot (így I) 
forintot kez penzul igaz io monetaûűl (I) le teuen 
Apor Lazar wra(m)nak wdgj Succesorinak, Santa 
Peter wdgj Succesori, Tartozzék Apor Lazar wram-
is, es eo kegi(elme)nek Succesori per es patûar 
nelkűl kezekbeöl az megh irt feoldeket ki boczia-
tani [Cssz; IB]. 1772: Az alsó határban egj darab 
szántó főidet egj ganéj szerig* [Szárazpatak Hsz; 
Hr Fasc. 2. — *Ti. adott zálogba]. 

gané-klhordás trágyakihordás; căratnl b&liga-
rului/gunoiului; Mistausbringung. 1570: Az zan-
tas es zeole (l) mywre való Zemelyeknek Ren-
deleset zolgalatthyokat, Es fyzeteseket eo k. Byro 
vramrah hattak, Azon keppen az ganeh ky hor-
dasnak Rendeleseth [Kv; Tan Jk V/3. 7a]. 1575: 
Értik eo K. az Kapura való Drabantok feleolis 
Byro vramnak bezedet, . . . Az ganeh ky hordas-
rais legen gongiok Neh hanniak az vtban [Kv; 
i.h. 125b]. 1729: Dadai Joseph Atyánkfia eö 
kglme Sullyos Quartely Viselését Consideralvan 
Házánál feles ganajat hagjván az quártélyos arra 
való nézve egy napra jo keszülettel oldala be fonva 
nyolcz ~ 8 szekeret adgyon Hadnagj Atyankfia 
eõ kglme ganéj ki hordásra két két emberrel, 
kosárral s kapával [Dés; Jk 387b]. 

gánél ganéz; a se b&liga; Mist machen. 1771: 
Tudgjaë a Tanú . . . hogj . . . azon el dőglőt Bivalón 
mind betegségiben mind meg Nyuzásakor, mitsoda 
jelek láttattak, hogy azokkal a ' verés által lett 
el károsodását lehetne Ítélni, Nevezetesen hogj 
vért vizellett, es s(it) resp(ectu) midőn ganéllott 
mint az háj ollyan ment-é el tőlle? [Msz; Bet. 
7 vk] | a' Lépe ta j jan mint egj fél ŏklŏmni Csomo 
s dagadása volt a’ Bial(na)k . . . vért hudgyott 
és mintegj meg alvadott hajjat ollyant ganéllott 
. . . bizonyoson az ütesek és erőss Verések miatt 
kellett azt az Nyavallyát szenvedni s a' miatt 
kellett meg is dögleni [Márkod MT; i.h. Mich. 
Tőkés (60) vall.]. 

ganés 1. trágyázott; gunoit, îngrăşat cu gunoi/cu 
baligă; gedüngt/mistet. 1692: az ganes földeket 
pedig ganéj ki tőltig bírhassa [Impérfva Cs; 
LLt Fasc. 159]. 1701: Szeljes Parlag hagojabali 
Ganes főid [Tarcsafva U ; EHA]. 

Hn. 1718: Az ganés föld [Nyárádsztlászló MT; 
EHA]. 1745: Az Ganés Földben (sz) [Nyárádszt-
lászló MT; EHA]. 1749: Ganés földek nevezetű 
hellyben (sz) [uo.; EHA]. 1775: a Ganésb(an) 
a Rövidek Lábján (sz) [Marossztkirály AF ; EHA]. 
1823: a Ganésba (sz) [uo.; EHA]. 1864: Ganés 
[Györgyfva K ; EHA]. 

2. trágyás; cu baligă/gunoi; mistig. 1582: Sem-
líeswtheo Isthwan . . . vallia, Borbély Tamas eo 
velle vitetet es hordatot ki eg Nag Rakas ganes 
feŏldet, kiteol eo Neky Zegeodsegh zerent Zaz 
huzon eot pénzt Adoth [Kv; TJk IV/1. 57]. 
1630: egi kis ganes sasat vetet rea* [Mv; MvLt 
290. 192a. - *Ti. a gyermek holttestére]. 

Szk: ~ víz. 1604: nagi sokan Jöuenek be hogy 
az palantban wŏgienek, . . . Zaz zalat mingiarast 

el wltetet benne, az tőbinek ganes wizet czinala-
nak az pinczebe tewek, wgian meg Jsmertek hogy 
lopot palant mert meg mosta az töuet gwkeret, 
az tarizniat õzwe kötötte, mint egy Jzakot wgi 
meg rakta hogy alig wohattak (!) ki benne Zalan-
kent, ketzer tudom hogi hozot oda palantot [UszT 
20/320]. 

O Hn. 1726: az Ganés kútra járó föld (sz) 
[Vajdasztiván MT; EHA]. 1727: Az Ganés kutan 
belől [uo.; EHA]. — L. még ganajos 3. al. 

ganéßan trágyázottan, (meg)trágyázva; gunoit, 
îngrăşat cu gunoi; gedüngt/mistet. 1813: (A föld) 
ganéson ment volt által* [Kilyén Hsz; MvRK. 
— *Ti. az árendátor kezébe]. 

ganétartó t rágyatartó; pentru adunatnl băli-
garului/gunoiului; zum Dünger/Misth altén die-
nend. 1824: Az Istáló előtt egy 4 oldalú gané-taftó 
12 darab deszka 's 5 oszlop [Kv; Bet. 2]. 

ganétõltõ trágyatöltő; pentru încărcat cu ba-
ligă/cu gunoi; zum Mistschütten dienend. Szk: 
~ kosár. 1649: veőttem egi gane te Ölte ŏ kosait 
f. - D. 6 [Kv; Szám. 26/IV. 528]. 

gnnévall aszútrágyával való, aszútrágyás; cu 
baligă/gunoi uscat; mit Dörtmist. 1860: (Ttfzi-
fában) mezőségi része* szükséget szenved . . . 
Sokat segit rajtok a törökbuza csusza, bogáncs 
s más kóré gyűjtése, a szalma, tós helyeken a nád, 
de ezek sem pótolják ki a fahiányt, ugy a gané-
vali tüzelés sem, melyet ma csak a rondák hasz-
nálnak, az okosabbak trágyázásra fordítván [Ben-
kő, Mszlsm. 14. — •Msz-nek]. 

ganéz trágyáz; a gunoi (a îngrăşa cu gunoi/cu 
baligă) ; düngen, misten. 1591 k.: Ez az föld Edes 
apame sypos antalle ualla ky lakot farcadban 
wduarhely szekben, Ezt az földet byrtam s ganez-
tamys my(n)t Jdes attyamtol marattat [UszT]. 
1789: Imreh Sára Asszonynak amely szőllöji Nyil 
húzás által keze alá* mentenek azon részeket 
homlitotta é, Süjesztette é, szoporitotta é ganész-
taé Karóval bé alította é ? | a szőllőt . . . jol mi-
velte ganéjoszta | a szőllőt . . . mivelte genészta, 
süllyesztette, homlitatta [Karácscníva MT ; Told. 
76. - *Ez beállít 4. al. sajtóhibával]. 1803: Ezen 
pásztoroknak a nyájjal magok hasznokra szemé-
lyes ember helyin semmi szín alatt ganézni sza-
bad nem lészen falu engedelmin kívül, 3 msgyar 
forint büntetés alatt [M.hermány U ; SzékFt 
193]. — L. még ganéjoz al. is. 

ganézás trágyázás; gunoire (îngrăşare cu gunoi 
cu îngrăşãminte); Düngung, Mistung. 1621: az 
mely feoldet Chyeke faluá* eleót fuasbr.n bodo 
Myhalj be vetet . . . Tudom azt hogy az falu Ada 
Bodo myhalynak az Ganezasarol Veres Andras-
net megh Elegytte Bodo myhaly [BLt 3 Lukacz 
Peter chyeke faluy veres Drabant (50) vall. — 
•Csekefva Cs]. 1767: a mig a Ganézas hasznát ki 
nem vészi [Köpec Hsz; Köpeci lev.]. 1821: 
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minthogy . . . szántás, ganézás az embereken még 
há t ra lévén, ennélfogva kéré all tízes Bíró famíliát, 
hogy engedjen egy kevés üdőt az utcán kívül 
szántóföldgyökön kijárni szekerrel, ekével [Jenő* 
fva Cs; SzékFt 149], — L. még genéjozds al. is: 

ganézhat (meg) t rágyázhat ; a putea gunoi (a 
putea îngrăşa cu gunoi); bedüngen können. 1810: 
által adák két jármás bivalnak Esztendeig vaîo 
használását, hogy azokkal a majorság földeket 
ganézhassa [Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 448]. 

ganćzó i . t rágyahordó; folosit la căratul bă-
ligarulúi; zum Misttragen dienend. Szk: ~ deszka. 
1773: Ganezo deszka 2 [Medesér U ; EMLt]. 
1780.Ĕ jo deszka kértéit egj néhány renden, kik 
hordottak el, s ganezo deszkát ki tsinált belőlle, 
más renden pedig Kamará t ki padlott belőlle? 
[Tarcsafva U ã

t Pf vk] | Tóth Győrgj ganézo desz-
kát tsinált, a Pálffi Ferencz Ur bűk deszkáiból 
[uo.; Pf] * ~ szán. 1827: Vágynák még három 
derék tferes, erdőlő és ganézo jo erős keszűletű 
Szánok [Koronka MT; Told. 34]. 

A7. elsfi szk esetében a (trágyahordáskor használt) 'szekér-
oidaldeszka' jel-re gondolhatni. 

2. trágyahordásra való; care serveşte la cărat 
baligă/gunoi; zum Misttragen geeignet/dienend. 
Szk: ~ lajtorja ? trágyahordásra való saroglya. 
1839: Egy egész vágás szekér fatalpu, ökör rúddal 
. . . és ganyézo Lajtorjával [HSzj egész-vágás-
szekér al.]. Vö. a ganéjozó címszóval. 

3. trágyahordásra alkalmas; bun pentru cărat 
gunoiul ; zum Misttragen geeignet. 1757: szőlőre 
járó Ganézó ú t tya nem lévén [Vaja MT; VH]. 
— Vö. a ganéj ozó címszóval. 

ganéztat trágyáz t a t ; a puné să se gunoiască; 
düngen/misten lassen. 7602; az hozzuba Tavali 
telbe ganeztata Nemes Elek [HSzj ganéz al.]. 
1675/1688 u.: Az földeket annak ideje korán ga-
neztasd, mer t i t t az főid igen meg kivannya az 
ganet [Borb. I Petki János ut . csíkcsicsai jb-bírájá-
hoz]. 1711: Eg j ŭdŏb(en) Lázár Ferencz ur(am) ga-
neszta tot t vala, akkor énis o t t voltam, tudom hogy 
azon dolgosok számára ü t te te t t vala meg eŏ 
kglms Egy Szép Tehenet [Szárhegy Cs; WLt 
Steph. Gáspár (43) pp vall.]. 1712: az földek so-
vanyok nincsen min ganeztatnom s az jobagyok-
nak sincsen semi marhajok [Ksz; BCs]. 1748: a 
jövő héten ha I(ste)n segítene s.v. ganyéztatni 
akarok vala (így!) mivel most esztendeje a marha 
dőg mián nem lehete [Somlyó Cs; Ap. 5 Bőjte 
Lőrinc Apor Péterhez]. 

gang 1. tornác; pridvor; Flur(gang). 1797: A 
Gáng a la t t egy régi el romladozott szuszék ſSzu; 
UszLt X I I . 87]. 1821: A Kapun bé járó Gáñgnak 
bol tozat tya meg vagyon hasadva [Koronka MT; 
Told. kúria-leír.]. 1825: A Fűst ház Gángjában 
Tábori ágy [Szentdemeter U ; i.h. 41]. 1830: Ezen 
kia Szobábol . . . a j tó nyillik ki a gangra, melynek 

oldal, és fenék dészkái kopottak és viseltesek, de 
hijánosság nélkül valók [Kv ; Somb. I I ] . 1839: 
Csináltattam egy Gangot vagyis Tornátzot a Há-
zam eleibe [HSzj gang al.]. 1841: A’ 4ik Szoba 
3 ajtói festettek, mindenik zárral kulcsai a ' Gáng-
ra nyílon kivûl szimpla téli a j tó [Nsz; Told. 18 
gr. Toldalagi Zsigmond inv.]. 1858: Az u t tzára 
néző egész nagy épület . . . kivűl és belől a ' gang-
ban ugy mint szobákban . . . ép, jó állapotban van 
| ezen szobábol a ' gangra nyilolag van . . . bori-
to t t u j j záru a j tó | ezen kis gang alsó padozat ja 
avaték [Mv; TSb 39]. 

2. kb. (fedett) fe l járó; scară (acoperită); (be-
deckter) Aufgang. 1823: lá t tam szolgálo Rá tz 
Máriskoval a gángon fel menni [Dés; DLt] . 1825: 
a fel járó gradits' gangját s tornátz fedele romlá-
sátis igazittassa tńeg [Dés; DLt] . 

3. kb. (piûce)lejáró, (pince)torok, rég, nép gá-
do r ; gîrlici; Kellerhals. 1869: Az ócska fogadó 
ház . . . A’ jó a j tós és záros pinczébe vezet égy 
ócska zsendely fedelű lépcső nélküli Gang [Som-
kerék SzD; K s 73. 55]. 

4. (kb.) á t j á ró folyosó; culoar/coridor de tre-
cere; Durchgang. 1850: a ' konyhából a’ háló házba 
járó gang a j tó j á ra mentem [Dés; DLt 1221J 

gangablak folyosóablak; fereastră de culoar; 
Gangfenster. 1823: hanem ha az oskola felöl 
lévő gáng ablakon ki nem szökött [Dés; DLt] . 

gangos fűrészmalom vmelyik részének neve ; 
una dintre părţile jo agárul u i ; Teil der Sägemühle. 
1813: Vagyon egy Gangos, egy Csap, három nagy 
karika, a rétzés Vas, Pofa Vasak sžoritto karikával 
együtt. Párnába való két fogontyu bele járó ho-
rogal együtt [Hszj gangos al.]. 1840: A ' Fürész 
tanál ta to t t h i tván Sendely fedéllel, J o ajjal egy 
jo Fürészszelv egy vásot t Eszteke, egy vasas jo 
fogas kerék, öt kaptsok, a ' kereken jo vas karikák-
kal, a ' gangos h a j t ó végibe egy nagy horgas vas 
egy Fürész reszelő és egy fogát el ha j tó vas [i.h. 
fűrész al.]. 

A közelebbről meg nem határozott jel-re nézve 1. i. h. gangos 
al. - I. h. az adalékok sora 1706-tal kezdődik. 

gantárfa ászokfa ; lemn pentru podvale; Kan-
terholz. 1652: Az Pincze nagy magas, sima bolta-
su, hosszára három rend keresztül viszont egyik 
végibe(n) egy rend, gantar fak benne | (A pince) 
padlasa s gerendai cserfából valók jok, egy rend 
gantarfa benne, ablak egy r a j t a | Ezen Pincze 
boltos, vakolt, meszelt . . . Kőrűl gantár fakra 
csinált deszka állason munitiokhoz való, algyu, 
Taraczk, és szakálloshoz való, puska poris 11 . . . 
Az Pincze elót vagyon gantar fanak való ké t 
fenyő fa | Vagyon ezen Pinczében három kad 
hasábos soos kaposzta . . . három rend gantárfa 
[Görgény M T ; Törzs]. 

gányafa ' ?' 1754: az mező szélj meg gŏdrőz-
te te t egj kis v a d alma fa mellet, feljeb ŏszve 
tekerve gánja f a t va r jú tövis fával, . . . johor fá-
val, kú t j a fával [Mezőmadaras MT; Berz. 18]. 
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ganyás 1. gálnás 

garaboncáskodik 1. garboncáskodik. 

garabont 1. darabont 

garad (rosta) kéreg/keret; văcălie (de ciur); 
Sieb/Schwingrahmen. 7807: Vas Rosta Garadjával 
együtt [Körtvélyfája MT; LLt]. 1832: Két forgo 
drót rosta, az egyik . . . Garad nélkül való és hasz-
nálhatatlan [Sáromberke MT; TSb 26]. 

garádics 1. grádics 

garados 1. garatos 

garancs rög, göröngy; bulgăre; Scholle, Klum-
pen. Hn. 1757: A Garantsb(an) (sz) [Taplóca Cs; 
EHA]. 

Alkalmasint a doroncs 'göröngy* alakváltozata. 

garas 1. groş; Groschen. 1570: az procurator 
. . . Tyz forint alat való perben egy Beh allasson 
chyak egy garast vehessen [Kv; TanJk V/3. 
8b]. 1583: Nüwan vagion . . . az keosseg panazòl-
kodasabol hog . . . mikor eó nekíek zekerezosert 
vag egieb zolgalatert az safar vraim meg fizetnek 
Garassal fizetnek [Kv; i.h. 274b]. 1596: Volt hit-
wan Garas . . . f 1 d 89 feyer pénz volt hitwa(n) 
f 1 d 10 [Kv; RDL I . 65]. 1628: garasokot . . . 
fel zamlaltatua(n) be peczjetlette volt [Bodola 
Hsz; BLt]. 1638: az garast Istók az maga erszi-
nieben tette [Mv; MvLt 291. 147b]. 1640: mikoron 
amaz le teot garas jár vala . . . akkor az varmegie-
nek edgik szolga biraia valek [Ks 42. C. 27 Joan-
nes Pap de Zilàgyzeg]. 1674: Egy Tarisznyab(an): 
. . . Garas es potura, floreni két szaz ötven hat 
[Szászvárosi ref. l t Halics Mihály lelt.]. 1765: 
Regius Perceptor Uram . . . a nagy pénzt minden-
kor rendben ki rakta az asztalra, de a garast és 
annál apróbb pénzt mind az két kezivel vetette 
[Ompolyica A F ; Eszt-Mk Vall. 20]. 1781: a trá-
gyáért Köntés Ferenc fizessen Barabás Mihálynak 
30 garasokot, megítéltetett [Árkos Hsz; SzékFt 
163]. 1785: Kis-Szŏlŏsi Bor vizmérésen oct. 16 
. . . Kortsomáros garassa dr. 90 [Kóród K K ; Ks 
21. XV. 19]. 1798: most Kolosvárat Jártamba az 
ot t való Serfözövel beszéltettem hogy ha Árpát 
venne; igért ött ö t t Garost vékájáért [Mezőbodon 
TA; IB]. 1809: Ugyan alissa az inctus, hogy egy 
forintal adós maradott volt és 2 garassal az áldomás-
ra, s azért tet te az inctus a kézit reá, amíg megadja 
[Szárhegy Cs; SzékFt 285]. 1843: egy Enyedfelől 
Torda felé Menő Posta . . . Legénytől elvettűnk 
két garast és egy atzélott [Bágyon TA; KLev. 
Kis János (23) vall.]. 1847: Teljesítvén a pásztorok, 
tartozó (így I) minden gazda két ökörről egy véka 
őszgabonát, egy véka haricskát, egy kenyeret és 
3-om garos<t> fizetni, fele részit Szent János-
napig, felit azután [Zalán Hsz; SzékFt 203]. 

Szks ~ érő. 1800: El küldöttük Filep Mihályt, 
Vásár Helyre az Procuratorokhoz, . . . fizettünk 

nékie, ezen Utyára nyoltz márjást, és égy garas 
érö pályinkát [Torockó; TLev. 5] ~t vesz. 
1810: a látómesterek szorgalmasan járjanak és 
a legényeket hibás munkájokért büntessék; a 
fazakan és korsókon lévő jukakért 1 garast vegye-
nek [Dés; DFaz. 35] * Báthori Gábor ~a. 1629: 
Bathorj Gábor garassa Egi nehanj barna penzel 
teszen t t f. 3 d 50 [Kv; RDL I. 146] * császár 
~ a a. (osztrák) császári váltópénznem. 1662: 9 
Imperiális tallér f 18 Körmöczi pénz f 3 d 16 Csá-
szár garassa f 10 d 26 [Kv; KvRLt X. A. 25ii]. 
— b. kb. török szultánnak fizetendő adó fedezé-
sére a polgárokra kivetett városi járulék. 1670: 
az d(omi)nus A. az Nemes Tanacz intercessiojára 
az Császár garassának kévánságát remittállya 
tarcza az deliberatuinhoz magát az d(omi)nus A 
[Kv; TanJk II/1. 717] * hárompénzes ~ három-
dénáros garas. 1628: Három penzes garas Bathori 
Gabore, lengiel garassal t t f. 32 d 30. Vy garas 
mostani eot penzes iutot tizen Egy forint . . . 
Degradalt garas Eöregh es aprob fele 1 p(er) d 5 
tudua(n) t t f. 64 [Kv; RDL I. 137]. 1628/1635: 
Tizenkettodik Sakba(n) őt es harcm penzes garos 
kjlenczuen niolcz forint. Tizen harmadik Sakban 
három penzes io garas ket t zaz kjlenczűen volt 
[Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.]. 1655: 
N : 139. 12. pénzes Garas. Vagyon barna három 
pénzes garas . . . f 8. d. 65 . . . Vagycn regi 5 pen-
zes Garas N. 11 [Kv; RDL I. 29] * hilencpénzes 
~. 1585: Zabo Gergely, . . . Adot A' gyermeknek 
eg kilencz penzes Garast [Kv ; T J k IV/1. 487] 
lengyel ~. 1629: kett szaz forint lengiel Garas 
három penzés (!) [PLPr 1612-1615 15B] lovas 

1628/1635: regj apró es louas garasokot megh 
nem zamlaltak [Bcdola Hsz ; BLt 5 Béldi Kelemen 
inv.] * opoliai ~ a. 1629: az pénzt . . . nem veotte 
el, azt p(rae)tendalua(n) hogy Opoliaj Garas va-
gyon keozte [Kv; T J k VII . 3. 188. - aÉrtelme-
zésére nézve 1. alább ötpénzes garas al. az 1653-
beli kijegyzést] * ötpénzes ~. 1627: Jo potura, 
es io Eöt penzes garas J u t ó t t t f 152 d. 80 [Kv; 
RDL I. 132]. 1632: Alsó Porumbaki* Udvar ház 
. . . Uduarbiro hazaban xnenuen Vagion . . . Eőt 
penzes garas apro penzel elegy f. 388 [UC 14/38. 
178-9 . - *F]. 1653: (Opuliából és Ratiboriából) 
hoztak vala sok veszedelmes polturát, de az is 
mint az ötpénzes garas letétetett vala [ETA I, 
142 NSz]. 1739: ezen penz(e)k voltak zlótok, 
három sustakosok, sustákosok, öt penzes garasok, 
két poltrások, és póltrások [Kv; TJk XV/12. 
100] * ötpénzes pontos ~. 1635: Eot penzes pontos 
garas f. 1800 Mégis eotpenzes garas f. 400 [Kv; 
RDL I. 106] tanitó ~ pásztorjárandóság. 1846: 
Mi előtt Vetsei Móses a’ Gujába haj tot ta tehenét 
— meg kínált a’ tanit to garassal, de én el nem 
fogadtam [Dés; DLt 1136] * tizenhét pénzes 
1627: Ket Eőregh velenczej penz. Hat regy tizen-
ket penzes garas. Danczkaj Garas Jutot t Nro: 
6. Égik Er d. 33 t t f. 1 d. 98 [Kv; RDL 1. 132]. 
1629: Ket Eöregh pogan penz. Egy tizenket pinzes 
garas . . . Egy Aranj, Egi tallér [Kv; i.h.] 1637/ 
1639: tizenkett Penzes barna Garasck no : 16 f 
1 d. 92. [Kv; i.h. 111]. 
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E pénznem történetére, értékére és fajtáira I. Herepei, Adat-
tár III, 579, 5 8 2 - 3 ; Huszár 106-11 . 

2. vhány ~ on vhány garasért; pentru . . . 
groş(i); zu/für . . . Groschen. 1725: adott el a 
Molnár egy veka Tŏrŏkbuzat ket garason [Lezs-
nek H ; Szer.]. 1774: Azon Dézma Szalmát min-
denkor pénzűi administráltam kalangyáját egy 
Garasan adván [Szamosfva K ; KS. Conscr. 202 
Th. Finta (66) jb, prov. vall.]. 1786: az ollyan bor, 
a másoké 6. garasonis jár, de az envim bár tsak 5. 
garasan vagy két petákon menne el, mert a Kor-
tsomáros mind azon lamental hogy 4. garasnál 
fellyebb el nem menyen [Bolya N K ; IB. gr. Toldi 
Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 1791: a 
vajdák árulhatnának legalább 20 husz veder bort 
tsak hogy fejjebb öt poltránál ott nem lehet árulni 
mert a más uraságok ugy áruitatyák én ugyan 
Inon és Ködön* három garasan áruitatom [Szilágy-
caeh ; IB. - *Inó és Kőd Sz]. 1794: a ' Tőrők búza 
15 garason el ment a' buza 4 márjáson is [Hosszú-
falu Sz t ; TKhf Jakab Gábor gr. Teleki Imréhez). 
1796: (A) Szŏllŏben termő Bornak az árrát közép-
szerű időt fel véve vedrit 12. Garasan el lehet adni 
[Cege SzD; WassLt Conscr. 451]. 1805: Vékon 
gyoltsot 29 singet 12 garasan [Hosszútelke AF; 
Kath.] . 1822/1823: Vett négy Szál Tutajgerendát 
36 garasakan [Mezőmadaras MT; MvREmLt]. 
7840: eladtam . . . 12 garasan [Asz; Borb.]. 

3. ~ával 'ua.; idem.' 1761: A szappant meg 
vásárlattam őtt őtt garasával rúgj át [Nsz; Ks. 
Adamus Szentmiklósi lev.]. 1765: (A jobbágyok 
és zsellérek tartoznak adni) Minden tizedik Bárá-
nyos Juhbol edgyet bárannyal . . . ha tizet nem űt t 
(!) penig mindent Válcsanak két Garassával [To-
pasztkirály K ; JHbK LI. 27]. 1797: el-kortsmá-
roltathatik az illyen Pálinkának fertállyá 2. garas-
sával [Szentgothárd SzD; WassLt Conscr. 366]. 
1805: Búzát, . . . be vittenek Kolosvárra 219. vé-
kát és adták vékáját 18 Garasával . . . Én magam 
is vittem bé Kolosvárra 31. vékát, és aztis el adtam, 
18. Garosával vékáját [Szamosfva K ; BLt 12 
Jos. Nagy (38) ns, t t vall.]. - L. még DFaz. 35. 

4. ~ ban a. vhány garas áron; cu preţul a atîţia 
groşi; zu einigen Groschen Preis. 1593: Margit 
Azzoni Keomiues Esaiasne vallia . . . : Bamffy 
Cristophnak egi embere hoza valami ablak ramakat 
hozzánk, es Monda nekem, ezeket az ramakat 
Tram kwldeotte ide be, . . . Teolcheres Leorinczel 
az vr megh zerzeodeot fel fel garasba talnieraert 
[Kv; T J k V/l. 321]. - ? b. ' ?' 1570 k.: A mara-
dék a garassokban vagion [MKsz 1896. 291]. 

5. ~ ul garasban, garas értékben; ín valoare de 
atîţia groşi; in Groschen wert. 1801: a gyermekek 
. . . a nékiek competálo interesből . . . interteneal-
ta t tak ruhaztattak, taníttattak, holott ha tsak 
edgyiknek intertentioja napjára két garasul vete-
todnek fel, kettőnek intertentioja a ruházaton 
kivŭl esztendőre 86 mf é9 40 pénzt tenne [Mv; 
MvLev. Sánta Antal kezével]. 

6. Jelzői hasza-ban; 2n fuacţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch: a. garasnyi; de mărimea 
uaui groş; so (groß/klein) wie ein Groschen. 1791: 

egy Garas nagyságú Carnial Gyûrŭtske [DLt 
nyomt. kl J. — b. garas értékű; de valoare unui 
groş ; Groschen wert. 1742: (A verbunkkal militiára 
fogott katonáknak) dietim lesz egy-egy garas diur-
numok, kenyerekre napjára egy-egy ej tel búzával 
tartoznak az faluk [Szu; SzO VII, 416]. 1832: a 
határpásztorok minden személyválogatás nélkül, 
akárkinek is vetéseken tanáltató marháit, úgy ser-
téseiket is, . . . töstént béhajtsák ; és elsőbben min-
den marháért egy-egy garas hajtópé<n>zt vegye-
nek annak gazdájától [Árkos Hsz; SzékFt 154—5]. 

Szk: vhány ~ ára vhány garas árú/értékű. 1781: 
1 Goros ára Kapocs [Berz. 17]. 1792: árkosi Pap 
István gyalog katona . . . , a falu tilalmas erdeiből 
6 garas ára fát elvitt, melyet mind ez ideig meg nem 
fizetett [Árkos Hsz; SzékFt 296]. 1805: 3 Garas 
ára kőrtvét vettünk [Dés; Komis Mihály naplója 
112]. 1850: ezen Legéntől külgyen nékem . . . két 
garas ára mag nélkül való malosa Szölött [Tarcsa-
fva U ; Pf. Pálffi Lajos lev.]. 

Ha. 1793: Garasson [Hadad Sz; J F 36 LevK 
371]. 7822; garasan [Nagyernye MT; MvREmLt]. 

garasnyi garas nagyságú; de mărimea unui groş ; 
so groß/klein wie ein Groschen. in Größe eines 
Groschens. 1768: Egy egy Garasnyi kerekségû 
tizenháram filagrament arany boglárok, ugyan 
ehez tartazo Filagrament munkával csinált egy 
egy petáknyi kerekségű aranyból csinált fűiben 
való [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 

garasoeska (félpoltura értékű) pénzérmécske; 
monedă micä (de valoarea unei jumătăţi de pol-
turac); kleine Geldmünze (von halber Poltrake 
wert). 1723: Az apró garasocskáknak bár különböző 
formája legyen is : a krajczároktól külömbözik és 
kettő teszen egy polturát [SzO VII, 313 gub.]. 

garasos 1* vhány garas értékű; de valoarea unui 
groş; (von) Groschen wert. Szk: ~ segedelem. 
1838: Fel kell jegyezni, hogy . . . minden évben az 
Ekklábol mennyi garasos segedelem adatott bé 
. . . , hogy visitátio alkalmával ez is Summás ki 
mutatásbabé í ra t ta <t>hassék [Nagykapus K; RAk 
15]. 

2. 1771: Garasos paraszt elegy belegy Pohár 
19 [Nagyida K ; Told. 19]. 

Alkalmasint a 'fitying/krajcár érő* jel-sel számolhatni. 

garas pénz 1. garasérme; monedă de groş; Gro-
schenmünze. 1625: Az kassaj Czemmentest Michel 
Minzert, Kassara akarwa(n) menni, negjve(n) Ezer 
Poltura val, melliet vrunk eő felge Adot kezebe(n), 
hogj garas penztt verjenek beleőlle, . . . vitte el 
az kuczis Georgj Három Lowa varadigh f. 4 d 50 
[Kv; Szám. 16/XXXIV. 203]. 1629 Garas pénz 
poturaual Egiwtt Jutót Wicej Mathenak t t f. 
45 d. - [Kv ; RDL I. 132] | Garas penztis adott 
nekiek borra valót [Mv; MvLt 290. 184a]. 1658: 
hagyok az felesegemnek Zaz Magyar forintot po-
tura es garas pénzt fl. 100 [Mv; Nagy Szabó 
Ferenc végr.]. 7693: Egy Narancs szin czerna őv, 
Egy kis Ruhaban kötve garas pénz 1//70. három 
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ezüst dutka Tizenket apro ô penz [Ne ; DobLev. 
1/38. 8b]. 

2. pénzbeli papi v. tanítói járandóság; retribu-
ţie bãncaseă pentru preot sau pentru învăţător; 
Pfarrer- od. Lehrergehalt. 1622: Az Schola Mester-
nek kett kett veka Buza<t> ad minden haszas 
ember. Egy egy Garas penz d. 3 [Buza SzD ; SzJk 
3]. 1655: Meg találván minkeŏt Szauaba(n)a lakó 
Vajda Istvánne Aszszonyom és Szodorai Istvánne 
Aszszonyom kivana mi teòllünk Szavaban prédi-
kátort igirvén a Prédikátornak . . . A falu . . . 
Három kcoböl Eoszi vetest, szántást ket keŏbŏl 
tavaszit . . . Garas penz tiz tiz, de ugy .ha a ' 
Praedikator takarodot vonszo(n) minden estue 
[SzJk 175. - aK]. 1683 k.: Ha penigh buzat 
vékaval nem adhat, à mint az buza jar vagy 
a' mint az Pastorral meg-alkhatik tartozik ngy 
Fizetni. A' buza melle tartozik garas pénzt d. 12 
~ Tir^nket pénzt adni [Szér Sz; SzVJk 163]. 
1722 k.: Proventus Pastoris: Buza a Nemes 
emberektől Gel. 3. A Darabontoktol Gel. 2. A 
Parasztsag kalangya bért nem ad. Garas penz 
Dnr 25 a Nemesektől. A Darabontoktol Dnr 20 
[Görgénysztimre MT; GörgJk 105] | Minden Pár 
ember ád . . . Garas pénzt három poltrát [Únoka 
MT; i .h . 161]. 

garat 1. őrlőláda; coş(ul morii) ; Gosse, Mühl-
trichter. 1573: Katwş Zabo peterne leania Azt val-
lia hogi . . . sz Igartone leania . . . meg kerdette 
mellyk garatra Eoszem (1) fely, Mond az Molnár 
akar Melykre fely Eotthech (!) [Kv; T J k III /3. 
293]. 1593: az Galfi mihaly molnaban az garatból 
k j merte(m) búzaiat [UszT]. 1681: Vajda Hunyad 
vára . . . Buza őrlő kezi malom egi Keő padon, 
ket bokor kőre Nro 2. Ez minden hozza való 
Eszközeivel, köveivel, keő padgiaval, garattjaval 
[Vh; VhU 502]. 1731: Vagyon . . . a Kászon 
Vizén edgy fellyül Csapó két kövti malom, . . . Kö 
padgya faragott meczésü tserefákbol való, nyoltz 
faragott labakon allo; ez felett két pár kö ötöd 
fél araszuak, van két garat is, mindenik fenyő fa 
deszkából való, edgyiken van edgj tsengettyű is 
[Kászonjakabfva; BCs]. 1747: A Malom Le irása 

Jó Felső kövek 2 Garatt 2 . . . Vas Berbencze 
2 [Királyhalma N K ; Ks 23. XXIIb] . 1756: nal-
lunk pedig egy Malma lévén az Uraságnak hogy 
fedetlen maj t el pusztul Garagyaban bé esik az 
esső [Drágavilma SzD; TK1]. 1817: (A malomban) 
A kő pad jo, . . ., vĕskãi, garadgyai, Lisztelő 
tekenyői használhatok [Ördöngösftizes SzD; örm-
Múz.]. 1821: A' Garadok Tekenyök, és Ajtók tsi-
nása (!) [Radnótfája MT; Ks 79. 227]. 1824: Az 
egész Kő pad, Kérgestől, garadastol, Lisztelő 
Tekenőivel edgyűt meg avult rósz állapatba 
[Kisjenő SzD; TGsz 51]. 1829: A Maiamba egy 
u j garadat ts ináltat tam [Pókafva A F ; Born. F. 
Ia Bod László t t szám.]. 1831: (A malomházban) 
otska Garat . . . Három otska kő kéreg [Mező-
bánd MT; TGsz 50]. 1851: ő fog fel tölteni a 
garadba [Dés; DLt 87]. 1852: A' garat hasado-
zott, vas szkábákkal er ősit ve, korong fazaka vas 
[Km; KmULev. 2]. 

Szk: felső ~. 1698: én mint molnár fel tŏtetém 
az búzát az Felseŏ Garatba [Vizszilvás SzD ; Ks]. 

? Hn. 1632: a Garat ut főn (e) [Udvarfva MT; 
EHA]. 1737: Garad (sz) [Marosbogát TA; EHA]. 
1744/1819: A Garatbann (sz) [Csüdőtelke KK ; 
EHA]. 1753: Mentünk ă Garat felső végihez [Maros-
bogát TA; EHA]. 1770: meg szántatnám a garat 
véginél való nagy Dinye főidet [Lekence BN ; Ks 
47. 67. 29]. 1775: Erdő helly A Garad tetein [Muzs-
na U ; EHA]. 1796: a Garat alatt (ma). Garad-
-allya [Marosbogát TA; EHA]. 1836: a ' Garad-
-fenékben (sz) [Csüdőtelke K K ; Ks 78. 21. 27 
Conscr.]. 

2. Nemi von. nyil-ban; ín declaraţie privitoare 
la problemă sexuală; in Ăußerung sexueller Art. 
Sz. 1837: előttem Groff Teleki Lajosné õ Nsága 
egy mostani Meliton nevű kotsissa bészéllette, 
hogy az Exp(onen)s Ur utrizált Felesége Ferentzi 
Máriánál ugy esik a dolog mint a Malomba(n), 
hogy aki előbb megyen, az tölt fel a garatba [Do-
boka ; Bet. 1 Pákai Dánielné Benkő 'Su'sánna 
(40) dom. bíróné vall.]. 

3. ' ? ' 1558 k.: az banyaz es az aranywalto azt 
kewannya es oroly, hogy a kamora toue alá Iarion, 
hogy o nekik tob ioion benne fel garattal auagy 
tobel | azth kewannyak Mind kosseg es Mind 
aranywalto, hogy Jo garattal es bouon walo Nyo-
massal wsse meg az aranyat, de Mikeppen wthety 
Meg azkor az pondust, Mikor z?rkon es konyw 
Mertekel agiak be Mind ezwst es Mind aranyath 
[Nsz; MKsz 1896. 2 9 5 - 6 ] . 

A fenti két adalék homályos fog-a nem tájékoztat még hozzá-
vetőlegesen sem a címszó jel-ról. Az EtSz kételyesen — PPB 
alapján — felvesz ugyan 'tégely; Tiegel' jel-t is, de ezt PPB és 
későbbi kiadásai téves értelmezésének tartja. 

garatos ? (kéreg)keretes; cu văcälie (de scoar-
ţ ă ) ; mit (rindenem) Rahmen. Szk: ~ vasrosta ' V 
1679: Garatos vas rosta ági nélkül nro 1 | Garatos 
őregh vas rosta, minden eszköze vei jo nro 1 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 33, 133]. 
1692: Vagyon ezen Csűrben egy hoszszu garatos 
keczeres viselt vas rosta [Görgénysztimre MT; 
J H b Inv.]. 1750: Kézi vas rosta Nro 2 Garados vas 
rosta Nro 1 [Gyeke K ; Ks 83]. 

garatszék garat járom/tar tó; suport la coşul mo-
rii ; Goss/Rumpfleiter. 1824: Garad Székek, és 
garad Tok, Tejkék Lisztes Tekenyők, és a ' csigák 
kőteleivel, kő kőrűl lévő kérgeivel együtt betsűl-
tettek 48 Rf [Kisjenő SzD ; BfR X X I dobozolt 
anyag]. — A jel-re 1. Frecskay 284, 466. 

garattok ' ? ' 1824: Garad Székek, és garad Tok 
[Kisjenő SzD; BfR X X I dobozolt anyag. — A 
teljesebb szöv. garatszék al.]. 

A címszó alkalmasint a Frecskay 284 adta 'kis-garat, garat-
fiók* v. a garatnak vmely más részével azonosítható. 

garázda kb. garázdálkodó; scandalagiu, dal-
cauc; Stänker. Szn. 1587: Garaszda Giorginek az 
kwlchiarnak egi nadragnak való scarlath 1 1/2 
sing [Kv; Szám. 3 /XXX. 40 Seres István sp 
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kezével]. 7588: Garazda János [Kv; i.h. 4/1. 10]. 
7595: Grazda Laios [Kv; h. 6/XVIIa. if j . Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1643: Garazda Ur(am) [Gya-
lakuta MT; Bál. 1]. 1661/1687 k.: Garázda Já -
nosné [Udvarfva MT; MMatr 427], 1760: a só-
lyotnkői* templomban vagyon Garázda Kristóf 
epitaphiuma, ki is holt meg 1586. esztendőben 
[RettE 107. - EK]. 

2. garázdálkodás; provocare de scandal; Un-
wesen, 1592: monda Kűt i (!)* Marton, de ne 
garazdalkodial, mert en ne(m) arultalak: Mikor 
ezen keppen zidalmazna . . . monda Tot Istuan, 
te hi t tuan ember, mit kerez garazdat [Kv; T J k 
V/l . 252. — "De uo. Kúti alakban is!]. — Vö 
a garázna cómszóval. 

garázdálkodás 1. provocare de scandal; Unwe-
sen. 1672: az A is . . . illetle(n) magha viselesevel, 
garazdalkodásával p(ro)vocalta az I t [Kv; T J k 
VIII/11. 194]. 

2. belé ~ beléakaszkodás/kötődés; căutare de 
gîlceavá; Aussetzung/Neckerei. 1641: menek Árok 
aliiara . . . , ha t ot vagio(n) oz az Lazar Demien az 
Tot Marto(n) szolgaiaual Jancziar Gergjel, otis 
kizek valanak az belenk való grazdalkodasban mi 
onnat ketten el jeőuenk Kenteikire, tekinteők oda 
irkezenek . . . Lazar Demien . . . mihelt meg vaga 
mingiart megh futamodek [Sajókeresztúr SzD; 
BfR Aranias Gieőrgi (35) vall.]. 

Szk: ~t indít ? veszekedést kezd. 1585: Züaghy 
János vallia Néha Rezegh Nagy Caspar mikor 
eoriznewnk kellet Menny, De Palastos Jstwa(n) 
Capitan lewe(n) haza kwlthe bekesegnek okayert, 
mert garázdálkodást Inditot [Kv; T J k IV/1. 418]. 

E szk-ra - az itt adott jel-sel - az EtSz II, 1057 Mikestói 
idéz egy adalékot, az idézett szövegrészt azonban a tôlilnk hasz-
nált kritikai kiadásban nem leljük. 

3. erőszakoskodás; violenţä; Gewaltsamkeit. 
1582: Andreas Kuthy fassus est . . . Danchak 
Ianos . . . Poch Martont Viczey Caspar zolgaiat 
arczul vagta vala, enyt tudok garazdalkodasa-
ban . . . Bacz Martontis Ágion verç az eochye-
wel, Amy (!) hazunkhoz is Mezitelen Kardal 
Ieott vala be, es ot dult fult . . . Anna R(e)l(i)cta 
Antony Kwthy . . . fassa est . . . Garazdalkodasa 
es chintalansaga feleól Azt vallia Arait á (!) 
eoteodik valló, meg eó nekies meg vagta volt áz 
vyat [ K v ; i. h. 12 — 3]. 1654: En semi ve-
szekedeset lopását garazdalkadasat nem lattoin 
annak az giortianosi legennek noha annak elotteis 
ket Esztendőt Szolgait az mi falunban (!) [Ispán-
laka A F ; Thor. X/9 Daka Toåor (38) jb vall.]. 

garázdálkodik 1. a face scandal; sein Unwesen 
treiben. 1584: Eothweos Pal Boncziday Gergel 
zolgaia vallia, Az Vra(m) haza eleót megh Allapo-
danak vgrnint Negyen, E3 Monda eggik egy Nagy 
Magas feyerbelinek, ky Mikanda volt, Hagy Beket 
vgtnond ennekem Ne garazdalkoggial [Kv; T J k 
IV/1. 311]. 1600: Gazdak János . . .vallja. Azdologh 
igy indultatek . . . kezde kerny fekete Marton ne 
grazdálkodgyal edes baratom menny ky innét, 

Ez vtan ky menenek . . . oztan nem lat tam minth 
tusakottak hallottam hogy zitta az lelkewel fekete 
Martont | Kanndert Jstwan . . . vallia . . . , mikor 
az megh holt ember elejben állott volna vgy kezde 
eoteogetnj Marton Vram . . . az megh holt ember 
mondwan neky eregy menny el Ne grazdalkodgyal 
Nem tuttcz dolgodra menny [Kv; T a n J K VI/1. 
420, 509]. 7632: Giőngjősi az ablakon be ve te az 
puskát hogj megh igaziczam az ablakotis mind 
be szaggatta, s fel tekerem az puskaját s ha t 
semmi gondgja ninczen az puskanak (így!) czak 
hogj garazdalkottok mondom [Mv; MvLt 290. 
78a]. 1698: Segesvári Kepiro György . . . ettza-
kanak idejen complex rosz tarsaival kiáltozott, 
szitkozodott lövöldözött es garázdálkodott [Dés; 
Jk] . 1763: kecség kivül garázdálkodott, mert 
hogy bé ment csak hamar nagy lármát hallok 
ben a házban, s jajgatásokat | nesztek Atyafiak 
vigyétek el innen ezt az embert ne garázdálko-
gyék a Papunk házáb(an) [Nagyida K ; Told. 9]. 

2. fosztogat; a jefui/prăda; plündern. 1599: 
Petri Lukacz felesege Anna Asszony . . . vallya 
. . . az koszak kardgya az hwelyböl enkönt* ki essek 

az Kozák deel úta(n) mind o t t graszdalkodot 
ki szenat vit, ki szálmát, minde(n)hez akarta pus-
kaiat sütni Amazok . . . el száguldottak onnat 
[Kv; T J k VI/1, 3 8 4 - 5 . - "Értsd: önként?]. 

garázdás garázdálkodós; scandalagiu; Unwe-
sen treibend, zänkisch. 1632: latod mely garazdas 
az gazda mikor reszegh [Mv; MvLt 290. 63]. 

garázna garázda; scandalagiu, dalcauc; wüst, 
zänkisch. 1781: égj szóval születésitől garázna 
szokásos ember volt [ K ; KLev]. 1827: Férjemmel 
Nemes Sáska András Urammal 36 Esztendeje a 
miolta Házassági életre léptem, . . . de 12 Eszten-
dőken innen . . . részegségre adván magát, ma már 
olyan grázna ember lett, hogy meg jobbulása fe-
lől semmi reménseget nem remélhetek . . . ma már 
valahányon vagyunk mind anyi felé korhelkedünk 
iszonyú grázna, t sunya természetű Férjem mián : 
mivel senkit maga körül a Joszágon meg nem szen-
ved [Torda; T L t Praesid. ir. 416]. 1838: (A szö-
kevény) garázna, kötölődző 's parázna, 's különösön 
nagy kártyás [DLt 1259 nyomt. kl] | Német Já -
nosnak garázna természetét már esmertem [Dés; 
Pf]. 1848: Virág László . . . sok embert megcsú-
folt, gazul viseli magát — garázna semmi ember | 
Virág László garázna kötekedő ember jol tudom 
[Dés; DLt]. 1855: a Zsibói* garázna ficzkók idéz-
ték elé a verekedést [ŰjfE 267. - »Sz]. - Vö. 
a garázda címszóval. 

garáználkodás garázdálkodás; provocare de 
scandal; Unwesen. 1768: Miòlta ide jöt t Dragus 
Márkully azolta ismérem; sem Gyilkosságát, sem 
másokba ok nélkûlt való gráználkodását nem ta-
pasztaltam . . . ellenben mindenkor jo erkőltsű, 
magát jámborul viselő Embernek tudom és ta-
pasztaltam [Mezőmadaras MT; BK. Atyün Flóra 
(65) jb vall.]. 
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garáználkodlk 1. garázdálkodik ; a face scandal; 
sein Unwesen treiben. XVI. sz. v.: mjkor az varos-
bol haza Jóveok vala latam azt hog andorko az 
Imech István zolgaia garaznalkodjk vala az vton 
[Szászfalu Hsz; HSzjP Chudor balas njuitodia ns 
vall. — 'Nyújtódról (Hsz) való]. 7626: En az 
oduaron (!) allék uala hallom hogj Istuan molnár 
es Boczkor Matthias igen zidgiak uala egymást, . . . 
es Boczkor János iuta oda es monda hogj mit 
garaznalkodol mindéitigh te molnár azon ugj kezde 
wttni az molnárt [Szentgyörgy Cs; BLt 3 Lestian 
János pp vall.]. 7741: Kindai Ferencz . . . az 
fogadoban megh tsapott, részeg lévén garáznál-
kodott más bor ivókkal, hogy fel nem támadtam 
mellette [M.fráta K ; BLt 1 Blenke Jeremus (22) 
jb vall.]. 7763: az Exponens kapujára ment része-
gen ottan alkalmatlankodatt, Garáználkodatt | 
Hazara menvén a Kapuja előtt meg állatt ott 
sétált alkalmatlankodatt, garáználkodatt [Udvar-
f v a M T ; Told. 44/54]. 7786: legkissebbet is nem 
vétettenek azon Mészárosoknak, sŏ t mindenkor 
szépen kérték hogy ne gráználkodgyanak; s mint 
Emberséges Emberek úgy mulattanak, mind addig 
mig a Mészárosok belejek nem akadtak [Torda; 
KW]. 1822: égtelen káromkodo az embernek Iste-
nit, Szentyit, Pűnkőstyit káromolja részeges és 
ollyan feslett erköltsü ember hogy ritkán mégyen 
a Kortsomába ís hogy ott ne garáználkodjék és 
verekedjék [K ; KLev.]. 1843: musikáltattya magát 
s ottan garáználkodlk, káromolván a’ musikust, 
hogy nékie musikályon, mivel 2 xokat fizetett 
[Dés; DLt az 1842. evi iratok közt]. 

2. ~ vkibe beleakaszkodik/köt vkibe; a se le-
ga de cineva, a face scandal; mit jm anbinden/-
bandeln. 1750: akar menyi bort igyik meg az Ura-
ság Korcsomáján, soha az árát meg nem fizeti, hol 
egy képpen, hol másképen beléjek gráználkodik 
és a Korcsomáros nyakaban marad [Szság; Told. 
3]. 1751: Ezen Esztendőben . . . lévén az en Há-
zamnal Quartéljos Nemet Nyergesnek Korcsomaja 
. . . történik . . . hogj . . . Vándor Juonnak egj Tal-
léra csak oda lesz melljért mindgjárt az katonák-
ban garaználkodék, és mondotta tiszszernél is 
tŏbszer adgjátok elé az pénzemet mert valamellyik 
közülietek lopta el [Balázstelke K K ; IB. Georg 
Rempler (40) jb vall.]. 1768: Drágus Márkullyt . . . 
jámbor, jo Erkőltsű Ember(ne)k tapasztaltam; 
Gyilkosságáról soha semmit sem hallottam vagy 
hogy valakiben grãznãlkodott volna oknélkűlt; 
és hogy valakinek Vérét, ki ontotta volna [Mező-
madaras MT; BK. Andr. Czerjék (47) ns vall.]. 

Ha. 1745: garáznalkodni [Kersec H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1767: Garáználkodni [Betlensztmik-
lós K K ; BK]. 1768: Gráználkodott [Mezőmada-
ras MT; BK. Hodos Sándu (34) jb vall.]. 1785: 
Garáználkodtak [Msz; VH]. 1813: garáználkodik 
[Dés; DLt 56/1814]. 

garáználkodó garázdálkodó; scandalagiu; wüst, 
zänkisch. 1740: mint hogj a serelmes igen garáz-
nálkodo és sokszor observált káromkodo ember, 
. . . azért injungáltatik Hadnagyunk ŏ Kglmé(ne)k 
ratione officii mi azon karonkodásárol bóvebbenis 

inquir áltatván via juris prosequallya [Torda; 
TJkT I. 181]. 7768: Miolta ide hozatott Drágus 
Márkully ismerem, sem Gyilkosságát, sem garáz-
nálkodó voltát, sem hogy valakinek Vérét ki on-
totta, s fizetett és Tőrvényeztetett volna meg ed-
dig elé nem tudom [Mezőmadaras MT; BK. G. 
Márton (45) vall.] |Drágus Márkullyt miolta is-
merem mindenkor jámbor, jó Erkőltsű Ember (ne) k 
tudom, sem Gyükos verengező voltat, sem mások-
ban gràználkodo indulatt ját nem tapasztaltam, 
sőt nem is hallottam [uo.; BK. Joannes Veress 
(20) zs vall.]. 1823: (Róla) és feleségéről mondha-
tom, hogy a leg garàználkodob, motskolodobbak, 
nintsen a' környékbe mind ők [K; KLev.]. 

garáznás I. mn garázdás, garázdálkodó; arţă-
gos; zänkisch, wüst. 1745: én Soha illyen vesze-
kedő és garaznás embereket Soha Sem láttom 
[Vályebrád H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 7756: Kere-
gutz György kezdette a veszekedést, mert ŏ mikor 
ivutt garaznas veszekedest indito ember vólt 
[Bencenc H ; BK Mise. 1143 Franciscus Gyulmari 
(! 40) lib. vall.]. 7765: Imre György Pálinkával 
kénálta, betsŭllettel ra köszönte, nemis egyébből 
indúlt ã verekedés, hanem Murvai János mint 
garaznás személy, ekkor meg taszittotta Imre 
Györgyöt, és tsak azért kezdettek ketten tépe-
lődni, pofozodni [Torda; T J k T V. 253-4 ] . 1786: 
Ezt már bizanyasan Tudam hogj az Utrizált Tot 
Fiak igen izgága szerzők Gráznás Emberek hogj 
minden Emberekben beléjek boj torkodnak és ha 
lehet meg ís verik az Embert az néhai Apjakis 
ollyan volt [Hldvég MT; GyL. Idősb Szőts Jszák 
(133) vall.]. 1823: Hogy . . . Krétsune Nutzuj rend 
kivül való részeges lenne nem tapasztaltam, ugy 
azt sem garáznás veszekedő lenne | . . . Felesegestöl 
igen garáznás veszekedök kötölözök káromkodok, 
tsak engemetis minden igaz oknélkül (!) égtelenül 
káromoltak [K; KLev.]. 1847: Jobb S i m o n . . . 
ittas korában megpirassadik, és nagyon gráznás, 
serény mozgású [DLt 849 nyomt. kl]. 

II. fn garázda személy; scandalagiu; Stänker, 
Ruhestörer. 1794: Istentelen emberek mind a ket-
ten, kiknek egész Déva Várossában sintsen mások, 
gonosz életűek, garáznások főképpen mikor meg 
itasodnak [Déva; Ks 79. XXVII. 10]. 1801: pro-
testáltam, hogy a garáznás embert vetnék ki 
a házból, de hogy kik voltak a garáznások és ve-
szekedés kezdők Lelkemre mondom most is meg-
kűlőmbőztetni nem tudom [Szucsák K ; RKA]. 

garáznaság garázdaság; provocare de scar.dal; 
Unwesen. 1848: üyetén garáznaságával megbánt-
va érzik magokat [Dés; DLt]. 

garáznáskodik garázdálkodik; a face scandal; 
sein Unwesen treiben. 1823: szép szókkal intette 
fijàt, hogy ne garáznáskodgyék többet és tsende-
sedne már el [K; KLev.]. 

garboncáskodik kötekedik; a cîrcoti, a găsi 
pricină; sich necken, stänkern, mit jm anbinden. 
1796: A' Verekedésre a ' bizonyos dolog hogy Gál 
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Ferentz szolgáltatott okot, mert ő ha iszik mind-
jár t garbontzaskodik hol égyel hol mással [Bács 
K ; RKA]. 

garc, gore ? hegyhát/gerinc; coamă, creastă; 
Bergrücken/kamm. 7724: egy küs kaszaloja . . . 
nap nyugott felé megyen altal egy küs kerek Dom-
bocskán egy Arkocskaig es az Arkocskán egy nagy 
Gorczig vagy barázdáigh [Told. 2]. 7784: az irtás 
Nevezetű hely(nek szomszédja) Nap Nyugott 
felöl való szálas Erdő és a Gyepű . . ., melly esik a 
Megyesi I rotványa felöl a Kodon Patak fele le majd 
a Domb vagy is a Gorcz végéig [Dés; EHA]. 

Hn. 1659: az porgaláton kiuűl . . . a’ Berek 
vighinél az vagy Górczo(n) felül valo bérez melj 
az porgalátra joű véggel [Gyula K ; SLt AQ. 17]. 
1673: az Bartalyus Ai vírő (!) félin (sz) . . . felső 
szomszidja az Garczon fellyül [Borsa K ; BfR, 
BHn 110]. 1746: A Jakabály Gartzán (k) [no.; 
EHA]. 1747: az Jakabá j Gortzába (k) [uo.; EHA]. 
1753: Az gorezban (k) [uo.; BHn 114 ; 1. még i. h. 
118]. 1754: a gartz allya [F.szentmártonmacskás 
K ; BHn 141] | Keresztáj Gortzaban (k) [Borsa K ; 
MúzBf]. 1798: a Gartz alatt lévő málé föld [Doboka; 
DHn 15]. 1822: az Gartz nevezetű helynél (sz) 
[A.szovát*; EHA. - 'Később: M.szovát K] . 
1851: A' Garczan fellyűl (k) [Kérő SzD; EHA]. 
1898: Kerektógarcza. Szénásálygarcza [Szék SzD ; 
SzDMon. VI, 424]. 

A jel-re 1. EtSz . 

gárd 1. gárgya 

g á r d a ' ? ' 7774: adott ell . . . egy fakó szőrű 
Metzett 16. Markos hat esztendős Lovat . . . Tit. 
Venetzei Ur(amna)k, 'a ki Gárdában vólt [Pipe U ; 
LLt Vall. 204]. 

A 'testőrség' jel-sel számolhatni ? 

gardánfalvi a Gardánfva (Sz) tn -i képzős 
szárm. ; derivatul cu sufixul -i a toponimului 
Gardánfalva/Gîrdani ; mit -i Ableitungssuffix ge-
bildeteForm des ON Gardánfalva: gardánfalvi lako-
sok ; locuitori din Gardánfalva/Gîrdani; Bewohner 
von Gardánfalva. 1697: Lukácsfalva* az mi Kgl-
mes urunké bizony az határa is eő Nagajé az vesze-
delmes időben az Gárdánfalviak csak ugy fogtak 
volt fel [Szilágycseh; BK. Kűmives Gergely 
Bethlen Gergelyhez. — 'Később: Szamoslukácsi 
Szt]. 

gárderob ruhaszekrény; dulap de haine; Klei-
derschrank. 1844: Égy gyöngy Szin festékü deszka 
gárderob [ K v ; LLt Csáky-per 530. L. 27]. 1849: 
Szegény Uram féle garde roban volt Kender Vá-
szon 13 Végei [Széplak K K ; SLt 17] | a ' régi 
Takáts házba . . . Egy fenyő fa gardé roch (!) 
vas sarkaival zárjaival és kultsaival — 's két felé 
nyülo aj ta j ival [Somkerék SzD; Ks 73.55]. 1851: 
H à t az almariomba vagyis garderobomba nem járé 
valaki a' koltsomat el zártam volt [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 

Nyilván ide vonható a köv adalék is: 1873: Egy kék festćkű 
gárderon ( !) kults nélkŭlt [Dés ; D U 526/1838]. 

gárderob-almárlum ruhaszekrény ; dulap de hai-
ne ; Kleiderschrank. 7823: Lakirozott diófa Gár-
derob almárium ket tő [LLt Csáky-per 601. 
L. 1]. 

gárderob-kaszten ruhaszekrény ; dulap de haine ; 
Kleiderkasten. 1851: Egy köntös tar tó gárderop 
kasztén [Dés; DLt 2216]. 

gardlnál 1. kardinál 

gardinás kávás, táj gárgyás; cu ghizd; mi t 
(Brunnen)Kranz. Szk: ~ kút. 1824: Az Udvaron 
vagyon égy kőből jo móddal s Fenyő Fából ki 
rakatot t gárdinás Gemes ku t r a j t a Csüggő Fa ved-
rivel edgyűtt [Mezőbodon T A ; Ks 89]. 

gárdista testőr; gardis t ; Gardist. 1770: (Br. 
Inczédi Sámulenek) Maradott négy f i a : . . . Sá-
muel gárdista volt s kapi tány titulussal lejövén, 
vette Vitéz György leányát. Vitéz Évá t [RettE 
230]. 

gárdolat kútkáva, táj kútgárgya; ghizd; Brun-
nenkranz. 1840: vagyon egy köböl kirakott fenyő-
fa gárdolattal levő k u t [HSzj kút al.]. 

gargya ' ?' 1779: Gyerőffi Ka ta . . . Bíró Mó-
zesné . . . gyermekei: János, igen friss, if júkorában 
hala meg, Mózes, ez olyan gargya, de különben jó 
ember volt [RettE 403]. 

A szójegyzékben Jakó ?-lel 'bárgyú, tökéletlen' jel-t ad 
[i. h. 471 ]. A ?-es féle jel-t a i.eggdrgyul ige is támogatja (Szilágyi 
N. Sándor). 

gárgya, gárda 1. k ú t k á v a ; ghizd; Brunnen-
kranz. 1588: Veottem az Toromban az kúthoz egy 
gardat, mynd lab fayawal eozze f. 1 d. 32. . . . 18 
May Razmannetol veottem keet sing vassat . . . 
d. 16. Ezen vasból chinal tat tam a torombeij k u t t 
gardaiara keet kapehiot [Kv ; Szám. 4/1. 29—30]. 
1590: Az vram . . . a ' Borbelj egyed haza eleot valo 
kútban hagya ezondorajat a ' gardan hat ez Orsik 
el lopta [Kv; T J k V / l . 6 Kernenj tiztito Ianosne 
Margit vall.]. 1598: Tóth András vallia . . . haliam 
az gazdamtol hogj monda am Jstwa(n) Deák az 
kut kardayat mind be vona [Kv; T J k V/l . 219]. 
1653: Ebben az esztendőben* . . . kezdtem vala a 
várbanb a szent György felöli való fal mellett egy 
ku ta t ásatni és meg is csináltattam vala emberül 
fával ; de azután el ro thad t a gárgya, és Nagy Szabó 
Péter bíróságában újólag meggárgyázák [ETA I , 
112 NSz. - M613-ban. bA mv-iben]. 1717: Az 
ház a j t a ja alŏt vagyon egy kűs kő Kutis Fából az 
gárgyájais fel róva [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 
1735: vágjon . . . egj kőből rakott kut t , Gárgyája és 
őbli nélkül, most ugjan bé vágjon rakva, hogj va-
lami belé ne essek [Tofda ; J H b XI/9. 56]. 1773: 
vagyon egy kőből ki rakot t jo Ku t felső része 
Gardjája Cserefából van ki épitve Cserefa Ágossa 
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és fenyő fa Gémje mellette egy Nyárfa vállyu 
[Ksz; EMLt]. 1799: kŏbŏl ki rákot kú t Cserefából 
készült gádrával (!) jó állapotban [Nyújtód Hsz; 
HG]. 1813: Künn az Udvaron egy Cserefa Blának-
kal ki rakott kút, melynek a’ gémje jó, a ' gém szára 
vason függ és vas horog a ' végiben, de a ' kútnak a’ 
gárgyája alacson és rósz [Koronka MT; Told. 18]. 
1824: A Ku t Gardjára ugy Fedelére meg kivantato 
Fa a’ Deêsi Erdőből ki telik [Dés; DLt 424]. 
1837: kut gárdja felállítása kaptsokkal [Kv ; Pk 4]. 
1845: A kertbe a kut ki rakva gárgy nélkült [Borsa 
K ; Bet. 1]. 1851: Kú t gémes vederel vasazva tűr-
hető gárgyával [M.bogáta SzD; Bet. 2]. 1871: a 
papi kertben egy mély kut gárda nélkül van . . . A 
consistorium kötelességévé teszi az uj gondnoknak 
hogy a kut gárdáját megcsináltassa [M.bikal K ; 
RAk 289]. 

? Hn. 1572: az gardan, nagy erdew volth . . . 
Egy kys darab mezochykeys voth oth [M.gyerő-
monostor K ; KP]. 1642: Garda pataka. az Gardan 
(k) [uo.; KP]. 1658: Gardann (k) [M.gyerőmo-
nostor K ; KHn 77]. 1679: Az Nagy-Garda 
alatt (alias) óriás hegy alatt (k) [Nagylak 
A F ; EHA]. 1715: A Garda háton [Kalotasztki-
rály K ; KHn 50]. 1728: A Gardon (sz) [uo.; 
BMúz.]. 1737: A Garda alatt (sz). A Gorda alatt 
(sz). A Gorda alatt (sz) [Damos K ; KHn 43]. 
1737/1792: Gard alatt (sz) [Ormány SzD; EHA]. 
1754: a’ Gárgya alat t (sz) [M.lóna K ; KszRLt 
Conscr.]. 1756: a Gargya alatt (k) [Mezőbergenye 
MT; MRLt]. 1770 k.: Gárgyán (sz) [Vista K ; 
EHA]. 1795: A Kerek Gárd alatt (sz, k). A Kerek 
Gárdám alatt (sz, k). A Kerek Gárdaman (sz. k) 
[Mezőköbölkút K ; BfR Conscr.]. 1833: Gárda 
(allodiális e) [Marosgombás AF ; EHA] j A’ Gár-
gyán (sz) [Gyalu K ; EHA]. 

2. ? kútkáva-gerenda ; grinda gliizdului; Brun-
nenkranzbalken. 1811: Az Udvaron egy kut, mely-
nek gárgyázattya alatt . . . valami 14 gárgya roszsz 
[Jedd MT; LLt]. 1852: a ' város Piattzára készí-
t e t t kúthoz u j gárgyák készítésiért s a fedele meg 
igazításaért . • • fizettem 7 Rf t [Dés; DLt 13*3 . 

ászok(gerenda) ; podval; Ganter, Luger. 
1636: Az pincze . . . vagyon benne egy feleŏl 
mind veghigh ereö garda auagy Aszok, azon ketl 
atalagli | Vagyon . . . keő pincze . . . kett szal hoszu 
ueghigli ereò garda, auagy Aszok, azon egy eőregli 
kad tele kapoztaual [Siménfva U ; J H b Inv.]. 

4. gá t ; stăvilar, zăgaz; Damm. 1689: oly nagy 
árvizek lőttek szerteszéllyel az országban, . . .hogy 
kevés tónak az gát ja állotta meg az ki el nem sza-
kadt ; mezőségen még az malmokat is nagyobb 
részint elvitte; az mely gátokat is hirtelen el nem 
szakasztott, vigyázás lévén reá, hogy félvén az 
víztŭl, elvágták az kárgyát* és olyan helyt is 
igen megszaggatta [VassGy, 79. — *A kiadó jegy-
zete : „ í g y ; értsd, gdrgyát"]. 

gárgyájú (vmilyen) kává jú ; cu gliizd (de . . . ) ; 
mit (irgendeinem) Brunnenkranz. 1761: kŏtéses jo 
kemény csere oszlopokon állo négy szegeletre he-
gyessen szarvazott . . . cserefábol felrótt csinos u j 

gárgy áj u kŏbŏl ki rakott . . . bŏv vizű Kerekes kú t 
[Szászvessződ N K ; J H b K LXVIII/1. 197]. 

Szk: cserfa-deszka ~ gémeskút. 1791: égy . . . 
avadag tserfa deszká gárgyájú Gémes kut . . . for-
rása . . . bővséges . . . a kut mélljsége három ŏlŏs 
[CU Naláczi conscr.] •)(- cserfa ~ kerekesküt. 
1781: vagyon . . . egy igen régi, meg romlodozott 
Sendelyes fedelű kŏbŏl rakatott , Cserefa Gárgyájú 
kerekes Kút [Pálos N K ; Hr] * cserfa ~ kút. 1810: 
Van az Udvar aréáján égy omladozott kő rakásu, 
négy ölnyi méjségű, cserefa gárgyájú kut [Jenő 
SzD ; Ks 76. 56 Conscr. 540]. 1852: Az Udvar kö-
zepében egy jo, körakásu és cserefa gárdgyáju, 
ágosu és gémű Kut, ostorával, és ezekhez meg kí-
vántató minden némü vassaival edgyiitt [Felfalu 
MT; DE 4] * fenyőfa ~ kút. 1840: Egy köböl 
kirakott fenyőfa gárdáju és Gémű . . . kut [HSzj 
kút al.]. 

gárgyán l. gvardián 

gárgyás kávás; cu ghizd; mit Kranz. 1652: 
Az Bothaz szegeletiben vagyon egy eleven kut 
15 agasokon allo, négy szegre csinált avatag zen-
delyezes alatt, az főid szinitűl fogva, erős gardas 
negy szegre gerezdekbe faragot [Görgény MT ; 
Törzs]. 

Hn. 1620/1780: Gárgyos kú t felé forduló [Iszló 
MT; Nyr XXVIII , 382]. 1726: az Gargjas kútra 
mégjen vegei (k) [Bádok K ; BHn 24]. 1774: az 
Hoszszub(an) az Gárgyás kútnál (sz) [Jobbágy-
telke MT; EHA]. 1783: A Gárdás Kútnál (sz) [Ke-
csed SzD; EHA]. XIX. sz. eleje: A’ Gárgyás kút 
nevű elhagyott szántó földeken (k) [Tasnádszántó 
Sz; EHA]. 1813: A’ Gárgyás kútnál lévő veszszős 
és bokros Erdő [Koronka MT ; EHA]. 

Szk: ~ kút. 1647: Az Uduar keozepin vagyon 
egy Gardas kut, egy vasas veder rafta^ ieotellel, es 
egy darab lanczal [Nagyteremi ; BK 40/16]. 
1783: a’ Sütő H 4 * megett vagyon szinte a F ö l d 
színén egy Gardgyás; kút, Ágas Gémes Vedet nél-
kül [Mocs K ; J H b K XXXI/1 . 6]. 7797; a Tekintő 
megett (k) a ' Betzei élen . . . sövényből font gár-
gyás forrás vagy kut [M.bece AF ; EHA]. 1825: 
egy derik bővizű jo forrású gárgyás és ostoros kut 
[Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 358]. 

gárgyázás (kút)káva; gliizd ; (Brunnen)Kranz. 
1714: (A kútnak) Az cseléd haz élőt köböl ki rakott 
jo két Csere fából való jo ú j gárgvázása [Kászon-
felsőfalu; LLt Fas~. 851. 

gárgyázat kútkáva; gliizd; Brunnenkranz. 1732: 
Ezen udvaron a ház előtt vagyon edgj Gárgyázott 
nélkül való kut [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 
1781: Kerekes kut fedele régi Sendejezett, de 
kö rakása, és tseref .i négy szegeletü gerezdbe vágott 
gárgyázottva mind jók [Szentdemeter U ; Told. 
18]. 1845: egy kő kut jo u j j gárgyázattal [Hagymás-
lápos Szt ; HG. Turman lev.]. 

gárgyázott kávás; cu ghizd; mit Kranz (ver-
sehen). Szk: ~ gémeskút. 1731: égj köböl rokott 
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gárgyázott gemes kut [Gálfva MT; Sár.]. 1737: 
főid szinitól fogva Cserefával gárgyázott Gémes 
Kút [Széplak (melyik ?) ; CU] * ~ kerekes kút. 
1736: egy Sendellyezett Szin alatt van egy kőből 
rakatt, Cserefábol Gárgyázott kerekes kut, mellynek 
vize meg veszett, és nem élnek belőlle [Mikefva 
K K ; CU XIII/1. 167] ~ kút 1732: vágjon 
edgj . . . cserefa lábokon kötelezve allo Szin, melj-
nek alatta vágjon edgj kŏbŏl ki rakott, csere fából 
vas kapcsokkal ŏszve foglalva gárgj ázott fris vizes 
kut, meljbŏl vizet meritnek cserefábol való vas 
fogantjus, és abroncsos négj őreg ŏl, tekertes szemű 
lánczra foglalt vederrel, melj lántzis tekerődik, egj 
két felöl vas csapokon forgó cserefábol csinált 
kerekes tengeljre, meljbe vas, retezfejes szegnél 
fogva foglaltatott [Kóród K K ; Ks 12.1]. 

fjarkő ' ?' 1667: Az Olt vizében is senki szikany-
nal és kappagatóval vagy maszlaggal halászni ne 
merészeilyen maga jószágán kivűl; egyéb formán 
garkűvel, habval* halászhasson, három forint 
büntetés alatt [Szenttamás Cs; SzO VI, 316. -
BA közlésben így!]. 

A címszóval kapcsolatban az EtSz is — ez idézet felhasz-
nálásával — így nyilatkozik: Eredete, jelentése ismeretlen. 

gárnélos 1. gárníros 

gárnér, garnír 1. szegélydísz; tivitură ornamen-
ta lá ; Bordűré, Borte. 1771: Mlgs G. Földvári 
Kristina számára vásároltatott . . . Sujtásos pánt-
lika fersing gárnirozni 20. sing a' Dr. 24 Hf. 4 Dr 
80 Potyolat 5 Sing fersing gárnirnak a ' Dr 200 
Hf. 10. — . . . Két fersing tsinálásért, hogy kiis 
garnírozták Hf 1 Dr. 70 [Kv; Told. 56]. 7809; 
Két keskený Veszszőjü Patyolat alsó Fersing, pa-
tyolattal ^áńjérozva . . . Két kotzkás patyolat 
alsó Fersing, hözzá való gárnérjával [Koronka MT; 
i. h.]. 1818: Két Háló Rékli, válész urkolt Gárnyél-
lal . . . 20 Rf | Két vékony Gyólts Lepedők 
urkolt Gárnyéllal . . . 40 Rf [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina kel.]. 1821: Egy gárnyélos vékony visel-
tes Lepedő . . . Gárnyél nélkŭlt való viseltes 5. 
Lepedők [Backamadaras MT; CsS]. 1824: Három 
darab Czerna Csipke Három sing varrott urkos. 
gárnir [Fugád A F ; HG. Mara lev.]. 1823: Kissebb 
párna héj ket tő ezek mind varott gárnyirral vágy-
nák [HG. br . Brukenthal lev.]. 1840: el loptam 
. . . két darab gárnyért [Dés; DLt 1073]. 

2. Jelzői haszn-ban; ín funcţie atributivă; attri-
butiv gebraucht: szegélydíszes; cu podoabă la 
t ivi tură; mi t Bordüre/Randverzierung. 1816: Ágy 
kőrűl való sellyem gárnél firhang . . . 35 Rf [Kv; 
Born. IV. 41]. 

gárnéros 1* szegélydíszes; cu podoabft la tivi-
tu ră ; mit Bordüre/Borte (versehen). 1811: égy 
magyaras batiz fersing az ajja virágos . . . égy 
fejer gyolts garnyeros fersing . . Ismét egy fejer 
gyolts fersing az ajja garnyeros [Mv; LLt]. 1816: 
Varattas vaper keszkenyő 1 Rf. 33 xr . . . Más 
sima gárnélos . . . 15 xr [Kv; Born. IV. 41]. 

Szk: ~ abrosz. 1857: öltöző gárniros abrosz 
Gárniros ágy takaró [Bodola Hsz; BLt 11] * 
~ ágytakaró •- ~ abrosz ~ fersing szegély-
díszes női felsőruha/szoknya. 1840: el loptam . . . 
Egy gárnyéros fejér fersinget [Dés; DLt 1073] 
•fc ~ keszkenő. 1823: két rend széles Csipkés, 
Gárniros, batiz pergál keszkenő [LLt Csáky-per 
601. L. 1] * ~ lepedő. 1812: tudom még azt, 
hogy két Pikét nyári paplant vévén a' Groff ur 
eŏ nsga gárniros Lepedőkkel . . . eztis mind a 
kettőt elvitte a Groffné [Héderfája K K ; IB. 
Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné 
vall.]. 7820; Tiz Párna — négy van gárnirõzva 
. . . Két Gyolts Gárniros Lepedő . . . Négy Gár-
niros Párna haj | Két Gyoltz gárnéros Lepedő 
. . . Négy gárnéros párnahaj [Mv; Told. 19, 22]. 
1821: Egy gárnyélos vékony viseltes Lepedő . . . 
Gárnyél nélkŭlt való viseltes 5. Lepedők [Bac-
kamadaras MT; CsS]. 1826: Két gárniros Lepedő 
B. B. R.B jegygyei [Fugád A F ; HG. Mara lev. 
— *Értsd: Báró Bánffy Rozália] ~ párnahaj. 
1816: gárnéros gyolts Párna haj [Nyárádsztbe-
nedek MT; Told. 19]. 1818: négy Fejér gyolts 
gárnyéros párna ha j [Kv; HG. Ádámosi Végh 
lev.]. 7820. Négy Gárniros Párna haj | Négy 
gárnéros párnahaj [Mv; Told. 19, 22] | Gárnéros 
Gyolcs párna hajak Nro 30 [Felőr SzD ; Bet. 5 
Fráter Theresia kel.]. 1833: Hat gárnyéros gyolts 
viseltes fejér párna ha j [Dés; DLt 750]. 1835: 
Magok ágyokra vékony gyolts gárnyéros párna 
haj harmintz kettő [Told. 19] * ~ szélű lepedő. 
1817: Egy gyapot gyolts gárnyélos Szélű Lepedő 
RF1 5 [Mv; MvLev. Simonffi Susánna hagy. 
2] * ~ szolup. 1788: Fekete sima krédítor gya-
pottal töltött gárniros nagy Szolup . . . Fekete 
kréditor, Tofota garniru nagy Szolup [Mv; TSb 
47]. 

3. ? díszes szélű; cu margine ornamentală; 
mit verziertem Rand. 1848: Kék gárnyéros fede-
les leveses tál 4 . . . Kék gárnyéros Szotzos Csé-
sze Egy [Szászerked K ; LLt Kováts Mihály gub-i 
írnok kezével]. 

gárnéroz 1. (szegővel) szegélyez; a tivi, a face 
cu t iv ; bordieren, mit Bordűré versehen. 1789: 
vettem kezemhez — 2. Ágyra való vékony ki 
csipkézett patyalatot garnírozva | vettem kezem-
hez . . . 2 hoszszu fűsülö ruhakat garnírozva, 
mindenik csipkésett vékony patyalattal [Megy-
gyesfva MT; J H b XLVI/1 Torma Éva kel.]. 
1799: keszkenő . . . ~ Fáin Bétsi csipkével gár-
nérozva [Kelementelke MT; LLt]. 1804: két 
Slesfai gyolts alsó fersing egyik varat patyolattal, 
a’ másik kotzkás patyolattal garnírozva | háló 
karszétli három sujtásos patyolattal gárnérozva 
[Koronka MT; Told. 19]. 1820: Tíz Párna -
négy van gámirozva [Mv; i. h.]. 1824: Egy fáin 
keresztelő vápőr keszkenő rozsa Szin tafota béllés-
sel, körös környtil petinét Csipkével gámirozva 
[Fugád A F ; HG. Mara lev.]. 

Szk: fersing ~ni 1771: Sujtásos pántlika fer-
sing gárnirozni 20. sing a ' Dr. 24 Hf. 4 Dr 80 
[Kv; Told. 56. - A teljesebb szöv. gárnér al.]k 
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2. ékesít ; a împodobi; zieren, sehmticken. 
7788/7797/ Két Fűibe valo, őt nagy Brilliántal 
gárnirozva, a Másli kŏzepiben . . . Egy apro Bril-
liantal Garnírozott Gyűrű [Mv; Ks 73. 55]. 

gárnérozás (köntös) szegélyezés; tivitura (ro-
chiei) ; (Kleid) Besetzung, Bordierung. XIX. sz. 
eleje: két Szoknyának Gárnérozása [PfM]. 

gárnérozott 1. (be)szegett, szegélyezett; t iv i t ; 
besetzt, besäumt, bordiert. 1782: Czitz Cartcn 
fersing kettő. Gyots garnírozott fersing ket tő 
[A.balásfva B N ; LLt] . 1789: vettem kezemhez 
. . . Egy arany por Szin babos Creditor garniro-
zott lioszú angloise köntöst | vettem kezemhez 
. . . 3. Dolgazo Zatskokat, egy aran(n)yal varra-
to t t ta fu tá t . 1 Kosarast pántlikával garnirozottat. 
1. Tafata pántlikával garnirozottat [Meggyesfva 
MT; J H b XLVI/1 Torma Éva lelt.]. 1820: Edgy 
virágos pergállal gárnérozott vékony gyapattas 
gyolts lepedő [Mv; MvLev.]. 

2. díszített, ékesített, ékí te t t ; împcdobit; gé-
ziért, geschmückt. 7788/7797: Egy apro Brillian-
tal Garnírozott Gyűrű [Mv; Ks 73. 55]. 1823: 
Petiné, Támburral varot t , Tollúval garnírozott 
Bááli Kŏntŏs [LLt Csáky-per 601. L. 1]. 

gárnérú szegélyes ; cu margine; mit Rand/Saum 
(versehen). 1788: Fekete kréditor, Tofota garniru 
nagy Szolup [Mv; TSb 47.— A teljesebb szöv. 
gárnéros al.]. 

M a r n i s 1. karnizs 

garnltúr(a) 1. kb. készület; garnitură ; Garnitur, 
Ausstattunkg. 7762/7763; adott . . . Egy Gorni-
turnak valo apro Gránátot az mely áll két kötés-
ből Flór. 84 [Hsz; Ks 23. XXIIb] . 1789: vettem 
kezemhez . . . Magyaros fátyol garniturok lė Rend-
béli totos munkával varrót garniturt hármas tász-
lival, s egyéb hozzá tartozoival edgyüt® [Meggyes-
fva MT; J H b XLVI/1 Torma Éva kel. - 'A 
továbbiakban még babos fátyolt, virágos fátyolt, 
vesszős fátyolt és fátyolkeszkenőt sorolnak fel]. 
1843: ínstálam Nagysagát, én az fonalrol egyebet 
nem írhatak hogy . . . az vékony Asztalkeszke-
nyőhez tízenkettőhez és egy Abraszhaz kívántatik 
hét darab az durváb garníturhaz ha t darab az 
hoszu Matrfngakbol [IB. Konetzni Ignátz takács 
lev.]. 

2. Jelzői haszn-ban; în funcţie atr ibutivă; in 
attributivem Gebrauch : (vhány) készületet kitevő ; 
de garni tură; (einige) Garnituren (ausmachend). 
1821: a ' Tkts Fő Biro Ur adsistentiájávai el 
vétet tetet t K. Monostoron lakó Fusser Richter 
Miklós által készit tetett 2. garnetura Székek és 
Kanapék [Kv; AsztCSzám. 57]. 1849: Egy gar-
a i tur leg fainabb kamuka Abrosz tizenket hoza-
valo asztalkeszkenyővel égy grófi Koronával 
Jegyezve és alatta W.A. [Széplak KK ; SLt 17]. 
1862: 1 gárnitur atzél Csatt [Kv; LLt]. 

gárnyél, gárnyér 1. gárnér 

garos fennhéjázó, kevélykedő; t ru faş ; hoch-
mütig. 1811: Vágynák Czigányok is a ' Völgybe' 
felesen . . . bennek égy nagy jót találok, hogy 
földes Urokhoz nagy a hfvség nállok, 'S Ahoz 
nagyon bíznak; ugy hogy a ' garosabb Köztök, 
kinek földes Ura hatalmasabb [ÁrÉn 67. — 'A 
Czigányok völgyében; Árokalján (SzD) e falu-
részben laktak a cigányok]. 

garral. Csak e szk-ban; numai în această con-
strucţie; nur in dieser Wortkonstruktion: ti agy 
~ van hangoskodik; a vocifera; vorlaut sein. 
1764: Keczeli János uram . . . Kethelinek adta 
azt az két kancát, az egyik öszvércsikót vemhe-
zett, a másik pedig kettőst s mind a kettő megélt. 
S ha efféléket hoz elő nekiek az ember, haragusz-
nak, melyet eb bánjon s ebnek is parancsolnak 
ha szintén olyan nagy garral vannak is [RettE 
172 -3 ] . 

? gásztru 1. ? tölgyfa szék ; scaun de jugastru; 
ahornener/eichener Stuhl. 1840: A rakás papi-
rossak alatt unterlagun (!) kűlŏmböző nemű és 
minőségű detzkák vannak a hiu emeletiben . . . 
és pedig . . . két fenyő detzkadarabokbol készit-
te te t t unterlag 2 . . . gastrunak nevezett tölgyfa 
székek 4 [KmULev. 2]. 

2. ? juharfa ; jugas t ru ; Ahornholz. 1843: A 
K Monostori Papiros gyár . . . Papiros alà valo 
unterlagok fenyőfa 11, tölgy fa 1 és 4 gàsztu (!) 
16 [i.h.]. 

A címszó — Kelemen Béla véleménye szerint — a r. jugastru 
'juharfa' elferdített alakja lehet. 

gát 1. malomgát; zãgaz de moară ; Mühldemm/ 
wehr. 1546: chak anya* zegeny nepeth thartoz-
zanakb menden napon kyldeny feleereel az chenal-
thathasra mynd az ga t th ra mynd az malomra 
menyeeth Bogathy Chaspar kyldeth esz adhath 
az felereel [Panot (? Panád K K ) ; DanielO 
6. — 'Saj tóhiba lehet anye h. bBogathy Anna 
és János]. 7570: Molnokys penyglen az kyk wol-
nanak Mindenwth Myndeneknek gattyok keth 
fele ozlassanak es ky ky az E“w Rezet chynaltassa 
az Jeowedelme keozteok Meg ozlassek [Bh; Eszt-
Mk Magyoró cs.]. 1580: vgyan azon vraink lassak 
megh Az pap molnanal valo vy gatnak fel vetessėt 
is [Kv; TanJk V/3. 224b]. 7590; aztis mondod 
hogy az waros molna gat thiara warosúl egy darab 
erdóth tütot thúnk volna meg, xni penig azt mind 
faastol magunknak feöl oztotthwk wolna es mostis 
kezwnkben volna [Szu; UszT]. 1594: Vagion egi 
Thoo kin egi Malom volt harcin kerekeuel, de 
most az Arviz minden Gat t ia t el zagatta [Go-
roszló Sz; UC 113/5. 34]. 7653; Tanko Máthé 
. . . ottan ottan hatalmasul boszszuságára fellyebb, 
fellyebb vetteti gá t tyá t molnára nyilván valo 
kárára [Eszt-Mk fej.]. 7682: E n y á r b a n . . . valami 
bakokra csináltata gátot azon helyre, az hol még 
az régi malomnak is a ga t t ya volt [Magyaró MT; 
Told. la]. 1702: Látván . . . azon Malom nagy 
Gáttyának el szakadasat, hanem ha idejen korán 
megh Orvosoltattyuk, azon szakadasnak fene 

3 4 Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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modgyara való terjedeset [Dés; Jk]. 7768; A 
Malom árkát meg ásattúk, tsak az Isten vizet 
adna a Gatot meg fődőltűk [Esztény SzD; Told. 
5a]. 7774; A Malmok mitsoda allapatban vadnak 
Gáttyakkal és minden Épűlettyekkel égyűtt ? 
[T; CU vk]. 1789: azt sem mondatták, hogy az 
Árvíz a Gátot funditus elvitte, a Malom Silipjeit 
elhordotta, mert a Gátnak tsak egy részét vitte 
volt el, a Silipek pedig megmaradtanak [Désfva 
K K ; GyL]. 

Szk: dug. 1626: az az wt t az hol Lorin-
czj Balint az vizet fel folytotta s gatotth dugott, 
az eöreökke szabad ut t uolt [BLt 3 Marthon Peter 
Kozmassya (60) vall. *Kozmás Csj. -fc ~ a t (6c/-
meg)kŏt. 1581: Kelemen mesthernek hogy fel Jeot 
az pap molnayatol (!) a Gatott segítette kottny 
attam neky d.12 [Kv; Szám. 3/III. 5]. 1591: Az 
wyz vettel korron hogy gattot keottenek 5 Nap 
voltannak Az fertály az Zeinet Byrak ot [Kv; 
i.h. 5/V. 9]. 7656: az hellyetis az hova az gátot 
keőteottek edgyűt szerzették [Dicsősztmárton; 
Bál. 85]. 1701: az Maros Vasarhellyi Vámos Hí-
don aloll, az Maros Vizén által gátat akarnak 
vala kötni [Mv; Berz. 13. F. II. 25]. 1723: azt 
tudam hogy kötötték meg azt a Deési gátot nyoltzor, 
ugy annyira hogy tsak ne(m) égj aránt volt a gát 
a partal [Désakna; Ks 25. IV. 5]. 1851: a ' gát 
rég bé van kötve [Dés; DLt] * ~at köthet. 
1560: fellyeb azon vizenn, raolnot ne chynalhasson 
bamfi menyhart . . . az gattyat se keóthesse fel-
lyeb annál, amint mostan vag'on [Mv; JHbK 
XII. 7] * ~tU (meg)köttet. 1617: kelletet volt 
erre az megh neuezet keőz hataron való Maros 
agara ga ta t t keottetnem [Meggyesfva MT; Bál. 
57]. 1801: Pápai Sándor Ur, az Aszszony ö Ngá-
val köz haszonra bírták azon gátot s egyenlő 
akarattal köttették igazíttatták [A.jára TA; 
BLt 12]. 1806: azon emlegetett gátott én köttet-
tem meg [Erdősztgyörgy MT ; WH] | 1810: Ezen 
Malomra Gátot kötetni bajos, mert a' helly . . . 
fövenyes és homokos, a' mellett a' viz mostis 
szüntelen tovább távozik [Rákos Sz; Ks 77. 20 
Conscr. 65]. 1840: Grof Nemes Ádám . . . egy 
gátotis köttetet t volt [Bükszád Hsz; EHA] * 
~ (meg)kötődik. 1769/1770: az miolta azon Gát 
meg kötődött a' Viz a’ miánn a' Gát mián . . . 
Semmi kár t nem tet t [Széplak K K ; SLt évr. 
Transm. 321]. 1844: égy ujjanon keresztül járó 
nagy gát kötődik* [Meggyesfva MT; LLt. — 
•Ti. a M a r o s o n ] * ~a t nyomtat ' ?' 1840: Petele* 
Marhássai ugaroltak az ottlévő Lábokba — Gya-
lagassai gátot nyomtattak Soaknanb [Born. G. 
XXIVb. — a"bMTl * ~at (meg)tart. 1756: kü-
lön hellyen vadnak vas futató kohóink, és másutt 
meszsze kŭlon Hámoraink, hol az vasakot keszit-
tyŭk ; ehez képest már két hellyen kűlŏn külön 
kéli tar tanunk Árkokat, Gátakot" ſTorockó; TLev. 
9/8]. 1763: az Falun fellyűl Gátot tartott az Falu 
[Udvarfva MT]. 1807: a Gátokra nézveis jol 
tudam, hogy . . . a napszámosokra is kelletett 
sokott költeni mivel a Jószágai nem érkeztenek 
az oeconomiát is folytatni 's a gátokatis napszá-
mosokkal meg tartani [Apahida K ; RLt Br. 

Josinczi Mihály (40) vall.] * ~at tartat. 1689: 
Kovasznan az falun felijei a’ Derek vízen tarta-
to t t egy gatat [Kovászna Hsz; HSzjP] ~ a t 
vethet gátat dughat/építhet. 1594: Az mely ponk 
most otth az vyzben vagion annal feliül is Gatott 
ne vetthessek [F.csernáton Hsz; i.h.] ~ kötni. 
1700: Vőttem az Fenesiektől Gath kötni egj 
darab berket Flor. 6 Dnr. 30 [Kv; Szám. 40/1. 
24]. 1798: ezen erdőbe lehet találni töbnyire 
Magyarofákot, mellyek most apró abrancsok(na)k 
és gát kötni jok [Hagymásbodon MT]. 1840: 
Soakna* Marhássai veszőt vittek oda gát kŐtni 
[Born. G. XXIVb. - »MT]. 1878: Gát kötni vol-
tak [Etéd U ; NkF] * ~ köttetik. 1845: A vizi 
malomnál gát köttetet t [Kékes SzD; WLt] * 
~ra vesz gát alá fog. 1790: Az Fűrész malom 
arkat most ásátom es fonatom s ha Isten velem 
leszen ezen őszön gátra veszem [A.árpás F ; 
TL. Mohai Mózes Teleki Ádámhoz] * ~ra vettet 
gátépítésre kötelez. 1572: Eo k. varoswl Igen 
Nehezlyk hogi az my Regy Zabadsagok volt meg 
haboritotta Byro vram es az Tanach, gatra vettety 
ki ez eleot ne(m) volt. Mely gat asast eo k. Nem 
Mywelhetek volna varos hirenelkewl [Kv; TanJk 
V/3. 65b] * ~tal tart (vmely helyet). 1701: 
kötőt gáttal tar tot tak erösgették azt az helyét 
[Mv; Berz. 13. 11/21]. 1744: Kendeffi Gaborné 
Aszszonyom tartozik a Thót gáttal tartani két 
Szaz Arany kötés alatt [Tóhát TA; JHb XI/17. 
11]. 1781: Ha minden Esztendőben Gáttal nem 
tartják a' nevezet Bányász uti Tot s . . . ha a’ 
Nagy Esők miá Viz nem gyűl beléje szároz [Bur-
jánosóbuda K ; BHn 43] * ~ vágni 1749: gát 
vágni nem mentünk sőt protestáltunk hogy mi 
hatalmaskadni nem menyünk [Kissajó BN; BLt 
6 Dumbravan Silip (28) jb vall.] * csaptatô ~ 
terelőgát. XVIII. sz. eleje: In Anno 1699 Februa-
riusban ítélte megh az ország Gátott köttethessek 
a nagy Maroson ragasztathassam à Maros-Vásár-
helyi határhoz, mely csaptato gáttal csaptatlias-
sam à Nagy Marósból à Kűs Marosban à Vizet 
mint hogi a két árok vagi Viz folyamia egjmas 
mellet vagion [Mv; Berz. 13. 1/16] kertelt ~ 
fonott/sövényeit gát . 1772: A' Kertelt Gát és a’ 
víznek fel vitele Hfl. 8 [Kisfenes és O.léta TA 
JHbK 11/17] | vízfogó 1681: Vizi Malom . . . 
à Haczogh vizin vagyo(n), alol csapó két bokor 
kőre forgo Ezen malomra menő viz fogo gát, mint 
hogi ighen bomladozott, renoválni kellene [Hát-
szeg H ; VhU 603]. 

2. duzzasztógát, rég dugás; baraj/dig de reţinere ; 
Staudainm/welir. 1573: Vayda Balas Azt vallia 
hogi . . . mykor tarchahazara akarta volna hay-
tany az abram Iwhaz az Jwhokat az Bornemyzza 
tava gatyanal holt volt meg 50 vagy 60 [Kv; 
TJk III/3. 215]. 1585: Temerdek fwzek valanak 
az Tónak Gattiaban . . . Az Aghaiba(n) Alkol-
mos zarw fak lehettek volna [Kv; Tjk IV/1. 430]. 
1674: die 4 Novembris Szegődtem megh En Gavay 
Miklós . . . Orosz Vaszülyal hogy az alsó Szo-
vathon az mezőben az Czukas ntva el szokot 
Tot megh töJcse mindenűt az gattyat, övig az 
mint maga viseli az övit addigh fellyeb tölcze 
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olly széliyesen hogy egy szeker el mehesse(n) az 
gat tetejen [A.szovát K ; Törzs]. 7692: Vagyon 
ezen Gerebenesi* ha tánn (!) egy kis száraz Tó 
hely, mely(ne)k à Gáttyát , ha jó móddal megh-
-csinálnak, hasznát vehetnék [Tóhát TA ; BK Inv. 
29. — °Mezőgerebenes TA]. 7774: Egykor tavaly 
a Bandi Ton letemb(en) az ot valo Toos Embe-
rekis ot lévén Sibongnak vala, mit tegjenek mivel 
a Tóban mind meg döglik a hal, monda Bándi 
Kádár Mihály menyünk fel a Betlen László vr(am) 
ö nga Tavara vágjuk el a gát tyat ha u j viz jő 
meg marad a halunk, de en nem tudom vagtake 
el gátot avagy nem [Mezőmadaras MT; BK. 
Kecskes Juon (28) jb vall.]. 7744: háromszor 
azon Thórol a gát el szakadott, elsőben semmi 
károk nem volt, de az utolszori két rendbeli el 
szakadásakor hala vize el főit, és a Thó helly 
szárazon maradott kár lett a halakb(an) [Tóhát 
T A ; J H b XI/17. 7]. 1753: Vagyon . . . egy Tó 
. . . , a ' mellybe vagyon csuka, czompó, karász, 
keszeg bőven, ennek a’ gát tya a’ két végén gyarló 
meg szakadozott, erősítés kívántatnék nékie, zu-
gója jó vagyon, a ' Silipje rosz, ujjonnan kellene 
építeni [Apanagyfalu SzD]. 1855: feketén a togát-
jánál vagyis dugásnál (k) [Szentsimon Cs]. 

3. partvédő g á t ; dig de mal/de-a lungul malu-
lui ; Uferdamm. 1580: az wyznek mind a’ ket 
par tyat a ' hun zwksegh leze(n) chynaltassak megh 
vagy bastiakkal vagy gatokkal vagy bakokkal a 
mint lobba(n) lehet hogy az Maiorok keozybe 
valo vt mind ket felöl megh epwllie(n) [Kv; 
TanJk V/3 231a]. 1723: a Berek eleje nevű Kö-
zönséges Kaszáló Rétnek Hasznára vagyon inkáb 
ez a Malom, mint sem ártalmára, mivel mig ez 
a Malom nem vólt, inkáb réá ment az ár Viz, 
Sŏ t annak előtte Gát ta l oltalmazta a Falu a 
Szakadásnál, hogy a Viz ki ne mennyen réá, de 
a Malom erectioja u t án oda nem is kivántatot t 
Gát [Sövényfva K K ; MbK 150]. 1794: a Majo-
romnak elejit . . . az árviz annjéra el szaggatta 
vala, . . . ekkor à Néhai szegénj At jám azon 
szakadást és viz mélységét pénzen vet t bakkokkal, 
czövekekkel, fűzfákkal és tüvissel pénzes dolgo-
sokkal meg rakta s tölteni kezdette s successu 
temporis jol mégis töl töt te . . . de ezen gatotis 
uj jabb nagy árviz tsak hamar el szaggatta [Kv ; 
Pk 3]. 1864: Gát hol az esőzésekből gyűlő patak 
ellen gátok képittetnek (!) [Gyerővásárhely K ; 
KHn 157]. 

4. csapógát; epiu, dig de calmotaj ; Buhne. 
1592)1593: az a’ porond zygett . . . soha tilalmas 
nem volt . . . latom most, hogy vgian el zarat 
az viz onnat, chiak zent Benedek* fele verekedet 
Azt latom hogy gat ta l ala keoteottek Dees feleol, 
hogy arra ne folihasson az viz [Szásznyíres SzD ; 
Ks. — *Déssel tőszomszédos falu]. 1681: házzacs-
ka . Innen mindenik vas fu ta tó kemenczének 
két szakaszban lévő gá t tyá t (:az kissebbik hámor, 
avagy kovácsoló házra és az vas forrasztó kohra 
és verőre, az vas f u t a t ó kemenczére szolgáló s 
járó víznek gáttyábul más felöl szintén úgy szol-
gál az víz, mintha ezeknek egy gáttyck volna s 
méltán cdgymk is í rhatni : ) szorgalmatoson meg 

járván mindenik gátot, éppeknek tapasztaltuk 
[CsVh 96]. 1754: az ulj malmon felyül pedig az 
mely fel vert Czűvek forma fák láczanak még az 
viz el nem lepte, azon fák Malom Czŏvekjei volta-
naké . . . hogj gáttal más árokra csaptassák az 
Nyárád vizét azon dologra fel vert Czűvekeké. . . ? 
[Nyárádkarácsonfva MT; Berz. 15. XXXII /10] . 
1795: ha a mult esztendei nagy szárazságban a 
fel alli t tatott Gátnak Segedelme a két felé ágadzó 
Vizet egy follyamatba nem szorította volna, a ' 
Sós Hajók szászorta nehezebben szállíttathatta-
nak volna le [Déva; Ks 73. 74. VII . 18]. 

5. akadályoziatás, gátol tatás ; împiedicare ; Hin-
derung, Hemmung. 1809: A’ mi Vas mivelésŭnk-
hezis szerfelett való sok munkások u.m. Bányá-
szok, Szénégetők Koho mesterek, Koho-Segittŏk, 
Vas-vágok, Mivelŏ Kovácsok, Mivelŏ Segittök, 
Lohajtok kívántatván, hitel felett valo dolog az, 
hogy minden uj jabb u j jabb Tyrok Statutiojakor, 
micsoda akadally és gát vet tet ik mesterségünkbe, 
a midőn néhány személly ki allittásáért minden-
féle cseledeink 's dolgosink ki hova lehet el rejt-
vén magokat, hivatallyokat nem követhetik, 's 
annál fogva munkanknak, mind az önnön magunk, 
mind a ' Publicum kárára állani kelletik [Torockó; 
TLev. 9/43]. 

Szk: ~ a t vet (meg)akadályoz/gátol. 1671: Noha 
keótelessegem szerint gjakor irasommal tartoznam 
Kgld Meltosagos szemeijet szűkseges dolgon ki-
vűlis keőszőntenem . . . de az alkalmatlan ûdők 
gatot vetnek igyekezetemnek követeseben [KJ] . 
1807: gá ta t kelletik tehá t minékünk vetni az 
ily atyafiságtalanságnak [ K v ; Incz. XI I . 4a br. 
Iusinczi József lev.]. 1834: Alperesseim . . . ellenn 
. . . az elmúlt 1833k Esztendőben . . . kivittem 
. . . Maros Kereszturra és Nyárád Tőre az Tekin-
tetes Elégtévő Biztosságot de . . . Al peresseim 
az Elégtételt bé nem botsátot ták, annak eleibe 
állottak és gá ta t vetet tek [Msz; SLt Vegyes 
perir.]. 

O Hn. 1572/1573: ky mene(n)k az föld zynyie 
. . . , ki t To földinek Gat t Zegnek kendeor fold-
nekis h jnak [Nagyernye MT]. 1579: az gato(n) 
alol az alard gatiatul fogua az Rosa gattyayg az 
poliak gatia felöl [Néma M T ; Told. 31/1]. 1584: 
Az ket vyz keózbcn . . . az Nagy gat iglm [Kv ; 
TanJk V/3. 286b]. 1653: Eördeőgh gat pataka 
[Szováta MT]. 1654: az borbelj gatnalj . az Bor-
beliok gatia [Mv; MvLt]. 1676: az Toh ghat tya 
mellet [Kajántó K] . 1677: az Alszegiek gattiõk 
véginél (sz) [Illyefva Hsz]. 1679: az Vankus 
gat tya (k) [Visa K]. 1683: Az Gat szuglyaban 
(sz) [Nagyfalu Sz]. 1690: Az gath Utyan (sz) 
[Dányán KK] . 1693: Gáterge [Dés; SzDMcn. 
II , 216]. 1712: Az Gat közöt (ke) [Borsa K]. 
1716: A Gatcn felyűl a réten (k) [Csekelaka AF]. 
1726: Az Fűzes gát víginéi (sz) [Mezőtácd MT“j. 
1740: Tóó Gáttya [Szamosfva K]. 1751: A Jáncs 
Pap Ür Gáttyánál (k) [Koronka MT]. 1753: A 
Ludos gáttyában (k) [M.lapád AF]. 7756: Gát 
forka nevű hellyben [Kőrispatak U]. 1757: A 
Puszta Gátnál az elé járóban (sz) [Nagyernye MT]. 
1767: a Gátan alol (k) [Csekelaka AF]. 1773: A 
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Gát fő n.h.-ben (sz) [Alfalu Cs; GyHn 16] | Pia-
tea Gátszeg vulgó sic dicta vicinitatibusque — 
a' Septemtrione Rivi Kapus vocati [Gyalu K]. 
7775; Az Hoszszu vagy is gát szeg nevű helly-
ben (k) [Homoródújfalu U]. 1806: A Csere Gátba 
(sz) [Búzásbocsárd AF]. 1823: A' Gátan alol (k) 
[Kisillye MT]. 1825.ě A gát szeg nevű helybenn 
(sz) [Szárazpatak Hsz]. 7847: a ' Kert fenekében 
a' Gátok kőzt [Borosbenedek AF]. 7843: a’ Csonka 
gátnál [Bágyon TA]. 

Ha. 1582: az Gattúl fogúa [Kv; KvLt A km-i 
konvent oki.]. XVIII. sz. eleje: gátott. Gátamnak 
[Mv; Berz. 13. 1/16]. 1723: Gátomat [Sövényfva 
K K ; MbK IV] | gátott [Szásznyíres SzD; Ks 
25. IV. 5] | gátot [Néma SzD; Ks 25. IV. 5]. 
1763: (A) Gátnokis edgyik vége | (A) Gátott 
[Szecsel Szb; JHb] . 1769: Gátyok. pallojok [Ze-
telaka U ; UszLt XII . 89]. 1777: a gatan innen 
[Hídalmás K ; RLt 0.2]. 1779: Gátan feljűl 
[Szurduk SzD; JHbB 1. Fasc. S. 83]. 1797: a 
Gátan felyűl [Csombord A F ; CU]. 1814: a Gátan 
[Pusztakamarás K ; CU]. 1834: gáttyokat. a ' gá-
tokat [Dés ; DLt 566/1837]. 1843: gátot Csinál-
tak [A.jára TA; BLt 12]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az BHA-ból valók. 

gátacska kis gá t ; stävilar mic; kleiner Damm. 
1751: János Pap úr Gáttya nevezetű Gátotska 
[Koronka MT; Told. 31/4]. 1764: a ' Marosnak 
két ágai közt lévő porondos és berkes hellyhez 
nem igen régen ragasztatott az utrizált gátatska 
[Vajdasztiván MT; J H b IX/46]. 1784: Törvény-
telen, és Calumniosa a ' Querulansok(na)k proce-
durajok, mer t elsőbben Malmunk(na)k gatatskaját 
potentiose el vágták, tollalták s annak utánna 
kivánnyák a ' differentiát Sopiáltottni [Szováta 
MT; Jeremiás György és Lőrinc folyamodványa 
(Mt)]. 1805: Kádár Iuon . . . kére minket az iránt, 
hogy . . . mennénk el occulatiojára azon Gátots-
kának, melyet ő . . . köt tetet t a Cserefalvi hatá-
ron . . . adnánk arról hiteles bizonyság Levelet, 
hogy azon Gátotska okozott é valami kár t 
Embereinek Fólgyeikre, vagy nem [Rusor H ; 
Ks 92]. 

gát-ág gátkötéshez való ág/gally; crengi pentru 
stävilar; Dammrute/zweig. 1652/1653: az Gát 
agatis ki hanyatta(m) velek [A.torja Hsz ; 
BLt]. 1666/1793: a Falu közönségesen tsinálják 
minden hidakot és töltéseket . . . egy vagy két 
Sárbiró légyen a kik meg lássák mint viszik a 
gát ágat s mint kötik [A.csernáton Hsz; SzékFt 
25]. 1687: Mivel penig az Malmot epitet Agak* 
hun meg szaporodnak hun megh fogyatkoznak 
mivel hogy mindenik részre vamtalan őrölnek 
erről igj alkuvának hogj . . . Az melyik Agh 
bővebben őröl bővebben hozza az gát Ágatis az 
lapoczka fat is [Sóvárad MT; Sóváradi Bíró lev. 
— ftÉrtsd: nemzetségág]. 1726: az Somollyai Job-
bágjok — Marhájokon oda Gát ágat nem hoz-
hatnak [Szentgyörgy Cs; Ap. 1 Apor Péter fele-
ségéhez]. 1760: Keczán Todor . . . a ' gát ágat el 

hordotta s magának fel kertelte [Kóród K K ; 
Ks 17. XXXI] . 1786: i t t a ' szakadás miatt igen 
hoszszúra nyúlt Gát (na) k megujjitására kellene 
az egész Jószág erejét forditani; arra pedig sok 
Gát-ág kívántatik . . . En eddig eleget bajlodám 
a’ Gát(na)k vízivel, mig az nagy apadások (!) 
volt, mert mindennap dugotsoltattam [Gernye-
szeg MT; TL. Málnási László ref. főkonzisztó-
riumi pap gr. Teleki Józsefhez]. 1810: (Az erdőt) 
ő Nagysága a’ malomra gát ágnak mind levágatta 
[Doboka; Ks 76 Conscr. 89]. 1852: Mig a Gát 
ág es a Zápor tartohoz meg kívántató Anyagok 
meg hozatnak . . . szükségesnek látnám a Zápor 
tartó helyit el készitteni [Kadács U ; Pf. Pálffi 
Dávid Pálffi Lajoshoz]. - L. még SzékFt 36. 

gát«ásás gáthely ki/megásása; săparea locului 
pentru stävilar; Dammgrabung. 7572: Eo k. 
varoswl Igen Nehezlyk hogi az my Regy Zabad-
sagok volt meg haboritotta Byro vram es az 
Tanach, gatra vet te ty ki ez eleot ne(in) volt. Mely 
gat asast eo k. Nem Mywelhetek volna varos 
hirenelkwl [Kv; T a n J k V/3. 65b]. 

gátbeli 1. de la stävilar; von dem Damm. 
1702: Isak Uramekis gátbeli Segettsegtől ne vona-
gassák maghokat [Kadács U ; Pf]. 1817: Aztis 
tudom . . . hogy Lendvay kapitány Ur által le 
vágatott gátbéli kár két ől vesszőtskével recom-
penzálhato volt [Algyógy H ; Born. X. 81 Vegyes 
ir. Kozma Juon (26) vall.]. 

2. ~ rész gátrész; parte a digului/stăvilarului; 
Dammteil. 1842: Az Alsó Malmas gazdákkal, 
közös gátban mű is köteleztetünk . . . a minket 
illető gátbeli részt vonakodás nélkül készitteni 
[Sárd K K ; WassLt]. 

gátborfték kb. gáttöltés/töltelék; rambleul stă-
vilarului/digului; Dammanschutt/auffüllung. 1715: 
gátnak való fá t nem találunk . . . Istrásán vagyon 
mint egy 60 szekérnyi . . . , az is csak gát borí-
téknak jo, de hogy az szakadást fodozuk véle 
igen rövid [O.csesztve A F ; Ks 96 Szegedi János 
lev.]. 

gáteslnálás gátkötés ; făcutul/construirea stăvi-
larului; Dämmen, Dammbau. 1576: Meg Értet tek 
eo K. Biro vram Bezedebeol . . . az hatarban 
való gat t chinalas dolgát [Kv; TanJk V/3. 137b]. 
7589 k.: Tudom azt az Gyepű cziere dolgaban 
hogy megh tiltok vala az malom gatnak czinala-
sara, es mikoron rea menteonk volna az gat czina-
lasra le vágok azt az czieret [Szu; UszT]. 1594: 
gath csinalasbul magath ky nem vontha [Dés; 
DLt 246]. 1807: Ezen válosztatt Közönség . . . 
Törvényes és fundamentumos okaira nézve köte-
lesnek nem ta r tha tván a Gát tsinálásnak fenn 
tartásában parantsolt terhet magára venni, kén-
telen mostis . . . Depraecatioja mellett mostan 
is meg állani [ K v ; KmULev. 3]. 

gátcsináló gá tkö tő ; care face stävilar; Damm 
bauend/machend. 1844: Gát csálo ember 37 . . . 
Szŏllŏ kert csálo ember 23 [Born. F. I l lb ] . 
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gátdugá? tógát ; stăvilar la lac ; Teich/Seedamm. 
Un. 7639: az gat dugasa(n) küuül [Borsova Cs; 
Bál. 67]. 1786: egy darab kaszáló, 'a Vizi Márton 
Uramtol fogva, le 'a gát dugásig [Nagylak AF; 
DobLev. III/607. 21]. 

gátfark gát vég; capătul stăvilarului; Damm/ 
welirende. Hn. 1630: az Retennis egy szel feold 
Gat fark new helyben [Kilyén Hsz; EHA]. 1666: 
A Szotyori Gatt farkon fellyel (sz) [Illyefva Hsz ; 
EHA]. 1694: Az alsó határb(an) gát farkon egy 
dőlő főldeczke [Küyén; Hsz; EHA]. 

gátfej '?' Un. 1754/1785: Szemerja, és Killyén 
között a' Gát helly, vagy a' mint közönségesen 
liivják Gátfej nevü Széna rétét [Kilyén Hsz; 
EHA]. 1818: a' Gátfejen fejjel (k) [uo.; EHA]. 
— L. még gátfő al. 

gát-feldugás gátrekesztés; stăvilare ; Dammstau-
ung. 1651: Az Gatt es Uyz feldugassert, hogy az 
A. karara feldugta, potentian vagion [Amadéfva 
Cs; Eszt-Mk]. 

gátfonás gátsövény/sövényelés; împletitură/îm-
pletire de s tăvüar; Damm-Flechtwerk. 1801: az 
Mlgs Horváth Miklós Ur Malma felöl a' régi gát 
meg vagyon, éppen az viz follyásáig, . . . melyben 
a’ régi vastag egerfák, a' gatnak tzövekjei, 's 
éppen a patak marton az gát fonás meg tettzenek 
[A.jára TA; BLt 12 Popa Dumitru (48) kol. vall.] 

gátforma gátszerû alkalmatosság, gátszerűség; 
un fel de s tăvüar; Art Damm. 1765: valami Gát 
forma tartya a’ határá t [Koronka MT; EHA]. 

gátfő '? ' 1766: ha az magam hellyén kaplak a 
Nyárád vizéb(en) meg mártalak a' mint hogy 
azon estve meg is esett a ' halászon a ' Verés meg 
esvén pedig a' Malom gátfejire fel vánszorgot s 
o t t kiáltozott minket [Koronka MT; Told. 3a]. 

Hn. 1771/1817: Gát Főben (sz) [Jobbágyivá 
MT; EHA]. - L. még gátfej al. 

gáthely gát körüli terület; teren în jurul stă» 
vilarului; Dammgelände. 1721: ezen az fŏldŏn 
mutattak le az hatar t az utig, az uton alol háran-
tolog (l) mutat tak az Antalfi Gáttyát, . . . az 
Gát helyet nem ot t mutat tak az hol Sz: Mihaly-
falvi Uraimsk [Asz; Borb. II]. 1751: A' Roskáné 
réti . . . le a' Gát hellyig . . . juta Mlgs Groff 
Toldalagi László Uramnak [Koronka MT; Told. 
31/4], 1754/1785: Szemerja, és Killyén között a ' 
Gát helly, vagy a ' mint közönségesen hivják 
Gátfej nevü Széna rétét [Kilyén Hsz; EHA]. 
1807: mutagattak egy gat helyet, az mellyetmon-
dottak Antalfi Gáttyának és egy csorgo helyet 
[Asz; Borb. II. A.sinfva és F.szentmihályfva kö-
zötti határjárás]. 

fl átkötő* 1. gátfonás; împletire de s tăvüar; 
Ditnnfiechten. 1581: Kelemen mesthernek hogy 
. . . a Gatott segítette kottny attam neky d. 12. 

Vgian ezon Gat Keoteskoro(n) kenyrre bora húsra 
sosz halra Molnarokra ment keolchyegere d. 51 
[Kv; Szám. 3/III. 5]. 1584: nem keótelesek . . . 
azga t th keótisre [Torda; DLt 212]. 1688/1782: 
Mikola László Uram a ' Szombati Vámat in per-
petuum az Ecclának engedi es conferalja, addalvan 
eztis . . . , hogj az Ecclais valami olyas bontsága 
esvén a ' malomnak (:ugj mint gát kötés és egyéb 
efféle:) tehát az Eccla is ülendő segítséggel lészen 
[Szamosfva K ; J H b K XXVIII . 36]. 1750: ha 
. . . az Néh: Mgos Grofne Aszonyom azon . . . 
igen terhes és bajos gat kŏtessel a Marost nem 
impedialta volna . . . csak egy aradassal mind el 
mosna mind az udvarhazokat mind pedig a falut 
[Kimpurj H ; BK. Joannes Pulya (35)ns vall.]. 
7777: ficzko korunkba a' Gát kötésen magunkis 
dolgoztunk [Királyfva K K ; JHb LXVII/169]. 
7806: a Kŭkŭ l lŏ vizenek follyomja a' kérdeszte-
te t t hellyrŏl . . . Insinér által Gát kötéssel vétet-
tetet t el végkeppen [Erdősztgyörgy MT; WH]. 
1852: mikor gát kötéshez fognak anyi munkás 
kívántatik hogy egyszerre ki állíttanunk nem lesz 
képes (így!) [Kadács U ; Pf. Pálffi Dávid Pálffi 
Lajoshoz]. 

2. gá t ; stăvilar; Damm, Deich. 7625: az Gatt 
kötésén alol mingiart mint egj három lepesni 
szelliessegint (!) ualo porondos kŏueczes es hazon-
talan feoldet ismertwnk hogj altal szakaztot volna 
az uiz [UszT 176]. 1698: az Kűs Marost, mint 
étiglen (I) valo viz foljamjábol és termeszeti sze-
rint valo Árkából Gátt kötéssel es töltéssel a 
nagj Marosra viszá vetette [Kisfalud MT; EHA]. 
1806: a Kűkűlló Vize . . . ŏ Nagysága Majorja 
fele tévén a szaggatást Gát kötéssel, es Jaszolly 
kertekkel oltalmaztatván a ' romlástol a Kŭkŭ l lŏ 
partya felöl [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

gátkötő I . mn gátfonó; care împleteşte stăvi-
lar ; Damm ñechtend. 1867: Lésza fono, gát kőtő, 
vessző valogató és hordo napszámosoknak 925 
napszámért . . . fizettetett 305 fr. 25x [F.zsuk 
K ; SLt 22]. 

II. fn kb. gátfonó mester; meşter care împle-
teşte stăvüar, împletitor de stăvüar; Damm-
flechter. 1588: hittak volt Zamosfalwarol egy gatt 
keoteott at tam annak d. 12 [Kv; Szám. 
4/1. 22]. 1700: Pénzen kelletett Gath kőtőt fogad-
nom Pers. 20 [Kv; i.h. 40/1. 23]. 

gátkötő-fa gát-ág/fa; creangă/lemn pentru stă-
vüar ; Dammrute. 1756: tudom hogy az Szaka-
turai Tüalmas Erdőről az Rev Kőrtővélyesiek 
Szabadoson hordották s Horgyák a jo Mak termő 
Épületre valo tűzi s Gát kőtő fákot [Szakatúra 
SzD; TKl Bot Togyer (38) jb vall.]. 

gátkötõ-mester gátfonómester; meşter care îm-
pleteşte stăvüar, împletitor de stăvilar; Damm-
flechtmeister. 1585: valazzanak bizonios zemelie-
ket kyk Ala Mennyenek az gatot es az Romlot 
hatar dombotis megh latny, es Amint itüik es 
Iowalliak epitesset az gatnak, chinaltassa megh 
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eo kgme. Az Gat keóteo Mestertis Ala Wigyek 
[Kv; TanJk 1/1. 13]. 

gátlás, gátolás 1. terelőgát; stävilar de deviere ; 
Ablenkungs/Leitdamm. 7577: eo kegmek varasul 
semmi keppen Ne(m) akaryak hogy az sok gatlas 
legyen a Somosson (I)a zeren zerte hanem Min-
dennek . . . Zabad halazasa legien, de gatnel kwl 
Erre eo kegmek tellyes Autoritást adot az ket 
vasar bironak hogy mindeneot el bonchyak affele 
gatlasokat [Kv; TanJk V/3. 144b. - aOlv. Sza-
moson]. 7670: Az alsó Stompra szolgalando Arok 
es Gatolasnak penigh hasonfelett supportallia 
[Abrudbánya; Berz. 17]. 1762: Hogy ha az Expns 
úrfi . . . malmot nem építtetett volna és gátlással 
a viznek egyik ágát oda nem vette volna most is 
egészszen Magosmart® felé fojna [Kőfarka SzD; 
SLt XXIV. 6. — •Szamosmagasmart, az előbbi 
településsel szomszédos falu] | ha az Expns úrfi 
gátlással nem venné az vizett arra az . . . árokra 
most sem menne ott semmi viz [Virágosberek 
SzD ; i.h.]. 

2. csapógát; epiu, dig de calmotaj; Buhne. 
1590/1593; Az Dees feleol való zyli es parttya 
azon volt az zamosnak, ahol mostan az gatolas 
vagion [Szásznyíres SzD; Ks] | Az dirik zamos 
foliasatis tudom hogy ot volt ahul mostan az 
Christoff Vram Molnan alol az gatolas vagion az 
Nagy fwz faak helyén [Bálványosváralja SzD; 
Ks]. 1773: Bodolán alol Czigány gödre nevű 
hellynél is sokat és Nagy hellyet szaggatott el a 
Viz a rend kivűl és hir nélkül való gátlások s 
töltések miat t | a Pr asm áriak egyszer is másszor 
is gátlással tőltesekkel addig tsaptatták vettették 
a Vizet erre hogy már eddig jött a hol most va-
gyunk [Bodola Hsz; EHA]. 1817: A Mal-
mon tul Lévő gátlásokat erös Jászoj gáttal, 
és rástos töltésekkel meg erősíttettem [Héderfája 
K K ; IB. Veress István t t lev.]. 1820: a Pál fiak 
által elcövekelt és gátlással megerősíttetett öblö-
getés ítélet alá bocsáttatik. ítélet . . . a Pál fiak 
a kereset alatt lévő helyet öblögetés által kapván, 
annak tulajdonosai lettenek, már hazánk tör-
vénye ál tal ; s hogy azt mint magokét oltalmazzák 
gátlás és cöveklés által, ezt is megengedi a törvény 
[F.rákos U ; RSzF 245]. 

3. malomgát; zăgaz de moară ; Mühldamm/wehr. 
1766: (A) Malmot minden hozzá tartózó épületei-
vel és Pertinentiajival edjűtt következésképpen 
aestimaltuk . . . A Gátlás mint hogy in ruina 
vagyon fűzfákkal és Malomra menő árokkal edjüt t 
Hung. Flór 8 [DobLev. II . 374]. 

4. ágtöltés; umplutură de crengi; Rutendamm. 
1759: A Sáros hellyeket mind Padlásos hidakkal, 
és ág-tőltásekkel vagyis gátlásokkal tartyák [Dés-
akna; JHbK] . 

5* gátkötés; legare de stävilar; Deirmbinden/ 
flechten. 1597: Emlekezem arra hegy Ksdachy 
es Kobatffalva közt ualo gatlasra hittak es kertek 
volt az zekteól Gafalvi (!) Jancst es Antalffj 
Mattiast, mikor azt az zek atta eirterek azt el 
végeztek volna, az kis kotatffaluiak . . . pana-
zolkottak vei t az zekben hegy' . . . ez úiz ki vet 

rolla [UszT 12/82]. 1700: Kővétkezik . . . Gato-
lásra, Malom csinálásra, szüretre való kenyerbeli 
Erogatiom . . . Kezdettünk az Gath csinálásához 
cum Pers. 12 . . . Jöt tek be' Merabul az Jobbagjok 
Pers. 21 Gát kötni [Kv; Szám. 40/1. 19]. 1717: 
(A hidnak) porond felöl való végi töltést, gátolást 
kíván [Dés; DLt 504]. 

O Hn. 1797: A Gátlásnál (e) [Tarcsafva U ; 
EHA]. 1805: A' Gátlásba (sz) [Szkr; EHA]. 

gátló, gátoló akadályozó/gátoló körülmény; pie-
dică, obstacol; Hindernis, Hemmung. 1800: (A 
földet) a tövisből és egyébb a Főid mivclését 
gátolo bokrokbol ki irtván, és azt szőlőfákkal be 
ültetvén [O.péterlaka A F ; EHA]. 1838: Az rösz 
(!) üdŏ betegségem sogorcm i t t léte voltak gátlók 
ígéretem nem teljesittéséb(en), hónap megint az 
i t t rekedet vendégeim lésznek oka hogy nem mehe-
tek el [Kiskede U ; Pf Imrch György lev.]. 

gátlódik gátoltatik; a se zägăzui; gedämmt 
werden. 1782: tsinaltattak vala egy Zugot, hogy 
. . . azzal az viz ne gatlodnek, de . . . az Zugotis 
majd tsak egészen el nem temette az Iszap . . . 
Sebessége az viznek nem volt, és ami ott le follyt, 
az az Gáton alol való árkotis meg Iszopolta ereje 
nem lévén annak el mosására [Déva; Ks 111 
Vegyes ír.]. 

gátmester gátfonó/kötő mester; meşter ímple-
titor de stävilar; Dammflechtmeister. 1867: Az 
anyagát megkötésire gátmester fogadtatott Petrás 
Inon személyében . . . fizettetett néki . . . 300 f r | 
A nagy gáton felyül egy nagy Csapó gát készitté-
séért a gát mesternek . . . 30 fr [F.zsuk K ; 
SLt 22]. 

gátol 1. gátat ép í t ; a face un stăvilsr/zăgaz ; 
dämmen, deichen. 1635: Az mikor az óregh nagy 
málomnál gáttlunk uálá, . . . kezelgetunk uala 
hogy az agát hordottűk [Mv; MvLt 291 43a]. 

2. (folyóvizet gáttal) csaptat/terel; a bate o apä 
curgătoare (printr-un stävilar) ; (Flu£wasser durch 
Damm) ablenken. 1590/1593: az Cfcristcff "Vrcm 
Molnan alol az fwzek helyreól gatolta az mostani 
menisre az derek zamosth [Bálványosváralja S2D ; 
Ks]. 1592/1593: ahul az Christoff deák "Vitai 
Molna gattya vagyon mostan, az K\is zamcsn?k 
foliasa azon tul volt annak eleotte, Annak v t s e r a 
hogy Christoff vram az Molnott ot chinaltatte, 
akkor gatolta zoritotta ide az irostanj fcliasaia 
az Kis zamost, es vgy veotte el az Regi foliasatul 
[Szilágytő SzD; Ks]. — Mindkét vallcirós-Edalék 
a Dés és Szentbenedek közötti Kis-Szcircfc 11 VEJÓ 
gátolásra von. 

3. (partot) védőgáttal megerősít; a intőrí (un 
mai) cu un dig; (Ufer) mit Scfcut2denxr t e h -
stigen. 1684: Mikor gátlottais, lattem, hc^y kővel 
ganéual, czövekekkel, ággal czinálta, gálJctia 
az(on) hellyet megh bagyá, hegi az fslu i<Őlći<n 
ne gátcllycn, seőt a mégha kertit is tcllyccl \ € f j e , 
miuel kűllyeb tedte (!) veit a’ falu fcctáéie |Csík-
fva MT; Bál. 50]. 1756: Mivel . . . az iffiu Ŭá té 
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Juon részit û viz m 3ssa, és eddigis kárt te t t benne, 
azért az vizet el vetni . . . az osztállyos atyafiak 
a’ viz vehementiájának obstaculumára egyiránt 
concurállyanak, aztott gátollyák [Újbárest H ; 
Ks 62. 3J. 

<1. (meg) akadályoz; a împiedica; heminen, be-
hindern. 7776: Miglen Mlgs Groff Komis Ferentz-
né Aszszony ŏ Nga Kis Aszszonyával egyvtt 
MVásárhellyt mulatott, latogattae . . . Groff Lázár 
Urffi ŏ Nga a' Kis Aszszont, avagy ha nem láto-
gatta, maga unatkozásából tselekedte é eztet, 
vagy másoktol gátoltatott, és kik miért? gátol-
ták . . . . hogy őszve ne férhessenek ? [Nsz; GyL 
Tk}. 1782: már ma ki Gátolja a’ Torotzkai Lako-
sokot, azon Erdőknek élésében, és mi módon? 
[Asz; TLev. 5/16 Transm. 327 vk]. 1837: A Czél 
arányos hasznos, Szükséges külső vagy belső 
gazdasági önkényes szabados építményekben, és 
elkerülhetetlen jovittásokban, a zállogba vevő 
Urat gátolni, és korlátozni nem akarván, ez oly 
formán engedtetik meg: hogy azoknak értéke . . . 
a ki váltó által fordittassék meg [Dés; BetLt 5]. 
1852: Kelemen István . . . 24 éves, Both Kata 
18 évessel ki kérdeztettek, és semmi okok egybe 
keléseket nem gátolta [Mákó K ; RAk 32]. 

ß. korlátoz; a limita; beschränken. 1756: ha 
valami akadály, à ki hajtandó bé jövő marhák 
Számát nem gátolya kŏnyen Uraság Proventussat 
augealya [Déva; Ks 94.24.3]. 

Ha. 7797: gátalna [Kv; DLt]. 

flátolás 1. gátlás 

gátolhat 1. gáttal eldughat; a putea zăgäzi cu 
un stăvilar; dämmen können. 1666: az To hellye-
ket szabadosson birhassák, gátolhassák es fel 
teólthessék [Imecsfva Hsz; LLt]. 

2. akadályozhat; a putea împiedica; verhin-
dern können. 7777: a Jószág gondviselésére nem 
érkezhetem, annál inkáb az osztozásra, mellyet 
az időnek vicisitudója (:kit Isten tavoztasson:) 
gátolhat [Nagyrápolt H ; JHb XLVII/18]. 1846: 
Holtam történvén . . . minden felkelhető vágyo-
tt aim . . . minden árva Bírói béfolyas avagy osz-
tállyos Vérei (!) belé elegyedése nélkül, senkinek 
tiltakozása nem gátolhatván, . . . egyenesen adas-
sanak által és kezében Kedves Léányomnak Ka-
tona Klárinak [Kv; Végr.]. 

gátolható akadályozható, akadályozó ; care poate 
împiedica; hemmend, hindernd. 1856: (A) kihir-
detés mind két részről megtörtént, 's ezen idŏ 
folyta alatt semmi egybekelést gátolható akadály 
felnem merült [Bádok K ; RAk 68]. 

gátoló 1. gátló 

gátoltat (vizet gáttal) csap tat/terel te t ; a abate 
(cursul apei cu ajutorul unui stăvüar); (Wasser 
durch Damm) ablenken lassen. 7590/7593: Chris-
toff vram gatoltatta az Regy fóliásából az mostani 
helyre az Zamost* | Az Regi foliasatis Az víznek 
ot vallja hogy volt ahol mostan az Nagy fwz faak 

vadnak, melliet Christoffb vram ippitetet es onnçt 
gatoltatta Ide az mostani foliasara az vizet [Bál-
ványosváralja SzD; Ks. — *Dés és a tőszomszé-
dos Szentbenedek határán. bKeresztúry Kristóf, 
Szentbenedek korabeli birtokosa]. 

gátoltatlk akadályoztatik; a fi împiedicat; be-
hindert werden. 1776: Miglen Mlgs Groff Komis 
Ferentzné Aszszony ŏ Nga Kis Aszszonyával 
egyvtt MVásárhellyt mulatott, latogattaè . . . Groff 
Lázár Urffi ŏ Nga a ' Kis Aszszont, avagy ha 
nem látogatta, maga unatkozásából tselekedteé 
eztet, vagy másoktol gátoltatott ? [Nsz; GyL vk]. 
1847: rabságain inián . . . gátoltattam [Dés; DLt 
612]. 

gátőr pincegádor/torok; gîrlici; Kellerhals. 7680: 
Ezen Pinczenek eleb meg irt bolthajtásos gatora 
kŏtéses oszlopokon állo v j Suppos hejazattal 
vagyon, mely gator(na)k ket felöl valo oldalán 
megjen fel egy gabonas hazra ket karfás gara-
dicsocskak* (így!) [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 
30 — 'Megkísérelték a végső k törlésével egyes 
számú alakra javítani]. 1694: Njilik ott azon 
Pincze-torokra avagj Gátorra, vas sarkako(n), pán-
tokon forgó, őtt szem lántzocskából álló retezes, 
retezfejes, fa-rosteljos Ajtó [Borberek A F ; BfR 
ifj. Bálpataki János kúria-leírása]. 1754: A Pincze 
felett nintsen semmi epűlet, hanem a’ föld színitől 
fogva nád suppal fedett hijja melly fedélis már 
meg sarjadott a ' pintze Gátorja felett [Uzdisztpé-
ter K ; CU]. 1807: A Pintzeben járó gátőr és a 
pintzeben járó aj tó félek haszon vehetetlenek 
[Dés; BetLt 6 „GyUjFalvi Nagy Ferencz mpr."]. 
1817: a pinczének, valamint a gátőrjának is Tég-
lából valo Bojthajtása vagyon, . . . mind a pincze 
gător, mind pedig a pincze maga jo Bojthajtásas 
[Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. Inv. 4]. 1836: a 
pintze gátőrből nyÜik edgy Vas sarkokon forgo 
fenyő Deszka ajtó . . . pinczéhez, melynek Gátrán 
vagyon edgy Vas sarkakon forgo tölgy fa rosté-
lyos nagy ajtó reteszszével [MNy XXXVIII , 132]. 
7857: Az udvarház alatti pincze — ennek gátora 
kő oldalú, zsendely fedél alatt, vagyon ra j ta egy 
fél lappancs-ajtó [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 
7875: a papi ház pincze grádicsa felé gátőr emel-
tessék, mely zsendellyel fedessék be s oldalai 
kővel kirakattassanak [M.bikal K ; RAk 320]. 

Ha. 1775: Kö pintze Gátorja [Buza SzD; LLt 
Csáky-per]. 

gátszakadás ruperea stăvilarului; Damm/Deich-
brucli. 1741: Malombirák atyánkfiai proponálván 
Nms Várasunk Malmán (a) k immineálandó ruináját, 
Concludáltuk, hogj a ' Csatáni gjalog szeresek for-
dittasan(a)k, ezen következhető ruinán(a)k repa-
ratiojára, kiket, Malombirák atyánkfiai a' malom-
ból, máléval interteneállyan(a)k, 's el se bocsássák 
mind addig, mig azon gát szakadást meg-nem 
csinályák [Dés; Jk 548b]. 

gáttartás gát-karbantartás; întreţinerea stăvi-
larului/digului; Instandhaltung des Dammes. 1744: 
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a Gát tartásért engedtetet ŏ Ngának a Malom 
birása [Tóhát TA; JHb XI/17. 12]. 

gatter rács; gratii, grilaj; Gatter, Gitter. 1827: 
5 Ablak Gater magam vasából . . . 84 f t 16 xr 
. . . 2 Otska Gater levétel . . . 3 f t [Kv ; KmULev. 

3]. 

gatteresen '? ' 1809: Egy fejér kotzkáju Szik-
szákos pergált vigánó . . . Egy gatteresen varrott 
fejér sima Pergált vigánó | Egy sima fejér vapőr 
köntösnek való, az ajján gatteresen kivarva [Ko-
ronka MT; Told. 19]. 

Alkalmasint a 'csíkozottan, sávosan' jel-sel számolhatni. 

gattorvas rácsvas; fier de gratii; Gattereisen. 
1848: Gatter vas és Abrancsa [Dés; DLt]. 1862: 
Gatter vas . . . 10 f t . 55 xr [Kv; SLt Vegyes 
perir.]. 

gáttöltelék (gát)töltés; umplutură de stävilar; 
Dammanschüttung/auffüllung. 1798: à Sollymos-
tonak azon része melly vagyon . . . Dél felöl a' 
Keresztül menő Gát Töltelék . . . Szomszedtsági-
ban [Dés; EHA]. 

gáttöltés gátdugás; zăgăzuire la stävilar; Damm-
aufschüttung, Dämmen. 1674: Igirtem* Etelere, 
8 Veka lisztet, fel veka borsot, 1 veka kölest 1 
veka aszszu almat, azonkívül öliert az gat töl-
tesnek 60 penszt [A.szovát K ; Törzs. — *A 
gáttöltő munkásnak]. 

gáttöltő gátmunkás; lucrător la stävilar; Damm-
arbeiter. 1594: Ez estendonek forgasaban Jot t 
ez Malombol 194 keobeol Buza . . . Az 15 keoblet 
Attak az waros Towan walo Gat Tolteoknek [Kv; 
Szám. 5/VI. 16]. 1647: Volt ados Veres Pal To-
törb(en) bor arraba(n) húszon ket forintal har-
mincz hat pinzel, Az Tŏb pinzt azon bor arrabul 
fizette az gat tŏltŏk(ne)k ~ f. 17 [Tötör SzD; 
Ks 42. G]. 

gátú. Csak jelzős szk-ban; numai ín construcţii 
atributive; nur in attributiver Wortkonstruktion; 
vmilyen gáttal rendelkező; care are/posedä un 
stävilar; über irgendeinen Damm verfügend. 1728: 
Városunk el pusztult Gátu Malmának renovatio-
jára . . . tetczet inkább hozza kivantato necessa-
riumokra pénzt az egész Városra fel vetnünk 
[Dés; Jk]. 

gátút gáton átvezető ú t ; drum peste stävilar; 
Daznmweg. Hn. 1672: ä gát útra menőb(en) ã 
telekb(en) (sz) [Küyén Hsz; EHA]. 

A régiségben a t ógátakat v. dugásokat a azekérforgalom cél-
jaira szélesre rakták. 

gátvágás gátrés, táj surrantó; tăietură/deschi-
aätură la stävilar; Durchlaß. 1639: az hul eö 
mutia (I) nem ot az hul az szent Iuany ember 
mutatia Az Gat vagast . . . az hul az szent Ivany 

emberek mutatatak (!) . . . ot vagtak el az keőrt-
uelyfajaka ? [BálLt 51. - ĂKörtvényfája (MT) 
lakosai]. 

gátvágó kb. gátromboló; cel care taie stăvilarul; 
Dammbrecher. 1611/1687: asztis látám hogy az 
gátt vágok az zavara léczet le' teorek az vízen 
. . . Látám hogy a zavara léczit le nyomák az 
gátt vágok [Altorja Hsz; HSzjP Szabó Máthé 
vall.]. 

Ha valamely részbirtokos egy másik részbirtokos, ill. vmely 
faluközösség vmelyik birtokos építette gátat magára nézve ká-
rosnak tartott, a foganat nélküli hivatalos tiltakozás után erő-
szakosan átvágta, ill. lerombolta, leromboltatta. Az ilyenféle 
gátvágás az erdélyi régiségben meglehetősen gyakori, sok per-
lekedésre, erőszakoskodásra alkalmat szolgáltató cselekedet 
volt. 

gátvám gáttaksa; taxă pentru stävilar; Damm-
zoll/taxe. 1841: azon űrűgy alatt, hogy gáttyán 
keresztül szállíttattam fáimat — jelenleg: azon 
méltatlan követeléssel állott elő, hogj gát vámot 
fizessek [Dés; DLt 707]. 

Minthogy a közúti szállítás a rossz utak miatt nehézkes és 
igy költséges is volt, a régiségben a nagyobb folyóvizeken való 
tutajos v. dereglyés szállítás virágjában volt. A malomgát-
-tulajdonosnak a gáton rést, surrantót kellett hagynia a vízi 
úton való szállításra, de a vízi út használatáért az ilyen úton 
szállítótól a gátépítő tulajdonos törvényesen vámot nem szed-
hetett. 

gátvessző gát-ág; creangä pentru stăvilar/ză-
gaz; Dammrute. 1841: Orsova* . . . Gyalagassai 
a portzellán gátját kötötték. Gőrgény Marhássai 
. . . gát veszőt vittek a portzellánhoz [Born. G. 
XXIVb. - ®MT]. 1860: Ezen erdőben . . . vágat-
tak . . . kalangya karok, a' gátakhoz czapkák és 
gát vessző [Vécke U ; Told. 21]. 

gátvetés gátépítés/kötés; făcutul/ímpletirea stă-
vilarului; Dammbau/flechten. 1752: u j j Gát-Ve-
téssel . . . az erre Járó Viz fojását mostan szük 
Viz idejin ugy el fogták, dugták, hogy a közönsé-
ges Szentegyház ágára járó Viz tellyességgel elfo-
gyott, száradot [HSzj gát-vetés al.]. 

^ gatya 1. lábravaló; izmene, indispensabili; Un-
terhose. 1530: Benedicto Alemano ad camisiam 
et ad gatya dedi den. XXXII [Vh ; MNy XXXI, 
126]. 1568: Paulus Somogy . . . fassus est . . . 
Ezt tudom hogy ez istuant Jg fogatta vala meg 
eztendeyg, hogy neky, f. 8 ad, Mentet dolmant 
nagy ragoth (I), es inget gatyat kettőt, kettőt 
[Kv; TJk I I I / l . 173]. 1570: Ilona Thot Janosne 
. . . vallya . . . varratot Zabo Janosne Jnget ga-
thyat es gathya kötet [Kv; TJk III/2. 23]. 1586: 
B. Vram es Tanacz akarattiabol wotte(m) az 
Trimbenek egy Jnget . . . d. 23 egy Gattiat . . . 
d. 14. és egy hitwan Nadragot . . . d. 18 [Kv; 
Szám. 3/XXVn. 11a]. 1600: hogy Trombitás 
Antalt el temettek, veottwnk egy lepedeot d 50 
Egi Inget gatiat d 45 [Kv; i.h. 9/IX. 31]. 1654: 
Egi tsiudalatos gagia varas nelkült való [Csapó 
K K ; LLt Fasc. 100 Litt. C]. 1701: edes Anyám 
. . . inget gagyat ket part küldgyön kegyt lmed 
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nekem [Ne; BLt 9 Tóth István édesanyjához 
Tóth Balázsnéhoz (Angyalos Hsz)]. 1736: Vaszilie 
Terfuluj . . . szolgalatra bé nem ment Tisztarto 
vr(am) meg verette, hogj a gagjajan a' vér által-
hatott [Récse F ; JHb] . 1759: Hajkul Farkas . . . 
egj Béresnek két Inget, két Gadgyát . . . adott 
[Marosludas TA; TKl]. 1798: 22 darab ing gagya 
és psndely Rhf. 6 xr. 14 [Déva; Ks 73. 74. VII. 
137 1/2]. 1813: a Pajtában . . . meg találtuk 
az Utrizált Szösz Pendelyt és Gagyát [K; KLev. 
9]. 1823: bár a Gagyáját is vettetek volna el 
Csernátoni Sámuel* Uramnak [Radnótfája MT; 
TLt Praes. ir. 65/807-liez. - "Kakaskodó férfi]. 
7844: jo Erdélyi házi vászony ingeknek és gatyák-
nak [Szúv; KLev. \5]. 

Szk: egy ingben és -Lban lenge magyarban. 
1572: Nehay Zilagy Myhalne Azt vallia . . . az 
kadas legeniek kezdyk bezelleny hogi Lattak volt 
Zatthmary Balas eyel egi Ingbe gatiaba Ment 
Satoraba* [Kv; T J k III/3. 30b. — aEgy asszony-
hoz]. 1573: Anna Zas Imrehne leania Azt vallia 
hogi . . . az kis gaspar leania az Bor Ianosne há-
rom leania Tyz orakor Eyel az Kerites Meget 
Iachodnak vala egi legennyel az chiak egi Ingbe 
gatiaba vala [Kv; i.h. 116]. 7585: Hona Nyreo 
Istwanne Vallia, . . . la t ta hogy a ' legeny egy In-
ghebe es Gatiaiaba Ieót ky a leantol [Kv; T J k 
ÍV/1. 451]. 1597: Chengeri ferencz . . . wallia . . . 
Az legeni . . . az aztal eleot al wala egi ingbe 
gatiaba az kezewel tart ia wala az gatiat hogi inaba 
ne suhadgion [Kv; T J k VI/1. 25]. 1742: egy Ing-
ben és Gagyában vala [Bernád K K ; Sár.]. 1768: 
Tot Miháily . . . tsak akkor ment volt ki a’ faluból 
egj ingbe gagyába [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
3 a]. 1824: Somlyai Ima János . . . szökött el . . . 
Ingbe, gagyába [DLt 1104 nyomt.]. 1855: gyak-
ron egy ingbe és gagyába láttam a Grofot, és 
Pápainét is pendejbe [Gezse AF ; DE 5]. 

Sz. 1769: Aztis Hallottam hogy Andonia Szi-
rnion a Venus Pálczáját Gagjájába nem tarthatta, 
hanem sokszor Faluban küldette volna czövekelni 
[K ; Told. 3a. — A teljesebb szöv. cövekel al.]. 
" a . bő parasztgatya; gaci (izmene largi ţărăneşti) ; 

weite Bauernhose, Gatya Hose. 1530: I t tem Bene-
dicto Alemano ad camisiam et ad gatya dedi d 
X X X I I | I t tem ad camisiam Thome et eleókeó-
teó et gathya dedi d XL [DomH 63, 65 ; MNy 
XXXI, 126]. 1573: Eo Nem latta Mint leot chyak 
az sayra* keolt fely es fwtamat hatra vdvarara 
Megh Nadragat vagi gatiaiat Archwl hajtotak 
rea [Kv; TJk III /3 . 86. — aOlv.: zajra]. 1578: 
vegeztek eo kegmek egez varassul hogy senky ez 
vtan sem chionka wyu gallertalan, Mentebe, sem 
chizmaba papuchba sem gattiaba, hanem tanachy 
házhoz ülendeo varassy tyztesseges ruhaba Ieoie-
nek mind alsó felseo Tanachbelyek be [Kv; TanJk 
V/3. 172a]. 1628: Egy Gattia feier zellel premezet 
Uya, es galléra [Gyalu/Kv; JHbK XII/44. 8]. 
1839: Rostás Gyuri . . . ingben és gatjában jár 
magyarországiason [DLt 1109 nyomt.]. 

3. német ~ német bugyogó; pantaloni bufanţi 
nemţeşti; deutsche Pluderhose. 1801: egy Gyapot 

Gyolts Nimet Gagya Atzél tsattyával [Vargyas 
U ; CsS]. 

O Szn. 1647: Gagia Gaspar [Kv; TJk VIII/4. 
210]. 

O Sz. 1632: Philep Marton . . . monda Kata 
szűk à Gatia kurua legjen az Aniad [Mv; MvLt 
290. 87b]. 

Nyilván helyi, esetleg éppen csak alkalmi jell-fi, de szólásszerű 
csúfolódó mondóka. 

Ha. 1801: Gagya [MvLev.]. 1806: Gagyát [DLt 
784 nyomt.]. 1829: gagyát [i.h. 882]. 

gatyafoldozáä cîrpirea izmenelor; Hosenflicken. 
1673: Gatya foldozásért Cassel. 3 [PatN 4a]. 

gatyájú. Csak jelzős szk-ban; numai în con-
strucţü atributive; nur in attributiver Wortkon-
struktion; gatyában járó; cu izmene, care poartä 
izmene; mit . . . Hose(n)/ . . . Hose tragend. 1599: 
Arra is Emlekeze(m) hogy az Leány azt monda 
mikor az palchaual kjment vala rea . . . , hogy Az 
teokelletlen záros gagiaiu teokelletlen ageb meg 
eon engemet [UszT 14/39 „Anna consors providi 
Francisci Rigó libertini" vall.]. 

gatyaktttél (hímzett) gatyakötő; cingătoare (bro-
dată) pentru izmene; (gesticktes) Hosenband. 
1597: Istwan kowachne Anna . . . wallia . . . Ta-. 
masnak nem volt gaţia keo tele, hanem mikor 
eczaka ki mentis eczwe fogta az gatiaiat vgi ment 
ki mègh en kerdette(m) hogi miért ne(m) visel 
keotelet az gatiab(an) azt mondotta hogi ne(m) 
zokta s nem wiselheti [Kv ; TJk VI/1. 34]. 1633: 
kett kezkenŏt adot Zabo Jacabne Abruginak . . . 
Az gatia kőtelennis latta(m) hogy Kerekes Ersok 
uolt aranial varva, kit abruginak adot Zabo Jacab-
ne | Abruginak szép varrót gatia keŏteley voltak, 
az volt rea uarua beőteőkell, sziue(m) lelkem 
Kerekes Ersok [Mv; MvLev. 290. 122b-3a] . 

gatyakötő 1. gatyamadzag; brácinar; Hosen-
band. 1597: Hona Zabo Peterne Zolgaloia wallia. 
Immár nyolcz eztendeye miolta Zabo Peternenel 
lakom de soha megh nem latta(m) hogi az fia 
gatia keoteot viselt wolna maga en chinalta(m) 
mind inget gatiat neki de megh gatia keoteonek 
walo liukat sem engette hogi chinalliak [Kv; 
TJk VI/1. 34]. 

2. (hímzett) gatyatartó pán t ; cingătoare (bro-
datá) ; (gesticktes) Hosentragband. 1570: Ilona 
Thot Janosne hithy zerent vallya . . . varratot 
Zabo Janosne Jnget ga thyat es gathya kötet 
[Kv; TJk III/2. 23]. 1629: Egy gattia keoteo, ér. 
. . . d 10 . . . Egy giapott giolcz uiselt lábra ualo 
ér. . . . d. 50 [Kv; RDL I . 143]. 

gatyamadzag gatyakötő; brăcinar; Hosenband. 
1631: (Czetri György) Negj gombos tü t adot neki 
ezüstöt ennek 

az Uarga Menyhartnenak . . .» 
varga Menyhartne is gat ia mazagot adot neki 
[Mv; MvLt 290. 61b]. 1783: még a ' kaptzájátis 
ki szappanyoztatván Vántza Tisztartónak, De-
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metsnétől bé sem vették mangurlatlan, gatya 
madzaga is fejér dupla 4. ujnyi szélességű vagyon, 
mellyet magam is láttam [Perecsen Sz; IB ,,Eli-
sabetha Kassai cons. nob. Georgii Sombori" (25) 
vall.]. 

gatyamester szoknyapecér, kakas ; crai; Schür-
zenjäger, Schwerenöter. 1585: Cathalin Vincze 
Lazlone . . . vallia, hogy eo egiebet nem halloth 
Pechy Mathiasnenak Zaiabol* hogy monta hazam-
nal egy nehanzor gatia mesternek, de hogy hamis 
hwteunek vagy egiebnek monta volna eo nem 
hallotta [Kv; TJk IV/1. 398 - •Bonchiday Ger-
gelről]. 

gatyaszár parasztgatya, gaci (izmene ţărăneşti); 
Bauernhose. 1806: maga a Hajós Mester . . . a 
kezébe volt jo vastagsagu paltzájával a Bivalost 
egy gatya szárban keményen meg verte [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 1812: Czigány Ádám . . . 
gagyaszárban, botskorban szökött el [DLt 121 
nyomt.]. 1841: Határozás Atya és két Bejáró 
mesterek hogy adig is magokat a legbetsûletese-
ben Viselye magát (így!) hét köznap Gatya Szárba 
járhatnak . . . tiszteséges tiszta Surtzal és aki 
ez elen hibáznék bűntetese 6 Krajtzár [Zilah; 
ZFaz.]. 

Hn. 1760: Gatyaszár-utcza [Dés; SzDMon. I I I , 
215]. 1807: a ' Dési Kő fogadó a Gatyaszár uttza 
n. Sikátor a Szamos partyátol és a Nagy vámos 
Hídtól mintegy Húsz Huszonhat ölnyire [Dés; 
ETF 101. 28]. 1852-1858: Gatyaszár utca [Kv ; 
KvTel. 51]. 1864: Gatyaszár (sz) a Kraszna mel-
lett [Cégény Sz; Pesty, MgHnt. XIV, 182b] | 
Gagyászár ut tza [Szu; i.h. XLI, 565b]. 1893: 
Gatyaszár-u [Felvinc; Jankó, TAszT 12] | Ga-
tyaszár-u. [Torda; i.h. 14]. 

E helynév-alakulatra 1. MNy XI.IV, 147 ; AÉ 386. 

gaudeál kb. (vmilyen előnynek, kiváltságnak) 
örvend ; a se bucura (de un avantaj, privilegiu) ; 
(eines Vorteils, Vorrechts) sich erfreuen. 1765: 
Cziganyok Inspectora T. Fejér Sámuel vram . . . 
eokegyelmé(ne)k Ország Törvénye szerént szabad-
tság nem engedtetett az illyetén malefactorok(na)k 
megbűntetesére, ergo Rézmives Péter ellen maga 
Törvényit sem lát tathat ta el, mert nem producal-
tatik az az activitassa, mely szerént cnm Iure 
Gladii gaudealna [Torda; TJkT V. 279]. 1785: 
András királly . . . Thorotzko Várassatis, az több 
körül lévő Falukkal edgyütt . . . Privüegiummal 
meg ajándékozta és azzal gaudeáltis [Torockó; 
TLev. 6/1 Transs. 16b]. 

gaudeálhat kb. (vmilyen előnynek, kiváltság-
nak) örvendhet; a se putea bucura (de un avantaj, 
privilegiu); (irgendeines Vorteils, Vorrechts) sich 
erfreuen können. 1748: Minthogj az öreg Blenyesi 
István az Attestatio sz(erin)t való Jobbagjokat 
maga Saját pénzen acquiralta, per hoc az Contri-
butiotol eximaltatik addig, mig kézinél lesz; Ezen 
immunitássá! pedig tsak az Acquirens gaudealhat. 

az Fia addig, mig Attya kenyerit észi [Torda; 
TJkT II I . 237]. 1764: minden Sokadalmi hasznot 
vehet Beneficiumival tsak eppen a Balog Iusson 
biro Possessorok gaudealhassa(na)k [Makfva MT: 
DLev. 5]. 

gavallér 1. lovastestőr; gardist călare; Gar-
dekavalierist. 1753/1781: Kun Gáspár a maga 
részit ki vette, birta, és meg is házasult Kun 
Miklós ur pedig mint még abban az időben gyenge, 
a Tutor Jósika Imre, és a néhai édes annya keze 
alatt maradott a ' kurutz világ kezdeteiig egyik 
kurutz lévén a másikis pedig Rákótzi Ferentz 
fejedelem mellé mene Gavalirnak [Renget H ; 
J H b LXXI/8. 278]. 1765: Holt meg désfalvi Si-
mon uram Újfaluban 80 esztendős korában. Ez 
ifjúkorában Rákóczi Ferenc fejedelemnek gaval-
lérja volt, hatalmas, derék, tanult ember . . . 
nagy historicus, derék jurista [RettE 186]. 

2. ? lovaskatona; cavalerist; Kavallerist. 1710? 
Gacsájbol egy Erdélyi Miklós nevű emberséges em-
ber Miklósi nevű cavallérral jöttek az communiora. 
Istennek dűcsősség számoson voltunk . . . Az 
öcsém Járai János, a cavallérok egyik foriere is 
i t t volt nállam [TT 1891. 288 SzZsN]. 

3. úriember, ú r ; domn; Kavaliėr, Herr. 1761: 
Imreh Ur eŏ Nga mondotta hogj mint kavalert" 
nem, de mint ötsét ha meg haragittya bizony meg 
rokja | ha meg haragitt elõmbe kerülvén mint 
Gavalliért nem, de mint Ecsémet megrakom | 
Mint Gavalert Jósika Dánielt nem bántom* de 
mint eőtsemet meg tanitom [Branyicska H ; J H b 
XXXV/45. 1 0 - 2 - ÄUO. mások nyilatkozatában: 
Gavaler és Gavalliér]. 1776: Mlgs B. Henter Antal 
Urffi élvén az alkalmatossággal magát jelentette, 
és a j állott a mind a Mlgs Groffnénál, mind pedig 
a’ M. Kis Aszszony ŏ Ngánál, hallottam Ülyeu 
Szavait M. B. Henternek: Én is tartcm magamot 
ollyan Gavallérnak mint Groff Lázár, Enia el 
tudok tartani egy Kis Asszont mint ő [Kóród 
K K ; GyL. Lad. Lenger fámul. (20) vall.]. 1780: 
A’ mi az Contractust illeti az iránt sem nyukha-
tatlankodom, mivel . . . egy született Cavaliernek 
maga keze irása magabannis elég securitás [Csá-
szári SzD; KsMiss 101 gr. Toldalagi Kata aláírá-
sával]. 1786: Az uj j Törvény rendi i t t már dere-
kasint fel állott, jo ket Cavallćr Assessoiunk van, 
's az edgyik ugyan tud ja is ám a dolgot, a másik 
csak most jött bé, de mind kettővel dicsekedhe-
tünk [M.régen MT ; DobLev. III/615. 2a]. 1817: 
(öcséd) azt is tekintse hogy mitsoda sok Gaval-
lérok kőzt idegenek közt lévén, se Hazájának, 
se Famíliájának, se nékem Szégyent, bút, bána-
tot ne tsinályan, hanem őrömet [Kv; Ks 101 
Kornis Imre fiához, Lajoshoz]. 

4. udvarló dtv lovag; curtezan, cavaler; Ka-
valier. 1837: Ferentzi Mária aszszony . . . Kolos-
várt jol tölti az idejét tsak a bál Kcmedia és 
Katona Tisztek visitája, . . . kedvelte más rendű 
és rangú gavallérok (na) k is visitájokat [Doboka; 
BetLt 1 Pákai Dánielné Benkő Su'sánna dom~ 
bíróné (40) vall.]. 
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5. fiatalember, i f j ú ; (om) t înăr ; junger Mann, 
Jüngling. 1743: már egynéhány rendbe requirált 
engemet az Mltg(o)s Vr Máriaffi Dávid Vr(am) 
testver őccss Maxai Gábor Vr(am) Ülyen dolog 
veget t ; lévén eŏ kegyelmének az Házasságra igye-
kezete szándékozott az Kgld Meltoságos uri Há-
zába, s kért engemet hogy Nagyságodnak az eŏ 
kegyeim? szándékát insinuállyam . . . az Cavallér 
elég jo forma tisztesseges személly látom Kolos 
varmegyébe már az Bát tya után szép respectussa-
is vagyon [ApLt 4 K. Ajtai Cserei György Apor 
Péterhez]. 1790: most mind kurta mentékben 
vadnak az Gavalérok, és Dámák, magyar főkö-
tőben, Betlen Joseff magyar Mentében, kurtában, 
gondolhatya Bátyám uram, hogy milyen dolgak 
vadnak [Nsz; Ks 101 Kornis Anna lev.]. 

Hu. 1803: Gavallér [Kv; IB. Létzfalvi Szats-
vay Sándor lev.]. 1806: gavaler [Mv; Ks 101 
Thuroczy Károly lev.]. 

gavallért 1* lovas testőri ; de gardist călare; 
von Gardekavallerist; 1760: Hoc anno 1760 jö t t 
őfelségének az országhoz olyan kegyelmes paran-
csolatja, hogy az erdélyi és magyarországi mágnás 
és equestris statusból siue discrimine religionis 
választassanak 120 if jak, kik Bécsben őfelsége 
körül gavalleri s tatusban lévén, praetorianusok, 
vagy praetoriana tu rma legyen. Melyre nézve 
minden communitásokból ötön-haton insinuálták 
magokat [Ret tE 109]. 

2. úr i ; domnesc ; herrisch. 1782: a Melgos Groff-is 
tartozik ötet Cavalleri Parolája szerent ki-fizetni 
[Drassó A F ; TSb 24]. 

3. gavelléros; generos; generös. 1817: semmi-
ben sem bizom csak egyedül a Nagyságod gratia-
jában — kit az Isten meg áldott egy ollyan Gaval-
léri nagy lelküséggel, hogy az én tetemes romlá-
somon săgitteni kivánván, kegyes grat iaját töllem 
méltóztatik m?g nem vonni [Déva ; Ks 118 Vegyes 
ir.]. 

gavalléria lovastestőri szolgálat; serviciu de gar-
dist călare; Kavalierdienst. 1753/1781: Kűu Mik-
lós ur, . . . , nem tudom mi októl viseltetvén a 
Tutor urat kéntelenit tetet t odahagyni, és Rákotzi 
Perentz mellé menni Gavarleriara (!) [Algyógy 
H ; J H b LXXI/3 . 197] | (Kun Miklós) mikor a 
Rákotzi Gavalleriájárol meg jŏt vólna, tsak a 
puszta kőfalakat talál ta , mert a mi vólt a Jószág-
ból gyűjtemény azt mind el hordotta volt a Tutora 
Rápoltra [Renget H ; i.h. 210]. 

gavallérság úriemberség; atitudine de domn ; 
Kavaliermäßigkeit. 1764: Hogy pedig én . . . 
Gavallérhoz nem illő . . . tsak magam hasznommal 
s Interresatioval fo ly ta t tam légyen*, azt . . . tud-
ják mindenek akik benne forgottanak, hogy hazug-
ság; mert énis szeretem az en betsŭletemet. Vi-
lági mulandó dolgokért sem kivánom szegény 
bűnös lelkemet terhelni, sőt tsekély Gavalérsa-
gomat ollyan embarséggel őrzőm mint a leg nagyobb 
Generális [Középlak K ; BfR. - »Az életet]. 
1811: Latzi fijadis valatni hivatalt tsak fog maga 

eleibe venni, ha katonaságra Nintsenis kedves 
(I) leg alláb irni olvosni igyekezék meg tanolni 
és egy kevés ári tmetíkát mert a nélkül nem ér 
Semítis a Gavalérság [Konkolyfva SzD; Ks 101 
gr. Kornis Anna Kornis Gáspárhoz]. 

gaz I. fn 1. gyom; bălărie, buruiană ; Unkraut . 
7592: Veres Lenart vallia . . . Eo maganak penig 
oli puzta zeoleje vagion, hogi komlonal, teouisnel, 
gaznal egieb semmi ninch benne [Kv; T J k V/ l . 
304]. 1593: Az plébános hazanal . . . Az kertet 
hogi meg kapai ta t tam es a’ gazból k j t iz t i t ta t tam 
Attam 2 embernek d 24 [ K v ; Szám XX/5. 131]. 
1681: Mint hogi mind a’ Majorsagh reteket, s 
mind a Bányahoz valókat à tövis, gaz, ighen 
elfojtotta valob(an) kevantatnek az tisztítás ne-
kiek [Vh; VhU 587]. 1692: Pávák felessen vannak ; 
de . . . nyári idŏ lévén . . . széllyel à Gyümölcsös 
kertekb(en) Szŏlŏ hegyen, és a Gazon szellyel 
az udvarhaz tá jékán elődnek [Mezőbodon T A ; 
BK Inv. 26]. 1734: az Dunai ersebet szőlei éppek 
és mivelt szőlők, nem pedig gazban es gurdolyban 
maradtak es miveletlenek voltak [Torda; T J k T 
I. 30]. 1770: Nyilván tudom, hogy Nagyfalunak 
olyan törvénye volt eleitől fogva, hogy ha valaki 
a szőlőit eladta s adja, ha meg nem mi vélvén 
annyi gaz, siska és fű indul a szőlőben, hogy a tűz 
meg futamodhatík ra j ta , azon szőlőnek vissza 
kell maradni . . . azon emberre, aki eladta volt azt 
[Nagyfalu Sz; BfN Martinus Szőcs (60) jb vall.]. 
1793: az Őszi vetésekben az téli vizes idő mián, 
mindenik Lábakban az Búzák, meg borsosodtak; 
de egyébb féli gaz, és rózs (!) nintsen anyíra [Ha-
dad Sz; J F 36 LevK 242 Vintze István lev.]. 

Szk: ~ban hever ellepte a gyom. 1772: Ez az 
idő nagy romlására vagyon a gabonának, . . . a 
búzák sárgulni kezdettek, a törökbúza gazban 
hever, nem kapálhat ják [Ret tE 277] * beléül 
a ~ beleveszi magát a gyom. 1718/XVIlJ. sz.: 
Az Urak erdején aloll vágjon egj darab szántó 
föld már a gaz belé ül t [Dabjonújfalu Sz; Berz. 
7. 68/ÍJ * elveszi a ~ 'ua. ' 1718/XVIII. sz.: 
vágjon egj darab kaszáló Ré t . . . némely részét 
inár a gaz el vette [uo.; i .h.] * felveszi a ~ felveri 
a gyom. 1641: Az Fekete hegyen tudok egy darab 
puszta szeőleő helyet melliet gaz uŏ t t fel [Inó Sz; 
GyK X. 30/8]. 1652: Szanto feőld . . . regen nëm 
colalva(n) fel ueötte az gaz [Vista K ; GyU 99]. 
1750/1797: a többi része ( !) pedig azon bé kertelt 
főld(ne)k kin a ' gyepű vagyon a’ gaz vette fel 
[Nagydoba Sz ; Borb. I I ] . 

2. bozót; tufiş, tu fär i ş ; Gestrüpp, Gesträuch. 
1641: Huszár Imrétül én is hallottam, hogy ő 
látta, hogy az az Lakatos Jeremiás inasa o t t kinn 
az Maros mezein bement az gazban, s az az asszony 
is ot t szedett ürmöt, de az vétket nem lá t ta [Mv; 
MvLt 291. 274b - 7b á t í rásban!] . 1722: ezen . . . 
széna termő hellyet én is i r togattam Pristiny 
Péterrel edgyűtt , mert ollyan gaz volt r a j t a hogy 
lovas ember is alig l á t t zo t t ki belőlle [Algyógy 
H ; J H b X X X I I . 41]. 1744: Ŏ Nsga Tisztartoja 
. . . afféle haszontalan gazból és tövisből i ra tata 
(!) ki . . . addig senki annak hasznát nem vette 
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. . . mivel bokorral és tövissel tellyes volt [Szent-
margita SzD; Ks 17. LXXXIV. 27]. 1804: Va-
gyon 20. Esztendeje hogy ezen irtás földet Bozin-
tán Kosztán békességesen éli, bírja, és hasznalja, 
a ' miolta az Erdőből és gazból ki takarította 
[F.berekszó Sz; BfR 12/7 Drentye Vaszüi (60) 
col. vall]. 

3. bozótos (terület); hăţiş, desiş; Dickicht, 
Gelände mit Gesträuch bewachsen. 1662: és hogy 
a sűrű kopjával való hányattatást sűrű lovas 
seregek tapodtatását a szeménység nem állliatva, 
a kitül mint lehetne közülök, a gazra szaladozni, 
bújni kezdettek vala [Szalárdi, SirKr 285]. 1694: 
rész szerént munkába(n) és műbe(n) lévő, rész 
szerént Puszta szŏlŏk, rész szerént penig gaz és 
erdő [Dés; Hr]. 1700: A' Bernát Szigettyen belől 
. . . a’ Szamos mellett . . . engedtünk egy szöve-
vényes gazt kiirtani [Dés ; Jk 81a]. 1758: A Tompa 
Hegyessiben (k) . . . szomszédja minden felöl a 
Város Erdélyé. Ezt Gazból cinálta (!) [Bh]. 
1817: Én értem ifiju koromban mikor ezen helyre 
a’ Beke Uramék elejik, vagy Nagy Attyok tele-
pedtek, akkor időbe ez gaz és Erdő volt [Peleszar-
vad Sz]. 

Hn. 1650: Az Hesdati gazon alol való ret [Bor-
bátfva TA]. 1699: egy Gaz nevű Oldal [M.valkó 
K]. 1718: A Sorban gaznál (sz) [Egerbegy Sz]. 
1718jXVIII sz.: Törők Gaz alatt (sz) [Szilágy-
cseh]. 1731: A Bikali gaz szélben (sz) [Bh; KHn 
12]. 1738: Botos Gazza [Ketesd K ; KHn 62]. 
1740: a Gaz völgyöa felöl [Csekelaka AF; KCsl 
6. — aUo. : az falu folgyö]. 1754: A' Gaz nyilán 
(sz). A' Gáz Rétben [Sárpatak MT]. 1758: A Fi-
csor Gazban (sz) [Bh]. 1781: Gaz rez [Gyszm ; 
DE 3] | A Gaz oldalán (sz, k) [Kányád U]. 1784: 
A' Bodi gazza alatt (sz) [Szásznyíres SzD]. 1864: 
Sürü gaz [Sárvásár K ; KHn 134]. 

A jelzet nélküli adalékok az ĘHA-ból valók. 

4. gally, rőzse ; vreasc, gătej ; Ast, Reisig. 1726: 
a régi gáton altallyában jászolgát csináltassék, 
az egész ns város ágat, tövisset, gazt horgyon és 
csinállyon [Dés; Jk]. 1734: minden Emberséges 
ember . . . egj kevés jászol gát Csinálására egj 
egj Embert adni tartozik sub poena fl 1 : / : 1 
Akki penig gaszt viszen az embert adni nem tar-
tozik [Dés; J k 443b]. 1806: kőrűdeskőrűl gazzal, 
és Tövissel telke bé kertelve [Barátfva K ; LLt]. 
1843: A gátra gazat hordot [Hosszúaszó K K ; 
Born. F. I I h]. 

5. gizgaz; bălării, goz; Gekräut. 1582: Az nagy 
hidnak az labayhoz haytot wolt az arwiz nagysok 
gazt [Kv; Szám. 3/V. 18]. 1586: Balattffy Sigmond 
vram . . . az zomzedsagott ellenzette hogy ne hor-
gyanak gazt t az peres feóldre [Csapó K K ; JHb 
XX/48. 6]. 1621: 27. Nouemb. Tisztíttattuk az 
Nagy gazt az Ispotali palojarol és az Nagi hídról 
[Kv; Szám. 15b/XVIII. 14]. 1630: mikor megh 
fogokis az leány megh valla hogy eö teöle való az 
giermek . . . a moslekos czeberben vetette s ot 
allot egy ideigh, s a után hogj megh ereöseödeöt 
eö maga vit te a kamora szekre gazt is eó maga 

vetet rea [Mv; MvLt 290. 193a]. 1743: némélljek 
. . . a ' szemetet, gazt, Moslékot és akár mellj 
otsmányságot házok elejében az Uttzára szoktanak 
sepreni 's ki hánni mások hántásokra [Torockó; 
TLev. 10/1]. 1794: à mélységet® tölteni kezdettem, 
minden esztendőben à majoromban gyűlt televént 
belé rakattam, sött más majorjábolis pénzes sze-
kérrel à gazt oda hordattam [Kv; Pk 3. - °A 
gátnál.]. 1813: mutatá Nekem a’ Buzátt de az 
üszöggel és egyébb gazzal tele volt [Kilyén 
Hsz; MvRK]. - L. még RSzF 101. 

6. 1681: Koh mester, es kofárok haza . . . 
vagyo(n) i t t . . . sövény oldalú, gazzal fedet t 
Istálló [Vh; VhU 583]. 1822: égy ágasokra épült 
gazzal béllet Lo Istállotska [M.köblös SzD; R L t 
Pataki József hagy.]. 1846: az egész épület rósz: 
lévén s oldalain csak gazzal lévén bébonyolítva 
[Dés; DLt 1040]. 

7. ocsú; codinã; Afterkorn. 1740: efele gabo-
nais epen nincsen mert negj kalongja is elig ád 
1 veka gazt [A.árpás F ; TL. Mohai Mózes Teleki 
Ádámhoz]. 1792: ezen búzát meg Szemeitettvén 
gazza lett 3 véka [H ; Ks 108 Vegyes ir.]. 1817: 
Veres János . . . a mult őszszel meg rostáltatta vas 
rostával a Szép tiszta buzat . . . igen, de azon 
két Lábot annak a Szép búzának tsak az rosta 
allyával vettette bé amely ugyan esmérszík is, 
mert a Gaz nem kelhetett ki, buza pedig tsak imát 
(!) amot kőit ki égy égy Szál az két Lábba [Szász-
zsombor SzD ; IB]. 1833: Mi egy véka buza ? . . . 
még meg rostalyuk el hull belőlle a gazza [Torda; 
TLt Praes. ir. 1534]. 

Sz. 1675)1688 «.; buzat tisztát vettes mert a 
ki gazt vet, gazt arat [Borb. I Petki János u t . 
csíkcsicsai jb-bírájához]. 

8. mocsok, piszok; murdăríe; Schmutz, Dreck. 
1593.š Mikor az plébános hazat az sok gazból ky 
tiztittattúk az Cloaca a ' hol be zakadot volt, 
hogi be dezkaztattam vettem lecz zeget . . . d .7 
[Kv; Szám. 5/XX. 132]. 1599: Hogi az Masaha-
zot az sok gazból meg tiztittatattuk, Attúnk egi 
Embernek d 6 [Kv; i.h. 8/XVI. 40]. 

9. becsm gazember/fickó; ticälos, mişel; Schuft, 
Gauner. 1574: Mond Zigarto gergy ky vagi t e 
Mond Kelemen, En Borbély Kelemen vagiok. 
Mond Zigarto Nem az vagi bestie ageb hane(m) 
gaz vagy [Kv; T J k I I I /3 316, „Balint Lakatos 
peter fia" vall.]. 1801: illyetén gazért Annyi mél-
tatlan hurtzoltatást kelletik szenvedni [Ádámos 
KK ; J H b Jósika Miklós lev.]. 

O Szk: ~on csinált. 1797: Te bitang gazon 
tsinált [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt] * 
~o« kapott. 1793: He kutya pitsájábol esett pa-
rasztja Gazon kapott bi tangja! [Dés; i.h.]. 

II. mn 1. ~ erdő bozótos; stufos; buschig, 
strauchig. 1712/1784: Vagyon égy darab gaz Erdő 
[Galambod MT; Told. 29]. 1736: az magunk 
határunkon adunk ŏ kegjelmenek egj darabocska 
gaz erdőt [Gyertyános TA; Bosla]. 

2. átv ocsmány; obscen, murdar; niederträch-
tig, gemein. 1752: Jovallom pedig Imetsnének, 
hogy à gaz, mocskos nyelvét meg fogja, à Felesé-
gemet ne nyelvellye ne mocskollya [Torja Hsz ; 
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ApLt 5 Apor István Apor Józsefhez]. 7772: (Szép-
laki Lajosné) nagy nyelvű, másokat is minden 
haszontalanságért le gazlo, bestelenitŏ . . . egy 
Szóval gaz Szájú nyelves Asszony [K; Cs. Vajda 
lev.]. 

3. gyalázatos; mizerabil, oribil; schändlich, 
schmachvoll. 1751: Pestről Kolosvárig az Nehéz 
időre és rosz gaz útra nézve probaltam Land ko-
csist hogy menyiert hozna el es Szaz forintnál 
alább nem akarta fogadni [Kv; Ks 15. LVII. 28]. 
1782: gaz idő lévén nem mehettek a mián [Esztel-
nek Hsz; HSzjP Joannes Pásztor vall.]. 1826: 
A’ Martiusi Jövedelem hogy ke véss volt, a gaz idő 
volt az oka [Mv; Told. 71. 

4. ronda; urît, pocit ; scheußlich. 1751: most 
is ollyan mocskos, gaz irás, Abecista iras jött 
Kézdiböl hogy irtózunk be adni [Nsz; ApLt 3 
Dombi János Apor Péterhez.]. 

5. hitvány; ticălos; mîrşav; elend, gemein. 
1653: Básta . . . az alattvaló gaz gyülevész népet 
levágatá, és a várat is meglőteté és megvevéa 

[ETA I, 66 NSz. - a1602-ben]. 1711: (Az udvar-
ház) teli sok gaz katonákkal; rútul praedáltak 
[TT 1891. 289 SzZsN]. 1752: nekem mint Tisztar-
tonak kŏtelesegembe alvan pirongattam a szolgá-
lót Sot veresei is fenyegettem hogy azon gaz ele-
tenek beket hagyon mivel el nem szenvedem [Abos-
fva K K ; Ks 83]. 1768: menkö születte gaz tse-
lédgje [Vadad MT; EMLt]. 1798: motskolta, le 
ebattázta, gaz és semmi embernek mondotta 
[Dés; DLt]. 1826: én örvendem, hogy többet 
azzal a ' Gaz Rétsivel nem bajlodom [Mv; Told. 
7]. 1851: hogy tsalt meg a ' gaz disznó — már most 
nem tudom mi tévŏs legyek [Kv; Pk 6]. — L. 
még Ret tE 189, 192, 195, 2 3 2 - 3 . 

gáz fátyolszerű női kelme; gaz; Gaze. 1788: 
Fekete Gázból tettzin pántlikára varrott nyulos 
nyak szoríto | Egy fekete gáz varrott hoszszu 
fátyol [TSb 47]. 1801: A Sing fekete Gáz 20 xr 
[Déva; Ks 120. I I I . 7]. 1802: 6 Sing fekete Gáz 
2 Rf [Déva; i.h. 8]. 1806: 3/4 Sing fekete Gáz 
[Mv; Told.]. — L. még gájz al. is. 

gazda 1. proprietar; Besitzer, Hauswirt. 1570: 
Ewa ázzon Kalmar ferenchne, Ezt vallya . . . 
Besterchey Georgh Byrtokaba volt az haz Ew 
volt az gazda es eoys neky fyzette az haz Berth 
[Kv; TJk III/2. 72]. 1583: Valaky, Borát chap-
larral akaria ky merethny es arultathny Tehagh 
a’ Bornak gazdaia megh Mérettesse a' fwzerrel 
az ahoz Rendelt es Valaztot Zemeliekkel [Kv; 
PolgK 2]. 7632: I t t uagion mostan Eöt puzta 
ház, az negienek gazdai eí szőktenek az edgikbeöl 
pedig el holtanak [Grid F ; UC 14/38.3]. 1694 k.: 
az oa Kapun levő szembe valo hasz . . . melyben 
születet Mattliias király es kiralysagaban szabad-
sagai megh ajendekozta a Gazdat fiurol fiúra 
minden nemii terhe viseléstol immunitalta [Kv; 
ACLev. 46b. - a Ér t sd : óvári]. 1703: a' hol . . . 
az kémények tisztítatlanok lesznek az háznak Gaz-
dáját . . . cum d. 12 bűntessek [Dés; Jk 342a]. 
1752: azon Marhaknak Gazdája protegalhassa 

maga Causáját [Vice SzD; MvRK]. 1782: (A) 
pásztorok nem voltak a falu nyája mellett, midőn 
a tehenek elmaradtak, de az is nyüván vagyon, 
hogy egy hétig sem egyszer, sem másszor a gazdák 
is keresni nem mentek [Árkos Hsz; RSzF 215]. 
1789: a Faluban ollyan Malmok lévén mely több 
Gazdák által biratik (így I), azon czimbora malmok-
nak a hasznait ezen Debitumnak depuratiojara 
fordittyák [Lövéte U ; UszLt XIII/97]. 1804: 
Ha valaki marhája megbetegedik, késedelem nélkül 
a pásztorok tartoznak a gazdának hírré tenni 
[Kisbacon U ; RSzF 194]. 1847: Köteles a pásztor 
a bikára jó gondot viselni . . . valamely gazdához 
tehenye után elmégyen a bika, és kirekeszti, 
elcsapja s kárba menne, az a gazda köteles meg-
fizetni [Zalán Hsz; i.h. 203 — 4]. — L. még i.h. 
192-6 , 215, 219-20 . 

Szk: korcsmáros ~ kocsmatulajdonos. 1600: 
Molnár Janosne Kis Sophia azzcny . . . vallya 
. . . Meegh minek eleotte az sebesedes es vagdal-
kozas nem esset vala az eggyk darabant az korchyo-
maros gazdanak igen mongya vala Jm lad gazda 
vram hogy my semmyre okot Nem Adunk [Kv; 
TJk VI/1. 455] malmos ~ malomtulajdonos. 
1795: Hogy Molnár Mást tegyek eleget jártam 
de nem lehet illjen kor aztis talalni mivel minden 
Malmos Gazda a maga idejeben Ugy meg köti 
az Molnárjával az bogot hogy iljen kor ha akarnais 
az Molnár változni nem engedi [Backamadaras 
MT; NkF]. 1800: Nevezze ki a' Tanú a' Malmos 
Gazdákatis, a ' kik ottan hajdonában Malmokat 
tartottak [KSz; BfR IV. 58/21 vk]. 1850: A N 
Kadátsi Malomhoz számot tartó Tartsafalvi Mal-
mos Gazda Urakhoz tisztelettel . . . Pálffi Dávid 
[Kadács U ; Pf] * szőllős ~ szőlőtulajdonos. 1737: 
Nemis praecludaltatnak a Tordai Possessorok az 
Negligens Szőlős Gazdák ellen lehető hellyes 
praetensioktol, vgymint Gyepűk restauratioja; 
szőlők miveltetése iránt [Torda; TJkT I. 148]. 
1790: â kár melly Gyűlése légyen a Szőllős Gaz-
dak(na)k â Szŏllŏ Birák rendre Szollongassák meg 
â Szőllős Gazdákat, és ha kik jelen lenni nem talál-
tatnak az illyeneken a 12 pénz Bírság observál-
tassék [Karácsonfva MT; Told. 76] tutajos ~ tu-
tajtulajdonos. 1818: egy Tutaj ja l Kereskedő Tuta-
jos gazda tőbb mint ezer szál deszkát tökénként 
Tutaj formába öszve kötvén ezen rendfelett nagv 
Tutaját másod magával a vizén lefelé kormányoz-
ván . . . vgy hozzá csapott i r t Malmamhaz, hogy 
az azon Szempülantatban izre porrá törettetvén, 
a vizén el szórva darabonként el ment [Hadrév 
TA; TLt Közig. ir. 1527]. 

2. rendsz. birt. szr-os alakban; de obicei cu 
sufix posesiv; gewöhnlich mit Possessivendung :-
kenyéradó, munkaadó; patron stăpîn; Brot/Ar-
beitsgeber. 1570: Minden vincerel (!) . . . Jamborwl 
zolgallion es zolgaltasson gazdaianak [Kv; TanJk 
V/3 12a]. 1582: Jlona Leány ki az eleot Sos János 
zolgaloia volt hwty vtan vallia . . . Kowach Ia-
nosne engemet kert ereossen Adomaniawal Intet 
hogy en azt valliam az en Gazdamra Sos Ianosra 
hogy eo ez Kowach Ianosnet teókelletlen Neste 
lelek kwrwanak zitta volna [Kv; TJk IV/1. 24] 
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1599: En Wargha Balas zolgaia wolta(m) . . . 
egykor Wargha Gergely . . . Király Ferenczel 
be ieöwenek az vram hazahoz Wargha Balasehez 
( !), mo(n)da Wargha Gergely, hol az gazdad 
Isthwan [UszT 15/197]. 1609: Doboli Balas Job-
bagia . . . fassus est . . . szantani elmentünk es 
zena takarni az gazdammal [Zágon Hsz; HSzjP]. 
1643; Veöttem Kednek leueleth melybeöl Dániel 
neueö Czigany feleöl ir Kd hogi az Városi beön-
tetteö mester Vagi hoher szegheödöt szolgaia 
liuín ighen magh lopta volna eginehani rendbeli 
lopassal az gazdaiat [Sófva BN; BesztLt Miss. 
32 Petrus Gavay Andreas Vegh beszt-i bíróhoz]. 
1727: ha az Szolga véta az Gazdát zálogolják érte 
[Szotyor Hsz; SzékFt 35. — aTi. ha a gabonába 
engedi a marhát]. 1745: Ilijén actiom vagyon az 
Jk ellen, hogy . . . tolvaj módra még támadván 
Thordai Nzts Korodi Sámuel Vr(am) Boronyai 
János nevű szolgáját rútúl meg verték . . . meg 
kivánom, hogy szolgájok helyet kűlőn kűlőn, 
magok à Gazdák vér birságon maradgya(na)k 
[Torda; T J k T II . 61]. 1770: Azon napon bíró 
uram őkegyelme által meg is jelentettem ifjabb 
Pető Jánosné asszonyomnak, mint gazdámnak, 
vagyis gazdaasszonyomnak* [M.hermáuy U; RSzF 
207. - aA rábízott marha elhulltát]. 1793: azt 
nem tudom hogy volt Gazdám Gál Ferentz Vram 
. . . Kováts Ferentz Vrtol mi formán nyerte volt 
el azon földet [Mezőbánd MT; MbK XII . 98], 
1829.Ĕ a panaszlo Ur béresse . . . mérész és Gazdája 
akarattyán küjjel el követet cselekedetíért 12. 
páltza ütéseket szenvégyen [Torda; TVLt 260]. 
1838: meg látva Béresünket az irt hellyen innya, 
's megtudva azt, — hogy Láb belijére iszik . . . 
inondá: nem becsületes Gazda az kinek cselédje 
lábbelijét bé issza [Dés; DLt 8]. - L. még Ret tE 
148; RSzF 274. 

Szk: öreg ~ a gazda apja. 1809: Azt is vallja 
az actor maga, hogy másnap délkor az inctus 
szolgája azon megvásárlott ökrököt visszahajtotta 
Ditróba, az actor házához; ahol is a szolga azon 
ökrököt számba adta, és azt mondotta, hogy: 
az öreg gazdám, Bíró István visszahajtotta, mint-
hogy akarat ja és híre nélkül vásárlótta a fia az 
ökrököt [Szárhegy Cs; RSzF 284]. 

3. (munkaadó) mester; meşter/maistru (patron); 
(arbeitsgebender) Meister, Lehrherr. 1585IX VIII. 
sz. eleje: Valamely Jámbor giermeke mi keózink-
ben akar az M?szarlasnak megh tanulasanak oka-
ert t be allani tehát három forint (így!) le teuen 
alhason be es szabad legien meilyk Mesternel 
akaria megh tanulni . . . Mikoron penig három 
eztendeo mulua az eo apród eztendeiet ky teoltuen 
legeniul akarna szolgálni, Eó maga gazdat es Mes-
tert maganak ne valazthasson hanem az wdeősb 
mesternek tartozzék az Ceh adni [Kv; MészCLev.]. 
163511650: valamely Eottues Legény, Jdegen or-
szagbol vagy Varosbol Jeone ide Coloswarra, Es 
i t akarna miuelnj. Az Eottues Legenyek Előtteok 
jaroit, es Gondviseleoit az kik Gazdaknakis mon-
datnak, Azokat talallyak megh, es azok altal 
keressenek miuet az Mesterhez, Hogy ha penigh 
valamely Eottues Legény, Gazdaiat el hadna. 

Es mas Mesterhez akarna miuet keretnj, vgyan 
azon Gazdak altal keressen miuet, Mert azok tud-
ván az Cehnek Teorvenyt, es Rendtartasit, szor-
galmatosson megh Tudakozva(n) . . . az Legeny 
mint valt megh Vratol Gazdaiatol [Kv; öCJk] . 
1672: Tartozzék az Inasnakis . . . a ' Gazdaja 
adni . . . egy dolmannak való Ab a posztot avagy 
Brassait [Dés; Jk] . 1738: Hogy ha valamely Inas 
az kiis gazdajat akarná Hamissan vádolni . . . 
Büntetése Lészen 16 Lapát [Kv; FésCJk 43. —A 
A teljesebb szöv. büntetés 1. al]. 1763: Hermány 
János Uram Inassát által ádtuk Kŏpöczi .János 
Uramnak, illyen kondicioval hogj há él haídna 
minden bákatellajert téhat tob Gázdát néki nem 
ádunk [Kv; KCJk 43]. 1802: a ' miolta . . . Uyés 
György az ő Nagyságok Maros Sz: Királyi Udvar 
rokbol Enyedre jöt t és az Asztalos Tzéjba bé állott 
köntösire, lábbelire a ' mennyit költött azon summát, 
a Mostani Gazdájának . . . le fizesse [Ne; Incz. 
XII . la]. 1829: azon estve az gazdam kiis akart 
vetni az Hazbol de az Máiszterné meg nem enr 
gedte [Dés; DLt 146] - L. még DFaz. 34, 37; 
HSzj kötélverő al. 

Szk: a -Lk háza ? céhház. 1802: minthogy Inté-
seinkre nem hajtot tak, kitaszigáltuk a Gazdák 
házából mind a négy verekedőket [Déva; Ks 115 
Vegyes ir.]. 

4. jobbágy- v. zsellérgazda; gospodar iobag 
sau jeler; Fronwirt/bauer. 1604: Az gywlesben 
fel vettetet eotwen es huzon eot penzes ado feleol, 
melyreol eo Naga Basta Vramis paranchyól, tett-
czet hogy Az derek regestumbol Az ket Ado Ze-
deo mellet ielen lewen Heltus Caspar Vram es 
Nótárius chinalianak regestumot az gazdakrol, 
Desertakrol, es Relictakrol, az megh lewen annak 
vthanna io lelky esmerettel limitalliak kyre eotwen 
pénzt, es kire huzon eot pénzt kellessek irnya [Kv ; 
TanJk 1/1. 471]. 1681: Vlajk Vankuly Vlajk 
Jovanas Vlajk Peter Vlajk Miklós . . . mindenik 
gazda K. K. V.a de mint hogi egi örökben laknak, 
csak egi szemelyb(en) praestallyák a’ szolgálatott. 
Jobbagiok [A.nádasd H ; VhU 91. - aOlv.: külön 
kenyéren vagyon/vadnak]. 1725: (A) Jobbágyok 
minden Eszténdöben tartoznak adni karátson 
Tyúkját kettőt ket tőt , karacson Zabjat ugy mind 
az Négy ökrös Gazda hegy Vekat az ket õkros 
ket Vékát, az Marhatlan is ket ket vekat adni 
[Toplica MT; Eszt-Mk Inv. 21]. 1797: Az itteni 
Lakos Colonusok . . . Taxát fizetnek . . . azonn-
k í v ü l l . . . tartozzék minden két Gazda tzimborába 
egy hetet szántani [F.gyékényes SzD; WassLt]. 

Szk: házas ~. 1753: ezek mínyájan házas gazdák, 
s gyermékes emberek [Bukuresd H ; Ks 72] * 
hurubds 1772: Szabó Mihálly . . . Egésseges 
szegény Hurubás Gazda [Szászfenes K ; BethKt 
Mikes conscr.]. 

5. (falusi) gazdaember; agricultor; Landwirt. 
1752: a marha nem költ . . . az gazdák apróság 
bornyakot vásárlottak [Mocs K ; Ks 83]. 1757: 
az Atyám azt hirdette a falub(an), hogj ollyan 
könyörgést mond arra az emberre, az ki őkkrétt 
el lopta, ugy el vész, hogy gazdának nem lészen 
alkalmatos [Mutos Sz ; WLt Pap János (20) 
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Honorabüis Pap Sándor fiának vall.]. 1763: Mi-
nekutánna az ház meg gjulladott, az gazdákat fel 
nem költették [Torda; T J k T V. 157]. 1796: 
Piros Iuon . . . magános Gyermeketlen, már régi 
Gazda [Déva; Ks 74. VII . 164]. 1810: most az 
ősszel pásztorság alá tevék több gazdákkal együtt 
a johainkot [Szárhegy Cs; RSzF 99 -100 ] . 1823: 
midőn egy estve . . . az ország ut tyán mentem,* 
késén amidőn minden jo Leiekkel biro gazdak 
nyuguttak ŏ kegyelmeb a Törögbuzákban meg 
buva lesett [Radnótfája MT; TLt Praes. ir. 65. -
•Asszonyi vall. — bCsernátoni Sámuel]. 1864: 
Minden igavono marhavai biro gazda azon esetben, 
ha a kirendelt időre ekéjével vagy szekerével 
. . . ekklai vagy papi dologra ki nem áll, Egy 
frt 20 xrral büntetődik [M.bikal K ; RAk 251]. 

Szks cselédes ~ (sok)gyermekes (gazda)ember. 
1633/1672: az jo cseledes gazdának, az kire az 
Ur Isten vagy kissebb kevesebb, avagy több ál-
dásit bizta, nem illik házát és háza népét bizonios 
el rendelés és végső testamentaria dispositio nél-
kül . . . hadni [LLt Fasc. 159]. 1777: Salánki 
uram nagy Cselédes gazda volt [Dés; Ks 79. 29. 
273]. 1784: Cseledes Gazda Jobbágy Szabadi 
István . . . ennek fia Minya [Udvarfva MT; Told. 
42]. 1802: Nagy Ápold* nevezetű Faluban velet-
len tüz által meg karositatot 37 Tselédes Gazdak 
Segitetésekre szolgálo Alamisnálkodás [Énlaka 
U ; Borb. II . Gálfalvi Pál esp. kezével. - *Szb] 
Xr nagy 1778 : kétannyi költséggel élek, mint 
kegyelmed, mert gyermektelen ember, nagy gazda* 
[RettE 3 9 1 - 2 . - *Ti. kegyelmed]. 

6. Jelzői szk-ban ; în construcţii atributive; in 
attributiver Wortkonstruktion: a gazdálkodás-
hoz (a jelző jelezte mértékben) értő ember; om 
gospodar care se pricepe de agricultură (în măsura 
indicată de atribut) ; sich auf die Wirtschaft 
(von dem Attribut angegebenen Maße) verstehen-
der Mensch. 1681: Masut à jo gazda 8 legh fellyeb 
10 köból árpával, vagi kölessel jol megh hizlal 
egi disznót [Vh; VhU 576]. 1729: Pad, Kár szék. 
Asztal, Agjfa, Pohár szék minden maradott mint 
jo gazda Paraszt embernek szokott lenni [TKl 
Petki-Nagy család szám. 89a]. 1733: e mostani 
biro jo forma és alkalmas gazdának hallom lenni 
[Kv; Ks 99 Endes Péter lev.]. 1753/1781: Báró 
Jósika Imre eö Nagysága . . . a Joszágot mint jo 
gazda jo rendben tar to t ta , és nagy oeconomiat 
folytatott, sok gabonát és bort takarított bé 
esztendőnként [Algyógy H ; J H b LXXI/3. 1 9 1 -
2]. 1772: Varga Gergelly . . . Alkalmas egésségű, 
de vékony igyekezetŭ Gazda [Szászfenes K ; 
BethKt Mikes conscr.]. 1791: Ngodnak egy oly 
serény Gazdának terhire van építésében való 
akadéka, és várakozása [Fejér m. ; BfR 19/17]. 
1811: Néhai Érkeserűi Fráter Antal Őtsem . . . 
Órőké Szorgalmatos Gazda volt [Felőr SzD; 
BetLt 5]. 1814: a’ Gróf rosz Gazda, mindenit 
Lovakra vesztegeti [Mv; TSb 12]. 

7. bányászgazda (közös bányatulajdon-rész bir-
tokosa) ; coproprietar de mine (proprietarul unei 
părţi dintr-o minä comună); Grubenteübesitzer. 
1742: egy nagy darab kortzot én hoztam ki* 

párban, melljet nékem a ' Gazdák adtanak [To-
rockó; Bosla. Rátz Dani (22) jb vall. — *Ti. a 
bányából]. 1752: mind Verőb(en) mind Koho-
b(an) dolgozo Gazda nem különb (en) Beresis 
Hit i t t tegye le [uo.; TLev. 8/6]. 1756 k.: ha 
valamelly el hagyott Bányának Gazdái kőzzűl 
valamellyik azon fel hagyott Bányát uj jabban 
coláltatni akarja, 'a tőbb Gazdák, vagy Társak 
híre nélkül idegen Társakat bé ne vehessen, nisi 
post legitimam admonitionen a régi Társak hozzá 
nem állanának [Born. XXXVII I . 8 abrudbányai 
bányászok törv.]. 1803: A' műszerek kezek alatt 
meg bomolván, romolván, űdŏ Vesztegetésével 
állitatnak helyre, és költséggel, ezen tőrténetbenis 
tsak az Gazdák károsodnak [Torockó; TLev. 
9/35]. 

Szk: stompos ~ verős gazda. 1756 k.: Az ollyan 
Stompas Gazdák, kik Stompjaikat árendában 
szokták adni Esztendőnként, ha addig valo Áren-
dásának más Esztendőre Stompjaikat engedni 
nem akarnák, karatson előtt négy héttel Árendá-
sának hirt tenni tartozzanak. [Born. XXXVII I . 
8 abrudbányai bányászok törv.] Xr verős ~. 1805: 
az szolgák alopattyában tapasztaltatot az is hogy 
a kik a Bányaszi Tarsosághoz nem tartozandok 
az Verős Gazdák szolgajokat Nagyob fizetest 
igirven el csaljak [Torockó; TLev. 7/12]. 

8. kb. t iszttartó; ispravnic; Verwaltér. 7792: 
A Szászvárosi gazdát a napokban meg intettem 
holmi helytelenségeiért s a házak koltsátis el 
vettem a kezéből, mert egész Bál házat tsináltak 
volt a katana tisztek a Nsgod Udvarából [Ben-
cenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1817: En ugyan 
az első Levelembe . . . í r tam volna mindenekről, 
hanem mint Uj Gazdának akkor nem volt máté-
ri am réá . . . hanem már most mivel a ' Tkts Prae-
fectus Űr által a Jószágban introducalva vagyok, 
és által vagyon adva, tudosittásomat Nagyságod 
előtt alázatoson e következendő pontok alatt 
tészem meg [Héderfája K K ; IB. Veress István 
t t lev.]. 

0. majorgazda, majoros; mic gospodar; Meier-
(wirt). 1720: Agjagfalvi Bacs Andrasis a ' ki akkor 
a' major haznal gazda volt, . . . azt mongja hogy 
ők mindeneket a mas Batsnak szamba a t ta (így!) 
negy milloran kivül [Magyaros U ; Ks 96]. 1841: 
Szegoldtettem be a ' Kis mezei Majoromba Domi-
nalis Gazdamnak Szász nyeresröl ide szármozott 
Veres Jánost a' következendő Edgyezes mellett 
[Dés; Törzs. Dési taxálisták]. 

10. kb. felügyelő; supraveglietor; Aufseher. 
1739: Az alsó Porond Gazdájának Választottuk 
Assessor Nztes Pap Ferencz és Senator K. Szűcs 
János atyánkfiait ő kglmeket kiknek officiumok 
légjen, kivált az idén, hogj minden nyilat rendre 
kezdvén írják fel ŏ kglmek Nominanter kiké 
légjenek, és az után, az oda bé bíró Gazdákat 
ki idéztetvén, azon rendel oszszák fel a kertet 
[Dés; Jk 515b]. 

11. gondviselő; îngrijitor; Pfleger. 1694: Híd-
végi István Vr(am) ŏ klme lévén eddig a' Haran-
gozásba) k és az Eccla s ŭ t ŏ hazainak gazdaja, 
de igen el erőtlenedet és betegeskedet . . . azért 
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ö klme heljében azon hivatalban allitya es valasz-
tya a Tiszt. Consistoriu(m) Tolvaj István Urt 
[Kv; SRE 25]. 1785: Bélteki Sigmond válasz-
tatot t Harangozónak és Árvák Gazdájának [Kv; 
SRE 241]. 

13. város -Lja kb. városi számvevő; revizor de 
socoteli orăşenesc; Kämmerer. 7797; wáros Gaz-
dája Ferenczi Moysesnek a ' próba Marha vásár-
lása i ránt ezen parantsolat adattatott . . . hogy 
. . . maga mellé vévén ahoz értő 's hiteles embe-
reket vásárolyon őt, hat pár Marhákat, meg-vásá-
rolván azokat hasonlólag hiteles emberek előtt, 
és által ki vágatván 's minden approlékait pénzé 
tévén s elarultatván Laistromba adgya bé — mi 
a' bőrők árra, mi az hus, fadgyubol és egyebek-
ből jött, vgy azt is a’ ki vágásra 's egyeb költsé-
gekre mit költött fel-jegyezvén hitelesen remon-
strályon [Kv; TanJk 72]. 1817: minden obve-
nialando Proventus egy aránt illeti mind a Civis 
mind a' nemessi rendet, mellybéli Jövedelem az 
Allodialis perceptor vagy város Gazdája kezében 
menyen [UszLt VIII. 68]. 

13. házigazda; vendéglátó gazda; stăpînul casei, 
gazdä; Hausherr. 1570: Margit Brassay Her-
xnanne, Es Geresi (l) azt vallyak hogy egy lege(n)t 
hytak volt hazokhoz fa vagny ky az fwzessi peter 
hazanal tar tót zallast, Es eok kerdette (igyl) ki 
banthotta az gazdadat [Kv; TJk III/2. 39]. 
1585: Mykort Barat Peter Bonczhyday Gergely 
. . . ala mentenek . . . Attak az gazdanak Zena-
vert fayert lo állásért f. 1 d 50 [Kv; Szám. 3/ 
XXII . 58.]. 1592: az Terŏk kewettnek gazda 
woltt vrunk zolgaya, Pettŏ ferentz . . . vgy hagya 
Megh B. vram, hogy valamitt kyuana, Mindentt 
elegett adgyŭ(n)k [Kv; i.h. 5/XIV. 229]. 1639: 
az Pragai Tamas szállója megh üsmerte hogy az 
gazdaja lova s haza hozta nekj [Mv; MvLt 291. 
201a]. 1736: az gazda rendre kinálni kezdette az 
vendégeket | a gazda is leül, követi a vendégeket, 
ugy nem főzethetett amint a vendégek statusa 
érdemlené [MetTr 324, 458]. 1752: mondá a 
Gazda hogy nints bor, arra azt mondá Reketyán 
Péter, ma jd hozni kell valahonat [Algyógy H ; 
BK. Bukur Opra (25) jb vall.]. 1762: az én Há-
zamnal mulatván az Inasok, . . . Kaffai János 
oda jőve . . . s az Inasoktol el akará venni a 
Hegedűst, melyet . . . nem engedtenek az Inasok 
s énis nem engedtem mint Gazda [Geges MT; 
IB]. 1782: Szabó István nevezetűt . . . az Ud-
varba bé költöztettem; mivel ember nélkűit nem 
lehetett hadaom az Udvart, emezek pedig már 
meg nyomult gazdák lévén Házokat el nem hagy-
hatták volna [Patakfva U ; Ks 94 Vegyes lev.]. — 
L. még ETA I. 150; GyU 55; MetTrCs 459; 
Ret tE 249. 

14. kb. ünnepi alkalmak ellátási ügyeinek in-
tézője/rendezője ; organizator al treburüor cu pri-
lejul unor festivităţi; Veranstalter/Organisator der 
Versorgungsangelegenheiten von Festlichkeiten. 
1634: mikor padóczy Istvannet hazasita Molnár 
Imrehne, Haydu Demeter vala gazda [Mv; MvLt 
291. 24b]. 1736: Az fő-gazda penig mindenkor 
valami nagy vr volt, annak nagy hosszú aranyos 

pálczája, annak osztán sok vice-gazdái voltanak 
azoknak mind hosszú, zöld festékkel festett pál-
czájok, azokról ismerték meg kik az gazdák | 
(a lakodalom) másod napján . . . az vőfély aztán, 
akkor gazda lévén, készitette az fölestökömöt és 
az mézes bort, kit csókos pohárnak hittak [MetTr 
3 8 0 - 1 , 389]. 1744: Az Verbung háznál való 
gazdának borért [Ks 73. 55 Kornis Antal fel-
jegyzése]. 1760: Olyankor szoktak volt öröm-
mondókat is előreküldeni, kik is a násznagy sza-
vával a gazdát köszöntették, kiket is az házba 
vagy szinbe bevivén szörnyűképpen igyekeztek 
megrészegíteni [RettE 99]. 1781: halnap estve 
edgj hete lészen i t t Siklodi Istannit edgj Kaláka 
lészen (így l) a hovanis Engemet Gazdának kért 
uala Siklodi István hogj a vendégit ültessem le 
[Márkod MT; BetLt 7 Marton Máttjás (32) ns 
vall.]. 1811: Gasi Márton Náznagy és Horváth 
Mihály Gazda [Szucság K ; RAk 4] — L. még 
MetTr 405; Re t tE 88, 119-20, 184. 

Szk: prebenda-osztó ~. 1736: (A lakodalomban) 
az alábbvaló cseledeket . . . számba vették, . . . 
azoknak is külön prebenda-osztó gazdájok volt 
. . . az vendégeknek szolgái mentenek az praeben-
da-osztó gazdához . . . az prebendaosztó gazda 
azon szolgáknak czédulát adott, azt vitték az 
prebenda-osztóhoz, azok annyi prebendát adtanak 
az mennyi az czédulában írva volt . . . , de az 
prebendát bő vön adták [MetTr 423 — 4 — L. még 
cédula 15. al.] vigasztaló ~. 1786: A Teme-
tésről elne hagy avagy tsak keservesek vigasztaló 
Gazdájanak el hivj [Bolya N K ; IB gr. Toldi 
Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelhez]. 

15. (vmilyen alakulat) feje; şef (al unei for-
maţii) ; Haupt (irgendeiner Formation/Einheit). 
1595: 21. J anűary : Iövenek az Lengyel király 
köuetenek az Apat Urnák elöl küldőt szolgai . . . 
Es Wrunk eggyik Talnakya Staniszlaús Galitzki 
volt körületek Wrúnktol paranczoltatot és hagya-
tot Gazdaíok [Kv; Szám. 6/XVIIa. 1 5 8 - 9 if j . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1738: Tekintetes V. 
Ispán Palotkai László Uram ő kglme . . . ben-
nünket p(rae) moneálván, hogj ha Sokadalom fog 
Várasunkb(an) Celebráltatni, tehát szemesek lé-
gjűnk, hogj holmi lezzengö és Csavargó Emberek 
a sokadalomb(a) ne Confluállyan(a)k Concludál-
ta tot t azért, hogj minden uttzák(na)k fejeire szor-
galmatos Vigyázó Strásák állíttassanak, kik (ne) k 
Gazdájok légyen Boér László atyánkfia ö kglme 
[Dés; Jk 495]. 

16. vevő; cumpărător; Käufer. 1590: Az vasak 
dolgarol . . . ha be hozza a ' hatarba vgy hogy 
it való bizonios gazdaia veweoje még Ne(m) volna 
tehát a’ piaczra Ieoyeon, harmad Napig publice 
arullia eggienkent, tizenkent Zazonkent Adhassa 
[Kv; TanJk 1/1. 126]. 1850: Malom kő el van 
készülve a kŏ tsinalo nállam járt azt jelentvén 
hogy a kö készen van s hová hamaréb menyünk 
utánna mert szüksége van az árára ha pedig el 
nem hózzuk másnak adja mert készen van a gaz-
dája a ki mingyárt el viteti [Kadács U; Pf]. 

17. 1705: Vad (na) k sok idegen kereskedő em-
berek, kik Varosunk Privilégiuma ellen Városunk-
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ba(n) sokféle szin és p(rae) textus alat gazdát tar-
ta(na)k annak házához bórt, mézet, méh sert, 
vasat és egjéb kereskedésre valo joszágotbé hoz-
vá(n) le szoktanak rakni s minden vásárnapokon 
liir nélkül szokták árulni [Dés; Jk 348a]. 

18. férj, soţ, bărbat ; Gemahl, Mann (einer 
Frau). 7609: Vadnak relictak mellieknek Gazdaiok 
kŭlen kűlen helyeken az Hadban holtak aúagy el 
veztek,hazaknak Adaiat relaxaltuk [Kv; Szám. 
126/IV. 450]. 1823: Csernátoni Sámuel . . . a gazdá-
kat Házaiktol el lesvén Feleségeikre menve parazna 
indulattyanál fogva külömbb, külömbb, féle modon 
minérnü erőszokokot tö t t ? [Radnótfája MT; TLt 
Fraeş. ir. 65/827-hez vk]. 1826: Azt mondá az 
Iffiaszszony hogy a' Hajdút Mérészségéért dorgálta 
és mégis midőn a' Gazda . . . kérdezte ki van itt, 
az í f f i aszszony azt felelte, hogy it t senki Sints 
[Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

19. Megszólításban ; ca termen de adresare; in 
Anrede. 1582: Zolitiak, es mongiak hon vagye 
gazda Vram [Kv; T J k IV/1. 97]. 1598: Ioue egy 
legény vgian az tehenes ember Zolgaia, monda, 
gazda vgymond az tehen megh boriuzot [Alparét 
SzD; Ks]. 1603: Regei hozam Jöue az katona 
Monda hogj Edes gazdam Jol tartal az Estue 
[UszT 17/22]. 

<> Szn. 1602: Gazda Marthone [Réty Hsz; 
HŠzjPJ. 1694: Gazda András Nobüis [LLt]. 
1744: Gazda Mihály plájások Hadnagya [Zágon 
Hsz; ApLt 1]. 1804: Gazda Mária [Dés; DLt 
19.8/1807]. 1829: Ns Vit(éz)lö Gazda Ioseff . . . 
Armárista Ns Ember [M.kölpény MT; TSb]. 

0 An. 1754: (a) Kanczák kŏzűlis az edgjik 
fejér szőrű vala, Kŏlpénjbŏl égy Gazda nevű 
embertől vette volt ŏ Nga; a mint hogj a Kán-
czátiş Gazdának hivtuk [Gernyeszeg MT; TGsz]. 

O Szk: egy ^k közös háztartásban élő embe-
rek'; oameni care trăiesc în aceeaşi gospodărie; 
Pefsonen, die in gemeinsamem Haushalt leben. 
1846: ők* égy gazdák s égy kenyeren vágynák 
[Dés ; DLt 315. — aTi. a szóban forgó zsidók] 
* juhos ~ juhtartó gazda; gospodar cu oi; 
Schäfermeister. 1784: Simon János ki is . . . 
Esztèna biro lévén a’ Johos Gazdákkal egybe a 
bé haj tot t Johokat kezünkhöz vettük vala [A. 
cser'üáton Hsz; HSzjP] * kepézõ ~ kepét (pa-
pibért) fizető családfő; cap de famüie care plă-
teşte preotului contribuţie în cereale ; Familien-
oberhaupt, der Getreideabgabe für den Priester 
záhlt. 1843: minden kepéző Gazda külömbség 
nélkül fizet 25 krt., az oszporások 12 xrt [F.torja 
Hsz; i.h.] * lovas ~ lótartó gazda; gospodar 
cu cai; Pferdehalter. 1814: A pásztorok bérét az 
ökörpásztoroknak fizeti Biro Ferenc, a tehén — 
és medű-csorda pásztoroknak pedig a lovas gaz-
dák [F.rákos U ; RSzF 180] marhás ~ igás-
állattartó gazda; gospodar cu vite; Viehhalter. 
1823: a ' Kozárváriak közül kik és menyit fizette-
nek tilalmas rontás szine alatt a Déési Kerülők-
nek. Csovásoknak . . . Ezen pénzt a Marhás Gaz-
dák kiknek adták kezekben . . . hová adminiszt-
rálták? [Dés; DLt vk]. 1829: Minden helységet 
akár legyen, akár ne legyen marhadög, tizedekre 

osszák . . . Minden tized külön tizedest, ki ügyes 
még pedig marhás gazda és a czélra alkalmatos 
ember legyen, nevezzenek (így l) [HSzj tized al.} 
Xr nyilas ~ nyüföldben részesülő gazda; agri-
cultor gospodar proprietar de pămînt primit prin 
sistemul tragerii la sorţi; Landwirt, der an durch 
Losziehung zugeteütem Feldstück Anteil hat . 
1800: a . . . Tőrök Buza földes nyüas Gazdák, 
a Kaszálóba esztendőnként, a Szántással bé ha-
rapózván el foglaltanak volt [Backamadaras MT; 
Hr 1/40]. 

Ha. 1807: Gazdánok [Dés; DFazC]. 1840: Gaz-
dákot [Dés; DLt 930]. 

gazdaasszony, gazdasszony 1. Az előtag rendsz 
birt. szr-os; primul element al îmbinărn de cuvinte 
de obicei e cu sufix posesiv; das Bestimmungs-
wort gewöhnlich mit Possessivendung: feleség; 
soţie; Gemahlin, Frau (eines Mannes). 1570: Dawid 
varga . . . vallia hogy az ew Annya vyt th volt 
egy gereznat Zeoch Gergnek chinalny. Mely ge-
rezna keoz volt az Job Annyawal az ew Annya 
halala vtan, . . . Az wtan vgj kwlte volt Az gaz-
daya azzont es az Job Annyat hogy ky valchyak 
[Kv; TJk III/2.161]. 1575: Ezewsteomett Ara-
niamath Rwhaymath es egieb Ingó bingo es allo 
morhaymat . . . hagiom az en zerelmes gazdam 
azzonnak [Nyárádsztanna MT; BfR 99/8]. 1578: 
Azért en ülyen wallasth es foghadasth tezeok, 
mind en zemylyemben, mind ghazdám Azzony és 
maradekym gyermekymnek kepekben [Dés; DLt 
202]. 1589: felesegem wzj volt az en keúes bar-
momatth az zabad Nyomasra, ez al peresek eleibe 
alúan túlaidon hatalmokkal meg teritteŏttek gaz-
dam azzonit mind barmostol [UszT]. 1603: poka-
falwan kjs kereke (n) az mj porezjoja volt leanjom 
Annjanak . . . , azon ket falwbaţn) ez Mostanj 
gazdam azonnakjs porcioia vágjon [Csapó K K ; 
JHb XXV/1. 23]. 1617: En Gialakuthy eós fiú 
uagiok hanem gazdam azzonra zallottam oda 
a'hol most lakom [Nagygalambfva U ; BfN P. 
Nagy alias Molnár (80) lib. vall.]. 1633: Varga 
Menihart . . . beszelli vala égikor Vra(m)nak, el 
megjek sogor egy keuesse had tanollio(n) az gazda 
Aszoni [Mv; MvLt 290. I l l a ] . 1716: gazda Asz-
szont hoz az házhoz, ha csak egy izni gyermekeis 
had maradgyon [Nagyida K ; Told. 22]. — L. 
még ETA I, 122. 

2. úrnő; doamnă; Herrin. 1790: hogy Ngdot, a 
kedves drága Gróffné Aszszony (un) k (a) t 's jó 
Gazda-Aszszony(un)k(a)t, vgy a ' Ngtok Mlgs Uri 
Szerelmesseiket . . . kívánatos állapotb(an) tisz-
telhessem, tökéletes szivei kívánom [Nsz; TL. 
Málnási László főkonziszt. ref. pap lev.]. 

3. 1758: az Leanjok magok voltak Gazda Asz-
szanjok Anjok holta utan olyan köntöst tsináltanok 
az minemit szerettenek [Aranyosrákos TA; Borb. 
I I Nic. Ballo (54) vall.]. 

4. háziasszony; gospodină; Hausfrau. 1574: 
Marta Zalay Mihalne Azt vallia . . . hogy latta 
Az Istwant Be Ieot hazaba Margitnak ha hon 
nem volt margit eo teolle meg kerdette hwl az 
gazdazzon [Kv; TJk III /3 . 382]. 1633: az gazda 

3 5 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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Azzoni ne(m) uala ho(n) [Mv; MvLt 290. 127b]. 
7676; Egjéb . . . dib dáb házbeli portéka mara-
dat t Bethlen Kata Aszonjnál mint hogj u j gazd-
aszonj [Torda; BfN. VI 225/20]. 1758: Elsőb-
ben vette volt feleségül Décsei Rachelt, ki is egyéb-
aránt derék asszony volt s jó gazdaasszony [RettE 
58]. 1772: mostan-is vagyon az ollyan Gazda 
Asszony keziben, a' ki gondot tud réá viselni 
[Drág K ; TSb 21]. 1787: Csiszér Josefnét mind 
éltig . . . jo Gazda Aszszonynak tudom [Komolló 
Hsz; HSzjP. — Clemens Fagyas vall.]. 1794: a 
férfiak nem háborgottak annak előtte egy más-
sal, de a ' két ház gazdaszszonya sokat civódnak 
egy mással [Dés; DLt 1799. évi iratok közt]. 
1814: Azt is magától a ' Grofnétol hallottam mon-
dani hogy a' Gróf rósz gazda, mindenit Lovakra 
vesztegeti, de a' Grofis mondotta a Grofnéról hogy 
rósz Gazdaszszony [Mv; TSb 12]. 1835: azon 
ház gazdaszszonya a’ hol folyt az esketés ki s be 
sétifikált [Zsibó Sz; WLt]. 

Szk: kerti ~ kertészkedő háziasszony. 1818: Irad 
mijén jo kerti Gazdaszszan vagy én azan ugyan 
örvendek tsak hogv egyebekbeis jo gazdaszszan 
légy [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. 

5. vendéglátó v. szállásadó (házi)asszony; gazdă 
de musafiri ; Gastgeberin, Hauswirtin. 1570: Mar-
gith pal deakne . . . vallya, hogy egy lean zabo 
Janosnenak rokona egy estwe Ment volt eo hoz-
zaya es kery volt Az azzonya zawawal, hogy ot t 
hadna halni mert zabo János ky verte az hazbol, 
eo otth ha t t a halny, Es Masnap zeoleyebe Ment 
Mywelny, Mykor haza Jeot volna az gazdaya ázzon 
zalay Myhalne bezellete hogy otth az liazba voltak 
Zabo Janosne Trombitással Mayd estweiglen [Kv; 
T J k III /2 . 26]. 1582: Byro vram akarattyabol 
at tam az Gazdanak es az Gazda azzon(n)ak Tiz 
pogan pénzt es eg Negiedrez forintt | Baratt Peter 
vramwal mentem feierwarra az Gywlesre . . . Az 
Gazdaazzonnak Gazdasagertt atta(m) d. 32 [Kv; 
Szám. 3/VIII . 31. 41]. 1629: Hallottam, hogy 
hitta az katona az hiúban, hogy jőnél fel, gazda 
asszony, nyírjük meg ezt az bőrt, mert én elme-
gyek az kvartéijban [Mv; MvLt 290. 150b — 3b 
átírásban !]. 1729: Kotzob Tamást a Quarteljossa 
sokszor keménjen megverte . . . a Gazdat Gazd-
aszont és minden tseledgjit télnek idején ki 
kergetvén házából [Sövényfva K K ; TSb 51]. 
1783: Beresztelkén bé mentek égy Házhoz holottis 
pálinkát idtak, . . ., ők ugyan azt súgták a Gazda 
Aszonynak hogy mongya hogy nintsen tőbb Pá-
linka [Faragó K ; GyL. Blága Thodor (40) jb 
vall.]. 

6. (lakodalomkor) a vendégellátásban segédkező 
asszony; femeie care ajută la servirea oaspeţüor 
(la nuntă) ; (bei der Hochzeit) in der Versorgung 
der Gäste Hilfe leistende Frau. 7736: Mindenik 
napm penig kalács elég volt, az gazdasszonyok 
megkérdették mindenkor, hogy ettenek-e az ka-
lácsban, ha mondották: jól ettenek, azon örven-
deztettek, ha penig mondották hogy nem ettenek, 
azon megszomorodtanak; de még az házi gazd-
asszonyok is megharagudtak ha az kalácsból az 
vendég nem evett [MetTr 391. — *Ti. a lakoda-

lom mindenik napján]. 1765: 28-dik Augusti volt 
a Varsányi Ferenc lakadalma . . . hít ta . . . Keczeli 
Sándort gazdának s a feleségit gazdaasszonynak, 
hogy megmutassa azt, hogy nemcsak a tiszteknek 
vagyon miből lássanak jó szívvel emberséges em-
bert, hanem másnak is [RettE 184]. 

7. kenyér/munkaadó asszony ; stăpînă, patroană ; 
Brot/Arbeit(s)geberin. 1570: Kyral Matthe . . . 
valya . . . Seotet haynalkorba hallia hogy az kert 
aytaia megh Nyit volna . . . Es latta volna Zeoch 
Demetert ot t . . . Es az zolgalo lean ky Jeot volna 
. . . Ezt Montha volna neky Mit Jars I t Te Zeoch 
Demeter, Meg Jedeth es azt Monta hogi eo nem 
gonoz Jaratban volna hanem azért Jeot volna 
hogi az leant ely kerne az gazdazonthwl, hogy 
cheresneye volna egy egy fawal es azt zedethne 
Megh, Es Be vyt te volna az gazdazzon eleybe, 
Es az gazdazzonyal zolt [Kv; T J k III/2. 81]. 
1573: Katalin Nehay Nagy Menhartne . . . Azt 
vallia hogi ez Niarba zent Antal Nap eleot volt 
hogi az eo gazdaia Mazas Balintne hon nem volt, 
az gyermeke az vehara ky Ment volt Iaczany, az 
Mazas peterne germekeis kynn volt es egywt 
Iaczanak volt Azomba Archwl chapia az eo gaz-
daia Ázzon germeket az Mazas peterne leankaia 
[Kv ; T J k I I I /3 . 271]. 1736: a szolgálója nem 
akarván magátt ugj viselni mint szolgálo hanem 
mint Gazda Aszszonj az melyértis szükséges kep-
pen kellett meg neheztelni [Szentegyed SzD; 
TKl Sebesi István (56) ref. pap vall.]. 1793: Ale-
xander Deák . . . fatetur . . . eő kegyelme igen 
bajos cseléd tartó, simbelődő Gazda aszony [An-
gyalos Hsz; HSzjP]. 1814: azon Gazdaszszony óm-
nak Kertvébe . . . két nevezetes Szüva fák voltak 
[Dés; Ks 79. 29. 793]. - L. még RSzF 207. 

8. házvezetőnő ; menajeră ; Wirtschaftérin, Haus-
hälterin. 1598: az gazdazzont giortiaert kewldeot-
tewk wala [Kv; T J k V/l . 149]. 1687: Az gjapia-
kot most jo volna el adni az régi gazdaszonnak 
abból meg fizetni [ApLt 6 Káinoki Sámuel fele-
ségéhez]. 1734: Tudom hogj az Aszszony az Úr-
fiak mellett ollyan Aszszony embereket derék 
gazda Aszszonyokat tar ta t t , hogj husz, harmincz 
forintokat is meg ada t t egjnek, a mell<ett> szol-
gálot, moso Aszszonyt [Szentpál K ; TKl Mária 
,,Ladislai Hegedűs jb-is rel. vidua" (50) vall.]. 
1783: felettébb éles kenderek termettek az idén 
. . . eztis Medgyesi Gazda Aszszonyunk váaár-
lotta [Ádámos K K ; Pk 2]. 7878 A.: ha meg 
engedi Ngod . . . hogy tartsak magamnak égy 
vén gazdaszonyt [ K v ; GyL. Székely István lev.]. 
1824: A Gazda asszony fizetésiben* [Dés ; DLt 
az 1826. évi iratok közt. — *Köv. a fels.]. 1837: 
az ezüst annakutána veszett-el minekutánna a’ 
gazdaszszony a’ háztol elidéztetett [Doboka; 
BetLt 1]. 1859: vagyonkáimot . . . Butyka Roza 
gazdaszszanyomnak és gyermekei neveltetésekre, 
és boldogitásakra szánam, és rendelem őrökre 
[Kv; Végr.]. 

Szk: fôzõ ~ szakácsné. 1829: a Főző gazda 
asszonynak 11 Rf 20 xr . . . a’ Nyári Examentkor 
10 Rf [RLt O.4 Rettegi Imre költségjegyzéke]. 
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1831: a’ Húsvét utánni Diligentian . . . a Fŏzŏ 
Gazda a(sszonyna)k 28 Rf [i.h.]. 

Alkalmasint ide vonható a köv. szk adaléka is : öreg 1826: 
az öreç Gazda Asszony is szorgalmatos tsak liogy mint öreg 
A&wony Sitnbes [Mv ; Told. 7]. 

(jobbágy- v. zsellér)gazdáné; soţia gospo-
darului (iobag sau jeler) ; Fronbäuerin. 1797: 
minden Gazda két Kalongya Kendert tsap 1 
Napra; minden Gazdától égy héhellőnek ki kell 
telni: 1 Napi etsetelesis az Aszszony ő Nagysága 
számára minden esztendőn, el nem marad; 2 
font kender fonás; minden Gazdaszszonytol meg 
kívántatik [Cege SzD ; WassLt Conscr. 681]. 

10. mester né (mesterember felesége) ; soţia meş-
terului; Meisterin. 1630: Feniegeteözesett elegett 
liallotta(m) Zalaj Gieőrgjnek, hogj feniegete az 
EŐtueöseöket, az gazda aszontis az eötueősnett 
[Mv; MvLt 290. 204a]. XVIII. sx. köz.: Hogy 
ha valamely Legény az Vra házából a Szót ki 
vinné vagy imitt amot t Gazdáját Gazdaszszonyát 
gyalázná az illyen Legénynek Lészen büntetése 
Deaar 60 [Kv; FésC J k 45]. 1804: a ' melly szalon-
nára hívta az Exponens Aszszony Gazdaszszonyo-
ítiat, hogy azt meg vegye; . . . rothat t és meg 
lágyult volt erössen [Dés; DLt 198/1807-hez 
Kováts Josef (14) Nemes Krizbai Josef inassának 
vall. 1. 

11. tulajdonos(nő) ; proprietăreasä; Besitzerin. 
1729: az Tehén meg nem áll az Gazda Aszszo-
ny ának, se Bornyának [Dés; Jk] . 

12. Megszólításban ; ca termen de adresare ; in 
Anrede. 1573; Virág leorinch, Zemliesyteo Marton 
Zebeny azt valliak hogi eok voltanak ez estwe 
Az Zemlyesiteo Istwan hazanal ot th Mwlatnak 
volt az Boíon . . . Azomba Ieo az ablakra Paisos 
Ianos Mond hogy Nisd meg az aytot gazdazzon 
Bochas Be [Kv; T J k III /3 . 137]. 

Ha. 1599: Gazda Azzoniwal [HSzj épít al.]. 
1954: gazdazony [ K v ; ACLev.]. 1671: az gazdá 
Asz(szo)ny [Kv; T J k VIII/11. 153]. 1794: gazd-
aszszanynak [Koronka MT; Told. 42/1]. 1818: 
Gazdaszszant [M.fráta K ; KLev.]. 1835: Gaed-
aszHzany [Vaja MT; Told. 9]. 

gazdaasszonyt 1. háziasszonyi; de gospodină; 
liausfraulich. 1833 k.: Kötelességemnek tartottam 
en . . . Gazda Aszonyi Kötelességemet 'a lehe-
tősségig meg tenni [Borb. II] . 

2. gazdasszonynak/háziasszonynak való; pentru 
gospodină; für die Hausfrau (geeignet). 1837: 
Egy nagy Gazdaszszonyi rosz Almárium [Szent-
benedek SzD; Ks 73. 55]. 1841: Égy fenyőfa 
fejér gazdaszszanyi almariom [Egeres K ; Ks 89]. 

3. házvezetőnői; de menajeră; von der/einer 
Hausliältérin. 1781: Csiszér Josefné ŏ kimét a ' 
míg itten Komollon Gazda Aszszonyi hivatalt 
viselt minémű keresőnek ismérte a Tann? [Ko-
molló Hsz; HSz jP vk]. 

gazdaasszon ykodás háziasszonykodás ; condu-
cerea trebnrüor casnice; Wirtschaften, Haushalts-
führen. 1814: ’a feleségem az estve roszsznl lett. 

igen el strapacirozta magat ’a kertyivel, és az 
gazda aszszonykodással [Borsa K ; EMLt Bodor 
Pál ir. Bánffi Ferenc lev.]. 1838: Volté s vané 
kedve az utrizált Aszonynak falusi gazda asza-
szonykodást (!) fojtatni ? [Dob.; BetLt 1 vk]. 

gazdaasszouykodliatik liáziasszonykodhatik; a 
putea conduce treburüe casnice; den Haushalt 
führen/wirtschaften können. 1731: Borsán* Gazd-
aszszonykodhatnékis ő Kglme [Gerend TA; Told. 
21. - *Kj. 1731/1768: Tisztségem után járandó 
fizetésemből kezdettem újonnan, lassan lassan 
. . . el pusztúlt Joszágimat, ab ovo réstaurálni, 
zállagosokat ki-váltogatni, Ezüst és Arany müvet 
szerezgetni, köntösököt tsináltatni . . . , Feleségem 
ide haza a’ púszta Jószágba gyarlón Gazda-asz-
szonkodhatván [Kv; Ks 14. XLI I Ia Kornis Zsig-
mond végr.]. 

gazdaasszon ykodlk 1. liáziasszonykodik; a face 
pe gospodină, a conduce treburíle casnice; den 
Haushalt führen, wirtschaften. 7806: jobb lett 
volna othon gazdaszszonykodnék* [Dés; DLt 
250/1808. — *Ti. a szóban forgó asszony plety-
kahordás helyett]. 1820: ekkor Drégannét gazda 
aszszonykodva látam és mondám hát ked meg 
eskutte mert engem meg eskettének az ingert, 
ŏ feleié van gondam réája, tsak ma nem lehet 
aaert Gazda Aszszanykodom, hanem holnap énis 
bé fizetek néki [Aranyosrákos TA; J H b Fasc. 
48 Kováts Anna Budai Péterné (46) vall.]. 1837: 
Ferentzi Mária aszszonynak Dobokán nem igen 
tetczet lakni . . . nem igen szerette Dobokán 
gazdaszszonykodni [Lozsárd SzD; BetLt. 1 Hosszú 
László (40) ns lev.]. 

2. (férfi létére) háziasszonyként foglalatoskodik ; 
(ca bărbat) se ocupä de treburi casnice ; (als Mann) 
wirtschaften, den Haushalt führen. 1801: a ' Néhai 
Groff Urnák kellett gazda Aszszonkodni-is [Mv ; 
Told. 42/56]. 1839: gazdasszonykodom mint a' 
tűz [Kv; Pk 1 Pákei Lajos lev.]. 

3. (asszony létére) gazdálkodik; (ca femeie) con-
duce gospodăria; (als Frau) Landwirtschaft trei-
ben. 1848: Vonyiga Urszuj özvegye . . . maga 
Gazda aszszonykodott, nem vesztegetett; sŏ t 
gyűj töt t és takarított [A.szőcs SzD; RLt j . 

gazdaasszonyság 1. háziasszonykodás ; îndepli-
nirea treburilor de gospodină; die Ansübung der 
Tätigkeit einer Hausfrau. 1763: Sz Iványi Mária 
Aszszony . . . az Exponens Úrral háborán élvén, 
nem ügyelt a gazdaszszonyságra [Nyárádsztlászló 
MT ; PS]. 1789: Nem el hiszem (így !) hogy Nsgod-
nak telyes contentuma lehessen ebbe a székely 
asszony gazdasszonyságáb(an), mert ha a kezeis 
olyon lenne mint a nyelve, ugy sokat érne [Ben-
cenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1796: Gazda 
Aszonyságárol tudom . . . hogy nem bé kereső^ 
hanem kikereső [Dalnok H s z ; HSzjP Veres Ferentz 
(25) ns vall.]. 1797: a Menyetske is . . . mint 
ülik Keresztyén aszszonyhoz férjét meg betsülje 
. . . serény jo gazda aszszonyságot mutasson 
[Szüágycseh; IB. Dombi János prédikátor nyil.]. 
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1801: láttáé a' . . . Baronissa Aszszonynak . . • 
ollyan belső takarékos gyűjtő és Szaparitto . . . 
belső gazdaasszonyságát? [Mv; Told. 42/56 vk]. 
1821: Négy esztendeje hogy feleségét el űzte Nagy 
Miklós tolvajságáért és rosz gazdaszszonyságáért 
[M.légen K ; KLev.]. 

Szk: ~o t folytat gazdasszonykodik. 7799; Pro-
kator Gecse Beniamin Bátyám . . . engemetis 
Enyedröl Dévára maga melé hozat, az holat én 
az Gazdaszszanyságat, a Bátyám a Prokatorságat 
folytattuk feles Esztendőkig [Déva; Ks 75. VIl íb . 
130] * ~o t viselő háztartással foglalatoskodó. 1776: 
magam sok nyomorúságok tereh viselések alá re-
kesztetett egjedűl való szegenj, Gazdaaszszony-
ságot viselő, gjermekeimet nevelő Aszszonj Ember 
lévén a Tks Táblán jelen mindenkor nem lehettem 
[Sf Korondi Kedei Jánosné Lázár Klára lev.] 
kerti ~ gazd asszonyi kertészkedés. 1878; Irad mijén 
jo kerti Gazdaszszan vagy én azan ugyan ör-
vendek tsak hogy egyebekbeis jo gaszdaszszan 
légy a kerti Gaszdaszszanság mind hijába való 
még Kolosváratis ha a Férje nintsen álapotban 
(így!) [Kv; Pk 1 Pákei Krisztina férjéhez]. * 
viheti a ~ot gazd asszony kodhatik. 1852: hogy 
viheted a gazdaszonyságat nem untadé meg ? [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. házvezetőnői tisztség; funcţia de menajeră; 
Amt einer Haushältérin. 1790: a felesége gazda 
aszszonysagot folytat, az Aszszony Groff Bethlen 
Dávidné aszszonyom eŏ Nga Udvaráb(an) frajos-
kodot, alkalmas keze fogása vagyon [Bencenc 
H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

3. gazdasszony, háziasszony; gospodină; Haus-
frau, Wirtin. 1770: mentünk Gorbóra* gr. Haller 
János úrfihoz . . . Udvart és abban helyesebb 
rendtartást ma Erdélyben senkinél különbet látni 
nem lehet, asztalt tisztességesebb készülettel akár 
kenyerére, akár borára, akár abrosz, keszkenő, 
tál, tángyéroknak tisztaságára, akár étkeinek szép 
s jó móddal való készítésére nézve. Megbocsásson 
még az olyan úri udvar az hol híres gazdaasszony-
ságnak tartat ik is az asszony, de ezzel nem érb 

[RettE 229. - aCsákigorbóra (SzD). bÉrtsd : 
fel nem ér]. 

4. kb. gazdasszonyi erény/(jó)tulajdonság; ca-
litate/însuşire de bună gospodină; hausfrauliche 
Tugend/(gute)Eigenschaft. 1770: De hogy a sze-
gény br. Inczédi Sámuel úrra térjek, . . . Mara-
dott négy f ia : . . . Sámuel gárdista volt, . . . 
vette Vitéz György leányát, Vitéz Évát, . . . az 
asszony . . . öreges s rút is. Gazdasszonyság pedig 
igen kevés [RettE 229-30] . 

gazdácska kies 1. jó gazda; gospodar bun; 
guter Wirt . 1763: az én Dobai Györgyöm • . . amig 
ide haza az én kezem alat lakot, olly virtuosus 
Gazdátska volt, hogy nem tsak a Rettegi hanem 
mind a körül való Nemesseg tsudalkozot az io 
szorgalmatosságan [Retteg SzD ; TL. Árva Bágyi 
Susanna lev.]. 

2. birtokos; mic proprietar; kleiner Besitzer. 
1790: t öbb Mezőségi Gazdátskákkal édgyűtt égy 

kevés ŏsz búzámnál egyéb Semmim sints [Sztré-
zakercsesora F ; TL. Wessényi Dániel jószágig, 
gr. Teleki Józsefhez]. 

gazdaember 1. (paraszt)gazda; agricultor; Laml-
wirt, Bauer. 7653: (Az) ekék és eőkreők mellett, 
nem Soldosok, hanem ott lakos gazda emberek 
(:az kiben az szer lenne az be jövetelre :) legye-
nek, hogy tudgyanak szolgálnj emberül és hasz-
noson [Cege SzD; WassLt]. 1681: Valamely 
Innepb(en) Száraz Korczoma observaltátik; Min-
denkor minden gazda ember (:valakik külön ke-
njeren vannak, ambar egi örökón lakjanakis :) tar-
tozik egi egi Tvukkal, es öt öt Tyukmonnyal 
[Mogyorósd H ; VhU 82]. 1716: Szilvát, almát 
vaczkort, minél bővebb (en) aszaltassa(n) . . . Eféle 
vad gyümölcsöt peniglen minden gazda ember az 
örökös jobbágj egj egj koblőt tartozik adni s a 
sellér felit [Szászerked K ; LLt Lázár Ferenc Ut.]. 
1722: Minden gazda embertől Buza harmadfel 
Kalangya, ha Buzaja nem terem ŏrŏkseges Ember-
nek harmadfel vekat, ha seller leszen ket vekat 
. . . ád [Sárpatak MT; GörgJk]. 1758: nékik, 
hozzájok illendőképpen mind Gazda embereknek 
vagyon keves javotskájok [Betlensztmiklós K K ; 
BK]. 7778/7873: Deserta egész Sessio vagyon a ' 
Falu közepiben . . . Ezen egy Gazda Ember min-
den meg kívántató épületeivel égyütt meg férhet 
[Kettősmező Sz; J H b LXX/6. 115]. 1827: Min-
den Gazda ember a maga marháját hajtsa a maga 
nyájába [F.rákcs U ; Falujk 161 Barrabás Áron 
pap-not. kezével]. 1840: 7a Fébr házamhoz jővén 
Tkts Vajda Pál és Vajda György Urak — a' 
Tkts Magistratus rendeléséből hogy Házamat — 
és Telkemet matozzák fel . . . mint kender ter-
mesztő Gazdától tsepütis vittek — mintha még 
más Gazda-Embernél nem lenne, a ki kendert 
szokott dolgaztatni [Dés; DLt Balogh László 
foly.J. - L. még RSzF 156. 

Szk: jó ~ a. gazdálkodáshoz jól értő ember. 
1734: mind holtig jó Gazda ember vala maga 
. . . iffiabb Tholdalagi János Ur(am) [Koronka 
MT; Told. 29/28]. 1778: jó gazda Embernek is-
mertem ideiben Etzken András Vramot szaporí-
totta az Magaét [Albis Hsz; BLev.]. — b. tehe-
tős gazda. 1823: igaz hogy mind jo Gazda Ember 
rendi szerént iszikís s enis sokszor ittam vele Kor-
tsoman mint jo Emberemmel de soha nem tapasz-
taltam hogy valakibe belégaráználkodott volna 
oknélkül [K; KLev.]. — c. derék/jóravaló gazda. 
1772: egy pápista sincs, hanem kálvinista vagyon 
egynéhány jó gazdaember; úgymint ezek a Sipo-
sék [RettE 265] kalibäs 1761: Kalyiba 
Taxa. Minden kalyibás gazda ember Esztendőn-
ként Hf. l . a Viduák penig Dn 50 loco Taxa, 
azért hogy a Város földin laknak, fizetni tartoz-
nak [Törcsvár B r ; BrÁLt Conscr. Dom. Törcsvár 
110—1. — Binder Pál ki jegyzése] kaputartó 

1780: Azért . . . olyan gondot viseljen min-
den mezőre kijáró kapu tartó gazdaember, hogy 
akárminemű kára legyen raj ta . . . soha a commu-
nitás meg nem fizeti [Árkos Hsz; RSzF 146] 
lovas 1737: minden ökrös és Lovas Gazda 
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emberek . . . eg(g)j eg(g)j Szekér vagj Szán tŏ-
visset vigjen vagj vitessen . . . hasonlo képpen 
minden őkrős és Lovas Gazda Ember eg(g)j eg(g)j 
Szekér porondot és kővetset vigjen vagy vitessen* 
[Dés Jk 470a. — *A gát megerősítésére] * már-
kás 7737: Concludáltuk azért hogj minden 
marhás Uraink 's Gazda-emberek egj egj nap 
porond hordásra küldjék szekereket [Dés; Jk 482b]. 
1752: Karátson fá já t is, mind Jobbágy, mind 
sellér, minden marhás gazda ember szokott égj 
szekérrel vinni Udvar számára [Somkiit SzD; 
JHbB 247] * ökrös ~ lovas ~ * porciófize-
tő ~ adófizető gazda. 7768: Providus Triff Isztra-
tyit . . . igen jol úsmertűk . . . , nem kűlőmben 
az Fiat Togyert is jol ismerjük a mi Falunkba 
lakik igen jo portio fizető Gazda Ember [Meleg-
földvár SzD; Born. XL. 80]. 

2. házasember; om căsătorit; Ehemann. 7736: 
Az Incta . . . Más betsűlletes Gazda-embereket 
I(ste)n és a Nms Haza Tőrvénye ellen magához 
alliciált, ugy annyira, hogy egynémellyek Fele-
ségeket majd halálra verték a Divortiata Incta 
miá [Dés; Jk 202b]. 7774: Ezen Joszágokbol 
Jobbágyok manumittáltattanaké, ha igen ki által, 
mennyiben mikor, Gazda Embereké, vagy Iffiu 
Legények, Cselédesek voltanaké vagy magtalanok 
[K; KS vk]. 

Ha. 7747: k.: Gazda embér [Torockó; TLev. 
2/1]. 

gazdaférfi jobbágygazda; gospodar iobag ; Fron-
bauer. 1765: irja az Mlgos Groff Aszszony, hogy a 
Jobbágyok . . . tavaszszal el akarnak szökni . . . 
azért én bizony tavasz előtt mind az Tŏmleczre 
hányatnám az régi Gazda Férfiakat, abban Tiszt 
uraimékis segélhetnek [Somogyom K K ; Ks 8. 
XXIV Tolnai János özv. gr. Kornis Antalné 
Petki Annához]. 

gazdag I. mn 1. bogát, avut ; reich. 1570: mykor 
az orwoth* az Andrást megh Talaltak volna, Mond 
eo andrasnak Bezzegh kazdagh legen voltai Te 
hogy egy Ladaert Arangyereowel fyzettel [Kv; 
TJk III/2. 68. - *E szó a bezzeg III. 2 al. sajtó-
hibával]. 1573: Kalara néhai Hegedws Matene 
Azt vallia hogi Eo esmerte Varadon lob deákot 
Ormandy Laiosnak az at tyat ky kazdag* Ember 
volt [Kv; TJk III /3. 173. - aI.h. 68. 1-on: gazdak 
volt]. 1585: giermekseghemtwl foghwa mi(n)d 
perlett palfalwa Kechetffalwawal az hatar weghett, 
es mindenkor az palffalwi loffeiek, miwelhogy 
ghazdaghbak woltak, azok iartak futottak na-
giobban minden peresert [UszT Jacab Kowach 
fej-i jb vall.]. 1602: Az teobbit penigh . . . hagiom 
az en Atyamfiaynak mind Zegennek gazdagnak 
[Kv; RDL I. 73]. 1630: mikor Gal Mihály ide 
jöue az Varasra . . . elegh kazdagok valanak [Mv; 
MvLt 290. 210a]. 1640: Dobos Jstuan Taualy 
ment el kazdag ember volt [Sólyomtelke K ; 
GyU 63]. 1670: ezek jo Ertekes gazdagh jobba-
gjok valanak . . . , az vta(n) Dániel Istva(n) Vram 
mod nelkűlt való szolgaltatasa mia el szegenyo-
denek [Szentpéter U ; Ks T. 33]. 1736: Mindenik 

religión való papoknak nagy, majd az dereka kö-
zepng lefüggő galléros mentéje vala; az is ki ró-
katorokkal az gazdagabbaknál, ki rókanyakkal 
az alábbvalóknál, meg volt prémezve [MetTr 
436]. 1775/1781: Fitzkó lévén* akkor . . . gazdagok 
vóltanak a parasztemberek [Nagyalmás H ; J H b 
LXXI/3. 426. - a Értsd: a vallomástevő kamasz-
korában]. 1796: én nem perlek vélle, mert ŏ gaz-
dag ember erőszakos, én pedig Szegény ember 
lévén, éngem el hurtzolna, 's mégis a kárral marad-
nék [Bács K ; RKA]. 1818: egy Brassai gazdag 
Görög [M.fráta K ; KLev.]. 

Szn. 1554: Gazdag balynt [Kv; Szám. 1/IV. 
52]. 1570: Erzebet Kazdak Janosne [Kv; TJk 
III/2. 114]. 1586: Gazdagh Georgy* [Kv; TJk 
IV/1. 577. — aUgyanazt a személyt lennebb 
Kinches Georg-nek másutt kazdag Georgy-nek 
írják]. 1625: Gazdag Georgi [Kv; Szám. 16/XXXV. 
55]. 1632: Olah Vasarhelta . . . lakó Kazdagh Fe-
rencz Uram [Ks 42. F. — *SzD]. 1635: Georgius 
Gazdag [Tompaháza A F ; EHA]. 1639: Az Vi-
tezleő Kazdagh Sándor . . . Szaz Czegeőbe(n) 
Doboka uarmegieb(en) [Borb. I]. 1642: Kazdag 
János . . . Ez bezterczei fiú [Gyalu K ; GyU 78], 
1690: Kazdagh Pal es Gazdagh János nevű job-
bagiok [Kál MT; Berz. 2. 39/40]. 1714: Kazdagh 
Márton jb [uo.; i.h. 12. 91/131]. 1801: Gazdag 
Mári [Dés; RKAk 92]. 

Iin. 1719: Az Gazdag vápában (sz) [M.sárd 
K ; KHn 229]. 

2. a. (anyagában, díszítésében) dús; încărcat 
(cu materiale, ornamentaţie) ; reich (an Verzierung). 
1574: vagion . . . egy twdzeŏt Jngual gazdag ara-
nial gieŏngiel es Jslogal | Vagion ket fw keŏteŏm 
. . . , az Eggiek gieŏngieŏs gazdag [Gyf; JHbK 
XXI/12. 5]. 1576: Wagion egy homlok eleo gaz-
dagon gynges. Wagion egy homlok eleo Annalys 
gazdagb gyeongyel [Szamosfva K ; i.h. XVIII/7. 
4]. 1651: Egy Szederjes Barsoni zoknia Eőt rend 
regi gazdagh prem az alian . . . Ennek az valla 
igen gazdag Arani s ezőst czipkeuel czinalt [WassLt 
Vass Judit kel.]. 1723: Vagyon . . . kilencz sing 
régi gazdag perém . . . ŏ t sing másféle gazdag 
perém [Koronka MT; Told. 29/2]. 1749: Egy Bo-
rostyán virág Szin Poszto Mentét igen Szép Gazdag 
Arany Varással [uo. ; i.h. 12/2]. 1768: Gazdag 
ezűstes palatni ing [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 
— b. (ércben) dús; bogát (ín minereu) ; (erz)reich. 
1757: 'a Mineralis Vénát tar tó Hegyeknek hol egy, 
hol más részében találtatnak gazdag Vénák [Za-
latna AF ; JHb Borsai István kezével]. 1775/ 
1781: a Bányászok kŏz beszédben vették vólt 
akkor . . . hogy jóllehet példa beszédben azt tart-
ják : Máj bűne o Czare bűne, ka o Baie bűne, de 
a mülyen gazdagok vóltanak azon Bányák akkor, 
el merték a Bányászok mondani azon Bányáról: 
Máj bűne ó Bajé bűne ka aeszta a Josiki, ka o' 
Czare bűne [Nagyalmás H ; JHb LXXI/3. 424]. 

3. vmiben bővelkedő; abundent/bogat ín ceva; 
reich an einer Sache. 1833: A nagy agy belseje 
(: massa:) lágy, színe verhenyeges számos vér 
pontokkal, gazdag, oldal üregeiben kevés verhe 
nyeges víz találtatott [Dés; DLt 200 orvosi lát_ 
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lelet]. 1864: Szokásos az erdélyi fával gazdagobb 
helyekeri azon határrészt, mely vetés alatt van az 
ugartol kerteléssel elkülöníteni [M.valkó K ; KHn 
112]. 

4. átu is bőséges; îmbelşugat; reichlich, ausgie-
big. 1562: Onnat Balassi* indult Szakmárra, és 
a nyereséget Szakmárban mind egy házba rakák, 
hogy ők jövendőben nagy gazdag kótyavetyét 
hánynának [ETA I, 18 BS. — *Az áruló Balassi 
Menyhárt]. 1640: Az ditsŏseges diadalommal fel 
t amadot Ur Jesus Christusnak kazdag áldását 
kívánom kegd(ne)k kedvessivel eggyut [KJ] . 

îî. busás; bogát ; reichlich. 1654: némelyek . . . 
nem követségben, hanem annak alkalmatosságá-
val, ország és urunk látni* és vélle esmerkedni s 
barátságot szerezni jöttek volt a követekkel; 
kiket urunk nagy becsülettel fogadvan, nagy sok 
gazdag fejedelmi ajándékokkal meg is ajándékoza 
[ETA I, 1 5 7 - 8 NSz. - *1654-ben II . Rákóczi 
Györgyöt]. 

ü. ~ reményű ígéretes, sokat ígérő; (mult) pro-
miţător, care promite mul t ; vielversprechend. 
XIX. sz. eleje: Gazdag reményű Törökbuzás és 
fekete borsos termő helyétt el pusztította [HSaj 
tõrökbúza al.]. 

7. ~ rozs tiszta rozs; secară cura tă ; reiner/ 
unvermischter Roggen. 1736: Gazdag, vagy tiszta 
ros metr. 15 [A.idecs MT; CU XIII /1 . 47]. 1850: 
80 véka gazdag rozs . . . 158 véka gazdag rozs — 
ebbe buza is volt vegyítve [Algyógy H ; Born. 
F. l i j . 

O Szk: ~ poltura ' ?' 1653: De mind garassá, 
mind polttirája apró és igen rezes volt — úgy 
vettem eszembe hogy, három lótos is szűkön volt. 
így azért Bányára vitték a kinek gazdag poltúrája 
volt, és garast kell belőlle veretni, de az is nem 
volt jó * [ETA I, 140 NSz. - *Az 1622. évre utaló 
feljegyzés Bethlen Gábor pénzgazdálkodására von.]. 

II. gazdag ember; om bogát ; Reiche. 1570: 
az Meg liolth Banffy Menyhar (!) Jozagy keozwl 
Mynden falwbol Nevezetes Zemelyeket . . . Ereos 
hytre Meg eskettwk es azoknak vallasok wthan 
liasonlokath liasonlokal gazdagot gazdagal Zegent 
Zegennyel* Eghbe hasonlytliwan Nylath wetet-
twnk Rea czedwlankent [Bh ; Eszt-Mk Magyaró 
c\. — *A jb-ok vagyoni helyzetét illető megjelölés]. 
15 ?J: vag zegeny vagy gazdagh lezen az eleobby 
vigizes zsrent eo kgmek hatalmot Adnak minde-
nein) az Adot Meg venny [Kv; TanJk l V/3. 271a]. 
1595: Adot . . . kazdagon zegenyeken egi arant 
zeggiek [ K v ; i.h. 1/1. 261]. 1717/1793: Ehez* 
tar tsa magá t . . . Erős és erőtlen Gazdag s gyá-
moltalan [A.csernáton Hsz ; SzékFt 31. — *Ti. 
a falu törvényéhez]. 1727: az Falunak lévén kö-
zönséges bőv Széna füvei, mikor abban osztnak, 
nemeilyek a’ Szegényebbek kŏzzŭl, kettő, három 
áll egy rúdra , a’ Gazdagjabbak közzül penig edgyes 
két, három rudot t kaszáll [Mezőcsán T A ; Ks 
15. X L I X . 5]. 

Sz. 1764: Mind a gazdagság mind a szegénység 
kűlőmben az Urtol vadnak, Gazdag az aki meg 
nyukszik az (Iste)n akarattyán, s a maga kevessét 
haladatáson költi [Középlak K ; BÍR]. 

Ha. 7582: gazdagbat [Kv; T J k IV/1. 66]. 
7630: gazdagak, kazdagh [Mv; MvLt 290. 210b, 
224a]. 1807: Gazdag [K; KLev. 7]. 

gazdagabbacska módosabbacska, telietősebbecs-
k e ; mai bogat/ înstări t ; Wohlhabendere. 1760: 
Szánto-Főldekre, és Széna retekre nézve mellyik 
részre ju tot t jobban nem tudjuk. De Marhásabb 
és gazdagabbatskák, és jobb Gazdák mentenk 
(!) Mlgos Groff Bethlen György Vr ö Nagys(á)-
g(ána)k [Somkútpataka Szt /Kővár; K S r. t anú 
vall.]. 

gazdagít gazdaggá tesz; a face bogát ; reich 
maciién. 1678/1683: az hűsegh igassagh, az igas-
sagh hamissagot nem kivan, de azkj magat, az 
masebol akarja hamis uton gazdagitanj, mas em-
bernek megh romlasa nelkűlt nem lehet [Ks Kornis 
Gáspár kezével]. 

gazdagodik meggazdagodik; a se îmbogăţ i ; 
reich werden. 1597: Nyreö Miklós Coloswary . . . 
wallia . . . En Elek Janosnak sem kazdagsagat 
sem zeginseget ne(m) thúdom, . . . hanem wagy 
zeginyedet wagy kazdagodot de ennek az mostani 
relictajanak ideiebe(n) volt mind kazdagúlassa 
zegenvedese [ K v ; T J k VI/1. 16]. 1734: Constal 
azis hogy annak előtte szegény ember volt, osztán 
pedig hertelen gazdagodott [Torda; T J k T I . 
35]. 1751: Réti Pável . . . fiai fel nŏvéni vagy 
egyebünnen gazdagodott én azt nem tudom [Szép-
kenyerűsztmárton SzD ; Ks]. 1769: Szegény ember 
volt, lianem osztán Biroságb(an) Gazdagodat, de 
mi formán aszt nem tugyuk [Nagyercse MT; Told. 
3a]. — L. még R e t t E 254—5. 

gazdagon 1. d ú s a n ; abundent ; reich, üppig. 
1574: vagion . . . ingual teŏreŏk varassal varroth 
ezwst Arannial gazdagon vagion zedetue [Gyf ; 
J H b K XXI/12. 5]. 1576: Wagion egy pattyoloth 
íeyre walo . . . A hoza keres kereol waroth tereok 
warrassal gazdaghon [Szamosfva K ; i.h. XVIII /7 . 
6]. 1651: Egy kek vont ezőst zoknia, az Vallais 
azon fele gazdagon Arani es ezőst czipkeuel czi-
nalt [WassLt Vass Jud i t kel.]. 1692: Selyemmel 
varrót agyra valo gyolcs lepedők Nro 14. ennek 
egyike gazdagon à rannja l varrót [Bilak B N ; 
J H b K L. 36]. 1711 k.: Három vánkos he j j ; az 
egyik sok szinŭ Selyemmel aranyal és ezüst Csipke 
mogyara merőben igen gazdagon varrót Az másik 
karmasin Selyemmel, és aranyal ezis kazdagon 
varrót [LLt Fasc. 115]. 1727: Egy Gazdagon ezús-
tős rosa Szin Szoknya Szelyes ezöst kòtes rayta 
Vallastol [Marossztgyörgy MT; Ks Gr. Petki 
Zsuzsanna kel.]. 1763: 1. Férfi Imegh régi modi 
arannyal ezűsztel es Selyem(m)el gazdagon varva 
minden felől [Nsz; Szer. özv . Harsányi Sámuelné 
Tisza Ágnes lelt.]. 1793: egy kitsin kard atzél 
brilliantokkal gazdagon rakot t [TL Conscr.]. 1849: 
Ŏ t pár nagyan gazdagan aranyazatt leg f inumabb 
modon alakitat t virágosán ékesített Fin'siák tá-
laival [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 
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fényűzően, pompázatosan; luxos, pompos; 
prunkhaft. 7780: Cserei . . . mondotta nékem, 
hogy már szóba vették melly gazdagon ruházza 
s tzifrázza a Feleségit [Bethlen SzD; BK. Juliana 
Érsekújvári conjunx Stephani Butzi (24) vall.]. 

3. bőv(éb)en, fölösen; cu prisosinţá; (von einer 
Sache) im Überfluß (sein). 7797; mindenek vólta-
nak gazdagon ; a mely vagyonokkal is ö Nagyságok 
a’ magok Házakat elő menetelesitették és szemlá-
tomást gyarapították [O.fenes K ; JHb] . 

Szk: vki vmivel ~ van bővében van vminek. 
1573: Anna Eotthues Elekne Azt vallia hogi . . . 
az Azzony Rwhazatal parta Eowekel gywreokel 
kapcal gazdagon volt, Latta Nagy sok kapcayt 
. . . Latta hogi elegben voltak de Eo Nem Twgia 
. . . liwl veottek [Kv; T J k III/3. 169]. 

4. bőségesen; din plin, cu îndestulare; reicli-
lich, in Füllé. 1690: 17 Novembris mentem ki 
Apahidához látogatására az Badensisnek* . . . igen 
speciális affectatioval látott és meg is vendéglett 
az maga sátorában gazdagon [IIAMN 327. — 
*A badeni őrgrófnak]. 1709: hideg szelek, nagy 
hovak, fergetegek és erőss hidegek voltak 
az juhok példa nélkül szerteszélylyel Magyaror-
szágban elromlottak, elholtak, nem használván 
semmit azoknak is, az melyeket gazdagon szćnáz-
tak [TT 1890. 761 SzZsN]. 

Ha. 1837: gazdagan [Hodor, Doboka 551]. 

gazdagság 1. bogăţie; Reiclitum. 1597: Nyreö 
Miklós Coloswary . . . wallia . . . En Elek Janosnak 
sem kazdagsagat sem zeginseget ne(m) thúdom 
[Kv ; TJk VI/1. 16. — A teljesebb szöv. gazdagulás 
al.]. 1626\XVIII, szę: légj janbar elj bar gazdag-
ságban [ItK 1931. 85]. 1776: B. Henter Urffi is 
méltóztatott mondani hogy a’ gazdagságért nem 
vészem, hanem a' maga Szépségéért, és alkalmaz-
tatásáért a Kis Aszszont (így!) [Egrestő K K ; 
GyL. Joannes Tompos de Csík Sz. György (66) 
és fel. Catharina Szeredai (54) vall.]. 1807: most 
nem régiben váltám ki a Csáni portiomot, ebből 
is 300. forintotska árendát kapok, így élek én 
nyugadalmoson, senkinek gazdagságan meg nem 
illetŏdem, sem hogy más gazdagabb nállamnál, 
bennem nyukhatatlanságat nem csinál [Kv ; Incz. 
XII . 3a br. Josinczi József lev.]. — L. még Met-
TrCs 447; Ret tE 284, 326, 410. 

Szk: elég ~ban van zlég gazdag. 1630: mikor 
Gal Mihály ide jöŭe az varasra euel az Bozedi 
Ferencz Annia (I), elegh kazdagsagba(n) valának 
[Mv ; MvLt 290. 210b]*ttagy ~gal bir igen gazdag. 
1765 u.: Zámbó Dániel . . . in anno 1765 prival-
taték propudiose a főispánságtól. Köszönje a 
telhetetlenségének s a szegénységen való élődés-
nek, pedig nagy gazdagsággal bír [RettE 96] * 
nagy ~ra ment nagy vagyonra tet t szert, 
nagyon meggazdagodott/vagyonosodott. 1773: Egy 
Apor István nevű alávaló, háromszéki procatorból 
szörnyű nagy gazdagságra ment ember testált 
volt 80 ezer forintot azon kolozsvári jezsuitáknak 
[i.h. 312-3 ] . 

2. vagyon; avere; Vermögen. 1597: Nicolaus 
Kalmancsehi fassús est . . . Elek János sok ideigh 

búdosek adossaga eleot ket eztendeigh leön oda, de 
mint hogi en semmi kazdagsagat nem ertette(m) 
azt en ne(m) thudom oda fizettee minde(n) mar-
haiat az adossagba wagi ne(m) [Kv ; TJk VJ/1. 
14]. 1629: az szegeny Borbély Ferencz igen sze-
geny allapottal vala . . . ele hegj en kazdaghsagat 
tudna(m) en nem tudom, mert nemis voltt . . . 
de hogi erre az felesegere penze s valami kazdagli-
saga marat volna en nem tudem [Mv ; MvLt 230. 
166b]. 1651: ha Isten er.gemet, maghtalamil talalna 
k j venni az vüaghbol, minden jovaim mobilis gaz-
daghsagim eo kemiea legienek [Dcboka; ]Hb 
III/8. - 4A férjé]. 1792: Zoja vSára Aszs?unyVnig 
egésséges volt maga gazdagságával meg tudót 
élni [Recsenyéd U ; Ff]. - L. még Ret tE M/2. 

Szk: viszi a ~o t kezeli a vagyont. 1807 A.; 
Szekelly Mihally Urcni . . . nékem maga pana-
szalta, hogy eleget sdtam a Léanycmnak meg is 
felém sem jő — ha ez a fiam nem vein a m m tu-
dam mit tsinálnék, E tar t tűzzel, ez Oeconcmizál 
. . . Szánt vétt minden edgyet masamat Szorgal-
matosan Curallya magam is láttam tapasztaltam, 
hogy az Expns vitte a Gazdagságat* [Sinfva TA ; 
Borb. I I Gombosi Péter (26) ns vall. — ' E szó 
tollvétség is lehet Gazdasagot h., es akktr a kijegy-
zés a gazdaság címszó alá tartoznék]. 

3. érték, vagyontárgy; valoare, bun/obiect de 
valoare (ín posesia cuiva); Wert, Besitzstück. 
1572: Farkas Palné Anna Azt vallia hogy eo stmy 
kazdagsagat Nem latta Bcnchoknenak, Twgia 
hogi varrasawal elt Mynekeleote Eottues János 
ely veotte, egeb rwhayat sem tugia egi fekete zok-
nianal egeb ezwst mywet Nem latta egy hoipa-
dozot pohárnál es egi partha Eonel [Kv ; TJk 
III/3. 42]. 1600: lattam ez B\*day Catha azzony 
vyaban valamy gyeoreoket, de Ak^weol Mn:mi 
oly gazdaksagot Nem lat tem [Kv; TJk VI/1. 
481]. 1632: az migh bira pattantiusne magat «ddig 
kalmarkodek, de enntke(m) nem mutogatta &cn:mi 
gazdagsagat megh [[Mv; MvLt 290. lC6a]. 1766: 
minden gazdagságát bé hozták, mc-gis jo gondot 
nem viselnek reája maga nem kell s ncmis kellett, 
hanem tsak a vagyonya [Csicsó Cs; Ks 92]. — 
L. még Ret tE ISO. 

gazdagságú. Jelzős szk-ban; ín construcţii 
atributive ; in attributiver Wortkonstiiiktic n : (a 
jelzett mértékben) gazdag; bogát (ín măsura 
indicată) ; (in angegebenem MaJße) leieh. 1758: 
Danczkai József . . . híres gazdagságú < ml er 
Fehér vármegyében Igenben® [RettE 57. — 
•M.igen AF]. 1771: Egri Jáncs . . . Kolozs vár-
megyében nótáriusságot és viceispánságot is vi-
selt . . . Jó tehetségű és gazdagságú cml.tr volt 
[i.h. 255-7 ] . - L. még Re t tE ?2, 111-2, V26, 
263, 311, 359, 388. 

gazdagul ige (meg)gazdagcdik; a se îmtogŭ ţ i ; 
reich werden. 1656: ide olyan szolga kell 
nem kcmplár, pénzgyűjtő, sobrák, tudatlan, az 
ki csak azért jő, hogy gazdagúljcn; az vra, s 
nemzete, hazája méltóságának, jó híitnek, nevé-
nek mocskolója [RákDiplö 458 Jíc . Harsányi 
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a fej-hez}. 1772: senkinek is más káraval gazda-
gulni nem szabad [Kük.; J H b LXVII. 22a]. 
1814: mind ezenn vagyonnjait kŏnnyü vólt Tisz-
teletes Uramnak szerezni, mert minden Esztendő-
ben egy egy Asztag Búzát, egy egy Kalongya 
Szénát és egy egy Hiu Török-Buzát ki szakaszt 
a’ Grofnéjébol, s ezeket pénzé tévén könnyű Gaz-
dagulni [Banyica K ; BfR 117/1 Mester Vaszüie 
(60) col. vall.]. 

gazdagul hsz gazdagon; bogát ; reich. 1736: 
az koporsót ezüst, aranyos fejű szegekkel igen 
gazdagul külyel bé verték [MetTr 404]. 

gazdagulás (meg)gazdagodás; îtnbogăţire ; Be-
reicherung. 1591: i t t az tw Capitansagtokban, 
kinek kinek gazdagulasat, neuekedeset, es Apa-
dasat, marhaiaban megh mondiatok Igazan [Kv; 
Szám. 5/VIII . 35]. 1597: Nyreö Miklós Coloswary 
. . . wallia . . . en Elek Janosnak sem kazdagsa-
gat. sem zeginseget ne(m) thúdom, . . . hanem 
wagy zeginyédet wagy kazdagodot de ennek az 
mostani relictajanak ideiebe(n) volt mind kaz-
dagúlassa zegenyedese [Kv; T J k VI/1. 16]. 

gazdai 1. gazdához ülő; potrivit unui gospodar; 
(zu) einem Wirt/Hausherrn passend, angemessen. 
1849: a Cseh Ur udvarába minden napi voltam, 
. . . s lá t tam, hogy ot egy telyes Gazdai Rákot 
ház van [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. a gazdálkodásban szokásos; uzual în agri-
cul tură; in der WLrtsċhaftsführung gewöhnlicli. 
1827: Egy Kalongya búzát raknak 30 közönséges 
gazdai kévékből [Balásháza Sz; WassLt]. 

3. ~ hivatal (ünnepi alkalom) gazdájának tiszte ; 
funcţia de organizator (cu prilejuri festive) ; Amt 
des Gastgebers (bei einer festlichen Gelengenheit]. 
1764: 22-da temettetet t a szegény Décsei Zsig-
mond bá tyám Borsán. I t t gazda voltam Sombori 
János öcsémmel . . . Décsei Zsigmondné . . . Ö3zve 
akart zűrni-zavarni mindent . . . őkegyelmére nem 
haj to t tunk, hanem gazdai hivatalunkat követtük 
[RettE 169]. 

gazdailag (jó) gazda módjára; ca un gospodar 
(bun) ; nach der Art eines (guten) Landwirts. 
1851: A’ tavaszi szántás alá tartozó földeket, 
javát, rosszát — kőtele3 Máthé György — mihelyt 
az idő anyira ki nyilik, gazdailag jol meg szántani 
. . . , jó-tiszta maggal . . . tulajdon magvából bé 
vetni [A.esküllő K ; RLt O. 4]. 

gazdajobbágy (telkes) jobbágygazda; iobag (cu 
sesie gospodărească); Fronbauer (mit Grundstück). 
1759: azon . . . Jobbágyok közül két Gazda Job-
bágy, a’ mallyik nékem fog tettzeni, nékem ma-
radjon magok Sassiójival cum earum Apperti-
nentiis Colonicalibus és magok Facultássaival 
[Moha N K ; TSb 2J. 1783: Lévén két szolgálo 
gazda Jobbágyok . . . , tehát ezek is Nyil Vonás 
szerint oszlottak ekképpen, hogy tudni illik az 
öreg Pilbárt György János jutot t . . . a három 
egy Testvér Fiu Haeresek(ne)k, az if jú Pilbart 

Gyŏrgj pedig ugyan az egy Teštver fen ki nevezett 
három Leányok(na)k [Zoltán Hsz; Borb. I I . ] . 

gazdálkodás 1. (meg) vendégelés; ospătare ; Be-
wirtung. 1576: Az poŝtaknak zallastartasat es 
gazdalgodazat (!) Rendeltek eo k. az Safar vraim-
hoz hogi biro vram haza zabad legien teollek [Kv ; 
TanJk V/3. 135a]. 1589: Keolt az Kazdalkodaskor 
pankohra es Etekben 2 Éjtel va j [Kv; Szám. 4/X. 
56], 1595: Ajándék el küldezesere, es idegen ven-
degnek gazdalkodasara az mi költa [Kv; i.h. 6/-
XVIIa. 157 ifj. Heltai Gáspár sp kezével. — aKöv. 
a fels.]. 1625: Az Vrunk eő Felge vdvari nepenek 
valo gazdalkodas vacziorara . . . Attam Estwere 
65 koponak . . . H u s t : l ib.: 50 Czipot nro 160 
Az Agarak mellett Tizenhett Embernek Hust 
lib : 8 Czipot nro : 20 Bort E y t t : 4 . . . Attam az 
madaraszoknak es az Solymok szamara . . . Hust 
l ib: 8 Czipot n ro : 14. Bort E y t t : 3 [Kv; i.h. 
16/XXXIV. 162]. 1665: Radnótiira Bonyhára 
megh irta(m) mikepe(n) gazdalkodgya(na)k . . . 
olvasd megh, az szerént legyen az gazdalkodas 
[Gyf; UtI] . 7690: Hadnagy vram azon idegen 
Bort Varos szamara vonatossá ell; jövők járok 
Gazdalkodasokra jo lesz [Dés; Jk] . 1703: Az Va-
rosba szállót be Colonellus ő Nga . . . kezdettük 
el az Ŏ Ngok konyhájaiara (!) valo fa hordást 
strasallast es gazdalkodast [Szu; UszLt XIII/94]. 
1765: (A) Fogados . . . Tolvajokkal valo Társal-
kodását . . . és azoknak lett Gazdálkodását lát táé 
a Tanú bizonyoson ? [A.preszáka F ; Mk I I I . 
LXIV/67]. 7799: azon Széknek Tisztyei a ' midőn 
kerületekben, vagy Processusokban közönséges 
szolgálatban utaznak, az általak a ' Falus Bírák-
tól vett ingyen gazdálkodásról mindenkor Quie-
tentiat adjanak [Asz; AszLt Reg. 207 nyomt. 
gub-i körrend.]. 

Szk: ~ forog rajtajvhin ínegvendégelés/vendég-
látás terhe van rajta/vkin.: 1649: Kgmetek bólczen 
megh itilheti esztendőt altal menye sok fele inségh, 
szolgálat, Postaságh, és gazdálkodás foroghion 
raitunk, es ezekre sohonnán semmi jovedelm(ü)nk 
ninczen [Dés; DLt 424] Xr ~sal van ellát vkit. 
1625: erkezwe(n) Fejerwarrol Ferenczj Pech Ne-
met Capitanj . . . felesed maghavai leven . . . 
vrunk eő felge serio demandalt, hogy beőseges 
gazdalkodassal lennenk [Kv; Szám. 16/XXXIV. 
18]. 1645: Ez levele(m) praesen(talo) negy kur tant 
. . . Kglteket kere(m) azért szeretettel mindenűt 
bekevel bocsiatva(n), sohut megh ne háborgássá, 
illendeo gazdalkodassalis legjen [BesztLt 146] * 
derék ~ kb. a vendéglátással kapcsolatos teendők 
java része. 7609: Ezen kwwl valo gazdalkodast 
Js tuan vram az Collegam veot magara az derek 
gazdalkodassal eggiwt en az Teoreokeoknek valo 
gazdalkodas tol i t supersedealtam [Kv; Szám. 
126/IV. 398]. 

2. mezőgazdasági tevékenység; activitate agri-
colă; Landwirtschaft, Wirtschaft. 1833: ha az 
embernek minden földgye edgyűtt vann, nem kell 
a határ t dolog idején, edgyik földgyéről a másikig 
bé futkosni, s igy az üdött , mely a gazdálkodásban 
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meg bċtsíilhetetlen kints ok nélkül vesztegetni 
[K ; IB. Ajtai György szb kezével]. 

3. kb. gazdaságos felhasználás/fogyasztás; în-
trebuinţare/folosire economicoasă; hausthälteri-
sche/wirtschaftliche Verwendung. 7726: Gyergyai 
Túróval és Sajtal valo gazdálkodás [Fog. ; LLt]. 

4. kb. foglalatoskodás, foglalkozás ; îndeletnicire ; 
Beschäftigung. 1846: A sokszor emiitett malmok-
kali gazdálkodást az Uradalmi Nagy Méltosságu 
Administrátor Ur ő Excellentiája engedelme nélkül 
senkinek sem subárendálhatom [Kv; KmULev. 
2]. 

gazdálkodhatik 1. ? elláthatja maga magát; a 
se putea aproviziona; sich verpflegen können. 
7603: Zolgaianak Gergelnek ennj adasson ghaz-
dalkodhassek [UszT 16/43]. 

2. elláthat vkit, gondoskodhatik vki élelmezé-
séről ; a putea aproviziona pe cineva, a putea avea 
grijă de alimentaţia cuiva; jn verpflegen/sorgen 
können. 1639/1650: Henzler Eottues Gergelnek, 
egy Eottues legeny fia* az arnyek vilaghbol ki 
mulua(n), . . . az keserúes Attyafiak, adanak az 
Kolczyos Mester kezeben ket forintot, hogy keo-
zeóllyek az Eottues legényekkelis, mivel hogy 
egyéb arant ne(m) volna modgiok benne hogy oda 
ki gazdálkodhassanak, i hanem szerezzenek az pén-
zéi magoknak etelt [Kv; öCJk]. 

gazdálkodik 1. étellel (-itallal) /ellátással szolgál 
vkinek; a întreţine/hrăni pe cineva; jn bewirt-
schaften, verpflegen. 1570: filep Gěrgh . . . vallya 
Azt Thwgya hogy Trombitás Demeter zallast 
Thartot Zabo János hazanal Es oda Ja r t Ebedre 
Vachorara Mert aztalt Thartot Neky Zabo János 
. . . az Trombitás Zabo Janpsnak egyszer Mynden 
rea valo keolchegereol megh fizetet, es elj keo-
wetzet Theole, De Zabo János Nem boçhatta, 
hane(m) azt Monta hogy vgian gazdalkodny akar 
nekj mijglen Jdeje Thartya [Kv; TJk ni/2.20]. 
1585: Hauaselfoldebol Jú ta Vrúnkhoz Egy Boer 
kowetsegen Vrúnk megh Jszene B. Vramnak hogy 
Gazdalkodgiunk Nekie . . . Gazdalkottam Azért 
Nekie Tizen harmad Napig* [Kv ; Szám. 3/XVIII, 
31a—2a. — aKöv. a fels]. 1591: Az Debreceny 
Birakis nala(m) voltak zállason B. vra(m) paran-
chyolta hogy gazdalkoggjam nekiek [Kv; i.h. 
5/X. 33], 1605: illyen kellemetlenwl bányk ve-
lünk minden rend mind Nemes Nemtelen, . . . 
holott nem túggyuk az Nemessegnekis házok 
népesteol mindenek eleott ky gazdalkoggiek es 
zolgalyon inkab, es eoremesben nallunknal [Kv; 
TanJk 1/1. 504]. 1623 k.: Georgeot Barcha Ger-
geline inkab szerette inkab gazdalkodot neki 
hogy sem mi(n)t az vranak [Mv; MvLt 290.29]. 
1639: Az Statutiokor harmad napot mi ott ne(m) 
mulattunk, mert hogi Statualok . . . latok hogi 
sohonnan senki ne(m) gazdalkodik s — mi el 
jővenk onnan [Kiskerék AF; JHb XXVI. 16]. 
1667j1678: Egy uy kantort alitatak fel probara 
anak Gazdalkatam etelel italai [Mv; MvRLt. 
— Tornai László kijegyzése]. 1683 k.: (A déz-
xnálók) Az Falusi birohoz szálnak mindenik Falu-

b(an), es az Biro Tartozik gazdalkodni mind ma-
gok(na)k s mind marhajok(na)k [Somlyó Sz; 
SzVJk]. 1733: Nimet Uraknak Szalai Szőts János 
Uramni gazdálko ttunk kenyérrel 6 pénz árrá val 
[Kvh; Bogáts 7]. 1776: mint kedves vendégeit 
igen jo szívvel látott és tractált sohuvá az házától 
még tsak egy nyomigis ki nem ment hanem velünk 
gazdálkodott [Kadács U ; Pf]. — L. még ETA 
I, 154-5 . 

2. (állatot) ellát; a da mîncare (unui animal) ; 
füttern, mit Futter versehen. 1723: a lovak számára 
a falu gazdálkodott [Hodák MT; VGy]. 

3. fogyaszt; a consuma; verzehren. 1787: ne 
gondolják Nsgtok hogy igen bŏvŏn gazdálkodjam 
a Nagyságtokéból, mert nem szokásom [Bencenc 
H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. vmit él/használ; a folosi/utüiza ceva; be-
nutzen. 1774: abból* a' jövö járok gazdálkodnak 
[MNy XXXVIII , 206. - *Ti. a rétből]. 1807 k.: 
Tudom hogy Felesege után Földei vadnak s mind 
eleitől fogva voltanak, és a Felesege Testvere 
Főlditis mindétig Szántatta és Titt. Miko Lorintz-
nénekis Szántat Felib(en) és ezekből táplált a 
magát, s ebből gazdalkadat [Asz; Borb. I I . 
Fűlep Mihálly (49) ns vall.]. 

5. takarékoskodik; a face economii, a fi econom ; 
sparen, sparsam umgehen. 1801: tsak nem tsal-
hatatlan reménségem vagyon a ' pénznek ki-tsi-
nálása iránt tsak hogy ez egy holnapnál elébb 
bajoson lészen-meg azért édes ŏtsém ugy gazdál-
kodgyék, hogy rövidséget ne szenvedgyen [Kv; 
SLt 17 P. Horváth Miklós öccséhez]. 1831: tisz-
tessegesen, de mind azon altal nagyon gazdalkodva 
el temettettem [Dés; DLt 263]. 

Szk: takarékosan ~ takarékoskodik; a gospo-
dări în mod chibzuit; sparen, sparsam umgehen. 
1801: az egész dolog iránt tehát ne-nyughatatlan-
kodgyék, de azomban a' Költségbe vgyan takaré-
koson gazdálkodgyék kedves õtsém [Kv; SLt 
17 P. Horváth Miklós lev.]. 

6. 1799: a' Fák . . . mértékletes ritkítására Gaz-
da kell, vgjan csak gazdálkodnak és kertészkednek 
azak aránt a' Szarvas Marhák és Sertések, a’ 
Szarvas Marhák hogy csokrosabban nŏjjenek a' 
tetejeket azok(na)k el rágják, a ' Sertések p(edi)g ; 
hogy inkáb trágyázodgyék a ' tövet fel túr ják 
[Aranyosrákos TA; Pk 7]. 

Gúnyos haszn-ban hozzávetőlegesen a '(gazdaként) buzgól-
kodik/serénykedik* jel-sel számolhatni. 

7. ' ? ' 1665/1754: Az mely jámbor Iffiu Társ 
legénnyé akar lenni . . . , légyen fejér krétája ke-
zében, és az Asztalnál lévő betsűletes Személlyek-
nek tángyéron krétával gazdálkodjék; annak 
utánna rajszollyon egymáson által bútatva két 
Asztalos mű szért, tudni illik fa és vas némŭ t 
[Kv; ACLev. 2 1 - 2 ] . 

Ha. 1677/1678: Gazdalkatam [Kv; MvRLt]. 

gazdálkodó 1. vendéglátó; gazdă, amfitrioa; 
Gastgeber. 1618: az gazdálkodó törököt kérűk, 
hogy az szerezzen valami kevés bort [BTN 81]. 
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2. Csak szk-ban; numai ín construcţie; nur in 
Wortkonstruktion : ~ kanál nagy/tálaló kanál ; 
polonic ; Vorlegelöffel. 1703: Edgj öreg gazdálkodó 
kalán [Zabola Hsz ; HSzjP]. 1748: Néhai Korda 
Sigm^nd Ur eŏ Nga özvegye Nemes Iulia Asz-
(szj)ny, dolgoztatott velem . . . egy gazdálkodó 
kínál t , s közönséges asztali ezüst kalányokat, vgy 
holmi kávés kalánotskákot [Kv; Szentk. — Sam. 
Jónáî (42) vall.]. 1767: Nagy Gazdálkodo kalán 
16 1/2 [Mv; Ks 20/X]. 1771: égy Lapos nyelű 
Gazdilkodo nagy ezüst kalán [KendÜóna SzD; 
TL. Teleki Pál hagy.]. 1793: egy gazdálkado 
horgos kalány . . . egy horgos gazdálkado kalány 
[Mv; KCsl 5]. 1816: Egy gazdálkodo lapos kalány 
9 3/4 L^thok [Kv ; Born. IV. 41]. 1833: Egy gaz-
dálkodo Leveses on kanál [Dés; DLt 750]. - L. 
míg MNy X X X V I I I , 132 * ~ kondér főzőüst; 
cazan de bucătăr ie ; Kochkessel. 1756: Két nagy 
gazdalkodo Kondér [i.h.] ~ kés szelő/szeletelő 
kés; cuţit de tăiat/de tăiat felii; Schnitzel/Tran-
schierm?sser. 1739: Egj pár nagj ezüst nyelű 
gazdálkodo kés, és egy nagy gazdálkodo kalány 
[Szász?rked K ; LLt Fasc. 96]. 

gazdálkodtat ellátásáról gondoskodtat; a face 
să se asigure aprovizionarea; versorgen/pflegen 
lassen. 7609: az Lengiel keou«teknek Vrunk Izen-
uen Biro Vramra feleolle hogi gazdalkodtasso(n) 
nekiek Adtam Swtni feozni ualo hust l ib : 18 d 
36 [Kv ; Szám. 12b/IV. 319]. 1621: Gubernátor V. 
eo naga meg izenue(n) B. Vramnak hogy az Vajda 
zolgajnak tiztessegesen gazdalkottassan* . . . a t tam 
nekjkb [Kv ; i.h. 15b/IX. 59. - *Másutt a for-
rásban gazdálkodtasson alak is olvasható. bKÖv. 
a fels.]. 1679/1681: Idegen emberséges emberek 
birtokban szálván bé házamhoz, azoknak is az en 
bőczűletemert . . . illendő keppen ( : tavoztatván 
à felettéb való tekozlast:) gazdalkottasso(n) [Vh; 
VhU 678]. 

gazdálkodtatá? elláttatás, vendégeltetés; apro-
vizionare, ospătare ; Versorgung, Gasterei. 1600: 
zeoleomyweseknek etel Adatatasa(na)k,{es korchyo-
ma(n) való gazdalkotatasnak tüalmat biro vram 
kialtassa megh az ennek elotteotte (!) való vege-
zssek zerenth [Kv ; TanJk 1/1. 361]. 1649: Exitus 
Ouium (!) . . . Vrunk eŏ Nga gazdalkottatasara 
atta(na)k nro 51a [Kv; Szám. 26/VI. 497. - *Ti. 
tojást]. 

gazdáitat ellát, a aproviziona; versorgen/pflegen. 
1765: Banatusi embereket magok házaknál allot-
tomban gazdaltat tak, 's ot tan ottan uj jabb ujjabb 
Lovakat l á t t am nállok [Fintoág H ; Ks 113 Ve-
gyes ir.]. 

gazdáné-a?szony feleség; soţie, nevastă ; Frau, 
Gîmahlin. 1599: Bórth Georgy . . ŝ vallja 
Kechety Georgy betegsegeben . . . mindeneket va-
lamye Vagion minthogy az gazdany* azzonnyal 
eggyeot kereste nekye hadgya [Kv; T J k VI/1. 
342. - *Olv. : gazdání (értsd: gazdáné)]. 

gazdaság 1. gospodärie ; Wirtschaft. XVIII. sz. 
eleje: Néha az At tyak Szép Leanyokot Jószágra 
Gazdaságra nézve megh vecsemedezet Famüiaba 
adgyák [ JHb 17/10 lótartási ut.]. 1758: Gazda-
ságom s gazdagságom nem nagy, mert generose 
szerettem élni — amidőn kitölt [Ret tE 79]. 1796: 
az Esponens ur . . . Vásárhellyen sok időkig Doc-
tori cura alatt élt költségesen, a mellyek mián gaz-
daságában nagy tsonkulást kellett szenvedni 
[Ilencfva MT; DLev. 3. XXXV/4]. 1817: az ide 
való Tisztartomot el kell tsapnom és már i t ten Sem 
leszsz senkim a ' kire a ' Gazdaságomot bizhatom 
[Mezőkapus TA; BfR Székelly János Bethlen 
Sámuelhez]. - L. még R e t t E 371 ; RSzF 121. 

2. gazdálkodás; gospodărire ; Wirtschaftsfüh-
rung, Wirtschaft. 1593: Egez Tanaczul az Jdes 
wraimmal egiwt wegeztenek kgmek hogy agyanak 
Zakaczy Janosnak 8 eztendeig walo gazdasagert 
f 100 melliet megat tanak es az köwetek eleot 
leweletis adot Énnekem az ado zedeo wraim a t tak 
be f 100 [Kv; Szám. 5 /XXI . 65]. 1679/1681: 
Az jo gazdaságii es Oeconomia az eppetes* u tan 
legh inkab ismerszik megh à főidnek Coláitatásá-
ban [Vh; VhU 6 6 8 - 9 . - *Értsd: építés]. 1738: 
én pediglen 1703ban házosodvan mingyart kurucz 
világ támoda . . . mikor ki szabadultunk mindent 
pusztán találtunk . . . gazdaságot vjjolag kellet 
kezdenünk [Ks 14. X L I I I a Kornis Is tván végr.]. 
1752: a ' mi az Tisztartó Uram maga viselését nézi, 
s’ gazdaságat, igaz hogy háboruán élek ő kegyelmi-
vel, s ' nemis tűrhetem [Szentdemeter U ; Ks 83 
Sükei Mihály lev.]. 1791: gazdasághaz nem tudó 
. . . Uduari Gondviselőket t a r t a t t [Mezősámsond 
MT; Berz. 15. XX/9] . 1820: A' gyalog Szeres 
Marhátlan Emberek . . . bé járnak Kolosvárra 
napszámra, ahol a gazdaság, és Szőlő művelés 
pénzes napszámosokkal tractál tat ik [Jegenye K ; 
KmULev. 2]. 1852: l á tad milyen bajas a ' gazdaság 
[Kv; Pk 6]. 

Szk: ~ ot folytat gazdálkodik. 1770 k.: Koronkai 
János . . . nevezet Constítutionkat invigorálni prae-
sumalta . . . illyen . . . okbol. Hogy irt Koronkai 
Jánós maga Fiától különös Gazdaságót fó j ta t tna 
[Torockó; TLev. 9/14]. 1792: minden házi gazda-
ságokat együtt fo lyta t ták* [Lapugy H ; Ks 
XLVI1I/7 Popovits J u o n alsólapugyi gk pap vall. 
— *Popa Péter és az anyja] ~ot folytathat 
gazdálkodhatik. 7809; Vas nélkül senki semmi-
féle Gazdagságot (I) nem follytathat [Torockó; 
TL îv . 9/43] * ~ot követ gazdálkodást folytat . 
1794/1795: tapasztalasa a M. Fő Consistorium-
(na)k az hogy a ' Belső Hivatalba levő szemellyek 
mellyek a' Papi öltözetbe illetlen gazdaságot kö-
vetnek, és Nemelyek nem Hivatallyokhoz Ülendő 
öltözetbe jelennek meg a’ Kőzőnseges Hellyeken 
[M. bikal K ; RAk 18] * ~ ra jw* gazdálkodásba 
kezd. 1724: több ká r t t e t t nékem a hörcsök . . . , 
talam miolta gazdaságra ju to t tam oly keves ga-
bonám nem lett mint az idén [Darlac K K ; ApLt. 
2 gr. Haller János anyósához] házi ~ sa já t 
gazdálkodás*. 1797: meg-igértem a 20 Rforinto-
kát, . . . hogy ne raboskodtassam, és tovább ne 
bajlodgyam, hogy annál fogva házi gazdagságom (!) 
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ne akadállyoztassék [Kosesd H ; Ks 115 Vegyes 
ir. — *A rég 'allodiális/majorgazdálkodás' jel-sel is 
számolhatni] Xr viszi a ~ ot gazdálkodik, vezeti 
a gazdaságot. 1807 k.: az Exps . . . a z Felesegétől 
jöt őkrekkel és edgyűtt Felesegevel Szerzet s en-
nek jovaibol Szerzet Marhákkal vitte a Gazdaságat 
[Sinfva TA; Borb. II] . 7870: Tsia Joseff vigye ez, 
után is a' gazdaságot [Héderfája K K ; IB]. 7836; 
Mihály . . . a háznak terheit, ugy a külső gaz-
daságot is erejéhez képest közösön viszi [Szentimre 
MT; BalLev.]. 

3. (vendég)ellátás, rég gazdálkodás; qspătarea 
musafirilor; Gasterei, Versorgung. 1582: Indul-
tának Byro vramek feierwarra . . . Attam az Gaz-
danak mynd menett Jeowett valo Gazdasagaertt 
es faianak egetesseiertt d. 18 [Kv ; Szám. 3/VIII. 
29, 32]. 1599: Tordan Biro vram parancziola az 
Gazdaszonnak az ket út ta l ualo Gazdasagaert 
attam d 62 [Kv; i.h. 8/XIII . 43 Szabó András 
sp kezével]. 

Szk: foly a~ folyik a vendégeskedés. 1841: Foly 
a' gazdaság, fördés, mint a ' patak [Kv; Pk 7]. 

4. gazda-rend, a gazdák; sîmbraşi, gospodari; 
Stand der Wirte. 1778: Csíkszereda városi mostani 
cántor Marton Ferenc pretendálván, hogy pro 
anno 1777. ordafőző üstit az taplocai esztenára 
Csíkszereda városi Jakab János az esztenán levő 
bácsnak szavával kikérte, hogy az esztenabíró és 
egész gazdaság akarja; az mely ki is adta ; de az-
alatt elszökvén a bács, elvitte azon üstöt, és ára 
megfizetésit pretendálja. Melyre ítíltetett, hogy 
frt Jakab János, minthogy azon üstnek elfogadá-
sát (: ámbár ha esztenabíró és gazdaság neve alatt 
vett is:) mindazonáltal az esztenabírónak és gaz-
daságnak meg nem jelentette, amíg el nem káro-
sodott, azért, hogy ötödrészit [fizesse] s a többit 
azon esztenán levő gazdaság — megegyezvén a 
károssal — megfizessék. Az üst dolga: mához 
tizenötöd napra 9 márjást megfizessenek [Taploca 
Cs; RSzF 182]. - L. még i.h. 184—5. 

Szk: szőlős 1826: a ' Magistratus a ' Hiúz 
Aroki szőlős Gazdaságnak Panaszos Instantiájára 
az Oculatorokat es Investigatorokat ki rendelte 
[Dés; DLt 880/182l-hez]. 

5. gazdaságos eljárás; procedeu economicos; 
okonomischer Vorgang. 1847: hogy őszig mind 
Istállón legyena, s a kész Szénát egye, nem látom 
gazdaságnak [Dés; DLt 758. — *Értsd: a bika]. 

0. ~ hoz tartozó gazdasági vonatkozású; referi-
tor la gospodărie, de natură economică; von oko-
nomischer Beziehung, auf die Wirtschaft bezüg-
lich. 1828: Usorások és Gazdasághoz tartózó ele-
gyes Jegyzések 1828k esztendőre [M.köblös SzD ; 
BetLt3]. 

7. (lakodalmi, temetési) gazdai tisztség; funcţia 
de organizator ( la nunţi, înmormîntări) ; Würde 
des Wirt(e)s (bei Hochzeit, Begräbnis). 1771: 
Egri János . . . Temetéseken, lakadalmakban gaz-
daságot sokszor viselt, melyre capacitasa volt 
[RettE 255 — 7]. 

8. (vkinek) gazda vol ta ; calitatea de gospodar 
a cuiva; die Qualität eines Hauswirt(e)s. 1797: 
a Férfi káromkodásra, szitkozodásra puzdor (!) 

indulatait szelíd, jámbor és keresztyén indulatokkal 
váltsa fel Feleségével tsendesen bánnyon, Serény 
gazdaságát bizonyítsa [Szilágycseh; IB. Dombi 
János prédikátor nyil.]. 

9. harangoztató ~ harangoztató gazdai tisztség 
(a harangoztatási jövedelem kezelői/ellenőrzői tiszt-
ség) ; funcţia de manipulator/controlor al venitu-
rilor de la trasul clopotelor; Amt des Glocken-
wirts (Verwaltungs/Kontrollamt des Galäuteein-
kommens). 1720: Huszti Vram butsuzvan Haran-
goztato Gazdasagátul, meg marasztatik [Kv ; SRE 
138]. 1757: Sas János Uram a' Harangoztató 
Gazdaságot le-tévén, surrogáltatott az ő Kglme 
Officiumába Nemz. Telegdi István Uram [Kv; 
SRE 190]. 

gazdaságbeli 1. a gazdaságot illető; cu privir 
la gospodărie; die Wirtschaft betreffend. 1814 
A kérdett Grof Ur eö Nagysága gazdaságbéli 
tsonkittatására, és lehető pusztulására . . . főbb 
okat nem tudok, hanem hogy szükség, és szám 
felett való Lovakat, és . . . cselédeket tar t [Ne ; 
TSb 12]. 

2. a gazdasággal kapcsolatos; în legătură cu 
gospodărie; in Verbindung mit der Wirtschaft, 
wirtschaftlich. 1832: A Márkosfalvi Jobbágyoknak 
szolgálattyok nem volt meg allitva eddig elő hanem 
az Udvarnak a mi gazdaságbéli baja volt vitték, 
szántottak, vetettek, arattak, kaszáltak, s mind 
azt beis takarittottak — a magok kenyereken — 
egyéb adománnyokra nem szoríttattak [Márkosfva 
Hsz; BetLt 1]. 

gozdaságfolytatás gazdálkodás; gospodărire; 
Wirtschaftsführung. 1731: Fá t tudom hogy Kolozs-
várra . . . Sz. Pálról, és Vajdaházârol hordatott a 
Nagy Ura, innen minden nap két szekérrel vitte-
nek, mely mià néhány kor nagy tsonkulásais esett 
a Gazdaság-folytatásban, az eŏ Nga különös Jó-
szágából pedig még tsak edgy szálatskát sem vit-
tenek egyszeris [Szentpál K ; TL. Bara András 
(94) jb vall. - aGr. Teleki Pál]. 

gazdasági 1. a gazdasághoz tar tozó; aparţină-
tor gospodăriei; zur Wirtschaft gehörig. 1837: A 
Czél arányos hasznos, Szükséges külső vagy belső 
gazdasági önkényes szabados építményekben . . . 
a zállogba vevő Urat gátolni, és korlátozni nem 
akarván, ez oly formán engedtetik meg: hegy 
azoknak értéke . . . a ki váltó által fordittassék 
meg [Dés; BetLt 5]. 1842: gazdasági portékák el 
posztullák (!) minden lábcs marhái el fogytak 
mivel maga Hannagy Míhálly nagyon az itkamos-
sagba lévén el vegyedve semmire ügyelete se 
levén [Malomfva MT; Ben.]. 

2. a gazdaságot érintő; privitor la gospodărie; 
die Wirtschaft betreffend. 1848: Havasi Gazda-
sági Károk . . . Numerosus vasak tiz (bélyegző 
vas) [Görgénysztimre MT; Born. G. XXlVd]. 

3. mezőgazdasági; agricol; landwirtschaftlich. 
1848: Marha okolbeli Gazdasági eszközök [Msz; 
i.h.]. 1858: a tulajdonos Grof Urtol át vett gaz-
dasági eszközök, marhák és vetések vissza adása 
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liasonlo betsérték mennyiség és minőség szerint 
kikötve van [Kendüóna SzD ; TKhf 15]. 

4. ~ gyakornok practicant agricol; Wirtschafts-
praktikant. 7849: (Krizsán Máriának) férjhez 
menetele után született egy fija köztudomás és az 
ő elesmerése szerint egy gazdasági gyakornoktol, 
ki jelenleg a báró Wesselényi pártfogása alatt 
Zsibón van [Kv; Végr. Vall. 2 Kelemen Ben-
jámin vall.]. 

gazdaságocska kies gazdaság; gospodărie mi-
că ; kleine Wirtschaft. 1793: azon alázatossan 
instálok Nsgodnak gazdaságotskájok fojtathatá-
sában Méltóztassék hozzá jok grátiát Mutatni 
[Kályán K ; J F 36 LevK]. 

gazdaságos hasznot ha j tó ; rentabil, care aduce 
venit; ökonomisch, wirtschaftlich. 1840: szép 
jövedelmű Gyümölcsös és benne egy gazdaságos 
Szilva aszaló jo állapotba megkívántató Lészáival 
edgytitt [HSzj szilva-aszaló al.]. 

gazdáskodás 1. gazdálkodói tevékenység; ac-
tivitate de agricultor; die Tätigkeit als Landwirt. 
1756: akkoron Úrfi Sándor Ur ŏ Nga Gernyeszegi 
Gazdáskodásának első Esztendejében tudom hogy 
sok marhák Szalonnák Bor Bnza és minden féle 
Naturálék vóltanak [Sáromberke MT; TSb 21]. 

2. gazdaság; gospodărie; Wirtschaft. 1781: ne-
kem . . . az Faluban, tsak most kezdett, egy kevés 
Gazdáskodásom lévén nagyobbra is akarom ter-
jeszteni [BetLt 4. St. Ujjvárassy lev.]. 

gazdáskodik 1. gazdálkodik, gazdálkodást foly-
ta t ; a gospodări, a face agricultură; wirtschaften. 
1755: Teleki Sándor Ur kezde itten gazdáskodní 
[Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 1764: Tudja é a' 
Tanú . . . Hogy . . . öregebb Hoszszu Vonu nevű 
Jobbágya azon főidet . . . a miolta meg házasodott 
s gazdáskodik . . . birta és kaszálta volna békesség-
ben ? [Dob.; J H b IV/13 vk]. 1791: Pap Gligor 
ide való Hazafia volt, Bordás Vaszij pedig tsak 
jövevény . . . edjik Sem gazdáskodott közüliŏk az 
. . . Fekete nevezetű Praediumban [Berz. 14. 
XIX/33]. 7870: Keménytelki Joszágotskám is a’ 
Héderfáival ed jű t halálom után is edjűt administ-
ráltassanak . . . és Tsia Joseff gazdáskodjek ben-
ne [Héderfája K K ; IB gr. I. Bethlen Sámuel 
végr.]. 1835: miolta a’ . . . Báró Ur ö Nagysága 
kezdett gazdáskodni, az olta a' restantiais nem 
vétetõdik ollv szorossan. [Zsibó Sz; WLt]. 1849: 
Béres szekeret ha bár kettőt nem álithatunk telyes 
lehetetlen gazdáskodni illy móddal [Hosszúaszó 
K K ; Born. F. Ie Bartha György Török Emánuel-
hez]. 1873: ha a birtokott kezemhez veszem nem 
ugy kezelem mind erre fellé látom gazdáskodnak 
hanem marosszékileg [Szombatfva F ; Pf]. 

2. gazdaként/tulajdonosként tevékenykedik; 
a-şi desfăşura activitatea ca gospodar/ca proprietar; 
als Wirt/Besitzer tat ig sein. 1849: A Malomba a 
vámot a Falus Biro és az árendás mérették ki — s 
mit tsináltak vélle nem tudom — ot t a Molnár 

Gazdáskodot leg főbb képpen [Héjjasfva N K ; 
CsZ. Fodor Péter (68) vall.]. 

3. gazdálkodik (pénzzel, javakkal) ; a folosi/-
mînui (báni, bunuri) ; wirtschaften, haushalten 
(mit Geld, Gütern). 1803: Az Ispány a' Spotály 
Jovaiban nem tsak vgy tartozik Gazdáskodni, 
valamint egy jo Gazda maga tulajdon Jószágában 
igyekszik [Kv; AggmLt A. 117]. 1838: Udvar-
liellyt létemben nagy meg veszett alapotomban 
ugy gazdáskodtam hogy en haza egy xfort (!) 
Sem hoztam [EMLt Pálffi Gergelly lev.]. 

4. (vki) ellátásáról gondoskodik; a avea grijå 
de aprovizionarea cuiva ; für js Verpflegung sorgen. 
1768: Az szolgálaton fejűi szoktunk az Uraságnak 
egyébbel is Gazdáskodni, vgy mint . . . Pisztran-
gal, és más féle hallal [Farkasmező Sz; Ks 74/56 
Conscr. 77]. 

Ha. 1763: gázdáskogyanak [Nyárádsztlászló 
MT; Sár.]. 

gazdasszony 1. gazdaasszony 

gazdatiszt administrator de moşie; Wirtschafts/-
Gutsverwalter. 1849: Lévén Gróf Teleki Sámuel 
Urnák a Pagotsai határonn . . . sok szép erdőbeli 
része, mellynek gyapját a Pagotsaiak . . . le 
vágták — Ezenn levágott erdők árra meg térittése 
felett tehát meg békéllettek a Pagotsaiak a tisztelt 
gazda Tiszt Úrral* [TSb rtlen. Horváth Imre pa-
gotsai jegyző ,,bizonyító írás“-ában. — *Köv. az 
egyezség pontjainak fels.]. 1851: el ősmérem Ko-
vács Ferentz gazda tiszt [M.bogáta SzD ; BetLt 2]. 

gazember 1. aljas/hitvány ember; om josnic/-
mîrşav; Schuft, Gauner. 1722: Antion Gazda . . . 
meg szeppent meg pirangattam mint vakmerő 
gaz embert [Fog.; KJMiss.]. 1758: anyám . . . sok 
becsületes, jó emberek kérték . . . de nem menü 
egyikhez is. Hanem in anno 1724 eljőve egy Kolosé 
vári Dániel nevű, haszontalan, semmirekellő gaz-
ember . . . Igenből, . . . , valami Visolyi nevezetű-
jó embernek özvegyét elvévén, azután mint gaz-
ember az szegény árvákat mindenekből kipusztít-
ván . . . s idejővén . . . az szegény anyámat . . . 
eljegyzé s el is vevé [Re t tE 59—60]. 1764: A vadolo 
pedig a gaz ember kétszeris szemtelenül publice 
belém garázdálkodott [Középlak K ; BfR]. 1806: 
bé jőve a Gazda és Doda Ádám Ur, belé akadat 
mondván no te Gaz Ember miért mentél Vásár-
hejre [M.sáros K K ; DLev. 4. XXXVIII] . 1814: 
Dobai Mihály Uram . . . Enyedi Andrást és Balog 
Istvánt is sok ízben le tsufolta, le gazolta; s a ' 
Czéh előtt Gaz embernek mondotta [Dés; DLt 
56.4]. 1844: Szakmári Ferentz . . . mind örökké 
gaz ember volt, most két hete is sok mocskolodo 
szókkal elszidta Cseresnyés Danielnét [A.sófva 
U ; DLt 1441]. 1851: meg nyugodva képzeltem 
Jánossal magamat sütés és főzés dolgába s meg 
tsalodtam a' gaz emberben [Kv; Pk 6]. 

2. gazfickó, csirkefogó; pezevenchi; Spitzbube, 
Gauner. 1806: egész nap gaz ember voltam tsak 
a rosz tanulással evéssel öltözéssel [Dés; Ks 87 
KMN]. - L. még gaz J . 4. al. 
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gazemberez gazembernek szid ; a face (pe cineva) 
ticălos; Gauner nennen/lästern. 1846; Virág László 
. . . meg látván Darvas Jánost oda ment hozzá 
— s kérdezte hogy miért gazemberezte [Dés; 
DLt 530/1847. 18]. 

gazemberül aljasul, gazember módjára; josnic, 
ín mod mîrşav/ticălos; als Schuft/Gauner. 1849: 
Kelemen Béni hunszfutul és gaz emberül mondgya 
mert én pénzéhez Soha se nyúltam és nem is nyúl-
hattam mivel pénzét örökké magánál tartotta és 
hordozta [Kv; Végr. Vall. 48]. 

gazerdõ bozótos erdő; pădure stufoasă; strüp-
piger Wald. 1712/1784: Vagyan égy darab gaz 
Erdő [Galambod MT; Told. 29]. 1713: Szombati 
erdöb(en) egj darab erdő mely is többire tövis csep-
lesz gaz erdő [Fejérd K ; EHA]. 

gazgyepŭ rőzse/töviskerltés; gard de spini/-
de mărăcini; Dornhecke, Dornenzaun. 1831: Ezen 
Ajtótól kezdve az Istálló Szegeletéig jo gaz gyepű 
[Mezőbánd MT; TGsz 50]. 

gazhordó. E szk-ban; ín această construcţie de 
cuvinte; in dieser Wortkonstruktion: ~ tekenô 
szeméthordó tekenő; albie de cărat gunoi; Mist/-
Mülltrog. 1740: Gaz hordo Tekenŏ nro 1 [Pálos 
N K ; Ks 11. XLI. 32]. 

gazkaró '? ' 7796 k.: azon Kerti Szőlloben . . . 
betsűltenek Tőbnyire haszonvehetetlen 110 gaz 
karót - /48 [DobLev. IV/265. la]. 

gazkert rőzse/töviskerítés; gard de spini/de mă-
răcini ; Dornzaun. 1847/1851: az udvartol kezdve az 
uttzároü bejárásig u j sövény kert, az uttza felöl 
gazkert [A.szovát K ; Pk 3]. 1862: A' Curia ke-
rítve van avult sövény vessző kerteléssel, s alsó 
fele gaz kertel [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

gazlás pocsékolás, kártétel; risipă; Vergeu-
dung/schwendung. 1722: Hát . . . menyi Gazlások 
vad(na)k az Servit (?) fák(na)k dolgaban [Fog.; 
KJ . Rétyi Péter lev.]. 1745: Fŏ Biro Ur . . . mondá 
néki miért cselekszenek oly helyetlen dolgokat, 
mert nem azért kűldŏ t ték kenteket ide hogy ily 
íţazlást húzást vonást tselekedgyenek [Kiscég K ; 
k s 5. X. 6 Kerekes János (24) zs vall.]. 1792: 
az Arendatorokat fegyveres kézzel ki verték be-
lőlle most csépeltetik nagy gazlással a Gabonátis 
[Br; Ks 101 Tamási András lev.]. 1821: Az idénis 
aratás előtt, ki ki nem éjtzaka kaszával ottan 
tsuf gazlást csinált [Apahida K ; RLt O. 2 
Szutségán Ursz (45) vall.]. 

gázlás (bele)gázolás/taposás; călcare ( t n . . . ) ; 
Hineinstampfen. 1792: a mái Gázlásról, és Gaboná-
bann tet t kártételeknek Törvényes meg keresesét 
maga uttyánn revindicálni el nem múlatom [Ádá-
mos K K ; JHb XIX/35]. 

gazlat pocsékká tesz; a distruge; zugrunde 
richten. 1757: Gáborffi uram kezdé háborgatni 

itten eöket, és a’ fiivet gazlatni [Gyszm; DE 3]. 
1782: tudom oljan potentiariusok negyen is a mar-
hajók mellealnak (!), s ugy gazlatyák a tilalmaso-
kot [Szörcse Hsz; HSzjP Alexius Donát (27) nb 
vall.]. 

gázló gázlóhely; vad; Fürt. 1693: Az Csom-
bordi gazlo előtt . . . vett hét hold kaszáló Rét 
[Ne; DobLev. 1/37]. 1723: az nagy Szamos Sem 
levén penig most nagy mert az reveken gazloban 
mindenütt altal jarhatni ra j ta [Szentbenedek 
SzD; Ks 25.IV.6 Sám. Szaniszlai de Bálványos 
Varallyaa jud. nobilium vall. — aSzD]. 1766/1770: 
Hogy pediglen azon gátnak meg tőlese (!) mián a 
Viz . . . az kőzőnseges Kűkűllőn által járó gázlo-
nakis, hogy veszedelmére lett volna nem tudgyuk 
[Széplak K K ; SLt évr. Transm. 320]. 1793: (A) 
Curiának szomszédji (!) egy felől a Maros follya-
mattyának partya, más felől . . . a Maroson által 
jaro gázlónak uttya [Szászújfalu/Marossztkirály 
AF; DobLev. 447.7]. 

Hn. A' gázló nevezetű hellyben (k) [Ádámos 
K K ; EHA]. 

gazlódás gyalázkodás; ocară ; Schimpferei, Lä-
sterung. 1844: (Szakmári Ferenc) most vasárnap 
is ollyan gazlodást tet t le, hogy a ' mikor a Temp-
lomból jöttünk a' nép csudájára állott. — az ŏ 
gazlodásának nints ideje, mert örökké részeg éjjel 
nappal egyaránt [A.sófva U ; DLt 1441]. 

gazlódik 1. gyalázkodik; a ocărî; schimpfen 
lästern. 1740: minden nap részegen jár s velünk 
gazlodik [Szemerja Hsz; HSzjP]. 1753: Rákosi 
Pál Uram kérte volna Kovácsi Sámuel Urat, 
hogy menyenekbe az eö kegyelme Házához ne 
gazlodgyanak [Kvh; i.h.]. 1768: egy alkalmatos-
sággal . . . Illyefalvi Kovács Pá ál betsületes Legeny 
egy Leanyotskámnak Látogatása véget mulatságba 
eredvén egy más között, oda jove Simon Mihály 
es György Uzonban Lakók, midőn eö kegyelmeket 
betsűlettel Látták volna, nem elegedenek meg az-
zal hanem rutul tusakodni Gazlodni kezdenek 
[Uzon Hsz; Kp IV Sám. Kováts (64) pp vall.]. 
1844: Szakmári Ferentz . . . mind örökké gazlo-
dott, a menyemet szidta [A.sófva U ; DLt 1441 
Cseresznyés Dánielné (69) vall.]. 

2. fajtalankodik, rég fertelmeskedik; a se dez-
măţa ; Unzucht treiben. 1767: Láttam s halattam 
az Ersebet Annyát hogy a katonával bé küldötte 
maga a Leányát a kamarába s o t t gazlóttak [Ditró 
Cs; LLt Fasc. 149]. 

gázlóhely gázló; vad; Furt . 1826 k.: a megye 
rettye több kaszáloinkal az ásandó u j ároknak 
innetsö partján feküsznek . . . a küküllö vizének 
Gázló, s szabad itató hellye az u j ásandó ároknak 
tulso partjára esne [Gyalakuta MT; GyL]. 

gazocska bozótos helyecske ; loc/petec de loc cu 
tufişuri; Gestrüppchen. 1728: körülötte vagyon 
azon halmoknak egy darab gazocska [Maiadé 
Sz; BfN]. 
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gazol 1. ganél, ganéz ; a se băliga ; drecken. 1591: 
akkor chieòteòrteòkeòn uwnka enniek uacliiorat 
az aratoknak es mi mind nap estigh ot uoltunk 
. . . olikor ieottwnk penig my haza onnat hogi megh 
chiak lowainkat sem uihettek ki az Vizre gazolni 
[Kv; TJk V/l. 146 „Baniai Geòrgi Deakne, margit 
azzoni" vall. — aOlv: vünk; értsd: vivénk]. 

Szk: szájába 1725: nyomoruzott, nyuzotto-
zott, hamisgatott, salvum sit szajunkban gazlott, 
törvenyunköt hamisgatta [Kvh; HSzjP], 1765: 
az I. Bernád Joseff . . . az első A.nakft szóval a 
szájába gazlot égtelenül teremtettézte [Karatna 
Hsz; i.h. — *Ti. Székely Sigmondnak]. 

fle. 1829: nem becsületes madár az, a' mely a' 
maga fészkibe gazol [Kv; MészCLev.]. 

2. mocskol, piszkol; a murdäri, a face murdărie ; 
schmutzen, schmaddern. 1730: Mi ketten poron-
tsoltúk megh hogy az Szekereket és az hintokat 
tisztittsak megh az külső udvaro(n), hogy az belső 
Udvaro(n) ne gaszollya(na)k [Abosfva K K ; Ks 
83]. 

3. pocsékol; prédál; a prăpădi/împrăştia ; ver-
schwenden/geuden. 1682: ot gazlottak az erdőn, az 
marhavai . . . de az vetesen nem latta . . . Mon-
dotta aztis az szolga ennekem, hogj eö nem hajtia 
az erdeöre, hogy ot gazollion vele, hanem inkab 
hajtia zabra vagj vetesre [Mv ; MvLt 290. 169a}. 
1727: Az it t valo barom Pásztor Peter felől Írhatom 
Ngod(na)k hogj igen sok szénát gazol és veszteget 
el, 17 juhot ta r t i t t szénán mod nelkűl adgja ne-
kik [Szemerja Hsz ; ApLt 2 Bara Sigmond Apor 
Péternéhez], 1734: a szénát hordok senki füvén 
ne járjanak s ne gazollyak . . . és a kartis megh 
fizessek [Dés; J k 449b]. 1753: szerte szélyel ga-
zolták az ŏ Nga ökrei akkor az kaszálatlan füveket 
[Kóród K K ; Ks 15. LXXVIII. 7]. 1754: (A) Ga-
bonát â Groff Teleki Lajos Ur Ménesse gazalta 
[Gernyeszeg MT; TGsz 33]. 1755: igy felele ő 
kglme hiremel nem vólt, mindazonáltal, ha elgaz-
lottak is a magamét gazlották [Gysz; LLt]. 1775: 
a két Asztagbol mintegy negyven kalongyányi 
ősz Gabonát téptünk ki, más hellyre hordottuk, 
Gazlottuk [Karatna Hsz; HSzjP Mich. Kun de 
Karatna (34) vall.].7787: Láttam . . . kertében az 
Andrási Pál és János sertésseket, otan turkáltak 
és áskáltak, Sar ju já t gazlották [Malomfva U ; 
Ben.]. 1796: Vész pataka mellyéke . . . ennek egy 
részét az utazok gazolyák, lévén nyugatti részén 
hosszan az ut r a j t a [Csatószeg Cs; EHA]. 1849: 
Én meg szidtam hogj ki tette ötet oda Kortsmá-
rosnak de nem gondolt vélle — Ugy a káposztatis 
ott ették gazolták [Héjjasfva N K ; CsZ. Héjas-
falvi Krisán György (50) vall.]. 

4. vldt gyaláz/mocskol; a vorbi de rău, a huli/-
ocărî; beschimpfen, lästern. 1687: liá az biro Mik-
lós Peter az ő feleségi t ugi gazlott a volna mint az 
Annyat [Szentlélek Hsz; HSzjP Könczei Mihaljné 
vall.]. 1737: Szida Apor Peterne Aszonyomot ő 
Ngat, lelkitis gazla [Kanta Hsz; i.li.]. 1741: azt 
sem tudom hogy az birákott verte, gazolta, es 
Tömlöczözte volna Egri János Vr(am) [M.fráta 
K ; BLt 1 Fazakas Stephan (32) zs vall.l. 1752: 
A kócsár legényünkis félek, hogy ide liadgya az 

udvárt, mert aztat igen felette gazolya [Szent-
demeter U ; Ks 83]. 1754: vén Bolondnak . . . szidta 
gazlotta [Altorja Hsz; HSzjP] | ha valahova 
ebédre hivatott is . . . el nem merészlett igirkezni, 
mig felesége . . . fel nem fogadta, hogy ottan nem 
fogja czirmolni és gazlani [uo; i.h. Cath. Márton 
(15) vall.]. 1765: miglen az parancsolt summát az 
után ki tölthettük, addig rajtunk ültek az Execn-
torok s ottan gazlottak, szidtak, kötöztek, öntöz-
tek [Ompoica AF; Eszt-Mk Vall. 19]. 1774: sze-
mérem ki mondani, mely fertelmes, motskolodo 
szókkal gyalázta, s gazlatta [Bábahalma KK ; Ks 
19. VII]. 1779: nem igaz embernek szidta, gazlotta 
[Martonfva Hsz; HSzjP Juditlia Bod Uxor Ladis-
lai Német (22) vall.]. 1782: Tekintetes Praefectus 
Uram Sakó Mihályt nem gazolta nem fenyegette 
[Torockósztgyörgy TA; Tlior. XX/2 Vonya Ger-
gely t t vall.]. 1784: András Pálné erőssen nyelvelte, 
szokása szerént gazolta az Exponens eő kglmit 
[Malomfva U; Pf] | Kassai Márton uram . . . vei-
lem szüntelen veszekedik gazol szid mocskol so-
hunnáréz tolvajoz űt ver körmöl [Mv; LakCLev.]. 
1814: Dobai Mihály Uram Horváth Josefet az 
egész Czéh előtt le gazolta, fattyú Gyermeknek 
nevezte szégyenletiben el butsuzván el ment a’ 
Czéhből azt mondván : No Czéh Mester Uram ha 
kend engem igy gazol én el megyek a' Czéhbol 
[Dés; DLt 56]. 1843: (Az) Árendások szidták 
gázoltak (!) — szentyit, Khristussát gazolták, és 
Istenit karomlották* [Moson MT; TSb 49. -
aTi. a grófot]. - L. még MNy XXXVI, 269; 
Ret tE 61. 

5. kb. gyalázatoskodik, pogánykodik; a se 
purta mîrşav/nemüos; sicli schändlich/heidnisch/-
auf heidnische Art benelinien. 1767: Lengyelor-
szágban a muszka rútul gazol, a templomokat, 
melyek régen a protestáns és görög valláson valóké 
voltanak, szedi s adja azoknak vissza [RettE 
212-3 ] . 

Ha. 1780: gazalták egy mást [Ne; DobLev. 
III/540.5a]. 1798: gazlatta [Ádámos K K ; J H b 
XIX/58]. 1825: Szidótt-gazlott [K; KLev. 11]. 

gázol 1. összetapos/tipor; a călca în picioare, a 
strivi; niedertreten. 1715: feles Lovas hadak lévén 
a ' Sánczban, az eö Her(czegse)ge Fűéit, vetésit 
Gázolták a határba(n) . . ., kivált Sebesel hellyben 
levő Rétnek fűének edgyik esztendőbe (n) sem vehet-
ték hasznát mind edgy Cseppig el Gázolták Lovok-
kal [Fog.; UtI]. 1744: Földvári Ferencz Uram 
Marhái Lovai Szőlőinket bekŏkban, nyűgökben 
gázóltak, sok károkat tettenek [Szászsztjakab 
SzD; Told. 11/81]. 1763: Marháji . . . buza ve-
tést, kaszáló füvet, Sarjút gázolták [Udvarfva 
MT; i.h. 44/15]. 

2. (sárban, vízben) jár, lábol; a trece; waten. 
XIX. sz. m.f.: Meguntam már hozzád járni Sáras 
uccában gázolni* [Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. 
— "Táncszó]. 

3. a da năvală, a se năpusti (asupra cuiva); 
über jn treten. 1657: a ta tár annak® nyomán ment 
bé reájok a sáncba, másfelöll a tó felöli gázolt 
reájok [ETA I, 165 Nsz. - aTi. árulásnak]. 
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4. átv kigázol/vergődik ; a scăpa de . . . , a se 
elibera de . . . ; sich herausarbeiten/loswinden. 
1843: SL dologgal is nagyon el vagyunk maradva . . . 
Kŏzelebrŏl meg foglak látogatni tsak a dolgokbol 
gázoljak [Görgény MT; SLt évr. Matskási Fe-
renc lev.]. 

gazolás gyalázás; hulire, ocărîre ; Schmäliung, 
Lästerung. 1843: minden igaz oknélkűlt réám 
támadott, kegyetlen nagy gazolásokat te t t rám 
[Dés; DLt 1371]. 

gázolhatatlan átgázolhatatlan; de netrecut; un-
durchwatbar. 1822: felis járták az Erdőt t ; de a 
Sok, és szakadatlan esők mián olly vízbe vágynák 
a fák, hogy a hol alkalmatosabbak (így!) fák talál-
tat tnak mind gázolhatatlan Tókba fekűsznek [JF] . 

gazolkodá? 1. gyalázkodás ; hulire, ocărîre ; 
Schmähung, Lästerung. 1751: Vándor Iuon . . . 
kiáltozott a ' nemeteket bestelenitette . . . , az Lej-
dinant is meg unván gazolkodását halgatásra kén-
szeritette . . . háromszor vagj négyszer Puskával 
meg döfte [Balázstelke K K ; IB]. 1759: Gazdájá-
nak . . . sok gazolkodásait, szidalmazzásait és ir-
tóztató káromkodásait nem álhatta volna [O. 
kocsárd K K ; Berz. 1. 10/38]. 1793: Vajna István 
Urnák az I f jú Aszszony veszekedése, tzihodása, 
gazolkodása miat nyugta nem volt [Páva Hsz; 
HSzjP Karátson Ferencné Gáspár Klára (20) 
vall.]. 

2. gaz/gyalázatos bánásmód; tratament ruşi-
nos/infam; schmähliche Behandlung. 1741: az 
fogados Kinda Ferenc . . . Boka Bumbult és 
Blenke Jeremost eddigh elé háromszor megh verte 
. . . , én magam mondat tam Ieremusnak az fogado 
előtt hogy ha ugy bánik vélle, menjen addigh az 
migh az szemeivel látt , készeb lészek két őkrõtt 
adni érette, mivel igen Sajnálltam vélle való 
gazolkodásátt, mert nékem Atjámfia [M.fráta K ; 
BLt Góscza Szimion (36) zs vall.]. 

gazolkodlk 1. gyalázkodik, mocskolódik; a huli, 
a ocărî; schmähen, lastern. 1574: Dorothia Zi-
garto Georgine Azt vallia . . . ky Ieo ferdés . . . 
es Indwl az Sorosba talalia otth az vrat es meg 
fogia hogi az Sarba tazicha Es vgi tazitia hogi az 
twlso falban tartozik meg, Mond az vra lassan 
Zomzed ha Iambor vagi Ne gazolkodial bezede-
del [Kv; T J k I I I / 3 . 318]. 1741: Boka Bumbuly 
házára ment Kindai ok nélkül ot t gazolkodatt 
vélle, mégis akarta verni [M.fráta K ; BLt 1. Pap 
Makávé (60) lib. vall.]. 1751: az Német nyerges 
iijjobban kérte szépen, ne gazolkodgjék ne fogja 
íiz katonákra* [Balázstelke K K ; IB. Georg. Remp-
ler (40) jb vall. — aA lopást]. 1761: monda az Expo-
nens mit csinálsz Mihály mit gazolkodol hiszen 
én Semmit Se vétettem [Búzamező SzD; Ks 
17/LXXXIV. 41]. 1762: az Utrizált Házhoz jőve 
Kaffai János gazolkodni es a Hegedűst az ot t 
tánczoló Inasoktol el akar ja vala venni, mellyet 
hogy nem engedénk . . . tüzes Lánczos teremtetté-
vel őszve szida bennünket s rutul gazolkodék 

[Geges MT; IB. Martz. Molnár (18) jb vall.] | 
Molnár Jánosné mondá néki hogy ne gazolkodgyék, 
hanem mennyén el onnét mert rosszul jár [uo.; 
IB. Barbara Antalfi (15) vall.]. 1767: azon poten-
tiarius embertelenkedet, gazalkadatt, az Egetboros 
Üvegeket, kantsokat az Asztalhoz ütvén mind 
őszve rontotta ? [Majos MT; Told. 26 vk]. 1771: 
Kis Sándor is szokta szánszándikkal a Rétre haj-
tani a marháját is hogy bé akarom hajtani gazol-
kodnak velünk* [Dés; DLt 321. 6b. - *A csőszök-
kel]. 1783: az leanjok penig pirongatják vala 
Bartalis Antalt hogj ne gazolkodjék, de Semmi 
haszna nem volt [Lengyelfva U ; Ben.]. 

2. disznólkodik; ocsmánykodik; a face lucru 
ruşinos; schweinigen, zoteln. 1763: egyszer a’ 
Falu gyűlésiben az Biró Házánál egy . . . Jobbágy 
S.V. el talállya fingani magát, melyet a ' Bíró hal-
ván Szidni kezdi, miért nem keres más hellyet, 
hogy illyen Társaságban gazolkodik [Udvarfva 
MT; Told. 44/15]. 

Ha. 1755: gazolkadik [Náznánfva MT; Berz. 
13. VI/24]. 1764: gazolkodott [Középlak K ; BfR]. 
1783: gazalkodék [Udvarfva MT; Told. 44/54]. 
1785: Gazalkodott [Hsz; WHJ. 

gazolkodó gyalázkodó, mocskolódó; hulitor, ocă-
r î tor ; schmähend, schimpfend. 1799: gazolkado 
[K; KLev.]. 

gazoltat I . pocsékoltat; a face să prăpädească/ 
să strice ; vergeuden lassen. 1727: Valaki más ember 
füvit kaszával hordaná, marhájával gazoltatná* 
33 pénz a büntetése [HSzj gazol al. - A SzékFt 
32. 1-ján ugyané forrásból közölt adalékban a 
gázoltatná helytelenül átír t alak lehet!]. 1769: 
Valaki Más Ember Gabonáját. Sar ju já t és Szé-
ná já t orozva praedaltatya vagy gazoltatya az is 
12 forintokon maradgyon [Zetelaka U ; UszLt 
XII . 89]. 1794: az eö Nsgok akkori Tisztye . . . 
meg ért Gabonámat hatalmasul gazoltotta tapod-
tot ta [Ádámos K K ; J H b XIX/41]. - L. még 
RSZF 154. 

2. gyaláztat, mocskoltat; a face să hulească/sä 
ocärască; schmähen/schimpfen lassen. 1806: a 
Tulajdon cselédjeinekis nem általlatta csúfoltatni 
gazoltatni* [Kézdisztlélek Hsz; HszjP Kováts 
László felesége Hegyes Maris (50) vall. — *Ti. az 
anyját] . 

gázoltat 1. összetapostat/tiportat/tiprat; a face 
să calce ín picioare/să striveascä; zertreten lassen. 
1730: a' Falusi Lovakott l á t t am . . . szabadosan 
engedték a' Sar jut t gázoltatni [Tűre K ; Told. 
28]. 1744: minden Tüalmasókót, Szölőkőt, Bón-
górdókót, Gabonakót Kaszáló földeket Szántszán-
dékkal gázoltatta volna ökreivel. Lovaival [Szász-
sztjakab SzD; Told. Fasc. 11]. 1754: Kászára való 
Füveinket Gabonáinkat maga marháival soha nem 
gázoltatta, vesztegette [Gernyeszeg MT; TGsz 
16]. 1778: Dăda nevű Sellér . . . a Darabontnénak 
. . . csak Máliciabol ŏkrit szekerit kenderire haj-
tot ta a Sárba tapodtatta gázoltat ta [Bethlen SzD ; 
BK szám.]. 
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2. gázoltatással füröszt; a spăla (caii) trecín-
du-i prin vad ; jwatend baden. 1737: az Mén lova-
katis gyakran jártassák annak rendi szerént, vizre 
küldvén le őket gázoltatni, mikor nagy sár nem 
lesz [ JF lovászmesteri ut.]. 

gazos 1. burjános, gyomos; buruienos; mit 
Unkraut bewachsen. 1606: 94 kalongiat, es 16 
keuet, el cziepeltetűen, mint hogj zegeny apro 
gazos tŏuisses buza uala . . ., igen zegeniwl erez-
te [Kv; Szám. 12a/I. 5]. 1750/1797: Tudok az Akós 
bértze véginél egy darab gazos szántó főidet [Kis-
doba Sz; Borb. I I Hatos alias Szathmári Jóseff 
(20) vall.]. XIX. sz. eleje: A' Vájott kőnek a' te-
tején egy darab gazos szántó föld [Kide K ; BHn 
103]. 1805: Őszi Rosz (!) s Tavasbuzabéli vetések 
szűkebben termet a közép szerű termésnél, mivel 
gazos, űszőges, és léhás, igen keveset ereszt kalan-
gyai (ígyl) [Torda; TLt Közig. ir. 1182 Szaniszló 
Zsigmond szb kezével]. 

2. bokros, bozótos; cu tufe, cu tufăriş; buschig, 
heckig. 1717: eŏ Excellentiájának adtunk . . . 
edgy darab kerek gazos Rétet [Dés; Ks 26. VII]. 
1735: Ramocsa István hagjott az Ecclá(na)k* . . . 
négy rúd gazos főidet [SzVJk 151. — aTi. a nagy-
és kisdobainak (Sz)]. 1739: azon közönséges Rétet 
. . . mivel igen gazas volt ... 6 Exclja i r tat tat ta 
ki [Dés; Ks 28. V]. 1752: a Jázi határon . . . a 
melly Gazos földet fel fogtak 's irtogattak . . . 
azon földet birták é Borzáek békeségesen az olta 
mi olta fel fogták ? [Kv; BK vk]. 1768: Marosan 
Gavrilla . . . azon Hellyet elsőben fel fogta volt, 
de minthogy felette Gazas volt azon Helly felben 
hagyta az el kezdett irtogatast [F.borgó BN; BK]. 
1785: a Bűk nevezetű hellyen égy kis cserés, bok-
ros, gazas, és tövisből állo erdő vagyon [Varsolc Sz; 
Born. X X I X b . 20/382 Kornis Krisztina conscr.]. 
1804: (A) meg irt irtást azon Erdős és gazos 
állapottyában által adta a' testvérjének [F.berek-
szó Sz; BfR I I I . 12/7 Pintye Vón (56) col. vall.]. 
1815: A Bokrok kőzött . . . egy haszonvehetetlen 
Bokros gazos helly [Bálványosváralja SzD; Ks 
77. 19 Conscr. 1185]. 1836: 112. quadrát Ő1 kiterje-
désű gazos gyűmőltsős [Kv; Pk 3]. — L. még 
BHn 9 0 - 1 . 

3. szemetes; plin de gunoi, murdar; mistig, 
schmutzig. 1587: at tak kezwnkben . . . vetni valo 
buzat Cub 13 . . . Ennek az alia miért hogy gazos 
vala leott Cub. 7 [Kv; Szám. 3/XXXII. 3,7]. 
1680: Egy cseberben gazas ŏszvű (!) fült lencze 
meţr. 1 [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 161. 1686: 
Fazakas Jánost látta(m) hogy Gazos Árpát és 
Tavasz Búzát hozot a' madarasi határról [Madaras 
Cs; BK]. 1700: Percipialtam . . . elegjeŝ Gazos 
Búzát az Spotaly szamara [Kv; Szám. 40/1.5]. 
1744: Borsos gazos Lencze tanáltatott met. 1 
[Ádámos K K ; J H b K XXVIII/11]. 1756: egj 
méh kosár, melyben fél vékányi gazos Borsó van 
. . . Avatag szuszék, melyben vágjon Gazos Buza 
met. 22 [Branyicska H ; JHb XXXV. 35]. 1766: 
égy kŏbőlni gazos utoly gabonát bele hintettek 
[Árapatak Hsz; Eszt-Mk]. 1776: percipialtam . . . 
Czikudi Tavasz Búzának Elejit metr. 52 Inst. 

8 Rosta allyát Harmadgyával edgyűt metr. 17 
NB. Ennek Másadgya nem lett, mert igen gazos 
és vad zabos volt [Mezőméhes TA; WassLt]. 
1849: Kelemen Béni . . . a ' menyetskének küldött 
. . . két véka gazas búzát [Kv; Végr. Váll. 59]. 

4. ' ?' 1843: Ezen Tónak . . . Szélein egy kevés 
Nád terem, de az is gazos vad kákás | a Királyi 
Fiscus idevaló Kőtelendi három darab tos helyén 
teremni szokott gazas apro nád [Kötelend K ; 
SLt Vegyes perir.]. 

gázosán gizgazosan; cu murdărie, cu goz; 
kräutig, mit Unkraut bewachsen. 1763: ennek 
előtte circit 40. 50 esztendőkkel e nevezet Bagszid 
nevű Rétet . . . a ' Szamos Vize, más Válura sza-
kasztván magát, ugy Tóson s gaszoson el-hadta 
[Széplak Sz; Ks 92]. 

gazosocska kissé bozótos; cu puţine/cu ceva tufe; 
ein bißchen strüppig. 1761: a ' Rét néhol gazo-
sotska lévén irtógattam . . . egy Bogjatska szénára 
valót [Illyésfva Sz; BfN 45/9 Brállya Maftyéj 
(48) zs vall.]. 

gazosodik ellepi/felveri a gaz; a se umple de 
bălării; von Unkraut überwuchert werden. 1717: 
az szőlőt . . . meg leveleztettem és most kapaita-
tom hogy inkab ne gazosodgyék [Gyeko K ; Ks 
96 Bíró János lev.]. 

gazság 1. aljasság, hitványság; josnicie, mîr-
şăvie; Schuftigkeit, Gemeinheit. 1653: Teobbi 
keozeot Írhatom kegyelmednek aszonyo(m)nak 
busulasatis Damokos Vr(am) embertelensege jnia, 
noha nem illenek talam megh irnom de nem tűr-
hetem az eo nagy gazsagat, mert már az Czíki 
Vrajm keozul még czyak latogatasara sem mehet 
senki oly . . . kit le ne(m) szidogat [Szárhegy Cs; 
Törzs. Lázár István apósához Petki Istvánhoz]. 
1781: hogyan lakhatot i t ten Kovásznai Ka ta 
Aszony aszt okozta a maga gassága mert nem volt 
külömb mint az pokrotzos tzigányné [Besenyő 
Hsz; HSzjP ConjuxJ Gabrielis Tott a (50) vall. — 
•Csak így!]. 

2. Jelzői jell-ű haszn-ban; în funcţie cu carac-
ter de atribut; in attributivartigem Gebrauch: 
süány; de calitate proastă; gering, schlecht, dürf-
tig. 7656: Az mely gazsag Fejer ruhát jnnetis el 
kelletett (!) hozni: Azokatis, in toto az teőb fejer 
Ruhák keozze aestimaltak es summaltak [Doboka; 
Mk Inv. 15]. 

gaztett gonosztett; nelegiuire ; Übeltat. 1844: 
Nemes Udvarhely széke Ns Tisztsége által — alsó 
Sofalván tartózkodott, 's tőbb rendbéli gaztettei-
ért le tartoztatott . . . Déési születésű Szakmári 
Ferentzet illető irományokat hivatalosan küldjük* 
[Dés; DLt 1441. - aA dési városi tanácsnak]. 

gazul 1. istentelenül; straşnic; gottlos. 1763: 
a mi a Franczat nézi és Isten ugj álgja meg az 
lelkemet hogj ha vaj barbéj va j más valaki annak 
mandatta volna • . . el mentem volna tsak nem 
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hiresettem volna ily gazul [Kóród K K ; Ks LII. 
18]. 7759: öszve szida gazul [Fejér m. ; Told. 21]. 

2, ocsmányul; scîrbos, ur î t ; abscheulich, nie-
derträchtig. 1848: Virág László . . . sok embert 
megcsúfolt, gazul viseli magát garázna a semmi 
ember [Dés; DLt]. 

gazuta átv gaz, szemét; murdar; schuftig, 
gemein. 7605: valami gazuta népet bocsáttak 
(!) volt Gyulafi mellé [Monlr. XXXIII , 57 Gyulafi 
Lestár felj.]. 

A jel-re 1. Juhász Jenő: MNy XXXII , 227 és EtSz gazata al. 

gázvég ? tüll-maradék ; capăt de gaz ; Gazeende/ 
rest. 1788: Holmi díríb darab rongy, ezzel ćgyűtt 
valami hulladék gáz végek [Mv; TSb 47]. 

gebe 1. hitvány ló; mîrţoagă; Klepper. 1566: 
A gebét nem ületi hintószeker [HeltaiFab. 47]. 

2. sovány, göthös ember; om uscăţiv; mage-
rer Mensch. Szn. 1602: Gebe Antal [Vacsárcsi 
Cs; SzO V, 226]. 1794: Gebe János [Gyorgyfva 
K ; RAk 20]. 1827: Gebe Kata [uo.; RAk 87]. 

gebedező kb. sínylődő; suferind; schmachtend. 
1820: ha oly sziv vona sok tsillagos köntösű mi-
nister melyében menyivel boldogabbok nem len-
nenek az el nyomattatás súlya alatt gebbedezö 
országok [M.zsombor K ; Somb.]. 

A szónak szövegbeli ikerftéses alakja a gebed alapigének az 
erdélyi köz- és tájnyelvben ma is általánosnak mondható (meg)-
gebbed ejtésével magyarázható. Ez az ejtés egyébként táj-, 
sót esetíeg köznyelvi szinten is, úgy látszik, országos jell-ű lehet 
[1. erre MTsz, EtSz, TESz]; a szerk. maga is ezzel az ejtésválto-
zattal él. 

gebely ' ?' 1570: az kerděre Lakatos Myklos 
hyty zerent vallya hogy hon nem volt Sala Jmre 
mykor Balasy Lazlo ky Bontotta volt ez keozt 
mely keoz Sala Jmrehnek Twlajdona, es Latta 
hogy egy dezka helien allatot fely egy labfat. Az 
talp fatis az Sala Jmre Talp fayara bochatta, 
. . . Latta aztis hogi az Sala Jmre gebelye Mind 
az keoz dezka fely volt Teorwe | Zigarto Gergh, 
Azt vallya hogy, Az Sala Imre felesege hyt ta 
eotet latny Balasy Lazlo fely Bontatta volt az eo 
Jgenes gebelyet eo hyrenelkwl es akaratya nelkwl 
. . . Jgh zolt Balasy lazlo Jo azzonyom ha myth 
ely bontottha(m), az tyedbe Esmet beh chinal-
tatom vy zendelliel [Kv; T J k III/2. 60a]. 1829: 
Epitteni kivánván . . . Cseléd Házat, . . . a Ház 
alá Pintzét, egy Kéményt Gibejjel Párkánnyal 
égygyűtt [Demeterfva MT; Pf]. 

A címszó jel-nek megállapításához fogódzót szolgáltathat a 
Kis-Küküllő mentén feljegyzett jelenkori gébet 'végeszterha' 
tájszó [KK. Népm. 40]; ennek láttán ugyanis a rokon helyi 
képzésű f és l (ly) cseréjével keletkezett alakváltozatra gondol-
hatunk. Vö, az ir. német Giebel 'oromzat' szóval. 

gebelyfa ' ?' 1803: (A) Templom . . . Dél felől 
•alo részin négy kő lábakon állo Gebelfa frontis-
piciumu Tornátz [Désfva K K ; UVJk 182]. 

Az előtag talán erdélyi szászból kölcsönzött székely géblr 
tájszó (erre 1. EtSz) hangalaki változata lehet, és így némi való-
színűséggel az összetételnek 'die Bretterwand unter dem Haus-
giebel; szerkezet az utcára néző ház homlokzatán: ’a házfödél-
nek deszkából alkotott bütüje, fala' értelmezésével számolhat-
nánk. 

gédeleg teng-leng: a-şi tîrî züele; sein Leben/ 
sich fristen. 1793: Mi olta Kolosvárrol ki jöttem 
mind szüntelen betegeskedem tsak alig alig gédel-
gek [Drág K ; J F Tollas György lev.]. 

gédelget 1. kb. nyomorúságosan táplál, tenget; 
a hrăni/nutri mizerabü ; kümmerlich füttern. 1771: 
senki más rajtunk Falusiakon kivűl az mi Erdőnk-
ből nemis vágatt, nemis ir tat t , aztis ollyankor 
cselekettűk, mikor a Széna és szalmabéli kostunk 
egészszen el fogyatt s nem volt mivel gédelgessük 
éhei halásra jutatt marháinkot | ekkoris szénájak-
bol s szalmájakbol ki fogyván kéntelenittettenek 
fákat vágni, s az le vágatt fáknak rűgyeivel táplálni 
s gédelgetni Marhájakat [Batrina H ; JHb 93. 
XIX. 6]. 1797: a Groff Úrfi eŏ Nagysága maga 
pénzen vett szenájávalis tavasz felé Gídelgette az 
eŏ Nagysága marháit [Csapó K K ; LLt]. 1831: 
kéntelen vagyok az mások Műhellyeiben dólgozni 
akiknek segedelmezéseikből gédelgetem a Házamat 
[Dés; DLt 1176]. 

2. ~í magát nyomorúságosan/tengődve táplál-
kozik ; a se hrăni mizerabü; sich kümmerlich/fri-
stend speisen, ernähren. 1817: kéntelenek némelly 
hellységekben Tŏrŏk buza Csuszából, s az Erdőken 
tanáltatható Galaganya Gyűmŏltsbŏl készíttetett 
egészségtelen Kenyérrel gédelgetni magokot [TLt 
1095]. 

3. kb. gyámolít; a sprijini; jm beistehen, jn 
unterstützen. 1591: Baniabwki Janosne Anna az-
2oni . . . vallia, Lattam ezt hogi Nagi Antalne 
Nagi Demeter kwrwl forgodot es keduet kereste 
. . . Eget bort, mezes bort hordot neki, es minden-
nel gedelgette [Kv; TJk V/ l . 140]. 1817: most 
előre irom a’ költsönta fel szedjük külön kasba 
töltyük majd Tavaszai újra oda adjuk Gedelgessük 
hogy Puszta Házunkb ne legyen [Kv; IB Gróf 
Korda Anna lev. — aTi. a falusiaknak adott ga-
bona-kölcsönt. ^ i . zsellérház, amelyet szabadon 
évről évre adhatnak ki zselléri szolgálat fejében, 
és így ha a zsellér ot t nyomorog, odahagyja, s 
más földesúrnál keres megélhetést]. 1840: házam-
nál a sints aki kevés eteletskeinket meg keszitvenn 
gedelgesse őreg voltam tisztálassal és egyéb házi 
szükséges dolgokkal [Dés; DLt 948]. 

Az 1817. évi ide tartozó, egy kissé zavaros szövegrész alkalma-
sint az évenként kiadott zsellérházakban lakó zsellérek helyben 
tartását célzó igyekezetre vonatkoztatható; nem csekély bi-
zonytalankodással így is értelmeztük. 

gédelgetés gyámolgatás; sprijinire; Unterstüt-
zung, Beistand. 1848: semmi tehettségem sints, 
's gyermekem gédelgetésére szorultam [Dés ; DLt]. 

gége 1. légcső; trahee; Kehle. 7629: kerekes 
Zűle kepeben jeot rea . . . megh fogia ot tikoktat-
tya aual fenyegeti hogy az Zablyat az gegejenek 

3 8 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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veti es mind ala ketteo hasitya [Kv; TJk VII/3. 
121]. 1840: Béli Sámuelt csak a szerencse mentette 
meg a haláltól — mert gégéjétől csak egy hüvejk-
nyire esett a szúrás | Béli Sámuelt meg visgálván 
Teste Sebére nézve, . . . a Nyelő Gégén az Ádám 
Almáján által hatva, — de az Gége portzogoját 
meg nem sértve, kűlemben a liasitás fel felé hatva 
a' bőr ki fordulást tette, mind azon által nem Ha-
lálos [Dés; DLt 848, 848b]. 

2. nyelő ~ bárzsing, nyelőcső; esofag; Speise-
röhre. 1840: Béli Sámuelt meg visgálván Teste 
Sebére nézve, . . . a Nyelő Gégén az Ádám Almá-
ján által hatva . . . a liasitás fel felé hatva a’ bőr 
ki fordulást tet te [Dés; DLt 848b. — A teljesebb 
szöv. az 1. jel. al.]. 

gégeporcogó cartilajul laringelui; Kehlkopf-
knorpel. 1840: Béli Sámuelt meg visgálván Teste 
Sebére nézve, . . . Az Ball felől való részin a 
Nyelő Gégén az Ádám Almáján által hatva, — 
de az Gége portzogoját meg nem sértve, kűlemben 
az hasítás fel felé hatva a’ bőr ki fordulást tette, 
mind azon által nem Halálos [Dés; DLt 848b 
orv-i látlelet]. 

? geges-almaſa almafa-fajta; un soi de măr ; 
Art Apfelbaum. 1679: tudok Hegj vapayaba(n) 
egy Geges (!) Alma Fát [Vadasd MT; Told. 41]. 

A címszó előtagja valószínűleg a Vadasd közelében fekvő 
Gcges település nevének -i képzős származékaként — az össze-
tétel mgh-s szókezdetű második tagja miatt — hangűrmegsztin-
tetéssel veszthette el szóvégi mgh-ját. 

gégesorvadás atrofia laringelui; Kehlkopfschwind-
sucht. 1856: halt meg Rácz Péter Mészáros 62 
éves korában gégesorvadásban [Dés; RHAk 77]. 

ge]zos pálinka törkölypálinka; tescovină; Tre-
ber. 1843: Szüva pálinkával elegyitett Geisos 
pálinka [Dés; DLt 664]. 

gélét ólom oxid-máz; emaü de litargă/de oxid 
de plumb; Glätte. 1596: Bornemissza Gergely 
W. hazatol, vittek Wrúnk ö fge zaamara Gletet 
Deesig, 28 Berbentzeúel . . . f 4 [Kv; Szám. 6/XXI. 
17]. 1599: Gall Jianos Hozot. Baniarol. 5. Masa 
glethet 1//40. [Kv; i.h. 8/XIV. 30 hj]. 1629: 
Fazakas Pál vram . . . Giulay Eötwes Mártonnak 
az Iffyabbiknak Glet Arraban ados t t f. 25 d — 
[Kv; RDL I. 146]. 1666: Urunk eõ naga Ur(am) 
Szeredăigh i t t fogh mulatni, ha azért kegmed jo 
igireti szerént egj czedulat adna, el küldenék 
Betlenben az Glétért [Szúv; BLt 9 Nalaczy Ist-
ván lev.]. 1669: Máz avagy glét Ur. 26 [Fog.; 
UtI]. 1687 k.: glétet sokat kŭdŏk be [ApLt 6 
Káinoki Sámuel a fej-hez]. 1688: Egy Mása Reztöl 
f - //75 Egy Masa Vas Ercztől f - //37 Egy 
Mása Glettöl f - 37 1/2 [BfR Vect.]. 1753: 
Edgj pappirosban Gélét [Mezőzáh AF; Told. 18]. 
1808: Pál György atyánkfia instantiájára, ké-
résére megengedte most a gelétet árulni fontját 
1 garasával azért, hogy Bányán drágább az ára 

és a költség is megszaparadott [Dés; DFaz. 
35]. — L. még ZFaz. font al. 

Ha. 1630: Gletet [Kv; Szám. 18b/IV. 491. 
1699: glet. gletet. gletnek [Dés; Jk 279a]. 1810: 
gelétet [Dés; DFaz. 351. 1828: Glètett [Zilah; 
ZFaz. gelétmérő al.]. 

gelćtes geléttartó; pentru păstrarea litargii/oxi-
dului de plumb; Glätte haltend. 1836: Egj Etze-
tes Berbentze m.é. 3 vedres és 3 Gelétes Berbentzék 
[Dés; DLt 905]. 

geléthordó mázhordó (munkás); muncitor care 
transportă litargă; Glätteträger. 1864: Fö-Czéh-
Mester Kedves atyánk fija elé Terjeszti hogy 
mivel már Nadudvari Györgynek az szeggődöt 
ideje eltölt tehát most ulyaban Kel gélét hordot 
fogadni [Zilah; ZFaz.]. 

gelétmérő I. mn mázmérő; pentru cîntărirea 
litargii; zum Glättemessen (dienend). Szk: ~ asz-
tal. 1844: Van egy Glétmérő Asztal [Zilah; ZFaz.] 
* ~ fontos mázmérő edényke. 1832: a két Erdéli 
Sámuelnek a Czéba béadot Instantziája hogy a 
Glét rnírő Fontost és serpenyőt egyedül a Czéh 
Mester híbáztata volna meg [uo.; i.h.] ~ 
serpenyő. 1844: Vagyon egy Glétmérő Serpenyő 
Pléből [uo.; i.h.]. — L. még előbb ~ fontos al. 

II . fn mázmérő (munkás); muncitor care cîn-
tăreşte litarga; Glättemesser (Arbeiter). 1828: 
ismét 14dik Julii az határoztatott hogy enneku-
tánna az Glètett az Glét Mérő tartozik magához 
Vitettni [uo.; i.h.]. 1836: Szathmári Sándor Mes-
ter társunk kéri, maga helyett Gélét mérőt mást 
rendelni | Szavazatok többsége altal Molnár Jósef 
Kis Czéh mester atyánkfia Gélét mérőnek meg 
választatott [uo.; i.h.]. 

gelezna 1. gerezna 

gém 1. kútgém; cumpăna fîntînii; Schwengel. 
7589; 12 Septem(bris) . . . Chinaltatam az feredeo 
haznal fel az Gemet hogy el zakat volt, Alchy 
Lukachial atta(m) f. — d. 40. Ahoz az Gemheoz 
veottem 2 Aprovassat . . . d. 16 [Kv; Szám. 
4/VI. 4 0 - 1 Stenzely András kezével]. 1595: Biro 
Wram hozatot. 1. Ágast az Kútthoz . . . f 2 d 
60 . . . Ásattam fel az Ágast Acz Boldisarral es 
tetettem fel az ghemet [Kv; i.h. XVIIa/6. 249 
ifj. Heltai Gáspár kezével]. 1636: Vagyon az 
Uduaron egy keŏ kutt, felúl az föld színen hitua(n) 
auult fa gardazattya, agassa, ĕs gemje az szerent 
[Siménfva U ; JHb Inv.]. 7680; ezen kut(na)k lé 
vono gemje, ágasa, es az Gemnek vegiben való 
le vono rudgyát az közepin vassal foglalták öszve 
[A.porumbák F ; ÁLt Inv. 18]. 1694: vágjon 
az Kúth, Agassán állo Ghemje készségevei [Kis-
enyed AF; BfR néhai i f j . Bálpataki János lelt.]. 
1794: Egy kö kut hitván gárgyájával ágossal 
gémjével és ostorával együtt [Gyalakuta MT ; 
TSb 17]. 1813: Künn az Udvaron egy cserefa 
Blánokkal ki rakott Kút , melynek a' gémje jó, 
a’ gém szára vason függ, es vas horog a' végiben 
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[Koronka MT ; Told. 18]. 1816: Mikor a kutad-
hoz a’ Gémet tsináltattad, akkor jobb lett volna 
Akasztó fá t csináltatnod hogy akasztottak volna 
fel réá [Dés; DLt 99], 1829: A kut gárgyástol 
gémestől vallustol ágosostol [Felfalu MT ; DE 2]. 
— L. még HSzj kútgém al. 

2. ? kapusoronipó; bară la poar tă ; Torschran-
ke. 1574: Minden kapun Minden Nap egy egy 
tyzed Eoryzzen, . . . Egyk mindenkor az gem 
Mellet legien, Es ha valamely Idegen Esmeretlen 
Ember az kapura Ieowend Meg kerdezzek honnét 
Ieo es ky Embere [Kv; T a n J k V/3. 103a]. 1587: 
12 Juny az keozep kapwlioz Gemnek való Gerenda 
fa t veottem kiért a t tam — /38 [Kv ; Szám. 3 /XXX. 
16 Seres István sp kezével]. 1593: veottem . . . 
1 zal kozoru fa t az monostor kapun kwol walo 
gemnek f - d 60 [Kv; i.h. XXI/5. 19]. 1609: 
Az Hiducza kapubelj Gemlieoz veottem Kerekes 
Georgiteol egj zaal fenjufat . . . d 75 [Kv; i.h. 
126/IV. 168]. 1703: Az varbely kapura Gemre 
ajtókra szegnek vettem . . . vasat f l : 3//6 [Szn; 
UszLt XIII/94], 1730: Hid kapu belső gémjehez 
3 őlős kőtélért Den. 15 [Kv ; Szám. 56/XIX. 17]. 

Szk: felvonó ~ ' ?' 1694: Arx Keovár . . . Az 
leg alsó es külső kapuja eleiben nienven ki az 
Varnak . . . Ezen belől mindgyart van, egy kő-
ből rákot Arkocska, mely Árkon van egy Vastag 
Tölgy fa Deszkából csinaltatot Fel- s levono Kapu, 
annak felső zapia ve gin, mind ket felől hozzaja 
alkalmaztatva, ket hosszú nagy erős Vas Lancz 
az mely ket Lancz az Kapu felet jaro ket fel vono 
Gemek(ue)k az ket Vegekre van kötözve, mely 
ket Gemek(ne)k az belsőb vegekenis egy egy 
darab vekonnyab Vas Láncz függ; Ennek az 
Kapu vono Gemnek az Kőzepin, az Tengelye vas 
karikas ket felől, Vas kávákon forog, erős vas 
szegekkel vad(na)k az Gemjei az Tengelyb(en) 
segezve [Kővár; JHb . Inv. ] * kapuvonó ~ ' ?' 
- - felvonó ~ levonó ~ '?' 1694: az Kŭlsŏ 
Kapu elöt va(gyo)n egy hegyes fakkal meg veretet 
Le vono Gem, az hátulsó vegire három nagy darab 
fak vad (na) k hozza kötözve es ezen Gem is há-
tulsó ket Agu fa oszlopaban nagy erős Vas fejes 
Szegeken forog, azon Gemnek másik vagy első 
Le vono vegin semmiis most nem leven, mindaz-
altal annak le vonasa alkalmatossagara csinalta-
tot es az főidben jol be asatott nagy erős Tölgy 
fa, hasonlo Oszlopon Va(gyo)n vas retez, be fog-
lalo veset es ki faragot helye [uo.; i.h.]. 

3. ' ? ' 1528: I ligneum instrumentum cum quo 
solent le varé pondéra wlgo geem [Vh; MNy X X X I , 
126]. 

Némi valószínűséggel vmi 'emelórúd'-féle jel-scl számolhatni. 

4. lőfegyver-alkatrész; piesă/parte a unei aime 
de foc; Teil des Schießgewehrs. 1595: Biro W. 
. . . ada ennekem ket puskahoz való vassat, es 
hagya hogy 2. Jo puská t czjnaltassak belőle. 
Wlrich Mester t iszt i t tot ta, és csinált raita farok 
(?) vassat, Aranzot és 2 ghemet plehestöl | La-
katos Tanias czjnalgatot az Varos Szakalossin, 
mikoron Biro W. k j a t t a volt in Jul io : 1. Gtmet 

Tisztitot veszestöl és annak plehet, és 1. sútu 
szeget . . . d 35. [Kv; Szám 6/XVIIa. 1 3 0 - 1 , 
313 i f j Heltai Gáspár sp kezével]. 1599: Lakatos 
Adam az Szakalosoknak czinalt gcmet es ser-
peniòt . . . a t tam f 1 . . . Sarosi János czinalt 
gemet Niomitot Serpenieòt . . . a t tam teoleòk 
f 3 d 50 [Kv; i.h. 8 /XIII . 44 Szabó András sp 
kezével]. 1652: Az kű falhoz ragasztót 11 foga-
sokon, őregh s apro szakállos agyaival, gemjeivel, 
vesszeivel egyŏtt , vagyon N. 116 [Görgény MT ; 
Törzs.]. 

Szk: gyújtó ~ ' ?'. 1637: Ala bard uagion n 13 
Sutus Giujto Gem . . . n 2 [Ebesfva; UtI] . 

5. ? szürkegém; Ardea cinerea ; stirc cenuşiu; 
Fischreiher. Hn. 7 7 1 8 / X V I I I . sz: Gémszegben 
(sz) [Monó Sz; EHA]. 1762: A ' Gémszegben. 
Gemszegben (sz) [uo. ; EHA]. 1767/1779: A Gím-
szegben (k) [uo. ; EHA]. 

Nemi valószínűséggel ide vonhatók a köv. talányos bu-i 
adalékok is: 1657: Gtm Sas alat (sz). Az Gem Sas Tetein (sz) 
[Fejérd K ; EHA]. 

0 Szk: vizmevõ ~ ' ?' 1815 u.: ezen . . . Pa-
linka Főző . . . tészen és a ' Szamos parton épült 
viz merő Gémnek betsŭ Szerént való Árra 90 ~ 
kilentzven R forintokat [O.nemegye B N ; Ks 
77. 19 Conscr. 496]. 

gémbeli ? kútgémre való; pentru cumpăna 
fîntînii; für/zum Schwengel. 1692: Gembei: ( 
harog [Szárliegy Cs; LLt]. 

gémcsinálás kapusorompó-készítés; confecţiona-
rea barei la poar tă ; Verfertigung der l crschranke. 
1596: Ach Gergelnek fizettem hid veza kapuba 
egi gem chinalastol . . . d 40 [ K v ; Szám. 6 /XXIX. 
78 Bachi Tamás sp kezével]. 

gémes 1. (puska)gémmel e l l á to t t ; prevăzut cu 
gém 4 ; mit gém 4. versehen. 1611: Eg j io Acélos 
hozú Puska gemes. Eg j io zamzery [Kv; RDL 
I. 88]. 1637/1639: Egj szép mereo csontos agju 
puska kocsiban ualo Aczelos es Gemes, aestimal-
tuk . . . f 8 d. — [Kv; R D L I . 111]. 

2. kútgémes; cu cumpănă de f în t înă ; mit 
Schwengel versehen. 1783: a ' Sütő Ház megett 
vagyon szinte a ' Föld szinén egy Gardgyás kút , 
Ágas Gémes Veder nélkül [Mocs K ; J H b K X X X I / 
6]. 1815: Az Udvarba a kapu Sarkánal van egv 
Gémes jó kőkút veder nélkül betsűl tetet t 30 Rf 
[Koztesd H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 1851: K ú t gémes 
vederel vasazva tűrhető gárgyával [M .bogát a 
SzD; BetLt. 2]. 

3* ? gémben gazdag; bogát ín st îrci ; reich an 
Reihern. Hn. 1664 k.: Gémes oldal alatt égy da-
rab rét [Makfva MT; MMatr 190]. 1693: A Nagy 
Gémesben (k). Az Küs Gémesben (k) [Nagynyulas 
K]. 1722: A Gémesb(en) (sz) [Barátos Hsz] | A ' 
Gémesb(en) [Páké Hsz]. 1764: Gémes allya Neve-
zetű heljben (k, sz) [Makfva MTI. XVIII. sz. v.: 
A' Gémes (sz) [Zabola Hszl. 1819: A Gémes 
Cseréb(en) (k) [Légen K]. 1821: Gémes oldalba 
(k) vicinussa egy felöli . . . az E r d ő [Makfva MT]. 
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7832: in Gémes (sz) [Nagynyulas K]. — A forrás-
jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

O Szn. 1573: Gemes Anna Semy (!) Jacabne. 
[Kv; TJk III /3. 50, 68]. 

gémeskút fîntînă/puţ cu cumpănă; Galgenbrun-
nen. 1688: Ezen Gabonás ház és az Istálló között 
van egy köböl fel rakott Gémes kút [Kozmás Cs; 
Eszt. Inv. 6]. 1732: egy köböl kereken ki rakott, 
cserefa gárgyás, gémes kut a kut gémen vas lán-
czocskán függ egy fenjŏ rud, meljnek végiben 
lévő vas kávában, csinált vaskávás és abroncsos 
cserefábol való viz merčngető cseber van [Kv; 
Ks 40 Varia XXVIIIc]. 7759: itten vagyon egy 
Gémes kut [Girbó AF; JHb Trif Rula (60) jb 
vall.]. 1761: egj Curiális is vagyon a Falunak 
alsó vége felé . . . mellyenis . . . vagyon . . . . 
köböl ki rakott gemes kút [Martonfva NK ; JHbK 
LXVIII/1. 382]. 1781: vagyon egy . . . köböl ra-
katott, Cserefa Gárgyájú és ugyan Cserefa Gémű 
alkalmos joságu Gémes kút [Pálos N K ; Hr]. 1805: 
a’ Kis Kertben Gémes Kut [A.jára TA; BLt 9]. 
1819: egy arbotz fas es Gemes Kut t vasas Kút 
ostoraval és vedrével [Nagypacal Sz; Berz. 8. 
Fasc. 72] | egy Kŏbol rakatt Gémes Kut a Ma-
joros udvarara rá ki nyulo csatornájával alatta 
lévő itató vállújavall és fa abrantsu merittŏ ved-
rivel edgyűt [Baca SzD; TSb 6]. 1842: Találtatik 
az udvaron égy Gémes Kut . . . mely belől egész 
a föld felső szinéig patak köböl van ki rakva a’ 
föld színétől pedig mintégy fél ölnyire ki van 
gárgyázva a ' gémfához az ostor vagy merittõ 
rud 9. szemből állo lántzal van csatolva égy 
horog és káva által — alolrol pedig 10. szemből 
állo lánczal köttetik égy merittö vederhez [Opra-
kercisóra F ; TSb 51]. 1849: égy gémes kut — 
mellette egv itató válu [Somkerék SzD; Ks 
73. 55]. - L. még KHn 325; MNy XXXVIII, 
132. 

Hn. 1797/1800: a ' Gémes kútnál az erdő alatt 
(sz) [Mezőmadaras MT; EHA]. 

gémfa kútgém; cumpăna fîntînii; Schwengel. 
1842: Találtatik az udvaron égy Gémes Kut 
a' gémfához az ostor vagy merittö rud 9. szemből 
állo lántzal van csatolva [Oprakercisóra F ; TSb 
51. — A teljesebb szöv. gémeskút al.]. 

gémfás kútgémes; cu cumpănă; mit Schwen-
gel (versehen). 1738: Ezen Sütő házon fellyűl 
vagyon . . . jo Tölgy fa ágasos, és gem fás kút 
[Szászvessződ N K ; Born. XX. 12]. 

gémhaj ? gémtoll; pană de stîrc; Reiherfeder. 
1629/1676: az szegeny Attyok 50 Tallért kért vala 
töllem Lippá(n), edgy Jakupot vett vala rajta, 
egj bokor Ge(m) hajat, kitt ollya(n) Fejedelmi 
ember (ne) k illendeŏ ajjándek(na)k itélt mint 
Básta . . . , 32 Nestet [Somkerék/Segesvár ; WassLt 
Steph. Erdelly lev.]. 

gémkút gémeskút; fîntînă/puţ cu cumpănă; 
Galgenbrunnen. 1821: az ablak alatt vagyon egy 

fenyő bornákkal ki rákot bővséges vizű gem kut 
[Udvarfva MT; Told.]. 

gémszár (kút)ostor ; prăjină de fintînä ; Brunnen-
stange. 1813: Künn az Udvaron egy cserefa Blá-
nokkal ki rakott Kút, melynek a’ gémje jó, a’ 
gém szára vason függ, és vas horog a’ végiben 
[Koronka MT; Told. 18]. 

gémtartó sorompórúd-tartó; suport pentru ba-
rieră; Schrankenhälter. 1592: Az Hiidt kap űr a 
walo kelchyeg . . . Lakattos Bálinttól Chynaltotom 
az gem tart to Cimertt fyzete(m) Neky f 1 d 0 
Vettem ezen gem tartó Cimerhòz 3 Apro vasatt 
f — d 24 Telchyeres Adamnok attam hogy megh 
plehezte az gem tart tot f 5 d 0 . . . Ettwess Ba-
lastol vettem Az Gem ttartonak egy gerendatt 
f 1 d 40 . . . Az Achy fabyanok fyzetem az Gem 
tartó faragastol f — d 40 [Kv; Szám. 5/XIV. 266 
Éppel Péter sp kezével]. 

Szk: ~ címer ' ?' 1592: Lakattos Bálinttól Chy-
naltotom az gem tart to Cimertt . . . vettem ezen 
gem tartó Cimerhóz 3 Apro vasatt f — d 24 . . . 
Telchyeres Janosnak fyzettem hogy Megh Ir t ta 
az Cimertt f 1 d 0 [uo. ; i.li.]. 

gémfi vmüyen gémes; cu cumpănă de . . . ; 
mit (irgendeinėm) Schwengel. 1781: vagyon egy 
kőből rakatott, Cserefa Gárgyájú, és ugyan Cserefa 
Gémű alkalmos jòságu Gémes kút [Pálos N K ; 
Hr]. 1852: Az Udvar közepében egy jo körakásn 
és cserefa gárdgyáju, ágosu és gémű Kut [Felfalu 
MT; DE 4]. - L. még HSzj kút al. 

genealógia 1. nemzetségi/vérrokonsági leszárma-
zás, származás/nemzedékrend ; genealogie ; Genea-
logie. 1571/1578: Az ínynt az eo felsege paran-
chiolattyaban meg declaraltam genealogiamotb. 
meg kywano(m) Az Diuisiott teolle mynd az mely 
falwkath Az paranchiolatban meg neweztem, 
mynd hozza Tartozokkal egyetemben [Gyf; Bál. 
79]. 1575: Mostan az Donatariusok es Contradic-
torok keoziben egebet Nem zolunk, hane(m) ty 
kegek Eleot Solemniter p(ro) testálunk, hogi akar 
Mint forogion eo keoztek az per. De Minekwtanna 
az genealógia dolga Teorweny zerent keoztwnk 
veghez megien . . . Nem Engedywk senkinek Meg 
keresswk teorwenyel [Kv; TanJk V/3. 118c]. 
1602: Azért hitta Peter Deák hogy az haz kje 
wolt ahoz az emberhez valo Genealogiat vallja 
megh [UszT 16/74 „Prisca relicta quondam pri-
mipili Joannis Theorek de felseó Bodoghaszon-
ffalwa" vall.]. 1648: az Inuentariumba(n) jol 
deducaltatot az genealógia, azt parba(n) ueötte 
az Inctus [Kv; TJk VIII/4. 277]. 1675: Az Gene-
logja felöl azt Tudom . . . Uayda Abram fia 
Vayda Jósa . . . Uayda János . . . maradekj defi-
cialtak [Abrudbánya; Törzs. Ioan Patzko sen. 
(85) vall.]. 1717: A Gyenelogiat uti primus testis 
. . . tudom [Gelence Hsz ; Beth. 7 ,,Gáll János 
nb de Hüib" vall.]. 1753: a ' Tatár familiáhaz 
. . . Béldgye Vaszilnak és Ursznak . . . tudom-
hogy Atyafiságak vagyan. Tatár Joszágatis Bir, 
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nak, de gjaenealogjijakat (!) deducalni nem tudom 
[Dombru4 ; Born. XL. 50 Muntyán Todor (40) 
ns vall. — aDombró TA] | Béldgye Vaszilia, és 
Thodor . . . az Atyafiságat mais fen tar tyák ã 
Ta tá r famÜiával, de én nem tudam gyeneálo-
gyiájokat [uo.; i.h. Dávid Danilla (66) jb vall.]. 
1765: Tudom hogj Néhai Borbél j Sámuel (ne) k 
. . . az At ja volt Borbélj István alias Sámuel 

István, ennek az Atjátis Néhai Thordai Samueltis 
ismertem . . . tovab az genelogiáb(an) nem tudok 
semmit [Aranyosrákos T A ; Borb. I Bíró András 
<88) ns vall.]. - L. még Ret tE 173, 331. 

Szk: /elviheti a -Lját. 1704: Ezen levekből (!) 
az Palotkai familia, Genealógiáját, fel viheti 
éppen, az igaz Jankafiakra [BLt 7 ,,Palotkai 
István Kolos v(á)r(megy)ei Fŏ Biro" vall.] 

felviszi a -Lját. 1774: Butyka Péter . . . midőn 
maga famíliáját vagyis genealógiáját igen fel, id 
es t egynéhány saeculumra igyekezett volna fel-
vinni . . . a tábla nem absolválta [RettE 267] 

megbizonyítja -Lját igazolja a leszármazását. 
1584: meg bizonytom a' mint kiuanad feleletedbe(n) 
genealogiamat j az zek deliberalta volt, hogj ge-
nealogiada ' t> meg bizonyehiad [Mv; BálLt 80]. 
7586: Fassio Sophiae Teremy Gregor(ii) Vrber-
ger* . . . Mikoron pedigli en az Lukacz Deakne 
marhaiaertli perlóttem volna es az en Gienelo-
giamath megh bizonitotta(în) volna, hogi Jgassa-
gom vagio(n) ahoz az marhahoz, en per keozéoth 
mikor megh holt volna az en zegeni vram en 
reám es az en Giermekimre szalla ez pŏr [Kv; 
T J k IV/1. 617. — *Tollban marad t : consors]. 
1604: ha ezeket tagadna hogy my Mi(n)d uerek 
nem uolnank az Eoreoksigekhez boczjásson ky az 
kegietek teoruenye az Genologyamot (!) megh 
"bizonytom [UszT 18/85] megmondja -Ljdt. 
1580 u.: mind felúlis megh mondotta(m) Gye-
nealogiamat En ahoz Jllien ver atia fiw vagiok 
mi keppe(n) Genealogiamat be atta(m) es Iliién 
at iam fia vagy [UszT]. 1600: Talaltűk megh 
Nalad egy hazűnk ereksegűnkett (így!) . . . 
mind(en) hoza tartozowal az k j eosteol marat t 
nteg kewanywk teoled mert minkett illeth 
m j werek wagyunk hoza megh mongywk Giene-
logiankott* | Áz az eröreökseg Jllyen verre Illet 
Engemet Az mint meg montam genelogjamoth 
[i.h. 15/55, 91. — *Köv. a nemzedékrend eléso-
rolása] produkálja -Cját. 1606: az òròksegek 
engemet ig Illetnek Iliién werre melj Genelogja-
mot t igj produkálok Kegtek elŏt* [UszT 2 0 / 7 - 8 . 
— *Köv. a genealógia részletezése]. 1625: ha 
p(ro)ducalno(m) kel genealogiamat kez uagiok | 
Gienelogiamot Jg j producalom* [i.h. 24a, 48a. — 
*Köv, a fels.]. 

2. családfa; arbore genealogic; Stammbaum. 
1580 u.: mind azokról reowideden cziak Jllien 
valazt teszek mind felúlis megh mondotta(m) 
Gyenealogiamat En ahoz Jllien ver atiafiw vagiok 
mi keppe(n) Genealogiamat be atta(m) es Iliién 
atiamfia vagy [UszT]. 1661: A mint kegyelmed 
az Fekete részrűl fr, ha a gyenelogiát kegyelmed 
megküldi, jure kegyelmedet és szerelmes gyermekit 
illeti [Mv; SzO VI, 230 Petki István sógorához, 

Gávai Péterhez]. 1680: (Bernhard deák) Anyaval 
volt egy Conradus Istvánnal az eő keme job 
Attjavai, a’ mint az genealógia mutat tya [Kv; 
RDL I. 158]. 1714: A Fejedelmi Apafi Hazn(a)k 
Genealógiai mesterseges es szép írassal figurakkal 
le irva [Kv; AH]. 

3. kb. nemzetség, vérrokonság; neam, rudenie 
de sînge; Geschlecht, Blutsverwandtschaft. 1629: 
Emlekszem mindenekben az Fra ta j es Suki Gene-
logiakra, ugi mind az elseo valló [F.szovát K ; 
SLt Michael Szekely (60) jb vall.]. 1751: Ėzen 
Genéálogiának ab antiquo vólt birtokáb(an) az 
kŏpataki határon két darab szántó földe, melly-
nek pacificum Dominiumában actu is vadnak 
[SzentkZs Conscr. 35b]. 1753: az gyeneálogjiánk-
bol az utrizalt Bélgye alias Tatár Vaszilt, Todort, 
és Kozmát énis ki nem tagadhatam, sőt . . . igaz 
vér szerént való Atyamfianak lenni recognosca-
lam, s ' két testvér Atyafiak unokái vagyunk 
[Dombró TA ; Born. XL. 50]. 

Ha. 1591: genealogiamat [UszT]. 1599: genea-
logyaiat [Kv; T J k VI/1 347]. 1606: Genealogia-
mott. Genealogiankot [UszT 20/123, 187]. 1629: 
genealogíat [Kv; T J k VII/3. 179]. 1656 k.: Gye-
nelogiaja [Hsz; BLt]. 

genealógia-ág családfa-ág; ramură a arborelui 
genealogic; Stammbaumzweig. 1853: Méltóztas-
son édes Néni az Újfalvi, Mátéh és Kispál csa-
ládok genelogiaágokrol annyit, a’ mi ęszibe ju t 
leírni s nékem el küldeni [ K v ; Kp I I Újfalvi 
Sándor Kispál Lászlóné Mátéh Klárához]. 

genealogiáll8. E szk-ban ; ín această construcţie ; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ levél kb. leszár-
mazást/családfát feltüntető i r a t ; act care indică 
arborele genealogic; Genealogieakt. 1821: A Néhai 
Pataki István subseriptioja a la t t költ Genealo-
gialis Levél, sine authentia [M. köblös SzD; RLt]. 

generál, generális (országos)főparancsnok; co-
mandant suprem (pe ţară) ; (Landes) Oberbefehls-
haber | tábornok; generál; General. 1594: Keo-
uettkezik rend zerentt az eorizeo Darabantokra 
való keőltsegh, a kik . . . Zeoleo heggetth, zena-
fwuetth . . . Eoriztenek Generális vram, Es vrunk 
eo Nagha J t t h letelekor [ K v ; Szám. 6/X. 1]. 
1600: A. replicat hogy ne(m) tartozik wele, mint-
hogy az vtan hogy Generális Zawa megh ha t t a 
hogy teőrweny zere(n)t el igazodgyek keoztek 
teörweny keözbe wamiat s wassat el hordottak* 
[UszT 15/264. — *Ti. a malomnak]. 1604: Basta 
Georgy . . . az Romay Cziazar Erdély Generálissá 
[Sóvárad MT; Berz. 15 XXXIX/3] . 1653: Foga-
rasban szollita engemet a generálisunk, hogy vélle 
bémenjek a várba a gubernátorhoz [ETA I, 125 
NSz]. 1687: hogj sem az he t szaz Tallért, sem 
azért Lovakot ne(m) kŭltél, az General igen 
neheztelte [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez]. 
7690; az gyeneral megh mondot ta neki hogy vala 
hol . . . fel talalya aszt az Ember t mindgyarast 
altal lője [Jobbágyivá MT; Bál. 50] | 21. Au-
gusti jöt t bé ebben az hazában Havasalföldiből 
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által az vajdaval, törökkel, tatárral, az törcsvári 
passuson Tököly vram hostüiter, holot is Hajzler 
generál vagy négy regimenttel . . . és Teleki vram* 
a székelységgel ellene állván . . . az szegény Teleki 
uram elesett [IIAMN 326. — aTeleki ' Mihály 
kancellár]. 1702—1764: Virmon gjenélar . . . ada 
nagj szabadságat az eziist futatasra [Torockó; 
MNy IV, 233]. 1724: az Mlgos Gyeneralis s Gye-
neralisné nagj bocsúletet tettenek nekem [Illyefva 
Hsz; ApLt 2 Apor Péterné Káinoki Borbára 
férjéhez] | az marha dógi iránt . . . azt irja az 
Generális hogy ha mégis szót az emberek nem 
fogadnak, ki a t ta már az ordert az militianak, 
hogy az embereket addig verjek, az mig el unjak 
[i.h. Apor Péter feleségéhez]. 1737: Szent kereszti 
ur Egy Gyeneralisval Csikbol le jővén . . . [Kvh ; 
HSzjP]. 1738: Generális Gilányi János Ur ő 
'Excellentiaja Adjutanttyának Ígértünk Discretiot 
e szerint* [Dés; Jk. — aKöv. a fels.]. 1756: ezen 
Uttrumban specificált földeket, én még akkor 
birtom mikor General Montekukulli it Beszterczén 
volt Quartélyban [F.borgó BN; BK]. 1760/-
1767: a’ kurutziaba ezen Falu Szalántzi Istvánné 
Aszszonyomtol hetven veder Bort kért, mellyet 
egy Német Gyeneralisnak ajándékozatt [Szent-
margita SzD ; Ks 92]. 1782: ama nagy' emlekezetű 
Meltosagos Liber Báro, és Gyeneralis* Branyicskai 
Jósika Joseff Ur . . . Springi Udvarházánál Tes-
tamentumot t e t t [Kv; JHb V/9. — 'Az iratban 
többször Generális alakban is]. 1804: Groff Haller 
Péterné nėm apprehendálhatta egyenesen a' Ge-
nerális Beleznainétol hagyott summákot [Kv; 
Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 1807: A Generá-
lisokat Erdélyből akik voltak meg a pensionatu-
sokis ( !) mind Szebenbe tzitálták még nem tudatik 
miért [Dés; KMN 361]. 1822: Szomszédjai ezen 
helynek . . . a Mlgs Divéki Gyeneralis Ur kaszá-
lója és Tŏrŏkbuzás hellyé [Bodza Hsz; Szentk.] 
1829: mit érdemelt régen az olyan Generális a ' 
ki a ' maga Sergét (!) el árulta? ſ K v ; MészCLev.]. 
- L. még Bethlenön. 3 4 - 5 ; MetTr 411, 4 1 6 - 7 , 
440; Ret tE 66, 8 4 - 5 , 88, 111, 127, 133, 142, 
144, 149-50, 1 5 2 - 3 , 177, 191, 216, 229, 266, 
280, 282, 300, 316, 377. 

Szk: erdélyi ~. 1697: Mütoságos Erdélyi Gye-
nerális nekem jo Uram [Szilágycseh; BK. Kőmí-
ves Gergely Bethlen Gergelyhez] X fõ-komman-
dírozó ~ fő-hadparancsnok. 1707: Erdélyi fő-kom-
mendérozó generálisnak, felséges urunk kimenvén, 
hadta gróf Pekri Lőrincz uramat [TT 1890. 323 
SzZsN] * hadi 1817: Hadi Generálist Néhai 
Viscontit én nem űsmertem [Vályebrád H ; Ks 
79. 10] X kommandîrozó 1722: elsőbben is Di-
aetalis Ország Gyűlése, . . . indicaltassek ad 19num 
. . . February, most Mlgos Commederozo Gene-
rális Ur eö Ext ja betegeskedésére nézve Szeben 
városában [Ks 18/XCIII. gub.]. 1731: ugy halatik 
it hogy a ki az Comenderozo Gyéneralistul Pasnst 
nyerhetne hogy altal menne havasai földire az 
német Reszere ot igen olcson meg vehetnék az 
kölest [Pálos N K ; Ks 83 Géczy László lev.]. 
1737: Komenderrozo Gyeneral Exscselencaja eleibe 
ment Biro Uram [Kvh ; HSzjP]. — L. még Ret tE 

113, 248 X kommendáns 1737: a’ io vigjazo 
Comendans Generálisnak most ebbe(n) az Zene-
bonaba(n) törtenek halala [O.fenes K ; Ks 99 
Mikola László lev.] Xr ország ~a. 1662: trkezék 
Havasalföldébűl Pan Spotár ország-generalisának 
egy szolgája postán Péter Deák uramhoz [Brast-ó; 
Veress, Doc. XI, 9 Cserei Farkas Apafi Mihály-
hoz] Xr székely 1736: az székely generális az 
székelyeket vezette [MetTr 411] X váradi 
1736: Volt egész ország főgenerálisa, volt váiüdi 
generális, az székelyeknek külön volt generálifok ; 
az váradi generális volt az Partiumbelieknek gene-
rálisa [MetTr 411]. 

Ha. 1568: Gyeneralisval [Kvh; HSzjP]. 1605: 
generalisunkot [Barabás, SzO 355]. 1690: General 
[Törzs, fej-i instr.]. 1715/1761: Rabutin General 
[Nsz; Berz. 17a]. 1718: Gyeneralis [Branyicska 
H ; JHb Fülei Csak Ferencz gondv. kezével]. 
1735: Gyenerallis [Kvh; HSzjP]. 1737: Gyeneral 
[Kvh. i.li.1. 1750: General Purpurrat ſ K v ; Szám. 
69/XXV. 7]. 

generáladjutánt főhadsegéd; agliiotant generál; 
Generaladjutant. 1730: General Ajutant(na)k Dis-
cretiob(an) 6. aranyakat Hfl 29 Den. 52 [Kv; 
Szám. 56/XIX. 13]. 

generalátus (országos) főparancsnokság, főpa-
rancsnoki tisztség; comandament generál (pe 
ţară), funcţia de comandant generál; (Lardes)-
Generalkommando. 1722: Kgltek . . . akármelly 
rendbéli morosus Creditorok ellenis ă Szegénységet 
protegállya, és manuteneállya, vagy ha nem ma-
nuteneálhatná a Guberniumlioz recurrállyon vár-
ván à Generalatus assistentiájátis [Kv; Ks 18/ 
XLIII gub.]. 1*44: ment volt Kgld(ne)k szorosa 
Commissioja ezen Guberniale Consiliumtol 
de ugy Látczik a dòlgot nem exliaurialta jól, és 
minket nem tudosit genuine, és a miatt a Gene-
ralátust informálnunk nem lehetett [ApLt.l. — 
A gub. Apor Péterhez]. 1782: azon Nagy emleke-
zetű Meltosagos Generális Battyoknak mobiliai 
rész szerint maga Szebeni Szállásán a Generala-
tus Petséttye alatt, rész szerint pedig, a Jószá-
gokban szerte széjjél osztathatván . . . el vitet te-
nek és fel osztattanak egy mas kőzött [Kv; J H b 
V/8]. 

generáliuldilor fő-hadbíró, tábornok-hsdlíió ; 
magistrat generál; Gcneralauditor. 1750: General 
Auditor eö Nagának Égy fejér kenyeret d. 24 
[Kv; Szám. 16/XXV. 7]. 

generális I. n;n 1. fő-; supreni, generál; Gtne-
ral~, Ober-, Haupt-. Szk: ~ kapitány főkapitány/ 
parancsnok; căpitan/ccmandant supiem ; Haupt-
kapitän/Oberbefehlshaber. 1591: Theleki István 
. . . vallia: Tudcm azt licgi mc^h fizette Baczy 
Peterne, Tobias Bayz (!) leuelere, az Cassaj gentra-
lis Capitan zolgaianak Cassai Jancsnak, maxliMial, 
tizenket zaz eginehani fer intot [Kv; TJk V/K 
76]. 1606: My Petky János urunknak ő felségé-
nek tanácsa és az egész székelységnek generáli* 
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kapitánja és Mikes Benedek, Orbai széknek fő 
királybirája, Ferencz Geréb, és Nemes Bálás 
Fejérvármegyében fő emberek és comissariusok 
[EOE V, 4 2 7 - 8 ] . 1615: Hadgiuk es paranchiolliuk 
is . . . minden ember . . . ki ki maga szemellie-
ben jwtest ieoieon Generális Kapitanunktul Ba-
lassy Ferencz Vraintul halgatvan, hogj valahoua 
kiuantatik minden ok vetetlen oda megh indul-
Iiasso(n) [Törzs. ] ~ kommenddns (országos) fő-
parancsnok ; comandant suprem (pe ţară) ; (Landes) 
Oberbefehlsliaber. 1711: szűkségesnek lenni ítél-
tük, Meltoságos Generális Commendans Uram 
tetzése is lévén; . . . az Arany, Oroszlános Tallér 
és Oláh Zlotok válóra iránt e determinációt tennia 

[Nsz; KvLt 1/201 gub-i rend. - aKöv. a hat.]. 
1719: (A jóvátételt) megigyrte vala a m. generális 
commendans uram ő excellenciája [Cssz; SzO 
VII, 262] * ~ perceptor főszámvevő; contabil-
revizor principal; Oberrechnungsverwalter. 1663: 
mennél hamarébb azon Porta contentatiojara 
rendelt mindenik fele pénzt szedgye fel kitől ki-
től egészszenn.. . , administrallya az generális 
Perceptor kezében, megh irván mellyik micsoda 
féle penz légyen [UszLt IX. 75. 57 fej-i rend]. 
1752: a Juhokat . . . Kovács János Generális 
Perceptor Uram vötte kezihez [Kv; Szám. 69/ 
XXVII . 10] * ~ perceptorság főszámvevőség, 
főszám vevői tisztség; funcţia de contabil-revizor 
principal; Oberrechnungsverwaltungsamt. 1736: 
Kalnoki két féle tisztség utannis jár, mert az 
Generális Perceptorsagra is van inclinatioja, s 
az Secretariussagra is [Nsz; ApLt 4 Petki Dávid 
Apor Péternéhez]. 

â . országos; pe ţară, generál; Landes-, Staats-. 
Szk: ~ dézmdlás országos dézmaszedés; strînge-
rea dijmei pe ţ a ră ; Landeszehntbeheben. 1680 k.: 
Végeztük . . ., hogy az generális Dezmalasnak 
ideiigh ha kik szená vagy Buza hordani ki jarnak 
az Kalongyak kőzőtt sub poena fl 1 ki ereszteni 
ne mereszellyenek [Dés; J k 16b] * ~ expedíció 
országos/általános hadfelkelés ; insurecţie generală; 
Landes/allgemeines Aufgebot. 1615: az Orzagh 
vegezese szerint mi hiúwnk Banffi János, az 
Lippay Generális expeditiokra, minden Jozagrol 
Tizenket Louast kellet volna bocziatani, miuel 
penigh cziak Hatot bocziatot volt, ez okon min-
den Jozagat Confiscaltuk vala [Gyf; Told. 1] 
~ fõstrdzsamester kb. országos főparancsnok; co-
mandant suprem; (Landes) Oberbefehlshaber. 
1704: Parantsoltunk . . . Tekéntetes Nemzetes 
Toroczkaj István Generális Feő Strasa Mester 
Hívünknek, hogy Hadainkat afféle állapotott el 
kőuetni semmiképpen meg ne engedgye [UszL 
IX. 77. 79 gub.] ~ kassza kb. országos (köz)-
pénztár; casierie publică pe ţ a r ă ; (öffentliche) 
Landeskasse. 1750: az Super Auctionalís Summa 
. . . incassaltassék az Generális Cassankba [Nsz; 

ApLt. 3 ,,Ioan Dombi jun ." lev.] * ~ komisz-
sziô országos (fő) bizot tság; comisia supremă pe 
ţ a r ă ; Landes(haupt)komitee. 1703: az Nemes Or-
szág . . . Lépett . . . a leg kŏzelebbik Gyűlesben 
arra, hogy az egeszsz Országra ahoz illendő Instruc-
tioval bocsáttassanak az Három Natiobol Investi-

gatorok, kik mellé a sok gyanúknak el háritására 
adjungaltassanak mind az Mltgs Generális, mind 
az Mltsgs Cameralis Commissio embereiis [UszLt 
IX. 77. 61 gub.] ~ mustra országos lustra 
(katonai számbavétel/szemle) ; mustră generală 
(militară) ; Landesheerschau/inspizierung. 1629: 
rendeltünk keglmesen hwseghteknek Generális 
Mustratt ez mostani Pwnkeősd utan váló Szere-
dara . . . az Barothi réten lenni. Keglmesen ha-
dgiuk annak okaertt . . . , ez leuelunkett lattvan, 
mind fejenkent, Lovasink io Ruhaval, Loval, 
kopiaval, s egieb lovasi io szerzammal; Gialogink 
penigh azonkeppen io ruhackal puskaval, porral, 
es goliobissal kezen leven, Pwnkeősd utan való 
kedde(n) szálljon az Barothi Rettre hogi o t t 
szeredan io reggel az môd szerent eöket general(i-
te)r megh mustrálván eokett màs nap házokhoz 
boczatthassuk [i.h. VIII . 72 fej-i rend.]. 1695: 
Kászon szekben Jmper falvaban . . . Jmreh 
Deák Nobilis, ezen szek(ne)k vice király biraia 
. . . nemes házánál generális mustra alkalmatos-
sagavál . . . tőnek előttünk ilyen még hihatatlan 
Contractust* [BCs. — *Köv. a szerződés szöv.]. 

3. általános; generál; allgemein, generell. Szk: 
~ inszurrekció általános nemesi felkelés/felülés; 
insurrectio generális; insurecţie generală; allge-
meine Adelinsurrektion. 1663: az el kerűlhetetlen 
szűkség . . . òkoztat bénnŭnket Generális Insnr-
rectiora kénszeritem keglteket, parancsolvan igen 
serio minden Nemes, lofŭ , drabant , es puskás 
renden levő hadak . . . ki ki szemelje szérint jo-
szagarolis az meny lovassal tartozik fel ülvén, 
mindgiarást jo hadi apparatussal és élégedendŏ 
eléssél . . . jŏtést joüŏn méllénk Taborunkban 
[UszLt IX. 75. 58 fej.] * ~ komputus kb. álta-
lános . (felül) vizsgálat/számvétel; revizie/suprave-
ghere generală; allgemeine Revision/Aufnahme. 
1691: A státiobéli főcommissarius Minden héten 
Speciális Computust tétesse (n) és mind(en) holnap-
ban G(ene)ral(i)s Computust maga jelen létében 
Peragaltasson az Státiobéli Commissariusokkal és 
kiki hivatallyát mint viseli szorgalmatoson inves-
tigállya, s, ha kiben mi fogjatkozást tapasztal 
kévántato modon orvosollya [Kv; Törzs Instr.] . 
1739: méltóztassék . . . az Generális Computusra 
való comparationkat competens terminusra fi-
galni hogy szüntelen való bajoskodásunk kőzőtt 
azan Computusra kevàntato praeparatoriumakat 
perficiàlhassuk [Szentgyörgy H ; Ks 35 Zevk 
István lev.] ~ plenipotencia általános felha-
talmazás ; împuternicire generală; allgemeine Be-
vollmächtigung. XVIII. sz. v.: legottan ex con-
cluso bé írtunk ( .mint hogy külömben, Generális 
Plenipotentiam nem levén, velem a ' dolgot meg 
kötni magok részekről bátorságosnak lenni nem 
tar tot ta : ) Fejérvárra a ' Kápta lanba 2 kaptalan 
urak után [GyL. N. Solymosi Kontz József nyil.]. 

4. általános, teljes; generál, complet; allge-
mein, generell, völlig. 1806: a ' bőv viz itallal a 
gyomrot meg lotsositván, el hidegiti, és a func-
tioira alkalmatlanná tévén azután a’ tagokra is 
generális gyengeséget Szokott hozni* [Mv; Ks 
94 Vegyes Lev. — *Ti. a jelzett gyógymód]. 



generális 568 

5. ~ gyűlés a . országgyűlés; d ie tă ; Reichstag. 
1578: Az miképen ez generális gyűlésben végez-
tünk volt a juhokat, berbécseket hogy ez országból 
senki ki ne merje vinni, azon állapotba hagyjuk 
mostan is [EOE II I , 139. — A kv-i országgyűlés 
hat.]. 7599; Mivelhogy penigh oly dolgainkis occu-
raltanak, ki kreol kewantatik hogy orzagwnkbely 
hiweinkel tractalliwnk, es wegezzwnk, tanachiwnk-
nak akarattiabol, rendeltwnk ith Feyerwarath ez 
ieowendeo Zenth Lukacliy napiara . . . Generális 
giwlist celebraltatni [Törzs. Báthory Endre ogy-i 
meghívója]. 1614/1616: (A kolozsiak) mondottak 
azt, hogy az Országot meg talalyak, es az mint 
ertettem Anno 1612 Szebeni generális gyűléskor 
mégis talaltak volt az Országot [Kv; RDL I. 100]. 
1628: Országunknak Regi szokássát keóuetue(n) 
. . . keletett . . . kilenczedik napiara, ez keóuet-
kezendeó Szentt Georgy hauanak Feieruary va-
rassunkban Generális gewlest Promulgaltatnúnk 
[UszLt VIII . 69 fej.]. 1634: rendeltünk Országul 
hűseghteknek generális gyűlést Feiervari vara-
sunkban celebrálni [Thor. X / l fej.]. 

b. vármegyei, vidéki v. székely széki közgyűlés ; 
congregatio generális seu marchalis; adunarea 
generală a comitatului, districtului sau scaimului 
secuiesc; Landtag des Kreises, des Landes oder 
des Szekler Stuhls. 7744: N. Bihar v(a)r(me)-
gyéb(en) . . . a Generális Gyűlésen, viritim fel 
kiáltottak minnyájan, hogy Fegyvért fognak s 
fel ülnek [Déva Ė

t Ks 101 Pogány József Kornis 
Antalhoz]. 1805: 1738 Januarius 8ikán Almási 
Donáth An<dras> és István, ezen Nemes Udvar-
hely Szék Generális Gyűlésén Armalisokot pro-
ducalvan, valamint ez előtt a köz terű viseléstől 
exemptusok voltak, akkoris azon Exemptioban 
meg hagyat tak ugy a Mlgos Kir Táblais mind 
olyan nemeseket azon szabadságai élni meg hatá-
rozta [Szu; Borb. I I ] . — L. még Re t tE 196. 

c. egyházkerületi közgyűlés; adunare generală a 
diecezei; Generalversammlung des Kirchendi-
strikts. 1685: nagyob resze(n)t az ő kglmek* voxa 
arra ment hogy az Ügynek eligazítása, haladgyon 
az Generális Gyűlésekre az Papoknak, mert az 
előtt is az Generális igazított illyen igyeket [Fog; 
BLt 9. Hort i I s tván Mikes Pálhoz. — aTi. az 
espereseké]. 

d. (évi) céhközgyűlés ; adunare generală (anuală) 
a breslei; (Jahres) Generalversammlung der Zunft. 
1806: die 4dik Januar i i céhát gyűjtetvén céhmes-
ter uram, még pedig generális gyűlést, amelyben 
is feljelenté céhmester uram hogy az legénységek 
articulust kívánnának, hogy megengedné a nemes 
céh [Dés; DFaz. 33]. 

6. ~ céhgyűlés ' ua . ; idem' 1833: Die 18dik 
Januarii Gyenerális Czéh gyűlésünk lévén Egyenló 
akaratból meg határozta az egész B : N : Czéh, 
hogy ha valamelly idegen Land Meisternek akarna 
állani tartozzék fizetni 25. fl [Kv; KCJk 22a]. 

7. ~ hon fluxus széki közgyűlés; adunarea ge-
nerală a scaunului secuiesc; Generalversammlung 
des Szekler Stuhls. 1712: Nemes Marosszek(ne)k 
akar holot kőzelőb celebralando Generális Con-
flucsussa [Koronka MT; Told. 26]. 

8. ~ ország gyűlése országgyűlés; dietă ; Reichs-
tag. 1650: Feieruarat . . . celebraltatot Generális 
Orzagh Giúlesbe, innét Colosuar megeibeol az 
teob Controuersiaban leueo es be adot, Fiscalis 
ioszagok keozeot, Mező Syluastis be a t tuk az; 
Nemes Orszagh eleiben Controversiaban [Papfva 
K ; J H b K XXIV/2]. 1687: tetczet Kglmetek-
(ne)k . . . ide Fogarasban, Generális Ország Gyű-
lését promulgáltatnunk [Thor. XIV/9 fej-i rend.]. 
7698; el maradván édgy nehany szükséges nag j 
dolgok, azoknak el igazítására rendeltük . . . G(ene)-
ralis országgjülését Segesvárrá [UszLt IX. 76. 63 
gub.] ország ~ gyűlése 'ua. ; idem'. 1607: Az. 
orzagh Generális gieolesenek ideien Rakoczki (I) 
Sigmond Fejedelemsegeben Szekelj az vagy Ma-
rosvasarhelt mikor volnánk [Berz. 15. XXXIX/4] . 
1668: Akarván . . . az Nemes Országh Generális 
gjűlésit hoszszas halogatás nelkűl kgtek(ne)k ki 
szolgáltatnunk, mely(ne)k celebralása(na)k helyét 
Fejérvári Városunkb(an), napjá t penighlen az 
nemsokára kőzelétő 1669. esztendőb(en) Jannua-
rius(na)k 25 napján lenni rendeltük [UszLt VI I I / 
70 fej.]. 

9. a vármegyék, vidékek v. székely székek köz-
igazgatási szervezetében; ín organele administra-
tive ale judeţelor, ţ inuturilor sau scaunelor se-
cuieşti; in der Verwaltungsorganisation der Krėise, 
Länder oder Szekler S tüh le : ~ gírás szék vár-
megyei, vidéki és székely széki közgyűlés; con-
gregatio generális seu marchalis; adunarea gene-
rală a comitatului, districtului sau scaunului se-
cuiesc ; Generalversammlung (Landstag der Kreise, 
des Landes und des Szekler Stuhls). 1733: Tktes 
Nemes V(á)r(me)gjenek lévén 16 July Arpaston 
Generális Girás Szekj hovais alázatos Instantian-
ka t kell be adnunk* . . . , nyomorult Városunk sok 
Terehviselesej iránt [Dés; J k 438b. — *Köv. a 
felsorolás]. 1751: az Generális Gírás Szék i t tën 
curralt az közel hellysegbeli nemesség utcunque 
concurrált vala, de meszeb valók nem te t tek 
tojongást [Abosfva K K ; Ks 83] ~ kongre-
gáció ' u a ; idem'. 1756: akárholott legközelebb 
celebralando G(ene)ralis Congregatio [Msz; VH] 
•X- ~ sedria ek derékszék (kb. vármegyei főtör-
vényszék, a székely székekben, Marosszék kivé-
telével, fellebbviteli bíróság); sedria generális; 
scaün generál de judeca tă ; Komitats/Kreisober-
gerichtsamt in den Szekler Stühlen. 1748: Certi-
ficalam meg . . . Olajos J u d i t h Asszonyt az Expo-
nens ő kglme nevével N(e)m(e)s Maros szek(ne)k 
Mvásárhelyen kŏzölöb Celebralando G(ene)ralis 
Sedriaj ára ad 8vam Diem Törvényre mint Evic-
trixet [Mv; SLt 16. MV 20] * ~ szék ' ua . ; 
idem'. 7692; admoniallya . . . kid az Meltosagos 
Urat . . . Colos var(me)gy(én)ek kőzleb (!) lééndö 
Gyenerális avagy Partialis szekire [Told. 21]. 
1730: az Nemes Doboka vár(me)gyei Gyenerális 
Szek dolgát az mi illeti en ha Isten egessegb(en) 
meg t a r t Sollymossi .Ura(mma)l edgyűt Compa-
riálok egy vagy ket napal az elót az M : Ur(na)k 
kőtelessegem szerint udvarlok [TKl Mohai Móz«a 
Teleki Ádámhoz]. 1735: min t hogy eriminalia 
dolog Gyenerális séket (l) kel neki várni [Tövi* 
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A.F; ApLt 4 Lőrincfi László Apor Péterhez]. 1763: 
két Generális széken mégis nyerte Rosnyai ura-
mat, a betstelensegért [Koronka MT ; Told. 33/27]. 
1796: A Mgs G. Fö Ispány Ur 4ta 7bris Sz Csehen 
Sietve keresztül ment Cikoraa, az Generális Szék 
lészen 19na 7bri: [Szilágycseh; IB. Fogarasi Ist-
ván lev. — aSzamoscikó Sz]. 1820: éppen mikor 
-a Cancellista Urak Eskettenek itten Rákasan Kŏ-
vendre Generális Székre űgyekezve Pálffi Jánossal 
edgyűtt Tötŏri felé azért mentünk, hogy mint 
Generális Szék Assessora jŏjjen velünk [Aranyos-
rákos TA; JHb 18 Pálffi Mozes székbíro vall.]. 
- L. még RettE 116, 133, 141, 309 ~ szé-
kezés. a derékszék törvénykezési ülésszaka; peri-
oada de judecată a scaunului generál de judecată; 
Sitzungsperiode des Komitats/Kreisobergerichts-
amţs. 1807: a közölebb tar tatot t Generális Szé-
kezés alatt . . . meg pereltetvén [Balázstelke K K ; 
DLev. 4. XXXVIII] * ~ tőrvény(es) szék ek 
derékszék; scaun generál de judecată; Komitats/ 
Kreisobergerichtsamt (in den Szekler Stühlen). 
1669/1726: (A) Causak appellatioba(n) bocsáttas-
sanak a nemes vármegye Gyenerális törvényes 
székire [Dés; Jk3]. 7693: Fejer varmegyében 
Nagy Enyeden a Nemes varmegye Generális Tör-
venyes széki Celebraltatasakor . . . contrahaltanak 
Uolt [Ks 67. 46. 24b. - A teljesebb szöv. celeb-
rdltatdsţ al.]. 1801: Minek utánna . . . sinor mér-
tékűi fel-vettük volna, mindenek felett Ns Kolos-
varmegye Generális törvényes-szekének . . . a 
M.íf. Sotnbori Terrenumnak, fel oszthatásárol ho-
zott. í t é l e t é t . . . , ez következendő s meg másol-
hatatlan/ édgyezésre léptünk Communi Consensu 
[M.nagyzsombor K ; Somb. I]. — L. még RettE 
101—2. 131—2 Xr ~ vármegye gyűlése vármegyei 
közgyűlés; adunarea generală a comitatului; 
J&omitatsIKreishauptversammlung. 1716: gyenge 
Gyeneralis varmegye Gyűlése leszen [Szőkefva 
K K ; Ks 96 Bíró Márton lev.]. * törvényes ~ 
szék derékszék. 1701: Tekintetbe vétetvén . . . 
Groff Al-Torjai Apor István Vr ö Nga Arucularis 
< l) maga mencsége, hogj az eŏ Felsége és az 
Nemes Haza Szolgálattyában valo ŏ Nga Soli-
-cituskodása miatt mostan az Nemes Vármegje 
törvényes General(is) székin nem compareálhatot 
[Dob.; WassLt]. 1755: akar holot és kŏzŏlŏbb 
Celèbralando Törvényes G(ene)ralis (: vulgo de-
rék :) Szék [Mv; Berz. 2. 24/18] 

10. a ref. egyházszervezetben; în organizaţia 
iMsëricească reformată; in der reformierten Kir-
chenorganisation: ~ szinódus egyházmegyei köz-
gyűlés ; adunare generală a diecezei; Generalver-
.sammlung der Superintendantur. 1651: Találá 
meg a’ szent generális synodust . . . Bontz-nyiresa 

nevű falu képébe(n) Phülŏp nevű oláh Esperest, 
kérvén a szent Generálist, hogy . . . engedné a 
parochialis ház hellyet nekieb [SzJk 177. — 
aSzD. - bA teljesebb szöv. alább II . 2. al.]. 1837: 
A Generális Synodus leszsz Szüágyságban [Vaja 
MT ; HbEk.] 

11. ~ (szent) vizitáció egyházmegyei/esperesi vi-
zitáció/látogatás ; vizit ă (de control) diecezan/ 
protopopal; superintendantale/inspektorale Visita-

tion. 1694: A dohányzás felöli a’ melly delibera-
tumot tŏ t t a’ g(ene)ralis Visitatio a széki társa-
ságb(an) hogy valaki azzal contumacit(er) él, 
deponaltassék [SzJk 284]. 1730: Tetzett a Sup-
r(emum) Consistori(umna)k azon Kolosvári Re-
formata Ecclesiában és Collegiumban téendő Ge-
nerális Visitatiorol valo Determinatiot ob angus-
tiam Temporis a mostani alkalmatosságról diffe-
rálni és düátálni [Kv; KvRLt X, A, 39a]. 1775: 
az akkori Megye birot tertio se provocalvan a ' 
Dálnoki Generális Szent Visitaciora [Lécfva Hsz; 
HSzjP. Franciscus Keresztes (49) ns. vall]. 1866: 
hol a gen. visitatio keresztül megy ülŏ elfogadás 
intéztessék [M.gyerőmonostor K ; RHAk 16]. 

12. ~ vikárius rk püspöki helynök/vikárius; 
vicar episcopal; Generalvikar. 1776: ã M. Prae-
post, és Generális Vicarius urtol értettem, hogy 
azért dispensalt ă Kis Aszszonnyala, hogy Szegény 
ă Kis Aszszony [Egrestő K K ; GyL. Joan. Tompos 
de Csik Sz. György (66) vall. — aTi. gr. Kornis 
Annával]. 

13. ~ amnesztia közkegyelem; amnestie gene-
rală; Amnestie, allgemeine Begnädigung. 1705: 
Kgls Vrunk eo Felsége . . . Eleinek dítsiretes jo 
példájára az miképpen Birodalmának kezdetit 
k(e)g(ye)lmességen akarta fundálni, ugy mostis . . . 
Gratiat és minden eddigh valo tselekedetektöl 
generális. Amnestiat offeral [Nsz; KvLt 1/192 
gub-i rend.]. 

14. ~ rész kb. nagyobb részjószág; domeniu 
parţial mai maré; größeres Teilgut. 1781/1785: 
Herepén . . . nints több négy generális résznél, 
ugy mint az első az Elekesi rész, második a Pacza-
lai, harmadik a Pekri, negyedik a Kövér [M.here-
pe AF ; DobLev. III/596. 20]. 

O Szk: ~ nyil ' ?' 1793/1794: a ' . . . Conscrip-
tioban ki te t t Commune Terrenumokot . . . három 
egyenlő G(ene)ralis Nyüakra az három részen 
allo Compossessoroknak Jussai szerent ki tsinál-
ván, azon Nyilakot, a' Keresztesi, és Bágyoni 
részen valo Compossessoroknak elejekbe adá a ' 
végre, hogy azokat maguk kőzött bővebben is 
meg visgálván ha valami megigazittásra valo 
Reflexiojok lenne, azt terjesztenék a Comissio 
eleiben; Kik is minek utanna a ' Nyilakat meg 
visgálták volna, azt a ' Commisio eleiben viszsza 
adták oly Declaratioval, hogy ezen G(ene) ralis 
Nyilaknak ki csinálásával tellyesen meg volnának 
elégedve | Az három Generális Nyilak . . . a Coin-
missio altal ki tsináltottan(a)k [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739. 16b] ~ repartíció '?' 1814: 
Gentsit kértem, hogy copiázza a ' Generális repar-
titiot [Déva; Ks 117. Vegyes ir. Rápolti Sz. Mi-
hály ügyvéd lev.]. 

II. fn 1. kb. főgazda; curator generál; Ober-
wirt. 1621: Krájnik László a generális ott a gond-
viselésben, és egy Tamás deák a székelységből 
viczéje [ETA I, 125 NSz]. 

2. ref, un egyházmegyei közgyűlés; adunare 
generală a diecezei; superintendantale General-
versammlung. 1651: Találá meg a ' szent generá-
lis synodust . . . Bontz-nyires* nevű falu képébe (n) 
Phülõp nevű oláh Esperest, kérvén a ' szent Gene-
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ralist, hogy . . . engedné a parochialis ház hellyet 
nekie; es Meg tekintvén a' szent Generális eökeõt, 
meg engedé nekiek [SzJk 177. — *SzD]. 1685: 
nagyob resze(n)t az ő kglmek voxa arra ment 
hogy az Ügynek eligazítása, haladgyon az Gene-
rális Gyűlésekre az Papoknak, mert az előtt is 
az Generális igazított illyen igyeket [Fog.; BLt 
Horti István Mikes Pálhoz]. 1711: Vegesztetett 
azért hogj a modo deinceps senki Esperestye 
hirenelkŭl semminemű causajab(an) sohuva im-
mediate ne fojamodgjek, hanem Tiszt. Pűspŏk 
Urunkhoz es a Sz: Generálishoz [SVJk 1728— 
52]. 1743: Tiszteletes Uram haza erkezven a gene-
rálisból Vacsoran polgári Uraimek is Biro Uram-
nit jelen vóltanak kenyeret s enivalót d. 120 
[HSzjP]. 

generálisné, generálná 1. (országos) főparancs-
nokné; soţia comandantului generál (pe ţară) ; 
Frau des (Landes) Oberbefehlshabers | tábornok-
né ; soţia generalului, generăleasŭ; Frau des Gene-
rals, Generalin. 1687: az mely 18 lovat másodszor 
Szigetre hoztak vala, penzen el ne(m) attam 8 
benne, hanem kit az Generalne hintocskajaert, 
kiţ tŏrŏk aszanyokert, gyermekert [ApLt 6 Kái-
noki Sámuel feleségéhez Nagybányáról]. 1724: az 
Mlgos Gyenerális s Gyeneralisné nagj bocsúletet 
tettenek nekem [Illyefva Hsz; i.h. 2 Apor Péterné 
Káinoki Borbára férjéhez]. 1730: A G(ene)ralisné 
hintója kenni hájért Den. 18 [Kv; Szám. 56/ 
XIX. 12]. 1796: Gyenerálisné Aszonyom eŏ Nagy-
sága Tamás nevű udvari emberének Curájáért a' 
Fercsernek adta(m) 12 ft . [Déva; Ks 95]. 1806: 
a Generalisnéhoz mentünk vatsorára [Kv ; KMN 
183]. - L. még RettE 282. 

2. udvarias hivatkozásban; ca termen de cur-
toazie; in höflicher Bezugnahme: ~ asszonyom 
főparancsnokné asszonyom; doamnă a comandan-
tului suprem ; Frau Oberbefehlshaber | tábornokné 
asszonyom; doamnă generăleasă; Frau Generalin. 
1695: Szebenbe(n) bé mente(m), az Ngod számára 
vásárlandó Lovak dolga véget, . . . Találtam . . . 
az Generálisné Aszsz(ony)om ō Nga Istállóiba(n) 
edgy fekéte, edgy sárga pej, edgy derés, edgj 
Tarka, edgj szürke szépét, és edgj világos szürkét 
[Gyf; KaLt Recsey István kezével]. 1697: Voltam 
. . . ebéd után generálné as(s)zo(nyom)nál* [AIN 
150. — *Rabutin erdélyi osztrák főhadparancs-
nok felesége]. 1708: Generálisné aszszonyommal 
ő nagyságával eleget disputáltunk az religio dol-
gából [TT 1889. 494 SzZsN]. 

generálisság 1. kb. (országos) főkapitányság/ 
főkapitányi tisztség; căpitănie supremă (pe ţară) ; 
(Landes) Polizeipräsidium/Amt des (Landes) Po-
lizeipräsidenten. 1609: Kornis Boldisar uramat, 
Tanachunkat, eleőbbi Tiztibe(n) s Generalissagha-
ban az mi io akaratunkigh megh hadtuk [Ks 
NN. 5 fej.]. 1678—1683: ifiu Rakoci Feiedelem 
edes Atiamot megh kovetven, sok maga ajanla-
sarol, remenkedve keri hogi az Nemes varmegiek 
Gieneralissagat fel vegie [Ks Kornis Gáspár ke-
zével]. 1750: ezen Magyarokereki . . . Portiot . . . 

Teleki Mihály Vr(am) eő Nga Erdélyi Generalis-
ságában apprehendalta volt . . . Mikola László 
Ur(ain) eő Ngatól [Magyarókerék K ; JHbK 
XXXIII /3 Andreas Szénasi de Pánczél Cseh* 
(73) jurassor Dobocensis vall. — *SzD], 

2. tábornokság/tábornoki tisztség; funcţia/ran-
gul de generál; Generalschaft/Amt des Generals. 
1753: Idösbb Csáki László a ki Magjar országrol 
be jött vala a Tordai Gyűlésre Generálisságában 
az váltotta ki valamellyik Kéménytől a Szurdoki 
Joszágot [JHb XXX/9 Andreas Szénasi de Pán-
czél Cseh jur. ass. Dobocensis (73) vall.]. 

Szk: ~ra megy (dolga) felviszi a tábornokságig. 
1759: Második fia* Ádám, . . . most generálisságra 
ment [RettE 9 2 - 3 . — *Ti. Bethlen Ádámnak]. 
1772: Ez*, noha hadi ember volt, de mégsem 
hagyta el vallását sőt generálisságra ment dolga 
[i.h. 2 5 6 - 6 . - *Ti. Bethlen Ádám]. 1779: A 
Teleki Imre Úr részére való inquisitoriában a volt, 
hogy egy Knöbel (: foghagyma:) nevű Traut-
mansdorf regimentbéli obrister, aki nem tudom 
melyik provinciában lutheránus papnak fia, aki 
generalisságra is ment volt [i.h. 403] ~ fa pro-
movedltátik tábornoknak előléptettetik. 1766: Jó-
sika József úr is megholt . . . Generálisságra pro-
moveáltatott ezen mostan is tartó prussussal való 
háborúság alkalmatosságával [i.h. 116]. — L. még 
i.h. 202 kommendirozó ~ főhadparancsnoki 
tisztség. 1774: gr. Hadik András, aki ugyan alá-
való prosapiaból való, de maga virtusai által 
sokra, nevezetesen generálisságra és ezelőtt erdélyi 
gubernii praesességre jöt t volt bé . . . ugyancsak 
őfelségétől Magyarországban a magyarósi és futaki 
dominiumokkal megajándékoztatott, jő be mind 
guberniuin praesessegre, mind a commendirozó 
generálisságra [i.h. 323]. 1777: Gyulai Sámuel 
. . . most commendirozo generálisságra rezolvál-
tatot t őfelségétől [i.h. 374]. 

3. főparancsnoksági kerület; districtul coman-
damentului generál; Kreis der Oberkommandan-
tur. 1687: A generálisságokat ezeknek most ugy 
osztották onnét felyül; Kolozsvártol fogva Besz-
tercéig es onnat Maros Vásárhelyig mind a Taff 
regimentye is legyen a Picolomini commandoja 
alatt . . . asztán Fejérvártol fogva mind le Vas-
kapuig Vetterani commandoja alatt [Nsz; Da-
nielO 7 3 - 4 ] . 

generálkommnndó főparancsnokság; comanda-
mentul generál; Oberkommando/kommandantur, 
1784: most a katanasággalis annyi bajam vagyon, 
mert szinte két hétig hurtzoltanak ála s íel, 
de még nem tudom hogy a Generál Commendo 
mire viszi dolgamot [Bencenc H ; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 

generálmajor kb. vezér/vezérlő tábornok; ge-
nerál comandant; kommandierender General. 1759: 
Csáki Kata . . . volt elsőbben kászoni Bornemisza 
Jánosné, ki is generalmajor volt [RettE 92—3]. 

A címszóbeli rang aligha azonosítható az újabb német katonai 
nyelv 'vezċrórnagy' (NMSz) jel-ű rendfokozatával. 
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generálmaraall főparancsnok/vezér; comandant 
supretn, generalisim; Oberbefehlshaber. Genera-
lissimus. 1704: Karácson előtt urunk gróf gene-
rál-marschal Forgács Simon ura t ő nagyságát 
beindítja feles hadakkal | Gróf generál-marschal 
urain Forgács Simon uram ő nagysága is német 
és magyar hadakkal beérkezik Kolozsvárra fele-
ségestől egész pagásiával [TT 1890. 318 SzZsN]. 

generálpardon közkegyelem ; amnistie generală ; 
Gensralpardon. 1806: parantsoltátik . . . h(ogy) 
. . . a 9286dik Nrus ala t t való General-Pardont 
három egymás után következő Vasárnapokon a' 
Prédikálló székből fel-olvassuk [M.bikal K ; RAk 
37]. 1809: még több izbenn is szökött volt-el, es 
r agy Generál pardon jö t t vissza, vagy el-fogatta-
to t t [DLt 489 nyomt, kl] | az ezen Hónap ' 15én 
költ Üdvari D^cretmn által ide küldetett General 
Pardon oly parantsolattal adatik ide zárva által 
Kegyelmeteknek (így!), hogy aztot . . . ki hirdet-
tetni . . . elne mulassák [UszLt ComGub. 1737. 
— 'Október]. 

generçzitá* na^y/nemeslelkűség; generozitate; 
Geaerosität, Großiniitigkeit, Edelmut. 1746: A' 
Sz. ſványi Ekklé-îia' nem igen régen fundál ta tot t 
Tktetes Donát János Ur(am) önként maga Gene-
rosítasábol, . . . magára válalá a ' Curatorságot, 
hogy tellyes tehetsége szerint gondot visel ezen 
Ittfáns Ekkle(si)a dolgaira [SVJk. — aTi. a sep-
sisztiványi (H*z) ref. egyházközség]. 1758: (Bar-
csai Jánosnak) scribája voltam, de meguntam 
•ott, mert rettenetes hígeszű, sok gyermeki dolgú, 
leris ember volt szegény. Különben generositas 
is elég volt benne [Re t tE 65]. 1778: Ez az Csáki 
Is tván apja volt Csáki Zsigmondnak, kinek jó 
híre-neve, generositása még imitt-amott emieget-
tet ik [i.h. 387]. - L. még i.h. 221. 

fBneroziu*abb;i!i nagy/neineslelkűbben ; mai ge-
neros; generöser, groö/edelmütiger. 1761: Bőlts 
Consiliumatis vévén Groff Toldalagi László U-
r(amna)k igen jo lészen az Ur Mediatorsága által, 
ha mentől Generosiusobban de expensis accordal 
.Sogor Domokos Peter Úrral, aztis Supleáljuk 
ičege SzD; WassLt Wass Miklós lev.]. 

generózu* nagy/nemeslelkű; geueros; generös. 
grott/edelinütigſ 1775: br. Kemény Miklós úr is 
megholt . . . Derék, értelmes és generosus úriem-
ber vala, de pro mottót nem érhete [Ret tE 349]. 
1779: Bethlen Lajos . . . szörnyű fösvény ember 
volt . . . pedig csak az édesanyjáról hatvanezer 
focitttot osztott fel az testvéröccsével . . . , melyből, 
míg élt, egy pénzt ssm költöt t el . . . El tud ja 
költeni Bethlen Gergely úr ( :ki t most Magyar 
Gergelynek neveztek, mer t egyik az hogy gene-
rosus úr. m i s az, hogy feles gyermekei vágynák:) 
[i.h. 4 0 0 - 1 ] . - L. még i.h. 378. 

géniusz őr/védőszellem, vezérlő szellem; spirit 
protector; Schutzgeist. 1800: a ' Borbol még kos-
tolot-U előre küldeni mél toz ta to t ! Meg is kostol-

tuk kedves Feleségemmel együt t , . . . azon ked-
ves I t a l t ; és ollyann(a)k talált(am), hogy ha az 
én Szegény Geniusom jelen- lett-volna ann(a)k 
ki-választasan, ennél Gustusommal egyezőbbet az 
sem találhatott volna [Mv; IB. Borosnyai Luk át s 
Simeon ref. pap lev.]. 

? genyeteg, genyetek kb. alávaló, gyalázatos; 
mîrşav, infam, josnic; schuftig(er), nichtswürdi-
g(er), niederträclitig(er) (Mensch). 1568: Edes so-
phiazzon elegeth Jarnak effele Genyetek (!) effele 
Nyomorwlt azzony vtan, de azért semmit ne(m) 
kaphatnak. Eleget zol vgmond. Bezzek kaar vgy 
m i n d hogv effele Jo parnatli Jllyen roz dizno 
zaggiattia [Kv; T J k I I I / l . 145]. 

A szerk. a címszót — a TlîSz genyett címszavának útmuta-
tása alapján — e szó -k kicsinyítő képzővel v. -g nyomatékosító 
lemmel megtoldott, mn-i jcll-ŭ szárm-ának véli. 

genny puroi; Eiter. 1846: Gábor uram nemcsak 
hogy nyúlt a szopornyiczás lóhoz, hanem ujjával 
vágta ki annak orrából a’ genyt [WLt 20/160 
Wesselényi Miklós leveleskönyve]. 

gennyedtség gennyesedés, genny ; supuraţie pu-
rulentă ; Eiterung. 1696: az Feleségem . . . az 
Pleuritisben igen nehezen meg betegedék . . . ma 
tiszta véres genyetségetis pőkőt [Gernyeszeg MT; 
MT; BK. Kemény János Bethlen Gergelyhez és 
Elekhez]. XVIII. sz. eleje: Amelly lo vagy Kancza 
fel borzadva vagyon, bágyatul viseli maghat, 
vony kégyo f ű gyökeret, ă mellye liegyesibe annak 
minden részeibul egybe vonnya a rú t genetséghet, 
és mind ă Szugyin folyik ki [ J H b 17/10 lótar-
tási ut.]. 1805: a ' Gdnyetség az Orrán ki nem 
foly, hanem magát a Lo fejére, Vaszarájára, és 
hátulsó Lábaira veszi [DLt nyomt . kl]. 

gennyedtségo* elgennyesedett, gennyes; puru-
ios; vereitert, eitrig. 1797: Györgyi mind (!) mon-
dot ta az egyik Lo nem ivut s rosz kedve van (így l) 
s hamarjába amit tsak t u d t u n k véghez vi tűk a 
kováts u tán Magam el Nyargal tam előre de mikor 
be esteledet meg döglött tegnap a Lépe genyetseges 
és egy resze el volt rothadva [Banyica K ; IB. 
Gombos István lev.]. 

? gennylŭszëg kb. tá lyog; abcessus ; abces ; 
Abszeß, Eiterbeule. 1859: Betegség neve: geny-
tüszeg [Kv; RHAk 138]. 

genny vér orv genny vérűség ; septicaemia; sep-
ticemie; Septikämie. 1868: Betegség neme: Geny-
vér [Kv; RHAk 249]. 

gennyvér-nyirkedénylob orv kb . szeptikus nyi-
rokér-gyulladás; lymphangitis septico-pyaemica; 
limfangitä septicopiemică; sepsische Lymphge-
fäßentzündung. 1869: Betegség neme Genyvér-
-nyirkedény lob [Kv ; RHAk 262]. 

geográfia földrajz; geografie; Geographie, Erd-
kunde. 1714: Mappak Geographiahoz valo No 6 
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}Nsz/Fog.; AH. 57]. 7804: Geográfiát nem tanul-
tam mert az időt el vesztegettem [Dés; Ks 87 
KMN 12]. 7807: Letzkét tanultam Olasz ország 
Geográfiájából, de nem igen fájin volt [Dés; i.h. 
226]. 

geográfiai földrajzi; geografic ; geographisch. 
Szk: ~ játszó mappa '?' 1714: Egj Kőtésetske 
Geographiai jadzo mappat magab(a) foglalván 
(így!) [Nsz/Fog.; AH 11] * ~ mappa térkép ; 
ha r tă ; Landkarte. 1714: Mappak Geographiahoz 
való No 6. Geographiai regi Mappak No 4 [uo. : 
AH 57]. 

geometra földmérő, kŏzn lábász; geometru; 
Geometer. 1801: Minthogy Geometra ö kegyelme-
-is . . . az M. N. Sombori Com(m)une Terrenumok-
(na)k fel mérését és felosztását magára válolá, és 
kötelezi is arra magát . . . hogy az M. N. Sombori 
Com(m)une Terrénumokat minden hiba nélkül fel 
méri, ki-tabláza [M.zsombor K ; Somb. II]. 
1811: ezen . . . Helységben egész határ Osztály 
Celebráltatván . . . a Felső Határon lévő Fordulo 
a Geometra Ur által őt principális Lineakra fel is 
osztatván, minékünk is . . . négy Antiqua után 
jutot t hat Szántó Táblánk [M.kŏblös SzD ; RLt]. 
1817 k.: Tegnap a' Geometra i t t járt a' Tisztség 
rendeléséből hogy a' Küküllö vize kártételei ellen 
bé adott Instantiára, meg nézve a hellyet, tégye 
meg a' reflexiót [Héderfája KK ; IB. Ütő Bálint 
t t vall.]. 1823: Kéntelen lészen a' Nemes Szék 
Geometráját . . . a’ Hely Szinéreis Mvásárhelyről 
ki hozni [Erdősztgyörgy MT; TSb 35]. 1831: 
Köetsi (!) János geometra [Torda; TLt Praes. 
ir. ad nro 340/831]. 

geometriai mér tani ; geometric ; geometrisch. 
1818: a nevezett Mechanicus az általa feltalált 
Machinának Modeeljét, vagy tökéletes leírását és 
rajzolását annak Geometriai Scálájával edgyűtt 
adgya bé [Kv; DLt 456 sz.]. 

georgiánus georgiai, grúz ; gruzin ; grusinisch. 
1653: Ott azért Galatában Konstanczinápoly mel-
lett a tengerszakadék vagyon, közöttök egy olosz 
város volt, kik mostan is ott laknak nagy békesség-
ben, de azért elegy vannak törökkel . . . Annak 
felette egyéb nemzet is, úgymint: görög, örmény, 
sidó és a georgiánusok — kiki az ő rendjét tar t ja . 
Bizonyára hogy jobban vagyon a török biroda-
lomban dolga a keresztyénnek hogynem itt [ETA 
I, 1 1 8 - 9 NSz]. 

A georgiai a magát kartvelinek nevező kaukázusi nép régebbi, 
a grúz ugyané népnek újabban közkeletűbb neve. 

gép maşină; Maschine. 1842: (A fűrészkerék 
meggörbült gerendelye) rángattya a gépejt, s 
a’ gépet rongallya [Kv; KmULev. László János 
mérnök kezével]. 1848: Egy nagy szecska vágó 
gép [Bilak BN ; LLt]. 1853: Egy uj szecska vágó 
gépp [Nagynyulas K ; TGsz]. 

gépely 1. felvonó gépezet; maşină/dispozitiv d e 
ridicat; Aufziehmaschine/vorrichtung. 7639: egy 
veres Deres hereit lovat . . . loptanak volna el . . . 
Thordarol . . . mas egj loval eggjütt, kik az e& 
Naga Gepeliben való lovak voltak [Mv; MvLt 
291. 205b]. 1664: az Nagy Akna kepelyet fel vet-
tetven, (: mivel meg rokkant volt:) annak igazita-
saert fizetet eo keglme . . . egy veder bort [Kolozs ; 
BLt]. 1674: Die eodemB adám a gépelybe az régi 
szürke lovamat, melyet die 15 Mártii Anno 1665 
vettem vala Székhalmi uramtól pro fl. 36/80„ 
szolgált 9 esztendeig és három hónapig [Fog. ; 
Rétyi Péter naplója. — *20 Junii. — Átírásban!]. 
7692: Kis oroszfalvi al(ia)s Soaknai® liataron egy 
ô veszni tert, sillyedni kezdet tőgy fa talpokra„ 
agosokra epitet Soakna, Gepelye alol tőkebe be 
eresztve, vas csapon fordul, vas karikaval őszve 
szorítva felső felin fa csapja. Ezen Gepelyben va-
gyon tölgy fabol csinált altal jaro ostor, ahoz egy 
istrangal foglalt hamfa, jo fel ham javai, istráng ja-
vai edgyűt [Görgénysztimre MT; J H b Inv. — 
•Görgénysóakna MT]. 

Iln. 1675: Tudom hogj azt az Veres P a t a k j 
Stompot ada Uayda János az Ur(am)nak . . . az. 
Gepely Rettel edgiŭtt [Abrudbánya; Törzs] . 

Ę címszónak és alábbi -s képzős szárm-ának jel-re nézve 1 
PPB: Gépely: Macliina tractoria ; eine Zieh- oder Heb-Maschine 
Gipelyes ló: Equus machinarius. ein Pferd das solche Maschine 
treibt oder ziehet. — A hn-i adalék — a gipelyes l.a. alá 
iktatott 1782-i adalék útmutatása alapján — a gépelyhez, ill. a 
bányanknához tartozó vontató, teherhordó lovak legeltetésére 
fenntartott rétre vonatkozhatik. 

2. ' ?' 1846: ezen folyó 846ik évben két versen 
nagy viz áradás lévén a Bácsi völgyön mely mia t t 
egyszer a kardosi gát szakadt el, Mászodszori ára-
das a fűrész Malom gépelye alatti falakot döntötte 
őszsze, és Zsilipek alatti töltéseket Zuszta szét 
[Bács K ; KmLev. 2 Kósa Dénes bácsi ke-
zével]. 

L,. még gépelyráma al. 

gépelyes 1. ~ ló a. gépelyvonó/vontató ló; ca-
lul care acţionează maşina/dispozitivul de r idicat ; 
Pferd bei der Aufziehmaschine. 1625: Sofalvj 
Tamás Deak . . . Fejerwarrol . . . Hat kepelies Lo-
wat hozván vrunk eő felge szamara, mellieket nagj 
Banjara visznek [Kv; Szám. 16/XXXIV. 118]. 
1782: midőn ã Dési határban Kád Bükkin lévő 
holt Aknák magok épségekben vóltanak . . . akkor 
fogatott fel azon darab hely a' Képelyes Lovak 
számára s azóta mind Déésaknához biratik [Dés-
akna; EHA]. 1831: a Képellyes Lovak mellett 
másak voltak [Dés; DLt 332. 4]. — b. ércliordá 
bányaló; cal la mină care transportă minereu; 
Grubenpferd gebraucht zur Erzbeförderung. 1780 
u.: azon terhŭnkötis az Uraknak elejekben ? ter-
jesztyŭk, hogy mindenütt a ' képellyes lovakért 
adó nem adatik tsak i t t minállunk holott az igaz; 
képellyes vagy clitellaris lovainkat mentnek kéyán-
nok s kérnők, mellyekkel nagyobb részén eszten-
dőbe midőn tsak az ég minémŭsége meg engedi 
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értzet, szenet és vaskövet hordunk [Torockó TA; 
TLev. 14/2]. 

SzD" e címszó értelmezéseként ezt írja: malom-hajtó ló. 

Hn. 1693: az Gebeljes lovak tilalmasában (e) 
[Kolozs; EHA]. 

2. ~ kocsis gépelyvonó lovakat hajtó kocsis; 
argat care mînă calul de la maşină/dispozitivul 
de ridicat; Kutscher, der die Pferde bei der Auf-
ziehmaschine treibt. 1831: ott hált három Képellyes 
Kotsisokis, kik közül az egyik a Csonka kezű | Meg 
lehet hogy te akkor nem voltál ott, de a több ké-
pellyes kotsisak ott voltak | Constitualtatik Albert 
Marton az Eszenyei János tavallyi Kepellyes 
Kotsissa . . . meg hűteltetese után ki kérdeztetvén 
és confrontáltatván, szemébe mondgya Dregán 
Vonutznakezeket® [Dés; DLt 332. 3 - 4 - aKöv. 
a nyil.]. 

3. kb. gépelyvonó lovakat hajtó személy; per-
soană care mînă calul de la maşina/dispozitiv de 
ridicat; Person, der die Pferde bei der Aufzieh-
maschine treibt. 1677: Az Gépelyes Lova [Gör-
gény MT; UtI. — Az adalék az 1. jel. alá is 
tartozhatik]. 

Szn. 1585: Geplyes János [Kv; Szám. 3/XXII. 
1]. 1590: Kepellyes János [Kv; i.h. 4/XXI. 75 
Kis István sp kezével]. 1591: Kepeijes János [Kv; 
TJk V/l. 152]. 1598: Kepelies János Fogta 6. 
loat az algiú eleiben az taborigh vittek [Kv ; Szám. 
8/V. 167]. 

gépelyeskedik gépelyes lovak mellett kocsisko-
dik; a mînă caii care acţionează maşina/-
dispozitivul de ridicat: bei den Pferden von 
der Aufziehmaschine als Kutscher dienen. 1740 
k.: Széék Varossában nevekedtünk fel, és egesz 
Iftjusagunkban az Thordai, Colosi Széki Aknákon 
Kepelyeskedtünk [TKl]. 

gépelyráma kb. a fűrészmalom gépi vágószer-
kezetének kerete; rama părţii mecanice tăietoare 
a joagărului; Rahmen der Schneidemaschine in 
der Sägemühle. 1842: A’ mult évbe a’ fűrész malom 
viz felöli fala le omolván, a fűrész kerék gerendelyet 
oda nyomta — e miatt ez gôrbeséget is kapván 
ma már alig sema használható — mivel rángattya 
a’ gépejt, s nem tsak az azt hajtó erőt csökkenti, 
hanem még magát a' gépejrámát is helyéből ki 
mozdittya 's a' gépet rongállya [Kv; KmULev. 2 
László János mérnök kezével. — aE szó utólag 
betoldva]. 

géra ? sós talajú/sóvirágos terület; teren sărat; 
salziges Gelände. Hn. 1631/1664: Az Geraba(n) 
[Sásvária; EHA. — a Eltűnt település Mv és 
Koronka között]. 1764: A Géra nevű széna fú tetőn 
(sz).Géra (sz) [Szamosfva K ; EHA]. 1775: a’ Gérá-
b(an) (k) [Muzsna U ; EHA]. 1857: nagy u(nd) 
kisgera (k) [Szamosfva K ; EHA]. 

gérás ? sós talajú, só virágos; cu teren sarat; 
von/mit salzigem Boden. 1808: Ezen fold . . . 
kőzep szerű egy része gérás [Kv; Aggm. B. 43]. 

? gercina női bundafaj ta; un fel de blană 
pentru femei; Art Frauenpelz. 1736 u.: Gercináta 

is viseltenek a régi magyar asszonyok, még az alá-
való renden valók is; idvezült nagyanyámnak 
Apor Ilonának is volt olyan gercinája [MetTrCs 
466. - 'Apornál: gelezna (L. pl. MetTr 341)]. 

Feltűnő, hogy Cserei Mihály éppen Apor MetTr-jához Irt 
jegyzeteiben használja ezt a szót, de a szerk. kezén megfordult 
egykorú iratokban több adalékot erre nem talált, és a NySz meg 
az OklSz szerkesztői sem találkoztak vele. Vajon nem merő elírás 
Cserei kezén vagy nem olvasati, esetleg sajtóhiba a kiadvány-
ban gerezna "gelezna h. ? (Ezt 1. gerezna 3. al.) 

gercsáva 1. gircsáva 

geréb 1. falusbíró ; primar sătesc/comunal; Dorf-
schulze. 1559: Ezt akarok the ke tudasara ad-
nonk, hog kultonk kegelmed hazahoz Mostan Balas 
Gerébtől Eg kush ladath kyben Mynden priui-
legiomonk Benne vagon es okleuelonk [BesztLt 
58 Nic. et Fr. Boszasy Suchy Lenarthoz Beszt-re], 
1560/1665: az Bethlenfalvi vitézlő János Geréb és 
Zsófi asszony, az vitézlő Hestfalvi* Gergely felesége 
az ö fiával Pállal . . . tűnek ilyen cserélést [SzO V, 
77 — 8 fej. — aA fej-i átírásból kiadott cserelevél 
Hestfalván kelt, de a szerk. Erdélyből nem ismer 
ilyen települést]. 1570: Takacz Gěrgne Angalit azt 
vallya, hogi hallotta Az gereb leania panazolkodot 
hogy Hoz Bartosne gonozwl tar tot ta [Kv; TJk 
III/2. 968]. 1572: Elseo thano vgyan phwsz kuttliy 
Keller (?) Peter Ghereb Miko Janüs (!) Jobagya 
[Fűzkút K ; JHbK XVII/26]. 1573: Mennek az 
Ghereb hazahoz es ott venneok be az wallast 
[Sófalva (BN) kör.; RLt 0.5]. 1577: galfy peter 
fiatfalwy boldissar gereb Jobagia [UszT]. 1586: 
Bogach Janos Madarassi, Es Sook Thamas Dan-
ffalwy Nemes Emberek . . . azt vallak, Mynkett 
kewldeót vala az zegin Janos Gereb Becz Palne-
hoz, Es Becz Imrehez, hogy megh kerneób 
az eo Igassagath az Jozagokbol [Cssz; BK 
Mise. 1145 — 78]. 1591: most Geòrgy Gerek 
biria az helyet. Kochis Peteris lakék raita az 
Gerebek szamara egy kis hazachkaba | Thudo(m) 
Kereztwrffalua alsó vegeben egj puzta Malom 
heljet Benedek Gerebnek mellyet az nagj Miklós 
Gereb adott vala neki [UszT]. 1610: égikor hogi 
Janos Gerebnek adok az falut, vgi foglalak ki 
kezebeől, Az J t : az Donatarius zallitotta bele 
[Bethlenfva U; i.h. 35b]. 1629: Gauay Peter 
Phleger Bálintot mely Sofaluana mostanis gereb 
. . . Gauay Vramuak hon nem leteben hazanal 
ualo maga uiselesert megh fogatta Volt [Ks 41. 
I. — aBN]. 1644: Zenas Leorincz gereb [Csépán 
BN; ETF 208.7]. 1680/1685: aztis tudom mikor 
Gegő Andrassãl iartam, akkor sokszor mondotta 
hogy ha megh hal maradva nelkűl mind az ioszaga, 
s mind iobagy Ianos Gereb uramra maradnak 
[Csicsó Cs; KvLt Fasc. I no. 183 István János pp 
vall.]. 

Szn. 1417: Iohannes Gereb de Mortonfolua8. 
Iohanne dicto Greb [TelO I, 429. - a H s z v. 
NK?]. 1418: Ladislao Gereb [i.h. 437 Pipo de 
Ozora comes Themesiensis lev. erdélyi familiárisai-
hoz]. 1428: Simon dictus Gereb inhabitator de 
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Bogach* [i.h. 213. - *K v. KK ?]. 1445: Johan-
nes Gereb* de Vingartb [i.h. II, 18. - 'Erdélyi 
vajda. bAF]. 1477: Petrus Gereb de wyngarth 
( : Wayuoda Transsiluanus:) [SzO III, 98]. 1507: 
Martinum Gereb [Barabás, SzO 225]. 1532: Petrus 
Gerebh de Bethlenfalwa nb [SzO III, 248]. 1553: 
Emericus Tóth iudex . . . unacum Petro Gereb 
iudice [Retteg SzD; Makkai, SzDPuszt. 49]. 
1570: Gereb Balas [Kv; TJk III/2. 36]. 1591: 
Tudom Kereztúrfoluaban az Gerebeknek egy 
hazokot [UszT]. 1594: Greb Marton [Kv; Szám. 
6./III. 7]. 1597: Gereb Istwanne Christina [Kv; 
TJk VI/1. 28]. 1604: Georgius Gereb Serarius 
[Kv; PolgK 109]. 1630: Gereb András [Ne; BálLt 
82]. 1729: Geréb István uram [Császári SzD ; Wass-
Lt]. 1757: Haraszkereken* . . . Geréb famüiaban 
Leány ágon valo Vérek, Atyafiak és Szuccessorok 
megosztoztak [VH. — 'Harasztkerék MT]. 1759: 
Petrus Gerébb (64) [Borsova Cs;. EHA]. 1800: 
N. Geréb Joseff Vr [Kóród K K ; Ks 94 Vegyes 
ir.]. — L. még TelO Mut. 

Hn. 1591: tudok egy thot melljet Benedek 
Gereb taúanak hynak [UszT]. 1756: a ' Gereb neve-
zetű helyben (sz) [Küyén Hsz; EHA1. 1818: a ' 
Geréb Réttyibe (k) [Kilyén Hsz; EHA i . 1820: A' 
Geréb Réttyibe (k) [Körtvélyfája MT; EHA]. 

Szk: falus 1575: el mene(n)k Symo(n)telky-
re* szent Lucza ázzon nappli vtán valo pinteken 
. . . es az liataros szomszédokat be gwtwyn Twdni 
Illik Kyral bvvdakrwl Aknay Georgne Jobbagyt, 
Achacius gerebet ky falus gereb es Zayko Áda-
inot polgár tarsatli [JHbK XIX/24. - aBN], 
— L. még falus geréb al. 

2. esküdt; j u r á t ; Gescliworene. 1561: My cereny 
gaspar es Zalay gaspar kechety menihart Agywk 
cinlekezetre ez my leueleunknek rendyben hogy 
hozak mynekunk az felseged paroncholattyat az 
Beztercey Wraim kyben nekünk paronchol vala 
te felseged hogy my eli menek(!) . . . Az peres feoldre 
es ky hyuatok az soofalui espant es gerebeket*... az 
peres feoldre es megi kerdeok Ewket hogy ha mon-
dananak ellene anak az rez feoldnek mert my az 
kyraly nemetyeketb beleye jktattuk es bene ha-
gyuk [BesztLt 21. — 'Köv. a nevek fels. bKi-
rálynémet (BN) Sófalvával tőszomszédos telepü-
lés]. 1698: Martonfalvan az Falus birot es az Ge-
rebeket . . . resz joszaganak Arendajaval meg ki-
nalljam | Falus Biro ur(am) az Gerebekkel egj út 
[Martonfva Hsz ; LLt 32/23-4] . 

gerebeletlen gerebenezetlen, gerebeneletlen; ne-
dărăcit; ungeraffelt/hechelt. 1694: Gerebelt Ken-
der . . . Gerebeletlen Len [Kővár; JHb Inv.]. 

gerebelt 1. (meg)gerebenelt/gerebenezett; dă-
răcit; geraffel t/hechelt. 1681: Gerebellet Kender, 
34 Kalongiabol valo [Vh; VhU 562]. 1694: Gere-
belt Kender . . . Gerebeletlen Len [Kővár; J H b 
Inv.]. 

2. Múltbeli cselekvésre von.; cu privire la o ac-
ţiune din t rccut ; auf eine Tätigkeit in der Vergan-
genheit bezüglich: gerebenelő, gerebenező (gere-
bennel dolgozó) ; care lucrează cu darac; mit 

Hechel arbeitend. 1758: a ' Kotsis Ferencz Malaczát 
a’ Vintilla Péterné házánál meg kötötte vólt a ' 
meg nevezett időben ott Gerebellett Czigányné 
[Betlensztmiklós KK ; BK]. 

gerebely 1. gereben 

gereben darac; Hechel, Raffel. 1647: Egj bokor 
Gereben [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 1604: 1. 
bokor gereben [Torda; Told. 11/34]. 1700: Gereben 
egy bokor. Lehel nro 1 [Csicsó Cs; Bál. 71]. 1723: 
Három hehel . . Négy pár gereben [Koronka MT ; 
Told. 29/2]. 1733: Len Hehel 1 Szösznek Valo edgj 
pár Gereben [Marossztkirály A F ; i.h. 2]. 1762: 
üstött liozot 3mat . . . héhelt 3mat gerebent kett 
part . . . gyapot fono kereket kettőtt [Oltszem 
Hsz; Mk RN. IX/109]. 1787: Két tsép, két Gere-
ben, és égy felező seprő [Mv; MvLev. 8]. 1790: 
Szővő osztováta egy u j más régi . . . Két gerebelly 
(0 egy Gyapjúhoz, más kenderhez [Déva; Ks 76. 
IX. 24]. 1850: egy pár gereben[Kiskászon*; HSzjP. 
— *Később Kézdisztlélekbe olvadt]. 

gerebenecske kies gereben; darac; Hechelchen. 
1836: edgy pár Ujj módi Drót fogú gerebenetske 
[MNy XXXVIII, 132]. 

gerebenfog dinte de darac; Hechelzahn. 1679: 
Gereben fog (: őregh vas gerebenhez v a l o n r o 7 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 82]. 

gerébház faluháza; casă comunală; Haus des 
Dorföchulzen. 1690: Vizaknan a nemes es Privüe-
giumos Gereb haznal [Kath.]. 1691: Fejér Var 
megjeben Vizakna Varossábán a’ Nemes Geréb 
háznál [Vízakna AF ; Törzs. Váradi Dániel kezével]. 

gereblye 1. greblă; Rechen, Harke. 1528: VI 
instrumenta ad lavas vei linum wlgari gereblye 
[Vh; MNy XXXI, 126]. 1756: Széna gyűjtésre 
. . . villával és Gereblyével két háztol vagj bor-
delytol egy egy jo dolog tehető embert . . . sup-
peditalni tartoznak [Roskány H ; Ks 101]. 1779: 
égy Gérébje levén . . . kezébe [Kszeg; BfN Bh-i 
csomó]. 1816: égy Szatska vágóház valo jo gereblye 
négy vas fogokkal [Bányabükk TA; MkG]. 1845: 
János Czigány(na)k 1450 létz szeg tsinálásáért és 
egy kis gerebjéért fizettem ösz(vesen) 4 f t 8 x 
[Dés; KvNJ 16]. 

Szk: vasfogú 1782: ő t vas fógó gereblye 
[Nalác H ; CsS]. 1810: Egy vas fogú gereblye . . . 
xr 45 [Mv; MvLev. 19 Trincseni Mihály hagy.]. 
1856: egy vasas fa áso két vasfogu Gerebgyével 
[Mihálcfva AF ; HG]. 

2. keverő ~ papirosmalom keverő szerkezeté-
nek része; parte a instalaţiei de amesteeat a morii 
de hîrtie; Teil der Mischvorrichtung der Papier-
mühle. 1840: a KMonostori Papiros Malomnál . . . 
A keverő gereblye emeletehez valo tölgyfa 1 
[KmULev.]. 

gereblyél 1. gereblyéz ; a grebla ; rechen, harken. 
1726: (A napszámosok) az kertet gerebjélték, és az 
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udvart tisztították [Kv; Ks 15. LIII . 4]. 1841: 
Adoriány . . . Gyalagassai ganét gerebjéltek a Lu-
tzernán [MT; Born. G. XXIVb]. 

2. gereblyével szénát gyű j t ; a adun a fin cu 
grebla; mit dem Rechen Heu maclien/heuen. 1819: 
Kretsun Joszivhoz menvén, azt az udvarán talál-
tuk eg széna kalangyája kőrűl gerebélve (!)a 

[Déva; Ks 116 Vegyes ir. — ttMég egyszer így 1]. 
3. (szénásszekeret) gereblyével megfésül/gereb-

lyéz ; a grebla/curăţi cu grebla (un car cu fin) ; 
rechen, harken. 1764: a szekeret melléje allitták 
egy tsomo szénának s meg rakák belőle derekasint, 
és midőn már körül a szekeret Gerebjélték volna 
mü is akkoron oda menénk és meg réasztván 
mondónk mit kerestek itt(en) Étzakának idején 
[Kóród K K ; Ks 19. I. 6]. 

gereblyés 1. ? rojtozott, rojtos; cu ciucuri; ge-
franst, fransig. 1788: gerebjés gyolts belső gallér | 
Egy pár vékony gyolts gerebjés égyes Tászli 
liasonlo két belső gallér égyik ki urkolva a’ más ki 
gerebjézve, vékony gyolts Ing váll, liasonlo ki-
gerebjézett elŏruha [Mv ; TSb 47]. 

2. csapós; cu cerc; mit Korb. 1846: egy Gereb-
jés fa kaszanyél [Erked Sz; LLt]. 

Szk: ~ kasza csapós kasza. 1765: Gerebjés 
Gasza (!) 1 [Kóród KK ; Ks 19. I. 6]. 

Képét 1. SzamSz I, 134 ; a vele való aratást 1. MNr" 
II, 171-2. 

gerébné biróné; soţia primarului; Frau des 
Dorfschulzen. 1573: Nyolchyadyk valló, Menhartt 
Gherebne Margytt [Simontelke BN; RLt O. 5]. 
1595: eo nekj kezebe engette János gerebne azt az 
Arúa (?) feóldet . . . es hogy tizedebe a t ta vot 
János Gerebne az Actornak [UszT 10/71]. 1600: 
En János Gerebne azzoniom zolgaloia woltam 
[i. h. 15/52 Kovach Mihalyne Katalin Betle(n)fal-
ui vall.]. 1603: Betlenfaluj János Gherebne 
Asszonio(m) szabaditatt ja az szabad erdeót 
mag<a>nak es Jobbagynak elesre | Nagy galamb-
falwy pal gerebne Annazoni | Alperes miklos ge-
rebne azonióm [i. h. 16/43, 86, 17/27]. 1604: 
egj ladat adott uala megh Peter Gerebnenek Boros 
ferencz [i.h. 16/28]. 

gerébség ' ?' 1618: Totalem et integram Domum 
seu Curiam suam . . . vulgo Gerebsegli vocatam in 
possessione Peczel* in Sede Megyes et Comitatu 
Albensi Existen(te) [KmULev. 452. - 'Elírás le-
het a Medgyes közelében fekvő Ecel (NK) h.]. 

A címszónak 'falusbíróság, falusbírói tisztség' jel-t tulajdo-
níthatnánk, ha a levéltári darabból kijegyzett szöv. nem vonat-
koznék — érthetetlenül és értelmezhctetlenül — udvarházra. 

gerenda grindă; Balken. 1582: 15 f(eb)r(u)ary 
veottem az tanachy házhoz egy eoreg gerendát 
attam erette d. 42 [ K v ; Szám 3/V. 9 Lederer 
Márton sp kezével]. 1590: Byro vram Akaratyabol 
Chinaltattam meg az espotaly hidat, Torot volt meg 
3 Gerendaya [Kv; i.h. 4 /XX. 17]. 1623: Az Istál-
lók (n)ak minden fayt t zep fakboll Czyenaltassa 

Ereős Talpban allassa labaytt , azokott megh 
beőteőzzek Joli az karokotys mind az Talph fak-
b(a) vessek, zepen megh gerendazzak, de az geren-
dakott vgy haniassa, hogy mind(en) keth Eőlnere 
három három gerenda jusson [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1653: a szent György-utczaa meggyúla-
da . . . Nékem : csűröm, házam, asztagom és ház-
hoz való gerendám, deszkám, léczem . . . ott elége 
[ETA I, 140 NSz. - aMv-en]. 1690: Sütő Ház 
Gherendai padlasa fenyüfa [BK Kentelkia inv. 
5. — aSzD]. 1729: az Hajdúk házába(n) . . . Fentŏ 
vagj kűvö az gerenda(n) 200 [Marossztgyörgy 
MT; Ks 23. XXIIb] . 1777: gerendánok való Cse-
re fak [Medgyesfva MT; LLt 28/531]. 1797: a 
Gerendához Szegezett kétt jukas deszkátskákba 
egy fenyő rud [Kőrispatak U ; Pf]. 1817: A Szent 
Ivãny a felől jàro Hid a patakra építtetve ãll 4 
czővekeken, mellynek tölgy fából való hídlássa 
két gerendàkan áll [Ördöngösfüzes SzD; ürmMúz 
9. — aAz előbbi településsel tőszomszédos Va-
sassztiván]. 1825: Nagy Gerendákot forgato vas 
[Dés; DLt 595]. 

? Ilii. 1754: a’ Gerendánn (sz) [Kispetri K ; KHn 
290]. 1774: A’ Gerendán (sz) [uo. ; i.h.]. 

Szk: fogas ~. 1590: Az Malomra való keoltseg 
. . . veottem egy zeker fa t az fogas gerendák eleiben 
az vyzvetelnek zuksegere az nagy gathozis vit-
tu(n)k benne [Kv ; Szám. 4 /XII I . 3 Greg. Wass 
malomreg.]. 1592: Az nagy Gáton vonattam fogas 
Gerendakat Altal [Kv; i.h. 5/XIV. 47 Éppel 
Péter sp kezével] * hónaljkötő ~. 1838: Honyaly 
kőtő gerendák (iSprengband :) a híd meg gyengült 
részének meg erősítésére [Dés; DLt 794]. 

Sz. 1775 k.: más Szemibe megkeresi a szálkát 
magájéba pedig nem a gerendát [K; Cs. Vajda 
lev.]. 

gerendácska grindă mică; kleiner Balken. 7589. 
Egi kwfeoldi (!) emberteol veotte(m) egi geren-
daczkat d. 8 [Kv; Szám. 4/X. 58 — 9]. 1594: 
vőttünk . . . vgian Ezen Hidaczkakra Fgi ttollgi 
(!) . . . d 15 gerendackanak [Kv ; i.h. 5/XXVI. 22]. 
1732: Az udvar felöli való köz kert mellett vagyon 
edgy hoszszu, szalmával fedett törők buza kas, 
mely hat fŏldb(en) ásott ágasokra, nyúj tot t geren-
dátskakra veszszŏvel font [Erdőszengyei MT/-
Szentjakab SzD; TSb 51]. 1754: az Hazocska alá 
Nagy György . . . gerendaczkakat vonagatot pit-
varat maga tsinalta Tapogatassal s fedellel [Dés; 
Hr 5/27]. 

gerendadarab bucată din gr indă; Balkenstück. 
1794: 9 darab roszsz gerenda darabok . . . , lenne 
belőllek égy szekér tűzifa [Szentmargita SzD; 
Ks 68. 49.41]. 

gerendafa gerendának való f a ; lemn pentru 
grindă ; Balkenholz | gerenda; grindă ; Balken. 
1585: vettem labfanak es gerenda fanak az ket 
kapunak d. 85 [Kv; Szám. 3/XVII . 6]. 1590: 15 
July Byro vram Akaratyjabol Chynaltattam mtg. 
Az Zena vezay kys Aytton ( !) kyweol, Elscobt n 
veottem ket Gerenda fath egy kywfeoldy cmbír-
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teol f. 1 d. 75. [Kv; i.h. 4/XX. 12 Hooz Lőrinc sp 
kezével]. 1626: vetetet Eotues Benedek . . . fakat 
ez szerent. Negy szál gerenda fa t J o t . . . Eot 
koszoro fa t . . . Egy eöregh szál nyár fa t . . . három 
szaru fa t [Kv ; i.h. XXVII . 2 4 - 5 ] . 1737: A nagy 
Bikkes mellynek Verőfényében, Talp és gerenda 
fáknak való Fák vadnak [Nagyida K ; EHA]. 
1745: Ezen Szegény Gyermeknek adgyanak ke-
gyelmetek* ha mod van benne két ágas fát , 's egy 
gerenda fát , had tsinálhassanak egy hurubát 
[Torockó T A ; TLev. 5/16. Transm. 291. - aA 
torockói bírák és esküdtek]. 1792: ha . . . a Szomos 
vizin a Tutajozás fel állana, tehát 12 gerenda fából 
állo tuta jér t fizessenek egy polturát [Egeres K ; 
Ks 89]. 

gerendafácska kies lemn mic pentru grindă ; 
kleines Balkenholz. 1595: vöttem Ezen Brett fű 
kis higiahoz nigy gerenda faczkatt [Kv; Szám. 
6/XV. 64]. 

gerendaforma gerendaszerű; ca o grindă; bal-
kenfŏrmig/artig. 1756: Vékony Gerenda forma fa 
14 [Nagyrápolt H ; J H b XXV/35. 17]. 

gerendájú gerendás; cu grindă; mit Balken. 
1758: vagyon egy jo Molnár Ház is épitve, ex 
fundamento jo Fenyő fákból kész Gerendájú jo 
Padlással a Malommal közönséges jo szalma egy 
fedél alatt [HSzj molndrhdz al.]. 1810: A Kapu 
Sarkánál egy Szalmával fedett, Bűkfa szarufáju, 
gerendájú, cserefa, ágasokon állo árnyék Szin 
[Doboka; Ks 76. 56a Conscr. 52]. 1825: egy kama-
ra . . . avadag dészka padlásu és gerendájú [Zágon 
Hsz; SzentkZs Conscr. 2 7 8 - 9 ] . 

gerendányl gerendavastagságú ; de grosimea unei 
grinzi; balkendick. 1752: A Gardányban levő 
Delnicza egy egy Gerendányi vastagságú tölgy-
fákból allo tilalmas [Pókafva A F ; J H b XXV/-
73.21]. 

gerendás gerendázott ; cu grinzi; mit Balken 
versehen. 1652: Padlása* fenyeo gyalult szurkos 
gerendás deszkás tapaszos [Görgény MT; Törzs. 
— *Ti. a háznak]. 7679: Ezen kamarabol nyilo 
Arnyek Szék Kamorája sövenyes oldala kivül 
belől tapaszos gerendás, deszka padlásos [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János lelt. 10]. 1681: Sze-
gelet Bástya . . Ezen alsó Contignatio felett levő, 
Kő ház, mely réghen Udvarbirák, Porkolábok 
Lovászmesterek hazais volt, gerendás, deszka 
padlasos [Vh; VhU 5 0 2 - 3 ] . 1726: A pitvarnak 
bal kéz felöl való a j ta ján belől való hitván, geren-
dás, rossz padlásu kis házbeskának a' falai meg 
erŏtlenedtek [Ne; DobLev. F. 124]. 1758: Ezen 
ház gerendás deszka padlásos [Déva; Ks 76. 
IX. 8]. 

gerendásán cu grinzi; mit Balken. 1681: Az 
folyoso fábul kar faso(n), alol gerendaso(n) va-
gyo(n) épètve [Vh; VhU 531]. 

gerenda vég capăt de grindă; Balkenende. 1788: 
loháton menvén egy némŭ némŭ estve Csibán* . . . 
Csibai Nagy Miklós árnyéka alat mely az út ra voltt 
ki dőlve midőn sebesen ot t ment volna egy gerenda 
vég a lorol le ŭ te t te érvén az ágyékát | Bálás 
Mihály . . . egy Gerenda végbe ugy bele tsapodat 
hogy fél halva Vittük be [Nyárádkarácsonfva 
MT; Told. 76. - *MT]. 

gerend ázás 1. gerendázat; grindiş, ansamblu de 
grinzi; Balkenwerk, Gebälk. 1623: Az Zeker 
zennek . . . kapuya es gerendazasa oly magas 
legyen hogy az superlatos Zekerek es tarzekerek be 
ferhessenek akadaly nelkwll [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1681: Vajda Hunyad vára . . . Délről 
való Szegelet kő bástyaja . . . Alsó Contignatio-
janak felső gerendázasat el metélték, csak három 
gerendaja vagyo(n) [Vh; VhU 502 — 3] | Tornácz 
. . . felső gerendazása deszkazatlan [Brettye H ; 
VhU 590—1] 1 Vagyo(n) az Istállók gerendazasara 
fel rakva, fenyő ú j deszka Nro 98 [Hátszeg; 
VhU 601]. 

2. gerendával való munka ; aşezarea grinzilor; 
Balkenarbeit. 1724: ma már el kellet kezdeni az 
gerendazast, az kapu hátul ját , mar tegnap bé 
boltoztak volt [Nyújtód Hsz; Ap. Apor Péter 
feleségéhez]. 

gerendázat gerendaváz; šchelet din grinzi; Bal-
kenfachwerk. 1692: (A) patak marton, vagyon egy 
tölgy fa talpokra, kőteses fakra, sasokra epitet 
kovacslo haz . . . kő kiminnye, kiminy allyaval, 
gerendazattyaval meg lehet, jo fedel alat [Gör-
génysztimre MT; J H b Inv.]. 1753: ezen háznak 
Gerendázatja, padlása avadégos [Veresegyháza AF ; 
Told. 18]. 1867: A templom cseretalpakra sasok 
és gerendázat közé rakot t tégla fallal alkalmas álla-
potban van [Abafája M T ; E T F 107. 197]. 

gerendázatlan fărä grinzi; balkenlos. 1681: (A) 
Szegelet Kö Haz . . . ă feli gerendazatlan [Vh; 
VhU 533]. 1687; ezen belső udvaro(n) mostan kez-
dettek èpiteni edgy fedél alá három házat pitva-
rostol talpra sasokkal, mely mégh Szarvazatlan 
fonatlan és gerendázatlan vagvo(n) [Mocs K ; 
J H b K LVI/6]. 

gerendázatú gerendavázú; cu schelet de grinzi; 
mit Balkenfachwerk. 1761: (A szoba) le omladozott 
tapaszu, az essŏ mián meg rotliadozott gerendáza-
tú, és majd egészszen a rothadás miatt el hullado-
zott padlásu . . . és ablakok nelkŭl való [Pagocsa 
MT; J H b K LXVIII /1 1 4 - 5 ] . 

gerendázott cu grinzi; mit Balken versehen. 
1761: Az Ház vagyon az Udvarnak felső résziben, 
szinte az közepe t á jo t . . . fenyőfából szépen ki 
faragott gerendakkal gerendázott, szarufazott és 
léczezett . . . ú j j fedéllel építtetve vagyon nyolc 
cserefa ágosokra té te te t t , tserefa talpokban eresz-
tett , cserefa sasok közzé elegyesleg mettzetett es ra-
katot t Cserefa, es fenyő fadeszka oldalú, fenyŏfaval 
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gerendázott, szarufázott és léczezett . . . Gabónás 
[Mezőcsán T A ; Ks 15. L X X I X . 3]. 

gerendáztatott cu grinzl; mit Balken versehen. 
1761: Ezen ház® bellől alkalmas tapaszos oldalú, 
nem igén vastag négy szegre faragott hét fenyő 
kereszt gerendákkal és vastagabb ugyan fenyő 
Mestergerendával gerendáztatott , gyalult fenyő 
fűrész ép deszkával padol ta tot t [Pagocsa K ; 
J H b K LXVIII/1. 13. - a É r t s d : szoba] | Fron-
tispiciumán . . . az alsó contignatioban levő há-
zaknak külső Pitvara felett u j j Sendelj fedelű 
különös Tornyos szarvazatu fenyő fűrész desz-
kákkal párkányoson bérlett . . . u j j tsere gerendák-
kal gerendáztatott, és fűrész deszkával padlott 
aljú FÜegoriás Tornátz [Siménfva U ; i.h. 41]. 

gerendely 1. malomkeréktengely; fusul/osia ro-
ţii de m o 0 ä ; Mühlradachse, Wellbaüm. 1582: 
az vysz az koloswary feoldeon zellel, mynd ky 
Torlott es Arat vala . . . Az Plébános Molnays 
az Gerendelyeýg mynd be fagyot vala tellyesse-
gel, hogy ^ f^e t sem fordolhatot [Kv; KvLt 
VII/42]. 1585: Chenaltat tam az Malomhoz egy 
Gsrendeltt Attam a’ chenalasatul d 50 | vettem 
ismét vgian az malomhoz Razmannetul ket t eoregh 
wasatt az eoreg vasakbul, meljbwl chenaltattam 
eczer is máskor is perpenczet, es Gerendeliekre 
valo vas karikakatt Atta(m) mindezektwl Mywe-
wel egiete(m)be(n) f. 1 d. 32 [Kv; Szám. 3/XVI. 
37, 39]. 1625: Az Malomra valo költség . . . Az 
egyk Grendel Csapia es egi korong Karika forraz-
tasahoz adta(m) egi toroczkaj vasat f 1 [Kv; 
i.h. 16/XXXII. 8]. 7688: K é t t kŏvŭ malom fellyűl 
csapó, annak két t bél kerekei vas karikások, vas 
csapjai annak rendi szerént, azok(na)k gerendellyi 
vas karikások vas csaposok | Vagyon az vizi Mal-
mon fellyűl egy DűrűczkŐlŏ, r a j t a egy alul csapó 
kerék, az gerendellye mindenik felöl valo végin 
vas karikák és egy egy vas csap jo [Csicsógyörgy-
fva SzD; BK]. 1736: Malomhoz kívántató vas 
eszközök heverők Korong vas 2. Korongra valo 
karika 4. Gerendelly végire valo karika 4 . . . 
Gerendelly végibe valo vásot t tsap 4 [Mikefva K K ; 
CU XIII /1 . 172]. 1781: ké t follyo Malom követ, 
egy u j j gerendéllyt Zsilibeket uj jakot tanál ta tot t 
[Királyfva K K : LLt 24/25]. 1824: A Gerendej 
alat t lévő vánkosok elhetök [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 37]. 1842: A ' papiros malom mellett 
. . . van egy kú t . . . A ' k ú t mellett . . . van a 
Simitó, hol a ' papiros ki simittatik . . . ezen Simi-
tóban nyúlik el egy nagy gerendely, melynek 
végén kivül a ' vizben kerék van, melnél fogva a ' 
gerendely forgattatik, belső végén fa fogak vágynák, 
mellyek a simító kalapátsokat emelik azoknak 
nyeleiknél fogva [Km; KmULev. 2]. 1851: A' 
dürüczkölőben A' bélkerekek mind jók, a’ víz 
kerekek merőbe ujjak, mindenik gerendelyen két 
vas karika, csak az egyik gerendely bikk, a ' más 
kettő csere f á k ; hasonló képpen a ' dürüczkölő 
gerendelye is tölgyfa [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Szk: kis 1825: a Kis bontonál . . . a kis 
gerendej nem jó, két vas karika két vas csap jó 

van r a j t a [Dés; DLt 186] * nagy 1782/1799: 
Silibnek valo, Viz Kereszteknek, nagy gerendej-
nek, 's kŏ padnak valo fákot, és egyebetis . . . 
vettenek, 's hoztanak egyebünnen is [Torockó; 
TLev. 1/16. 343]. 

2. ekegerendely/rúd; grindei la p lug; Grindel. 
1587: 13 Juny Veottem egy Ekeheoz walo Geren-
delt Desy Imrehteol d. 35 [Kv ; Szám. 3 /XXXIV. 
2—3 Zabo György isp. m. kezével]. 1600: veottem 
eg' Ekét . . . d 65. Az gerendelyere czin al tat tam 
egy vas karikat, az korma(n) dezkara vasat d 12 
[Kv ; i.h. 9 /XII . 65. ígyarto Simon isp. m. vall.]. 
1650: Egy bokor szanto vas. Egy bokor Eke taliga, 
Gerendeliestwl [Sólyomkő K ; SLt GH. 5]. 1673: 
Egi kerűleo ekere valo lapos szanto vas . . . I t t em 
ekenek kerek nelkűl valo gerendelje [WassLt 
Borsar István hagy.]. 1679: Kōpo t ö Csoroszlya 
nro 4. Gerendely végeb(en) valo vas Csapnak 3 
vékonyabbik fele darab nro 1 | Eke minden szer-
számával jó nro 8 Ehez Lapos vas nro 8. Csoroszlya 
nro 8. Ősztőke nro . . . Egi Gerendelyen, vas ka-
rika nr 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
inv. 71, 136]. 1736: Váltó beres Eke Szij pating-
jaival vásott vasakkal 2 mellynek Gerendellyen 
jo vas Karika kormányán vas karikas vas horgok 
[Mikefva K K ; CU XIII /1 . 172]. 1786: Egy ba-
razdalo Eke Gerendellyel egy Lapos Vassal [Nagy-
almás K ; J H b K XXIX/36] . 

3. ? gerenda; grindá; Balken. 7799: égy nagy 
Lapos Gerendélyt vágó Fűrész [F.zsuk K ; SLt 
Vegyes ir.]. 

O Szn. 1597: Gerendely Lwkacz [Kv; Szám. 
7/XIV. 17 Th. Masass sp kezével]. 1599: Gerendel 
Lukaczi [Kv; i.h. 8 /XII I . 59 Szabó András sp 
kezével]. 1600: Gerendel Lukach al(ia)s mezaros 
[Kv; T J k VI/1. 403]. 

gerendely-betétel gerendely-beállftás; aşezarea 
fusului/osiei roţii de moarä ; Einstellung der Mühl-
radachse/des Wellbaumes. 1750: E z előtt 3 esz-
tendővel hevert (így!), Malom kereket meg indít-
ván, gerendely be tételre H Flor 30 d 50 [ K v ; 
Szám. 70/VIII. 18]. 

gerendelycsap gerendelyvég-csap; piron de la 
capătul fusului/osiei roţii de m o a r ă ; Stift , Bolzen, 
Zapfen“am Ende der Mühlradachse/des Wellbau-
mes. 1587: Az Gerendely Chyapot hogy meg Igaz-
zitottak a t tam f. - d. 8 [Kv ; Szám. 3 / X X X I I I . 
11 malomszám.]. 

gerendelyfa 1. lemn pentru fusul/osia roţü de 
moară ; Holz für den Wellbaum. 1581: veottem 
három Gerendely fa t egyet masnak fizettem f . 
5 d. 32 [Kv; Szám. 3/1. 3 - 4 ] . 1585: Koúetkezik 
az my az púska por Malomra ko l t t . . . Az Geren* 
dely faert Atta(m) f. 1 d. 10 [ K v ; Szám. 3 /XVIII . 
36—37a Gellien Imre sp kezével]. 1596: Az Alpa-
ret ty Malomhoz vettem Egi Grendel f a t t f 2 [ K v ; 
i.h. XXII /6 . 5]. 1625: az Malom Mesternek . . . 
Hogy az Mester zolgastol Grendelfat keresni ment 
az erdőre adtam nekiek borra húsra . . . d 501 
Az Gerendeli fak meg hozasara Csinaltatt(m) az 

3 7 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 



gerendelyhorog 578 

taraczk kerekekhez ket tengelt nyutot agast es 
ruda t fizettem kerekes Istua(nna)k f 2 [Kv; i.h. 
16/XXXII . 10]. 1639: Voltunk Mogiorosraa Ge-
rendely fa keresni [Mv; MvLt ÁA11. 5. — a Nyá-
rádmogyorós MT]. 1717: Kákucz Ferencz Fen-
tővel f izetet . . . Nagy Mihálj gerendelj fával . . . 
F izete t t [Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 

Az utolsó adalékban az 'ekegerendelynek való fa' jel-sel is 
számolhatni. 

2. malomkerékgerendely ; fusul/osia de moară ; 
Mühlradachse, Wellbaum. 1753: mikor egy kis-
ség meg uj ju l t volt a Nyárád a felső kereknek 
a Tengelly vagj gerendely fá já t is fel érte a viz 
[Nyárádkarácsonfva MT ; Berz. 15. Fasc. XXXII /7] . 

gerendelyhorog ? malomgerendely-kampó; cîr-
ligul fusului/osiei roţii de moară; Haken an der 
Mühlradachse/dem Wellbaum. 1625: Az Malomra 
. . . Azon Grendel horognak adtam mégis három 
toroczkaj eoreg vasat [Kv; Szám. 16/XXXII. 
8 - 9 ] . 

gerendely karika 1. malomgerendelypánt; iné-
iul fusului/osiei roţii de moară; Eisenring an dem 
Wellbaum. 1587: Az Gerendely karyka meg za-
kót volt Chnaltatasara (!) atta(m) f. - d 10 [Kv ; 
Szám. 3 / X X X I I I . 9 malomszám.]. 1685: Malom 
gerendely csap vasak nrō 6. Gerendely karikák 
nrō 4 [Fog.; UtI] . 

2. ekegerendelypánt; inéiul grindeiului plugu-
lu i ; Eisenring am Grindel. 1647: egy Eke vagyo(n) 
kormány nelkűl es Gerendely karika nelkűl ezen 
kiuűl minden kézségé megh vagyon [Sólyomkő 
K ; SLt GH. 5]. 1734: Vagyon egy eke két jo va-
sával, gerendely karikával, kormány harog (I), 
karikajavai, és kŏldŏk vassal edgyŭ t t [Datk NK ; 
J H b B Fasc. D / l . gr. Bethlen Farkas inv.]. 1747: 
Váltó eke három kőldők Vasaival, és két gerendely 
karikáival együt t [Borsa K ; Told. 24]. 1771: 
Eke egy azon gerendely karika [Tekerőpatak Cs; 
LL t Fasc. 158]. 

gerendely-vaskarika ekerúd-vaspánt; inéiul grin-
deiului plugului; Eisenring am Pflugbalken/Grin-
del. 1748: Eke tanál ta tot t Talyigástol egy út nro 
2 Szántó Lapos vas nro 3. Szántó hoszu vas nro 
3. Gerendely vas karika nro 3. Ekére való vas 
kapocs nro 2 [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 

gerendely vég-cömpöly ' ?' 1824: A Malom Ház 
előtt . . . egy Malom Gerendej vég Czömpölly 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 37]. 

gerény. E szk-ban; ín această construcţie; in 
dieser Wortkonstrukt ion : háta ~ e hátgerinc ; şira 
spinării ; Rückgrat . 1807: Egy űdŏs, setét pej 
sşörű Kantza, két tsomo van az háta gerénnyén, 
nyerges há tú [DLt 391 nyomt. kl]. 

gerezd 1. (szőlő)fürt; ciorchine; Traube. 1570: 
Az ket Trombitás azon hitre vallyak kywel az 
varasnak hitesek, hogy ez elymwlt vasarnap eo-

nekyk vyt volt az ferench egyknek harmat Ma-
siknak ket gerezd zeoleot [Kv ; T J k III /2. 108b]. 
1585: Venkler Ianos vallia, Homlitok vala a ' 
Ludnicli Lukach zeoleyebe Aprók valanak a 
Gerezdek es kere hogy Akik A’ verembe esnenek 
a Gerezdek, Azokat le zedneok [Kv; T J k IV/1. 
483] | Az byro adot vgyan keczliyke czhveczhyö-
zöllot 7 gerezdet, d. 10 [Kv; Szám. 3 /XXII . 66]. 
1639: az egjk aszónj szede . . . egj vagj ket gerezd 
egrest az Gergely Deak szeölejebe(n) [Mv; MvLt 
291. 179]. 1747: akkoron is feles Gerezdeket talál-
tak el-hanva [Mezőzáh TA ; Told. 28]. 1762: La-
tam . . . Buda Gligornak Feleségét az eö Ngă 
szŏlòjeb(en) Sétálni, meg szolitam, mondván ad j 
vagy kétt Gereszd szŏlŏt azanban szakasztvan. 
két t fiileng Gerezdet ide ada [Kóródsztmárton 
K K ; Ks 17/LXXXI. 21]. 1775: Marosán Urszul 
. . . az Erdőpasztorral . . . ki menvén az deutralt 
szŏllŏ Hegyre, és minden Pászma szŏllőbõl, ké t 
három gereszd szöllôt vet tunk Deszmálas képpen 
[Topasztkirály K ; J H b K LVII/21. 4, 11]. 1782: 
Nagj része pedig azon U j Szöllöknek meszszünnen 
hozott olyan szöllötök a ' micsod£sok ezen a r 

hellyen nem találtatnak, mert sokkal' nagjobbak 
a ' Gerezdek [Ádámos K K ; J H b XIX/22. 34]. 

2. (fokhagyma) c ikk; căţel (de usturoi) ; Xehe 
(des Knoblauches). 1644: pestis ellen edes Atiam-
fia illien oruossagot chinali, egi t ista üveghben 
tegi egi eitel igen io fele erős echetet . . . három 
fő fogliagímanak az gerezdft . . . bele haniak 
[LLt Gyulafi László feleségéhez]. 

3. fészkelés, rovátkolás (a boronaház v. kú t -
káva fészkeléssel/rovátkolással egybeillesztett ge-
rendavégeinek szegeletrésze/sarka); îmbinarea (ca-
petele îmbinate ale barelor de bîrne) ; Kamm(ver-
bindung). 7632: mikor Eötuös Istua(n) Szigjarto-
Giőrgiel megh uettek vala azt a hazat . . ., ket 
fele mereök s ugj intezeok akkor hogj az keöz. 
kert menne(n) szinte (n) az haz gerezdire az kiben 
Eötuŏs Istua(n) lakik [Mv ; MvLt 290. 74a]. 1652: 
ã kű rakas végibe(n) van bárdolt fabol gerezdek-
be csinált puszta ház, léczes, Porkoláb ura(m) 
csináltatta | Az Bothaz szegeletiben vagyon egy 
eleven ku t . . . erős gardas negy szegre gerezdekbe 
faragot [Görgény M T ; Törzs]. 1746/1831: a’ Csűr 
alsó Gerezditől fogva szolgál által a ' Linea a gyü-
möltsös kerten [Szentdemeter U ; Told. 38]. 1761: 
Az Ház vagyon az Udvarnak felső résziben, szinte 
az közepe tájot , jo Cserefa talpokra, fenyőfából 
magossan fel rakott, gerezdekben mettzet oldalával 
[Mezőcsán TA; Ks 15. L X X I X . 3]. 1763: vagyon 
égy Gerezdb(en) Csere fából rakott és szarvazott„ 
szalmával fedett, de a tetejébe meg romlott három 
szakaszokból állo tornáczos Istálo [Szakatura*; 
TGsz 70 - a Később: Szakadás SzD]. 

E jel-re 1. SzD», Vadr., MTsz, TESz. - A fészkelés/rovát-
kolás módjára 1. MNépr" I, 1 3 0 - 1 , 136, ill. az ETF 104. 43. 
1-ján a kszegi és a székely faház építését szemléltető vázlatokat. 

Szk: rójrótat fészkel, beró (a sarkokon a 
boronaház gerendavégeit rovátkolással egybeülesz-
ti). 1757: Rakata to t t az Istálo Rakofábol, Szegle-
tes Gerezdekben ro ta ţván, Közepette Sasok kŏ-
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zőtt [Nagyernye MT; LLt Fasc. 129]. 1792: 
Tisztartoi Ház ez epit tetet t Tölgyfa talpakra fenyő 
fa boronákbol gerezdbe rova [BfN] Xr ~be rótt. 
1652: Ugyan eze(n) akolban az erdeo feleol vagyon 
egy u j Major ház sasokba(n) gerezdekbe(n) rótt , 
bpronakbol fel rott, szalmaval fedet poznás, ta-
pasztatlan, szobajavai, pitvaraval, pinczejevel csak 
mzőgébe(n) [Görgény M T ; Törzs]. 1736: ezen 
első Uduaron . . . van egy . . . Sövény Jászolyos 
Pa j ta . . . ennek felső részében azon fedél alat t 
vagyon, mindenféle fákból négy szegre Gerezdbe 
rót kopo ol [A.idecs MT; CU XIII /1 . 43] * ~be 
vág fészkel, beró. 1792: Istáló ugyan Tölgy fa 
talpakra fenyőfa boronákbol gerezdbe vágva 13 
fenyőfa gerendákra fenyő deszkával megpadolva 
[Bh; BfN Bánffy Sándor conscr.] * ~be vágott. 
1781: Kerekes K u t . . . fedele régi Sendejezett, 
de kö rakása, és tserefa négy szegeletü gerezdbe 
vágott gárgyázottya mind jók [Szentdemeter U ; 
Told. 18]. 

4. ? a gerezdes/makkos fazár része; parte a 
zăvorului de lemn cu mîner ; Teil des Bolzenschlos-
ses. 1732: ezen ket Istállónak deszka a j t a ja fa 
sorkokon, gerezdel es fa zárral az vdvarra nyilik 
ki [Nagyida K ; Told. 11. 70]. 

A jel-re 1. Viski, Makkos fazáraink. Bp, 1931. Kny. 

5. ötu kb. mező (az edénynek ötvösmunkával 
részekre osztott felülete); cîmp (suprafaţa împăr-
ţ i tă în cîmpuri a vasului prin munca giuavergiu-
lui) , Féld (durch Goldschmiedearbeit aufgeteüte 
Oberfläche des Gefäßes]. 7699; Egy öreg ha t 
gerezdŭ egeszlen aranyas kanna melynek három 
gerezde trebellett harma tzapas nyom 8 girat 23 
nehezéket [Kv; K v R L t X . A. 43b]. 

6. nyíl/földpászma; postată, fîşie de pămînt ; 
Landstreifen, Striegel. 1755: azzal mentette ma-
gát, hogy mással szánta t ta földeit és két három 
gerezd földinél több nincsen egy forduloban [Mar-
tonos Hsz; HSzjP]. 

gerezdelés horzsolás; f recare; Reibung, Strei-
fung. 1638: Azt lat tam hogi az sok szeker jarassal 
gerezdelesel, mind el romlot az fal, . . . killieb jöt 
az Fal, de az szeker vonta tas miat [Mv; MvLt 
291. 163a]. 

gerezdelet gerezd (boronaház fészkeléssel/ro-
vátkolással egybeillesztett gerendavégeinek sze-
geletrésze); capetele îmbinate ale barelor de bîrne; 
Kamm(verbindung). 1759: az őss háznak Bod 
András Ur(am) eppen a Gerezdeletire vitte a ker-
t e t t hogy semmiképen belé nem járhat tanak ma 
sem járhatnak ha az ablakon bé nem buknak 
[Albis Hsz ; DobLev. I/292/2b]. 1810: az Haz 
elein az Borona fa a la t t vagjnak kövek rakva, de 
ez hátulsó oldalának al jan nintsen töb tsak az 
gerezdeletek alat t [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 

A jel-re 1. gerezd 4. al. a jel-t ćs a hozzá csatlakozó jegyzetet. 

gerezdes 1. fürtös ; cu ciorchine ; traubenartig. 
Szk: ~jövés (szőlő) für thaj tás/sar jadzás ; mugure 

de ciorchine (la struguri); Rebling, Weinreis. 1721: 
ultimis Dieb(us) AprÜis . . . Szőlő hegjeink(ne)k 
szép reménységű gerezdes jŏvésit mind el sü tö t t e 
az .hóharmat [Ne; Ks 95 Brullyai György lev.]. 

2. kb. rovátkolt, vésetes; cu crestături; (ein)-
gekerbt, geschnitzt. Szk: ~ (fa)kulcs rovátkolt/-
vésetes makkos fazárkulcs; cheie de lemn cu cres-
tături la zăvorul de lemn cu mîner ; gekerbter/-
geschnitzter hölzerner Schlüssel fü r Bolzenschloß. 
1680: ezen kapu mellett vagyon egy kisded gyalog 
kapu szeris (így!) gerezdes fakolcsával, leven 
csak egj vas retesz benne [A.porumbák F ; ÁLt 
Inv. 26]. 1743: Járnak be . . . az udvarba . . . 
gombos kötésekkel erősített s kö tö t t kapu* alatt 
. . ., a kapu . . . bémenet balkézre levő cserelábba 
belévésett, fakávába foglalt cseresarkon, jobbkéz 
felöl valo cserelábra szegezett eléütő fazárral, 
vagyis gerezdes kolcsal járb [Erdősztgyörgy MT; 
E T F 108. 1 4 - 5 . - aA sajtóhiba javításával. -
bA „veteményes kertbé fából csinált gerezdes kol-
csolóval s güinccsel záródó a j t ó n " mentek be az 
összeírók] X' ~ faszegezô ? makkos fazár ; zăvor 
de lemn cu mîner; Bolzenschloß. 1680: egy u j 
Gyalog szer kapu, mellynek gerezdes fa szegez ŏje 
[A.porumbák F ; ÁLt Inv. 28] X "kulcsoló-* 
~ kulcs [1. o t t a b jegyzetet] X1 ~ kulcsos gerez-
des kulccsal nyitható, gerezdes kulcsra já ró ; care 
se deschide cu cheie cu crestături ; was mit einge-
kerbtem Schlüssel zu schließen/verschließbar ist. 
1680: Ezek(ne)k az hazok(na)k az nap nyugat 
felöl valo szegeletire fordulván, nyilik onnan az 
hazok meget valo kertre fa Sarkon egy gerezdes 
kolcsos kapucska | fordultunk az Udvar hazokon 
kivŭl valo Sűt tŏ haz(na)k le irassára, mellyre 
nyilik az kő hazok felől fa, Sarkon gerezdes kolcsos 
egy hitvány kapu | nyilik az Istalok es az Szeker 
szin elot valo udvarra fa Sarkon fa szegezŏs ge-
rezdes kolcsos bikfa paraszt a j t ó [A.porumbák 
F ; i.h. 2 2 - 3 , 25]. 

3. ? rovátkolt/vésettes (fa)kulcsos; cu cheie 
(de lemn) cu crestături; mit (ein)gekerbtem/ge-
schnitztem Schlüssel. 7699: vagyon Tisztarto lova 
Jstállócskája mellyis fűz vesszőből támasz nélkül 
Sással meg fedetve épettetet t . Ennek a j t a j a fen jŏ 
deszkából álván meg lehetős mellyéki penig Csere 
fakbol valók és zárja gerezdes [O.csesztve A F ; 
LLt Gyulafi László inv.]. 

Viskinek gerezd 4. al. idézett tanulmánya az itt és az alábbi 
adalékokban elénk kerülő zárfajtát makkos/kölkes fazdr-nak neve-
zi. A hivatkozott fejtegetések útmutatásának és a szerk. nép-
rajzi megfigyeléseinek tekintetbevételével a címszóbeli jelző 
minden valószínűséggel arra a zárhoz tartozó, rovátkolt, ill. 
vésetes fakulcsra vonatkozhatott, amellyel a fazárnak a tőke-
részébe hulló kölkeit v. makkjait feltolták, a zár reteszszerű 
tőkéjét v. tönkjét félrehúzhatták, és így az ajtót v. kaput kinyit-
hatták. A fenti jel-t — némi fenntartással — e meggondolás 
alapján vettük fel. 

Szk: ~ cserefazár. 1695: Bémenvén a belső 
udvarra . . . a nagy kapunak alsó sarkán vas ka-
rika vagyon, vas csapon forog . . . , gerezdes cse-
refa zár lévén ra j t a [uo.; i.h.]. 1699: A nagy kapu-
nak alsó Sarkan vas karika v a n . . . Gerezdes 
Cserefa Zár lévén ra j ta kolcsostúl, edgj 9 lyuko 
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kalodais vágjon ezen kapu kŏzőt [uo.; i.h.] •)(• 
~ fazár. 1732: (A) Curiában menek bé . . . nagy 
kapun, és ugyan mellette gerezdes fa zárral hasonlo 
f a Sorkon és horgon fordulo deszkázatu gyalog 
aj tón [Nagyida K ; Told. 11/70]. 1732: (A) Vete-
ményes kert(ne)k . . . Csere deszka a j ta ja gerezdes 
ía zárral nyilik bé az Udvarról | Méhes kert . . . 
vastag Csere deszka aj taja , gerezdes fa zárral fa 
sarkokon nyilik bé [Dál K/Szentjakab SzD; 
TSb 51] * ~ zár. 1591: Miklós egykor halla(m) 
kezde mondani Tars bocsas be társ migh en az 
gherezdes szarth az malo(m) haszo(n) megh nytam 
Addigh az Malo(m) liasz eleott le vagliak, En 
keotem be az sebeth, en vym (!)a az lohosz is 
[UszT 13/70 ,,Joannes Demeter de Thelekfalua" 
jb vall. — aOlv. : v im; ér tsd: vivém, vittem]. 
1695: Ezen nagy kapun vagyon egy gerezdes zár 
kolcsával együtt jó. — A fáskertbe vezető kis 
kapun vagyon egy jó gerezdes zár kolcsostol . . . 
A jégveremn(ek) cserefa sorkú és hevederű, fenyő 
deszkával deszkázott ajtója, gerezdes zár ra j ta 
kolcsostól [O.csesztve A F ; E T F 108. 7 Gyulaffi 
László inv.] | Vagyon bŭkfa dezkábol való kapun 
• • • jo gerezdes zár kolcsostol [Szentdemeter U ; 
LLt] | Lo Istálo . . . a j taján gereszdes Zár kolcsos-
tol [uo.; LLt Inv. 7] | Ezen ajto(na)k gerezdes 
zárja [O.csesztve A F ; LLt Litt. C]. — L. még 
E T F 108. 11 zárú ajtócska. 1699: menénk bé 
második közönséges Cserefa deszkából való gerez-
des Záru ajtocskánn . . . edgy kisded vetemenjes 
kertb(e) [uo.; i.h.]. 

4. ötv '}' 1637/1639: Egj gerezdes bertű(s), 
geongjeos gránátos bokor kapoczj njo(m) M.l. 
p. 4. aestimal(tuk) . . . f. 20 d. — Jtem mas Gerez-
des, bertüs gjeongjeos, türkeses palastra való 
Kapoczj, az nyeres agaban almadia nyom p 39. 
aestimalt(uk) . . . f. 18 d. - [Kv; RDL I. 111]. 
1685 e.: nyilik az nagy házra Záros bellet ajto. 
Melyben vadnak : Eōreg Pohár Szék Nrŏ 1 . . . 
Szegeletes on palaczk Nrŏ 3. Gerezdes on palaczk 
Nro 1. Bokály tálak Nrŏ 14 [Borberek A F ; Mv-
RK Urb. 12]. 1693: Edgy párta Eöveczke hét 
Gerezdes Tall. - 8// 1/2 [Ne; DobLev. 1/37. 4]. 
1697: öreg Aranyas ajakú gerezdes holyagos ivo 
Csésze [KGy]. 1699: Egy kerezdes (!) kivűl be-
lől aranyas trebellett ezüst kanna mely nyom 10. 
girat [Kv; K v R L t X. A. 43b]. 

Frecskay 320 felsorolásszerűen említ ugyan gerexdes-ponczol-1 
és ezt németül 'Rosenpunze'-nek értelmezi, de magával a pon-
colófajtával végzett műveletre nézve nem tájékoztat. 

Szk: ~ üveg. 1679: Eget bornak való gerezdes 
ûvegh nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi János 
inv. 29]. 1699: Gerezdes fél ej teles üveg Nro 2 
[O.csesztve A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 1733: 
Edgj pár gerezdes üveg. Nyakas üveg 13. edgjik 
kicsiny [Marossztkirály A F ; Told. 2]. 1753: Ge-
rezdes ajakos üveg [uo.; i.h. 18]. 

gerezdesen kb. fészkelt/rovátkolt borona/geren-
davéggel; cu capete de grinzi crestate; mit Kamm-
verbindung (am Balkenende). 1761: vagyon egy 
majorkodtató Csüros helly . . . mellynek is kö-

zepette tá ján szalma fedél alat ágasokon áll egy 
jo épségű Felső részéb(en) . . . Cserefa boronákból 
négy szegeletre gerezdesen fel rŏ t t szalma fedelű 
és jo épségú egy majorház csak egy pitvarával 
[F.gezés N K ; J H b K LXVIII/1. 396] | egj Curiá-
lis vágjon a Falunak alsó vége f e l é . . . mellyen-
is boronákbol gerezdesen fel rŏ t t szalma fedelű 
Szaszos haz vagyon [Martonfva N K ; i.h. 382] | 
negj tsere ágasokra hasogatott bikfa boronálol 
gerezdesen negj szegeletre fel j ^ k v a Szalma fedél 
alatt különösön négj sertésre való s attól el rekeszt-
ve Majorság hizlaló, ol [Siménfva U ; i.h. 46]. 

gerezdű gerezdes (mezőkre osztott); ímparţi t 
ín cîmpuri; in Felder geteilt. 1699: Egy öieg 
hat gerezdű egeszlen aranyas kanna [Kv; K v R L t 
X.A. 43b. — A teljesebb szöv. gerezd 5. al.]. — 
A jel-re 1. gerezd 5. al. a jegyzetet. 

gerezna 1. (kikészítetlen) prémbőr; blană ne-
prelucrată; (nicht gegerbtes, ungares) Feli. 1570: 
Zeoch Kelemen, Zeoch Pal, . . . vallyak, hogy 
Lattak My kor Zeoch Gérgh altal hywatta Az. 
Dawyd new legent . . . Es ezt Mongya volt nekj 
Jo Atthiam fia Azon kerdlek ha mégis Azt Mon* 
dodeha hogy az gereznat kyt hozzam atthal chi-
nalny, ha vgian Megh chinallyam. Az Dawid azt 
Montha neky, hogy azt akarom hogy vgian megh 
chinallyad Mert en ky váltom teoled, megh Adom 
az mybe veled megh zegeottem [Kv; TJk I1I/2. 
161. — aOlv.: mondod-é]. 1615/1628: Egy Czi-
nalatlan gereznabol tartozik Kis Annánaka f. 1 
d — [Kv; RDL I. 96c. — aTi. az apja]. 

2. szőrme; blană; Pelz. 1579: Az 10 Jűly hoz-
tanak onnét kywol waradról ö Naganak azonunk-
nak gereznat barsont kamukat atlaczot es zokna-
nak való abronchos belest [Kv; Szám. 1/XVIII. 
23]. 1659: Egy gelezna pegimet mái | Két gelezna 
nuszt mái belles [Cssz; LLt 118. C]. 1700: Egy 
Viseletes Gyolcs Vánkos hajban egy pár Gerezna 
Nuszt láb bérlés [Hr 1/20]. 

Szk: rókahát 1620: Egy Roka mai Gerez-
natul f — /50. Egy Roka hat Gereznatul f — /50 
. . . Egy Roka lab gereznatul f — 25, Egy Niers 
roka beőrtúl f — /2 . . . Negy Roka maltul f — 
/50 [Kv; KvLt VectTr H/69.4 hj] * rókaláb 
~. 1620: Egy Roka lab gereznatul f — /25. [Kv ; 
i.h.] * rókamái 1620: Egy Roka mai Gerez-
natul f - /50 [Kv; i.h.]. 

3. női bundafajta ; un fel de blană pentru femei; 
Art Frauenpelz. 1567: Anna, Rita Pauli Eothwos 
. . . fassa est . . . filia Magdaléna dictu(m) hoc 
fecisset Én Maid Meg fogom az foltos gereznatli 
raytad Es ky tollak Thalam chak Morgani Jöttei 
ide [Kv; T J k I I I / l . 94]. 1568: Matteus Kowacz 
iur(atus) fassa est E z t szememel lattam Mikor 
szoch Carspar (!), Kadar Markosnak, 30 forintot 
adot volt Es Egy szoknyát s egy kwswntywth 
adot vala . . . chyak Egy hytwan Gerezna Marada 
hatra | Michael zochy iur(atus) fassus e(st), Ezt 
tudom hogy egy zolgalo leanyomtol egy gereznat 
vittek vala el az zolobol, es azt az gereznat mo-
nostoron En Kochys lazlonal leltem meg [Kv; 
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I.h. 194, 199]. 1574: az En viseleŏ zokniam es 
Gereznam es Egy ranczos Ingual ezt mihelt meg 
halok mingiart aggiak kezibe Peruananenak (!) 
[Gyf; JHbK XXI/12.5]. 1589: Gergel kowaczne 
Susannazony Deesy . . . vallia liogi Feyerwarat 
az harangozonewal volt es gereznatis veot neky 
ezt hallottam mástul [Dés; DLt 226]. 1593: Cata-
lin Kalacswteo ferenczne vallia, Swtet estwe Ieowe 
hozza(m) Janos deakne . . . sem gherezna sem 
palast Nem vala ezkor rajta, Kerdem hol hadta 
Az Ghereznat, s monda hogy fejer Tamasnit hadta 
volna [Kv; TJk V/l . 431]. 1630 k.: Aztalos 
Janosne az gereznat rea veve s el mene ojinet 
[Mv; MvLt 290. 44a]. 1644: Egj feier gereznat* 
es egj parta eouetis Adot Vala Nekj [Mv; MvLt 
290. 437a. — aAz adalék fejér jelzőjének értelme-
zésére 1. alább a jegyzetet]. 1654: Egy palast 
Egy Gelezna Es Egyéb Aprosagh ruha nemw [Told. 
21]. 7684: (Desfalui Miklosne) az Asz(sz)onnak 
hadta az viseltes gerez(n)aiat de azt sem attak 
meg | eregj tova te rosz Aszonj, mert te neked 
nincze(n) it egieb annal az tetves gereznadnal, 
heverj abban [Torockó; Pk 7]. 1692: Egy rósz 
palast Egy beleletlen gelezna [Szárhegy Cs; LLt]. 
1736: Nem értem de hallottam bizonyoson, hogy 
régen az főasszonyok geleznában jártak ki-ki maga 
állapotjához képest, kinek nyusztból való volt, 
kinek nestből, kinek petymetből, egyszóval akitől 
mint tölt ki, aminthogy gyermekkoromban magam 
is láttam az nagyanyám, Imecs Judith petymet-
ből valo geleznáját, s hallottam bizonyoson, hogy 
más régi főasszonyoknak is még akkor az gelez-
nájok megvolt [MetTr 341]. 

E viseletdarabot 1870 táján elvétve mÓR viselték Torockón ; 
ott akkor a darab neve már garäzna formában volt járatos. A 
torockói g a r á z n a fehér irhájával kifelé fordított szőrméből 
készült [I*. erre és a további népviseleti vonatkozásokra: Nagy, 
Tor. 2 6 - 7 ] . 

Szk: báránybőr ~. 1636: Egi Viselt Báráni beor 
gerezna. Anna viselj [Kv; RDL I. 109] * feles 
~ ' ?'. 1584: Clara Herczegh Casp^r vram felesege 
vallia . . . Azon Ieowendeo eyel az leankammal 
othon mint Zegeny eozwegy Azzony le fekwem, 
es Égkor ezen Sos Janosne kepeben reám Ieowe 
a' haiamat megh foga, Es egy feles Gerezna vala 
raita Zertelen igen bewdeos vala [Kv; TJk IV/1. 
243] * morvái 1599: 13. January. Chany Já-
nos. Hozot Bechy Marhatt. 11 Hordoban 12000. 
Jglay Siueget . . . 60 // — 25. Múrway gereznatt 
. . . 5 | Balog Mihály Hozot Bechj Marhatt. 2 
Ball. karasiatt . . . 20 . . . 1 Ball gallér giolcliot 
2 II — 2700, Posony Siueget . . . 13 // 50 10 Murway 
gereznat . . . 2 [Kv; Szám. 8/XIV. 2,6]. 1629: 
uala egj liitua(n) moruaj gereznaja az aszonnak 
[Mv; MvLt 290.159a] * nyúlbőr 1630: mi-
kor ez az iffiabik Kerekes Marton meg hazasodek, 
akkor egj tiz forintos nyl (!) beőr Gereznat vit 
vala utanna az matkaianak [Mv; MvLt 290. 
209b]. 1662: Egy Cibokas uiselt Niul beŏr gerezna 
[Kv; RDL I. 146] •)(- pegymetes 1627: Egi 
pegimetes Gereznat aestimaltunk f 12 d. — [Kv; 
i.h. 135]. 1658: az Mostani felesegemnek atta(m) 

. . . Egy petymetes Gereznatis, mellyet mar elis 
viselt Jobresent [Mv ; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 
1673: Egi kek perpeta mente Aszszoni ember(ne)k 
valo rokaval bellet. Egi viseletes pegjmetes gerezna 
[WassLt Borsai István hagy.]. — L. még a pegy-
metből készült gereznára fentebb 3. al. 1736-ból 
a MetTr adalékait. Xr pegymetmál 7620: Bér-
lesekrűl es Subakrul. Egy Nust Subatul f. 5. . . . 
Egy Pegymet mai gereznatul f — /50 [Kv; KvLt 
VectTr. II/69. 3]. 

gereznadarabocska szőrmedarabocska; bucăţică 
de blană; Pelzstückchen. 1576: Egy giolch Sach-
koba walamy gywlwez walamy postho zel igen 
Roz walamy gerezna darabochkak es walamy Nest 
fark es egy nehan orso [Szamosfva K ; JHbK 
XVIII/7. 9]. 

gereznás ' ?' Hn. 1701: csipkés nevü helyben . . . 
egy darab Szántó földet . . . szoktak mostan hini 
Gereznás Földnek [Kide K ; BHn 87]. 

gergelice, gergelicés 1. gergerice, gergcricés 

gergelyfáji a Gergelyfája (AF) tn -í képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i a toponimului Ger-
gelyfáj a/Ungurei ; mit -î Ableitungssuffix gebil-
dete Form des ON Gergelyfája: I. mn din Ger-
gelyfáj a/Ungurei; von Gergelyfája, Gergelyfájaer. 
1727: a Gergelyfái és Springi Falusi Hites Birák 
Eskűttek és tőb Commetaneusak [JHb XXVII/1]. 
1761: Erdő . . . áll többire vékony csere vesz-
szŏkbŏl, mivel a Springi* és Gergelyfáib . . . eö 
Ngok Jobbágyai Vdvar, es magok számára szölŏ 
karok(na)k erŏssen el vágták [Kisenyed AF; 
JHbK 2 VIII/1. 778. — »~b Két tőszomszédos 
településről való]. 1795: a ' Gergelyfái osztály 
[Gergelyfája AF; EHA]. 

Hn. 1672: Gergellyfai patak mellett (sz.) | Ger-
gelyfai hid [Vingárd AF]. 1732: a Gergelyfái Ut t 
[Gergelyfája AF]. 1745: A Gergelyfai útnál (sz.) 
[Veresegyháza AF]. 1761: Gergellyfai Akasztófa 
alat (sz) [Gergelyfája AF]. — A jelzet nélküli 
adalékok az EH A-ból valók. 

II. gergelyfáji lakos; locuitor din Gergelyfája; 
Einwohner von Gergelyfája. 1732: az Springiek 
mondtak volna hogy nem az ŏ határok volna az,. 
li(ane)m a Gergellvfaiaké [Gergelyfája AF ; JHb 
XXVII/7. 5]. 

gergelylaki Gergelylaka tn -« képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -í al toponimului Gergelylaka, 
din Gergelylaka; mit -i Ableitungssuffix gebü-
dete Form des ON Gergelylaka; Gergelylakaer. 
Szn. 1644/1775: Mivel Gergellakia Janos es Miklós 
nekünk adott hitek es erős Reversalisok ellen 
hivsegŭnk mellől el álván, magokott Ellensegein-
kel conjugaltak . . . Ez okon minden nevel neve-
zendő Ingó bingo Jovakat es Joszagokatt . . . 
Nemes es Vitézlő Trauzner Janos Hivűnk(ne)k 
adtuk [DobLev. II/460. 9b—10a fej. - aAz ere-
detiben alább Gergellylaki alakban is]. 

Csak Sáros megyében van Cergelylaka nevű település. 
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Gergely pápai sokadalom március 12-i v. a 
táji országos vásár; tîrg de ţară din 12 martié; 
Jahrmarkt vom 12. März. 1676: Gergely Papaj 
sokadalomkor vőtte(m) hat sing Patyolatot singie 
hatua(n) penze(n) teszen flo. 3 [RLt Lit. O]. 

Gergely pápa-nap március 12-e; 12 martié; der 
12. März. 1570 k.: (Ezt) is végeztük egyenlő 
akaratból, hogy egy ifjú <m>esternek is egész 
terhet ne légyen szabad vinni . . . sem özvegy 
asszonynak, az ki kézével nem csinálja Szent 
Gergely pápa napjára [Dés; DFaz. 10]. 1763: 
Kolosvarott lakó Civist Kis Istvánt és Fele-
ségét Pap Evat, kiket a felyebb el múlt Esz-
tendőben Sz. Mihály Napig kűlŐn vetet(t)űnk 
volt, minthogy akkor nem Comparealtanak most 
ezen kűlőn vettetéseket prorongaltuk (!) ezen 
Esztendőben tejendő Gergely Pápa Napig [Kv; 
SRE 208]. 1774: A melly Pap* fizetést . . . per-
cipiálja mindenkor Gergély Páppa napkor [GörgJk 
137. - aTi. a ref. pap]. 1831: 14a Nov(em)bris 
el adtam egy Nyü erdőt . . . Rödia Puj Juonnak, 
ugy hogy ha Gergely Pápa napra meg nem fizeti, 
tartozzék 5 Rftot adni vinculumul [Györgyfva K; 
RAk 11. — aAz előbbi településsel tőszoinszédos 
Rődről való]. 

Gergely pápa-napi március 12-i v. a tá j i ; din 
12 martié; von/um 12. März. Szk: ~ sokadalom. 
1795: De Bonis Ecclae a' Curatorok számot ad-
janak . . . és Visitatiokor be adjak vagy a' követ-
kezendő Gergely pápa napi Sokadalomkor lejendö 
Partialisra el készítsék [M.bikal K ; RAk 21] * 
~ zsinat. 1845: A' Gergely Pápa napi részletes 
'sinat Ilik Mártii fog lenni [Szucság K ; RAk 70]. 

gergerlce zsuzsok (gabonaféreg) ; gărgăriţă; Ge* 
treide/Kornkäfer. 1780: azért hogy egeszen el ne 
veszenek a rüdega sertések keves braha kőzt . . . 
velek meg etettünk 20 napok alatt 13 köböl . . . 
még az asztagba gergeliczetől nagyon meg ett 
rosot [Buza SzD ; TSb 24. — a E szó brdha 2. 
al. sajtóhibás]. 1814: a’ szegény szolgálo Emberek 
nagy fárattsággal, sokszor éhséggel öszve gyűjtik 
a’' sok szép Gabonát . . . azután készen öszve 
gyűjtve Asztagba a’ ritka nagyságú Egerek s sok 
Gergeritzék szorgalmatoson meg eszik [Banyica 
K ; BfR 117/1 Násztá Stéfán (58) col. vall.] | 
hallatlan példa volt eddig előttem, hogy a Ger-
geritze Asztagbauis megegye a Gabonát, de ezt 
elpusztította volt [uo.; i.h. Andr. Csatt (58) ns 
vall.] | ugy jár tak a' Gergeritzék az Asztagba 
mint a Hangyák a’ Hangya bojba [uo.; i.h. Hiriska 
Pá vei (26) col. vall.] | A' Jószág jövedelme pusz-
tittojának egyenesen a' nagy fel hízott Egereket 
és a rettentő sok Gergeritzéket lehet tartani, 
melyek Légióként vágynák az ö Nagysága Csűre 
körüli lévő Asztagokra, ugy annyira hogy mikor 
későre hára Asztagokot kezdenek, a Gergeritzék-
től a' Csűrös Ker t fekete, a tsudálkozásig — az 
egerektől pedig büdöss a' betegségig [uo.; i.h. 
Asztalos Ilia (40) col. vall.]. 1832: A Gabonást, 
Csiirt, leg tisztabban tartani szoros kötelességének 

ösmérjea hogy a Gergeritza el ne szaparadjon 
[Csapó K K ; Berz. 20. — aTi. a számtartó]. 

gergericés zsuzsokos ; cu gărgăriţă ; mit Korn/-
Getreidekäfern. 1775: 1 Szekrény s abban valami 
gergeliczés borsó x 20 [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 
1788: ugyan Guraszádán két ó asztag tsépeletlen, 
de eddig talán ki tsépelték, mint hogy gergelitzés 
alig várhatni belŏllek 200 vékát [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1795: Borsó . . . Gerge-
ritzés haszontalan 2 Kob(öl) [Déva; Ks 108 Vegyes 
ir.]. 1801: Gergelitzés Másod buza prebendanak 
valo [Mundra AF; Mk]. 1814: egy Asztagot a 
Groff Ur ő Nagysága eltsépeltetvén . . . alig jött 
ki belőlle Nyoltzvan Véka Kőltes, egér ette, Ger-
geritzés Gabona szeműil [Banyica K ; BfR 117/1 
Ladislaus Barta (48) col. vall.]. 1842: gergelitzés 
o tiszta buza 10. kupa [Csekelaka AF, KCsl 3]. 

gerinc 1. hátgerinc; coloana vertebrală, şira 
spinării; Rückgrat. 1852: a lo . . . girintzin egy 
kis fejérség volt [Dés; DLt 1066]. 

2. háta ~e 'ua.; idem'. 1644: ket feleseget megh 
eòlte Monar Giörgy . . . az második Felesegenek 
is tudom hogj mind megh süteogette ezombiat 
mint he vassal; Láttam hogj az hata girinczeis 
ki ezuezat (!) vala. ugia(n) az középső felesege-
nek ; s mondotta szegeny hogy az fejsze fokaval 
ütötte az Ura | aztis lat tam hogi nagi Cziomo 
volt az hata gerinczin hogi megh cziomosodott 
az fejsze fok miat | Monar Giorgi . . . ugi megh 
verte rontotta, mind első s második feleseget, 
kival keppen az második felesegenek illien volt 
az hata gerincze, mint az eökleöm, hogi megh 
romlot s megh Czomozat az hata gerinçzie az 
fejsze fok ellen (!) : ugian kys rothadot az Teste 
az felesegenek [Mv; MvLt 291. 414b, 417]. 1684: 
Gyomorra való Flastrom. Háta girinezre való 
Flastr(om) [UtI]. 1788: az háta Girintzéna . . . 
egy kis-sebb (!)b vagyon [Kv; DLt. — aTi. a 
lónak. — bOlv. : kis seb]. 1810: a gyermeknek 
két hibája vagyon, a há ta güintze velejének el 
romlása, és a fejébe is talám viz, most Szegény-
nek a feje is el dagadott [Buza SzD ; JHb Jósika 
János lev.]. 1844: (A) kancza . . . háta girinczén 
szürke szőr létez [DLt 964 nyomt. kl]. 

gerjed 1. fellobban, gyullad; a se aprinde, a 
lua foc; entflammen. 1763: maga járt az ház 
hiúján gjertyával, és ugj talalta az szöszben vagj 
mint más mongya szalmában sütni, melyből ger-
jedet consequenter az tűz [Torda; TJkT V. 158]. 

2. a nyavalya gerjedten ~ terjedve terjedez v. 
futótűzként terjedez a betegség/ragály; boala se 
răspîndeşte cu iuţeala focului; die Krankheit/-
Epidemie verbreitet sich wie ein Lauffeuer. 1604: 
Myerthogy az Nyavaliak vgyan nem Zwnth(ene)k 
megh, amikeppen Zemeinkel lattjuk, hanem howa 
towab inkab gerjetten geryed (így!) és varosunkra 
teorekedeo ellenségek tamat ton tamadnak [Kv; 
TanJk 1/1. 485]. 

gerjedés fellobbanás, gyulladás; izbucnire în 
flăcări; Auflodern/flackern. 1794: gondviseletlen-
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ség által a Csűrös kertben valaholott el ejteni 
talált tűztől letteé (!) azon tűznek gerjedése, és 
támadása? [Kük.; BK Szászvölgyi ir, vk]. 

gerjedetesség gerjedezés; înflăcărare, ardoare; 
Entflammung. 1561: Myuel hog mynd azſ tiztes-
seges okosság mynd penig, es fewkeppen az isten-
hes (I) es atiankfialioz ualo zeretet azt mutattya 
hog az hallottaknak wtoso es wegsew zolgalattyok-
baes ielen legw(n)k hog az my eg máshoz ualo 
zeretetwnknek geriedetessege megy mwtattassek 
[Kv; öCArt.]. 

gerjedezés felgerjedés/lobbanás; pornire/înver-
şunare (împotriva cuiva) ; Erbitterung, Grimm 
(gegen jn). 7662; Barcsai Ákos uram . . . gyer-
mekségétől fogva édes atyánk® udvarában felne-
vekedvén, mind őnagyságától s mind magunktól 
tisztekkel, értékekkel, nagy hitellel tetéztetett 
. . . a tömösvári passa által sollicitálta ura székibe 
való ültetését, sokaknak az ország közül szívekbe 
konkolyt hintvén, elidegenítette tőlünk, De remél-
vén őkegyelme abbéli engedelmességünket1' is, . . . 
dissimulátiónkkal olajt töltöttünk őkegyelme elle-
nünk gyűjtött tüzeinek gerjedezésére [SKr 461 — 
2 II. Rákóczi György vádja a szerencsétlen 
lengyelországi hadjárat után 1658-ban vele szem-
ben fej-mé választott Barcsay Ákos ellen. —-
•I. Rákóczi György. bÉrtsd : engedékenységünket]. 

ţjerjedez(lk) 1. átv buzog; a arata zel; cjuellen. 
1677: Keresztyen Religionkhoz" Ngd klmes Urunk 
mely nagy indulattal gerjedezzen, lat tyuk; Iste-
nünket aldgjuk erette [SzJk 117. - uTi. a ref. 
valláshoz]. 

2. dühösködik; a se înfuria/mînia; sich wütend 
benehmen. 1770: Szekely Mihály vram ő kglme 
helytelen maga viseléséért . . . semmi jót nem 
végezhetett a nemes Céh, sőt midőn dorgálással 
mások intették is, annál jobban gerjedezett és 
. . . haszontalanul esküdt, káromkodott [Dés; 
DFaz 28]. 

3. haragja ~ vki ellen haragra gyúl/lobban vki 
ellen ; a se înfuria împotriva cuiva; gegen jn in 
Zorn entbrennen/geraten. 1778: Alázatoson instá-
lok Nagodnak, ne gerjedezzék Nagod haragja 
ellenem [Jedd MT; Told. 6]. 

gerjeszt 1. átv is (fel)éleszt/szít; a aţ î ţa; an-
schüren/fachen, erregen, erwecken. 1688: Fő Ispán 
Ura(m)ek . . . Uri Parancsolattya jött hozza(m), 
hogj kegltek között való difficultasokatt igazi-
csam, mellyre nezve tűzet t akarva(n) oltani hogj 
olajjal tűzett ne gerjeszszűnk elsőb(en) magok 
közt szép csendesen discuralvan kgltek, maga 
meg bantodasitt s difficultassit Írásban adgja elő 
| az zenebonanak lassan égő es meg csendesedett 
tűzett nagjubra ne gerjeszsze [Dés; DLt 449]. 

Szk: életre 1854: Pygmalion forró ölelései 
életre gerjesztik a szeretett kőszobor hideg kövét 
[ÚjfE 4] tűz ~eni. 1679: Tűz gerjeszteni való 
fuvocska nro. 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 27]. 

2* átv felkelt, szít; a excita/provoca; erregen, 
erwecken. Szk: haragra ~ haragra lobbant vkit, 
riiegharagít vkit ; a înfuria pe cineva; jn erzür-
nen. 1813: Minthogy üly sok rendbéli vakmeru-
ségét látván . . . Dobolyi Mihály Uram Baratosi 
Joseffnének, tehát ez által haragra gerjesztette 
az Exponenst, kéntelen volt asztán keményebb 
Eszkozokkelis az engedelmességre hajtani [Dés; 
DLt 56.8] (vkinek) nehézségét ~ i felkelti vkinek 
a neheztelését; a stîrni supărarea/indignarea cuiva; 
js Unwille, Groll erwecken. 1674: Tŏb busittátá-
sát szenvedni ne(m) akaruá(n) az dolgot az utolsó 
deliberatioja szerint executiob(a) vetettyuk ne is 
busits(on) Tovab bennűnkŏt, ha kglsegŭnkel 
akar elni maszokrais (!) neliezsegűnket ne ger-
jessze [Törzs. Bornemissza Anna hat. Galgai 
Rácz Istvánne kérelemlevelére] -X* (vkinek) ha-
ragját ~í vkinek haragját éleszti/szítja; a aprin-
de/stîrni mînia cuiva; js Groll, Zorn anfaclien. 
1669: En Boer Sigmond . . . boszubol, vagj inasok 
instigatiojókra az en ke(gye)lmes vramra Kegjel-
mes Aszonjomra, az Nemes Orszagra, liaragjat 
annak az hatalmas Nemzetnek11 nem gerjesztem 
[Gyf; Törzs. Boer Zsigmond portai kapikiha 
esküszövege. — aTi. a török nemzetnek]. 

3. késztet, sarkall; a îmboldi, a îndemna; an-
regen/spornen. 1706: egy kuruczczal sem Czim-
boraltam, sőt hogy Szebenből vissza jöttem e-
dgyet latvan előtte el buttam, senkit kuruczságra 
nem gerjesztettem, se innena se Havasalföldiből 
vélek correspondentiam nem volt [ApLt 1 Apor 
Péter nyil. - aHsz-ből]. 

4. uszít; a a ţ î ţa ; (an)hetzen. 1752: ne hogy 
kivanta volna engesztelni a ' Mlgs Testvér Urak 
kőzőtt való Controversiat, veszekedést, atyafi-
ságtalanságot sőtt gerjesztette az Urakat edgyi-
ket a' másikra és haragittani kivánta s űgyekeszte 
[Bodok Hsz; Ks 22. XXIb] . 

gerjesztés gyújtás; aprindere; Anzünden, Zün-
dung. 1801: Sándor Jantsi nevezetű azon u j 
paraszt Colonussát . . . nem is esmértem olly 
modon mind addig, mig . . . Sándor Jantsi neve-
zetű Colonus . . . eŏ Nagysága Erdeiben tűzger-
jesztesével okozott kartetelért el nem fogattatott 
[Erdősztgyörgy MT; WH. Nagy Dániel (37) sza-. 
bad székely vall.]. 

gerjesztetés gyújtatás; aprindere; Zündung. 
1763: Boros Miska által eset azon tűznek ger-
jesztetése [Torda; TJkT V. 159]. 

gerjesztetik gyújtat ik; a fi aprins; (an)gezün-
det werden. 1764: világosan ki nem lehet tanulni, 
hol gerjesztetett tűz, melyből azután esett az 
égés; midőn nemellyek azt fateállyák hogy az 
méheskert tá jot gyújtatott tűzből lett az gjuladás, 
mások azt vallyák, hogy az A. szenafűviben éget 
bokorbol jö t t ki a tűz, s az mià égett el az oldal 
[Torda; TJkT V. 244]. 

gerjesztett gyúj to t t ; aprins; (an)gezündet. 1762: 
(A felperes) ki hozza, hogy nyilvánoson azon I. 
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által gerjesztet tŭz miat történt az A. eŏkegyelme 
szénájának elégetése | ă maga széna füvének 
allyában meg gyujtott egy tövis bokrot . . . az I 
ő Klme által gerjesztett és tövis bokorbol indult 
harap előtt az actionalt helyben semmi harap 
égés nem volt . . . mig az I Ő klme Széna füvé-
ben gyujtott tűz ki nem ment az oldal se meg 
égve, se meg perselve éppen nem volt [Torda; 
TJkT V. 102, 108a]. 7801: Esmérem . . . Uj 
Paraszt Sándor Jantsit, aki . . . eŏ Nga Erdejét 
meg gyújtván abban okozott kár meg fizetésiért 
el fogattottván . . . akiis midőn a ményével Árgya 
Évával égyűt lévén általok gerjesztett tűz miat 
következet [Erdősztgyörgy MT; WH. Nagy Sig-
mond (44) szabad székely vall.]. 

gerlice 1. gerle; turturea; Turteltaube. 7660/-
1741: Mikor Gerlicze jut and árvaságra Mind ad-
dig sem akar szállani zöld ágra Sem siet repülni 
tiszta viz italra valamíg nem talál el veszet társára 
[EM XXXVI, 141 Köröspataki B. János histó-
riáséneke Vadadi Hegedűs András (Torda) máso-
latában]. 1672 k.: Gellice: Turtur [PPG1]. 1690: 
Ki ki mind az ő útára indul . . . még az esztrág 
is az égben meg ismeri az ő idejét, az gerlicze, 
az daru, az fecske tudják mikor el kell menni 
[VGyN 114]. 1704: Szomorú özvegyek tü is ma-
g ltokat Mint árva Görlitze az ként meg vantátok 
Elesék fejetek ékes koronája árva fejeteket már 
hova haj t já tok [EM XXXV, 274 gyászének]. 
XVIII. sz.: Soha ne si<rass>a bús gölice társát, 
Sw az édes any<a k>isdede halálát Hane<m csak> 
egyedül szomorú rabságát [Barabás, SzO 390. — 
A közlő szerint egy brassai székely rab éneke; az 
énekben azonban alig van — az itt közöltön 
kívül — nyelvjárásias alak]. 

Az árva gerlicére von. — szinte közhelyszerű — utalás 
XVII—XVIII. századi régiségbeli és népköltési változataira 1. 
Balladák könyve 632—3. — E mDtívum középkori hiede-
lemgyökereire 1. Eckhardt Slndor, Középkori természetszem-
lélet a magyar költészetben: EPhilK 1,111, 1 3 - 9 é s k n y . 

Ha. 1733: Az Gslicze szegben (sz, k) [Szent-
háromság MT; EHA]. 1765: A Gerlitze szegben 
(sz) [uo.; EHA]. 1785: Gŏlitze szegben (k) [Nyá-
rádsztlászló MT; EHA]. 1816: Kóltsos nevezetű 
helyb(en) misként Görlitze Szegb(en) (k) [Nyá-
rádgálfva MT; EHA]. 1831: A.' Göllitze Szegbe 
az Utan fellyül (k) [Szentháromság MT; EHA]. 
1847: A' Koltsos alias Gelicze szegben (k) [Nyá-
rádgálfva MT; EHA]. 

Sz. 1847: Roza rendkívül szereti*, ugy mind 
galánb búzát, galitze párját, szüntelen mellette, 
körülte, nyalja, falja [Kv; Pk 7. — ĂTi. a kis-
testvérét]. 

2. 1736: Az válogatott étkek sokaságát* le nem 
írhatni, . . . mindenik asztalon különb-különbféle 
tészta-mŬből, sokféle szinű festékekkel, nagy öreg 
tálakban lévő pástétumok vóltanak . . . ; az szar-
vasokot, őzeket . . . úgy kicsinálták, görliczéket, 
galambokot az fákon [MetTr 396. — *Gr. Szé-
kely Ádám és gr. Bánffi Anna gyalui lakodalmán 
(1702)]. 

3ŝ 16/0: Oláh Jancsitól hallottam, hogy Beörveiné 

nevezgette el őket kit hadnagynak, kit gellicének, 
s kit mézesnek, kit kapitánnak | Hallottam ilyen 
szókat, hogy Bíró Pálnét dobosnak, Börveinét 
gellicének, s kit hadnagy uramnak hittak, de én 
azt nem tudom soha közülök melyik másik [Mv; 
MvLt 291. 233a—51a átírásban!]. 

gcrlicegalamb gerle; turturea; Turteltaube. 
1703: Nekem most Istennek hálá testem meg 
vekany egességben nyugszik, de mint az társától 
meg fosztatott Gerlicze galamb egyedül nyög es 
szomorkodik, igy énnekemis egyesegyedül lévén 
Szivem bánkódik [Ne; MvRK Alvinczi Mihály 
lev.]. 

gerltcemadár gerle ; tur turea ; Turteltaube. 1679: 
Gerlicze madar, egi pár Par. 1 [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János inv.]. 

gernye 1. rőzse; vreascuri; Reisig. 1592: tudom 
hogy egyezer megh ti l tottak vala Nywladot az 
fanczialiak hogy az Gernyet ne horgiak beleolle 
hallottam hogy eòk birtak [UszT; ,,Petrus The-
lekfalwy de ZKiraly" (34) vall.]. 1605: az Atia-
fiak my nekeonk ghernyiet attak ot t az peres 
hely taúat, bekeúel be hoztúk ot t az vton, . . . 
senkj ne(m) zolitott megh rúlla [i.h. 19/43 ,,Petrua 
Osúat de Bstlenfalúa" (43) lib. vall.]. 

2. kb. vhány rőzsenyalábnyi; cîteva legaturi 
de vreascuri; einige Handvoll Reisigbündel. 1864: 
Gernyés völgy mert régen ezen helyről hoztak a 
falusi szegényebb emberek égy égy Gsrnye fá t 
a hátokon [Csöb U ; Pesty, MgHnt LVII, 101b]. 

gernyefa aszúfa; copac uscat; Raff/Dürrholz. 
1599: Voltam az lengielfalui zallasba rege(n) ba-
tia(m)mal iffiu koromba ghernie faerth . . . ot 
abban a ' zallas heljben Ágoston Demjant megh 
eòkleltek uala keppel [UszT 14/12 ,,Joannes Clieu-
der de Zenth Thamas" (65) lib. vall.]. 

gernyés kb. rőzsés, rőzsegyűjtő; care adună/-
strînge vreascuri; welcher Reisig sammelt. Hn. 
1864: Gernyés völgy mer t régen ezen helyről 
hoztak a falusi szegényebb emberek égy-egy 
Gernye fá t a hátakon [Csöb U ; Pesty, MgHnt 
LVII, 101b]. 

gérokk szalonkabát; redingotă; Gehrock. 1827: 
Az számtartonak készült égy gerok (!) . . . Ist-
vánnak keszittettem égy forditat t gérokat [LLt]. 
1831: Bé vivén Imre Fiamat Csináltattam 1. 
Gerokkot, 1. pár pautallont, Leiblit, és 1 pár 
Csizm(át) 30 Rf. 40 xr [RLt O.4 Rettegi Imre 
költségjegyzéke]. 7836; visel . . . egy gérokkot 
szürke damentuchbol bársony gallérral és selyem 
gombokkal [DLt 37 nyomt. ki]. 1847: Újfalvi 
Sándornő Nagytsága számára a legényinek Egy 
ótska Gérokot fordítottam és kisebre vettem 5* 
[Kv; Űjf. 1. - *Értsd: f t ] . 1848: 1 Sötét Zöld 
Gérokat vásárolt az legénynek [Mv; MvLev. 2]. 
1850: Egy zöld geroch 20 f — egy szederjes viselt 
téli kabát 15 f - 2 nyári geroch 7 f 30 xr — 
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egy u j seegeltuch geroch 7 f [Algyógy H ; Born. 
F . I.i]. 

Szk: krepper 1848: Egy Krepper Gérok 
[Dés; DLt 1388] * nyári ~. 1850: 2 nyári 
geroch 7 f 30 xr [Algyógy H ; Borii. Ţ. í i ] * 
Posztó 1850 k.: Miklós almáriumában 1 szek-
füszin u j poszto gérok [Pk 2]. 

gerundium diák-furkósbot; măciucä, ciomag 
(studenţesc); (Studenten) Knüppel/Knotenstock. 
1870 k/1914: Gerundium nagy bunkóju rövid 
nyelű farkas b o t ; á t fú r t nyelén karbahúzásra; fel-
akaszt ásr a való szijjal . . . midőn valakinek ve-
szélybe létéről jö t t híradás, égés vagy Nagyobb 
összeütközés volt iparos ifjúsággal sőt az ötvenes 
években a polyák és gränicer . . . katonasággal 
szólott a kiál tás: ad gerundium, ad arma 1 š üyen-
kor egy kész hadsereg omlott ki az öreg kapuk 
alól, mely ritkán té r t vissza sikeres munka, győ-
zelem és zsákmány nélkül [MvÉrt. 14. — I.h, 
további tájékoztatás I]. 

gérvágó ' ? ' 7850/7857: Két fűrészmettző és 
gärvágo [EMLt]. 

gespenszli felsőruhafaj ta; un fel de îmbrăcă-
minte pentru deasupra; Gespenst. 7800: Egy 
veres bársonyból készült gespenszli (:vagy Ijesztő :) 
hozza való vüágos kék tafota Szoknyával [LLt]. 

gestál gesztikulál; a gesticula; gestikulieren. 
1798: kezével gestál, sö t t beszédgye közt sokszor 
az ajkához kapdos [DLt nyomt. kl]. 1828: Túri 
Péter . . . a ' két kezével gestál beszédje közbe 
[DLt 835 nyomt. kl]. 1832: maga ki beszéllése 
alat t mertégletlen (!) tŭzességgel verte kargyát 
a főidhez, és kezeivel mások fejek felett gestált 
[Balázsfva; KCsl 6]. 

gesztenye castană; Kastanie. 1582: Biro V cs 
az tanachy walaztak Bornemiza Gergely Vramat 
feyerwara weottem az v t ra melyet el ayandeko-
zot 3 lb Geztenvet d. 48. Tizen nyolcz naian-
chyot f. 1/50 [Kv; Szám. 3/V. 16 Lederer Mihály 
sp kezével]. 1585: 9 J a n u a : Jowe az Kalmar 
Myhaly zolgaya Myhaly dea l , hoza vrunk zamara 
. . . Egy chyeberbe czytromot zaraz lemonyat, 
Egy Sak geztenyet [ K v ; i.h. 3/XXII . 1]. 1588: 
Vicey Caspar vramtol veottwnk Zaz Naranchiot 
. . . f. 10. Eottwen Zaraz Lemoniat . . . f. 7. 
Harmincz font gezteniet . . . f. 3 [Kv; i.h. 4/1.23]. 
1591: a t tam . . . Alimat Zellet kgezttenyet (!) . . . 
d. 8 [Kv; i.h. 5/1. 1 4 - 5 ] . 1594: 19. Ianuar(y) 
. . . Zeghedi Ghaspar es Stencel András vram 
Lonara Kendi Sándorhoz hogi mè(n)tenek; Ayan-
dokba valo Olaz Gwmeolczeoth es Gheztenieth 
veottem [Kv; i.h. 6/VI. 5]. 7595: Vöttem . . . 
Gesztenyet örögöt p(ro) d 26 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 
154 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. Í620: Egy 
Masa Grispantul f — /50.a . . . Egy Masa Gesz-
tenietúl f - /20 [Kv ; K v L t VectTr II; 69. >3. -
4Ti. a veendő harmincad]. 1673: Fejer varra szá)-
litottanak Fagarasbul . . . Soos C>tńi(m) egy 

tonnaval. Gesztenye egi tonnaval . . . Sós egres 
égi Tonnaval [Fog.; Törzs]. 7791: kesztenyere 
ÍÖ font per 6 xr 1 — [Cserei Heltna jk 43b]. 
ÍT793: Mostan küldők . . . Őt 'Sák Birsalmát egy 
veka Gesztenyét, és két Cseber Csipkét . . . Há-
rom Tábla Szőllőtt [Hadad Sz; J F 36. LevK 
358 Benkő Elek Vincze Józsefhez]. 1805: Gesz-
tenyét kaptam és Pityókát [Dés; KMN 141]. 

Szk: bécsi 1585: 1 feb. B. Vram es Király 
B. Vramek Menenek Lonara Keńdy Sándorhoz, 
waros wegezesebol wettek Aiandeko(n) Nekie 12 
Naranchot . . . d. 96. 3 font beczy gezteniet . . . 
d. 45 [Kv; Szám. 3/XVIII . 19]. 1595: Ez har-
mad ńapy három Ebedre hozottam ö km(e)k 
eleiben 2 pfont Beczy Geztenyet p(er) d 40 [Kv; 
i.h. 6/XVIIa 15 ifj . Heltai Gáspár sp kezével] 
•X* olasz ~. 1598: (Vettem) mas fel lb olaz gez-
tenjeth . . . 37 1/2 [Kv; i.h. 8/V. 6]. 

gesztenyefa castan; Kastanienbaum. 1753: a ' 
gesztenyefán tul imit amot t van egy szőlőtő 
[Apanagyfalu SzD; EHA]. 

Hn. 1604: A' Gesztenye fánál (szö) [Dellőapáti 
SzD; EHA]. 

gesztenye-krumpli burgonyafaj ta ; un soi de 
cartof; Art Kartoffel. 1815: A ' Krumpinak Faj-
tá j i . . . Eredeti fa j táknak a’ mi Hazánkban eze-
ket nevezhetjük. 1. Disznó vagy Tehén krumpi. 
Solanum anglicum Englische Schwein = oder Vieh-
kartoffel . . . 2. Szederj vagy Gesztenye Krumpi 
Solanum castaneum Kastanien Kartoffel [Kováts 
Sámuel, Utasítás a’ Krumpi termesztésére (H.n.)]« 

gesztenyemag castană; Kastanien. 1844: küldök 
. . . égy fél vékányi gesztenye magvat [Széplak 
KK ; SLt évk. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

gesztenyés I . mn 1. gesztenyefával beültetet t ; 
plántát cu ċastani; mit Kastanienbaum bepflanzt. 
Hn. 1806: A' Gesztenyés Hegybe (szö.) [Kusaly 
Sz; EHA]. 

2. gesztenyeszállító; cu care se transportă cas-
tane ; Kastanien befördernd, Kastanien-. 1593: 
Catalin fazakas Janosne vallia, . . . estwe kesen 
. . . ez Janos deakne ot hagdos vala fel a ' ghez-
tenies zekerre . . . Mongya vala Az Baniaj Azzony 
Janos deaknenak, Ne hagy fel, Ne hagdos mert 
keseo vagyon gesztenieis kewes vagyon [Kv ; 
T J k V/l . 431]. 1636: Zabo Marton szabliat vont, 
es hatul ugj vaga teten szeöcz Szeöcz* Marton 
Ugjä(n) megh roszana (!), s eö maga elfuta, itilem 
hogj egi geztenies szekeren hágót altal ietteben 
[Mv; MvLt 290. 75. - a így kétszer!]. 

3. ~ asszony gesztenyeáruló kofa; vînzătoare 
de castane; Kastanienhändlerin/braterin. 1593: 
Kadas Jstvan Coloswarat lakó vallia, Estwe 
kesen ez Napokban Jaydulast hallék, oda a’ fele 
keózelgetek, hat ez Baniay azzony a ' seotetbe 
chak egyedwl akkor (így l), s monda, Mit Jaigacz 
felele az Geztenies Baniay Azzony, l m Mindé (n) 
penzemet 40 vagy 35 forintomat el loptak [Kv: 
TJk V/l . 430]. 
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II . fn gesztenyefás terület ; teren plántát cü 
castani; Gelände mit Kastanienbäumen bewáċhsen. 
Ha. 1652: Geszteniesb<en> (sz) [Póka MT; EHA]. 
1767: A Gesztenyés alatt (sz). Gesztenyés(e) 
[uo.; EHA]. 1769: Gesztenyés (szö) [M.igen 
A F ; EHA]. 7804: a Gesztenyés ős ŏrŏkŏs Somai 
rész Szŏllŏ [Dellőapáti SzD; EHA]. 

A hn-ek keletkezhettek eredetileg csak egy-egy szelídge9zte_ 
nyefával kapcsolatos szemlélet alapján is. 

gesztenyeszin 1. gesztenye/sötétbama; castaniu-; 
kastanienbraun. 1815: Ezen Levelünket mutató 
Nem^s Személly Domokos Miklós Lakhellyére 
nézve N. Torda Vár(me)gyében Kőttvéllykapun 
Lakos és Arendátor . . . Termete Magos Sugár 
Ábrázata kitsiny kerekded szőke Szemei kékek 
Orra tompa vastag Ha ja gesztenyeszin kŏrŏdés 
kŏrűl el vágva Bajussza szőke [Torda; TLt 1237]. 
7848: haja veres szürkés, 's némellykor festi 
portubák(szín) és gesztenye színekre is [DLt]. 
7849: Egy Gesztenye színre lagírozott-festékű fain 
ágyfa [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

2. Jelzői haszn-ban; ín funcţie atr ibut ivă; in 
attributivem Gebrauch: 1748 u.j1770 k.: Méltó-
ságos Groff I f j a b b Iktari Bethlen Sámuel Ur ŏ 
nga ajándékozott ezen Ekklésianak egy gesztenye 
szin arany virágos tsipkés szélű keszkenőt [Noszoly 
SzD ; SzConscr. 106]. 1762: egy sellyem gesztenye 
szin szoknya [Msz; Berz. 15. XXVII/12]. 1817: 
Bálás Mihály . . . burzolos (!) gesztenyeszin ba-
juszszu [DLt 562 nyomt. kl]. 1829: Szathmár 
Vármegyei Thotfalusi . . . Földvári Ignátz . . . 
vékony Sugár egyenes termetű, gesztenye Szin 
liaju . . . gesztenye Szin szemöldekű [Kv; DLt 9]. 
1835: Egy gesztenye szin Festékű — 4 bikfa 
lábu felyűl stráfos Szőnyeggel bévont kisded 
deszka Asztal [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

Szk: ~ formájú gesztenye/sötétbarnás. 1791: 
kitsin tseplesz gesztenye szin formájú bé font 
haja [Torda; DLt ] -X* ~ hajú. 1769: Gyerman 
Ignát . . . Gestenye szin hajú, a bajuszsza szépen 
S-rkedezik [UszLt XIII/97]. 1804: Irimia Surdár 
Kalános Czigány . . . Gesztenyeszin hajú, ollyan 
bur tokos Bajuszszu, és kitsin Szakállú [DLt 
nyomt. kl]. 1846: Deutsch György . . . Segesvári 
33 éves . . . barna gesztenyeszin liaju, bajuszu 
és pofaszakállu [DLt 1200 uo.]. 

gesztenyeszínű gesztenye/sötétbarna; castaniu-; 
kastanienbraun. 1759: Tizenhat sing gesztenye-
színű gazdag aranyos virágos u j materiát [Nsz; 
TSb 7]. 1767: Egy onn fedeles talpais onbà 
foglalt gesztenye színű, miniummal és. aţannyal 
virágozott Aradi három fertályos Iiokáj,' Szász 
Városi Tzeténi János Collátuma: a’ fenekén illyen 
írás vagyon: ,,Tz. J . 1766. S. Sz. K . " [Sepsi-
sztkirály Hsz ; Herepei: Néprajz és Nyelvtudo-
mány VII, 126]. 1807: Fridricli Vilhelin Frantz 
. . . Negyven Esztendős Catholicus Pap gesz^ 
tenye szinŭ ha ja , szemöldöke 's szakálla [Kv j 
DLt 66/808 gub-i nyomt. kl]. 1846: Müller Vinòze 
. . . gesztenye szinti hajú [DLt 1114:ua.]. -r. Lt 
még Ret tE 270. -

• gežeiüüza gizgaz; pl ivi tură; Gekräut. 1801: 
valami Orotvánt készítvén magunknak azt tisz-
t í tot tak , hogy Tőrőkbuzát vessenek belé . . . s 
minek útáńna a gezemuzát égetésre meg gyújtot-
ták a Mlgos Groff Exp(onen)s Aszszony eö Nga 
Erdeje meg Gyúlt a szel fuvan . . . azon Erdő-
b(en) sok kár következet [Erdősztgyörgy M T ; 
WH. Lázár György (76) cig. vall.]. 

gidó gida, gödölye, rég, táj (kecske) olló; i ed ; 
Zickleín. 1724: Anno 1724 Die ult imã Jan(uarii) 
van megh olvasva J u h es kecske mindenestül 
szaz harmincz Gidoval es barannyal eggjűt t [Lezs-
nek H ; Szer.]. 1742: ö reg ketske 8 Esztendős 
gido 3. Esztendős nőstény ollo 1 [Kisborszó SzD; 
TL 42]. 1798: Bárány, Gido, Malacz [ H ; Ks 108 
Vegyes ir. 55]. 1805: Ké t Fejős Ketske Gidojával. 
. . . Két Fejős Ketske Gido nélkül [A.jára T A ; 
BLt 9]. 1831: Két Gidozo ketske három Gido 
[Mv; Berz. 20]. 

Szk: nőstény 1648: Ez idei nőstény gido 
. . . no. 6 Ez idei czap gido . . . no. 2 [Gyalu K ; 
RákGIr. 5 3 8 - 9 ] . 1722: nőstény Gido 1. Czap 
gido 5 [Katona K ; UtI] . 1726: Fejős kécske volt 
7 meddő 3. Tavalyi Gido 3. Idei cáp gido 1. 
Idei nőstény gido 1 [Abosfva K K ; Ks 4. 14]. 
1786: Idei Nyősténj Gido . . . Idei Czáp Gido 
[Bányabükk TA; MkG]. 

gidóbor (kecske)gidabőr ; piele de ied; Kidleder. 
1647: Czavalt Gido bőr nro 6 [Marosillye H ; 
VLt 55/5415]. 1657: J u x t a Inventarium perci-
pialtam . . . Kecske Bőreket N.3. Gido Bőrt 
N. 5 . . . Apro Gido Bőreket per fl. - //20 N.5 
(így!) [Borberek A F ; Wass]. 1691: Kecske Bőr 
nro 3. Czap Bőr nro 1. Gido Bőr nro 10 [Beszt.; 
tTtlJ. 1749: Gidó bőr [Borsa K ; Told. 24]. 1795: 
Két Nagyob Gido Bör [Monostorszeg SzD; Bet. 
5]. 1810: Három fejér bárány bőr 's égy gido 
bör [Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 4]. 

gidóbõr-sapka şapcä din piele de ied; Mütze 
áus* Kidíéder. 1847: viselt fekete prémü fejér 
gidóbőr-sapkát [DLt 1241 nyomt. kl]. 

.gidó-cáp bakgida/gödölye; ied; Bockkitz. 1755: 
Őreg mqddö Ketskék Nro 6 . . . Gido Czáp Nro. 
10.. Nőstény Gido Nro 1. Fejős Ketske Nro 11 
[Batiz H ; EK Naláczi conscr. sub nr 1020]. 1839: 
Idei ţLyőatén Gido 3 . . . Idei Gido Czáp [M.kapus 
K ; Bçrz. .20]. , 

• gidófalviá Gîdófalva (Hsz) tn -i képzős szárm.; 
derivatul' cu sufixul -i a toponimului Gîdófalva; 
mib.W'Ableitungèsuffix gebildete Form des ON 
Gidófalvá î v'din Gidófalva/Ghidfalău; Gidófalvaer. 
16&Á: Mű birák Ghidoffalvi Csiszér András Pap 
Eeclesiastica i persona, és Gazda András Nobilis 
SepSi széki- R£ţÿi [LLt]. 1700: ha valaki a keres-
kedő* rendeket házért haborgatna, hogy az Ghido-
ffalvi .sokadalmat el mula tván Szentgyörgyre men-
ţenek». iazölftiak- 'menedekseget fogad [Sszgy; 
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HSzjP]. 1738: Gidofalvi Jancso Rebeka . . . 
mostan(n) Tiszt. Hermányi Diénes Jósef, Enyedi 
Rf. Prédikátor Felesége [Dés; Jk 493a]. 

Szn. 1670: Ferenczi Istuan es Gidofalui Peter 
mind ketten ezen Nemes városnak Hűtós Asses-
sori [Dés; DLt 443]. 1678: etfalvi* Gidofalvi 
Sámuel uraimék [SzO VI, 348. - *Hsz]. 1682: 
Petrus Gidofalvi de Des ductor nobilium oppidi 
Dés [Jk]. 1801: az Néhai Gidofalvi Antal uram 
el-hagyatott árvái [Albis Hsz; BLev. Vall. 3]. 
1826: a Gidofalvi atyafiak [Albis Hsz; BLev. 
Vall. 5]. 1842: Gidofalvi Domokos ur [Albis 
Hsz; BLev.]. 

gidós gidás, gödölyés; cu ied; mit Zicke/Kitz. 
1795: Gidos Kecskék szaparodása [Déva; Ks 95]. 

gldózó ellős rég, táj ollózó; fătătoare; zickelnd. 
1831: Két Gidozo ketske három Gido [Mv; Berz. 
20]. 

glllnc 1. gerinc 

glllncs 1. kilincs 

giliszta vmilyen bélféreg; o specie de viermi 
intestinali; Art Madenwurm. 1687: Adamko gjomra 
fájása hihető attól va(n) liogj az csecstől el valt, 
s változik térmeszéte, . . . tala(n) az gelesztais 
bantya, az ellen fereszteni kellenék borsó szalma 
lévben, s gjakorta penig [Ap. 6 Káinoki Sámuel 
feleségéhez Nagybányáról]. 1785: W . . . curalja 
azt — mondja, hogy az geleszta hideg és ha el 
hadgya az hideg a Gyermeket azután Geleszta 
ellen orvosolja [TSb 18]. 

A bélférgek közül főként a köv. négyre vonatkozhatnak 
e címszó és e szóbokorba vonható címszók adalékai: 1. 
cérna-v. fonalféreg; oxyuris; oxiur; Madenwurm; 2. orsóféreg 
ascaris lumbricoides; ascarid (limbric); Spulwurm; 3. ostorfé-
reg; trichuris trichiura; trichocefal; Peitschenwurm; 4. ga-
landféreg, pántlikaféreg/giliszta; taenia; tenie; Bandwurm* 

gilisztabaj boală pricinuită de viermi intestinali; 
Wurmkrankheit. 1852: Én, Trési gyermekek jol 
vagyunk, Roza péncsereg ottan ottan, vagy növése 
okozza, vagy geleszta ba ja van [Kv; Pk 7]. 

gilisztahideg bélféreg okozta hidegrázás; frisoane 
pricinuite de viermi intestinali; Schüttelfrost 
verursacht von Madenwürmern. 1785: Máriskot 
Hétfőn kedden ki lelte az hideg nagy forosága 
volt de ma Istennek hálá nem jött ôlyan erősen 
az foroság réá es sokkal jobban vagyon W . . . 
curalja azt — mondja, hogy az geleszta hideg és 
ha el hadgya az hideg a Gyermeket azután Ge-
leszta ellen orvosolja [EMLt]. 1854: halt meg 
Incze Roza 4 éves korában geleszta hidegben 
[Dés; RHAk 58]. 

gilisztakór boală pricinuită de viermi intestinali; 
Wurmkrankheit. 1851: halt meg Miklós Ilka 2 
éves geleszta kórba [Dés; RHAk 35]. 1860: halt 
meg Kis Károly oskolás gyermek . . . 9 éves és 

2. honapos korában gelesztakorban [Dés ;• i.h. 
112]. 

gilisztaláz bélféreg okozta láz; friguri produse 
de viermi intestinali; Wurmfieber. 1856: halt meg 
Pap Péter leánya Roza 16 honapos korában gi-
liszta lázban, hulla kémlelet mellett [Dés; RHAk 
82]. 

gilisztás ? földigüisztában bővelkedő terület; 
teren bogát în ríme; reich an Regenwürmern. 
Hn. 1715: Az Gelesztason (sz) [Magyarókereke 
K ; KHn 91]. 1720: a Güisztáson (sz) [uo.; Ui.]. 
1737: A Geleztáson (sz) [uo.; KHn 92]. 1880 
k.: Gelesztás [uo.; KHn 95]. - L. még i.h. 92, 
9 4 - 5 . 

gilisztasorv bélféreg okozta betegség; boală 
pricinuită de viermi intestinali; von Madenwür-
mern verursachte Krankheit. 1858: halt meg 
Daroczi Juli fia Károly 4 éves korában geleszta 
sorvban [Dés; RHAk 98]. 

? gím szekéralkatrész; parte a căruţei; Wagen-
teÜ. Szk: szakállas 1652: Egy szakállos gim 
(!). Két Fél hercz vas, egyikbe (!) el tőrőtt. Két 
tengely tőn fojto szeker karika [Görgény MT; 
Törzs]. 

? giman ' ?' 1586: 16 Jul j vittettem esmeg egi 
altalag bort. 47 vedrest eszt meg nem Ihatak 
mind hane(m) ot arwltunk ki három veder bort 
ki teót d. 48 az maradekiat az Menes pasztornak 
attam Balasnak tisz veder gimant (!) liogi adion 
f. 1/50 keolt ebben az kaszasokra 34 veder teszen 
az arra f 5/44 [Kv; Szám. 3/XXIV. 28. - A 
szöv. utója zavaros fog. !]. 

gímfi ' ?' őzgida; ied de căprioară; Rehkitze, 
Kitzbock. 1647: őregh Recze nro 5. Reczefi nro 
34. Egj kotlo allja Reczefiak. Egj Gimfi [Maros-
illye H ; VLt 55/5415]. 

gimnasztizálás testgyakorlás, torna ; gimnastiçă ; 
Gymnastik. 1853: vívásért (:egy cursus 24 ora:) 
6 tallér . . . gymnastizálás ( : 1/4 évre :) 1 tallér 
[KCsl. - Berlinben tet t feljegyzés]. 1870: egyik 
némileg avatottabb növendékünk által megkez-
dettük a gyermekek gymnásztizálását [Kv; Borb. 
I. Szeremley Lajos nyomt. felterjesztése], 

gimnázium középiskola; gimnaziu ; Gymnasium, 
Mittelschule. 1761: Állítottak volt is Balázsfalvára 
oly gymnasiumot, melyben ötszáz tanuló meg-
volt [RettE 117]. 1793: Zigethi Gymnazium alum* 
niaja 16/40 [WLt. Cserei Heléna jk 59a]. 1814: 
jol ismertem néhai Szabó Elek ő kegyelmét . . 
az Udvarliellyi Gimnasiumbol [Dálnok Hsz; 
HSzjP Tusa Joseph (68) gyalog katona vall,]. 
1867: arra kérem még édes apámot hogy mikor 
levelet ir nekem titulája ily formán A Kolosvári 
unitárium Gymnáziumban tanuló Pálffy György 
fiamnak szerettettel [Kv; Pf. Pálfy György apjá-
hoz Pálfy Lajoshoz Tarcsafvára (U)]. 



g i m ó 588 

? gimó gím, szar vastehén; cerboaică, ciută; 
Hirschkuh, Hindin. 1662: lesi, lövöldözi vala* az 
igen nagy medveket, erdei disznókat, vadkanokat, 
hatalmas nagy szarvasokat, gimókat [SKr 282. — 
•A vadászatkedvelő I. Rákóczi György]. 

gipsz 1. ghips; Gips. 7789: A’ Stellasok tetején 
. . . 3. Gibsből valo Vázák, 3 kisded fejér Statua, 
egy antic fŏ aranyos Rf t 4. xr 30 [Mv; ConscrAp 
44]. 

2. gipsz-ásványminta; mostră de minereu de 
ghips ; Gips-Mineralmuster. 7796: a mit az Enyedre 
küldőt Stufákra, és a’ Gipsek Catalogussa leíra-
tásira költöttem, mindegyütt 145 Rfl. 44 xra 
megyén [ETF 182. 75 Gyarmathi Sámuel fel-
jegyzés j]. 

gipszkép ? gipszdombormű ; basorelief din ghips ; 
Gipsrelief. 1849: tíz gibszh (!) képek [Somkerék 
SzD ; Ks 73. 55] | két gipsz képek [Szentbene-
dek SzD; Ks 73. 55]. 

gipszkutya cîine din ghips; Gipshund. 1848: 
Egy fekete gipsz kutya ládába [Szászerked K ; 
LLt Kováts Mihály gub. írnok kezével]. 

gíra 1. súlyegység; unitate de măsură de greu-
tate (parte a unciei) ; Art Gewichteinheit. 1507: 
vala Nalam zalagon Eg torot serlege melben 
<vagyon ? > három Nehezek hyan ket gyra tyzen 
het forint eg l<o zabo>la ( ?) fekesttul [Kv körny.; 
NyIrK VI, 187 Cheh Istwan végr.]. 1558 k.: 
egy libra tezen keth girath es egy uncia tezen 
keth lototh [Nsz; MKsz 1896. 281]. 1560: Voltak 
valamy gombok Ezwst wolth egy gyrah benne 
[JHb. Temeswary János reg.]. 1574: Vagion Egy 
nagy Eŏreg Eŏuem vonth Ezwstre czinalt kibe 
vagion het gira Ezwst [Gyf; JHbK XXI/12]. 
1582: E3twsos Mihal Zigethy . . . valya hog . . . 
Daroczj Balinthol veótt Bckessv Ianossal ketten 
liarom pahart es eotli kalánokath három Ghyrat 
es tizen eóteöd fel Nehezs?keth [Kv; TJk IV./1. 
26]. 162811635: egj arannias Nemet kupa fedel-
nslkul ualo, tizen niolcz nehezeket es ket gyrat 
nyom Egi fedeles Nemet arannios kupa, három 
gyrat niom. Egi zeoleo gerezdes fedeles arannias 
kupa, negjed fel gyrat niom [Bodola Hsz; BLt 
5. Néhai Béldi Kelemen inv.]. 1676: Belinyesi 
György Es tvŏ jhŏz adtam Gránallott finom ezűs-
tot t mas fel tallertis adván forrasztásara es ara-
nyosásara Aranyott negyet adván . . . Eŏszvĕ-
seggel ezek njomtak három Girat ket nehezekett 
M. 3//p 2 [ ü t i ] . 1715: Az veres Czapas Ezüst 
Szegekkel vert nyergen valo kengyel Gira 4 Lot 
1 . . . Egj kis Czapas Pohár Gira — Lott 10 1/2 
[BfR]. 

Szk: ~ számra. 1582: Kis Imreh l . I valliá 
. . . a' p3harokot es kalauokot . . . Daroczi Bálint-
hoz Adam Zaloghwl, D» Daroczy Balintol hallot-
tam az vthau hog, m^gh Zwksolkeodeot es Bekesi 
lanosnak Adtha Gira zamra eóreók Arron [Kv; 
TJk IV/1. 25]. 

2. (rendsz a forinttal és a márkával egyenlő 
értékű) péázegység; unitate monetară (de obicei 
avînd valoare egală cu cea a forintului sau a mărcii); 
(in der Regei dem Florin und der Mark gleichwertige) 
Geldeinheit. 1708: Gira : Marca, Talentum [PP]. 
1787: Gira: Marca, Talentum, ein Mark, ein ge-
wisses Silber- und Gold-Gewicht [PPE]. 

Bartalnál a gíra 'unus florcnus' értelmezéssel szerepel; ugyan-
csak nála — PP-re való utalással — a márka és a gira, úgy lát-
szik, egyenlő értékűnek tekintett pénzegység. 

3. nehéz ~ négy forint ; patru florini; vier 
Florin. 1767: Gira: Egy forint. Nehéz Gira Négy 
forint: a ' Székelyeknél pedig 50 pénzt* tészen 
[PPB 605. - *Értsd: dénárt]. 

Szk: (vhány) -Ln konv inkáitat (vhányszor) négy 
forinton marasztal tat el. 1693: az negj száz húszon 
három sertések(ne)k aestimatiojan bokranak valóra 
f 16 II . . . mindenikért kűlŏn kűlŏn három nehéz 
Girán, Gíráját négj forinttal számlálván kivánvan 
az I t t ŏ ngatt Convincáltatni [Fejér m. ; Ks 67. 
46. 2] X -Ln konvinkáltatik (vhányszor) négy 
gírán marasztal tátik el. 1737: (Az alperes) Uj 
Torda Varosanak Szenafűveiben talalván égy 
Santa Simon nevű Pakulár Város közönséges 
terhit viselő ember Juhai t ( : senki az I t mező 
pasztornak nem constitualva(n) sem az határnak 
dolgait az Ire nem bizván:) be hajtot ta négy 
Juhait el vette . . . meg kivánom . . . nehez gíran 
Convincaltassek, költségemnek faradsagomnak re-
fusiojávai [Torda; T J k T I]. 

PPBl-nek — a nehéz gírának a székelyeknél szokásos értékére 
von. megjegyzése a szerk. számára nem világos. — Egyébként 
a 3. alá sorolt két szk a 4. alá is tartozhatnék, de minthogy az 
1693. évi adalék igazolja PPB értelmezését, a szk-ot a szerk. 
inkább ide iktatta be. 

4. (gírában maghatározott) bírság; atnendă (sta-
bilită în gira); (in gíra bestimmter) Geldbuße. 
1590: Minden fele Ghyra az házhoz* Jár [Tiborcb; 
GyU 19. — *Értsd: az udvarházhoz. bKv közvet-
len közelében elpusztult település]. 

Szk: i-Lra/val keres vhány gíra bírságot követel. 
1593: Azért, engem Girarais keres vala az hiűa-
talert [ÜszT]. 1738: Hadnagj atyánkfiá(na)k kö-
telességébe (n) állyon, hogy a Csatáni ökröket 
Giráj[ával, idegen Szolgabiro által keresse ő kglme; 
inell ökröket Diószegi Mihály atyánkfia Ő kigjelme 
liajtaţòt ţ bé nyomásbol és . . . minden nap dolgoz-
ta t véllek [Dés; J k 497a]. — L. még vhány -Ln 
ejt_a\..Xr -^ra rátesz vhány *Ln ejt Xr a ~ 
vkire (rá)tér,.SL bírság vkire hárul. 1594: Delibera-
tum. Mjert az I. az felperes ellen bizonsagara azon 
fogott volt hogj. dolgok vegezesbe (?) wólt, es 
Azt forgatta hogy eŏ te t megh nem gyraztathatta 
volna, Á hogy megh gyraztat ta es dolgok hatra 
maradúa wolt, az ghira rah térne, per hoc. myert 
megh bizonytotta az I . Actioiat. Az ghira az 
Actorra Boldisar Ambrúsra tér mely keczeri ghi-
razas f. 2 [UŝzŢ 10/81] Xr vhány -Ln agraváltatik 
vhány gírà bírsággal sújtatik. 1600: Wegezetre 
hogy teorWeny keözbe rea me(n)tek marhaiokkal 
Juhokkal, azért az nagy hatalomnak terhén negy 
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giran agraualtatnak [UszT 15/71] * vhâny 
ejt vhány gírányi bírságfizetést követel. 1593: 
Mikor az királybirák Cirkalason kin valanak va-
lami tilalomért engemet fel zolita azt mo(n)da 
tilalmat teott az eo Jobbagya ellen Theoreok Pal 
ellen, kire ráis hitta(m) az király birak eleibe(n) 
Azért engem Girarais keres vala az hiuatalert 
. . . Az teorwenis azt Itele hogy megh kel bizó-
nitani ha giran akar engemet ejteni az Bizonitas-
nak heliet Z Kiralyra* hagiak az király biro vraim 
. . . az teorweny azt Jtele hogy el eset keresetitul 
az Girarais ra teot kire engemet kereset ra Jtele 
az teorweny nemis apellala vele ky fogok s meg 
bizonito(m) Azért engemet vgy keres mint pat-
varost [UszT. - *Később: Székelysztkirály U] 

vhány ^n hagy vhány gíra bírságon marasz-
tal el. 1573: Az felperes penig hogi lelekel es 
egieb fertelmes zytokal zitkozodot 10 giran hagiak 
Erte [Kv; T J k III /3 . 203]. 1590: az dúloknak 
megh haboritasokert Gothart Balast hagia az 
szek 24 Ghiran [UszT] vhány -Ln honvinkáltat 
vhány gíra bírságra ítéltet/marasztaltat el. 1625: 
myert az földre le wtô t erte huzon negi gira(n) 
keuano(m) conuincaltatni az ream tamadasertis 
kwlőn huzon negi gira(n) uagion az J , testem za-
kadasat uere(m) ki folliasat sem akarta(m) volna 
ŏttvŏ(n) forintért, mert ôrôke ualamigh ellek 
felzegi ember lezek [i.h. 1152] vhány -Ln ma-
rad vhány gíra bírságra í télte tik/mar asztaltatik el. 
7590; Ha mikor teórueny forogh az biro előtt 
az ki marad eot Ghyran ide fele az Házhoz zolgal-
ta t ik [Km; GyU 13]. 1596: Tarchafalui Boer 
Marton Ahogj hazára menth volth Tarchafalui 
Albertnak 24 ghiran marad Boer Marthon [UszT]. 
7597; mykor aziert az teörwenbe mind az ket 
fel eleö keoltt volna Simon János Nagy sok gyra-
kon Es maradságon maradoth volt [Berz. 15. 
XXXVIII /3] . 7693: azért azt kévanom hogj min-
den ejen (I) való bén halasert három három giran 
maradgyon [Szentegyházasoláhfalu U ; Törzs] * 
vhány -Ln maraszt vhány gíra bírságfizetésen ma-
rasztalt at el. 7670: azt mondom hógy az menemy 
keresety en rajta(m) volt, az hogy 24 Gyran ma-
raztot volt, az maga rezze zerint el esett attól 
[UszT 20/275] * vhány n vagyon a. vhány 
gíra bírságfizetésen marasztaltatik el. 1590: Myuei 
pedigh hogi fegiueres keszel vtunkot megh Állotta 
azt mondgiuk hogi az v t Állasnak terhen kylen 
kylen 24. negj ghiran vágjon Ellenénk [UszT]. 
1600: Mterthogy az Zeknek iteleti zerenth har-
mad napra leött mind ez ideighis az ha t forintoth 
megh ne(m) at ta az Actornak, engedetlensighnek 
terhin wagyon 24 Gira(n) affélét tartozik az penztis 
meg adni [i.h. 15/69]. 1602: Myertt penig Kerezt 
wr varosarol, Kerezt wr falŭaba vitt , az kerezt 
ŭ r j biro hazahoz nem vi t t , ezertis kÜe(n) terhen 
24 gyran vagion [i.h. 17/19]. — b. vhány gíra 
bírság/nyel vváltság fizetésére köteleztetik. 1606: 
az felperes . . . égj nehani versen zidott bestie 
leiek kuruanak, . . . f i javal ketten . . . ot niomot-
t a k az foldott mint Zerettek, Isten otalmaza megh 
t e o l lek , az sok iambor altal hogj meg nem eőlenek 
^ # . Azertt miertt igj hatalmaskodott ra j tam teor-

uin közben az felperes, fijaual egetemben, az 
mondom az zitokert nieluen uagion, mert t en 
nem uagiok bestielelek kurua, ha zukseg toruin 
viselesselis kez uagiok, az földre ejtesnek terhen 
24 ghiran, Affelett ha az toruin megh engedj u t 
alasnak terhen hollot az eő maga tüalmara hiua, 
oda pedeg az falu giuleŏ heliere, es äz alat czele-
kette, azért feyen keuano(m) aggraualtatni, mind 
fiaual Egietemben kullon kullon [i.h. 20/275] * 
vhány -Lt mond hozzá vhány gíra bírságot kíván/ 
követel (az alperestől). 1596: Az Jelen való 1596 
ezt(endeo)ben mikor en lette(m) volna Thibold 
Antalne Azzonyo(m) hazanal púnkest nap u t an 
kedden Jeot t oda eö kegme valamyre való gondol-
tába ejnek veztegsegebe, teób zolgaiaúal egye-
tembe . . . mikor ot t alutta(m) volna az aitot be 
teórte ra(m) az migh akarth addigh el vert vágott, 
az feòldre le ytett , chak seb kilench uagio(n) 
raitam, Annak felette ytes, Si Iuris azt mondo(m) 
myert eo kegmeis nemes ember, az feòldre ytesert 
24 ghirat mondok hozza, faidalmomerth . . . 25 
forinton zollok [i.h. 11/51] •)(• vhány <Lval remit• 
tálhatja az apellációt kb. vhány gíra bírságfizetéssel 
elengedtetheti/érvénytelenítheti a fellebbezést. 1584: 
Myert hogy ez dologba(n) Teoruenj leon kiuel az 
Actor meg ne(m) elegedue(n) apellala, az apella-
tiot esmet remitalni akaria, es az eleobby teoruenit 
hatra akaria hadni, tehát az Actor három gyra-
wal reinitalliattia mert az zek auual eelt (!) [Mv; 
Bál. 80] vhány -Lval tart vmit vhány gíra 
bírság terhe alatt tar t magánál vmit. 1591: Az 
diznokot liogy megh ne(m) At tak ha t napon ha-
ro(m) haro(m) ghíraual t a r to t tak [Usz; UszT]. 
1598: az Alperesek valamjre való gondolatok<bol> 
vittek el zekereken vgyminth hetue(n) eŏ t kalon-
giara való keúe buza(m)o<t> . . . Azerth azt mon-
do(m) hogy valamenj nap ta r to t tak Attúl foghán 
(!) mindé(n) nap haro(m) haro(m) ghyraual tar-
tottak [i.li. 13/17]. 

? o Szil. 1614: Gira Georgine jb [Altorja Hsz ; 
BetliU 308]. 

gíra-bírság gírában fizetett bírság; amendä 
plătită ín gira; Strafe bezalilt in Gira. 1589 k.: 
Masodczor azért eset az gira birsagh hogy az ay 
kapuiat beraktak vala varas akarattiabul [Szu; 
UszT]. 

gírácska átv talentumocska (szerény tehetség); 
capacitate modestă; von bescheidener Fähigkeit. 
7636; igyekezetem az vólt mindenkoron, hogy 
én-is az én Istentol kezemben bizatot t Giratskával 
vgy kereskedhessem, hogy jó szóigának találtas-
sam és az en Istenemnek velem t ŏ t t sok kegyel-
mességét* . . . valami kis tzikkel hálá-ad ásómnak 
segédjét ö felsegenek be muta tha tnám [öGr 3 
I. Rákóczi György sk aláírásával zárt előszóban 
te t t nyü. — aCélzás a bibliai talentumok példá-
zatára. bígy, de sajtóhiba hegyelmességéért h. ?J 

girándó-gyertyatartó díszes talpazatú, karos 
gyertyatartó; sfeşnic cu b ra ţe şi cu suportul 
ornamentat; Armleuchter mit gezierter Unterlage. 
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1823: Nagy Girándó Gyertya tartók [LLt Csáky 
per 601. L. 1]. 

girás 1. vhány gíra súlyú; greu de cîteva gire; 
einige Gira schwer. 1568: Faysos Lukach . . . 
fass(us) est hogy amikor feyerwary Jmretol veúe 
othues lorinc az felső Parthat, haliam hogy Egy 
òyras pártha Eouet Jgyre erette Jmre penig azt 
monda hogy Egy Gyra legyen es három Nehezek, 
othues lorinc penigh azt monda hogy o ne(m) 
toldoz foldoz erette han(em) Egy Gyras Eouet 
ad [Kv; T J k III/1. 222] 1622: Egj mérték keö 
32 gyras egj serpeniöuel egiwt f. 4 [Kv; RDL I. 
119 Néhai Tótházi Eötves Mihály ötvös műsze-
reinek lelt.]. 7633; az en felessegemnek . . . ha-
gyok . . . egi Giras shima Vdŭari pohart, három 
apro mŭgyl pohart eggyk mereö Aranyos az kettej 
feyer felyűl Aranyos az szeli [Kv; RDL I. 101]. 
7658; Az My keves Ezüst Marhaczka vagion 
Tudgyak az gyermekim hol vagyo(n). Azokbol 
hagyok az felesegemnek egy Ezüst pohart egi 
giras pohart [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 
7696; Egy Czapás pohár harmadfél girás [LLt 
1Q2/24]. 1722 k.'. Vagyon egy magos kivűl belől 
aranyas mint egy három girás ezüst pohár [Aba-
fája MT; GörgJk 164]. 

2. vhány gíra értékű; cu valoare de cîteva 
gire; einige Gira wert | vhány gíra súlyú; greu 
de cîteva gire; (einige) Gira schwer. 1573: Dorko 
ázzon Zep Martonne Azt vallia hogi Twgia Min-
dent valamit Apatinenak az Annya hozot volt 
mykor darochy Matiashoz Ment, Es az myt Ieg 
Rwhaba neky adot volt Darochy, Mindeneket 
ely vit Apatine, Meg az felet egi parta Eowet 
adot neky darochy mely egi giras volt [Kv; T J k 
m / 3 . 157]. 7600; Erdeody Imreh . . . vallya: 
Engemet keres vala keoteluereo Thamas Az ba-
thianak valamy kewes Adósságáért ky feleol 
egy Giras szablyaban c(om)ponalek velle [Kv; 
T J k VI/1. 511]. 

gírás-gyűlés megyei, vidéki v. széki közgyűlés; 
adunare generală de comitat, district sau de scaun; 
Kreis-, Landes-, od. Stuhlgeneralversammlung. 
1792: a Nemes Vármegye Tktes Rendeinek V. 
Hunyadon ta r ta to t t Gyirás Gyűlések [Déva; Ks 
73. 74. VII. 98]. 1861: Girásgyüléseknek (mar-
chales congregationes) neveztetnek a magyar vár-
megyék s vidékek és székely székek közgyűlései 
[Dósa, EJogt . I, 186; ugyanitt és a köv. lapokon 
a gyűlés jellegéről, időpontjáról, tartása módjáról 
és tárgyairól részletező felvilágosítás]. 

A gyűlésen való megjelenés — különösen a nevezetesebb 
alkalmakkor (hűségeskütétel, lustra, hadfelkelés tárgyalása 
stb.) — kötelező volt. Az indokolatlanul távolmaradók 3 gíra 
(forint, márka) büntetést tartoztak fizetni [Ember Győző, Az 
újkori magyar közigazgatás története. Bp, 1946. 523]. 

gírás-kõ gírás mértéksúly; greutate pentru cîn-
tăr i t ; Gira-Maßgewicht. 1655: rà talalànk az arany 
porra, vala egy Irháb(an), Serpenyőstől, es girás 
kövestől, . . . az por arany mint egy száz tizen 
egy vagy tizen két nehezék vala [Kv; CartTr I I 

Stephanus Korpos vall.] | Tudom aztis hogy 
az merő Serpenyő es Gírás kőis Rázmány Istváné, 
mert ènis ismèrem [Kv; i.h. Petrus Szavaj ötvös 
vall.] | Az girás kőtt es serpenyőtis hogy ki ad-
gyuk kért hogy szollyak a táraimnak az mellyel 
por aranyat mértek az berekb(en) [Kv; i.h. Ste-
phanus Varadi ötvös vall.]. 1783: Egy öreg Giras 
követ Enyedi ötvestűl Serpenyőjével vette (m) 
f 10// [UtI]. 

gírás-per marhakártétel ügyében indított per ; 
proces intentat pentru paguba făcută de vi te; 
Prozeß geführt in der Angelegenheit des Vieh-
schadens. 1716: Az idege(n) marhák bé hajtá-
sában) ugj vigjazza(n) hogj rea(m) Girás pert 
ne hozzon hane(m) ország törvényé szerént ad 
3tiu(m) certificaltassan és törvény szerent pro-
cedallyon ellene; ugj joszágomba meg fogott por 
tentiarius ellenis [Szászerked K ; LLT Lázár 
Ferenc ut.]. 

A per illetékes törvényszéke a szóban forgó (törvény)hatóság 
derék-, ill. alszéke. Az ottani perfolyásra 1. Dósa, E j t 311, 
2 7 3 - 5 . 

gírás-szék 1. megyei közgyűlés, ek gírásgyűlés; 
adunare generală de comitat; Komitat-General-
versammlung. 1727: Hadnagy Atyank-fia eö kglme 
Industriaskodgjék mig a Girás Szek lenne [Dés; 
Jk 371]. ,1751: az Generális Gírás Szék itten 
curralt az közel hellysegbeli nemesség utcunq(ue) 
concurrált vala de meszeb valók nem tettek tojon-
gást [Abosfva KK ; Ks 83. Borbándi Szabó György 
lev.]. 1789: a mi Vármegyénkb(en) a mult liéten 
Girás szék volt s minden Nemes embert szabadi 
akorattyára hogytak, hogy kinek a mije vagyon, 
abból adjon a Császári Ármádia számára élést: 
mi nem tudtuk mit tévők legyünk s a Nsgtok 
parantsolatja nélkül mit ígérjünk, s ez okon a 
Girás székre meg se jelentűnk, de már újra fogjak 
szorosobban egybe gyűjteni a Nemességet, . . -
akkorrá nékünkis meg kelletik jelennünk, és mi t 
méltóztatnak Nsgtok parantsolni hogy tseleked-
jűnk? [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1820: 
Instállyuk azért alázatoson a ' Tekintetes Nemes 
Girás Széket, Méltóztasson hathatos közbe vetési-
vel ezen Vectura beli u j organizitiot meg akadállyoz-
tatni [UszLt VIII. 6/68]. — L. még RettE 242. 

Szk: ültet megyei közgyűlést hív egybe. 
1773: Méltoságos Gróf Fö Ispány Vr! . . . ugy 
esett értésemre, szándékozik Nagyságod ez follyó 
holnapnak napjaiban a N(eme)s Vármegye Tisztei 
változtatására nézve Girás Széket ültetni [Nsz; 
Borb. Motok András lev.]. 

2. generális ~ 'ua . ; idem'. 1733: Tktes Nemes; 
V(á)r(me)gjenek lévén 16 July Arpaston* Geiţe-. 
ralis Girás Szekj hovais alázatos Instantiánkat 
kell be adnunk, nyomorult Városunk sok Ter-eh-
viselesej iránt [Dés; J k 438b. — ftSzD]. 

3. megyei ítélőszék; scaun de judecată de co- • 
mi ta t ; Komitatsrichterstuhl. 1679: en általam 
certificaltaták . . . nagj János vra(ma)t Nemes. 
Kolosvármeg(yene)k legj kőzelljeb esendő Giras . 
székire panasz tételre [K ; SLt P. 27/168}. 1753: 
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Az mi az N. Doboka Var(me)gyeit ületi ittis csak 
Girás és nem Tŏrvenyes Szék lévén, Kékesen, 
nem is folytak semmi Tŏrvenyes dolgok, hanem 
Commissiok olvastatak, Quartelyos hazak epi-
tessi iránt valo Concertatiok [Kecset SzD; TL. 
Váradi Zsigmond Teleki Ádámhoz]. 

gírázás kb. bírságolás ; amendare ; Verhängung 
von Geldbuße/strafe. 7594: Deliberatum. Mjert 
az I az felperes ellen bizonsagara azon fogott volt 
hogy dolgok vegezesbe (?) wolt, es Azt forgatta 
hogy eŏ tet megh ne(m) gyraztathat ta volna, A 
hogy megh gyraztatta es dolgok hatra maradúa 
wolt, az ghira rah terne. per hoc. myert megh bi-
zonytotta az I Actioiat . . . Az ghira az Actorra 
Boldisar Ambrúsra tér. mely keczeri Ghirazas f. 2 
[UszT 10/81]. 

Minthogy a bírságokat gírában (ill. márkában) rótták ki, 
innen eredhet a clmszóbeli elnevezés. 

gíráztat ? bírságot rovat k i ; a dispune stabi-
lirea unei amenzi; Geldbuße iiber jn verhängen 
lassen. 1589: Stanislaj Peter Mester homorod Zent 
Marthony Giraztatia Thoria antal Zetelaki dra-
banto t [Usz; UszT]. 1590: Az szek kergető lewe-
letis ad az Anak. Ászokon (!) hagiak eo kegmek 
sententian mierth liogy ornak mondgia az A az 
I t . Alias ha ornak nem mondana, chák ghiraztat-
nak eo kegmek [i.h.]. 

Némi valószínűséggel a 'gírás székre idéztet' jel-sel is számol-
hatni. 

M l r b e - g u r b á n kanyargósan, tekervényesen; în-
tortoclieat; krumm. 1777: mindenütt a Vále 
Kŏdminusului választya két felé a két Falu Hatá-
r á t akár egyenesen s akkar girbe-gurbán foljon 
[Resztolcs®; J H b K LVIII . 28. - *Később: Hosz-
szúrév SzD]. 

glrbói a Girbó (AF) t n -í képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -i al numelui topic Girbó; mit 
- i Ableitungssuffix gebildete Form des ON Girbó: 
din Gîrbova; Girboer. 1736: Girbai Czigány Job-
bagy [Vaja MT; VH]. 1740: Vad veretni, Fugadi 
és Girboi Jobbágyi . . . házoknál Cselédestől éhei 
lialo nagj Szükségbe vadnak [Orb.]. 1750: a ' 
Girbai Sitarokkal veszekedtenek s verekedtenek 
[Girbó A F ; Told. 3] | Girbai Vonya nevű fitzkoval 
negjen voltunk a kertbenn [Ohába A F ; i.h. 25]. 
1770: a Girbai Határ [Fejér m.; JHb] . 1771: Girbai 
Jobbágjok lennének, és a Mosiájokat máig is 
JVfosia Bagjuluinak nevezik [Girbó A F ; JHb . 
INikoje Patru (70) jb vall.]. 

gircsáva civakodás; gîlceavă; Zwist. 7838— 
1845: ..Gircsáva" (románul ,.gücsává háborgás, 
kötelőzés; igéje: gîlcsáveszk) rokon értelmű a 
tájszótári gercsává-val, de csak" romáńos „magya-
rok használják" [Erdély; MNyTK 107. 21]. 

A Tsz és CzF gercsáva alakban iktatja a betűrendbe, a MTsz 
származékaival egylltt hozzánk hasonlóan szerepelteti ezt a 
román eredetű kölcsönszót, Bakos, MRĘ1. Mut is a gircsáva 
címszóra utal. 

girine 1. gerinc 

girlandos füzérmintás; cu motiv în formă de 
ghirlandă; mit Girlandé verziert. 7832: Egy rozsa 
girlantos aranyos Findsia [LLt]. 

girlandú füzérmintás; cu motive în formă de 
ghirlandă; mit Girlandé verziert. 7846: Chinài 
forma aranyozott Findsia . . . égy más törpe arany-
nyozott fülü sárga virágos girlándu, égy más fejér 
zöld girlandu findsia tálával [SLt]. 

girland-virág (virág)füzér; ghirlandă de f lor i ; 
(Blumen)Girlandé. 7807/7878: 3. Girlánt virág 
[Mv; Told.]. 7808: 3 Girlánd virág [Mv; i.h. 22]. 

gitár chi tară; Gitarre. 1857: Csengetyű 2 Guitár 
1 [Bodok Hsz; BLt I I . 11]. 

Aligha tartozhatik ide ez az adalék: 1840: a Gitáron (sz) 
[Szabéd MT]. - De hova? Jel.? 

gitároz a cînta la chi tară; Gitarre spielen. 1807: 
délután Jósika Ţánosne Gitározott énekelt [Dés; 
Ks 87 KMN 366]. 

gitter-vas rácsnak való vas ; fier pentru g r a t ü ; 
Gittereisen. 1845: Egy mása, és 20. font vas fele 
sparing, fele git ter vas [Dés; DLt 440]. 

gizgaz 1. mindenféle gaz ; to t feluri de bălării ; 
allerlei Unkraut. 1784: mindenik11 pénze tehető 
jok, nem pedig giz gazok [Búzd. A F ; Eszt-Mk — 
aA széna és a törökbúza]. 1826: a pataknak árka 
következés szerént iszappal, s egyéb giz gazzal 
megtelendik, mellyböl a következik, hogy Kele-
mentelke határára vissza ütne, és ot tan kár t 
tejénd [Gyalakuta MT; GyL]. 

2. Jelzői haszn-ban; în funcţie de a t r ibu t ; in 
attributivem Gebrauch: gizgazos; cu bălării; ver-
unkrautet, krautig. 1780: azon televényben meg-
találják a szegény Báthory Boldizsárt* egészen. 
És minthogj csak egy s más giz-gaz televényből 
állott o t t az föld, meg nem ro thadot t volt. [Ret tE 
411. — *1594-ben Báthory Zsigmond ölette meg]. 

gizgazos gizgazzal benő t t ; năpädi t de bălări i ; 
mit Unkraut bewachsen. 1806: azon . . . Kaszáló 
igen nagy giz gazos és Fűz fa bokros miveletlen 
helly volt, és nagy munkával tö t t e Ókós György 
Kaszálóvá [Zentelke K ; BfN] . 

glancpergál (csillámló) pamutszövet ; stofă de 
bumbac (lucioasă); Glanzperkal. 1845: Két lájbi 
tsinálása varosejemmel és egyébb hozzávalókkal 
égyűtt 4 Rf az egyikhez . . . glanzpergal 1„12 
[Kv; Pk 6]. 1854: Sing fehér glancz pergál [Kv ; 
HG], 

glandlnáclóbeli makkoltatási ; pentru îngrăşare 
cu ghindă; von Eichelmast. 1769j 1802: a Mlgs 
Possessoratusnak szabados dispensatioja a midőn 
látná hogy egyik Falu majd minden glándinatiobeli 
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beneficium nélkűlt volna, dispensal kinek kinek 
maga qvantitássáhaz [Torda; TJkT III . 25]. 

glandinálődik makkol; a se îngrăşa la ghindä; 
mit Eicheln mästen. 7767; Az õszel harmintz da-
rabból álo idegeny Sertesek . . . bizonyoson erdőn-
kőn glandgyinálotak [Bukuresd H ; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 

glan dinált makkoltatott ; îngrăşat la ghindă; 
mit Eicheln gemästet. 7767; az itten glandinalt 
sertései 30. darabból valók voltak [Bukuresd H ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 

glanbersó nátriumszulfát (hashajtó); sulfat de 
sodiu (purgativ); Glaubersalz. 1849: 4 Loth Hány-
tató Borkő 2 f 8 x 10 Loth Szalamia 23 x 18 
Loth Glaubersót 18x [Dés; Bet. 3]. 

glazíroz mázzal beken/von; a smălţui/emaila; 
glasieren, emaillieren. 1823—1830: (1795) 15-ik 
febr. 10 óra-kor . . . elmentünk az úgynevezett 
japónia palotába (Japanische(s) palaisba)a még 
pedig i t t is előbb a porcelán gyűjteményeket 
néztük meg. A föld (szint) való első boltban be-
menet vágynák Petiernek veres és fekete porce-
lánjai i t t is előbb a porcelánjai, bal felől met-
szettek, jobb felől pedig glazirozva. Ez a Petier 
volt az első feltalálója a porcelánoknak . . . Az 
ezután való boltban voltak kínai, az harmadikban 
japoniai porcelánok. Legnevezetesebbek ebben a 
gyűjteményben 1-ször az III . Augustus utolsó 
király monumentumának modellje glazirozva, mely-
nek húszakkorára kellett volna a burg vagy her-
cegi udvar eleibe menni, csak a modell 12000 
tallérba1* került0 [FogE 182-3 . — aDrezdában. 
bHihetetlen nagy összeg 1 °Folyt. a fels.]. 

glazirozatlan (fény) máz nélküli; fărä smalţ; 
nnglasiert. 1837: Hat sò tartó, és hat űrmős 
Findzsia, égy ovális Fedél 13 darabb hozzávaló 
aufsatz, mely ál 5 figukak* glazirozatlan fejér 
portzellanbol aljastol | Égy Fejér glazirozatlan 
Hébé figura aljastol [Szentbenedek SzD; Ks 88 
Oszt 9, 38. — "így, de nyüván elírás figurák h.]. 

glazirt-kesztyū glaszékesztyű, (finom, fényezett 
bárány- v. kecskebőr-kesztyű); mănuşă glase; 
Glacéhandschuh. 1850 k.: 1 pár u j glazirt kestyü 
[Pk 2]. 

glazlrtos E szk-ban; în această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: ~ bőrkesztyű glaszé-
kesztyű; mănuşă glase; Glacéhandschuh. 1804: 
glazirtos bőr hoszu és egy kurta kéztyü [Koronka 
MT; Told. 19]. 

gléda katonai rend/sor; şir/rînd de ostaşi; 
Glied, Reihe. 1789: a ' pakulár . . . a glédáknak 
háta megett kezdé a’ legényeket rendre nézni 
[Andrád, An. I , 140-2] . 

glét 1. gélét 

globa bírság; gloabă ; Strafgeld, Geldbuße. 1760: 
hallottuk, hogy Tilt. Boros Ur(am) a mi részünk-
ről való Popa Petruval ide jővén az Falunkba, 
a Tüt. Henter István Ur Földire vagyis hellyire 
akarván hellyheztetni a Papunk Házát, de a 
Falunk félvén a globától közónségessen Contra-
dicált mondván, nem tudgyuk mit kérnek azon 
hellyért, inkább békét hagyunk, ki tudgya mi 
kerül ki belőlle, szegény a Falu s jiints honnét 
meg fizesse [Magura TA; SzentkGy. Bircz Szi-
mion (35) zs vall.]. 1763: az ide valo szakaturai 
Birotol percipialtam Lonarol el szakat aratokra 
vetett Globat fr . h. 15, tizen őtt M. forintokat 
[Szakatura®; TL. Gál János gr. Teleki Ádámhoz. 
— aKésőbb: Szakadás SzD]. 1765: velünk kötöz-
tették el Confrontator uraimék a Celatoroknak 
marháit a büntetésért . . . , miglen a celatorok eö 
kegyelmekkel meg békéllettenek . . . , de hová 
tették azon glóbát, magok tudgyák [O.girbó 
A F ; Eszt-Mk Vall. 311]. 

globáz (meg)bírságol; a amenda, a puné să 
plătească gloabă; jm eine Geldbuße auferlegen. 
1768j1771: a mostani Dsugyánk Tyiu György 
sokakat, kit 24. forintokig, kiken pedig többelis 
meg globázott és globázni Szokott még máigia 
az ollyanokat, à kik à t i l tott erdőt irtyák, ő ugyan 
azt mondgya nékünk, hogy az Udvari Tiszteink 
parantsolattyokbol globázza annyira à Jobbágyo-
kat az erdő Irtásért [Bukuresd H ; Ks 112 Vegyes 
ir.]. 

globázás bírságolás; amendare, punere să plă-
tească gloabă; Auferlegung von Geldbuße. 7868/ 
Í877; egy Szóval ha Sokáig Dsugyáskodik Tyiu 
György mi rajtunk, készek vagyunk el pusztul-
nunk a ' Sok verés és ok nélkül valo globázásért 
[Bukuresd H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 

globázó bírságoló; care puné să se plătească 
amendă/gloabă; Geldbuße auferlegend. 1768j 1771: 
mostani Dsugyánk Tyiu György felette globazo 
és vono ember [Bukuresd H ; Ks 114. 61]. 

glóbis-stucc karabélyfaj ta; un fel de carabină; 
Art Stutzen. 1797: Fegyvere maradott : 1 pár 
Damascfrt ezűstel készült Pistollya, melylyet . . . 
hozott volt Bétsből . . . , Két Globis Stutsz, és 
két Slósszpisken Vadász puska [Cege SzD ; WassLt 
Conscr. 565 Török István ref. pap kezével]. 

glóbusz ? gömb; glob; Hohlkugel | golyó; bi-
l ă ; Kugel. 1806: haza mentünk portékát vittünk 
haza, globusokatfs el vi t tük [Dés; KMN 171]. 

A 'földgömb' jel-sel is számolhatni. 

gloriálódik 1. kárörvend; a se bucura a neca-
zului altuia; schadenfroh sein. 1722: Talám Isten 
njakára fordittya némellj(ne)k, a' kik GÍoríalod-
ta(na)k a mi rajtunk tör tént bestelen investiga-
tion mint az jo sogor Váradi is; Ha meg emésztheti 
őis à menyi jármát megezáraztatt Fogaras ÍÖldin 
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és akloţ meg űresitett szerencsés ember lesz | Van 
már ittis nagy hire, Publice is beszellik, sŏ t t glo-
rialodikis edgyikűnk raj ta . . . tudom edgj ember-
séges ember (ne.) k is bestelensége nelkűl ne(m) 
lészėn, kivált annak ã ki szereti becsűletit [Fog.; 
K J Rétyi Péter lev.]. 1779: én részemről örö-
mest kőitek*, azt tartom mások sem vonnyák 
ki magokat . . . csak ne hadgyuk markunkban 
szakadni a dolgot, mert külömben bizonyos hogy 
nagyon gloriálodnának kivált abban hogy az Ur 
ellen . . . triumfalhattak [Nagylak AF; DobLev. 
III/528. lb Gabr. Fogarasi Jos. Dobolyi de Köb-
lös-höz. — aTi. a szóban forgó perre]. 

2. dicsekedik; a se făli/lăuda; prahlen, sich 
mit einer Saclie rühmen. 1755: glorialódott is 
eŏ Excellentiaja Sokak előtt, hogj Gernyeszegrŏl 
eò Ex(ce)ll(entia)janak mennyivel kedveskedik 
Sándor Fia [Mezőkölpény MT; TGsz 51]. 

gluga csuklya; glugă ; Art Kutte. 7744; a Pin-
tyilia fiát . . . meg fogtuk vala, kiis a Glugajatt 
ki uettuén a nyakábul . . . maga el fu ta [Gyeke 
K ; Ks]. 1766: a fen forgo kantza lovaknak, 
czondra, pokrocz, guluga el lopásaban részessége 
iránt való gjanu, . . . illő büntetésnek elvételére 
érdemessé teszik az I t [Torda; TJkT V. 334—5]. 
1776: Punse Lupuj le tőre a ' más ember török 
búzájából, két tsŏ Sütni való Török búzát Utri-
zált Sornye Simon Török buza Pásztor lévén meg 
látta és a' Glugáját el vette . . . öszsze szidá . . . 
haza fele jövöleg Simon Gavrilla Vram, s paran-
tsolá hogy a Glugát adgya viszszá [Mezősztgyörgy 
MT; MkG 36. 5/4]. 1811: (A) Sertés Pásztornak 
vettem Dobrán Egy Glugat f. 5 [Déva; Ks 100]. 
1824: 3ik Béres Logyin Kondrátyi . . . Sz. György 
napig való Bére Kész pénz hellyet édgy bornyus 
Tehenének és négy Iuhainak teleltetések ugy 
edgy gluga, Kőntössiert hat gyapjú [M.köblös 
SzD; RLt]. 1827: 1 a Augusti vettem A három 
béresnek és a Bátsnak egy egy Glugát fizetésekbe 
egy Glugáért adtam 3 Rf 20 xr. . . . Kis Pista 
beresnek vettem egy Szűrt fizetesébe azért adtam 
4 Rf [Budatelke K ; Born. F. Id]. 1840: Popa 
Iuon Tónié Alexa Nutz Vaszüia . . . zálagot hoz-
tak, egy glugát 3 Rf 10 xf(an) [Torockó; Bosla]. 

góe kb. (kemence)kuckó, sut ; ungher/cotlon 
(la cuptor); (Ofen)Winkel. 1803: magam fáradt 
Csíplő ember lévén a’ gotzba bé ültem [Bereke-
resztúr MT; Berz. 3 Fasc. 5. B. 1]. 

A góg címszóhoz SzD" ezt a magyarázatot fűzi: gótz, mely 
alatt tüzelnek. Gótz alatt ülni, füttözni. —A gótz al. viszont 
értelmezésként ez olvasható: kementze, gotzik, kutzik, góg 
[i.h.]. 

gócaljas kuckós ; cu ungher/cotlon ; mit (Ofen)-
Winkel. 18Ş1: A' Lóczi fogadó . . . az első ház 
simpla fenyő deszka aj tóju . . . Van egy góczalyas 
rámájú • cserép kemencze [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 34]. 

goesmány 1. egyházfi; gociman ; Gottesmann. 
1702; Anno 1702 Bácsfalusi Gyerko Mihály Gocs-

g ó g á n y k e m e n c e 

mány Uramnak költése | Goesmány Uramnak 
adtam búzát Cub 1 [Bácsfalu Br ; BrÁLt Ţ.B.V. 
25. - Binder Pál kijegyzése]. 1759: Dregàn Nyà-
goj oláh templomi Gotsmán [u.o.; i.h. 38. — Ua]. 
1787: a Kantai Oláh Pap ottan hált és a mondotta, 
hogy nem tar t ollyan Gótsmánt, a ki est ve későn 
el megyen házul [Martonfva Hsz; HSzjP Mcses 
Gaál Mües Pedestris (45) vall.]. 

2. kb. malombíró; gociu; Mühlenaufsichtsbe-
amte. 1637: Opre Alde . . . Gotsman, molnok 
vamjara uisel gondot [Herszény F ; UrbF 515]. 

O Szn. 1614: Goczman Jstua(n) jb [Esztelnek 
Hsz; BethU 321] | Goczman Imreh fia Balas 
ppix [Maksa Hsz; i.h. 288]. 

gogánváraljai a Gogánváralja (KK) tn -í képzős 
alakja; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Gogánváralja/Gogan-Varolea; mit -i Ableitungs-
suffix gebüdete Form des ON Gogánváralja: din 
Gogan-Varolea; Gogánváraljaer. 1772/1785: Tőrök 
Kata Gogány Várollyai a Arkosi Adámné Aszszo-
nyom [Maroskoppánd A F ; DobLev. III/596. 382. 
— 'Alább azonban Várallyai alakban is]. 

gogány 1. (tapasztott) sövénykémény; horn din 
împletiturä lipită; (gelehmter) Rauchfang aus 
Geflecht. 1786: A ház oldala a’ mely Sövényből 
állót . . . eldöllve lévén; a Gogány is leromolva 
[Berekeresztúr MT; Bet. 6. Mich. Kósa (57) ns 
vall.]. 

I<. e jel-re még 1792: Gógány: vesszőből font kémény, kürtő 
[SzD2]. — Iy. még MTsz gógány 2. al. 

2. (tapasztott) búbos/sövénykemence; cuptor 
ţărănesc (lipit)/din împletitură (lipită) ; (gelehm-
ter) Bauernofen aus Geflecht. 1794: a kertész 
hazba . . . talaltatott . . . egy veszszŏböl készült 
Gogány [Backamadaras MT; CsS]. 1797: ezen 
házba egy veszŏbŏl tsinált gogan . . . tanáltatik 
[Kőrispatak U ; Pf]. 1816: A’ Pitvarban* vagyon 
a' Sűtŏ Kementze, a ' Kamaráb(an) pedig, mellyet 
egy ablak vÜágosit egy úgy nevezett Gógánv 
[Vadad MT; UnVJk 215. - ÄAZ unitárius tanító 
házában]. 1840: Egy Gogány, elromladozott kály-
ha fűttőjével [Szentanna MT; MvLev. 8]. 1854: 
becsültek . . . egy gogányt 1 F r t [Etéd U ; NkF]. 
1862: A' kúton alol van a’ dominál is bírói lak 
— sárból verve — nádfedél alatt . . . van ezen 
lakszobában egy fŏldtfizhely, mellyen van egy 
gogán és egy veres kállylia f ŭ t ö [Mezőbánd MT; 
TSb 39]. 

? O Szn. 1603: Paulus Gogany [Somosd MT; 
SzO V, 250]. 1614: Gogan Gergely lib. [Bergenve 
MT; BethU 35]. 

? O Hn. 1793/1794: A Gogány nevezetű Nagy 
oldal Szélében, épült u j szőllő [M.bagó A F ; 
DobLev. IV/739. 17b]. 1864: Gogány (e) [Bögöz 
U ; Pesty. MgHnt LVII, 89a] | Gogány (e) [Nagy-
galambfva U ; i.h. 266b]. 

gógánykemence (tapasztott) búbos/sövénykemen-
ce; cuptor ţărănesc (lipit)/din împletitură lipită; 

3 8 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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(gelelimter) Baúernofen aus Geflecht. 1797: Ezen 
joszágon vagyon egy borona fából rakott régi ház 
. . . Sövény vagyis gogán kementze benne [Bö-
zödújfalu U ; Pf] | (Molduán Danuilla házának) 
gogán kementzéje [Kőrispatak U ; Pf]. 1813: Ezen 
Házban vagyon egy gogány kementze [Folyfva 
MT; Told. 18] | az Házban van egy hitvány 
cserepes fűttőivel . . . az Házban egy viseltes 
gogány kementze edgy vas lábon állo cserepes 
fűttőivel | van az Házban egy hitvány és dőlő 
félben lévő gogány Kementze egy avatag kájha 
fűttőtskéivel [Udvarfva MT; i.h. 42]. 1851: A' 
Kamara . . . van benne egy kis ablakhely, és 
gógán kemencze [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

gohérszőlő szőlőfajta; un soi de viţă de vie; 
Traubenart. 1843: Bakatór . . . Lámpor . . . Kövér 
(:Gohér:) . . . Fejér Járdovány . . . Vékonyhéju 
vagyis boros . . . Fekete szőllő . . . Riesling [KCsl 
13 Kemény Dénes kezével]. 

å 
golda kocadisznó; seroafă; Sau. 1632: Disznók 

szama. Teőmeősj Artany uagion N 25. Teőmeősj 
Golda N 50. Kan Dizno N 1 [A.porumbák F ; 
CU 189]. 1646: Disznók Hizlaló artany uagjon 
. . . no. 20 . . . Eoregh golda . . . no. 176 [ör-
ményes TA; RákGIr. 601]. 1773: Tőrök Ioszívne 
Leánya Krístína . . . Vajda Josef Vramnak . . . 
maladzo goldáját egy nagy kutyával mardostatta 
| Láttam az írt goldát hogy szép és nagy hová 
hamaréb meg malatzozot volna [Déva; Ks 113 
Vegyes ir.]. 

gólya 1. barză; Storch. 1708.ĕ Gólya: Ciconia, 
Pelargus [PPj. Hn. 1721: az Gólya Thónál egj 
kaszáló réth [M.gyerőmonostor K ; EHA]. 1763: 
a Goja tetőn (sz) [Jákótelke K ; KHn 39]. 

2. kissé gúny VI. gimn-i osztályt végzett diák; 
elev absolvent al clasei a Vl-a; die VI. Gymnasial-
klasse absolvierter Schüler | ú j osztálytárs; coleg 
de clasă nou; neuer Mitschüler. 1870 k.\1914: 
Gólya: ez volt neve a subscribált első éves deák-
nak, s általában az újan érkezett osztálytársnak 
£MvÉrt. 14]. 

golyó 1. ágyú- v. puskagolyó; ghiulea, proiec-
til de tun sau glonte de armä; Kánonén- od. Ge-
wehrkugel. 1850: a szebeni hegyen egyszere hatat 
ŭ tet t le a gajo es öis köszte volt [DLt 860 Erdődi 
Károly dési újonc lev. Gyf-ról]. 

2. biliárdgolyó; büă de biliárd; Billardkugel. 
1849: A Bielartozo asztal igen szép és pompás 
alkotású — 6t hozzá tartózó golyoival edjűt 
[Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 

golyóbis 1. (ágyú- v. puska)golyó; ghiulea sau 
glonte de a rmă; (Kánonén- od. Gewehr)Kugel. 
1571: ezen Ieowe hetfĕn az varos" nepet fertalion-
kent . . . megh latogassak . . . Azonkeppen az 
varosnak Trazkyait golobisit porayt lassak megh 
[Kv; TanJk V/3. 39b] | Myert penig az három 
zek az ket oláh orzag zelien vagion es gyakron 
teoreokek — miat rablas esset, vadnak keozzeot-

tek magok oltalmara epitett ereos Casteliok es 
Cynteremek kyket nagy keolchegekkel puskakai 
zakalosokal porral goliobissal valamennyre meg 
ereositettek volt [SzO ír, 331 a székelység pa-
nasza az ogy-hez]. 1573: Hozzwazay peternek 
felesege: valla, ezeketth hogy latta volna az 
gwlyobyst es aztis hallotta volna . . . , hogy leottek 
volna az varból [Boldoc TA; Thor. XII/21]. 
1590: Haliam az lowest hogy Pribék Gergely 
Ieowe keozikbe(n), de nem twdom ha volté Golio-
bis benne [Szu; UszT]. 1595: Egy zekeren 206 
Gollyobist vitt körösi Gergely 6 loúal [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 80 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 1637: 
Rez Tarazk Jelen uagio(n) n 7 . . . Eòregi Gió-
lióbis Tarazhoz (!) ualo n 23 Keozep szeòrw 
Tarazk Gioliobis n 200. Annalis aprob Jelen 
Tarazk Gioliobis n 328. Zakallas Gioliobis Jelen 
n 2890 Muskoter Gioliobis Jelen n 7. On Giolio-
bisok Jelen n 1012 [Ebesfva; UtI] | Rosnai 
Szabó Miklós . . . monda Nanasi Istuannak hogi 
társ ugi leöi aval az puskaval hogi goliobis vagion 
benne [Mv; MvLt 291. 94a]. 1681: Nebojszi 
Bástya . . . Mint hogi pattantyusi mesterseghez 
valo eszközök it t ninczenek, . . . azért ki mennyi 
fontos lövő szerszámhoz valo golyobis legyen 
külön külön, meg nem tudathatott [Vh; VhXJ 
557]. 1736: A vadhoz, akkor stuczból, tersényi-
ből, pulyhákból, egyes golyóbissal lőnek vala 
[MetTr 372]. 1759: lát tam halva . . . Zaharia 
Gavrilát, és a Gollyobis ment bé a jobb szemén 
es jött ki a bal Füle tá ján [F.(szász)újfalu BN; 
BK]. 1809: el küldöttem Székünk Janitorát Boda 
Lajost . . . hogy . . . a használható gollyobisra 
valo Stuttzokot vegye Számba [UszLt ComGub. 
1753]. 1842: Hozattam MVásárhelyrŏl puskaport 
serletett (I) és Gojobisokot 21 Rf 15 xr [Görgény 
MT; Born. F. Ve]. - L. még ETA I, 164; Kem-
ön. 379; RettE 154, 188, 297, 351. 

Szk: ~ formában golyóalakban. 1655: mutata 
Valja Petre kötesekb(en) es golyobis formáb(an) 
annyi aranyat, hogy en soha nem lattam annyit, 
az mint vélhettem lehetett 300 nehézèk arány 
többis [CartTr II] Xr ~sal fenyeget lövéssel fe-
nyeget. 1796: Én sem Pál Ferentztől, sem mástol 
nem hallottam hogy Zúgatták volna, hogy Turost 
gojobissal fenyegette volna [Bács K ; RKA] Xr 
láncos 1685 e.: Szász sebesen Piheni Peter 
Uram hazanal vadnak . . . Lanczos golyobis Nro 1. 
[Borberek AF; MvRK Urb. 18, 20] * tüzes 
1620: Az Felseő Varba minden szerszamostol 
Leőveő szerszamok: . . . Twzes szerszám No. 4. 
Twzes darda No. 17. Tüzes Faklya No. 12. Twzes 
Golyobis No. 6 . . . wres Chyupor No. 56. Kész 
Twzes Chyupor 83 [Kővár; Borb. II]. 

A l á n c o s g o l y ó b i s lényegében olyan kettévágott 
ágyúgolyó volt, amelynek mindkét felében beépített vasfüllel 
vaslánc kapcsolódott. Ęz a félgolyópár kilövés után szétnyílt, 
és az ellenség zárt soraiban súlyos pusztítást okozott. A t ü -
z e s g o l y ó b i s viszont azonos lehet azzal a lövedékfajtá-
val, amelyet a huszti vár 1669. évi leltára t ü z e s g r á n á t 
néven említ [ L ezekre RMFcgyv. 181, 184]. 

2. ~ csapni (játék)golyóval játszani; a se juca 
cu bile (joacă, joc) ; mit (Spiel)Kugel spielen. 
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7584; Vrsula Theolcheres Janosne vallia hogy 
. . . ez Tffiw Istwan deák . . . giermek vala oskolaba 
Iaro . i d e megh az Etele sem volt megh, vegre 
chak otta(n) kalachswteo ferencz veowe kezeheoz, 
es eowis Iar ta ta A scolaba . . . semmit Rea Ne(m) 
biztak, mert nem arra való volt hane(m) Jatekra 
es goliobis chapny [Kv ; T J k IV/1. 323]. 

3. szeme ~ a szemgolyó; globul ochiului; Aug-
apfel. 7876; Krotskevits Károly Ur az Orvosi 
tudománynak Doctora és fel-eskütt Bétsi practi-
cus, Szem orvos, ajánl ja szenvedő felebaráttyai-
nak a ' szemek minden némü nyavaljáiban a’ 
maga kész segedelmét. Nevezetesen teljes biza-
dalommal foljamadhatnak hozzája azok, a’ kik 
szemeik gojobissa, és héja meg-rögzött gyuladástol 
szenvednek [DLt 103 nyomt. kl]. 

4. mérlegsúly; greutatea cîntarului; Waage-
gewicht. 1815: Mérő Vas Schlág gollyobisostól 
[Majos MT; Told. 35]. 

5. kb. gombóc; găluşcă; Knödel. 1573: Ersebet 
Zabo Martonne zolgaloia Azt vallia hogy Eo ta-
wali Eztendeobe zolgalt Borbei Bálintnál mykor 
az felesege Beteg volt, Nagy zoksor Monta es 
vgian halaiig mynd Azt kyaltot ta vgian az vra-
nak zemebeis azt Monta hogi Eo neky az Irmes 
Bor Miat kelj meg halny mellyet meg adot Innia, 
Mert azonnal meg Érzet te hogi Mint egi globis 
meg allot az giomraba, ha eo azt ky vehetne ottan 
Meg gyógyulna [Kv; T J k II I /3 . 114]. 

O Hn. 1770 k.: Golyobiskön (sz). a Gollyobis-
kün (sz) [Vista K ; K H n 271]. 1853: Az Eprésen 
a ' Gollyobis Fogónál (sz) [Szentkatolna Hsz; 
EHA]. 

golyóbisarany ? aranygolyó; bilă de aur; Gold-
kugel. 1630: Egy nehezek goliobis Arani aestim. 
t t f. 2 d. - [Kv; R D L I. 147]. 

golyóblscslnáló golyóöntőmester; turnător de 
gloanţe; Kugelgießer/macher. 1684: Az Golyobis 
csinálonak attam f. 10//15 [UtI]. 

golyóbisforma golyóöntő forma; típar/formä de 
turnat gloanţe ; Kugelform. 1703.Ĕ Azon kamorában 
vagyon . . . serpenyő csináló ülő nro. 1, golyóbis 
forma nro. 1 [CsVh 118]. 

golyóbiska puskágolyócska; glonţişor de a rmă; 
Gewehrkügelchen. 1666: Syskák* és szakalloshoz 
váló vár golyobisok . . . Golyóbiskák [MNy X X X -
VIII , 133. — a A közlésben sajtóhibával]. 

golyóbisolvasztó. E szk-ban; ín această con-
strucţiė; in dieser Wortkonstrukt ion: ~ kalán 
golyóolvasztó kanál ; lingură pentru topit gloanţe ; 
Löffel. zum Kugelschmelzen. 1637: Gioliobis oluas-
to kalanj n 2 [Ebesfva; UtI] . 

golyóbÍ90s 1. golyótartó/tároló; pentru păstra-
rea gloánţelor; zur Kugelaufbewahrung (dienend). 
1652: Az Golyobisos boltrul eleb menvén Job 
kézrei az horgas ház alat való Pínczebe(n) nyilik, 

egy félszer szinlet, vas sarkon panto(n) forgo deszka 
Ajtó [Görgény MT; Törzs]. 

2. golyós; cu gloanţe; mit Kugeln (versehen). 
1808: Egy kissebb golyobisos 'S tu tz . . . A Dámen-
siltre u j Srofot xr 12 | Egy kissebb golyobisos 
'Stutz a gyujto Juká t bé tsínální xr 24 | A' Kö-
zépszerű, golyobisos Stutz(na)k . . . Két nagy 
rézli Rfr. 1 | A ' Nagyobbik golyobisos Stutzb(a) 
u j Far Sutu Rfr. 3 [Kv; TKhf puskaműves számla]. 

golyóbisöntö I. mn golyóöntő; pentru turnarea 
gloánţelor; Kugel gießend, Kugelguß-. Szk: ~ 
kalán golyóöntő kanál. 1720: Golyobis öntö kalan 
egj [Köröspatak Hsz; HSzjP] ~ kõforma kőből 
való golyóöntő forma. 1681: Kûlömb külömb féle 
golyobis öntö keŏ forma [Vh; VhU 540] * ~ 
vaskalán golyóöntő vaskanál. 1656: Egy golyobis 
eonteö vas kala(n) [Doboka; Mk Inv. 3]. 1669: 
egj goljobis ŏntŏ Vas kalan [Királyhalma NK ; 
Ks 67. 46. 24a]. 

I I . ſn golyóöntő forma; t ipar/formă pentru tur-
narea gloánţelor; Kugelform. 1817: Egy gulyobis. 
(!) és selét öntö — egy vége el törött [Mv; DLcv. 
3. XXVIII . A]. 

? golyóbis-stuec golyós puskafa j t a ; un fel de 
puşcă cu gloanţe; (Kugel)Stutzen. 1827: Gollyobis* 
Stuttzak [DLt 1261 nypmt. kl. - *Nem elírás 
Gollyóbisos h. ?]. 

golyóbistartó golyótartó/tároló; pentru păstra-
rea/depozitarea gloánţelor; zur Kugelaufbewah-
rung dienend. Szk: ~ faházacska. 1694: va(gyo)n 
egy faragot Tölgy fabol csinált eoszve eresztet es 
bárdolt Golyobis Tartó fa Hazacska [Kővár ; 
J H b Inv.] * ~ láda. 1681: Ezen garadicz alatt 
levő . . . kis házaczka kőboltos . . . Vagyon i t t : 
Őt fontos vas golyobis Nro 2 . . . 2 1/2 fontos vas 
golyobis Nro 30. 1/2 fontos Taraczk golyobis Nro 
236 . . . Golyobis tartó Apro Láda Nro 7 [Vh • 
VhU 515]. 

golyva guşã; Kropf. 1671: Udvarhely Szekben 
Uyfaluban lakó Simon Js tvánnak veszvén el go-
noszul faluja hatarárol ket eőkrei melynek edgyike 
rőt kayla, másik szeőke ugyan kayla szaruu, az 
rőtnek az álla alat job felől golyvája va(gyo)n 
[Kv; T J k VIII/11. 167]. 1773: (Vintze Peternek) 
Nagj Golvaja vólt a Nyakán, mellyis halála e lőt t 
három negy Napokkal ki fokádván, azon Nya-
valyája miat t mégis holt [M.léta T A ; J H b II/3]. 
1794: Nem vehetem észre a ' szájából é vagy goly-
vájából folyt a Vér [Letka SzD ; TSb 32]. - L . 
még Ret tE 349. 

golyvás guşat ; kropfig. 1570: Kosa Myhal 
hithy zerent vallya, . . . hal lot ta hogy Eotthues 
Adoryanne Illen zowal zy t ta Nagy Symont, Te 
egy golwas, chigan, kwrwas Bestye kwrwa f y a 
vagy [Kv; T J k III/2. 167]. 1609: Ment ez borok 
mellet az golyuas kadar el ad t am keoltseget neki 
az vtra f. - d 50 [Kv; Szám. 126/IV. 402]. 7763; 
számtalan Sak it nem tsak az Mètejes hanem a 
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Falubanis ollyan gajvásak az Marhák hagy én 
többet ollvant nem láttam, az Fédervájszat is 
mind fel kenettem az Ínyekre vaj az faghusára 
de Sémit sem használt [Kóród K K ; Ks CU. 18 
Szarka József t t lev.]. 1787: Vétetik két font Réz 
viz két font bűdŏs kŏ, két font Balfü mag két 
font száraz Egerfa burjány, két darabb õrdŏk 
borza gyüker, az melyekis az kemenczébe meg 
aszaltattváu, az ordŏk borza gyűkérnek merte-
kihez képest két anji mételjes Ju vétettessék, 
nem kűlŏmben ot t font Tyúk Ganéj, ezek mind 
együtt porrá te tetessek, es negyven vaj ötven font 
közé fog elegyütettni (I) és osztán métejes Gojvás 
vagy liűtnlŏs Juhoknak nyal ás ára kel adni s 
osztán meg Írattassanak [UszLt X. 80]. 1799: 
himlŏliellyes, száraz, és halovány ábrázatú, goly-
vás [DLt nyomt. kl személyleírásban]. 

Szk: ~ nyakú. 1814: Pipifer Onutz, . . . hoszu 
golyvás nyakú [i.h. ua.]. 

gomb 1. nasture; Knopf. 1561: Eg mester se 
mereszelyen az legennyel társul miuelnj . . . mi-
keppen Es eg' mesteris az o milieliebe az legennek 
ne haggion az ommaga zwksegere többet chinalní 
hanem eg’ ruhara ualo gombot egy felsw ruhara 
ualo horgot [Kv; öCArt.] | Voltak valamy gombok 
Ezwst wolth egy gyrah benne | Tyzen Negy gomb 
aranias Ewregek Bertĕs3k [JHb QQ Temesvári 
János reg.]. 1585: Zentmiklossy Gergely* Tudom 
hogy chinaltam Daroczy Peternek gombokat ezwst-
beol es karikakat dolmány ara valot [Kv; TJk 
IV/1. 397. — *Tollban maradt: vallia]. 1628: 
lÎLjj galléros zederíes skarlat nestel bellet mente 
vitéz kotessel czenalt ŏregh tizenket gombok raj ta 
[Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen hagy.]. 1713: 
Egy Mentére valo aran fottalbol szőtt jukatos 
Csipkés paszamány gomb Szár. a gombjai s pik-
kéjei (!) szironyosan vannak kötve [WassLt id. 
Vass Györgyné Nemes Mária hagy.]. 1748: Néhai 
. . . Dániel Ferencz Uramnak róka torkos Bogár-
hátú Sinoru arany fonallal kŏ tŏ t t Gombokkal 
r Skával berlett menteje egy [Vargyas U ; CsS]. 
1766: Egy Királly Szin hozzu Simma bársony 
mente — a ' mellyin pedig, és ránczain tizen egy 
pár Arany pontispán rojtos gombok s pikellyek 
ahoz valo pontispán, és szarka lábakkal edgyűtt 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 1789: Mente gamb 
őt rend pikejjel vasárlatt . . . 1 rendbili gambat 
3 rendel [Mv; Berz. 7.69/1]. 1800: Molnár Uramnak 
készítettem . . . egy Mentét kék mellértes poszto-
bol ő t rend sujtással, őt rend gomb val [Déva; 
Ks 120. 10/1]. 1820: őt nagy fillegrán Gombb 
[Mv; Told. 19]. 

Szk: ~ formára gombalakúra. 1681: Két gyöngy-
ből gomb formára kötőt fülbe valo mindenik vé-
giben egy kis boglárocska az boglár kózepib(en) 
egy gyémánt s az boglárnak viglb(en) egy orientá-
lis gyöngy [WassLt] * ~ kötni. 1570: Sofya 
Kanna Jarto Gergel hwga hythy zerent vallya, 
hogy Eotet az Batthya zabo Janosnehoz attha 
gomb keotthnj [Kv; TJk III/2. 29] * aranyfonal 

1710: Egj publican szin velentzei Granatt, 
hiúz Mallal bellett férfi mente hat öreg rend vitéz 

kŏteses arany fonal gombok rajta [Told. 19], 
1723: Egy fa héj szín Selyem kamuka dolmány, 
a' mellyén 32-pár arany fonal gombok [Koronka 
MT; i.h. 29/2] Xr aranyos ~ aranyozott gomb. 
1717: Egy hollo szin dolotnány aranyas gombok 
raj ta [TSb 26]. 1732: Egy hollo szin Uy Sellyem 
kámélotbol valo nyári dolomány aranyos kapcsok-
kal Gombokkal | Mente Viola Szin bíborbol valo 
rövid Angliai Nyúl béllessel, Arannyos Gombok 
Sinor nólkült [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 
5] Xr aranyskôfium 1714: Narantsszin s Virá-
gos Barson Férffi Mente, Nyuszttal béllelt, 8. 
par aranj Paszamánnjal s aranj Skofium jókora 
gombokai fl. Hung. 584 [Nsz/Fog.; AH. 8]. 1773: 
Tizenöt arany Szkofium gom (!) pikejestől együtt 
tizen három gombnak az te te jen apro kis jo féle 
szem gyöngy vagyon [RLt Salánki Ráchel lelt.] 
X ezüst-aranyos ~ aranyozott ezüst gomb. 1560: 
Harmycz (!) három Ezwsth Aranyas gomb dol-
manrah walo [JHb QQ Temesvári János reg.]. 
1675: Szeldeli (!) kisseb Fiának volna zálagb(an) 
nálla két ezüst aranyas gombja in f. 1//50 . . . , 
az gombok(na)k nehézékjét adgya per d. 27. mivel 
aranyas [Kv; TJk VIII/12. 27]. 1752: Apro ézüst 
arannyos gőmbőlyék gombok 54 [Marossztkirály 
AF; Told. 19]. 1764: Az Inctus Nemes Sukrol 
Nemes Timándi János Vr(na)k egy lovát, . . . 
és egy róka torkos mentéjit ezüst aranyos gombai, 
edgjűtt el lopván, ã gombokat tiz forintokon el 
adta [Torda; TJkT V. 2 2 3 - 4 ] * ezüstfonal 
1752: egy Viselt Caffe szinŭ Mente, ezüst fonál 
gombokkal [Eszt. gr. Petkiné* lelt. — "Csak így!] 
Xr ezüstös ~ ezüstözött gomb. 1796: Tizen háram 
Csiga formájú hoszszuko apro arany<os> és Ezüs-
tös gombák [Sólyomkő K ; RL özv. Ladányi 
Jánosné Patonai Eszter lelt.] Xr gőmbölyeg ~ 
->- ezüst-aranyos ~ Xr gyöngyös 1686: Ti-
zenket Apro Gomb tiszta gjőngjből rakva; Ti-
zen három Selymes Arany fonalas Győngjős gomb 
[BK. Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina lelt.]. 
1692: Egy tetszin mettzet bársony mente, széles 
ezüst csipkével prémezve nuszt lábbal bélét, gyön-
gyös ezüst fonalbol valo gombok rayta [Bilak 
BN; JHbK I. 36] Xr makkos 1658: Balpataki 
Uramnak adott Barcsai Akos Fejedelem, dalmanra, 
mentere valo faüandist, melynek csinál tatásara 
valo Ezkŏzeket vettem. Zöld makkos Gombokat, 
per fl. 2 [Borberek AF ; WassLt Perc. 51] Xr pikke-
lyes ~. 1736: A M: Úrfinak a nagy Vas Szin men-
téből köntöst csináltatván, 15 sing sinört vettem 
hozzá . . . és a mentére, dolományra két felöl 
valo rojtos pikkelyes gombokért szarka lábért, 
és mente kötőért . . . fh . 10 Den. 52 [Kv/Szent-
benedek SzD; Kis 72. 53] * rostélyos 1693: 
Egy kis rostélyos gomb [Ne; DobLev. 1/38. 8b]. 
1723: ezüst aranyas rostélyos gombok és Pikkely 
16 pár [Koronka MT; Told. 29/2] X srófos 
1798/1821: Apróbb Srofos gombok Nro 12. hozza 
tartózó pikkelyekkel 11 próbás [Kv; Pk 5] * 
sujtásos ~. 1628: Egj galléros Veres skarlat őregh 
arannias kaftannal bellet mente, tizenket suitasos 
gombok raj ta [Bodola Hsz ; BLt 5 Béldi Kelemen 
hagy ] Xr száras ~. 1595: Egy vy granat felseo 
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ruha Záras gombok ra j ta . . . f. 22 [Zsombor K ; 
SL Reg ]. 1657: Vagion niolcz bokor szaras zeőld 
£ >inb vitáz keőteses [Mihályivá N K ; J H b XXII/ 
42] * szarvas 1628: 5 szarvatlan gomb . . . 
Valami Mentere Dolmanra fekete szarvas gomb 
[Gyalu/Kv; J H b K XII/44. 5] * szarvatlan ~ 
—* szarvas ~ vitézkötêses 7704: Egj hai szin 
angliai mente ezüst fonalbol való 10. bokor vitéz 
kőteses gombok raita nestel berlet [LLt Fasc. 
75]. 

2. (mázas) csempegömb; glob de calilă (smăl-
ţuit) ; (glasierter) Kachelknopf. 1745: Kementzé-
hez való . . . Avadég mázos gombok nro 10 [Ma-
xossztkirály A F ; Told. 18]. 1796: A Kápolnában 
egy fejér mázas vak Kementzet nagy kallyhákbol 
Mellyben ment Lapos kállyha 10 . . . Szegelet 
kállyha 10 . . . Hoszszu Párkány 21 . . . Párkány 
Szegelet 8 . . . Csipke kállyha 13 . . . Gomb 3 
[Déva; Ks 120. 4/33]. 1810: a’ nappali haz, . . . 
Vagyon benne égy fejér inázu kerek czilinder for-
májú párkányos ujj modi Czifraságu magos, kivűl 
fű tő kementze, fejér kerek gomb a tetején [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 40]. — L. még HSzj párkány al. 

3. (fém)gömböcske; globuşor (de metál) ; (Me-
tall) Kugelchen. 1560; Egy kys labas Ezwst serleg 
pohár keoz Nagy Andrassal . . . Egy wyragos koro-
nás Aranyas kwpa keoz. Mas Aranias kwpa gomb 
az te te yen keóz. Harmadik aranias kupa annakis 
gomb az teteyen keóz [ JHb QQ Teineswary János 
reg.]. 1580: 6 sima ezwst Colán 8 Aranios nieles 
kolanok gomb az vegen [MNy XXXV, 56]. 1658: 
vagion egy eyteles sima kanna ket gomb az fe-
delein) [Kv; SzCLev.]. 1700: jú ta t . . . Gasinak 
. . . Egy ezúst kalány, melly(ne)k az vegiben egy 

.gomb, és egy ember kep vagyon öntve [Ne ; Dob-
LÍV. 1/50]. 1704: Két ezüst kalánok, egyik aranyas 

tiaçjubb egj goinb az vegin az másik fejér és 
kissebb [Kv; WassLt]. 1837: egy ezüst ibrik fejül 
filigrán munka gombai [Völcs SzD; Bet. 1]. 

í . ötu nyélgomb (fémpoháron) ; buton de nietal 
(la pahar din metál) ; Stielknopf (am Metallbecher). 
1745: egj . . . Pohár . . . szárán lévő gomb aranyas 
é> virágos [Sárd K K ; UnVJk 115]. 

5. gyertyatartóköpű; rozeta sfeşnicului; Tülle 
amLeuchter. 7723; Két réz gyertya tartó gombjával 
edjűt t [Koronka MT; Told. 29/2]. 

6. fülbevaló ~ gömbfülbevaló; cercel ín formă 
de globuleţ; Kugelgehänge. 1742: egy fa edényets-
kéb(en), hat darab fülbe való gombok és egy 
ezüst gyűrű [Kisborszó SzD; TL. 42 Kifor család 
lelt.]! 

7. kézre váló ~ kézelőgomb ; buton de manşetä; 
Manschettenknopf. 1788: Egy tokba . . . égy pár 
kézre való gomb [Mv; TSb 47]. 

8. süvegtűgomb; gămălia acului de căciulă; 
Haubennadelknopf. 1736: Az if jak penig nyárban 
ugyan hasonló fekete süvegeket viseltenek, de 
caákóst, abban szintén úgy az oda fel leírt forgó-
ko t ; az süvegnek az csákóját ezüst tővel sűrűn 
megrakták, az tőnek az gombja aranyos volt 
[MetTr 21]. 

9. asztallábgolyó; bilă pentru piciorul mesei; 
Kugel am Tischfuß. 1799: égy Bikfa Lábakan, és 

Esztergáit Gombokan állo Záros Tojokáju négy 
szegeletü kissebb Fenyő fa asztal [F.zsuk K ; 
SLt Vegyes perir.]. 1855: Az étterem közepén 
kihúzó asztal, négy nagy gombon álló erős bikfa 
lábakon, köröskörül ,, Isten fizessé“nek nevez-
tetet t széles párkányzat, min kényelmesen nyug-
szik a láb [UjfE 177]. 

10. (arany) gömböcske ; globuşor (de aur) ; (Gold)-
Kugelchen. 1576: wagion egy partha ew kybe va-
gion eot gyra, . . . nagy ereogh ket chattya . . . 
nagy hozw lancza Egy ereogh gomb A wegebe 
[Szamosfva K ; J H b K XVIII/7. 2]. 

11. bútorgomb; buton pentru mobilä; Möbel-
knopf. 1637/1639: Az felseo palotaban uagjon egj 
teorpe labu szeles io njoszolya az agj feonel az 
gombiai aranjozottak . . . f 1 [Kv; RDL I. 111]. 
1648: Kupás Peter csinált három niuzoliara való 
gombot [Kv; ACJk 63b]. 1802: A' Nappaü Szo-
bában . . . Egy Chinai festésű nagy almáriom, a 
tetejin két gombokkal, vagy vásákkal; és ahoz 
illő kosárral [Mv; TGsz 51]. 

12. (gomb) fogantyú; mîner (ín formă de buton); 
(knopfartiger) Griff. 1852: Az Istálo Ablakaihoz 
5 u j vínklihaknit 5 sainhaknit 6 kéglit 1 Gombot 
4 foraibert tsináltam es felszegesztem 5 Rf [Kv; 
SLt Vegyes perir. Géng Ádám lakatosmester ke-
zével]. 

Szk: behúzó ~. 1852: Az égyik Ajtóra u j béhűzo 
gombot tsináltam 45 xr [Kv; i.h. ua.]. 

13. guzsalygomb; glob pe fu rcă ; Kunkelknopf. 
1756: Gusoly teteire való Gomb esztergában) 
mettzett [Somkerék SzD; Ks Gr. Bethlen Imre 
lelt.]. 

14. kopjagomb; măciulie de suliţă/lance ; Speer/ 
Spießkuopf. 1600: Az Hadakozasra való költség 

Az kúpassok czjnaltak 533 kopiara való gom-
bot, solútum fl 7 d 99 1/2 [ K v ; Szám. 9/III . 
37—8]. 1625: az kopiakhoz czjnalt Gombot, 
Endres Reitt kupás nro 505 . . . az megh I r t kóp-
ia Go(m)bokba(n) penigh, Eggjet egj penzre 
tűdva(n) fizettem . . . f 5 d 05 [Kv ; i.h. 16/XXXIV. 
271]. 

15. buzogánygomb; ţintă pe măciulia buzdu-
ganului; Keulenknopf. 1714: Vas Magjar Bozdo-
gán, a gomb (na) k teteje ezüst bagjoggal s a’ 
Markolattjanak penig alsó része meg aranjozot 
ezüstös Virágokkal ki rakott fl. Hung 12 [Nsz/ 
Fog.; AH 6]. 

16. kapubálvány/kapufélgömb; glob pe stîlpul 
porţii; Torpfostenknopf. 1585: Az Eoreg faknak 
ratioia . . . vettem Negi fenywfat a két kapunak, 
az arra tezen d 64 . . . Az ket kapunak gombjanak 
walo fakat vettem az árra d . 10 | Az Király wçzaj 
Teolclieres Janosnak hogy a ké t kapú (I) való 
gombokot megh plehezte es a Czymereket rea chi-
nalta at tam attul neky f. 2 [ K v ; Szám. 3/XVII. 
6, 13]. 

Szk: bádogos ~ bádoggömb. 1725: Az kis kapu 
felett lévő báldagos gombért fizettem fl hung. 
3 Den. 42 [Kv; Ks 15. LI I I . 5]. 

17. (ház)tetőgomb/szarv; glob pentru acoperiş 
(de casă) ; Dachknauf auf dem Haus. 1585: chi-
naltatúnk egy apro sinwasbol egy hozzw wassot 
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megh haytotot, kywel az masa hazan walo felen 
haylot gombot megh zegeztetuk, vassert es chi-
nalassatol attunk . . . d. 13 [Kv; Szám. 3/XIX. 
39]. 1593: Vettunk Vicey Matetol. 27. onos plehet 
. . . f 1 d 89 Azokat chynaltattuk az kis templu-
mon valo. három gombra, Arra karikakat chynal-
tattunk lakatos Balintal attűnk neky f — d 8 
Az gombok plehezesetol az haromtol Attunk 
Teolcheres Leorincznek f 5 [Kv; i.h. 5/XX. 124]. 
1679: Második rendbeli Házak . . . sindelyezese 
jó. A két végén valo gombja, Szárával együtt 
badoggal buritott nro. 2. Ezek felet Pléh vitorla 
nro 2. Pléh hold nro 2. Pléh czülagh nro 2 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 13]. 1699: A 
Lúgosok kőzepiben vagyon egy nyári ház . . . 
jo szarvazás, es Sendelyézés alat kerekén szipen 
csinálva, a teteiben vagyon egy gomb, azon feljúl 
egi vitorla [Szentdemeter U ; LLt]. 1712: egj két 
gombra Szarvazott heljen heljen hejanos Sendelly 
fedely alatt . . . valo udvarház . . . Vagyon egj 
. . . gerendás Padlás nélkül valo két gombra Szarva-
zott . . . gabonás ház [MNy XXXVIII, 133]. 

Szk: csillagos 1732: A Kolosvári Ház van 
Kŭlsŏ Monostor Vcza Észak felöl való Sorjában 
. . . Észak felé térvén, következik egj kŏ funda-
mentumon négj szegre rakott kicsiny kápolna 
jó cserép fedél alatt, meljnek tetein vágjon két 
pléhes, csillagos gomb [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc 
Néhai gr. Kornis Zsigmond conscr.] Xr csokros 
~ '?' 1732: edgj Négy Szegre jo kŏ fundamentu-
mon rakott u j j kő Epűlet jó ujj két Szarvazatu 
az kőzepin csatornáson jó Sendelj fedél alatt . . . 
az . . . két rend szarvazás végeib(en) penig négj 
pléhes csokros gomb [Kóród K K ; Ks 12. I] * 
pléhes ~. 1680: Kertben valo Filegoria . . . hollya-
goson kar fásson vagyon Sindelyezve es czifrazva 
az Tetején vágjon egj plehes Gomb [A.porumbák 
F ; ÁLt Inv. 9]. 1732: (A háznak) két téglából 
négy szegre ki rakott kéménj njulik ki a fedelin, 
teteib(en) van három csokros plehes gomb [Kv; 
Ks 40 Varia XXVIIIc Néhai gr. Kornis Zsigmond 
conscr.]. 

18. toronygomb; glob de turn; Knauf (auf dem 
Turm). 1878: A régi toronyról a gomb levételiért f r t 
2. . .A toronygombok igazításáért frt . 4.— Festékre 
a gombok festésihez frt . 1 kr 12 [Nyárszó K ; ETF 
107. 17]. 

1D. torony ~ ja 'ua.; idem' 1871: A Torony kicsi 
gombjában is van emlék irat [Burjánosóbuda K ; 
RAk 117]. 

20* ágas ~ ja ágasfagömb; măciulia prepelea-
cului/crăcanei; Pfostenknopf. 1731: Az gyermek 
Lovak(na)k meg hátasitásá(na)k modgyát . . . 
eszszerént akarom hogy . . . az mely két ágos az ud-
varon vagyon oda kell vinni égy tanult rest Loval 
edgyűtt, és ahoz kétfele jo erős kötelekkel szoros-
san még kell kötni fen az fá(na)k az gombjaihoz 
[JF lovászmesteri instr.]. 

21. ' ?' 1586: Egy kis olwaso wagio(n) kyn egy 
ött penzes gomb wagio(n) [Kv; Szám. 6/IV. 47]. 

Ha. 1748: gombokot [Torda; Borb.]. 1756: 
gombok, gombák [Bácsi H ; BK]. 1805: gombát 

[Szamosfva K ; BLt 9]. 7825: gombák [DLt 
834 nyomt. kl]. 

gomba 1. ciupercă, burete; Pilz. 7773: egy ké-
vés Gombatt aszaltottam az úr szamara [Ks 
96 Árva Kemény Kata leányához]. 1738: A mel-
tosagos grof Forgács Urnák szeker mestere Biro 
Uramni jöven annak fel kupa bort de. 9. kenjeret 
gombát kolbászt szalonnat de. 9 [Kvh; Bogáts 
8]. 1740: mostan kűldőtem G(róf) Ur(amna)k 
ket vad madarat egj fazék gombát egj fazékban 
olt beli Sos halat 12tőt [Kercsesora F ; TKl Mo-
hai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1790: Semmiféle 
Fínakok, Gyermekek vagy Léányok sőt még nagy 
emberekís még a' kiknek Szőllőjek vagyon is, a 
ki nevezett Szőllő Hegyekb(en) annál inkább a 
kiknek níntsen, ott szévedezni (í) Virágot Gombát 
vagy akár minemű leg kissebb ott lévő Dolgokat, 
a más Szőllőjében Szedegetni s, abban járni ne 
mérészellyen [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

Szk: ~ forma gomba alakú. 1788: Egy téj pírito 
vas lapátotska, égy gomba forma réz, és két 
hitvány Sarló [Mv; TSb 47] * ~ keresni. 1595: 
vgy vegezonk egy inassal mikor el valank egy 
mastol gomba keresni, hogy megh varjuk egy 
mast az maior haznal [UszT 10/57]. 

2. Szent György -Lja ' ?' XVIII. sz. köz.: A Job-
bágyok annualis Taxája . . . egy egy ej tel száraz 
Szent Gyorgj Gombája [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
152]. 

Az adalċk valószínűleg a koratavaszi ehetó kucsmagombák 
(Helvellaceae család) valamelyik tagjára, esetleg éppen a közön-
séges k u c s m a g o m b á r a 'Morchella esculenta; sbîrciog ; 
Morchel* vonatkozik. 

3. kb. taplógomba; Fomes fomentarius; iască, 
văcălie; Zunderschwamm. 1595: Az eleótt valo 
zombaton volth eó ott , zakasztott gombát le 
Arrúal az farúl de Akkor az a’ fa a feòlden fekútt 
[UszT 10/58]. 

A bizonytalan jel-re nézve 1. gombatapló al. a jegyzetet. 

4. gyertyatartóköpű ; rozeta a sfeşnicului; Tülle 
am Leuchter. 1688: Gyergja tartó egy forma gom-
bastol [Beszt.; Ks Mise. 2]. 1735: Csigáson készit-
te t t két Gyertya tartók gombájokal, s egy koppanto 
[MNy XXXVIII , 133]. 1739: Két ezüst Gyertya 
tartó egy Sorofon járó gombástól [Szászerked 
K ; LLt Fasc. 96]. 

5. Jelzői haszn-ban; în funcţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch : ? gomba alakú ; în formă 
de ciupercă; pÜzförmig. 1778: Három lábu vagy 
gomba Alvinczi Tál fedél 2 [Csapó K K ; Berz. 
4. 8. Lit. C. No 18]. 

6. ' ?' 1697: Aranyas virágos ezüst Palaczk 
gombástol [KGy]. 

gombafánk fánkfaj ta ; un fel de gogoaşă; Krap-
fenart. 1849: Egy Gomba fánkot készítő pléh 
kalán [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

gombafánk-forma gombafánksütő-forma; formă 
de copt gogoşi în formă de ciupercă; pilzförmige 
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Krapfenpfanne. 1809: Egy pléh gomba fánk Forma 
[Koronka MT; Told. 19]. 1821: Gomba Fánk 
forma Sárga rézből vas nyéllel [Backamadaras 
MT; CsS]. 

gombafánk-sdtö formă de copt gogoşi ín formă 
de ciupercă; pilzförmige Krapfenpfanne. 1857: 
Gombafánk sütő [Bodola Hsz; BLt 11]. 

gombafánksütõ-forma formă de copt gogoşi ín 
formă de ciupercă; pilzförmige Krapfenpfanne. 
1821: Egy gomba fánk sütő forma, van kettő 
[Nsz; Told. 19]. 

gombás gombaszerű; ín formă de ciupercă; 
püzförmig. 1842: Czifra Mihály . . . rövid gombás 
forma orra [DLt 1455 nyomt. kl]. 

O Szn. ' ?' 1614: Gombás András fia puer lib. 
[Altorja Hsz; BethU 305]. 1751: A Gombás fa-
miliat nem tudom deducalni, de azt tudom, hogy 
a Gombásék is Gazdag Joszágot bírnak it Oláh 
Vásárhelyen® [Szépkenyerűsztmárton SzD; Borb. 
I . — *Az előbbivel tőszomszédos település] | N(e-
me)s Gombás János, és Nemes Gombás Kata 
Aszony [Ördöngösfüzes SzD ; i.h.]. 1803: Gombás 
Ferentz Vram [Páncélcseh SzD; RLt O. 1]. 1858: 
Gombás Imre . . . Hurubás czigány [Bádok K ; 
RAk 10]. 1889: Gombás Mária napszámosnő 
[uo.; RAk 82]. 

o Hn. 1604: gliombas patak [Abásfva U; EHA]. 
1699: Gombás patakban (sz) . . . vicinussa ab una 
. . . Gombás névű erdő [Csöb U ; EHA]. 1753: 
A Gombás Oldalán (sz) [Bálványos vár alj a SzD ; 
J H b IV/12]. 1860: Gombás árka [Csomafája K ; 
BHn 63]. 1860—1870: A Gombás ösvényben 
[Kide K ; BHn 102]. 

gombásodik a se umple de bureţi; schwammig 
werden. 1722: A mellj öreg Gerendák vad (na) k 
i t t az Udvaron . . ., ha elég hoszszak volná(na)k 
arra az szükségre lehetne forditanni, az Nadgjábol 
ki faragtatvánn, edgjet edgjet 1. szekeren el vinné-
(ne)k, máskéntis mind el rothad(na)k, mert már 
gombásodni kezdett(ene)k Tavaszig Semmire kellők 
lesz (ne) k [Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 

gombasŭtö tigaie pentru fript ciuperci; Pilz-
-Bratenschüssel. 1736: Egy Réz Gomba sütő [Kv; 
RLt]. 

gombász gombászó; care duce la ciuperci; 
Pilzsucher-. Hn. 1835: A' Gombász Útnál (sz) 
[Bodola Hsz; EHA] | Délről a' Gombász ut [Nyén 
Hsz; EHA]. 1842: a Gambász uton alol [Bodola 
Hsz; EHA]. 

gombaszedés gombagyűjtés; culesul ciupercilor ; 
das Suchen von Pilzen. 1681: Az mikor per bonam 
Industriám (!) az officialis által illendő keppe(n) 
. kénszerittetnek ezen Hatzogi Districtusb(an) le-
vök, Makk, vad alma, vad körtvely, kökénj, 
gomba, komlo szedessel, s gyümölcs aszalassal is 
Tartoz(na)k [VhU 201].. 

gombászik gombát gyűj t ; a culege ciuperci; 
Pilze suchen. 1811: nyárba . . . ők* járnak gom-
bászni [ÁrÉn. 7. — *Arokalján (BN) gr. Bethlen 
János és felesége]. 

? gombatapló ' ?' 1815: Egy parasztos Kos 
tők, egy néhány darabotska gomba toploval [DLt 
862 nyomt. kl]. 

Valószínűleg: blikkfa/tüztapló; Fomes fomentarius; iască, 
våcălie; Zunderschwamm, esetleg hamis tŭztapló; Phellinus 
igninarius; Feuerschwamm. 

gombázik gombászik; a culege ciuperci; Pilze 
suchen. 1775: az felesége ottann Gombázott [ör-
aljaboldogfva H ; KfMiss]. 

gombázó gombaszedő, gombászó; culegător de 
ciuperci; Pilzsucher-. Hn. 1771: a' Gombazo 
utonn [Kide K ; BHn 94]. 1825: Gombazo Útba 
[uo.; BHn 100]. 

gombcsináló gombkötő; năsturar, persoana care 
face nasturi; Knopfmacher. 1743: én egj kevés 
pénzetskét jol lehet Borbol Congeráltam s pálin-
kából de az Ngad parancsolatja szerint szebeni 
Majorost és Gombcsinálot kéllene ki fizetnem 
[A. árpás F ; TKl Váradi Zsigmond Teleki Ádám-
hoz]. 

gombfa kopjarúd/szál; prăjina suliţei/lancei; 
Speerholz. 1625: Atta(m) az Kupasnak, Kapiak-
hoz való gomb faert . . . f 2 [Kv ; Szám. 16/XXXV. 
149]. 

gombház cheotoare; Knopfschlinge. 1723: Az 
Úrfinak magá(na)k . . . Vétetett menté(ne)k, dol-
mányba) k, nadrág(na)k négy sing s három fer-
tály kávé szin fantzia (!) posztót fl. 11/31. Selyem 
gomb ment rea tizen öt. Gomb házis tizen őt. Sinor 
tizenhárom sing Selem ment reá //27 [TKl Huszti 
András kezével]. 

Szk: makkos 1723: Egy szegfű szin Angliai 
Poszto Dolmány, fejér bogár há tú sinórral, har-
ínintz apro ezüst gombok s makkos gombházakkal, 
az ujján pedig 24-pár ezüst kaptsok [Koronka MT; 
Told. 29/2] vitézkötéses ~. 1696: Meczin bellet 
nyári mente; vitézkötéses gomb házokkal s gom-
bokkal [LLt Fasc. 24]. 

gombkötés gombkötőmesterség, meseria năs-
turarului, meseria de a face/impleti nasturi; 
Knopfmachen. 1602: Mezaros Mihalne leanya Anna 
. . . negy eztendeigli lakott ott* az gomb keotesen, 
de semmi gonozt nem látott hozzaya [Kv; TJk 
VI/1. 564. - *Czibere Gergeline-nél]. 

gombkötő gombkötőmester; năsturar, meşter 
care face/împleteşte nasturi; Knopf macher. 1609: 
Attam . . . Madaraszoknak . . . hust lib. 6 . . . 
Gombkeotenek . . . hust lib. 4 [Kv ; Szám. 126/IV. 
195 — 6]. 1640: Vagion egy Gombkeoteois kinek 
kekedi Sig<mond>: adot egj fundust [Km; 
GyU 48]. 1650: Az Vrunk eö Naga Lengyel Gomb 
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kőtőjnek Haro(m) personara Gaz(dalkottam) [Kv ; 
Szám. 26/VI. 361]. 7700: Gombkötőnek valo 
osztovata / / l / / [Szászerked K ; LLt]. 1716: a 
Gombkötő munkájárul . . . â szarka lábért Mente 
kőtőért kéván 4 Má(r)jást [Nsz; Ks 95 Incze Já-
nos lev.]. 1746: Ez országban pedig minden Soka-
dalmas Czéhetlen helyeken, az eddig practizalt 
Czéhek(ne)k Szokása Szerint ă posztot áruló 
Sátorok(na)k végiben mingyárt Szakaszszanak 
ezen Gombkötőknek miveknek alkalmas árulás-
nak valo helyet [TJkT III . 104 ogy-i végzés]. 
1772: attól részeges Gombketŏtŏl az Zloţat meg 
nem vehetem [Nsz; Ks 96 Bornemisza Iinre lev.]. 
1809: Csináltottam Thordán a Csakora vitéz kö-
tést és egy bojtot vagyis Rosát ezert fizettem a 
Gombkötőnek 3 Rfr. 30 kr [Várivá TA; KW]. 

Szn. 1590: Gomb keotheo Mihal [Kv; Szám. 
4/XV. 7]. 1666: Gombkötő Istva(n) ns [Gyf; 
Incz. I I I . 5a]. 1668: Szebembe(n) lakó Gomb kőtő 
János Szebeni Concivis [DobLev. 1/22]. 1674: 
Gombkőtő Jstván Hunyad Várossá Biraja [VhU 
451]. 1680: Andreas Gombkötő [Dés; Jk]. 1681: 
Trinczeni Gombkőtő Györgj Jövevény. Trinczen-
böl [Vh; VhU 36]. 1688: Gomb kőtő Laczkó és 
Péter [Fog.; Törzs]. 1697: Gombkötő Lőrincz 
ns [Kv; KvLt 1/186]. 1700: Petrus Gombkőtő 
de Déés. [Dés; Jk 312a]. 1702: Gomb kőtő Pál 
ns [Pulyon SzD; WassLt]. 1703: Gombkötő János 
[Uzon; HSzjP]. 1722: Sŏvenfalvána lakó Gomb-
kötő Panna [BfN X. Reg. 2/113. - aKK]. 1727: 
Nicolaus Gőmbkőtő Vasarbiro [Dés; Jk]. 1735: 
Gomb kötő Sámuel [Kvh; Bogáts 12]. 1760: 
Gombkötő Trintsini Joseff [Mv; Hr 1/9]. 

Ha. 1714: Gombkettönek [Nsz/Fog.; AH]. 

gombkötőcéh breasla năsturarüor; Knopfma-
cherzunft. 1746: az emiitett Ns Enjedi Gombkötő 
Czéhnak immediatè az Erdélyi posztós Sátorok-
nak végiben szakaszszanak ülendő helyet [Torda; 
TJkT III . 105]. 

gombkötőeszköz unealtă pentru făcut nasturi; 
Knopfmacherwerkzeug. 1756: Sinórt verő Gomb-
kötő eszköz 1 [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 
23]. 

gombkötőinas ucenic de năsturar; Knopfma-
cherlehrling. 1672: adtama . . . az két Gombkötő 
Inasnak Petinek s Láczkónak no 2 [UtI. — aTi. 
pokrócot]. 

gombkötőkerék roată pentru confecţionarea nas-
turilor; Knopfmacherrad. 1756: egy Gombkötő 
kerék [Gernyeszeg MT ; TGsz 51]. 1768: Vas gomb 
kötő kerék [Mezősztgyörgy K ; Ks 23. XXIIb] . 

gombkötőkészfllet ' ?' 1820: Egy Veres Merinosz 
(!) Iberok gomb kötö készülettel [Felőr SzD; 
Bet. 5 Fráter Theresia kel.]. 

gombkötőmesterség meseria de năsturar; Knopf -
machen. 1659/1681: éna mindenkori szorgalmatos-
sagommal igyekezven mind Boldog Eleimnek di-

£0<> 

cseretes peldajoknak követesseben . . . melto con-
sideratioban vévén . . . VHunyadi varosomban 
lakó vitézlő Gombkötő Istvannak ednehany esz-
tendőktűi fogva valo azon Gombkötő mesterse-
gevel valo jámbor es hűsseges szolgalattyát . . . 
Var ucza nevű uczaban . . . levő házat . . . ma-
gának, es ket agon levő maradékinak, Legatarius-
sinak is adom száz hatvan forint summaban min-
den hozza tartózó őrőksegevel [Vh; VhU 223—4. 
aNic. Zolyomi]. 1679: Gomb kőtő mester-seghez 
valo, sinor verő deszka nyereg nro 1. Sinor verő 
szék, Maicz veréshez is jó nro 1 [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János lelt. 101]. 1681: Gomb kőtő 
mesterséghez valo Szkofiom sorlo kerek Nro 1. 
[Vh; VhU 539]. 1710: Az Nemes Tanács Paran-
csolattyábul az Gombkőtő Sámuel Jnventált Javai-
bul ezeket vittük el es kóz kéznél hátúk. Műszer: 
Sodro keréket (!). Eg j Seljem viszálo fa kéreket. 
Egj Sinor verő fa njerget. Egj Sinor verő fa Széket. 
Egj Ládát egjéb apróság műszerrel egjűtt az mi 
az Gombkötő mesterséghez kívántatik [Kv; T J k 
VII/2. 3710]. 

gombkötőné a gombkötő felesége; soţia meş-
terului care face nasturi din fire (de aţă); Frau 
des Knopfmachers | gombkötő asszony/nő; femeie 
care confecţioneazá nasturi din fire (de aţă) ; 
Knopfmacherin. 1737: Gombkötőné [Kv; KvLt 
Dica-jegyzék]. 

gombkötőtábla ? gombkötőasztal; masă pen-
tru confecţionarea nasturilor; Knopf machertisch. 
1692: Gombkötő Tabla no 1 [Mezőbodon T A ; 
BK 5]. 

gombóc găluşcă; Knödel, Kloß. Szn. 1758: Gom-
bocz Kata [Bethlensztmiklós K K ; BK]. 1767: 
Gombocz Joseff [uo.; BK]. 

A címszót közszóként PP és másik négy kiadása nem ismeri; 
ilyenként levéltári gyűjtés közben sem került a szerk. elé. 

gombocska 1. năsturel, năsturaş; Knöpfchen. 
1588: Vagyon tizenhat Apro gheombelegh Gom-
bochkak kopot Araniasok (így!) [Kv; KvLt Inv. 
1/2. 13]. 1776: Hét Lot Ezüstből állo Gombotskák 
[M.köblös SzD ; RLt O. 1. 34]. 1785: kis gombotska-
ert - 30a [WLt Cserei Heléna jk 10a. - aÉrtsd : 
dénár]. 1807: lájblira valo gombotskák [Körtvély-
fája MT; LLt]. 

Szk: aranyfonál 1711: Egy fejer Scárlát 
Dolmán, az allyán fejer Viragokra aranyassan szütt 
béllésü apro arany fonal Gomboskák raj ta [Told. 
19]. 1714: Baraczk szin Seljembul valo Dolmanj 
az uyan . . . 16 aranj fonal gombotskakkal, es 
annyi követskékkel ékesített fl. Hung. 24 [Nsz/ 
Fog.; AH] X ezüstskófium ~. 1759: Égy szederjes 
sima bársony Aszszonyi mentét . . . ezüst szkofium 
gombocskákkal meg gombozva [Nsz; TSb 7] 
fejérezüst 1682/1687: Attam Egi Uy Angliai 
Ueres Mentett, Ez is uolt megh premezue egi rend 
feier ezüst galonnal, Tizen Niolcz feier ezüst gom-
bocskak raita [Fog.; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 
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2. gömböcske ; globuşor; Kugelchen. 7596: Va-
gion Negy nyoszolya kettey himes az eggyknek 
gombochkak raytha aranyasok, az másik rákot 
az feyetewl [Kv; RDL I. 65]. 7774: Korbatsotska 
liet szegletes Kristaljomos nyelével, mind a' ket 
végén arannjal borított s alab való Türkesz kö-
ve tskekkel ki rakott, ostorocska penig arany s 
ezüst skofiuminal borított s aranj Seofium, apro 
gjongjekkel ki rákot gombotskaval ekesitett fl. 
Hung. 30 [Nsz/Fog. ; AH 36]. 

3, kivonó ~ ablakgomb; buton la fereastră; 
Fensterknopf. 7764: Egy ablak rámákra szegeletes 
Sorkokért, által foglalo vesszőkért, kivono gom-
bocskákkal és bezáró forditokkal 1 Rfl. 8. xr. 
{HSzj által-foglaló-vesszõ al.]. 

gombolya gombolyag; ghem; Knäuel. 1768: 
Csepű fónal gomboláb(an) meg tekerve 50 [Maros-
sztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb] . 

Szk: fonal ~. 1660: Harmincz fonal gombolya 
[Lázárfva Cs; LLt Fasc. 117] gyapjú 1660: 
Hat gyapiu gombolya [uo. ; i.h.]. 

gonibolyácska gomolyácska ; ghemuleţ ; Knäuel-
chen. 1748: Gyapot fonal egj Gomboljátska [Nagy-
ida K ; Told. 11/95]. 

gombolyag, gombolyég I , fn 1. gomolyag; ghem 
Knäuel. 1647: Saknak való Giapjura gombolyekok-
ban attanak ki szőni Tomnatokra (!)a . . . Gombo-
lyégot Nro 62 [Marosülye H ; VLt 55)5415. — 
*Tomnatek H]. 1677: Ha t matola nyálas fonal, 
és hat kis gombolyagok [Kv; RDL I. 155b]. 
1693. egy nehany Gombolyagban levő Fonalaimat 
hatalmasul el vévén felis szőtette [Dés; Jk]. 
1741: Szapulatlan szála fonál három darab es 
két gombolyég [Mocs K ; J H b K XLIX/25]. 1744: 
fejér Szőr gyapjú fonal 8 gombolyék [Szentdeme-
ter U ; LLt Fasc. 67]. 1756: Egj Sákban Gyapjú 
fonol Gombolyogb(an) fejer 10. fekete 8 [Somke-
xék SzD; Ks Gr. Bethlen Imre lelt.]. 1807: Fejér 
gomb oly ogba Maradt gyapjú fonal [Körtvélyfája 
MT; LLt]. 

Szk: szöszfonal 1849: Egy roszsz kosárba 
Jcét szősz fonal gomballyig [Somkerék SzD; Ks 
73/55]. 

2. vhány gomolyagnyi; de (cîteva) ghemuri; 
von einigen Knäueln (viel). 7608: Három falka 
fonal, kett Gomboliagh fonal [Kv; RDL I. 83]. 
1615: Haro(m) falka fonal, No 13 gomboliak fonal 
egywtt beochwltek f. 1 [Kv ; i.h. 97]. 1636: Egy 
nihani gomboliagh fonal [Kv; i.h. 109]. 1735: 
Tavalyi szőtetéstŏl maradot t nyòlcz gombolyag 
-fonal [Királyhalma N K ; Ks 23. XXIIb] . 1741: 
Szápullott gombolyék szász fonal 8. Szapulatlan 
.szála fonál három darab és két gombolyég [Mocs 
K ; J H b K XLIX/25]. 1805: Két Gombolyék 
Kender fonal [Szamosfva K ; BLt 9]. 1815: 1 
Gotnbollyog szőr fonal [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 50]. 1836: Egy rúdon Hét Gombojék szösz 
fonalak [MNy XXXVIII , 133]. 1840: 13. gombo-
lyig fonalat Szarka Mihalynéa [Dés; DLt 456. — 
*Ti. vett meg]. 

3. kb. vhány kötésnyi; de (cîteva) legături/ 
mănunchi; von einigen Bündeln. 1693: Vagyon 
Pappyrosban takarva, valami ezüst Portéka, ugy 
mint Tizenöt gombolyég öreg sima mentere való 
ezüst gomb [Ne; DobLev. 1/38. 8b]. 

4. kb. gúzs; gînj ; Wiede, Fessel. 1714: Bajori 
Ferencz . . . parantsolt az maga keze alatt levő 
katonaknak, hogy vigjék be . . . Nyisztor Miklóst 
. . . az maga házához és ot t kezeit kötözvén üs-
töket az lábai nagj ujjaira kötözvén goinbolyégban, 
ki mondhatatlanul meg verette, a Tűzben taszi-
gáltatta [Berekszó H ; Szer. Folta Togyer (70) 
jb vall.]. 

Szk: ~ba(n) köt(öz)j kötöztet. 1714: Bajori Ferencz 
Uram Nyisztor Miklóst . . . gombolyégban kötöz-
tetvén meg verette kénoztatta igen rutul s ki 
mondhatatlanul [uo.; i.h. Marian Danila (26) 
jb vall.]. 1729: Maga vólt egj ã meg kötöztetet 
személy Capitány Vr(am) maga jellen létében 
kötöztetet meg, maga Capitánj Vr(-am) disponálván 
ã Falubeli paraszt Strazanak meg kötözésének 
modgjárol, ugj kötöztetvén meg mint ã Boszor-
kányokat szokták kötözni kezét, labait, horgas 
ina alá rúdat húzván gomboljagban kötöztette 
[Sövényfva KK ; TSb 51]. 1754: Donáth Uraimék 
magok ugyan negyed magokkal egy estve felé 
nap világon szállottanak az Néhai Miske György 
Uram Vonya Pantya nevű Iobbagyara, de az több 
Jobbagyokat is . . . éttzakának idején zaklatták 
és fogdosták el es . . . Ilia Bukurt kegyetlenül 
gombolyogba kötöztettek [Vecsérd N K ; RLt]. 
1765: oda vetődék a lármára a Sertés pasztoris, 
és aztis gombolyégban kötözé, s az udvaron lévő 
potsolyában vetteté ugy hogy majd belé nyu-
vadott [Borbánd A F ; Eszt-Mk Vall. 1631 | a 
Commissáriusok . . . pogányhoz is nem illő kegyet-
lenségekkel . . . néha gombolyékban kötözték s 
marha ganéjos vizzel öntözték Biráinkot, néha 
ismét gombollyégban ugyan (: mint a Boszorká-
nyokat szokták:) kötözvén az kapu zábéba ütöt t 
szegben mint a kancsót fel akasztották [Karkóa ; 
i.h. 227. - aBoroskrakkó AF] | az Executor 
ugj nyomorgatta. Sárba ültette, és hóra, meg 
fúrván a gerendát, szakállát, vagy ha já t oda sze-
gezte fa szeggel, gombolyokban kötötte, s e képpen 
a Contribuens népet nyomorgatták | (Az execu-
torok) Biráinkot, s lakossainkot gombolyékba kö-
tözték, hogy nemis mozdulhattak, ugy meg szo-
rították tekerő fával a kötést, mint az fával meg 
rakott szekeret, hogy ábrázatunk, s körmeink 
meg feketedtenek, mint a hólt szén [Kisenyed AF ; 
i.h. 2 9 8 - 9 ] . 

II . mn 1. gömbölyű; rotund ; rund. 1735: Gom-
bolyég nadal tekert hoszszu nyakas buteliák 7 
[Kóród K K ; Ks 66. 45. 17]. 1742: Egy gombollyég 
és egy Lapos Reszelő [Kv; T L 90 lak.]. 1761: 
Épületre való fák . . . Gombojég borona fa Nro 
129 [Siménfva U ; J H b . XXII I /31 . 19]. 1812: Egy 
gombéjég rósz jukaszto xr 3 [Mv; MvLev. Sza-
badi József hagy. 11 kov.]. 

Hn. 1864: Gombojag bánya [Ditró Cs; GyHn 
34]. 
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2. henger alakú; cilindric ; walzenförmig. 1765: 
Egy hitvan bőrős vasas gombolvig ket singes Zá-
ros Láda 1 [Korod KK ; Ks 19/1. 6-hoz]. 

A szerk. ilyen levelesládát az KMI«t levelesanyag-őrző láda-
gyűjteményében még maga is látott. 

Ha. 1814: gombojégokat [Buza SzD; LLt 
Csáki-per 131. L. 38]. 1819: Gombolyíg [Baca 
SzD; TSb 6]. 

MombolyaMOc.ska vhány gombolyácskányi; de 
(cîteva) ghemuleţe ; von einigen Knäuelchen. 1746: 
Egy kis gyomboliegocskaa czérna [Vargyas U ; 
DanielAd. 255. — aígy az eredetiben, de nyilván-
való toll vétség g -s szokezdet h.]. 1840: Egy gom-
bolyagotska fonalat Eperjesi Mihálya [Dés; DLt 
456. — aTi. vett meg], 

gonibolyégf" ? gömbfa; lemn rotund ; Rundholz. 
1599: Daniokos matiastol hozattam gombalieg 
fat 16 Szalat [Kv; Szám. 8/XIII. 25]. 1797: az 
Kis kapu vagyon tsinálva gomboljég fákba vésŏ-
leg belé eresztve [Kőrispatak U; Pf]. 1843: nékie 
egy gembejeg fat . . . által adtam [Dés; DLt 1300]. 

gombolyég-horog harisnyakötő eszköz ; unealtă 
pentru împletit ciorapi; Werkzeug zum Strumpf-
wirken. 1836: egy Füigrán munkáju karba akaszto 
Srimf kötéshez valo gombajég horog [Apahida 
K ; RLt O. 4]. 

gombolyító 1. tekerő; depănător; zum Has-
peln dienend. Szk: ~ láb fonaltekerő láb. 1679: 
Gombolyétó Level Par 4 Gombolyétó Láb nro 
6 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 63] 
* ~ levél fonaltekerő levél. 1679: Gombolyétó 
Level Par 4 [uo. ; i.h.]. 

2. gömbölyítő; rotunjitor; (ab)rundend, Ab-
rund-. Szk: ~ fogó. 1691: egy medue fogó 
két singh fogó, egy kalán fogó, két gombolyitó fogó 
[CsVh 114]. 1703: Kovácsok vagy vas veretők 
eszközei: gombolyito fogó nro. 2 [i.h. 118]. 

gombos 1. cu nasturi; mit Knöpfen versehen. 
1633: Attam egj Ezeòst korda eŏuett gombost 
[Ks Vesselini Kata kel.]. 1656: Cziontos Geőrgy 
mind az vtan szerzette az eszwstós gombos dol-
mant mentet . . . mikor Czianadi Margitot el 
veötte [Balástelke K K ; Kp III . 82 Deák Marthon 
(30) vall.]. 1735: ezüst s Aranyas gombos Zöld 
Anglia mentét . . . ki adni nem akar [Dés; Jk]. 
1788: Egy pár fekete sima bársony csipkés gombos 
kesztyű [Mv; TSb 47]. 1815: Ezen Levelünket 
mutató Nemes Személly Domokos Miklós . . . 
Visel kék poszto fejér gombos kurta Lájbit, szürke 
posztó Magyar Nadrágot [Torda; TLt 1237]. 

2. ? gombbal díszített; ornamentat cu buton; 
mit Knöpfen verziert. Szk: ~ firhang. 1849: Ezen 
szobának égy ablaka előtt égy fejér gyolts gombos 
Forhang — Nyil formát mutató, a ket végibe 
aranyozott gombos rud jávai [Somkerék SzD; 
Ks 73/55]. 

3. csempegömbös ; cu glob de calilă ; mit Kachel-
knöpfen. 1699: Kemenczeje nagj ŏrŏg feier bokaly 
kályhából rákot, teglakra csinált labokon allo, csip-
kés három gombos a teteje [Boroskrakkó AF; BfN 
dobozolt anyag VI]. 1726: Zöld mázos kályhákból 
rakott, fellyűl tsipkés, gombos, belŏll szenelõ 
kemencze hosszan vas az szájában, tűz helly pár-
kánya fábol van czifrán tsinálva, és az szegelete 
vas kaptsokkal oszve kaptsolva [Gorgény MT; 
Born. G. VII.23]. 1732: ezen háznak . . . faragott 
kŏbol valo tŭzheljre rakott, Sárga, zold és kék virá-
gokkal szépen rajzolt fejér bokaly unicornis czi-
meres csipkés, és gombos káljhákbol rakott fŭ t tŏs 
kemenczeje [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 1810: 
Vagyon a' Léányok háza, . . . vagyon benne égy 
négy szegeletű, kék nagy tábla kájliákbol Franczia 
módira csinált, tégla tűzhelyen állo vas pántra 
rakott, kettős tetejű, gombos párkányos ajtó nél-
kül valo kemencze [Doboka ; Ks 76 Conscr. 37]. 
1819: Az Első házban 4 fa lábon allo u j módi vas 
ajtoju gombos cserep Tüzelő [Nagypacal Sz; 
Berz. 8 Fasc. 72]. 

4. fedőgombos; cu glob de cnpac ; mit Knopf-
deckel. 1761: On Edények. Öreg Leveses Tál 
gombos fedelével Nro 2 [Vessződ NK; JHb XXIII / -
31. 25]. 1790: Leveses, és Étel liordozo Csesze 
Gombos fedellel szijuba Nro 6 [Sv ; Ks]. 

Szk: ~ borító. 1848: Üveg Néműk . . . Harang 
forma gombos borito 16 [Szászerked K ; LLt] -fc 
~ fedelű. 1803: Hat pár kék Üveg gombos fedelű 
Ugorkás, és Tzéklás edények [Ne; DobLev. IV/-
858. 2b] * ~ ónkanna. 1630: Két Eyteles Ab-
ronczios gombos on kanna [Kv ; RDL I. 147] 
~ ónpalack. 1681: Negi szegű őregh on Palaczk 
Sotustol 3 Kissebb, Sotus gombás ón palaczk 2 
[Vh; VhU 540]. 

5. gombos fejű/végű; cu capătul bombát; mit 
einem Knopf am Ende. 1633: Tiz ezeóst kalan regy 
forma aranias az Nyele gombos [Ks Vesselini 
Kata kel. Zanthay Ferenc kezével]. 

Szk: ~ horog. 1780 k.: az kuthaz valo két 
vedernek az egyiknek az két fűlit ki tottam xr. 6. 
a másiknak ís az ket fűlit ujbol amagam vasamból 
xr. 12. egy nagy Gombos hargot hozzája a magam-
ból (!)a xr. 4 [Szászváros; BK. — aHelyesen : a 
magaméból; értsd: a magam anyagából] •)(• ~ 
lábú. 1753: Az Ur házab(an) gombos labu ostablás 
Asztal 1 [Szentmargita SzD; Ks 18. CII] * 
~ nádpálca. 1714: Gombos Nad Paltza ezüst 
almaval fl. Hung. 4. - [Nsz/Fog. ; AH 37] * 
~ nyelű. 1735: Egy Gombos nyelű ës égy öz Láb 
formájú két Kalánok 7 Lot 1 Könting [Kv kör . ; 
RLt]. 1752 k.: Egy gombos nyelű és egy őz láb 
forma kalán 7 Bécsi lot 1 könting [Kv; RLt]. 

6. ~ (vas)szeg nagyfejű szeg; cui cu cap maré ; 
großköpfiger Nagel. 1592: (Vettem) Darabos Ja-
nóstul 69 Gombos szeget kiért atta(m) f 1/38 
[Kv; Szám. 5/XIV. 376]. 1799: A Fal oldalára 
fel szegesztetett Hét Gombos, és Srofos vass sze-
gekkel készült Fogasotska [F.zsuk K ; SLt Vegyes 
perir.]. 

7. gömböcskékkel díszí tet t ; ornamentat cu glo-
buleţe; mit Kugelclien verziert. Szk: aranyos 
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~ ráma. 1789: Az Néhai Vladár Adám Famüiája 
Czimere Sellyem Matériára ki rajzolva, aranyos 
gombos egybetűrö Rámájával Rf 1 [Mv ; Conscr-
Ap. 5] * ~ lánc. 1637j 1639: Egj regj virágos 
fűzeott parta Eő . . . f. 34 d. 66. Egj mas Mereo Eo, 
geongjös tiirkeses, alinadinos, hoszu gombos Lan-
czal njom. M. 1. p. 36. - f. 28 d - 8 [Kv; 
RDL I. 111]. 

8. bútorgombos/gömbös; cu buton pentru mo-
bilă; mit Möbelknöpfen (versehen). 1637/1639: 
Az elseo nagj hazban az bolt aito mellet vágjon egj 
njoszolja az agj feoteol rákot gombos, az labaj 
geombeoljegek gjontaros, f. 3 [Kv; i.h.]. 1749: 
két ládát, egyik zöld gyontárral festett, a másik 
gombos rákot láda [Papolc Hsz; HSzjP]. 

9. gombfogantyús; cu mîner de buton; mit 
Knopfgriff (versehen). 1736: Az hintó derekában, 
az hol az hintóban felültek, kétfelől volt két csap, 
az kiben . . . az ablak borítójának gombos két 
lyukát belé tették, s az tartotta [MetTr 365]. 
1761: németes csere ajtó fél fák kŏzŏt csere fűrész 
deszkákból onozott lapos fejű vas szegekkel bér-
lett, ugyan onozott vas pántos Sorkakon két 
felé nyiló gombos onozott vas rantoju, ugyan ono-
zott borított Záru uj Ajtó Nyilik be a Nap nyu-
gat felöl való magos boltozatú . . . Istállóban 
[Vessződ NK; JHbK LXVIII/1. 212]. 1813: a’ 
Háznak az aj taja két vas sarkokon magyar zár-
jával, fordittójával, ütközőivel, koltsával és gom-
bos bé húzójával [Folyfva MT; Told. 18]. 

10. gomb/gömbfejű (gomb/gömbszerűre fara-
gott) ; (sculptat) ín formă de glob/buton ; kugelför-
mig geschnitzt. 1732: (A) tornáczbol Észak felé 
njulik egj esztergáb(an) mettzett piramisokon, 
gombos cserefa könyöklős, cserefa lépcsős gráditos 
a gyümölcsös kertbe [Kv ; Ks 40 Varia XXVIIIc 
Néhai gr. Kornis Zsigmond conscr.]. 1761: (Az) 
Istálóban vagjnak liét paripákra való cserefákból 
négj szegeletre faragott gombos ŏstŏmpŏjŏk kő-
ző t, majd uj fenyő fűrész deszkákkal bérlett 
különös hét állások [Szászvessződ NK; JHbK 
LXVIII/1. 198]. 

11. '? ' 1732: ezen hintó szin gerendáin fen ta-
láltunk . . . két nagj gombos deszkázatlan ló szánat 
[Kóród K K ; Ks 12 F]. 

12. tetőgombos; cu glob pentru acoperiş; mit 
Knauf. 1681: Lugas kert . . . Ezen kert kőzepi-
b(en) volt, nyoloz kü lábon állo, 8 szegre való file-
goria; mostan czak ă kű lábak állanak fenn; ha 
ezen kertet szépen megh épete(ne)k ã füegoria keő 
labait fellyeb rakvan, ahoz illendő szép forma 
felit csinalnanak, gombos sindelyezessel szarufa-
zassal, szép recreatiora való hely volna [Vh ; VhU 
573]. 1761: (Az udvarház) épűletnekis Észak, és 
Dél felöli való végeinek közepeken . . . két két 
contignátios meg hulladozott, és majd oinlo félben 
állo Torony formájú, gombos el hulladozott Sin-
dely fedél alatt Filegoriás két Bástyák vadnak 
[Siménfva U ; JHbK LXVIII/1. 40]. 

13. ' ?' 1743: Járnak be . . . az udvarba . . . 
négyszegre kifaragott, földbe beásott s felállított 
hat.cserelábú, a két első tekervényesen cifrázott, 
a középső paraszt . . . gombos kötésekkel erősített 

s kötött kapu* alatt [Erdősztgyörgy MT; ETF 
108.14. — *A közlésbeli sajtóhiba javításával]. 

14. ? gombkötő; năsturar (persoana care face 
nasturi) ; Knopf macher. Szn. 1562: Blasius gom-
bos [Kv; Szám. 1/VIII. 43]. 1573: gombos 
gergel [Kv; TJk III/3. 278]. 1586: Gombos Jm-
reh [Kv; Szám. 3/XXIV. 55]. 1590: Gombos Mar-
ton [Km; GyU 10]. 1625: Gombos Georgy Tordat 
faluj lo fw [UszT 57c]. 1761: Gombos Kristóf [Ko-
ronka MT; Told. 26]. 1783: Gombos Ferenc és fia 
Gombos Ferkó (inas) [Kv ; CsC Jk I. 184a]. 1788: 
Gombos Kis-Anna [Kv ; RkAk 451. 1800: Gombos 
Miska. Gombos Pista (inas) [Kv ; CsC Jk 227a]. 
1830: Gombos Getzi (inas) [Kv; i.h. 285b]. 

O Hn. 1778: Gombos Tanorokba (sz) [Kőris-
patak U ; EHA]. 1816: Gombos hidon alol való 
fogadonál (sz) [Andrásfva MT ; EHA]. | Gombos 
hidon felyűl (k) [Seprőd MT; EHA j. 1824: Gom-
bos tanorokja nevezetű hellyben (sz, k) [Kőris-
patak U ; EHA]. 

gombosán tetőgombosan; cu glob pentru aco-
periş; mit Knauf. 1736: Ezen Gyümölcsös közepi-
ben van egy hulladozott, régi, Gomboson Sendel-
lyezett . . . födél alatt Négy szegre Csere talpokba 
állo kilentz Sasolt Cserelábfákba, fenyő boronábol 
ki rakott . . . Nyári Gyümőltstarto . . . Filegori-
atska [Sárpatak MT; CU XIII/1. 71]. 1737: 
Ennek* Szarvazattya gomboson és Síposon sen-
deljeztetett [CU Petrichevicli-Horváth Bold. 
Conscr. — *Ti. a tornácnak]. 

gombostű 1. ac cu gãtnălie ; Stecknadel. 1576: 
Wagion walamy waro theo, gombos theo mynth 
egy tyzen keteoygh walo [Szamosfva K ; JHbK 
XVIII/7. 16]. 1584: Martha Dely Marthonne val-
lia . . . Eregy eregy essez Curvvaffy ket penzen 
Meryk ot a' sinornak singit es gombos theowel 
talliak (!) fel, de en liarom penze(n) Adom singit, 
Illie(n) zokat liallotta(m) [Kv; TJk IV/1. 334]. 
1599: Garay Andras. Hozot Crakay Marliatt . . . 
9 keotes parazt theott — //4 . . . Gombos theo. 
per d 36 [Kv; Szám. 8/XIV. 20 hj]. 1627: 
Ket keotes igen apró gombos teo | 20 leuel gombos 
Teő t t f. 1 d. 50 [Kv; RDL I. 132, 134]. 1667: 
Holmi áprollek gombostöt s egjeb varrotöt vettem 
fl. 2 [UtI]. 1676: vŏttem . . . Három Papiros gom-
bos töt t f 1//8. Tŏyért egv papirossal f = 75 
[UtI]. 1711: 6 kötés Lyppsiãi Tŏŏ . . . 1//80 6000 
Gombos Tŏŏ 4//80 [ApLt 5 Apor Péter inv.]. 
1729: Gombos tő t . . . ,,15* . . . [Born. XXXIX. 
6. — *Temetésre vásárolt holmik közt]. 1802: 
(Vett) 1 Levél Gombostöt [Mv; DE 3]. 1806: 
1 Levél gombostŏ — 7 [Déva; Ks 119b]. 1810: 
1 Levél Gambastö [Mv; Told. 74]. 1813: 1 Levél 
gombastő 2. — [i.h. 19 gr. Teleki József temetési 
jegyz] | 1 Levél gŏmbőstŏ [i.h. 74]. 1816: Pakét 
gombos tŏ . . . 10 xr [Kv; Born. IV. 41]. 1845: 
Két darabba Gombos Tők [Dés; DLt 1388]. 
1862: 5 pack hajtő 1 levél gombostő [Kv; LLt]. 

Szk: bécsi ~. 1684: Ezer becsi apro Gombos tot 
. . . f 1 //20 [UtI] * fekete ~ fekete fejű gom-
bostű. 1852: 2 levél fekete gombostő [Kv; KCsl 
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11] * ? korspádi 7807/7878: 3 Levél Kors-
pádi (!) Gombostő [Mv; Told.]. 

Sz. 7772: üyetén szókkal kénszargettek enge-
met : Tsak meg kell mondani mert a ' Bárois meg 
fog még azonn eskünni, és egy gombos tőig min-
deneket elé kell adni [Drág K ; TSb 21]. 

2. (vmilyen) dísztű; (un fel de) ac ornamental; 
(irgendeine) Ziernadel. 1631: Czetri Giőrgj . . . oda 
ment Varga menyhartnehez s . . . ket gombostütis 
adot volt az Aszonnak | (Czetri György) Negj 
gombos t ü t adot neki ezüstöt ennek az Uarga 
Menyhartnenak . . ., varga Menyhartne is gatia 
mazagot adot neki [Mv; MvLt 290. 54b, e i b ] . 
1637: Az másik eoczemis ket gombos tü t adot 
volt oda az eö leaninak s az is oda vagjo(n) [Mv ; 
i.h. 291. 118b]. 

gombosífi-cslnáló gombostűkészítő mester; meş-
ter care face ace cu gămălü; (Steck)Nadelmacher, 
Nadler. 1820: Isidor Svodoba . . . Cseh Országi 
Bitschover nevü Kerületből . . . Gombos-tő tsinálo 
[DLt nyomt. kl]. 

gombostfis. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ párna gombostű-
-tartó pá rna ; perniţă pentru ace cu gămălie; Na-
delkissen. 7839: Egy gombos tős párna [Kv; DLt]. 

gombostűtartó I . mn Szk: ~ párna gombostűs 
párna ; perniţă pentru ace cu gămălie ; Nadelkissen. 
1772: 1 Gonbos (!) to tarto párna [Egeres K ; Ks]. 

I I . fn cut iuţă pentru ace cu gămălie; Nadel-
büchse/behälter. 1846: Egy gombostő tar to czi-
pőtske alakban [Dés; Berz. Lelt.]. 

gombostüzött gombostűvel odatűzöt t ; prins cu 
un ac cu gămălie; angenadelt/geheftet. 1841: a ' 
hol ők a tsíkom lába el törését mutat ták, semmi 
ot tan akkor frissibe található látható vérességre 
jegyre, Az A alattihoz11 gombostőzőtt serény szőrin 
kivűl, amit ők a farkából valónak lenni állítnak 
nem ta lá l ta tot t [Dés; DLt 1541. - BTi. az A 
alatti irathoz]. 

gomboz gombbal díszít; a ornamenta/decora 
cu nasturi ; mi t Knöpfen verzieren. 1675: az D(omi)-
na A(ctri)x az Eŏvet oda adta gombozni [Kv; 
T J k VIII/12. 75]. 1699: tenger szin sellyem sinor 
eőv szkofium ezűstel gombozva [Szárhegy Cs; 
LLt Fasc. 1501. 1736: De az urak, főrendek, ne-
mesek temetésire . . . mentől közönségesebben le-
hetet t , ugy öltöztenek, sőt azféle alkalmatosságra 
nem csak gyászköntöst, hanem szines posztóból 
valót külön tar tot tanak, szederjes, violaszín posz-
tóból valót, azon csak selyem sinor, selyem gom-
bok voltanak, az nagy uraknál is olyan szinü mint 
az köntös, selyem övet külön tar tot tanak az is 
csak selyemmel volt gombozva [MetTr 406]. 1788: 
Fekete Selyem sinor őv ezüst gombotskákkal gom-
bozva | Egy Sárga Selyem öv ezüst szkofiumal gom-
bozva [Mv; TSb 47]. 

gombozás 1. gombokkal valo díszítés; ornamen-
tare/decorare cu nastur i ; Knopfverzierung. 1725Z 
Ezen Fekete Köntöshöz fekete Sodrás őre Goml czá-
sával edgjűtt erogalodat pénz Flor. 1 Den. 78 . . . 
rojtos pikkelyű gombokra flor. 1„44. Sodrott sel-
lyemre 32 pénz [K ; TKl]. 

2. ? gombolás; îmbumbare, înclieiere cu nas-
turi ; Knöpfen. Szk: ezüstszkófium 1746: őv 
ezüst szkofiom szironyos Gombozással [Nsz; 
Told. 19]. 

Némi valószínűséggel az adalék az 1. jel. alá is tartozhatik. 

3. csempegömbös díszítés; ornamentare cu glo-
buri de cahlă; Verzierung mit Kaclielknöpfen. 
1772: égy sima zőld mázos kallyliákbol allo, alol 
fellyűl keskeny csipkés párkányos kementze ta lá l -
tatik, az melly fellyűl duplás Csipkézéssel, és négy 
Szegeletin valo Gombozásokkal keszittetett [Szász-
sebes ; BethKt Mikes conscr.]. 

<5. pitykézés; joc cu nastur i ; Knopfspiel. 187& 
k.j1914: Gombozás: a tavasz első szabadban űzöt t 
játéka. Mihelyt . . . szárazon lehetett mozogni, 
mindjárt sorjába fú ra t t ak a tenyérnyi lyukak s 
folyt a lyukbavetősdi. E célra előkerültek a lapos 
csont, a bádoggal bérelt csendőr s katona rézgcm-
bok . . . s régi lejárt sustákok mint jó vetők ; a 
nyeremény volt a felfűzhető könnyebb csontgomb 
és „spencel" pityke. Innen a játék neve sok he-
lyen pitykézés volt [MvÉrt. 14]. 

gombozott kb. gombozással díszített ; ornamen-
t a t cu nasturi ; mit Knöpfen verziert. 1693: Egy 
zöld selyem Sinor őv, Szkofiummal gombozot 
[Şſe; DobLev. I/38.8b]. 1710: Ruhaba takarva 
egj karmasin szin selyembűl valo Török sinor 
ezüst szkofiummal gombozott E ŏ [Told. 19]. 
1748: Sellyem őv Szekfű szin szkofiummal gom-
bozott [Vargyas U ; CsS]. 1760: Tégla szin Ezüst 
Fonallal és Sellyemmel elegyesen gombozott Sel-
lyem őv [Mv; TGsz]. 

gomboztat gombozással díszíttet; a pune/dis-
pune să fie ornamentat cu nastur i ; mit Knöpfen 
verzieren lassen. 1759: Ér tem azt is, hogy alávaló-
embernek tar tatot t , akinek szárközépig s alább is 
érő hosszú deák-toga forma mentéje nem volt. Még 
a cancellisták közül is sokan viselték. Annak felette 
minden nap dolmányt öltöttek fel s arra öveket 
kötöttek, régenten csak olyant, akin öt vagy hat , 
id est igen kevés gomb volt, azután osztán az öve-
ket husz s negyven gombbal is gomboztatták, aki-
tol kitölt [RettE 89]. 

gombszár kb. gombakasztó (zsinór) ; şnur pentru 
cliiotoare ; Knopfschlingel(schnur). 1691: Egy men-
tére valo ezüst Gomb szăăr [Szentdemeter U ; 
Ks 31. XXXa] . 1700: Egy Hiúz lábbal berlet 
tetczin Skárlát mente Tiszta fejer ezüst Gombszár 
ra j ta Szkofium ezüst Gombjai | Egy Nuszt lábbal 
berlet tetczin Skarlát mente Tiszta ezüst fonal 
széles Sarga Szkofium virágú Gomb szár r a j t a 
Szironyos Szkofium Gomb ra j ta [Hr 1/20]. 1735: 
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Egj hoszu mente Teczin Angliai Posztobol Aran-
nyal Sinorozva, njolcz par paszamántal Csinált 
gomb Szárral liasonlo szarka lábakkal [Sv; Hr]. 

Szk: paszomány 1713; Egy Mentére való 
aran fonalbol szőtt jukatos Csipkés paszamány 
gomb Szár a gombjai s pikkéjei (I) szironyosan 
vannak kötve [WassLt id. Vass Györgyné Nemts 
Mária hagy.]. 

gombszáras '? ' 1688; Egy publikan szin gomb 
száras Nyári mente veres kafftányal berlett [Beszt.; 
Ks S. Mise. 27]. 

gonibú vmÜyen gombos ; cu nasturi; mit Knöp-
fen versehen. 1637/1639; Egj teczin kamúka szok-
nya, az vallan tizenhat gombu aran keotes [Kv; 
RDL I. 11]. 1669: Boer Sigmond Ura(m) . . . 
adott . . . egj szederjes Gránát Mentet, száros 
gombut, ezüst fonalual szőttet [Fog.; Szád.]. 
1764: az I . . . Tordára vetődvén, őtet elfogták, 
hogy főldős Vrának lovát roka torkos aranyos 
ezüst gombú mentéjét el lopván kezin találtatott 
s ugy fogatott el [Torda; TJkT V. 224]. 

Szk: arany ~ nádpálca arany fejes/gombos nád-
pálca. 1732: Arany gombu gyémántokkal kŏrűl rak-
va Nád páleza [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 5]. 

gómer diák ételhordó fazék; oală pentru trans-
portat/dus mîncare; Essenträger(topf). 1870 k./-
1914: Gómer: az a nagy fazék volt, melyben a 
szegény tanulóknak a jobbmodú családok által 
felajánlott, . . . jó húsos, gombócos, laskás főtt 
ételeket az erre kirendelt szolgák behozták . . . s 
a kegykosztosok ebből ebédeltek [MvÉrt. 14]. 

gomolya 1. gombolyag; ghem; Knäuel. 1678: 
Az Lengyel takács megmirigyesedvén az elmúlt 
1677 esztendőben szŏtetni kiadott fonal kŏzzŭl 
rekett volt nala Len szősz fonal Libr. 86 mellyet 
most meg méretvén az sok hanyodasban találtatott 
gomolyakban Libr. 39 és fel vetveis tiz sing kész 
szima (!) vászon [UtI]. 1755: Fekete nagy gomoja 
gyapjú 18. Kissebb ugyan fekete gomoja 6. Fejér 
gyapjú gomoja 5 [Ludesd H ; BK sub nro 1020 
Naláczi conscr.]. 1768: Édgy darab tekeretlen, és 
két gomolyag kék Kender fonal, a ' gomolyákot el 
vitte Pálffi Ferencz Uram [Csíkfva MT; Pf]. 
1788: Négy Lora való veres szőrből szőtt rongyos 
gyeplők . . . űstŏk fono Sárga rojt 6. pár, égy 
gomojába való sárga Sinorral égyűtt [Mv; TSb 47]. 
182911830: Egy matring és egy gomolya czérna 
xr. 36 . . . 198 font Len, és Kender fonalak, — 
ugyan a' féle gomolyák, és Csök [Zabola Hsz/M.-
légen K ; TLt Közig. ir. ad 196/830]. 

Szk: csepűfonal ~ kenderkóc?onal-gombolyag. 
1821: 51. Csepű Fonal Gomoja [Backamadaras 
MT; CsS] szöszfonal ~ kenderszöszfonal-gom-
bolyag. 1755: Nyoltz szősz fonal Gomoja [Bencenc 
H ; BK sub nr. 1020 Naláczi conscr.]. 

2. vhány gombolyagnyi; de cîteva gheme; von 
einigen Knäueln. 1629: E g j gomolja czerna [Gysz ; 
LLt Fasc. 155]. 1736: Nyoltz Gomollya szór fonal 
[Várhegy MT; CU]. 1775: 12 Gomolya kender fonal 

x 51 [Déva; Ks 76. IX. 18 1/4]. 1777: midőn . . 
profugus Haderán Alexa Házához mentünk volna, 
. . . Más Lepedőben tétetünk az Agyból tiz sing 
kender vásznat . . . húszon nyoltz gomollya fona-
lat [A.detrehem TA; DobLev. I I I / la ] . 7829/-
1830: Egy matring és egy gomolya czérna xr. 36 
[Zabola Hsz/M.légen K ; TLt Közig. ir. 196/830. 
— A teljesebb szöv. előbb az 1. jel. al.]. 

3. boţ/cocoloş de brînză de oaie; Klumpen ven 
Schafquarg. 1775: Rápolti Sándor olly személly, 
a ' ki a’ Túróból gomolyát tsinált. Pótsa Dávid 
uram azt panaszolta . . . egj Désa Túróját mind 
fel gomojázta [Szárazpatak Hsz ; HSzjP Clara 
Kerekes (33) vall.]. 

4. földgomolya; bulgăre de pămînt ; Erdklum-
pen. 1826: a ' Csulokáj nevű völgy torkátol . . . a’ 
patak árka hoszsza a ' Kük üllőbe szakadásig 
998 öl lévén, . . . azon nagy föld gomolyákat me-
lyeket magával hoz a víz részszerént az árok kes-
kenysége miatt, részszerént azért, hogy megnőtt 
állapotjában sem elegendő arra hogy olyan mesz-
sze le vigye, rendszerént az Ország ut ján keresz-
tül üt, s . . . mind a ' szántó földeket mind a’ 
kaszállokat el iszapolja, a ' melynek elkeríilésére 
más mod nincsen, hanemha a ' völgy torkátol kezd-
ve olyan mély és széles és egyenes árok ásattatik, 
a ' melyen a' patak legrövidebb uton lefolyván a’ 
Küküllöbe, sebességével bírhassa meg a' völgyből 
hordott gomolyákat a' Küküllöbe vinni [Msz; GyL]. 

5. -Lba köttet kb. gúzsba kö t te t ; a dispune sŭ 
fie legát fedeleş; knebeln lassen. 1738: ezen Ser-
vicz polturaért oly kemény exeentiot Szenvedünk, 
hogj . . . Zágonban a falu hűtős polgárát gomoly a-
ban köttetvén, és jeges vízzel meg őntőztettven 
az hideg aërre ki vitette az hol is az nagj hidegben 
annyira meg badgjadott, hogy fél holtan lévén 
tandem ugj bocsáttatta ell [Hsz; Ks 99]. 1739: 
Kercsedbe . . . a Kapitány a Commissariusokkalis 
a szegénj panaszlo Embereket az kik(ne)k panasz-
szok is igaz volt, gomolyába köttette ugj hengei-
gettette [Harasztos TA; i.h. Orbán Elek lev.]. 

O Szn. 1578: gomolya Imre. Gcmolya andxas 
[Nagyborosnyó Hsz; HSzjP] . 1602: Gomolya 
György darabont. Gomolya Tamás lófő [Nagy-
borosnyó Hsz; SzO II, 201]. 1607: Gomolia Pal* 
[BLt 3. — aEz egyházi, azaz egytelkes ns]. 

gomolyag vhány gombolyagnyi; de (cîteva) ghe-
muri ; von einigen Knäueln. 1768: Édgy darab 
tekeretlen, és két gomolyag kék Kender fcnal 
[Csíkfva MT; Pf]. 

gomolyagos gombolyagba teker t ; făcut ghem ; 
geknäuelt. 1736: Ezen Gabonás Házb(a)n vadnak 
ezek . . . Gyertya beinek való Csepő fonal nycltz 
pászma Nyoltz Gomollyakos fonal [Pinárd* ; 
CU XIII/1. 94. — ®Később : Várhegy MT]. 

? gomolyok gombolyag; ghem; Knäuel. 1756: 
Vóltanak sok régi len és gyapott f( nalak, rtsz 
szerint gomoly okba [Jedd MT; TSb 21]. 

A címszó hangalakjára nézve 1. a MTsz székelysćgi gomolyíh 
'göngyöleg' szavát; emennek a címszó olyanféle hangalaki vál-



gond 606 

tozata lehet, mint amilyennel az ajándék : ajdniok, hajlék: haj-
lok, szándék: szándok és szurdék: szurdok-féle alakpárokban talál-
kozunk. - Jóval kevesebb valószínűséggel fel lehet azonban 
fogni a kljegyzésbeli adalékot egy gomoly táj9zó (1. erre MTsz) 
toldalékozott tbsz-ŭ formájának is, sőt lehet a kijegyzésbeli 
adalék a gomolyag merő hangalaki változata is. 

gond 1, gr i jă ; Sorge. 1570: Borbély Janosne 
liithy zerent vallya, egy Nap haza Ment volna 
Talalta hazanal Alcz Gasparnet, Es azt Mongia 
volt az vranak, Am Mogioro Esthwan 13 f tra 
Engede Az Adossagot, . . . Az vrah azt Monta, 
hogy . . . teoled veottea ha hattra hagiot az eo 
gongya valamyt chelekeztek zabadok legetek vele 
(így!) [Kv; T J k III/2. 174. - aTi. Mogioro Esth-
wan a szőlőt]. 1573: vam leweletis olinak ágion eo 
k.a kyknek Eoreksegek vagion, hogi az vam lewel 
ely teweliedwen Bwt gondot Ne hozzanak az varos-
nak [Kv; TanJk V/3. 75. - aA bíró]. 1649: 
Hogy azért ngdotis ennyi úttal ne kellessék busit-
tanunk sok országhos gondgjai keŏzeŏt . . . [Dés; 
DLt 429]. 1721: Nagŏd űres lehet nagyobb gon-
gyaitól [Alvinc A F ; Ks 95 Gillyén Dániel lev.]. 
1791: Engem ugyan nem kitsiny gond fogott a 
Ludesdi épülettel, mert sok pénz kell materiálíkra 
és mester emberekre [Bencenc H ; BK Bara Fe-
renc lev.]. 

Szk: ~o t ad. 1801: Az Ur Isten eő Ngokat sok 
szép gyermekekkel szerette meg, azok mellé sok 
dajka Inas fizetése, ruházattya nem kitsin gondot 
adott [Noszoly SzD; JHb LXVI/48] * és 
bút hoz. 1573: vegeztek volt eo k. varosswl Ez ely 
mwlt gywlesben, Az leszegeo (l)a haydwk es egieb 
Jeowen (!)b Emberek feleol kyk az varosnak 
gondot es Bwt hoztak . . ., Ne engedjek az varos 
Newe alat elny kereskedny eoket [Kv; TanJk 
V/3. 75b. — a Ér tsd : lézengő. - bTollvétség Jeo-
wewen h.] ~ot hagy. 1608: Nem akarua(n) 
. . . zere<lm>es Vranak nagy gondot es busulast 
hadni, hanem igy disponala <e>leőttwnk Jouay 
feleől [Kv; RDL I. 85] * ~ot hoz. 1583: feleönk 
attwlis, hogy az sok Boernek ky futassa, ne-
keönk is ide valatny gondoth az por tarol ne hoz-
zon [Báthory, ErdLev. 71 az erd-i hármas-tanács 
Báthory Istvánhoz] * ~ot szerez. 1581: Mikor 
penigh az Aratas el kezdetyk Byro vram eo kegme 
tanachyawal, az elóbby mod zerent, kialtassa megh 
hogy ky ky mind vgy clielekeggiek Mind deztna-
lasba mind egieb dologba hogy Bírónak, varosnak, 
gondot ne zerezze(n) es kartul magat oltalmazza 
[Kv; TanJk V/3. 241]. 

2. gondviselés; grijă; Fürsorge, Sorge. Szk: 
~ja legyen. 1569: Az sirasas peniglen az iffiw mes-
terek gong'a legen [Kv; öCArt.]. 1588: sok gonoz 
bw(n)ben eleŏket ertenek ez varosban . . . Legien 
gongiok Zorgalmatoson hogy ez illien zemelieket 
ky tiztichak, minden zetnely valogatas nelkwl, 
Ez illie(n) gonoz zemeliekre hiteok Alat Az Capi-
tanoknak gongiok legien, Capitansagok Alat ha 
mely zemelt gonoznak es ketsegesnek ertendenek 
be Aggyak [Kv; TanJk 1/1. 60]. 1605: Az ennek 
eleotte való vegezes es sors zerenth az Colosy Ca-
maranak gonduiselesere valaztottak Teleky Ist-
vánt . . . Az be Iktataskor legyen gongyok Zam Ve-

weo Vraimnak . . . az elebby Camara Ispanokis mel-
lettek lewen s' vgy bocsassanak mindeneket inven-
tarium zere(n)t kezeben [Kv; i.h. 497], 1732: 
Hites Bor biro leven szoros gongja legjen az obtin-
gens veder bor számnál egj Seriesben többet Se 
titkon se nyilván edgjik Possessor reszin is ne arul-
janak [M.gyerőmonostor K ; MNy XXXV, 263] 
Xr ~ja lesz vkirejvmire a. gondot fordít ykire/-
vmire. 1570: Keryk . . . Byro vramat . . . hogy eo 
kme(ne)k legien walamy gongia az Nagy hydra, 
me<rt,> Nagy panaz vagion hogy Jge(n) hyttwa(n) 
[Kv; TanJk V/3. 11a]. 1578: Az kertekre feö 
gongia legyen, feökeppen Kys falwdon, hogy Jol 
hozzaiok lathasso(n) [Kisfalud AF; OL M. Kamara 
Instr. E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104—6 Vŝ Ko-
vachoczy ut. Math. Niary gondv-höz].7678/7687; 
arra légyen gondgjaa hogi a' mikor à várban, vagi 
à vár kőrűl dolgozo emberek vannak czak hejjá-
b(an) ne üllyenek, hanem dolgozza{na)k serenye(n) 
[Vh; VhU 665. - aA porkolábnak]. 1779: ne 
légyen nékem arra gondam [Csicsómihályfva SzD ; 
LLt 34/16]. 1786: Az Biraknak szamaltatásak 
miként fojt, s foj ma, nem lévén arra én nekem gon-
dam mint Aszszony embernek nem tudam' [Toroc-
kó ; TLev. 4/13. 36]. — b. kb. raj ta tar t ja sze-
mét vkin. 1637: Mosa Gergeli . . . protestál azon 
hogi eö az teörueni talalasa szerent el varta Demö-
keöt hogj Juramentomat de ponallia (!), de miuel 
nem compareal s nemis jural ez uta(n) gondgja 
leszen rea, es az suspiciotis ra j ta tartia [Mv ; MvLt 
291. 106b] * ~ja lesz vkiről/vmiről. 1575: Az 
Negi lato vraimnak dolgát eo K. varosswl Mas 
gywlesre halaztottak . . . Eo kegnek varoswl gon-
giok leszen rollok [Kv; TanJk V/3. 114a]t 7587; 
Az Monostorj vcza cliiordayat Az monostoryak 
be haytottak, Biro vra(m) eo kegme lattassa megh, 
honnét leot Az behaytas, ha az my hatarunkbol 
haytottak be, legie(n) gongiok eo kegmeknek rolla, 
es keressek megh Az vrokat felólle [Kv ; i.l*. 242a]. 
1673: In foro Orbán Catha felől hallatva(n) oly 
dologh, hogy tudnijllik Vra bűjős bajos, boszor-
kan(na)k kiáltotta volna, azért az Directorok 
p(ro)testal(na)k arról, hogy suo tempore gongiok 
lesze(n) rolla [Kv; i.h. VIII/11. 305] «* c*jdra 
bíz. 1856: A Jószág bérlet iránt beszéljgetésűnk 
szerént ezennel biztosítom hogy még ez égy 1856k 
évben . . . kezin hagyom s gondjaira bizom [Gagy 
U ; Pf Pálfi Mihály lev.] * ~jdt fogja, gondját 
viseli. 1569: az toth János felesige megh bolondwla 
de Hog mywel Bernald balas attyafya yala az 
azzonnak wgy Mynt czak tutorul foga az Jozagal 
Egyetemben gongyat az ăzzonnak Es az gyermek-
nek [Kv; Bál. 78] * ~ja van vki felől. 1573: 
Kalachsiteo ferencz Azt vallia . . . hogi mykor 
testamentumot tenne puskar, Eo emlity eleotte az 
elebi feleseget ha vagion valamy gongia az feleol 
[Kv; T J k III/3. 170] ~ja> van vkire/vmire. 
1566: felsigednek gong'a uag'on az felsiged szegi-
ninek gong'a uiselisire [SzO II, 188]. 1572: Zabo 
lazlone Azt vallia hogi Zok egymasra való feddeo-
deseket hallotta Zeoch Benedekne es parta zeowe 
katalin keozet de gongia Nem volt reaiok [Kv; 
TJk III/3. 18]. 1597: az azzony . . . Az kire . . . 
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vallast tezen arra az Directoroknak gongia lewe(n) 
citaltassak es prosequalliak tlieorwennyel erette 
[Kv ; TJk V/l. 134]. 1638: Ura(m) â kast czenallia 
be kgd, mert el esik az Dinnie, s mondotta az Ura 
hogy ne uiseli gondot te rea, mert gondom Uagion 
ennekem arra [Mv; MvLt 291. 147a]. 1670: (A) 
privilegiomos leveleimet . . . többe soha altal ne (m) 
olvasta(m) vegigh, hanem csak most hogy parial-
tam , mivel hogy gondo(m) nem vólt ra [Beszt. ; 
BLt 9 Nic. Gavay Béldi Pálhoz]. 1784: Nyir 
viritsre vagyon gcndjak edénytis jot szerzettek 
számára [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 
1820: ekkor Drégannét gazda aszszonykodva lá-
tam és mondám . . . engem meg esketének az in-
gert, ŏ feleié van gondam réája . . . holnap énis bé 
fizetek néki [Aranyosrákos TA; JHb Fasc. 48]. 
X- "ja van vmihez. 1582: Zalay Ianos keomywes 
vallia, hog eo semmit Nem latoi, mert az eo lewe-
sehez volt gongia [Kv; TJk IV/1. 51] ~ot 
tart vmire. 1726: En . . . ezen Egyház fiúi hivata-
lomban . . . a Tiszt Éccla(na)k Sz. Sacramentomok-
ra rendeltetett edenyire szorgalmatos gondot tar-
tok [Kv; SRE 154]. 1790: A Szõlŏ Bírák kŏtőlő-
ségek ez ís hogy a meg nevezett két Szöllŏ Hegyekre, 
azoknak Gyepűire, Kapuira, Pásztoraira s, azokrol 
szollo minden Tőrvénnyeire Hitek szerént gondat 
tartsanak [Karácsonfva MT; Told. 76] nincs)-
semmi ~ja vmire. 1591: Kis Thamasne, Angalit 
vallia . . . Tliimar Peter igi zol vala, egi Esse lelek 
kuruanakis nincz az en zurdokomra gongia [Kv; 
TJk V/l. 167]. 1646: Fodor Mihallyal volté compo-
sitiod nem volté arra semmi gondom Nem volt 
mostis ninczien [Kv; TanJk VIII/4. 140]. 1752: 
Hunyadiné Aszsz(onyom) korcsomáját aki szokta 
visitalni, visitalya én nekem nincs réa gondom 
[Kv; Szám. 69/XXVII. 7]. 

Sz. 1629: Hogy kimenének penig az kapun, kérdé 
Varga Mihály, hogy hova tudsz immár ma menni ? 
— s az asszony rnondá : Ahova mehetek, megyek ; 
ebre viselj gondot ennek utána [Mv; MvLt 290. 
150b átírásban!]. 

3. gondosság; atenţie, grijă; Sorgfalt, Vorse-
hung. 1575: Találtam egy tytkos Jeles bölchesse-
geta, kit soha Nem hallottam Mastol es Nemis lát-
tám Mastol, hanem Isten uelem leuen Magam meg 
kisirtem bizony Nagy gondal es felelemmel [Nsz; 
MKsz 18S6. 294. — aVagy az aranyfinomítás, 
vagy az aranycsinálás t i tkára von.]. 

4. ba j ; necaz; Übel. 7629: mikor Czimbalmos 
István az lovat berben a t ta volt, . . . , akkor az egy 
kapta tetemen kivűl semmi nyavalyaia nem volt; 
. . . ; az utollyanak nem volt semmi gondgya [Kv; 
TJk VII/3. 60]. 1637: szanto Martonnak az eggik 
szeme fai vala; de az masiknak nem vala akkor 
semmi gondgja, az uta(n) ozta(n) hogj eret vagatot 
a homlokán haliam . . . . hogi nem lat szanto Mar-
ton eggik szemevelis [Mv; MvLt 291. 97a]. 1693: 
en giogntottam Kocaba Demetert az Verekedes 
utan mégis giogiitottam semmi gongia nem uolt, 
az utan fono hazbanis iar t [Szeszárma SzD; BK. 
Hitikas Todor jb vall.]. 

Sz. 1632: ennekem most kisseb gondom is na-
gjob annál [Mv; MvLt 290. 62b]. 

5. dolog, b a j ; lucru, t reabă; Saclie, Arbeit. 
1584: Es monda No keonyew gond az, Az veotte el 
teyedet, Eregy hiuasd ide chak [Kv; TJk IV/1. 
244-5] . 

Szk: "ja érkezik. 1639: immár enny gondo(m) 
érkezvén nem reméllem hogj it ben mulathassak 
[Homoródsztpál U ; Szád. Nagy Tamás de Fogaras 
szu-i várprovizor lev.] X ~ja van. 1572: Vege-
zetre eo k. varoswl az falwnak feleknek Es az Er-
deonek gongya viselesere valaztottak az Zaz vraim 
keozzwl, chirbes Balkot Es Balint deákot hogi 
Zorgalmatos gondot viselienek rola, . . . Nem eo k. 
gialazatiara vagi Bosswsagara chelekettek, hane(ni) 
az (!) Tekintettek megh hogy eo kegnek Byro 
vramnak azon kywlis Elegh nagy gongiay vadnak 
varos dolgaiban [Kv; TanJk V/3. 59a]. 1590 k.: 
Égikor Balas Marton az fel peres hazamhoz Jeóue 
s monda Nem Alkotal megh Matthias Kouaclial, 
. . . Monda esmet En neke(m) Jarast m gondcni 
vagio(n) [UszT] X "ja van vkivel. 1570: Chelegeo 
peter, Azont vallya . . . Ezt hallotta hogy Benedek 
Emlegette hogy megh gondcm volna Antal Ea-
tyamal az Attianktwl Marat feleol Mert az enymet 
megh ky ne(m) atta beleole [Kv; TJk III/2. 
138] X^ mi ~ja vkivel? 1567: Magdaléna Bene-
dicti Balog Helena Antony Kis iur(atae) fassae 
sunt . . . audissent dictum ab vxore demetry bari a 
wallyon melly bozorkany bazo bestye liyres kurua-
nak mi gongia az en ffiammal, az en gyermekem-
mel [Kv; TJk I I I / l . 82] * mi ~ja vmire? 1745: 
Nyégya Kovács Mihálynéval öszve szollalkozván, 
mondotta Nyégya Kovács Mihálynénak, hogy te 
tartasz a kamarádb(an) égy Mester Aszszont, mely-
re mondott (!) Kovács Mihályné, Ha tartok is mi 
gondod reá [Szentbenedek SzD ; Ks] X mi ~ja 
van? 1584: Moldowan Mathene vallia, Immár 8 
esztendeie vagion megh fogtat tam vala Kaiantay 
Ianost es monda az pyaezon ez Azzony, No my 
gondod vagyon, mosd meg mindé (n) testedet 
borba, es a ' bort ved wwegbe, es ad enneke(m) 
chak megh Adom Innia, es tegedet el kell venny 
[Kv; TJk IV/1. 246] * mi ~ja van imivtl? 
1770:eŏ Kegyelmea azt feleié nékünk, hogy mi gon-
dotok vagyon az Atyátok Mosiájával [Girbó A F ; 
JHb Togyer Bágyului (60) és Gligor Bágyuluj 
(60) jb vall. - aSzentpáli Ferentz t t ] * nincs 
semmi ~ja vkinek. 1594: monda Boldisar Amb-
r(us), ninchen mara sem(m)i gondgia kegdneka 

[UszT 10/81. - aTi. Pal Gergelynek] * (nincs) 
semmi ~ja vkivel. 1604: mondanak az(on) warosiak 
hogi tugiuk my hol löltwk meg az mi marhankot, 
mi nekeönk Ez giermekel semy gondunk ninczien 
[i.h. 20/316 Demien görgj Zent Ersébeti zabad 
zekel vall.]. 1722: azt feleié Fekete Joseff Vr(am) 
hogy Semmi gondja Maurer Vrammal, Szabó 
Samuelné Aszsz(o)nyom jószágát ictáttya (!), s 
elis ictatta [KézdiszékBLev.] Xr semmi "ja ne 
legyen vmihez. 1565: Kerem Keket mynth yo wray-
mat, Komaymat, hogy az E n Marhaimlioz senky-
nek semmy gongya ne Legyen [Kv ; BesztLt 5 
Konth János nyil.] X semmi ~ja nem lesz. 1730: 
mondottam mikor az Savanyó vizzel meg indultak 
az Emberek(ne)k ha Tokaigh ( !) mennek is velle 
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Csak mindenütt jol be legyen Csinálva Semmi 
gongya nem lesz [Abosfva K K ; Ks 83 Bakos 
József lev.] Xr semmi ~ja nem lesz vmibõl. 
1586: Olaios Georgy vallia, . . . Az leantol esmegh 
ezt hallotta(m) Ieottenek az toronyba hozza(m) 
sok Ázzon Nepek Intettenek Azon hogy meg 
tagaggya(m) hogy sem hire(m) sem tanacho(m) 
Ne(m) leot volna az en felelete(m) be Adasaba(n) 
Igirtekis hogy Neke(m) semmy gondom Ne(m) lenne 
ozta(n) beleolle [Kv; TJk IV/1. 596] semmi 
~ ja nem lesz vmire. 1568: Georgius Takach Fran-
c;is2U3) et Simon Ambo Tymir . . . fassi sunt pari-
f >rmiter, . . . Ezth monda akor Alch Antal, hogy 
semy gongia Ne legyen arra, Mert vagy penzwl 
v.ig hogy, de eo meg fizet Kalrnar Janosnak [Kv; 
TJK: I I I / l . 230]. 

O Szk: "ja érkezik kb. felgerjed; a se înfier-
biata/excita; hitzig werden. 1612/1613: Czereny 
Gaspar . . . mikor ollian gongia erkezett el kűldót 
valahova, vagy meh kertbe vagy paitaba, mingia-
rast utannam iőtt, ott dolgát tőtte velem . . . ki 
altutot volna ollian nagi erő* embernek ellene* 
[Ssíszzsombor SzD; K J . — aNői vall.] * ~jdt 

felveszi kb. ügyeinek intézését felvállalja; a se 
angaja la/a lua asupra sa aranjarea treburÜor lui; 
die Verrichtung js Angelegenheiten sich annehmen. 
1560: vgy vette fel benedek vram gongyat suky 
Jlonasszonnak az ew húgának azon zerzes alat 
[Kv; SLt ST. 6]. 1726/1793: Miklós Anna Aszszony 
minden liaz'-il hozott pènzit ís Jószágát transferálya 
Férjének Nobilis Etzken András Uramnak kere-
sett Jószágaival és Szántó földeivel, melyeket 
Legálhassan annak a ki ö kegyelmeknek gondjo-
kot fel veszi [Albis Hsz; BLev. 7 Transs.] 
Xr “ját itéli kb. megítéli vkinek dolgát/ügyét; 
a judeca treaba/chestiunea cuiva; js. Angelegenheit 
beurteüen. 1673/1681: Haroban* lakó Najia (!) 
Farkas valaszsza. Udvarbiro Ur(am) beszéllyen 
vele, s mentül jobba(n) lehet itellye gongyat 
[VhU 447 Tiiökölyi Imre vál. - aH] * ~ j á t 
viselheti vkinek/vmimk a pat^a avea grijă de cine-
va/cuiva; für jn/etw. sorgen köanen. 1592: Byrak 
vraim talalliak megh az Zatnweweo vraimath eó 
kegmekkel keolchyeoneoztessenek, Hogy Mind 
Az Ajandekoknak s mind Egieb zwksegeknek eo 
kgmek Birak vraim viselhessek idejekora(n) gon-
gyath [Kv; T a n J k 1/1.205]. 1644: Ihon az Az-
zoni Nepe las hozzaiok . . . En ne(m) viselhetem 
gondokat (!) [Mv; MvLt 291. 423b] * ~ j á t 
viseli vkinekjvminek; a avea grijă de cineva/ceva; 
für jn/etw. sorgen. 1507: Az En Aruaymnak ha-
gyom go<ndv>yselesekre es otalmakra gergel 
deákot Zent Egedyt t t Eucemet hog tekyncen az 
Istenre vyselye gongokat es otalmazza [Kv körny.; 
NylrK VI, 187 Cheh István kezével. - •Szent-
egyed SzD]. 1554: Az Malomrol ilyen keppen We-
geztwk, hogh Illyessy Christoph az Malomban har-
mados, ilj okkal az cynalasat keozwl cinalljak az 
assonnyal, es az malomnak minden gongyat wy-
selye [Bölön Hsz ; SsO II, 115]. 1567: Visellyetek 
gongiat istenert az zegen arwanak [Kv; T J k 
I I I / l . 52]. 1590: szaldoboson . . . Elszozor (!) 
oztottak keoztunk az viz elen valo teoltest mely-

nek az ket Rezt thw nektek Rendeltek hog meg 
teolchetek . . . azt fogadtad hog meg teoltód gon-
gyat viselied melinek the Semykepen teoltessenek 
Gongyat nem viselted [UszT]. 1600: Siluester 
ferenczy kouaczis fel fogada Busi miklosnak hogi 
valamj az eo Thehettsege lezen nem hadgia ha nem 
gondgiatth viseli es megh oltalmazza minden ha-
borgatoktol mint zinten az eo magaeth [Vaja MT; 
Törzs]. 7620: Fazakas Albert . . . Panchely chehy 
Doboka uarmegyebely (40) . . . igy valla tudom 
ezt hogi mondotta czinige Antal hogy ereóuel 
haytotta(m) az leaniomatt az bekessegre mert az 
vra nagy Pal ne(m) visele gongiat [Páncélcseh 
SzD; RLt 0.5]. 1632: Hallottam azt az szőtt 
Rethi Istva(n) Deák vramtol hogi mo(n)dotta, 
hogi az Pado(n) valo feóldet prokatorsagaba(n) 
adta volna eŏ keglmenek Keóuer Istua(n) vram; 
Eó keglmejs az mibe(n) lehet arra igjire magat, 
hogj gondgiat viselj [Karatna HSz; Borb. I 
Thomas Marth<on> (50) prov. vall.]. 1683: ugy 
visellyek gondgyat az szőllőnek hogy ne apadgyon 
hanem eppűlljőn [Lecsmér Sz; SzVJk 59]. 7777: 
adott volt . . . ket ŏkrŏ t kezehez hogi viseli jé 
gonglat elŏdgjek utánna [Tarcsafva U ; Pf]. 
1803: Basa Dániel Uram . . . számadásom alá 
adá azon öt darab sertésseit, hogy viseljem gond-
jokat [Dés; DLt 82/1810 Csismás Vonutz (40) 
vall.] X "ját viselteti vkinek/vminek a face să 
aibă grijă de cineva/ceva; für jn./etw. sorgen 
lassen. 1581: Az zaraz malom zerzamat az benne 
lakó ázzontwl keryek eleo es vysseltessek gongyat 
hogy el ne vezzen [Kv ; TanJk V/3. 237b]. 1774: A 
Tisztek Saját Marhájakat az Udvari Naturalékbol 
kimüetlenűl Competentiajokon kívül tartottáké 
azoknak gongyikot Udvari Emberekkel viseltettèké? 
[Kv; Ks vk]. 1819: az Atya Mester . . . a Mes-
ter Legényeknek . . . betegségekben jo móddal 
gongyokot visellye, s viseltesse [Kv; MészCLev.] 
X ~ot felvesz kb. vinilyen dolgot/ügyet felvállal; 
a se angaja să facă un lucru; irgendeine Sache/-
Angelegenheit annehmen. 1583: noha áz elott(is) 
Sombory Lazlo altal Jelentette volna eo felsege 
Lengiel király, hog papawal egietembe el vegezet 
es teokellet Intentioja volna, az eg nehany zamw 
Iffiaknak be iktatasa es hozasa ez varosban epitet 
collegiumba az Jesuitak keozibe tanitasnak okaert 
. . . , Biro vram tanachawal venne fel ezt Az gon-
doth hogy az If fiaknak hazat es zallast níŭtatna es 
Adna fizetes feyeben [Kv; TanJk V/3. 271b] * ~ot 
visel a purta grija cuiva; für jn/etw. sorgen. 1586: 
12 Noemb(ris) . . . az tó vagatashoz hogi Jobban 
gondot viselien az korchiolias az regi Jo zokas 
zerent keodmeonre a t t am — f 1 [Kv; Szám. 
3/XXXIV. 38]. 1625: Engemet az J hazahoz 
fogadott volt leanyara Kovaczy Katara . . . a 
menyegzeo útan enis Vgy Viseltem az ot t valo 
mind kwlseő es belseő gondot az en tehetsegem 
szerent a mint illien szegeny legeny ertekem sze-
rent fogiatkozas nekwl [UszT 107a]. 1659: az 
hatalmis Jstenert Nagk, s. Kegyelmetek visellyen 
gondot, valami uton, modon teolcze ki bar czak 
az nyolczvan ezer Tallera, mely az Adó [Borb. I . 
Erdélyi követjelentés Konstantinápolyból]. 1768: 
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valamely Cselédgye jó gondot nem visel, s jol meg 
netn őrzi a tilalmas liellyektől marháit, eő Nsgának 
jelentsük meg [Nagyajta Hsz; J H b XVIII/29] 
•X- ~ot viselhet vkirejvmire a putea purta gríja 
cuiva; für jn/etw. Sorge tragen können. 1581: 
En Sok wdeóteólfogwa nagy Betegse<g>ben es 
niawaliaban fekwttem niomorgottam nem visel-
hettem Semmi dolgomra Gondot [Gyf; Törzs. 
Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez] Xr ~ot visel 
magára a avea grijă de sine (însuşi); um sich sor-
gen/kümtnern. 1570: Az Aros ember feleol . . . Er-
t l i /k . . . , Ii3gy . . . adoth aggyon, az Éztendeo 
p^aigh megh zenth Myhal napba Telne ky . . . be-
kesegel legen az Jdeiglen, Es kepe szerent való adot 
vegenek Rayta, hogy az Jdeo alat gondot visel 
Magara myath Az Tawaly Thanacz eleybe at ta, 
Jo hwl netn (így l). Az vtan Nem (!) engedyek seh 
arwrlny seli I th lakny [Kv ; TanJk V/3. 13/b] 
Xr ~ ot visel magáról 'ua. ' 7694: Tŏvissi Mihalynak 
meg enged tetet hogy esztendejét töltse ki, az mint 
az £ccl(ana)k nagyob resze meg marasztotta de 
csak terminusigh az uta(n) visellyen gondot ma-
gáról [SzJk 234] Xr ~ot viseltet vmire a face să 
poarte grijă de ceva; für etw. sorgen lassen. 1571: 
Aggyak ertenwnk hogy, Az mynemeo Vetes Buza, 
Zab kender es egyeb Majorság, az mezeon vagyon, 
kyaek gongia vyselesere hytesek voltak, Most e 
faltozasba, Mynd ,feo nep lo feo mynd keosseg, 
Barmawal etetne Nyomtat ta tna karossytana . . . . 
kegyelmeteknek legyen gongya a meg eorzetesere 
hogy el ne vezzen, Barom mya . . e s a be íakara-
sarays vyseltessen gondot [SzO II , 337 Báthory 
István az usz-i királybíráklioz]. 1578: eo kegme 
viseltesse (n) gondot . . . az Nadason el bomlott 
hydnak meg epytessere [ K v ; TanJk V/3. 169a]. 
1666: Kolosvárt lakó Váradi Szöcz János 
Urunk, beteg ágyában lévén . . . illyen keppen 
testála . . . Ha azért aránza kégyd Jstvándi 
Uram, hogy elnehezedem, a ' kŭlczokat vegye 
kezéhez kégyd s viseltessen gondot réá [Kv ; 
KvRLt VII. 6 - 7 Tolnai István préd. és 
rektor kezével]. 1744: t sak egyedül Kendeffi 
Gaborne Aszszonyom viseltetet gondot a gátra 
[Tóhát TA; J H b XI/17. 19]. 1776: a Marhákra, 
Lovakra igen jó gondot' viseltessen; hogy szapa-
radhassanak valaha [Mv; Berz.. 20] Xr ~ot vi-
sel vkirejvmire a purta grija cuiva/ceva; für jn/etw. 
sorgen. 7542: az hazara N. gondoth wysselyen 
[Fog.; LevT I, 19]. 1561: E n ara gondot nem wi-
seltem [Ráton Sz; Bál.]. 1570: Az Thornyok Epi-
tesse feleol eo k. Azt Mongyak, hogy Byro vra(m) 
eo k. hywassa be az cheheket, Es haggya megh 
Nelcyk hogy vysselyenek gondot Rea [Kv; TanJk 
V/3. 9a]. 1597: Es ha az haro(m) liannak valamelly-
kenek hazzasitasra ualo gondgia leze(n). Az ket fy 
egy araut hazasichiak: Azonkeppen ha az Aszonj 
Demeter Deakne ky megienis az neubeól egy arant 
visellyenek gondoth ra [UszT 12/129]. 1603: kerem 
eo kgmett Alárd Gaspar vramat t es kenszeritem 
az eleo Istenreh, hogj Maradekimra eo kegme visel-
ljen gondot [Csapó K K ; J H b XXV/23]. 1638: 
mondotta az Ura hogy ne uiseli gondot te r e a \ 
mert gondom Uagion ennekem arrá [Mv; MvLt 

291. 147a. — *Ti. a kas megigazitására], 1682: 
az Borsos Uczai Kapura Kőrősi Mihály vram, <a> 
Hidon valóra az vámos, az Varga Ucza vegen való 
K<apura> Kuppan Boldisar vramek visellyenek 
Gondo<t> [Dés; EHA]. 1710: ne(m) vagyok én a 
szek(ne)k szabadossa, hane(m) ha e ó ' kglmé bé 
ha j ta t tya bé méresiré es el takarítására* gondot 
viselék [Vacsárcsi Cs; BCs. — *Ti. a faluőrző 
zabszolgáltatásának]. 7730: megh hadtam jo 
gondatt viselje (ne) k reajok, az liintótt el ne dÖ-
csefc [Abosfva K K ; Ks 83 Bakó Josef lev.]. 1751: 
arra gondat nem visel [Marossztkirály MT; Told. 
29]. 1798: fogattam meg Drassai Béres Bironak 
Gligor Jakabot . . . tartozik minden szekerekre és 
Ekékre vagy az egész ökrökre jo gondot viselni, és 
viseltetni [Drassó A F ; TSb 24] * ~ot visel 
vmi felől a se interesa de ceva; um etw. kümmern. 
1577: Az dezma felöl . . . vyselyenek gondot eò 
kegmek [Kv; TanJk V/3. 153a] ~ot visel 
vmiről a avea grijă de ceva; für etw. Sorge tragen. 
1572: zorgalmatos gondot viselienek rola [Kv; 
TanJk V/3. 59a]. 1676: Mivel Iste(n) után ez 
haza(na)k meg maradása, áll egyedül csak az ország 
adaja(na)k a Fenyes Portára idejekorán és minden 
fogyatkozás nelkúl való beszolgaltatasab(an) Mel-
lyet hogy ennek utannais jolmoddal el keővethes-
sűnk akarván idején korán gondot viselnünk rolla; 
a végre . . . keőzeőnseges Ország gyűlését akarunk 
celebraltatni [UszLt IX. 76. 3 fe j ] Xr minden ~ja 
alája megy maga alá rondí t ; a-şi face nevoüe 
ín p a t ; unter sich misten/machen. 1684: Tudom 
bizonyoson hogi olljan el eset személy volt* hogi 
mind(en) gondgia alaia ment mostani betegsege-
be(n) ha mas ki ne(m) vite magaval ki nem mehetet 
[Torockó; Pk 7. — T i . Desfalui Miklosne]. 

Ha. 1542: gondomoth [Fog.; LevT I, 17 Petrus 
Oroz lev.]. 1579: gongiok [Kv ; T a n J k V/3. 182b]. 
1584: gondaym. gongiok [Kv ; MNy XXVI, 77, 
PolgK 6]. 1631: gongyok [Abrudbánya; Törzs. 
Georg. Egri (54) jur. civis vall.]. 1707/1711: gon-
gyok [Kv; J H b K LVII. 43]. 1771: gondjak /Nagy-
muncsei H ; J H b 13. XIX. 6.], 1820: gondam [Ara-
nyosrákos TA; J H b 48 Kováts Anna Budai Pé-
terné (46) vall.]. 

gondatlan 1. hanyag; negli jent; nachlässig. 
1840: Bosla Ferentz . . . élte pár ja . . . Árendás 
Szőllőjinek Fogadatt Vintzellérjeit a rosz niivelés 
által esett Szőllőjinek betsűje mellé meg hivatta* 

Turgyán Jákobat ugy ís mind a Szőllő hegynek 
gondatlan pásztorát [Mészkő T A ; Bosla. — *Köv. 
a fels.]. 

2. meggondolatlan; nechibzuit; unbedacht. 1846: 
Desewffy Emil, ki szokása ellen, kissé leitta magát 
egy kerti asztalnál, mint mondá ,,sincerisalni" 
kezdett . . . ő gondatlan vádokat szórt az ellenzékre 
[SszgyÁLt Kemény Zsigmond naplója (Benkő 
Samu kijegyzése)]. 

gondatlanság gondviseletlenség; neglijenţă; 
Achtlosigkeit. 1732: Opris Iuon . . . Jósika Mária 
Aszony Fólti Jobbágya gondviselése alá bízatot t 
egynehány Szarvasok és Suták körűi való gond-

3 9 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tér IV. 
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viseletlensége miatt az előttis némely szarvasok 
el-halván el veszvén most közelebb ismét szemláto-
mást valo gondatlansága ál(ta)l egyik erő-szakoson 
meg halván; az emiittett Mgs Uri Aszszony . . . 
incaptivaltatta [Folt H ; BK ad nr. 1124]. 1764: 
a Pásztor gondatlansága mián egy Birkának alája 
törvén az Pajtáb(an) a feje reggel dögölve tanál-
ta tot t [Kóród K K ; Ks 10.1. 6]. 1774: Voltak 
fogyatkozások Tiszt Uraimék Gondatlanságok mi-
án a Termésben . . . 1772-ben Bálint Uram Tisztar-
toságában 15. Szekérre valo Széna az Ordástina 
alat lévő Rétben kaszálatlan maradót, és Oda 
Veszet fűvűl a meg irt Tisztartonak Gond viselet-
lensége mián [Mocs K ; KS Conscr. 78—9]. 
1833: Porongyos- és ugy nevezett Borsos kert, 
a Molnárok gondotlansága miatt nem eléggé szem 
ügy alatt tartatván, a Szomszéd birtokosok 
azokbol sokat foglaltanak [Bardóc U ; EHA]. 

gondnok 1. gyámgondnok; curator; Verwalter. 
1844: Gagyi Pálffy Elek . . . ország szerte veszte-
getőnek ki hirdettetett a nékie . . . ki rendelt 
Gondnoknak hivatalába kellető bé igtatása . . . az 
ellene hozott . . . ítéletek tellyes elégtételben vétele 
folyamának bé végzése [UszLt XI. 85/1. 26]. 

2. (árva) gyám; tutore ; Vormund. 1860: ha . . . 
körülményei ezen gondnokság folytatását meg nem 
engednék, az esetben égy alkalmas gondnokát 
maga helyett ajánlyon [Kv; Végr.]. 

3. egyházgondnok, kurátor; epitrop; Kurátor. 
1850: Temettetett el Ns Tŏrŏk István . . . 7 évig 
volt Gondnoka az Egyháznak [Gyalu K ; RAk 
218]. 1880: Kozma János gondnok a temetővel 
határos kertrész megvétele iránt a néh. Kozma 
Bandi András örökösével alkudozásba ereszkedett 
[M.bikal K ; RAk 346, 354]. 

gondnoki 1. (árva)gyámi; tutelar; vormund-
schaftlich. 1844: ki Íratván az itéletesen kinevezett 
Gondnoknakis Gondnoki kötelessége folytatása 
. . . [UszLt XI . 85/1. 29]. 

2. egyházgondnoki, kurátori; de epitrop; kura-
torisch. 1871: kik gondnoki hir nélkül vittek a 
mész gödörböl, . . . Sz. György napjáig beszámol-
janak [Burjánosóbuda K ; RAk 114]. 

gondnokság 1. (árva)gyámi tisztség, gyámság; 
tutelä; Vormundschaft. 1860: ha . . . körülményei 
ezen gondnokság folytatását meg nem engednék, 
az esetben égy alkalmas gondnokát maga helyett 
ajánlyon [ K v ; Végr.]. 

2. egyházgondnoki tisztség, kurátorság; func-
ţie de epitrop; Amt des Kurators/Kirchenvorste-
hers. 1879: Kozma János gondnok . . . a gondnok-
ságot 3 évre ismét felvállálta [M.bikal K ; RAk 
344]. 7880: Kozma János gondnok aia jelenti, hogy 
bokros elfoglaltatásai miatt a gondnokságot tovább 
nem vihetvén lemond [uo.; RAk 346]. 

gondnokválasztás egyházgondnok/kurátorválasz-
t á s ; alegere de epitrop; Kuratorenwahl. 1876: 
Elnök gondnokválasztásra hívja fel a gyűlést a 

szabályszerűleg kijelölt 3 egyén, u : m : Kozma 
János. Víg Pál és Víg János közül [M.bikal K ; 
RAk 322]. 

gondnokváltozás egyházgondnok/kurátor-csere; 
schimbare de epitrop; Kuratorenwechsel. 1868: 
minden gondnok változáskor formaszerű leltáras 
átadás történjék [M.bikal K ; RAk 266]. 

gondol 1. a (se) gindi; denken. 1592: az vrak 
keozwl talallianak megh akkiket gondolnak [Kv; 
TanJk 1/1. 181]. 1653%: Elméne azért a ki elszalad-
liata Móseshezb, és megmondák a dolgot neki, kin 
igen búsula, úgy hiszem azért, hogy volt mit gon-
dolni, de mindazonáltal megindula és általméne az 
Apáczán [ETA I, 82 NSz. - M603-beli esemény-
re von. bA fejedelemségre törő Székely Mózes-
hez]. 

Szk: ~ja magában. 1723: edgj marhamat el 
lopták az nimetek s most bontják eszt gondolám 
magamb(an) majd bizò(n) oda megyek Talam bé 
latthatok hozzájok az ajtó hasadékjain [Kisde-
vecser SzD; Ks 39. XXII I . 1 ] * wít mit 
nem. 1843: akkor mit gondolt, mit nem asz(sz)ony-
ságod meg nyakasztván magát, mind e' mái napig 
azokat* ki nem adta [T; Tolvaly lev. — *Ti. az 
adósságbeli kontraktusokat]. 

2. ~ vkireIvmire rágondol; a se gîndi la cineva/-
ceva; denken an jn/etw. 1540: Jgaz ydeye mynden-
re eunekyek es gondolny [Kv; TLev. 4/192 Petrus 
Literati Nic. Thelegdyhez]. 1570: Sos Mattlie 
hythy zerent vallia, hogy . . . az Sentenciát Bras-
say Janos Jria volt, . . . Mond . . . arra Zabo 
Symon Ne gondollyon K. Semmit arrah chyak 
Jrd meg [Kv; TJk III/2. 3]. 1842: Anyám kézit 
tsokolam gondoljan réám [Kv; Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

3. ~ vmit vmi felöl gondolkozik vmin ; a se gîndi 
la ceva, a chibzui asupra unui lucru; über etw. 
nachdenken. 1801: instálom hogy méltóztassék 
gondolni alapatam felöl, mivel igen sokot busulak 
magamba, hogy olyan keserves alapatakba jutat-
tam [Mv; SLt 17 P. Horváth Trézsia atyjához]. 

4. kigondol vmit ; a nŭscoci/inventa ceva; etw. 
ersinnen. 1653*: A több közönséges had a mi volt 
azt úgy igazgatták és instruálták, hogy mutasson 
elfutó képet és fusson ki a táborból, mindent a 
sátorban hagyván; mert tudta azt — valaki volt 
a ki ezt az okos stratagemát gondolta és dirigálta 
is — hogy a magyar kapsinak szokott esni, és úgy 
könnyebb vele bírni [ETA I, 49 NSz. - M596-
beli eseményre von.]. 1750 k.: En a ' meg bantodast 
vagy offensat négy Classisban helljheztetem : . . . 
A negjedik, midőn mi Sem Szónk al, sem tseleke-
detünkel valakit meg nem bántunk hanem a’ mi 
Szónknak vagj tselekedetűnknek nem helljes vagj 
bal magjarazattjávai magunk Szerzünk, gondo-
lunk és itilünk vagj tsinalunk magunknak offensat 
[Ks 83 Onadi Szakács Mihály lev.]. 

5. vél; a socoti/crede; meinen. 1572: nehay 
Somogy Andrasne Martha, Azt vallya hogy az Kis 
boldyzarnetwl . . . hallota ezt bezelly volt az Tha-
kachne mykor Igen beteges vala hywatot hozza 
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hogi be kezkeneodiem Eolteztesse(m) egykor hogy 
sokáig Nem hywatot volna gondolám hogi talam 
Igen ely Nehezedet volna [Kv; TJk III/3. 43]. 
7589: Mert nem afféle ember vagiok en az mith the 
gondolz [Dés; DLt 226], 7606: ugj emlekezem 
rea hogj 1 ueka buza es 1 kenieret adot uala erte 
az zegeni attiam ugj gondolom uagjon ő uagj 9 
eztendeye mikor megh uotte uala azolta bekessege-
sen bírta lukaczj wramis [UszT 20/201 Var állyay 
(l) gjeorgne Kws Kedey anna vall.]. 1664: Jankó-
nak egy olá asszony dajkát hoztak, jól tud magyarul 
azt gondolnám, hogy jó volna [TML III , 325 
Veér Judit férjéhez, Teleki Mihályhoz]. 1703: azt 
kgd ne gondollya hogy most béli ültem, enyém* 
[Kv; Eszt. Serédi Zsófia bátyjához, Gáspárhoz. 
— *Ti. az elfoglalt jószág]. 1716: hadgy bekit az 
ebnek, mert mentől inkab veszik eszekben hogy 
haragszol, annal inkab azt gondolják, hogy bo-
szonthatnak [ApLt. 2 Apor Péter feleségéhez]. 
1767: Bizonyoson nem tudom mandani, hanem 
gandalom, hogy tsak maga hasznáért tiltotta meg 
a falusi apróbb Marhákat, az Őkőr tilalmasból, 
hogy a maga kantzainak jobb fűvelô helyek légyen 
[Burjánosóbuda K ; JHbKt LVI/5. 12] | (A föld) 
gandalom, hogy lészen, mint egy 10 köbölre való 
[Tótszállás SzD; i.h. XXX/1]. 1769)1784: magam 
is jelen voltam egyszer, gondalam elsöbször [Ga-
lambod MT; Told. 29]. 1793: Serbán P é t e r . . . 
attya, a Somllyo Csehi Fogadóban lakott, ugy gon-
dolom az oda valo emberek többet tudnak nállam-
nál 'a kérdések szerént valani [Récse Sz; TKhf 
13/14 Fr. Utő de Komolo 4) 46) ns vall.]. 1808: 
ugy gondalom hogy az Groff Ur udvarában bé 
vitetett két ökröknek két Tulkoknak, egy Bor-
nyus Tehénnek és egy kotzának Nyári és Téli in-
tertentiojak könnyen eddig fel került 300 vfarin-
tokra [Szászerked K ; LLt Szent Mikelyán Toma 
(33) vall.]. 1812: Talám azt Gondalja hogy egy 
darab Joszágomat kapna el ha hirtelen mind a ke-
teni (!) meg Szoritananak [Sárd AF ; KmULev. 
3 Szilágyi Ádám lev.]. 7830: ugy gondolám hogy az 
ottan lévő pálinka fözetés nem káros [Kv: Aggm.]. 

Szk: ~ ni való. 1653: Minémü nagy félelemmel 
mentünk viszsza a nagy sûrü sátorok között olyan 
sötét időben: gondolni való: ha nem kellett é vesze-
delemtől félni [ETA I, 129 NSz]. 

6. ~vmibôl vmit gyanít, vél vmiből vmit ; a 
bănui/presupune ceva din ceva; aus etw. vermu-
ten. 1767: már most 12 ház hellyre szaparitotta 
az Plebanus Ur maga részit hallottam hogy Eő 
Ngát illetné, abból gandalom, hogy az Plebanus 
Ur Emberei megszaparadván a házakat is kellet 
szaparitani [Gyurkapataka SzD; JHbK LIV/28. 
12]. 1820: (Dréganné) feleié . . . tudgya ked Szom-
széd Aszszony, mennyi ba ja volt Jósikának s Bo-
riskának velem . . . ezekből Márist (!) gondolám 
hogy harakszik a Báronéra [Aranyosrákos TA; 
J H b Fasc. 48]. 1843: (Szabó Jánosné) azt felelte: 
— hogy várakozzék* mig a' Férje hazajő, azért 
egy katanát mint Executort ott hagyatt, — melly-
bŏl gondolom — hogy kezdŏdett az egéssz Czi-
vakodás és verekedés [Dés; DLt 586. 12. - *Ti. 
Pekárik Joseff, a collector, azaz adószedő]. 

7. vmilyennek)vminek ~ vmüyennek/vminek 
ítél/talál; a socoti/considera într-un fel (ceva); 
für etw. haltén. 1764: Nem marada gyermeke, fele-
sége is bontakozott elméjében a miá, hogy viselős-
nek gondolta magát egykor s megcsalatkozott 
benne [RettE 176]. 1782: a fiát . . . primásságra 
vagy micsoda nagy papuraságra emelte őfelsége. 
Melyet én nem gondolok lehetetlenségnek [i.h. 418]. 
1844: ha az ut is engedi mehetek . . . , Lelkem ked-
ves Jo Miklosom mikor te jónak gondolád [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

8. ~ vkiveljvmivel törődik vkivel/vmivel; a avea 
grijă de cineva/ceva; sich um jn/etw. kümmern. 
1491: Quid curo aliquos canes Si alicui cani dis-
plicat faciet (con)tra hec wlgo mit gondolock es 
agebeckwel ha valla mel ageb banya tegen rolla 
[Kv; MNy LX, 497, SzE 473]. 1570: Háry Jmreh 
hithy zerent vallya . . . feyerdy Bali(n)t Mond* 
semyt ne(m) gondolok vele ha megh haragwtaüs 
mert az myt en Monta(m) mégis byzonito(m) [Kv; 
TJk III/2. 114. - *Mezaros Myklosnak]. 1588: 
rea Ieowenek mind darabonkent vagdaltata tete-
teol fogwa talpig, maga ti l tottam mynd feyede-
lemre vramra hogy teorwenyg ne banczyak de nem 
gondolanak velle hanem le vagak ell puztitak [Zsák-
fva Sz; WLt Mich. Talas jb vall.]. 1589: Ertem 
hogi bannya Matyas deakne hogi az Vra Ide jar de 
en azzal nem gondolok [Dés; DLt 226]. 1589 k.: 
Tudom azt hogy Magiarj Thamas varas akarattia-
bul eleozeor meg tilta az hatar t egy forintba(n), de 
miel hogj áual igen keüesett gondolnak vala megh 
ugy giwte be az varost az biro vgj tolta megh 
Varos akarattiabul vizontagh 12 forintal [Szu; 
UszT]. 1629: en nem gondolok Uele ha labbal 
fel akaztiakis az Uradat [Mv; MvLt 290.151b]. 
1700: Mikola László uram . . . t i l tat ta az Diakokat 
hogy el ne foglallak Jószágát, az tüolom penig volt 
a Határ széllyben: de aval nem gondolván az Deá-
kok, meg indulának az Deákok az Falu felé [Bur-
jánosóbuda K ; JHbK LVII. 38]. 1747: az Incta 
. . . nem gondolván Ferje(ne)k adott hűtivel köte-
lességével, edgy Czigány legennyel el szökött 
[Torda; TJkT III . 137]. 1752: ördög adta nagy 
Urai a Szegénységgel nem gondol(na)k [MNy 
XXXVI, 270]. 1764: én bizony semmit sem gon-
dolák vele [Cserefva MT; Told. 30]. 1776: Vajvod 
Gligorás . . . részeg Bátyámat Mejen meg ragad-
ván ugy meg ragatta, hogy merevalojárol vagy 
ket Gomb leszakadoza ezt látván En, Sietséggel 
oda menék, és mondom Bátyámnak nem Testvé-
red, nem Véred, hagy békét, ne gondaly másokkal 
[Katona K ; Born. VI. 14 Király Josi (34) jb 
vall.]. 1783: Groff Boros Jenői Korda György 
Ur eö Ez ja . . . azon pénznek megadására hátra 
lévő Interessiuel edgyűtt admonialtatattis, de Tü 
meg adni máig sem akarjátok azan tet t admonitio-
val semmit sem gondoltatak [K; IB. Kászonyi 
Nagy János szb kezével]. 1849: megmondtam ak-
kor is hogy ne tegye azt a kár t mert ŏ számol rolla, 
de nem gondolt vélle [Héjjasfva N K ; CsZ. Héjas-
falvi Krisán György (50) vall.]. 

8. magdt ~ja egyet gondol (hirtelenében vmi-
lyen elhatározásra ju t ) ; a lua o hotărîre bruscă; 



gondolás 612 

plötzlich einen Entschluß fassen. 1585: Kis Ianos 
pellio vallia, . . . takach Andrasnenakis megh Mon-
ta(m) hogy visellie(n) gondot fclarhaiara, Mert el 
Nem vezy a ' baniabuky ember . . . Az vta(n) sok 
wdeouel A Baniabuky ember magat gondolta 
es vgy vitte volt el [Kv; TJk IV/1. 513]. 1596: Ha 
penigh az kit walamely tizedbeol el walaztananak 
magat gondolwa(n) eleb allana, es el ne (ni) menne, 
tehát annak az zeokeot embernek marhayabol 
húz forintigh dúlhassanak [Kv; TanJk 1/1. 288]. 
1617: magat gondoluan azért Nagi Miklós hogi 
Zabo János keózelieb ualo uer uolna hoza es wttet 
illetne az az w ioszagabol szakadot uolna ky, min-
den peór patuar nekwl meg erezte Zabo Janosnak, 
. . . Zabo Janosis meogh elégette Nagi Miklóst az 
Tizforintrul [Diós K ; JHbK XXIII/4]. 1643: Szent 
Egieden* lakó Nagy János talala megh az Eccliat 
egy Margit neuő leania feleől, a kit annak eleőtte 
jedzet volt el egy Szekely Ferèncz neuő Legeni 
Jőyendő hazassagra, de . . . eők mind ketten fel 
kel ven el szeőktenek, es mintegy holnapigh vandor-
lottanak. Az Leány magát gondolua(n) vizza iőt 
Attiahoz [SzJk: 61. - *SzD]. 1751: ő nga paran-
tsolt Sokszor hogj 3. napnal többet ne szolgáltassa 
Kozma .a' Jobbágjakat d e azt nem nézvén valami-
kor magát gondollya csak edgjet haj tya [Marosszt-
király MT; Told. 20]. 1837: Ferentzi Maria asz-
szonyt esmérem . . . ha i t t megunta, magát gon-
dolta s bè ment Kolosvárra [Doboka; Bet. 1 Pákai 
Dánielné Benkő Súsánna dominális bfróné (40) 
yall.]. 

O Szk: ~od-ê vmi bűnödet tudatában vagy-e 
vmi bűnödnek; eşti conştient de vina t a ; ob du 
deiner Sünde bewußt bist? 1844: érzed-é, vagy 
gondolodé valami bűnödött [A.sófva U ; DLt 
144 vk] Xr nem ~vdn vmit nem nézvén/-
/tekintetbe nem vévén vmit ; a nesocoti/a nu 
lua ín consideraţie ceva; etwas außer Acht 
lassend/nicht beachţend. 1592:. (Az alperes) Nem 
túdo(m) lionatt walo Indulattboly ment Rea 
egy . Irtás feoldemre . . . , melj feoldet ennekem 
osztás zerent at tak wala az oszto birok . . . , aznak 
az megh allassara hwzeon (!) eot forinth keotellett 
wetek* wala keozink . . . , w pedygh Nem gondol-
wan az Jgassagott az keszink walo keotel wetèst 
attyafiwsagott ment Rea es k j foglalta keze(m)-
beol twlaydon hattalmawal [UszT. — *Olv.: vet-
tek ; ér tsd: vetettek]. 

Ha. 1722: gondolám [Dombó K K ; Pf]. 1758: 
gandolván [O.péterfva AF ; Told. 23]. 1768: gon-
dolnánok [Torockó; TLev. 9/12]. 1814: gondolám 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1815: góndoljan [Kö-
v e n d T A ; i.h.]. 1851: gondolám [Dés; DLt 606]. 

gondolás törődés; sinchíseală, grijă; Kümmern. 
1770: a tütással való nem gondolasokért toties 
quoties bűntetŏdgyenek kűlőn kűlŏn [Torockó; 
Bosla]. 

gondolat 1. gînd; Gedanke. 7780: Alazatoson 
jelentem édes Aszszony Anyámnak hogy a tőbb 
gondolataim kőzőtt egy gondolatain erkezett [Kp 
I I I . 203 Újfalvi Sámuel édesanyjához]. 1828: 

Albisi Nemess Baktsi Boldisár Ur özvegye . . . 
Baktsi István urat általunk modo Legitimo requi-
ráltattya az okon Nem láthattya által az emiittett 
Asz(sz)ony az Ur gondolattyait hogy szüntelen 
Instructioival háborgattya a' földeinek ki váltása 
iránt de pénzt egyszer sem küld [Hsz; BLev.]. 
7854; Ily gondolatok közt lepett meg a „Héti 
Lap" egyedüli erdélyi folyóiratunknak azon szá-
maival, melyekben báró Naláczi Jćssefnek emlék 
iratait közié [ŰjfE 5]. 

Szk: ~okat forgat elméjében. 1690: azt a' napot 
az Isten sohá en reám fel ne hozzá az mellyen ŏ 
Felsege ellen vecsék (I) ne is vellyen(n) senki 
ollyan alkalmatlan embernek hogy ollyan gondola-
tokat forgátnek elmemben [Görcsön Sz; Eszt. 
Serédi Benedek fiához, Gáspárhoz] X: vmilyen 
~ra jön vmilyen gondolatra jut. 1844: Mér ara 
a' gondolatra is jöttem volt hogy it t fogadjak 
lovakat, de le beszéltek rolla [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 1846: arra a gondolatra jöttem 
hogy a Nyitraí Sikátorján jöjjek le [Dés ; EHA]. 

2. vélekedés; părere; Meinung. 1584: Ha vala-
mely Chiaplar hibát thenne wagy fogiatköírást, 
valamy gondolattfabol az bornak korchiomallosa-
ban Tehagh az vasatbirak az pänazra való kepest 
a hordot megh meriek [Kv; PolgK 12]. 1592: az 
a(ctrix) jobbagia . . . fiastol valamire való gondola-
taba, ott engemet . . . feoldre vert, vagdalt, vere-
met ontotta [UszT]. 1602: ha . . . zerekzay* Many 
Opra az Vitezleo Machkasi Ferencz Vram Neue alol, 
Es feŏlderwlualaminemwgondolatiab(an) el tauož-
nek . . . tahat . . . Akmarib Kenéz Kriztian neuw, 
Es Kerzte Mihály . . . kwleón kwleón ötuen ötuen 
forinton maradgianak [Bokaj H ; BK. — a ~ b Sza-
rakszóról, ill. Akmárról (AF) való]. 1617: ha penig 
valamj gondolatyaban el szöknejek, es mas vratt 
kezdene maganak fogny ... [Nagyfalu Sz; Told. 
l a II]. 

Szk: vmilyen **tol viseltetik. 1679: nem tudom 
micsoda gondolatoktul es okóktul viseltetvén . . . 
[Dés; Jk] . 7747; edgj Todor nevű Pakulárt kéz-
ben kérettem leg(iti)mo mo(d)o Citatoriamb(an) meg 
irt dolog végett, de eo Kglmek mi gondolattal visel-
tetvén denegaltak (Torda; TJkT III . 148]. 

3. kb. elgondolás; idee; Vorstellung. 1699: én 
idegennye vagiok Donath Mihaljnak de Soha lel-
kem rá nem vitt volna, hogi oly conditiõkra szorít-
sam, oltalmazzonis Isten csak gondòlattiatolis 
oljan dolognak [Tövis A F ; Bál. 1]. 

O Szk: ~dban sem volt vmi esze ágában sem 
volt/fordult meg, meg sem járta az eszét; nici nu 
i-a treçut prin minte; er/sie dachte mit kei nem 
Gedanken daran, es fiel ihm/ihr nicht im Traum 
ein. 1719/1724: még gondolatomban sem volt hogi 
most ilj rut időben ide fáradgjak [Torda ; J H b 
XIV/6.59] sem volt vmire ' ua ; idem'. 
1816: Kotsis Szamuiláŭak hívnak .... vagyok szár-
mazásomra nézve , . . F. Detrefcemi 18 Eszteudő s 
Egygyestilt Görög vallású . . . En az igaz hogy tré-
fából beszéllettem az ide való Szakátsnak a kony-
hán hogy az emberek szöknek olá országba s miis 
el megyünk, de én nevetve tréfából beszéllettem 
gondolatom nem volt az el szökésre [Gÿéresszt-
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király TA; XLt 1215] "jában sem ötlődik 
eszébe sèm jut/vil lan; nici nu-i vine în minte; es 
fällt einem nicht ein. 1736 u.: Az akkori időben* 
kevés keleti volt a spanyolviasznak, çsţyával, kö-
zönséges viaszszal, néha csak kenyérbéllel is pecsé-
teltenek senkinek gondolat jában sem ötlődött 
hogy apprehendálja [MetTrCs 461. — aA feje-
delemkor utóján] X "jában sem ütközik 'ua . ; 
idem'. 1736: Az akkori időben kevés keleti volt 
a spanyolviasznak, ostyával, közönséges viaszszal 
néha csak kenyérbéllel pecsételtenek , senkinek 
gondolat jában sem ütközött, hogy apprehendálja 
[MetTr 360] * bizonytalan ~ban lehetett bizony-
talan vélekedésben élhetett/lehetett, bizonytalan-
kodhatot t ; trebuia să f i fost în dnbiu, putea să 
se îndoiască; unsicher sein können. 1653: az i f jú 
János király® . . . bizonytalan gondolatban lehetett 
a vallás dolgában [ETA I, 27 NSz. - aAz 1550-es 
években János Zsigmond] X vkinek a "a oda 
jár vki arra gondol; cineva se gîndeşte la . . . ; an 
etw. denken. 1807: a Mlgs Báró Ur valakit ple-
nipotentziázzon, mert az én gondolatom oda jár, 
hogy én egy Divisiot Sollicitállyak, mélynél fogva 
osztodgyék fel a Praedium, hogy ki ki tudgya mi 
legyen az övé [Kv; Incz. XI I . 4a Br. Josinczi 
József lev.] vkit maga "jára hagy ?kb. vmit 
vki megfontolására/mérlegelésére bfz ; a lăsa ceva 
la aprecierea/judecata cuiva ; etw. in Erwägung 
js anheimstellen/geben. 1596: Mikor peresit Mateh 
Vra(m) Statúaltata Palfoluat akkor Statúaltat ta 
uala, de Zechy Peter zola eò kegnek felólle s maga 
gondolattiara hagia, az u than vgy hallotta(m) 
hogy be bochatta vala [UszT 11/49/. 

Ha. 1799 k.: gondolatam [Kv; Aggm. C. 114]. 
1840 A.; gondolatam [ K v ; KLev.]. 

gondolatlan I . mn meggondolatlan; nechibzuit; 
unbedaclit. 1672: teőbbé effele alkolmatla(n) 
gondolatlan káromkodást importalo szóktól az 
I(ncta) távozzék [Kv ; T J k VIII/11. 197]. 1809: 
Ezen kopatz és gondolatlan mentségével az én 
Jo Procuratorom magát vádolja, mert a maga 
állítáşa Szerént az én Pereseimmel edgyet értvén 
azon egy perben alattomban machinalodott elle-
nem | ha mingyart igaz volna az, hogy az én Pro-
curatorom az ellenkező peresimnek egy perben 
ellenem doçumentumokot vet t kezéhez, vagyis 
hite ellen tselekedeţt, de ezen maga ellen ki koholt 
gondolatlan Íratásának hitelt adni nem lehet [Szu; 
UszLt ComGub. 1655-höz]. 

I I . hsz Szk: maga ~ meggondolatlanul. 1694: 
Eo kegmek megh emlekezuen az mi elejnknek io 
magok viselesereol, vegeztek ezt egienleo akarat-
tal, hogi ennek vtanna, az Zaz vraim keozzwl 
valaki, maga gondolatlan . . . az mas felt vagi 
akar mellyket tizteletlen zoual, vagi oli bozu 
bezeddel, ki el twrhetetlen volna, ületne, . . . az 
varos zaz Arany forintot vegien raita [Kv ; Szám. 
V/6. 41]. 

gondolatlanság 1. meggondolatlanság; ne-
chibzuinţă; Unbedachtsamkeiţ. . Szk: maga "a. 

1684: ha mi maga gondolatlanságábul, vagy ma-
ga viseletlenségetűl viseltetvén . . . el szöknék . . . 
[Dés; DLt 448]. 1754: magok gondolati anságok-
bol vagy mások szaparátlan (?) Tanácslásokbol 
az Erdéllyi Méltošágos Királlyi Gubernium előtt 
helytelen s minden igasŝágon kivül valo vádakkal 
bé vádalván . . . [Koronka MT ; Told. 22]. 

2 . ' ?' 1844: Csép Tamás . . . mindenféle szidal-
mokkal szidalmoZòtt' óként azt adván, hogy én 
gyümolcsit . . . el oroztam volna . . . , de ezen ve-
lem valo bánást gondolotlonságbol nem felejt-
hettem, és azzal boszultam meg, hogy egy Puskáját 
a Tomátztzábol el loptam [B ágyon TA; KLev.]. 

gondolatlanul meggondolatlanul; nechibzuit; 
unbedacht. 1684: Ha valamely mester ember az 
céh házánál kapná magát, az céhet ott hagy<ná> 
vagy csak gondolatlanul az cé<hnek> becstelensé-
gére korcsomára menne s o t t inn<ék az>tán el-
marad érette sz. dr. 99 [Dés; DFaz. 12]. 

gondolhat 1. elgondolhat/képzelhet; a-şi putea 
imagina; sich vorsteUen können. 1542: the k. 
koniergwnk, agyon thanussagoth, honnan varywk 
megh my az myenketh, merth soha nem gondol-
hathywk mint ilhessewnk el [Fog.; LevT I, 20]. 
1596: gondolhattia kegd, hogy az Erdeinek vgir.n 
propriuma volt mindenkor hògy affele hireket oly 
nagion es bizonnial hordoztanak, azért nem chiuda 
ha most is azt chielekezik [Törzs. — A fej. Keresz-
túry Kristófhoz]. 1711: Tavasz vetest né(m) ve-
tétthétém tőbet 31 kőből Zabnál, és edgy véka 
Árpánál, a zabot egy szémig parlagba Vettük, 
gondolhatya az^Ur eő kglme micsodás leszen ha az 
idő néki nem jár [Vacsárcsi Cs ; BCs]. 1767: Amint 
à circumstanciák muta t tyák gondolhatni hogy 
Orgazdákis Lennenek [Fintoág H ; Ks 79 X X X I X . 
1.]. 1795: ha tudtam volna, és gondolhattam volna, 
hogy illjen bizonytalanságba e j t tm magamat, 
öcsém Uramnak nem alkalmatlankattam volna 
azon pénznek fel vételivel [Szentbenedek SzD; 
Ks 34 Szásznyíres I. 8 gr Kornis Zsigmond kezé-
vel]. 1821: gondolhatod hogy ugyan folyt nállam, 
ä patikázás s' elis iszonyodtam volt ă sok orvosság-
tol [Kv; Pk 7]. 

2. vélhet; a putea crede ; íneinen können. 1667: 
negj esztendeje hogy ferje el ment hiret nem hal-
lotta sem levelet azolta nem vŏtte, meljbŏl ezt 
gondolhattjuk, hogj meg holt [SzJk 100]. 1718: 
én vagta(m) ki égy felől az haz cdalát, s azon men-
teim) be az hazb(a) s meg neszte(m) jol az kemen-
cze alat de én ne(m) latta(m) többet 3 vagy negy 
úçzőgőcskenel . . . nem gondolhatom hegy onnét 
gyúlt volna meg az haz [Branyicska H ; JHb] . 
1764: Mi vitte légyen Bátyáin Uramat Hát ár osz-
tásra, maga tudhatya leg jobban Bátyám Uram 
. . d e mint hogy régi mondás : Jo atyafi a Kas 
Buza, Senki nem gondolhatya ollyan nagy Gazda 
Uirol, hogy egy ilíyen atyafiáért . . . ne sajnál-
lat volna annyi költséget tétetni [Középlak K ; 
BfR]. 

Hp. 7784: gondolhattom [Mv; Told. 20]. 
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gondolható 1. elgondolható/képzelhető; de în-
chipuit; denkbar/vorstellbar. 1655: a svéczia* 
minden városit és királyszékit elfoglaláb, és ország-
szerte mit töltött el minden rendeken, de főkép-
pen a papi és szerzetesi renden, gondolható [ETA 
I, 160 NSz. — aA svéd. bLengyelországnak]. 1710: 
Horváth Gŏrgi Ur(am) is obligálá magát, hogi 
akár Császár, akar molduvai, akar Havasalföldi 
Vajdák főidin találtassék avagi másutt is akar hol 
az meg jrt kezesek Horváth Gyŏrgi Úrhoz felese-
gihez, és Gyermekihez is . . . hozzájuk szabadoson 
nyúlhassanak . . . sőt akar holott, akarmi féle 
országokon akarmi fele gondolhato utakot moda-
kot . . . hozzányulásáb(an) az pr(ae)jnszerált keze-
sek el követhessenek [Csíkszereda; Borb. I], 

2. feltehető/tételezhető; de presupus; annehm-
bar. 1668: Ha kik falubéliek s mások is a Maros 
mellett sóval akarnak kereskedni, s el akarják 
azon falukban sójokat rakni, tovább egy hétnél 
egy helyben ne tartsák, hanem vigye el a mely 
felé akarja vinni kereskedésre, mivel ebből gondol-
ható dolog, hogy hajóra akarja adni és iktatni 
[Beszt.; EOE XIV, 330 törv.szöv.]. 1718: Lát-
táké nagy tűzét az hazb(an) vagy lángot az kűrtö 
torkán honnan gondolhato volna belső tüztűl 
gyűlt(!) meg a ház ? [H ; JHb vk]. 

gondolkodás 1. gondolkodásmód; fel de a gîndi; 
Denkweise. 1840: oljan kevés kedvem vagyon 
mind ezekhez, Látván a fiaim gondolkodásokot 
is, hogy jo szivei mindent félben hagjok, bár min-
denemet által adhatnám nékik, . . . próbálják ők 
is a világát s csipje meg a Lug a nyakokat talán 
az edgyik veszt valamit az Indolentiájábol, s a 
másik is meg győződik benne, hogy a Czime (?) 
el nem tartya a világon [JHb Jósika János fele-
ségéhez Bécsből]. 

2. elmélkedés ; meditaţie, reflexie ; Betrachtung, 
Meditation. 1678— 1683: Egi kis rövid politia mel-
ljet nem magam elmem mutagatasara sem mas 
politicussabbak tanulasara, hanem Is(te)n az 
kiket az Kornis hazban megh maraszt, iovoltabol 
azoknak tanulsagara. nem artolmosnak itÜtem 
pennara venni, sok fele latogatasi kőzőt az felseges 
Is(ten)nek, buskodo gondolkodásún közben [Ks 
Kornis Gáspár kezével]. 1741: magam szerencsét-
len allopotaimatis alázatossággal Nagyságod elei-
ben terjeszteni kivánt Levelem által, melj talám 
Nagyságod Uri személye eleiben nem ment, vagy 
ha elmentis, elmés gondolkodási között könnyen 
feledékenységbe mehettem dolgaimmal édjben nagy-
ságod előtt [EMLt L. Ónadi B József alumnus 
gr. Teleki Ádámhoz Francofurti ad Oderam-ból]. 

3. gondolat; gînd, idee; Gedanke. 1607: 
keszen legyen eő keg(ye)lmek egez országul es 
Jelen az testnek* fogadasara [Törzs. Cédula-
melléklet Petrus P. Alvinczi, Paulus Eórwindj 
és Simon Pecliynek a szilágysági Lompértról 
1607. febr. 12 éu az erdélyi rendekhez írt levelé-
ből. — *Ti. Bocskay István Gyf-ra viendő holt-
testének]. 7663:a nem félek, hogy azon büntetés-
ben essem, nem lévén sem akaratom, sem gondol-
kodásom arra, hogy török urammal czimborálód-

jam [Kővár; TML II, 556 Teleki Mihály Kászoni 
Mártonhoz. — *A citnbordlódik al. sajtóhibás év-
számmal !]. 

4. töprengés; frămîntare; Grübelei. 1632: Sok 
gondolkodásom utannis elegseges valasz tetelem 
lehetne az kd leuelere cliiak amaz reglii mondás: 
uert uiszen ueretlent [Kv; EMLt]. 7653: Onnat 
Báthori Sigmond el szakadván*, a kikkel lehete 
haza jöve, de számtalan lövő-szerszám oda marada 
az ellenségnek. Azon télen nyugovék, de elég szo-
morúsággal és gondolkodással [ETA If 50 NSz. 
— *1596-ban]. 1764: Sok gondolkodassom es puha-
tolod a.ss om Utan recomendáltanak egy bironak 
való Embert [Esztény SzD; Told. 29]. 

5. megfontolás; chibzuire; Überlegung. 1653: 
Ti mindnyájan árulók vagytok l és előttetek halá-
lotok, látjátok l De im, hagyok gondolkodásra há-
rom órát, mind nektek s mind magamnak* [ETA I, 
85 NSz. - *Básta 1603-ban Erdély rendeihez]. 
1776: Mikor . . . Mlgs Praepost Ur azon Re versa-
list az Exponens Úrfi ŏ Ngãval subscribáltatni 
kivánta. subscribáltaé akkor, vagy gondolkodásra 
való haladékot kért magának? [Nsz; GyL liiv.]. 

Szk: ~ra vesz fontolóra vesz. 1586: Baniay 
Ianos hwty Vtan vallasat Irwa Aggia be. Marton 
deakis gondolkodásra veotte . . . Pazman Palis 
gondolkodásra veotthe [Kv; T J k IV/1. 584] * 

veszi a dolgot fontolóra veszi a dolgot. 1621: Én 
ezt hallván, gondolkodásra vőm a dolgot [ETA I, 
128 NSz]. 

6. gondoskodás : grijă; Sorge. 1585: meg tekent-
wen Az Reghy Attiainknak faradasat es gondolko-
dását az Juhoknak ky rekesztese feleól . . . f Azon 
Wegezes Maraggyonn megh illien bewntetes Alat, 
hogy elseobe megh kialthassa Biro vram hogy har-
mad ezten Napigh ez Waros hatarabol mindé (ti) 
ember Akynek Iuha vagyon A hatarbol, ky wigye 
vagy el Aggyá [Kv; TanJk 1/1. 12]. 

gondolkodású. Csak jelzős szk-ban; numai in 
construcţii atributive; nur in attributiver Wort-
konstruktion: vmilyen gondolkodású; de o men-
talitate oarecare; von irgendeiner Denkart. 1826: 
Midőn Czéh gyűlése hirdettetik, már előre a borbeli 
provisio meg tétetvén, a magokat elö adandó dolgok 
eligazítása nem mindenkor az igasság és Artikulu-
sok szerént határoztatik el, hanem részre hajlás 
szerént, számba se vétetvén az öregebb és jobb 
gondolkodású Tagoknak velekedések [Dés; DLt 
581]. 1833 k.: A Közönségnek jobb jobb gondolko-
dása tagjait bizonságul hivni merészlem [Usz; 
Borb. II]. 

gondolkodhatik gondolkozhatik; a se putea 
gîndi/reflecta; denken können. 1586: Ezen Kara-
chon eleot Való harmad Napon. • . Azvy zaz embe-
rekis fel gywlienek es Akor eskeggyenek, Az Vniot-
is* Akor el oiwassak Es az Reghy Attiainktol 
rendeltetet 37 Articulustisb hogy Az vy zaz em-
berekis ozta(n) Zent Istua(n) Napiaigh0 gondolkod-
hassanak. hogy Io itiletbeol valazthassanak byrot 
es polgarokat [Kv; TanJk 1/1. 38. — *- b A ma-
gyar és a szász náció egyenlőségéről szóló egyezség-
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ţevelet és artikulusokat. cKv-t a bíró-, királybíró-
és hites polgár-választást hagyományosan mindig 
István mártír napján, azaz karácsony másodnap-
ján (dec. 26) tar tot ták]. 

gondolkodik 1. gondolkozik; a se gîndi; den-
ken. 1573: Matthe kowach Azt vallia hogy eo haza 
eleot wlt volt leli feiet leh haytwan gondolkodyk 
volt [Kv; T J k III /3 . 209]. 1598: kerde(m) menyt 
kyldett s mo(n)da hogy tizen hat tallerth, s esmet 
egy keuesse (?) gondolkodek, s mo(n)da hogy, no 
tezen tizen niolch tallerth [UszT 13/81]. 1653: ŏ 
kegyelmenek meg mond, mind az ketten öreg em-
berek vagyunk, gondolkodgyek, tegye le az oknel 
kűl való haragot [Sófva B N ; Ks 41. E. 31]. 1654: 
Gierŏfi Ianosne azoniom . . . gondolkodnék mas 
kepen mert immár Gŏrŏfi Giorgi az Giermeksegh-
ból ki költ Sui juris iozagh nelkűl ne(m) elhet 
[Szamosfva K ; Ks 90]. 1679: gondolkogyek ke-
metek [Dés; Jk] . 7692; Kglmed edes Sogór Ura(m) 
ne gondolkodgyek semitis, hane(m) tsak eliez tar t -
sa magat [SLt AU. 54 Pókai Sárasi Zsigmond 
kezével]. 1752: gondolkodám, hogy utána Lővők, 
hogy inkább meg-edgyen (!), aminthogy Lővék is 
[Abosfva K K ; Ks 8. X X I X . 29]. 

Szk: ~ magában. 1577: Eleozeor magokba iol 
gondolkodwan, senky ketelensegebeol zabad aka-
rattiok zerint Illyen wallast teonek [KvAKt Mss 
343]. 7606; Jsmet gondolkodnak magokban [UszT 
20/227]. 1620/1754: azon villogo ha tár t meg jár-
ván szorgalmatoson meg nézegetők . . . Végtére 
Jakab Deák Uram magában gondolkodván azon 
peres hellynek színén monda* [Ompoica és Metesd 
A F ; Told. 22 fejérvári káptalanok nyil. — *Köv. 
az idézet]. 1653: Báthori Sigmond . . . arról kezde 
magában gondolkodni*, hogy esmét német csá-
szárhoz adja magát [ETA I, 68 NSz. — *1602-ben] 
Xr ~ vki/vmi felől. 1575.ŝ Eo K. varosswl Int ik 
es keryk eo K. byro vram es Az Tanacsot hogi eo 
K. vgi gondolkodiek es chelekediek az eo keoztek 
való egienessegnek meg tar tasa feleol hogi Ez fele 
dolog . . . az keoszéggen az Eorzisben, Mostan 
penig az zokadalom Idein valamy kapdosas teol-
lek neh legien [Kv; T a n J k V/3. 415b]. 1581: bo-
dogh az varas a ky az bekessegnek Ideye(n) gondol-
kodyk Az hadakozas felöl [Kv ; i.h. 241b]. 1594: 
Chizar Jacab vallia . . . I m gondolkodom feleolle 
[Kv; T J k V/ l . 471], 1607: kglteket zeretettel 
keriwk mw feleőllűnk minden wdeöben wgy gon-
dolkoggiek, mint igaz haza Fiay kgmetek zolgai 
barati és Attiaíiai feleől [Törzs. Petrus P. Alvinczi 
és társai az erdélyi rendekhez]. 1617: Barcza Ger-
gelne . . . mondotta az vranak . . . vgy gondolkod-
gial feleolle, hogy az mi ennekem vagio(n) ne(m) 
tollio(m) az orrodra hanem En Gyeorgyteol* soha 
el nem szakadok te ereted [Mv; MvLt 290. 28a. 
— *A szeretőjétől] ~ vmi iránt. 1781: Kádár-
né Aszszony akár min t gondalkodgyék az Atya-
fiság iránt Nem kőzeleb való Atyafiak Gyermekeink 
Negyed Íznél [Kövesd M T ; K p I I I . 206 Újfalvi 
János lev.] ~ vmiről. 1570: Zabo gĕrgne . . . 
azt Mongia hogy gondolkodyk rola, mert zamvetese 
vagion vele [Kv; T J k I I I /2 . 4]. 1593: Minden eo 

kgmek keozzwl erreol iol gondolkoggiek [Kv; 
TanJk 1/1. 213]. 1653: Eltelvén valami nagy sok 
veszedelmes állapottal az az esztendő* a kastély-
ban11 lakánk, sugorgánk, annak az ő építéséről 
gondolkodánk [ETA I, 78 NSz. - *Ti. az 1602. 
év. bA mv-i várban]. 7679: Fizetesem remediumá-
ról gondolkodgyek klmetek* [Dés; J k 39b. — 
*„Joh. Soti pastor eccl." panasza]. 1717: némely 
joszágok(na)k mi voltarol szűksegh lett volna 
kűlemben gondolkadni, és egy más kőzőtt inkáb 
Conferalni [Nagyrápolt H ; J H b XLVII/18]. 1831: 
Balagné . . . a’ bu mellet a ' férjhez menetelről 
gondolkadik [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
- L. még MetTr 4 1 7 - 8 . 

2. úgy gondolkodjál úgy gondold/tudd meg, vedd 
tudomásul; aşa să ştii, aşa să iei la cunoştinţă; 
du sollst es wissen. 7636: ugy gondolkodjál te 
Zabo János, hogy az folyato ebnel fertelmesebb 
vagy [Mv; MvLt 291. 67a]. 1777: Vévén ezen leve-
lemet : ugy gondolkodgyék, hogy most vagyon e' 
világi első es utolsó órája, . . . a’ közelebb jővő 
héten szerdán, vagy inkább kedden virradatkor 
tűstént Szt Ivánba* nálam legyen [BLev. — *Sep-
sisztiván Hsz]. 

3. vélekedik; a f i de pärere ; meinen. 1732: látám 
is az magam levele légyen, és fel szakasztatlan is vot, 
így gondolkodtam, hogy sok alkalmatlan leveleim 
már velem edgyüt tudam is unalmas az M : G. 
Vr előtt [Kóród K K ; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. 
1784: már ki ki ugy gondolkodatt hogy ki takarad-
tak Városunkbol* [Torockó; TLev. 4/12. 2b. -
•A felkelők]. 1797: aki közönséges bort akar innya 
o t t van az 10 soros ez mint hogy az kŏzŏnsegesnel 
elébb való apranként tálán inkább meg iszák most 
mint máskor ugy gondolkodtam [Banyica K ; 
IB. Gombos István lev.]. 

4* gondoskodik; a se îngri j i ; sorgen. 1635: 
mikor Molnár Jmrehne igen nehez beteghsegben 
uálá, . . . monda(m) Azzonyo(m) mjér t ne (in) gon-
dolkodol az Leanyodrol [Mv; MvLt 291. 54b]. 
1765: meg parancsolta eö kegyelme néki, hogy 
midőn vagy maga eö kegyelme, vagy pedig az 
vármegye Lovas Legénnyei valahonnan meg ér-
keznek arra vigyázzon, és Fûröl previè gondolkod-
gyék [Borbánd A F ; Eszt-Mk Vall. 330]. 

5. ~ vmivel vmin töri a f e j é t ; a-şi bate capul 
cu ceva; über etw. den Kopf zerbrechen. 1763: Meg-
tudja , miképen szomszéd Falujában Bosban* a’ 
Bodoni János Sessioihoz Désen laknának némely 
Praetendens Atyafiak, 's nyomban Contractussal 
gondolkodik s szerentséjét v i t a t j a [Mv; Told. 
33/26. - ^Valószínűleg Székelybós (MT) és nem 
Kolozsbós]. 

Ha. 1586: gondolkodnám [Kv ; T J k IV/1. 587]. 
1591: gondolkoggiam [Gyf; Bál. 93]. 1602: gon-
dolkodgyek [Kv; i.h. 606]. 1616: gondolkottanak 
volna [Kv; RDL I . 101 And. Junck kezével]. 
1653: gondolkodtanák [ETA I , 138 NSz]. 

gondolkodó gondolkozó; gîndi to r ; denkend. 
1791: Groff Gyulai Josefné Báró Jósika Maria 
Aszszony . . . álmélkodással hallot ta az Exponens 
Ur 6 Nga mínémű admonitiot té te te t t Ngd ő Nga 
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ellen . . . , mellyet lia egy jol gondolkodo elme az 
igazságnak serpenyőjében meg fontol, egy szot 
SÍ n talál ollyat melly, az igazsággal ne ellenkezék 
[Kv; JHo XLIV/4]. 7854: Születésem évétől 
. . . 1792 . . . nagy idők, fontos események vonul 
tak el a ' vüágban s abban Erdély felett! melyek-
nek ha nem ;s tényezője, de gondolkodó tanuja 
valék [ŰjfE 3]. 

gondolkozás 1. gondolkodásmód; fel de a gîndi; 
Denkweise. 7804: a' Méltoságos ur hibás gondolko-
zásának, és igen léhás okokra épitett tselekedetei-
ncîk gyökeres, és nyilvános fel- fedezése [Berz. 21]. 

2. gondolás; gîndire; Denken. 1723: en ugy 
vigyok, kivált azon tőrvenyre valo gondolkozás 
miatt, hogy én meg mostis se nem ehetem, sem nem 
aliiatom, rettenetes fő szédülés vagyon rajtam 
[Ap. 1 Apor Péter feleségéhez]. 

3. rágondolás; gîndire la cineva/ceva; Denken 
üti jn/etw. 1778: öcsém Uramis Írhatna . . . kivált-
képpen a Nagy Aszszony ŏ Nganak, a kiis vaj ki 
nagy szűnteleni gondolkozásokkal, emíegetesek-
kel, s Istenhez valo fohászkodásokkal, van öcsém 
Uram iránt [Kv; Ks 96 Gyulai Ferenc lev.}. 

goudolkozliatik gondolkodhatik; a se putea 
gîndi; denken können. 7784: ugy gondolkozhattam, 
hogy ha meg-juhászik másképpen beszéli min-
denekről [Mv; Told. 20]. 

gondolkozik 1* gondolkodik ; a se gîndi; denken. 
1590: Gondolkozuán el telúen Eo gondola (!) hogy 
kenés Az fyzetes el zeokek onnag [Kv; Szám. 
4/XVII. 9. - A fog. ilyen zavaros!]. 1657: Ke-
gyelmed ne gondolkozzék, mert bizony nem adom 
az édes néném asszonynak az Kegyelmed kis Bori-
czáját [Ebesfva; TML I, 75 Bornemisza Kata Te-
leki Mihályhoz]. 1747: a' mely gyermek lovat lát-
tám az Inai s hatarban . . . gondolkosztam hogy 
meg vegyem [Szilágycseh; Ks 27/XVII. — aInó 
(Sz)J. 1805: hallok valami keserves füttyöt, mikor 
gondolkoznám ki fütyöl hat azomba hozzánk ér-
kezik a fütyölő Gyurka Istók [Szárazajta Hsz; 
HSzjP]. 1841: abból esett az hiba hogy . . . ugy 
gondolkoztam hogy meg nyertem Engedelmit 
[Tordátfva U; Pf Márton Ferentz íev.]. 

Szk: ~ vki I vmi felől. 1642: gondolkozván azért 
. . . Trauzner Kata, azoknak az el zalogositot Job-
bagyoknak ki valtasa vagy Redimalasok felö<l> 
miud peniglen hasznosabb szolgalattyak felöl, az 
Ura hazahoz kőzőlyeb leven lakasok inditatek ez 
okokra nezve az megh nevezet Trauzner Kata, az 
őrő^bik Battyahoz Confugialni [Hadrév TA; 
DobLev. II . 12]. 1758: Bátorságomat nem volt hol 
exponálhassam, mindazonáltal úgy gondolkozom 
magam felől, hogy magam szelétől nem ijednék 
meg most is [RettE 79] ~ vki iránt. 1758: 
Minthogy szépecske volt, kapott a szem rajta, 
különben is ; formosae famosae. De mindazokat 
posthabeálván gondolkozni kezdék iránta, mert 
személyét, termetét, magaviselését igen szerettem 
[i.h. 75—6] X ~ vmin. 1758: Most nem régiben 
szintén úgy jártam vele, midőn Simon Jánostól 

egy Ébeiii-liázlielyet ki akartam volna váltani. 
Megtudván, alattomban azt írta neki, hogy kl ne 
bocsássa nékem etc. Másképpen gondolkozván 
azért azon, feladtam [i.h. 69]. 

2. gondol vkire/vmire ; a se gîndi la cineva/ceva; 
an jn/etw. denken. Szk: ~ vmire nézve. 1863: 
nép oskoláink hanyatlásának főbb oka az, hogy 
oskola tanítóink kellőleg nintsenek dijjazva . . . 
Tanátskozni, és gondolkozni kell a visitatioig az 
oskola tanitok dijjazására nézve [Gyalu K ; RAk 
83] Xr ~ vmiről. 1733: Már az űdő hideg, házban valo 
lakásról kell gondolkozni es nem sátor(r)ol [Nsz; 
Ap. 4 Gavr. Bálintit Apor Péterhez]. 1758: Fe-
lette megunván azért az ilyenekre s egyéb alkalmat-
lanságra nézve az özvegyi életet, házasságról kelle 
gondolkoznom [RettE 7 2 - 3 ] . 1805: Nagyságod 
semmi superadditiòröl se transactiorol ne gondol-
kozzék [Mv; Ks 92]. 

3. azon gondolkozik/töri a fe jé t ; se gîndeşte la 
. . . , îşi frămîntă capúl; sich über etwas den Kopf 
zerbrechen. 1787: A Torotzkai Verŏs Kovatsi 
Communitas . . . gondolkozott mind maga, mind 
a több Contribuensek fel segettesekre egy közön-
séges Vas valto házat fel allitani [Torockó; TLev. 
9/25]. 

4. ts meggondol/tekintetbe vesz vmit ; a se 
gîndi la ceva, a lua in consl'deraţie ceva; bedenken, 
in Betracht ziehen/nehtnen. 1642: Gondolkozván 
azért . . . Trauzner Janos is az Huganak . . . Trauz-
ner Katanak Jò dologban valo igyekezetet, Attya 
Fiúi szeretettől viseltetven hozzaja, megh ada mi 
előttünk az Jobbagyoknak Summajokat az Za-
logh szerent [Hadrév TA; DobLev. I. 12]. 

5. ~ vmiről vélekedik vmiről; a avea o părere 
despre ceva; meinén über etw. 1770: azon kis hely-
lyettskén . . . egy Kurucz Tivodor nevezetű szabad 
ember epített leg elébb házat, ugy gondolkozván 
rolla. ho^y falu közönséges főigye volna [Burjános-
óbuda K ; JHbK LVI]. 1857: a Láposra öszve se-
reglett . . . K. K. Tisztek kőzzűl égy sints vadász 
ember, s töbnyire ugy gondolkoznak a vadászatról, 
mint a beszterczei szilva le rázásáról [Kisdebrecen 
SzD; Újf. 2 Técsy Sámuel lev.]. 

gondoló 1. vmi vei törődő; a-i păsa de ceva; 
siçli um etw. kümtnerrid. 1728: Az militaris Tisztek 
ugj mint Colonellus ur(ain) és az stabalis Tisztek 
szállásain kivantáto Eszközök Csinaltatások sok 
expensusáib(an) lévén az Nemes Város(na)k, kiket 
Valamelly Tőrvennyël nem gondolo Emberek nap-
pal és étczakanak idejen kit lopva, kit erőszakoson 
el rontotta(na)k hordotta(na)k erre nézve imponal-
tatik Hadnagy Atyánkfiának eö kgl(ne)k hogj . . . 
azokat az Embereket in j us adrahálván prosequál-
lya [Dés; Jk 379b-80a] . 1821: A 'köz haszonnal es 
az adózó köznép javával keveset gondolo előre nem 
látó Főldős Urnák lehet azt tartani, a' ki a maga 
Embereit, a ' kí (I) után ő is él 's a’ kiknek romlásá-
val az Eő Felsege aeráriuma szenved gengiteni, és 
nem erós<it>eni kivánnya [M.zsombor K ; Somb. 
I I Sombori Farkas kezével]. 

2. ~ra vétetődik vmi fontolóra vétetik vmi; a fi 
cîntärit/cuoipănit; erwgen werden. 1787: ezeken 
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kívül némely temonda liirekj-ől is inquiraltattak az 
Inctusok , az Actorok ellen . . . ha jozonon gondo-
lora vétetődik a Fatenseknek Fassiojok . . . tsupán 
tsak temondán fundá l t a t ik^ [Martonfva Hsz ; 
HSzjP]. 

<0> Szk: vki vminek még ~ja sem volt vki még 
gondolni sem gondolt vmire; cuiva nu i-a trecut 
ceva nici prin minte, nici prin gînd; etw. kam 
einem nicht einmal in Gedanken vor. 1770: Keczeli 
Sándor átkozódással meńté magát, hogy még 
gondoloja sem vol t a [Ret tE 242 - a A Rettegi 
elleni áskálódásnak]. 

flondolomra hiszemre, ta lá lomra; la nimeţeală; 
aufs Geraterwohl. 1785; a minţ szokták mondani 
Gondolonua muta tnak egy méţáţ [BfN Szilágy-
somlyói csomó]. 

gondolt vél t ; presupus; genjeint. 7842; Keres-
kedő Amberboj Josefné Alexander Mária . . . szol-
gálóját . . . egy a’ kemenczébe Hagyott sűletlenűl 
maradt kenyérnek e? lopni akarását gondolt gyanú-
jából fel indulván, meg ragadta, hajánál fogva az 
Udvarra ki hurtzolta [Dés; DLt 1452]. 

gondoltában. E szk-ban; ín àceastă construc-
ţ i e ; in dieser Wortkonstrukt ion: vmire való ~ 
(tesz vmit) valamüyen gondolattal (cselekszik vmit) ; 
(a face ceva) cu un gînd/cu o intenţie oarecare; mit 
irgendeinem Gedanken (etwas tun/handeln). 7590; 
Ezerth hi t tam teòrue(n)hez ez J . . . . S. Jakab 
taúat , valamire való gondoltaban, Jeó t t hazamra 
eynek czendessegeben, hazamnak talpa alliath 
megh asta, onna(n) zalonnamoth egyéb marhamatis 
. . . el vitte [UszT]. 1593: ez Alperesek cheleket-
tek ezt valamyre való gondol tokba (n) zant zan-
dekkal, egy Jobbagio(m)nak . . . egy eòkret le 
vertek taglóttak vgy Ánnira hogy touab ne(m) 
mehetett [i.h.]. 1604: Zent Jakab tayat valamire 
való gondoltaban Jeot ez Alperes hazamra . . . , az 
meg newezet hazamtol chyreombęol vitte el byzo-
nyos ruhazatimoth [i.h. 18/15]. 7625; nekúnk erdeo 
paztorunk uolt, megh ha t tuk annak hogj az A em-
berei ne banczia, de az valamire ualo gondoltaba' 
megh szaloglotta [i.h. 83]. • 

gondoltatik kb. é r te tődik ; a se înţelege; ver-
standen werden. 7757; A Tsűr helly nevezetű gödrös 
helly mind két felől mellette lévő erdős két óldalots-
kákkal együtt, azon ké t életskéknek közepéig 
hoszszára gondoltatván [Koronka MT; EHA]. 
1759: adta(na)k vólt . . . az Dési határbann, a 
Nagy Rétenn Szent Benedek Faln ellenébenn egj 
darab Rétet (:Désről gondoltatván:) [Dés; Ks 
28. V]. 

gondos 1. gonddal j á r ó ; cu bătaie de cap; sor-
genvoll, sorgsam/făltig. 1663: Azomban az en dol-
gomrulis tőb gondos dolgaj közŏt ne feletkezzek 
el seot azonrul tudositanys méltóztassék ſ K J ] . 
1701: eŏ kglmek(ne)k min t Condivisionaliş Attia-
fiak(na)k kevés joszágok imit t amott lévén majd 

semmi hasznát sem véheti*, csak az sok után na 
való haszontalan jártatasok s költések vagyon, 
ebben az gondos portiozásbannis [Cege Szí) ; 
WassLt]. 

2. sok gondot okozó; care produce grij i ; Sorge 
verursachend/machend. 1585: Herczegh Caspar 
vram feŏ Biro lewen Jgenbeól* vgmint Negy vedres 
Altalagban zan zandekal Felekre hozta, ky korcho-
marlasnak okaert az idegen bort, holot . . . senki-
nek nem volt Zabad, az Idegen bort se az Warosban 
se penig hatariba be hozni . . . Egienleo voxal 
tablara Iarwan zoltanak ezenkeppen ezen gondos 
es nehéz dolog feleol, hogy Caspar vramath semmi-
kepperi a’- eo tudatlansaga meg nem mentliety 
[Kv; T a n J k 1/1. 7. - aM.igenből (AF)]. 

3. gondoskodó; care poartă grijă/se îngrijeşte ; 
fürsorglich, besorgt. 1795: Meg uj i t tat ik . . . a ' 
Sárdi Gen. Sz. Synodus(na)k . . . Határozása mellv 
minthogy nem regibe is Circulaltatott, köteleztet-
nek a T. Esperestek meg tar tasokra (!) is olly gon-
dos vigyazasra, hogy a Papok illyen ületlen magok 
viselesekkel* a Clerusnak meg vettetest ne szerez-
zenek [M.bikal K ; RAk 18 püsp-i rend.kiv. — 
•Ti. paphoz nem illő öltözködéssel]. 

Szn. 1630: Gondos Márton [ K v ; Szám. 18b/IV. 
66]. 1681: Gondos György [HSzj faragó-ember 
al.]. 1743: Gondos István [Vajdasztiván MT; 
Bál. 86]. 

Szks vmire ~ lesz vmire lesz gondja. 1842: 
Anyámnak más patşent üy hirtelen nem kaphat-
t a m az enyimet küldőm adigis de másra is gondos 
leszek [Kv; Pk Pákei Krisztina lev.]. 
. . ' 0 Hn. 1655/1757: in promontorio Gondos (szö) 
[M.igen A F ; EHA]. 1745: a Gondos hegy [Boros-
krákkó A F ; EHA]. 1801: a Kis Gondos kezdetén 
(szö) [M.igen; EHA]. 

gondosan cu gr i jă ; sorgf ältig. 1833: mindezek 
a ' Matriculàba gondoson fel jegyeztessenek [Vaja 
MT; HbEk]. 

gondoskodás gondviselés; g r i j ă ; Sorge, Für-
sorge. 1834: a Czéh sem fogja meg vonni aránta 
való gondoskodását [Kv; ACLev. HatProt . 3]. 
1862: E n Tamás Anna — fér jem Boér Károlynak, 
velem szemben te t t gondoskodását lelkemre véve, 
. . . én is éppen azon szerű végrendeletet teszek vele 
szembe, mint a minőt ő . . . velem szembe t e t t 
[Kv ; Végi.]. 

gondoskodik 1. gondot visel; a avea grijă de 
. . . ; für jn/etw. sorgen. 1807: esedezem méltóztas-
sék a’ Felséges Királyi F ô Kormanyozo Tanáts 
atyaiképpen gondoskodni, hogy . . . az ínséggel 
küszködni ne kénteîeníttesstink [Ks 73.55 gr. 
Kornis Gáspár kezével]. 

Szks ~ vki körül. 1820: a’ Báró Ur . . . Sok-
szor ebéd felett béhozattatván*, nem tsak gondos-
kodott körŭlette, sŏ t száma nélkül mondot ta ; bár 
az Isten 10 vagy 15 Esztendeig éltetne, hogy nevel-
hetnem ezen Kedves Fia tskámot kedvem szerént 
[Várfva T A ; J H b 48 Biro igmond (49) hütes 
assz. vall. — *Ti. a cšecsemS i f á t ] * ~ vkiről/-
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imiről. 1819: a ' Decán . . . az halattas Házoknál 
idején jelenjék még, o t t amik Szükségesek azokrol 
gondoskodjék . . . , és mindenképpen arra töreked-
jék, hogy mindenek Szép rendel, és hellyesen foly-
lyanak [Kv; MészCLev.] * ~ vmivel. 1673: Az 
Szőlő őrőksegeknek dolga felöl . . . lön az osztozo 
felek kőzött egy kis controversia akarvan az idei 
termését el venni mindenik Szőlőnek közönséges-
sen az két reszesz (I), az harmados penigh contral-
van, mint hogy 5 faradot t es üljen erőtlenségébenn-
is ô gondoskodott volna eddegh velle [Kv; RDL 
I. 154]. 

2. intézkedik; a lua măsuri; verfügen, anordnen. 
7807: azokat*, kik el mulat ják kötelességeket jól 
vinni, ebbeli hivatalyokból vessék ki, és más alkal-
matosnak helyében töstént való iktatásáról gon-
doskodgyanak [ K v ; TL t Közig. ir. 1045 nyomt. 
gub. körrend. 6668. — *Ti. nótáriusokat]. 1825: 
minthogy . . . keskeny Piatzunk, az Városunkban 
Országos Vásárokra jőni szokott Vásárosok(na)k 
ülendő bé-fogadására tsak nem elégtelen, — 
gondoskodott városunk az a ràn t is — az egyéb-
aránt nem szélesedett Piatzunk miként azokat 
magába bé-foglalhassa [Torda; :TLev. Közig. ir. 
252]. 7831: A Házam, mint régi Epŭ le t rosz lévén, 
. . . erre nézve instálom, egy u j Ház fel építése 

iránt, gondaskadni, mert az szinte lakhatatlan. 
[O.kocsárd K K ; Pf Duka Szimion lev.]. 

3. ~vmi iránt gondolkozik vmiről; a se gîndi 
la ceva; über etw. denken. 1798: hogy i t t ezen 
hellyen a Doduj Háza után valo . . . rész meddig 
terjed s hol határozodik, minthogy az iránt soha 
se gondoskadtam meg nevezni vagy ki mutatni 
éppen nem tudom [Nagykristolc SzD; J H b Bor-
nemisza Anna Mária lev.]. 

Ha. 1797: gondoskadni [Kv; DLt]. 1830: gondos-
kodat [Kv; Pk 6]. 7837; gondoskadjék [K; KLev.]. 
1846: Gondoskadván [Nyárádmogyorós MT; MvR-
Lt]. 1865: gondoskodjék [Kv; Végr. 4]. 

gondoskodó gondviselő; care se îngrijeşte de 
ceva; Sorge tragend. 1610: A quartáról gondoskodó 
uram fizetésébe . . . rendeltenek (így l) . . . az ta-
nács gabonának az quartajat , azonképpen az penna 
mustnak is qua r t a j a t [Kv; TanJk II/1. 86]. 

gondolkodtat intézkedtet ; a dispune să se ia 
măsuri; verfügen/anordnen lassen. 1824: a ' Fel-
sőbb rendelések szerént különös Ispotály iránt 
gondoskodtasson [Dés; DLt 1003]. 

gondosàátj. Csak hr-os alakban; nuinai în con-
strucţii adverbiale; nur mit Adverbialsuffix: 
~gal gonddal, gondosan; cu gr i jă ; mit Sorgfalt, 
sorgfältig. 1749: Minthogj penig . . . midőn sok 
p(rae)vie tŏ t t intésekreis magok házát ne(in) cor-
rigaltak, és nagjob gondossággal a ' meg esett rom-
lást az Ik p(rae)ventalni nem igyekeztek, annyit 
tészen mintha szántszándékkal támasztották volna 
a’ tűzet [Torda; T J k T III/265]. 1862: leányaim 
. . . engem . . . mostani agg, és beteges koromban 

jo leányokhoz illő gondossággal ápolnak, dajkál-
nak [K>: Végr.]. 
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gondoz gondját viseli vminek; a avea grijă de 
ceva; für etw. Sorge tragen. 1856: (Az) igért bé-
rér t nevezett Duma Vaszilia pakulár tartozik . . . 
hogy a keze alá adott juh nyá j t jol őrzi, gondozza 
[Torockó; Bosla]. 1873: (A haszonbérlő) inkább 
gondozza a magáét mint a mást [Szombatfva F ; 
Pf]. 

A címszóbcli igei származék újabb keletkezésére 1. NyÚSz; 
a TĘSz szerint először 1847-ben fordul eló Jósika Miklósnál. 
Talán Erdélyből s feltehetőleg éppen Jósika útján terjedhetett el. 

gondviselés I . gondoskodás; grijă, îngrijire ; Sor-
ge, Fürsorge. 1567: mywel hogy Engemethys Nez 
valamy Rezebol wramek u than az wram Jozagara 
valo gondwyseles k : Egy neha(n) zowal akarok 
az dologrol írnia [Gőrgény MT; BesztLt 10 Joh. 
Baranj provisor Ar(cis) georgi(n) Gr. Timar beszt-i 
bíróhoz]. 1575: Meg tekintven eo K. varosswl az 
Mostany zwkseget vegeztek azt, hogi az Tyzedek-
beol keszitessek Az varosnak oltalmara zaz gialog 
De Io gondwiselessel [ K v ; T a n J k V/3. 123a]. 
1591 k.: Az postasag dolga miat el Nyomorottak 
az zegensig miwel hogy Nem fizethetnek nekik eo 
Naga* Rendellne kegyelmes go(n)dwiselise altal 
oly segitsiget hogy lehetnenek elegek az tereh visi-
lísre [Dés; p L t 233. — »A fej.]. 1600: lat t iuk 
kegmeteknek sok gongyait, reánk walo sok gond-
wiselesith [UszT 15/252]. 1623: az recuperatussok 
. . . méltókká tegiek magokot ez mostanj eo Fel-

ségé kegielmessegere, es arra az szabados allapottra 
melyben mostan vyolagh allottanak az my 
Keg(y)e(l)mes vrunk eo Felsege gonduisselesse 
uta(n) [Csíkszereda; Törzs. — Célzás a besztercei 
orsa^ággyŰlésnek a székelység szabadsága ügyében 
hozott végzésére (vő. B O E VIII , 106)]. 1656/ 
XVIII. sz. eleje: a ' Széplaki Ecclésiára valo gond-
viselésemből látván a ' Párochiális házatt , illetlen 
és a’ Sz : Egj háztol távol való hellyen lenni . . .» 
ugjan a ' sz : Egj házhoz közel való hellyen adtam 
más házat t érette . . . őrök Prédikátorság u tán 
járó háznak [Szépiák Sz ; SzVJk 200]. 1719: hogy 
ezen nagy húzásnak, vonásnak a m. gubernium 
eleit vegye és az eddig valónak is refusioj árúi atyai 
gondviselése szerént prospicialjon instálunk aláza-
tosan [Cssz; SzO VII, 263]. — L. még Báthory-
ErdLev. 151. 

Szk: ~ alá vesz. 1706: (A harangoztató mesteri 
tisztre) választott . . . Nagyfalvi János Atyánkfia 
u jabb Instructioval, mely szerint mind a ' Sütő 
Házakat jobb gondviselés alá venni, mind penig 
a Harangozástol való pénzt . . . maga tartozik per-
cipiálni [Kv ; SRE 97] Xr ~(e) lesz vkire/vmire. 
1653: Bizonyos dolog azért, hogy ha lágyan visel-
tük volna magunkat és kemény gondviselés nem 
let t volna reánk tehát el nem kerülhettük volna 
soha, hogy lábbal nem vontanak volna ki onnat 
[ETA I, 77 NSz]. 1679: Scholara is nagyubb 
gondviseles legyen [Dés; J k 39b]. 1789: Azon 
Malomra ha jo gondviselés l e t t volna, és előre valo 
vigyázás, az ár viz annak Gá t tyá t el nem szaggatta 
volna [Abosfva K K ; GyL. Gligor Vaszüy (50) 
col. vall.] * lesz vmi felől. 1584: Ez ide ala 
megh irt ümitatlorol wgy teczet ew kgmeknek hogy 
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mikor Isten draga es zewk ydeot bocliiit reánk 
chiak ackor obserualtassek, ha penigh Isten olchio-
sagot adand ackor ew kewleomb gondwiselesek 
tractusok lezen feleolle [Kv; PolgK 13] * 
lesz vmihez. 1603: kérik eo keget mint tizteletes 
vrunkat Birankat hogy az Teliére való zéna takar-
tatashoz legyen zorgalmatos gondviselésé [Kv; 
TanJk 1/1. 459] * ~ sel forgódik. 1589fXVU. sz. 
eleje: Minden Mester oly gonduiselessel, uigiázás-
sal forgodgiek az eő megh szegŏdeot miue keor-
niwl, hogy az Gazdaknak ualamikeppen kárt ne 
hozzanak [Kv; KőmCArt. 18] Xr ~ sel lesz jván 
vki mellett. 155511560: kerem Mykola Ferenczet 
az En Jámbor wyr szerint walo Attyamfyatis 
hog' . . . legien mynden' Otalommaly es gond vise-
lessely, az eo k. szegen Apró Arwaymmal e g y e t e k -
be (így!) [Zsuk (melyik?) K ; SLt A. 33]. 1585: 
Mikor Adiudicatawal feleltete Mihal deák az palf-
falwj teteon az Kechetiek ellen, azkor az lofeiek is 
minden keolchegekkel ghondwiselesekkel Mihal 
deák mellett woltak [Firtos várai ja U ; UszT]. 
1622: ligien minden gonuiselissel [Nagydoba Sz; 
LLt Fasc. 71]. 1663/1695: Thuri Ferencz Uram is 
tartozék az eő kgle feleseginek mind halalaig, 
avágy Emaratioiaígh hasonlo oltalommal es gond-
viseléssel lenni [Hsz; Borb. I] X: isteni ~. 1767: 
(A lakodalmon) az isteni gondviselés által minden, 
valami kellett bővön elég volt, elég is megmaradott 
[RettE 207] Xr mennyei 1846: minekutána 
a’ Sors engem Saját kedves Gyermekeimtől meg 
fosztott, föb képpen Szivemre kötte a' Menyei 
gondviselés . . . Katana Klárit kit én másfél Esz-
tendős korátol fogva Anyai Szeretettel neveltem 
[Kv; Végr.] Xr nincs ~sel vkire. 1628: az tőb 
Giermeki semmi gonduiselessel ninczenek rea; 
nemis voltak; hane(m) tsak Szabó Istuan [Kv; 
RDL I. 136]. 

2. gond ; gri jă; Sorge. Szk: ~ ére bis vki gondjára 
bíz/hagy vmit ; a lăsa ceva ín grija cuiva; etw. js. 
Sorge überlassen/Obhut anvertrauen. 1577: Mynd 
Ezeket es egyebeketys kyk ez tyzt dolgát Nezyk 
Es az ew Nags. haznath hat ta es byzta ew Ngs az 
ew kegyelme liywsegere es gondwiselesere kyben 
mégis Nywgoth [Ks Báthory Kristóf lev.]. 1604: 
Myert hogy ennek eleotte ualo wdeokben az Temp-
lum kwrewl walo boltokat, es kamarakat eo kgmek 
Varosul bíztak volt az Egyhazfiaknak gonduise-
lesekre, inostannis azért eo kegmek ez felywl megh 
irt Egyhazfiaknak hwseges gonduiselesekre bíz-
zak [Kv; RDL I. 77] Xr legyen *«e vmire legyen 
gondja vmire, vigyázzon vmire; 8& aibă grijă de 
ceva; soll für etw. sorgen. 1578: Few gondwiselesse 
az maiorkodasra, Zantasra wetesre legyen, kynek 
heley (!) feő keppe(n) Kysfalydon es Dorombaron* 
wadnak [Kisfalud A F ; OL. M. Kamara Instr. 
E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104—6 V. Kovachoczy 
ut. Mathias Niary gondv-höz. — *Drombár, ké-
sőbb : Dombár AF]. 1584: Vegezetre feokeppen 
való gonduiselesek legien erre az wasarbiraknak es 
vigiazasok hogy senky se gazdag se zegeny eledelt 
ne aggion, se valamy zyn alat ne Adhasson az 
Boron iuoknak [Kv; PolgK 12]. 1600: az mely 
boer fy Vegh Andrásnál vagion arra gondviseles 

legien hogy el ne zalagion [Hurm. XII , 1067 
Gyerőfi János Beszt-hez]. 1621: Az Temeteö kertre 
meneő vtra legie(n) olj gonduiseles, liogj menteől 
Jobban czjnaltassek inegh [Kv; TanJk II/1. 
320]. 

Szk: nagy sok búsulása ~e van kb. nagyon sok 
baja, gondja-baja van. 1605: nem hogy az mas 
Ember marhait vöttem volna kezemlieöz tar tanj 
Illyen vezedelmes wdeöben de sŏ t Jnkab az maga-
ménak meg tartasaban nagy sok búsulásom gond-
ŭiselesem volt hun tartsam meg [UszT 19/9]. 

3. gyámolítás, istápolás; ocrotire; Beistand. 
1555: Az minth liattam wala Az keetli gyermekym 
felewl mostan Js wgyan azon keppen hagyom 
Few keppen h attam az wr Jstenre az Ew gond 
wyseleseket [JHbK XLIII/21 Mikola Ferenczne 
Melyk Anna végr.]. 1584: az Bolond Azony vgia(n) 
ot Barat Istwannal hala megh, az eo Gondwisseles-
se Alat [Kv ; TJk IV/1. 379 Margit Zeoch Kozmane 
vall.]. 1598: Az mi pedigh az oczeim gonduiselisit 
nizi . . . [Bál. 51 Kowachoczy János lev.]. 1608: 
ha valamikor Ideo jartaban Valakj eo keglmit 
Móricz Janosne Azzoniomat, Vagj az eo keglme 
giermekit es Eoreokeos successorít, teoruinniel 
vagj azon keoueol, akar mj modon keresné es hábor-
gatna, tehát az olüan haborgatok ellen minden 
terhet gonduiseleset magamra vezek (így!) [Dés; 
DLt 300]. 7679/ az Gazda azt i r ja hogy az felesege 
szinten haló felb(en) volt, ö eliktelen az Gondvise-
lőire [Ajtón K ; WassLt Ebeni Éva lev.]. 1807: 
mint liogy az Szüleikhez s Szüleik körül kevanta-
tot gondviselesben nem restelkedet producalt 
Esketesevel meg bizonyította olvassak meg az 
Esketest [Aranyosrákos TA; Borb. II] . 

Szk: ~ e alá ajánlj hagy. 1631: az szegeny aszszoni 
allatok mikor Vroktol megh fosztatuan eoszuegi-
segben maradnak meli ighen giamoltalansagra 
iussanak, es mely igen szwkeölkeodgyenek otalam 
nelkűl es gonduiselesnel kŭl, enis az en szerelmes 
keduem szerint való feleseghemet Borsuai Erse-
betet elseŏben az Istennek kegielmes gonduiselese 
es oltalmazása ala aianlom enis . . . feleseghemet 
. . . kedues atiamfiainak tutorsagok es gonduise-
lesek ala hagiom [Nagyteremi K K ; J H b XXI/1. 
2 Stikösd György végr.]. 1684: háro(m) neveletlen 
gyermekeit, ugy mint f iát Sighát, es Leányit 
Calarat es Theresiat hagyá . . . Tutorságliok és 
ghondviselések alá [Csapó K K ; Berz. 2. 27/13]. 
1733: Siető hibás írásomrol követem Atyafiságo-
son édes Angjam Asz(szo)nj kgldet, és Ajánlom 
Isten kglmes oltalma és gondviselése alá hugam 
asz(szon)nyal edgyűtt kgldet [Borosbocsárd A F ; 
Borb. I I Récsei Boër Sámuel lev.] Xr ^e alá jut. 
1584: Nyreó Calman . . . vallia Tudom hogy mi-
kor megh hala Veres Thamas, ottan az eó bolond 
felesege Angalit Azzony Minden Marhastol eó-
reóksegesteol es mindenesteól az ven Barat Ist-
wan Tutelaia gondwisselesse Ala Iuta [Kv; TJk 
IV/1. 281] * ~e alá küld. 1772: A mostohalánya 
azalatt megviselösödött, melyet észrevévén Bánffi 
Dénes, kiküldötte . . . Szvetenei Séadonié gond-
viselése alá [RettE 271] * ~e alá szorul. 1760: 
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23-tia holt meg à szegény Varsányi Benedek is, 
. . . szorult volt ennek az haszontalan szamár 
Somai Gergelynek (ki is unokája) gondviselése 
alá [i.h. 107 — 8] * alatt tart. 1731: Tudom azt 
hogj mind az Groff Teleki Sámuel Urat mind az 
Urat Barcsai János Urat a Néhai . . . Széki Te-
leki Pál Ur(atn) i t t Kolos várt maga Házánál 
tartotta maga gondviselése alatt feles időkig 
[Kv; TKl ] X ~e alá vesz. 1643 k.: Mivel az ma-
gyar orszaghi urak, nemessek, feö nepek, Vara-
sok, az nemettöl szabadsagokban ighen megh 
bántodtanak mar sok üdeötől fogva . . . talal-
tanak meg minket, hogy fel kel ven . . . segliit-
segekre mennénk, es eökit vennők az mi oltal-
munk es gjndviselesiink ala az nemet kemeny 
birodalma ellen [Törzs, fej.] ~ére Uz\hagy. 
1507: Az En Aruaymnak hagyom go<ndv>yse-
lesekte es oltalmakra gergel deákot [Kv kör.; 
Nylrk VI, 187 Cheli István kezével]. 1603: az 
en zerelmes leanj ómnak Kozarvari Borbaranok, 
Gonduiselesere bizom . . . az en fel(esegeme)t Torma 
Borbarat [SLt AB. 7 Vizaknaj Jeremiás búzái 
prédikátor végr.] Xr ~êt felveszi. 1507: Zabo Bar-
tosne Anna . . . wallia. Az leannak az lob Annia 
. . . hiwata wala hozzaya hogi . . . mennek Gellien-
ne AzzonyotnUoz kerue(n) azon hogi az leannak 
venne fel gondwiseleset Stenczel Audrasne azzo-
nyommal eggyewt [Kv; TJk VI/1. 56] * ~êt 
magára veszi. 1596: Barat Páter vram protestál 
mint Legitimus Tutor, hogy ha az gyermek ne-
weléssebe(n) valamy fogiatkozast latna . . . , te-
hát ew maga akarya magara venny az gyermek 
gondvisselesset mint uer zerint ualo attyafianak 
[Kv; RDL I. 65] vhire aija. 1626: az Isten-
ba(n) el Niugott Kolosuarj feo Piebano3nak Geocz 
Pálnak, mind maga es fele3ege holta vtan, minden 
Jouainak, es Giermakinek Tutorsaga, gondvise-
le3ett, Az B202zuletes Tanacz es az Attiafiakis 
rea(m) adna(n) : Miuel az A(ruak)nak az Auiok-
kal egj volta(m) [Kv; SLt FG. 6]. 

4. gondozás; îngrijire; Pflege. 1578: Az varas 
procatorawal eo kegtnek zerzeoggienek megh az 
eQ gondwÍ332Íesssreól es zolgalattiarol [Kv; Tan-
Jk V/164a]. 1590: Az weaisgh fogado hazat ertyk 
o kegcnsk, hogy gondwysseles nelkwl vagio(n), 
ky myat feleo hogy Nagy wazedele(m) es twzz 
myat valo karwallas na essîk [Kv; i.h. 1/1. 153]. 
1620 k.: Az SDljmokath kgd mjnd. Czikbol Gior-
giobal Kasza a b jl ualahol mi leszen igen io gond-
uiseless alatii J a i i c z j a k j [MNy XXXV, 262 
Bäthlen Gábor keze írása]. 1679: Tehen fejeshez 
valo Major Márkus Laszlo Pásztor gondviselese alatt 
[Uzdisztpeter K ; TL. Bajomi János iŭv. 114]. 
1708: hajtat tam bé Szebanb(e) . . . Kŏver Ssrté-
seket . . . , meg parancsoltam nekiek jo gondvi-
selés alatt lassaczka(n) hajcsak bé [Fog.; K J . 
Fogarasi János lev.]. 1772: Török buza a ' rosz 
Gondviselés miatt igan mag veszett vólt nem ad-
hatták olly árrban a’ mint illett, volna [Hídvég 
Hsz; HSzjP]. 1833. k.: Férjem a Kezén levő 
jovaimat, Fizesse ki, hogy az azokkal valo Gond-
viselés által s azoknak tartásokkal magamnak 
nyughatatlanságot ne ' okozzon [Üŝz; Borb. II]. 

Szk: ~ alatt/ ~ sel tart gondoz, gondot visel 
vmire. 1676: Épületeket, kerteket jo gondvise-
léssel és fedelettel tartsák [HSzj fedelet al.]. 1737: 
Az Madefalvi daszkakott meg porontsoltam hogy 
jo gondviselés allatt tartsák mig Nagyságod po-
rontsolatyátt Ujabba(n) veszszik [Szentiván Hsz; 
Ap. 4 Henter János Apor Péterhez] X ~ 
alatt tartatik. 1681: (A) pusztás Erdő is . . . 
hogi ighen jo gond víseles alat . . . tartassek. 
szükseges [Szentkirály H ; VhU 90]. 1826: (A Csu-
lokáj völgye patakának) árka mostis ha jó mód-
dal kitisztittatik, ’s jó gondviselés alatt fog tar-
ta tni ; a vizet minden öveze tes kártétel nélkül, 
valamint ez előtt régen bévitte, ugy ezután is bé 
fogja vinni a' Kűkűllŏbe [Msz; GyL] X àlá 
ad (adat. 1711: Tudode, láttádé, hallottadé, hogy 
. . . lett volna . . . Vesselenyi István ur(na)k 
eŏ Ngának Gjergjobau valami menesse, vagj egjeb 
Lábas marhája, mellyeket az előtt valo Esztendők-
be adott volt Lázár Ferencz Ur(am). gondviselésé 
s provisioja alá? [Gysz; WLt vk]. 1790: Negyed-
fü, sárga és hodos kantza Lovam, Rovások és 
gondviselések alá lévén adva, elkárosodott [HSzj 
rovás és sárgaholdas al.] Xr ~e áld hoz. 1682: 
Sáfár Mihály ur(am) . . . hozott gondviselesem 
ala tizen egi számú lovakat [Gőrgény MT; UtI] 
Xr ~e alatt vagyon/van. 1632: Mehes kert. Alde 
Komán mehez gonduiselesé alatt uagio(n) negyuen 
kosár meh No 40 [Mondra F ; UC 14/38]. 1751: 
(A széna) az kezesek gondviselése alat volt [Gagy 
U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev.] * ~e alá vesz. 
1750: Edgj Tehenet vöt . . . azon edgj Tehen a 
melljet vöt volt i t maradót . . . Convincaltatott 
edgj ökör áráb(an) melljet . . . keze ala adot volt 
az Ur . . . osztán más emberrel maga gond vişe-
lese ala vŏtte [Záh TA; Told. 22] * ~ére biz. 
1584: Nem Tudom . . . mellyk dolga legyen az 
en kar wallassom, mert en Nenem gonduiselesere 
byztam wala [Kv; TJk IV/1. 300b]. 

5. (birtok/vagyon)kezelés; aduünistrare(a bu-
nurüor/àverü); Guts/Vermögensverwaltung. 1578: 
eo kegmek egez warasul tablara Iarwan, walaz-
tottak az ket Malomnak gondwisselessere Az Ma-
giar Vraim keozzwl. Kowachj Balast Az zaz 
vraim keozzwl Gallus Mant [Kv; TanJk V/3. 
160a]. 1537: 15 May Bachy Peter vram Bochyata 
kezeaiUeoz. Az waralya Mallomnak gondwysse-
lesset [Kv; Szám. 3 /XXXII I . 1 malomszám.]. 
1623: Jo Rationistatt keresse(n) olliat az ky ige(n) 
teókelletes es igaz okos tudós l?gyen az Eó Tisz-
tib(en) es aztis oktassa taâyczia szoktassa maga 
mailet az gondvisslesre Mayorkodasra teőrueny-
nek disansioyara (l) [Törzs. Bethlen Gábor gazd. 
ut.]. 1647: Aszszonyom Anyatnis. mint gyenghe 
Aszszjnyialiat nem erkezhetik mindenekre, ugy, 
a' mint kivantatnek keves jószágunk gondvise-
l ő r e [WassLt]. 1717: a joszag gondviselésére 
nem ćrkezhetem [Nagyrápolt H ; ^ J H b XLVII/18]. 
1772: azan Malomnak defectusát a rosz gond-
viselésnél egyéb nem okozta [Sövényfva K K ; J H b 
LXVII/2. 358]. 

Szk: alá ad/bíz. 1605: Tothazy Eotwes Mi-
hály . . . vallia . . . "Colosy ístwanne Nem eoreok-
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ben, sem nem zallagban At ta András deakna^c az 
zeoleot hanem bizta vala chak vgy gonduiselese 
ala hogy az vallonok mia t el kelletek budosny, 
hogy viseltesse gongyat [Kv ; T J k VI/1. 709]. 
1618: az m j penigh az Catta Azzonjtol való ket 
Aruaknak Jouai t illetj azokat az mint megh vad-
nak ez Inuentariumba(n) írua vgia(n) Catta Azzon-
uak gonduiselése ala a t túk [ K v ; RDL I . 104]. 
1802: (A) Szattlerné Fŏkŏ tŏ jé t , Másliját és Kesz-
kenyŏjét . . . az öreg K ö Mivesnének Gondvise-
lése alá adtam [Déva; Ks 115 Vegyes ir.] * ~e 
alá engedtetik. 1835: az 1622k Esztendőbéli által 
adásról szollo Contrŭctus Szerént a Felső Sinfal-
viak(na)k gondviselések alá, ugj engedtetett vala 
az Alsó Sinfalvi Praedialis Hely hogy a Ha tá r t 
őrizzek, el foglalni ne engedgyék [Asz; Borb. I I ] 
Xr alá hagy. 1602: Istenre js kinszeritujn az 
Ja ra j predicatornak Kidej Janosnak hagjá 
az mj kjczinnje uagio(n) mindeneket az w gonduj-
seljse ala hagia [Jára M T ; Berz. LXV/9] Xr 
alá reszignál kezelése alá ad/bocsát. 1687: Nem-
zetes Marthon Peter Ur(am) szerelmes házas tár-
sának Nemzetes Tisza Maria Aszony(na)k, ugy 
mint egy testvér Nennyének kezeben es gondvi-
selésé alá Néhai Maros- Nemethi Horvát Adam, 
es felesege Néhai Tisza Barbara Aszony eŏ kglmek 
két fiainak ugy mint Miklósnak es Jankónak, 
viszont leány oknak Susánnának reajok mara t t 
illyen ingó bingo jovait reszignalá mi előt tünk 
mint Tutrix kezeben [Déva; Szer.] Xr ~e alá 
tartozik. 1679: ezen kamoraban levő eggyetxnas-
(na)k nagyub része szemet modon lévén, jo rend-
b(en) nem is vé te thete t t ; Az kinek gondviselése 
alá tartoznak, vgian az h a szépen fel tisztítana es 
h i t kit helyere rakna . . . ugi irat tathatna(na)k 
mindenek szép rendel fel [Uzdisztpétér K ; TL. 
Bajomi János inv. 30] X? ~e old vehet/vesz. 1693: 
az ket Tutor Atyafi, ugy mint Szanto Marton es 
Dobai Ferenczne Szanto Maria Aszszony s ŏ 
hglme Ura, Nemzetes Dobaj János Uram Inspec-
tiojok es Gondviselessek legjen rajtok* mind addig 
inig ember kort ernek, es magok gondviselessek 
ala vehetik [Ne; DobLev. 1/38. 3. — *Ti. az ár-
vákon és a hagyományozott ingatlanokon]. 1747: 
Vagyon egy erdő, mely P a p erdejének iratatik, 
melynek conserválására nem lévén capax a ' Pap, 
mely miá majd el pusztult az erdő, annakokáért 
až Eccla gondviselése alá ve t te s conservallya mind 
ez ideig [Ádámos K K ; E H A ] Xr ~éberére adj 
hagy. 1596: Az penig az en zolgání meg betegedúen 
testamentom zerent Janiborok elŏth .mind(en) 
niarhaiat ha t ta az en gonduiŝeíesemre [UszT 
11/43]. 1600: Att iamfiat SUueşter ferenczy ko-
uaczioth tutorull es oltalmul. vallóim) . . . haza-
rnath marhamoth s . . . valá ini eoreoksegeom 
ennekem vadnak az vaiay hatarban, mindeneketh. 
az eo goiiJiiiá^lessere liagiok [Vaja MT; Törzs]. 
7622: (A javakat) Tiburcy Anna Azzonak mostani 
Boncidaj Gergeljne Azzoniom(n)ak jo gonduisse-
lesseben es Tutorssagaban a t tuk [Kv ; RDL I . 
119] Xr ~àbe V3sz. 1595; 1603: (A) ladat veottem, 
oly gonduiselesemb2x1, hogy ha, Az vrîsten, Az 
en keue^: Marha inat Megh tar t tya , Azúal eggyút 

gongyat viselem [Hadad Sz ; K s P. Zarkandi 
Anna nyil.] Xr ~éhez bízik. 1578: Byzwan Niary 
Mathiasnak yo magha wiselesehez es gondvise-
lesehez, a t tam neky ez en y t t walo yozagomnak, 
wgy minth Kysfalwdnak Dorombamak, Ompay-
czanak, felseö Diódnak, es Magyar Galdnak tyz-
t i th es gondwiséleseeth [Kisfalud A F ; OL M.-
Kamara. Institutiones E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 
104 — 6 V. Kovachoczy ut . Mathias Niary gondv-
höz] biz. 1604: ennek eleotte ualo wdeok-
ben az Templum kwrewl ualo boltokat es kama-
rakat eo k(e)g(iel)mek Varosul biztak volt az Egy-
hazfiaknak gonduiselesekre [ K v ; R D L I. 77], * 

vminek magára vállalja. 1697: En, Hosdáti, 
Iff iab Antalfx János . . . szabad jóakaratom Sze-
rent vállaltam magamra. Nemzetes Borbereki 
Alvincj Péter Uram, Borberekj s Hosdát j házai-
(na)k . . . gondviselését [Borberek A P ; Mk Alvin-
czi Péter inv. 15] * ~sel forgolódik. 1592: Ny-
reo Marton es Palastos Js twan directorok zama-
dasa. Az Waros Priwiligiuma mellet ki keolt az 
Maghva Zakat embereknek az varosra Zallando 
Jozagokrol. eo kgmek io gond visselessel forgo-
lodwan Attanak proventust a’ varosnak ez ezten-
(deo)ben f. 159/47 [Kv; Szám. XI/5 . 21]. 

6. ellátás; îndeplinire; Versehen. 7600; Az 
Kamara Jspansagra való valaztast halaztottak 
eo kgmek Veres Thamas es Zeoleossy Peter Vra-
mek megh Ieowessere . . . , valazanak annak az 
tizt(n)ek gondwiselesere kamara Jspant [Kv; 
T a n J k 1/1. 363]. 1601: zollianak eo kgmek feleolle 
ky lenne elegedendeo es illendeo annak* gondwi-
selesere [Kv ; i.h. 377. — *Ti. a kamaraispáni 
tisztségnek]. 

Szk: a per(ek) ~e a per(ek) ellátása/lefolytatása. 
1585: At ta Biro vram Az varos eleibe minemeo 
Nehez perey volnának az varosnak, feokeppen az 
hatarok feleól Es procuratorok kellenek azoknak 
gondvissel-»ssere[Kv; TanJk 1/1. 5]. 1586: Pechy 
Istwan Coloswarat lakozo . . . ezt vallja . . . my-
koron En perietem volna Maglas Tamassal Nemy-
nemeo eott for jn t feleol k y t E n eò Neky zolga-
latjaba(n) atta(m) volt valamy pereknek Gond 
viselesebe(n) Engemet Jgar to Georgj Igazgatót 
es Tanachiozot ky t vallassak Maglas tamas Elle(n) 
meg az perbe(n) [Kv; i.h. IV/1. 584a]. 

7. intézés; aranjar^; Verrichtung, Erledigung. 
1592: effele dolgoknak gondűiseleset nem az zaz 
vraimra, hanem az Safar polgárokra szoktak biznj 
. . . mierthogi az varos pinzeis eo kezekbe jar 
[Kv; TanJk 1/1. 190]. 1603: (A) fel dezmanak fel 
takartatasara tettczet eõ kgnek hogy inneth felywl 
valaztassanak az varos keozzeol ket Vraim kik 
eztendeot teolchenek benne es annak az fçl dez-
manak gonduiselesereol eztendeo Zenth János 
napban adgyanak zamot [ K v ; i.h. 447]. 

8. felügyelet; supraveghere; Aufsicht. 1573: ha 
az vristen oljkort venne ky ez világból mykor 
Immár az <yiarta az eo k. keolcegewel es gondwi-
selesewel Be ţakariatwa lenne, k y adwan kynek* 
mynd az eo ígassagat Beleole, Az my meg Marad 
azeh legien kynek eo k. plebanus vra(m) akaria 
hadni [Kv; T J k V/3. 75a. - *Tollban m a r a d t : 
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kynek], 1591: Az sokadalomrol vegeztek varosul, 
hog' i t t benn legien, de zorgalmatos gonduiseles 
vigiazas legien mind kapukon, kis Aitokon, es 
egieb zwkseges helieken: Es minden hazak alat 
viz beoueon legien [Kv; TanJk 1/1. 165]. 1601: 
(A barmok) megh beliegeltessenek, . . . az belieg-
zesnek gondwiselesere az Chçmesterek heottel 
legyenek keotelesek [Kv; i.h. 382]. 

Szk: ~e alá általad. 1842: a ' nevezett Erdő 
Pásztornak ezen . . . Erdőket gondviselése, és 
számadása alá ezennel által adtuk [Kakasd MT; 
DE 2]. 

9. ? kb. dolog, ügy; t reabă; Sache, Angele-
genheit. 1598: En ugymo(n)d Regy ven el esett 
beteges ember vagiok, vallom es hagio(m) oltal-
mul mindé (n) gond viselesemben az Veòmet ve-
lem lakó Keleme(n) Thamast vgy hogy mindé (n) 
gondaimba ugy agalhasso(n) minth zemely ze-
re(n)t en maga(m) perembe es mindé (n) igyeimbe 
minth gond viseleo(m) es prokatoro(m) [UszT 
13/55]. 

gondviselet gondviselés; grijă; îngrijire ; Sorge, 
Sorgfalt. 1691: Az mü kegyelmes urunk eő nagy-
sága és méltóságos tanácz urak eő nagyságok s 
eő kegyelmek, . . . paranczolattyokbol az csiki 
uas hámori gonduiseletnek tisztire introducáltián 
tekentetes, nemzetes Sándor János uramot, mü 
általunk inuentaltattanak az eő nagyságok csíki 
uas hámorán leueő, és ahoz tartózandó bonumok 
[CsVh 113]. 

gondviseletlen 1. gondatlan, hanyag; neglijentş 
nepăsätor; nachlässig. 1582: Aki penigh . . . a’ 
Kis Aytonak kolchat tarthia vádoltatik gond-
wiseletlennek lenny, . . . Biro vram eó kegme Az 
heliebennys valazzon es keressen mast hogy gond-
wiseleob legien Annál [Kv; TanJk V/3. 269a]. 
1593: Karaz Leozincz vallia: . . . Caspar deák, 
. . . igen gonduiseletlen kertire, seot mostonnis 
puztaban all kerti . . . mostannis vegígh all nitua 
Aitoia [Kv; i.h. V/l . 435]. 1682: az én feleségem 
nem ki kereseo (!) tékozlo, idejét nem héában teol-
teo, nem kár téveo, az eo csiekély rendiben álla-
pattyához képest nemis gondviseletlen [Kv; RDL 
I . 160]. 7692; Causa Vísaien(sís)" Pap Istvá(n) 
válást kiván feleségétűi Seres Katától ez okon 
hogy tellyességgel gondviseletlen, az asszonyi ál-
lathoz illendő házi dolgokra tellyességgel alkal-
matla(n) [SzJk 258. - aVisa K]. 

2. elhanyagolt, gondozatlan; neîngrijit; ver-
nachlässigt. 1772: a kérdésb(en) forgo Adámosi 
Malma . . . eŏ Exlljan(a)k soha jo nem volt, sót 
örökké gabona vesztegető gondviseletlen Árva 
Malomnak tudom Lenni [Sŏvényfva K K ; JHb 
LXVII/2. 376]. 

gondviseletlenség 1* gondatlanság, hanyagság; 
æglijenţä, nepŭsare; Nachlässigkeit. 1561: Az 
ceh mesterekis penig hog' ha gondwiseletlensegbe 
talaltatnak duplánál az az ket annyn maraddianak 
|Az ceh<mes>terek gonuiseletlensegeknek (I) B<yr-
sag>arol- [Kv; OCArt. - »A második adalalék 
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i.h. Mut.]. 1578: Az ispanokis vgy wysellyenek 
gondot mindenekre hogy, az eo gondwysseletle(n)se-
gek myat valamy kart ne hozzanak az warasra 
[Kv; TanJk V/3. 160a]. 1600: Az kett eökret es 
az wneöt hogy Lenar Pal megh atta, azt châk 
hallotta, de az buzat hogy megh atta, es az fel 
peres azzony gondwiseletle(n)sige miat veze azt 
nylwa(n) tuggia [UszT 15/268 „Nagy András 
Zentleleki" vall.]. 7629: Simonfine . . . monda . . . 
el megie(n) szolgálni, mert el nem alhattia az 
Uranak nagj gonduiseletlenesegett [Mv; MvLt 
290. 187b]. 1660: az mésér . . . az eo gondviselet-
lensége miat folyt el [Kv; T J k VII/3. 270]. 1700: 
az Anak . . . Supplicatioja hijanos es csonka: 
mert csak a ' vagyon benne hogy kerte a bardott 
az J az Atűl : de nincsen az hogy oda adta a’ 
bardott es gondviseletlensege miatt veszett el 
[Dés; Jk 303b]. 1749: Harko János . . . gondvi-
seletlensége miatt, s.v. 3 szép tehén marhám, Égy 
bivaj borjú két esztendős, egj tehén borjú eszten-
dős, és 24 sertes malacz el döglött el károsodott 
[Torda; TJkT I I I . 275]. 1768: valamely Cseled-
gye jó gondot nem visel, s jol meg nem őrzi a 
tilalmas hellyektől marháit, eő Nsgának jelentsük 
meg, mett büntetlen nem szenvedi ell gondvise-
letlenségit [Nagyajta Hsz; J H b XVIII/29]. 1804: 
azon Boltok(na)k . . . Ajtojaira (I) oly gondot 
viseljenek a’ fenn nevezett Boltosok, hogy ha a 
magok gondviseletlenségek miat kár esik bennek* 
magok tartoznak meg tsináltatni [Szu; UszLt 
ComGub. 1201u. — aAz aj tókban és zárakban]. — 
L. még HSzj õrōk-fal a l . ; RSzF 179, 211, 215, 
288; SzO VII, 103. 

2. gondozatlanság; neîngrijire, lipsä de îngri-
jire ; Vernachlässigung. 1714: az oláh deákok 
magokra maradván csak el szélednek; a monasz-
teria is gondviseletlenség miatt el kezd pusztulni 
[Déda MT; MúzBf]. 1770: annak utánna nem tu-
dom a Királyfalvi malom okoztaé vagy az maiam-
nak sŭlyedése, vagy gondviseletlensége [Ádámos 
K K ; TJkT II . 126]. 1789: A Kis Küktillö vizin 
épült malma mi némü állapotban volt midőn . . . 
által adatott árendába ? . . . Ha jo állapotba volt, 
nem de nem gondviseletlenség, és előre való vi-
gyázatlanság miatt rontat ta el annak gáttyát az 
ár vfz annyira, hogy minden haszon nélkűlt állatt 
hat Esztendőknek elfolyása alatt . . . ? [Kük; 
GyL vk]. 1849: a Csűr fedele is a Gondviseletlen-
ség miatt el van pusztítva a Varjak által [WassLt]. 

Ha. 1698 Aŝ: gond viseletlensigbűl [Dés; DLt]. 
I 

gondviseletlenfll 1. gondozatlanul, gondviselés 
nélkül; neîngrijit, fără îngrijire; ohne Pflege/Sorge. 
1634/1667: egy Bél (!) Bálint nevű vér szerént 
való Báttya . . .deficiálván . . . , minden jovai 
. . . gondviseletlenűl széllel maradtanak [Ks NN. 
25 fej.]. 1681: sem mint ke t helyen levő nagi költ-
séges munkás epúlet allyon gondviseletlenül, jobb 
volna czak az egynek viselnek jol gondgiat [Hát-
szeg: VhU 149]. 1696: Gjula Fejérvárott a’ Szam-
tarto házban gondviselétíenŏl találtatott, exacto-
ria hitvá(n) ladabéli Lévélék Registruma [Gyf; 
BfR]. 
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2. gondatlanul, hanyagul; neglijent, nepäsätor; 
uachlãssig. 1575: Vagion panazolkodas kapubely 
Drabantok feleol hogi Igen gondwiseletlenwl vad-
nak es Nem vigaznak Néha fele Néha chyak ket-
teo három vagion ot t [Kv; TanJk V/3. 119a]. 

3. gondoskodás nélkül; fără îngrijire, fără cele 
necesare; ohne Fürsorge. 1682: megh tekintvén 
az en felesegemnek Harinai Tsap Angalit aszszony-
nak mindennémű boldogh, s, boldogtalan álla-
patamban hozzám valo jámbor, teokélletes, igaz 
hűséges maga viselését, . . . s velem édgyűtt valo 
szorgalmatos mukálkodását, jo gondviselését . . . , 
Azért nem akartam gondviseletlenül io dispositio 
nélkül hadni [Kv; RDL I . 160]. 

gondviselő I. mn 1. care poartă gri jă; für etw. 
sorgend, Sorge tragend. 1582: Aki penigh . . . a ' 
Kis Aytonak kolchat tarthia vadoltatik gondwi-
seletlennek lenny, . . . Biro vram eó kegme Az 
heliebennys valazzon es keressen mast hogy gond-
wiseleob legien Annál [Kv; TanJk V/3. 269a]. 
7594: Erreolis megh fenychek valóba Zent palit, 
hogy Jo Gondwiseleo embert tarchion a' haznal 
hogy vigiazzon zolgallion az varos keozibe, mert 
ha mj teortenik vezedelem, eo lezen oka, eo zen-
wedj a’ karatis [Kv; i.h. 1/1. 231]. 1645: minden 
ertelmes es jo gonduiseleo czeledes hazi gazdak-
nak, ez az eő Tisztek es hiuatallyok, hogy mikoron 
az eö edes hazok nepe keozzül hazoktol el tauoz-
uan ualami tauoly ualo feoldre menni igyekeznek, 
addigh megh ne indullyanak miglen hazok nepenek 
bizonyos instructiot hagynak, hogy . . . tudhassak 
magokat mihez tartani [Erdőszengyel MT; Told. 
la II]. 7745: Usurely Pétér . . . , Nyitra Sándor 
. . . , Kete Juon . . . válalának kezességet Folti 
Maria Aszony eŏ Nga Ungur Péter névû Folti 
Jobbágya Detentiob(an) levő Feleségéért Gura 
Ersokért, illy Conditiok alat t . . . Hogy . . . ennek 
utánna helyt állo, jo szo fogado. Tehenekre és 
szárnyas majorságra hűséges és szorgalmatos jó 
gond-viselő Majomé ja lészen eö Nsgának [Bá-
bolna H ; BK ad nr. 1124]. 

2. gyámolító, istápoló; sprijinitor, ocrotitor; 
beistehend. 1624: kalaczsuteö ferencz . . . mynd 
az Anianak kiczin Jouaczkaiaual Eggiut viselhes-
sen oly gondott reaa, hogy Isten te 61 aldast es az 
Emberekteòl Jo hirt neuet vehessen es az fianak 
ha isten Eltet j adhasson kezeben, fogiatkozasnel-
kul mint Jo gondviseleo Attia, az eo Jouaj t t 
[Kv; RDL I. 123. — »Ti. fiának vagyonára]. 
1738: az kis Unokamot (így!) hagyom gondvise-
lesit Antal fiamra, ha aszt az üdöt éri neveltesse 
az apàczak közöt, ha kedve lesz ot maradásra 
jo ha pedig világi életre ki jün legyen jo gondvi-
selő nevelője [Ks 14. X L I I I a Kornis István végr. 
fog.]. 

Szk: ~ Isten. 1631: eö szent felseghe veghetetlen 
irgalinassagabol engemet, ez uelagra teremtuęn 
az eo igazan valo szent esmeretinek uelagos tudo-
maniaual megh aiandekozott volt megh esmer-
tetuen eö szent felseghe magat en velem hogy eò 
legyen az egiedül valo mindenható hatalmas te-
rempteo es gonduiseleo eŏreok Atja Isten [Nagy-

tereim K K ; J H b XXI/1. 1 Sükösd György végr.]. 
1688: Isten s ország Törvénye . . . ellen valo dol-
gokban) és vétkekb(en) elegyítvén magamat, az 
Teremptő és gondviselő édes Istenemet Jo akaró 
Vr(aima)t, Városi betsűlletes nemes feleimet meg 
bántottam [Dés; Jk] . 

3. felügyelő; supraveghetor; Aufsichts-, über-
wachend. 1596: immár egy falka Ideoteol fogwa 
az Schola gondwiseleo Tanito Mester nelkewl 
vacalt [Kv; Tanjlc 1/1. 2]. 

II . fn 1. gondviselő (személy) ; persoana care 
poartă de grijă; Fürsorger. 1571: My keppen eo k. 
varosswl Ennekeleoteís Mindenkor megh Beochwl-
lettek plébános vra(m) zemelyet Mind egyhazy 
gondwiseleoyeket Mostan is eo k. ahoz tartyak 
magokat [Kv; TanJk V/3. 46b]. 1599: Eztis 
tudo(m) mi vtatul fogva hazas ember* meg ertt 
erkolczbe viselj magatt Jamborull minden dol-
g a i b a n ) az eo Jouajnak pedig mind Jozaganak, 
meg eorizoie es zorgalmatos gond viseloie [Bh; 
BLt 1 Bokor Ferenc jb vall. — *Ti. Bamfj mihaly]. 
1614J1616: az szolgám volt abban* gondviselő 
[Kv; RDL I. 100. — "Ti. a gabonabehordásban]. 
7650: Feő gyamolul es gonduiselojul az en edes 
Felesegem (ne) k . . . hagyom Tekentetes es Nem-
zetes N. Kemeny Janos Vramat eő Ngat [Kv; 
J H b m / 7 ] . 

2. gyámolító, istápoló; sprijinitor, ocrotitor; 
Beisteher. 1598: Kerem penigh azon az en zerelmes 
giermekimet*, . . . , vgj mint holto(m) vtan feo 
tutorokat hogj az en szerelmes felesegemet megh 
ne háborgassatok, az en leanyommal Honaual 
egietemben, . . • hanem mind(en) engedelmesseggel 
es zolgalattal legietek nekj, mert tudom hogy ha 
gonduiseleoteoknek akáriátok esmernj karat nem 
vall<iatok> [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pál 
végrend. — aKöv. a fels.]. 

3. őriző, vigyázó (személy); păzitor; Wächter. 
1583: Amikoron penig el hiak*, oly gondviseleót 
es vigiazot haggion az Toronyban hog az eo tisz-
tiben az varosnak vezedelmenelkwl Iarhásson 
[Kv; TanJk V/3. 270b. - *A trombitást menyeg-
zőbe]. 1597: Geobeol Thamas vitte 4 Loan zeke-
ren vrúnk zamara valo pénzt Thordai András 
volt az penzre Gondviseleo Desig f 2 [Kv; Szám. 
7/XII. 63 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1609: az 
Bathori embernek harmad magaual ki az Vru(n)k 
Borai melle rendeltetet gonduíseleonek Adtam 
három font peczyeniet d 6 [ K v ; Szám. 126/IV. 
323]. 1711: akkoris maradott volt nálam 9 Tu-
lok, mellyek kŏzŭl azon Kŭs András adott vala 
Újfalvi Kozma Thamásnak, egj nestes Süvegért 
egjet, annak ä tásrsát ä kérdezett marhák mefîett 
valo Gondviselőtől vette vala megh [Újfalu Cs; 
WLt Georg. Kastaly (45) ns vall.]. 1745: az J 
. . . az elő és Mindenható I(ste)nt, ki ez egész 
roppant világnak teremtője, mindnyájunknak így 
az Inek is gondviselője tar tója és táplálója . . . 
Szentséges nevit Szidalmazta [Torda; TJkT II . 
99]. 

4. gondozó; îngrijitor; Betreuer, Pfleger. 1849: 
miolta itten . . . Cseh Joseff Ur birtokos l e t t : 
azonnal Juh nyáj ja gond viselője lettem . . . a 
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Cseh Ur udvarába minden napi voltam mind szo-
kot t a pakulár [Héjjasfva N K ; CsZ I I I . C. 26 
Fodor Péter (68) vall.]. 

5. kb. intéző, t iszt tar tó; administrator; Ver-
walter. 7679: Leszai Gaspar Urunk eő Flge Fo-
garas Varaban es Vidékén leveő Udvarbiraia es 
Gondviseleoje [Fog.; Szád.]. 1654: Czonka Demeter 
nevo Jobaga Illen Valaz tűn Azzonjom ti kigelme 
J thon nincen en Gondviselloje nem vagjok Azo-
njomnak hanem Czak major ja megj mondom az ü 
kigelme gondviselőinek [Szűkerék SzD; RLt O.5 
St. Szavaj de Dees ns vall.]. 1685: Tudom hogy az 
Sándor János uramék gondviselőjők Gáspár Uram-
nak adta vólt hog megh kaszáitassa azt az Kisseb 
Vizi Péter jószága kőzőtt valo kis daraboczka 
joszágot [Altorja Hsz ; Borb. I I Joannes Bartos 
(36) pp vall.]. 7777: Enis vettem . . . 2 Sárga Szőrű 
Ökröt a ' Lázár Ferencz ur(am) akkori Szárhegyi 
Gondviselőjétől Becze Mártontól [Küyénfva Cs; 
WLt Emericus Kemenes (55) pp vall.]. 1799: 
Biro Elek . . . Grof . . . Teleki Sámuel Ur ŏ Exclja 
Erdő Szt Györgyi Udvara gond-viseleje [Makfva 
MT; DLev. 5]. 1820: nem győzök . . . eleget tsu-
dálkozni az Exp(onen)s Vr A Hosvai* Gondvise-
lőjének erőszakosságán [SLt évr. — aA.üosva 
SzD]. - L. még Barabás, SzO 3 8 3 - 4 ; CsVh 
94, 106; GyU 72, 142; RSzF 97-8. 

6. kb. felügyelő ; supraveghetor; Aufseher. 1573: 
Az Molom chinalas feleol Er tyk hogy az Zaz vraim 
kezwl kewanna gondwiseleot [Kv ; TanJk V/3. 
81b]. 1613: Hyd vczaba(n) lakó Háry Mihály Deák, 
az Colosuary Toronjbely Harangoknak gondui-
seleóye [Kv; i.h. 409]. 1638: Az Urak valóban 
űzik az Szegenyseget az Bania mivelesere, eń 
vagyok egyik gondviselő benne [Torockó; Thor. 
XVI/1 Fr. Gal (35) jb vall.]. 7687; Az mi kegyelmes 
asszonyunk eő nagysága felcsíkszéki vas hámori 
és szépmezei harmiczad gondviseleője Endes Mik-
lós uram reversalissa [CsVh 88]. 1743: az Emptor 
Bartók András már mint egy rézes a ' megh irt bá-
nyában) , annak szeme, füle, jo gondviselője lé-
gyen [Torockó; Bosla]. 1787: i t ten is a ' Szabad 
Erdőnek gondviselője a ' falus Biro [HSzj szabad-
erdő al.]. 

7. kamaraispán; şpan cameral; Kammerge-
span. 1601: Az Kamara Jspansagnak gondwiseleoie 
valaztasat halaztiak eo kgmek az Ieowendeo keo-
zelbik be gyeolesnek napiaigh [ K v ; TanJk 1/1. 
377]. 1602: Myerthogy az Aknák gondwiseleone-
keol nem lehetnek, elseoben eo kgmek egez varosul 
megü Alkuwan azon hogy mind az ket Aknara az 
ket natiobol* ket embert valazzanak sorsot vonwan 
annak okaert az valazţasnak elótte, hogy mellyk 
Aknán mellyk nemzetbeol legyén gonduiseleo . . . 
az Sors vgy hozta hogy az Szaz rendreol valo 
legyen ez Jelen valo eztendeoben, az Colosy Aknán, 
Az magyar rendreol penigh legyen az Zçky Ak-
nán [Kv; i.h. 409. — *Ti. a magyarból és a szász-
ból]. 

8* gyám; t u t o r e ; Vormund. 1572: hazaba; 
Jozàgaba germeky keozeot oltalmoknak gond vis-
seleoknek hagya fya i t Frathay Jánost es Miklóst 
Zorgalmatosson kerwen es Intwen Frathay Já -

nost zemü zerynt my eleottunk hogy egy maas 
zeretheok lennenek es . . . ew hazanak Jozaganak 
dolgát d<i)rigalna [Fog.; SLt S. 10]. 1598)1635: 
Ezeknek penigh Gonduiselojul es fő Tutorul, ha-
gio(m) es uallo(m) az felliul megh mondot Js tuan 
diak Uramat, es eo kglme uta(n) Borsos Tlmniast 
[Mv; MvLt APol. I . 68]. 1604: Etedi Nehaj Istuan 
hannagi fia Mihalj es leanya. Orsolia valliak otal-
mul gonduiseleowl magoknak marhajoknak ioza-
goknak, eoreoksegiknek . . . Hannági Ferenczet 
[UszT 76/53]. 1683/1751: ha ë mostani betegségem-
ben meg halok, hitvan Fiam Taborban vagyon, a ' 
míg haza jő, az én kitsinimnek gondviselője légyen 
Zágoni István Uram, és Thamási Is tván [Stiket-
fva MT; DobLev. I/95a]. 1746: edes Atyám . . . 
Nemzetes Tordai Marko György és szent Györgyi 
András Uramék, mint ezen dologban adhibitus 
Regiusok elÖtt . . . engemet maga tutoranak es 
gond viselöjenek be vallott [Torda; T J k T I I I . 
88]. - L. még ETA I, 40. 

9. gyámol; sprijin, s t î lp ; Sttitze. 1560: oltalmul 
hagya . . . Ghermekinek es Azzoniomnak felesse-
genek . . . Mester Vramat Vesseleny Myklost . . . 
ha Neki Teortennek eleozer halala ha t mester 
vram az ew germekinek felessegenek es Joza-
ganak oltalma lenne ha penig Mester vramnak 
lenne e vttagbol elçb valo ky mulassa ha t Gergel 
vram lenne Azzoniomnak felessegenek germeke-
nek es Jozaganak oltalma es gond viseleoie [Fog.; 
SLt S. 10]. 1575: legien Gazdamazzonnak cs gyer-
mekymnek kegielmes otalma es gondwiseleoie 
[Nyárádsztanna MT; L L t 99/8]. 

10. kezelő; păs t ră tor ; Verwalter. 1864: (A pa-
pok) a ' leg első köz gyűlésen tegyenek kérdést az 
iránt, kik lennének haj iandok a ' magtár számára 
alyánlot gabonát most meg adni, és a ' nép által 
választándo gondviselőnek mérődjék á t [Gyalu 
K ; RAk 88]. 

11. kurátor, (egyház)gondnok; curator (bise-
ricesc); Kurátor, Kirchenvorsteher. 1668: nem-
zetes Auner Gábor vra(m) az Vnitar(ia) Ecclesia 
Curatorinak kepekben az nemes varos eleott teon 
illjen jelentest, hogy tudn i illik az vnitar(ia), 
Ecclesia gond viseleoj faradoztak abban mikep-
pen az Maytini András vr(am) succeszori kezek-
nel leueo Corod* nevű zalägos falut ki valthatnak 
[Kv; KvLt Fasc. I . 180. — aKóród, a város tő-
szomszédságában] . 

12. 1671: az mely Canonokot keresztyen Eccle-
siaink es annak gondviselői csinált an a k azokat 
minden részeib(en) megh tar tsak . . . , melyre ma-
gnnk(na)kis lészen vigiazatunk, eş azok ellen senki 
se mereszellyen cselekedni [SzJk 116]. 

A kl jegy résnek e címszó alÁ tartozó szava esetében hozzávető-
legesen az 'elöljáró' jel-sel, számolhatni. 

Ha. 1645: gondviseleie [Tötör SzD; Ks 42. C. 
31]. 1673: gondviseleje [Fog. ; Törzs]. 1689: Gond-
Vissellő [Almakerék NK j XJtI]. 1713: gondviseleje 
[Kv; SRE 121]. 1720: gondviseleje [Recscnyéd 
U ; BLt 11]. 1722: Gondviselével [Velkér K ; Kf 
7. XV. 6]. 1724: gondviseleje [Küyén Hsz; LL t ] . 
1726: gondviseleje [Sajókeresztúr SzD; BLt 
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1730: gondviselęje [Szentgyörgy Cs; Ap. 2 Boch-
kor Janos Apor Péterhez]. 1731: Gondviselője 
[Cintos AF; KA. Fr . Olcsvári de eadem vall.]. 
1745: Gondviselöjeh [Boroskrakkó AF; BfN VI]. 
1751: Gondviseleje [O.kocsárd KK; Ks 8. XXV.10]. 
1764: Gondviseleje [Csobotfva Cs; Ks 94 Bartalis 
János Petki Klárához]. 1765: Gondviselõjek [Ge-
rend TA; KS. Joan Somlyai de Fogaras (40) ns 
vall.]. 7767; Gondviseleje [Jakabfva Cs; BCs]. 1772: 
Gondviselője [Ádámos K K ; J H b LXVII/2. 340]. 
7778: Gondviselője [Mezőméhes T A ; WassLt Irsán 
Vaszilia (70) jb vall.]. 1802: (az ő) gondviselŏjek 
[Felőr SzD; Bet. 6]. 

Mon d viselő-bíró kb. udvarbíró; jude domenial; 
Hofrichter. 1644: hiua el engem oculata reuisionak 
okaert . . . Diosi hatarnak Tiborcz felel ualo for-
dulojara . . . Bornemiza Lazlo Vram heótós gondui-
seleo biraja Nagi petriben . . . lakó Benedek Janos 
[Diós K ; J H b K XVIII /29] . 1661: Szász Zalak-
narol* az Lazar Georgjne aszoniom jószágáról 
administralt kezemben az eo kegielme Stramb 
Jakab nevű gondviseleo biraja az Szent Marton 
napi Arenda penzben h a t forintat [ETA V/2. 
11. — *Szászzalatna K K ] . 

gondviselői. E szk-ban; ín aceastä construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion : ~ hivatal/tiszt gaz-
datisztség, gazdatiszti alkalmazás; funcţia de ad-
ministrator de moşie; Verwalterschaft. 1756: Ba-
log Uram Gondviselőji hivatalban lévén mine-
künk ugyan személyünkben kárunkra nem volt de 
eő kigyelme Gondviseletlensége miat Tüalmasaink-
ban elég kárunk eset mivel az Marhák szüntelen 
dúlták Tüalmasainkot s nem védelmeztette mint 
eő kigyelme előt való Tisztek [A.fentős Sz t ; TKl 
hat r. zs vall.] | Balog Uram Gondviselői hivatalya-
ban az Uraság Econcmiaja Csökkent Udvar házai 
pediglen Pusztulásra ju to t tak [Drágavilma SzD; 
TKl 4 r. jb vall.]. 

gendviselőség kb. gazdatisztség; funcţia de ad-
miniátrator de moşie; Verwalterschaft. 1737: en 
Ngos Aszonjom mégis azon könyörgök hogj hel-
jettem kü<lgyen> mas Gondviselot mert en eleg-
telen vagjok a Gcndviselosegre az Szam adashoz 
nem tudok [Noszöly SzD ; Ap. 4 Hatházi Kristóf 
Apor Péternéhez]. 1754: N Enyedi Giras szék 
alkalmatosságával . . . jelentettem volt, hogy az 
kgld Bat tya midőn Egeresi Gond visel Ösegebŏl 
maga Phantasiajabol minden ok nélkül ell sző-
kék . . . leveleit . . . egyben szedettem [Egeres 
K ; BLev. gr. Mikes I s tván lev.]. 

gondvlselőskŏdlk kb . udvarbiráskodik; a în-
deplini funcţia de jude domenial ; Amt des Hofrich-
ters verrichten. 1778: azon palánkban vétetett 
liellyet nyerte meg . . . azon Fatens Földes Ur(am) 
ŏ Nga azon időkben gondviselőskedett ide való 
György nevezetű Jobbágyátol egy pár Csizmát 
adván néki ajándékba [Mezőméhes T A ; Wass. 
Perperitze Pável (36) jb vall.]. 

gondviselő-szolga gondviselő; supraveghetor; Sor-
ge tragender Diener. 1637/1821: (Torockai job-
bágyaink) Gondviselő Szolgainknak szemekben 
egynehányszor mondották. Ha akarnak el mennek 
dolgunkra, ha nem akarnak, nem mennek [Torockó; 
TLev. 8/1]. 1656: Kesz penz is talal tatott az Do-
bokaj haznal . . . Ebből az pénzből szűsegeskep-
pe(n) kellett szakasztani az keŏzelb való szolgák-
nak, szolgalok(na)k, ugy mint az szolgálónak sa-
rut , es az szolgak(na)k fekete köntöst, tartozik 
ugya(n) azon Laszlo neuő gonduiselő szolga, annak 
idejeben szamot adni rolla, k i t houa tő t t el benne 
[Doboka; Mk Inv. 8]. 1710: mas szekekbé a szám 
ado es gond viselő szolgák sem(m)it ne(m) Contri-
buálnak [Kászonújfalu; BCs]. 

gonosz I. mn 1. hain, rău la in imă; bőse. 1569: 
Felseges kegyelmes vrunk . . . kegyelmesen emle-
kezzek megh, ez el mult wdökbe az kössegnek 
gonoz tamadasokerth, mint estwnk vala felseged 
nehessegebe, kybe mynd ez elöt, mynd ez vtan, 
my magunkat Byntelennek mongyuk mynd el-
twnkyg [SzO II , 237 a székely főemberek a fej-hez]. 
1570: Kewer Marthon ezt vallya, . . . hallotta hogy 
Zabo Balinthne Mongya volt Danchaknenak Menny 
el az Toromba Mond megh az gonoz azonnák hogy 
ha my Nala vagion az Marhaba aggyá eleh [Kv; 
T J k III /2. 67]. 1585: monta egi nihanzor En eleőt-
tem Kowach Lazlo . . . J m el zalagositotta az 
gonoz ember Lazlo deák twlŰnk Chehbely* rez 
Jozagünk (!) [Zutòr K ; Ks 42. B. 18. - "Páncél-
csehen (SzD) levő]. 1595: H a kedigh az be zedés-
be walami kár lenne gonoz adossok miat t . . . 
felét ennek az fogiatkozasnak Sara azzony zenweg-
gye, felét wiczey Mathe [ K v ; RDL I . 132a]. 
1630: Ezt latuáu Uram is . . : fe l t Szalaj Gieöi-gj-
nek gonosz cželekedetiteöl, sokszor megh izente 
Uram Zalaj Gieorgjnek hogy el legien az eö haza-
nelkül ne jeöjön oda [Mv; MvLt 290. 205]. 1735: 
mérget Rettegről hoztak gonosz szolgálójával 
[Dés; Jk] . 1772: mindenkor (on) magam udvarlok 
az Mélgs Urnák s magam 'administralom, mivel 
most az világ igen gonosz [ K v ; SLt X L Fekete 
Ferenc Suki Jánoshoz]. 1865: Bogártelke Község-
nek lakói f. ho 9re szomorú reggelre viradtak fel. 
Gonosz ember által támasztot t t ü z 30 házat mellék 
épületeivel hamvasztott el [Gyalu K ; RÁk 100]. 
— L. még ETA I, 86—7; H S z j esztenás-társ a l . ; 
R e t t E 72, 186; RSzF 105, 1 9 2 - 3 , 1 9 5 - 6 . 

Szk: ~ akarat. 1600: Jakoch Andrasnak 
semmi gonoz akaratt iat zandekat ne(m) értettem 
se(m) Albert Ferenchez, sem fiahoz Jánoshoz . . . 
Ha woltis valami, akarattia, eö magha tud ta [UszT 
15/64 Bodo Benedek Zent egyhazas olahfalwy 
vall.]. 7653; elhittem én azt, hogy vacsora mellett, 
minden gonosz akra t já t s boszszuját ra j tunk ki-
töltötte volna* [ETÁ I, 145 NSz. - aEllenségük, 
Zolyomi Dávid] * ~ beszéd káromló szó, szitok. 
1568: Barbara Georgy szekeres consors iur(ata) 
fassa e(st) . . . lá t ta nogy watzy peter feyerwary 
Durkoual bezellet, de co semy gonoz bezedet nem 
hallót [Kv; T J k I Í I / l / 2 2 6 ] . 1582: Fodor András 
. . .vaålia.. . E n . . .ez Borbély Tamas Zaiabol Eot-

40 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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wes Andrasra semmy zitkot se(m) egieb gonoz 
Ne(m) Ülendeo bezedet Nem hallottam [Kv; T J k 
IV/1. 56] * ~ cselekedet bűntet t . 7583: Anna 
Aztalos Imrehne, hallotta chizar Margittol hogy 
Amikor Biro Mihalnak az elseo feleseget kerite-
seyert meg eole Az teorweny, eó magais Rezes leót 
volna Biro Mihal az felesege gonoz chelekedeteiben 
[Kv; i.h. 140]. 1642: Kovacz Marthon talaltatot 
volt Lopasban, melynek gonoz tselekedetit tizen 
negy emberek hitók szerint az tizteknek ki a t tak 
[SzJk 59]. 1732: Hadnagj Atyánkfia eŏ kglme 
Jnquiráltasson Nemet Nevedniczki János, és Fe-
lesége Brassaj Catharina ellen hogj minemű gonosz 
Cselekedetei ugj mint karomkodasi Paraznasagi, 
a Nemes Tanacs ellen Cselekedet mocskolodási 
Ne(m)es Várossunk Privüegiuma és erős Conclu-
suma ellen nagj praejudiciumunkra, bort, 
Sert s egjeb i talt mikor Tilalmas volt 
Áruitatási i ránt [Dés; J k 428b]. 1804: Az 
All-peres Rabok tsak azért is büntetésre méltók, 
hogy nyüvánságos gonosz tselekedeteiket vakmerő 
képpen tagadni bátorkodnak [Déva; Ks 115 Ve-
gyes ir. - L. még RSzF 160] * ~ élet. 1570: 
Bara Myhal, Jepura Myhal* . . . vallyak . . . ez 
embert kyt az varasba megh tartoztatak az loert 
eok semmy gonoz eletbe Nem lattak, Jngen sem 
Emlekeznek hogi soha lo hatan lat tak volna [Kv; 
T J k III /2. 111. — *Még öt név szerint említett 
csürülyei jb]. 1601: Züagy Peter Kajanthay* 
biro, és Zyndy Js twan Tiborczyb valljak, Ez 
fogoly legent regen esmerjeok kichinsegeteol fog-
wa, de semmi nemeo gonoz fajtalan eletet nem 
lát tunk hozzaja [ K v ; T J k VI/1. 541. - aA város-
sal tőszomszédos településről való. ^Tiburc, egy-
kori tőszomszédos, de eltűnt település] Xr ~ életű. 
1570: Takacz Antal ezt vallya hogy Egy korba 
hytak volt eothet Sos Mathene hazahoz, ha t o t th 
vagion More Ambrws felesegewel, Mondanak eo 
nekj ez vallónak, hogy J m Azért hywatank hogy 
Ezek sok Jdeie hogy egymastwl kywlën laknak, 
J m vgy zerzettwk eoket egybe hogy Minden vetth-
keket ky Eddegh volt Megh engettek egy Masnak 
. . . ha penigh az ázzon gonoz eletw lenne Ez 
vtannis, t aha t Theorwenye eleote legen [Kv ; 
T J k III /2. 147]. 1590: Ha jdú Jakab nalla ta r tó t 
zallast elegge hal lot ta (m) hogy a fele gonoz eletu 
Ember volt [UszT]. 7602; biro Vram Tanachywal 
egyetemben az Torbezolasokra Istentelen gonoz 
eleteowuekre (l) az eo kgmek Authoritasa zerent 
viselienek gondot [Kv ; TanJk 1/1. 425]. 1794: 
Istentelen emberek mind a ketten, kiknek egész 
Déva Várossában sintsen mások, gonosz életűek, 
garáznások főképpen mikor meg itasodnak [Déva; 
Ks 79. XXVII . 10] * - indulat. 1599: Egy Al-
preti Jobbagionx . . . Jw volt szentbenedekj* 
Nemes vduarhazamtul ide Alparetra . . . az falun 
Zinien altal akar Jwni es mint hogy ez Kan Palt 
valamj reghj bozzusagh viselte, az en megh neue-
zet Jobbagiom ellen, nem tudatyk michoda gonoz 
indulatbul szánt szandekkal fel fegyverkezet, es 
az falunak Zinjenek felseó vighinel . . . megh leste, 
szabad vtt iaban, . . . es chapkotta, verte, taglotta 
az en megh newezet Jobbagiomat [Alparét/Szinye 

SzD; Ks. — aSzentbenedeken (SzD) levő]. 1603: 
semmifele gonosz indulatból, t i tkon nem csele-
kedem, es massal is nem tselekettetem [Kv; 
ACJk 16a]. 1628 u.: hozzam hittel keóteles igaz 
szeretetinek megh hűlesett es másokhoz valo go-
noz indolattiat es czielekedetit . . . conflrmalta 
[SzJk 30—1] * ~ járatban van. 1570: Kyral 
Matthe . . . valya, hogy . . . Seotet haynalkorba 
.•.. lat ta volna Zeoch Demetert . . . hogy az ay-
tora Ment volna . . . , Ez t Montha volna neky Mit 
Ja rs I t Te Zeoch Demeter, Meg Jedeth es azt Mon-
ta hogi eo nem gonoz Ja ra tban volna hanem . . . 
hogy az leant ely kerne az gazdaz<z>anthwl hogy 
cheresneye volna egy egy fawal es azt zedetthne 
Megh vele [Kv ; T J k I I I /2 . 81] * - kéz által 
elvész vmi. 1809: azon lo, a ' mely Siberki Pongratz 
Janosnak gonosz kéz által elveszett . . . a ' János-
falvi Ember legottan Zuvatot (I) álitott, ezen Szék-
ből . . . és Zuvatosrol Zuvatosra menvén, ahol 
H. Almáson a Zuvatosság egy Czigányon . . . meg 
akadott [UszLt ComGub. 1700] * ~ mérgŭ. 
1629: Balogh Anna . . . igen gonoz mergw Ázzonj 
minketis Moslekos Diznoknak hiu [Kv; T J k 
VII/3. 91] X ~ mesterség boszorkányság | kuruzs-
lás. 1745: Tudgyaé a Tanú . . . hogy . . . Sz : 
Benedeken lakó Asztalos Stéfánné, Vonka Iuana 
és Kovács Mihályné — babonáztanak volna, 
más jámborok teheneknek te jé t va já t el babonáz-
tatván, ugy egyéb gonosz mesterségeket is azzal 
csináltatván [BSz; Ks vk] * ~ nő. 1570: Mar-
gith Hennuegh (?) Jakabne, Es Orsolya fodor 
Janosne, . . . hallottak Nagy Nestetwl az Zabo 
Balintne Marhaia vezesekor, hogy azt Mongia 
volt hogy Amaz zegen legen Meltan kereskedhetik 
raythunk, Ez Nagy Orrw gonosneotwl lam Nywk-
hatatlanok vagiunk [ K v ; T J k III /2. 66b] * ~ 
szándék. 1585: Daroczy Caspar . . . vallia . . . ezt 
latom egykort hogy Vincze deák az Ablak Alat 
lessy . . . Addig lesem enys, hogy ky Ieowe Vin-
czeheóz Az leány ot eozwe eólelkeznek es latam 
hogy Az paitaba Mentek gonoz zandekba Vadnak 
[Kv; T J k IV/1. 505]. 1596: elseozer k j techjk az 
w gonoz zandoka hogy zolg^aimat) el wzte az 
en keorteowel famrol | az gonoz zandekot fel 
fegyúerkezúe valo oda Jeouetelet megh bizonytom 
[UszT 11/5, 11/32]. 1747: az I . . . in loco delicti 
el fogattatván azon armatura javal t.i. tsepjivel 
( : mellyel is gonosz es gyilkos szándékkal az emii-
t e t t hegjet invada l t a : ) [Torda; T J k T I I I . 168]. 
7804: Nem lehet hogy azon Tselekedetűnkért 
mellyre műnket nem a ' Gonosz szándék, és Fel-
Tétel; hanem az el kerŭ lhetetlen Szűkség kény-
szeritett, büntettessünk [Torockó; TLev. 7/11]. — 
L. még HSzj azután és elaprit al. Xr ~ szándék-
ban van gonoszt forral. 1653: la tam midőn gonosz 
szandekban vadnak es az u t a n vertek osztan Tóth 
Martont [F.volál Hsz ; E S z j Michael Molnár (30) 
jb. vall.] Xr ~ szerencse balszerencse. 1584: Chi-
szar ferencz vallia. Be Mentem vala Mikandahoz 
A Toronyba Es mondek neky. Bizony Iambor 
legent vesztet el, bátor Masut Iar tal volna Akor 
Es monda : Mith tehetek neky Az gonoz zerenche 
ha Immár igy hozta, Bizony mind eoket s mind 



627 gonosz 

magamat Zanhatom [Kv; T J k IV/1. 311]. 1604/-
1681: megh tekintvén, az mi janibor szolgán(kna)k 
Szemere Geőrgynek hűseges szolgalattyat ki min-
ket gyermeksegtűl fogván, mind ez ideiglen, 
mind jo, es gonosz szerencseinkb(en) jámborul, 
igazán, és hiven szolgált mind(en) fogyatkozás 
nelkűl . . . azért mi . . . az mi falunkat Kalant a 

. . . at tuk neki [Vh; VhU 243. - *H]. 1653: A 
harczról* másfél száz kozák fogott volt a Mezőség 
felé, hogy azon menjen Lengyelországra. De a 
gonosz szerencse azt nékik nem engedte, mert a 
vásárhelyi hadra találtak szegények, és azok mind 
levágták őket [ETA I, 57 NSz. - •1600-beli ese-
ményre von.] ~ vég alatt bűnös céllal/szándék-
kal. 1663: Rab Elekes Ferencz . . . Derzen lakó, ada 
alazatoson ertesűnkre, hogy Tatarok rabsagaban 
Keserves inseget szenvedven az alat lator Felesege 
szolgájához Szalanczi Janos Jobbagyahoz Dienes 
Balashoz adta magat gonosz vég alat [UszLt IX. 75. 
50 fej.] ~ végre 'ua. ' 1584: Az Alperes azony 
. . . Jámbor teos giwkeres zomzedíwal tartozik 
lietedmagawal meg eskenny ezeken hogy a’ Za-
kaly Georgy hazabafn) eo eyel be Nem me(n)t 
Azgiermeke el veztesebe(n) eo nc(m) Rezes, Az 
vcza(n) walo hintegetest sem chelekette semmy 
gonoz vegre es Masnak Niomorußagara, Az Bar-
mok hogy hazara Mentek rit tak arrolis eskeggiek 
vgia(n) zomzediwal hogy azokat Ne(m) tuggya 
es az eo chelekedetibeol bew baios voltabol Nem 
leót [Kv; T J k IV/1. 259]. 1597: Mint hogy teor-
úenihez hit ta úolt az Actrix Thot Keleme(n)ne 
ez I(ncta)t Részi Matenet azért hogy eŏ feleólle 
azt mo(n)dotta hogy olly allatot adott neki hogy 
megh kel velle halnj . . . Az Actrix teorúe(n)t-
(is) kçr hogy eò sem(m)i gonoz veghre valót nem 
adott nekj, Az Zek harmad magaúal úalo teórue(n)t 
Itel az Actrixn'ek hogy éó sem(m)i gonozt az Jnek 
ne(m) adott [UszT 12/129-30] . 1614: J u t esze(m)-
ben hogy eztis bizonnyal hallottam, kiteŏl rea 
ne(m) emlekeze(m) hogy az Azzony Dengheleghine* 
Zemere(m) testet, keökeny leuel mosogatta gonoz 
ueghre, tudni illik fertelmességhre [Nsz; VLt 53/ 
5267 Cyprianus Seyler udv. muzsikus vall. — *Bá-
thori Gábor fej. egyik kedvese]. 1750: Kotsis Dani 
mod nélkül jár t . . . Fodor Mihálynéhoz Simon Bo-
ritzához, azt is el mérem mondani hogy gonosz végre 
járt , mert sokszor talál tam őkőt csak ketten a 
házban, pintzében bé rekeszkedve [Kál MT; 
Berz. 12. 92/61]. 

Sz. 1736: Az régi magyarok az u j asszonyt azért 
nevezték menyecskének, hogy az jó feleség olyan 
mint egy kis meny vagy menyecske*, az mint hogy 
az gonosz asszony bizony igen nagy pokol és gehen-
na [MetTr 389. — *E származtatás elfogadha-
tatlan voltára 1. a menyecske címszót]. 

2. fajtalan, parázna; desfr înat ; unzüchtig. 1572: 
Margit Igarto ferenczne Azt vallya hogy Nemei 
Nap Ment volt Keomyes georgnehez Azonba Jeo 
be oda az Annya, egy lewelet vezen Eleh Mond 
hogy te Bestie Ihol meg vagion Minden Jo voltod 
ezbe Irwa fely kwldeom vradnak, Mert tegnapis 
ket latoral talaltalak hogi I t yzol vala, ot th mégis 
wtheotte, Az te vrad E n rea(m) kyalt hogi gonoza 

teotelek [Kv; T J k III /3. 5]. 1583: Látta(m) hog 
sok gonoz Azzony Ja r t hazahoz Az wdeoben, es 
ot Deóseóltenek, Es Zittak Az vrat Az felesegewel 
hog kwrwak Ecceye vtan Nialakodok volnanak ez 
Biro Mihal (így!) [Kv; T J k IV/1. 141], 1635: 
ülien gonoz Azzony phüep palne, mert oda keríti 
Bathori Annát, is oda jar ta t tya az kathonakat 
[Mv; MvLt 290.56a], 1681: Hallottadé szájából 
hogy valamikor valahol vagy magad előtt, vagy 
mások előtt kerkedezet volna ezen meg emlitet 
menyecske maga, valami gonosz Cselekedetivel 
fajtalan eletivel, paraznasagaval és kikkel mikor s 
mint elt és Társalkodott? [Dés; DLt 445 vk]. 
1745: (A leány) Kolosvárrol haromszorís à kurva-
ságért ki tsapattatván, vyabban azon gonosz ter-
mészetit reassumalta és itten minden tartozkodás 
nélkül egy bizonyos személlyel . . . éjjel nappal 
promiscuè paráználkodott [Torda; T J k T II . 38]. 
1782: Láttae a Tanú bizonyoson, hogy Bukuresdi 
Nyikora Petru valakinek Feleségét el iktat ta volna ? 
és Bukuresden kik azok akik gonosz életet élnek 
tŏrvéntelenűl fertelmeskednek ? kikkel, hol, és 
mikor? [H; Ks 113. Vegyes ir. vk]. 

3. rossz; r ă u ; schlecht. 1570 k.: vadnak olly 
<legenyek> közöttök, kik gonosz üdőn az meste-
<rrel ta>r ta t ják magokat, az jó üdőn penig ki-
<mennek> az falukra, sőt művelnek az künn való 
<mester>eknek [Dés; DFaz. 9]. 1590: kérik eo 
kegmeketh az megh serteth feleketh, hogi ebbeel 
semmy Jdegen Jteleteth ne vegyenek, az mostanj 
tanaclinak se aggon eo kgmek gonoz peldat [Kv; 
TanJk 1/1. 131]. 1635: mind Ezeken az napoko(n) 
az necessarius locus felet való heazato(n) dolgoztak 
az Achok . . . az Achoknak hozatta(m) Egetet 
bort, hogi az gonosz szagot Inkab el Alhassak [Kv ; 
Szám. 16/XXX. 23]. 1653: Igen szeles gonosz idők 
járának [ETA I, 103 NSz]. 1770: A Görgény 
Vize . . . midőn legfőképpen meg arrad gonoszabb 
levén a Marosnal Senki a Regeni hídhoz nem penet-
rálhatna [Szászrégen; Born. XVI] . 1850: Mutus 
impertinens gonosz fat tyú, mászkál, ugrál mind-
jár t mindjárt lekoppan* [ K v ; Pk 7. — •Gyer-
mekről]. 

Szk: ~ emlekezetet (nem) hall vki felöl. 1574: 
Katalin varga dauidne Azt vallia hogi Eo volt az 
zeoch pal hazanal az keresteleskor . . . , de semy 
gonosz Emlekezetet Nem hallót zeoch paltwl az 
hadnagiok feleol [Kv; T J k I I I /3 .336] ~ er-
kölcsű. 1566: mys az gonosz erkŏlchü emberek 
közi ne szamlaltassunk [SzO I I , 188]. 1744: 
Ilia . . . verengezŏ gonosz erkŏ l tsu [Besenyő A F ; 
Told. 3] * ~ hely. 1568: Joannes Deuay Clėmens 
szőke p(rae)tores petri vatzy . . . fassi súnt . . . 
hogy ok nem tugyak hogy semy oka volna seres 
Anna 'az haborusagnak, subá t sem lattak seres 
Annán, azt sėm Tugiak ha iar te az eo vrok gonoz 
herre avagy nem [Kv; T J k ü l / 1 ] . 1570: Er tyk 
aztis hogy az felekyek Beh zantotak volna az 
vthat Mellyen az fa t kellene hordany, Azért eo 
kegelmet Byro vramat keryk haggya megh 
hogy az pathakot es egeb gonoz helyeket az vtan 
chinaltassa megh az kenez az felekyekel [Kv; 
TanJk V/ l . 14a] * ~ Mr. 1557: Ęes va lamykor 
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walamy gonoz hyr wagyon az zegen Mywes Nep-
(ne)k Thornokba kel zolgalny ees wygyazny Ees 
Eyel Nappal kapwn, ees kewfálon ees, Az waras ze-
rybe kel wygyazny [Kv; i.h. 19]. 7587: Keonjergek.. . 
fel(segednek) mind Kegielmas feyedelmsmnek . . . 
zabadicbon m?g Ebbeli fogsagbol, es kegielmessen 
talallion oli modot raitatn esset gyalazatombol 
hogy m inaraggion enaak gonoz hire newe raitam 
[Gyf; Törzs. Szentpáli Kornis Mihály lev.]. 7704: 
Ez gonosz hír szárnyon hamar hogy érkezik . . . 
J a j mally nagy felelem retteges tertenek [EM 
XXXV, 275 gyászének]. 1729: Annál inkább 
Boszorkányságot gonosz hirt nevet Sem azon al-
kalmatos3aggal, Sem \z előtt edgyis hozzá nem tud, 
Soha nstn is hallót [Dás; Jk] * ~ hír forog 
felőle. 1597: Kis ferenczne Orsolia azzony . . . 
wallia . . . vgi vagion hogi eleget hallotta(m) benne 
hogi az Azzony feleol gonoz hír forgot, kiért egizer 
az Azzont . . . intem rolla effele eletb(en) ne tálal-
tassa niagat [Kv; TJk VI/1. 21] * ~ hirt hall 
felőle. 1585: Lucia Kapun Allo Laiosne vallia, 
Zolgaltam en Mintler Istwannak mind Atthiat 
Annjat, setniny gonoz hirt feleolleok Nem hallot-
tam [Kv; ? J k IV/1. 417]. 1596: Horwat Janostol 
kwld Biro wratn levelet Bezterczere az Biraknak, 
hogi ha valami gonoz hirt hallananak moldoua 
feleol, tuttunkra Adnak f i d . [Kv; Szám 6/-
XXIX. 31 Bachi Tamás sp kezével]. 1600: En 
Gyeörgyffi Martont, mindenkor Gyeörgyffi Balint 
fianak tut tam s hallottam, az annia felolis az mygh 
az mostoha leania Ersebet ele, soha seinmi gonoz 
hyrt nem hallótta(m) [UszT 15/38 Gyeörgyffi 
Thamas Ersebet Zetelaki libertina vall.] * ~ Íté-
let. 1584: Feoseos Janosne vallia hogj Eowelle is 
volt Babawl, de semmit hozza Ne(m) tud hallot-
tak azért hozza elegh gonoz itüetet [Kv; TJk 
IV/1. 244.5]* ~ kedv. 1570: zekel peter otth 
wl volt Jgen gonoz kedwe volt, kerdy Myth Bán-
kódnék azt Monta neky hogy vadnak sok Bwsula-
sim hazambely Nep Mya es Adossagba is sokba 
vagiok| Vst Jar to Janos Es Angalit az felesege 
. . . vallyak hogy . . . pechetet vyth neky wgy 
kwldeotte ely hogy az Kadart Be Idezek . . . Azt 
Montha Nagy gonoz kedwel, Enneke(m) semmyre 
Nem kellene az esseh zeoleye chyak hadnanak Be-
ket vele [Kv; T J k III/2. 16, 178] * - lelkű. 
1709: amaz gonoszlelkű Nemes P é t e r . . . , hogy 
nem engettem az hamisságban procedálni, belém 
veszett, mocskolódott és egy gyertyatartóval hoz-
zám hajtot t [TT 1890. 272 SzZsN]. 1717: Nem jut 
eszemb(e) hogy Dobai Ura(m)mal Becski Ura(m) 
étette volna a maga ganéját, én velem eleget étette, 
azt hallotta(m) hogy gonosz Lelkű embernek mon-
dotta Nzs Dobai Uramat . . . Attával • azzal 
hogj eb teremjen Lelkünkbe mindnyájunkot szi-
dalmazot [M. köblös SzD; RLt Pataki Sámuel 
(40) ns vall.] * ~ nyelv. 1645: (A fogoly) vrat 
kinek otalmara uolt keóteles, traducálta es dif-
famalta s nem kiczin periculumb(a) hozta gonosz 
nyelvevel [Kv; T J k VIII/4. 20] * ~ nyelvű. 
1602: Vargha Lukachne Christina azzonny vallia 
. . . ez fogoly azzony aliapattja feleol semmith 
Nem thwdok moûdâüj hallottam feleole hogy gonoz 

nyelwao azzony [Kv; T J k VI/1. 563] * ~ szó 
a. rossz szó. 1584: Bokor Caspar vallia . . . egg 
gonoz zot sem Zolt Dauid Ianos mikor le wthek, 
es vgy verek mint eg Barmot mind hasat oldalat 
[Kv; TJk IV/1. 348]. - b. káromkodás. 1591: 
Baczj Thamasne azzoniom . . . vallia. Hallotta 
sapolodasat Bornemizzanenek, de sem zitkot, 
semmi oly gonoz zot nem hallót teolle [Kv; TJk 
V/l. 63]. — c. szóbeszéd, pletyka. 1600; hallot-
tam hogy az Gyeörgyffi Marton annia az vtan hogy 
el wetekedet, massalis leöt wolna, de reghi iamborok-
tol hallotta(m) hogy három gyermekeigh semmi 
gonoz zo ne(rn) wolt feleole [UszT 15/38 Antal 
Gergelyne Marta Zetelaki libertina vall.] * ~ 
szokás. 1579: Megh ertettek eo kegmek Az Zeochy 
Inirehne Jelentesset az haz felòl kit Akarna Nemes 
Ember kezebe eoreòk Arrw keppe(n) eyteny, Eo 
kegmek nem Akarwa(n) az varas zabadsagat meg 
hadny romlany, kyból lattyak eo kegmek My nemó 
gonoz zokas Ieo kózwnkbe effele hazaknak el 
keotesseböl [Kv; TanJk V/3. 199b] ~ szom-
szédság. 1600: Erttywk aztis hogy az Molduaiak 
laegelmeteknek gonoz szomszédsággal kezdettek 
wolna lenni-[Lécfva Hsz; Hurm. XII , 1066 Csáky 
István a beszterceiekhez]. 

Sz. 1586: Az leannak azért igy zolek, Leány vgy 
chelekeggiel hogy gonoz faba vagtad a' feyzet 
[Kv; TJk IV/1. 599 Kotloczy Imreh vall.]. 

4. rossz természetű; nărăvaş; von schlechter 
Natúr. 1731: Az Gyermek Lovakat az kik nem igen 
gonoszok, gyengébben kell erőltetni az tanitasban, 
az kik penig gonoszabbak erősebben kell hajtani, 
mig iffjak lesz(ne)k, mert ha meg erőssőd(ne)k, 
az után vagy későbbre vagy meg sem szelídednek 
soha jol [ JF lovászmesteri ut.]. 1753: egj lovat 
kŭldjen bé kgd de azt a fél tsipójüt bè ne küldje 
mert az gonosz [JHbT Árva Bethlen Kata lev.]. 
1793: Sorbán Péter . . . Földes Ura Nagy falusi 
Udvarából egy jo Lovat el lopván, minthogy go-
nosz volt a ' Lo fel sem mert réája ülni, hanem tsak 
vezetéken vitte [Sziiágycseh; TKhf 13/34]. 7809; 
Kusztora Mihály és Dávid . . . minden nap l á t ţ ák \ 
s mig tanították gonosz lévén és bajosan tànit-
hato, eleget verték az ut tzan [UszLt ComGub. 
1701. —1'Ti. a lovat]. 

5. ~ erkölcs csökönyösség, makrancosság; nă-
rav ; Widerspenstigkeit. 1591 u.: az <eo> loua 
epp lo es sem(m)i gonoz erkólche ninczén, hane(m) 
az eggik labaúal mikor megh mozdul santal de 
mi(n)dgiart el múlattya | Az lo pedigh mi(n)denik 
labaúal santa', erkólches az embert meg marja, 
ha terhet Akarnak rah tençj hozza rugh . . . ollyan 
erkeólches hogy az feyet be kel borítani vgy wl-
hètnek rah, terhet ne(m) tehetnek rah . . . hizzúk 
azt hogy tút ta eö az lonàk ollyan erkeólches voltat 
[UszT]. 

6. kb. szörnyű; groaznic; grausam. 1572: Hal-
lanak eo k. Nagy panast az zekeres Nepektwl 
Mynemw gonoz vtthok vagion az varas Mellet, 
keryk ei k. biro vramat eo k. latassa es chinaltassa 
megh hogy Mehessenek ely Rayta [Kv; TanJk 
V/3. 62a]. 159211593: sokzor iartam Azon az 
porond vetis zigeten altal " . . . Azmėly Aga až viz-
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nek mellette foli vala Daes feleol, olj gonoz altal 
jaroia vala hogy vgyan filŭe menthem altal ra j ta 
[Szâsznyíres SzD; Ks. Dés és Szentbenedek hatá-
rán lévő szigetre von. határperben ta r to t t vallatás]. 
1625: mivelhogj Jge(n) gonoz v t t volt, Thordaigh 
fizatterń f 1 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 202]. 1690: 
Jö t t míg György fél terével, mert felét az karónak 
az járai határon lehánta az gonosz ú t miat t [TT 
1339. 715 SzZsN]. 

7. ~ âlpénz hamis pénz; monedă falsă; falsches 
Geld. 1675: az J . . . imit t amott, erdőn falukon 
szellyel váro3b(an) is ál pénzt vert, veretett, s vér, 
jo féle pénz közzé elegyétvén ugy defraudallya az 
ország népét, mivel az J . . . ülien gonosz ál pénzt 
veretett, s vert, tőb complices társaival együtt . . . 
meg kévátmyuk az acticularis po2ŭiu(n) convincál-
tassék [ K v ; T J k VIII/12. 67]. 

8. veszedelmes; p^riculos; gefährlich. 1705: die 
14. J a n adtam házas társul Pataki Boricza, Mis-
kolezi Judithtol mara t t Árva leanyomat Técsi 
György Úr(amaa)k . . . kinek lakodalma és kéz-
fogasa, lő t t eczersinind, az űdö(nsk) gonosz 
volta* miat, die eod^m, tisztesseges nászsza es 
vendegek praesaatiajakb(an) [PIN 56a. — •Hi-
hetőleg a kuruc világ zavaraira von.]. 

3. >>» fâ vmilyen mírgező gyomnövény; un fel 
de buruiană veninoasă; Ar t giftiges Kraut. 1625: 
Benczeo Pai . . . Kerek Too new heliben ki bocsat-
uau marhayat, az msli oraban ki boczatotta volt 
uiarhaiat, azon oraba(n) három eokrei es egi wneo 
tehene az otúalo gonoz fvvúek volta miat megh 
holtanak [UszT 47a]. 

10. ~ lélek bab, vall a . ördög; drac ; Teufel. 
1774: egy akkor született gyermek a feredőben meg-
szólalt mondván: „Anya, jössz te" . Az anya meg-
ijedvén tőle, kifutot t az házból, állítván, hogy go-
nosz lélek volna a gyermekben és behívta szomszé-
dait , kik az gyermeket Istenre kényszerítették, 
hogy inDtiija meg ha gonosz lélek volna benne. 
Melyre a gyermek így felel : „ É n bennem gonosz 
lélek nincsen, hanem Istentől küldettem" [Ret tE 
323]. — b. boszorkány; strigoaică; Hexe. 1584: 
Marta Érsek Balint felesege vallia Giermek Agy-
ban mikor volnék ez Zabo Catot hit tam vala Baba-
nak . . . , de mywel hogy sokat kewan vala Nem 
fizethetek vala meg Neki, Es ereossen meg Daga-
dek . . . Az vra(m) . . . keonyergeay kezde eze(n) 
Zabo Catouak hogy migii giogichon es az raita 
valotis Nsky Aggyá, es vgy giogita mag, kibeol 
gyaaakot tam hozza hog goaoz lelek [Kv ; T J k 
IV/1. 222]. 

Sz. 1710: Nemss Péter . . . hirembaa-nevemben 
méltatlan mocskolt mindenüt t . . . , minden alkal-
mat JSSággal b^ te laa í te t t , rágalmazott az rósz 
lelkiis neretŭ e t n ^ r : mégis Ő haragszik gonosz 
léleknek világos czimsre [TT 1891. 279 SzZsN]. 

11. fn I . gonosz személy; persoană rea ; Bö-
sewicht. 1572: kewaaaa byro vra(m) hogy az Zaz 
vraim procuratort vallanak (I), Da Eo kegelmek 
Azt yímagiak hogi Nsm zwksegh, haae(m) eo k. 
arra biro hogi eo k. byrioa es az ky gonoz megh 
bwatesse [Kv; TanJk V/3. 63a]. 1745: az I . . . 

nős paráznaságban elegyítvén magát, Kgld kéz-
ben nem adta, hanem pár t j á t fogván és fėlőlle 
felelvén, a ' gonoszt a’ gonoszsággal edgjűt t manu-
tenealta, és protegalta [Torda; T J k T I I . 31]. 

2. bab kb. ártó szellem ; spirit rău/răufăcător ; 
böser Geist. 1584: Sophia varga András felesege 
vallia, Az elseo giermekem hogy león ez Azzony 
vala velem es Zegensegewnkheoz kepest tizenket 
pénznél teobet Nem Adhata az vra(m) neky, l m ez 
el mult wdeobennis hogy giermekem leonny kezde, 
hya volt oda hozza(m) az vram de Nem Ieot . . . 
Hallottam sok emberteol hogy átkozott minket 
hogy Ne(rn) fizettewnk megh neky De azolta 
Immár hogy fekzem het holnapia vagyon es az 
kezem el zarat seót minde(n) eyel Ream Ieó a ' 
gonoz hol Apam hol Ania(m) kepebe [Kv; T J k 
IV/1. 244]. 

3. gonoszság; rău ta te ; Bosheit, Boshaftigkeit. 
1606: Gellien Vrain . . . azt monda hogi Az Js ten 
az Meniwteo keŏuel wsse megh, ha gonozt es Rom-
lást akar [Kv; T J k 70]. 1670: Deliberatum Synodi 
Székensis* . . . Super causâ D. Stephani Diószegi 
Re c tor is Desiensis in negotio Scandalorum in 
Ecclesia datorum . . . Remotiojara illyen okok 1. 
Praevideallyuk ne(m) hogy hasznainának Desi 
Uraimek velle, seot sokakban nevekednék a gonosz 
holot mégh Cenzúrája alat letembennis, publice 
privata vindictajat exercealvan es prédikátorát 
szidogatua(n) [SzJk 110. - *Szék SzD]. 1730: 
en sok nyomorúság lá tot t es ez mostoha vilagnak 
sok gonoszival kűszkedő gyamoltalan arva [Folt 
H ; BK 140 özv. Folti Bálintńé Jósika Mária végr.]. 
1781: ezen már gyakorlásban v e t t hibás mind 
tsten mind haza törvényivel ellenkező gyilkosságra, 
tolvajságra s minden gonoszra . . . u t a t nylto 
szokásnak el törlésire rendeljük a ' Strásálás ki 
álitásában* [Torockó; TLev. 2/5. — *Köv. az in-
tézkedés]. 

4. paráznaság; desfrîu, Unzüchtigkeit, Unzucht. 
7566: Balas phyl raway, Zebeny polgár mester 
Jobagya megli Eskywek, es ezt valla, az en hazom-
nal harmad ewe hogy Janos deakny, az Lengyel 
geyrgel wolt semmy gonozt egebet nem latom, ha 
nem hogy Mewetkeztek egy massal [Rovás N K ; 
NszÁLt Lad. 63/672 Nova col. post. — Dani 
János kijegyzése]. 1570: Zygartho Jsaias, hithy 
zerent vallya hogy volt egyzer az varas Thornyaba 
Trombitás Dameternel, Es Zabo Janosis Mind 
felesegestwl ot th volt, de eo semy gonozt Nem latot 
ot th azkor [Kv; T J k III/2. 34]. 7670: tudom aztis, 
hogy volt Mihály deakne haromzoris Capliom-
ba(n)a, de en sem(m)i gonozt nem la t tam hozzab : 
Kun Peter sem lakot akor imar o t t [Dés; DLt 321. 
— *Kaplyon a várostól nyugatra a második falu. 
bA többi tanú közül nem egy az asszony erkölcséről 
lesújtóan nyüatkozik]. 1641: Imreh Jakab . . . 
fassus e s t : Lat tam azt, hogy j ö t t oda az Helnieczi 
János házához az az Varga Jánosné, de én semmi 
gonoszt nem lát tam hozzá [Mv; MvLt . 291. 274b— 
7b átírásban]. 1739: az egészsz Nms V(á)r(me)gje 
Csudájára 's álmélkodására H á z á t Tisztességben 
és Gyermekeit nem tar to t ta . . . , hanem minden-
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féle Embereket Házába bé fogadot, és causát (?) 
adott a Gonoszra Leányinakis [Dés; Jk] . 

5. szidalom; injurie, ocară; Schimpf. 1598: 
Tóth András . . . vallia . . . Zilagi Istwantol egy 
szo gonoszt sem hallottam [Kv; TJk V/l. 219]. 

Szk: ~t mondj szól. 1561: az olah vgyan gonozt 
zola [Ráton Sz; Bál. 78]. 1570: Kayantay Jakab 
Jmreh, ezt valla hogy Ewys otth volt az korcho-
man es hallotta hogi chyuka Lazlo zydia volt Bak 
myhalt, De Myhal semy gonozt nem zolt neky 
Egiebet hane(m) hogi ew Nem volna hatarhanyo 
[Kv; T J k III /2. 45]. 1584: Bekessy Ianosne Bor-
bara vallia hogy Ieot vala hozzam ez Zabo Cato 
betegsegemben es be keote, mikor a faydalmat es 
budeosseget à keotesnek nem zenuedhette(m) 
wolna, gonozt mondek Neky meg zidogatam [Kv; 
TJk IV/1. 219]. 1626/XVIII. sz.: (Az ördögök) 
Egy embernek nyakán fúrnak vala lyukat A 
nyaka tsigolyalyaban ki vonnyak a nyelvét . . . ki 
mondat sok gonoszt [ItK 1931.79 Fiátfalvi 
György Pokolbeli látomása]. 1646: ha mit ketek 
ezekben es ezeken kiuullis uelunk czelekezik, azt 
megh zolgalliuk tellyes eletünkben; hahun penigh 
mit nem cselekezikis ketek, azertis soha gonozt 
ketek után nem mond(u)nk tudván azt hogy Isten 
igazgattia minden jóban az emberek elmeit [Bádok 
K ; J H b III/72], 

6. ártalom, k á r ; prejudiciu, pagubă; Schaden. 
7653: Egykorban jöve Borsos Tamásnak a portáról 
levele . . . és azon leveliben irta volt, hogy ha bé-
mennék hozzája, nem lenne gonoszomra [ETA I, 
117 NSz]. 1740: Trauzner Sigmond U r a m . . . 
mint Keresztény Atyafihoz illik tellyes életében 
ugy viseli s alkalmaztatja magát . . . Détsei István 
Uramhoz . . . , gonoszszára, annyivalis inkáb élete 
veszedelmére . . . semmi uton modon nem igye-
kezik [Szentbenedek A F ; DobLev. IV/596. 347]. 

7. rossz (dolog, esemény, cselekedet); rău (lucru 
rău, intîmplare/faptä rea); Schlimme, Schlechte, 
Böse. 1572: Nem illik eo kegnek vytast Tenny 
Mert hogi az vysagokbol giakraban gonosbak 
zoktak Ieony hogi Nem Iobak [Kv; TanJk V/3. 
54a]. 1592: J o b akaratomban az en attyafianak 
gonozatt Nem akarwan istwanffy istwannak [UszT]. 
1691: Ca(us)a Szekiensis4 Gyórgy Miklós Judith 
kiván separatiot Posoni György Mátkájátul, ez 
okon hogy az legénytől mindenkép(p)en meg hűle-
medett . . . Az Legény dicit nem tehetek rólla — 
ha meg hűlt tűllem és el válik. Deliberatum . . . 
separalyuk, ne adgyunk alkalmatosságot nagyobb 
gonoszra [SzJk 249. — *Szék SzD]. 1778: a sok 
gonoszra pedig azért mennek könnyen a’ meg neve-
zett Czigányok hogy akármi Istentelenségbenis 
pártyokat fogják az Udvari Tisztek [Záh TA; Mk 
V. R. VII/20 „Lázár Mihálly" (51) Hb. vall.]. 

Sz. 1745: az I . . . . Uy Thordában Kerekes Már-
ton névû betsfiletes embernél szállást tartván, 
jámbor Gazda aszszonját haládatlanúl jó tetiért 
gonoszszal fizetvén feles edgjetmásit vállát elő 
ruháját, fersingit, el lopta [Torda; TJŢkT II . 44]. 
1768: sok jóval valanak hozzánk, mégis megtapad 
te Tolvaj, a ' jóért gonoszszal fizetél [Medesér U ; 
EMLt]. 

8. ~ kor rosszkor, rossz pillanatban; la t imp 
nepotrivit, într-un moment inoportun; zur Unzeit, 
ungelegen. 1573: Kadas Istwan deák hity vtan 
vallia hogi . . . Az lean ely Megen az Bolthoz es-
<met> Igen hamar vyzza Ieo egy azzonemberrel 
egembe . . . Mond eo neky zinte gonoszkor kwltel 
volt oda . . . egy Zep legeniel Bezel vala az azzo-
nyom [Kv; TJk III/3. 153]. 

gonoszakaró rosszakaró; răuvoitor; Übclwol-
lende, Mißgönner. 1600: Eztendeö ezkor panazol-
kodot ennekem Jakoch András, hogy Ferencz 
Janos gonoz akaroia wolna [UszT 15/64 „Bodo 
Janos Zent Egyhazas Olahfalui, Zabad Zėkely" 
vall.]. 1638: Mert az menire Jo akarói Vadnak 
embernek (fgy!) szoktak gonoz akaroys lenni [Som-
kerék SzD; BesztLt 5/1638 St: Erdély a beszt-i 
főbíróhoz]. 1653: Zolyomi Dávid augustusban meg-
hal a tömlöczben. Egy gonoszakarómat elrontá 
előliem — úgymint Zolyomi Dávidot — az Isten 
[ETA I, 153 NSz]. 1683: eŏ Ngok gonosz akaroj-
val soha, sem titkon sem nyilván semmi szinek 
alat nem tractalok sem edgyes nem lészek [UtI]. 
1702: tudom edes batyam Vr(am) en azt hogy 
bizony Ngd az első Indulatnak embere de ha megh 
gondolkozik azért lelkem batyam Ur(am) u t supra 
elyunk I(ste)n(ne)k is es dugiuk be sok ránk ki 
Tatot szajal leuo gonosz akarójuk szajat [ApLt 2 
Apor István Apor Lázárhoz]. 1712: Szomorú szivei 
szemlélem gonosz végit, Gonosz akaroink(na)k 
eòrómére, prostitualtatik Atyafiságtalanságunk, 
Ország nyelvére; Ebból származott gyúlólszég, 
versengés ad successores is progeneralodik [ JHb 
Jósika István Jósika Imréhez]. — L. még CsVh 
86—7; Ret tE 71, 291. 

gonoszkodás fajtalankodás; destrăbălare ; Un-
zucht. 1593: Jlona Kouach Balint felesege vallia, 
Zememmel latta(m) Vincét es Kaj tar Annát ejel 
fekwwen egy Agyba, Zablia vala vincenek az olda-
la^ ) , es a ' gonozkodásba ereosse(n) chattog vala 
Az zablia az oldala(n), viratta fele eot orakor kele 
fel Vince melleol Kaj ta r Anna [Kv; T J k V/K 
423]. 

gonoszkodik fajtalankodik; a se deda desfrîu-
lui; Unzucht treiben. 1585: Nag' Antal vallia . . . 
latta(m) hog ige(n) lakozot ot Markos Mihály az 
Azzonnial, hallotta(m) hogy Lukachne lakatot ver-
te t reaiok es ot gonozkottanak volna [Kv; TJk 
IV/1. 448]. 

gonoszság 1. räuta te ; Boshaftigkeit. 1571: veot-
tek ezekbe Menye kylémb kylĕmb fele goncssagok 
es karok Ieottenek az chaplarok myath, kyk nem 
Iol Iartanak ely az eo Tyztegben [Kv; TanJk V/3. 
51b]. 1583: Ersebet Dabo Thamasne vallia Kern 
volt hon Biro Mihalj mikor az elseo feleseget Az 
vizbe vethek hallottam Mastol hogy Biro Mihal-
nakis az felesege gonossagaban hire es ertelme leót 
volna [Kv; TJk IV/1. 141]. 1603: Jo fjaim . . . az 
gonossagot ne(m) chjak Magatokbon de egjebekben-
js vtaljatok, az hazwgsag tekelettlenseg, megh az 
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poganok keosztjs igen vtalatos: attól oyatok 
magatokatt [Csapó K K ; J H b XXV/23]. 1633: 
égikor . . . az Felej Gasparne gjermekinek sok 
gonossagit beszelliűk vala, akkor Felej Gasparne 
oda jöue az ablak ala, es monda Koczis Janosne-
ual egiött nekeőnk ragjatok ebek az seggemet rag-
jatok, mi mondok hogi ragia eö maga, mi nem rag-
iuk [Mv; MvLt 290. 141b]. 1695: Hogy penigh 
az gonoszsagh annyira el ne terjedgyen, tetczet 
az Eő Nga szekinek masoknak tanusagara Tortura-
ra Vonatassek [Dés; Jk] . 7776/XVIII. sz. köz.: az 
Parasztember . . . ha mi potentiat és kár t t e t t 
valakinek, igen latus Terminus alá vetetŏdŏ t volt, 
melly miatis ă gonoszság inkább nevekedet mint-
sem refrenalodott [TLev. 11/1]. 1746: az J . . . 
magát sok rendbéli tolvajsági, lopási és gonoszsági 
kŏzŏ t t , nevezetesen ördögökkel való társalkodás-
ban, másokat szántszándékkal való meg tsalásban 
elegjitette nézőnek* tet tetvén magát, sok embere-
ket mind költséggel mind fáradsággal maga hasz-
nára meg tsalt [Torda; T J k T I I I . 109. - "Értsd: 
jövőmondónak]. 1790: ha történnék, hogy az oly-
lyan szemellyeknek, annyi erő vagy Semmi Bo-
numa nem találtatnék s, Gonosságai is azt érdem-
lené (l) Magistratualis fogságra is adattathassák 
[Karácsonyfva MT; Told. 78]. — L. még Ret tE 
131, 162; TT 1891.269. 

2. vkinek/vminek gonosz vol ta; räutatea cuiva/ 
a ceva; Boshaftigkeit js/einer Sache. 1587: 31 
die Jû ly . . . vagattam egj Bikát meg, melliet 
gonozsagaert kellett megj eolneom az kazalta-
tasra (1) es mindt zegenieknek es zolgaknak zûk-
segere [Kv; Szám. 3/XXVT. 33. Suweges Ger-
gely isp. m. kezével]. 

3. galádság; perfidie, josnicie; Frevelhaftig-
keit. 1568: Michael s(erui)tor petri watszy . . . 
fass(us) est, hogy eo az eo vrahoz semi gonossa-
goth ne(m) latoth ' [Kv; T J k I I I / l . 226]. 1570: 
Antal kenez, onyeh, Közte . . . vallyak, hogy 
lat tauak egy . . . Men lowat hogy az eo hatarokon 
Bwdosot . . . Az emberhez penigh ky t az Loert 
az varasba Megh Tartotak, eok semmy gonozsa-
got nem Thwdnak hozzaya [Kv ; T J k I I I /2 111]. 
1590: Az keczyketis hallotta(m) hogy eo hozta ell 
megh fogtak volt erette, eleg gonoszagat halottam 
[UszT]. 1600: Soha penigh semmi gonossagat 
orsagath ne(m) ertettem sem hallottam* [i.h. 15/129 
,,Ola Isthwa(n), Ferencz Gyeörgy paztora" vall. — 
*Ti. Olah Komsanak]. 1681: Az mostani molnár 
. . . készebb el lenni a ' negyed rész proventus es 
az heti kenyerre Limitált buza nelkűl mint sem ă 
pogacza sütés tölle el vétessék; melyből minemű 
nagy szemlátomást való gonoszsága es lopasa 
tetzik ki, akar kys eszeb(e) veheti [Hátszeg; VhU 
148]. 1701: Colonellus Ebergényi Vr(am) Regiment-
jéből hat Campagnia kgls Vrunk eő Flge ellen 
rebellálván . . . Faluknak felverésével és nagj 
predálással s sok gonoszsággal Török országra és 
más hellyekre el széllettenek, és tar tnak attól, hogj 
ide Erdélybenis bé hatnak, és . . . valahun magok-
nak refugiumot keresnek [UszLt IX, 77. 30 gub.]. 
1745: (A vádlottak) eleitől fogván sokféle gonos-
ságokban elegyítették magokat [Torda; T J k T 

II . 18]. - L . még Ret tE 139, 1 8 6 - 7 ; RSzF 
168. 

4. erkölcstelenség; imoralitate; Unsittlichkeit | 
fajtalanság, paráznaság; desfrinare, desfrîu; Un-
züchtigkeit. 1570: Sos Mathe . . . vallya, hogy . . . 
Lat ta azt hogy Ratz Balinthnet Zokadalomba 
hordozta More Ambrws . . . . De eo soha semy 
gonozzagot keozettek nem latot [Kv; T J k III /2 . 
148]. 1584: Deák Adam, es Tempe Miklós valliak, 
Ne(m) láttuk azt hogy Kopaz András vitte volna 
ky a ' mezeore az Azzont gonozsagra En theom-
pe Miklós hallotta(m) ezt az Jstwan Bironetol 
hogy ot volt mind a' ket fia az Azzonial de chak a 
kissebbik vetkezet [Kv; T J k IV/1. 350]. 1610: 
Zabo Catus Azony Zabo Js tuan zolgaloja . . . így 
val . . . Estwe Kvn Peter el Ieot oda Mihály 
Vra(m) hon nem litibe(n) es zememmel lattam, 
hogy az Azonnial eoleltek es czokoltak Egymást, 
de egieb oly gonozsagokat en nem lattam, mert az 
Jczakaj velek való vigiazast en el vntam es en le 
fekeotte(m) es eok mikor fekeottek le es mit mi-
ueltek, en nem lattam [Dés; DLt 321]. 1632: 
Hallotta(m) Szabó Miklostul hogj halt Berkeszi-
nenel de nem czelekedet semmi gonozsagot vele 
[Mv; MvLt 290. 81a]. 1729: Az gonoszságnak meg 
zabolására (!) * nézve Concludaltuk mint hogj 
Constal Faragó Siinonnénak Szabó Katának, 
Nemeti Szűcs Győrgynének Kurvaságok, ugy 
Szigyárto Szekely Istvannenak Faragó Simonnéval 
való éjjeli nappali rósz Conversatioja, Hadnagj 
Atyánkfia eö kglme incaptivaltassa és kűlgye 
mindeniket különös tőmlőczb(e) a Törvenynek 
fojtathatásáig [Dés; J k 387b. — ^Nyilvánvaló 
tollvétség zábolázdsára h.]. 1749: (Az alperes) el 
féletkezven Ferjehez való kötelességirŏlis, magát 
nősz paráznaság(na)k vétkéb(en) elegjitette, és 
diversis locis et temporibus . . . azon gonoszságot 
practizalta [Torda; T J k T I I I . 256]. 

Szk: ~ r a fog paráználkodásra rávesz. 1583: 
Nag kialtassal ki fu ta Biro Mihal felesege, es mon-
da, hogy Az vra az eo Zolgalo leankayat Eolebe 
Zoritotta volt, es gonossagra fogta volt, kyn 
Ra j ta kapta [ K v ; T J k IV/1. 141]. 

flonoszságos éktelen/nagyon gonosz; foarte r ă u ; 
sehr boshaft. 7628 u.: hogi az J n a k synistra in-
formatioia az Ecclia ellen, mind penigh az eő 
gonossagos czielekedeti tőb Becziőlletes Ecclias-
tica personak eleőt es Superintendens ura(m) 
eleottis elucescalUon czielekedtek; mind peniglen 
hogi az pispeok uram zekjn az EccUa eUen ualo 
synistra informatioia elucescalUon [SzJk 34]. 

gonosztétel gaztet t ; faptă r e a ; Un/Übeltat. 
1738: Mit érdemlett légyen Rákotzi Joseph, Isten, 
ember Törvényeivel ellenkező gonosz tételeivel, 
ez annectált Felséges Vrunk uj jonnan érkezett 
Pátensének Apographuma, rendesen elő adgya 
[Nsz; Borb. I I gub.]. 

gonosztett gaztet t ; faptă r e a ; Un/Übeltat. 
1844: ennek a ' gonosz tetnek feltalaloja volt Vásár-
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hellyi János [Bágyon TA; KLev. Birtsa Simon 
(23) unitus (gkat.) vall.]. 

gonosztevő I. mn gaztettet elkövető; care co-
mite o faptă rea/o nelegiuire ; Übel verübend/tuend. 
1563: 1563 esztendőben feleltettük meg a várost, 
és mentették magokat a gonosztevő emberek: 
hogy ennek előtte való két esztendőnek utánna a 
tordai gyűléstől fogva, ezután azért a bűniért senki 
nem kergetheti és nem büntetheti őket [ETA I, 21 
BS]. 7590: Ha walamely gonosztiwŏ ember ide be 
esik Harmad napigh sem parancholattra semmjre 
ki ne(m) Adgyak, hane(m) teorwent tiznek feleŏl-
le [Km; GyU 13]. 1612: Egy Buzas Janos new . . . 
Ember hatalmasul igaz uttyaban ra tamadot vol-
na, es minden jowaytol meg foztotta, es bizontalan 
helyeken búdosnejek, mint ollyan gonoz teueo 
zemely [Kv; PLPr 47]. 1697: Bar minden gonosz 
tevő Lopokkal az akasztó fakat viragoztatnak a ' 
Birak [Dés; Jk] . 1761: mely liáznakis hasanlo 
tisztességes ablaka . . . , lévén ennek vüaga három 
erős vaspantokkal tsínaltatva, mely ellent vethet 
gonosz tevő emberek bé menő szándékának [Mező-
csán TA; Ks 15. LXXXIX. 3]. 1847: gonosz 
tévő fiam a' tégla vető hellyröl engem ki szorított, 
de ha meg férhetnék is ottan édgy olly határ ronto, 
's tzigánnyaival edgyűtt törökbuzát és mindent 
lopogato, sött az utasoknak uttyokat is állo 
emberekkel . . . nem lehetek [Dés; DLt 617]. 

II . fn 1. răufăcător; Übeltäter. 1592: Hogy ez 
varos minden ghonosz teweőket Nemest es Nemte-
lent Coloswary hatarban ratione facti Criminalis, 
megh fogtathasson, Eolhessen, akaztathasson, eget-
hesse czionkasithassa* [Kv; Diósylnd. 24. — *A 
lapszélen XVlII . sz. végi kézzel: Mutüatio]. 1647: 
Egy Albans Simon nevű gonosz tevőreis felette 
sok Panasz vagyo(n) . . . Hűseghteknek Tisztihez 
valo keőtelessegiert seriò poronezollyuk az megh 
nevezet latrokot fel keresse s erdemek szerint megh-
is büntesse, seőtt masokotis effele czelekedetek-
teől arczeallyon, s karral eöket illetni ne engedje 
[BesztLt 130 fej.]. 1702: Erre valo Haragjokban 
pedig Országunk' Meltoságos Vrai, hogy a Felséges 
Császár itélŏ széki eleiben appellált a Bírónk mel-
lette lévő két Polgárinkal együtt mindjárt megfo-
gatták ot t az ország házában és meg kŏtŏztettvén 
nyavallyásokat, tŏmleczben vitettenek és mostis 
ot t njomorognak nappal keményen dolgoztattják 
ejtzaka megint a Tŏmletzben hálattják mint valami 
Halálos vétekben lelegzŏ gonosz tévőket [Toroc-
kó ; TLev. 4/3. 2b]. 1736: mindenkor a Magistra-
tusnak facultassa vágjon, hegj minden gonosz-
tévőket, ratione sui Officii p(ro)sequáIhasson 
[Dés; Jk 218a]. 1761: Kannás Susanna tudta azt 
hogy azon szemellynek olyan portekaji nem volt, 
s nints (így 1) az müyeket oda vitt. Ergo vagy or-
gazda, vagy az gonosztévővel censentialo tudva 
[Torda; TJkT V. 45]. 1809: a . . . Vice Királly 
Birot arra utasittsák, hogy a' nevezett Gonoszté-
vőt leg ottan rendszerint valo Criminalis per alá 
vettetvén azon Criminalis pert a’ rendes Appella-
tiokonis által botsátva mentől hamarébb ki folly-
tatni el ne mulassa [UszLt ComGub. 1558 gub.]. 

1855: ha őa valaha akármi okból dicső nyomdokaik-
ról lelépne és nevét beszennyezné, vérezzék el kí-
nosan mint aljas gonosztevő [ÚjfE 295 Wesselényi 
Miklósnak fohászkodásba szőtt átka. — "Wesse-
lényi Miklósnak hasonnevű elsőszülött fia]. 

2. kisebb vétket v. kihágást elkövető személy; 
persoană care comite o vină sau o contravenţie mai 
mică; eine kleinere Übertretung/Sünde begehende 
Person. 1647: Az Biro az gonosz teúeot egy forin-
tigh megh bwntetheti [Gergelyfája A F ; BK 48.16]. 
1784: Meg volt a Torotzkai Bíráknál eddig az ollyan 
abusus, hogy az Gonosz tévőt, vagy gyanú alá 
esett Személyt el fogván, ugyan magok kezességen, 
és néha simpliciter elis botsátották [Torockó; 
TLev. 2/6. 5a]. 1790: A SzŐllŐ Pásztor kőtőlőssége 
az hogy . . . a Gonosztévőt â kit a factuman telál 
meg fogja, ha méltó meg is köti . . . , azon Tolvajt 
. . . a Szőllős Fórumán meg bizonyosodván a dolog 
voltaképpen 3 m Forintig meg bűntettessék [Ka-
rácscnfva MT; Told. 76]. 1797: Egy deres a 
melyen a gonosztévőket szokták meg verni [Szu; 
UszT XII . 87]. 

gonoszul 1. rosszul; r ă u ; bőse, schlecht. 1570: 
Orsola Bor Janosne vallya, hogy . . . kerdezyk 
volt Mint legen az legen dolga, Az eggyk ky Ba-
logh Janosnak Newezte Magat azt Monta hogy 
Byzon gonozwl vagion dolga, Mert vra(m) megh 
hatta neke(m) hogy thytkon chigant vigiek ky 
hogy fely keottesse . . . Es az ázzon azt Mongya 
hogy Byzon vram gonoz zandekba vagion hozzaya. 
De en azt Mondana(m) hogy Mind atthia Annya es 
felesegeis ky Jeone egieb Jdegen emberekis velek, 
Es vramnak kenergenenek erte Mert byzon gonozwl 
Jar [Kv; TJk III/2. 164/5]. 1597: Zekely Geigelne 
Frúsina . . . wallia . . . eginehany wttal ment el 
Sardine az vratol, mert ige(n) gonozúl tartotta 
giakorta halalialis feniegette de esmet egibe bekel-
tenek [Kv; TJk VI/1. 96]. 1627: Johannes Nagy 
Nobilis de Zereda*... fa tetur sic . . . Balas Deák 
az szereday keczer maradat liwtotlensegben . . . 
felesege megh ideztete eőtôt az vele valo gonozwl 
valo elesert [DLt 358. — aTi. Nyárádszereda 
MT]. 1767: iffiab Köházi János ki tekerte a kést a 
kéziből, nem engedte, hegy gonoszabbul bénnyék 
vélle [Szászsztiván KK ; BK]. 

Szk: ~ eldöngetik egymást istenesen/kegyetle-
niil elagyabugyálják egymást. 1855: a falusi legény-
ség botra, azok* meg kardra kapvan, gonoszul 
el döngették egymást [ÚjfE 267. - *Ti. a Zsi-
bón (Sz) verbuváló katonák] <v jár. 1570: 
Mind atthia Annya es felesegeis ky Jeone egieb 
Jdegen emberekis velek, Es vremnak kenergene-
nek erte Mert byzon gonozwl Jar [Kv; TJk 
III/2 164-5 . - A teljesebb szőv. fennebb]. 1589: 
Janos Kowacz ew maga az Gergel kouacz hazánál 
az felesege melleol vonta fel Matyas deákot, Ereos-
sen megh zidogatta Íogi ha minth nem nezne 
gonozul jarna vgi bannek velle [Dés; DLt 226]. 
1591: ez keozbe az megh holt legenys fel vgrot, es 
az tarsaual haiat baizzat tépni kezte az Ecttues 
leginnek, . . . seot akki otalmazni akarta is Zc £tdi 
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Mihalt, azis nehézen òhatta magat teolle hogi gono-
zul nem Iart [Kv; TJk V/l . 175]. 

2. galádul; ín mod jo9nic; inişeleşte; frevel-
haft. 1583: Kozaruari aunazzon . . . Jllen vallasth 
es protestatyott teón . . . hogy Koinornyk Myhal 
. . . kynek eő . . . az eo Leanyath bazos Tarswl 
attha volna . . . leanyananak (I) halalos bettegse-
genek Jdeyn, Nemw Nemw Jstentelen hamys 
<ÍS álnok vallas Testamentliom leweletth zerzetih 
es Jratotth volna, az eo Newéwel az eo Eósteól 
marattli Jozzaga es morhaya feleoll . . . Annak 
okayrt eó az feollwl meg Newezetth Komornyk 
Myhalnak ezfele hamyssan zerzeotth aal leveleth 
vgymynth hatnysan es gonozul es Nem eo akara-
thyabol chinalt es zerzetth lewelet Semy chykel-
leben hellen nem hadna sem ereyeben nem hadna 
[SLt V. 13 „Imreh deák Papay" a gyf-i káptalan 
not-ának kézírása]. 7632; említem hogy fogua va-
gio(n) Feltotj Geőrgi Deakne Alvinczi. Geörgy 
Deakal egiŏt . . . Monda Boliay Janos arra hala 
I(ste)nnek hogy meg akattak, mert regen elnek 
eők ugi gonoszul egimassal [Mv; MvLt 290. 97b]. 
1789: engemet . . . kövessen meg, gonoszul mondott 
motskos Szavait mondja vissza [Dés; DLt]. 1807: 
itten Kakasdon* levő azon Gyŭmŏltsŏssébŏl . . . 
égy Szép már jotskán fel nevekedett termő kŏrt-
velyfa oltován nyúl ki, . . . kik ásták volna ki gono-
szul [DLev. 3. XXXV. 13. — * MT]. 1840: gya-
log katona Gyenge István is . . . jelenté magát, 
hogy egy hámos kancáját gonoszul levágták, úgy-
annyira, hogy azon vágás által megdöglött [Jenő-
fva Cs; RSzF 105^6]. 

3. orvul, tolvaj módra; hoţeşte; heimtückisch, 
diebisch. 1590: az praedicator mingiarast rea kérde, 
liogy mart adat volna eo neki ollian marhat, Kith 
oly gonoszul kereset* [Kv; T J k V/l. 53. - *Ti. 
Kys Myhalj]. 1593: Kotloczi Jmre vallia . . . Tu-
dom ezt hogi az haifono az en hazam tol veze el 
gonozul [Kv; i.h. 341], 1610: eg' louamot . . . el 
Viuek Valatny gonoszŭl eleo emberek [UszT 23]. 
1628: kett Menes loua(m), alatta leven kett czi-
kaja . . . gonoszol el veszett en tőllem [SzJk 26]. 
1699: esküt rea tűle gonoszul elveszet Őkrere [Dés ; 
Jk]. 1757: az egyik I azon idŏ tájb(an) ötet is in-
vitálta ezen tehén(ne)k gonoszul nyuzására és maga 
szabadkozván az után Csak hamar a tehénis el 
szüvásztatott [H; WH. Prot. dom. 38]. - L. 
még HSzj járom, nyűgöz és vasaslapát al.; RSzF 
160. 

Szk: ~ elkárosodik. 1753: egj öttse . . - a z mely 
ejczakán . . . el ment, azon éjczakán egj kancza 
lo gonoszul az faluból el karosodot, a ' melyet is 
hogy ö vit volna el máigis az falu nagjon gjanak-
szik [O.hidegkút U ; Told. 10]. 1776: gonoszul 
az miheljéből el károsodtak* [HSzj vas-kovács-
üllő al. — *Ti. a vasverők]. 

4. fajtalanul; ín mod desfrînat; unzüchtig. 
1648: Iliién oko(n) kellet citaltatno(m) az Inctat, 
hogi . . . azt mondotta es hitegette szelliel, hogi . . . 
mostani vtolszori szolgalommal . . . gonoszul el-
te(m) volna es nilva(n) ki tudatodat hogi mostani 
szwletet giermeke en teolle (ni) való volna [Kv; 
TJk VIII/4. 268]. 

5. ~ tevő gonosztettet elkövető ; făcător de rele 
răufăcãtor; Übeltäter, Bösewicht. 1590: Myert 
hogj szokott az lenni hogj az gonoszúl teúeö embe-
reket megh foghatni, Jol chelekettek . . . hogj 
megh tartosztaţtak az gylkost [UszT]. 1604: mi-
kor . . . niresbe(n) való kosarunkat niarlianknak 
meg akartuk uolna nagitanj . . . rank wtenek, 
nemw gonozul teueoemberekp.li. XVI/18. 73—4]. 

6. E szk-ban; în această construcţie; in dieser 
Wortkonstruktion: ~tevõ gonosztevő; răufăcător; 
Übeltäter. 7604; azok az gonozul teuők az hatal-
maskodas* vta(n) vizont az eő kosarok fele mentek, 
de azo(n) keozbe el setetedue(n) utannok ne(m) 
mehetenk [i.h. 18/74. — *A hatalmas czelekedet 
szk-ból jav.]. 

Ha. 1730: gonoszszul [Altorja Hsz; Borb. I]. 

gorbói a Gorbó tn -i képzős szárm.; derivatul 
cu sufixul -i a toponimului Gorbó; mit -i Ablei-
tungssuffix gebildete Form des ON Gorbó. I. mn 
1. Gorbó nevű településhez tartozó; aparţinätor 
de Gorbó/Gîrbău; Gorbóer, zu Gorbó gehörig. 
1676: az Gorbai hatar [Gyalu K]. 1715: az m : 
nagy Gorbai Határ . . . le jű . . . ă nagj rétnek ä 
felső vegere, â hova à nyomot is atták, eleitfii 
fogva a Gorbaiak, a Paptelkieknek [Csákigorbó 
SzD; Vames Mihály (60) vall.]. 1724: Gorbai határ 
[Tűre K ; Told. 21]. 1727: ezen Curiahoz a ' Gorbai 
hataron ket hal tartó totskák is vadnak [Kisgorbó 
SzD; JHbK XXVI/13. 25]. 1737: A Gorboi határ 
szélbe(n) [Gyalu K] | A Széna Rétekis superalyák 
a Gorbai* Széna réteket [Kv; J H b K XXVI/1. -
•Egykori, eltűnt település Km határában]. 1740: 
a Gorbai* határ [Vista K ; K H n 270. — *M.-
gorbóhoz (K) tartozó]. 1759: ezenn Gorbai* hatá-
ron mind Csernek5 mind Totszállásc felől a Völ-
gyön sok forrásos és Sáros hellyeken vágynák ág 
töltések és Bodonok [Paptelked; J H b K XL/8. -
á"d Mind a négy SzD-ben]. 1782: a Gorbai határon 
[Csákigorbó SzD; i.h. VIII/18]. 1816: a ' Gorbai* 
Határra ki járó Ut [Gyalu K ; *M.gorbó K]. 
1863: a gorbói* határ szel [Vista K ; — *M.-
gorbó K]. - L. még KHn 261, 263. 

Hn. 1863: a Gorboi erdő [Višta K]. 
2. Gorbóra menő/vivő; care duce la Gorbó/-

Gîrbău; nach Gorbó führend. Hn. 1737: Gorboi u t 
[Gyalu K]. 1807: á Gorbai Út mellett [Türe K; 
BfN]. 1833: Á Gorboi ut mellett (sz) [Gyalu K]. 

3. Gorbón levő; in Gîrbău; in Gorbó be-
findlich 1595: 21 J ú n y : Czehi Albertot az Bar-
nasibot kültte. Biro W. az Gorbai Jószágban 
[Kv; Szám. 6/XVTI a. 132 i f j . Heltai Gáspár 
sp kezével]. 1727: Turian Gjőrgy . . . Molnár 
a ' Gorbai Malomba(n) [Csákigorbó SzD; JHbK 
XXVI/13. 19]. 1730/1770: a Gorbai és Almăs 
Vidéki Joszágok | az Almási és Gorboi Joszá-
gok [Kv; L U Fasc. Csáky 1/43]. 1789: Sztá-
nán lakozo Szőke Jánosnak . . . N. Enyeden 
tul lévő Gorbai Fogadonál [Sztána K; Somb. 
I]. 1791: Gorbai* M. Udvar [Galgó Sz; J H b 
1/23. - *Csákigorbói (SzD)]. 1795: Elöbszer . . . 
a Gorboi* Udvarház . . . mind Gorboi mind más 
Gorbòhoz tartózó Portiok . . . , és a Csobán 
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kán Gorbohaz Pótlásul adatot t Portiotska özve-
gyi tartásul a Mlgos özvegy Groffnénak marad-
gyanak [Kv; J H b 1/36]. 

4. Gorbón lakó; care locuieşte la Gorbó/Gîrbău; 
in Gorbó wohnend. 7609: Veottem egi Gorbaj 
Emberteol az Hiducza kapu hidgiahoz, 33 darab 
fa t . . . f 4 d 62 [Kv; Szám. 126/IV. 169]. 7775: 
azon darab ha tá r t ab antiquo a Magjar N. Gorbai 
Lakosok birták . . ., s most is a Gorbaiak birják 
[Csákigorbó SzD; J H b XXXIV/20]. 7767: Eo Nga 
Gorboj Tisztyei Dezmat vettenek mikor által nem 
Lapták az Eő Határakra a būzát ezen hellyről 
[Tótszállás SzD; J H b K XXX/1] . 7775/7802: Gor-
boi Lakosak [BSz; J H b LXVII/3. 79]. 1776: az 
Garbai Tiszt Murányi Péter [Csernek SzD; J H b K 
LIV/17.9]. 7808: gorbai Legény 5/57 [WLt Cserei 
Heléna jk 108a]. 

Szn. 1554: Gorbay Isthwan [Kv; Szám. 1/IV. 
35]. 1564: Gorbay Demeter [Kv; i.h. 1/XII. 19]. 
1584: Gorbay Gergely Torday [Kv; T J k IV/1. 
319]. 1652: Nemzetes Gorbai Tisza Istva(n) [Déva; 
Szer.]. 1753: Gorbai Susánna Aszszony [ JHb 
XXX/9 Stephanus Rettegi de Kis Budák jur. not . 
com Dobocensis kezével]. 1773: Gorbai István 
[M.léta T A ; J H b 11/113]. 1811: Vétsi Gortíai 
Mihálly [DE 2]. 

I I . fn gorbói lakos; locuitor din Gorbó/Gîrb&u: 
Bewohner von Gorbó. 1715: azon darab ha tá r t ab 
antiquo a Magjar N. Gorbai Lakosok birták . . . 
s most is a Gorbaiak birják [Csákigorbó SzD ; J H b 
XXXIV/20] | az m : nagj Gorbai Határ . . . le jű 
. . . ä nagj rétnek ã felső vegere â hova à nyomot 
is at ták, eleitűl fogva a Gorbaiak,a Paptelkieknek 
[uo.; i.h.]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EH A-ból valók. 

yorc 1. garc 

gorc-só kb. sósalak; resturi de sare; Schlacken-
salz. 1868: Mily viszás . . . eme nagy költséggel 
nyert jómennyiségből (így I) • tetemes részt (:10— 
30% :) mint elnemadható, tehát értéktelen anya-
got a felszínre azért kiszállítani, hogy véglegesen 
mint gorczsó döntessék ki — holott köröskörül 
majdnem határ ta lan sótömegek a ' benn foglalt 
legtisztább sóval együtt érintetlenül maradnak | 
Tapasztalván hogy . . . az üzletjelentésekben el-
térőleg az 1866ki 212. sz. a. kiadott mintától lát-
tat ik el és abban némely hivatalok nem csak az oda 
nem tartozó sójövedéki raktárak készleteit, hanem 
a tisztátalan hulladék és gorcz-sót is felveszik: 
meghagyatik . . . , hogy . . . csak a tiszta alak, 
darab és apró só, és ezen sónemek összege és a mar-
ha, gyár és trágyasó vétessék fel [Désakna; Városi 
l t . — 'Elírás lehet sómennyiségbõl h.]. 

A címszó előtagja nagy valószínűséggel zOngćslilt alakválto-
zata a Torockóról ismert korc 'meddő kóhalmaza a bánya előtt' 
szónak [Jankó TAszT 200. - *01v. kohhalnuu (kohókalrruul), 
esetleg kōhalmat 1]. 

gordiuszi. E szk-ban; în această construcţie; 
in díeser Wortkonstrukt ion: ~ bogjgöcs gordi-
uszi csomó; nod gordian; der gordische Knoten. 

Sz. 1820: Tsudálkozomis én azonn Tkts Ur, hogy 
az Uradalmi Tiszttség még a ' legelső panaszra 
ketté nem vágta azt a ' Gordiusi gŏ tsöt [Korös-
bánya H ; Ks 119b]. 1884: Gordius . . . hitregés 
királya Nagy Phrygiának, . . . szekerén* egy bog 
volt (:innen a gordiusi bog vagy csomó:), mely-
ről az volt a monda, hogy a ki megoldja, egész 
Ázsiának ura lészen; N. Sándor e bogot kardjával 
összevagdalta és így oldotta meg [Finály Gordius 
al. — aMásutt — hihetőleg — pontosabban : har-
ci szekerén (Szabó György, Mediterrán mítoszok 
és mondák. Buk. 1973. 130)]. 

Szótári szempontból itt nem, de a szólás eddig ismert legko-
rábbi alakváltozataként számontartást érdemel a köv. kijegyzés: 
1811: Ismét égy próbája igyekezetemnek, Hogy diszet (!) adjak 
az Oláh Czinteremnek, . . . Nállam nélkül köztök vagyon anar-
chia . . . Némely félre vonó Bőltsek találtatnak, Most égy aka-
dájt, majd mást elé-buktatnak, Nem lehet miattok folyvást 
munkálódni. A' Gordius bogját bottal kell meg-ódni* [Ár£n 84. 
— ál^apalji jegyzetben: A’ Gordius bogja hires vólt arról, hogy 
azt senki nem tudta-meg(!) ódni, Nagy Sándor ketté vágta 's 
úgy óldotta-meg]. 

gordonos nagybőgős; contrabasist; Kontraba-
ßist. 1760: (A lakodalmasok) nagy sereggel meg-
indultak török-sípossal . . . s egyéb muzsikásokkal, 
vgymint hegedűs, gordonos es cimbalmosokkal 
oda, az hol a menyasszony szülei vagy maga lakása 
volt [RettE 98]. 

gordovány 1. kordovány 

góré (kukorica)kas; coşar (de porumb); (Kuku-
ruz)Scheuer. 1819: vagyan egy Góre 10 Lábakon 
alló az óldala borona fából csinalva a Fedele 
szalma [Nagypacal Sz ; Berz. 8 Fasc. 72]. 1834: 
Egy — tíz pár még használható ágasokra épült 
Góré ( : málékas:) rossz 'sendely fedellel — rossz 
meg romlott kassal — az ágassai betsültettek tizen-
öt W(áltó) f(orin)tokra [M.péterlaka MT; TGsz 
18]. 1847: Vagyon egy Méhészet-Ház, Csűr, Góré 
és 29 kas méh. Borzás Vaszeli a ' Méhész [Velkér 
T A ; WassLt]. 1853: A hé t oszlopos düledező Gore 
helyre igazításáért [Szakatura SzD ; Újf. 1]. 

gorelyka 1. gorolyka 

górkakas nagy testű, kevés és borzas tollú, csupasz 
nyakú kakasfa j ta ; soi de cocoş mare cu pene pu-
ţine şi zburlite şi cu gîtul golaş; Art Hahn (groß-
leibig, nackthalsig, mit wenigen und struppigen 
Federn). 1595: Tyúkot szettem be . . . örőg hiz-
lalt Tyúkot p(er) d 22 . . . 1. örőg Ghor kakast 
Kappanert p(er) d 7 . . . 1 Gorkakast p(er) d 8 
[Kv; Szám. 6/XVIIa. 209 i f j . Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

Az adott jcl-t CzF és a MTsz gór al. olvasható értelmezéséből 
következtettük ki. 

gornylk 1. erdőkerülő/őr, erdőpásztor; gornic, 
pädurar ; Waldhüter/heger) erdész és rendsz. egy-
ben hal- és vadőr ; paznic de pădure şi de obicei 
totodatä şi de pescuit şi v inătoare; Főrster und 
gleichzeftig Fisch- und "Wildhüter/heger. 7674/-
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XVIII. sz.: Erdő Vesztegetésnek melly Gornik 
hire nélkül szokott az Juhászok által vegben vitetni, 
penaja f. 24 [Bosorod H ; Born. Vegyes 3/3]. 7679/-
7687: Magais à mikor érkezik à havasokra ki teken-
czen, es à Gornyik utan ( : kival keppen (!) mikor 
szeket űl:) legyen szemes [Vh; VhU 673]. 1681: 
Az Havasrul fával élő közel való Falubeliek, 
Talakkal, Tanyerokkal Csebrekkel, egyeb féle fa 
edényei Tartoznak . . . ; mellyeketis a ' Gornyik 
hite s kötelessége szerint tartozik mindenütt fel 
szedni, es à várban á számadó Tiszt kezéhez admi-
nistralván arról Quietentiatis venni [JHb XXXII/ -
56]. 7727: Vágyónkét Gornyik, kik mind a tilalmas 
vizekre mind az havasokra és erdőkre szoktak vi-
gyázni ha kiket a megírt tüalmas hellyeken halá-
szokat, s puskásokat, kik a vadakat vesztegetnék 
és káros fákat vágnának megfogván Tiszt kezébe 
tarto<zna>k hozni [Hévszamos K ; GyU 351]. 
7770: Minthogy az Anak pretensioja a kár tételről 
vagyis Erdő foglalásról, tavalytol fogva vagyon 
Biro Vram es a Gornits (I) Relatiojakbol eluceskál, 
hogy a tiltás még tavaly meg lett [Torockó ; Bosla]. 
7878: Juon Marin fel adta Petru Bárbot hogy az 
vrfí eŏ Ngã erdejéből látta fá t hozni . . . A’ Gornyik 
is elé állott hogy meg eskűgyék hogy nem látta egy-
uzeris [H; JHb 36. 3]. 1836: Az uj j Jágerre szűkség 
i t t lesz s volna mais, mert a Gornyikok kevéssel 
órnek többet mint csovak, ezek mellett csak a nem 
tesz kárt ki nélkiiők se tenne [Zsibó Sz; WLt 
Kelemen Benjámin lev.]. — L. még ErdO I, 
616, II, 34, 118, 790. 

Szk: dominális ~ uradalmi erdőkerülő/őr, er-
dőpásztor. 1746: Az Grohoti Dominális Gornyik 
Pa vei János noha az Incolák(na)k minden pana-
szok nélkült hivataliját tötte, vraság szolgalattja 
irántis kevés panasz vágjon reája, ellenbe(n) el 
betegesedvén ki botsattatott [H; Ks]. 1768/1771: 
Dzsugyánk . . . Balata Nutzal Dominális Gornyik-
kal à Szegénységen haszontalanságért s törvényte-
lenül 200 vftokat deszumaltanak [Bukuresd H ; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 1791.ŝ azon Parasztok köze a 
Dsugyák és Dnlis Gornikokis értetödgyenek, mÜy-
lyenek az urnák Igazgatasa alá bizott Jószágban 
Szamóson vágynák [Körősbánya H ; Ks 75. VII. 
155 1/4] * erdei ~ erdőkerülő/őr, erdőpásztor. 
1825: E n * . . . az Méltoságos Groff Teleki Imre Ur 
Eő Nagysága meghűtőlt Erdei Gornyik ja [Köte-
lesmező SzD; EMLt. — *Denyestyán Onutz] * 
havasi ~ 'ua.' 1751: Dolha Pétre (28) havasi 
gornik [O.lápos SzD; EMLt]. * inspektordlis ~ 
kb. erdészeti ellenőr. 1812: Mint hogj azon erdőből 
sem az Inspectorális Gornyikok, sem azon erdőre 
űgyelö Uraság Gornyikja, az all peresen kívül mást 
nem talált, erre nézve, ha az all peres tud másokotis 
a ' kik vágtak volna adgya fel [Petrilla H ; J F 36 
Prot. 14] -X- uradalmi ~ uradalmi erdőkerülő/őr, 
erdőpásztor. 1795: Hogy az Uradalmi Gornikoklçal 
lialásztattam a meg lehet [Dobra H ; Ks Dévai 
urad. Mixtae relatoriae et documenta XXVI/1 — 12 
Kis9 Lukáts volt krajnik kezével]. 

2. határ/mezőpásztor, csősz; paznic de cîmp, 
pîndar; Flur/Feldwächter. 1679/1681: Szanto. es 
kaszalo földekb(en) söt ez jószágnak minden hatá-

rib(an) semmit is el foglalni ne engedgyen; azok-
nak őrzésekre hites kerülőket s Gornyikokat prae-
ficiallyon es tarezon [Vh; VhU 670]. 1726: kialtya 
vala Vojku Peter enis Gornyik voltam . . . én meg 
mondám honét hajtatuk be az Kozán juon sertes-
seit [Vormága H ; Born. XXXIX. 14]. 1772: az 
utrizált mezőben ki verte meg az Gornyikat nem 
tudom [Drágavüma SzD; TL Bonta Vasilia (37) 
jb vall.]. 1807: Bosa Mihálynak mostoha Fia . . . 
Gornyiknak; vagy inkább Határ Kerülő Pásztornak 
te tettetett [M.fenes K ; KLev]. 1818: a panaszlois 
hibázott azzal, hogy az mig a Berbéts a ' Gornyik 
keze alatt volt miért nem ment utánna [Iszkrony 
H ; J F 36 Prot. 24]. 

3. kb. községi v. városi (hatósági) szolga; om de 
serviciu comunal sau orăşenesc (într-un serviciu 
public); dörfliches od. städtisches Amts/Behör-
dendiener. 1746: az hamisságban tanáltatott 
Sztán Kretsun Gornyik és Rusz Danila kemé-
nyen meg páczáztattak és mind Dominális Biro Ona 
Togjer fen specificált Gornyik Falusi Biro, több 
Complex társaival edgyütt ab officio amo ve áltattak 
[H; Ks 62/10]. 1753: az Birotol es Gorniktol midőn 
vegire igyekeztem menni hogy mi lehet oka szo-
fogodotlan Nyakaságoknak; a mellyre a Biro és 
Gornik tétovázván az Birot és Gornikot kalodába 
vertem [F.lapugy H ; Ks 62/11]. 1772: Az eleinten 
az Motsi* és Kályánib Gornyikokat Felső Sukra0 

küldvén . . . hogj . . . az Specificatioban ki t e t t 
juhokat el vegjek, de amint az Gornyikok referál-
ták . . . az Úrfi azon királyi Szolgalatott impedialta 
Sőtt az Gornyikokot Birákot oszve Szidta és egj 
Juhotis el Venni Nem engedet [Kv; SLt X X X I X 
Henter János Suki Lászlóhoz. — *-°F.zsnk, Ká-
lyán és Mocs K]. 1780 k.: Meg kűlembesztetven 
hát az Varos külön való kötsegit amineműek 
Gornitsunk (l) fizetése Bírák fele adója, erdő osz-
tok napszám ja . . . Tiszt Urainknak adandó kevé9 
bene ficiummal fogadjuk hogy egyenlŏkepen fizet-
tyűk [Torockó; TLev. 15/5]. 1848: A helységek 
minden lakosai, nevezetesen — a falusi biro, esküd-
tek és gornyikok, — szorosan őrködni, s éber fi-
gyelemmel lenni tartoznak [RLt II/1 nyomt. 
kl]. - L. még HalmágyiNIr. 654. 

Szk: cigány 1779: Igazé hogy — M. Lapád-
on a Dregits Adám házára Ejtzaka 11 ora tájban 
ment volna edgy Czigany Gornyik s mi vegre ment 
oda? [Fejér m . ; Mk Szilvás 5/3 vk]. | a Czigány 
Gornyik . . . ugy káromkodott hogy katonátol se 
hallottam Soha ollyan káromkodást [M.Lapád 
AF; i.h. And. Szüágyi (45) lb vall.] * falu ~ja. 
1736: az Falu Gornyikja az Egyházfival az Petru 
Popa pecsetivel házról házra járván mindeneket 
Cogált tizenkét forint birság és Templombol való 
ki tilttás allatt hogj egjbe gyülyenek az egész falu-
siak [Algyógy H ; BK]. 1786: Falu hűtőssé és Gor-
nyikja Prov Szász István Titt. Kővendi Sigmond 
Uram Embere [Berz. 9 Fasc. 73]. 1806: jővének két 
rendbéli személlyek egy részről a’ P. Rákosi Fa-
lusi Közönség Birája Biro Janos, Maga mellett való 
két Hűtőssivel . . . és a ' Falu Gornyikjával, Biro 
Peterrel, Más részről pedig két pásztori emberek 
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[F.rákos U ; Falujk 16 Sebe János pap-not. 
kezével]. - L. még RSzF 168. 

4. vármegyei v. urasági hajdúféle; un fel de 
apród de comitat sau de conac moşieresc; Komi-
tats- od. herrschaftlichér Haidu(c)k. 1681: Ha ki 
Potentiat, vagi egyeb excessust patrál, a’ Gornyik 
pecsetivel Bosorod* nevü faluban citaltatván első-
ben ot revidealtatik . . . onna(n) szokott appellal-
tatni az Hunyadi Udvar biro szekére, holott az 
Nemes vár megye Convócatus Tisztei előtt final-
(ite)r deċidaltatik [JHb XXXII/57. - *Bosoród 
H]. 1749: azon kárnak ki keresesere Rácz Gvŏrgy 
és juhász István Szolgabirák Uraimék el küldet-
tek volna . . . Ns v(á)r(me)gye Strasajára Szolgálo 
és Hadnagy Debreczeni Uram keze alá Submittalt 
Gornikok vagy is Strasáloknak egyben gyűjtesére 
[Kismuncsel H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1755: az I . 
maga Vétkét recognoscálvan az Urassag Gornyikja 
Fogsága alá adta magát hogy a N V(árme)gye 
Tisztey reaja kezeket ne tehessék [H; Ks 62/6]. 
1772: A minapiban . . . az Gornyikok Sukon jár-
tanak [F.zsuk K ; SLt XXXIX Suki László Henter 
Jánoshoz]. 1782: 3. Fegyveres Gornikok követték 
utankat [Lozsád H ; Ks 76. VIIIc]. 1822: T. Szol-
ga Biro Ur iten leven vele jőt Gornik 6 x i . . . Po-
rondozo szekerekel Menő Gornyiknak 6 xr . . . 
Dethremi (!) Gornik Írassakat hordozván 6 xr . . . 
Fogadot Gorniknak par botskora 48 xr . . . 4 Ver-
sen a Csani Gornik itten ja(rt) 24 xr . . . A Gornik 
fizeteseben Rf 1 xr 20 [Mezőbő TA; TLt Közig, 
ir. faluszám.]. — L. még Halmágyi NIr. 671, 684. 

Szk: exekûtor 1783: a repartiált Naturalékat 
. . . Torotzkon kivül mindenik Falu administralta 
is, de a Torotzkai Bírák magokat opponálván . . . 
administralni tellyességgel nem akarják, sőt az a 
végre expediált Executor Gomyikomat illetlenűlis 
tractálták [Torda; TLev. 15/6] ordindnc -w. 
1818: ugyan azon egy Személy tudni illik a' Gor-
nik vólt mind eddig . . . senkit is Majorosnak, es 
Darabontnak nem használtam, az egy ordinántz 
Gornikon kivül [Vályebrád H ; Ks 111 Vegyes ir. 
Gencsi Aloysius krájnik nyü.] -X" udvari ~ ura-
sági hajdúféle. 1737: Az udvari birák, gornyikok, 
kádárok, Halászok és korcsmárosok a dézmától 
immunisok [Hidegszamos K ; GyU 402]. 7768/-
1771: Udvari Gornyikok, Tisztartók, Dsugyák, 
Kenîzek kik (ne) k mi kárt tesznek, kiket mivel agg-
ravalnak ? [H; Ks 112 Vegyes ir. vk]. 1791: Szína 
Vonutz is a’ Kortsoniarost meg ragadá, s ketten 
rutul Czibárolták . . . ugy hogy a' Kortsomáros 
kéntelenittetett az Udvari Gornyik (na) k sérelme-
sen panaszolni, hogy fogja el őket [Árokalja 
SzD; JHb]. 1808: Lutz Lázár, a’ ki a ' Zsugyasá-
go% intselkedéssel akarta cl nyerni • • • éppen ollyan 
hibásnak találtatott , mint Kretsun Ioşziv Udvari 
Gornyik [Sztanizsa H ; GyK Kristsori Mihally szb 
Hollaki István főispánhoz] •)(• vármegye ~ {ja) 
1740(1754: Semmiképpen azok az el szabadultak 
víszszá nem akartak menni, az Nemes Vármegye 
Góröyikjai általis akarta el fogatni $kőt [Told. 3a]. 
1770: Pőpán Togyer . . . mint Vármegye GoñiyiVJa, 
látyáfr 'Pistolyjoson Tisztarto Uramat; meg fogá 
és a PfStolÿt kezebői ki tekeré XKónkolÿfva SzD; 

Ks 20. XII . 10]. 1774: Kis Benedek Vármegie 
Gornjikia [Asz; Borb.]. 1805: Simon Mártyin 

V(árme)gye Gornikja [Ohába H ; Ks 98]. 
Ha. 7743; Gornyik [Grohot H ; Ks 62/6]. 7757* 

Gornik [Bukuresd H ; Ks 111 Vegyes ir]. 7767' 
gornik [Remete AF; TGsz 67] | gornich (!)». gor-
nik [Ponor AF; i.h. — »Olv.: gornics]. 1771: 
az Hunyadi Gornikak [Nagymuncsel H 'ãt J H b 93 . 
XIX/6]. 1800: Gornits [Torockó; TLev. 5]. 1827: 

Gornyikat [Mészkő TA; Mészkői lev.]. 1835: 
Gornyikak [Zsibó Sz; WLt]. 

gornyikoltathat (erdőőrrel) őriztethet, pásztorol-
t a tha t ; a putea păzi prin gornic/pădurar; (mit 
Waldhüter) bewachen lassen können. 1825: Nem 
gornyikoltathatván a’ Város maga Erdejét, a sok 
zűrzavaros Controversiák míán ugy a' mint kí-
vántatnék [Bh; KLev.]. 

gornyikoskodik gornyikként szolgál ŝ
t a servi ca 

gornic; als Waldliüter/Förster dienen. 1794: Az 
Uraság Gornyikát (I) ki vele Gornyikoskcdott 
hogy egyett értettek volna nem tapasztaltam [Vá-
lyebrád H ; Ks 81. 57/56 Gímis Angyel {00) 
vall.]. 

gornyikság 1. hajdúféle tisztség; un fel de 
(funcţie de) apród; Art Haidu(c)kenamt. 7680; 
Kraszna vármegyében a gornyikság felállíttatott, 
kik afféle úti levél nélkül kóborlókra szökött vszol-
gákra, jobbágyokra, lopokra vigyázván, meg-
fogják és Somlyóra behozzák [EMLt Kraszna m. 
követi utasítása Horváth Györgyhöz]. 1745: Ujba-
resty Pauel'Gábor, . . . Gorńyikságában sok Exces-
susokat és Extorsiokat pátraluan Detentioban té-
tetett [Újbárest H ; Ks 62/3]. 1769/1803: A Gor-
nyikság(na)k az Ecclésia Egyházfiáról való le vétet-
te téséről . . . irt Instant iája [Harangláb KK ; Un-
VJk 170]. 1794: azt felelte Mikle Pável: Én Nemes 
Vármegye Gornyikja lévén nem tartozom . . .; 
hanem a' Falu tartozik érettem a’ Szolgálatot prae-
stalni, ha pedig nem tetzik azt tellyesiteni, tégyen 
ki a' Gornikságbpl, 's ugy én is a ' Szolgálatot meg 
tészem [Vályebrád H ; Ks 81. 57/57 „Lupe 
György" (50) vall.]. 

2. havasi ~ havasi erdőőri/pásztorí tisztség; 
funcţia de pădurar/de păstor de la munte ; Amt 
des Waldhüters/Hirten in den Schneebergen. 1681: 
Havasi Gprnyiksagrul való Levelnek Pariaja, 
mely adatot Jffiabbik Orbán Miklós Uramnak 
[Vh; VhU 343]. 1709: kéré(ne)k engemet hogy 
adgyak egy kis írást In 1700 eşztendöbeli Vajda 
Hunyadi Havasi Gornyikságomba(n) töllem meg 
vásárlott Groscsor nevű havasárul [H; UtI]. 

gornyik-ţáfs erdőőrtárs; Òrţac de gornic ; W ald-
hüter-QefSlirte. 1684: á' fő Gornyik maga szamara 
szokott venni töb^ ö£. Gornyik Tarsaival, minden 
Esztenatul egi ęgi öregh Saj tot , es egi egi pcgacsát 
[Vh; VhU 56]. 

gorolyka pálinkafajta; un fel de rachiu; Árt 
Branntwein, Schnáps. 1644: Kérem azért Nagysá-
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godat, ezeknek* quartirok felől idején provideál-
tasson, mert ha Gorelikaia nem leszen is, de hamar 
meg szokott haragudni ez a nemzet [TT 1904. 213 
Csáky Is tván Eszterházy Miklós nádorhoz. — "Az 
I. Rákóczi György ellen gyűj töt t hadaknak]. 
1654: Timus azt al j t tya hogy uitez magyarsagh 
Gorolykatol reszegül [ I tK 1930. 356; MNy 
XXXVII I , 133]. 1657- 1658: az muszka követek-
kel is, az lengyelországi . . . dolgokról tractálván 
. . . néha gorelykát szokásom s kelleten kivül is 
innom kellett | (A kozákokat) az lengyel urak 
magok és emberek által kegyetlenül sanyargatják 
vala . . . istentelen módokat keresvén nyomorgatá-
sokban . . . mindentől külön-külön exactio : ha 
gorolykát, ha sert főz vala, ha magára ú j köntöst 
veszen [Kemön. 133, 469]. 1663: Ott több káp-
talan nincsen amaz Lucznál s még bort az vagy 
gorelikat talál, addig nehezen keres levelet [TML 
II , 417]. 1676: Az jószágot úgy elpusztították, 
minden jobbágynak erőszakosan egy egy ejtel 
görojkát adtak ininden innepre, vagy kellett, 
vagy nem kellett [TML VII , 229 Sárosi János és 
Inczédi Mátyás Teleki Mihályhoz]. 1695: sok helye-
ken az[ paraszt és idegen emberek az nemesség 
korcsomájának nagy kárárá holmi gabonából cre-
matumot vagy gorolykát szoktak főzni . . . végez-
tük közönségesen, hogy sohult és senki az paraszt 
és idegen emberek közül . . . afféle crematumot 
vagy gorolykát főzést ne gyakorolja [EOE XXI , 
238 ogy-i végzés]. 1698: semmiféle rendek is búzá-
ból vagy akármiféle gabonábol gurolykát vagv más 
afféle nevezetű italt főzni, főzetni vagy affélével 
kereskedni ne attentálják [Mon. Ir . XXXV, 396; 
MNy XXVII , 320]. - L. még TT 1882. 613 és 
alább gozselka al. 

A címszóra nćzvc 1. Csefkó: MNy XXVII, 319-21, XXVIII, 
167-8; Kniczsa: SzlJ 199. 

goromba I. fnn 1. tudat lan, oktalan; neştiutor, 
ignorant; tmklug, unverńiinftig. 1570: ha azt nem 
neznem hogy yllen goromba wagy es yllen yffyw 
wagy Byzon mayd gonozul Jarnal [Erked K ; 
J H b K XIII/23]. 1670: Az tűz tamadásban penigh 
láttyák eo kglmek azt hogy . . . mégh jobbulására 
valo alkalmatos Iffiui goromba állapotiyában cze-
lekedte az mint czelekedet [Kv; TanJk II/1. 
759]. 1690: Széploki Nagy Janos fia Andris ki is 
volt Széploki István Vra(m) jobbagya, mostan 
allot volt az Kuruczok kőzi mint egy szolga szám-
ba (n), azért meg Tekintven Császár eő Felsege meg 
nevezet bűcsűletes Kapi tannya . . . Lázár Ferencz 
Vr(am) intercessioját, egyczersmind azon inasnak 
gyermek eszszel valo goromba elmejet . , . azért 
azon Nagy Istvannak eletit meh hagya [Szárhegy 
Cs; LLt]. 16Q1: az Szent Benedeki Malmon alul 
hol mi goromba Embereim szekeremet az nagy 
víznek vittek [Dés; Jk ] . 1730: CsiSzér Sárinak 
ily kitsin idős állapattyában . . . Néhány Napok 
es Ettzakakon valo Fertelmeskedése, mellyért 
Hóhér által Pellengéren valo kemény meg tsapatta-
tást érdemlene; De tekéntvén Jo Attyafiaiñak 
erette 's mellette való torekedéseket, és magliának 

még meg térhető goromba idejet Cigány kezéb(e) 
nem adattatik [Kv; T J k XV/7. 131]. 1748: bizo-
nyos esztendőktől fogva az en kegyelmes Vram-
(na)k szolgálatyában űdőmőt folytattam, melyek-
benis alázatoson meg vallom hogy Gyakorta Sok 
fogyatkozásim voltanak, az melylyek miat t riiint 
Gyallo, és Goromba ember sokakb(an) énis el 
estem [Szentdemeter U ; Ks 83]. 1762: Botrádi 
Josef nevű ifiu manifeste keménnyeb büntetést 
érdemlene, mindazon által consideráltatván . . . 
goromba ifiuságais, . . . azon érdemlet büntetést 
annyiban mitigálja hogy . . . három ízben száz 
páltzákkal meg verettetvén . . . fog el botsátatni 
[Kv; T J k XVII/1. 77]. 

2. félkegyelmű; netot; einfältig, blödsinnig. 1605: 
Zabo Peter wagasy* v t Actor, Keresi Jósa Istwant 
es Balasy Palt Hoggyayakotb Egy zegeny goromba 
Egywgyw fianak vereseyert vagdalasaert, kjert 
dyan zol hozzayok azfelet major potentiat intental 
[UszT 19/89.. - »-bVágás és Hodgya U.]. 1681: 
Pogány Peter öcze Miklós . . . ez szegeny goromba 
[Mogyorosd H ; VhU 78]. 1726: Vagyon egy Nemes 
Udvarház . . . Az Faluban hozzája nincsen Job-
bágy hanem egy goromba Legény kit is hivnak 
Szakács Istok(na)k [Vajdasztiván MT ; J H b IX/5]. 

3. ostoba; tont, nă tă rău ; blöd. 1635: zabo pali 
azt monda az tudomani teteiben oh goromba te 
nekedis zinte oly kart tezen mer t abból az aghbol 
valo az Feleseged [Szentegyed SzD ; WassLt Deák 
István ns viceszb vall.]. XVIII. sz. eleje:.Némely 
tudatlan emberek azt allityák, hogy ebben vagy 
amaz Ménesben fortélyos lovak nehezen tanulok 
vadnak, de inkáb az Mester goromba, minden for-
télyra a Tanito tani t tya ä lovat [ JHb 17/10]. 
1829: Ezen Director . . . nem fogja kedvelleni az 
goromba, paraszt, neveletlen értelmű, 's matériáju 
Játékokat, mint a i milyenek Ludas Maţyi, Prágai 
két néne, Boriczki . . . , s nem fogja a nemzeti Já-
tékszint bé piszkolni azzal, hogy serházba illő 
árnyék játékokat játszodtasson a kolosvári díszes 
Publikum előtt, melyben a bonczolt embernek 
bélét motólálják, 's az ördögök kártyáznak, mint 
az most legközelebbről a nemzeti Já ték színnek 
mostani árendátora rendeletére meg történt [Kv; 
KvSzLt]. 

4. esztelen; fără (de) minte ; unsinnig, sinnlos. 
1657: Szeszarmanyon* lakó Szigethi Molnár Janos 
— proponaHya En ugy vagyon hogy Szent Andrá-
son lakó Lévai Annát el jegyzettem volt, de ital 
közben masoknak incitatiojara. Azért az goromba 
reszegsegbol löt czelekedetemet condonallya az 
szent szék, és hozza valo kŏtelessegem alol szabadi-
czon fel az sz. Szék [SzJk 81. — aSzeszárma 
SzD]. 

5. pallérozatlan; necioplit; ungeschliffen/gebü-
det. 1847: Bénya Flóráné . . . beszél . . . havasi 
goromba kiejtéssel [DLt nyomt. kl]. 
' 6. durva; bădăran; grob, roh. 1667: Iffjaíbbik 
Darabos Mihály . . . kére azon,' hogj szólnánk 
Lázár Péter Uramnak, hogy bekellenék meg vélle, 
rayta tô t t szidalmáért, és fenyegetésért, ne nézné 
az ô goromba voltát [Kv; Ks 65. 43. 10]. 1842: 
ázon goromba . . . Ember engemet mejbe fogott 
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s úgy a’ falhoz lőkőtt, hogy alig valék el [Dés; 
DLt 1843 iratok közt]. 

II. fn félkegyelmű (személy); ne to t ; Blödsin-
nige. 1784: Tudom jol hogy Bálás Deákot Lán-
tzon meg kötve ta r to t ták Mátyus Uramnal enni 
's inja adtanak mint olljan meg tibejedett elmejű 
gorombanak [Kovászna Hsz ; HSzjP Anna Erdős 
(65) vall.]. 

gorombán du rván ; bädärănos; grob, roh. 1819: 
a SzékáUo Czéh Mester kötelessége a Székállo 
Legényekre ügyelni, hogy azok . . . a hust vásár-
lokkal méltatlanul és gorombán ne bánnyanak 
[Kv; MészCLev.]. 

gorombaság 1. ostobaság; t împenie; Blödsinn, 
Dummheit. 1782: A szegény Veress Lászlónak 
megesett volt, ki is Festetics regimentjében zász-
lótartó volt, de gorombaságból odahagyta . . . Kái-
noki maga mellé vévén, éjjel-nappal úgy szol-
gál ta t ta magát véle, mint convenciós cselédjével 
[Ret tE 420]. 1802: i r ja Tiszt(e)le(te)s Uram . . . 
Executiora certificáltattanak volna; meg kell 
vallanom egy felől, mind Birámnak mind embe-
reinek azon gorombaságát hogy az e féle Proce-
dulákbol tőstént Pá r t nem vettek s kezemhez nem 
küldették, más felől pedig hogy az i r t kedves 
atyámfiai . . . óly távol lévő joszágomban kává-
nak Executiot Tental tatni [Kóród K K ; Ks 100]. 

2. esztelenség ; nerozie ; Unsinn/vernünftigkeit. 
1784: a ' kik . . . Városunk szűlemennyi kŏzzűl 
kevesen gorombaságokbol a ' rontásban vagy pré-
dálásban elegyítettek magokat, azok eddigis a ' 
törvényekkel nem gondolo pervesus* és Városunk 
szennyei és gyalázat! voltak a ' kiknek bűnök 
egész Városunknak nem tulajdonittathatik [To-
rockó; TLev. 4/12. 2b. — 'Tollhiba perversus h.]. 

3. durvaság; bădăränie; Grobheit. 1846: 16ik 
Martü Cántor Czéhgyűlés ta r ta to t t . . . Ugyan 
akkor bűntetődöt t Konertnénel dolgozó Czipszer, 
a miért az Ts Fő Bíró Urtol nyert tisztelt Comíssfo-
nál fogva küldött három Czéhbéli Mester Emberek 
. . . az legnagyobb gorombasággal a házbul ki-
motskolta, sött fával való ütéssel is fenyegette, 
bűntetődött 4 fl. [Kv ; ACLev. Kül. Perc. 49]. 

gorombáskodik durváskodik, durván/gorombán 
viselkedik; a se p u r t a grosolan; sich jm gegenüber 
grob benehmen. 1837: lá t tam az utrizált aszszonyt 
hogy az Exp(onen)s Úrral durván bánt és gorom-
báskodott, illendőleg az Exp(onen)s Urat nem 
betsűlte [Doboka; BetLt 1 Szakáts Gergely (40) 
szakács vall.]. 1867: Kozma J . Istvánné Török 
Erzsébet panaszolja, hogy férje vele sokat gorom-
báskodik, öléssel fenyegeti [M.bikal K ; RAk 
262], 

goroncs göröngy; bulgăre; Scholle, Kloß. 1810: 
egy kővel bé aranyoz van a ' vagy gorontsal . . . 
éppen a ' fejét ta lá l ta [Dés; DLt 96/1811]. - Vö. 
a gōrõncs címszóval. 

göröngy a malomgerendely vmelyik része ; una 
din părţüe grindei ilui morii; Teil des Wellbaums/ 

Mühlengrindels. 1694: (A malom) Külső kerekei 
rosszak, Gerendelyis io, az ket vegin vas csap 
persely es az Vas Karikák Gorondgja*, Gorondgy-
-Vasa Ket vaskarikaja az Gorongjon Vam Tartója 
meg vad(na)k [Kővár; J H b Inv. — A gorond 
olvasattal is számolhatni]. 

göröngy vas a malomgerendely vmelyik része; 
fierul grindeiului morii; Wellbaumeisen. 7694: 
az Vas Karikák Gorondgja, Gorondgy-Vasa 
[Kővár Sz t ; J H b Inv.]. 

goroszlói a (Nagy)goroszló (Sz) tn ~i képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -í al toponimului 
(Nagy)goroszló; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON (Nagy)goroszló: I . mn 1. Goroszló-
hoz tar tozó; aparţinător de Goroszló/Gurusläu; 
zu Goroszló gehörig. 7676: kit* egy regi holt Sza-
mos vöt t kőrűl az Goroszlai határ felől (sz) [Inó 
Sz; EHA. - ŝTi. szántóföldet]. 1718\XVIII. 
sz.: K. Goroszlai Határ [Náprád Sz; Berz. 1. 
68. 1]. 1750: A' Goroszlai óldalon (sz) [Somlyó 
Sz ; BfN Naláczi Sára conscr.]. 1754: Goroszlai 
határ [WLt]. 1757: A' Goroszlai óldalon [Pere-
csen Sz; BfN Conscr.]. 1778: A Goroszlai Forduló 
[Diósad Sz ; EHA]. 

2. Goroszlóra menő/vivő; care duce la Goroszló/-
Guruslău; nach Goroszló führend. 1634: Gorosz-
laj* u t [WLt. — ÄUO. Goroszlai alakban is]. 

3. Goroszlón lévő; din Goroszló/Gurusläu; in 
Goroszló befindlich. 1594: Az Gorozloi Maior ház-
nál . . . Az Gabonas liazban wagjon kad No. 3 
[Goroszló Sz; UC 78/7. 21]. 1643/1647: Goroszla 
Joszag [WLt]. 1732: (Egy kendő) conferaltatott 
a goroszlai Refta Ecclan(a)k [Eresztevény Hsz; 
SzVJk]. 1774: a’ mely Telkemenn M. Goroszlon 
ez előtt ugyan Goroszlai Csordás lakott és már 
aufugiált, . . . adtam és Transferaltam a Goroszlai 
Refor. Magyar Eklésianak | A' Fenn ki szemzett 
Helyre a ' M. Goroszloi Ref. Eklésia Oskola Mes-
teri Házat Építtetvén, az Oskola Mester számára 
rendelt illyen fizetést [M.goroszló Sz; i.h. 172]. 

Latin szövegben latinosított végződéssel: 1683 k.: Proven-
tus Ęcclesiasticorum Goroszlaiensium [Goroszló Sz; i.h. 170]. 

4. Goroszlón lakó; care locuieşte la Goroszló/ 
Guruslău; in Goroszló wohnend | Goroszlóra való; 
de la Goroszló/Gurusläu; von Goroszló. 1676 
u. : Goroszlai Deák Benedek, Illyés Janos es 
Farnos János az egesz Goroszlai lakosok kepeben 
[Goroszló Sz; SzVJk 170]. 1748: Varándi Vaszü 
. . . Közép Szolnok V(á)r(me)gyei Goroszloi Fi 
[Nsz; Ks 27. XVIIb St. Budai gub. janitor vall.]. 
1754: Nagy Goroszloi Román Péter [WLt]. 1756: 
Nagy Goroszlai Udvarbfrá ja [WLt]. 1774: a ' 
mely Telkememi M. Goroszlon ez előtt ugyan Go-
roszlai Csordás lakott [M.goroszló Sz; SzVJk. 
— A teljes szöv. 3. al.]. 

II. fn goroszlói lakos; locuitor din Goroszló/ 
Gurusläi; Bewohner von Goroszló. 1593: Rach 
t iûadar Boghdan lűkacz . . . Gorozlayak [Pere-
csen Sz; WLt]. 
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gór tyúk nagy testű, kevés és borzas tollú, csu-
pasz nyakú tyúkfaj ta ; un soi de găină cu pene pu-
ţine şi zburlite şi cu gîtul golaş; Art Huhn (groß-
leibig, nackthalsig, mit wenigen und struppigen 
Fedem). 7685; administrált ismét ilyen bonumokat 
ebesfalvi számtartónk, . . . Patkószeget, nro 1500. 
Két górtyúkot, nro 2. [Ebesfva; AUt 410]. 

A jel-re nézve 1. gór kakas al. a jegyzetet. 

gostlna 1. pázsitdisznóbér/pénz, ek makkbér 
(disznómakkoltató bér) ; goştină (taxă pentru în-
grăşarea porcÜor la jir) ;Gebülir bezahlt für Schwei-
neweiden/Eichelmast. 7676: (A) pénznek fl. 250 
forintja fogarasi gostina [AUt 173 zalatnai szám.]. 
1680: Vagyon ez Falunak bikkes erdeje . . . az 
Falusiak(na)k is szoktak szakasztani mind(en) 
esz(ten)dŏb(en) egy darabot, az többire ŏ magok 
Disznat ha j t t j ak avagy mások disznait fogadgjak 
rea gostinab(an) az mint meg alkhatnak, noha 
tiz penz volna egy disznotul, di (!) ha annyib(an) 
drágállyak s az Tisztek velek nem alkusznak, 
odais liadgjak az makkotis más hellyt keresnek 
[Szaráta F ; ÁLt Urb. 62]. 1685: I tem aranyvál-
tásra percipiált ezernyolcvan forintot, fl. 1080, 
mely fogarasi gostina és eggéb accidens sub dato 
20 [AUt 350 zalatnai szám.]. 1728: En ugj tudom 
hogj a melly Sertéseket Miko vram részére gyűj-
tŏ t tenek, azokért az eo keglme Számára adták 
ŭ Gostinát [Hídvég Hsz ; Mk I Matli. Pap (61) 
zs vall.]. 1761: Az elŏ számlált erdőkön, a’ mikor 
mak terem, a Sertésektől való Gostinát a Város-
nak szokták administrálni [Krizba B r ; BrÁLt 
Conscr. Dom. Törtsvár 826. — Binder Pál kijegy-
zése]. 

2. pázsitdisznó (makkoltatás fejében szedett 
disznó); porc luat ca plată pentru ingrăşarea por-
cilor la jir; Grasscliwein (gegen Eichelmast er-
hobenes Schwein). 1632: Disznók. Eöregh Golie 
No 106. Eoregh Artany Ko 20. Tauali Téli Artan 
N 15. Tauali Golie N 53. Mostani Gostina N 22 
Ez Teli malacz N 90 [UC 14/38. 132 Kománai 
(F) urb.] | (A) diznok dezmalasaban ab antiquo 
nem cziak az hataro(n) hanem egesz Fogaras feöldi 
Erdeöken illien mod es rend tar tas obserualtatott ; 
Tudniillik minden huszoneőt diznobol eőzszel (!) 
minek eleőtte az makra fel nem haitottak veznek 
edgiet az Fogaras feöldi jobbagiok Diznaibol, es 
azt nevezik Gostinanak, az mi azon az húszon 
eőteőn felliwl megjen, azokat viszont az fellieb 
specificalt mod szerent p(er) d. 2 ualtia megh ed-
giketh. Ha peniglen az Oltón Tul ualo ember, es 
nem Fogaras feöldi iobbagy haitand marhakat az 
Fogarasi hauasokra, az reghi wdeőben s’ az megh 
holt Vrunk idejebennis ke t ke t pénzt vet tenekegj 
egj diznotol . . . , hanem Marthon Deák idejeteől 
fogua minden egj egj diznotol eőt eőt pénzt es 
minden tiz diznotol egj egj keöbeöl Zabot at tanak 
az Udvarbironak [Grid F ; i.h. 5 Fog-i urb.]. 

3. gostina/pázsitdisznópénz(érme); monede înca-
sate pentru ingrăşarea porcilor la j i r ; für Gras-
schwein bezahltes Geld(münze). 1682: Az gostina 
7 sacskóban, a többi ké t sacskóban [Fog.; AUt 
292]. 

gostina-disznó pázsitdisznó (makkoltatás fejé-
ben szedett disznó); porc luat ca plată pentru 
ingrăşarea porcüor la j i r ; Grasschwein (gegen 
Eichelmast erhobenes Schwein). 1671: Az kapitány 
tudósítása szerint ju to t t az fogarasi jószágbúi 
gostina disznó, nro 7 [AUt 15 fog-i jöv.]. 

gostinai. E szk-ban; ín această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ proventuspénz 
pázsitdisznóbér, ek makkbér (disznómakkoltatási 
bér); taxă pentru ingrăşarea porcilor la j i r ; Ge-
bühr bezahlt für Eichelmast. 1687: administrált 
fogarasi udvarbíránk ezidei gostinai proventus-
pénzt, fl. 100 [AUt 523 fog-i szám.]. 

gostina-pćnz pázsitdisznópénz, ek makkbér (disz-
nómakkoltató bér); taxă pentru ingrăşarea por-
cilor la j i r ; Gebühr bezahlt für Eichelmast. 1667: 
adtunk háromszázötven forintot, fl 350, melynek 
122 forintja volt Torda vármegyebeli árenda pénz, 
száznegyvene gostina pénz [AUt 50 kapnikbányai 
jöv.]. 1674: adott quietentia szerént f-visti gostina 
pénzt százkilencz forintot [AUt 200 balázsfvi 
jöv.]. 1680: Ványai György administrált pro 1679, 
. . . Gostina pénzt, f l 27 [AUt 327 kománai (F) 
jöv.]. 1684: Fábián János balásfalvi udvarbíránk 
administrált tárházunkban . . . havasi gostina 
pénzt [AUt 373]. 1689: Luczai András administ-
rált . . . gostina pénzt, fl. 85 [AUt 497 görgényi 
szám.]. 1728: Ez elŏt Soha nem hallottam hogj 
valami Czivódás és háborgás lö t t volna ezenn Erdő 
iránt ă Poss(esso)r vrak közöt t tavalyigh, hanem 
mindenik Possessor részére g y ű j t ö t t Sertések Sza-
badossan jártak itten makk termésnek idein, s 
ki ki a maga részére valóról ve t te meg a Gostina 
Pénztis [Hídvég Hsz ; Mk I . Fasc. I Joan Mókán 
(60) jb vall.]. - L. még AUt 8, 13, 121, 131, 
161, 172, 200, 292, 302, 327, 3 2 7 - 8 , 335, 403. 
532. 

A gostinapénz összegének alakulására, változtatására nézve 
1. gostina 1 al. az 1680-i, de főként gostina 2. al. az 1632. 
évi gridi adalékot. 

goBtina-proventus disznómakkoltatási jövede-
lem ; venit din ingrăşarea porcüor la j i r ; Einkom-
men für Eichelmast. 1685: administrált porumbáki 
udvarbíránk . . . restantia gostina proventust, fl. 
59 [AUt 323 porumbáki jöv.] | Boér János admi-
nistrált . . . Czapok árát, fl. 28,80, . . . Gostina 
proventust, fl. 200 [AUt 328 kománai jöv.] | az 
fogarasi udvarbíró administrált . . . Gostina pro-
ventust, fl. 1250 [AUt 307 fog-i jöv.]. 7695: Fo-
garasi gostina proventus, fl. 400 [AUt 350 zalat-
nai szám.]. - L. még AUt 486. 

gostinaproventus-pénz pázsitdisznópénz, ek makk-
bér ; taxă pentru îngrăşárea porcilor j i r ; Gebühr 
bezahlt für Eichelmast. 1684: administrált gosztina 
proventus pénzt, fl. 1015, 25 [AUt 319 porumbáki 
(F) jöv.]. 1687: administralt fogorasi udvarbíró, 
Szeszcsori Sorbán gòština proventuspénzt ötszáz-
ötven forintot, fl. 550 [AUt 518 fog-i jöv.]. - L. 
még AUt 343, 549. 
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gostyán aranydarabocska/rögöcske; goşteană; 
Goldstückclien/körnchen. 1576: wagion egy Arany 
zetn avagy gostyan kybe wagio(n) Bewssegessen 
három Arany forynth [Szamosfva K ; J H b K 
XVIII/7]. 1533: Walamy marhaia, arany mywe, 
gyengyeos es keowes draga marhaia, es egieb apro-
lekia maradoth wolth az zegeny azzonyonknak . . . 
Mind enny keózzolis egyebeth y t t nem maraz-
tat tonk egy nehany Lisimachus, gostyan, es wa-
lami effele aproleknal [Gyf; BáthoryLev. 51]. 
1595: Ket Gostian keowesteol ponderal aur p. 
15 . . . Negj darab keowes gostianok keonnyen 
megh ernek aur — p 3 | Egj eöregh gostian keo-
westeol keonje(n) megh er aur pp. 3 | Egy Lisi-
inaclius, egy eöregh Aranj, 3 Aranj penz 7 Aranj 
filljer, három Apro gostianok mindenesteol f Aur. 
ff 12 [Zsombor K ; SL]. 1629: Egy Kis gosttian 
nyom Egy Araniat t t f. 2 d. - [Kv; RDL I. 132]. 
1637/1639: vagyon 4. darab Gostjan, mely nyom 
p. 8 [Kv; i.h. 111]. 

Szk: köves ~ ' ?'. 1595: Negy darab keowes 
gostianok keonnyen megh ernek aur — p 3 [Zsom-
bor K ; SL]. 

A közölt adalékok, sőt a TĘSz két Heltai és SzD* idézete 
tekintetbe vételével is a címszónak 'aranyszemcse; Goldkörnchen 
jel, aligha: tulajdonítható. 

goszpergely ka rd fa j t a ; un fel de sabie; Art 
Schwert. 1702—1764: Ebben az esztendőbe*: öle 
meg az nemet Dobos Demen Györgyét goszper-
geljt ü te t az sza jaba : s a’ (!) Agyara ment [To-
rockó; MNy IV, 233. — *A közlő nem jelzi köze-
lebbről az évet]. — Vö, a koszperd címszóval. 

gosztina 1. gostina 

g<ítia gót be tűs ; cu litere gotice; mit gotischen 
Buclistaben. 1714: Kissebb 30 fontot t nyomo Mo-
sar, körös körül régi Gotthiai Deák iras vágjon, 
felső szélijén penig kitsiny feszülett fl. Hung. 15. — 
[Nsz/Fog.; AH. 48]. 

gótuäl csúcsíves/gótikus (stflusú) ; gotic ; gotisch. 
1811: Akkor* vyra épült, . . . A' Sanctuarium, 
mely régibb, muta t tya . Hogy Gotthus formára 
van a' boltozattya [ÁrÉn. 171. — *1803-ban; 
Árokalján (SzD) a faluval együtt leégett szász 
templom is]. 

gozár ' ?' 1756 k.: Gozárakrol. I . Articulus. 
Idegen és residentiatlau Gozarok kezest tartozza-
nak állítani, azért hogy ha 'a Stompas Gazdák-
nak valami tör ténhető károk iránt gyanú jak lenne 
hozzajak, őket a ' kezesek sistálni tartozzanak, 
nem sistálhatván penig ha miben convincaltat-
nának a ' kezesek tartozzanak meg fizetni [Born. 
XXXVII I . 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 

gozselka pálinkafajtá, ek gorolyka; un fel de 
rachiu; Art Bfanntwein, Schnaps. 7676; Az Nemes 
Vármegye Istenes itiletben veven az hazaban az 
Ser es Goselka feozeoknek felettebb való excessu-
sokat, a ki sem Istennel sem magok lelkiismere-

teknek meghbantasaval nem gondolva kivált-
képpen az Goselkat fezeok Istennek bozzujara 
mások hogy inkább tobzódhassanak es részeges-
kedhessenek rendetlenül mind buza es egyeb ga-
bonakbol feozik es feozetik az Goselkat . . . Ehhez 
kepest egyenleo Consensusbol es akaratból con-
cludaltatot, hogy . . . senkyes Sert es Goselkat 
tizta buzabol ne merezellyen feozni, Goselkat pe-
nig indifferenter senkyes sub gravi poena az bor-
sepreonkül ne feozzeon [K ; CorpStat I, 297, 
id. MNy XXVII, 3 2 0 - 1 ] . — Vö. a gorolyka címszó-
val. 

gozselka-íöz5gorolyka/pálinkafőző(személy); po-
varnagiu, velnicer; Branntweinbrenner. 1676: Az 
Nemes Vármegye Istenes itiletben veven a i ha-
zaban az Ser es Gozselka feozeoknek felettebb 
való Excessusokat, a ki sem Istennel sem magok 
lelkiismereteknek meghbantasaval nem gondolva 
kivaltkeppen az Goselkat feozeok . . . mind buzá 
mind egyeb gabonakbol feozik es feozetik az Go-
selkat [ K ; CorpStat. I, 297 id. MNy XXVII , 
320—1. — A teljesebb szöv. gozselka al.]. 

göbbenŐ folyóvíz (hirtelen) medergödre/inélye-
dése; groapă/adîncitură în albia unui curs de a p ă ; 
Senkung iin Flußbett. Hn . 1767: a’ nagy gőbbe-
nőnél éppen a ' marton [Mv; MvHn]. 

A szerk gyermekkorában Désen köznyelvi szinten is élő szó 
volt. — Régebbi szótárainkban nem lelhetni meg e szót, s a 
MTaz sem ismerte csak az azonjelentésfi göbé-t; ez utóbbit aztán 
— a Tsz nyomán — már CzF és a MTsz is szótározta. 

gö be gödrös patak- v. folyómederrész, táj göb-
banő, ká tyú ; bnlboană; Grube ím Flußbett. 1768: 
A Silipenn aloll lá t ta t ik álloványosnak lenni a 
viz, de ez a miat t vagyon, hogy a keresztül, s meg 
által járó Szekerek ki mozgotván hellybŏl a kovö-
ket, gőbéje maradott a hellynek [Abafája MT; 
Told. Huszár lev. 17a]. 

göb&l ? (bele)kever; a ainesteoa; in etw. ver-
wickeln. 1724: Keservesen olvasam a’ Leanyorn 
Leveliből, hogy Vicarius Ur(am) ujabban, miben 
akarta gőbőlni: bizony nem szép dolog, mert vüagi 
embertis meg kellene a’ féléről inteni [Altorja Hsz ; 
Ap. 2. Apor Pétérné Káinoki Borbála férjéhez]. 

göbBIyh ízómarha ; v i tä de ingrăşat; Mastochse. 
1672: ha mikor Göbölljit j á r t a t t j a ot eò klme az 
Tobul megh itathassak [ J H b B Fasc. K. 67]. 

Ha a szöv cſmszóbelt szavát tbsz-ú bírt. szr-os alaknak fog-
juk fel, akkor az itt adott, ha egysz-únak, a 'hizómarhacsorda/-
gulya* jel-sel számolhatunk. 

göböly2 '?' Hn. 1749: Nagy Göböly [Vice SzD; 
SzDMon. VII, 105]. 1779: A’ Gőbőlyben (ŝz) 
[uo.; EHA]. 

göbölyinarha hizlalásra fogott v. hízott szarvas-
marha ; vită“de ingrăşat sau vitä îngräşatä; Mast-
vieh. 1638: az mikor kivántat ik, eő Naga keglms 
parancsiolattyara, egy fól t t Marhaianak eő Naga-
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nak ( : Geőbeőly marháknak tudni illik: ) azon 
rész határon esztendeőnkint hellt adok és azoknak 
ot t valo legheltetésekett nem ellenzem [Beszt.; 
Ks 90]. 1677: Akar Fiscusnak, akar Uraknak, és 
egyéb embereknek gŏbŏly és egyéb féle csoport 
marhákat haj tván, ha tüalmas helyekben karokat, 
vagy egyeb hatalmaskodásokat és insolentiakat 
cselekszenek . . . a ' mellettek lévő, s kár t tétetet 
béres leginyeket . . . , azoknak marhájokat ares-
tallyák . . . , és bűntetŏdgyenek érdemek szerint 
[AC 215]. 1720: Telonium . . . Vasarokra haj tandó 
Marhaktol Lovaktol, vgj Örmenyek Gŏbŏly Mar-
haitolis edgjtŏl edgjtŏl d. 1 [Gorbó*; J H b K XXVI/ 
12. — "Csákigorbó SzD]. 1815: nyári időben Ma-
gyarországra számos Gŏbŏly, vagy is Csorda Mar-
hákat, az a ' végre fogadott Csobányok által haj-
tatnak [DLt 361 nyomt.]. 1836: ezen kerületbe 
melyik Helységben, és az Esztendőnek micsoda 
reszeibe szoktak Göböly marhákkal — Kereskedők 
altal utazni ? [O.szentiván MT; TLt Közig. ir. 
965 vk Horváth Albert főbíró kezével]. 

göcs 1. (fa)bog; ciot ; Knorren. 1819: a kertyit 
szegesztette, és duggatta a kert Dészkáiba volt 
Gőtsők hellyeit [Kv; Pk 2]. 1844: Ezen szobának 
pavimentuma fenyödeszkábol jó vagyon, padolat-
tya régi fényű deszkákból alakítva nyoltz fenyő 
gerendákonjfekszik, mellybŏl a ' régiség mia t t sok 
götsök ki száradtak és azok hellyein lyukok van-
nak [Km; KmULev. Pávai János kezével]. 

2. göb, csomó; nod ; Knoten. 1820: már hal-
lottam volt, hogy valaki azt hazudta volna, hogy 
a Néhai Báró Urnák Nemző Csője el rothadva 
lett volna tudakolodtak ez irántis . . . mostis 
igaz Lélekkel valhatom, hogy ö Nagyságának 
halálakor én ot t lévén, én vettem le az ágyból, 
én mosat tat tam meg, és nyúj tóz ta t tam ki, és én 
Szemeimmel láttam, hogy az emiitettem Nemző 
Csője a N. Báró Urnák ép és jo forma volt, vala-
mint egy Iffiu Embernek ( . . . ) , ugy hogy most is 
bámulok mikor effélét hallok, hogy az emiitettem 
rész akármimodonís hibás le t t volna . . . , ép volt, 
és legkissebb gőts, vagy Sűmőts avagy egyéb 
azon nem volt [ JHb F. 48 Bíró Zsuzsa (49) „hütes 
asszony" vall.]. 

? Szn. 1701: Göcs Sára Aszszony es . . . Gŏcs 
Kata Suki Pálné Aszszonyom ŏ kglmek [Kv; 
SLt FG. 55]. 1720: Nzts Gőts Ka ta Aszszony 
[Újfalu K ; SLt H l . 18]. 

Sz. 1820: Tsudálkozomis én azonn Tkts Ur, 
hogy az Uradalmi Tiszttség még a ' legelső panaszra 
ketté nem vágta azt a Gordiusi gőtsöt l [Körös-
bánya H ; Ks 119 Óvári György Kakutsi Sándor 
ur. inspectorhoz]. 

Ę szólásra 1. gordiuszi al. a jegyzetet. 

göesöeske 1. göböcske, csomócska; noduleţ; 
Knötehen. 1852: a ' hol a könyöke van hátul egy 
kitsin götsöske vagyon [Dés; DLt 1066]. 

2. kb. dudorocska; proeminenţă ; kleine Bosse. 
1827: Ezüst kapocs, mellynek] karimája négy 

ezüst götsötskékkel ki van tzifrázva [Kv; DLt 
1156]. 

göesöre kb. gethes, göthös; j igări t ; siech, kränk-
lich. 1785: Négy hitván götsöre Lovon es egy hit-
ván Szekéren jár t [HSzjP]. 

göcsösség bogosság, göbösség (vminek bogos/ 
göbös volta) ; nodozitate; Knotenhaftigkeit. 1789: 
(A kanca) a ' szára kőzepin a ' nyűg okozott kis 
gőtsősségről esméretes [Dés; DLt] . 

gödényorr gödény/pelikáncsőr; plisc de pelican; 
Pellkanschnabel. XIX. sz. eleje: Egy Gyöngy 
maraklatu, és Gödény orbol készült toku kés 
[BK]. 

Az utótag jel-vei kapcsolatban megemlíthető, hogy a csór 
nyelvújítási alkotás, és elsóként csak 1821-ból adatolható [L. 
erre: NyÚSz, EtSz, TESz]. 

? gödénytorok-bélés '?' 1681: Török mente al* 
valo, szakadozott gödény torok bellés Nr 1 [Vh; 
VhU 5 3 7 - 8 ] . 

gödölõ ' ?' 1799: az edgyik Felperest . . . tolvaj-
nak, bitangnak, hamis lelkűnek, eb-attának, pisza 
orrúnak, hunezfutnak ördögattának, s.v. szar Em-
bernek mondotta, és kiáltotta, lelkét edgybe szidta, 
és milliom teremtettézte, a másik Fel Perest pedig 
Gödölőnek, és gyilkosnak kiál tot ta [Dés; DLt]. 

gödör 1. (föld) üreg; groapă; Grube. 1699: Ezen 
középső Udvarról mennek bé az Kastélyba ket 
erős csere fákra kŭ lömb kŭ lŏmb fele fábul csinált 
fel vono kapun . . . a kapu a la t t gŏdŏr [Szent-
demeter U ; LLt Inv. 8]. 1717: az hol inditota az 
házát Orbán Simon Uram az Tavaszai, mindgyárt 
felyűl vad (na) k az Sulyok Is tván Csűri ágassinak 
gödrei [Szopor K ; Ks 90]. 1730: Onnan pedig 
az gödör ásásáról, ki futkározott maga házába ? 
[Altorja Hsz ; Borb. vk]. 1744: A kapu oszlop fái 
és palánk oszlopaínak gödrei kí ásásáért és a ' 
kapu Fel-emelése Rf 2 [Déva; K s 73. IV. 10]. 
1751: elsőben én ásam az gòdròt azután Miron 
Péter szállá bé a gòdŏrbe 's én le dülék s el szen-
deredém [Gyeke K ; Ks]. 1769: Az Uta t az hol 
Lŏ j tŏs egyenesittessék meg . . . Az Útnak felső 
színén a mely dombok tanál ta tnak azokat el hány-
ván tétessék igyenessé, a Gödrök penig be ' töl-
tessenek [UszLt XI I I . 97]. 1824: Szilágyi András 
homlitat széna hozássért 10 gödrét pénzért 
homlitat 16 gődret ú j ra pénzért 22 gödrét [Kv; 
Pk 5]. 1825: azon ország ú t j á t be kelletik tövisselni 
ne hogy vagy marha vagy szeker belé dőljön* 
kenykenysege (!) mián az Utzának el nem kerül-
hetvén azon gödrőt [Dés; DLt 748. - *Ti. a gö-
dörbe]. 

2. vápa (talajmélyedés); adînci tură; Talsohle/ 
grund. 1655: az előt ot megie(n) vala az derek viz 
be az Kosa Pal fóldin ualo gödörbe (n) az Tanczos 
Pal fóldjre [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1738: Ebben 
a helyben vágjon két Gödör vag j vápa [Faragó 
K ; LLt Fasc. 16/8]. 1744: Ennek a földnek . . . 

41 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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az nagy számos Vize be iszopolta a gödreit s tóit 
[Szentmargita SzD; EHA]. 7746/7837: az negye-
dik kereszt vágatot t gyepűs völgyben két gödör 
kőzt kinyúló bértzetskének kőzepin [Csöb U ; 
Told. 38]. 1751: A Tsűr helly . . . két egyenlő 
részekre szakadott, mind két óldalon meg keresz-
tezett élő fákkal, a ' gődrin pedig felásott tserefa 
tsutkokkal ki metaztatván [Koronka MT; Told. 
51/4]. 1788: A’ Vargyas Nap nyugotra fekvő 
gödriben [Bonchida K ; EHA]. 7826: egyenes 
lineára vétetvén az ezen patak és ennek árka, nagy 
záporok idejében mind az Ország ú t jába mind 
pedig az én láb földembe is káros és veszedelmes 
szakadásokat, s mély gödröket csinálhatna, egye-
nes lineán nagy zuhajjal esendő lejövésébe [Msz; 
GyL]. 

3. (völgy)fenék; fundul v ă ü ; (Tal) Grund/Bó-
dén. 7735: Az Anditts megett lévő egész Gŏdŏr 
mely is dubiumba vagyon ha Bolduczi* vagy Csani 
határhoz tartoziké [Mezőcsán T A ; Born. X. 7. 
vk. — a E koraközépkori településnek ekkor még 
külön ha tá rá t említik, de a század végén már 
Mezőcsánhoz tartozó prédium]. 1797: A' Határa 
igen sovány, és szűk, a ' Falu fekszik egy gödörbe, 
körös körül kősziklák vészík kőrŭl, és szekérrel 
tsak két hellyen lehet ki 's bé járni [O.bikal K ; 
CU IX. 2. 1506]. 

4. határgödör ; groapä ca semn de hotar ; Grenz-
grube. 7699: azo(n) szanto földből ki hagjot reszen 
. . . en szenat is takarta(m) elis hordott(am) rolla 
Kováts Istva(n) Ur(am) szamara az hol penig 
Égerházi Mihály Vr(am) el hataroztatta gödrökkel, 
egeszszen Kováts István Vrame mert az Nadas 
to mellet le menő nagy borozdat tudom igaz hatar-
nak lenni [Bergenye MT; MbK 90]. 1742: Ezen 
szŏllönek az alsó végiben . . . Sz : Simoniné Zágoni 
Maria Aszszony el foglalván egj darabot, az fellyebb 
meg irt Fatensek vissza járák, és gödrökkel ki 
hatarozak nullo contradicente [Koronka MT ; Told. 
26]. 1787: elsőben ásánok egj Határ Gödröt, a 
második Gödrőt ásoták a hot Nyárád árkán tul 
. . . a harmadik Gödrét oda ásoták, a hol az n t 
könyökösen bé horgadot volt az Exponensek Föld-
gjekben . . . a negyedik Határ Gödrét pedig ásoták 
. . . a Déli végihez [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
76]. 1807: a Madarasiak a Gyepű alatt lévő Sántzot 
a Szent Benedeki határ fele le nyomták, a Szent 
Benedekiek pedig fel a Madarasi határ felé, és így 
a két határ kőzőt t lévő métát egeszszen el horgo-
sitották . . . edgyezésből a hibákot megigazitták 
gödrökkel meg jegyzék [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 37]. 1830: meg mérvén az Nagy Péter Kílentz 
Rnd szénafűvit, . . . i t t Nagy Peter borozdolta-
to t t magának o t öllel 5 Jugal — melyetis el tsovál-
tunk, és gödrökkel kiis gödrőzték [Kv; Pk 3]. 

5. bevágás (fadöntéskor a törzsön), táj h a j k ; 
crestătură; Kerbe. 1794: Lupucz egy oltovány 
körtve fánkat ru tu l meg mocskolta, és nagy gödröt 
vágót belé le akarván vágni, de vastagsága miat t 
belé únt és így nem vágta le [Nagykristolc SzD; 
JHb] . 

Képét 1. SzamSz hajk al. 

6. forradás; cicatrice; Narbe. 1817: mutat , a 
a bal-oldalán a Csákány ütésnek hellyét, és la t tam 
hogy gödre volt, és meg volt a bőr hojpadva [Kv ; 
KLev.]. ^ 

o Hn. 1600: az godor alat (sz) [Kisgörgény MT]. 
1604: Az medúe gheódret az Leóueteijek vadasztak 
[Abásfva U]. 1641: Az czyunyas Geòdeörre jaro-
ban (sz) [Kakasd MT]. 1665)1753: az gödör kelő-
ben (sz) [Dálnok Hsz]. 1677: az Gedeorre jeoveo-
b(en) (sz) [Illyefva Hsz]. 1699: Szőlő gődrib(en) 
(sz) [Rava U]. 1712/1784: A Harsányi Ur gödri-
ben . . . Bokros [Galambod MT]. 1715: Vagyon 
voncz pataka mellett Szabó gödriben egy darab* 
[Étfva Hsz ; Borb. I I . - aTi. föld]. 1718/XVIII. 
sz.: Kis Bűk gödriben (sz) [Szüágycseh]. 1728: 
A Kintses Gödörnél egj földetske [Magyaros Hsz ; 
SVJk]. 1735/1806: A ' Gödörben (sz) [M.szentbe-
nedek AF]. 1739: Az Küs Gödörrben (sz) [Bonyha 
KK] . 1744: az Czigány gödre mellet (sz) [Bodola 
Hsz] | Major ház Gödribe (sz) [Csöb U]. 1750: 
Baba Gödörben (sz) [Kisdoba Sz] | a’ Baba göd-
r iben) való szántó föld [Mezőbánd MT; Hr 2/4]. 
1752: A Fejeritős gödörnél egy fel hágos Zab 
fold [Iszló MT; Berz. 2 Fasc. 36/1]. 1754: A' 
Gödrön. A' Gődrenn [Sáromberke M T ; CU]. 
1755: Tanko gödrinél (sz) [Szentkirály Cs]. 1756: 
A' Tsunyás Gödörre menőben (sz) [Sepsisztkirály 
Hsz]. 1757: A Fel hágóban a Fejéritős Gödör 
hágójánál (sz) [Nagyernye MT]. 1758: A fotiká-
b(an) az élŏ ág gödri mellet (k) . . . Délről az elő 
(0 ág gödri szomsz(édságában) [Egrespatak Sz]. 
1759: Az Bartha Gödriben (sz) [M.gyerőmonostor 
K ; KHn 79.]. 1760: a ' kintses Gödörnél (e) 
[Csóka MT]. 1763: a Göderb(en) (sz) [Káposztás-
sztmiklós MT]. 1773: A ' Száraz Patak Gődrinn 
innen a ' falu felé [M.kecel Sz]. 1779: A ropo göd-
ribe (sz) [Galambod MT]. 1784: A ' Ravasz J u k 
Gödribe (sz) [Burjánosóbuda K ; BHn 51]. 
1789: A Gődrekben (sz) [Nagyida K]. 1796: Hi-
deg ku t mezein kéncses gödör nevezetű lábban 
(sz) [Verebes Cs]. 1797: Nádas Gödörben (sz) 
[Tordátfva U]. 1801: botos gödre [Szárazpatak 
Hsz ; HSzjP] . 1805: A Máté Gödribe (sz) [Nagy-
kend KK] . 1806: a ' Szély Gödribe (sz) [Kusaly 
Sz] | Az Árpa Gödörbe (sz) [Búzásbocsárd AP]. 
1814.ę A' Komlos Gödribe (sz). A’ Nagy Kementze 
Gödribe (sz). A' Somodi Gödribe (sz). A ' Teke-
nyös Gödribe [Pusztakamarás K]. 1823: A' J a -
kab gyűri gödrin alol (k) [Keszű K] 1825: A Falu 
eleje, vagy is a Dögös Gödör nevü hellyen (sz) [Ba-
rátos Hsz]. 1832: A' Csapó gödrinél (sz) [Kémer Sz]. 
1870: Torokb(an) almás gődőr (sz) [Csombord 
AF]. 7887: Palkó Gödre (sz) [Farnas K]. - A 
forrásjelzet nélküli adatok az EHA-ból valók. 

Ha. 1779: Godrŏkŏ t [A.szovát K ; J H b VI/17]. 
1790: gődrőkőt [Kebelesztiván MT; CsS]. 1843: 
gödrén [Bágyon K ; KLev.] . 

flödörásás 1* üregásás ; săpare de groapă; Gru-
begraben. 1762: A megirt Gyekéi Lakosok kŏzűll 
a praedeclárált gödör ásás előtt kiket hallott ã 
Tanú hogy pénz kereső fu ru , kapa, áso Vagy egyéb 
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eszközök után jár tanak vólna ? [Dob.; Ks 4. 
VII/12 vk]. 

2. határgödörásás; săparea unei gropi de ho ta r ; 
Graben der Grenzgrube. 1761: az falu földeitől 
meg külembeztetven három gödör asásokkal [Ka-
kasd MT; DLev. 2. XV. B/10]. 

gödörîö ? vápafenék; fundul văi i ; Gruben/-
Talgrund. Hn. 7747: felső h a t á r : az Gödörfűn . . . 
egj Erdő [Somosd MT; EHA]. 

A 'vápafó; tnceput de fund; Anfang des Talgrundes' jel-sel 
s számolhatni. 4 

- 1 
gödröcske 1. vápácska; vîlcea; kleine Talgrube. 

7742: Vagyon egy Gödrőtskeis . . . egy szekér 
széna termő [Kincsi K K ; SLt 8. K. 15]. 1745: 
az ösvény közöt t való gŏdrŏ tskén [Nagyida K ; 
Told. 9]. 1817: egy gazos bokros gödrötskébe 
találla [Dés; DLt 18]. 

2. (ásott) üreg; groapă (săpată); Grube. 1779: 
(A) Széna Fűnek szomszédgya . . . Marton Ferencz 
. . . Széna Fűvecskéje, s, vagyon az Szélyiben 
egy ostormény Fa Bokorhoz csak két Lépésnyire 
egy Gödröcske [A.szovát*; J H b K VI/17. -
* Később: M.szovát (K) egyik része]. 1800: El 
foglaltunk egy Czihert . . . Az Erdő farka nevű 
hellyen . . . határozván ezen tzihert . . . mind a ' 
két felől gyakor — ásott godrötskék is [Cseke-
laka A F ; KCsl]. 1842: égy gődrötskét ás [Dés; 
DLt 85. 10]]. 

3. gropiţă; Grübchen. 1812: Liebenberger An-
talnak . . . az állán égy kis gödrötske lát tat ik 
[DLt 254 nyomt. kl]. 1815: Chüipp nevezetű 
Gonosztévőnek . . . fejér veressel elegyített ábrá-
zatú, hegyes állú, mellynek közepén egy kis göd-
rötske vagyon [DLt 96 nyomt. kl]. 

gödrös 1. vápás, teknős ; cu adîncituri; voller 
Gruben. 1744: A Hegjen túl a Gödrösben a Leken-
czei Határ Szélben vágjon két darab vápa vagj 
is gödrös helly [Szászsztjakab SzD; Told. Fasc. 
11/81]. 1755: A Himberkin egy darab föld . . . 
felette gödrös, ugy hogy midőn esős idő jár, 
Totska formára az alsó gődrős résziben viz is szo-
kot t kerekdeden állani [Koronka MT; EHA]. 1769: 
az Apahidi Nap nyugot t felőli való oldalrol alá 
jővő kitsin gődrős hely [Pusztasztmiklós K ; 
J H b K XLVI/26]. 1793: Fogarasi Lészai Sándor 
Ur is kére Tttes Rettegi Mihály Urtol . . . jöven-
dőre Szőllőnek való helyet, de addig mig az ur 
Isten arra segítené, hogy bé plántálhassa szántó 
főidnek is használható hasonlo főidet a magáéhoz, 
asztat tudnülik a gődres végét a most fel fogott 
Szõllő Hegynek mely VKamarás* felé . . . el nyú-
lik és abban a vége fele kiis hegyződik [O.palatkab; 
RL t 6. 2. - 'Vajdakamarás K. bM.palatka (K) 
egykori ikerfaluja]. 1836: gödrösöbb rész [Dés; 
DLt 731/1840]. 

Hn. 1744: A Hegjen tú l a Gödrösben a Leken-
czei Határ Szélben vágjon két darab vápa vagj 
is gödrös helly [Szászsztjakab SzD; Told. 11/81]. 
1751: A’ Gödrös Erdőn belől (e) [Ákosfva MT; 

EHA]. 1776: A gődrős kerek n.h. (sz) [Sámson 
Sz ; EHA]. 1798: A' Szilágyi Jánosné mellett 
lévő Gődrős erdő (e) [Ákosfva MT; EHA]. 

2. kb. gidres-gödrös; cu gropi; voller Gruben, 
rumpelig. 1713: A . . . nagy kaszáló . . . egy 
része halmos gödrös, és Vapa hupás [Elekes A F ; 
CsS]. 1736: egyenes, nem Gődrős, Vápa hepás 
hellyen [Pinárd MT; CU XII I /1 . 87]. 1748: 
Innen a Nyárádon vulgo a Szakadásban vagyon 
egy jo nagy darab gödrös vápás hápa hupás hely-
ség mely a Nyárádig bé rug [Szentbenedek MT; 
EHA]. 1751: rész szerint Vápás és gödrös Szántó 
földek [Koronka MT; Told. Fasc. 31/4]. 1766: 
A' Büdös ku t nevezetű helyben (sz) . . . egy része 
árkos gödrös, és haszon nélkül való hely [Agárd 
MT; EHA]. 1782: egy hupa hupás gödrös hellye, 
mely vagyon a Sos kúton alol [Dés; EHA]. 1793: 
gődres Kaszáló [Mezősámsond M T ; Berz. 5. Lit . 
S 43/88]. 1794: Az kertnek igaz, hogy nagyobb 
Része gödrös dombos haszantalan helly volt . . . 
10. Svábok dolgoztak az plánérozásan [Mezőma-
daras MT; BK. Kosztin Szávuj (30) kocsis vall.]. 

Hn. 1700: Gödrös Tanoroknak erdő felőli való 
része [Csöb U ; EHA]. 1745: A Gődrős tanorok-
ban (sz) [Csöb U ; EHA]. 1807: a Gödrös Czegelyj 
pataka nevű Árok [Nyárádsztbenedek MT; EHA]. 

3. ? göbbenős; cu bulboane; mi t Gruben im 
Flußbett . 1604: Tudom hogy gheódreös pataka 
feleòllúnk való hatara Leóuetenek, de az medúe 
verem leoúetej birodalom | gheódres patakanal 
[Abásfva U ; EHA]. 

4. kátyús, rég, táj bölcsős; cu hîr toape; pfützig. 
1746: 'a gődrős vállus u t [Lisznyó Hsz ; EHA]. 
1749: orsovát Gödrinek ki menő kicsin Gödrös 
u t tya [Csekefva Cs; EHA]. 1783: (A) transferált 
főigye, . . . Délről az Gödrös ut , Északról Magura 
nevű hegynek allya Szomszédságib(an) [Kéménd 
H ; J H b XXXIII /28] . 1820: a ' . . . vajkos agyag-
ban gödrös u t formálodván [Dés; DLt]. 

Hn. 1766: Gödrös Útra jövőben (sz) [Szent-
király Cs; EHA]. 1796: Gize lábban a Kozmási 
gődrős u t mellet (sz) [Verebes Cs; EHA]. 

5. kb. egyenetlen; neuniform; uneben. 1681: 
Ebédlő nagy Palota; Az allya ön tö t t . . . az aj tón 
belől egj darab helyen az öntés ighen fel bomlot, 
rú t gődrős, azo(n) helyen ujonna(n) kellene önteni 
[Vh; VhU 543]. 

6. ~ orrú nyerges or rú ; cu nas in formă de 
şa å, mit Sattelnase. 1808: Roth Anna . . . fenn-álló 
gödrös orrú [DLt 794 nyomt. kl]. 

7. (be)horpadt; turti t , nebomba t ; flach. 1811: 
Égy lovát le-irom fülitől farkáig . . . Homloka 
nem gödrös* sõt van dombossága, 'S Attól a ' 
fejinek módos horgasságab [ÁrÉn. 155—6 részlet 
a leírásból. — 'Lapal ján jegyze t : Nem Török 
fejü. bUo.: a felette horgas fö sem szép]. 

gödrözés határgödör; groapă de ho ta r ; Grenz-
grube. 1756: (A) rét . . . h a t á r a . . . i t megjen 
el . . . meljet meg is gödrŏzénk s hátarozánk . . . 
melj is igyenesen le az More Gergelj réte szeljinél 
levő Gödrözésre megjen [Berz. 15. XXXIV/10]. 
1766: Kére minket . . . Suki Klára Aszszony 
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hogy mennénk el . . . Nyárádtőre ' , hogy ot tan 
két antiqua Colonicalis Sessiojit, Nem kűlemben 
valamely helyek, Puszták, s Szegeletek azokhoz 
valók és tartozok . . . mindazoknak Tőrvény sze-
rint való ki jár tatás által régi igaz határakat kijá-
ratnok és figáltatnok is, és az hol ugy kívántatnak 
egyszer s mind gődrőzesekkel és kŏvŏzésékkel a ' 
másokétol distingváltatnok [SLt XLVII . 1 6 -
•MT]. 7829; Buza és Török buza Szántó földeik 
régi igazi meta jókat nézetnök, kerestetnök meg, 
és jegyeztetnök is ki vagy gödrözéssel, vagy hom-
pozásokkal [Nyárádkarácsonyfva MT; ToldNy]. 

gőg dölyf, dölyfősség, kevélység; trufie, orgo-
l iu; Hochmut. 7734; volt akkor olyan úr vagy 
úri ember, az kinek volt asztalánál annyi étke 
s annyi szolgája mint most az nagy gőg mellett 
tizenkét, tizenhárom s tizennégy úrnak is vagyon 
[MetTr 362]. 

Szk: nagy ~gel nagy dölyfösen/kevélyen. 7776; 
Keczeli János . . . nagy gőggel azt írja, hogy 
küldjek 33 forintot s szokásom szerent ne scrip-
titáljak, mert oda nem scriptitatio, hanem pénz 
kell [RettE 368]. 

gőgös dölyfös, kevély; trufaş, orgolios; hoch-
mütig. 1736: noha mind tudom, micsodás méltó-
ságos famÜiákból valók voltak azok az alázatos 
urak, de hogy az mostani gőgös kevély vüágban 
meg ne csemereljenek azon méltóságos uraknak 
maradvái, nevet nem adok, melyik méltóságos 
famíliákból vóltanak [MetTr 416]. 1765: 28-dik 
Augusti volt a Varsányi Ferenc lakadalma, vette 
ennek a nagy vén ökör Décsei Lászlónak egy 
gőgös, pompás s amellett rú t és rossz leányát 
[RettE 184]. 

Szn. 7593; Ghógós András [Perecsen Sz; WLt] . 

gőgű. E szk-ban; ín această construcţie; in 
dieser Wortkonstrukt ion: nagy ~ nagyon döly-
fös/kevély; foar te t rufaş ; sehr hochmütig. 7799; 
Minthogy Nemes János úr i f jú korában ért nagy 
előmenetelt, szörnyű elatus és nagy pompájú és 
gőgű emberré le t t [Ret tE 407]. 

gölye koca; scroafă; Sau. 1604: mondaye Ja -
kocz Pal mer t Izentem wala tölle az húgomnak, 
hogi kerien meg az diznokban ha meg adnak benne 
egy Tarka gőŌie wagion kőztek azt kerie meg 
[UszT 16/23 , ,Tanko András Zent egihazas olah 
falwy lofw E m b e r " vall.]. 1647: Vagion Teremi-
ben . . . Geolye Disznó No 11 . . . Artan . . . 
magnak való No 11. Kan vagyon No. 9. Geolye 
No. 30. ezek keozeott vagyon Taúaly swldeo No 
13. Artan No. 6. Taúalyi Eme swldeo No 2 [Nagy-
teremi K K ; B K 48/16]. 1669: Majorsagh őregh 
sertes marha gŏ l je es artany Nro 35. Ket eszten-
deös gölye es ar tany . . . [Királyhalma N K ; Ks 
67. 46. 24a]. 1672: Eöregh Geöllye vagyon nró 
112. Egy esztendős Geőllye nró 68. Felleb megh 
ir t Serteseken kivűl hizlaltatok Eöregh Geőllyet 
nró 6. Eöregh Artantis nró 6. Börös Peczenyenek 
való süldőt n ró 4. Dezmab(an) jutót Artany nró 

26. Geőllye nró. 15 [A.porumbák F ; UtI] . 1676: 
Disznók. Eorŏg Artany no. 15. Eoreg Golye 
Disznó no 38. Tavalyi Artăny no 3. Tavalyi 
Gölye nõ. 4 [Gyf; UtI] . 1695: A' Teli Artanka 
nro 3 A’ Téli Gŏllje nro 1 [O.csesztve AF ; LLt 
Litt . C]. 1744: Sertések. Öreg kan nro 2. Eŏreg 
Gŏje nro 4. Idei malacz nro 3. Artán nro 3 [Csi-
csó Cs; Ks 65. 44. 12]. 1748: Öreg gőlye Sárga 
tarka szőrűek 5 öreg Sárga szőrű tarka kan 1 
Esztendős Sárga szőrű gőlje Sűldŏk 2 [Aranykút 
K ; Ks 23. XXIIb] . 1752: Öreg Gője 36 [Ros-
kány H ; Ks 76. IX. 2]. 1760: Egy Göllye . . . 
még is malatzozott volt, de az malatzait mind el 
hánta [Oltszem Hsz; Mk IX. 109]. 1791: Nagy 
ártan egy kannal edgyütt 10 Nagy és kitsin göllye 
9 ideji ártán Malatz 18 ideji göllye Malatz 18 
[Küküllővár KK ; J H b XIX/43]. 1844: Egy nagy 
Ártán . . . Egy kocza ké t malattzával . . . Egy 
égy éves Gőlye . . . Egy más égy éves göllye . . . 
Egy hizoba lévő gőnne [TSb 12]. 

gölyedisznó koca(disznó), rég, táj eme, emse; 
scroafă; Mutterschwein, Sau. 1647: Vagion Te-
remiben Geolye Disznó No. 11. Artan negh (1) 
Eolnj való No. 5. Artan esmet magnak való No. 
11. Kan vagyon No. 9 [Nagyteremi K K ; BK 
48/16]. 1676: Disznók. Eorŏg Artany nō. 15, 
Eoreg Golye Disznó nő 38. Tavalyi Artãny no 3. 
Tavalyi Gölye nō. 4 [Gyf; UtI] . 

gölyemalac koca/nősténymalac, táj ememalac; 
purcică; Jungsau. 1698: Eoreg Gŏllje volt nro 
18 . . . Tavaszi Gŏllje malacz volt 12* [O.-
csesztve A F ; LLt. — *Az adalék „sertésmarhák" 
felsorolásából való]. 1791: Nagy ártan egy kannal 
edgyütt 10 Nagy és kitsin göllye 9 ideji ártán 
Malatz 18 ideji göllye Malatz 18 [Küküllővár 
K K ; J H b XIX/43]. 1801: Tavaszi Artány Ma-
latz Nro 4 Tavaszi GÖje Malatz Nro 3 [Vargyas 
U ; CsS]. 

gölyesertés koca (disznó), rég, táj eme, emse; 
scroafă; Sau. 1710: egj Gölye sertés megyen 
Kacsó Istvánra [Etéd U ; NkF]. 1734: Fejér 
ŏr(ŏ)g göllye sertés n ŏ 11. Fejér kan nő 1. Fejér 
ártány no 2 [Datk N K ; J H b B D l ] . 1744: Öreg 
Gője Sertes nro 13 Ar tány nro 11. Kam nro 1. 
Fél esztendős Sűdő nro 11 [Csicsó Cs; Ks 65. 
44. 13]. 1759/1779: ö reg Göllye Sertés . . . Esz-
tendős Göllye [Kük. ; CU] | öreg Göllye Sertés 
nro 11 öreg ártány nro 11 öreg kan nro 2 Esz-
tendős Göllye nro 3 Idei Malacz nro 4 [O.and-
rásfva'a U ; Mk. - 'Később Székely előtaggal]. 
1761: Öreg Gője Sertés Nro 5 Artany Nro 1 
Sŭ ldŏ Nro 3 Idei apró Malatz Nro 9 [Siménfva 
U ; J H b XXIII /31. 17]. 7797: egy rideg gőlje 
tarka Sertés [Kőrispatak U ; Pf]. 1810: Egy 
Oláh Országi fejér szörü malatzos göje Sertés 
[DLt 696 nyomt. kl]. 

gölyesūldő növendékkoca; purcea ; Frischling, 
Läufer. 1748: öreg gőlye Sárga tarka szőrűek 5 
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öreg Sárga szőrű tarka kan 1 Esztendős Sárga 
szőrű gőlje Süldők 2 [Aranykút K ; Ks 23. XXIIb ] . 

gömb glob; Kugel. 7790: Egy Zatskoban holmi 
sárga réz gömb [Mv; MvLev. Kis Ferenc ács 
hagy. 3]. 

gömbec 1. gömböc 

gombkötő 1. gombkötő 

gömböc tobă (cu sînge) ; Sülzwurst, Preßkopf. 
7589: Kysz Janos es Veoreos Pal wasar Byrak 
Saffarlattanak Az vrunk N. Kochnyaiara. Geom-
bezet Majost p(ro) f. 1 d. 65. Soldort . . . f. 1 d. 
69 [Kv; Szám. 4/VI. 62 Stenzely András sp ke-
zével]. 1590: veottem . . . Paztor Istuanetol 4 
dyzno lab 2 dyzno feot . . . d. 42 . . . Dyzno 
Állat, Dyzno labot Giomrot veottem . . . d. 23 
. . . 2 Soldor. 2 oryat. 2 Lab. 5 kolbazt. 4 Geom-
beczet . . . f. 1 d. 10 [Kv ; i.h. 4/XXI. 4 6 - 7 . 
Kis István sp kezével]. 1674: Disznó aprólék 
erogatioia . . . Gŏmbŏczŏ t napjaban gjomrával, 
és Kásás hurkajavai 2 [Fog.; UtI] . 1709: vég 
húrka edgy. Kereszt csont kettő. Gömbŏcz edgy. 
Véres edgy [UtI]. 1726: Visnek Kolosvárra . . . 
Gyöngyös hurkát nr. 2. Gőmbőczőt nr 6 . . . 
Tüdőst nr 8 Májost nr 7. [Hosszúfalu Szt ; TKl. 
Barcsai János tutorságához tar t . iratok]. 1730: 
Uy Szalonna . . . , GŐmböczi, Májosi, fodorhája, 
. . . egj nihány aprólék pecsenjével edgjűtt [Bi-
barcfva U ; Berz. 16. XLIX/16] . 1757: Egy Tàl 
fonnyaszto Tüdős Tepertyű Gőmbecz [Buza SzD ; 
LLt]. 1778: már most a volna jo ha a meleg 
Házba bővenn volna jo Gőmbőcz kolbász és a 
jo űrmes bor [Dédács H ; K s 96 Gyulay Ferenc 
lev.]. 1793: Az Aprólékjai közül maradtak Drágba 
Borsas Kolbász 24 Tejes 4 Tűdŏs 4 Májos 3 
Kásás 2 Gömbŏtz 7 Nyelv 3 [Drág K ; J F 36 
LevK 109]. 1837: ezen Hónap 5-kén v'ásárlatt, 
és 6án ki vágott két Sertésekből jöt t . . . Mãjos 
19 szál, szála 6 xr jával Rf . 1 xr. 54 . . . Göm-
bötz vagy véres 6 Darab, Darabjá t 5 xrjával 30 
xr [Torda; TVLt Közig. ir. 39]. 

gömbölyeg I. mn I . gömbölyű, gömbölyded; 
ro tund; rund. 1732: Evegben vagyon Borso Göm-
bölyeg [Kisüye MT/Szentjakab SzD; TSb 51]. 
1795: a ' fejér (krumpli) sokkal bővebben terem; 
Gŏmbŏllyégebb, nagyobb és ez is igen jo [DLt 
nyomt. kl]. 

Szk: ~ cukkerkrumpli. 1816: a ' Detentusnál ta-
láltatott . . . hosszuko és sárgás gőmbőllyég Czuk-
ker nevezetű krumpli [Déva; Ks 116 Vegyes ir.] 
* ~ csepp. 1779: a ' pénzt . . . az Ötves . . . 
meg-probalván maga Mestersége szerént, Ónas 
réznek találta . . . , mivel midőn a’ tűzben tette, 
tsak hamar az ón rólla le-olvada, s le-follya göm-
bölyeg tseppekben [Kv ; SLt XL Lázár István 
Suki Jánoshoz] * ~ fejű. 1651: Edgy gómbó-
legh fejú Gyúrú őregh metczet Gyémánt benne 
[WassLt Wass Judi t kel.]. 1679: viznek valo, 
hoszszu szárú, gombolyégh fejű őregh kristály 

ûvegh nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
Inv. 55]. 1740: gombol jég fejű vas szegekkel meg 
vert t . . . Fenjő deszka aj tó [Kv; BfN Gyalui 
csomó] X ~ gomb. 1749: ö tven három sima 
gömbellyeg apro ezüst aranyos gombok [Maros-
sztkirály A F ; Told. 19]. 1752: Apró ézüst aran-
nyos gőmbőlyék gombok 54 [Marossztkirály A F ; 
i.h.] X ~ gombocska. 1588: Vagyon tizen ha t 
Apro glieombeliegh Gombochkak kopot Arania-
sok [KvLt Vegyes ir. 1/2. 13] * ~ orrú. 1814: 
Brégyán Visza, mintegy 26 esztendős . . . gömböl-
lyeg orrú [DLt 640 nyomt. kl] ~ reszelő. 
1741: Egy kis Gömbölyeg reszelő [Kv; TL 90] 
X ~ selyemgomb. 1723: gömbölyeg Selyem apro 
kek gombok paraszt pikkellyel tizenöt [Koronka 
MT; Told. 29/2] * ~ szőrzsinór. 1798: 226 Sing 
lapos és gömbölyeg szőr sinor 1 Rlif 27 xr [Déva ; 
Ks 73. 74 VII. 137] * ~ zsinór. 1765: A Mél-
gos Aszszony porontsolattyábol tsináltattam Dé-
ván 154 sing szőr suj tást Singit a Dr 1 1/2 82 
sing lapos Sinort, singit a Dr. 3 . nem kűlőmben 
84 sing gömbölyeg Sinort Singit a Dr. 2 [Nagy-
barcsa H ; Ks 71. 52]. 

2. 1679: Gőmbőlyegh veszzőbül font files kosár 
nro 1. Hasitott veszzőbül font , füetlen kosár 
nro 1 | Gőmbőlyegh veszzőbül kö tö t t kis veszzö 
kosár nro. 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi J án r s 
inv. 47, 64]. 1812: Azomban hogy hirtelen meg-
látott edj más gőmbőlyég rovásos páltzát, mig 
észre vettem volna azzalis ke t tő t vagy hármat 
koppantott a ' Groffné (ti. a grófra) ; hanem eztis 
erőszakkal kivettem a ' Groffné kezéből . . . el-
hadta a Grofot [Héderfája K K ; IB. Molnár 
György (58) ref. esperes vall.]. 

Az e szám alá jel. nélkül besorolt adalékokban a ~ pálca, 
ill. a — vessző szk jelzője hasftatlan hagyott pálcára, ill. vesszőre 
vonatkozhat ik. 

3. hengerded, henger alakú ; cilindric; walzen-
förmig, walzig. Szk: ~ (borsoló)iskátulyajskatulya. 
1654: Egy Geomböliegh Veres Skatulyában apro 
Geongj vagion eszer zaz No 1100 [Csapó KK; 
LLt 100 Litt . C]. 1788: Gőmböjeg hoszszuko pléh 
borsolo iskátuja. Más gŏmbŏ jeg pléh borsolo is-
kátu ja öt ki húzójával ſMv; T S b 47] X: ~ gr a-
numocska. 1757: az hoszszas kövek közt valo 
devolutio és atritio által az eredetekor gőmbőlyég 
granumotska* . . . meglaposadik [Zalatna A F ; 
J H b Borsai I. — *Értsd: aranyrögöcske] X ~ 
lábú. 1807: Egy Dio fából valo gőmbőlyőg négy 
lábu, negy fijokos záros asztal forma Komod 
[Körtvélyfája MT; LLt] * - láda: 1731: Göm-
bellyeg börŏs láda 1 [Kv; K s 15. LII I ] . 1781: 
Egy gömbölyeg Börös Ládában Len gyolts egy 
darab [Koronka MT; Told. 10]. 1796: ugyan 
akkor küldettem bé, egy kítsiny gőmbőllyőg Vi-
selt Bőrös Ládát [Vajdasztiván M T ; D E 4] * 
~ lakat. 1676: Az Pincze Ajtoja(n) egy gömbŏ-
legh lakat kotsostul [WassLt Racz de Szt. Gotliart 
viceszb kezével]. 1813: Az alsó vagy is nagy Pin-
tzének a ' Külső nyári a j t a j a . . . az aj tó rámán 
keresztül járó retesz fővel, és egy el romlott srófos 
kőldőkű kitsin gőmbójép Lakat tyával edgyűtt 
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. . . minthogy a' lakatnak a’ köldöke el lévén 
törve a ' kultsával meg nem nyilhatik [Koronka 
MT; Told. 18] * ~ nyelű. 1744: Gŏmböljeg 
nyelű régi ezüst kalánotska [Szentdemeter U ; 
LLt Fasc. 67]. 1798/1821: Egy régi modi gőmbő-
jeg, és Virágos nyelű évő Kalán . . . Más régi 
gőtnbőjeg nyelű Kalán. A.R.B. betűk alatt [Kv; 
Pk 5] * ~ palack. 1655: Ket egy forma Gŏm-
bŏliegh Palack No 2 [Kv; WassLt 72/4] * ~ 
rŭivas. 1685: Eregh gömbölyeg Rud vas n. 132. 
Apróbb rud vas n. 112 [Gyf ; UtI] * ~ ska-
tulya ~ (borsoló) iskátulya Xr ~ üllő. 1829: 
Egy hoszszu gőmbŏljeg űlŏ 50 xr [Torda; TLt 
378] Xr ~ üveg. 1733: Hoszszu nyakas gŏmbŏl-
lyég üveg . . . 2 [Marossztkirály AF ; Told. 2]. 
1781: gömbölyég üveg Hat apró négy szegü üveg 
öt [Koronka MT; i.h. 10]. 1796: Gömbelyeg üveg 
Zöld Fiaskó Nro 4 [Kóród K K ; Ks 72. 54 Gr. 
Kornis István hagy.]. 1797: Gŏmbelyég Bor viz-
nek való két kupás <űve>g [Körtvélyfája MT; 
LLt] * ~ üvegpalack. 1753: Zöld gőmböljeg 
üsreg Palatzk N 1 [Marossztkirály AF; Told. 18] 
Xr ~ üvegpalackocska. 1679: Sotutlan űvëgh pa-
laczkocska nro 5. Sotus, gőmbőlyegh ûvegh pa-
laczkocska nro 3. . . . Öreg, Sotus, (:egyik Csikós, 
másik tiszta:) űvegh palaczk nro 2. (: egyik tele 
rosa vízzel, lehet Budai 2 Iczcze:) [Uzdisztpéter 
K ; TL. Bajomi János inv. 105—6]. 

4. gömb-, gömbölyű; rotund; Kugel-. Szks ~ 
boronafa. 1791: régi gőmbőlyég Boronafábol ké-
szíttetett s náddal bé ponyáltatott, mint édgj 
tiz Sertésnek való ajtó nélkűlt lévő rósz Sertés 
ol [CU] * ~ csere-boronafa. 1732: a Ház, Vas-
tag Csere talpakra, gömbölyeg Csere borna fákból 
edjb(e) rótt koszorú gerendákb(an) edj rend kö-
téssel ŏszve kötöt t hat boronafa szaru fákkal 
elegyes létzekkel, vert szalma fedéllel épitve [Dál 
K/Szentjakab SzD; TSb 51] * ~ csere-szarufa. 
1732: (A ház) vert füstös szalma fedelit, 10, bokor, 
götnbŏlyeg Csere szarufák tartyák, faragott fenyő 
létzekkel edgyütt [Nagyiklód/Szentjakab SzD; 
TSb 51] Xr ~ fa- 1815: Egy gúnya Mangorlo 
gömböjeg fájával xr 20 [Mv; MvLev. Olajos 
Mihály csizm. hagy. 4] Xr ~ fenyőborona. 1754: 
a Gabonás . . . Tölgy fa sasak közé rész Szerént 
Gõrnbölyég; rész Szerént Lapossan faragott fenyő 
b jronából rakott [Uzdisztpéter K ; CU ] * ~ 
fenyőfa. 1850: Az alsó Berekbeli külső ház gömbel-
lyég fenyő fából van épitve | 578 darabb göm-
böllyeg fenyőfa darab egy ölnél kevéssel hosszab-
bak [Gyéressztkirály TA; DE 5] * ~ fenyő-
gerenda. 1801: gőmbólyég fenyő Gerenda Nro. 9 
[BLt II. 11.] * ~ karó. 1732: A Majorság szőlő 
. . . nem régen kezdett jo féle szőlővel derekason 
épülni, kivált egy két Esztendőtől fogva szépen 
homlittatott, ültettetett, elegyes gömbölyeg ka-
rokkal karozott [Erdöszengyel MT/Szentjakab 
SzD; TSb 51] * ~ léc. 1732: a Csűr . . . föld-
ben ásott Csere fa ágasokra, hoszszan fekvő ko-
szorú fákra, 8. par szaru fakra, elegyes gömbölyeg 
létzekre vert [uo. ; i.h.] Xr ~ szarufa. 1757: fenyő 
Gŏ-nbŏllyég szarufák [Budatelke K ; LLt Fasc. 
129] Xr ~ szőlőkaró. 1776: Kimpian Vaszilia nevű 

Vinczellérje . . . 20 szál Gőmbőlyég szőlő karót 
Lapott [A.kápolna K K ; BK. Dikuj Szávu (30) 
jb vall.] ~ tölgyfa. 1761: Palantnak (!) való 
gőmbőlyek Tölgy Fák 30 [Branyicska H ; J H b 
XXXV/39. 23]. 

5. domború; plin, rotund; rund, kugelrund. 
XVIII. sz. eleje: A kan farű lő abjectum quid, 
a keskeny faru ló nem díszes: Szép ã hoszszu 
tomporaju, de lég szeb az gombőlyőg fomporáju 
(!)• | Az gömbölyeg tellyes Szügyű lò nyilván 
egésséges, ă meg esset Szügyű pedig kész bénna 
[JHb 17/10 Lótartási ut. - 'Nyilvánvaló elírás 
tomporáju h]. 1761: Piros Pej fekete farka Se-
rennye daras Derekú gőmbőlyég faru [Branyicska 
H ; JHb XXXV/39. 15]. 7807; ezüst Portékák 
. . . Egy kefének gömböliyég háta [Kv; Ks]. 

Szk: ~ fedelű. 1726: edgy gőmbőlyég fedelű 
kisded ú j ládátska zár és sarkok nélkül [Görgény 
MT; Born. VII. 23] * ~ fejű kb. domború 
tetejű. 1834: kalapja kettő, egyik új j alatson 
gömbölyeg fejű, a ' másik magossabb viseltes [DLt 
851 nyomt. kl]. 1837: Albert Mihály . . . kalapja 
. . . új j alatson gömbölyeg fejű [DLt i.h. ua.]. 

6. te l t ; gros; voU. 1808: Müller Mihály . . . 
vékony hoszszukó orrú, kitsin szájú, valamennvire 
gömbelyeg ajakú [DLt 891 nyomt. kl]. 1850: 
Moczok Esztojka nevű czigány . . . gömbölyeg 
állu [Dés; DLt 2074 ua.]. 

7. ? kb. hasas, öblös; pîntecos; bäuchig, rund. 
1595: Biro vram akarattiabol attam Vrunk zamara 
egy fedeles Geombeolieg tizta igaz Cristali pohart 
p(ro) f 2 d 25 [Kv; Szám. XVI/6. 40]. 1753: 
Űrmes bornak való Betsi Bokaly kantsok N 4 
Hasonlo kissebb Gőmbőlyég bokalyok [Maros-
sztkirály AF ; Told. 18]. 

Szk: ~ káka. 1763: az I. vásárolván egy 
keves lapos kákát az meg verettetett embertől 
. . . , az I az meg vett lapos káka kőzze tsömbelyi-
te t t egj kötés gÖmbelyég kákát . . . melyet észre 
vévén az Oláh . . . az Inéi lévő gömbelyeg kákát 
meg fogván kérte, hogy viszsza adná [Torda; TJkT 
V. 171 -2 ] * ~ nád. 1732: Az Idai határon 
való halas to . . . felső vegib(en) fedni való göm-
bölyeg nád bőven* [Nagyida K ; Told. 11/70. — 
•Ti. terem]. 1735: hét gőmbőlyég Náddál tekert 
hoszu Nyakas buteliak [ K v ; Ks 40 Varia XXVIIIc] 
Xr ~ re kötöz kb. szoros gúzsba kötöz. 1772: a 
katana . . . a Birot szeműnk látára (l) gömbölyégre 
meg kötözte és a ' gerendához kötötte engemet 
gömbölyégre meg kötözött az egyik és a ' gerendához 
fel akasztott, s a ' szerint hintáztatta (t) [Tirnáva 
H ; BLt II. 11]. 

II. fn kb. gombolyag; ghem, ghemotoc; Knäuel* 
XVIII. sz. eleje: az első lábán valö köromhaz-
beli ficzamodast igy orvosold; egy Istrángot 
akkora gömbőljegre kell tekerni, hogy meg tellye 
a' siklajat à nyűg ér és à talpa között, egy csapó- « 
nolag vagot balta nyelni vastagságú fá t az talpán 
hoszszan az kötél allat dugj altal az gömbölyeg 
fára. és törd viszsza körmét mind addig még meg 
roppan [JHb 17/10 lótartási ut.]. 
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gömbölyeg borsó borsófa j ta ; un soi de mazăre ; 
Art Erbse. 1732: Egy kasban Gömbölyeg borso 
[Nagyiklód/Szentjakab SzD; TSb 51]. 1753: 
Tsitsiri Borsó Metr. N 20 Lentse Metretae N 6 
1/2 Újfalvi apro Gőmbőlyég borsó Metr N 6 
[Marossztkirály A F ; Told. 18]. 

gömbölyeg borsó-föld ogor de mazăre; Erbsen-
feld. 1732: 'A Rét mellett edgj lioszszu Gőmbő-
lyég borso főid [Szentjakab SzD; Told. 11/67]. 

gömbölyegen 1. hengerdeden ; cilindric ; rollen/ 
walzenförmig. 1736 «.: A kis asszonyok, sőt elé-
való nemes leányok . . . Az hajókat két felől 
leeresztve, gömbölyegen csinált vassal megmele-
gítvén, megfodrosították [MetTrCs 466]. 

2. henger alakúra/formára; în formă de cilindru; 
walzenförmig. 1732: A Csűrős-kertb(en) két gőm-
bőlyégen font Tőrők-buza kas tsős Tőrők-buzával 
teli [Szentjakab SzD; Told. 11/67]. 

gömbölyeges telt formájú/ idomú; plin; (von) 
voller Form. 1840: kantza ló . . . teste állása taka-
ros gömbejeges [DLt 1627 nyomt. kl]. 

gömbölyeg fa gömbfa; lemn rotimd ; Rundliolz. 
7590: Elseoben veottem ket Gerenda fa th egy 
kywfeoldy emberteol f. 1. d. 75 . . . Veottem Kakas 
Istúantol 17 Geombelyegfat . . . fyzettem . . . d. 
85 [Kv ; Szám. 4/XX. 12 Hooz Lőrinc sp kezével]. 
1594: vettem Henzel Balastol fa t t , Gembelyek 
fakót . . . d 80 . . . 1 Tely f a t t . . . d 78 1 hozu 
Tely fa t t Esmeg . . . d 25 [Kv ; i.h. 6/VIII. 1 0 9 -
12. Casp Semel sp kezével]. 1679: más végéb(en) 
az Istallonak kérésztől á tal erő, furdalt , gőmbő-
lyegh f a n r ó l [Uzdiszpéter K ; TL. Bajomi János 
inv. 85]. 1732: A főid pintze . . . veteményes kert 
felé ki néző torka, gömbölyeg faktol botozatt for-
mán ki rót t , rothadozott nád fedele szinte le hull 
[Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1840: Kardas And-
rás valami complesseivel K ŏ vendre el adat 7 ge-
rendát és 5 gŏmbŏ jeg f a t [Várfva T A ; Bosla]. 
1843: Gŏmbellyég fa a’ Maiam fájából [uo.; Borb.]. 

gömbölyegkö gömbkő; piatră ro tundă; Rund-
stein. 1755: valami nagy ha tá r gömbŏlyőg földben 
fekvő kövek [SzD; L L t 38/18]. 1813: Kováts 
András ki fogott Négy Fertály Tu ta j akat mellyek 
közül az egyikben valami gőmbelég Kövek volta-
nak [Petele MT; Born. G. VII/67. Menyhárt 
Todor (35) vall.]. 1828: vagyon egy jó Uj j Gabonás 
nagy gömbelyég Köveken jó Nád fedél alat t [Mező-
bodon T A ; Ks 89]. 

Az adalékok nagy valószínűséggel a földtani irodalomban 
feleki gömbkő néven ismert kőfélére utalnak, de számolhatni a 
'macskakő, nyj patakkõ* jel-sel is. 

gömbölyegvas kb. r ú d v a s ; fier rotund, fier în 
formă de b a r ă ; Rundeisen. 1637: Egi roz darab 
Gembelieg vas [Ebesfva; UtI ] . 1695: Az Ablak 
mellyékejben négy gőmbőllyégh vasak vad(na)k 
fel nyúlva [O.csesztve A F ; LLt]. 1699: Az ablak 
melljekib(en) van 4 gömbŏ l jeg Vas fel njulva [ou.; 

LLt. Gyulafi László inv.]. 1780: Véső forma liosz-
szu gőmbőlyég vas 1 [Bethlen SzD; BK]. 

gömbölyeg vas-karika cerc din fier rotund ; Rund-
eisenring. 1822: Égy kerek . . . tzövek végére valo 
gömboljég vas karika [Dés; DLt 1821 évi iratok 
közt]. 

gömbölyegvas-rudacska drug de fier ro tund ; 
Stäbchen aus Rundeisen. 7699: a Sütő hazb(an) . . . 
paraszt kályhákból valo tüzelŎ kemencze az al-
lyab(an) edgj gőmbőlyegh vas rudacska van fel 
alva [O.csesztve A F ; LLt. Gyulafi László inv.]. 

gömbölyegvasú ' ? ' 1589: Ke t puska mindenik 
gheombelegh vassu [Kv; K v L t Vegyes ir. 1/2. 
68]. 

gömbölyű 1. gömbölyded ; rotunjor ; rundlich. 
Szk: ~ f u s z u l y k a . 1826: Tarka gőmbőllyű Faszuly-
ka [Szentdemeter U ; Told. 41]. 

2. hengerded; cilindric; walzenförmig. 7560: 
Egy Aranias sysak eg geómbelew Ezüst tol tók (!) 
vagion rayta [ JHb QQ Temeswary János reg.]. 
1594: Attam En nagi Banyaj Ballaz t t izen ket t sall 
f a t t nig segu fakat t . . . Ezen hid AH a At tam . . . 
ket t gömbolliu ttallph f a t t [Kv ; Szám. XXIV/5. 
20]. 7 773: Egy uti gömbölyű borsolo Pléh Iskatulya, 
benne levő hat kerek Iskatulyácskákkal [Lele 
Sz; Marinai Pap lev.]. 7797: ezen épület vagyon 
tserefa talpakra gombolju bűkfákbol ki rakva 
[Kőrispatak U ; Pf]. 1815: Egy Gömbölyű Bőrős 
kupfer [LLt Csáky-per 20. L. 14]. 

3. kerekded; rotunjor; rundlich, óval. 1837: 
Pesti Ordinare Edények 1. Ordinare regi tál, ket tő 
hoszű kettő gömbölyű 4 darabb [Szentbenedek 
SzD; Ks 88/9]. 

Szk: ~ harangocska *V 1714: Gömbölö haran-
gotskák No 98 fl. Hung 5. - [Nsz/Fog; AH 49] 
* ~ lakat: 1813: egy gőmbőjü Lakat kúltsával 
edgyűtt [Koronka MT; Told. 18]. 

gömböstõ 1. gombostű 

gönne koca, rég, táj eme, emse ; scroafă; Sau. 
1716: most újoban mind malaczozok az gőnnyék 
[Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 
1717: Öreg Gőnne nro 34. ö reg kan nro 3. Öreg 
Artány nro 10 [Abafája M T ; J H b K XXXIV/20. 
7]. 1723: Hizo Disznó nu(me)r(o) 3 mellyek közül 
ketteje könnye (!) edgyik Ar t any [Ludvég K ; 
Told. 29/7]. 1736: Sertés. E g y Gönne, más Ar-
tány, Esztendős Süldők nro 2. [Martonfva NK ; 
CU XIII /1 . 249]. 1756: Magyarországi öreg gőnne 
3 à féle nagy öreg kan 1 . . . Tavallyi gönne 13 
[Déva; Ks 92.1. 32]. 1764: ö reg Gönne 2 Tavallyi 
Gönne 2 [Csapó K K ; Berz. 7 Fasc. 72]. 1781: 
Sertesek. Nagy Kan 1. Ar tányok és gönnék 40 
[Koronka MT; Told. 10]. 1787: Rüdeg sertés 
égy Gőnne 3. Malatzal [Mv; MvLev. Ajtai István 
hagy. 5]. 1815: Egy Nagy fejér Gőnne Négy ki 
herélt Artány [Buza SzD ; LLt ] . 1819: Nagy kan 
nro 3 Gőnne vagy Kótza nrŏ 23 Artány nrö 12 [Ba 
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ca SzD; Tsb 6]. 7827: Egy Gönne 5. Malattzaval 
[Backamadaras MT; CsS]. 7854: Vagyon égy anya 
Sertés, egy két éves gőnye és négy ártán [Sárd K K ; 
WassLt]. 

gönnedisznó kocadisznó, rég, táj eme, emse; 
scroafă; Mutterschwein. 7837: Vagyon egy nagy 
Gönne Disznó Vagyon három ártán és két kan ma-
latzok [Nyárádsztanna MT; MvLev. 8]. 

gönneinalac kocamalac, rég, táj ememalac, em-
se ; purcică; Jungsau. 1786: Esztendős Kan nrŏ 2 
Nagy Gőnne nrŏ 11 Két Eszt(endős) Gőnne nrŏ 
16 . . . Idei ár tány Malatz nrŏ 18 Idei Gőnne ma-
latz 11 [Nagyalmás K ; J H b K XXIX/36] . 

gönnesertés kocadisznó; rég, táj eme, emse; 
scroafă; Sau. 7795: egy Gőnne Sertes meg mala-
tzozot [Backamadaras MT; NkF]. 1802: édgy 
Gőnne 'Sertés [uo.; CsS]. 7849: Egy maladzo 
Gőnne Sertés [Mv; MvLev.]. 

gönnesŭldő süldőkoca; purcea; Jungsau. 1768: 
Öreg kan 2 öreg Artány 4 öreg Gőnne 13 Esztendős 
Artány Sűldŏk 7 Esztendős Göne Süldők 7 [Me-
zősztgyörgy K ; Ks 23. XXIIb] . 1794: Nagy Gönne 
Nro 3 Esztendős heréletlen Süldő Nro 4 Eszten-
dős Gönne Süldő Nro 2 Kitsi Malatz Nro 6 [Gyala-
kuta MT; TSb 17]. 

gönye 1. gönne 

görbe 1. s t r îmb ; krumm. 1672: Orrán nőt t 
görbe szarvú v a d : Rhinoceros [PPG1]. 1786: Egj 
Tŏlgjfa Talpokra Görbe ágosakkal jó szaru fákkal 
Épi tet t Csűr [Alparét SzD; Ks 68. 48. 37]. 1817: 
Két közönséges evŏ kalán görbe maraklattal 
[DLt 598. nyomt . kl.]. 1824: A most vásárlott 
nagyobb Bikának a tsőge görbe — jobra áll nagyon, 
nem folyathat [Dés; DLt 885]. 1844: Kerekes 
Mihály remekét bémutat tván a Kementze fel-
ső Párkánya görbe büntetése Pengő 24. [Zilah; 
ZFaz. párkány al.]. 

Szk: ~ cirkálom. 1681: pattantyusi mesterség-
hez valo eszközök itt* nincsenek (: vgi mint Görbe 
Cirkálom . . . :) [Vh; VhU 397. - *Ti. a Nebojsza 
bástya bol t jában] Xr ~ fejsze ? szalu. 1842: egy 
görbe fejsze ( : tyészla:) [Csekelaka A F ; KCsl 3] 
* ~ fésű. 1820: Senkiis ezután égy Czéhbéli 
Mester emberis, se más Senkiis ide más országból 
semminemű lapos, és ha j fel akasztó Görbe Fűsű-
ket, 's egyébb i t ten készíttetni szokott Miveket ne 
hozzon, se ne áruilyon, se ne áruitasson [Kv; Fés-
C J k 28] * ~ hátú a. emberre von. : haj lot t há-
tú | ? púpos. 1759: (A) német kantus . . . szükséges 
sok görbehátúaknak, mivel ez mind egyenes, mind 
görbe há ta t egyformán muta t [RettE 91]. 1800: 
Vaszi Halmáts egy kisség görbe hátú, és lábu 
[DLt nyomt. kl]. — b. púpos. 1802: Deluciónak 
a ' Görbe há tú legénye is ki jött* [Déva; Ks 115 
Vegyes ir. — 'Ugyanerre a legényre von. val-
lomásrészlet: az I f f ju Deluciónak Czipo hátú le-
génnye]. — c. állatra von. : nyerges hátú. 1761: 

Harmadik ugyan szeg szőrű görbe hatu Törők 
kŏzéll negyven esztendős [Spring A F ; J H b 
XXIII /31. 3 4 - 5 ] . 1812: Egy fekete, vén görbe, 
vagy-is nyerges hátú Kantza [DLt 383 gub. nyomt. 
kl] Xr ~ kézvonó. 1795: 1 Nagy kéz vono 40xr 
2. görbe kéz vono 1 Rf 8xr [Déva; Ks 95] * 
~ küsü ' ? ' 1741: Három srőf tábla 
3 Három kŭsü 3 Egy Görbe kűsü 1 [Kv; TL 90 
lak.] Xr ~ lábú karikalábú. 1800: Vaszi Halmáts 
egy kisség görbe hátú, és lábu [DLt nyomt. kl]. 
1810: Gombos Mihály kitsíny zömök termetű, 
görbe lábu dŏlingézve jár [DLt 597 nyomt. kl] 
Xr ~ simító ' ? ' 1741: Négy fához való Simitő 
4 Három vashoz való Görbe Simító [Kv; TL 90 
lak.] X^ ~ singvas. 1681: Vagyon Pont vas ( : vagi 
Görbe szingh vas:) Nro 3339 . . . Lapos Uy 
Vas Nro 51 [Vh; VhU 525] * ~ vonókés. 1848: 
Egyenes vono kés egy 30 xr Görbe vono kés kettő 
. . . 1 xr [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

2. a. emberre von. ; haj lot t h á t ú ; cu privire la 
o m : cu spatele încovoiat; mit Bezúg auf Menschen: 
mit gekrümmtem Rücken. | púpos; ghebos; buk-
kelig, höckerig. 1629: egjkor oda hiva bennünket 
s akor elegite megh eleöttwnk azt az Geörbe nenyett 
[Kv; T Jk VII/3. 89]. 1811: Farkas M a r g i t . . . 
Gyergyó Újfalvi Czigány nemzetbéli . . . magoss, 
görbe, száraz testű, sovány hoszszukó ábrázatú 
[DLt 50 nyomt. kl]. — b. állatra von. : kb. nyerges 

h á t ú ; cu privire la animal; cu spinarea în formă de 
şa/coborîtä; mit Bezúg auf Tier, mit Sattelrücken. 
1749: Vöttem mas Talygas Szürke Georbe lovat 
. . . pro fl. 22 [Kv; Szám. 26/VI. 463]. 

Szn. 1588: Georbe Janos [Kv; Szám. 4/ I I I . 
70]. 1667: Görbe Fűlóp Görbe Miklós Saygay* 
[WassLt. - *Sajgói (SzD) lakos]. 1745: Görbe 
Gábor [Szásznyfres S z D ; Ks]. 

O Szk: "eb ágyában született. 1728: Tüzes ör-
dög attával kutya teremjen a Lelkeb(en) görbe eb 
ágjab(an) születetnek káromlotta [Dés; Jk] . 

3. ? horgas ; încovoiat, co t i t ; krumm. Hn. 1679: 
Görbe (sz) [Válaszút K ; BHn 169]. 1681/1870: 
A Fejérd felől való fordulóban egy görbe nevezetű 
föld [uo.; i.h.]. XIX. sz. k.: A Görbe föld a ' rector 
Háza alatt (sz.) [Somlyóújlak Sz; EHA]. 1869: 
Görbe földek (sz) [M.kapud A F ; EHA]. 

4. ' ?' 1844: Szakmári Ferentz . . . sok motsko-
lodo szok közöt görbe kurvának szidta Cseresnyés 
Dánielnét | Ma két hetitől fogva Szatmári Ferentz 
mindég részegen veszedelmezett Cseresnyés Dániel-
nével . . . a közelebb mul t Szombaton azt mondotta 
hogy baszsza a' görbe kurva lelkit [A.sófva U ; 
DLt 1441]. 

E kijegyzćsekben a címszóbeli szó lehet testi, de lehet erköl-
csi vonatkozású is; az első esetben a kijegyzések a 2. a. alá tar-
toznának, a másodikban 'hitvány, ronda' jel-sel számolhatnánk. 

görbéeske egy kissé görbe ; puţin s t r îmb; ein 
bißchen/etwas krumm. 1815: két hátulsó lábai 
gőrbétskék [DLt 481 nyomt . kl]. 1820: Básta 
János . . . Süesiai 38 esztendős . . . hegyes gör-
betske orrú [DLt nyomt . kl]. 
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görbéden görbécskén; cam s t r îmb; ein bißchen 
krumm. 1849: égy polituras asztal, görbéden alka-
to t t lábokkal [Szentbenedek SzD; Ks 73/ 55]. 

görbedett görbült ; încovoiat; gekrümmt, ha-
kig. 1814: . . . kŏzépszerűleg hoszu előre görbedett 
orrú, haja és szemöldöke fekete [DLt 1069 nyomt. 
kl.]. 1819: Egy pár ezüst fel-kŏtŏ Sarkantyú hosz-
szú, egy kevéssé egyenesen fel-felé görbedett nyakú, 
rovázot taréjjal [DLt 81 nyomt. kl]. 

Az elsó adalék esetében 'horgas' jel-sel is számolhatni. 

görbén 1. kidülledten; bombát, ieşit ín a fară ; 
hervorgetreten/gesprungen. 7668: kűllyeb állót 
ollyan hasason, görbén â seove(n)y a kapunál 
[Burjánosóbuda K ; Ks 65. 43. 10]. 

2. kanyargósan; întortocheat ; schlingelnd. 7777: 
A Vale kodmeinisului (I) . . . akár egyenesen s 
akár görbén mennyen tsak a Patak választja 
két felé a két Falu ha tá rá t [Ködmönös SzD; 
J H b K LVIII/28]. 

3. ' ? ' 1816: egy kisded barna Kantza . . . há ta 
magossan fel van pufasodva görbén csóka szemű 
[DLt 592 nyomt. kl]. 

4. ~ butázott ? tompán vágot t ; tă iat tîmp, 
retezat ; stumpf geschnitten, abgestumpft. 1824: 
Két pár Aranyazott párkányos régi modi a végén 
görbén butázott M.L. betűkkel jegyzett ezüst 
Nyelű Kések [Fugád A F ; HG]. 

görbeség încovoiere încovoietură; Krümme, 
Krümmung. 7793; a Falnak, mellyen a ' Bót-hajtás 
fekszik az ajjátol-fogva, mind a ' Bót-hajtás fész-
kéig való nagy görbesége és félen állása [Kv; Pk 
2]. 

Szks ~et kap elgörbül. 1842: A' mult évbe a ' 
fűrész malom viz felöli fala le omolván, a fűrész 
kerék gerendelyét nyomta — e miat t ez görbe-
ségetis kapván ma már alig sem* használható 
[Kv; KmULev. 2 László János mérnök. — *E szó 
utólag betoldva]. 

görcs 1. crampă, spasm, cîrcel; Krampf. 1839: 
tegnap délbe egések voltak felső szín utszába . . . 
de Anyám . . . égyszer sem ijedt meg ugy, hogy 
görcse rá jöjjen [Kv; Pk 1 Pákei Krisztina fér-
jéhez]. 1852: küldem a' Rektoménak Anikónak a’ 
gŏrts elleni réceptet [ K v ; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

Szks ~öt kap elfogja a görcs. 1831: Ha valaki 
hirtelen görtsöket kapna . . . [Dés ; DLt 667]. 1853: 
a' lelkem Anyám . . . három nap óta kornyadoz, 
valami csúf görcsét kapot t volt a ' gyomrába [Kv ; 
Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. 1849: (Meghalt) Benedek Sándor égy hetűs 
Görtsbe [Nagykapus K ; RAk 10]. 1862: halt meg 
Megyesi Eszter szolgálo természetes fia Jóska 3 
hetűs koráb(an) Görcsben [Dés; RHAk 135]. 

A halálozás okaként - nyilván halottkćmi megállapítás 
nyomán — tett bejegyzés bizonytalansága miatt a halált okozó 
betegség közelebbről nem határozható meg. 

göreskór kb. kolera; holeră; Cholera. 1836: a 
görcskor itteni uralkodása [Asz; AszLt 100]. 

göresös I . mn 1. göcsörtös; ciotúros, noduros ; 
knorrig. Szk: ~òot. 1728: pafon görcsös bottal meg 
ütvén vérit ki ontot ta [Dés; Jk] . 1754: Cire ónul 
egy nagy bolond gőrtsös bottal ugy hozzá tsapa 
Jánk Iuonhaz ugy űti főbe az lovát hogy mindjár t 
segre esék [Grohot H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1763: 
Kristoff Todor . . . ugy üté . . . minden ok nél-
kűlt Néhai Vultur Györgyöt egj görcsös bottal 
főben, hogy azonnal homlok borulva esek a földre 
[Nagyida K ; Told. 9]. 

2. görccsel járó/társult ; convulsiv, cu spasme; 
mit Krämpfen (verbunden). Szk: ~ csuklds. 1858: 
halt meg Szabó Ferencz leánykája Ámália 1 éves 
és 9 honapos korában görcsös csuklásban [Dés; 
RHAk 99]. * ? ~ gyulladás. 1861: halt meg faza-
kas Kis Mihály Leánykája Ilka 11 hetűs korában 
görcsös gyulladásban [Dés; i.h. 122] Xr ~ kín. 
1861: halt meg Barátosi Rózsi természetes fia 
Imre 8 hetűs koraba görcsös kínokban [Dés; i.h. 
130]. 

3. ? gethes, göthös; j igărit ; siech. 1785: Pénzit 
nem láttam, de négy gőrtsős lova s Banka fakó 
szekere vala [Kvh ; HSzjP]. 

I I . fn 1. göcsörtös bo t ; bîtă cioturoasă/nodu-
roasă; Knotenstock. 1750 k.: az tiszteknek ke-
ménységek miat tellyességgel el kel Pusztulnunk 
mert az biro nem ugy szokot járni mint más birák 
Pálczával hanem nagy Görcsössel azzal ront és 
csigáz bennünket Ugy Annyira hogy kinek kinek 
közülünk egy egy fia Van is mind el akarnak menni 
a Csugye* keménysége miat [TKl Igenpataki (AF) 
jb-ok panasza. — *Ertsd : dzsugye 'bíró']. 

2. ? göröngyös hely; loc gloduros; holprige/-
unebene Stelle. Hn. 1721: Gŏrtsŏsben (sz) [Ko-
zárvár SzD; EHA]. 1782: Gőrcses (sz) [uo.; 
EHA]. 

görcsös-börcsös gircses-görcsös; noduros-ciotu-
ros; knorrig-knotig. 1771: bè szép Erdő volt itten, 
most már többire mind csak a gőrtsős bőrtsős Tölgy 
fák maradtanak [Popesd*; Ks 93. 19.6. - *Ná-
daspapfva K]. 

görcsöske bibircsó, bibircsók; neg, negel; Wärz-
chen. 1830: az orra eggyik felén eggy gőrtsöske 
lá t ta to t t [K; KLev. 8]. 

gördít. E szk-ban; ín această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: vmilyen dolgot ~ vki 
elé vmilyen dolgot terjeszt vki elé ; a prezenta/îna-
inta un lucru cuiva; eine Sache (irgend) jemandem 
unterbreiten. 1693: Nemzetes Dobai Janos Uram 
Gŏrdit ülyen dolgot <e>lŏnkben, Hogy az Aszszony 
nemely SzŏlŐkŏt mellyek nem az ŏ Gyermekinek, 
hanem az mas Arvaknak ju to t t anak el szegődte 
volna [Ne; DobLev. 1/38. 13]. 

gördül. E szk-banŝ, ín această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: akadály ~ vminek élet-
be léphetésére akadály merül fel vminek életbe lép-
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tetési lehetőségével kapcsolatban; a se ivi un obs-
tacol/o piedicä în legätură cu posibilitatea de a 
puné ceva în aplicare; ein Hindernis taucht auf mit 
Bezúg auf die Möglichkeit des Inkrafttretens einer 
Sache. 7862: mennyiben lépett életben Egyházaink-
ban a' ki küldött képviseleti rendszer, nem gördül-
tek é akadályok valahol annak életbe léphetésére ? 
[Gyalu K ; RAk 70]. 

gördült átv kb. felmerült; apărut dintr-o datä, 
ivit ; aufgetaucht. 1636: nem vakmerŏsegem, sem 
buzgoságtalanságom, annál inkább szivemnek nem 
idegensegei voltak előttem akadályok ( : hanem az 
hatvan hat holnapoknaka el forgások alatt elömben 
gördült, s talalkozott sok méltatlan busulásim, es 
háborgattatásim:) kiért . . . ne szűnnyem meg az ö 
nagy nevét dicsérni, es igaz Anyaszent egyházának6 

terjesztésében, és oltalmaztatásában . . . munkál-
kodni es fáradozni® [öGr 4. — aI. Rákóczy György 
fejedelemségének idejére von. bA ref. anyaszent-
egyháznak. °A fej. sk aláírásával a kv-i ref. egy-
háznak ju t ta to t t példányban]. 

görény 1. dihor; Iltis. 1749: Tyukfiak és Nagy 
Tyúkok döglöttek, az ŭlű és Görény által praedal-
tattak ell [Kiskend K K ; Ks 70. 51 szám.]. 

2. görényprém; blană de dihor; Iltispelz. 1787: 
E?y fekete Teveszőr Matériából valo Mejre valo 
G5rénnyel prémszett aszszony embernek valo 
[Mv; MvL^v. Ajtai István hagy. 2] | Egy görén-
nyel prémezet fiánellel bellelt habas kék Sellyem 
Aszszony E nbernek valo melyre valo [uo.; i.h. 
Tolvaj alias Varga Mihály hagy. 4]. 

görénybőr görényprém; blană de dihor; Utis-
fell. 1571: az vad beoreoket is farkas beoreoket roka-
baoreket n*st beoreket vidra beoreket eweth 
beoroket georeny beoreket nywl beoreket es minden-
fele vad beoreket megtiltottak nekünk zabad nem 
volt vennünk [SzO II, 325 a székely nemzet foly. 
az ország rendeihez]. 

Szk: tengeri ~ '?' 1759: most vagy tengeri 
görény-, vagy nyest- vagy egyéb festett-, vagy 
báránybőr igen jó készülettel való süvegeket visel-
nek télben [R- t tE . 89]. 

görény09 görényprémes/szőrmés; cu blană de 
dihor; mit Iltispelz. 1763: Egy viseltes Gŏrĕnyes 
zöld bársony süveg [Szentiván Hsz; Ks 23. 
XXIIb] . 1797: Sellyem keszŭlettel Görényes 
ha(m)mu Szin mente [Koronka MT; Told. 34]. 

görényfogó I. mn görényfogásra való; pentru 
prins dihori; zum Iltisfang dienend: Szk: láda 
görényc3apdi; cursă de dihori; Iltisfalle. 1821: 
Hárou el romlott fenyő deszkából valo görény 
iogo Iád* [Koronka MT; Told.]. 1827: A Görény 
fogo L i d i t mig a ' régi inventálás előtt fel dolgoz-
tat ta volt a’ D. Biro Székely Andrá9 [Koronka 
MT; i.h. 34]. 1849: B^y görény fogo fenyő detzka 
láda [Srn'c?rék SzD; Ks 73/55]. 

II. fn görénycsapda/kaptány; cursă de dihori; 
Iltisfalle/sshlagfalle. 1816: Három el romlott Gö-
rény fogok [Koronka MT; Told. 47]. 

görényprém görényszőrme; blană de dihor; 
Iltispelz. 1824: Szederjes poszto mellértes készű-
letű görény prémmel valo mente [Fugád A F ; HG. 
Mara lev.]. 

görényprémfi görényprémes/szőrmés; cu blană 
de dihor; mit Iltispelz. 1701: (Az inasnak) kell 
adni . . . edgy gŏrényes vagy Görényprémű Süve-
get [Kv; PosztCArt. 26 Az évi inas járandóság 
fels-ból]. 

görgényi a Görgény (MT) tn -i képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -i al toponimului Görgény/-
Gurghiu; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form 
des ON Görgény. 1. din Görgény/Gurghiu; 
Görgényer. 1770: Kivorán Gligor . . . el tsinálta 
az akkori Gŏrgenyi Udvari tiszt Uraimekkal, hogy 
. . . tsak felét atták azan Jószágnak birni a Falu-
ban Morar Gligornak [Orsova MT; Born. G. XV/4 
Dumbráva György (88) vall.]. 1840: Petele . . . 
Gyalagassai . . . a Görgényi szőllőt mettzették 
és fedtek [Born. G. XXIVb]. 1844: Görgényi Wa-
dászati Vendégek . . . B : Bornemisza Póldi . . . 
G. Bethlen Jóska [Űjf.]. 

Szn. 1605: ? giorginy Janos [Nagysolymos U ; 
UszT 20/315]. 1781: Görgényi Mihálly [Csóka MT; 
Ks]. 

2. Görgényben gyártott/készített; făcut în Gör-
gény/ Gurghiu; in Görgény erzeugt. Szk: ~ deszka. 
7625: vetettünk . . . Eoregh Jo szeles temerdek 
Georgényi deszkakat N o : 50 . . . heteuel egy fo-
rinton [Kv; Szám. 2/XXVII. — Ide vonható ez 
az adalék is: 1662: az toronnak az padlását uyolan 
kellet meg bélleni, veöttŭnk 16 szál eoregh dészká-
kat Georgényit [Kv; SzCLev.] * ~ (iró)papiros. 
1679/1741: Nagylaki Berek Ezekről* irt maculatum 
originalem Görgényi Pappirassan levén irva elig 
erhettem (I) hogy minden írásom ki nem olvadott 
belőlle, többi között az Nagylaki Berek . . . es 
egyebb egy nehany szókból aŬo Circum Scriptioji, 
az Gŏrgenyi Papyrosrol el koptak ugy hogy eíig 
láttzik egy ket sor benne [Nagylak AF; DobLev. 
I/27a. - *Ti. a megelőzőkben felsorolt földekről]. 
1681: el visznek Fel kŏ tes Gorgeyi (I) Papirossat 
1/2. Ket koncz jo fele papirossat 2 [UtI]. 1789: 
Egy fél kötés fél arkusokbol állo Gòrgényi Pappi-
ros Rf 1 . . . Egy kötés és 13 Kontz 3dik Speciesŭ 
Görgényi Pappiros Rf 5 [Mv; ConscrAp. 24]. 
1794: (Vett) 1 Koncz Görgényi papirasat Ef — 
,,20 [Mv; DE 3]. 1805: 1/2 Kötés Görgeni Papiros 
[KGy]. 1829: adott . . . B. Bornemisza Leopold 
1 Kötés Görgényi iró papírosat [BLt 12 Kv-i 
dologház nyomt. szám.] Xr ~ levesestál. 1836: 
Bgy gorginyi Leveses tál [Algyógy H; Born. F VIb 
br. Bornemisza Leopold hagy.] Xr ~ papiros 
(iró)papiros X ~ porceláncsésze. 1817: Egy Csorba 
Görgényi Portzellánt Talpas Csésze Ff. 1 Xr 6 
[Mv; MvLev. Simonffi Susána, elébb csizmadia 
P ſodán László né, majd kőmíves Csipkés Samuelné 
hagy.] Xr ** porcelánedény. 1849: Görgényi Por-
cellán Edények raboltattak és öszve törettek 556 
Rf. [Dés; DLt Csedneki József üveges és pléhes 
boltjából Úrban bejövetelekor elrablott és össze-
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tör t holmik lelt.]. | 12. személyre való Gőrgényi 
porcellán edény 30 R f t [Görgénysztimre MT; 
Born. G. XXIVd] ~ porcelán-ozsonnatányér. 
1850 h.: sok görgényi és batizi porczellán tálok és 
tángyérok — ozsonna tángyérok [Pk 2] Xr ~ 
PoYcelántál -Í- ~ porcelán-ozsonnatányér X" ~ por-
celántányér. 1830: Nyoltz Gőrgényi portzellán Tán-
gyér . . . egy Görgényi Soltzos Tál — Tángyéróstól 
[Msz; Told. 19]. 1850 k.: sok görgényi és batizi 
porczellán tálok és tángyérok — ozsonna tángyérok 
[Pk 2] * ~ szolcostál. 1830: egy Gőrgényi Soltzos 
Tál — Tángyéróstól [Msz; i.h.] * ~ üvegbaromet-
rum. 1817: Egy Görgényi üveg Barometrum [Mv ; 
DLev. 3. XXVIIIA]. 

görgényszcntimrel a Görgénysztimre (MT) tn -i 
képzős szárm.; derivatul cu sufixul -í al toponiinu-
lui Görgénysztimre; mit -i Ableitungssuffix gebil-
dete Form des ON Görgénysztimre: din Görgény-
sztimre/Gurghiu ; Görgénysztimreer. 1692: görgény 
Szent Emrehi Berzenczei Márton [Lok.]. 7747; 
Görgény Sz : Imrehi Berzenczei István [Berz. 
1. 8/1]. 1820: alkuvának meg Báró Bornemisza 
Leopold Ur eŏ Nagával a Gorgeny Sz: Imbrei 
Váron fellyűl Lévő Lakosok [Born. G. IV]. 

A szárm. tn-i alapszavának néhány válogatott, rćgiségbeli 
adaléka: 1594: Zentimreh [Bál. 81]. 1635: Gorgcny Szent 
Imrehen . . . lakó [TGsz]. 1638: Zent Imrehen lakó [Incz]. 
1656: Gorgeny szent Imrehen lakó [BLt]. 1677: Görgény szent 
JMrehen lakó [Bál. 52]. 1737: Görgény Szent-Imre [Görgjk]. 
- A későbbiekben csak h nélküli adalékok vannak az EHA-
ban. 

görgés ? görgeteg; prundiş, pietriş; Geröll. 
Hn. 7639; az Fai Gőrgés véginél (sz) [M.köblös 
SzD; DHn 47]. 1712: Gŏrgésben (sz) [Gelence 
Hsz ; EHA]. 1731: egy föld ă Gorgés nevű hellyen 
(sz) [uo.; EHA]. 

gôrgö ' ?' Hn. 1744: A : Görgőben (sz) [Nyárád-
sztlászló MT; EHA]. 1745: Az Görgő Vápában 
(sz) [no.; EHA]. 1754: az Görgő vápáján tul [uo.; 
EHA]. 1756: A’ Görgő pa taka nevezetű helyben 
(sz) [Kurtapatak Hsz ; EHA] . 1813: a Nagy Irmán 
Görgő Vagyis Döngő Nevezetű helyen [Nyárád-
sztlászló MT; EHA]. 

görgős ' ?' Hn. 1608: azgeörgösön az nagi hálóm-
nál ualo tanorokot . . . ug j t izt i totta megh az se-
pedekteol [Kozmás Cs; B L t 3 „Thomas Bartalis 
pp de Kozmás (60) vall.]. 1642: az geörgeŏsŏn (k) 
[Kozmás Cs]. 1720: Görgősb(en) [Szentsimon Cs]. 
1756: a Gőrgős erdő alat [Csatószeg Cs]. 1759: 
A Gőrgős Mezein (sz) [Lázárfva Cs] | A Gőrgőős 
nevű hellyben (k) [Szentimre Cs]. 1766: Görgősön 
(k) [Szentimre Cs]. 1772: Verebes felé Gőrgős nevű 
Hellyben (k) [Kozmás Cs]. 1796: A Görgös lábban 
(sz). a Görgös Mezein [Verebes Cs] | Görgősben 
pénzes nevű helyen (k) [Csatószeg Cs]. 7853: a 
Görgősbe (k) [uo.]. - A jelzet nélküli adalékok az 
EHA-ból valók. 

A görgés, a görgő és a görgős olyanféle alakulat lehet, mint a 
döngő és a dörgő (Szilágyi N. Sándor jegyzete). De mi az alapszó 
és mi a jel. ? 

görje, görnye görbe; s t r îmb; krumm | görnye-
dezett ; încovoiat, s t r îmbat ; gekriimmt/bückt. Hn. 
1864: Jósa görnyéje — Görje-Gőrje — keleti Szé-
kely szo annyit tesz mint — Görbe — görnyedezett 
— görbedezett — gerintzes kopár fekvéséről — 
melly ez előtt élt Jósa nevü birtokosrol vette eztn 
nevezetet [A.sófva U ; PestyMgHnt Usz 25]. 

? görnyés ? görbe ; strîmb ; krumm. Hn. 1864: 
Gőrnyés nyire [A.sófva U ; PestyMgHnt Usz 25]. 

A hn-i adalék előtagjában talán a 'görbe ; görnyedt* jel-ú 
görnye tájszóból -5 képzővel alakult gúnynév lappanghat [Erre 
nézve 1. a MTsz görje címszavát]. 

görög I. fftn 1. grecesc; griechiscli. 1597: Az 
Georeogh es egieb kereskedeo zabadon el ieöhessen 
Giolchiot adgianak weggel Leueles giolchiot teoreok 
waznot forint zamra [Kv; T a n J k 1/1. 294]. 1664: 
amaz Szent Basilius szerzetin való s régi görög 
Szent Atyák bevett hiti t és rendtar tását követő 
Parthenius Péter Püspök [Sárospatak; Veress-
Doc. XI , 46 Bárhory Zsófia és fia Rákóczi Ferenc 
Partenius Péter püspökhöz]. 1782: gr. Kálncki 
Antal . . . görög anyától született nagy, fekt le 
ember volt [Ret tE 420]. 

Szn. 1575: Gheöregh Demeter [Fráta K ; SLt S. 
17]. 1590: Georog Gergel [Kv ; Szám 4/XV. 12]. 
1591: Georegh Jakabne [Kv ; T J k V/ l . 125]. 
1644: Geóreógh Thamasne [Mv; MvLt 291. 430b]. 
1649: Geörögh Geörgy Deák Vram [Kv; Szám. 
26/VI. 432]. 1658: Görögh Peter [Zilah ; EM XLI1I, 
305]. 1684: Lakatar Góróg Mihály [Fog.; Szád.]. 
1696: Gőrőgh Maria (Dés; Jk ] . 1697: Görög István-
né. Görög györgy [Kv; K v L t Fasc. I . 186]. 1729: 
Sibai Görög Szabó István [ K v ; T J k XV/7. 17]. 
1799: Görög István [Mv; MvLt Föld-összeírás]. 

Szk: ~ gyolcs elßruha görög gyolcskötény. 
1777: tudom midőn Potsa Lázáraé Aszszonyom 
. . . meg halálozott . . . Rákosi Lászloné Aszszo-
nyom adott egész haló egyet más t az Annyának 
úgymint fejér fátyolt, Görög gyoltsinget. Görög 
gyolts előruhát [Márkosfva H s z ; HSz jP „Agneta 
Tsikány" (16) vall.] * ~ gyolcsing ->- ~ gyolcs 
előruha ~ gyolcs ruha görög, gyolcskendő. 1749: 
Egy zöld selyemmel körül va ra t t görög gyóles ruha 
[Egerpatak Hsz ; SVJk] * - háló. 1742: egy vetó 
(?)• görög háló [Zsombor K ; Somb. - "Olv.: 
vető ?] * ~ marha görög áru/portéka. 1620: Ba-
garia sziy szerszamokrul es egieb Geőreög Marhak-
rul . . . Egy zomoktul f. — /3* E g y bot toktul f. — 
/1. Egy lanezos keőteö fektul f . —/l . [Kv; K v L t 
11/69 VectTr 1 8 - 9 . — *Ér tsd : a harmincad, 
vámilleték] * ~ öv. 1653: Az Ghörògh eòuet 
Kemeny Simonnak, az Hanczairal eggyut* [Kem-
Lev. 1402. — *Ti. hagyományozza a végrendelkező 
Mészáros Péter, Fejér m-i viceispán] X: ~ templom\ 
1735: a testet, másnap fel bon ta t tuk és az aprólék-
já t egy ládában tévén, a görök templomban* el 
temették [Mikes, TörL 204. — •Minthogy Mikes 
i t t , ápr. 16-i levelében konstantinápolyi görög 
templom-ot említ, júl 18-i levelében (i.h. 205) 
viszont arról Ír, hogy a hol t tes te t tartalrnazó ko-
porsót a jezsuitákhoz küldötte, nyilvánvaló, hogy 
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a holttestet a konstantinápolyi római katolikus 
görögök templomában temették el] X ~ utca. 
166611681: Faczadrul Tőrők főldérŭi ki bujdosot 
Hunyadi Városomban . . . lakot Sċbsssan alias 
Racz Janosnak . . . Házát . . . a Gőrőgh Uczaban, 
. . . mindennemű adozat s dézma, kilenczed, szedő 
vivő* külső avagy paraszti szolgalat alol eximalom 
[Vh; VhU 258. — *így a szokottabb szedő-veuő 
( > szedő-vedõ) h.]. 

2. görög szertartású; de rit grecesc; mit grie-
cliischer Liturgie. S«k: ~ egyesült hitujreligiójúf 
vallású görögkatolikus. 1822: Kővár Vidéki Török-
falvi származású Pokol Janos 36 esztendős Görög 
egyesült Religioju . . . kék poszto nadrágban . . . 
szökött meg [DLt 753 nyomt. kl]. 1839: Mendre 
Ignátz 73 Esztendős . . . Mltgs K. Fiscus Er Kává-
si subarendatora. Görög Eggyesűlt vallasú [Érká-
vás Sz; Borb. I I Veress Lajos megyei esküdt közi.] 
| Torda Várossá Piatzi Fertállyában lakó edgye-
sűlt és nem edgyesűlt Görög hitű vagy Román 
családok [KL^v. 13]. 1845: Angyaloson lakó . . . 
közrendű Berszán Miklós . . . 46 éves . . . Görög 
egygyesült vallású [Fotos Hsz; HSzjP]. 1861: 
a gör(ög) egyesűit papilak és Cinterem szomszéd-
ságában* [Kv; SLt Vegyes perir. — »Nemes-
zsukra (K) von.] * ~ katolikus. 1864: (A) görög 
katholikusoknak mintegy 1790 körül már lelkészek 
is volt [Tölgyes Cs ; GyHn 60] Xr új ~ vallású 
görög katolikus. 1801: F. Lapugyi Gyilkos Buble 
Andris ujj Görög vallású [DLt nyomt. kl]. 

3. görögkeleti; greco-ortodoxă ; griechisch-orien-
talisch. Szk: ~ nem egyesült vallás görögkeleti 
vallás. 1799: Vaszi Halmáts . . . Nemes Felső 
Fejér Vármegyei Sárpataki* (32) . . . nem edgyesűlt 
Görög Valláson lévő Dászkel [EM XLIX, 541. -
*N"K]. 1849: Kolgya Mitra a Görög nem egyesült 
vallást önként el hagyni kivánván . . . Reformál-
tam 16 éves korában [Jákótelke K ; RAk 167] * 
~ nem egyjsūlt vallású görögkeleti vallású. 1815: 
Moldován Philipp, Nemss Aradvármegyei, Süin-
gai, 57 éves, nem egyesült görög vallású [EM XLIX, 
542 ; i.h. még két adalék]. 1844: A Turszky gyalog 
ezredéből elszökött . . . Kolbász János . . . Erősdi*. 
20 éves, görög nemegyesült vallású [Kv; DLt 
1247 nyomt. kl. — *Hsz] * ~ pap. 1640: egi 
Görögh Papot vertek fel Oloczi (I) Sebestien ta-
uay zolgaj a (!) Istuan es az Varga Jstua(n) Eöczje 
Janczj [Mv; MvLt 291. 253a-4a] * ~ religió/ 
vallás. 1698: Felséged méltóztassék azon oláh 
Papokat és Görög válláson levő szerzeteseket azon 
Privilegiumb(an) és Jussokban részeltetni a mel-
lyel nem csak a Catholicus, hanem az Ariánus, 
Lutheránus és Calvénista Papok élnek [UszLt 
IX. 76. 64 gub.]. 1728: Tiszteletes Nemes Popa 
Joseph Ur(am) Dobra Városa és Dobrai Tractus-
uak Gőrőg vagj oláh Váláson lévő Ecclesiak(na)k 
Esperestye és Papja [Guradobra H ; Szer.]. 1767: 
Lengyelországban a muszka rútul gazol, a temp-
lomokat, melyek régen a protestáns és görög 
valláson valóké voltanak, szedi s adja azoknak 
vissza [RettE 212 — 3]. 1772: az Görög Religion 
lévő Nem Unita Ecclesiának Temploma [Szász-
fenes K ; EHA] * ~ vallású. 1801: Juon Pulke 

született Segesvár Székben, Erked nevű Helly-
ségben, 20. vagy 21. Esztendős, Gőrőg vallású 
[DLt nyomt. kl]. 1811: Csungár Mihály, alias 
Nyiika . . . Görög Vallású [DLt 747 nyomt. kl]. 

4. görög nyelvű; în limba greacă; in griechi-
scher Sprache. 1681: Nagyságod azért a Panajot 
uramnak innét írt görög levél felől így értsen . . . 
[TMÁO VI. 122 Paskó Kristóf Csáki Lászlóhoz 
Drinápolyból]. 1751: Mű oda kűnnis eleget tanats-
kozank, régi Oláh és Görög írásainkról emlekezven, 
de solioltis egy szónak nem tanáltuk hanem egj 
mástol meg kűlömböztetŏ két distinctus névnek* 
[Nsz; TL 42 Alex. Lazer (52) vall. - *Ti. a Torna 
és a Titnófi nevet]. 

II. fn görög ember; grec; Grieche | görög kal-
már/kereskedő ; comerciant grec; griechischer Kauf-
mann/Händler. 1574: Bek Mattias Azt vallia hogi 
Rettegen az Zokadalomba hallotta az Ázzon ne-
pektwl hogi ez Margit giolchot lopot volna ely 
egi gëregtwi [Kv; T J k III/3. 362b]. 1580: Az 
mi az idegen Áros népek felòl valo dolgát illety 
vegeztek eo kegmek hogy Biro vra(m) az proto-
colomot vetessek (l) elò es kerestessek megh es a’ 
zerent inennje(n) eló benne eo kgmek mind Gòrò-
gek Brassaijak es egieb Idegenek elle(n) harmad 
napnal penigh towab senkinek Idegennek ne hag-
gianak Arulny [Kv; TanJk V/3. 210b]. 7649/ 
1681: Haczok* nevű Varosomban megh telepedet 
Jövevény kereskedő Görögöket . . . minden pa-
raszti szolgalattul, adozastul, szedő vévő expen-
saktul egyéb arant Immunitaltattam [Vh; VhU 
311. — *Hátszeg]. 1657: Nemzetes Barczai György 
Ur(am) Tiztartoja Tôruent igirt Nyolczad napra 
az Görögnek [Lozsád H ; BK Mise. 1143]. 1710: 
Szebenbe az pestisbe . . . 24 ora alatt két háztol 
10 em(ber) holt ki . . . Kolozsvárról két kereskedő 
Görög titkon béfurta volt magat, azok inficiálták; 
midőn investigalni kezdettek az Gŏrŏgŏkőt So-
hult Sem találták [Illyefva Hsz; Ap. 2 Ghidoffalvi 
Gábor Apor Péterhez]. 1748: Szolgabiro Uram 
. . . Tiriak György kereskedő Görögöt certificallya 
. . . triduale Forumra tőrvényre | az puskások réá-
jok bizototot vásári Strásálást posthabeáltak . . . 
az kereskedő vásári Görögökre rohontanak [Déva; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 1818: egy Brassai gazdag Görög 
[M.fráta K ; KLev.]. 

Szk: ~ök bírája. 1684: Sem sárga sem veres 
karmasinok sohult senkinél az sokadalomban nem 
voltanak mint az Görögök Biraja mondgya s 
inasoktolis hallottam, miolta Havasalyfödeben az 
Tatarok meg szorultanak azólta azok miat tsak 
egy kereskedő sem jŭlietett [UtI]. 

görögdinnye pepene verde; Wassermelone. 1597: 
Feier Jstúan vitte 6 Loan Zekeren Tordaig az 
Georeog Dinnieket mellieket Varaddol hoztak vala 
Vrúnk zatnara f 1 d 50 [Kv; Szám. 7/XII. 82 
Füsticli Lőrinc sp kezével]. 1715: görögh és Sárga 
dinye [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1717: küldöttem 
be Sarga dinyét 26, gőrőg dinyet 5 [O.csesztve 
AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 1718: ot t szereztem 
Gyéresen 17 sárga Dinnye (I) igen szépek Gőrőg 
Dinnyét 3 [Mezőméhes T A ; Ap. 2 Pál György 
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Apor Péterhez]. 7722; egy nihány nyomorú Dinnyét 
hoztanak nekem ajandekba három gőrőg Dinnyét 
es három sárga Dinnyét fel küldöttem hogy meg 
ne lágyulyon [Kőrôspatak Hsz ; Ap. 1 Apor Pé-
terné Káinoki Borbára férjéhez, Apor Péterhez]. 
7788; most két lovon kŭ ldek: . . . négy Gŏrŏg 
Dinnyét és 16 sárgát [Bencenc H ; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 1796: Görög Dinye Nagy in Summa 
56 . . . Sárga Dinye kár ta lá l ta to t t Nro 64 Görög 
Dinye tő találtatott 13 [Déva; Ks 79/XXVIII . 
10]. 

görögdinnye-liktárium görögdinnye-befőtt; lic-
tar/magiun de pepene verde; Wassermelonenmar-
melade. 1681: Belső Sáfár ház . . . Vagyon i t t 
SzÜva, Birs alma, Barack, Gőrőg dinnye Likta-
riumok, nagy fazekb(an) [Vh; VhU 5 6 2 - 3 ] . 

görög dinnye-tő tulpină de pepene verde; Was-
sermelonenstock/wurzel. 1796: Görög Dinye tő 
ta lá l ta tot t 13 [Déva; Ks 79. XXVII I . 10-hez. -
A teljesebb szöv. görögdinnye al.]. 

görögfejér ? ólomfehér; alb de plumb; Blei-
weiß. 1558: Az görög ffeier lg lezen: esth chinald 
Ily modon: Wegy onbol vere t te te t t plehet es 
figézd erős echetben egy fazékban ky Mázos le-
gien es chinald Jo be az fazakath [Nsz; MKsz 
1896. 282]. 1589: Borbély z e r z a m . . . Egy skatulaba 
Gheoreogh feyer . . . Egy feyer keo Aky megh 
Eeer f 3. [Kv; KLev. Vegyes 1/2. 7 1 - 2 ] . 1683: 
Az kép iro festék sok fele lévén. Ahoz kepest az 
mint itilhettem. Egy font gŏrŏg fejert vőttem 
den 50. Egy font miniumot den 40. Két fertály 
la tkát fl. 1//60 [UtI]. 

görögné görög asszony; grecoaică; Griechin | 
görög kalmárné/kereskedőné; soţie de comerciant 
grec; griechische Kauffrau/Händlerin. 1640: Hal-
lot tam az csonka görögné szájából, hogy Asztalos 
Mihályné ellopta egy serpenyőjét [Mv; MvLt 
291. 233a—51a át írásban!] . 1644: Akkor el Mene 
ozta(n) Georeogne, J smet egj keues var ta tua ha t 
Georeogne Ereosse(n) J w az Vraual, hogj eleo 
Ju tanak az Georeogh El hallada az Czizarne Sá-
torát. [Mv; i.h. 430a]. 

görögül greceşte; griechisch. 1775: Török Fe-
renc . . . sokat jár t költ és alkalmatos experien-
t iájú, jó emberséges ember, aki Európán kivül 
Ázsiában és Egyiptomban is járt , törökül, né-
metül, franciául, még görögül is tud, már amit 
tud [RettE 360]. 

göröncs göröngy; bulgăre, grunz; Scholle, 
Klumpen. 1809: erőssen bosszantották, gőrőntsell 
hajgálták [Dés; DLt 145]. 1814: égy felől a’ 
nagy Gőrőntsők, más felől a’ Borona rosz volta 
mián jol el nem Boronálhatta . . . , ugy hogy a’ 
Gőrőntsek azon modon darabban maradván a ' 
mag el nem takar ta to t t apro földel | a ' Gőrőntsők 
ollyan nagyok voltak hogy a ' Nyul is el bújhatot t 
mellette | azon Szántás olly nagyon és méllyen 

volt, hogy az apro a ' nagy Gőrőntsőktől nem is 
látzott [Dés; DLt 174]. 1850: a Fogados fel j ö t t 
a hegybe szándékozván az ökröket bé keritteni, 
de mű a gyepŭn kivül kövei es gŏrŏntsŏkkel 
hajgálván az ŏkrŏkŏ t az által ki kerí tet tük [Dés; 
DLt 1320-hoz]. — Vö. a goroncs címszóval. 

A címszó a szerk. gyermekkorában Désen még köznyelv 
szinten is éló szó volt. 

göröncsös érdes, durva felületű, nyj höbörcsös; 
cu suprafaţă zgrunţuroasă/aspră; an der Ober-
fläche rauh. 1852: a ' kő . . . göröncsös karcolt 
[Kv; Pk 7]. 

göröncsösen göröngyösen, rögösen; bulgăros; 
klumperig. 1814: a ' Kövesd Patakánál lévő Föld 
Göröncsösön szamlodott | l á t ták a ' Földet nagyon 
Göröncsösön Számlodva [Dés; D L t 174]. 

göröngy! béka földibéka; broască; Frosch. 
1726: az tisztátalan Gŏrőngyi Béka rá támadván 
egy személyre az utzában, az Inek* kertiből ki 
jővén, kűlőmbenn meg nem szabadulhatott mind 
addig, mig azan Béka az Inek elő ruhája alá bé 
nem ment [Dés; Jk . — 'Ti. egy boszorkánysággal 
gyanúsítottnak]. 

görönyös göröngyös; bulgăros; klumperig. 1855: 
Görönyös ( : sic ! : ) földjét fejszefokkal veri szét*: 
és ugy megmiveli, mint a megyéken legfeljebb a 
veteményes kertet szokták [UjfE 313. — aTi. 
a hsz-i székely gazda]. 

görözdöl horzsol, súrol; a zgîria/freca; streifen* 
wetzen. 1638: Mutat ta ezt ennekem Lakatos Giór-
gis hogy mint geöreőzdöli az szeker az haz falat 
[Mv; MvLt 291. 164a]. 

A 'váslal, váslat' jel-sel is számolhatni. 

görvélykór scrofulosis; scrofulozä; Skrofulose. 
1868: Betegség neme: Görvélykór* [Kv; RHAk 
247. — 'Halálozási okként bejegyezve]. — A jel-re 
1. CzF. 

görvélyes. E szk-ban; ín această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ vizkársdg ? tbc-s 
vizenyős savóshártya-gyulladás; tuberculoză se-
roasä exudat ivă; wässerige seröse Tuberkulose. 
1859: holtak meg . . . Nagy Hona 22. éves Görvél-
lyes Vizkorságba [Bh; RHAk 82]. 

görvélykóros. E szk-ban; in această construcţie ; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ fekélyedés gümő-
kóros fekélyesedés; tuberculoză exulcerativă; skro-
fulose Verschwürung. 1858: ha l t meg Márkus 
Trézsi leánykája Rózsi más fél éves korában gör-
vélykóros fekélyedesben [Dés; RHAk 96]. 

görzöl horzsol, súrol; a zgîria/freca; reiben, 
wetzen. 7638; Ez t la t tam bizoni hogy Czikor 
Giörgy Nagy szeker faka t megh vet s be vitette, 
bizoni geőrzeőlte valtigh az haz oldalat, s ugia(o> 
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hullot le a tapasz, De . . . azuta(n) hogj az beőczti-
letes Tanacz imponalta volt hogi kapu mellieket 
Czenallio(n) Czikor Giörgj, nem lat tam hogy az 
haz falat vonta t ta volna, seöt inkab ugj ereztette 
be az szekeret, hogy az haz falat megh ne erje | 
akkor megjen vala egi szeker be tul Czikor Giörgj 
feleöl, s valtigh geŏrzŏli vala az oldalat, akkoris 
monda hogj hiszem latt ia Kegd Ianos mint rontiak 
az hazam falat [Mv; MvLt 291. 163b, 164]. 

A 'vńslal, váslat' jel-sel is számolhatni. 

görzölés horzsolás, súrolás; zgîriere, frecare; 
Reibung, Wetzung. 1638: aztis la t tam hogy mind 
az Tengely vegenek az geŏrzölese miat let hogy 
a Talpfa ki csuszot | En az Talp fanak oculalasa-
ban ot nem volta(m), hanem ez minap . . . : Lakatos 
Giorgy . . . mu ta t a hogy mint el hasadozot az 
haza felöl az szeker Geörzölése miat [Mv; MvLt 
291. 163]. 

A 'váslalás, váslatás' jel-sel is számolhatni. 

göttíngai a németországi Göttinga/Göttingen t n 
-i képzős szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponi-
mului Göttinga/Göttingen din Germania; mit ~i 
Ableitungssuffix gebüdete Form des ON Göttin-
gen. Szk: ~ akadémia. 1815: A' Nagy Enyedi 
Fő Fő oskolánkban Tanulmányát végzett, Magát 
a ' Papi Sz. Hivatalra el-szánt, és külső országi, 
név szerént a ' Göttingai vagy Heydelbergai Aca-
demiakra menni szándékozo Körösi Sándornak 
Bizonyság Leveleit . . . muta t tya bé Fő Consisto-
riumunk a Mlgs Királlyi Fő Igazgató Tanátsnak ' 
[Kv ; Nyl rK X I I , 139. - ' É r t s d : a Főkormány-
széknek/Guberniumnak] Xr ~ krumpli. 1815: A 
Krumpinak F a j tá j i . . . Eredeti fa j taknak a ' mi 
Hazánkban ezeket nevezhetjük: 1 : Disznó vagy 
Tehen krumpi . . . 2. Szederj vagy Gesztenye 
Krumpi . . . Sárga Krumpi, nevezik Hollandiai, 
Göttingai, Tzukor krumpinak is. Solanum sacha-
raceaum, Zucker = Kartoffel Sommerkartoffel [Ko-
váts Sámuel, Utasítás a ' Krumpi termesztésre. 
H.n. 1815]. 

gőz 1* abur i ; Dampf. 1847: A’ mily bámulatos 
szintoly leírhatatlan becsű a ' gőz ereje . . . A’ 
gőz e csuda-erejének köszönhetém én is, hogy egy 
nap alat t jó társaságban, minden rázodás, roncso-
lódás nélkül Bécsből Prágába juthaték* [Méhes 
2—3. — 'Er re 1. gőzszekér al.]. 

2. kigőzölgés; emanaţ ie ; Ausdampfung. 1778: 
az belekben heverő emésztetnek rothadt gözi 
[MvLt Mátyus ConsSan. gub.]. 

gőzcseber ? gőztar tá ly ; rezervor pentru aburi ; 
Dampfkasten. 1656: egy bör vider, egy Lombikhoz 
Gősz Czeber [Doboka; Mk Inv. 5]. 

gõzfőző. E szk-ban; ín această construcţie; 
in dieser Wortkonstrukt ion: ~ üveg '?' 1848: 
Üveg Némúk. Egy göz főző szegeletes üveg 1 
[Szászerked K ; LLt] . 

gőzkocsi vonat, rég, nyj gőzös; t r en ; Zug. 1870: 
Rögtön szárnyra kelt a hír, hogy a mely gyermeket 
a tanfelügyelő becsalt az iskolába, annak vége, 
azt viszik katonának. Addig viddegéli sétálni 
a mezőre, mig egyszer szépen gőzkocsira rak ja 
őket, és soha sem lá t ja többé senki [Kv ; Borb. 
Szeremley Lajos nyomt. felterjesztése]. 

gőzöl gőzölög, páráll ik; a aburi, a scoate abur i ; 
dämpfen, dunsten. 7809; a’ kantza igen elfáradva, 
izadva vagyon és gőzöl [F.rákos U ; Falujk 41 
Sebe János pap-not. kezével]. 

gőzölög kb. páráll ; a emana/împrăştia (un mi-
ros etc.); dämpfen, dunsten. 1847: Vagyok én 
i t t , hogy az Istent . . . ditsõitsem, és midőn . . . 
a lili és rósa az ő tiszteletére gőzöleg jóízű illatot 
az ég felé, és csak csuda dolgait hirdessem magosz-
toljam, és azáltal magamot boldoggá tegyem 
[VKp 163 Varga Katal innak a nagyenyedi bör-
tönben papírra vetet t elmélkedései]. 

gőzös. E szk-ban; in această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: ~ pdlinkahdz pálinka-
főző, rég égettborfőző; povarnă, destilerie de ra-
chiu; Branntweinbrennerei. 1838: A Görgény b e ' 
építendő Gőzös Palinka ház felálitására megkíván-
ta tó költségek [Born. 6. XXIVb . - 'MT]. 

gözszekér vonat, rég, nyj gőzös; t r en ; Zug. 
1847: Bécsből Prága felé Május végén . . . indulék 
el gőzszekeren . . . J e l : csengetytyüszóra indulnak 
a’ gözszekerek, s senki u t á n nem várnak [Méhes 
1]. 1851: a ' Katonai öltönyöket — bakkancsokat 
a ' Vaspályán göz szekeren Szolnokig le hoztuk 
[Dés; DLt]. 

gráeia 1. kegyelem; gra ţ ie ; Gnade. 1691: ad 
Nyolcz igen jo jármos ökreket, mellyeketis ha 
meg nem adna . . . ez hazaban álkor (!) holot lévő 
Jószágát el foglalhassa, és foglaltathassa, mely 
ellenis Sem(m)i nével nevezendő és emberi elmétől 
ki gondolhato törvénybeli Remediumok . . . sem 
semmi üdők Fejedelem gra t ia ja es Urak anuentiaja 
ne hoznalhassanak es Suffragalhassanak [Vízakna 
A F ; Törzs]. 1700: mind ket ten mások példajara 
a’ piaci kalodaba(n) tetessenek es estig o t t Piron-
kodgyanak vagy tizenket forintal redimallyak ma-
gokat . . . ha pedig maszszor attentalnak minden 
gratia nelkűl meg-kalodaztassanak [Dés; Jk ] . 
1730: Az Inctanak Vargha Borkának . . . lopásai 
világossághra jővén az Szék előtt . . . mostan az 
Homlokaban tüzes akasztófa stittettetik és azzal 
meg béjegeztetik, és ha tőbször méghis lop, tsal, 
tőkeletlenkedik, mind(en) Gratia nélkül fel akasz-
ta t ik [Kv; T J k XV/7. 8 3 - 4 ] . 1753/1781: mikor 
az öreg Kászoni ura t Bétsben heted magával az 
ország rendelte volt Zálog(na)k az hét urak közül 
egyik vólt Kun Miklós Ur, kiis tsak nem a tály-
ban jö t t volt (me)g a kurutzok le szállása u tán 
Grãtiára másokkal együt t Rákóczi mellől [Tekerő 
H ; J H b LXXI/3 . 311]. - L. még ETA I, 86. 
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Szk: ~ adatik. 1656: Szeken lakó Nagy István 
felesege leven, mindazaltal paraznasagban leledz-
ven, gratia adattatot neki, mivel az felesege rea 
nem állott [SzJk 45]. 1678: Varsoci Miklósnak 
gratia adat tat ik illyen conditiokkal, 1. Hogy ha 
enuek utáuna az elebbeni czelekedetib(en) impin-
gal czak in minimo is tőbszőr gratia(t) nem acce-
dal. 2. Pűspők Uram(na)k autoritas engedtetet 
negyed vagy őtőd magaval meg palczaztassa me-
dio tempore is, melyre magat . . . obligala is [i.h. 
133] * ~ kérni. 1754: Ezen irtóztató hidegb(en) 
egy szegény Muskaterost meg akarván veszőzni, 
Mlgos Carolina Kis Aszszony mint Generalisné 
. . . engemet Platz Majorokhoz küldőt gratia kérni 
[Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.] * -*~ért küld kegye-
lemért folyamodik. 1593: Zabo Marton vallia . . . 
Martatol eztis hallottam, hogy az Nenniere pana-
zolkodot a fokhazba, hogi Gratiaert nem kwldeot 
[Kv; T J k V/l . 346] * -Lja mellé halasztja (vki) 
a dolgot kb. kegyelemre bízza ügyét. 7606: Bedeó 
Mihalj ura(m) hozta Bedeó Istua(n) úram missi-
iis levelét, meljben eo kegme jnti a ' Zeket hogy az 
vrúnk Gratiaia melle halasza az szék ez dolgot 
[UszT 20/12. 11] * -Lja mellé tartja (vki) dolgát 
vki a neki adott kegyelemhez ragaszkodik. 1606: 
mostis az noúú(m) mellett az Bodogh emlekezetú 
Boczkay feiedelem Gratiaia melle tarto(m) dol-
gomat. A dicit per p(ro)cur(atorem) Michaelem de 
Bogartfalúa, Keseő mostis az Gratia melle tartani 
az Jnek az dolgot, mert teórúenjek lett erre [i.h. 
20/12] Xr ad kegyelmet ad, megkegyelmez. 
1584: megh es mertem Az en Atthiamnak gonoz 
Jstentelen voltat . . . Tudom eztis hogy ket Angia-
wal vetkezet, es az elseo vetekert gratiat Adanak 
neky [Kv; T J k IV/1. 113]. 1606: (A fejedelem) 
mindé (n) rendeknek olly leuelet es gratiat adott 
hogy tizenket eztendeòtŏl fogva valamik leŏtte-
nek es tŏrtentenek, mintha soha ne(m) leót volna 
. . . absolualtassanak [Káinok Hsz; UszT 20/13 
„Steph. Bedeó trium sed. sic. capitaneus" aláírá-
sával]. 7687: Hadnagy Vr(am) . . . egj Tallérért 
grat iát adott [GramTr V I I I ] * -Ct akcedál ke-
gyelmet nyer. 7678: Varsoci Miklósnak gratia adat-
tat ik illyen conditiokkal, 1. Hogy ha ennek utánna 
az elebbeni czelekedetib(en) impingal czak in 
minimo is tőbszőr gratia(t) nem accedal [SzJk 
133] -Lt szeres magának. 1593: Ach Miklós zi-
lahi tanachbsli ember val l ia: Mikor halala teorte-
nek az Clieh Tamasne fianak, el büdösek Kresteli 
Marton, es hat eztendeigh büdösek oda, vegre Gra-
t ia t zerze maganak, es vgi jeove meg [Kv; T J k 
V/l . 401] X ^ szerez vkinek. 1637: Ztan Bothe 
. . . mara t t volt egy fia ki t Ztan Cicila eŏ l t megh. 
Pal Deák igerte hogy grat ia t szerez neky nala 
lakik [Kucsuláta F ; UC 14/42 Urb. 190] * 
impetrál kegyelmet eszközöl ki. 1609: felsigedteol 
gratiat impetralt uolna uitkireol [Dés; DLt 315] 
* <Lt instál kegyelmet kér vkitől. 1763: Maga 
meg vallya rosz tselekedetit, lopogatasat az I . 
. . . minekutanna grat ia t magának instálná 
az addig tŏmleczben valo raboskodasa elíg9éges-
nek iti l tetett és pro nunc szabadtság nekie enged-
tetik [Torda; T J k T V. 171] * <Lt jártat vki 

előtt 'ua.' 1755: Homorogyán Füimon . . . egy 
Ponorán Pétru nevü Tisz tar tó já t . . . meg ölte 
. . . egy néhány Esztendeig, innen a Mlgs Nagy 
Aszszony előtt a ' Gratziat j á r to t ta [Bún K K ; 
BK 1126] * -Lt nyer kegyelmet nyer. 1663: 
keruen minket . . . Santa Érsok hogi tŏrekednenk 
mellette es njernŏnk gratiat Georgifi Georgitol 
hogi ne űgekeznek halaiara [Iszló MT; BLt]. 
1711: mond Gegő Pétèr nagy hutire nem fegyver-
kedni jöttem, hanem gratiat akar tam nyérni [Ma-
daras Cs; Born. X X X I X . 50 Balas Tamas (22) 
jb vall.]. 1750: igéretét . . . bé is tellyesiti vala, 
ha Viski János Uram ő kglme nékie Grátiat nem 
nyér vala [Zovány Sz; Told. 3]. — L. még Re t tE 
1 3 2 - 3 * nyerhet. 1592: Sigmond derek lewele 
. . . Hogy mikeppen az Nemes Espan, a ' latrot 
mindenwt az eo processioiaban meg itilheti . . . 
Azon keppen Coloswaris . . . effele latrokat a ' kik 
az eo hatarokban latorsagot czielekednenek, bwn-
tethessek ( : ha Gratiat nem n ie rhe t ; ) kenozhas-
sak [Kv; Diósylnd. 33] X szereztet kegyelmet 
eszközöltet ki vkivel. 7586: Anna Hle Andrasne 
vallia hallottam azt Vrbergerneteol hogy erre In-
tet te az Toronyba a ' fogol leant, Ne fely semmit 
. . ., Mert ha mindé (n) marham oda vesz is Inné t 
ky zabaditlak, Nallunk zal gezt j ferencz es ha 
zwksegh lezen Gratiatis zereztetek velle [Kv; 
T J k IV/1. 611] * -Ct találhat kegyelmet nyerhet. 
1668: En Jenei Gaspar obiigalom magamat . . . 
hogy sem vérekédésre vészékédesre Cfvodasra al-
kalmatossagot nem szolgáltatok Ministeriumhoz 
illéndo Szent elettel magamat viselém: melynek 
ha violatora Lennek . . . gra t ia t ne talalhassak 
[SzJk 102] * <Lval ér kb. kegyelmet eszközöl 
ki vkinek. 1631: Valaszutj J s t u a n . . . Kolosuaratt 
halaira Sentenciasztatott, es h a gratiaual nem 
érték uolna ugyan ineghis eoltek uolna [Abrud-
bánya T A ; Törzs. „ Jo . Vayda jur. civ." (35) 
vall.]. 

Sz. 1830 k.: Engedelem Grátia Fejemnek, mivel 
sok versen Szemelyesen tőbb versen írasam által 
voltam alkalmatlan Ur B a tyámnak azan Rever-
sálisam iránt és annak ki adásá t melyben valo 
tartozásam regen meg ad tam [BalLt 1. Henter 
Farkas Vajna Istvánhoz]. 

2. kegyelemlevél; scrisoare de graţiere; Gna-
denbrief. 1578: Meg ertet tek eo kegmek egez va-
rasul my okon gywtette volt be eo kegmeket biro 
vram twdny illik, hogy ha kik az vnioba meg I r t 
wetkekbe leleczettek volna, hogy Azoknak ky 
wetesseról zolna es wegezne eo kegmek, Miért 
hogy . . . Az vetkes embereknek nemellyeknek 
graciaiok wagion, Mely gratia Level az feyedeleme 
. . . ket teot Az Ideos vraym keozzwl . . . valazzon, 
es Az vniot wygyek ala az grat iaknak massaval 
[Kv ; TanJk V/3. 177a]. 1596 k.: Az megh holt 
leorinch deaknak Attiafiay. Az vitezleo Zekel 
Moses Vram, Az keseruesekkel egyetemben az 
Jeóúendeŏ zek napian az Benedekfy Janos es 
Kosa Istua(n) Gratiaoknak pariaiat az zeken pra-
sentalliak (l) [UszT]. 1653: Az ország közi bémen-
vén Básta esmét1, igen sziligyen szoll nékik: . . . 
meg vagyon a felséges római Császár gratiája . . . 



grácia 656 

Valaki azért békével akar maradni, tehát hitle-
velét adja pecsétje alatt, és én is annak a gratiát 
megadom . . . minden ember oda adá hitlevelét, 
és a ki béadta, tehát annak gratia-levelet adtak 
helyette És azt mindenütt magával kellett hor-
dozni, és ha elöli találta a bolon vagy német, vagy 
hajdú, vagy rácz, csak mondotta: „Hun grat ia?" 
S csak megütötte a mejjét és azt mondotta „Ihon 
i t t " kivette és megmutatta — csak elment mellette 
[ETA I, 86 NSz. - *1602-beli eseményre von.]. 

Szk: -^t exhibeál kegyelemlevelet be/felmutat. 
7609; imar elis keolt uolt azkor mikor nekeonk 
az gratiat exhibealtak [Dés; DLt 315] * <Lt 
Hoz. 1583: Ilona, Zamoskeozy Peter leania vallia, 
Engemet ez Gergel kowachne ere kenzergetet . . . 
No vgimond the leány Ilona Ne felj semmit en 
theneked gratiat hozok, Téged senki Nem bant 
chak Mond ezt es vald ezt* . . . ha ezt meg vallod 
. . . , en tegedet Gratiawal ky Zabaditlak . . . ym 
Nalla(m) Az gratia [Kv; T J k IV/1. 147. - *Köv. 
a kért nyil.]. 7673; a Captivus . . . ö Fgetŏl gr(ati)-
at hozot, melyet praesentalis [Kv; PLPr 1612— 
15. 95] ^t vált kegyelemlevelet szerez. 1653: 
elméne a híre az országban a Básta gratiájának. 
És ott a tájban* a hol osztán azon a télen Básta 
telelt és forgott, minden ember gratiát váltott, 
egyebképpen módja nem volt a szélyel-járásban 
semmiképpen [ETA I ; 86 NSz. - *1602-ben]. 
— Vö. az előbbi, 2. jel. alatti ez évbeli adalékkal. 

3. kegy; favoare; Gunst. Szk: ^jába ajánlja 
magát vki kegyeibe ajánlja, vkinek kegyeire bízza 
magát. 7729; Ajánlván ezzel magamat továbrais 
az Méltoság(o)s Groff ur Grátiájában és favorában 
maradok . . . alázatos Szolgája Ecsedi Josef [Gyf; 
Ks 83]. 1788: Samukát tsokolják, a Fiam is magát 
grátiatokba aj álja tőbb Testvéreivel edgyütt [Szász-
almás NK ; IB gr. Toldi Zsigmond gr. Bethlen 
Sámuelhez]. 1834: Ezek utan a' Nagyságod kegyes 
gratziájába magamot ajanlvan, alázatos tisztelettel 
vagyok Méltoságos sz*: Grof Ur Nagyságodnak 
alázatos szolgája Bentzedi Sándor mp. Bögözi 
E : Ref Pap [Bögöz U ; IB. — *Olv.: született] 
Xr ~ (já)ba (be)esik vkinek a• beférkőzik vkinek a 
kegyeibe. 1775: Korda Lászlóné . . . Ezelőtt két 
vagy három esztendővel nagyon béesett volt a 
gratiába, szerette Rhédei Farkasné és — amint 
mondják — sok egyet-mást is adott volt nékie s 
két-három hétig is eltartotta magánál Dobokán 
[RettE 353]. — b. el/megnyeri vkinek a kegyeit. 
1777: Szörnyű nagy és szomorú változások lőnek 
a hazában, mert Brukenthal* úgy beesett felséges 
asszonyunk gratiájába, hogy se miniszter, se más 
akárki is semmit ér mellette [i.h. 378. — •Bruken-
thal Sámuel erdélyi főkormányzó, a szászság ér-
dekeinek istápolója]. 1817: Miklós Mlgs secreta-
rius Gál Tamás Urnák esmérettségében, atyafi-
ságában és Gratiájában esvén . . . successorának 
esméri lenni [ K v ; Pk 3] Xr -Cban van vkinek ke-
gyeiben van. 1766: Akik kurvák voltak, úgymint 
Török Ferencné, Balog Zsigmondné, jóllehet má-
sok felett voltak benn a gratiában maga előtt nem 
szenvedheti* [Ret tE 197. — *Ti. Gr. Bethlen 
Ádámné]. 1776: Török András . . . Senkinél sem 

tudom hogy oly benn lett volna * gratiában, mint 
az öreg Inczédi Sámuelnél [i.h. 371] X: jába vesz 
vkit kegyébe fogad/vesz vkit. 1636: Dobofalui 
Vitezleő Maroti Gyeőrgy . . . nekwnk ez utan 
tartózó hwsegeről es az országgal leweő egyesse-
gereől erős Reversalist adot; Mys . . . , hogy ha 
ezt czelekedne . . . eőtet ismét gratiankban ven-
nenk, ioszágát megadatnánk [SLt XLIII . 4 fej.]. 
7698; a' Piaczon megveszszőztetuen a' Varasról 
bőcstelenűl ki kellett volna mennem; ha a’ N.T. 
gratiajaban nem vett volna . . . es a' Mulctalis 
poenat fel nem vette volna [Dés; Jk]. 1711: 
ujjolag gratiájába(n) vötte [Dés; Jk]. 7799; 
Nagyságod . . . Gratziájába vészi egyetlen egy 
Fiát [Héderfája KK ; IB Molnár György ref. pap 
lev.]. - L. még ETA I, 59 * -Lnak tart kegynek 
tekint/vesz. 7722; ennek utanna is Szegény Leá-
nyomhoz Annyai Gratiával legjen, és ha valami-
ben Szo fogadatlanul viselne magát nagy Gratiá-
(na)k tartom, ha illendőképpen disciplináztatni 
méltóztat Nagod [Nsz; Ks 83 Wayda Ágnes lev.] 
Xr cselekedik kegyet gyakorol. 1651: most 
ülyen gratiat cselekedik a szent G(enera)lis az 
olahokkal hogy fizetes nélkül botsattya kezekbe (n)* 
[SzJk. — *A két gazdára leapadt boncnyíresi ref. 
lakosság templomát] -Ct megnyer vmilyen kegyet 
megnyer, vmilyen kegyben részesül. 1832: Ezen 
Thordai Udvar valójában purgatórium — Ha én e-
lőre mind ezeket megsejdíthettem volna — készebb 
lettem volna akármit kiállani — hogy sem ezen 
gratiát megnyerni [Torda; IB. Demény János 
udv. tiszt, lev.] Xr ^t mutat vkihez kegyet gyakorol 
vkivel. 1793: azon alázatossan instálok Nsgodnak 
gazdaságotskájok fojtathatásában Méltóztassék hoz-
zájok grátiát Mutatni [Kályán K ; EMLt] X 
nagy -Lul vesz nagy kegyként/kegynek tekint. 
1778: igen szívesen kérem, 's Gratiaul vészem 
[TL gr. Székely László lev.]. 1822: Ha modat 
tan ál Nságod abban, hogy B. Kemény Sámuel 
Sogorral ugy igazithassa a dolgát, hogy én men-
tődhessem, nagy grátiául veszem [Hadrév T A ; 
KCsl 5] X- t tesz vkinek kegyet gyakorol vkivel. 
1814: Nekem ugyan nagy grátiat teszel ha így 
megengeded, hogy adosságomat neked lefizessem „ 
mert pénzem teljességgel nintsen [Görgény MT; 
Ks 94 Vegyes lev.] Xr vkineka íjában áll vkinek 
a kegyétől függ. 1640: Vagion egy Gombkeoteois 
. . . Nemes ember de az eo Nga gratiajában all 
mibe engedj allapattiat, semmi eoreoksege nincz 
mjeuel akarna zolgalnj [Km; GyU 48] vkinek 
<Ljába kommendálja/rekommendálja magát vki ke-
gyeibe/(kegyes) jóindulatába ajánlja magát. 1752: 
midőn magamot egész gratiájáb(a) s taposztolt 
Patrociniumab(a) az M. Urnák eletem fottáig 
recommendalu(an), maradok sz M. Ur(na)k igen 
alázatos engedelmes sz(o)lg(aj)a Borbándi Szabó 
György [Mocs K ; Ks 83]. 1756 k.: midőn . . . a ' 
Nsagtok szép Uri házának számos esztendőkig 
virágzó allapotban való meg maradásat szivesen 
ohajtanok, s magunkot tovabrais a' Nságtok gra-
tiajaban alazatoson kommendalnok vagyunk s 
maradunk alázatos szegény szolgai Torotzko Vá-
rossának Lakossi [Torockó; Thor. 9/9. 2a] 
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vkinek -Ljăbôl kiesik elveszti vki kegyeit. 1772: 
Petki Mihály . . . fia mindenütt ot t jár t véle* . . . 
Bacai udvarbirájának promoveálván hazajöve-
tele után, híre és akarat ja ellen megházasodott 
. . . Melyért megharagudván az úr is reá, gratiájából 
kiesett [RettE 286. - aGr. Lázár Jánossal] * 
vkinek -Ljára hagyja magát vki kegyeire bízza 
magát. 1682: Szikszai Imre Vr(am) . . . utolso 
Ratiojában . . . csak Liquidum Debitum vagyo(n) 
fl. 383//6 Ezen kivűl nagi fogiatkozasok, Buzaban, 
Borban, es pinzbeli Erogatioban is, mind ezekb(en) 
eó kglme succumbalvan ha t t a magat meltos. 
Groff ur(am)* eŏ nga grat iajára [Vh ; VhU 681. -
•Thököly Imre] Xr vkinek ját megnyeri vki ke-
gyeit megnyeri. 1780: Instállyuk Ngtokat egész 
alázatassággal, Hogj mind az Ngtok kŏnnyebsé-
giért, hogj senki ez u tán Ngtoknak hántására ne 
lehessen, mind Communitásunkban következhető 
zűrzavarnak eltávoztatásiért nyerje meg Commu-
nitasunk Ngtoknak . . . ezt az Gratiáját , hogy 
szoross edictum alatt publicaltatván . . . Egy vagj 
két privátus embernek is admissio, annális inkább 
Resolutio . . . ne adattassék [Torockó; Thor. 
9/19]. 

4. kegyesség, kegyelmesség ; îndurare, bunătate ; 
Gnade, Gütigkeit. 1696: méltóztassék Ecclesiánk 
mellett assistentiaval lenni, és annyi Gratiayat 
mútassa, Dominationk és Commisiónk szereztes-
sék elő, és Scholánkhoz Conferaltatott Patrocini-
umunkat t obtinealhassúk [Somlyó Sz; BK]. 1717: 
Varam Na(go)d Grat iajat [Harangláb MT; Ks 
96 Szarka Sigmond lev.]. 1729: Alázatosan kö-
szönöm az Aszszony grat ia ját , hogy méltóztatik 
az Innepekre magához hini, mellyet bizony tiszta 
Lelkemből hívatlan is meg cselekednem [Ap. 1 
gr. Haller János anyósához, Apor Péternéhez]. 
1749: Kŏszŏnem alázatossággal az Mlgos ur gra-
t iá já t [Gagy U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 
1802: A' Nagyságod grát iá já t alázatos köszönettel 
vettem [Kv; IB. Létzfalvi Szatsvay Sándor lev.]. 

Szk: "Lját Ígéri. 1724: Monorának ígérte volt 
Ngd grat iajãt hogy tiszt nem lëszen raj tak [Veres-
egyháza A F ; Ks 83]. 1733: igírte Atyai Gratiáját 
[Dés; Jk ] * íjához Űzik. 1758: Urak körül hí-
zelkedni, hazudozni, a j ta jokon sompordálni, gra-
tiájokhoz bízni irtóztam, levesök s tángyérjoknak 
nyalása sem kellett soha [RettE 80]. 

5. bocsánat; iertare ; Vergebung/zeihung. Szk: 
•Ljába vesz vkit megbocsát vkinek. 1665: A’ mely 
Legény pedig egyszer Kantárhoz mégyen és visszá 
kívánkozván, akkor a B : Czéh meg büntetvén 
a ' B. Czéh gratiájában vészi [Kv; AsztCArt. 12. 
1]. 1709: Felesege(m) el hagyot t volt egyszer akkor 
gratiamb(a) vött(em) [SzJk 359]. 

6. kb. (kegyes) a jándék/adomány; dar (milos-
t iv) ; (müde) Gabe. 1730: alazatosson instálok 
Ngod(na)k hogy nekünk is bar csak fel szalona-
beli grat iajat t méltóztassék mutatni avagj egjeb 
dizno aprólékkal segíteni [Noszaly SzD; Ap. 4]. 
1758: viasz és almabéli gra t iá já t Ngokn(a)k alá-
zátosan köszönöm [Zsibó S z ; WLt Árva Dániel 
Polixéna lev.]. 1787: Leveledet vettem a fiamnak 
küldött szürke Loval edgyiitt , a fiam köszöni 

Lobeli gratiadat [Bolya NK ; IB gr. Toldi Zsigmond 
gr. Bethlen Sámuelhez]. 1803: A ' kűldett Lobéli 
gratiáját köszönöm; de vagj aequivalens tsere 
vagj pénz nélkül nem Acceptálcm [Széplak K K ; 
Ks 94 Vegyes lev.]. 

O Szk: nincs annyi *Lja. 1756: az ökreink élnek 
és farat tak lévén nem lön anyi gratiánk Balog 
Uram* előt hogy szállást és avagy tsak szalmát 
adatot volna az Uraságébol el bagyadot és meg 
éhezet őkreink(ne)k [Durussa Szt; TKl. - *A tiszt-
tartó]. 1758: Annak felette ma jd minden héten 
feredőt kelletvén főzni az uraknak, nem volt annyi 
gratiam, hogy mást rendeljek vizet hordani a 
Szamosról, hanem nekem kellett a nagy lóitató 
csebreket emelnem [RettE 63]. 

grácia-levél kegyelemlevél; serisoare de graţiere; 
Gnadenbrief. 1578: Miért hogy . . . Az vetkes em-
bereknek nemellyeknek graciaiok wagion, Mely 
gratia Lewel az fejedeleme . . . ket teot Az Ideos 
vraym keozzwl . . . valazzon, es Az vniot wygyek 
ala az gratiaknak massawal es keonyeorogyenek 
eo kegmek egez varas keppebe hogy Az vnionak 
tartassaba eo Naga meg ne haborichion, es affele 
gratia lewellel, ne kenzerichien Az vnionak meg 
bontassara [Kv; TanJk V/3. 177a]. 1613: az fog-
sagbol Hat tuany Is tuant mindgyaras el boczatassa 
mindenekben Gratia Leúelünkhöz tar t túan magat 
kgpnetek [Kv; PLPr 1612-15 . 109]. 1653:* min-
den ember oda adá hitlevelét, és a ki béadta, tehát 
annak Gratia-levelet adtak helyette [ETA, I, 
86 NSz a teljesebb szöv. grácia 2. al. *1602-beli 
eseményre von]. 

gráciás kegyelmet kapott /nyert , gráciázott; gra-
ţ i a t ; begnadigt. 1573: Anna Aztalos Imrehne hal-
lotta Hegedwsne azt Mcngia volt . Mind addeg 
orzagh kwrwayanak gracias kwrwanak Mcndcni 
ky Iambor vrat ely ha t t a es az . . . ebbel lakyk 
Myglen rea(m) bizenitia xnyt en feleole(m) Mcndot 
[Kv ; T J k III /3. 74]. 1600: Keotehrereo Thamas 
Junior . . . vallya . . . Azzcnicm . . . kezde zidal-
mazny Mondwan Az gratias es fa t t ias Apajw kuiwa 
nem zolhatna en ream [Kv; T J k VI/1. 472]. 
1679: Tudodi, ha az Elöt Gratias löt volna* az 
Varmegye Tiszteitől Minemŏ dolgaiért löt volna, 
gratias cum omnibus Circumstantis (!) rz mit 
ezekbe Tudcz es lattal meg mend [Dob. ; R L t 
1 vk. - *Ti. Horsa Gábori. 

gráciáz 1. megkegyelmez; a g ra ţ i a ; begnsdigen. 
1737: Világos lévén Tokai Marianak sokszori nagy 
lopási . . ., az halált meg erdemlette volna, de . . . 
az Tőrvenyis életinek gratiaz, hogy pedig minden 
b(ecsü)ll(e)t(e)s ember ezután Szurkos kézitől ol-
talmazni tudhassa magát, az homloka gonosz lo-
pásiért meg bélyegeztetik, ha pedig tőbszőr lopas-
ban tanáltatik fel akaőztatik [Kv ; T J k XV/13. 
46]. 

2. ? kb. kegyelemért folyamodik ; a cere gra-
ţiere ; um Begnadigung ansuchen. 1770: már 
akár gratiázzon akar ne, én ugy m e r d a Péter a ' 
mennyi arannyát láttam házcmnál Szimionnak, 

42 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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mig e' világon élni fog, minden rövidség nélkűlt 
meg-èlhet, gratia nélkŭlt is [Körtvélykapu MT; 
Told. 3a]. 

A 'kegyelmet kap/nyer' jel-sel is számolhatni. 

gracionális kegyelemlevél; scrisoare de graţiere; 
Gnadenbrief. 1736; Az Keresztesi M; és Tekintetes 
Família . . . az Keresztesi Sámuel meg notázásáért 
. . . grationalissát nem producálhatván, kétele-

ni tet tet t az Keresztesi Joszágoknak kezekben való 
megmaradásokért Tiz ezer Magyar Forintokban 
az Camarával konveniálni [Kv; J H b LXII] . 
1741; Sogorom . . . mindent hadgyon ell, és menyen 
ell nékem nyerjen s hozzon Grationalist, mert 
félek, hogy meg ölnek [Meggyesfva MT; Ks 184/ 
LXXXVIII ] . 1823-1830: holta után a ' Grationa-
lissa el jöt t az Udvartol, és holt teste ki hozattat-
ván, jószágába el temettetet t [FogEK 28—9]. 

graclozitás kegyesség, nagylelkűség; generozitate, 
mărinimie; Gütigkeit, Großmütigkeit. 1765: To-
vábbá instálok alázatoson Ngŏdnak magom helyet 
le-kŭldŏtt kedves öcsém Alsó Elek Uramot Gratio-
sutn Pátrociniumában venni maga születet Gra-
tiositassa szerint méltóztassék [Torda; Borb. I I . 
I I . Alsó Lajos lev.]. 

graeiózus kegyes, kegyelmes; binevoitor, müos; 
gnädig, gütig. 1765: Méltoságos. Gròff F ŏ Admi-
nistrator Ur, Gratiosus Uram Patronusoin I [Torda; 
Borb. I I Alsó Lajos lev.]. 

gractska ' ? ' 1825: Három lövésre való vékony 
vas, mellynek ketteje Gratziska [Dés; DLt 595]. 

grá'ücs 1. lépcső; scară; Treppe. 1568: En Men-
tem wala walamy dolgomért Daczó Georgyny es 
talalam asz ó hazanal asz garadiczyon [Sszgy; 
SzO III , 326, Bogáts 9]. 1570: Besterchey chyriak 
hity zerent vallya, hogy Mykor Eotthwes Ador-
yanne hazanal Arwltat volt Bort Nagy Symon, 
La t tha hogy az Azzony ala Jeot az garadichra 
[Kv ; T J k I I I /2 . 167]. 1597: Hogi az Scholaba(n) 
az heiazat alol egi gyermek ala esset volt hogy oda 
ne haggianak (I) * es az gradichakat be chinaltatta-
túk hozata t túnk egi zeker twisset d 25 [Kv; i.h. 
7/III. 27. - *Olv.: hágjanak]. 1632: mikor Eötvös 
Istua(n) Szigjarto Giőrgiel megh uettek vala azt 
az hazat . . . k e t fele mereök s ugj intezeok akkor 
hogj . . . az garadicz elbomolion s az ajtotis be 
czenaliak [Mv; MvLt 290.74a]. 1641: iob kéz 
feleöl az garaditson az folyosora fel mennek [Cssz; 
BLt]. 1656: csinaltam egy aytot az garaditshoz d. 
38 [Kv; ACJk 58b]. 1679: Tornácz . . . Az köze-
pin es egi véghen való garadicza fabúl eppettetett 
no 2 [Uzdiszpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 13]. 
1681: volt ezen ház elótt egi deszkás Tornácz; 
meljnek A j t a j a a garadicz felső vegenel, vas sar-
kos, hevederes Nro 1 [Vh; VhU 503]. 1681/1748: 
be menvén két kis graditson , vágjon két alatt való 
rejtek boltocska | égj kis garaditson à Templomra 
való Transitoriumban le menvén [Balázsfva; 

KvAKt Mss lat. 236]. 1697: Innen . . . mennek 
garadicson fel az hazok hejjara [Alvinc A F ; Mk 
Alvinczi Péter lelt. 9]. 7699: Ezen Tornaczocska-
bol job fele mennek fel . . . hét Lepcsőjű garadi-
cson [Szentdemeter U ; SLt Inv. 10]. 1714: onnan 
jővén az alsó garadicsra [Pálos N K ; LLt]. 1736: 
Hosszú szín volt az gyalui vár előtt* . . . külön 
volt csinálva az Majestas he lye b . . . egeszben az 
pádimentumot s az grádicsokat tecczin sálya posz-
tóval vonták bé [MetTr 394. - *Gr. Bánffi 
György gubernátor Klára leányának lakodalmán 
1702-ben. bA gr. Rabutiné, a császár személye-
séé]. 1745: A' nagy kapún bé menvén, szolgál 
fel jobb kézre egy tölgy fából épitet t deszka lép-
tsöjūhoszszúsendelyes grádits tornátzával edgyütt 
[Marossztkirály A F ; Told. 18]. 1757: mennek fel 
fából való Garáditson [Holtmaros MT; i.h.]. 
1809: alvánn a ' goradits mellet a ' főidőn a ' Tor-
nácz Grádicsán le-taszitotta [Dés; DLt 145]. 1817: 
vagyon az Ujj Malom . . . az őrlő Pad végig jo és 
ép, mellyre két rendbéli jö gràditsakan mennek fel 
[Ordöngősfüzes SzD ; örmMúz. Inv. 8—9]. 7820/-
1821: a ' Tornátzbol le járó Gráditsat ujjbol tsinál-
ván . . . [Mezőmadaras M T ; MvRLt]. 1823: gra-
ditsat tsinaltak a Kömivesek [uo.; i.h.]. 1849: a ' 
pintze gátőrtől a ' pintze ajjáig vagyon fából épült 
garádits [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 1855: 
gradits és kő hozatalért 8 Rf lOxr [Kv; ACLev 73]. 
- L. még MNy X X X V I I I , 132. 

Szk: feljáró ~. 1592: az Monostor ucza kapunal 
a ' fel iaro Garadichnak weóttem 4. lepesnek ualo 
keówet az fenesi Bánjából d 48 [Kv; Szám. 5/-
XIV. 28. 162]. 1609: Vrunk belseo hazaban a t tam 
Giortiat No 18 . . . Az fel J a ro garadichhoz, oro-
zoknak No 12 [Kv ; i.h. 126/IV. 252]. 1632: Alsó 
Porumbáki Uduar ház . . . Uduarbiro háza. Va-
gio(n) egj fel iaro gradicza, fel oldala dezkazatt az 
feli Sindeliezett [A.porumbák F ; UC 14/38. 
176]. 1677: tornáczos nyári ház, melyre szolgál . . . 
három szál deszkákból állo feljáró grádics, ké t 
felől való melliéke karfás [Madaras Cs; CsVh 51]. 
1693: az Alsö iratos ház annak felette levÖ Küs 
házacskákkal, es fel jaro gradicza val [Abafája MT; 
Told. 8 Huszár lev. 17a]. 1773: ezen Pitvarból 
szoktanak fel járó garádicson a Házok híjjára men-
ni [Tekerőpatak Cs; LLt] . 1809: a ' Vámházban fel 
járó Goráditson űlt [Dés; DLt 145]. 1819: A 
Fejáró (l) grádits [Baca SzD; TSb 6]. 1854: A' 
Gabonás, melybe feljáró Grádits használható 
[Sárd K K ; WassLt] Xr kerek ~ '?' 1812: Grantz-
ki a' Grofot a ' magos kerek gráditson meg fogván 
le gördítette [Héderfája K K ; IB. Takáts József 
(45) gr. I. Betlilen Sámuel tisztjének vall.]. 1817: 
a Kertész . . . a kerek gráditsot is meg készíttette 
tsak még nintsen kantai bé rakva [uo.; IB. Ütő 
Bálint tiszttartó lev.] * kerengő/keringő/keringős 
~ csigalépcső. 1629: Ez házaknak pitvarából az 
kis keringő grádicson fel, egy kis pitvar [SzO VI, 
96]. 1681/1748: à Palotak héjjazattyára menő 
kerengős garadits . . . Az Transitoriumbol . . . vá-
gjon a ' Templomb(an) le járó kerengő Grádits 
[Balázsfva A F ; K v A K t Mss lat. 236]. XVIII. 
sz. e. f : fel menő kerengőâ karaditsra (I) nyilik 



659 grádicskő 

vas Sarkú, erős Záros a j tó [Gernyeszeg MT; TGsz. 
42]. 1770: (Az ácsmester) a ' kerengő gráditsot 
egész végig a ' padlásig . . . el késziti [CartTr XIV] 
•Nr lejáró ~. 1847: A csigafonna lejáró grádits 
végig le szolgai [F. árpás F ; TSb 46 üveghuta 
lelt.]. 

2. lépcsős fel járó; intrare/acces cu scară; Trep-
penaufgang. 1581: az Jesuitak . . . Az mely gara-
dichion penig Ala Iarhatnak Az eo kertykbe Azt 
fellywl erósse(n) be padollyak [Kv; TanJk V/3. 
247b]. 1584: 23 Aprüis veottem az eskolaba egy 
zeker Tywisset hogy fen az Gradichion az wta th 
be raktak [Kv ; Szám 3/XV. 10]. 1680: az Garadics-
(na)k felső padlássa párkányos lévén egj mester 
gerenda ta r t tya keresztül [A.porumbák F ; ÁLt 
Inv. 4]. 1850 k.: (Az ácsok) bé is padoltak a ' 
Tornátzot deszkával — s' bé fedtek a ' gráditsot 
[Szucság K ; RKAk 97]. 

3. lépcsőfok; t reaptă de scară; Stufe. 1638: 
Varganét őt t katona hozta uala az en Ereszem ala 
hozak es el niutoztatak <a>z Feiet az első garadicz-
ra teuek, es az szememel la t tam hogi az kettei 
megh giakto [Mv; MvLt 291. 142b]. 1692: ezen 
gradicsnak alsó részében lévő Grádicsára, ket darab 
vasból Czizma tisztító vagyon csinálva [Mezőbo-
don TA; BK Inv. 7]. 1756: (A pince) közepette 
két faragott Cserefa Gerendakban bé róva vágjon 
a Pinczének Áj tájáig 14 Léptsŏ, vagjis Grádits 
[Branyicska H ; J H b LXX/2.14]. 1810: (A) grá-
dicson mennek fel a ' palotára — ezen grádicsok 
kőzűl az alsón van ket csizma tisztitto vas, belé 
verve [Doboka; Ks 76 Conscr. 35]. 

4. átv kb. f ok ; g rad ; Grad. 1636: Meg vallom 
bizonyára, hogy én kevesebbet tselekedtem sok 
graditsal annál, az mit kellett vólna avagy magam 
akartam volna [öGr 4 I . Rákóczy György sk 
aláírásával a kv-i ref. egyháznak ju t ta to t t pél-
dányban]. 

ß. ' ?' 1788: Ké t Désa . . . Egy kitsin grádits 
Két kis Tojoka [Mv; TSb 47]. 1839: A’ Gabonás 
. . . benne két hoszszu Hámbár . . . mellejek tá-
masztott négy graditsokkal [Mezőszilvás K ; TSb 2] 

Valószínűleg 'hordozható falépcső' jel-sel számolhatni. 

O Szn. 1559: Gradich Matthias [Kv ; Szám 
l/V. 134]. 1565: Gradichy Mattia [Kv; Szám. 
1/VIII. 62]. 1566: Garadich Mattias [uo; i.h. 
1/VII. 128]. 1567: Mathias gradich [Kv; T J k 
I I I / l . 39]. 1573: Kosa garadicz Matiasne [Kv; 
T J k I I I /3 , 116]. 1633: Gradiczi Katalin Azzony 
[Kv; RDL. I. 102]. 

? O Hn. 1864: Grádits patoka, melynek egy 
részét Irtásos kaszállok más részét romlásos, gyé-
res lágy fás Erdő Borit tya [Csomafva Cs; GyHn 
29]. 

Ha. 1591: gradichy [ K v ; Szám 5/1.22]. 1592: 
garadichnak [Kv; i. h. 5 /XIV. 28]. 1595: gradicz 
[Kv; i.h. 6/XVII]. 1597: gradichiakat [Kv; i.h. 
7/III . 27]. 7599:gradicz [ K v ; i.h. 6/XXVII] . 1606: 
gradiczon [Dálya U; UszT 20/111 Basilius Giarffas 
Dallianus vall.]. 1614: Garadiczo(n) [Telek Hsz ; 
HSzjP] . 1647: Garadicz [Marosülye H ; VLt 55/-

5415]. XVII j. sz. köz.: Garadicon [Ádámos K K ; 
BLt]. 1694: Garadich [Kővár; J H b Inv.]. 1697: 
garadiczon [Borberek A F ; Mk ;Urb. 2]. 1742: 
garadicson [Zsombor K ; Somb.]. 1820: Gráditson 
[Várfva T A ; J H b F. 48]. 1834: Garaditsan [Tor-
d a ; MkG]. 

E század elején Désen az idősebb rendűek ajkán — meg 
köznyelvi szinten is — e szó 1. jel-ében közkeletű volt. 

grádiesajtó lépcsőfeljáró-ajtó; uşa scării de ac-
ces; Tür des Treppenaufgangs. 1585: Iff iú lakatos 
Istwannak hogy a nagy Templum aitayanak a 
zar (!) el teoret vala le vonta es kolchot chinalt 
hozaia az gradich aitonak chinalt egy kolchot tezen 
az arra in simul f. 0 d. 42 [Kv; Szám. 3/XIX/36]. 

grádicsalj partea de jos a scării; Treppenboden. 
1589: Az Tobias deák ablakanak ramait meg vas-
saztatúk es az gradych ay alat valo haznak ay-
tora (így I) kelenczet, fogantot . . . chinaltatúnk 
[Kv; Szám. 4/IX[17]. 

grádicsfa 1. fa lépcsőfok; t reaptă de lemn; Trep-
penstufe. 1585: vet túnk . . . Tölgy f a t ketet (!) 
gerenda fanak a kire az gradich faka t zegeztek, 
az Arra tezen f 0 d 34 [Kv ; Szám. 3 /XIX. 31]. 
1780: valami . . . â Pinczébe is & Grádics Fákkal 
edgyüt Kévántatik azokat ki csinállya* [Déva; 
Ks 78.20/10. - *Ti. az ács]. 

2. lépcsőfoknak való faanyag ; material lemnos 
pentru t rep te ; Holz für (Treppen) Stufe. 1756: 
vecturáztatat t egyszer Kolosvárra . . . két szekér 
garádics fá t [Gernyeszeg; TGsz 51]. 

grádics-feljáró lépcsőfeljáró; scară de acces; 
Treppenaufgang. 1830: Nyillik ké t felé . . . kettős 
fenyőfa a j tó az felső emeletbe fel jaro gráditsokra 
. . . ezen grádits fel járónak falai, vakolásai épek 
[Kv; Somb. I I ] . 

grádiesfok lépcsőfok; t reaptă (de scară); Stufe. 
1826: a Hijuba járó grádits fogok kőzzül ket tő 
hibázik [Dés; DLt 308]. 

Valamelyes valószínűséggel a 'létrátok' jel-sel is számolhatni. 
- Vō. grádics 3. al. 

grádicska lépcsőcske; t reaptă mic&; kleine Trep-
pe, Treppchen. 1681: Vajda Hunyad Vára . . . 
Templom fölött levó Kő H á z ; & fellyeb irt deszkas 
folyosorul ezen haz a j ta ja ra jaro garadiczka fabul 
eppettetet t [Vh; VhU 502, 551]. 

grádicskő kőlépcső; scarä de p i a t r ă ; Steintrep-
pe. 1652: Ezen ház felet vagyon egy Taraczk ál-
lásnak czinált négy kő laboko(n) állo FÜegoria . . . 
kire mennek fel, három grádics kő, hitvan rosz fa 
mellyékŭ fel szer gyalulatlan vas sarkú pantu 
Ajto(n) [Görgény MT; Törzs]. 1694: Ezen kö-
zépső Kapu keozőt be menőleg jobb kez felől 
va(gyo)n egy negj Lépésnyi Grádics kő, mellyen 
egy Darabont Hazra mennek be [Kővár; J H b 
Inv.]. 
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grádicsocska 1. lépcsőcske; scară mică; Trepp-
chen. 7699; fel menénk ed (!) fenyő fakbol való 
gradicsocskán ezen Pitvarnak és házaknak hijjára 
edgy kis Vas sarkokon pántokon forgo reteszes 
es retesz fejes ajtotskán [O.csesztve AF; LLt]. 
7736; Tornátzos Gabonás Ház, mellyre hágnak fel 
Tserefábol készült graditsotskán [CU]. 7743; egy 
tiz fokú vagy lépcsőjŭ csere fából való karfás 
gráditsotska [Boroskrakkó AF; BfN dobozolt 
anyag VI]. 7772: Ezen Épületnek égy Ajtaja 
nyilik nap keletről, mely Ajtó előtt négy fogú 
fenyőfa Dészkábol való Garaditsatska vagyon 
[Szászfenes K ; BethlenKt Mikes conscr.]. 7876; 
Az palotanak aj ta ja megett fenyő deszkákból ké-
szült garádicsocskán . . . b é mehetni az Nappali 
Szobába [Jobbágyfva MT; Bál. 67]. 7842; Ezen 
gabonás elein van, minden oszlopok nélkül égy 
tornáczotska . . . ezen tornáczra égy három lép-
tsőbõl állo gradicsotskán van a feljárás a' gabonásba 
[Oprakercesóra F ; TSb 51]. 

2. lépcsős feljáró; intrare/acces cu scară; stu-
figer Aufgang. 7680; (A pince) gator(na)k ket felől 
való oldalán megjen fel egy gabonas hazra ket 
karfás garadicsocskák' (!) [A.porumbák F ; ÁLt 
Inv. 30 — 'Megkísérelték a végső k törlésével 
egyes számú 'alakra javítani]. 1852: az udvarra 
feljáró gradisatska mely fából fa leptsŏkbŏl volt 
készitve elromlott [Dés; DLt 1248]. 

Szk: feljáró 1744: (A gabonásnak) Vagyon 
tágos tornáczocskája deszkával meg berelve, há-
rom fokú fel járó gradicocskája [Ádámos K K ; 
JHbK XXVIII/10]. 1772.Ė Az Tornátzban sendely 
fedél alatt égy fel járó garádicsocska vagyon, 
mellynek két oldalai bé vadnak felignyire szegezve 
[Szászfenes K ; BethlenKt Mikes conscr.]. 

grádicsos lépcsős; cu scară; stufig. 1720: (A 
kúria kapuja) galambúggos (!) kétfelé nyíló, jó 
erős kapu, ennek jó erős grádicsos aj ta ja [Bonc-
h i d a K ; ETF. 108. 11]. 1752: vagyon egy . . . 
kivül kőrődős kőrűl deszkázott Tornácza, grádicsos 
. . . Sendely fedél alatt való Ház [Pókafva AF; 
J H b XXV/73]. 1806: Vagyon egy garáditsos . . . u j 
náddal fedett jo Gabanas [Szászerked K ; LLt]. 
1825: a' Rosa bimbót árnyék alatt kell szárasztani 
's pappiros zatskoba tegyék a' graditsos házba a’ 
fogasra [Kv; IB. Korda Anna lev.]. 

Hn. 1844: A gráditsos útnál [M.szovát K ; EHA]. 
Szk: ~polc ? lépcsőzetes polc. 1849: az áltán-

ba . . . Virágokat tartó Zöld szinre festett gará-
ditsas poltz [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

grádicstalp talpa/grinda scării; Treppenbalken. 
1850 k.: A' grádits talpakat a' léptsőkkel edgyütt 
az Ekklabeli Faragok ' [Szucság K ; RKAk 97. -
Tollban marad t : készítették]. 

? grádicstornác ' ?' 1736: (A katolikusok) az 
misemondó ház grádicsán felmentenek, az grádics-
tornácz végihez egy padot tettenek, s az volt az 
praedicáló szék [MetTr 426]. 

grádicsú vhány lépcsőfokos; cu (un număr) de 
ctrepte; aus einigen Stufen (bestehend). 1803: 

deszkából készíttetett kŭsded festett koronátska 
. . . Ezen korona alatt vagyon liárom gráditsu, 
köböl rakott Prédikálló szék [Betlensztmiklós 
K K ; UnVJk 30]. 

gradifikáció isk érdemjegy szerinti elhelyezés/-
ültetés (az osztályban) ; aşezare (ín clasä) dupä 
mediüe obţinute ; Sitzordnung nach Leistungsnote 
(in der Klasse). 1870 k.11914: Gradus: osztálybeli 
sorrend. Magát az osztályt is nevezték így . . . ; 
és az osztályban való érdemrendszerinti elhelye-
zést gradificatio [MvÉrt. 15 grádus al.]. 

grádli ? csinvat; gradel; Grad(e)l. 1789: 3 ref 
grádli [Cserei Heléna jk 26a]. — A jel-re 1. 
ErtSz csinvat és ISzSz grádli al. 

graduál gr aduálé (egyházi énekeskönyv); carte 
de cîntece bisericeşti; Gradual(e). 1600: 22 Die 
Juny . . . Az gradualt hogy íratni keztwk veottwnk 
pergamenet hozzaia f 7 d 50. Vgian annak írásá-
hoz, Bemard Doctortol veottwnk Igen fekete ten-
t a t : Idem mastol Cinobriumot, bersent, czendelt 
| Az Magiar Cantor hogy az Gradualt Ir ta az 
hartiara, fizettem neki f 8 Egi keobeol buzat 
veottem neki f 3//50 [Kv; Szám 9/IX. 35, 48]. 
1609: Az Templombeli Pulpitusra ahol az Cantorok 
szoktak tartani asz graduallokat chinaltatam egy 
kolchott [Kv; i.h. 126/IV. 127]. 1621: Az Mely 
keonyuet Stenczel András adot uala Gradualnak 
Templom Zamara Azt az keŏnyuet attuk Junch 
(!)* András kezebe hogj megh Jrya Ahoz elsőbe 
Tentara, es egieb fele Festeknek megh Zerzesere 
attunk fl. 1 . . . Junch Andrasnak az Gradual 
Jrasara fl. 1. d. 50 . . . Cynobriumra d 20 Lazurra d 
20 Crispanra d. 10 [Kv; i.h. 15b/IV. 17-8. - ^ R e n d -
szerint Junck formában írják]. 1694: At Templom-
ba(n) va(gyo)n . . . Zölden festet Kantor(na)k való 
Éneklő vagy Gradualhoz való Pulpitusis nro 1. [Kő-
vár; JHb. Inv.]. 1758 k.: A' Gradualrol le szakatt 
ègy szegelet, ezüst szegjeivel égyütt [Kv ; KvRLt 
X. A. 43c]. 1816: egy Gradual . . . tartatik a ' 
Templombéli éneklő óltáronn. A’ Sz. Gericzei 
unitaria ekklésia oltárára készíttette Kozma Ger-
gely akori helybéli pap 1802 [UnVJk 22]. 

? graduálé-énekeskönyv egyházi énekeskönyv; 
carte de cîntece bisericeşti; Gradual(e). 1753: Kis 
Ferencz . . . conferált Istenes indulatjából a' Me-
ző Kölpényi' Ecclesiának egy Graduale Énekes 
könyvet, melly kőit Debretzenb(en) in A(nn)o 
1736 [MMatr 390. - 'MT]. 

grádus 1. finomsági f ok ; grad de fineţe; Fein-
heitsgrad. 1558 k.: Az ozue giwtoth aranyat osd 
eg<y> Massaban es mikor iol meg elegiwlt, weg 
egy p(ro)bat belolle es lasd meg az te tudományod 
zere<nt>, han garato' es annak wtanna az gradus 
zerent ted az addíciót beleie, de az arany iol meg 
oluadot legien [Nsz; MKsz 1896. 297. - 'Alább: 
karato; értsd: karátú]. 1576: az kemenche zaia-
nak zepen be rakasara gondot visely, Mert ha Meg 
Rekezted es suspiriomot nem vehet, semmikeppen 
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az gradus fellieb nem Megien, Meeg söt alabzal 
[Nsz; i.h. 368]. - L. még i.h. 355, 368. 

2. rokonsági fok ; grad de rudenie; Verwandt-
schaftsgrad. 7769: amiképpen a Reformata, és 
Lutherana Vallason lévők Negyedik, harmadik, 
és Második izen lévő Atyafiaknak eo Felsége a 
Jegybe Házasodast (így!) bizonyos taxá t Le tévén 
dispensalni Méltóztatik, Ugy az Unitaria Reli-
gion Lévŏknekis azon móddal kegyelmesen meg 
engedi, tsak hogy az Unitárius super intendenstöl 
authenticum Testimoniumot az ollyanok az Atya-
fiság Gradussárol vegyenek [UszLt XIII/97]. 1842: 
Eskettem őszve Budán T. Ns. Bartha Sándort . . . 
T. Ns Lázár Máriával . . . harmadik Gradusba lé-
vő Atyafiaval Esperesti meg hatalmazással [Bur-
jánosóbuda K ; RAk 8]. 

Szk: atyafiságos ~ rokonsági fok. 1802: mitsoda 
atyafiságos Gradusban vagjnak egymashaz [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 

3. fok ; grad; Grad. 1783: a szöllök is három 
grádussal is jobban miveltetik . . . jo Móddal mivel-
te t te sürübitette [Buza SzD; LLt, Csáky-per 
110. L. 17]. 1803: Jóllehet az űdŏ mostoháságais 
segítette ez t : De nagyabbára . . . az illyen tanu-
latlan Kovátsok által hágót a’ Vas kŏnekis arra 
ezen felső Gradusra [Torockó; TLev. 9/35]. 

4. hőfok; grad de că ldură ; Wärmegrad. 1569: 
Meglátod . . . hogy az twzet Meny gradusra kel 
vined, ki az tek<e>lletes ligára vihesse az aranyat, 
vgy Mint Kara t 23 1/2 [Nsz; MKsz 1896.355]. 
1865: (Testvéremet, Annát) minden nap mikor 
természeti ba ja nints r a j t a ülŏ ferdőbe kerje hogy 
üljön 35-től 40 Reaumür (!) gradusába [Kv ; 
Végr.]. 

5. mér ték; măsură ; Maß. 7690: mílto jutalmat 
nagyub gradusb(an) fogja magan megh tapasz-
talni [Dés; Jk ] . 1785: Kik azok, a ' kik . . . meg 
pusztítván, alamisnara szorultak méltóbb okon, 
nagyobb 's kissebb gradusb(an) ? [Nsz; TL Mál-
nási László ref. főkonz-i pap gr. Teleki József-
hez]. 

6. fokozat; grad; Grad. Szk: magisteriumi ~ 
magiszteri fokozat; grad de magistru; Magister-
grad. 1736: A M : Úrfinak Magisteriumi gradusra 
. . . fhu. 10 den 20 [Kv/Szentbenedek SzD ; Ks 
72. 53] X öregségbeli ~ kb. (öreg)kor szerinti fo-
kozat (céhben) ; gradaţie după vîrstă în breaslă; 
Altersgrad (in der Zunft) . 1764: Madarasi János 
őkglme az öregek számába vé te te t t ; nemkülönben 
Sitter Ferenc őkglme is contentumot tévén nemes 
céhének ( : ámbátor nem kívánta légyen is az öreg-
ségbeli gradust, mindazonáltal, hogy gradussában 
ne változzék :) ugyan az öreg mesterek száma közzé 
bétetetik [Dés; DFaz. 22]. 

7. isk osztály; clasă; Klasse. 1870 k.: Gradus: 
osztálybeli sorrend. Magát az osztályt is nevezték 
így: melyik grádusba jár a f i ad ; és az osztályban 
való érdemszerinti elhelyezést gradificatio [MvÉrt 
15]. 

8. isk érdemjegybeli sorrendfokozat (az osz-
tályban) ; ordine (în clasă) după notele obţinute; 
Klassenrang nach der Leistungsnote. 1870 k.: 

gſrán 

Gradus: osztálybeli sorrend . . . az osztályban való 
érdemszerinti elhelyezés [i.li. — L. előbb 7. al.]. 

9. rang; rang; Rang. 1746: a ' midőn Tktes 
Nemes Sepsi Szék az ingremiatus nemesi rendet 
censurázta volna, akkor Famíliám ő kgelmével 
egy gradusba tétetödött [Uzon Hsz; K p I. 
160b]. 

Szk: ~ r a lép. 1778: Másnap elmentem mind 
Szakmári, mind Bodoki uramhoz, mivel Pataki 
uramat nem találtam otthon, de soha bizony nem 
convocálhattam őket . . . Ilyenek a papok, ha vala-
mi gradusra lépnek [RettE 385] * "t ad. 1770: 
Hát mennyit* nem salarizált s mennyinek nem adott 
grádust őfelsége ? ! [i.h. 234. — *Ti. gkat papot]. 
1781: Igen válogatott asztallal t a r to t ta az egész 
vármegyét, még pedig kit-kit a maga statusa és grá-
dusához képest classificáltatott s úgy ültek asz-
talhoz is [RettE 416]. - L. még i.h. 99. 

grajeár 1. krajcár 

grammatika 1. nyelvtan; gramatică; Gramnia-
tik. 1716 e.: a mü fejérvári scholánkban gramma-
ticát tanuló ifjacskát, bábolnai oláh pap fiát . . . 
te t te püspökké . . . Apor Is tván [Bethön1 51]. 
1736: volt egy kis bolt, abban taní tot ták a synta-
xist és grammaticát | Udvarhelyen Udvarhelyszé-
ken . . . volt két mester, egyik syntaxist, gramma-
ticát tanított , az másik principiát [MetTr 230, 
435]. 1804: Délelőtt jo letzkét mondottam a Gram-
matikabol [Dés; Ks 87 Kornis Mihály napló-
ja 5]. 

2. nyelvtankönyv; carte de gramatică; Gram-
matik(buch). 1591: Égi hitwan Grammatica [Kv; 
Aggm. A. 53]. 1627: Istóknak Az kalmar Marha-
bul ) Ju tó t , . . . 16 donat, es grammatica f 1 d 50 | 
19 donat, es grammatica t t f. 1 d. 75 [Kv; RDL 
I. 134]. 1805: a Német Grammatikat szaggattam 
. . . o t t a Palotán hypocri(t)askodtam vele [Dés; 
Ks 87 KMN 117]. 

grammatista (középiskolában) alsó osztályos ta-
nuló, biz alsós; elev în clasele inferioare (ale şcolii 
medn); Schüler der Unterstufe (in der Mittel-
schule). XVII. sz. v.: Abecedarius gyermekekthől 
Adgyanak d. 25 ez Szüagyb(an) akor mely hellyek-
b(en). Jo olvaso gyermekthől d 40. Delinista* gram-
matistaktol Flor Nro 1. [Züah; SzVJk 2 9 - 3 0 . -
•Tollvétség Declinista h.]. 1758: Akkor grammatista 
voltam . . . készülünk examenre . . . másnap syn-
taxisra promoveálodtam volna [Ret tE 62]. 1778: 
Mihály fiam absolvált Szent Mihály napján . . . a 
kis Miklósom grammatista le t t [i.h. 392]. 

grán kb. vmüyen (arany) mértékegység; gran, 
un fel de unitate de măsură pent ru au r ; Gran 
(Edelmetallgewicht). 1753/1781: nem emlékezhe-
tünk reá hogy tsak egy hét a la t t is hány grán (I) 
arannyat percipiált* [Nagyalmás H ; VhU 224. 
— *Az aranybányából]. 

Valamilyen aranymértéket jelentő szó, talán a lat. granum 
'szem, mag' szóból ? E lehetőségre már a NySz utal; az ott adott 
egyetlen Mikes-idézetből sem állapítható meg pontosabb jel. 
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granál vmilyen aranyfinomító műveletet végez; 
a ezecuta una dintre operaţiile de rafinare a auru-
lui; irgendeine Teüoperation des Goldscheidens 
ausführen. 1572: Augustus 30 napian granalta(m) 
Vgian ezen estendoben Másod cement, ky lön zent 
Janos Napiara [Nsz; MKsz 1896. 358]. 7646/-
7648 k.: talaltam . . . azon kűs Saczkoba(n) enne-
hany forint ara kilencz es tizen nyolcz Penzes 
Dutkat es egy keves granalt ezüstöt mellyett abból 
a' Dutkabol granaltak volt mikor az leányom fel 
akarya Vala Vetetny dutka penzitt [Born. 
XXXVIII . 14 St Bethlen feljegyzése Husztról 
(Mm)]. 

granálott, granált ?finomított; rafinat; ver-
feinert. 7646/7648 k.: talaltam . . . azon kűs Sacz-
koba(n) . . . egy keves granalt ezüstöt [Huszt Mm ; 
Born. XXXVIII . 14. St. Bethlen feljegyzése]. 
7676: Belinyesi György Eötvöshöz adtam Gránal-
lott finom ezűstott mas fel tallertis ad van forrasz-
tásara [UtI]. 

granárium magtár, rég, táj gabonás ; grînar, ma-
gazie de cereale; Kornspeicher/kammer. 1721: 
Hogy 296. veka málé s nem több találtatott a 
Gránariumba(n), A bé állásakor lőtt Inventarium-
mal hogy doceallya szükséges [Dés; Ks XIV/26. 
1]. 1788: a' Gabonaval ugy fogunk járni Gernye-
szegen a' szükségképpen megkívántató Granarium 
nélkül, hogy Tudniillik annak egy részét majd 
Házakb(a), más részit Pintzeb(e) más részét ismét 
oda a' hóva lehet kár-vallással elszuszokolnunk 
kelletik [Kercsesora H ; TL. Málnási László ref. 
főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 1850 k.: az 
Gránáriom meg jovitásso . . . 2 Rf [Kv; SLt 
Vegyes perir. Máyer József ácsmester számlája]. 

Ha. 7777: Granariumat [Dés; Ks 79.29]. 

gránát1 gránátkő (féldrágakő); granat; Granat-
stein, Karfunkel. 1611: Egy altal teordeleses pa-
lastra valo kapocz, Twrkeses giengieos dupletos 
mind az alja, mind az oldala, az nesset agba(n) ua-
gjon egj niolcz zegeö g r a n a t . . . f. 22 d. — [Kv; RDL 
1.88]. 1761: holmi füzetlen apróság gránát [Ko-
ronka MT; Told. 8]. 1780: Cserei Uram . . . tsinál-
ta tot t vélle jo féle gránátból két fűibe valót [Beth-
len SzD; KB. Maria Érsek (18) jb vall.]. 1789: 
Ezer szem nagy féle briliantirozott gránát [Meg-
gyesfva MT; J H b XLVI/1]. 1800: Két Tsomonyi 
Gránát hoszszan fűzve, Váll fűzni való [Dés; 
DLt]. 1814: Egy 66. szem szép gránátokbol állo 
Nyakba valo gyöngy Egy pár fülbe valo Brilián-
tozott gránátokbol 16 Rf [Kv; Born. IV. 41. 14]. 
1839: Egy Csomo füzetlen gránát [Kv; LLt]. 

Szk: ?argentis ~ ' ?' 1592: Merai Tamasne, 
Anna azzoni . . . vallia . . . alatomba kereskedni 
kezde az skatuliaba, Azomba ki veue az kezet es 
niula az sebbe, en akkor megh nem mere(m) zoli-
tani . . . hanem hogi el mene, megh latam, tahat 
az leg lobbik keo Argentis (!) granatt oda vagion 
[Kv; TJk V/l . 2 4 4 - 5 ] . 

gránát2 posztófaj ta; un fel de stofă; Art Tuch. 
1584: Semmy idegen Wagy kyweol walo kereske-

deo ember vagy kalmar, semmy marhaiat ell ne 
Adhassa idegen wagy kyweol walo Embernek, ha-
nem chak ith walo Coloswary embernek, ky Wewen 
az sokadalom Napiath . . . Giolchot Ballal . . . 
Mindenfele poztot kit Balba keotnek, Ballal, Gra-
nathot, Skarlatot, Sayat, Londist és egieb fele 
olaz poztot mindent veggel [Kv; KvLt Vegyes 
III . 4]. 1586: attunk Janos Deaknak . . . egi nad-
ragnak valo gránátot f. 5/25 [Kv ; Szám. 3/XXIV. 
37]. 1592: Zabachy Istűanok 6 sing borozloyt 
t t f 1 d 50 . . . Kadar Janosnak az varos proka-
toranok attam Granattott p(ro) f. 25 d. 0. [Kv; 
i.h. 5/XIV. 325]. 1633: az Aszoni azt mo(n)dotta 
. . . az fertelmes kuruak az vásárhely legeniek ha 
egi karasia köntöst kaphatnak oly keueljek velle 
hogy nekik sem szolhatok. De ez az sziue(m) 
lelkem, talpigh Iskarlatba es granatba(n) vagio(n) 
mégis ne(m) keuely [Mv; MvLt 290. 123a]. 1670: 
az vajdanak adtam egy dolmannak valo violaszín 
gránátot | Szabattam az Incedine Aszonyo(m) kis 
Fiaczkájának zöld granatbúl egy dolmant [Úti]. 
1679: Adtam . . . Collatuvit Uramnak Rosa szin 
granatbúl ul. 7 [UtI]. 1683: Vévén ki Christop 
Legenyetűl Györgytől negjven őt sing Gránátot 
singit pro f. 3//50 Teszen f. 157//50 [UtI]. 

Szk: ~ felsőruha. 1560: Ruha Nemw Marha. 
Egy granath dolmány bagasya allatta keóz . . . 
Harmadyk granath felső ruha weres, hytwan 
kamuka az galléron es Eleyn. Egy granath felsó 
ruha ferfynak walo [JHbK QQ Temeswary János 
reg.]. 1595: Egy vy granat felseo ruha Zaras gom-
bok raj ta [Zsombor K ; SLt. Sombori László 
reg.]. 1627: Egy Gránát felseo Ruha kek kamukaual 
bellet aestimaltuk t t f 32 [Kv; RDL I. 132] * 
~ félszer-felsőruha. 1560: Rwha Nemw Marha. 
Egy granath dolmány . . . Egy egez Granath fel-
zer felsó ruha weres kamuka az galleran es Elleyn 
. . . [JHbK QQ Temeswary János reg.]. 1658: 
Vagyo(n) egy Sederjés (!) Granat felszer feteeò 
ruha(m) hoszu Uyu [Mv; Nagy Szabó Ferenc 
végr.] ýr ~ félszer-mente. 1595: Egy granat chjonka 
vy mentbe felzer f. 26 [Zsombor K ; Somb. Som-
bori László reg.]. 1628: Egy Szederies granat fel 
szer mente egy arannias gomb raita [Gyalu/Kv; 
JHbK XII/44. 10] * tőrök 1673: Vettem Páter 
Janóstul huszonkét s fel sing Török Granatott 
negy forinton singit [UtI]. 1736: Abban az időben* 
kétféle skárlát posztó volt, velenczei skarlát, annak 
tizenhat forinton adták singit, csak úri emberek 
viseltek olyanból köntöst, a másik török gránát 
volt, négy forintos volt singé, az olyan posztó 
többnyire kék, zöld, meczszin volt, ilyet viseltek 
főemberek, nemes emberek, az olyan tartós posztó 
volt, három-négy rendbeli dolmány mente is elsza-
kadott addig az angliai posztóból a mig ebből egy 
rendbeli [MetTr 351. - *Ti. a fejedelemkor végén] 
* velencei 1676: Skarlatott vagy Velenczei 
Gránatott Fű Hofmester Nalaczi István Uramnak 
Ul. 10. [UtI]. 1710: Egj publican szin velentzei 
Granatt, hiúz Mallal bellett férfi mente ket öreg 
rend vitéz kŏteses arany fonal gombok raj ta [Told. 
19]. L. még előbb török ~ al. 
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Sz: skarlátban ~ban jár. 1604: Azt mondotta en 
nekem Galfy Mihalj, l m hul edes eóczem, tudod 
az eleótt Skallatba granatba iarok uala, de 
im(m)ar a ' Zentegiedj iozagh waltsaga mia 
ahoz iutek hogi czak ruhám sinch [UszT 20/128]. 

O An. 1837: Gránát 1 (fekete magló) [Nagy-
sajó BN; HG. Kemény Sámuel hagy.]. 

gránát3 robbanó lövedék; grenadă; Granate. 
Szk: ~ hordozó rézcső. 1823: Hat Szakái ágyuk 
. . . Egy Gránát hordozo Réz tső [BK Inv.]. 

gránátcafrag gránát nyeregtakaró; pătură din-
tru-un inaterial numit granat, pentru pus sub şa ; 
Satteldeckel aus Granat. 1710: Egj hollo szin gra-
na t t kek bagaziaval bellett három öreg viragokra 
egesszen kŏrŭlis ezüst s arany szkofiummal gaz-
dagan varratt Czafrag [Told. 19]. 

gránátdolmány gránátból készült zubbony; dol-
inán diatr-un matériái numit granat ; Dolman 
aus Granat. 1560: Rwha Nemw Marha. Egy gra-
nath dolmány bagazia alat ta keóz [JHbKQQ Te-
meswary János reg.]. 1587: Egy visselt Granat 
dolmanj beochwltetett Nyolcz f t ra [Kv; KvLt 
Inv 1/2. 3]. 1599: Zykzay Janos . . . vallja . . . az 
eo vra nekik testamentumban hagjot . . . ket 
gyra ezeosteot egj granat dolmant es egy farkas 
beorrel bellett zeold mentet [Kv; T J k VI/1. 3 4 2 -
3]. 1628: Egy viselt Zederies granat Dolmanj 
[Gyalu/Kv; J H b K XII/44. 11, 13]. 1644: hoztak 
uala . . . Egj hozzu granat dolmant [Mv; MvLt 
291. 429a]. 

Szk: velencei ~. 1696: Egy veres velenczei 
gránát Dolmány [LLt 102/24]. 

granatóros gránátos; grenadier; Grenadier. 1690: 
21 Augusti jöt t bé . . . ebben az hazában . . . az 
törcsvári passuson Thököly uram hostiliter, holot 
is Haizler generál vagy négy regimenttel . . . negy-
ven gyalog granatiros hat-hat ágyúval és Teleki 
Vram a székelységgel ellene állván; . . . az szegény 
Teleki vram elesett [IIAMN 326]. 1729: ä Ka-
pitánj Vr(atn) mellett tolmatsóskodó Janos ne-
met Grauatiros, és ã Jagerkedö Német Katona 
[Sövényfva K K ; TSb 51]. 7800: A' 61dik Nume-
rus alatt lévő Gyalog Regementböl el szökött . . . 
Kálosi Mihály . . . Granatiros volt [DLt nyomt. 
k l ] . 

granatéros-kompánia gránátosszázad; companie 
de grenadíeri; Grenadierkompanie. 1737: mosta-
naban computust ineálván az itteni quartéllyban 
levő Granatiros Compániával bizonyos dificultasok 
. . . maradtanak [Mv; Ks 99]. 

gránátérossQveg chivără de grenadieri; Grena-
dierhaube. 1785: Három nagy Burgus puska kettő 
pauganeteival Egy Burgu9 granateros Süveg [Bo-
rosbenedek A F ; SLev.]. 

gránátfa gránátalmafa; Punica granatum; ro-
d iu ; Granat(apfel)bautn. 1813: Virág Házban: 
Czitrom termő fa Nro 45 . . . Aliander Nro 8 

Gránát fa Nro 4 Tsüag Virág Nro 1 [Alpestes 
H ; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.]. 

gránátfuszulyka gránátpaszuly; un soi d e \ f a -
sole; Art Bohne/Fisole. 1819: egy Méh kosár teli, 
más félig gránát fuszujkával [Baca SzD; TSb 
6]. 

gránátgalléros gránátkelméből készült gallérú; 
cu guler din granat ; mit Kragen aus Granatstoff 
verfertigt. Szk: ~ mente; dolman cu guler din 
granat; Rock/Dolman mit Kragen aus Granatstoff 
verfertigt. 1633: Juditnak jutót . . . Egy Jo gra-
nat galléros me(n)te — f. 25. [Kv; RDL I. 103]. 

gránátgyöngy 1. csiszolt gránát(kő); granat 
şlefuit; geschiiffener Granat(stein). 1772: egy Ju-
lianna Napján ajándékoztákè ö Ngnak gránát Jo 
féle göngyel fűzött fütyegös Nyak szoritot? [ZÜah ; 
TSb 21]. 1780: A Feleséginek . . . a lakadalma-
kor láttam, első napon a nyakán jó féle fejér gyöngy 
volt, annak pedig a le függője viszont jo féle orien-
tál gránát . . . , hasonlóképpen jó féle fejér és grá-
nát gyöngyökkel meg rakott egy néhány rendbéli 
főkőtői is vóltanak [Bethlen; KB. Juliana Érsek-
újvári conj. St. Butzi (24) vall.]. 1814: Orientál 
gyöngy, gránát gyöngy, és egyéb juvelir munka 
[DLt 698 sz. nyomt. kl]. 

2. gránátfüzér; salbă de granate ; Granatperle. 
1762: Gránát gyöngyöt is négy szálát . . . muto-
gatott [Oltszem Hsz; Mk RN. IX/109]. 1848: 
3 sor apróbb gránát gyöngy 1 sorocska felfűzve 
[Pk 2]. 

Szk: brilliánt ~. 1836: Egy nyakba való bril-
liánt gránát gyöngy [Kv; Pk 3] * brilliantirozott 

1820: Vitt el négy sor jő féle nagy szemű 
Brilianterozott gránát Gyöngyét [Felőr SzD; 
Betegh 5 Fráter Theresia kel.]. 

gránátgyűrű gránátköves gyűrű ; inel cu piatrá 
de granat; Ring mit Granatstein. 7628/7635; Ke t t 
granat gjwreok. Kett twrkeos gjwreok. Egj ga-
mahos gjwrw [Bodola Hsz; BLt 5 Néhai Béldi 
Kelemen inv.]. 

gránáthordozó rézesö 1. gránát 3 

gránátiros 1. gránátéros 

gránátkő piaträ de granat ; Granatstein. 7576: 
wagion egy partha ew kybe wagion eot gyra, het 
Boglár Raytha, negy eöregh ke t chattya, a ket 
zylynn mynd ezeostel chynaltak kerwl, azon gra-
nath kewek vadnak, Wonth ezeost az Agya A 
boglarbays Beossegessen weres keowek wadnak 
[Szamosfva K ; J H b K XVIII/7. 2]. 1625: Egy oh 
hailadozott gyűreo, vagyon egy kis granat keo 
benne nyom egy aranyat, miuel jo az aranya aes-
timat p f. 2 ./. 25 [Kv; RDL I. 126]. 1668: Vagyon 
égy győngiŏs Rosa, kŏzepin égy boglár, kilencz 
granat kö benne [Mk Kapi Görgy inv. 10]. 7762/ 
1763: Egy Gránát kövei rako t t Pászli* egy pár 
fülbe való rosával [Hsz; Ks 23. XXIIb . — *Toll-
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vétség Tászli h. ?]. 7768; Más arany Gyűrű ; mely-
ben vagyon egy szem Gránátkő és két Smaragd 
mellette [Császári SzD; WassLt Gr. Wass Ágnes 
ékszerei]. 

gránátkő-gyöngy gránátgyöngyszem; perlă de 
granat ; eine Granatperle. 1724: Egy . . . Fűiben 
való, edgy magyaro bélni Gránátkő gyöngy benne 
[LLt Fasc. 116]. 

gránátköntös gránátposztó ruha; haină din gra-
n a t ; Kleid aus Granattuch. 1560: Egy weres 
attlach zoknya. Egy Granath Keontos. Egy 
zeóld kamuka zoknya Mas granat Keontos 
[JHb QQ Temeswary János reg]. 1676: Mart. 30 
öltöztem ki a ' Nemeth kŏntŏsbűl Papi granat 
kőntősb(e) [PatN 13a]. 

gránátköpenyeg gránátposztó köpeny; manta 
din granat ; Mantel aus Granattuch. 1628/1635: 
Egj zederies uiselt Granat keoppenegh tizen egj 
ezüst go(m)b raj ta , fekete seljembol czenalt zárak 
rajta, veres poztoual bellet. [Bodola Hsz; BLt 
Béldi Kelemen inv.]. 

gránátmente gránátposztó mente; dolman din 
granat; Dolman aus Granattuch. 1577: Thowabba 
az eokeozteok megh allando bekesegnek megh 
maradasara ez Lazar Anna aszszon' ada Beldy 
Jánosnak szaz Juhot t es tyz kabolatt, es tyz 
wneo barmott, Eg ' granat mentett wyott Es eg' 
ezwst pohart fel Eytelest, Es egg' Aran' gywrwth 
iott [Uzon Hsz; BLt 7]. 7589; Egi viselt granat 
Mente roka hattal bellet [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 
48]. 1592: Kotloczi Imre vallia . . . : Az utolzori 
halai vtan hiuanak engemet Berekzazi Ezekiel 
hazahoz teob vraimal eggiwt, . . . hogi az minemw 
el Igazito dolgok nekiek volna, el Igazitanuk: 
Azért ott mi eleottwnk Helfer Mihalnak granat 
menteiet, dolmaniat, nadragat, kertet, zeoleiet, 
zanto feoldet p(er) compositione(m) Helfer András-
nák adanak (így!) [Kv; TJk V/l . 285]. 1607: 
A ruhák ezek, kik marattak, Eót mentek . . . 
negiedik egy granat mente fekete kamokaval bel-
lett [UszLt III/4. 3]. 1634: Az Balinttffi Christoph 
vram ket nagiob fianak hagiom az kek perpeta, 
mallal berlet szorittos mentemet, egyknek; Ma-
siknak az Valban vágott virágos makszin kamuka-
ual bellet szederjes granat mentemet [WassLt 
73/1 Cegei Wass Janos test.]. 1644: Granat mente 
volt zeles Gallérú Roka mallal belleót [Mv; MvLt 
291. 431a]. XVII. sz. köz.: Egi kurta granat mentet 
toka maliaul beletett [Szentsimon Cs; BLt]. 1669: 
Boer Sigmond Ura(m) . . . adott . . . egj szederjes 
Gránát Mentet, száros gombut, ezüst fonalual 
szőttet [Fog.; Szád.]. 

Szk: velencei 1688: Égy kék Velenczejj gra-
nat menté, Véres bojtos barsonyal belet Arány 
Szárasz (!) gombok raj ta [Beszt.; Ks S Mise. 
27]. 

gránátnadrág gránátposztó nadrág; pantaloni 
din granat; Hose aus Granattuch. 1592; granat 

menteiet, dolmaniat, nadragat . . . Helfer András-
nak adanak (így!) [Kv; T J k V/l . 285 a teljesebb 
szöv. gránátmente al.]. 1596: Egy wisselt granat 
nedragh ezewst kapchiaual egietembe(n) f. 
4. Mas egy zakadozot granat nadragh ezewst kap-
chiostol f 1/60 [Kv; RDL I. 65]. 

Szk: török 1683: Egy Viola szin Törők gra-
nat Nadrag Szij benne [Ne; DobLev. 1/38. 8b], 

gránátos gránátköves; cu piatră de granat ; 
mit Granatstein (verziert). 1611: Egj bokor zok-
niara való kapocz az alia gieongieos gránátos 
az felys olia(n) . . . f 7 [Kv; RDL I. 88]. 1622: 
Egy gránátos felkete (!) zamancos aranj gyeoroczke 
beczwltek t t . f. 2 [Kv; i.h. 119]. 1627: Egj veres 
bársony rosa gránátos partha [BLt]. 1637/1639: 
Egj gerezdes bertü(s), geongjeos gránátos bokor 
kapoczj . . . aestimal(tuk) . . . f. 20 [Kv; RDL 
I. 111. — Ez az adalék bertüskapcsos al. tévesen 
1611 évszámmal]. 1758: Egy Gránnátos gyöngyös 
Pászli, fűibe valójával együtt [Nsz; TSb 21]. 
1774: Három Pár gránátos Tupé virág [Nagyida 
K ; Told. 26]. 1801: Egy pár gránátos rosa fülbe 
való 16 Mfr. 80 pénz [Kv; Ks]. 1817: Egy ezüst 
gyűrű jo féle gránátos fővel Rfl 1 [Mv; MvLev. 
Simonffi Zsuzsánna hagy. 3]. 

gránátposztó posztófajta; un fel de postav; 
Granattuch. 1581: Tizedfél sing gránát posztot 
azt hagyom az két öcsémnek [SzO IV, 75 Székely 
András végr.]. 1619: eoteod fel sing szederjes gra-
nat pozto [Hidvég Hsz; LLt Fasc. 70]. 1661: 
Arkosi Mihály Ur(am) Hopmesterségében lévÖ 
Conventioja ëz volt Kész penz fizetese volt eo 
kglmek f. 200// gránát posztoja tiz sing uln. 10//a 

[UtI. — aKöv. a további fels.]. 1670: Gránátot 
ezek(ne)k adtam a' die 1 January, adtam az Hop-
mester Ur(am) fianak liet sing meczin (!) gránát 
posztot Szent György Ur(am)n(a)k adtem nyolez 
singh megyszin Gránát posztot | Adtam az Töm ős-
vari Czauznak őt sing ueres Granat posztot [UtI]. 
7676; vöttem Peter deaktúl harminczad árráb(an) 
ötven sing gránát posztót húszon ŏt singé Zöld 
huszonöté Megy szin ul. 50 [UtI]. 1714: Egy 
metszin, ezüst konoros (!) aranyos, 15 gcnibos, 
pikkelyes belletlen mente Gránát poszto, kevese 
viseltes belől bugaziával bellett, be van venva 
[Kv; Pk 6]. 

gránátsflveg căciulä din granat ; Granathaube. 
1637/1639: 1 szederies Granat nústal bellet svveg 
aestjm(áltuk) f. 12 d. — 1 Failandis núztal bellet 
viselt swveget — f 6 [Kv ; RDL I. 111]. 

gránátezfn vörös; roşu; granatrot. 1782: Grá-
nátszin roka torokkal készített, roka mállal 
béllett arany tzánklis bunda [A.balázsfva BN; 
LLt]. 1788/1791: Vásárolt 4. tabák szin keszkenyőt 
Mf. 2. 40. 4. gránátszin keszkenyőt Mf. 2. 88 [Mv; 
Ks 73. 55]. 1798: Egy sűtét gránát szin szoknya 
dufla matéria 2„ 00 [Kv ; Pk 6]. 1810: Egy viseltes 
gránát szín Selyem mejjre való nyestel prémezve 
Rf 6 xr 8 [Mv; MvLev. Illyés Anna hagy. 2] 
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gráaátszínű vörös; roşu; granatrot. 7834: egy 
világos gránát színű nyári rekli [DLt 46 nyomt.]. 

gránátszoknya posztószoknya; fustă din gra-
ína t ; Granatrock. 1582: En Kataiyn azzony J y 
garto Janosne . . . Az Maodik (I) leanyatul ezt 
hallotta(m) Kalotaszegi Benedeknetuŏlj (I) hog 
az ein (!) uŏshem (I) az beste Jol t u t t a az em 
anya(tn) halalat, azirt Jgir t ik nekj az granat zak-
nyat [Kv ; T J k IV/1. 5 8 e - f ] . 1600: Feies Janosné 
. . . Ezt Valya . . . kapa Peter . . . az kösónttiűt 
es az Giőngios himet annak fölöte az Granat 
szokniat Razmani Is tuan leanianak a t ta [Kv; 
T J k VI/1. 381a]. 1674: Egy Szederjes gránát 
szoknya, zöld prémes az válla [Szászvárosi ref. 
It Halics Mihály lelt.]. 

gránátszoknyácska posztószoknyácska; fust i ţä 
din granat ; Granatröckchen. 1576: Wagion kesken 
granath zoknyachka Alyara walo [Szamosfva K ; 
J H b K XVIII/7. 15]. 

gránátszoknya-váll ? posztószoknya-váll; umă-
rul scurteicii din granat; Schulterstück aus Granat-
stoff. 1576: Wagion egy granath zoknya wal wy-
selth Sem(m)i Nynch Raytha [Szamosfva K ; 
J H b K XVIII/7. 15]. 

1$ la/.a összetétel utolsó tagjának jel-e bizonytalan; számol-
hatni 'mellényke', sót más jel-sel is. 

gránátszőnyeg gránátposztó-terítő; învelitoare 
dintr-un fel de postav; Granattuchdecke. 1643: Va-
gyon . . . egy félig viseltes gránát Szőnyőg ă 
praedikállo széken* [Erdősztgyörgy MT; MMatr. 
141—2. — *A ref. templomban]. 

grandé vas idős, koros ; vîrstnic; (hoch)bejahrt, 
alt. 1746: Az utan is hogy Kispál György Vram 
Tekintetes Pünkösti és Keserű Vraimekkal egy 
rendben kezdett communicalni, grandaevusabb lé-
vén, leg utol állott [Uzon; Hsz ; Kp I . 160b]. 

granlcer 1. grenicer 

? granosztálybőr ' ?' 1746: Egy fejér granosztálly 
(I) bőr [DanielO 255]. 

? gránucfa '?' 1814: Gránutz (!) fa [Mv; Told. 
18]. 

granumoeska szemcse ; granulå; Körnchen, Gra-
nüle. 1757: Kérdés t ámad ez iránt is : Ha az az 
vizek folyamatiban talalhato Arany ot t termetté, 
vagy Mineralis Hegyekből devolvalodat oda ? . . . 
az illyen Arany többire korpa forma lapasotska, 
mert az hoszszas kövek közt valo devolutio es 
attritio által, az eredetekor gőmbőlyég granu-
motska hogy meglaposadik opinione mea ac alio-
rum méltó a’ hitelre [Zalatna A F ; JHb . Borsai 
lev.]. 

grasszál 1. dühöng, tombol (a betegség) ; a 
bîntui ; grassieren. 1588: Az Medicus feleól két 

Bornemiza Janos Commendal a ' varosnak vegez-
tenek eo kgmek, hogy melto wolna lenny ez varos-
ba(n) egy feó tudós Doctornak, holot a’ sok beteg-
segh felette ige(n) kezdet grassalnj [Kv; TanJk 
1/1. 87]. 1634: Pestis országunkban giakor helye-
ken Istennek kgls igaz itüetibeől ighen grassal 
[KJ] . 1653: Magyar országban nagy döghalál 
gr ássál* [ETA I, 150 NSz. — •1644-ben] . 1709: 
Erdélyben szerfelett való pestis grassáll . . . most 
Debrecenben is igen halnak . . . I t t is az szomszéd-
ban Ajakon, régen halogatnak [TT 1891. 271 
SzZsN]. 1722: Csudalatos betegség grassal az Ha-
vas alatt lévő ket három Faluban, úgymint Neto-
ton* leg inkáb . . . Kezei lábai az ember(ne)k 
ŏszve sugorod(na)k tar t 1 s ket óráig, meg bolon-
dul bele, iszonyú kinokban vagyon, Netoton egj 
néhány házból mind ki holtanak [Fog; K J . Ré-
tyi Péter lev. - *Netot F]. 1746: a Marha dőg 
Mostis Keményen grassál N(eme)s 3széknek né-
mely részeiben . . . ugj Molduvában valamiként 
Fogaras főidin és a Barczaságon [Ap. 1 gr. Káinoki 
Ferenc lev.]. 1768: A marha Dőgi Szamos u jvárot t 
grassál [Esztény SzD ; Told. 5a]. 1809: hogy valami 
dögletes nyavalya grassált volna a nyájban, vagy 
meg döglött volna vagy egy közüllök a nem igaz 
[Vargyas U ; UszLt ComGub. 1634]. 

2. kb. por tyáz; a face incursiuni; streifen. 1690: 
Galga szultán feles pogánysággal Somlyó* felől 
irrumpált és már Tordáig grassált [IIAMN 327. 
- *Sz]. 

3. garázdálkodik; a-şi face de cap ; (wüst) 
hausen, Unwesen treiben. 1765: nincsen hirivel, 
s parantsolattyábol eö kegyelmének sem az kegyet-
lenség, sem pedig hogy olly Csoportos számmal 
grassallyanak az executorok [Karkó A F ; Eszt-
Mk. Vall. 227]. 

4. k iárad; a se revărsa; aus den Ufern treten. 
1760: a Nyárád vizenek kivetesekor ár ja anyira 
grassalt, hogy a Nagy Is tván ur(am) aj tajaig is 
el hatolt [Káposztássztmiklós M T ; Told. 45]. 

5. átv elárad ; a se extinde ; sich ergießen/verbrei-
ten. 1741: Isten ő sz : Felsége ftélletiből mindenfelé 
grassálván a’ Gabonának drágasága 's szüksége, 
miokért, a ' Molom sem fructificál annyi búzát, 
mint málé t ; söt aztis szűkön [Dés; J k 548b]. 

6. 1786: alázatoson reménkedűnk a ' Felséges 
Királlyi Guberniumnak kegyes szivére venni mél-
tóztassék mind azt, hogy a ' Királlyi Felség Sa-
lutaris kegyelmes rendelései ellen minémű abususok 
grassalnak [Torockó; TLev. 9/24]. 

grasszálás dühöngés, tombolás; bîntuire ; Gras-
sieren. 1634: En Kun Janos l a tom ez szent Isten-
nek ellenünk felgerjedett méltó haragját az pes-
tisnek közöttünk valo rettenetes grassálását, me-
lyet az Szent Isten az mi búneinkert rán(k) bo-
csátott [OL gr. Teleki lt. Földváry oszt. Kun Já -
nos végr.]. 

grasszálandó dühöngő, tomboló ; bîntuitor ; gras-
sierend. 1634: mostan ez Orszaghban szeliel gras-
salando pestisnek sulios my vol ta t szemünk eleot 
viselven . . . nevezet sokadalmat* interminalnj 
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vegeztuk [Sv; MvLt 291. 76a. — 'Ti. a segesvá-
rit]. 

grasszáló 1. dühöngő, tomboló; bîntuitor; gras-
sierend. 1744: Mind az terméketlen Esztendők 
mind pedig Házamban meg fenekelet tiz hóna-
pig grassalo betegség sok rend kivűl való költést 
causalvan . . . alázatosan Instálok az T. Eccl(esi)a-
(na)k . . . bár tsak ez egyszeri obvenialo Interest 
fl. 6 concessalni méltóztassék [Kv; Pk 6]. 1749: 
azon Marhák akkori Grassálo Kemeny Marha 
Dŏgi miatt annyira el fogyta(na)k, hogy igen 
kevés maradott meg kŏzŭlle (!) [Koronka MT; 
Told. 29/43]. 

2. dúló, garázdálkodó; prădător, devastator; 
verwiistend, sein Unwesen treibend. 1704: En 
. . . Székely Kereszturban lakó Kovács István 
. . . minekutanna Országunkb(an) grassáló ellen-
ség altal lakó helyem, házam, residentia(m) el 
égettetvén, . . . nagy fogyatkozásra jutottam volna 
. . . Bodrog Keresztúr Várasáb(an) . . . puszta ház 
Telkemet . . . hozzá tartózó . . . appertinentiaival 
. . . attam Tekint(etes) Nemz: Dobozi István 
Ur(amna)k . . . Debreczen Város Fő Birájának 
. . . Négy száz id est 400 Magyar forintokon [Incz. 
VIII/9b]. 1753/1781: ifjabb Kun Miklós . . . az 
akkor az hazáb(an) sullyoson grassálo háborúság 
le tsendesedvén . . . Császára hűségére viszszá 
jö t t [Csikmó H ; JHb LXXI/3. 253-4 ] . 1761: 
mikor . . . az előttis az Kornis Gábor uram dispo-
sitioja alat grassáló feles Executor katonák exe-
qvalták a qvantumot az sok költségis meg volt 
minden esztendőben [Sárd A F ; Eszt-Mk Vall. 
49]. 

grasszálódó dúló, garázdálkodó; prădător, de-
vastator ; verwüstend, sein Unwesen treibend. 
1782: meg zabalásztottván az Erdélly országban 
grassalodo' Parasztság Toroczkó és azon Refrac-
tarius Parasztokra te t t Articulusokban bé van 
rekesztve [Thor. XX/4. — ' E szó berekeszt 3. 
al. sajtóhibával]. 

gratiflkál kb. ajándékot visz; a duce daruri; 
(ein) Geschenk bringen. 1595: Az örög Wraimat 
be gyütúen Tanaczúl eggyüt vegezek ö km(e)k, 
hogy altalan fogwa az Birak Wraim Wrúnk eleiben, 
ob sum(m)am à Deo concessam Victoriam, grati-
ficalnj mennyenek [Kv; Szám. 6/XXVIIa. 153 
ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 

gratifikálkodhatik kb. vkinek kegyeibe férkőz-
hetik; a putea intra ín graţiile cuiva; sich in js 
Gunst einschmeicheln können. 1618: Magamnul' 
gondolám, hogy valamit gratif icálkodhassam Rá-
duly vajdánénál; offerálám magamot az tihájá-
nak, és annak is, az kivel az asszony Ráduly vaj-
dáné egyek [BTN 123. — ' í g y ! Nem olvasási v. 
sajtóhiba?]. 

gratif ikálko dik ajándékozgat; a da într-una da-
rur i ; (erwiedert) schenken. 1659: Igen méltónak 
ítéljük, az Nagyságod propositioja szerént, hogy 

az por tuson való kereskedés és jövedelem, az porta 
contentatiójára fordittassek egészlen, nem gra-
tificálkodván abból másuva akármely hívének is 
[EOE XII, 224 ogy-i végzés]. 

gratifikálódhatik kárpótlódhatik; a putea fi 
despăgubit; entschädigt werden können. 1703: 
(A lovasokat) az Tehetősibul es fegjveresibul con-
scribaltossa és rendeltesse, ne ugj mint az előtt, 
hogj az Tehetősek vagj fizetésért, vagj Hó pénzre, 
vagy más képpen otthon maradgjanak, és azok 
az kikre vagj nehezség lészen, vagj nem gratifica-
lodhat(na)k, vagj Ho pénzt nem adhatnak Hadnagj 
attjankfiai el irjak [UszLt IX, 77. 77 gub.]. 

gratifikálódik 1. kb. ajándékkal kedveskedik; 
a face cuiva cadouri; jm mit Geschenk dienen, 
aufwarten. 1733: eddigis ob loci distantiam Sem-
mib(en) Ngod(na)k szolgálni s gratificalodni nem 
tudtunk . . . karóra és támaszra menyib(en) lészen 
Ngodnak szüksége . . . jo szivei tehetségűnk sze-
rént igyekezünk complacealni [Ap 2 Miklósvár-
szék Apor Péterhez]. 1737: Nemes Városunk éppi-
tendő Hídja, és Quártélyos dolgan(a)k allaboratioja 
végett, requiralvánn a T.N. Tanáts és Universitás 
T. Nms Mósa László Uramat . . . ő kglme ebbéli 
szolgálattyát remuneralni kivánvánn a Nms Város 
. . . tettzett hogj ő kglme Édes Annyán(a)k valami 
kevés naturáléval gratificalodgjék a Nms Város 
[Dés; Jk 485a]. 

2. kárpótlódik; a fi despăgubit; entschädigt 
werden. 1737: Minthogy Sigxnond Josef ur(am) 
az Keresztesen osztott földet másnak adta grati-
ficalodván város közönséges földével . . . [Torda; 
TJkT I. 145]. 

grátisz ingyen; gra tui t ; gratis, kostenlos. 1589: 
5 octobr(is) vontak . . . a nagy harangot egy ze-
geni deák giermeknek gratis [Kv ; Szám. 4/IX. 5]. 
1773: Azért, hogy pénzzel kínáltam, és nem leválta, 
gratis az írt jószág jöjjön az kezemben [Árkos Hsz ; 
RSzF 226]. 

gratltudó háládatosság; gratitudine, recunoştin-
ţ ă ; Dankbarkeit. 1577: meg tekentwen azt a pie-
tast es gratitudot, mellyel fiók lewen annioknak 
tartoznak . . . [KvAKt Mss 343]. 

gravál kb. sú j t ; a pedepsi; treffen, bestrafen. 
1765: Hogj p(e)d(ig) a Causab(an) Tiszt: Gör-
gényi Senior Atyánkfia a refractarius Mestert 
ámbár a Tiszt. Sz. Simoni Atyánkfia unszolására 
provocalta és mint engedetlent tőrvényesen gra-
valta: ez ugyan de vigore légii (!) jol esett ; mert 
a discipliná(na)k az illyen személlyek ellen vigealni 
kel [Görgjk 201 -2 ] . 

graváltathatlk terhére rovat ta that ik; a putea 
fi grevat/încărcat; jm eine Bürde auferlegt wer-
den können. 1765: a Felesége fassioja . . . hogy 
Ábraham Janostol magatol hallotta, hogy kcttzer 
főben űtette volna Musnai Jánost de e2zel fcm 
gravaltathatik, mert ez extra Judicialis fassio, 
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mallyet soha maga nem recognoscalt [Torda; 
TJkT V. 276]. 

graváltatlk terheltetik; a fi grevat; belastet 
werden. 7740: Székelyhídi István ő kglme Mltgs 
Gubernátor Urunk ő Excellentiájától extrahált 
is Commissiót . . . hogj . . . több Interessel ne gra-
váltatnék 's enerváltatnek . . . ő kglme hanem Sex 
per centum deszumáltassék rajta* [Dés; Jk 337b. 
— •Ti. a Vajda Gáborral szemben való tartozásá-
ért]. 

gravámén 1. sérelem; înjurie ; Gravamen. XVII. 
sz. m. / .: Fogaras Földi Gravaminak . . . Capitany 
CsicaiUram ki küldette az Districtusra Katonaitt 
es Intimaltatta hogy adgyanak Discretiot Ugy 
mint Buzat Zabot szenatt Tyukott Ludatt es 
esztendős Borjukat az ki ad vigye be [UtI]. 1793: 
proponálá T. Esperest Intze Mihály Uram, hogy 
. . . a’ inelly Gravamenjei volnának az Ekklesia-
nak azok adassanak bé a Mlgos Fö Consistorium 
eleiben olly véggel hogy onnan a' több Eklesiák 
Gravatnenjeikkel együtt . . . erre a végre ki ren-
delt Deputationak adattassanak által . . . Ezen 
fel adás hellyben hagyattatott , és az emiitett 
Gravamsnek rendben szedése és fel jegyzése . . . 
Szathmári György Úrra bizattatott [Kv; SRE 290]. 

â. panasz; plîngere; Klage. 1730: A’ Tiszteletes 
Kolozsvári Refor. Consistoriumnak gyűlése lévén, 
ott representaltatott . . . Tiszteletes Pűspők Bony-
hai György ő kglme Gravamenye . . . hogy ő 
kglm; visitatioját a' mult őszőn a' Collegium és 
Ékklésia nem admittalta [Kv; SRE 159]. 1798: 
(A torockóiak) a magok Privilegialis Szabadsá-
gokhoz Just tartottanak, sŏ t . . . Anno 1782, 
ezen Privilegialis Uäusokról még pedig a' Mlgos 
Thorotzkai FamÜia Gravamennyekre Investiga-
tiois tétetett [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 423]. 

3. teher; povară; Last. 1738: a T.N. V(á)r-
(inî)gje Erdemss Tiszttyei ő kglmek, a mostan 
Táborra rendelt 12. Szekerekből egjgjet és egj 
Embert repirtialtanak Városunkra; holott ă Me-
mória Hominun, Városunk Nobilitáltatásától fogva 
Táo »ri Szekerek nem rendel te ttenek s hasonló 
Gravamenekkel, mint a parasztok nem aggravál-
tat tunk [Dés; Jk 501b]. 

gravamlna 1. gravamen 

gravlda állapotos, terhes, várandós; gravidă; 
schwanger. 1629: grauidanak mondua(n) magat 
tavali esztendeoban in mense Septembri . . . holot 
most sinchy gyermeke [ K v ; T J k VII/3. 191]. 
1726: boszorkányságáért . . . meg kellett volna 
halni ha gravida nem lőtt volna [Dés; Jk]. 1747: 
Minthogj az Incta . . . maga sem tagadgja hogy 
actu nem gravida . . . tetszett azért a ' Törvény-
nek hogj . . . publice a pellengérben hóhér ál(tal) 
meg tsapattassék és a városrol ki kesértessék [Tor-
da ; T J k 111. 135]. 

gravírozott vésett; g rava t ; graviert, behauen. 
1793: a ' Grófné Teleki Laszloné hazába egy cse-

resznye fa triktrákos asztal gravírozott juharfa 
bándirozással s rakással [TL Conscr.]. 

gra vitás kb. fennhéjázás, gőgösség; trufie, mîn-
drie; Hochmut, Hoffart. 1765: (Bornemissza Ig-
nác) magának valo, majd minden generositas nél-
kül való, gravitást nagyot mutató ember [RettE 
193]. 

Szk; ~sal viseltetik fennhéjázón/fennhéjázva vi-
selkedik vkivel szemben. 1762: Bánffi Dienes igen 
nagy gravitással viseltetett, úgyhogy sokáig a 
főispánt le sem ültette, s még azt kérdezte, hol 
lakik [i.h. 132]. 

grázda 1. garázda 

gráználkodik, gráznás 1. garáználkodik, garáz-
nás 

gréel I. mn. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ tallér gráci tallér; 
taler de Graz; Grazer Thaler. 1656: (Hagyok) 
Bartsai Akosne Hugóm Aszszony(na)k. Szaz Greci 
Tallért [Ádámos K K ; Bál. 93]. 1674: Váltottunk 
égy Gréci tallért [Kv; SzCLev.]. 1681: Ha pedig 
ö Kégieme Araniat nem adhatna. Tehát egi egi 
Aranieért két ket Greczi Tálért ágion ő kme 
[Somlyó Cs; LLt Fasc. 120]. 1705: Hagya Zallag-
ban egy Gréci Tallért inelly most éér f : 2 d 40 
pénzt [Kv; AsztCJk]. 

II. fn gráci tallér; taler de Graz; Grazer Thaler. 
1653: Kemeny Ferencznek, Ezer aranjat. Kemeny 
Simonnak Tall. Hat száz grecit [KemLev. 1402 
Mészáros Péter Fejér m-i visp. testamentumának 
más.]. 1683: ha Kgd az oroszlyanos tallért, szaz 
nyalva(n) (!) penzben, greczit 2 forintb(an) adgya 
Ugy be weszik [Diód A F ; Incz. V/19]. 

gregárius ' ?' 1738: a Gregariusok két pénzével 
fizetik fontját az húsnak azt pedig ugy meg nyom-
tottyák hogy egv vágó marhából tsak mi sem telik 
ki [Harasztos TA; Ks 99 Orbán Elek lev.]. 

grémium átv kebel; inimă, mijloc, va t ră ; Schoß. 
1735j 1760: Találtattak még ezen falunak mind 
belső grémiumában, mind kŭlsŏ territóriumában, 
külŏmb kŭlŏtnb féle képpen Occupált és falu köz 
földéből, quo quo modo apprehendált, Sessiok, 
és mező béli commoditásokis [Elekes A F ; DobLev. 
1/164. 8]. 

Szk: ~ába bevesz vkit kebelébe fogad. 1771: 
Eŏtves Janos Deák . . . Ctzé (I) bé állo bénzt (!) 
három magjar forintokat bé fizette . . . az blts 
Czéis az maga grémiumába Iff Eŏ tves Janos eŏ 
kigjel(met) keze be adasa u tan be vŏtte [Kv; 
öCJk] * -Lba fogad 'ua.' 1768: Jonas István . . . 
a blts Cenak kezet advau, es obligalvan magat . . . 
hogj a blts Cenek egjik szofogado tagja leszen a ' 
blts Ceh gremiumaba fogadá [ K v ; i.h.]. 

grendely l. gerendely 

grenicer határőr; grănicer; Grenzer. 1830: ide 
No9zodrol gránitzerek fognak jŏni [Kv; Pk 6 
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Pákei Krisztina férjéhez]. 7849; Bethlenben az 
Grenyítzerek . . . elvettek égy Kadéti kardot la-
gérozott szijjal és pordupéval [Dés; DLt]. 7857; 
egy pár hámos paripa lovamot elvittek a’ greni-
czerek [Dés; DLt] . 

grenicer-katona határőr ; grănicer ; Grenzsoldat. 
7850; a Kortsomaros le ment, a házáhaz, onnan 
csak hamar ké t grenitzer Katanákkal ujbol fel 
j ö t t hozzánk [Dés; DLt 1320-hoz]. 

Ha. 7850; Graenitzer Katonák. Grénitzer ka-
tona [Dés; DLt 1320]. 

grif a patkó eleje/pereme; partea din faţă ri-
dicată a potcoavei; Griff (am Hufeisen). 1864: 8 ócs-
ka Srofos patkónak a grifje kielesítése fel verése 
[Kv; TGsz 37]. 

grifes ? peremes (patkó); cu partea din fa ţă 
ridicată; mit Griff versehen (Hufeisen). 1829: 
Négy uj j grifes Patkó vertem fel [Mv; LLt], 

griffmadár gr i fon; Greif. Hn. XIX. sz.: Válosz 
uton a' Griff madár czimü iogadoba [Válaszút 
K ; DLt]. 

A Válaszúton legújabb időkig birtokos br. Bánſſy-család 
cimeráJlata a griffmadár. 

grippc influenza, spanyolnátha; gripă; Grippe. 
1851: Farkas ŏ fekszik grippeje van [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez]. 1852: En most* a ' nagy 
grippé miat ú tnak nem merek indulni de nem is 
hadnának ilyen állapotba [Kv; i.h. ua. ua-nak. — 
•A levél dec. 30-án kelt]. 1855: halt meg Szüágyi 
Juliánná . . . 2 éves Leánykája grippében [Dés; 
RHAk 75 Medgyes Lajos kezével]. 

grispán 1. krispán 

? grobinus d u r v a ; grosolan, bădăran; grob. 
1722: ez a Grobinus Paraszt Ember az gonoszságra 
pronus, amit az adversariusok kŏzzűl valaki elei-
ben ád, könnyen imprimalodik affélére docilis 
[Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. 

A német grob 'durva' szó latinosítása ? 

gróf 1. conte, grof ; Gráf. 1597: W m n k w felsige 
kwlte wala pernezy Gábort Aaszszoniunk w fel-
sige Annia Symon Grof kowet Eleyben, hogi i t 
megh waria Kolosswarot B : Wramnak w kegelmi-
nek parancsola Wrunk w felsige hogy Mindenbwl 
iol es bwsigessen Gaazdalkoggék az Grófnak [Kv ; 
Szám. 7/XIV. 23] | Utzas Jakab es Jörg Jrger 
6 Loakon vit tek Zilaig az Chie* vrat Simon Gro-
fot Egervari Janossal eggiwt f 3 d 75 [Kv; i.h. 
7/XII . 70. - a Olv . : Cse(h)]. 1704: Gróf generál 
marschal uram Forgács Simon uram ö nagysága 
is német és magyar hadakkal beérkezik Kolosvárra 
feleségestől egész pagásiával [TT 1890. 318 SzZsN]. 
1720: Meltoságos Groff Kedves Fiam Uram [Ks 
br Apor Péter vejéhez, gr. Haller Jánoshoz]. 
1736: Gyermekkoromban* penig úgy megfogyott 
vala az nagyságos név Erdélyben, hogy gróf több 

nem vala Keresztszegi Csáky Lászlónál | az men-
nyin vagyunk grófok és bárok, hogy ha úgy visel-
nők az grófságot, mint a régi magyarok viselték, 
egész Erdély elég nem volna, hogy titulusunknak 
megfelelhetnénk. Most olyan grófok is vágynák 
némellyek Erdélyben, hogy ha száz ház jobbágyot 
elajándékozna, alig maradna ötven magának [MetTr 
3 1 6 - 1 8 . - *Az emlékíró 1676-ban született]. 
1755: Vjságunk semmi ollyas nintsen, mellyel 
Mlgos Goroff Uram(na)k udvarolhatnék [Nsz; Ks 
96 Biró Antal lev.]. 1770: már el mehet Őis a' 
több Groffak közzé, mert azt gondolom hogj nem 
Groff hanem Tolvaj lészen a' neve [Bencenc H ; 
BK sub nro 1017 Ursza György (50) jb vall.] | 
a ' Groffat az ágjba találta [uo.; i.h. Ursza Iván 
(35) jb vall.]. 1793: mindjár t elmégyen a’ maga 
Jószágába, soha sem vesződik ezzel a bolond Grófal 
[Koronka MT; Told.]. 1813: Maga a’ Grof eö 
Ngais panaszolta nékem, hogy bé menvén a’ Gróf-
né háló házába mikor enyelegni akart a ' Grófné 
magáról eltaszigálta, sōt maga házábolis a ' Grófné 
a' Grof Urat számtalan sokszor ki kergette, 's 
ki zárta [Héderfája KK ; IB] . 

Hn. 1864: Grof gödre [Ditró Cs; GyHn 34]. 
Szk: ~ ifjúasszony. 1800: a Mlgs Grof I f jú Asz-

szony ö Ngát alázatoson tiszteljük . . . maradtam 
. . . alázatos szolgája. Cliensse Gombási Is tván 
mtk [Márkos MT; IB] ~ úrasszony grófné. 
1795: Lévén . . . Groff Mikes István Ur eŏ Nsgá-
nak . . . az Adámosi Határon a Kis Kűkűllö 
Vizénn . . . Testvérével Gróff Ybara Ignatzne Mi-
kes Sára Gróff Ur Aszszony eŏ Nsgával közős régi 
Lisztelő Négy kővű Malma [Ádámos K K ; J H b 
XIX/48] * ~ úrfi. 1735: min t afféle Groff Urffi-
nak . . . volt . . . egj rendbéli mindennapi köntöse, 
Innepi köntöse is mas rendbeli volt rongjoson 
pedig sem egjszer, sem mászszor nem láttam [Ken-
dilóna SzD; TKl. Sig. Pálff i de Véts (32) nb 
vall.]. 1758: ä fen nevezett fugitivus Jobbágyok 
. . . minyájjon az Exponens Groff úrfi ő naga 
Szelniczei rész portiojához ju to t t őrőkős Jobbá-
gyok [Szelnice*; TSb IV/7 Bogye János (50) 
ns és Bogye Stefán (42) ns vall. — 'Később: 
Erdőszállás SzD]. 1772: egyéb épületeket . . . a 
. . . Gróff Úrfi maga újonnan épít tetett [Kisfenes/ 
O.léta TA; J H b K II/7] * római szent birodalmi/ 
birodalombeli 1787: Romai Szent Birodalam-
beli . . . Groff [Pagocsa M T ; Pf]. 1812: Romai 
szent Birodalombéli Groff [KelM]. 

2. grófi f é r j ; soţ conte/grof; gräflicher Gemahl/ 
Mann. 1783: Csudálkozom G. Kendeffinén, hogy 
meg engedte az Groffjának házat venni [Sárom-
berke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.]. 

3. ' ?' 1590: Balassy Ambrus Colosmonostorj 
Requisitor, Es Doczy András Tar Imreh Cassayak, 
megh eskewen . . . valliak hogy Cassay Istwannak 
mind Att ia t Annjat iol esmertek, es tiztessegbelj 
iambor zemeliek valanak, Az Attia mindenkor 
a ' tanachba forgot Seot vgyan Groff volt Cassan 
soha semminemeo Vetek hozzaiok ne(m) h állotta-
to t [Kv; T J k V/l . 35]. 

Ha. 1772: Grofomot [DobLev 11/438. la Szántó 
Sándor lev. anyjához Tordáról Ne-re]. 
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gróf asszony grófné; contesă, grofiţă, soţie de 
conte; Gräfin. 7746: a' Kűkŭllŏbŏl ki szakadott 
ér viz . . . szakasztott penig az Gróff Aszszony eŏ 
Nagjsága földéből [Dombó K K ; JHb XIX/6]. 
7765: irja az Mlgŏs Groff Aszszony, hogy a Jobbá-
gyok . . . tavaszszal el akarnak szökni [Somogyom 
K K ; Ks 8/XXIV Tolnai János özv. gr. Kornis 
Antalné Petki Annához]. 1789: kárát az Exponens 
Groff Aszszonynak, most innen meg nem itilhetik 
[Abosfva K K ; LLt]. 

grófi 1. de conte/grof; gräfisch, Grafen-. 1777: 
Ngodat Groffi szép Házával a’ mennyei Urnák 
protectiojaban ajanlván, vagyunk a' Mlgs Groff 
Camerarius Urnák alázatos Szolgái Jobbágyi a' 
Thorotzkai Mészárosok [Torockó; TLev. 13/2]. 
1868: Harangláb zsindely fedéllel 1868-ban ki-
javítva, a 3 méltóságos grófi udvar által adott 
cserefából [Uzdisztpéter K ; ETF 107. 18]. 

2. gróf sági; de conte/grof ; grafschaftlich, gra-
fenständisch. 1722: Néhai Mltgs Groff Kőrős-Pa-
taki Káinoki Sámuel Vram eo Nga Cancellariussá-
gába expediáltatott volt groffi titulussá, Mltgs 
groff Szár hegyi Lázár Ferencz bátyám Vramn(a)k 
eő kglm(e)nek [Szentlélek Hsz; Ap. 5]. 1772: 
Mikor Lázár János úr statuum praesidenssé lett, 
akkor adta ő felsége a grófi titulust is neki [RettE 
288]. 

3. grófhoz ülő; cum se cuvine unui conte/grof; 
einem Grafen ziemend/gebührend. 7734V az Úr-
fiak . . . asztalak penig Groffi modon bŏvsëgesen 
volt [Kv; TKl „Mich. Sáros Berkeszi alias Lite-
rati (54) jb. provisor bonorum" vall. — *Az asztal 3. 
al. téves évszámmal]. 1812: (A köntösök) minthogy 
Grófi ranghoz valók voltak drágák voltak [Héder-
fája K K ; IB. Bali Jánosné Kis Ersebeth (44) 
grófi mosóné vall.]. 

grófkisasszony contesă, grofiţă (fiică de conte) ; 
Kontesse. 1727 e.11770 k.: Mlgs született Gróf 
Kis Aszszony Bethlen Krisztina Aszszony ő Nga 
[M.décse SzD; SzConscr. 208]. 1758: A Mlgs 
Groff Kis Aszonyok házából bé Lépvén a felső 
kamara boltban . . . Ennek aj taja jó Záros kol-
chos forditos [Déva; Ks 76. IX/8]. 1776: (A leány 
feleletéből) vettem észre mingyárt, hogy egy ké-
véssé meg tántorította az Etsém B. Henter Antal 
ã Groff Kis Aszszont* [Szentdemeter U ; GyL. — 
•Ti. mátkájához való hűségében]. 

grófné 1. soţie de conte/grof, contesă, grofiţă; 
Gräfin. 1761: Kgy Dumbráva nevü Attyokfia 
. . . Kékesre szökött és őis a’ többivel edgyűtt 
akar el pártolni gondolván hogy a' Groffné nem 
tudna utánnak jártatni [Gyeke K ; Ks 5. XII . 
22]. 1793: mihellyen a’ Néhai Gróf Ur . . . le fek-
vését el leshették azonnal Csernatoni Ur . . . a ' 
Mlgs Grofnénál megjelent [Koronka MT; Told.]. 
1797: Edes szivem Groffném, és kedves I barátném I 
. . . holtig Igaz szivű barátnéja atyafija G: Kornis 
Anna [Drassó AF; Ks]. 1812: A groffné a Grofot 
nem szenvedhette 's nem szerette, bátor a Groff 
szerette volna [Héderfája KK ; IB. Takáts Joseff 

(45) t t vall.]. 1852: vitt el a' Grófné szekerezni 
is [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Szk: ~ asszony grófné. 1756: Ennekem az Apám 
Isten tudgja mennyi időtől fogva szolgálta Mgs 
Néhai Groff Bethlen László Vrat, s annakutánna 
penig Mgŏs Groffné aszszonyom eö Ngát [F.borgó 
BN ; BK]. 1764: Látya Mgs Groffné Aszsz(o)nyo(m) 
hogy énis tudok trefalodni [Ks 8. XXIV br. Bor-
nemisza József lev.]. 1799: Mlgos Groffné Asz-
szany Nadságodnak Leg alázatosab szegény Szól-
galoja Árva Getse Anna néhai Kis Dániel özvegye 
[Déva; Ks 75. VlIIb, 130]. 1832: A' Moso 
Ház . . . Ebben találtattak . . . Egy nagy állás, me-
lyen a' Grófné Aszszony ŏ Nsga Etzetjei állanak 
[Sáromberke MT; TSb 26] ~ úrasszony 'ua.' 
1843.ĕ tsokalam kezeit Grófné Ur Aszan Nagysá-
gának [Kv; IB. Konetzni Ignátz takács lev.]. 
1844: Kedves jo lelkű Grófné Ur Aszany Nagysága 
. . . tsokalam kezeit Nagyságának hogy rollam 
el nem felejtkezet [Kv ; i.h.]. 

2. 1728: Az anjám ő Nagysága tégedet ugy velem 
edjűt Mélt Grofnedat atyafiságoson és alázatoson 
köszöntjük [Szüvás TA; TK1F Alvintzi Gábor 
lev.]. 1796: Szegény őreg Anyám . . . Ngodat, 
es Kegyes Groffnéját eö Ngát alázatosan Tiszteli 
[Vaja MT; Ks 101 Balla Imre gr. Kornis Gáspár-
hoz]. 1807: annyi rész, a ' mennyi az ötsémet . . . 
illeti . . . mennyen annak idejében birtoka alá, 
vgy mind az által ha özvegységre maradandó 
Groffnémat meg-betsülli [Kv; Ks gr. Teleki Ta-
más végr.]. 1812: a Groff eŏ nsga . . . bé ment 
M. Vásárhellyre és a Groffnéjátis bé vitette [Hé-
derfája KK ; IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) 
grófi mosóné vall.]. 1836: Kedves Barátom! A 
Grofnédhoz itten szerentsém lévén tölle értettem 
hogy Wass Dániel szeretné a Gombási Joszágot 
könnyű szerel meg tsípni . . . Tsokolom a Grof-
néd kezeit [Kv; TSb 20 Bánffy László lev.]. 

Ha. 1835: Grofnéhaz [Vaja MT; Told. 9]. 

grófosodott grófságra emelkedett, grófságot szer-
zett ; ridicat la rangul de conte/grof; in den Gra-
fenstand gestiegen, die Grafenwürde erworben. 
1770: Maradott* egy fia, Földvári István, aki is 
vette nem régen grófosodott Nemes Ferenc leá-
nyát, Juditot [RettE 246. - •Ti. Földvári Fe-
rencnek]. 

grófság 1. grófi cím/rang; titlu/rang de conte/ 
grof ; Grafentitel/würde. 1712: az Grofságot az 
mi illetti . . . még az szegény Attyánknak atta 
meg szegény Leopoldus Császár [Medgyes; Ks 
96 gr. Haller Gábor lev.]. 

2. grófi méltóság; demnitate de conte/de grof; 
Grafenwürde. 7736: Az mennyin vagyunk grófok 
és bárók, hogy ha úgy viselnők az grófságot és 
báróságot, mint a régi magyarok viselték, egész 
Erdély elég nem volna hogy titulusunknak meg-
felelhetnénk [MetTr 317]. - L. még Ret tE 1 8 0 -
1, 326. 

grópa gödör, vápa; groapă; Grube. Hn. 1742: 
A Demeter Gropájánál (sz) [Kékes SzD; WLt], 
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1771: A Szüágyi Gropáb(an) (sz). 'A Teleki Gro-
páb(an) (k.) [Mányik SzD; WLt] . 

grott-fűrész élhorouyfűrész; ferăstrău de şăn-
ţ u i t ; Gratsäge. 7850/7857: Egy Fukswantz és 
grot fűrész [ K v ; Szathmári lev.]. 

grott-gyalu (él)gerincgyalu; rindea de fasonat 
şanţuri, rindea şănţui toare; Grathobel. 7847: Egy 
Grund gyalu . . . Égy grott gyalu [Kv; ACLev.]. 

gruud-gyalu alapgyalu; rindea de fund/de adîn-
cime; Grundhobel. 7845: A Fuserek szer szám 
Specifikátzioja . . . egy tzitling, egy Grundgyalu, 
egy Nutgyalu [ K v ; ACLev.]. — L. még grott-
gyalu al. 

guba durva posztójú felsőkabát; saricä, gubă ; 
Flausrock, Flausch. 1568: Valentin(us) Kozta, 
. . . fassus, Mikor az Vicey Janos kezetol az Jo-
hoth kezbe veúek, akor enge(m) el kwldenek az 
Joh mellől, es demient fogadak meg, az en lege-
nemet fogada meg demyen melleye, azon zegot-
segre mynth Viczey Janos Ideyebe volt tudńy 
ülik, f I l l j* , 1 guba, 1. Jng, 2 halyosnyaba [Kv; 
T J k I I I / l . 183. - AOlv. IV]. 1573: Feyer Ianos 
Zwky Benedekne Iobagia, . . . Aztis twgia hogi 
Eoche tordan Meg talalta volt abramot . . . , 
kergette vgy zalat ely Eleotte hogi meg gubayatis 
ely hanta [ K v ; T J k II I /3 . 217]. 1590: Ket gubara 
adok fl. 2 [Kv ; Szám. 4/XIX. 10]. 1595: Az Jo-
liaznak gúbara a t t am tezen f 1 d 25 Ket haris-
niat vettem p(ro) f — d 40 Egi czondorat vgion 
annak p(ro) f — d 90 [Kv ; i.h. 6/XV. 42]. 1596: 
dizn>pasztornakis veóttem egy gúbat [Kv ; i.h. 
6/XXIV. 1]. 1627: Az szőrmívesekről kik las-
nakot, harisnyát, gubát, pokróczot csinálnak [Gyf; 
EOE VIII , 471]. 1688: Egy Eöreg Gubától f -
//05. [MvRK Vect. 23]. 1718: Az Gubák vételiről 
bizony én Vr(am) feledékény nem voltam . . . 
É n alkut tam Szoplonczán* 6. Gubát. 6. 6 Máriáson, 
de még az á r r á t meg nem fizettem [Szurdok 
Min; TKl. Zólyomi János Teleki Pálhoz. — *Szap-
lonca Mm]. 1764: Murvai János gubája alá kardat 
vévén . . . az verekedés napja estvéjén, s igj bé 
mén vén az házban, ezen szókkal kőszent, J o 
napot vitézek, mi szándékkal vadtak [Torda; 
T J k T V. 2 3 7 - 8 ] . 1787: egy rosz hitván Guba Dr. 
20 [Mv; MvLev. Csiszér György hagy. 7]. 1817: 
Egy Szüágyi módi fekete váslott Czomb középig 
érŏ szárika, vagy Gubába4 [DLt 70 nyomt. kl. 
— 'Szökevény személyleírásából]. 1826: Én a' 
közelebbi* Nagy Bányai Országos Vásárra el 
menvén Désröl, . . . Gubákat vittem el adás vé-
gett [Dis ; DLt 1034/840. - aA vall. jún. 28-án 
kelt]. 1841: Frigy Anna, ns Gyulai Antalné . . . 
viselt ujjasos vásári fersinget, csizmát, és gubát 
[DLt 299 nyomt . kl]. 

Szk: brossai 1827: Nikita Krikus, Nagy 
Sink Széki Verdi* születésü, . . . visel . . . nagy 
fejér Brassai Gubát , lioszszu inget és széles veres 
bör Gyüszütt [DLt 36 ua. - *Vérd NK] * da-
ruszínű 1843: Szabó F e r e n c z . . . v i s e l t . . . 

daru szinü gubát [DLt 532 ua.] X" debreceni 
1791: 1 fekete Gubó (!) Debreceni [Mv; MvLev. 
Bárdosi György boltbéli portékái közt] Xr fejér ~->-
brassai ~ X fekete ~. 1791:1 Magyarországi fekete 
Guba [Mv; MvLev. Bárdosi György boltbéli 
portékái közt]. 1831: a’ Gujás . . . akkor holt ré-
szegen fekűdöt szemem lát tára . . . akkor lá t tam 
ra j ta egy fekete Gubát [Dés; DLt 332]. 1839: 
Nagy Simon . . . Nemes Magyarországi N. Károlyi 
születésű . . . mestersége magyar szőts . . . viselt 
. . . fekete viseltes magyarországi gubát [DLt 
584 nyomt. ki] * feketés 1831: későn éj-
szaka a ' tetőről meg látok három embert edgyet 
szűrőst ke t tő t feketés Gubakba, hogy a Gyertyá-
noson* valami Lovakat terltgetnek [Dés; DLt 
332. — *Dési határrésznév] * fogarasi 7668: 
Száz fogarasi viselt, Gubától f 3 //00 [BfN Vect.], 
1683 k: Száz fogarasi viselt Gubától f 3//00 . . . 
Egy végh Brassaj szűrtől f —//20 Egy végh sze-
benyi szűrtől f —//IS [MvRK tömösi és tömösvári 
Vect.]. 7688: Egy fogarasi viselt Gubától 
f - / / 03 [MvRK Vect. 23 hj] * fürtös 1822: 
Kővár Vidéki Törökfalvi szármozású . . . Po-
kol János . . . 36 esztendős Görög egyesült 
Religioju . . . kék poszto nadrágban és csizmában, 
fekete fürtös gubában* szökött meg [DLt 758 
nyomt. kl. — *A párhuzamos német szövegben : 
einer schwarzen zottigen Guba]. 1823: Szökött el 
apro fürtös szárközépig érö gubába [DLt nyomt. 
kl], — L. még mdrmarosi ~ al. * kurta 1803: 
Lepedát N. nevü Gyilkos Czigány . . . kur ta Gu-
bában fejér Harisnyában, és Botskorban szŏkŏtt-el 
[DLt ua.]. 1817: Egy k u r t a guba [Mv; DLev. 3. 
XXVII I . A]. 1840: Markuj Máris . . . mintegy 32 
esztendős . . . viselt vüágos kék fejér kis virágok-
kal pettyegetett ótska bagazia szoknyát, kék ba-
gazia kötöt, fejér kur ta gubát [DLt 843 nyomt, 
kl] X magyarországi ~. 1831: . . . aztis tudom 
hogy azon Gubát kevés ideig viselte és hogy a ' 
neveztem Magyarországi Gubájá t hová tet te nem 
tudom [Dés; DLt 332]. — L. még fekete ~ al. * 
mdrmarosi 1826: Szathmár Vármegyének Bik-
szád Helységebéli Maroszán, Szpatár, és Bordás 
Juon nevek allat koborlo Szökevény gatyába és 
fürtös Mármorosi Gubába jár [DLt 1038 nyomt. 
kl] Xr oláh 1789: igen viseltes oláh guba (vagy 
Bobo) bör mellyre való [Dés; DLt]. 

Szn. 1568: nicolai guba. Agatha vxor nicolai 
guba [Kv; T J k I I I / l . 129]. 1597: Gúba Jmreh 
[Kv; T J k V/l . 117]. 

Sz. 1752: Csepűn gubá t csereinek fel váltván 
Csegezit [Mocs K ; Ks 83]. 

gubaeslnálás confecţionarea saricilor; Flausma-
chen. 1840: Bikfalvi Sigmond . . . kérdeztetik . . . 
En lakásomra nézve Déési vagyok, élet időmre 
33 éves . . . mesterségem a ' Guba csinálás | Egy 
Guba tsináláâhoz szővő masina [Dés DLt 1039], 

gubalopás fu r t de saricä ; Flausstehlen. 1819: 
Puskás Mitru Szelszegen* Guba Lopásba találta-
to t t [F.berekszó Sz; B f R Koza Ursz (45) vall. 
- *Sz]. 
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gubás I. mn gubát viselő; care poartă sarică; 
Flaus tragend. 1572: Deseo Benedek, lat ta az Kere-
kesne hazanal hogy egy gwbas legeny kardiat ky 
vonta volt | Thamas Eotthues Myhal zolgaia la t ta 
hogy az Kerekesne hazabol ky Ieot ez Caspar . . . 
kardiat ky vonta volt es hozzais vagot egy kekbe-
lihez Bayra is hy volt egy gwbas legent | Balint 
Lakatos Peter fia, Azt vallia hogy . . . hallota ot th 
hogi egy gwbas kapwnallo Mongia volt az Caspar-
nak hogi Neh kialtana Mert megh verne [Kv; 
T J k II I /3 . 24—5]. 1597: E n ahoz chak magamtol 
trefaba mo(n)dek . . . hogy vgy chinald Ferencz 
Vra(m) hogy egy gubás (?) ember altal buhassek 
benne* [UszT 12/87. - *Ti. a bodonhfd öblén]. 

Hn. 7679: nagj Gubasban (ke) [Kászonjakab-
f v a ; EHA]. 1826: A Gubásba (k) [Beresztelke 
M T ; EHA]. 

Szk: ~ Jézus/Jézuska. 1818: szidta Istenét Lel-
kit , Idvessegit Gubás Jézusát | Baszszam a ' Lel-
kedet, Szentedet mit csinálok a ' Gubás Jézuskád-
nak [Dés; DLt 1821 évi iratok közt] * ~ lazs-
nak. 1620: Egy lura ualo Gubás lasnaktul f — /12 
[KvLt 11/69 VectTr 5] * - lélek. 1818: Basz-
szam a ' Gubás Lelkedet Istenedet . . . Te ki vagy 
mi bajád van [Dés ; DLt 1821 évi iratok közt]. 

? II. fn ? gubakészítő-mester; meşter care con-
fecţionează sarici; Flausmacher. Szn. 7602: Gubás 
Mihály [Uzon Hsz; SzO V, 203]. 1614: 
Gubás Janos jb [Fiátfva U ; BethU 171]. 
1633: Gubás Milialjne [uo. ; BLt 7]. 1761: Andreas 
Gubás (40) jb. Gubás János (50) jb [Szászsztiván 
K K ; BK]. 

A névadás lehető szemléleti alapját tekintve, 'gubaviselő 
(személy)' jel-sel is számolhatni. 

gubernál 1. vezet; a conduce; führen, leiten. 
1584: Myerth hogy az Chiaplaroknakis az wasar-
birak visselik gondokat, Azerth az Chiaplarokat ez 
ide ala megh I r t móddal es rendel gubernalliak 
[Kv; PolgK 11]. 1672: a Czehet jo modgyaval 
tudhassak gubernalni es gongyat viselni [Dés; 
DLt]. 1702: magok közül valaszszanak Czéh Mes-
tert , és Dékányt, kik az Czéhet és annak rendit 
jo modgyaval tudhassák Gubernalni es gondgját 
viselni [Dés; DLt]. 

2. kormányoz; a guverna ; regieren, lenken. 
1614: Menniuel nehezeb penigh es munkassob, az 
nemeziak kwlseo ellensegekteol keorniwl vetetet, 
es giakran megh rontatot , hanem' beliwl eonen 
magaban felhaborodot orzagokat, mit Ngdis ezt 
az zegeni orzagot talalta gubernalni [Ks 87 ogy-i 
végzés]. 1657: Meghalván Kristóf* succedált az fia, 
Zsigmond; gyermekségében, száraz dajkául mel-
léje rendeltetett Gálfi János, gubernátorul pedig 
az ország választotta Géczi Jánost , ki igen dicsé-
retesen is gubernált [Kemön. 16. - *Értsd: 
Báthory]. 

gubernálás I . vezetés ; conducere ; Führung, Lei-
tung. 1652: az i t t való Ecclesianak gubernalasara 
. . . magok kozúl kózónseges suffragiomok altal 
negyet valaztattanak | illyen punctumokot akar-
tunk a’ Curator es Moderátor Uraim eleibe (n) adni, 

mellyekhe<z> ha ŏ kglmek tar t tyak magokot az 
Ecclesianak gubernalasaba(n), ugy itilljuk hogy 
Isten kglmességebol minde(n) istenes dolgokba(n) 
boldogul ele mehetnek [Kv; K v R L t X. A. 1]. 

2. régensi kormányzás; guvernare prin regenţă ; 
Regentschaft. 1677: Fejedelem Rákóczi Ferencz ŏ 
Nagysága gyermeki ideje alat való gubernálásnak 
modgya [ACI 256]. - Vö. a guberndtorság 3. idé-
zetével. 

gubernálhat kormányozhat; a putea guverna ; 
führen/regieren können. 1671: Hogy Touabis min-
den alkalmatlansagok el tavoztattassanak es az 
varmegyenek Consensusabol az Hadnagynak* ke-
zében adatot t Articulusok szerent Alatta valojt 
job modon gubernalhassa, es Teóruenyekel éltet-
hesse [Borb. I ogy-i bizottság jel. — *Ti. a dé-
sinek]. 

gubernáltatik vezettetik; a fi condus; geführt/-
geleitet werden. 7589/XVII. sz. eleje: Annak oká-
ért hogi minden dolgok ez Cehbennis hasznoson, 
iol es alkalmatos kormány-tartassal uiseltethes-
senek, es az Iffiui rend, nem cziak az eö hertelen, 
vakmerő es éretlen elmeiekteől, hanem az wdŏ-
seőknek ertelmesb teczesekbŏl viseltessenek, guber-
naltassanak: Annak okaert az Cehnek es az kŏ-
zönseges Mestereknek igaz itÜeteők al tal ; Uoxok 
altal, három Ceh mester val aszt assék [Kv; 
KőmCArt. 13]. 1652: Mind ezeket az inteseket es 
punctumok (I) subordinaltuk a’ ki adatot Com-
planationak, hogy mindenekbe (n) gubernaltassek 
az i t t való Eccl(esi)a annak tenora zerint [Kv; 
K v R L t X. A. 1]. 

gubernátor 1. kormányzó, helytar tó ; gubernátor ; 
Gouverneur, Statthalter. 1585: 18 Octobr(is) kel-
let ketser feyerwarra a’ Gubernátorhoz mennem* 
keolteotte(m) Másod magammal voltam f. 3 d. 
20 . . . 6 lObris Mente(m) vywarba Gubernátor 
vramhoz a ' Jobagiok dolgabol keolteottem Másod 
magamra d. 75 [Kv; Szám. 3/XVI. 3 9 - 4 0 . -
•Az az évben Erdély kormányzójává választott 
Géczi János váradi főkapitányhoz] 18 Juny B 
Vram Mene feiewarra az Gúberaatornak Afando-
kat wűn witte Farkas ferencz 4 Lowa(n) f. 3. d. 
50 [Kv; i.h. 3/XVIII. 76, Gellien Imre sp kezével]. 
1587: Vrunk eó Naga konjhaiara az abrakosokkal 
eozue Gubernátor vramerais abrakosiwal eozue 
Bathorj Istuanerais abrakosiual peszerekel [Kv; 
i.h. 3 /XXX. 35—6]. 7606: sok kŭ leomb kwleomb 
zwksegink uadnak, kireol gubernátor Vramot 
megj talalnok | Az felperes megh talal ta Gúbernator 
vramot, leúelet hozta, paro(n)tsollia hogy teoruenj 
vege zakattig ne hadgia az t iz t bantanj [UszT 
20/17, 42]. 1629: az Gubernátor louaz mestere 
haniatta ki mind az kaput, s mind penigh az kertet 
az haniatta ki [MvLt 290. 175b]. 1653: Ez ország-
ban Bethlen Gábor gubernátornak az öcscsét 
Bethlen Istvánt hagyta* vala a míglen oda fel jára 
is. És mivel akkor is oda fel vala, s mostan is ő vala 
gubernátor, i t t nagy békével voltunk [ETA I, 125 
NSz. - * 162l-ben]. 
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2. főkormányzó (az erdélyi főkormányszék/gu-
berniumfeje); guvernator generál (şeful guberniu-
lui generál din Ardeal) ; Generalgouverneur (Haupt 
des Guberniums in Siebenbürgen). 1692: Jöt-
tek az urak Szebenbe gyűlésre . . . Ezen gyűlésen 
confirmáltatott a diploma* szerint Bánffyb uram 
gubernátornak, Haller János uram Thesaurarius-
nak, Bethlen Gergely uram generálisnak, Bethlen 
Miklós uram concellariusnak [II. AMN 330. — 
*Az 1691-ben kiadott és a Habsburg-uralom alá 
került Erdély helyzetét szabályozó Diploma Leopol-
dinum. bBánffy György gr., az első főkormányzó/-
gubernátor]. 1697: Voltak szál(l)ásomon a fejede-
lem, gubernátor, cancel(l)ariusok, Komornik, 
Sz(ent) Iváni László uramék Sz(ent) István poha-
rára [AIN 150]. 1699: ha az Isten Gubernátor Ura-
mat eo Nagát bé hozza, akkor . . . az Árvák Jó-
szága Jövedelméből contentumot várok [Ks 90 
Kemény Kata aláírásával]. 1724: Elég hogy enge-
met mind M. Gubernátor Uram (na) k, s mind Vi-
carius Uramnak be attak nagy ártatlan [Ap. 2 
Apor Péterné Káinoki Borbála férjéhez]. 1727: 
Hadnagj ur(am) az Ne(m)es Város neve alatt Ml-
gos Gubernátor Kornis Sigmond ur(na)k eŏ Ex-
c (elen) t iaj a(na) k és Mlgos Fő Ispán Torma Miklós 
ur(na)k Discretizallyon egj, egj Kövér Sertéssel 
[Dés; DLt]. 1736: Az Gubernátor maga első nap* 
hamuszín bársony mentében, dolományban volt 
. . . [MetTr 397. — *Gr. Bánffy György 1702-ben 
Anna leánya gyalui lakodalmán]. 1812: Malom . . . 
a’ Gubernátor Ur Groff Banfy György Ur eö Excel-
len t iaj a tar tya . . . Arendaba [Szászfenes K ; Ks 
76 Conscr. 262]. 1842: valami 20 ország gyűlési 
tagok (!) el mentek Pestre eleibe a' Gubernátornak 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. — L. még Ret tE 
92, 117, 122, 200. 

3. régens; regent ; Regent. 1677: Mivel a' Méltó-
ságos Rákóczi Ferencz ŏ Nagysága in aetate tenera 
választatott a ' Fejedelemségre szükségesnek Ítél-
tetett , hogy miglen azt az időt el-érné, melyben a’ 
Régimen az ŏ Nagysága kezében assignáltatnék, 
Gubernátor rendeltetnék . . . ö Nagysága mellé, 
Melly Gubernátorságra a' mi Kegyelmes Urunk 
ŏ Nagysága denominalta . . . Kemény Jánost [AC 
34 — 5]. — L. a gubernátorság 3. teljesebb szöv-ét. 

gubernátori de guvernator; von Gouverneur/-
Statthalter. 1842: valami 20 ország gyűlési tagok 
(!) el mentek Pestre eleibe a’ Gubernátornak . . . 
érkezik . . . az Innep hetibe — szállása a' nagy 
Bánffi háznál a piatzon a ' Gubernátori lakba 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina lev.]. 

gubernátoráé 1. kormányzóné; soţia guverna-
torului; Frau des Gouverneurs. 1621: Gubernátor 
Vram eo Nga be Jaroy es Gubernatorne* Azzo-
nio(m) szolgai erkezue(n) eleól, szállást foglaluan 
Atta(m) hust Nekik Libr 5 [Kv; Szám. 15b/XI 
107. — *A Bethlen Gábortól gubernátornak ha-
gyott Bethlen Is tván felesége]. 7625: Gubernatorne 
azzonyom eo Naga [Kv; i.h. 16/XXXV. 143]. 

2. fõkormányzóné; soţia guvernatorului gene-
rál ; Frau des Generalgouverneurs. 1736: Az Guber-

nátörné* első nap hajszín bárson szoknyában, az 
aljától fogva fel az derekáig mindenütt köröskörül 
öreg jóféle gyöngyből csinált virágokkal megrakva 
[MetTr. 398. — *Gr. Bánffy Györgyné gr. Beth-
len Kata leányának Annának gyalui lakodalmán 
1702-ben]. 1739: ã mult Vasarnap ëczaka Mlgs 
Gubernatorne Aszszonyom ŏ Excellentiaja meg 
betegedvén egi Vrfiacskaval (így!) . . . meg keresz-
telek [Darlac K K ; Ap. 2 Káinoki Mihály Apor 
Péternéhez]. 1750: En Mgs Gubernatorné eö 
Excellenciaja előtt excusaltalak, hogy beteges álla-
pottal vagy [Zágon Hsz; Ks 99 Mikó Ferenc fele-
ségéhez]. 1781: Mlgos Groffné Erdéllyi özvegy 
Gubernátomé Hallerköi Haller Jánosné Dániel 
Sófia Kegyelmes Aszszonyom [Déva; Ks 78. 20. 
12]. 1810: Nemes Tőrök István if jú Legény, a ' 
Mgs Grof és Gubernátomé ő Excja Legénye [Gyalu 
K ; RAk 21]. - L. még Re t tE 149. 

gubernátorság kormányzói tisztség; funcţia 
de guvernator; Amt des Gouverneurs/Statthalters, 
Gubernalamt. 1638: Bethlen Istua(n) Vramot Gu-
bernatorsagab(an) elegge fü ta , hogj fel szabadicza 
hitit lehessen nemes ember, de soha meg ne(m) 
czelekede a Gubernátor [Dés; DLt 402]. 1653: 
Ebben az 1585-k esztendőben választatott a guber-
natorságra Géczi János Báthori Sigmond mellé | 
Egykor látom, hogy Gyulafi László ide szállá Vásár-
helyre, s mondának, hogy Bocskai küldte ide guber-
nátorságra [ETA I, 40, 94 NSz]. - L. még i.h. 
100. 

2. főkormányzói/gubernátori tisztség; funcţia 
de guvernator generál; Amt des Generalgouver-
neurs. 1732: a Gubernátorságrol való Levélis it 
vagyon [Kv; Ks 20]. 1771: Az ú j gubernátor gr. 
Auersperg őexcellentiája igen dicsiretesen viseli a 
gubernátorságot [RettE 252—3]. 1774: (Kemény 
László is) látván pedig, hogy semmit nem conse-
quálhat, elhagyta a reformata religiót s catholi-
cussá lett volt. Úgy nyerte meg az exactoriae prae-
sességet, onnat ment gubernátorságra [i.h. 338]. 

3. régensség, régensi tisztség; funcţie/demnitate 
de regent; Amt des Regenten. 1677: Mivel a ' 
Méltóságos Rákóczi Ferencz ö Nagysága in aetate 
tenera választatot a ' Fejedelemségre szükségesnek 
ítéltetett, hogy . . . Gubernátor rendeltetnék . . . 
ŏ Nagysága mellé, Melly Gubernatorságra a ' mi 
Kegyelmes Urunk ŏ Nagysága denominalta, . . . 
Kemény Jánost . . . Hogy miglen a' Gubernátor-
ságnak tisztiben lészen, ahoz tartózandó minden 
Conditiokat, valamellyek . . . a ' Gubernatorságnak 
tisztit, hivatallyát és authoritássát illetik . . . meg-
-tartani, 's másokkal-is meg-tartatni . . . igyekezik 
. . . , söt mindenekben az Ország Constitutioihoz, 
és bé-vett Decretumihoz alkalmaztattya magát 
[AC 3 4 - 5 ] . 

? gubernét gubernátor; guvernator; Gouver-
neur. 1763: A zágori* szászok is azt mondották 
volt Kornis Zsigmond gubernátornak, mikor egy 
darab határokat Kórodhoz1* akarta foglalni: 
„Kegyelmed gubernét u ram nagy sas, Krod® ki-
csin fészek, nem tudgyunk mi Frencd uramból lesz-
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-e gubernét, vagy nem, de bizony mink a miénk 
határ nem engedünk". Nem is lett gubernét a 
jámbor, emberséges úriember szegény, sőt a Kü-
küllő vármegyei főispánságból is kitették [RettE 
157. - aKK. b"°Kóród KK. dKornis Zsigmond 
Ferenc fia]. 

guberniális (fő) kormányszéki, guberniumi; de la 
guberniu; gubernal. 1742: mindenik az Gubernia-
lis Secretarius vrak kŏzŭl igen nehez betegségben 
sinlik [Ap. 4. Zalányi Apor János Apor Péterné-
liez]. 1804: í r jon a' Guberniális Urak kőzűl Kosz-
tának előre, hogy ha valami fel adás oda találna 
menni, . . . kőzőltőssék Ngoddal [Szásznyíres SzD; 
Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 1836: mái napról az 
ir t t Passualis a nevezett Könyörgök számokra 4. 
az az négy Holdnapokig tar tható bátorságos uta-
zás és künn lehető múlatás idejére az ülető Guber-
niális Expediturai Hivatal által, az azután járuló 
szokott Díjj le fizetése mellett, ki adatni meg 
határoztatott [Kv; TLt Közig. ir. 1075 gub.]. 

Szk: ~ kancellária. 7723: Néhai Groff Káinoki 
Adám Joszaginak Fŏl(sé)ges Vrunk rescriptumá-
(na)k tenor a szer (int) Inventáltatni, s Urbári-
záltatni kelletvén ezen Guberniális Cancelláriárol 
expediaitattak ä végre két Cancellista Deákok 
[ApLt 1 gub. ] ~ kancellista. 1820: a mikor 
Mlgs Zejk Lajos Ur i t ten Rákoson vagy másutt-
is Guberniális Cancellista Urak által Eskettetett , 
akkora ' Tanú megvallattatott-é [Kv; J H b Fasc. 
48] Xr ~ koncipiŝta. 1807: Guberniális Concipista 
Imreh Domokos Ur [Kv ; Somb. I I ] X ~ kon-
fluxus. 1748: A mostani Guberniális Confluxus-
kor determinál tátot t , mind a’ Mlgos Regium 
Guberniumtol mind a ' Kamarától, hogy a' Kő-
váriak ellen valo Causa decidáltassék [TKl. Gr. 
Teleki Ádám kezével]. 

gubernium 1. kormányzóság; gubernium; Statt-
halterrat. 1657: meghalván Báthori István*, az 
gyermek fejedelemb is nevekedvén, s melléje rosz ta-
nácsadók férkezvén, az i f jú elme könnyen megvesz-
tegette tett, s az fenyítéseket nem kezdette felvenni, 
melyet látván Géczi J ános ; resignálta az guber-
niuinot [Kemön. 16 — 7. — *1576-ban választot-
ták lengyel királlyá. bBáthori Zsigmond]. 

2. főkormányszék; guberniu; Gubernium, Ge-
neralstatthalterei. 1696: ha Isten könyörülne raj-
tam és az Feleségem gjógjulása felől egész remén-
séget vehetnék, és az Mlgs Gubernium(na)k to-
vábbis múlatása lenne énis be igyekezném [Gernye-
szeg MT; BK. Kemény János Bethlen Gergelyhez 
és Elekhez]. 1705: az Joszágos Nemes Emberek 
in particulari magok Szemellyekben . . . kiki az 
mikorra érkezhetik engedelrnességek(ne)k s hűse-
geknek be mutatására compareallyanak ( : mivel 
9na Xbris az Gubernium Segesvárrá be mégyen :) 
ki ki mihelyt compareal és homagiumat depo-
nallya, minden kesedelem es megh bántodás nélkül 
maga házához botsáttatik [Kv; KvLt Fasc. I. 
n. 192 gub.]. 1725: Az napokban Püspök Vr(a)-
m(o)t az Urat Kornis Is tván Vr(a)m(o)t, s Bá-
lintith Vramot be esketék a Mlgs Gubernium 

közé, már I(ste)nn(e)k hálá többenn vannak Pá-
pisták benn mint más vallásúak [Kv; Ap. 2 gr. 
Haller János anyósához]. 1744: most uvobban 
el küldöttünk ã Gubernium eleibe [Bölön Hšz; 
INyR Tako András (60) ns vall.]. 1762: a' ki mit 
ád . . ., azt a ' Guberniumnak szűkség lészen bé 
küldeni [Nsz; Ks 18. XCIII. 7 gub.]. 1792: Pri-
vilégiuma lévén Városunk (na) k a Biroság Sza-
bados választása, és tétele . . . melyb(en) a Gu-
bernium által akadalyoztatott [Züah; Borb. II] . 
1832: Teke a ' Gubernium előtt azon Határozásnak 
megváltoztatását kérte, de az denegáltatott [Borb. 
I I ] . - L. még HalmNIr. 83, 91 ; Re t tE 9 4 - 5 ; 
102, 117, 157, 218, 290, 293, 409. 

3. kormányzás, uralom; guvernare; Regierung. 
1678—1683: vadnak, s, volnanok erre sok pél-
dáink, kik megh unván az Is(te)ntelen Feie-
delmek Guberniumiat, nem akartak alázatossagol 
(I) . . . viselni . . . megh magokot nagiob veze-
delembe eitetek, melytől az magunk nemzeteis 
egessen űrűssen nem. volt [Ks Kornis Gáspár 
kezével]. 

guberniumbeli főkormányszéki; gubernial; gu-
bernal. 1700: Mű Sárosi János, és Conrád Sámuel 
Romai Császár, és Koroüás Királj Kglmes Vrunk 
ŏ Felsége Erdélji Guberniumbéli Tanácsi, recog-
noscalljuk . . . hogy in Anno 1700. Die 9. Mensis 
July, kérének műnket az Méltoságos Vrak, Groff 
Bánfi György, Naláczi István, Groff Bethlen 
Miklós és Keresztesi Sámuel Vramék, hogy men-
nénk el az Méltóságos Catholicus Vrakhoz [Törzs.]. 

guberniumi főkormányszéki; gubernial; guber-
nal. 1781: Pro 21 -a Augusti diaeta volt Szebenben, 
de semmi egyéb dolog nem ţractál ta tot t , hanem 
a propositiót a császár részéről a commendirozó 
generális, sacri imperii báró Praisz, megtévén, 
a guberniumi főtisztek és regalisták, úgy az de-
putatusok is liomagiumokat ítélőmester Zejk Dá-
niel előtt letették [RettE 415]. 

gubies tölgyfagubacs; gogoaşă de ristic, gală; 
Gallapfel. 1792: A' Gubitsot . . . a Kultsar kőblit 
hét hét Márjásokon eladta 330 Vékát 's elis vitték, 
hanem az o Gubitsot, a’ mellyet a ' Sidok alkuttak 
volt el hat hat Márjásokkal kŏblit , nem vitték 
el hanem i t t vagyon [Hadad Sz ; J F 36. LevK 
76. Benkő Elek lev.]. 1793: Gubitsot . . . a ' Jó-
szágban égy égy Garasson vékáját , eleget pró-
báltam, de a szopori Hutánál egy Sido môstis 
Szedvén vékáját egy egý petákon, oda hordják 
a' Gubitsot és az a Sidö meg gátolt, hogy nem 
szedhettem | Hadadban 5000 véka Gubitsnál töb-
bet nem kell szedni, aztis a’ szépet kell venni 
az én embereimtől [i.h. 339, 371, Benkő Elek 
hadadi szt ut .] | Ki rejtegette . . . a Gubitsot 
a Ház hijján vagy egyebütt is [MNy XXXVII I , 
57]. 

gubicsszedetés tölgyfagubacs-gyűjtetés; culege-
re de gogoaşe de ristic; Gallapfelsammeln. 1858: 
Át adatnak a bérlőnek áta lán az erdőkben le-

4 3 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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geltetés, makkoltatás, gubits és pitonkaszedetés 
joga és használata de a fajzás és fa eladhatás 
jog az Uraságnak fentar tat ik 4 [KendÜóna SzD; 
TKhf 15 — •Kővárvidéki uradalomra von.]. 

guggadozik görnyedezik; a se încovoia; sich 
krümmen. 7802; egy kevés idő vár ta tva azon 
vészem észre a ' dolgot, hogy . . . alig lépik ki 
az Ajtón . . . eŏ Nagysága Legénye . . . Forro 
Lajos ugy meg tsapja egy Vasvillával nyakba 
hogy . . . eŏ Nagysága Legennye mind gugga-
dozva mehetet t el [Mv; Born. XXXIX/53 Mich. 
Trombita jun. (32) vall.] | a ' kotsis o t t termett 
vasvÜláson, a kiis ugy vágta agyon Forro Lajost, 
hogy guggadozva alig tudot t haza szaladni, a’ 
vér ellepte, 's a kalapjais messze félre pa t tan t 
[Mv; i.h. Schreiber Jákob (28) vall.]. 

guggadozó görnyedező; încovoiat; sich krüm-
mend. 1763: ( : mivel akkor forgácsot szedtem 
az udvaron :) az oláhok Gugadozo Boszorkánynak 
mondottanak [Mv; Told. 16/51. — Egy 47 éves 
asszony vall.]. 

gogyi 1. szilvapálinka, szüvórium; şliboviţă (ra-
chiu taré de prune) ; Pflaumenbranntwein. 1792: 
A mikor ennek a gytimöltsnek (a horgas magvú 
szÜvának) bőv termése vagyon, könnyen készül-
het Erdélybe ötvenezer veder szüva-égett-bor vagy 
a mint néhol h iv ják gugyi; vagy a mái tisztesebb 
neve szerint szüvórium [Mátyus István, ó és 
ú j diaetetica V, 378; id. MNy XVII, 48]. 

2. pál inka; rachiu; Branntwein. 1811: A ' szá -
szok közt roszszabb az ő betsüle Füstös gugyi-
jának* nints olyan keleteb, I talért Máléval a ' 
kast meg-nem rakják, Azért Falujokat a ' Sidók 
nem lakják [ÁrÉn 60. — ^Lapalji jegyzetben: 
Némely Székelyek az égett-bort Gugyinak nevezik 
(Az ÁrÉn szerzője maga is székely származású 
volt) bA zsidó korcsmárosénak]. 

gujalng ' ? ' 1717: Két Ferfi(na)k való guja 
vászon ing . . . Egy Férfi guja ing [TSb 26]. 

gujavászon-ing ' ?' 1717: Ké t Ferfi(na)k való 
guja vászon ing [TSb 26]. 

Az összetétel előtagja vajon nem a bujavászon (l. ott) népeti-
mológiás alakváltozata? 

gujbi k a b á t f a j t a ; un fel de ha inä ; Art Rock/-
Mantel. 1856: Szabó Mihály béres inas fizetése 
1856ik évre . . . 1. nyakravaló 1. gujbi [LLt]. 

A MTsz egyetlen, fenti jel-ú adaléka Zselykről (BN) való. 

gukker lá t / távcső; binoclu; Gucker. 1849: egy 
fájin u j guekker 28 pengő [Dés; DLt]. 

A szerk. gyermekkorában Désen már kukker alakban élt. Az 
ÉrtSz ezt a formát nép minősítéssel szótározta. 

guluga 1. gluga 

gulya szarvasmarhacsorda; cireadă; Viehherde. 
1740: Kur tány Istók felől hallottam hogj Ma-
g(yar)országon valami örmények Gulyája mellett 
Gulyáslöt tvolna [Cege SzD; WassLt Csenteri 
Győrgj (30) jb vall.]. 1747: Rob Urszuj . . . az 
eö Nga Gujája mellet telelt [A.várca Sz; Ks 
27/XVII]. 1754: Gernyeszegi Csordában vagyis 
Gulján [Gernyeszeg MT; TGsz]. 1783: Előszőr 
azt kérdeztek tőllem, esmeremé a Tkt ts Szent-
marjai Lászlóné Aszszonyom Gulyássát, azt fe-
leltem reá Lát tam egy Magyar Legényt a Gulyá-
val, de én nem ismérem [Perecsen Sz; IB. Stepli. 
Gergely (47) jb vall.]. 1831: Dregán Vonutz . . . 
a ' Mészárosok Gujássa volt, azon éjszaka hál t 
é a Guja mellett? [Dés; DLt 332. 1 vk] | ha 
a Marhák a Gujabol el széledtek, legottan azok-
nak meg térittesekben foglalatoskadtam | azon 
éjszaka a Mészárosok Gujájába lévő marhák a ' 
Kis Egetőbéli szőlőbe több rendbe bé tsapangván, 
nyugtat énnékem nem hagytak szüntelen haj-
hásznom, — ki verni kelletett a ' marhákat | Vo-
nutz egész èjtszaka a Guja mellett nem volt, 
hanem virat ta felé került a Gujáhaz [Dés; i.h. 
1 - 3 , 24]. 1832: (A marha) a’ Gulyánkba nem 
akar ülni hozzá-szokván máx a ' jo élethez, — de 
különben is ha mégis ülne o t t egészszen el-hit-
ványkoznék [Dés; D L t 691]. 1846: a’ Gujába 
volt két ökör hornyaimat . . . a ' Tehén Csordába 
tsapottam [Dés; DLt 1248]. 

Szn. 1743: Gulya János Uram [Folt H ; K s 
100 Bethlen László bizonyságlev.]. 

gulyabeli gulyához t a r tozó ; din cireadă; aus/-
von der Viehherde. 1831: okoztalé a Gujabéli 
Marhák altal kár t valakinek ? | a’ meg mondott 
éjszaka, a ' Gujábéli marháknak őrzését kire bizta 
volt a ' Gujás Dregán Vonutz? [Dés; DLt 332. 
1 vk] | a Gujabéli Marhák azon ejtzaka a Kis 
Égetöi szöllökbe több rendbe bé rontván, nyug-
t a t Vas Mihálynak nem engedtek, szüntelen haj -
hászni kelletett a Marhákat [Dés; i.h. 4, 5]. 

gulyás marhapásztor; vftcar; Viehhirt. 1740: 
Kurtány Istók felől hal lot tam hogj Mag(yar) 
országon valami örmények Gulyája mellett Gu-
lyás löt t volna [Cege S z ; WassLt Csenteri Győrgj 
(30) jb vall.]. 1747: abban az időben ot a gujások 
kajbajoknál* egj Krisán nevű ember . . . mind 
tsak ot tékerget a gujások kajbájok körül a Szi-
lágy mellet [A.várca S z ; Ks 27/XVII. - "Ér tsd: 
kalibájóknál]. 1783: Előszszőr azt kérdeztek től-
lem, esmeremé a Tk t t s Szentmarjai Lászlóné 
Aszszonyom Gulyássát [Perecsen Sz; IB. Steph. 
Gergely (47) jb vall.]. 1831: A’ nevezet Gujás 
. . . az utrizált éjszaka . . . és az ezt meg előzött 
estve hol jár t miben foglalatoskodott ? | Dregán 
Vonutz . . . a ' Mészárosok Gujássa volt . . . a ' 
meg mondott éjszaka, a’ Gujábéli marháknak 
őrzését kire bizta volt a ' Gujás Dregán Vonutz? 
[Dés; DLt 332. 1 vk] | mikor a’ Guját a’ Déési 
Mészárosok Gujássa . . . egyben haj tani szokta, 
azon idő tá jban lá t tam Vonutzot a’ Kis Egetö 
mellett [Dés; i.h. 4]. 
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Szn. 1587: Szente Pal viszi vrunk ser feozeoiet 
Gwlas Pált- Tordara [Kv ; Szám. 3 /XXX. 60 
Seres István sp kezével]. 1815: Gujas Marton 
[Kv; CsCJk I. 69a]. 

Hn. 1795: A Gujás k u t mellett (sz) [Bábony 
K ; EHA]. 

Szk: "nak (be)áll barompásztornak sze-
gődik. 1831: Gujasnak állattál vala tavaly | (A 
kocsis) tsakugyan a Déési Mészárosak Marhái 
mellé, Conventio mellett Guj ásnak bé állatt volt, 
hogy henye életet élhessen [Dés; DLt 332.4] 

gulyáskodlk barompásztorkodik; a servi ca vă-
car ; als Viehhirt tät ig sein. 1753: Koltsár Vonul 
és Mihály szökvén el Mihály a pusztákon . . . 
Magyarországon gujáskodik; Vonul pedig Nagy-
bánya körül lakik [Bagolyíva Sz; BfN]. 

gulyástárs barompásztortárs; ortac de văcar ; 
Viehhirt- Gef ährte. 1831: Dregán Vonutz . . . a ' 
Mészárosok Guj ássa volt, azon éjszaka hált é 
a Guja mellett? volt e Gujás társa, vagy szol-
gája [Dés; DLt 332. 1. vk]. 

gulyástokán pörköl t fa j ta ; gulaş; Gulasch. 
1838—1845: akárminemű, apró falatkákban rán-
to t t s borssal ( : borsos tokán :), hagymával 
( : hagymás tokán :), vagy paprikával s tejfeles 
ecettel ( : gulyástokán :) vegyített hús [MNyTK 
107]. 

A forrás utal az utótag románból való származására (1. ott), a 
DI,RM szerint viszont a szó a románban magyar eredetű. Ę szó 
nyelvföldrajzi elterjedése miatt közmagyar eredetű, belső kelet-
kezésű szó aligha lehet. 

gulyatyúk kurta fa rkú t y ú k ; gäinä cu coadä 
scur tă ; stumpfschwänziges Huhn. XVII. sz. v.: 
Tudo(m) hogy Janosne Azzonyo(m) az Szekely 
András vram hazatol Egy Gulya (I) Tyúkot 
11 Czirkejevel edgyűt el v i t vala az magha ha-
zahoz Szekely András holta uta(n) [WH. Joannes 
Fazakas (54) jb vall.]. 1747: az I . eo Kglme maga 
férjével . . . sa ja t tu la jdon majorsagaim kŏzzŭl 
edgj kurta gulya tyúkot ha t tsirkéivel edgjűt t 
meg fogott akaratom ellen, és a ' maga házához 
v i t t [Torda; T J k T I I I . 151]. 

A jel-re nézve 1. MTsz guja al. 

gumi mézga; gumă, mas t i c ; Holzgummi, Baum-
harz. 1687 k.: Egy Mása Budöskötöl f - / /30 . 
Egy Mása Gumitól f — / / 3 0 [MvRK Vect. 18—19]. 

gumiarábikum arab mézga ; gumă arabicä; Gum-
miarabikum. 1589: Borbély zerzam . . . Ghumi 
Arabicum Lot Nro. 26 [ K v ; Vegyes ir. 1/2. 72]. 
XVI. sz. m. / . : Gummy arabicumoth sic sólet 
fiery artificialle* [MKsz 1896. 284. - *Köv. a 
készítésmód leírása]. 

gúnár 1. hím lúd ; gîscan; Gänserich. 1680: 
Szarnyos Majorsag. Talal tunk i t t Kakasokat no 
8. Kappanokat nō 8. Tyúkokat száztizén o t t 

no 115. Tyúk fiakot no 36. Eöreg Pujkakot ka-
kassokkal no 68, Pujka fiakot nō 70. Eŏrŏgh 
Ludokot Gunarokkal es Ludfiakkal no 33. Reczeket 
örögeket es Récze fiakot no 30 [A.porumbák F ; 
ÁLt Inv. 30]. 1681: Lúd (: kettei Gunár :) . . . 
Nro 12 [Vh; VhU 569] . 7685: Tyúk Kakasostol 
vágjon no 60 . . . Lud Gunarostol no 40 [A.komána 
F ; UtI] . 1690: Szárnyàs Majorsaghok . . . Tojo 
Lud nro 25. Ghunár nro 14. Pu jka Egy bokor. 
Recse (1) Egy bokor. Pipe nro 12. Tyúkfi nro 
30 [Kentelke SzD; BK Inv. 15]. 1700: Pujka-
fiak Promiscue nrō 8. . . . Reczefi Promiscue 
nrō 8. Lud nrō 5. Gunár nro 1. Pipe vagyon Pro-
miscue nro 4 . . . Tyukfi nro 40 [Sárkány F ; 
UtI] . 1736: Lúd, Gunár és eme nro 11 [Székely-
földvár TA; CU]. 1743: Tojo Lud . . . 4 Gunár 
1 [Tekerőpatak Cs; LLt 158] | Gonár(t) No 2 
Lud No 6 [Buza SzD; LLt 22 Litt . B]. 1753: 
Lud Gunarokkal ed jű t t N 18 [Veresegyháza A F ; 
Told. 18]. 1761: Tojo Lud 8 Gunár 2 [Branyicska 
H ; J H b XXXV/39. 19]. 1794: Lud 15 mellyek 
közül az edgyik Ganár (!) [Backamadaras MT; 
CsS]. 1836: Tizenkét Tojo Lud . . . egy Gunár 
[M.péterlaka MT; TGsz 18]. 

Szn. 1568: gwnar peter [ K v ; T J k I I I / l . 189]. 
1649: Gunar Ka ta [Kv; T J k VIII /4. 422]. 

Szk: bécsi 1722: Eő Nsga Ebesfalvi ma-
jorja . . . adott el szárnyas majorságot e szerint: 
Bétsi gunárt nrō 6, Erdélyi közönséges gunárt 
és ludat elegy adott el nro 14 | Bécsi Lud Tizen 
ŏ t t nrŏ 15 [UtI] * erdélyi 1722: Lud Erdéllyi 
Gunár . . . nro 12. Erdéllyi Tojo Lud . . . nro 20. 
Bécsi Gunár küencz . . . Bécsi Tojo Lud Tizen 
ŏ t t [Ebesfva; Ut I ] * rideg 1697: Rideg Gunár 
nro 8 Tojo Lud nro 18 Hizlo lud nro. 4 [Borberek 
A F ; Mk Alvinczi Péter inv. 6]. 

2. gácsér (hfmkacsa/réce); r ă ţ o i ; Enterich. 1692: 
öregh Récze Gunarral No. 25 [Mezőbodon T A ; 
K B inv. 26]. 

gúnárlŭd gîscan; Gänserich. 1730: Gúnár Lud 
Tojó Lúd [Mocs K ; H G Gr. Esterházy lev.]. 
1750: Négj Gúnár Lúd, Hé t to jo lud [Esztény 
SzD; Told. 25]. 1771: Ganár (!)• Lud 3 Tojo 
Lud 4 [Katona K ; Born. VI . 1. — *Tollvét-
ség is lehet, bár a nyj-okból ismerünk ilyen alakot 
is (MTsz, MNyjA)]. 1773: Gunar lud 1 Tojo lud 
2 [Kozmás Cs; Ks]. 1786: Öreg Gunár Lud öreg 
Tojo Lud [Vingárd A F ; MkG]. 

gúny ba t jocură ; Spott, Hohn. Szk: ~ tár-
gyává tesz. 1880: Kozma Jánosné Ambrus Katalin 
panaszt emel Kovács I s tvánné Lakatos Hona 
ellen, hogy öt a fonóházban guny tárgyává te t te 
[M.bikal K ; RAk 348]. 

gúnya 1. ruhanemű; haine, îmbrăcăminte; Ge-
wand, Kleider. 1586: 26 Apri l l : Boldis Jakab 
viszen tisz drabantot gwniaiokkal kik az keoreos-
ben az halai vt ia t eorisztek az három lóra tor-
daig* —/75 [Kv; Szám. 3 /XXIV. 51. - *Ti. a 
háromlovas szekérre fizetett]. 1589: Gardinalnak 
feo Louainak Pokrozot, es egyeb gunyayat vi t te 
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deák adam 3 loual at tam Tordayg f. — d. 75 
[Kv; i.h. 4/VI. 98 Stenzely András sp kezével]. 
1635: en semmit ne(m) kerestem egiebet az gú-
nyánál mert en senki uta(n) nem leseskedem 
[Mv; MvLt 291. 56b]. 1711: szép szerént vallja 
meg Ungvári, velle kik, és ő is kikkel paraznal-
kodot s mi indította, erre az gonosz munkára 
. . . , melljet ha ne(m) cselekszik hogj minden 
gonoszsagi nap fenyre jöjjenek hoher által meg 
torturaztatik, meg csepegetik annakutanna az 
egetesnek helljire ki vitetv(en), meg egettetik 
gunjaival edgjű t t [Kv; T J k XV/1. 69]. 1723: 
En Kolos vár a t t belső Közép Vczában lakó Miszti 
Eŏ tves Pál . . . erre a becsületes Városra tsak 
egj Vres Turbával jöttem, még gúnyám is jó 
nem volt, az mi én reám az Attyámrol s Anyám-
ról maradót is a velem egj Testvér Néném vesz-
tegette el [Kv; KvRLt VII. 28]. 1734: vezet 
volt ell Gunyájais azon Lyukból [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1793: Csinalának . . . egj Gabonás 
heljin való Kamará t az Udvaran, meljben Gabonát, 
Lisztet, Azalékot Gunját, és akármi hazi portékát 
szoktanak tar tani [Kissáros K K ; DLev. 2. XIA. 
4]. 1808: szegődtetett egy inast az Szakáts István 
atyánkfia fiát, Gyurit Bürgözdi Mihály atyánk-
fia 4 esztendőkig, a gazda ta r t ja mindenféle 
változóval, ruhával tisztességesen a nígy esztendő 
alatt szokmányal, harisnyával, csizmával, kalap-
pal, a nígy esztendő eltelise után pedig céhünk 
árticulussa szerént rendeltetett gunyákot kezes 
Bürgözdi Mihály atyánkfia a fiuér <fizeti> meg 
[Dés; DFaz. 37]. 1838: Űjfalúji János Takáts 
Andrást négy esztendőkre bé szegődtette, minden 
gúnyával az egy Csizmán kivül az Anya tartozván 
nékie [Kv; FésŭsC J k 34]. 1855: minél elébb 
téli meleg gúnyáról gondoskodjék, ha nem akarja 
a nagy hidegben kárré vallani* [ÚjfE 293. — 
•Ti. Wesselényi Miklós az őt ápoló gräfenbergi 
leány, későbbi felesége számára, nehogy meg-
betegedjék], 

Szk: tartó láda. 1854: egy . . . Gúnyát 
tartó Láda [Sárd K K ; WassLt] * házi 1766: 
Az I. . . . némŭ némű eladót házi gúnyákért 
el fogattatott hogy lopta volna [Torda; T J k T 
V. 339]. 

2. (felső) ruha ; haină (de deasupra) ; Oberkleid. 
1746: az J* . . . Panithi Szabó Sára Aszszont 
édes szülő Annjá t maga férjé vei, mellyről pro-
testálok, keménnyen meg verte, vérit kiontotta, 
gunjá já t rolla le szagatta . . . , meg kívánom à 
jure hogy elsőbben kezei vágattassanak el, annak 
utánna feje vétessék [Torda; T J k T III/15. -
•Maria Nemethi nob. Pauli Sebestyén de Thorda 
consors]. 1778: Az Udvar adossa maradván az 
Béreseknek Négj Zekével, s negj harisnyával, 8 
ki kelletik fizetni az írt gyapjúból, s az öregnek 
is hátra az gúnyája [Csicsó Cs; Ks 65. 44. 13]. 
1783: az égyik gyapjam . . . égy Kazán Lupnak 
a Feleséginek ad t a hogy égy Gúnyát vart meg 
Makavejnak éret te [Faragó K ; GyL. Oprika Lup 
(60> jb vall.]. 1849: én mondottam a' Boltodnak 
hogy nyitná meg a ' ruhatár t ki is azt meg nyitva 
meg esmerte posztoibol készült Kelemen gúnyáit 

[Kv; Végr. 43]. 1855: A gräfenbergi leány* min-
dig könt a vadászaton vékony lehende gúnyában 
[UjfE 293. — •Wesselényi Miklós ápolója, később 
felesége]. 

Szk: egész 1780: fizetések légyen harmincz 
hat Vonás forint és az eddig való szokás szerént 
egész gúnya [Torockó; TLev. 8] felső 1805: 
Bészőgotete Kerestej Jánas Uram a maga inasát 
Nagy Andrist . . . negy Esztendőre aljan Candi-
cioval hagy Tartaszit (!)• csismával es felső gun-
giával [Kv; KCJk 98a. - "Nyüvánvaló toll-
vétség Tartazik h.] * oláh 1782: Oláh Gúnyá-
ban öltözött . . . s kártyával horddota ki a bort 
[EMLt] * öltöző 1688: Negy rendbeli eol-
tőze (!) Gunyajat . . . el vittek [Kv; UtI] . 

3. alsófehérnemű/ruha; rufărie de corp, albi-
tur i ; Wäsche/Unterkleid. 1785: Mikor pedig ide 
szármasztanak oly szegények (ne) k tudom hogy 
még gunyájok se volt mivel változzanak egyebek 
egy rosz lovaknál nem volt [Milvány K ; KLev. 
Petrus Hylip (30) jb vall.]. 1792: a Péter Fele-
sége a Popné Szapullojában Szapulta gúnyáit 
[Lapugy H ; Ks XLVIII/7. 15 Holgyán Josziv 
(18) vall.]. 1797: A Cseledek gunyajának szapullá-
saért Dr 80 | 11 Darab gunyan(a)k ki mosá-
sáért Hung. fl. 1 Dr. 8 [Szság; IB I I I CXLV. 
f 22]. 1841: gúnyát szárosztani [Dés; DLt 466.]. 

Szk: ~ mosni. 1803: midőn volnék a Balo 
Tamás kapuja előtt való Csörgőn Gúnya mosni 
. . . [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

4, ágyi ~ ágynemű; rufărie/lenjerie de p a t ; 
Bettzeug/wäsche. 1 2: Mely ágyi gúnyát nem 
tagadta Bálás Györgynek az felesége, mostani 
Korda Tamásné, úgymint egy derekalyt, egy 
csergét, egy festékest, hogy kézinél nem volna 
most is [Jenőfva Cs; R S z F 232]. 1837: Az ágyi 
gúnyákról . . . Laistroin hagyatot t [Várfva T A ; 
Borb.]. 

O ? Hn. 1618: az gunia patakia mellet, az 
Zent Lazlo patakiara iw veggel (sz) [Kisfalud 
MT; EHA]. 

Ha. 1803: Gunyákot [Torda; DLt]. 

gúnya béli ruhabeli; de îmbräcäminte; Klei-
dungs-. Szk. házi ~ portéka fehérnemű és ruha-
nemű ; rufărie şi haine/îxnbräc&minte; Wäsche 
und Kleider. 1798: En mint Fér j fi az afféle házi 
gunyabéli portékákra nem igen ügyelvén . . . 
[Dés; DLt]. 

gúnyácska ruhafélécske; un fel de hă inu ţä ; 
Kleidungsstückchen. 1727: az én halalos betegse-
gemb(en) mellettem forgolodo s hiven serenkedö 
Cseledim(ne)k legjek szabados Testálni Tiz Ti-
zenkét farintakat, vagj egjeb Gunyácskát [Gyf; 
J H b XVI/1]. 1829: kéntelen voltam a mi kevés 
gunyátskám volt el adni hogy elhessek [Dés; 
DLt 246]. 1845: a’ mi gunyátskát . . . szerez-
hetet t . . . [Dés; DLt 591]. 

gúnyahordó-kosár ruháskosár ; coş de rufe ; 
Wäschekorb. 1841: Egy gúnya hoído kosár 
[Egeres K ; Ks 89]. 
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gúnyakefe ruhakefe; perie de haine; Kleider-
bürste. 1841: Két Gúnya kefe [Kv; Somb.]. 

gúnyakosár ruháskosár; coş de rufe ; Wäsclie-
korb. 1801: Edgy gúnya Kosár fedelestől [Mv; 
MvLev. Tóbiás Antal hagy. 6]. 

MŬnyainánMorló mángorló; măngălău de haine; 
Wäschemangel. 7801: Édgy nagy gúnya mon-
gorlo [Mv; MvLev. Tóbiás Antal hagy. 5]. 1815: 
Egy gúnya Mangorlo gömbölyeg fájával [Mv; 
MvLev. Olajos Mihály csizm. lelt. 4]. 7827: Egy 
gúnya mungorlo [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 
1849: Egy gúnya mongorlo hozzá tartozoival éd-
gyüt t [Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 1856: Egy 
gúnya mungorlo [Mihálcfalva A F ; HG]. 

gúnyamángorló-inastnn mángorlógép; maşină de 
măngăluit; Mangelmaschine. 7826: A’ Tornátzba 
• • • egy gúnya Mángorlo Massina [Szentdemeter 
U ; Told. 41]. 

Ilyenféle gépet a szerk. Désen nagyszülei házának tornácán 
még maga is látott, s vele maga is mángorolt; a durva házi-
szőttes konyhai törlőket ts á^ylepedóket mángorolták vele. 

gúnyamosó-pad sulykolópad ; laviţă pentru bä-
tu t rufele cu maiul; Schlegelbank. 7850: Egy 
Gúnya moso Pad [Tarcsafva U ; Pf]. 

gúnyamosó-tekenő mosóteknő; albie/eovată de 
spăla t ; Waschtrog. 7850: Egy Gúnya moso Te-
kenyő [Szamosfva K ; BLt 9]. 

gúnyanemű ruhanemű; haine, îmbräcăminte; 
Kleidungsstücke. 1848: hoztak gnnya némüt aztot 
ide haza ki osztottam az önkénteseknek. [Lem-
hény Hsz ; HSzjP]. 1872: meg fogadtam Szol-
gálónak T. Szt Györgyi Lakatos Mihálj Léányát 
Zsuzsit az Anya jelenlétiben . . . egy egész évre 
Ígérvén neki . . . az ir t időre 40 ~ negyven osz 
farintat karátsonra egy betsűletes u j j Csizmát 
viselőnek egész évre két fejelést és azt mind 
anyiszor meg varratni valahányszor a rendes vi-
selés által el szakad, ket inget, egy ujjast béllelve, 
egyéb gúnya neműt nem [Torockó; Bosla. Bosla 
Ferenc kezével]. 

gúnyáskosár ruháskosár; coş de rufe ; Wäsche-
korb. 1841: két Gunyás kosár [Kv; Somb.]. 
1848: Veszŏböl valo gunyás kosár a hijuba 3. 
Egy Gyékény fedeles kosár — hijuba [Szászer-
ked K ; LLt]. 1863: Egy gunyás kosár 70 xr [SLt 
Vegyes perir.]. 

gúnyásláda ruhásláda; ladă de haine; Kleider-
kasten/kiste ; 1798: Egy fejér gunyás láda [Kv; 
Pk 6]. 

Szk i fenyőfa 1850: fenyő fa gunyás láda 
15 vft [Algyógy H ; Born. F. J. i], 

gúnyaszárasztó ruhaszárító ; pentru uscat rufele ; 
ţjmn Trocken der Wäsche dienend. Szk : ~ rúd 
ruhaszárító r ú d ; pră j ină pentru intins ru fe ; 

Wäschestange. 1787: (Az) oldal házba . . . Egy 
Gúnya szaraszto fenyő fa Rud Hf 1 [Mv; MvLev. 
Nagy György hagy. 12] X ~ spárga ruhaszárító 
kötél ; frînghie pentru rufe ; Wäscheleine. 1820: 
Két Gúnya száraztó spárga [Mv; Told. 19]. 

gúnyaszárftó. E szk-ban ; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ spárga ruhaszá-
rító kötél ; frînghie pentru ru fe ; Wäscheleine. 
1874: Gúnya szárító spárga [TSb 7]. 

gúnyatakarító 1. ruhat iszt í tó; pentru curăţat 
haine; was zum Reinigen der Kleider dient. 
1807: Kefe gúnya takarító [Körtvélyfája MT; 
LLt]. 

2. ~ kefe ruhakefe; perie de haine; Kleider-
bürste. 1851: Egy gúnya takarító fáj in kefe [Dés; 
DLt]. 

gúnyatartó I . mn. Szk: ~ deszkaláda ruhásláda; 
ladă de haine ; Kleiderkiste. 1800: Egy gúnya tar to 
deszka ordínár Láda [Told. 19] Xr ~ fogas ruha-
fogas ; cuier ; Kleiderrechen. 1849: Egy gúnya tar to 
veress festékű fogas [Somkerék SzD; Ks 73/55] 
Xr ~ (vessző) kosár ruháskosár ; coş de rufe ; Wä-
schekorb. 1797: Eg gúnya ta r to Kosár [M.igen 
A F ; DobLev. IV. 777. 12]. 1841: égy nagy gúnya 
tar to kosár [SL]. 1849: Egy gúnya tarto fejér 
veszsző Kosár u j j [Somkerék SzD ; Ks 73. 55]. 

II. fn 1. ruhásszekrény; dulap de haine ; Klei-
derschrank. 1849: Cseh JosefnŐ . . . a volt Foga-
dossánál . . . tanál t égy fekete festékes gunya-
-tartonak az a j t a já t mongya meg hova lett maga a’ 
gúnya tar to 7 pfr [Héjjasfva N K ; CsZ]. 1862: 
Egy feketére festett avult gúnya tar to üveges 
ajtóval [Mezőbánd MT; TSb 39]. 

2. ? ágyneműtartó zsák; sac pentru păstrarea 
rufăriei/lenjeriei de p a t ; Sàck fü r Bettwäsche. 
1823: Fein Zvillig szalma 'sákok . . . Egy ágyba 
valo fein Czvillig kékes Gúnyatar tó Két nagy 
Czvülig Lepedők [LLt Csáky-per 601. L. l ] . 

gúnyaterítő-spárga ruhaszárítókötél; frînghie 
pentru rufe ; Wäscheleine. 1841: Egy Gúnya terítő 
Spárga [Kv ; SL]. 1851: Egy gúnya ' ter í t tő Spárga 
Dés ; DLt az 1852. évi iratok közt] . 

gúnyázás ruházás; plata în îmbräcăminte ; Be-
kleiden. 1805: Tselédek tartása, fizetése, gunyázása 
[Szováta MT; Sár.]. 

gúnynév poreclă; Spottname. 1868: a ' meg ke-
resztelt vagy Eltemetet t gyermekek Szülőinek 
kereszt, vezeték, s ' ne talán kérető (!) elő vagy 
guny neve is . . . pontoson bé jegyeztessék [Gyalu 
K ; RAk 144]. 

gúnyol a batjocori; ' (ver)spotten. 1748: enge-
met Személyemben . . . húr i to t tak bestelenitettek, 
gúnyoltanak, tsufóltanak [Ákosfva MT; Told. 8]. 

gúnyoló batjocoritor; (ver)spottend. 1819: Né-
hai Rákosi Boldisár Urnák Ferfiatlansagárol 's 
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abbéli tehetetlenségéről . . . t e t t é valami kinyilat-
koztatást a ' Felesége, vagy nem ha igen, kik előtt 
és mitsoda Szóbeli kifejezésekkel? vagy gunyolo 
szókkal? [Kv ; Pk 2 vk]. 

guraszádai a Guraszáda (H) tn -i képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -i a toponimului Guraszáda/-
Gurasada; mit -í Ableitungssuffix gebüdete Form 
des ON Guraszáda: din Gurasada; Guraszádaer. 
7757: Ugy ér tet tem a’ Guraszádi Lakosoktol, hogy 
az hatarokkal vicinalo el pusztult Lazura Falubann 
régenn Tizenegy s fél Sessio volt [BK 144 Joan-
nes Gulya de Déva (43) vall.]. 7786: A két vén 
beres ökörnek Herepére való fel haj tatások abba 
mult el, hogy a Guraszádi ember . . . bé nem adta, 
hanem Gurászádárol küldettek visszá [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 7858: az egész őszveg 
. . . fordítódjék a Guraszádi udvarház újbóli épí-
tésére [Doboka; Bet. 3 Hodor Károly kezével]. 

gurc 1. garc 

gurdaly, gurdély 1. (gyom)kóró; cotor (de buru-
iană); (Unkraut)Stengel. 1734; az Dunai ersebet 
szőlei éppek és mivelt szŏlŏk, nem pedig gazban es 
gurdolyban maradtak es miveletlenek voltak 
[Torda; T J k T I. 30]. 7762: én ezen hellyet falu 
közönséges hellyenek tudom lenni bizonyos hal-
lomásból . . ., sőt nyáron által i t ten lakásomkor 
mind ember nagy burjánt , és Gurdályt tudok ra j t a 
[Bethlen SzD; BK. Szőcs Vaszüia (60) jb vall.]. 
7780: Potru BandrÜlának . . . az ŏrŏkségit a Viz 
ugy el rontot ta hogy . . . nem terem benne tsak 
Gurdály [Öraljaboldogfva H ; KfMiss.]. 7786: A' 
sok haszontalan fűzfais elronta a ' Sántz gyönyörű 
fenekét; . . . mind kivágatom ö Kegyemeket (így!) 
és a' Gátra horda tom; így nem azik el a ' Sántz 
feneke, nem terem tsak gurdalyt mint ez eszten-
dŏb(en) is [Gernyeszeg MT; TL. Málnási László 
ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 7820: Az 
uradalomnak igen kevés erdeje vagyon, helysé-
günknek pedig éppen semmi sincs, mint mezőségen, 
hanem szalmával, és gurdély al szoktunk tüzelni 
[Báld K ; BLt 6]. 7821: Lá Pusztá nevű Hellyen 
van egy jo nagy darabb liellyt fekvő Erdő forma; 
. . . ennek alsó részén haszonvehetetlen sűrű gur-
dély terem [Uzdisztpéter K ; TGsz 18]. 7838: 
az üröm, földi bodza, gurdaly, oly' tömötten, és 
buján termett [Dés ; DLt 187/1842]. 

2. gyomkóróbozót; desiş de buruieni; Stengel-
gebüsch/gestrüpp. 7770: Vonyisat a ' mint egy fél 
étzaka tá jban . . . a Falu között a Groff Tholda-
logi Pál veteményes kertye, ot t lévő patak, és 
Udvara között, valamelly gurdelyokban egj né-
hány Falusi lovakat találtt őszve gyűjtve. Kik mel-
lett el menvén lá t t a hogy egy tsoport burjánból 
egy Czigány ki ü t i a fejét [Mezőpagocsa T A ; 
SzentkGy 10 r és 1 m tanú vall.]. 

gurdalyos, gurdélyos kb. gyomkórós; cu co-
toare de buru iană ; mit Stengel bewachsen. 1799: 
(A föld) a Teglas gurdéjos és Gödrös hellyel szom-
szédos [Mv; MvHn] . 

Hn. 1786: Kováts Andrástoí ęl vétetŏdŏ t t a 
Gurdalyos Rét [Mv ; i.h.]. 

? gureszki-karasla lengyel kelmefaj ta ; un fel de 
stofă poloneză; Art polnischėr Stoff. 1630: Ko-
vaczj Gaspar Hozot lengiel országbol . . . 32. végh 
Gures karasiat t t f. 6 d 40 . . . Gáspár deák. 
Hozot Jároszlárol 21. vegli Gurezki karasiát t t 
f 4 d 20 [Kv; Szám 18b/IV. 61]. 

gurgulyá* ' ?' Szil. 1644: Gurgulias Istuan [Mv; 
MvLt 291. 403b]. 

Az esetleges jel-re 1. CzF: gurgulya szemű . . . kinek szüntelen 
forognak kidûledt nagy szemei; gurgulya szem, am. kidudorodó/-
duvadt szem. 

gurítás rostogolire; Rollen. 1870 k. 11914: Já -
tékok: . . . gurítás (kővel, fával, labdával), célba, 
a tekejáték primitív módja [MvÉrt. 17]. 

gurrogás röfögés; grohăi t ; Gegrunze. 1776: ta-
laltam száz tizen három sertést ezen sertéseket a 
Vetzeli katonák szinte egy hétig ejjel nappal re-
kesztve tar tot ták egy akalban Semmi eledelt nékie 
(!) nem adtanak ugy hogy a sertések az éhség 
mián felette nagy sivoltásokkal és gurrogásokkal 
vóltanak [Vulcsesd H ; Ks 81 .58 .2 . Brati Iuon 
(50) jb vall.]. 

gurtenes gurtnis ; cu chingă; mit Gurt versehen. 
1848: Hat Gurtenes zöld szék [MkG]. 

gusa golyva; guşă; Kropf. 1816: Moráz Iriniia 
a ' nyakán esmérhető Gusája [Dés; DLt 667]. 
1860: Betegség neme: gussa (73 éves férfi) [Kv; 
RAk 146]. 

Szk: -Lt ereszt meggolyvásodik. 1833: Neméa 
Kiss Aron Ur egy 5 Esztendős Todor nevű Bika 
Tulkot orvasal nem élétre való mivel . . . nagyon 
gusát eresztett [Szeszcsora F ; TL. Motok János 
contrás káplár és nemes vall.]. 

gusás golyvás; guşa t ; krópfig. 1791: Azt hal-
lottam az Olah országi Gazdájoktol Vladujtol . . . 
mondani a Széplaki Gazdak(na)k a mint látom 
Tavaszig egy Marhatok Sem marad, mivel Tibosok, 
már is felefs gusás [SLt évr. Popa Dumitru (45) 
jb vall.]. 

Szn. 1844: ugyanez adot t Gusás Nikulájnak is 
egy illyen pár vasat . . . melyről Gusás nékem azt 
mondatta, hógy ŏ Kakaráza Petrinek adósságba 
adta [Bágyon TA; KLev.] | Gusás Sofron [uo.; 
i.h. Nemes Iuon (22) vall.]. 

gusztus 1. ízlés; gus t ; Geschmack. 1746: Bortis 
kűldek két kŭs Altalagotskával, édgyik lészen a ' 
kit Sz. Demeteren Mlgos u r itallyára a t tak bé, má-
sik Nádasi lészen, nem erős, mellyet Mlgos ur 
gustussa szerint Concipiálhaték, mindenik Ö bor 
[Gagy U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev.]. 1777: nemis 
azoknak roszszasága okozta ėl rontatásokat, hanem 
tsak azok(na)k a’ kikre azon Telek devenialt szaba-
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dos tettzése, és gusztussá [Dés; Ks 79.29.266]. 
1800: a ' Borból még kostolot-is előre küldeni mél-
toz ta to t ! Meg is kostoltuk kedves Feleségemmel 
együtt , az ŏ Ngok minden részből ki-telhetŏ 's 
képzelhető Boldogságokat tárgyazo kedves Hŏr-
pŏgetések sŏ t Tsemtsegések kőzött azon kedves 
I t a l t ; és olyann(a)k talált(am) hogy ha az én 
Szegény Geniusom jelen — let t — volna ann(a)k ki-
választásán, ennél Gustusommal egyezőbbet az 
sem találhatott volna [Mv; IB. Borosnyai Lukáts 
Simeon ref. pap kezével]. 1805: ez a Nemzetseg 
termeszet szerent csúfondáros, és a ' máséból igen 
valogato lévén kivált ebbe a ' nagy drágaságba 
soha őket gustussok szerént nem tar thatnók 
[Torockó; TLev. 9/41]. XIX. sz. eleje: Mivhe-
lyemben készült asztalos Mivek tartására és eladá-
sára nézve, a ' város kerületében a ' közönséges 
Piatz Során a ' B. Kemény Simonné aszszony 
hazánál egy Boltot vagyis Niderlágot nyi tot tam 
ki, a ' hói . . . minden fele nemű és modu Mobüiak 
's házi Portékák, a ' mostani gusztus szerént, kü-
lönb-különb féle fákból készítve, polialva, kinek 
kinek szüksége szerént talál tatnak eladók [Kv; 
ACLev.]. - L. még R e t t E 3 1 1 - 2 . 

Szk: ~ a szerint való ízlése szerint való; după 
gustul cuiva; nach seinem/ihrem Geschmack. 
1843: épittettem gusztusom szerint valo Házat 
[Sóvárad MT; KelM]. 

2. ~ a van vmihez kedve van vmihez; a avea 
poftă/chef de ceva; Lus t habén zu etw. 1761: 
midőn Mlgs Baro Jósika Imreh urnák az Néh. 
édes At t j a Curiája féle ju tván nem lett volna gus-
tussa hozzája, kőrűl vévők Cancellista társommal 
Ö Ngát, és svadeálok hogj ha ő Ngának tetszenék 
Mlgs Baro Iosika Dániel Vrfit tentálnok hogj 
cserélne egész Nyüat [Branyicska H ; J H b XXXV/ 
46. 11]. 1788: Elment a’ Politzaj Directorhoz is, 
. . . azzal a ' panasszal, hogy Ngd felőle rendelést 
továbbra nem akar tenni, 's ö már éhei hal meg . . . 
Ahoz is vólt eddig gustussa, hogy tzifrálkodjék 
Szebenb(en), s korhelkedjék a maga ínyén valók-
kal [Kercsesóra F ; TL. Málnási László ref. főkonz. 
pap gr. Teleki Józsefhez]. 1815: javaslottuk . . . 
hogy Házait oda épittesse, de tellyességgel oda 
epittetni nints gustussa [Somkerék SzD; Berz. 
11 Fasc. 75]. - L. még R e t t E 2 2 7 - 8 . 

3. kívánság; dor inţă ; Wunsch. 1780: ámbár 
talál tat tak légjen Commúnitásunkban némely Em-
berek óllyanok, kikis ezen Kőz Jónak elŏ mozdit-
tását Contra Instant iá jokban Ngtok által akadá-
lyozni, vagy legalább az magok gustussokhoz szab-
ván qualificálni kívánták volna [Torockó; TLev. 
9/19]. 1812: én Kalbola hasznot, nem akarok 
venni, s mind hogy Testveremnek ajándékozom, 
meg kivanhatom hogy gustusomot telyesitse 
[Jára MT; Pf. — "Később: Székelykál MT]. 
1819: Télbe az özvegy gustussára gyakron puntsot 
is ivat t [Kv; Pk 2]. 

guta, gutta agyszélhűdés ; gută, dambla ; Schlag-
anfall. 1584: Orsolia Kerekes Mihalne vallia hogy 
az Annya Ne(m) volt betegseges ez fazakasnenak 
hane(m) égikor az gu t t a Eole megh es Aba hala 

megh, Az fazakasnet(is) a ' betegseg huswet taiba 
kezdette lelny [Kv; T J k IV/1. 223]. 

Szk: a ~ ér vkit vkit meglegyint a gutta, va-
lakit szél ér. 1844: a’ Doctor Iudenhoffert újba 
érte a gutta, de azért kártyázik [Kv ; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez] * a ~val megüttet. 1755: 
anyit kutyáikodig (!) hogy ä katzagcm már mind 
egybe romlott, s ã nyelvemis ma jd ki sebesedik, 
hogy nem mérek ã kaczagásb(an) erumpálni, de az 
Mlgos Groffnékot sem engedi ã guttával meg 
ütetni [Nsz; Ks 96 Baló Antal lev.] X el/megüti 
a ~ szélütés éri. 1576: Egy zegeny Azzony va-
gion Hydelwe Steppen ot thneh a ky t az gwtta meg 
wteot volt, eo K. Byro vra(m) adaszon az quarts-
bol ket keobel Bwzat Neky zegitsegwl [Kv ; TanJk 
V/3. 133a. - aOlv. : Otthné]. 1640: Bukur Maka-
ucze (!) . . . Az Apiat az Gut ta ű te t t e [Ohába F ; 
UC 14/48. 35]. 1653: 1649 esztendőben volt bírája 
a városnak* ötves Márton, első bírósága, de ezt 
sem várhat ta meg; megüté a gu t t a és ágyba esek 
nyavalyás ember [ETA I, 1 5 2 - 3 NSz. - aTi. 
Mv-nek]. 1839: Donáth Éva aszszonynak a ' szava 
el állott volt halála előtt ké t napokkal hogy a ' 
gut ta meg ütöt te volt [Angyalos Hsz ; HSz jP 
Ferentz László (58) székely gyalogrendű vall.]. 

Sz: szinte megütötte a -w mikor ... 1763: 
Brukenthalt* szinte megütötte a guta, mikor meg-
értette, hogy fel kell menni Bécsbe [RettE 151. 
— aBrukenthal Sámuel br.] Xr üsse meg a 
1688: Átkozodott is, hogy üssön megh a gutta, 
azertis in amenda linguaea [Kovászna Hsz ; HSzjP. 
- a Ér t sd : ítéltetik]. 

A címszót és a bokrába tartozó szókat a történeti adalékok 
többségének tanúsága szerint a régiségben ikerítve ejtették. 
A NySz kettős címszót, ikerítetlen és ikerített alakot vet az 
adalékok elé, Gáspár János késői, 1838— 1845-beli tájszógyűj-
teménye [MNyTK 207. 21] csak ilyen írott és bizonnyal ejtett 
alakot ismer, CzF székelynek minősíti ezt a formát, de pl. a 
SzamSz — nyilván a köznyelvi ejtés hatása alatt — még 
címszóként is ezt veti a szócikk elé, holott nyj-i alakként az 
ikerítetlen formát iktatja be. A MTsz Erdélyből csak ikerített 
formát idéz, és a TSzj is csak ilyen alakot ismer. Mivel az erdélyi 
történeti adalékokban csaknem kivétel nélkül az ikerített alak 
fordul eló (az egyetlen ikerítetlen adalék átírt közlésből való!), 
a szerk. az alapszó címszavaként a kettős, a származékokban 
csak az ikerített forma beiktatását tartja indokoltnak annál is 
inkább, mert a mai erdélyi köznyelvben is ez a forma dívik; 6 
maga is ezzel az ejtett alakkal él. 

guttáeska enyhe/gyenge szélütés; gută/dambla 
mai uşoară; leichter/kleiner Schlaganfall. Szk: 
meglegyinti a ~ enyhe szélütés é r i ; a-1 lovi dam-
blaua uşoară; einen leichteren/kleineren Schlag-
anfall erleiden. 1851: Sala Farkas is tegnap eret 
vágatott magán . . . , mint ha nyelvét valami kis 
guttátska legyintette volna meg, alig tudot t he-
begni [Kv ; Pk 7]. 

guttaütés agyszélhűdés; gută, dambla; Schlag-
anfall. 1573 k: Jmar mostan az hatalmas J s t tn 
az w Jo voltabol megh ostorozot, es Nagy Chapast 
vetőt reyam az ghutta wtesnek Myat ta [Kv; T J k 
III /3. 226b]. 1678-1683: G u t t a űtes mia . . . 
Lelkit megh ada [Ks. Kornis Gáspár kezével]. 
1700: Eotves Dávid . . . fateal lyak hogj régtől 
fogva gutta ütésben njomorog, igen debilis [Abás-



guttaütött 

fva U ; UszLt X. 79]. 1724: Mikesné Aszszonyam 
. . . csak félen kezdett beszelni mosolyogva 
csak el esett s igen roszszul van gutta ütése Vagy 
mi Isten tudja, elig az hogy az olta csak az álmát 
óhaj tya s aluszik is [Darlac K K ; Ap. 2 Gr. Haller 
János Apor Péterhez]. 1861: Halt meg Kancsi 
Zsuzsi Czigán kovács Vorláu Pista neje 50 éves 
korában guttaűtésben [Dés; RHAk 126]. - L. 
még Ret tE 132, 1 6 2 - 3 , 189, 2 3 0 - 1 , 2 7 7 - 8 . 

Szk: "be esik. 1764: zabolai gr. Mikes Antal úr 
guttaütésbe esett [RettE 161]. 1771: A szegény 
Bánffi Farkasné asszony őnagysága is . . . Végtére 
guttaütésbe esett, melyben nem sokára meg is 
îiolt [i.h. 259]. 1804: Gutta ütésbe esett volt, 
hogy még szollani sem tudott, hanem tsak az ujjá-
val muta tot t ugy meg nimult [Kőrispatak Hsz; 
HSzjP Szent Györgyi Providus Zöldi Benedekné 
Óvári Mária (40) vall.]. - L. még Ret tE 379. 

guttaütött szélütött ; lovit de gută/de dambla; 
vom Schlag getroffen, gelähmt. 1614: Fazakas 
Ferencz Gut ta ű tó t t [Szereda*; UszLt VI/56. 
Connnm. 47. — "Nyárádszereda MT]. 1642: Bor-
fwtteo Paine . . . Gutta wteott [Km; GýU 93]: 
1652: Bakos Gergely gutta űteot ember [Kajántó 
K ; GyU 125]. 1673: Adtam egy szegenj Guta 
ütet öreg embernek hatva(n) pénzt, Epferjessy 
András (na) k - //60 [UtI]. XVIII. sz.v.: engemet 
Guttá ütöt t világtalan nyávalyás embërt csak 
Szebenbe harmadikszor kéntelenittetett jőhi [An-
gyalos Hsz; HSzjP] . 1840: Nagy Mihály . . . nya-
kán szúratott meg . . ., a szúrás bal felől van, — 
nagyobb is s már nem csak a lapoczka inas húsai 
vágynák el dagadva hanem az egész bal része karja 
lába — — mint guta ütöt t úgy húzza ezeket 
hajthatatlanul [Dés; DLt 848]. 

gúzs 1. (vessző- v. iszalag)fonadék/kötél; îm-
pletitură/frînghie (din nuiele sau din clocotici) ; 
Wiedė (aus Rutén od. Waldrebe). 1729: guŝnak 
valo vesszőtt . . . sem tagadom hogj nem hoztam 
[A. karácsonyfva A F ; Told. 31]. 1735: a Csűrös 
kertben járó sőveny kapu, emellett egy kis sővenv 
ajtó Cserefa felekben guson forognak [Szentjakab 
TA; J H b XI/9]. 1736: Ezen kűlsŏ Udvar Nap-
kelet felöl valo oldaláb(an) lévén az Marha Akol 
. . ., melly Akol valasztodik meg, ettől félig Lé-
százatlan, fedetlen, félig Szalmával fedett, tövissel 
Lészázott Támoszos kertek, Nyílik beléjje Veszsző-
bŏl font guson forgo äjto [Földvár TA ; CU XIII /1. 
271]. 1779: egy régi Csűr . . . a le szakadástol 
tartván, msg támogattatot t , épület fái is alkalmat-
lanok, koszorú fái is gussal toldatván egybe [Ga-
lambod MT; Told. 29]. 1840: Gusokot és Csatlo-
fákot hordotak az Desz(ka) Tutajokhoz [Hodák 
MT; Born. XXIVb] . 

2. nyűg; piedică/opritoare la picioarele vitelor; 
Fessel. 1646: Egy Jgnat nevű Szelestei olah viue(n) 
. . . egy fekete monyas lowat . . . Dreszler János-
hoz . . . hogy . . . az erdeon talalta gussal megh 
keotwe s embert Nem talalua(n) mellette gonoszul 
el veszet marhanak itilte lenni [Kv; T J k VTII/-
4. 97]. 

3. ' ?' 1581: A waralat valo Malomba . . . vot>-» 
te m gúsnak valo fa t p(ro) d. 36 [Kv; Szám. 3/a 
I II . 4]. 1583: Korro (!) f a t Gitŝnak es zegnek es 
fogasnak veottem d 53 [Kv ; i.h. 3/XII. 4 malom-
szám.]. 1594: Keöuettkozyk. Az Alperety mallomra^ 
valo keolchyege . . . veottem 200 Lapoczka dezka-» 
kat p(ro) f — d 50 . . . veottem Esmeg gúsnak 
valo fa th . . . d 26 fognak valo fa th veottem . . . 
d 15 [Kv; i.h. 6/II. 2. — aA Város egyik malma]. 

guzsal.v 1. furcă de tors ; Kunkel. 1687: Raduly 
Hertsegja Annyanal leven egy gusaly azzal hozza 
akara ütni Komsalioz [Hurez F ; Szád. Sztan 
Sztellej (45) jb vall.]. 1756: Gjisoly teteire valo 
Gomb esztergáb(an) mettzet t [Somkerék SzD; 
Ks Gr. Bethlen Imre lelt.]. 1771: Most a vármegye 
táblája a . gubernium cominissiója mellett publi-
cáltatta, hogy őfelsége azt parancsolja a férfi 
parasztgyermekek felől, hogy a fonást tanulják; 
a szülék is tanítsák fonni, de senki is, büntetés terhe 
alatt, csúfolni ne merészelje à fonó gyermekeket 
. . . Szoktassa el a szegény ember a marhatartás-
tól, szántás-vetéstől s egyéb mezei munkától a 
gyermekét, s tanítsa fonni, azaz a. guzsajjal a tűzv 
helyen ülni, fonóba járni, liillérkedni, puhaságot 
s- azzal járni szokott sok egyéb rosszat tanuljOQ 
[RettE 258]. 1820: Dregánné , . . egy versen Gtt-
sajjal hozzám jővén el kezdi* [Várfva TA; J H b 
Fasc. 48 Bontz Mária Szåkmári Samuelné (37) 
vall. — *Köv. a nyil.]. ţ 

Szk: ~áual él. 1640: Toldi Andrásáé . . . Nyomó*-
rult Gusaly aual èl. Benedek Peterhe . . . Gusa-
lyauál el [Dáróc K ; GyU 51]. 1659: Eozvegy 
Aszoniok kiknek semmi marhaick nincsen, ha-
ne(m) orsojaval gusallyaval el (így I) nyolczan 
adgyanak egy Tallért [UszLt 17] "ával táp-
lálja magát. 1683: k.: Az Asszonyok kik csak gú-
salýòkkal tapíallyak magokat adnak az Pástor(na)k 
Telar(um) ulnas nro 3 [Kraszna Sz; SzVJk 40] 
X “ ával keresi életét. 7722: Provéntus Pastoris . 
Az özvegy Asszonyok àz 'k ik csak orsojókkal gu-
salyokkal keresik eleteket 3. sing vásznat adnak 
[Radnótfája MT ; GörgJk 113] Xr esztergályos 
1589: Egy the kereo Eztergafos Gusaly f. 1 [KV; 
KvLt Inv. 1/2. 37] * kerekes ~ fonóŝzék, rokka. 
1816: Egy otska kerekes Gusaly [Varsolc Sz; Born. 
IV. 41. Bornemisza Krisztina conscr.] X par ászt 
1679: Paraszt ghusal nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL-
Bajomi János inv. 48] X székes 1805: Egý 
Székes Gusàj [Szamosfva K ; BLt 9]i 

2. ~ talpa guzsalytalp;. talpa furcii de tors.; 
Kunkeluntersatz. 1679: Esztergárban meczet gu-
saly talpa nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 72]. 

3. vhány guzsalynyi; de (un număr de) caiere; 
von einigen Kunkéin (viel). 1738: egy néhány 
Gusally Pátya Szősz szősz Pátya 25. gusujjal (l) 
[M.bikal K ; MLev.]. 1787: Egy néhány Gusaj 
szősz és tsepű Dr. 16 [Mv; MvLev. Csiszár György 
hagy. 6]. 

4. ?' 1572: ker volt Eo teleh ez vallotwl hogy 
adna valámy feguert . . . Ect be nem bochatyű 
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fegwert sem ad egebet egy guzalnal neky [Kv; 
T J k I I I /3 . 12]. 

Ez az adalék az 1. jel. alá is tartozhatik. 

guzsalygyapjú ? fonni való gyapjú ; lînă de 
tors ; Wolle zuni Verspinnen. 7679: mosot fejer 
Juh gyapja nro 9. mosot fejer Ghuzsal gyapjú 
jiro 3 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 81]. 

gi^sulynyi egy guzsalynagyságú; maré de o 
caiere ; von einem Kunkel (groß). 1799: engemet is 
elé kapatt , Nyak szirtan ragadatt , s egy gusajnyi 
fával ugy meg vert, vérbe kűpűlt, hogy egy lílar-
hára is sok lett volna [Náznánfva MT; Berz. 4 
Fasc. 31 Lit. N. Nr. 27]. 

gúzsaiyos I. mn fonásból élő; care trăieşte din 
tors ; vom Spinnen sich erhaltend/ernährend. 1683 
k.: Az melly özvegy Asszony (na)k szanto Fia va-
gyon egesz bért ád. Kinek penigh ollyan JFia nin-
csen, de haza es őrőksęge vagyo(n) tartozik Fel-
béért (I) Fizetni. Gusalyos özvegy ád Telar(um) 
ulnas nro 3 [Nagyfalu Sz ; SzVJk 50], 

II . fn 1 fonó; şezătoare; Spinnstube, 1767: 
mikor a dolog történt és végben ment gusalyosban 
voltam Bodo Samuelnit [Angyalos Hsz ; Bogáts 
10]. 1775: mg érkëzék , . . Potsa Lászlois Karat-
nárol Bodo Bernádnul Gúsalyosbol | Aztis tudom, 
hogy tyúk szemű erőssen, mindazáltal estve s éjt-
szaka gusalyosba el jár [Peselnek Hšz : HSzjP]. 
1781: el menénk I f j ú legenjekul Lengjelfalvára 
gusaljosba [Makfva U ; Ben.]. 1797: Még akkor 
viselős vala Kata a leánykával mikor egy estve bé 
menék gusallyosba [Sszgy; HSzjP] . 1798: a viz 
melet Budaklot, kérdőre vonám hol jársz aszt fele-
lé hogy Gusajosba [Szárazajta Hsz; i.h.]. 

2. ? kb. mulatság; petrecere; Unterhaltung. 
7653; még czyak latogatasara sem mehet senki ely 
eő kegyelmenek kit le ne(m) szidogat, s aual ne(m) 
szid hogy czyak gusalyosba (n) jarnak eő kegyelmé-
hez [Szárhegy Cs; Törzs. Lázár István apósához 
Petki Istvánhoz]. 

3. ' ?' 1759: Tudgyae, hallottae a tanú ki volt az 
a Kis Asszony a ki az Apor Joseph Ur Trombitás 
szolgái közül egyiket . . . az Ablakon Gusajosba 
bé járat ta magához? [Altorja Hsz ; HSzjP vk]. 

0> Szn. 1614: Gusalios Balas zs [Lemliény Hsz; 
BethU 341]. 

guzsalyoskodik ' ?' 1775: miért temondáztok és 
velem miért gusallyoskodtok nem vagyok én hoz-
zátok való [Kézdisztlélek Hsz ; HSzjP Anna Opra 
(40) vall.]. 

A Yíidr. 179. 1-ján a Vén lány éneke tßyik változatából 
kielcmezlietócii 'leánnyal enyeleg, leánynak csapja a szelet' 
jel-sel fordul elő a guzsajaskadik ige. Erre ćs egy másik hsz-i 
közlésre hivatkozva a MTsz 'a fonóba a leányokhoz enyelegni, 
szerelmeskedni jár' jel-sel számol. A HSzjP-ból fennebb közolt, 
sajnos, a beszédhelyzetre eléggé rá nem világító adalék biztos 
értelmezésére a szerk. ezek ismeretében sem vállalkozhatik. 

guzsalyosság guzsalyoskodás, guzsalyosba já-
rás ; umblatul la şezători; Aufsuclien der Spinn-

stube. 1775: midőn Potsa László Torjárol gusallyos" 
bol Haza érkezett, Márkos Klára Asszony szitta 
és fenyegette üy formálag: a Gusallyosságért meg 
ütik az arrát [Peselnek Hsz ; HSzjP] . 

gúzsai y vas korong/orsóvas, kőgerendely/gu-
zsaly ; fusul pietrei de moară ; Mühleisen/spindel, 
Mühl/Triebstange. 1831: Kereszt vas, Gusaj vas, 
Serpenyő Korong Karikák — dobra való kari-
kák Gerendejbe való Tsapok [Dés; DLt 735]. 
1847: A Malom kövek kopottak . . . A Gusaj vas 
jo és a perpentzéi is jok [Dés; DLt 316], 

Frecskay 282, 469 a fentieken kívül még a köv. magyar és 
német elnevezéseket említi: malomrúd, derék/forgóvas, k6/-
szúlvas; Spiudel. 

gûbec (vízállásos) medergödröcske, táj göbe; 
bulboană mică; kleine Bettgrube. 1736: semmi viz 
nem folyt a falu között hanem az gűbeczekben 
volt egy egy kevés viz [Gyszm; LLt Fasc. 161]. 

gübedék kb. holt mederrész/vízhagyás, rég, táj 
halvány; parte din braţul mórt al unui r îu ; totes 
Flußbett. Hn. 1776: A Gűbűdék nevezetű Helly-
ben (k) [Kiskend K K ; EHA]. 1776/1823: A ' 
Gűbűdék nevezetű helyben (k) [Balavásár K K ; 
EHA]. 7805; A Gűbedékben járó Rétben (k) 
[Balavásár K K ; EHA]. 1850: A Gűbüdékbe . . . 
a’ gűbű, vagy a ' régi vizfollyás mentibe Fetske-
farkulag rug ki [Balavásár K K ; EHA] . 

gŭbŭ kb. holt mederrész, vízhagyás; parte din 
braţul mórt al unui r îu ; Teil des toten Flußbetts-
1850: A Gűbüdékbe . . . a ' gűbü vagy a ' régi viz-
follyás mentibe Fetskefarkulag rug ki (sz) [Bala 
vásár K K ; Hr]. 

gŭbŭl 1. téli hajtóhalászat alkalmával gübülő-
rúddal zurbolja/zavarja a vizet és riasztja a hala-
k a t ; a agita/tulbura apa şi a stîrni peştii cu o 
pră j ină ; mit Plumpstange arbeiten. 1708: ha az 
halászó vizek(ne)k dolga meg nem orvosoltatik 
vr(am), erővel is ne(m) all i thatunk halaszokat, 
mivel minden fele ember folyvást halaszsza, gŭ-
bűli a patakokat, ugj meg szűkül t a’ pisztráng 
hojgj mar nemis kaphat (na) k Dragusrol Brazarol, 
Leszarol tova fel a Sinkai pa takra kenszeritetnek 
lialaszni menni Holbak fele [Fog. ; K J . Fogarasi 
János lev.]. 

2. köpül; a umple (de sînge) ; rühren, karnen. 
Szk: vérbe ~ vérbe kever/köpül. 7809: Én RavaiĂ 

vagyok Ifiabb Ketskés Mihájnak hívnak 25 vagy 
26 Eszszendŏs vagyok . . . Engemet azért fogtak 
meg, hogy én meg háborodtam Apámot Anyámot 
meg vertem s még vérbenis gŭbŭ l tem [UszLt. 
CoinGub. 1602. - 'Ravából (U) való]. 1835: a ' 
veretes okát az Ispántól hallottam, a’ kit Kováts 
vérbe gübült [Zsibó Sz; WLt] . 1849: Néhai Cseh 
Joseff Urat . . . lántsájokkal meg ölték, és a ' 
Fiát Sándort is vérbe gübülték és kínozták sokaktól 
hallottam, de szemeimmel nem lá t tam [Hėjjasfva 
N K ; CsZ. Horvát Miklós (57) vall.]. - L. még 
köpül al. 



gügyög C82 

flflgyög gagyog ;a bîlbîi; lallen. 1582: Anna Ka-
lachswtheo Andrásne fassa est hog mondottak hog 
Mezítelen kard wolna Danchak Janos holna Alat, 
es égkor eleo Ieowe, Latham hog be fenyegete az 
Kosdine hazahoz, zolais de Nem erthetewk mert 
chak Ghwgieogh wala [Kv; T J k IV/1. 18]. 

gûmős. E szk-ban; ín această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: ~ tüdõvész gümőkór; 
tuberculoză; Tuberkulose. 1858: halt meg Darvas 
Jozef neje Bartha Ágnes 65 éves korában gûmős 
tűdővészben [Dés; RHAk 95]. 

gürüzdelés kb. metszés, vágás; tă ie tură; Schnitt. 
1773: Stefán nevezetű Béresse Tardi Uramnak 
múta t ta nékem a Nyakát, mellyen igen Nagy 
gűrűzdelés volt, Mondván, hogy . . . nékie fej i t 
akarta Venni . . . Tardi Uram . . . Béresse muta t -
ta a nyakát Nékem is, melyen a Kardvágás Jol 
esmérszet 's valoságoson nem Kortzolás hanem vá-
gás volt [Burjánosóbuda*; KLev. — 'Később: 
Bodonkút K] . 

gvárdaház (katonai) őrbódé; gheretă pentru 
pază (müitară) ; Schüderhaus, Wächterhäuschen. 
1778.Ė Egy strázsamester pedig (minthogy a gvárda-
ház a Rhédei Mihály úr háza előtt vagyon) éppen 
mikor az asszony az ablakon kinézett volna, nagy 
fel azt kiál tot ta másnap: „Leomlott, leomlott 
ama nagy Babilon, amely vala latroknak és kurvák-

nak barlangja" [Ret tE 384]. — L. még vár-
áa al. 

gvárgyán (ferencesrendi) házfőnök; gardian, s ta 
reţ (franciscan); Guardian. 1687; Az Lengel Püspök 
Páter Gardgian u(jamna)k küldött léuelet [ApLt 6]. 
1736: (Gróf Apor István) adott volt . . . ezer ara-
nyat ad conservandum . . . ; sok infestatióm is volt 
miatta szegény Pekri Lőrincztől, . . . Látván, hogy 
absque periculo capiti, nem conserválhatom, alat-
tomban az akkori mikházi t . gárdgyán kezébe 
adám [MetTrCs 448]. 1764 a ' midőn azon Sum-
mát a ' Communitas ki fizetni akarná (így!) ante 
terminum három holnappal hirt tégyen az akkori 
Tiszt. P. Franciscanusok Gvárdyánynyának [Kv; 
Ks 92]. 1779: Ezen hellyet . . . ajándékba adta 
volt egj Bohanyitza nevű Monaszteriábol Molduá-
bol ki j ö t t Kaluger Gárgyán Néhai Groff Lázár 
Ferentz Ut eŏ Ngnak a’ Kalugerek Gárgyánnyak 
[Alfalu Cs; LLt Csáki-per 540 L. 6]. 1784: a 
Gárgány (l) külde néki egj irot Papi képet [Gyf; 
SLev.]. 1805: a Gvárdiánhoz mentem [Dés; Ks 
87 KMN 89]. 1816: Az óvári P. Franciscanusok-
nak a ' P. Gvardian Contoja szerént 138 Rf 30 xr 
[Kv; Born. IV. 41]. 

E szót az ÉrtSz nép, elav minősítéssel, úgy látszik, csak nyj-i 
szinten élőnek tartja. A szerk. gyermekkorában azonban még 
Désen s Erdélyben másutt is köznyelvi szinten is élt: a szerzetes 
rendek, Désen a ferencrendiek zárdafőnōkét illették ezzel a 
megjelöléssel. A szerzetes rendek megszűntével a szó valóban az 
elavulás sorsára jut. 


