
GY 
gyak 1. döf; a împunge ; stoßen | szúr ;a în-

ţepa; stechen. 1574: Thòrma János zolgaya szep-
regj (!) Pal, az en hiţem zerent ezt vallom . . . az 
Legenj hog fel hwza kezet es ketser giaka Tamas 
vramhoz az kessel [Kv; T J k III /3. 386c]. 1585: 
Barbara Aztalos Imreh Hűgha vallia, latom hogy 
az eggyik katona be fu ta Az swteo hazba, Azon-
keozbe mikor az Syteo hazbol ky halattak volna, ky 
Ieowe a' Drabánt, Zabliaual es vizza hiŭa a' lege-
nieket, es Nem latta(m) ozta(n) mellik gyakta 
[Kv; TJk IV/1. 525]. 1594: Debreczeni Mihali 
Helfer András Jnasssa vallià, Mikor az seb megh 
eset vala chani Jánoson, haliam àz Jnasoktol 
hogi mongiak vala liog' Giulaj Mihali giakta volna 
de en nem latta(m) kí giakta [Kv; TJk V/l . 477]. 
1600: Erdély Georgy . . . vallya . . . mikor az kapw 
keozze be futa az dárdáért Lazlo kewesben mult 
hogy eotetis Atal nem eoteotte az dardawal Azon-
ban vgy kezde az darabontokhoz gyakdosny Lazlo 
gyaka pedigh az megh holt legentis . . . , az másik 
sebes legentis vgyan Lazlo gyaka a' ky most haló 
zamban fekzik penig . . . o t t forgot az dardaual, 
es gyakdosot be az darabantok keozze [Kv; TJk 
VI/1. 455]. 1631: Az Kóczis Andrást lata(m) hogy 
ki vónt szabliaval vala, de en ne(m) lattam, hogy 
vaghta, avagy gyakta volná varga Mihályt, de 
latam, hogy az fődre le verek [Mv; MvLt 290. 
241a]. 

2. a avea relaţie/contact *sexual; mit jm ge-
schlechtlich verkehren. 1593: Keobeolkűti Mathe 
vallia: Ezt penig Keomies mihaltol hallottam 
hogi eo ferenczi Istuantol hallotta hogi mondotta, 
hògi noha eo neki felesege ninch, de akkinek fele-
sege vagionis ne(m) giak annyit, ammenyt eo | 
Cathalin Azzoni Keomies Mihalne vallia 
monda ferenczi Jstuan, No bestie kuruafiae ninch 
nekem felesegem, de minden eyel annyt giakok, 
megh teobbet mint az kinek felesege vagion [Kv; 
TJk V/l. 382, 384]. 1600: Veres Georgy al(ia)s zeor-
takach . . . vallya Eois egy nehany rendbelye-
ket látott hogy Kapanehoz Jartanak . . . meg 
egyezer egj takach legent attanak vala neky 
tehát az legent egy eyel valamy iffyak ki vertek 
. . . mondwan meny ky bestie lelek kurwafy mert 
en i t t ma gyaknj akarok [Kv; TJk VI/1. 421]. 
1631: monda Czetri Giörgj, hogj megh hidgjetek 
aszony emberek azt ugjmond hogi soha nem gjakot 
eo edeseb piczat annal mint az uarga Menyhart-
Heye [Mv; MvLt 290. 56b]. 1640: azt látám, hogy 
egy ruhát leterítettek vala s Kovácsi Jancsi Biró 
Pálnét erősen gyakja vala [Mv; i.h. 291.237b 
átírásban I]. 1641: még én kérdém azt az Nagy 
Ferenc Jancsit, hogy hol vagyon Miklós, s énnekem 
azt mondá, hogy gyakni vagyon, úgymond [Mv; 
i.h. 288a—90a ua!]. 

gyaka rakonca; ţepuş; Runge. 1774: ha égy 
gyakát nem kapott volna kezeben esmet le vagta 
volna | kéri vala szolgájától hogy a Szekérén levő 
gyakat adna kezében | ütés nem esett Kupás 

Mihályon sem vasvilla sem gyaka által [Tarcsafva 
U ; Pf]. 1796: (A cigányok) a ' Béresekre támadta-
nak, óldal rúddal Gyakával verték őket, a Bére-
sek kőzzül egynek a' Kezét Gyakával elis törték 
[Mocs K ; Eszt-Mk]. 1810: Négy gyaka szekérhez 
való . . . xr 4 [Mv ; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 
22]. 

gyakás 1. döfés; împunsătură ; Stoß | szúrás ; 
înţepătură; Stich. 1585: Ilona Taligas Georgne 
vallia . . . Amaz legheniek . . . vizza terwen chak 
hamar hozza Giakanak Desy Jánoshoz, es igy 
leon a gyakas miat halala [Kv; T J k IV/1.524]. 
1594: Keobeolkűti Mathe vallia . . . Borbeli Jlliest 
megh kerdwk eginelianian mit itilne az Jnas feleol 
az kin az gyakas esset ha felelne feleolle, Borbtli 
Jllies azt monda En nem felelek, mert az kes giakas 
merges, mas az hogi chak egy teouis giakas feleolis 
nem felelek [Kv; TJk V/l . 478]. 1596: Zabad 
volth megh eólnj, zabad volth el hadni, rezegse-
gembe aluttam az aztalon, vagasokot raitam való 
yteseket, zabliaúal úalo gyakasokot megh bizonj-
tom [UszT 11/52]. 1598: Keomyes . . . wallia. 
Az menyegzeos haznal haborcdot wolt megh az 
zappanos legeny az Czimbalmossal . . . , ot eset 
raita az Zappanos legenye(n) az giakas [Kv; TJk 
V/l. 161]. 1618: oth esset raytha az Nyassal való 
Gyakas [HSzj tiydrs al.]. 

2. contact sexual; Geschlechtsverkehr. 1779: 
kiadták a grófnét, hogy midőn dolgát végezte 
volna véle*, azt mondotta az asszony: ,,Vagyon 
három esztendeje, hogy olyan kemény gyakás nem 
esett ra j tam" [RettE 403. — aTi. egy katona-
tiszt]. 

gyakdos döfköd; a împunge mereu; öfters 
stechen | szúrdos; a înţepa mereu ; öfters stoßen. 
1584: Ilona Zekel Marton felesege vallia . . . chehi 
Caspar . . . Az haz heian Nezegetet es vegre zab-
lias kezzel gyakdosa es fel hania az Agyat [Kv; 
TJk IV/1. 345]. 1600: Erdély Georgy . . . vallya 
. . . mikor az kapw keozze be fu ta az dárdáért 
Lazlo kewesben mult hogy eotetis Atal nem eoteot-
te az dardawal Azonban vgy kezde az darabon-
tokhoz gyakdosny . . . ott forgot az dardaual, es 
gyakdosat be az darabantok keozze | Kowach 
Istwan . . . vallya . . . Lazlo mindenhez gyakdos 
vala, megh az Annya palastiatis altal eoteotte 
[Kv; TJk VI/1. 455]. 1629: Egykor az Vram Kün 
az keppel az Eszterhat gyakdoswan, miuel megh 
hagigaltak vala [Kv; T J k VII /3 . 121]. 1630: az 
katonak kopiaja vala nala s aval giakdos vala hoz-
za(m) de enis pentekre teörueniel hivat a (m) az 
esse lilék kurua fiatt [Jív; MvLt 290. 228b]. 

gyakó care are contact sexual; geschlechtlich 
verkehrend. 1573: lakatos peterne . . . mond nekya 

az Azzony Te kwrwafy aggeb tehen giako Miklós 
hat azt Mondád hogi Archwl chiaps [Kv; TJk 
III/3. 248. - aTi. Lakatos Lőrincnek]. 1583: Mar-
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git Mihály Kowachne vallia Hallottam Zaiabol 
Gergel Kowachnenak . . . Ah vgmond Nem Adnak 
i t Ingien mint ide ky Az Ingien ginko vczaban 
Balas kowachne Ingienys Aad [Kv; T J k IV/1.147]. 

gyakor I. mn I . sűrű; des; dicht. 1595: Sza-
niszló Tamástól küldtem most egy szőr iszákot . . . 
két fosztánt . . . Egyik veres, másik fejér. Az veres-
nek gyakor apró gomb az melyén [SzO V, 160]. 
1736: Az meg irt Malom Gáttyán fellyül az Kükül-
lőn, által epittetett egy jo, erős gyakor tzővekekre 
fektetett Csere Gerendakra borogatott . . . jo tágas 
palló [Mikefva K K ; CU XIII/1. 130]. 1821: 
Pettő István H(uszár) katona 46. esztendős . . . 
felel . . . Meg jelent vala egy Derék Paripa pej-
szőrű kantza loval, igen gyakor serényű vala 
[Zalán Hsz; HSzjP]. 

Hn. 1597: Ferencli koúacliy tiltotta úolt giakor 
vt wegeben erdeyet [Homoródsztmárton U ; UszT 
12/94]. 1643/1770: in Loco Gyakorberek vocato 
[Retteg SzD]. 1696: az gjakor nirben az Remetere 
menő ut mellet (sz) [Gyergyóalfalu; GyHn 16]. 
1746: A' Gyakor Szél allyán [Vadasd MT]. 1781: 
Gyakor fűz alatt (sz) [Farkaslaka U]. 1891: Gya-
korszöllő [M.bikal K ; KHn 72]. 

Szk: ~ fátyolszita. 1797: Egy gyakor fátyol 
szita [Náznánfva MT; Berz. 4.22. N. 22]. 

2. gyakori; frecvent; häufig, oftmalig. 1614: 
Az Ecclesiasticuâ ordo miért hogi iob példa adas-
sal, nem cziak tanitasaual oktattia Jozagos czele-
kedetekre az halgatokat giakor visitatiokkal az 
Pwspekek es Saniorok, ki ki mind az eo zokot 
vallaszat recepta religioian vallókat mindennwt 
ez orzagban zabadon visitalliassak [Ks 87 ogy-i 
végzés]. 1666/1701: az közönséges Praesidiumnak 
eŏ kgek rendellyenek olly szállást, hogy az ki 
buutakozás károkkal ne légye(n), az Feŏ Tisztek 
szállásoknak gyakor változtatása alkalmatlansá-
got liozua magával . . . [Kv; KvLt 1/188]. 1682: 
Üdvözült Bárki István Ur(am) Tek: Ur Beldi 
Pal Ur(am)n(a)k . . . gond viseloie . . . mind ez 
ideigis szamadatlan volt, es soliais sem edszer sem 
maszor giakor admonitioia utannis perceptioiarol 
szamot nem adot [Kv; RDL I. 161]. 1712: 
Szarvas vétkei az Pasztornak Kelepeci (!) Pálnak, 
ugy mint Isten elle(n) való karo(m)kodasi, szit-
kozodasi, szőlőnek titkon való haza vitele, az va-
rosba(n) és házához való gjakor jarasi, s ot t sokáig 
való mulatasa, reszegeskedese a szék szinén eléggé 
meg világos odot [Kv; TJk XV/1.91]. 1733: 
Gyakor busittasomrul ur(atn) kgldet nagy becsület-
tel követem [Kisillye MT; Berz. 1]. 1799: neveze-
tesebb terhel te tései az Adozo közŏnsegnek im a' 
következendők lo A F. Királyi Katonák(na)k 
gyakjr alá 's fel való Utozások s itten majd min-
denkor egy Statiojok lévén quartirozások [A. 
árpás F ; TKl BB. IV/5]. 1814: a' S z a m o s . . . 
az Határra gyakor ki áradásokatt tött [Dés; DLt 
az 1825. évi iratok közt]. 

Szk. A. időre von.: ~ alkalmatossággal gyakori 
alkalommal, gyakran. 1678: Meg tekint ven . . . 
Tholdalagi János hivünknek, . . . sok rendbéli gja-
kor alkalmatossággal való karokban esetit . . . 

[Gyf; Told. la]. 1765: másut a ' maga házánál 
maga vágj háza népe minétnŭ pros ti tutiokkal pros-
tituálta Tartsafalvi Palffi Ferenczet gjakor alkol-
matossággal s mikor? [Tarcsafva U ; Pf]. 1778: 
Én is gjakor alkalmatossággal jártam a' Pótsa 
Dávid Ur Házát [Szentkatolna Hsz; HSzjP] * — 
iáéin 'ua'. 1756: Minemű Szegény légyen az Hatá-
runk fellyebb is elé számlálok minemű Nyomoru-
sággal a Hegjeknek tetején es Meredékény sovány 
oldalain Ásóval kapával lehessen valami kevés 
Tavaszt, vagy Török Búzát vetnünk, annak is a 
Gyakor idein való Ho harmat mián Gyak-
rább(an) hasznát nem veliettyuk vagy szá-
razságban) ki száradása mián [Dumest H ; J H b 
LXX/2.91] * ~ ízben ' ua \ 1745: az A. gyakor 
izben az J t tsak ki mondaniis irtózasra méltó 
káromlással illette úgymint S. V. őrdőg, tüzes, 
disznó, kuttya, menkő teremtette nemekkel [Torda; 
T Jk T II. 63]. 1753: Pap Mihály gyakor izben jö t t 
ide Rákosi Pál Uramni [Martonfva Hsz; Bogáts 6]. 
1754: ezen helyet . . . Néhai Huszíai Temes On, és 
. . . Fia Temes Togyer irtották tisztították erdőből 
és gazból sőt Marhájának is ide tsinált gyakor izben 
telelesre helyet [Nagygoroszló Sz; WLt Pap 
Dumitru (52) jb vall.]. 1772: Mivel hogy ml ide 
közel lakunk mint Molnárok ha nem egyébért de 
leg alább csak pajtásságért itten gjakor izben meg 
fordulni szoktunk [Ádámos K K ; J H b LXVIII/-
289]. 1799: Gyakor izben . . . hallottam tüUe 
[Dés; DLt]. 1829: a mostoni Nótáriusunk . . . gya-
korizben szedetett a Kis Bírákkal költségre való 
pénzt, de menyit, éŝ azokat hová költették s tet-
ték, nem tudom [Mezőköípény MT; TSb 48]. 
1840: járotosok még gyakor izben a' Ferentzi Ur 
hazához [Dés; DLt 277] * ~ renáen ' ua \ 1819: 
bátorkadatt a ' Szent Ersébet Kolosvári Ispatállya 
Mérai Erdejébe gyakor Renden menni [Kv; Aggm. 
C. 168]. — B. helyre von. : ~ helyenjhelyt. 1634: 
Pestis országunkban giakor helyeken Istennek 
kglsigaz itiletibeól ighen grassal [KJ]. 1653: Mikor 
azért már a Móses hada* meglátta volna Rácz 
György hadát . . . a két had . . . egybe roppàná, 
és olly erőss viadalt tőnek, hogy annak mássát nem 
gyakor helyen láthatni [ETA I, 81 NSz. - *160ă-
ban a fejedelmi székre törő, szerencsétlen végű 
Székely Mózes hadserege]. 1694: vágjon . . . Nagj 
Majorság Szőlő . . . ennek eddig való műve, karo-
zása, hajtása kapalasa, meg-adatott: tsak hogj 
nagjobb reszént ritkás, homolitást kevan gyakor 
helyeken [Borberek A F ; BfR]. 1745: Az J . . . gya-
kor helyeken Magistratus által tőmlőczőztetett, 
megverettetett , paenitentiaztatott [Torda; TJk T 
II . 6 6 - 7 ] . 1789: A Kŭkŭ lŏ és Fejér Nyikó vizeüs 
némely mellette lévő utakot gyakor hellyenR el 
szaggatni és alkalmatlanokká tenni szoktak [UszLt 
XII/97. - aBethlenfván (U) és környékén]. 

o Hn. 1721: az gyakor szakadék előtt (sz) 
[Uzon Hsz]. 1791: a Gyakor szakadéknál való 
lábban (sz) [uo]. 

II. fn kb. sŭrŭ (cserjés/erdő); desiş (pădure 
tînärä deasă.;) Dickicht ?' Un. 1585: Seopreody 
gyakor [Seprőd MT]. 1595: Wagion az war gjakran 
alol . . . egy feölde , . vicinúsa . . . az var gjakra 
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[Szu]. 1607: Az Itató giakra vegebis (l) vagion egj 
rez [Nyárádsztlászló MT]. 1631: Farkas gyakor 
[Szentábrahám U]. 1664: alsó-volali vagy kantai 
határban Gyakor-rét nevű helyben levő szénafűvét 
-adá zálogban [Karatna-Volál Hsz]. 1686: Pokà 
Gyakraban (sz) [Zalán Hszj. 1693: az Tórŏk 
gyakrán egy darab szená f ŭ [M.sáros KK] | A' 
giakorb(an) (sz) [Medesér U]. 1696: Vizelve(n) 
Gyakor nevű hellytyen) (sz) [uo.] 1713: az Törek 
< t) gjakran (k) [M.sáros KK]. 1714: 
Gjakorban (sz) [Lengyelfva U]. 1731: A Szőllő 
felöl Buza gyakrab(an) (sz) [Bh; KHn 12]. 7737/-
1802: Az Irmában gyŭrŭs gyakar (sz) [Nyárád-

^álfva MT]. 7733: az I ta tó Gyakraban [Bálintfva 
MT]. 1744: Gyakorba (sz) [Csöb U]. 1746: a ' 
Gyakorra ki szoktanak járni erdőlni [Vadasd MT]. 
1750: a Ferencz gyakrán [Papolc Hsz]. 1756: a 
Gyakor n. hegyben [M.bikal K ; KHn 71]. 1771: 
Farkas Gyakrában (sz, k) [Bözöd U]. 1797: Vesz-
szŏs gyakor alat (sz) [Kadács U]. 1802: az Gyakor 
nevü hely [Vadasd MT]. 1816/1817: A Péter 
Gyakrán (sz) [Vágás U]. 1818: A' Gyakorbann 
(sz) [Szotyor Hsz]. 1825: a Kala gyakra Pataka 
[Szárazpatak Hsz]. 1874/1906: Alsó gyakor. Felső 
gyakor [Kibéd MT]. 1875/1906: Gyŭrŭs gyakor 
[Nyomát MT]. 

A címszó jelzet nćlkiili adalékai az IvHA-ból valók. — A 
lni-i adulćkok közül csak az 1746. évi vadasdi adalék utal er-
dőre, rio jogosan feltehető, hogy a tóbbi hn keletkezésekor 
is a névadás szemlélete a hely akkori sűrű bokros-erdős vol-
tából indult ki. Az 1. jel. titán a | ' î ' az esetleges más jel. 

lehetőségére von. fenntartást jelez. 

III. hsz 1. gyakran ; adesea; oft, häufig. 1592: 
bodo Bsrnaldne aljas kerekes leorinezne . . . azt 
walla . . . az kapu eleot is mondám az zwlenek mit 
J a r ez a ferenezne I l j gjakor hozzad [Karatna 
Hsz; HSzjP]. 1759: az Tatár futás utan egy-
más kőzőtt fel osztván . . . egy darab főidet, 
akkoron a gyakor emiitett Szabó Istvánné Asz-
szanyomn(a)lc is ju to t t egy darabotska [Mocs K ; 
J H b K XLVII / l j . 

2. sűrűn; des; dicht. 1800: Elfoglaltunk egy 
C ziher t . . . Az Erdő farka nevű hellyen . . . mind 
a két felől gyakor-ásott godrötskék is ... . vágynák 
[Csekelaka AF; KCsl3.]. 

gyakor ágú alma sűrű ágú almafa; mar cu 
ramuri dcse; Apfelbaum init diclitem Gezweig. 
XIX. sz. eleje: Bodoni Gyakor agu alma Nro. 6 
[Keménytelke TA; IB]. 

.gyakoresa ? sűrűeske; desiş mic; kleines Dik-
kicht. Hn. 1705: ezen Falu határán Apró gyakoresa 
nevű hellyen [Altorja Hsz ; Borb. II.]. 

gyakori freevent, des; häufig, oftinalig. 1814: 
Tiniár Újvári Samuelné ellen gyakori sok Talp 
Lopogatásaiért a' Czéhnek égy utolbszori Határo-
zása a' lett, hogy örökre a Czéhbol ki tétessék 
[Dés; DLt 56. 13—4]. 1819: napjában mennyi, és 
miféle Pálinkát ivutt meg, mindennapi Bor, és gya-
kori Puncsozásán kivűl [Kv; Pk 2]. 1867: (A férj) 

fogadja, hogy ha az aszszony vissza megy hozzá 
s az anyjáhozi gyakori járást ritkitja, örömest visz-
szaveszi, megbecsüli és semmi bántalommal nem 
illeti [M.bikal K ; RAk 262]. 

gyakorlandó (le)folytatandó; care urmează să 
se facä; was auszuführen ist. 1718/1781: eŏ Nagy-
ságok, 's eŏ Kegyelmek nékünk kŭ lŏn külön keze-
ket nyujták authoralván a r ra : hogy a ' mi kezeink 
altal egyenes itiletünk szerint gyakorlando Divi-
sio sub poena aureorum . . . 500. celebraltassék 
[H; J H b LXXI/3. 483]. 

gyakorlás 1. folytatás, űzés; exercitare, prac-
ticare; Aus/Durchführung. 1580: Byro vramat 
tanachyawal keryk hogy . . . haggya es paran-
chiollya megh hogy ez zerent* ellye(n) mind A ket 
felb Az eo Mestersegeknek gyakorlassaba [Kv ; 
TanJk V/3.223b. — aTi. az artikulusok szerint; 
bA mészárosok és a hentelerek]. 1589/XVII. sz. 
eleje: Ha teőrtennek az Varosra valamely faragó 
vagy Rakó Legennek iŏuese, miuenek giakorlasanak 
okaert, . . . Az mesteris az Ceh mesterek liire enge-
delmeknelkwl touab nalla ne tarthassa, ne miuel-
tesse eöt forint birsagh alat [Kv; KőmCArt. 
10—1]. 1712: Instálának azért ö kglmek mind az 
egész Városon lakó Mészárosok képében, liogj 
engedgyük az ö kglmek szabad akarattyára az ö 
kglmek mesterségek (ne) k gyakorlását [Torockó; 
TLev. 13/1]. 1790: Ezer ha t százban Mindszent 
Havának 25dik napján meg állított ország Végzésé-
nek erejekkel . . . Helvetiai Confessiot tartó Val-
lásunk a ' több bé vett vallásokkal egyenlővé tétet-
vén, azon egyenlősítésből önként következik, annak 
szabad gyakorlása [Kv; S R E 267—8]. 1818: 
I f jabb Hegyessi Elek az ejtzakai korhelség és 
erkŏltstelenség gyakorlásábann annyira el lévén 
áradva, hogy . . . a Paraszt Legényekkel ivutt és 
tántzolt [Vajdasztiván MT; TLt . Praes. ir. No 321 
Budai István viceispán nyíl.]. 

3. véghezvitel; sävîrşire; Vollführung. 1649/-
1687; (Bethlen Gábor) eõ felségét és eŏ Klmeket az 
jŏvevenyekhez való jo cselekede tekb(en) és irgal-
massagh gyakorlasab(an) akarv(an) minden telljes 
igyekezettemmel követni . . . mellyel az én Succes-
sorimatis inkab fel serkenthetném a jónak gyakor-
lására, az jővevenyeket penigh Joszagomban való 
megh telepedessekre [Vh; VhU 230]. 1676/1681: 
Mivel lxogy az mi Méltosagunk(na)k nem kicziny 
ékessege lévén az josagos czelekedet, melynek része 
áll az kőnyőrületesseg(ne)k s kegyességnek, sze-
genyeken való szanakodasnak, adakozasnak gya-
korlasaban, es egy szóval mindenekkel . . . való jo 
tételben . . . regi jámbor bőtsűletes Szolgamnak 
Nemes es Vitézlő Also-Kubinyi Hieronymi András 
Deák Ur(amna)k . . . attain ŏ kg(ne)k az Vajda 
Hunyadi hataron egy darab főidet [Vh; VhU 262 
Em. Thököly ad. lev.]. 1726: E n T.T. eszkŭszŏm 
. . . hogy ezen Egyház fiúi hivatalban . . . mind 
magam eletemben, mind házam népének a kegyes-
ségben való gyakorlás altal masoknak Szent józan 
inértekletes kegyes Szelid és alazatos elettel jo 
példa ado lészek [Kv; S R E 154]. 
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3. gyakorlat ; exerciţiu, practică; Übung. 1843: 
Mészáros János . . . mesterségét illő uton nem gya-
karolta maga Kezire Kontárkadott . . . utasit tat ik 
a Czehtol Kirendelt Mester társunk műhelyében 
mesterségbéli gyakorlása ki mutatasára [Kv; 
AsztCLev. Ha t . Prot. 11]. 

Szk: ~ ba vett gyakorlattá/szokássá vált. 1781: Ta-
pasztalván azt a ' Communitás, hogy mind a ' Strá-
sákkal mind másokkal a ' kortsomákon virattig al-
kalmatlankadó 's utzákon keringő iffiuság szokott 
tsufolkodni s excedálni, azért ezen már gyakorlás-
ban vet t hibás mind Isten mind haza törvényivel 
ellenkezó gyilkosságra, tolvajságra s minden go-
noszra . . u t a t nyitó szokásnak el törlésire ren-
deljük a ' Strásálás ki álitásában* [Torockó; TLev. 
2/5 — aKöv. az intézkedés] volt gya-
korlatban/érvényben volt. 1803: Ditső emlékezetű 
Felséges Fejedelem Aszszonyunk Mária Thresia (l) 
égy Kegyelmes Rescriptuma által . . . a Bányá-
szokat es Ertz Míveseket tőbb az előtt gyakorlásba 
volt praestatioktol es Szolgálat nemeitől immuni-
talni méltóztatott [Torockó; TLev. 15/9] * 
tehet: gyakorlatozhat. 1811: A Tekei 1 ló iskolával 
meg érheti az 3. Czug, reggel, és délután elég gya-
korlást tehettnek [Kiscég K ; KLev.]. 

4. a templom ~ a templomba menetel; mersul 
la biserică; Kirchgang. 1773: ősveny szolgált, 
vagy t a r t a t a t t a Templom gyakarlására [Mező-
erked K ; LLt]. 

5. látogatás; frecventare; Besuch. 1783: (Fele-
ségem) a Faluba járástól, gyanús hazaknak gya-
korlasatol el nem foghattam, noha ezirántis sokat 
izetlenkedttem [Bözödújfalu U ; Pf] 

6. követés; urmare, ascultare; Befolgung. 1561: 
Az tarsagokban (!) az igassagot az emberi es Isteni 
töruenyeknek meg tartoiat . . . otalmazzak annak 
gakorlasaba naponként az tarsasagot az kikből 
warosok alnak epitsek [Kv; ÖCLev.]. 

gyakorlat 1. deprindere, obicei; Praxis, Ge-
brauch. 1845: eddig elé Czikudan* a Kalákák aránt 
az volt gyakorlatba, hogy minden Esztendőben a 
3 birtokos egy egy kalákát kapót fel váltolag [T; 
TLt 1039. - *TA]. 1869: a gyakorlat szerént akár 
melyik erdőrész vagy határból a marha legeltetés 
szabadon felt i l thato volt [Csöb MT; Told. 21]. 

2. folyta tás ; pract icare; Ausübung. 1843: A ' 
Tisztelt Ttes Tisztség . . . a kérelmes közönségnek 
többet engede, min t sem kért, mivel . . . a pálinka 
főzés határ ta lan gyakorlatára, sőt áruihatásara is 
felszabaditá [ K m ; KmULev. Kováts Miklós adm. 
nyü.]. 

gyakorlati p rac t i c ; praktisch. 1854: (A tanuló) 
Utóbb a Tanodából az élet gyakorlati terére kike-
rülve, idegen vol t azon s csak bukdácsolt igazi 
élettudomány ismerete nélkül [ŰjfE 82]. 

gyakorlatlan tapaszta la t lan; fără experienţă; 
unerfahren. 1588: melto wolna lenny ez varosba(n) 
egy feó tudós Doctornak, holot a' sok betegsegh 
felette ige(n) kezdet grassalnj, az Borbeliok penigh 
vgmint giakorlatlanok Nem hogy az emberek 

eletet oltalmazhatnak es a ' betegseget keoníebit-
hetnek, seot gyakortab artalmas gondviselesek 
munkaiok az latatlansag es tudatlansagh miat 
[Kv; T a n J k 1/1. 87]. 

gyakorlatos gyakori; f recvent ; häufig. 1741: 
Constál lmo Nős paráznasága az Inctának . . . 
2do Az SzBenedeki Kastellynak meg hágásában 
s onnat tör tént gyakorlatos Buza s Gabona lopá-
sában az Férjével együt t való complexsége [Szent-
benedek SzD; Ks XVI/27]. 

gyakoriatosképpen gyakor ta ; de mai multe ori ; 
des öfteren. 1592: en ezeket az megh Newezet 
kezeseket giakorlatos keppen mind Zep szoual, 
kertem, es kerettemis hogj ez Boros Jánost hoz-
zak eleo [UszT]. 

gyakorlatosság 1. gyakoriság; f recvenţă; Häu-
figkeit. 1776: (A vétkeseket) kinek kinek miné-
mŭsége és a ' tselekedetnek mivolta, és gy a korlá-
tossága szerint el múlhatat lanul pénzel vagy vesz-
szŏzéssel a ' Bírák házánál meg büntessék [Torockó ; 
TLev. 16/1]. 

2. ~gal gyakorta ; de mai multe or i ; des öfte-
ren. 1566: gjakorlatossaggal indított mwnkeot az 
my nagy zwksegwnk, es nagy nyomorúságban walo 
esetwnk, felsegedet keoneorgeswnk altal megh lel-
nwnk [SzO I I , 1 9 0 - 1 ] . 1570: Martha nehay feyer 
Jmrehne Ez t vallya hogy La t t a gyakorta megh 
annakeleotte . . . hogj az Kalmar Andrasnewal 
gyakorta Tytkon Bezelettek az kamaraba, E s 
chyak Az marhanak ely vezese eleot való Napok-
banis gyakorlatossagal J a r t hozza es Tyt tkon zol-
tak [Kv; T J k III/2.68]. 1595 k.: Noha kgmes 
urunk hwsegesen holtigh Nagysagodnak zol-
galni igiekezwnk az mint illikis, de giakorlatos-
sagal az nagy romlás mia t be nem telliesithettiwk, 
az mint illennek az ra i tunk forgo Nagod zwkseges 
dolgait [Dés; DLt 247]. 1620: Emlekezetes lewen 
az Varos kapŭ in leweő hidak feleŐlis hogi giakor-
latossaggal Szekereken Soot hoznanak be ray ta 
nemelliek, melj mia az hidak ige(n) el vesznenek 
es el romlanak [Kv ; T a n J k I I / l . 299]. 1679j 1681: 
mikor à Szőlőket mivelik, à vinczelerek mellett 
Continuus jo pallérokat à Vinczelereken kívül is-
rendelven eö kglme*, magais gyakoriatossaggal 
hozzajok latogasso(n) [Vh; VhU 670. — *Az ub]. 
1751: gjakorlatossággal béres nélkül vagyon, és 
Szokot Lenni [Marossztkirály A F ; Told. 29]. 
1759: Azon . . . Czégéres szemellyek* miat azon 
kortsoma háznál estenek gyakorlatossag (g)al sok 
féle zenebonás dolgok [Nyárádsztlászló MT; Sár. 
— ĂEgyik fat tya-vetet t , a másik házasságon kívül 
terhes kocsmárosnő]. 

Szk: ~ való gyakori. 1661: Nem tagadhattyuk 
gjakorlatossággal való irásinkkal eddégh is Ngd-
(na)k unadalmot szerezhettünk [KJ] . 1693: Lát-
tam Puszta Egresi Sorbannak Gjakorlatossaggal 
való oda menetelit [A.jára TA ; Berz. 7. LXV/38]. 

gyakorlattat szi tái tat ; a dispune sä se cearnä; 
sieben lassen. 1595: Giakorlat tat tam igen zep fel 
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keobeol liztet vrunk zwksegere, meliben három 
vekaent (!) kolt el f 1//50 [Kv ; Szám 6/XXIX. 3]. 
1596: fel keobeol liztet giakorlattattam az koni-
hara [Kv; i.h. 152]. 

gyakorló I. mn. 1. űző; care practică/exercită; 
ausübend. 1730: Az Egetbort, Palinkát eddigis 
árulni gjakorlo Deesi szemelyek kináltassának 
meg, hogj . . . adgjanak az Ne(m)es Varosnak 15 
Nemet forint Taxat [Dés; J k 397a]. 1802: Paran-
tsoltatik ezennel Kegyelmeteknek hogy a' Pálinka 
Főzést gyakorló személlyeket az emberi élelemre 
alkalmatos Gabonábol-valo Pálinka Fözéstul sub 
paena (!) Confiscationis tiltsák-el [Borb. II . gub-i 
nyomt. rend.]. 1843: mesterségeiket gyakorló ván-
dor Legények jó igasság Levelekkel légyenek el 
látva [Dés; DLt 159]. 

Szk: magát vmiben ~ 1762: Azon tolvajság-
b(an) magát gyakorlo Kannas Susannát házához 
jártotta [Torda; T J k T V. 90]. 

2. kb. folytató; care îşi duce (viaţa); führend. 
1751: Én i t t Balástelkén lakó Vándor nevezetű 
Famíliát . . . ismerem s tudom . . . felöllek mon-
dani hogj életét holtig istentelen tŏrvénjtelenség-
ben gyakorlo Attyoknak gonosz erkölcse ugj belé-
jek oltodott, hogy Ns Kŭkŏ l lŏ Vármegjében sŏ t 
talám az egész Országban is ezeknél istentelenebb, 
igazságtalanobb, verekedŏbb, vérengzőbb . . . em-
berek nincsenek [Balázstelke K K ; IB. Michael 
Rempler (60) jb vall.]. 

3. járó; care merge la/ frecventează; gehend, 
besucliend. Szk: korcsmdkot ~ korcsmajáró, korcs-
mázó. 1783: (A torockóiakat) Az éjjeli és nappali 
strásálásra haszontalan Compellalom . . . s egész 
-étzaka oly nagy Helység strása nélkül vagyon, s 
hol étzakának idején rész szerént a nyughatatlan 
Iffiúság, resz szerént p(e)d(ig) a Kortsomakot 
gyakorlo részègesek lővőldeznek, verekednek, lár-
máznak, éktelenül káramkod(na)k, és a közbe hol 
•edgyik hol másik gazdának aj taját , ablakát kövek-
kel bé rontyák [Torda; TLev. 15/6 Nagy István 
.szb kezével] -X* templomot ~ templomjáró/láto-
gató. 1775: azt mondjuk hogy jámbor eszes kegyes 
é̂s Templomot szerető és gyakorlo ember [Peselnek 

Hsz; HSzjP. Rápolti Anna (26) vall.]. 
II . fn vhova járó/látogató személy; vizitator, 

persoană care frecventează ceva; Besucher. 1814: 
egy hunyorittást se vettem észre . . . pedig én 
<éjjel nappal Házának gyakorloja vagyok [Kis-
borosnyó Hsz; HSzjP]. 

gyakornok practicant; Praktikant. 1849: Bár-
ha vallomásat Kelemen Béni maga szavalta szorul 
szóra penna alá . . . Kelemen Béni oda kivánja 
modosittani mi szerént nem a' gyakornok , hanem 
a ' fiutska vagyon pártfogás alatt Zsibon [Kv; 
Végr. Vall. 8 3 - 4 ] . 

Szk: gazdasági 1849: (Krizsán Máriának) férj-
hez menetele után született egy fija köztudomás és 
az ő elesmerése szerint egy gazdasági gyakornoktol, 
ki jelenleg a báró Wesselényi pártfogása alatt 
Zsibón van [Kv; i.h.]. 

gyakorol 1. folytat ; a practica/exercita; aus-
üben. 1589/XVII. sz. eleje: Valamely Heti beres 
legeny nem akarná . . . Mesterét . . . szolgálni, ha-
nem . . . maganak kezdene . . . miuet, epwletet fel 
fogadni . . . Seot Nemeseknel kŭlseő heílieken gia-
korlaná mesterségét . . . ebben az Városban, megh 
az eö saiat kezeuel se miuelhesse(n) [Kv; Kőm-
CArt. 7—8]. 1597: aki mezaros akar lenny az min-
dé (n) vton az teosersegnekewl minden cherebere-
nelkewl el legien, es annak beket hagiwa(n) az 
mezarlast giakorollia [Kv; TanJk 1/1. 300]. 1657: 
Az emberséges emberekkel borital közt való mulat-
ságot én is igen szerettem elein, igen is gyakorlot-
tam, járulván az természethez az én időmbeli ak-
kori félékből való abusus is, csak hogy bezzeg èn is 
minden sok borital után meg kornyadóztam, és ha 
ma dánom dánom, holnap valóban bánom bánom 
volt [Kemön. 15—6]. 1687: Engemet a Hurezi 
mezőrül raboltak volt el az Tatarok, mas egy kalu-
gyerrel együtt ki viven Havasalföldeb(en), akkor 
ot t liven Boer Peter Ur(am) ream akada . . . ő 
kglme mingyárast az ot velem levő kalugyertes 
ki valta az Tatarok kezebűi, azutan engemet ő 
kglme magaval együtt hozott ki Havasalföldebül 
• • • ugy jartam egyek malombul az masikb(an) s 
gyakorlottam mestersegemet [Vh; VhU 525 Ra-
dul Ködre Boero (75) vall. Mich. Szilagyi fej-i 
scriba és nótárius kezével]. 1745: (Az alperes) 
I(ste)n és Haza Törvényiről elfelejtkezvén, sok 
emberséges emberek Házát maga parázna életével 
meg zavarta, feleségeket magahoz hóditvan, és még 
ma is ezen tselekedetit gyakorlani meg nem szűnik 
[Torda; TJkT II . 67]. 1839: Mitsoda élelem mo-
dot, mesterséget vagy kereskedést gyakoroltál ? 
[Dés; DLt 1077]. 1843: Mészáros János . . . mes-
terségét illő uton nem gyakarolta maga Kezire 
Kontárkodott [Kv; AsztCLev. 11]. 

Szk: hivatalát ~ja kb. szolgálatát ellátja. 1692: 
A Cziganis obligala es kőteleze magat jobbagyul 
Boer Pe<ter> Uram(na)k illy modalitassal, hogy 
. . . mint Jámbor Jobbagyhoz illik szolgallya s 
hivatallyát gyakorollya [Szád.] * kötelességét ~ ja 
kötelességét teljesíti. 1697: Szigethi Gergely . . . 
admonealtatik felesegehez való igaz kőtelesseget 
gyakorollya, mint Keresztyen Ember Házát cum 
appertimentüs epittse, feleseget taplallja, mert 
Sz. Pál tanitasa szerint a' ki cseledgyere gondot 
nem visel az hitett megtagadta es az Pogannál 
alab való [Dés ; Jk]. szolgálatát hűséggel ~ja szol-
gálatát hűségesen teljesíti/végzi. 1763: én gyer-
mekségemtől fogva 6 Felsegéhez és édes Hazám-
hoz minden Circumstantiákban szolgálatomat 
hűséggel gyakorlottam [Nsz; Told. 33/22]. 

2. ts jár/látogat vmit, jár/el-ellátogat vhová; 
a frecventa ceva, a merge/umbla undeva; besu-
chen. Szk: ~ja a cégért jár ja a kocsmát, kocsmá-
zik; a umbla prin cîrciumi; kneipen. 1578: (A 
városkapuőrök) az kapukon legienek . . . zwnet-
le(n) es korchiomara ne Jarianak, mint hogi ekedig 
gyakorlottak az czegert* [Kv; TanJk V/3. 154a. 
— *E szó jel-nek ilyen alakulására nézve 1. cégér 3. 
al. a jegyzetet] M: ~ja a házat/vki házát járja/-
látogatja a házat/vki házát, jár vki házához; a 



gyakoroltat 699 

frecventa casa cuiva; js Haus besuchen. 1572: 
Trombitás Demeter latta hogy gyakorlotta az 
hegedws Ianos hazat Neotelen legeniek eoremest 
fogatta eoket [Kv; T J k I I I /3 .32] . 1597: Deák 
Mathe . . . wallia Sardy János giakorta el ewzte 
hazatol az felesseget, rea fegiwerkezet s az azzony 
el fu tó t teolle, de minthogi en hazat nem giakor-
lotta(m) nem thúdom mellyk adot okot az habo-
rúsagra [Kv; T J k VI/1. 99]. 1632: Korlat Janosne 
zinten ug giak.. i lotta az pattantius Lazlone hazat 
betegsegebenn - taplalta etel, ital nemisuel (l) 
legiezte hozza latot zinten az mint kelletet [Mv; 
MvLt 290. 107b]. 1793: Mod nélkül gyakorlotta 
a fenn meg Nevezett Uri Házat [Zalán Hsz ; Mk]. 
1846: Figyelmeztette hogy házát többe se egykor, 
se máskor ne gyakorolva [Kv; ACLev. 49] -X* 
~ja a korcsmátjkorcsomát ~ járja/látogatja a 
kocsmát, kocsmázik; a umbla prin cîrciumi; knei-
pen. 1752: Simo János . . . Kortsmákot gjakorlott, 
o t t részegeskedett, Isten ellen adtával, teremptet-
té vei Káromkodotté, Kurváknak Házait Éttza-
kánként gjakron gjakorlottaé [Msz; Pf]. 1780: 
Czici Dávid a korcsomakot igen gyakorlatta [Hr 
2/44]. 1796: a Kortsmákat gyakorolta, a bort 
szerette [Kv; Aggm. D. 15] * az istenházátj-
templomot ~ja templomba jár; a umbla la biserică; 
die Kirche besuchen. 1698: (Az ura az asszonyt) 
visza fogadta olly kötés alatt, hogy Istenes éle-
te t él az I(sten) házát gyakorollya [SzJk 310]. 1764: 
Sem Palffi Is tván Uram, Sem Palffi Istvánné 
Aszszonj a tartsafalvi Templomot nem gjakorlot-
ták [Pf]. 1818: Semmiféle Templomát nem gyaka-
ral [M.fráta K ; KLev. 1], 1819: Őreg buzgó Bódi 
János . . . a ' Templomot Esztendéig és szorgalma-
toson minden nap kétszer gyakorlotta, tsak egy 
Héti változása u tán meg hala [Damos K ; RAk 
104] -K- szálló ~ja vki házát ? gyakran szállásol-
nak be szállót vki házába; a încartirui deseori 
pasage ín casa cuiva; einen Absteigenden in js 
Haus öfters einquartieren. 1578: ky ky mind az eo 
maga haza eleyt meg tiztichia, es a ganet ky hor-
dassa, A kinek penig erteke rea ninchie(n) hogy ky 
witethesse az zalo penig giakorlya hazat, az ollyan-
nak eó keg Biro vram legien Itelety zerent segitseg-
gel [Kv; T a n J k V/3. 164b] * a templomot ~jo 

az istenházdt ~ja vki udvarát ~ -jajvmely ud-
vari ~ jár vki udvarába/udvarházába, vmely ud-
varba bejára tos ; a merge deseori/a frecventa 
curtea/conacul cuiva; ín js Hof/Herrenhof öfters 
verkehren. 1751: i r t Gondviselő M. Ur ő Nga M. 
Sz. Királyi Udvará t nem igen gjakorollya, egy 
hétig sem lakik az Ur ő Nga Udvaráb(an) [Maros-
sztkirály A F ; Told. 29]. 1792: Mező Újlakon lakó 
Ajtai János . . . ugy mint ezenn Méltoságos Udvar-
nak régi szomszédja, elejitõl fogva leg többet 
gyakoroltam ezenn Meltsgs Udvart [LLt 67. 1843]. 

3. szitál; a cerne; sieben. 1751: Biro Uram . . . 
utyára mértünk az ő kegyelme parancsolatyábol 
Harmad fél véka Tiszta búzát, edgyik vékáját 
megsütöttük, az más fél vékát el vitte gyakorolva, 
az árra Tészen 90 Den [Kvh; HSzjP]. 

4. gyakorolja magát vmiben; a se exersa ín 
ceva; sich in etw. üben. 1784: Annak utána pub-

licáltatta, hogy a deák nyelvet mint mortua 3in-
gnat senki se tanulja, ne gyakorolja, hanem taţiulja 
a német nyelvet [RettE 425]. 1795: Anak olvasá-
sát nem gyakarolta [Aranyosrákos TA ; Borb.]. 

5. gyakorlatba hoz/vesz ;a introduce ín practicã ; 
in Gebrauch bringen/nehmen. 1800: Az ŏ Nagysága 
által jo vallót Erdők fel táblázását a Tüzelésre való 
fára nézt a Communitas már a régtől fogva gya-
korlotta 's gyakorollya [Torockó; TLev. 9/31]. 

O Szk: a bábaságban ~ja magát bábáskodik 
(szülésznőként működik) ; a moşi (a da ajutor la 
naştere); als Hebamme tät ig sein. 1706: Kis 
Gergely Márton . . . Felesége Lovász Annok . . . 
hét esztendőtől fogva Beszterczén Bábaságb(an) 
gyakorolv(an) magát ne (m) akar cohabitalni [SzJk 
351] -X- bajos-bájos boszorkány sági mesterségekben ~ 
ja magát boszorkánykodik, boszorkány kodásba/bo-
szorkányságba ár t ja magát, boszorkányságban for-
golódik ; rég bűbájoskodik; a face vrăji, a vră j i ; 
hexen. 1765: Vádoltatik az I(nct)a . . . hçgy Ŏ 
bŭjes, bajos boszorkánysági mestersegękben gya-
korolván magát, maga gçnosz mestersegével sokak-
nak ár ta t t [Tordá; T J k T V. 290] * az italt 
~ja iszogat, i talozgat; a bea, a obişnui să bea ; 
kippen, gern trinken. 1758: I f jabb koromban áz 
italt és vesztegetést gyakorlottam, de sohasem 
voltam kétszernél többször oly részeg, hogy ne tud-
tam volna, mit csinálok [RettE 81] józan és 
istenes életben ~ja magát józan és istenes életet é l ; 
a duce o via†ă cumpătată şi evlavioa.cu ; nüchter-
nes und frommes Leben führen. 1681: gondvise-
lőnk magát józan és istenes életben gyakorolja s 
mindenekhez magát az ő rendek szerént illendő 
becsülettel alkalmasztassa [Szúv; CsVh 106] * 
a fegyverforgatásban ~ja magát gyakorolja a fegy-
verforgatást ; a exersa minuirea armei; den Ge-
brauch der Waffen üben. 1848: I t ten egy bujtogato 
járt , . . . azt mondá hogy Bétsből jött, meg hagyta 
hogy gyakorolják magokat a fegyver forgatásba 
— a leg nagyobb rebegések kőzt vagyunk [Nagy-
csán T A ; Born. F ] •)(• gonoszságokban ~ja ma-
gát gaz/gonosztetteket követ e l ; a comitė nele-
giuiri/tic&loşenii; Übeltaten begehen. 1748: Ez 
okon kelletik az Incta t nékem jure p(ro)sequalnom, 
hogy t.i. ennek előtte való esztendőkb(en)' i t t a ' 
Városon, és egjebŭttis sok gonoszságokb(an) gja-
korolván magát, égetéssel és egjéb kár tételekkel 
meg károsított [Torda; T J k T 215] a .kávé-
italban torkosságig *vja magát mértéktelenül/szer-
telenül issza/vedeli a feke té t ; a bea cafea fără 
măsură; den Kaffee ohnemaßen trinken /pegeln. 
1793: . . . gombkötő Ilona 26. Esztendős . . . vall 
. . . a kaié italban torkosságig magát gyakorlotta 
[Páva Hsz ; HSzjP] a kultuszt ~.ja kb. egy-
házi szertartásra jár, egyházi szertartáson . vesz 
részt; a participa la s lujba bisericească; an JKir-
chenzeremonie teilnehmen. 1681: Vajda Hunyad 
Vára . . . Kápolna, vagi régi Templom ; Kő bóltos; 
Ajtó felett levő Keresztül való Chorus (cxnelj-
b(en) regenten az Urak a Cultust giakorlottak:) 
áll ighen szép Faragot, Két kő Labakon [Vh; 
VhU 502] & lopásokban ~ja magát lopogat; cam 
fu ră ; mausen, wiederholt stehlen | tolvajkodik; 
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a fura ; dieben. 1783: Tudgyaé a Tanú nyilván és 
bizonyosson, hogy . . . Faragon*. . . Groff Lázár 
Ur eő Nga Jobbágya tellyes életében tolvajságban, 
lopásokban gyakorolta volna magát? [GyL. — 
mK] parázna életben/paráznaságban ~ja ma-
gát parázna életet él /folytat ; a duce o viaţă destră-
bălată ; in Unzucht/unzüchtig leben. 1736: Azon(n) 
parázna életb(en) gyakorolta magát [Dés; Jk] . 
1761: Az Incta . . . el fogatván paráznaságaért, 
a Varos skandalumára sok rendben abban abban0 

gyakorolván magát docealn(a)kis rolla [Torda; 
T J k T V. 41 - •így kétszer!] * a részegítő italt 
szerfelett ~ja (szertelenül) iszik/részegeskedik; a 
bea prea mult, a fi be ţ iv ; ohnemaßen tlinken, 
saufen. 1794: Az is igaz, hogy a részegítő italt is 
szer felett gyakorlotta [Eresztevény Hsz ; HSzjP 
St. László (80) nb vall.] # a tolvajságban ~ja 
magát - - lopásokban ~ ja magát ÿr vmilyen jus-
sát ~ja vmilyen jogával/jussával él ; a uza de 
dreptul său ; von seinem/ ihrem Recht Gebranch 
maciién. 1810: Az Mgs Exponensek Territoriale 
Jussaik meg vagy(na)k, de nem jővén haszon 
bel öllek nem gyakorolják [Varsolc Sz; Ks 76. 
333 Conscr.] vmilyen müvet ~ vmilyen mű 
készítésével foglalkozik; a se ocupa cu confecţio-
narea/producerea unei lucrări/opere; sich mit der 
Anfertigung, Herstellung eines Werks beschäfti-
gen. 1671: az Foldozo Vargakis . . . semmi uy 
saru művet ne gyakorollyanak, hanem csak tulaj-
don az Saruk (na) k foldozásával (így !) . . . az megh 
világosított bűntetes a la t t [Kv; KvLt . Céhir. 
I. 17]. 

gyakorolhat szk-okban ; ín construcţii; in Wort-
konstruktionen: erőszakoskodását szabadon ~ja 
akadálytalanul/féktelenül erőszakoskodhatik; a 
putea face uz de violenţă neturbuxat/fără a f i 
împiedicat; zügellos gewalttätig sein können. 1809: 
némely más vagyonnyán kapok és erőszakos Ha-
zafiak . . . olly bal hiedelemmel vágynak, . . . 
hogy . . . a mostani törvény szűnés alatt . . . 
erŏszakoskodásoikat szabadon gyakorolhattyák 
[UszLt. ComGub. 1558] * feslett erkölcsét ~ja 
erkölcstelen, feslett életet élhet /folytathat ; a putea 
duce o viaţă imorală/destrăbălată; unzüchtiges 
Leben führen können. 1763: az l a . . . éjjel, 
nappal fogadokban ka tpnak szallasara s mas 
.olyas helyekre mént és jár t , hol feslett erkölcsét 
gjakaralhatta [Torda; T J k T V. 179] * mester-
ségét ~ja a . foglalkozását/mesterségét folytathat-
ja/űzheti ; a-şi putea exerçita/practioa meseiia; 
sein Handwerk ausüben können. 1589/XVII. sz. 
eleje: (A legény) az migh az ki szabót Mester 
Remeket eppen el nem vegezi, Eo ez alat az eő 
mesterseget kwlömben ne giakorolhassa [Kv; 
KőmCArt. 9—10]. 1815: a ' Falusi Exáminált Bá-
bák azon tanult Mesterségeket, egy általyában 
minden Aszszonyoknak szabad lévén bábáskodni, 
nem gyakorolhattyák [ K v ; TVLt gub-i rend. 
1393]. — b. mesterkedéseit/üzelmeit fo ly ta tha t ja ; 
a-şi putea practica unelţirile sale ; seine Umtriebe 
führen/ausüben können. 1752: Soha sem volt 
• . . igaz két kézi munkájával elő szántó vető 

ember; Hanem mindétig Tolvajságával élô ember 
volt, a Télen vgjan oly böv mértékben nem gya-
korolhatta azon régi szokot mesterséget mivel 
sokat betegeskedet a Télen [Bikáca Sž; BfR 
Elek Miklós (56) jb vall.] * a templomot ~ja. 
1783: Az ŏrŏg Aszszony . . . a Templomatis nem 
gyakorolhatta [Nyárádkarácsonyfva MT ; Told. 76] 

gyakorolt 1. fo ly ta to t t ; dus, pract icat ; geführt. 
1710: Minemű nagy romlása és pusztulása követ-
kezet lég jen, sok hellyeknek . . . a Pestis m ia t t ; 
a már inficiált hellyekkel gjakorlott Com(m)u-
nicatio alkalmatosságival keservesen megtapasz-
talhatták [Nsz; KvLt 1/198 gub.]. 1720: világo-
son constái M: Doctor Fogarasi Sámuel Uram-
(na)k mostoha Leányával Kováts Máriával sok 
esziendőktűl fogva gyakorlott egy házban való 
bé rekeszkedések, egy ágyban való sokszori hálá-
sok [IB. — A sövényfvi ref. partialis synodus 
hat.] . 7799: azon Fogadoban a ' német Szabó 
Legenyeknekis Herbertyek van és . . . más Chéh-
béli Legényekis a ' Városi más Fogadokban a' 
Külső Országok, és városokban gyakorlott szo-
kások szerént Herberteket t a r t anak [Kv; Aszt-
CLev.]. 1815: A Leányomnak már sok idŏtōl fogva 
Szabadon gyakorlott alatson élete s feslett er-
kŏltse . . . szülték réája nézve azon roszsz követ-
kezést, hogy minden Joszági pusztulni s hanyot-
lani kezdettek [Mv; Berz. 21]. 1833: Instálunk 
mély alázatassággal Nagysadnak, méltoztassan 
. . . azon rendeléset hogy fontai árulyuk kenye-
rünket . . . kegyesen viszszá húzva, a ' régi eddig 
az ideig gyakarlatt kenyér árulásunk modgyát 
meghagyni 's meg tar tani rendelni [Torda; TLt . 
Praes. ir. 1534]. 

2. folytatott , űzö t t ; exercitat, pract icat ; geübt. 
1749: Importallya az Inctus Keresztes Peternek 
régtől fogvan malitiosé gjakorlot t sok aprólék 
lopogatásait [Torda; Ţ J k T I I I . 262]. 1800: (A) 
Hamornak fel-epittetése a Co(m)munitasnak régi 
. . . és eddigeléis gyakorlott vas-mûbeli mester-
ségeknek . . . tetemes Kárára vagyon [To-
rockó; TLev. 9/33]. 

3. szitált ; cernut ; gesiebt. 1591: Biro Vram 
. . . akaratyabol a t tam konyahro (!) . . . Lyzt te t t , 
Gyakarlattat . . . d. 14 [ K v ; Szám. 1/5. 1 5 - 7 ] . 
1599: Giakorlot liztet az swteó hazban ueótte(m) 
d 3 [Kv; i. h . 8 /XIH.9] . . 1609: Keouetkezik Jm-
mar vrunk eo F. zamara gazdalkodasara ualo uasar-
las . . . ueottem . . . giakorlot zep liztet f . . . 
d 50 [Kv; i.h. 126/IV. 3 2 7 - 8 ] . 1621: Egy Veka 
giakorlott liztet vetettem f — / 1 4 [Kv; i.h. 15b/ 
IX. 191]. 1798: Gyakorlott buza liszt Négy ej tel 
36 Dnr [A.csernáton Hsz ; HSz jP] . 

4. tanúsí to t t ; manifestat ; erwiesen. 1676: Te-
kéntetben vévén Tekéntetes és Nemzetes Keresdi 
Bethlen Gergely Uramnak . . . mi hozzánk, s 
édes Hazájához is gyakorlott hűséges kedvességét; 
. . . Udvarhelyszéki Szék béli F ő Kapitánysag-
(na)k hivatallyaval jutalmazta(tni) kévánnyuk 
kglsségűnkből [UszLt IX. 76.4 fej.]. 1735: (Az 
adósságból) a ţ tŏbbit . . . a Nemes Tanáts Iste-
nesen gjakorlott kegyessege szerint engedne el 

4 4 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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[Ne; DobLev. 1/161]. 1783: Ne vállyék azért 
hozzám eddig gyakorlott barattsagi hivsége ide-
genséggé [Mezőszakái T A ; DobLev. III/582. Ken-
deffi Pál Szántó Sándorhoz]. 

5. gyakorlattal rendelkező; cu experienţă; 
geübt/wandt. 1800: Finta András Uram . . . mint 
Nagy Szájas, gyakorlott Vásáros ember, engemet 
gyarló Aszszonyt az eszemből ki beszéllett . . . 
és 29 v. Forintokba azon régi Vásott Kopott 
Mentét reám tud ta [Torda; TVLt Közig. ir. 362]. 

Szk: magát ~ ember. 1807: nem ama Duzmás, 
Harag tartó, Fenyegetődző, verekedő vagy vé-
rengező, Káronko (l) Tolvaj, vagy Részeges, vagy 
egyéb rosz tselekedetekben vagy erköltstelensé-
gekben Magat gyakorlott ember [M.fenes K ; 
KLev. 8]. 

Ha. 1816: gyakorlatt [Kv; DLt 103]. 

gyakoroltat (mesterséget) folyta t ta t /űzet te t ; a 
f ace să exercite/practice o meserie; Handwerk 
führen/ausüben lassen. 1775: br. Wesselényi Ist-
vánné . . . Mindenféle mesterembereket szerzett s 
azokkal különb-különbféle mesterségeket gyako-
rol tatot t [Ret tE 347]. 

gyakoroltatik szk-okban; ín construcţii; in 
Wortkonstruktionen: a kézi mesterség ~ a kéz-
műves mesterség folyta t ta t ik ; a fi exercitat/prac-
t icat o meserie ; Handwerk ausgeübt/geführt wer-
den. 1792: Városunkb(an) a Kézi Mesterségek, 
nem a más nagy Királlyi Városoknak példajok 
Szerént gyakoroltatnak, hanem tsak akkor mi-
veltethetnek . . . a midőn a Főid mivelés Szŏllŏ 
munka és a tetemes Vectura engedhetik [Zilah; 
Borb. I I ] Xr a pipázás ~ szokásba jön/szokás-
ban van a pipázás; fumatul din pipă devine/este 
un obicei; das Pfeiferauchen kommt in Gebrauch. 
1823: u t tzákon való pipázások gyakoroltatnak 
[Dés; DLt] -K* rendeletlenség ~ kb. a szokásos rend-
től eltérő gyakorlat fo lyta t ta t ik ; a fi practicat 
ceva ce se abate de la ordinea obişnuită; von 
der (an)gewohnten, üblichen Ordnung abweichen-
der Gebrauch ausgeübt wird. 1761: Mint hogy 
az J(ste)n(ne)k tettzésébŏl ennek előtte is, De 
kivált az jelen való Eszt(en)dŐben mind az Na-
gyokra s mind az Kitsinyekre nézve igen sŭ rŭ 
Halálozasok forogván kőztünk, és azoknak ki 
Harangoztatásokb(an) mi nemű rendeletlenségek 
gyakoroltatnak, mellyekb(en) nem hogy az öregek 
és Iffiak közt , Nagyob és kisseb személlyek közt 
való különbség tetzenék ki, hanem inkább sok 
Atyafiak(na)k botrankozása tapasztaltatik [To-
rockó; TLev. 2/2] * tolvajság ~ lopás/tolvajság 
esik/történik; a se întîmpla/a avea loc un f u r t ; 
Diebstahl vorkommen/erfolgen. 1781: A Strásákra 
a ' Birák és Gornyik ugy vigyázzanak . . . hogy 
ha mégis a ' tolvajság gyakaraltatik, a ' kin a ' 
vigyázatlanság még akad . . . a ' kemény bünte-
tést el nem kerülik [uo; i.h. 2/5]. 

gyakoroltatott gyakorolt; practicat; geübt. 
1789: (A konzisztórium) igen helyesnek és illen-
dőnek itéli ennek előtte is az illyen állapotban 

gyakoroltatott szokás szerént, hogy ő kigyelme* 
maga segítségére káplánt vehessen maga mellé 
[Kv; SRE 258— aTi. a beteges esperes]. 

gyakorra gyakorta ; de mai multe ori, adeseori; 
des öfteren. 1738: Az Mútossi Dulffok kőzűl ed-
gyet . . . Mgs L : Baro Hadadi Vesselennyi Páál 
Vr eö Naga meg nemesit tett volt ezt tudom gya-
korra jár t ide, . . . Attyafíjához [Szélszeg Sz; 
BfN 45. 6 Tömlő János (70) jb vall.]. 

gyakorszlta sűrű sz i ta ; sită deasă; feines Sieb. 
1590: Veöttem egi giakor Zitath fl. — d. 28 
[Kv; Szám. XIX/4. 16]. 1594: Az Várbeli Ha-
zakban ualo Inuentarium . . . fejér cziponak ualo 
giakor zitha No. 1. Aztal cziponak ualo zitha 
uagyon ismét No 1. . . . Abrakosnak ualo zytha 
No 1. [Somlyó Sz; UC 78/7. 22, 2 7 - 8 ] . 1629: 
Ket t gjakor zita ket gjer zita [Szentdemeter U ; 
LLt]. 1684: Gyákor szita Nr. 2 s egy ritka [Drassó 
A F ; BfR 13. 5]. 1687: Egy Gjakor Szita [Veres-
mar t TA; Berz. 11. 87. 1]. 1717: Egy gyakor 
es egy gyér szita [Abafája MT; J H b K XXXIV/ 
20. 6]. 1738: A Sziták iránt meg alkuttam . . . 
Az két Gyakor szitának az árra d. 68 Az két 
fel gyakor szítanak d 36 . . . [Papolc Hsz; Ap. 2 
Jeszenszki Pál Apor Péternéhez]. 1761: Gyakor 
avadog jo szita 1 Ri tka avadog jo szita 1 [Bra-
nyicska H ; J H b XXXV/39. 9]. 1770: Egj gja-
kor Szita viseltes Egy kenyersutő Szita. Egy 
Szŭrŏ Szita [Usz; Pf.]. 1771: Gyakor szita 
1. Másod szita 1. Harmad szita 1. [Katona 
K ; Born. VI. 7]. 1776: Gyakar és Ritka 
szita Nro 2 [Mezősámsond MT; Berz. 17]. 1788: 
Három viseltes gyakor Szíta Két viseltes gyér 
Szíta [Mv; TSb 47]. 1849: Fátyol, gyakor és 
szürö sziták [WassLt]. 1853: Egy Gyér, Egy 
Gyakor és Egy Szűrő Sziták [Szentkatolna Hsz; 
HG. Gr. Kemény Sámuel hagy.]. 

gyakort gyakran; adesea, des; häufig, oft . 
1794: Ezen fenn jól circumscribált Bóltnak eddig 
practizált, és az gyakort fenn tisztelt Uradalom 
által meg határozott Esztendeji Taxáját , Cen-
sussát az mostani Exarendatr ix Aszszony Boznyák 
Kata eő Keeme tartozzék Accurate be fizettni 
[Déva; Ks 111/73. 27]. 1797: Az gyakort nevezett 
Viduának . . . által bot9át ta t tnak azon már fenn 
circumscribált két darab Puszta Szőlők [uo.; Ks 
XXVIII/79. 11]. 1798: Ezen gyakortt nevezett 
Udvarnak kőzeppe t á j ékán erigáltatott az Kraj-
nyikális ház . . . deszkázatlan Tornátzával edgyütt 
[Vályebrád H ; Ks IX/76. 27]. 

gyakorta gyakran; adeseori, des; oft, häufig. 
1552: Zylay Fferench . . . azirth ez iddw kwzbe 
gyakkorta orakkath hagyoth es nappokath az haz 
adasnak [Torda; LevT I, 94 Bank Pal Peter 
porkoláb, Chakor Ferenc Batori András erdélyi 
vajdához]. 1570: Martha nehay feyer Jmrehne 
Ezt vallya hogy Lat tá gyakorta megh annakeleotte 
. . . hogy az Kalmar Andrasnewal gyakorta Tyt-
kon Bezelettek az kamaraba [Kv; T J k III/2. 17]. 
1578: (A molnárok) Az Gatokat azonkeppen 
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gyakorta latogassak, epitgessek, hogy zakadastol 
megh ohassak [Kisfalud A F ; OL. M. Kamara 
Instr, E - 1 3 6 Inreg. Fasc. 34. Fol. 104-6 . V 
Kovachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1583: 
Eois giakorta ieot ide len giomlalnj [HSzj gyom-
lál al.]. 1589 k.: Az Malom Jőuedelmet tudom, 
mert en voltam három eztendeigh malo(m) biro 
. . . En veottem giakorta zamot az tob malom 
biraktulis, de ennekem igazan zamot attanak 
[Szu; UszT]. 1618: Az Atiam szeoleiet . . . en 
birom . . . az Attiam wdeõben, mindenkor leszas 
kert Giepwuel tartotta az atiam nem giakorta 
czinaltuk [Vajdasztiván MT; RDL I. 12 ,,Baluani 
Miklós (50) Alia farkas ura(m) iobagia" vall.]. 
1642: En Janczo Pal Kerczesoran lakozo . . . 
latom gyakorta az I(ste)nnek súlyos Atyai lato-
gatasat raytam uralkodni [Fog.; Told. 1]. 1672: 
szenat, s buza kalangjakot gjakorta uit el a uiz 
[Ádámos K K ; JHbK XXI/16]. 1696: Az néme-
tek gjakorta kergetik az munkáról az Jobbagjó-
kat, magok dolgokra vonszák [Marosillye H ; 
BK. Bethlen Gergely levelezése. — Fogarossi Pap 
Miklós lev.]. 1697: Gyakarta veszszűk az Asz-
szony eo naga leveleit . . . [Zilah; BK]. 1736: 
Mentünk szent Lőrincz napján gyakorta az Fenes 
mellett Kolosvár felől való kápolnához is búcsúra 
[MetTr 436]. 1785: Gyakorta mentem Szedresi 
Peterni [Csehérdfva U ; Pf Petrus Gothárd (65) 
vall.]. 1820: A Csiki Bányáról a Cameralis Ertzet 
a' Regimentnek a' Monitiot, Bagásiát, 's egyebe-
ket mindenkor számos Szekerekkel 's Gyakorta 
kelletik vecturazni [Usz; UszLt VIII/6. 68]. 

Szk: ~ való gyakori. 1542: Kegielmes azzo-
nywnk Ndath Istenirt kyriewk megh bochasson, 
hogh ily giakorta való irasunkkal Ndath megh 
banthywk, merth kezelenithethewuk* zewksi-
gewnkbe the N. megh lelnewnk [Fog.; LevT I, 
20 — "Sajtóhiba lehet ketelenitethewnk h]. 1597: 
Myert hogy az psalterium az templu(m) bely az 
zaz renden mind el zakadot volt hogy az gyakorta 
való Irast es munkát el tawaztassúk vettunk 
Biro vram akarattiabol ahoz 17 pergamemomat 
p(er) d 90. tezen f 15/30 [Kv; Szám. 7/III. 30]. 
1623: latua(n) mindenik fel az Maros vizenek 
giakorta ualo aradasat, mely mia darakas dolog-
nak ideje (n) giakorta keues uagy semmi haznokat 
. . . es Ekejekkel ualo szolgalatiokat nem uehet-
nek [Besenyő*; DobLev. 1/5. — aKésőbb: Búzás-
besenyő KK]. 1716/1813: Két Szigeth . . . az Olt 
vízinek gyakorta való hely változásának alkal-
matosságával szakadtanak volna által a' Fejér-
vármegyei Hidvégi határba [Hídvég Hsz; Eszt-
Mk]. 1776: Inkább itilem aztot, hogy Mlgos 
Groff Lázár János Urffi ŏ Nga, ezen Mlgs Házat 
nem annyiban egyébért, mint ă Mlgs groff Komis 
Anna Kis Aszszony Szeretetiért gyakorolta, mivel 
magam tapasztaltam, 's lát tam egyik a' másikhoz 
való szereteteket, gyakorta együtt való nyájas 
beszélgetéseket [Kóród K K ; GyL G. Vizi kat. 
kántor (30) vall.]. 

gyakortább 1. többnyire; de cele mai multe 
ori; meistens. 1588: ez varosban . . . a' sok beteg-

segh felette ige(n) kezdet grassalnj, az Borbeliok 
penigh vgmint giakorlatlanok Nem hogy az em-
berek eletet oltalmazhatnak es a ' betegseget keo-
níebithetnek, seot gyakortab artalmas gondvise-
lesek munkaiok az latatlansag es tudatlansagh 
miat [Kv; TanJk 1/1. 87]. 1633: en mesz ege-
tĕö uoltam es giakortab az erdeob(en) laktam 
[A.venice F ; Szád. Radul Juonil (70) vall.]. 
1640: az utca felől való tábla nappal is gyakcr-
tább betéve áll [Mv; MvLt 291. 233a -51a átí-
rásban I — Búzás Istvánné Kata asszony vall.]. 
1676/1681: Az hunyadi vassal kereskedők az mikcr 
hitelb(en) vasat tőlle akarnak venni, (:mint hcgi 
azzal gyakortabb ugi szoktak élni:) adgyo(n) 
nekik [Vh; VhU 660]. 1698: Határok sovány 
terméketlen, azt is gyakortáb Isten hol egy hol 
más itileti és Csapása által el vészi [Disznajó MT; 
LLt Fasc. 71]. 1702: A' penszt giakortab visza 
küldöttem [Tordátfva U ; Pf]. 1772: Ez jo főid, 
minden esztendőben gyakortább Szántattatik, és 
vettettetik [Szászfenes K ; BethlenKt Mikes-
conscr.]. 1780: Eleitől fogva a ' Vasnak, mind 
Kohókban, mind Verőkben való mértékéről a' 
Ver ős kovácsi társaságban, oly nagy dissensio 
vólt, hogy e' miatt Néha magok között sibongván, 
gyakortább pedig a ' Mlgs Familiat busittvan, 
Constitutiokra Constitutiokat ujj i tottak [Torockó ; 
TLev. 5a]. - L. még MNy XXXVIII , 133. 

2. gyakrabban; mai des; häufiger, öfters. 7600: 
Nyreo Mathe . . . vallya . . . ferfy rwhaban nem 
lattam az Chymbalmosnet io zerrel nemis esmerem, 
de ezeknek conuersatioiok volt gyakortab egyeot 
Aztalos Jstwannenak Somogy Palnéwal Az Dara-
bos eocheys gyakorlatossággal halt ot t [Kv; 
TJk VI/1. 394]. 

Szk: ~ való gyakoribb. 1570: Az zantas dolga 
felewl eo kegek, Azt Mongiak hogy . . . keozen-
seges Iora neztenek azban hogi az feoldek gyeppeli 
Neh vallyanak, hane(m) az gyakortab való zan-
tassal Ioba legenyek (I) [Kv; TanJk V/3. 5a]. 

? gyakos ' ? ' 1796: Ezen Nemes Udvar Ház-
nak jo zsendelyes fedelű gyakos Kapuján bé 
menve [Csicsóhagymás SzD; HG]. 

gyakrabban 1. mai des/frecvent; häufiger. 1662: 
Az dolgoknak kŭlŏmb kŭ lŏmb változásához ké-
pest gyakrabba(n) kelletett kõzŏnsegese(n) or-
szagh gyűlését celebrálni [UszLt IX . 75. 44 fej.] . 
1678: Nagyságodat alázatossan követem, hogy 
gyakrabban ketségékkel* nem kedveskedhetem 
[Somlyó Sz; Ks 101 Bánfi Gábor aláírásával. — 
aOlv.: kecsegékkel]. 1744: A ki gyakrabban halász-
tatot t a vette tőbb hasznát* [Mezőszengyei TA ; 
JHb XI/18. 27. - *Ti. a halastónak]. 1778: í r jon 
édes öcsém Uram szorgalmatoson az Asszony 
ŏ Nganak mennél gyakrabban, mert ha nem 
veheti Öcsém Uram levelet, nagyon tőrődik, busull 
és panaszolkodik [Dédács H ; Ks 96 Gyulai Fe-
renc lev.]. 1819: A gyakor pálinka ivás Siettette 
halálát, mivel hogy Bora nem volt gyakrabban 
itta a pálinkát, 's e miatt közelített a Feneséghez 
(l) [Kv; Pk 2]. 1829: Nékemis irjál gyakrabban 
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's többet ne tsak két 3 rendet mert nékem erősen 
jol esik ha hoszu levelet küldesz [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. - L. még MNy XXXVI, 
270. 

2. többnyire; de cele mai multe ori; meistens. 
1574: Az Trombitásnak parancholianak legien 
Mindenkor az Thoromba, Mert giakraban I t alat 
latatyk, zwkseg hogy onnat vigazzon [Kv; TanJk 
V/3. 104a]. 1590: Mikor . . . Eo kegielme aztis 
mondgia hogy giermekymet ky kergete(m) ęs 
kette(n) halok az leannial, Nem kerge tte(m) en 
ky az en giermekemet hane(m) ahol akarnak 
halny ott halnak, seot az kisebbik giakrabba(n) 
véle(m) hal [Usz; UszT]. 1658/1800: Mind az 
által gyakrabban azokon szokta boszuját állani, 
a kik az hartzoknak bizonytalan ostablaján kocz-
káztatvan életeket, ugyan ingerlik s szorgostattyak, 
azt az el távozhatatlan kaszát (ti. a halált) [Gyf; 
BLt]. 1670: valamikor partialis expeditio van, 
Gyakrabban az szegénye megyen el, az jova hon 
marad [Uzon Hsz; SzO VI, 326]. 1687: Vagyon 
i t t edgy darab Tölgy erdő . . . mikoron Termese 
vagyon Gyakrabban Győrőfi György ur(am) ser-
tésivel szoktak megh étetni [O.gyerőmonosor K ; 
WH]. 1725: En ezen becsiilletes nyavalyámból 
csak nehezen épülhetek, már ugyan fenn járok, 
meg unván az kinyeztetést de bizony gyakrabban 
pálcza* nélkül nein igen járhatok [Darlac K K ; 
Ap. 2 HaUer János Apor Péterhez. - 'É r t sd : 
bot]. 1736: az mint veszed az mostani hintót, 
anyit romlik, hogy gyakrabban többet költesz 
rája mint az mint vetted, s mégis öt-hat eszten-
deig elig éred meg véle [MetTr 366]. 1748: a 
dolog Gyakrabban Siető volt [Ákosfva MT; 
Told. 37/33]. 1781: Láttam Górgeni István Vra-
mat hogy karónak való aszszu tsapokat mikor 
kerülte4 gyakrobban mindenkor hozott haza 
[Csóka MT; Ks. — *Ti. mikor erdőpásztorként 
járta az erdőt]. 

3. több ízben/úttal, többször; ín repetate rîn-
duri; mehrmals. 1573: Mond az paisos . . . Te 
egi fattias beste kurwa vagi az trombitasne Mond 
ha en fattios vagiokis a te feleseged giakraban 
fattiazig Nalamnal [Kv; T J k III/3. 106]. 1596: 
(A széna) hordasban ülien módunk volt, Miért 
hogj verratigh giakorta le raktak egj rendbeli 
hozasokat, feökeppen az mikor ketzer hozot 
napjaban, es gyaîkrabban hozot ketzer hogjnem 
egjzer [Kv ; Szám. XXIX/6. 172]. 1711: Az 
Kaszoni kōzseg közöt vagjok uram gjakraban, 
mikor Kgd levélét veszik tiszt uramek [Kászon-
újfa lu; BCs]. 1741: Kindai Ferenczhez az Mlgs 
Ur Orbán Elek Ur(am) Frátai fogadossához . . . 
Mikor boron ivok mennek hozzája részegeskedvén 
n&agais gyakrabban izgágát igyekezik szerzeni 
kőzõttők azért hogj maganak húzhasson vonhas-
son [M. f r á t a K ; BLt Nyegre Sztán (80) jb vall.]. 

gyakran 1. gyakorta, sok izben; de mai multe 
ori, ín repetate rînduri; des öfteren, mehrmals. 
1571: ele zamlalhatatlan rajtok való ado es birsag 
zedes . . . ereoltetessek es kynzasok nagy sok 
kylemb, kilemb es giakron raitok való eles zede-

sek [SzO II, 329—30 a székely nemzet foly.]. 
1584: Az fen meg I r t Joszagokbah Giakran meg 
Neuezet zelemeri Peteort . . . statutoria leuele 
tartasa zerent bele ezenkepen vittwk [Bál. 80]. 
1603: hiűa mi eleonkbe vgian Szekely Vásárhely 
Teoreok Istuan az eo igazsaganak oltalmazasara 
ez alat megh irth bizonsagot teoruenniel, kit mi 
az mi tiztwnk es hiuatalunk zerint giakran megh 
mondot szekely Vasarhelt a ' Georgy Deák házá-
nál ereos hwttel megh eskettwnk es hite vtan 
megh examinaltunk, mely valló mi eleottwnk 
igi confiteala* [UszT 17/72. - aKöv. a vall.]. 
1610: Zabo Catus Azony Desen . . . Zabo Istua(n) 
zolgaloja . . . így val . . . megh ot voltam adegh 
giakran Estwe Estwe* Kvn Peter el Ieót oda 
Mihály Ura(m) hon nem litibe(n), es zememmel 
lattam, hogy az Azonnial eoleltek es czokoltak 
Egjmast, de egieb oly gonozsagokat en nem lattam 
[Dés; DLt 321. - a így kétszer!]. 1623: az Lo 
tanított giokron magahoz hyuassa [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1714: Lakatos Bálint szabad 
ember lévén, . . . Lázár István Uram mint hogj 
jakran (!) dolgoztata véle, bizonyos hadi expedi-
tiorol meg mentete [Újfalu Cs; LLt Mart. Fabia-
nus (66) vall.]. 1734: Gjakorta vendegeskedtek 
az Úrfiak vigadoztak, musika szot is hallottam 
gjakran [Kv; TK1 Sára Jakab cons. Mich. Udvar-
hellyi (44) vall.]. 1753: Orbán Miklós . . . Bécs-
ből le jött , maga házánál gyakron Conventicu-
lumokot tartván onnan indult minden Zenebona 
[Barátos Hsz; Törzs. Joh. Kováts (52) ns vall.]. 
1757: Tsak ezen az egy kövön® is nintsen elegendő 
gabona mit öllénem gyakron, hanem öszel ottan 
ottan kétt köre is eleg volna, mit öllének [Szent-
mihály Cs; Sándor-conscr (Mt). — aMalonikövön]. 
1772: Ezen Malom . . . Gyakron szokott heverni, 
mert a Faluba sok hasonlo Malmok találtattnak 
[Ta9nád Sz; BethKt Mikes conscr.]. 1804: gyak-
ron némellyek közzŭlŭnk egy egy darabotskát 
fel fogtak* [Sárd A F ; TSb 51. - •Ti. közföldet 
használatba vettek]. 1820: Gyakron hallom olly a -
tén vágyódásokat, hogy mentől hamarább lehet-
nének Báró Jósika János Ur ŏ Excellentiájának 
Szolgálattyába [Várfva TA; J H b 48 Id. Pálffi 
Tamás (57) ns armalista vall.]. 1835: i tten, gya-
koron (!) volt megfordulásom [Zsibó Sz; WLt]. 

2. sűrűn; des, aproape unul de altul; diclit. 
1782: Fogatott fel eő Excellentiaja egj darab 
Tanorokot Czigányokkal ásatott Sánczal> tö-
vissel, és gjakran vert s ültetett fűzfákkal .körül 
vétetve | Épít tetet t . . . eő Excellentiaja egy Ven-
dég fogado Házotis, ehez ragasztván egy darab 
Czigányokkal asatott Sánczal, tövis kertel, és 
gyakran ültetett fűzfákkal körül vett Tanorokot 
is [Dombó K K ; J H b XIX/22. 30]. 

Ha. 1571: giakran [SzO II, 329 -30 , a székely 
nemzet folv. az ogy-hez]. 1716: gjakron [Nagyida 
K ; Told. 22]. 1717: gjakron [Cssz; INyR]. 1745: 
gyakron [Buza SzD; Born. VIII. 8 Fr. Czógér 
(40) jb vall.]. 1748: Gyakron [Ne; Told. 56]. 
1751: gyakran [Alamor A F ; BfN VII. 3]. 1761: 
gyakron [Boz H ; J H b LXX/8. 157]. 1769: gjak-
ron [Kv; ÖCJkj. 1773: gyakron [Aranyosrákos 
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T A ; B*rb.]. 1780: gyakron [Bethlen SzD; BK 
C ' k . Firkas c;>nj. St. Kun (40) lib. vall.]. 1791: 
Oy í-cróuti [M2zősám3ond MT; Berz. XX/15. 9]. 
1795: gyakron [Mezőméhes TA; WassLt]. 1809: 
gyakran [Szu; UszLt ComGub. 1643]. 1814: 
gyalcrjti [Banyica K ; BfR 117/1]. 1826: Gyak-
r m [Dés; DLt 495]. 

gyulai I. gyalui 

gyalakuta! 1. gyalakult 

gyalakuti a Gyalakuta (M'ſ) tn -i képzős a lakja ; 
for.na cu sufixul -i a nutnelui topic Gyalakuta/-
Fintinele; mit ~i Ableitungssuffix gebildete Forin 
<les ON" Gyalakuta. 1570: Az Kys veolgyetis 
gyalakwtj hatarnak feleli | Ezt I r tuk az peres 
ieold tartomanyba gyalakut j hatarban az felyeol 
me< I r t napon [Gyalakuta; Bál. 1.]. 1606: Az 
Gialakuti hataron [uo; E H A]. 1761: A Gyala-
kutai Határ a közelebb meg mondott Falu Ha-
tárához hasonló Culturát kíván [ JHb LXX/8. 
26 8J. 1826: a’ Gy alakú ti Fungens Falus Biro 
Takács Jáno3 [Msz; GyL]. 1841: A' Gyalakuti 
650 Juger és 370 quat ra t öl kiterjedésű . . . Nagy 
Erdő [Gyalakuta M T ; E H A]. 

Szn. 1614: Gyalakuti Lazar János [Remete-
szeg MT; BethU 42]. 1754: Gyalakuti István 
[ K v ; KAk 12]. 1776: Gyalakuti Mlgs Lázár 
János Urffi ő Nga [Kóród K K ; GyL]. 

gyalamolhat 1. gyalmolhat 

gyaíár becsm ridegen, korlátoltan pedáns; pe-
•dant pînã la excėsivitate; spröd pedantisch. 
1854: Az enyedi iskòíai fegyelem gyalár, szigorú 
vala [ t f j f ß 89]. 1855: A személyzet* kevés kivé-
tellel, csekély eszű, gyalár emberekből állott, kik 
között unalom volt az élet. Hivatali teendőit 
magáévá tehette bárki fél év alatt s azután kínos 
egyformaságban teltek a napok . . . A főnök* 
gyaliirsága átszivárgott a t i tkárba, példájául annak, 
hogy a nagyok liibái többnyire káros hatásúak 
az alárendeltekre. S vál t példa nélküli gyalárrá: 
mint a milyet sehol sem lehetett látni [i.h. 157—8. 
— aA bécsi erdélyi udv-i kancelláriában. b,,Gróf 
Teleki Sámuel főkorlátnok" azaz főkancellár Bécs-
ben &ýŝ erdélyi kancellárián]. 

. A XyÚ.iz ugyan nem ismeri a szót és nem alább beikta-
tott származékát sem, a későbbi kutatás azonban a nyelv-
újítás, és — némi fenntartással — éppen Bajza József szó-
teremtó tevékenysége eredményének bizonyította [MNy IV, 
252]. 12 tóay ismeretében Baliagi, NMSz5 'Charlatan' jel-e 
az ćrtelmezćskor bátran figyelmen klviil hagyható. 

gyalárság becsm rideg, korlátolt pedánsság; pe-
danterie excesivă; spröde Pedanterie. 1855: A 
főnök gyalársága átszivárgott a t i tkárba [ŰjfE 
158. - A teljesebb szöv. gyalár al.]. 

gyaláz 1. becsmérel; a defăima; schmähen, 
lästern. 1584: Danch Leorincz ig gialazta Viczey 
Andrást, The Neste Curwa, Roz eb, leochios 

labu, Chonka pechiw [Kv; T J k IV/1. 360]. 1593: 
Buzaj Matias . . . Az u tan Vasarnap hogj az 
Att iat megh keouette ugian azon zent egi haz-
ban gialazta es megh feniegette az a t t ia t fog-
t a tuk meg d 4 . . . Az Teorvenj ugj talalta hogj 
megh Veriek 3. palczaual [ K v ; Szám. 3 /XX. 
172.2 — 3]. 1628: Az en vrani . . . gialazot <es> 
mas ember latranak veit engem, holot penig 
en nem vagiok nem tartozo(m) velle lakno(m). 
[SzJk 21]. 1633: Giarinati Marto(n)tolis hallom, 
hogy Zabo Jacabne terdre esset előtte, es ugi 
kerte liogi illjen viragh koraba(n) ne gialaza, 
ne hiressiczje [Mv; MvLt 290. 122b]. 1687: Ha t 
azt tudódé vagy hallottadé hogy Tot Janosné 
es Sebesine az falun nyélvében hordoztak volna 
Asztalos Petert s micsoda szókkal gyalaztak ? 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1694: edes leányom 
. . . aszt az bŏczülletes Uradatis busitod, gyalázod 
[Torockó; Pk 7]. 1722: Az Egyházi Szemelyek-
nek tisztességeket minden ad ja meg, és ha ki 
vagy szemtől szembe, vagy liátok megé ŏ kgl-
meket gyalázná, vagy szidalmazná, ( : a ' Curator 
hirré adván a ' Megyének :) tartozzék á Megye 
mellettek fel kelni, és az ollyan embert á Nemes 
Szék Constitutiója szerint meg-bűntetni [Hagy-
másbodoni (MT) ekl. könyve, Cons-i hat.]. 1734: 
Mellyik esztendőb(en) es Mellyik holnapb(an) s 
napon engemet besteleni tet t , és gj alázott az I . 
eő kglme Citatoriambol Constál [Dés; J k 145a]. 
1752: Egy keves Cápitulumat azon emberseges 
ember(ne)k illenek adni ne gyalazna én ŏ kglnek 
kaptza foltya nem volnék, hane(m) kitsidel tsak 
eléb kéne nézni [Szentdemeter U ; Ks 83 Bor-
bándi Szabó György lev.]. 1832: Moritz Cárolv 
. . . az Maisterit gyalázta [ K v ; ACLev. Kíil. 
Pete. 1.]. 

2. csúfol; a bátjocorî; (ver)höhnen. 1635: monda 
Zúczy Istvánne, te Capitan uárgáne, miért gyá-
lázod azzal az Uramát, hogy hozzu bájuszu Zuczy 
István, kire monda Aztálosne ugian azt mondom 
hogy hózzú bajuzú, mert ánnák hijak, megh 
hizek az uáróson, az sok szegenye(n) el keuélye-
dek ne(m) tár t senkit embernek, hane(m) cziak 
magát [Mv; MvLt 291. 53a]. 1666: Laposi Mi-
hály Szeken lakó Bárdi Matliene Szada (!) Er-
sebet ellen proponál . . . hogy . . . Gyalázta rus-
nyasagaval [SzJk 99]. 1687: Az én hazamnal 
Haliam Tot Janosnetol hogi Gyalaza Miklós Peter 
Uramot, hogi micsodás Nyuzot Begyes volt Miklós 
Peter Uram, s mégis verte Ŏt [Kézdisztlélek 
Hsz ; HSzjP]. 

3. kb. gyalázatba/szégyenbe kever; a face de 
ruşine; jm Schmach/Schande bringen. 1579: Az 
mezarosok . . . ez elmult Napokba . . . az eo 
Naga paranchyolattiat hat ra hagywa(n) Az teor-
wennek processussat Acceptalak Mostan penig 
zemtelenól eok akarnak Igazat mondani es min-
ket Az tanachyal egietembe gyalazny [Kv; Tan-
J k V/3. 185b]. 

4. rágalmaz; a calomnia; verleumden. 1650: 
az Ax Aszszonyt az Bizonyságok megh tar tyak 
világoson abba(n) hogy az Ik , Nylva(ń) gya-
laztak eoteott azzal hogy az Tehenek tejet e* 
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vette volna el [UszT 138b]. 1685: Diversim Locis 
azzal gyalazat hogy en velle paráználkodván 
neki Gyermeket csinaltam volna [Dés; Jk] . 1808: 
Az Alperes . . . a' Felperes édes Annya szállása 
Ablaka alá menvén, és ott bé-kandikalvan, midőn 
a ' Felperest másod Magával fekŭnni látva azt 
hirelte, s azzal gyalázta hogy I f jú Legennyel 
fekűnne, s másokat is az Ablak alá tsőditet a-
zonba fel-kelvén a ' Felperes latta hogy Farkas 
Márival feküdt [Dés; DLt 250]. 

gyalázás 1. gyalázkodás; ocară, injurie ; Schmä-
hung, Lästerung. 1640: Boncz József né Zsófia 
asszony . . . Hallottam az Szövő Kata gyalázását, 
hogy mit kiáltott reá —• de azt is uramtul hal-
lottam [Mv; MvLt 291. 233a—51a átírásban!]. 
1681: Mivel Vásárhelyi felesege mind az Prédi-
kátorok s mind penig egy eb kŭlsŏ még nagy 
rendek ellenis otsmany nyelveskedesevel gyala-
zasaval, sokat incommodalt, Tetzet hogy tovab 
el ne szenvedgyŭk benne, hanem meg paltzaztas-
sek erette, az Ura penig eliminaltassék kõzzŭ-
lŭnk [SzJk 153]. 

2. becsmérlés, becstelenítés; rég, táj bestele-
nítés; defăimare; Lästerung. 1812: Ezzel kiha-
ladván a két Aszszonyság a Palotára a' Legén-
nyel, magam a Gróffal és a Tisztartoval benn 
maradtunk; mihelyt kihaladtak a Palotára a tisz-
telt Aszszonyságok mindjárt kiáltani kezdették 
ezen motskos szokott eŏ nsgának gyalázására: 
Tőkős, Tőrnyős Méntseredett Matska Samuka 
főidőn futó Bolond, Mamujka, kötni való Bolond 
[Héderfája K K ; IB. Magyari János (19) grófi 
kertészlegény vall.]. 

gyalázat 1. szégyen (? megszégyenülés); ruşi-
ne; Schande. 1573: Az vchakon való zemet ky 
hordasra es egieb ez fele Tyztatalansagra vis-
selienek gondot eo k. Mert Mind varosswl gia-
lazat ez fele vndoksag az vchakba [Kv; TanJk 
V/3. 78a]. 1584: Enym wolna Annak az gyala-
zatya akyhez Énnekem leg' nagyob byszodalmam 
wolth az akartha teŏlem el wezteny [Kv; TJk 
IV/1.]. 1590: mierth en feleŏllem igy zoltal . . . 
megh holt diomerth ne(m) Akartham volna ez 
gyalazatoth P(ro) testálok ne legie(n) keseŏ az 
peresnek zauat halua(n) dolgo(m)nak mind(en) 
rendihesz beouebe(n) zolno(m) mind I t t [UszT]. 
1602: Zakach Paine Cathus azzony . . . thwdgya 
azt hogy . . . Salane azt mondotta hogy inkab 
kez hazabol ky budosni hogy nem illyen gyala-
zattyara bekelljek megh velle holot semmy vetke 
ninchen [Kv ; T J k VI/1. 597]. 1625: Az A : Azzony 
maga kerkedet velle hogy oklandy Mihallial vet-
kezet es az eö szana miat leôtt az J . kara es gia-
lazattia [UszT 89a]. 1687: Komsa Márk egy 
ingben paltza nelkült . . . oda erkezven, masakis 
leven a ' pakurajral (I) űzni kezdek a' három 
Attyafiak a pakuráit (!), es többeket az kik ot 
voltak, a mondanak, hiszen gyalazat hogy egy 
falut meg verjenek, karokat kezdenek ragadozni, 
visza hajtak [Hurez F ; Szád. Raduly Mark (20) 
jb vall.], 1727: Ngod nem kevanvan se karomot 

se bőstelensegemet ugy igyekezte ezen Adossagot 
mind eddig procuralni, hogy magam is karol 
(!) es gyalazattol eddig nem felhettcm [Albis. 
Hsz; Ap. 2. Bakori (!) István Apor Pétéin éh ez]. 
1782: a Tkts Tábla eleiben kerekedvén a' dolog 
. . . arra kérte ã Báttyát Sámuel, hogj hadjon, 
békét annak . . . hogy sem valami kár és gyalázat 
kerekedjik belőlle [Torda; KW]. 1829: assecu-
ralt hogy nintsen hiba mert ugy volt a mint most 
van, reménykedet azonban hogy halgässák vélle 
ne hogy őrőkős romlást és gyalázatot okozzak 
[Dés; DLt 87/1828]. - L. még ETA I, 86, Î65. 

Szk: ~ esik vkin. 1578: Meg értetek . . . eo 
kegmek my nemó gyalazat esset legie(n) eo keg-
men Byro vramon [Kv; TanJk V/3. 173b]. 1581: 
az tanach wrak Engemet meg tartoztatanak es-
semmi keppen az teób attiank fiajwal házamhoz 
mennj . . . nem Engedenek, hanem hitem alatt 
keotelezenek I t feyrwarat lennem . . . kinél ke-
gielmes vra(m) En raitam nagiob gyalazat kis-
sebseg soha nem esset [Gyf; Törzs. Szentpáli. 
Komis Mihály a fej-hez]. 1741: Lakatos Mihálly„ 
András és János . . . engemet . . . felette fenye-
getnek Protestatiojokban hogy azon rajtok esett 
gyalázatot, ugy mint Repetitiot, nem haggják,, 
abban [TKl. gr. Teleki Ádám tütakozása Kraszna 
m. előtt] # ~ van vkin. 1620: hallotta (m) czi-
nige Antaltól az teórven kezben hogy vayda 
Janossnak mondotta hogy . . . az az dologh az. 
ky miat mosta(n) it my raytunk az gialazat va-
gyon mint (!) w miatta uagyon, ó kólteòtte reánk 
[Páncélcseh SzD; RLt O. 5 ,,Zabo Ambr(us)" 
(70) jb. vall.] * ~ ára cselekszik. 1572: Nem 
eo kV gialazatiara vagi Bosswsagara chelekettek 
hane(m) az (!) Tekintettek megh hogy eo kegnek 
Byro vramnak azon kywlis Elegh nagy gongiay 
vadnak varos dolgaiban [Kv; TanJk V/3. 59a. 
— aTi. a bírónak] ~ ára esik. 1834: Tetsi 
Jósef és Szép Sándor egy mással őszve vesztek„ 
és egy mást le hunszfotoltak, es igy a több mester 
embereknek gyalázattyára esett, mivel a' Piatzon 
az áruló színbe volt, és a ' Czéhnak is kissebbsé-
gére lehet [Züah; EMLt]. - L. még esik al. * 
~ára hagy. 1640: az vr monda az szolgak(na)k 
hogy noza ne haggiatok aztis immár gialaza-
tunkra ha az teobbi* el szabadult [GyK. Mag-
daléna Kovacz cons. nb Pauli Szakmari (35) 
vall. — *Ti. rab]. 1710: mar Emberek gjalazat-
jara ugj nem hagjom ha nem megh készitétém 
mind adig sunjogok tiszt uramek utan [Szent-
király Cs; BCs] * ~ára igyekszik. 1597: teczik 
az teorwennek miwel hogy az bizonsagok ige(n) 
homaliosok Sardy Jancs harmad magawal tiz-
tessegbeli iambor zemeliekkel tiztichia magat lu gi 
eo artatla(n) attól az gialazattol hane(m) chiak 
az felesege fabricalta es inditotta ellene ha Júral 
tehát az azzonnak vgimint ki nem hegy hitecs 
vranak tiztessegere seot illyen infamiat hirdet-
we(n) feleolle gialazattiara igiekezet, nyelve ki 
meczettessek amelyei az vra feleol az gialazatot 
hirdette [Kv; T J k VI/1. 102] * ~ba ejt. 1735: 
nem kevéssé confundálcdtam, micsoda nagy gya-
lázatb(a) ejtettek Ngdatis engemetís [Lozsád H ; 
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Ks 99 Győrffi József lev.] * ~ba esik. 1597: 
Lakatoă Mihali . . . wallia . . . azt monta Chi-
zarne hogi eoreomest otalmazna mind eggyket 
mind masikat mert nem akarna hogi eggykis 
fa laza tban esnek [Kv; T J k VI/1. 71] * ~&a 
hoz. 1612/1613: azt monda Czereny Gaspar, hogi 
meg lattiak az Essezek hogy megh keresem kik 
ebben az gialazatban hoztanak [Feketelak/Buza 
SzD; KJ ] jb ~ba hozza vminek a hírét. 1787: 
midőn valaki tisztitatlan metallumbol, vagy tsa-
lardsagra czelozo szándékból rosz vasat keszitene 
. . . ki jtudattassek . . . ennek tselekedŏje, hogy 
a vévŏt meg karasitotta . . . minden ebből emer-
galodott kárát a damnificansal cutn duplo refun-
dáltassék, ha pediglen a damnificáns magat op-
ponálván refractariuskodnek . . . hogy . . . a 
Torotzkai jó féle vasnak hirét gyalázatban hozta 
az Ország előtt, 24 kemény paltza ŭtessel cas-
tigaltassék [Torockó; TLev. 9/25] * ~ ba kerül. 
1629: mennek el velle latnuk megh, ne hogy va-
lamj gyalazatban kerülnenek (!) az nemzetsegh 
[Kv; TJk VII/3. 115] * ~ban marad. 1736: 
(A lakodalom) másod napján . . . Az nyoszolyó-
-asszony akkor annyi bélest süttetett, az mennyi 
asztal volt . . . de egyet külön süttetett, mint-
egy az vőfély számára . . . úgy sütöttek mint 
az jóféle belest . . . de belől . . . egy-egy tenyérnyi 
vagdalt ruhákot raktanak, és keresztül kosul 
sűrűn réz ves9zőköt raktanak, felyül tésztával 
bé borítottak . . . Az mely vőfély tanulatlan 
volt, neki esett az késivel hogy felbonsta semmire 
nem mehetett gyalázatban maradott [MetTr 
389—91]. 1765: által külde hozzánk Perceptor 
uram, az igirt aratókért, de meg nem engedék 
az Földes Uraink, és Tisztartók hogy aratokat 
.adgyunk eö kegyelmének és így gyalázatban ma-
radánk igíretűnkben [Marossztimre AF ; Eszt-
Mk Vall. 210] ~6a« maradhat. 1834: instálom 
Nagyságod méltóztasson e dolognak* szorossan 
utánna járatván a Tiszten eleget vetetni — kü-
lönben en a' ki a gyalazatban nem maradhatok 
külső tiszti erŏhŏz vagyok kéntelen az orvaslasért 
follyamodnom [Bögöz U ; IB. Bentzedi Sándor 
ref. pap lev. — aTi. ártatlanságának] a ~&ól 
kivesz vkit. 1855: azt mondá kitsi Mihály, én 
soha se tagadom, 's nemis tagadhatom, mert 
miattam terhesedett meg Miklós Annis, én el-
veszem nőül, s az által a ' gyalázatból kiveszem 
[Uzon Hsz; Kp V. 404 Tóth András (22) vall.] 
* ~nak tart. 1603: eo kgmek egesz varosul 
igen failaliak seot vgyan gyalazatnak tartyak 
hogy zabadsagunk ellen varosunknak kapúit az 
Nemeth gjalogok kezdettek allany [Kv; TanJk 
1/1. 442]. 1630.ĕ Az mikor Nagj Gergely Ura(m) 
haza jŏue reszege(n) hallotta(m) azt hogj monda, 
hogj gjalazatnak tartia hogj ki uetette az ház-
ból Banhazi Ura(m). [Mv; MvLt 290. 196a] * 
~ow megy át vkiveL 1826: miattad mindenféle 
gyalázatakan által mentem vélle [Kv; Pk. 6 
Pákei Krisztina férjéhez] ~ol cselekszik vkin. 
1599: az Alperes mind felesegewel Judittal egje-
temben en raitam kylen kylen letekben felette 
walo nagy niomorúsagoth, vereseget, zidalmazast, 

gyalazatoth cselekedenek [UszT 14/41] ^k ~ot 
hoz vkire. 1675/1688 u.: Ha kik hazamhoz be szal-
lanak, azok(na)k illendőkeppen gazdálkodgial, 
hogi ez irántis gialazatot ram ne hozz, de annak 
szine alat ne tikozoly [Borb. I I Petki János ut. 
csíkcsicsai jb-bírájához] ~ot kiált vkire. 1619: 
Micsoda nagy szidalmat-gyalázatot kiált reánk, 
hogy azmi költséget ketten segítségre adtak is, 
neki abban egy pénzt sem adott őkegyelme [BTN 
213. — Az emlékíró a fej-hez] ~ot szenved. 
1581: En fel(seged)nek es az my meg holt kegiel-
mes vrunknak Jámbor Igaz hywe es zolgaia 
lewen Illen gyalazatot kissebseget zenwedek az 
Jo vraktwl* [Gyf; Törzs. Szentpáli Komis Mihály 
kezével. — aTi. a tanácsurak a fej. döntéséig 
visszatartották a panaszost Gyf-on] ~o t sze-
rez. 1676/1681: (A porkoláb) ugi vigyazzo(n), s 
ugi őrizze . . . hivatallya szerént á várat, hogi 
az eŏ vigiazatlansága, és gondviseletlensége miatt 
se nekem kárt, busulast, gialazatot ne szerezze(n), 
se magá(na)k gialazatot utolso vészedelmet [Vh; 
VhU 664] ~ot tesz vkin a . szégyenbe/gyalá-
zatba kever vkit. 1584: Illier András wallia . . . 
hogy Zabo Catonak Zaiabol hallottam Ezt hogy 
eotet Az vra Zekel Peter Bozorkan bestie Curua-
nak zitta . . . panazolkodot ez Zabo Cato hogy 
ülien gialazatot teze(n) az vra méltatlan rayta 
[Kv; TJk IV/1. 220]. 1629: hallottam aszoniom-
tol Szantajnetol ezt hogj soha eletembe(n) ugy 
mond illien nagy gjalazatot nem tettek rajtam, 
mint az kiczin hitua(n) rosz Aszony teön raitam 
[Mv; MvLt 290. 160b]. 1753: sokáig Instalank 
hogj ereszsze el ne verettesse meg ne tégjen oly 
gjalázatat ő keglen [Marossztgyŏrgy MT; Ks 48. 
67. 31]. 1819: azon reménykedett Dőmsődi, hogy 
ne tegye ezt a ' Gyalázatot r a j t a [Dés; DLt 91]. 
— b. (nőt) meggyaláz. 1685: Enyedi Peter . . . 
meg részegedvén, raj tam erőszakos keppe(n) ugi 
tŏ t te ezen gialazatott, ugi paráznitott es fertez-
tetet meg [Kv; T J k 13. 261] * ~ot vall. 1628: 
az Istenert kerlek Ura(m) hogi ha immár az en 
gierme<ke>mett oda hittad, ugi tarcziad hogi 
se en, se Ked miatta <gifalazatot ne valliunk 
s tőlczie ki eztendeiet. [SzJk 24]. 1653: Az Var-
(me)gie soha hadat nem vert, nemis vér, akkoris 
czak az kevés Mezei had ne let volna, gialazatot 
vallót volna az Vár(me)gie [Ne; KemLev. 1394 
Joannes Kovácz de Hosva (38) nb vall.]. 1761: 
ã Praefectus . . . aszt foga rea, hogj ezen buza 
az Melgos Jósika Antal kostelljabol hazatat volna 
ada . . . mondattamis Szekely Boldisar U(ram)-
nak hogj aly Titulussal ne intitulalna azon buzat, 
mivel a kezem alat való Biro es koltsár tudgjak, s 
bizonyoson ki fogjak mondani, gyalazatot vallunk 
[Branyicska H ; JHb XXXV/45. 17] ~tal 
illet gyalázatba/szégyenbe ejt , gyalázatot/szégyent 
hoz vkire/vmire. 1653: Tudode hogy . . . az Nagy 
Enyede(n) Fejer(vánne)g(ye)b(e)n lakó vitézlő 
Debreczeni Nyerges János . . . néhai Nemzetes 
Gyula Fejervárat . . . lakot Mészáros Petert, ez 
előt ezen Var(me)g(yene)k Vice Ispannyát szi-
dalmazta, gialazta volna, az Nemes Var(me)-
gietis hasonlo gialazattal illette volna ? [Ne ; Kem-
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Lev. 1394 vk ,,Michael Szent Georgy Völgy de 
Nagy Enyed" kezével]. 1666: Cegei Vas János 
Vr(am) . . . eo kegnek egy Keővári János neww 
szolga ja . . . az eŏ kegme Cegej Nemes Udvar-
házát nagy gjálazattal illette . . . egj Annok 
newv szolgalojat . . . megh terhesitvén [Cege 
SzD; WassLt. Gazdagh Sándor ns vall.]. 

Sz: szégyen 1762: az Orög Aszszany beszél 
. . . de az mind tapasztaltam igen jol el szokta 
az fűzfa Sujkat hajtani ő kigyelme ha meg tudná 
gondolni bizony Szégyen gyalázat őkigyelmenek 
olyan Szōkal dicsekedni az kinek hire sem volt 
[Gyeke K ; Ks Miss I. Biro János lev.] * térjen 
~ orcájára. 1741: praetendáltatik azis, hogj min-
den Expeditiókra, aequali nro adhibealtassanak 
a' Catholicusok az Reformátusokkal. Mi bizony, 
azt akarnók, hogj lehetne adliibealni, 's a ' kiket 
találunk, ha nem adhibeállvuk, térjen gjalázat 
a mi orcánkra [Dés; Jk 548a]. 

2. gyalázás, gyalázkodás; ocară; Schmähung. 
1583: vegeztuk, hogy vallamellink az masikat 
szidalommal es tiszteletlen szoual ületi, a ' meni-
szer czielekezi, annyzor büntessek minden enge-
delem nélkül egy forintal. Es ha az gialazathoz 
kepest fellieb ualo buntetest erdemei az Ceh 
lassa meg, es ot t igazodgiek el elseőbe ha iga-
zodhatik [Kv; MészCLev.]. 1653: Nagodnak ala-
zatoszan jelentem mostansagh . . . i t t Enjeden 
lakó Debreczenj Nyerges János nevű Nemes em-
ber minemű ru t illetlen diffamatioval illette id-
ueziilt Mészáros Peter Uramat*: Hamis hütiinek, 
huzo vononak, téókelletlennek beste ívelek kurua 
fiának . . . ezekhez hasonlo, sok rut gialazatok-
kal illette [Ne; KemLev. 1391 Feőldeszi Mihalj 
mpria. — *Ti. a volt alispánt]. 

3. kb. becstelenség; mîrşăvie; Lästerung. 1597: 
nylwa(n) constal hogy Chizar Peterne wolt min-
dé (n) oka inditoya, es fabricatora veres Pal gya-
lazattianak, mert nylwa(n) megh walliak hogy 
ew diffamalta sok emberek eleot veres Palt seőt 
Chizarne megh egyebeketis tanitot az gialazat 
hirdetesre, ayandekkalis onzolwan eoket [Kv; 
TJk VI/1. 76]. 1811: Kozma János Kudor Pál-
hoz menvén estve, ezt mondá nékie, Pali én 
a' Te feleségedet éppen ugy éltem mint tulajdon 
hütôs társamat . . . én Kudor Pál ezen okból 
a ' feleségemet el is küldöttem á H ázom tol hogy 
tisztítsa ki magát e' gyalázatból; Kudor Pálné 
a' Domesticum Curatorához follyamodott, hogy 
ezen gyalázatból tisztítsa ki Kozma János által, 
alitsa viszsza a hütös urához ha ártotlannak ta-
láltatik [M.bikal K ; RAk 86]. 

Szk: ~ot hirdet. 1597: Constal az bizonsagokbol 
hogy Sardy Janosne diuersis ttmporib(us) et 
lods az vra feleol hirdette az gialazatot, melireol 
semmi egienes tanw ninche(n) . . . ha Júral . . . 
az aszonnak vgimint ki nem hogy hiteöş vranak 
tiztessegere seot illyen infamiat hirdetwe(n) fe-
leolle gialazattiara igiekezet, nyelwe ki meczet-
tessek amelyei az vra feleol az gialazatot hirdette 
[Kv; TJk VI/1. 102]. 

gyalázathirdetés gyalázkodó hírlelés; deíăimare, 
hulire; Schmähgerede/gerücht. 1597: Chizarne 
megh egyebeketis tanitot az gialazat hirdetesre, 
ayandekkalis onzolwan eoket [Kv; TJk VI/1. 
76. — A teljesebb szöv. gyalázat 3. al.]. 

gyalázatos 1. gyalázó, becsmérlő; ocărîtor; 
schmählich. 1579: Er tyk eo kegmek az vrunk 
eo Naga paranchiolattyat Az Romay liwţtn való 
p(rae)dicator felöl . . . , keryk . . . Byro vramat, 
hogy erre eo kegme vyssellyen gondot hogy ínykor 
be Ieo semmy gyalazatos zo Rayta. ne essek, 
hogy penigh Az Scholabely gyermekektwl ne essek 
valamy horytas vagy gyalazatos zo Byro vrnm 
hywassa be az Mestert es haggya megh neky 
hogy megh fenyehie az gyermekeket hogy semmy 
kialtassal vagy gyalazatos zoval ne illessek az 
megh mondot papot [Kv; TanJk V/3.. 192b]. 
1582: Iulia Zemetbiro Gergelne . . . vallia, hallot-
tam Rengeo Annatol zaiabol (így l), Mpndwan, 
Mikor Iarhatnek, megh talalna(m) Az Igiarto 
Georg fattiat, mert en senkiteol Azt nem titkolom, 
mert eo fattias, ezen kiweol minden gialazatos 
zidalmokat teot Igiarto Georgiőn [Kv; TJk IV/1. 
69]. 1590: Pwnkęósth napp tauat t valamire való 
— gondolattjaban az Alperes Innen Utduarheljról 
haza mentwnkbe(n) tamada reánk mind zitkaiual 
fegjueréuel . . . gialazatos zytkokkal zydott myn-
ket [UszT]. 1618: Mind ezek utan illien teoruint, 
talalank mi az mi szekwkeon (I), hogi mivel 
hogi az Biro kepenek gialazatos szot szplt Kor-
tomaz Gieŏrg, kire okot nem adot az biro kepe 
az tizen hat penzel ugian mĕgh tartozik adni 
Kortomaz Georgi [Vajdasztiván MT; RDL 12]. 
1625: (Fabian Mihály felesége Anna azzoni) reám 
tamaduan Egj kys kad leueq az hatan ręam ha-
gitta es az feoldre le vte vele es az foldon az migj 
akart adigj vert azal nem Elegeduen. gialazatos 
zitkokal zidot . . . kuruazot [Almás ; U ; UszT 
40a]. 1647: ez Actoris ru t gialazaţos szókkal 
illetet azt mondva (n) az Darabontok (qa)k fogh-
jatok meg az Toluajt kert haghgi megfen vala 
most [Kv; T J k VHI/4. 2S1]. 1747: (A(s. alperes) 
emberséges emberek előtt az Actort gjalázatos, 
nehéz és hiréb(en) nęvéb(en) meg ŏlŏ szakkal ŝ  
terminusokkal illetni p(rae)sumalta . *. azt mon-
dotta : hogj az Jnek házát az á tolvaj Szŏtfi Gyŏrgj 
t.i. az Actor égette volna fel [Torda; .TJkT III . 
184]. 1846: őtet . . . Czifra Mihály több.polgárok 
hallatára gyalazatos szavakkal illette [Ky; AC-
Lev. Kül. Perc. 51], . . 

2. becstelen ; mîrşav ; sch ändlich, schrçiachvoll. 
1653: Debreczenji Nyerges János nevü. Nemes 
ember minemű rut illetlen diffamatioval illette,, 
idvezült Mészáros peter Uramat*: Hamis lvütünek,. 
huzo vononak, téókelletlennek Beste Lelek kurua 
fianak . . . eleitói foghuŭ rcsz, gialazatos: embernek^ 
kurua Annya sem katonasaghoz illendőnek: ezek-
hez hasonlo, sok rut gialpzatokkal illette [Ne ; 
KemLev. 1391. — BA megye alişpójiiát]. 

Şzk: ~ hirbe kever/keveredik. 1730: az maga 
akkori szolgája által ex rancore . . . valami gya-
lázatos hírben keveredett volna [Pés; Jk], 1811: 
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Alperes Mészáros Arkosi Istvanne Nagy Aniska 
a ' Felperes Horváth Antalnét Kerekes Mariát 
. . . Hajadon Léánykori idejeben azon gyalázatos 
hírbe keverni kívánta légyen; hogy . . . az édes 
Annya lakó Házában és annak othon nem létében 
egy Ágyba Ferjfi Legénnyel edgyütt fekuve lát ta 
volna [Dés; DLt 250/1808] •)(• ~ hirbe-névbe 
kever. 1644: Az edes felesegemet az Istenertis 
azo(n) kerem hogy magat igen iol s beczulletesen 
uisellie, inert ha az en neuemet megh nem be-
czulli, s rosz eletbe gialazatos hirbe nevbe keueri 
magat- az Istenis megh búnteti, ez vilagh sze-
re utis uicîgii gialazodik; es az en Jouaimbannis 
ne legyen sem(m)i részi [Kv; J H b III/6]. 1679: 
nekem jámbor igaz es tisztesegbeli Borsai Sophi 
aszodt G“yalazatos Ru t t es mocskos hirben nevben 
keverven [Dés; Jk ] ~ néven veszi. 1598: eo 
kgme“k nehez es gyalazatos newen vezik, hogy 
âz Vniuersitasüak Adott priuÜegiumott kezeònk-
ben nem Aggyá, es nem mery bizny4 [Kv; Tan-
J k 1/1. 320. — *Ti. az ,,alsó tanács" a bíró és 
tanácsa kezébe]. 

3. szégyenletes, szégyellni való; ruşinos ; 
schmach/schandvoll. 1634: Hogi valami rbsz 
erkölçzű fel rugó, vagi ki magat megh ördögleñe 
es el nem menne ember alat, oíliat ne talallion 
venni, vagi farka csavarot, mert Ur ala illetlen 
es gialazatos az farka csavaró lo [KJ] . 1679/1681: 
a Rabokra való vigiazatlansagh miatt sok helye-
ken ŝ giakorta ru t gyalázatos veszedelmek este-
nek [Vh;. VhU 666]. 17ß7: Árváim szájokbol a 
kenyeret kivettem, és perre kellett költenem, 
és immár szegény árváimmal gyalázatos szegény-
ségre jutótţaih [Ne ; Dobl^ev: Î/Í29]. 1761: hogyha 
valamelyik fél az eleiben i r t Conditiot megnemálla-
ná, és ismét gyalázatos háborgásra és Verekedésre 
erumpálna ő kigy(e)lmek kőzőtt a' dolog, akkor 
a ' Venerabile Consistorium ismét ő kigy(e)elmeket 
kűlőnyeti és az ő kigyeímek Causajokat a ' Sz. 
Partii l isra transponálja [ K v ; SRE 197]. 1780 k . : 
tudjaé a' Tanu. . . hogy Akosfalvi Szilágyi Sán-
dor . . . addig haza kerűlté, még minden kŏntŏ-
sibŏl ki nem fogyott s ollyankor pedig mitsoda 
gyalázatos és szigorú állapotban ment haza? 
[Msz; MbK X.591. - L. még Re t tE 366. 

gyalázatosan 1. szégyenletesen; (ín mod) ruşi-
nos ; schmachvoll. 1672: Az Jncta . . . megh 
világosodva(n) czelekedete gialazatoson ez házá-
ból a Czigany által kesertetlk, a vagy czelekede-
ti(ne)k erdeme szerént halállalis büntetetik [Kv; 
T J k VIII/11. 2 5 3 - 4 ] . 1680: engemet Ru t t hir-
b(en) nevben kevert es gyalazatoson meg mocs-
kolt [Dés; Jk] . 1733: az én ellenem ez előtt 
emanalt Deliberatuma a Nms Tanats(na)k refor-
maltassék, énnékem u j itilet p(ro)nuncialtatvan 
. . . gyalázatoson meg motskolt betsűletem . . . 

restitualtassék [Torda; T J k T I. 3]. 1760 k.: az 
artatlan szegeny leant hegedűben veretven ugy 
gyalazatoson hurczoltat tak [Kézdisztlélek Hsz; 
HSzjP]. 

2. kb. csúfosan; ur î t rău de t o t ; übel. 1790: 
(Az ispán) ha valami kár lészen az erdőbe gyaláza-

toson meg fizeti, és tisztségéből ki csapatik [Dras-
só A F ; TSb 24]. 

Ha. 1801: gyalázatoson [Kv ; DLt]. 

gyalázatoskodik 1. arcátlankodik, szégyentelen-
kedik; a se obrŭznici, a-şi lua nasul la pur ta re ; 
sich unverschämt benehmen. 1639: jove oda ez 
az Szantayne, az leginis othon vala s az leginnek 
mingiarast az niakara koczolkodik, s monda hogy 
bizoni nem szánnám felliúl fordulni megh tenni 
nekj egy nihaniszor s mű mondok nekj mi t giala-
zatoskodol [Mv; MvLt 291. 196b]. 1724: én 
bizony Pekri Ferencz uramat eleget kértem 
és intettem, hogj az I f f jú Asz(o)nyt jo kötés alat t 
vegye viszsza, ne gyalazatoskodjék hanem éllyen 
I(ste)n szerént való életet [Náznánfva MT; BK. 
Némái Istvánné (60) vall.]. 1774: ha az elõbbéni 
Tisztek az el foglalt Helyeket visza nem foglalták, 
eő kigyeímek* sem kévánnak erette gyalazatos-
kodni [Mocs K ; KS. Conscr. 33 — aTi. az újon-
nan beiktatott tiszttartóék]. 

2. kb. szégyenkezik; a se ruşina (de ceva); 
sich schämen. 1756: lá t tam Németi János Uramat 
erősen búsúlni és boszszankodván mondani előt-
tünk : bár tsak adná elé az é b a ' Lelkſe azon 
pénzt, valami úton módon, valamelly Pap által 
tsak viszsza szerzenők és nem gyalázatoskodnánk 
annyit mlnnyájan érette ha pediglen hijja vólna 
is a pénznek, tsak ki pótolnók [Kv ; Mk IX/181 
Vall.]. 

gyalázatszènvédés suportarea unei ocări ; 
Schmacliertragen/erdulden. 1781: Azért azt kivá-
nçm a júre, a marhám elkötésiért potentian, 
szőrin — becşűjin marad jon ; engemet fiastól 
hogy tolvajnak szidott, külön-külön homágiu-
inon. Melyet ha deponál, jó, h a nem, adjudical-
tassék yicetiszt úr kezében usque ad plenariam 
satisfaćtionem, mégis költésem, fáradságom és 
gyalázatszenvedésem ne sit serum declaralnom 
[Árkos Hsz. ; RSzF 2701. 

gyalázattćtel gyalázkodás, gyalázódás; ocară; 
Schmähung. 1647: Az Incta penigh az papon 
t o t nagi gialazat tetelert zidalmazasert, atkozoda-
sert, Ugy teczzet az sz. szeknek hogi az Pelenger-
hez vitetetven haro(m) izben mondgia vizza ă 
mit az papra kiáltót [SzJk 67]. 1654: ez Ik, nem 
tudatik mitűl viseltetven sok illetlen szokval es 
gyalazat tételekkel bantot tanak meg minden igaz 
ok nelkűl [i.h. 72]. 

gyalázhat becsmérelhet, mocskolhat; a putea 
ocărî/defäima ; schmälien können. 1585: Bwday Ta-
mas vra(m) vallia . . . Monda Katonay Mihály 
Jo Balas Vram effele Newel sem Amy (!) Atthiank-
fiat es eo vtanna sem minket Nem gialazhatnal 
Mert meg kenaltalak velle Amegh el Ne(m) veód 
a ' ladat hogy megh lassad marhada t [Kv; T J k 
IV/1. 490]. 1617: Ahol penigh mondgiak hogi 
mitsoda czelekedetim(m)el Suspiciot ueotte(m) 
volna magamra, azzal engemet si juris nem gialaz-
hatnanak Mert mind hogi ez Causa mere p(er)ao-
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nalis: Jámbort czak Suspiciora senki nem gialaz-
hatna, hanem ha bizonios szemmel látott [Kv; 
RDL 1.11]. 

gyalázó I . mn becsmérlő; ocărîtor, defăimător; 
schmähend. 1653: Tudode hogy . . . Nagy Enye-
de(n) Fejer(várme)g(ye)b(e)n lakó vitézlő Debre-
czeni Nyerges János az ugya(n) Nagy Enyedi Keo-
hidon áluán . . . minemw gialazo szókkal 
illette volna mind Mészáros Peterta, s 
mind az Nemes Fejer(varme)giet ? [Ne ; KemLev. 
1394 vk. ,,Michael Szent Georgy Völgy de Nagy E-
nyed" kezével. — aTi. a megye néhai alispán-
ját]. 1876: Kebli tanácsunk megfontolván hogy 
Tőrös János, ha Csonkáné által sértve érezte magát, 
a törvény u t ján kellet volna elégtételt keresnie, 
nem pedig az utczán békésen járót megtámadnia 
s gyalázó szókkal ületnie [M.bikal K ; RAk 328]. 

II . fn becsmérlő (személy) ; persoanä care ocarä; 
Schmäher, Lästerer. 1653: Nagod Meltosagos 
tiszti megh fenyteni illien illetlen szókkal elő 
baratinkat, es io akaró Urunk gialazoiat [Ne; 
KemLev. 1391 „Feőldeszi Mihalj mpria"]. 

gyalázódás (meg)gyaláztatás; ocărîre ; Schmä-
hung, Verunglimpfung. 1694: edes leányom . . . 
szánom az read való haszontalan szép intesimet, 
s sok kŏlcségemet, de mindenek felet bŏcsűlletes 
Uradnak gyalázodását [Torockó; Pk 7]. 

gyalázódik gyalázatos hírbe keveredik; a-i ieşi 
nume rău/de ocarä; ins schmachvolle Gerede 
kommen. 1635: Csak azt akarjak hogi mindenkor 
gialazogiam kgd előt [K J]. 1680: Deliberatum . . . 
Sadani Ura(m) feleseget ne szidalmazza s nevez-
gette (!) közönségese (n) gyalazodunk miatta . . . 
Az aszszonyi allatis meg betsullye Urat [SzJk 
149]. 1756: tudom hogj Gál Ferenczel a békessé-
get jártatta hogj ne hiresegjek és ne gjalázodgjék 
[Karatna Hsz; HSzjP Mich. Erdő de Karatna 
(37) vall.]. 

gyaláztatás becsméreltetés, mocskoltatás ; ocarä, 
faptul de a fi ocärît; Schmähung, Schimp-
ferei. 1763: az mi pediglen az A(ct)or dolgát 
illeti, szabadtságában lészen maga betsŭlletit 
vesztegető gjaláztatását keresni [Torda; TJkT 
V. 147]. 

gyaláztatik 1. becsméreltetik; a fi ocărît; ge-
schmäht werden. 1587: Noha Eottweos András 
azzal akjwel dolga volt megh bekellet, mind azon 
Által, Az ket Zemelnek megh bekellese Semmi 
keppen azt a ' vetket amyben estenek volt égik 
vagy másik, vgy le Nem zallithattia, hogy az 
eo Newe amely Vetekkel gyalaztatot publice . . . 
telliessegel megh tiztulhasson [Kv; TanJk 1/1.57]. 
1681: Vadoltatua(n) Borsai Nagy Kata aszony, 
Komlosi Ura(m) felesege paraznasag nemeivel 
Tiszteletes Esperest Ura(m) tiszte szerint solem-
nis inquisitiot per agaltatot ellene, mellyet el 
olvasva(n) és szorgalmatoso(n) meg ruminalua(n) 
. . . Hogy . . . a mi Sz. Tarsasagunk ne motskol-
tassek s gyalaztassek alkalmatlansagokkal (l) illen-

dőnek itütuk hogy relegaltassek Komlosi Atyankfia 
kőzzŭlűnk*, leve(n) annak elötteis sok busu-
lasa tarsasagunknak miatta [SzJk 153. —• aTi. 
a papi rendből]. 

2. megszégyenlttetik; a fi făcut de ruşine/bat-
jocură; beschämt werden. 1840: minden nap elné-
zem tele van a' Határ marhavai . . . azok el nézet-
tetnek vagy a' Csovások el áldamásoltatnak s igy 
foly a' Szándékos prevalicatio, s én ki tudatlanság-
ból egy kis kakát a vágattam fizessek büntetést, 
igen keservesen esik ártatlan gyaláztatnam én 
egyedül [Dés; DLt 921. - aÉrtsd: kákát]. 

gyalló 1. gyarló 

gyalmászás gyalommal való halászás/halászat; 
pescuit cu năvodul; Fischfang mit Zugnetz. 1860— 
1861: A már leirt gyalmászásona kivül a lakosok 
tartanak nádból készített kerítéseket, szerintök 
„veszeket"; szüntelen halásznak [Benkő, Mszlsm 
7. — aAz előbbiekben a forrásban a gyalmászát 
(1. e címszó al.) leírásáról van szó]. 

gyalmászat gyalommal való halászás/halászat; 
pescuit cu năvodul; Fischfang mit Zugnetz. 1860— 
— 1861: Tavai a : A m.sámsondi, m.kölpényi, 
m.madarasi és m.bándi — mind egy vonalban 
levők . . . ; a halászat a három legelői irt falvaké, 
minek nagyobb nemét g y a l m á s z a t n a k hív-
ják, mely minden évben, mikor az idő engedi, 
fársáng végén szokott tar tatni . . . ; jövedelme 
öt részre oszlik: 2/5-de G. Mikes Károlyé, a 
miért Mező-Madarason malom-gátat és a gyalm á-
szatra különösen készített nagy hálókat tartb , 
3/5-de a három nevezett falué egyenlő arányban 
. . . A már leirt gyalmászáson kivül a lakosok 
tartanak nádból készitett kerítéseket, szerintök, 
,,veszeket" ; szüntelen halásznak [Benkő, Mszlsm. 
7. — ^ i . a Msz-éi. bJegyzetben: Egy ily nagy 
háló 200 öles; az 1845-ben készitettet Sz. Régen-
ben fonták — Kétszáz pengő forintért és ötven 
véka búzáért]. 

gyalmocska kerítőhálócska; nävod mic; klei-
nes Zugnetz. 1717: most ujjalag el küldöttem 
edgy gyalmoczkámot Méhesrea ha valamit tehet-
nének vélle, hogy Sogorkáimnak is succurrálliat-
nék a böjtre, itt pedig éppen Szűkösök vagyunk 
friss hal dolgabol [Darlac K K ; Ap. 2 Haller 
János Apor Péterhez. — aMezőméhesre (TA).]. 

gyalmolhat kerítőhálóval halászhat; a putea 
pescui cu năvodulă, mit Zugnetz fischen können. 
1644: öreg thoa melyet nem gialamolliatnib az 
sok gaztól [Tasnád Sz; MNy X, 369. - aA tóról 
— a közlés szerint — az összeírás azt írja, hogy 
igen gazos, hínáros és sulymos, tehát gyalommal 
nem lehet benne halászni. bígy, de alighanem 
tollvétség, kijegyzésbeli vagy sajtóhiba a szerk. 
adta címszó h.]. 

gy almos 1. gyalommal halászható; ín care se 
poate pescui cu năvodul; mit Zugnetz fischbar. 
1736: Lévén egy nagy Gy almos To . . . azon Tónak 
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gát tyá t töltését penig az Mlgos Parsok közönsé-
gesen tartoznak conserválni és procuralni, s újí-
tani a' Zugot [Záh TA; Told.3]. 

Hn. 1750: Gyalmas Too [Katona K ; EHA]. 
2. ~ háló kerítőháló-fajta; un fel de năvod; 

Art Schleppnetz/Schleife. 1644: idegetlen gyal-
m j s háló [Tasnád Sz; MNy X, 368]. 

gyalog I. fn 1. gyalogos(ember) ; pieton; Fuß-
gänger. 1592.ĕ Sigmond, Confirmalta az Karoly* 
•es Laiosb leweleth . . . hogy se kalmartol se egieb 
Tendbely Coloswaritol, gialogtol, lowagtol wamot 
Senki ne vehessen [Kv ; Diósy Ind. 53. — aKároly 
Róbert. bNagy Lajos], 1711 k . : Az Csikbol 
be járó utá t a be vagatván lovas (na) k vagy gyalog-
<na)k sem szabad járni [Cssz; Born. XXXIX/50 
Boros György vice-királybíró kezével. — a Moldva 
felől]. 1735: Nztes Irsaj Sigmond Atyánkfia eŏ 
kglme a Szamoson tul a Hidasról ki járónál való 
földiből excindallyanak annyi földet, amennyin 
a jő vő járó szekeresek, lovasok s gyalogok meg 
fordulhatnak [Dés; J k 457b]. 

2. gyalogos katona; pedestraş, infanterist ; 
Füsilier, infanterist. 1575: Meg tekintwen eo K. 
varosswl az Mostany zwkseget vegeztek azt, hogi 
az Tyzedekbeol keszitessek Az varosnak oltalmara 
zaz gialog [Kv; TanJk V/3.123a]. 1585: minden 
Boeryvel, lowagywal, gyalogywal . . . minden 
marhayawal, kenchewel Rosnoraa zallot [Gyf; 
Báthory, ErdLev. 254 Az erdélyi hármastanács 
Báthori Istvánhoz. — "Rozsnyóra (Br)]. 1591 k.: 
Az bellica expeditioban az gyalognak allatasabul 
. . . ad Numeru(m) 25 ha t ta vala s Annak felette 
Subsidiomotis ket ket forintot hora, hogy eo 
Naga mostannis ha kywantatik Azon kegyelmessi-
gel chelekeduin Ne onerallion [Dés; DLt 233]. 
1605: Die 29 Junii érkezett el Gyulafihoz a mol-
duai had Fejervárra 47 zászlóaljé lovag és gyalog 
3 000 több (így!) Kerezta vornik előttök [Monlr. 
XXXII I . 38 Gyulafi Lestár följegyzései]. 1645: 
Mi velünk is leszen német gyalog jó 700, lovas 
dragon ugyan csak jó 109, az kurtanok 123 
[RGyCsLev. 376 Rákóczi György Gyaluból (K) 
fiához, Zsigmondhoz]. 1673: attam Szaz két 
Néinet Gyalogaknak egy ho penzeket f 542// 
Negyven ket Magyar Gyalog (na) k f. 163.// Negy-
ven negy Szemenyek(ne)k f. 233 [UtI]. 1736: 
Voltanak . . . mind lovas mind gyalog hadnagyok, 
az gyalogokat darabontoknak hítták [MetTr 413]. 
1762: mindenütt a vagus s szolgalatot s portiofi-
zetést kerülő hitvány emberek . . . ez országban 
el is fogattanak, s aki arra való volt, katonának 
vitettetett a Gyulai regimentibe gyalognak 
[RettE 137]. 1868: a ' vőlegény . . . gyalog a' 
vagy lovas, vagy tengerész . . . vagy hidász, vagy 
tüzér [Gyalu K ; RAk 150]. - L. még Bethön. 
II, 41; EOE XII, 232; ETA I, 4 4 - 5 , 6 6 - 8 , 
82, 94, 99, 100, 107, 110, 123, 150; Ret tE 390; 
RGyCsLev. 492; Szalárdi, SirKr. 280, 328; TT 1890. 
322. 

A gyalogos katonát a fejedelemkorban d a r a b o n t néven 
is emlegették (I,. erre fennebb Apor Péter 1736-beli tájékoz-
tatását is). 

3. (gyalogszeres) darabont (ház körüli szolgála-
tot teljesítő, mindenes szolga) ; servitor la toate 
(slugă care execută toate lucrările ín jurul casei) ; 
Dienstjunge (um das Haus allerlei Arbeiten 
verrichtender Knecht). 1653: Az Borokat mind 
feleseghenek az teŏbbit, hanem az Gialagok sza-
mara hármát [KemLev. 1402 Mészáros Péter 
test.]. 

Szk: vármegye ~í kb. megyei darabontok/haj-
dúk. 1681: Füep Gyura, Az vármegye Gyalogi 
kőzött lakik [Lelesz H ; VhU 182]. 

4. székely gyalogrenden levő személy; pedes-
traş secui; Szekler Füsilier. 1785: az actornak 
bizonysági . . . Holló András, Szabó András, 
Győrpál Mihály gyalog, Győrpál Ferenc lovas 
[Taploca Cs; RSzF 260]. 

5. kb. gyalogos rabőr; gardian/temnicer pedes-
t r u ; Füsilier-Kerkermeister. 1703: Rabok után 
Pallérkodo Gyálogok(na)k mikoron hányán vad-
nak napjaban 3—3 kőz czipojok . . . jár [Fog.; 
UtI]. 

6. gyalogszeres jobbágy; iobag pălmaş; Fron-
bauer, der als Taglöhner (ohne Gespann) arbeitet. 
1762: Az Udvarbíró . . . vissza irata nékie . . . , 
hogy . . . 100 köböl Kukuruznak megkapálására 
. . . minden Gyalogjai kívántatnának [Hermá-
nyi, EDem. 746]. 1784: a széna gyűjtésre nékünk 
annyi gyalog nem kéne kevesebbelis fel gyujthet-
nŏk az mennyi széna terem i t t az Mlgs Urasag-
nak, de soha egy valamire való embert nem külde-
nek, hanem tsak Gyermekeket [Torockó; TLev. 
419 14b-15a] . 

O Hn. 1768: Gyalog Térben (sz) [Mákó K ; 
KHn 232]. 1771: Gyalog Tőribe [uo; KHn 233]. 
1781: A Gyalag teribe (sz) [uo; EHA]. 1891: 
Gyalogtér [uo; KHn 237]. 

O Szk: ~gá hagy kb. szegény sorban hagy; 
a lăsa sărac; in Armut lassen. 1653: igaz legy, 
se rest ne legy s mindenek felet az Istent hiven 
szolgaid, meg segit ő felsege s az ö katonajat 
gyaloggá nem hadgya [Sófva B N ; Ks, 41 E 31]. 

II. mn 1. gyalogszeres; (pălmaş), care lucreazä 
cu braţele/cu mîna; mit den Händen (ohne Ge-
spann) arbeitend. 1642: Az gyalog marhatlan 
olahok [Mv; MvLt AAll. 7]. 1839: határoztatott, 
hogy ezen az őszön a gyalog, marhátlan emberek 
által ölbe kő hányattassék [Taploca Cs; RSzF 
102]. 

2. hat gyalogos; infanterist ; pedestrisch. 
1690 k: az Várbeli gjalog el f a ra t t Nemetek . . . 
a főidőn csak ne(m) heverhetnek [UtI]. 

3. gyalogosan járó; care umblă pe jos; zu 
Fuß gehend. 1810: a Radnótfáj i Határon fel 
Építtetett . . . Hidan Éjjel Nappal a Görgényi Vá-
ron fellyúl találtatható mind gyalog, mind Sze-
keres, a vagy Lovas Személlyek Szabadoson 
járhassanak minden Vám nélkül [Born. G. IV]. 

III. hsz 1. gyalogosan; pe jos ; zu Fuß. 1573: 
Zeoch palnak semy keolcege ne(m) volt, hane(m) 
fewaliat atta ely es vgi zerzet keolceget Nagi Sar 
Rwt Ideo volt mykor gialog ely Indwlt [Kv; 
T J k III /3. 182]. 7599: (A lovat) el vonna barabas 
mihaly alolúnk es my gialog maradank [UszT 
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14/15] | maga az meg holt Rhadak András zol-
gamra rea tamadot, lovarul le verthe, Lovatis 
el vette, Az vthan gialogh eo magatis vyabban 
halaira persequaltatta, tolvajt kinzeritetet kyal-
tani, hogy Iletit megh tarthassa [Dés; Eszt-Mk]. 
1630: Halasz János . . . jol megh üte egyszer 
az Czakany fokkal az lovat s eö maga el mene 
gjalogh, az lo is el balaghdogola az malom fele 
[Mv; MvLt 290. 218b]. 7666/1681: őrőkős őstűl 
marat Erdőhati Jobbágyim . . . lovak hatan ha 
mikor kivantatik gyalogis jo készülettel fegyve-
resein) puskakkal, Zöld köntösben hiven Tökéle-
tesen szolgallyanak [Vh; VhU 331]. 1718: Gya-
log kéllet haza jŭnem Vásarliellyröl [Mezőbodon 
MT; K J . Fogarasi János lev.]. 1753: gjalok 
kelletek szallani mind njuszojo mind menj Asz-
szonynak [Kőrispatak U ; Pf]. 1762: dél tájb(an) 
egj magara való ember, gyalog lévén, gyújtott 
az fen forgo helyen bokrot, és azon tűz harapazat 
ki [Torda; T J k T V/108]. 1793: hogy pedig az 
edgyik . . . Barnának mondja nem tsuda, mert 
ő minthogy gyalog volt a Lovak szőrire kevés 
gondja volt [HSzjP]. 1844: én a' Szegény Birit 
a ' Pŭspŏknét erősen roszul lévén el mentem gyalog 
hogy látogasam meg [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 

2. gyalogszeresen, gyalogszerben; ca pălmaş; 
mit den Händen (ohne Gespann) arbeitend. 1638 
k: Keobleosi Thamas falu pásztor a eos iobbagy 
alias gialogh zolgal [Km; GyU 289]. 1681: Nemes 
személy Pers. 48. Taxás nemes ember Pers 21. 
Taxás paraszt ember Pers 40. Taxás Seller Pers. 
2. Taxás jövevény Pers 3 . . . Marhas jobbagi 
Pers 6. Gyalogh szolgalo jobbági Pers. 8. 
Marhatlan lakos Seller Pers. 3 [VhU 76]. 1757: 
A Fellyebb Rubrikázott Jobbágyoknak szolgálat-
tyok minden héten négj nap, Gyalog, vagj ha 
kevántatnak Marhájokkal [Nagyernye MT; LLt 
Fasc. 129]. 1761: Minden héten a Siménfalvi 
vdvarhoz . . . gjalog három három napi szolgála-
tot tenni Sz. Mihálj napjától fogva Keresztelő 
Sz: János napjáig magunk kenyerŭnken, Nyár-
ban pedig Vraság tzipaján tartozunk [Homoród-
sztpéter U ; J H b K LXVIII/1. 110]. 

Ha. 1810: gyalag [K; KLev.]. 1841: gyalag 
[Dés; DLt 109]. 

gyalogajtó poartă micá; kleines Tor, klein 
Pforte. 1652: Az Vár kapuja gyalult fenyő desz 
kabol párkányos fa hevederekre fejes szegekkel 
vert egy kis gyalog aj tó be ra j ta [Görgény MT; 
Törzs], 1723: (A) Curiaban mennek bé . . . 
nagy kapun, es ugyan mellette gerezdes fa zárral 
hasonlo fa Sorkon és horgon fordulo deszkáza-
tu gyalog ajtón, melynek magos küszöbe a két 
kapu fel fakb(an) vagyon róva [Nagyida K ; Told. 
11/70]. 1732: ezen szőlőből . . . njüik egj fenjŏ 
deszkából való vas Sorkokon forgó, Sendelj fedél 
alatt cserefa nieljéken állo gjalog ajtó melj cserefa 
zárral zárlodik [Kórod K K ; Ks 12/1]. 1772: 
NyüJk égy Kapu . . . melly Kapu jo erős Tölgy-
fákból eszve kötve vagyan Galambukos sendelly 
fedél alatt ez bé jaro Ajtaja pedig Fa keszűlettel 

vagyon, Kisded Gyalog bé jaro Ajtois mellette 
hasonlo keszűlettel [Kozmás Cs; BethKt Mikes 
conscr.] - L. még E T F 108. 10, 13, 16. 

gyalogajtócska poartă micä, port i ţă; Pfört-
chen. 1736: Az . . . udvarról . . . vagyon aditus . . . 
Csinosotskán faragott . . . fenyő deszka kapun, 
ra j ta lévó kis Csekélly két vas Sorkokon ſorgo 
vas reteszszel zarlodo gyalog ajtotskaval egyetem-
ben [Várhegy MT; CU]. 1742: Azon . . . Curiá-
nak Vass sorkokon forgo két felé nyilo, regi 
fenyő deszkából epŭlt kapuját találtuk, mely 
kapunak is a bal kézre nyilo felin ki jaro, gjalog 
ajtócska is vágjon [Gyeke K ; Ks 4. VII. 1]. 
1753: vagyon a Curialis Sessiora be nyilo ké t t 
Cserefa kapu fél fák között Sővényből fontt avatag 
egy felé nyilo kapu, égy Gyalag bé járó fa Sarkakan. 
forgo Bikfa deszkákból készítetett ajtacskájával 
együtt [Sajókeresztúr SzD; JHbK XXIX/7] . 
1791: vagyon bémenetel az irt nobilitaris curiara. 
égy toldott cserefa kapufelekre alkotott, ava-
dag fenyődeszkából való, zsendellyel fedett galam-
búgos, égyes nyílású kapun, melynek nyílásánál 
vagyon égy törpe gyalogajtocska és mind ez, 
mind pedig a kapu táblája vassarkokra vágynák 
alkalmaztatva [Ludvég K ; ETF 208. 13. — A 
közleménybeli szöveg némi javításával]. 

gyalog-akácfa ? törpeakác; salcîm mic; Unform* 
1817: a mely gyalog ákátz fak voltak . . . a Kűköllő 
felől a Papel fak kŏzŏ t még az őszei ki vévén 
azokot ültette a Kertesz a maga Haza felöl . . . 
[Héderfája K K ; IB. Ütő Bálint t t lev.]. 

Némi valószínűséggel az 'akáccsemcte' jel-sel is számolhatni-

gyalog-árnyékszék 1. gyalogbuda (szobai árnyék-
szék) ; closet mobil/de cameră; tragbarer Abort. 
1788: Egy fedeles gyalog árnyék szék . . . Egy 
fedeles régi gyalog árnyék Szék . . . Egy füstölő 
árnyék szék forma | Egy négy lábu gyalog árnyék 
szék . . . Gyalog árnyék szék ala való füles réz 
tseber [Mv ; TSb 47]. 1802: egy Gyalog Árnyékszék 
[Dés; DLt 4]. 1813: Olosz falfa 7 Gyalag árnyék 
szék 1 [Veresegyház A F ; Told. 18]. 1816: Két 
jo gyalog Árnyék szék [Varsolc Sz; Born. IV/41]. 
1842: Egy töltött Gyalog Árnyékszék [Dés; 
Újf. 3 Újfalvi György hagy.]. 1845: Egy gyalog 
árnyékszék pléh serblivel [Doboka; Mk]. 1849: 
Egy gyalag árnyékszék lagirozott fekete bőrrel 
bé húzva [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

A szobai gyalogárnyékszék a régiségben, sót nem ritkán 
még a közelmúltban is olyan töltött, párnázott ülószék vo l t , 
amelynek felemelhető fedele alatt porcelán v. pléh ėijfliedény 
szolgálta azt a célt, amelyre készült. Vö. a gyalogbuda és gya-
logbuda-szék címszóval. 

2 . ' ?' 1807: az tornácz vegeben lévő egy szŏvény-
bol Csinált gyalog arnyek szék tapasz?zára s 
egyéb arantis mar epen omlado felben [Dés; 
Betegh 6 Gy Újfalvi Nagy Ferencz mpr.]. 

3. 1816: Egy Zusuba* való gyalog árnyék Szék 
aranyból 5 Rf [Kv; Born. IV/41. *01v. : 
zsuzsuba?]. 
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gyalogasztal ? kisasztal, asztalka; măsuţă ; Tisch-
lein. 7633: Egj Gialogh Asztal Az elseő hazba(n) 
— f. — d. 65. Egj niosolia Az Kis hazba(n) . . . 
f. 1. d 25 [Kv; RDL I. 103]. 

gyalog borsó bokorborsó; mazăre oloagă; Zwerg-
erbse. 1697: Viszsza terven . . . az házok hejjára: 
I t t vágjon . . . Aszú som Aszú megj . . . Gyalogh 
kerti borso Cub //2 . . . Mezei Borso Cub 12//3. 
Olah Borso Cub 1//1 [Borberek AF; Mk Urb. 2]. 
1765: Vetésre vagyis ültetésre karos borso erogal-
(tatott) Metr. 2 Gyalog borso Metr. 2 meg 
maradat karos, és Gyalag Borso Cub 01 Metr. 2, 
1/2 [Nagybarcsa H ; Ks 71. 52 szám]. 

gyalog botos furkósbotos gyalogos ; pălmaş echi-
pat cu măciucă; Füsilier ausgerüstet mit Knoten-
stock. 1743/1747: nékem Porontsolt Az Ur Vass 
Adám Uram eő kegyelme, mi[n]t birónak hogy hijak 
egy néhány Legent elé Vas Villakkal, Csákányokkal 
. . . en osztan hittam Urszán Gligort, Fazakas An-
tonit, Rátz Gligort, Urszán Lukat, Pap Gábort, 
ezek gyalog botosok voltanak, es küldöttük eze-
ket fellyűl, a' Szent Egyedi* Magyar Templomon, 
hogy kerűllyek meg az maga irotványában: Él-
tető Ferentzet a' mint hogy ell is mentenek, es 
ot obruálván meg fogták Eltetőt [Császári SzD ; 
WassLt Báli Vaszily (40) jb, ub vall. - aAz előbbi 
településhez közel eső Szentegyed (SzD)]. 

gyalogbuda gyalog-árnyékszék ; closet mobil/de 
cameră; tragbarer Abort. 1761: Gyalog-buda 
[Szentmargita SzD; Ks 102. 16]. — Vö. a gya-
log- árnyék szék cím szó v al. 

gyalog-budaszék gyalog-árnyékszék ; closet; 
Abort/tritt. 1692: ezen hazbul oldalul vagyon egy 
arnyek szek aj taja nelkűl item egy gyalog buda 
szek, ennekis gerendai, padlasi jok [Görgény-
sztimre MT; JÍ Ib Inv.]. 

gyalog-csaposkert kb. alacsony fenj-őágkerítés; 
grad scund din crengi de b rad ; niedriger Zaun 
aus Tannenzweigen. 1850: Keritese gyalog tsapos 
kert Ezen füves kert gyalog Csapos kertel van 
körűi kerítve [Szárhegy Cs; KelM]. 

A jel-re 1. Tsz: csapos kert 1. fiatal fenyőkből készült ra-
kott kert, melynek elkurtítva, vagy elcsapva vannak a' nagyobb 
v. kiállóbb csapjai (székely szó). 2. fiatal fenyôtetôből álló 
kertelet. — Valószínűleg innen való CzF csapos címszavának 
fiatal fenyő vesszőkből, fenyőágakból font' jel-e [I«. még EtSz, 

TESz csap1 al. j. 

gyalog dara bont gyalogos (katona) ; pedestraş, 
daraban; Füsilier. 1621: Hogy eo kemek az gialog 
Darabantokát meg inditak àz eles zekerekre veot-
tem . . . Négy Gyekent f 1/1 [Kv; Szám. 15b/IX. 
189]. 1687: (A rab) lia el szökik vagj szalad, az 
Gyalog Drabantok okai ne lehe$se(ne)k [GramTr 
VIII Szűcs Mihály praesidiarius tizedes (45) 
vall.]. 

Szk: udvari ~ fej-i udvari gyalogos(katona). 
1620/1681: Vajda Hunyadon lakó Lugusi Mihály 
udvari gyalogh Drabantunk(na)k megh tekintven 

jámbor szolgalattyat, kegyelniességűnkbűl immu-
nitást adva(n) könyörgésére Hunyadon lakó Eőt-
tsének Sztoikanak [VhU 279]. 1622/1681: Udvari 
Gyalogh Darabantunk Lugosy Mihály ada értésünk-
re azt, hogy otho(n) Hunyadon Eőtsét Sztoykat 
Tömlöczöznétek, . . . Ado fizetésre, es jobbagy-
ságnakis Szolgalattyara . . . őtsét kenszeritenetek, 
az mi előbbi neki adott pátens Mandatumunk 
ellen . . . hadgyuk azért . . . Sztojkát . . . Jobbagy 
szolgaltatasra, adófizetésre senki közületek ne 
erőltesse mind addigh az mig az Battya . . . Udva-
runkban Seregünkben lakik [VhU 280 fej.]. 
1640: Forgács Ianos Udvari gyalogh drabant 
[Fog.; UC 14/48. 9]. 

gyalog dara bontoskodlk gyalogosként szolgál; a 
sluji ca pedestraş/daraban; als Füsilier dienen. 
1681: Puskás nével elő szabadosokis szoktak lenni 
. . . ha mikor az földes vr valakit illyen szolgalat-
ra rendel tartozik puskassagaval lova hatan 
Zöld köntösösön az szükség idejen, vagi à kivülis 
(: az mikor à D. Terrestrisnek akarattya Tar-
tya :) à várb(an) lioszzu puskaval gyalogh dra-
bantoskodni [VhU 199]. 

gyalogdob gyalogsági dob; tobă la infanterie; 
Infanterie-Trommel. 1593: Biro Vram Chynal-
ttotot Az gialok Dobokra Sinort . . . d 96 . . . 
Biro Vram adot Mégis az gialok Dobak be kette-
zesere es Ziŭra f - d 45 [Kv; Szám. 5/XXIII . 
49]. 1595: Dobos Ferencz az varos dobossá . . . 
czjnaltatót. 1. Gyalog Dobot vtra válót . . . f 2 d 
75 . . . 2 Czont few verőt p(er) d. 15 [Kv; Szám. 
6/XVII. 129 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1637: 
Nemet lodingi uagion n 3. Nemet Lodingi 
uas uagion n 1. Gózpergi uagion Jelen n 1. Rez 
dob uagion Jelen n 2 Gialogi Dob uagion n 2 
[Ebesfva; UtI]. 1681: Gyalogh dob, palezastol 
Nro 1 [VhU 508]. 1700: Egj jó Gyalog, nemeth(ne)k 
való Dob no 1. [Ebesfva; UtI"!. — L. még ETA 
I, 63. 

gyalogdobos gyalogos-dobos; toboşar la infan-
terie ; Trommler bei der Infanterie. 1609: Attam 
. . . az Abrakosoknak Ebed es Vacziorara . . . 
Gialog zazlotartoknak . . . Hust lib 8 Gialog 
Dobosoknak . . . Hust lib 8 [Kv ; Szám. 4/CXXVI. 
198]. 

gyalog dolgos gyalogos/gyalogszeres napszámos ; 
zÜier; ohne Zugtier arbeitender Tagelöhner. 7839: 
Ezen fenn irt egyesség határoztatik, hogy akár 
gyalog dolgos, akár pedig marhás, ha az megpa-
rancsolt üdőre nem teljesítené a parancsolatot 
. . . zálogoltassék meg [Taploca Cs; RSzF 102]. 

gyalogember 1. gyalogos ember ; .om care umblă 
pejos, pieton; Fußgänger. 7590: I t t vam vagio(n) 
Gjalogh ember egj batkat ad, terhes szeker d 
2 [Gyalu K ; GyU 22]. 1613: Nyr szegh oly sely-
mékes hely uala hogy az barom megh nem jar-
hatta, megh gyalogh emberis nehezen mehetett 
el rajta [Ditró Cs; EHA]; 1643: latok ket kertet 
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. . . porgolat kert ŭolt az kiűel tÜalmast tartottak, 
mihelt azt bekerteltek azon senkj sem jarhatot, 
hanem gjalog ember [Páncélcseh SzD; RLt 6.5 
,,Blasius lit. Kovach de Kide vicejudex com. 
Dob." kezével.]. 1730: Az sikátor mellett lévő 
kertit bellyebb vévén tagosicscsa a sikátort, 
hogy az ot t el jaro szekerek mellett Lovas és 
gjalog Ember mehessen el [Dés; Jk 402a]. 7782/ 
7799: Eleitől fogva ugy értük, hogy Vásár pénzt 
avagy Vásár vámot vettenek a' mü Városunk-
b a n ) egy szekértől egy Poltrát, egy lótól egy 
Krajtzárt 's egy Sátortólis egy Krajtzárt , egy 
mérő Vékától egy Krajtzárt , egy gyalog embertől 
pedig a’ ki tsak a hátán hozott holmit a ' vásárra, 
egy pénzt, melly a Városnak járt, s jár mais 
[Torockó; TLev. 5/16. 361 Transm.]. 7806: Az 
az előtt volt altal járó Palló hellyett keszittetett. 
Hidas tsak akkora hogy szorultságból Lo hatos 
embertis visznek által raj ta, de többnyire gyalog 
embereket hordoznak [Szászrégen MT; Born. 
XVI/76 Kiss György (50) vall.]. - L. még GyU 
97. 

2. gyalogszeres jobbágy v. zsellér; iobag, jeler; 
ohne Zugtier arbeitender Fronbauer od. Inquilin. 
1730: az Városnak minden Uczáinak Csináltatásá-
ra Hadnagj Atyánkfia . . . hozzá fogatván, ugjan 
azon héten meg is Csináltassa, mindenik Tized 
az maga ucczáját, kikis ha nem obedialnának 
mind marhás, mind gjalog Embereink toties 
quoties egy egy forintal büntettessenek [Dés; 
Jk 401a]. 1800: 20.30 kalákás gyalog emberekkel-
is húzattam ki egy egy fá t az árkok méllyéről 
[Benedekfva Sz ; BfR I I R. 58/21 Erdődi Cs. 
József (58) vm. hites ass. vall. Vérvölgyi Bányai Já-
nos keze írásában]. 

gyalogerdő ' ?' Hn. 1675: Gyalogh Erdő [Visa 
K ; EHA]. 1773: Az Gyalog Erdöb(en) (e) [Mákó 
K ; KHn 233]. 1781: A Gyalog erdőn [uo.,; KHn 
235]. 1864: Gyalog erdő volt erdő jelenben irtá-
sok [uo.: K H n 237]. 

Valamelyes valószínűséggel a gyalogszeres fahordás cél-
jából a szegénység használatára szolgáló erdóre gondolhatni. 

gyalogerő gyalogos/gyalogszeres munkaerő; păl-
maş, forţă de muncă cu braţele; ohne Zugtier 
arbeitende Arbeitskraft. 1876: a munka fennaka-
dásának kikerülése tekintetéből az építés alatt 
ugy gyalog, mint a marhás erő család szerint 
vettessék ki [M.bikal K ; RAk 326]. 

gyalogezer gyalogos ezred; regiment de infan-
terie; Infanterieregiment. 1706: Szállott be az 
Kajdi* gyalog-ezere Tordára [TT 1890. 321 SzZsN 
— aKajdi Is tván kuruc ezredes]. 

gyalogezered regiment de infanterie; Infante-
rieregiment. 1844: A' Turszky gyalog ezredéből 
elszökött Simon Mihály . . . Csik-gyi-
mesi [Kv; DLt 1247 nyomt. ki], 1845: Olvastatik 
a ' Nemes 2ik Székely gyalog Ezered Kormányá-
nak . . . hivatalos átirata [UszLt XI/85.6. 220. 
pont]. 

gyalogezeredbelidin regimentül de infanterie; 
aus dem Infanterieregiment. 1846: Székely gyalog 
ezeredbeli Máthé Antal [Dés; DLt 1238]. 

gyalog-fa berbécs verőkos; berbec (dispozitiv 
mecanic folosit la baterea pilonilor) ; Ramm-
bock. 1852: Egy gyalag fa berbets több Darab 
árkushoz való Deszkakkal [Dés; DLt 923 hídé-
pítésre von.]. 

A jel-re 1. berbécs 4. al. 

gyalogfarájter kb. gyalogos őrvezető; f run" 
taş infanterist; Gefreiter bei der Infanterie. 1792: 
Kis Josef m.p. gyalog farajter® [F.csernáton Hsz; 
HSzjP. — aBizonyságlevél aláírásában]. 

gyalogfenyő-gyökér törpefenyő gyökér; rădä-
cină de ienupăr; Wacholderwurzel. 1825: Fenyő 
Magvat és gyalog fenyő gyökeretis füstölőnek 
Erdei epretis szedjenek vagy két kupát [Kv; 
IB Gr. Korda Anna lev.]. 

gyalogfogas falifogas; un fel de cuier; Art 
Kleiderrechen/haken. 1732: ezen deciarait hazak-
ban, mindenikb(en) rendes heljeken Sárga habos 
festékű gjalog fogasok vannak vas Szegeken az 
fal oldalára Szegezve [Kóród K K ; Ks 12]. 1745: 
hatkar jas , es egj gjalog réz fogú fogasak [Maros-
sztkirály MT; Told. 18]. 1768: Gyalog Fogas 1 
[Mezősztgyörgy K ; Ks 23.22b]. 1783: Gyalog 
fogas 13 Karos fogos jo 3 [Náznánfva MT; Berz. 
13. VII/24]. 

gyalogfogasocäka falifogasocska; cuier de perete 
mic; kleiner Wandhaken. 1761/1818: két%hosz-
szabésegy kisded gyalog fogasotskák [Maròsszt-
király A F ; CU]. 

gyalog-főkapitány gyalogos-főparancsnok; co-
mandant al unităţüor de pedestraş; Oberkomman-
dierender der Infanterie. 7653: Nemzetes Varadi 
Balogh Lazlo Uram, eő kglme mostan Keölpen-
ben Maraszekben lakó Na(gysá)gok Gialogh Feő 
Kapitannia, es Maroszek(ne)k feő Kiralybiraia 
[Msz; DLev. 5]. 

gyalogfuszulyka bokorbab/paszuly; fasole oloa-
gă ; Zwergbohne/fasel. 1761: Gyalog Faszulyka 
szeműi talaltatott Metr. 3 1/2 [Branyicska H ; 
J H b XXXV/39. 12]. 1764: Gyalog Faszulyka 
[Buza SzD; LLt]. 

gyalogfuszulyka-mag bokorbab szemtermése; 
boabe de fasole oloagă; Zwergbohnensamen. 1735: 
Gyalog tarka faszulyka mag [Királyhalma N K ; 
Ks 23. 22b]. 

gyalogfdrész kézifűrész; ferăsträu de mînä ; 
Handsäge. 1747: egj gyalog fŭresz in Den. 18 
[Kv; Pk 6]. 

gyalogfütŐ hordozható kemence ; sobă portabilä; 
tragbarer Herd. 1820 k: ezen Házban van még 
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égy vas pléh gyalog Fűttőis Csőjivel édgyűtt 
haszonvehetó [Dés; RLt] . 

gyalog fűz-sövénykert gyalogfűz vesszőkerítés ; 
gard din nuiele de salcie pi t ică; Zaun aus Hege-
weide. 1699: Vágjon . . . egy darab mostan fel-
fogot dinyes kert gyalog fűsz sövény kertel be 
keritve [Szentdemeter U ; LLt Inv. 32]. 

gyalog-granatíros gyalogos-gránátos; grenadier 
infanterist; Grenadier bei der Infanterie. 1690: 
21. Augusti jöt t bé ebben az hazában Havasal-
földiből által az vajdával, törökkel, tatárral, az 
törcsvári passuson Tököly vram hostiliter, holot 
is Hajzler generál vagy négy regimenttel . . . 
ezek vasas regimentek voltak és negyven gyalog 
granatiros hat-hat ágyúval — ő felsége hadával 
és Teleki uram a székelységgel ellene állván, azon 
szerentsetlen harczon az ellenség prevaleált és 
az szegény úr Teleki® vram elesett [IIAMN 326. 
— *Gr. Teleki Mihály erdélyi kancellár az erdélyi 
mezei hadak főgenerálisaként a Thököly Imre 
török segélycsapataival vívott zernyesti csatában 
a fenn jelzett időpontban esett el]. 

gyaloggyepű kb. törpe élősövény; gard viu 
scund ; niedriger Heckenzaun. 1744: Majorság Sző-
lő vágjon . . . bekerítve gjalog Gyepűvel [Szé-
naverős K K ; LLt Fasc. 67]. 

gyaloghadnagy 1. gyalogos parancsnok; coman-
dant la infanterie ; Kommandant bei der Infan-
terie. 1592: 6. Septem: Rachy Jánost Vrunk 
zolgayat Gialogh hadnaggiat, ki Varadra megien 
40. darabantal Vízi 3 zeker portekaiokkal eŏzwe 
huniadigha [Kv; Szám 5/XIV. 89. - aBh]. 1609: 
Nagy Gergelynek az Gialogh kapitannak cipót 
8 . . . Az Gialogh Zazlo tar toknak Abrak cipót 
nro 6 Farkas Miklósnak az Gialogh Hadnaginak 
cipót 6 [Kv; i.h. 4/CXXVI. 335]. 1617: Leòrincz 
Balynt Kozmasya Gialog hadnagib [BLt 3. — 
aCs. b50 éves valló]. 1620: Szamos Uyvarj Gialogh 
Hadnagi, Szőczy Mate Rettegen a . . . lakó [Ks. 
— aSzD]. 1646: Jöúe egy gyalog Hadnagys a' 
Balog Lazlo ura(m) Louayüal [Mv; MvLt A Ali. 
6]. 1736: Voltanak . . . mind lovas mind gyalog 
hadnagyok, az gyalogokot darabontoknak hit ták 
[MetTr 413]. - L. még ETA I, 145. 

2. gyalogsági hadnagy; locotenent la infanterie ; 
Leutnant der Infanterie. 1779: Tordai Sámuel 
uram . . . még dicsekedett is, hogy legelsőbben 
is az őkegyelme házába j ö t t a békességnek híre, 
mert amely gyaloghadnagyot Kolozsvárról stafé-
tán indítottak azon Lónáról Désre ment transport 
után, az őkegyelme házán szállott meg [RettE 
395]. 

gyaloghajdú ? gyalogos hajdú; daraban/dorobanţ 
pedestraş; ohne Zugtier dienender Heiduck. 1826: 
Engem hivnak Pap Péternek, ide való Dévai, 
30 esztendős oláh vallású a Dévai Ns Uradalom 
Gyalog Hajdúja vagyok [Déva; Ks 116 Vegyes 
ír.]. 

gyalog-hajdúlegény gyalogos hajdúlegény; fe-
cior mînător, fecior pedestraş, daraban/dorobanţ; 
ohne Zugtier dienender Heiduckenbursche. 1600: 
Inchedy Mathyas Deák . . . vallya . . . azt a con-
ditiot Nestay Albert veghez nem vyhete mert 
fel sem mehete Bechben bizonios okokbol hanem 
Sapy Benedek vthanna keolde egy gyalogh postát 
egy • • • gyalog kis haidw legent [Kv; T J k 
VI/1.523]. 

gyaloghajó csónak ; barcă, luntre ; Kahn. 1610 k: 
eoregh hayokat kel jaro hydasokat tartanu(n)k, 
kiket mikor megh vytunk ugy mint ket eoregh 
hidast es egy eoregh gyalog hayot, ket zaz forint-
ba(n) nem eppethetw(n)k [Dés; DLt 325]. 1717: 
Vagyon egy közép szerű gyalog hajó nem ige(n) 
jo [Dés; DLt 504]. 

gyaloghajtó gonaş, hăi taş ; Treiber, Hetzer. 
1776: (A farkasok) mivel igen sokanis vadnak 
ha egésségem engedne az volna az Szándékom 
hogy felesed magammal fel gj ülvén gjalog ha j tok-
kal haj ta tvan ugjan meg puskáztatnám őket 
[Négerfva SzD; BfN. Bánfi Péter lev.]. 

gyaloghíd (gyalogos forgalomra szánt) hidacska ; 
punte ; Fuß/Laufbrücke. 1750: mentünk által 
azon rosz gyalog hidonnis az Kis Udwarra [Sza-
mosfva K ; J H b K LVIII/4]. 

gyaloginas gyalogos inas ; lacheu, servitor ; 
Diener, der seinen Dienst zu Fuß verrichtet. 
1736: Némelyeknek* megvolt tiz-tizenegy gyalog 
inasa is . . . azon kívül némelyeknek trombitási, 
török síposi, hegedűsi, dudási, furulyási, cimbal-
mosi, énekesi, asztali mulató markaifi avagy 
az mint hitták, bolondjai [MetTr 362. — aTi. 
a főurak közül]. 

gyalogjáró ajtó por t i ţă ; Pförtchen. 1777: (A 
nagykapuhoz) hozza ragasztva, vagyon . . . Gyalog 
járó Ajtó [Buza SzD; LLt Csáky-pcr 107. L.14] 

gyalog-kamaraszék gyalog árnyékszék, szobai ár-
nyékszék ; closet de cameră; Zimmerabort. 1805: 
Egy Gyalog Kamara Szék [Szamosfva K ; BLt 
9]. Vö. a gyalog-ámyékszék címszóval. 

A jel-re 1. NySz. 

gyalogkapitány 1. gyalogos parancsnok; coman-
dant la infanterie; Kommandant bei der Infan-
terie. 1609: Jeoue Nagy Gergelj az gialag Capitan 
Vrunktol|Nagy Gergelynek az Gialogh kapitan-
nak cipót 8 . . . Az Gialogh Zazlotartoknak Abrak 
cipót nro 6 Farkas Miklósnak az Gialogh Hadnagi-
nak cipót 6 [Kv; Szám. 4/CXXVI. 161, 335]. 
1681: Nevek az Udvar népenek: Hoff Mester 
vram . . . Udvar(i) Praedicator . . . Udvar(i) 
Kapitány ur . . . Gyalogh Kapi tány ur [UtI]. 

2. gyalogsági százados; căpitan la infanterie ; 
Hauptmann der Infanterie. 1823—1830: volt 
akkor a városnaka egy hannoverai gyalog kapitany 
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kommendánsa, tréfás ember, ezt egykor vacsorára 
hívta meg egy úr [FogE 241. — aTi. Oöttin-
gának]. 

gyalogkapitányné. E szk-ban; in această construc-
ţie; in dieser Wortkonstruktion; ~ asszony 
gyalogos-századosné ; soţie de căpitan la infanterie ; 
Frau des Hauptmanns der Infanterie. 1787: 
Májdel Gyalog kapitanyné Aszsszony . . . minket 
és az unter felcsert ki külde a házból [Köröspatak 
Hsz; HSzjP Fejér Anna (15) vall.]. 

gyalogkáplár gyalogos-tizedes; caporal infan-
terist; Korporal/Unteroffizier bei der Infanterie. 
1772: Szabó Péter gyalog káplár [Dálnok Hsz; 
Kp IV/263]. 1782; nemes sepsiszéki küvéni Kováts 
György gyalog káplár [Árkos Hsz; RSzF 250]. 
1811: Törvénybe szólitá a nemes faluszéke eleibe 
gyergyószárhegyi Sajgó Siinonné gyalog katonáné, 
ut actor, ugyan szárhegyi Bartalis Imre gyalog 
jubilált káplárt, u t inctus [Szárhegy Cs; i.h. 169]. 

gyalogkapu kisajtó; porti ţă; Pförtchen. 1636: 
ea mellett egy gyaiogh kapu eŏregh, fa kilinczies 
es pántos, az felseŏ sarka szeles vas kapoczial 
foglaltatot az kapu baluanyahoz [Sövényfva K K ; 
JHb Inv. — aTi. a galambbúgos nagykapu mellett]. 
1679: Ezena alól vagyon az csűrös kert, melyre 
nyüik kapubálványos és* deszkás galambbúgos 
sővényből font kapu, mellette egy kis gyalog-
kapu fazár jávai együtt [Mezőbodon TA; ETF 
108./7. — *Ti. a majorházon]. 1727: Ezen . . . 
Inventált . . . Gabonás mellett egj kis tőlgj fabol 
való, fa sarkokon forgo, tőke Záros gyalog kapu 
[Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 12]. 1732: 
nyüik a Szamosra ezen gyűmŏlcses kertből két, 
vas sarkokon forgó, fenjŏ deszkából csinált gyalug 
kapu [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc Néhai gr. 
Korniss Zsigmond conscr.]. 1811: Az Udvar fel-
járóján lévő Kapu . . . gyalog kapu [Spring AF; 
KvAKt Mss hung. 6]. 1814: kétt felé nyüo rongyos 
avaték gyalog kapu [M.gyerõmonostor K ; KLev, 
15]. 1851: A' csűr megetti szénás kert -- az ide 
bejáró gyalog kapu fenyő deszka, fa sarkokkal 
tölgyfa kapu féllel [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

gyalog ka pueska kisajtócska; portiţă, poartă 
niică; Pförtchen. 1669: Ezen liaz szegeletiteŏl 
f<>gva az derek liazok alat való pincze torkaigh 
vágjon sindeljes palankal altal rekesztve, melyen 
vágjon egy kis gyaiogh kapuczka melynek aj taja 
Vas sorkon forgo. fa kilincz raj ta [Királyhalma 
N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1716: Vagyan ezen fen 
Specificalt Grid nevű Falunák oldalában egy . . . 
Nobilitaris Curia melyre nyüik nap nyugotrol 
egy felszeres Gyalag Kapucska tölgy fa mellyeki-
vel és fedetlen Gerendával [Grid F ; BfN 92/4]. 
1732: az Uczára járó kapu . . . Sendelj fedél alatt, 
cserefa ajtó melljékeken állo két gyalog kapucs-
kákkal [Kóród K K ; Ks 12.1]. 1763: Ezen udvar-
ba . . . két felé nyló nagy kapu mellett lévő gyalog 
Kaputskátol tsak három Lépésnire' . . . adgya 
elő magát egy kőből kirakott Kut . . . a Vetemé-

nyes(ne)k . . . dél felöl: valŏ szélyin . . . palánk 
vagyon; melynek falai kŏSzt egy kis gyalog kaputs-
ka is van [Hortobágyfva Szb; Born. XXIX/19.16 
néhai Hortobágyi Gergély György összeír.]. 

gyalogkapu-szer kisajtó; portiţă, poartă mica; 
Pförtchen. 1680: Nyilik ki innen az Uczara 
sendely fedel alat való kŏ tŏ t ŏrŏg Tölgy fa kapu 
. . . ezen kapu mellet vagyon egy kisded gyalog 
kapu szeris gerezdes fa kolcsával, leven csak egj 
vas retez benne [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 
26]. 

gyalogkaró törpekerítés-karó; par pentru gard 
scund; Pfahl des niedrigen Zauns. XVIII. sz.e.f. : 
két fiatal if jú Fűz. fátska mintegy gyalog karo 
vastagságúak [Petlenda; AbN. — aEkkor kisebb 
önálló település, később házcsoport Túr(TA) táján}. 
1778: nagyobbára veszszők és gyalog Karónak 
való fák vadnak benne [Korönka MT; Told. 79]. 

gyalogkatona 1. gyalogos (katona) ; pedestraş, 
infanterist; Füsüier, Fußsoldat. 1742: Az uj 
gyalog katonak(na)k Munderozására esvén Nemes 
3 székre . . . Hfl. 3085,, 20 [Ap. 3]. 1763: Kese Fe-
rencz exponallya, hogy ket Okellianus gyalog 
katona — megtámadta, verte sebhette - [Lisznyó 
Hsz; HSzjP]. 1778: az Nemes Magyar Országi 
Mágnások, és Nemessek is, mind gyalog mind 
pedig Lovas Katonákot nagy Számmal . . . aján-
lottanak [UszLt 19 gub.]. 1809: A Benyovszki 
Regimentje Depójától el-szökött két gyalog Kato-
nák . . . mind a' ketten Katona mundurral, u : m 
tsákoval, bajonéttal, réklivel 's a ' t szöktenek 
el [UszLt ComGub. 1703 nyomt. kl]. 1823-1830: 
Régen a gyalog katonáknak ahány dobosuk, 
annyi siposuk is volt [FogE 122]. 

2. gyalogrendű (szabad) székely; secui (liber) 
pedestraş; (freier) Sekler, der den Waffendienst 
als Fußsoldat ausübt. 1766: Alexandro Szüágyi 
gyalog katona . . . Sz(en)t Györgyi /Szabó Ferentz 
Pr(imtpi)lus gyalog katona . . . Matheus Bede 
gyalog katona . . . Sámuel Ferentz gyalog katona 
[Sszgy; HSzjP]. 1775: Hoszszu Ferencz Gyalog 
katona [BodokHsz; Eszt-Mk]. 1788: Hamar Ist-
ván gyalog katona felelte: de tsak hozza ide a 
Mikes cseléd az arrát (l) de más viszi haza szánon 
[Szemerja Hsz; HSzjP]. 1800: alifalvi Lőrincz 
Menyhárd, gyalog katonát megfogadván szolgakép-
pen conventióra csikjenőfalvi Imre Gergely gya-
log katona személy — holmi contraversiájok 
történt egymás között [Jenöfva Cs; RSzF 167]. 
1825: Dants Sámuel Székely Gyalog katona 
[Kőrös Hsz; SzentkZs Conscr. 324]. 1834: Angya-
losi gyalog katona Imreh Josef, 46 esztendős 
[Angyalos Hsz; HSzjP]. 1845: Gidofalván lakó 
székely gyalog katona Bőjte Miklós 41 éves . . . 
[Fotos Hsz; i.h.]. - I*. még RSzF 209, 2 7 3 - 4 
és i.h. elszórtan még több adalék. 

gyalogkatonáné gyalogrendű székely felesége; 
soţie de secui pedestraş; Frau des freien Seklers, 
der den Waffendienst als Fußvolk ausübt. 1785: 
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Árkoson lakó Pap Is tvánné gyalog katonáné. 
Szabó Ilona [Árkos Hsz ; R S z F 238], 1796: Tusa 
Mihályné Gyalog katonáné Márton Mária 30 
esztendős [Dálnok Hsz ; HSzjP] . 1808: Gyergyó-
szárhegyi Simo Márton gyalog katona mint fel-
peres . . . Szabó Antal huszár katonán és Mezei Mi-
hály gyalog katonánén mint alpereseken keres 31 
kalongya kendert [Szárhegy Cs; RSzF 162]. 
1831: Angyalosi Gyalog katonáné Pető Péterné 
Csulak Borbara 46 esztendős [Angyalos Hsz ; 
HSzjP] . 

gyalog katona-numerus kb. székely gyalogos-
rend/szám ; starea pedestraşilor secui; Stand/-
Nummer der freien Sekler, die den Waffendienst 
als Fußvolk ausüben. 1777: Fel Dobolyban . . . 
Dobolyi Joseff gyalog katona numerusban [DobLev. 
III/504. lb] 

gyalogkatona-szám székely gyalogos-rend; sta-
rea pedestraşilor secui; S tand der freien Sekler, 
die den Waffendienst als Fußvolk ausüben. 1831: 
Angyalosi Gyalog Katona szám alat t levő Sebes-
tyén Péter, Communitas Nótáriusa, 36 esztendős, 
Református [Angyalos H s z ; HSzjP] . 

gyalogkert kb. alacsony/törpe kerítés; gard 
scund; niedriger Zaun. 7639: en azt az darab 
helyet minden esztendeobe(n) kertel tartotta(m) 
inint afféle gialogh kert szokott lenni, ha nyarban 
tsinálták telbe ismét el égették [Homoródsztpál 
U ; Szád. Redej János Nagy Tamáshoz, a fog-i 
vár gondviselőjéhez]. 1654: Roska Simon . . . . 
SzÜúas kertinek gyalogh ker t az hazok kéről(ete) 
[Liget MT; Ks Bánffy Albert]. 1679: Ez az major 
ház keretesen kivűl . . . vagyo(n); fedetlen gya-
logh kertel kerített [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt. 113]. 1697: Az Var alat t is vagyon 
edgj kisded szalmaval fedet csűr : TEifq gjalog 
kertel vágjon be kerítve [Alvinc A F ; Mk Alvin-
czi Péter inv. 11]. 1713: Marha akol, mellyis az 
Udvartol gyalog kertel van elrekesztve [HSzj 
marhaakol al.] 1714: egy káposztás kis kert lécz-
bŏl való jo gyalog kertel be kerítve [Kászon-
felsőfalu; LLt Fasc. 85]. 1715: Ezen udvarházon 
fellyŭl gyalogh kertel körülvéve vagyon egj nagy 
szép gyümölcsös kert . . . Vagyon az udvarház 
el öt bé kerítve gyalog kertel egy veteményes kert 
[Szentlászló T A ; J H b K III /5] . 7728: környŭ-
lötte jó gyámolas és Lészás gyepűt épét tet t . . . 
ha pedig csak gyalog ker t (: kit úgj szoktunk 
közönséges nevezettel nevezni:) lészen környüle 
az sine aestimatione redeallyon [BfN Krasznai 
csomój. 1737: A Sánczbeli Rétet gyalog kertel 
veszik kőrűl mikor nyomásba esik [Nagyiklód 
SzD; Told. 27]. 1756: Esik a Gyümölcsös a le 
irt Virágos, Veteményes, és Szōlōs Kertnek Észak 
felōl való végiben Választván meg Gyalog Sö-
vényből font avatag ker t . . . A Csűrös kertnek 
. . . Maras felōl való végiben (: mellyet hi tván 
Sövényből font Gyalog ker t választ meg:) Vágjon 
az Major [Branyicska H ; J H b LXX/2. 32, 35]. 
1781: Csűrés kert . . . meg romladozott Sövény 

gyalag kertel kerített [Mánya SzD; Hr]. 1799: 
Azon Házhelj, egy Házheljemmel t ō szomszédas 
. . . kŏrűllette vagyon imit amot Valamelj el 
rongyallat gyalag Ker t [Aranyosrákos T A ; Pk 7]. 
1850 k.: 1838 . . . Ekkor vévődőtt az egész Papi 
Telek lészás kertbe az előtt csak tövis és gyalog 
kertel volt bé kerítve [Szucság K ; RKAk 97], 

gyalogkertecske kb. alacsony kerítés; gard scund; 
niedriger Zaun. 1721: egj hi tván darab gjalog 
kertecske vágjon egj végben [M.gyerőmonostor 
K ; KCsl 5]. 1730: Elébb menuen iobb kezre van 
egj kis gjalog kertecske ragasztva a házhoz [Sze-
merja Hsz ; HszjP]. 

gyalog-kertiborsó kerti bokor /gyalogborsó; ma-
zăre oloagă de grădină; Garten-Zwergerbse. 1697: 
az tornaczbol mennek edj garadiczon az házak 
hejjára. I t t vágjon . . . Eg j méh kosárb(an) aszszu 
Megj. Gyalogh kerti borso Cub — //2 . . . Mezei 
Borso Cub 12//3. Oláh Borso Cub 1//1 [Borberek 
A F ; Mk Alvinczi Péter inv. 2]. 

gyalogkert-karó kerítéskaró; par pentru gard ; 
Zaunpfahl. 176111808: a Fiskus Erdeje — Cserfa 
Fiatalok gyalog kert karónak valók tálal tatnak 
benne [Szind T A ; EHA]. 1778: Farkas Íjuk olda-
lában . . . Mellyben az előtt tudgyuk hogy jo 
vastagságú Fák voltanak . . . a közelebb mul t 
Télen nagyobbára elhordották úgyhogy most 
gyalog kert karónál vastagabbat nem igen lehet 
találni benne [Galambod M T ; EHA] . 

gyalogkoesi gyaloghintó; le t icä ; Tragstuhl. 
1823—1830: Szokták pedig ot tan* a kényesebbek 
gyalogkocsiba (: portchais:) hordoztatni magukat , 
melynek oldalai s fedele is vágynák, kétfelől az 
ablakok ajtók helyett is szolgálnak. Benne ülés 
vagyon, az oldalain kétfelől ké t rúd, s mint a 
kétkéz rúdú csebret, úgy viszi ké t ember, kiket 
Trägereknek neveznek. Midőn már ezen kommen-
dáns b ilyen portsézbe vitetné magát és . . . a 
setétbe ülne be a gyalogkocsiba, egy mázsás vasat 
maga mellé belop [FogE 241. — aTi. Göttingá-
ban. bEgy tréfaűző gyalogoskapitány]. 

gyalog-kompánia gyalogosszázad; companie de 
infanterie; Kompanie. 7736: eleg Nimetűnk le-
szén, mért leszén edgy lovas Colonellus az kisseb 
staabal, édgy gyalog V. Colonellus négy lovas es 
három gyalog Compania [Ohába F ; Ap. 4 Apor 
Péter feleségéhez]. 

gyalog-kohidacska podeţ de piatră pentru pie-
toni ; kleine Steinbrücke fü r Fußgänger. 1593: 
Az ouarsorban valló folliamra . . . Egi giallag ku 
Hidaczkatt czinallttatta(m) [ K v ; Szám. 5. /XXIV. 
5 - 6 ] . 

gyaloglábbal gyalogosan; pe jos ; zu Fuß. 1632: 
egikorba(n) jöue gialok labbal Kórtuelifai Istua(n) 
is [Mv; MvLt 290. 89a]. 

4 5 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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gyalogló gyalogos (ember); persoana care merge 
pe jos, pieton; Fußgänger. 1823—7830: a nagy 
kőhidnak az Albis vizén, mely ő - és Újdrezdát 
összefoglalja, eredete bizonytalan . . . Az hidnak 
mindkét felől való oldalaiban bizonyos prospec-
tusokban kőpadok, melyek az viz felől befelé 
vágynák építve, úgy hogy a gyaloglóknak aka-
dályokra nincsenek [FogE 186—7]. 

gyalog-lófő kb. székely gyalogos-lófő, primipi-
lus; primipil cu stare de pedestraş; Primipüus, 
der den Waffendienst als Fußsoldat ausübt. 1650: 
Bemard Georgi Uy szekeli gialogh lo fo 32 [Új-
székely U ; UszT 8/64. 69b]. 1666: Gyárfás Mihay 
Jakab fia Sepsi szekb(en) Kis Borosnyon* lakó, 
Gyaiogh lofŭ [HSzjP. — »Hsz]. 1674: Gergay* 
Ferencz Gialog lo feŏ szemely [M.zsákod U ; 
Told. 21— 'Alkalmasint tollvétség Gyergyai h.]. 

gyalog-majorság ketrec baromfiketrececske ; co-
teţ mic pentru găini; kleine Steige. 1823: Gyalog 
majorság ketretz, veszszöböl fonva [Csekelaka 
A F ; KCsl 16]. 

gyalogmángorló kézi mángorlófa; presä de rufe 
manuală; Handmangel. 1820: égy gyalog Mun-
gurlo [Mv; MvLev.]. 1849: Egy rámás metőllő, 
3 kis aprittó deszka x. 23 . . . Egy pár gyalog 
mangurlo xr. 6 [Mv; i.h. 8]. 

gyalog-mángorlófa presă de rufe manuală; 
Handmangel. 1829: Egy pár gyalog mangurlo la 
[Mv; MvLev.]. 

gyalog-milicia kb. gyalogos katonaság, gyalog-
ság ; infanterie; Infanterie. 1739ã' az itten fekvő 
gyalog Militia egész téli equilis Portioit . . . a 
V(á)r(me)gyétől kivánnya [H; Ks 99]. 1772: a 
gyalog magyar militiában a tisztek majd mind 
németek [RettE 266]. 1784: Szüntelen hirdetik, 
hogy ez-amaz regiment gyalog és lovas militia 
megyen azon felkelőkre* [i.h. 428. — a Értsd : a 
parasztlázadókra]. 

gyalognap gyalognapszám, gyalogos/gyalogsze-
res napszám; muncä cu ziua/de ziler; ohne Zug-
vieh verrichteter Tagelohn. 1847: Ki számitása 
Az Gőtzi öszves napszám tartozás(na)k . . . . 
Ökrös szolgál 624 . . . Tenyeres szolgál 312 . . . 
Ide járul még az, hogy e' jelen Évben a ' Falusi 
Biró az Udvartól lévén adva, a' Helység attól 
fog szolgálni minden Háztol egy gyalog napot 
[Gőc SzD; WassLt]. 

gyalognapszám gyalogos/gyalogszeres napszám; 
muncă cu ziua/de ziler; ohne Zugvieh verrichte-
ter Tagelohn. 1843: Alakor lisztet rostalt a hizo 
sertvések számokra 1 gyalog Nap szám | Káposzta 
Fészkeket csinált a Malom kertbe 1 gyalog Nap 
azám [H; Born. F. IIIc]. 1844: Tiszta búzákat 
rozsolta 4 gyalog Nap szám [i.h.]. 

gyalognemes gyalogos-katonai szolgálatra köte-
lezett nemes; nobil obligát sä presteze serviciu 
de pedestraş; Adlige, der zur Ausübung des Waf-
fendienstes als Fußsoldat verpflichtet ist. 1683: 
Fen offen (I) német Kapitányunkat bocsátván 
ez alkalmatossággal oda F(o)g(a)r(a)sba . . . egy 
szersxnind Gyalog nemesink (ne) k fogyatkozások 
lévén por dolgábul, hogy eze(n) uttyával aztis 
hozzon, Kglmessen és Serio ParancsoŬyuk Kgld-
(ne)k [Szád. — Bornemisza Anna fejedelemasz-
szony lev.]. 

gyalognémet német zsoldos-gyalogos; infante-
rist germán mercenar; deutscher Söldner bei der 
Infanterie. 1625: érkezwen Fejervarrol, az Gia-
logh nemetek vice kapitania, egj nehaniad magha-
vai . . . at tam etelt es i talt . . . nekik [Kv; Szám 
34/XVI. 17]. 1653: öt száz gyalog németet adott, 
mind vasasok és öt száz dragont, ezer lengyelt 
[Veress, Doc. X, 279 Fogarasi János Kemény 
János főkapitányhoz a moldvai Románból] | Mi-
kor Fejérvárnál menne, talál 150 gyalog németet 
— Szebentől bódorgottak vala oda felé [ETA I , 
83 NSz.]. 1719: ezen Processusban rendeltetett 
Két Compania gyalog Német, tegnap előtt Dél-
tájban bé szállá [örményes*; Ks 95 Horváth 
Boldizsár lev. — •Szászörményes KK]. — L. még 
gyalog I . 2. al. a német gyalog -ra von. adalékokat. 

gyalognép gyalogoskatonaság, gyalogság; pe-
destrime, infanterie; besoldetes Kriegsvolk. 1595: 
Biro W szegödöt vala Síposokat* az gyalog népünk 
kőzze egynek adata ö kme d 16 [Kv; Szám. 
6/XVHa. 201. ifj . Heltai Gáspár sp kezével. — 
•Alább két név szerint és egy névtelenül felsorolt 
sípos és a járandóság jelzésével]. 

gyalognyoszolya kb. heverő, kerevet; sofa, ca-
napea; Sofa. 1652: Egy hitvan fejér gyalog nyo-
szolya [Görgény MT; Törzs]. 

gyalogol a merge pe jos ; zu Fuß gehen. 1810: 
amidőn a megterhelt szánnal gyalogolván a szén 
mellett jövök vala hazafelé, fel akarék ülni a 
szánra, de megcsuszamodék a fél lábam [Szár-
hegy Cs; RSzF 275]. 1851: szegény Iosi anyiszor 
le szállat . . . által hűlt a ' nagy sárban helyenkén 
(!) gyalogolt [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
— L. még FogE 180. 

gyalogos 1. gyalogkatona; pedestraş, infante-
r is t ; Infanterist. 7597: Mierthogy . . . Bwzay 
Matyas tizedes lewe(n) az theob gialoghosoknak 
gonosz peldat adot mert hawa ki nem telwe(n) 
. . . az teobitis el hitegette az zazlo alol . . . mint 
illyen hity zeget . . . elzeokeot az zazlo alol . . . 
fel keottessek erette [Kv; T J k V/l. 124]. 1765: 
Siskovics generális . . . errefelé is eljött. Székig, 
Váraljáig® egybehivatta ugyan a nemességet s 
megkérdezte, kinek melyik katonasághoz, azaz 
lovashoz-e, vagy gyalogoshoz vagyon kedve [RettE 
191—2. — ĂBálványosváralja és Szék SzD]. 

2. gyalogszeres jobbágy; iobag pălmaş; ohne 
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Zugvieh arbeitender Fronbauer. 1817: A harmadik 
h é t e n . . . a ' gyalogosok a ' Malom berkét tisztagatták 
[Héderfája K K ; IB]. 7830: a ' gyalogosok tsak 
olyan ágbogát hordogattak be mellettem [Erdö-
sztgyörgy MT; TSb 35]. 1839: Gőrgény* Mar-
hassai ganet hortak az akolbol a Sos Hidhoz 
Gyalagassai Kendert Héheltek | a tsitkos kert-
ből Tanászi mellett a nagy fákot r i tki ta t ták tűzre 
| Bőlkényb . . . Gyalagassai a Gőrgényi szőllőt 
metzik fedik [Görgény M T ; Born. G. XXIVb. 
— *~bMT]. 7840: mü . . . őkrősők semmivel egyéb-
bel nem tartozunk, hanem a ' hányan vagyunk 
kűlőn kűlőn a ' magunk erőnkőn nyoltz nyoltz 
napot szántani a ' gyalogosok pedig hetenként 
két két napot tenyérrel szolgálni és egyéb asszonyi 
munkátís tenni — ki kötvén a Contractusban 
meg azt is hogy ha a gyalogosok szolgálattyára 
nézve valami hi jánt szenvedne azt mű őkrősők 
kipotoljuk [A. esküllő K ; R L t 0.2], 7842: A 
gyalogosok sok felé voltak el osztva, főbb munka 
tételŏk volt a Rónai ké t szŏllŏ hegyek közti 
irtáson fel emelkedett szepre tisztítás [Zsibó Sz ; 
WLt. Nagy Lázár lev.]. 1850: Az ökrösök étellel 
ta r to t ták a ' kőmivest, a ' Gyalogosok pedig dol-
goztak a ' kőmives mellet [Szucság K ; RKAk 99]. 

Szk: ŏrõkséges ~ örökletes-telkes gyalogszeres 
jobbágy. 1840 kĕ: Palatkai 'Sellérek nevei. Örö-
kösök . . . őrőkséges Gyalogosok . . . örökség nél-
kül valók [M.palatka K ; R L t O. 4]. 

3. gyalogos járókelő; p ie ton; Fußgänger. 1764: 
Ezen . . . nobüitaris curianak béjáro nagy udvar-
kapuja . . . galamb úgos . . . , melléje ragasztott 
gyalogosok s lovasok béjáro kis kapujával együt t 
felállítva [Bonchida K ; E T F 108. 11]. 

Ha. 1836: gyalagosok [ K v ; KLev. 17]. 1840: 
gyalagassai [Adorján M T ; Born. G. XXIVb] . 

gyalogösvény 1. potecă, cărare ; Fußweg. 1569: 
apam az feketen kazal vala az Zabad fyben, ky 
fogy a az fybeol Bernald balas . . . az gyalogh 
Eòsswenyen alol ada apamnak Egy darab fywet 
[Mezőbánd MT; VLt 7/692 „Fr . Zep de Band" 
vall.]. 1606: Nem orzagh u t a az . . . hane(m) 
cziak . . . gialogh eóswen [UszT 20/231 ,,Paulús 
Cziont de Miklosfalwa lib. (29)" vall.]. 1673j1682: 
az Gyermek erdőnek Király erdeje vége aránt, 
eggy gyalog ŏsveny megyen fel [Keszű K ; SLt 
Q. 12 Nagy Mihály (42) vall.]. 1759: A Losárdra 
járó gyalog ősveny mellet t (sz) [Doboka; DHn 
12]. 1813: a,' Kolósvárra járó gyalog ösvényén 
felyül [Fejérd K ; EHA] . 

Hn. 1611: Bekas pa takna l . . . az gialogh eös-
ue(n) [Kv; RDL I . 88]. 1740: A ' Kis Hegjen 
az Züahi gjalog ösvény mellett (sz) [Egrespatak 
Sz; EHA]. 1748: A Gyalog ösvény mellett (sz) 
[Nagyfalu Sz; EHA]. 1758: A Nagy Erdő felett 
a gyalog ősvennel (k) [Fejérd K ; EHA]. 

2. gyalogjáró, j á rda ; t ro tua r ; Fuß/Gehsteig. 
1823—1830: Pestre Budáról az úgy nevezett Re-
pülő Hidon járnak által, mely híd 9 vagy 10 csó-
nakon tar tat ik . . . A hídon mind gyalog-ösvény, 
mind szekérút kettő vagyon, az egyiken mennek, 
a másikon jőnek, hogy ember és szekér össze ne 

ütközzenek, mikor behágnak vagy kiszállnak 
[FogE 167]. 

gyalogösvényfonna ösvényszerűség; un fel de 
potecă/cărare; Art Fußpfad. 1768: az ország 
u t tyán innen Dél felöl járó ut , vagyis nyilás nem 
láczik olyan derék útnak, hanem veretlenebbnek, 
és majd tsak gyalog ösvény formának [O.léta 
T A ; J H b XXXVT/17. - A teljesebb szöv. gya-
logútforma al.]. 

gyalogösvényke ösvényecske; cärăruie; kleiner 
Fußpfad. 1753: helyben hagyom és approbálom 
. . . azon gyalog osvénykének békerteltetésit [Ko-
ronka MT; Told. 19.9.]. 

gyalogpad kb. kispad; bancă mică, băncu ţă ; 
Bänkchen. 7693: Edgy Asztal körűi való Pad 
den 12. Asztal den 12. Edgy Gyalogh Pad den 
6 [Tarcsafva U ; Pf]. 7698: edgy hitvan gjalogh 
pad Az Udvarhaz el öt edgj Tornacz Zsendelj 
alat . . . vágjon benne ket Gyalogh pad [Kóród 
K K ; LLt Fasc. 72]. 1706: v i t t el . . . egy gyalog 
padot, ket hus vagho padot, egy moso padot 
[Kőrispatak U ; Pf]. 1732: ezen Palotában talál-
tunk . . . két gjalog padot [Kv ; Ks 40. XXVTIIc]. 
1737: Vágjon . . . azon konyhában három gyalog 
padd, egy hoszszu fenyő deszkából való tábla és 
egy polcz [M.gorbóa; J H b K XXVII/13. -
•Csákigorbó SzD]. 

gyalogpadoeska kicsi p a d ; bancă mică, băn-
cu ţă ; Bänkchen. 1729: E g j keskenj Agj e lő t t 
való gjalog padacska [Marossztgyörgy MT; K s 
23. XXI Ib ] . 

gyalog pajta pa j tácska ; poieţ icä; kleiner Stall. 
1803: Vagyon az Udvaron egy Sövény pa j t a 
mely betsűltetett Hf r 40 Dr 80 Vagyon Más gyalog 
pa j t a Hf r 4 Dr 8 [EMLt]. 

gyalog palló gyalogospalló ; punte ; Fußsteg. 7732: 
vagyon a Szamoson* által egy gjalog cserefa palló 
[Kv; Ks 40. XXVII Ic - *Ti. a Szamosból ki-
ágazó malomárkon]. 1765: Kornis Gábor Uram 
. . . amelly gyalog pallót t a r t az kapuja előtt 
. . . hogy meg engedi r a j t a já rn i a Borbándiak-
nak, minden embertől kalákában egy egy napi 
Dólgost vészen [Borbánd A F ; E s z t - M k Vall. 
185]. 1832: Grof Lázár Josef Ur allodialis föld-
jeihez kötöt t gyalog pallót állítottál és állí t tattál 
fel a Kis Küküllö vizén keresztül [Szentdemeter 
U ; Told. 31]. 

gyalogposta gyalogos fu tár ; curier pedestru ;Fuß-
bote. 7600: Inchedy Mathyas Deák . . . vallya 
emlekeze(m) arra Jol . . . Nes tay Albert . . . fel 
sem mehete Bechben bizonios okokbol hanem 
Sapy Benedek vthanna keolde egy gyalogh postát 
[Kv ; T J k VT/l. 523]. 

gyalog puskás gyalogos puskáskatona, rég dara-
bon t ; (sóidat) puşcaş, d a r a b a n ; Arkebusier, 
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Schütze. 1657: Azután 400 széjmény gyalog pus-
kás elárulván a magyart, ki jő a tatárokhoz a 
sánczból [ETA I, 165 NSz]. 

gyalog-regiment gyalogezred; regiment de in-
fanterie ; Infanterieregiment. 1705: Deczemberben 
két lovas daniai regiment száll Tordára. Ugyan-
ezen holnapban az lovasregimentek Fejérvár felé 
mennek és helyében egy dániai gyalog-regiment 
száll [TT 1890. 320 SzZsN]. 1727: az jalog (I) Regi-
ment bé menetele alkalmatosságával is mindent 
el követtem [Ks 95 Bornemisza János lev. Bécs-
ből]. 1783: az Inclytum Oloszianum Gyalog Re-
gementben Katonáskodo Akosfalvi Titt . Szilágyi 
Sándor ŏ klme [Mezőbánd MT; MbK XI. 69]. 
1828: a' Bellegarde gyalog Regementyéből el-
-szökött Vice Káplárnak Magánál volt . . . egy 
Káplár páltza [DLt 383 nyomt. kl]. — L. még 
Bogáts 13; Re t tE 8 ; RSzF 228. 

gyalogrend a székelységnek gyalogos hadiszol-
gálatot teljesítő részlege; parte a secuimii care 
face serviciu militar la infanterie; Gruppé der 
Szekler, die den Waffendienst als Fußvolk ausübt. 
1683: mind Lovas, és gyalog Nemesi szabadsággal 
élŏ, és hadb(an) szolgálo Rendek legye(ne)k olly 
kész hadi apparatussal jó kŏntŏsŏsŏn, jo fegjvé-
resse(n), paripáson, (:ne(m) ugy mint tavaly s 
annak előtte fa kengyelesse(n) s bocskorosan... :) 
hogj mí hellye(n) második parancsolatúnk érkezik 
virítim indúlhassa(na)k és szálhassa (na) k oda az 
hová parancsollyuk [UszLt IX. 76. 15 fej]. 1684: 
mihelt arrul való parancsolatunkat veszik, min-
gyarast minden magok mentegetése nélkül indul-
hassa (na) k . . . mind lovas es gyalog vitézlő ren-
dek [i.h. 17. fej.]. 

gyalogrész gyalogrend; starea pedestraşüor; 
Stand der Sekler, der den Waffendienst als Fuß-
volk ausübt. 1792: Arkosi Gelei Sámuel gyalog 
részen egész invalidus praetendálja ugyan árkosi 
Pap István gyalog katona őkegyelmétől hogy . . . 
a falu tilalmas erdeiből 6 garas ára fát elvitt [Ár-
kos Hsz; RSzF 296]. 

Szk: való. 1792: Litigálódván az hütösök 
fórumán árkosi Tegző Zsigmond gyalog részen 
való ugyan árkosi providus Ágoston Györgyei 
. . . egy sertés felett | Árkosi Tegző Zsigmondné 
gyalog részen való exponállya . . . Tegző Mária, 
Tegző Gábor leánya ellen, pariter gyalog részen 
való hogy az utcán . . . tolvajnak kialtá [uo.; 
i.h. 217, 256]. 

gyalogság 1. gyalogkatonaság; pedestrime, in-
fanterie ; Infanterie. 7662: Azonban a szeményi 
gyalogság zászlóstul kiment az ellenség közibe 
[Szalárdi, SirKr 326]. 1678-1683: mivel mar 
ertettek az Tatar Cham utannok letit, igi az mezei 
had es varmegie, s nemeij reze az Gialoghsagnok, 
az Feidelemtől elmarad van . . . az Feidelem, Er-
deljben haza jőn nogi insegel, farocsagal, s, min-
denek oda maradasavol [Ks Kornis Gáspár kezé-
vel]. 1707: Az német megyen hálni Kocsárdhoz*; 

az mi hadaink is utánna, és ott éjjel őket megütik, 
az gyalogságnak csak egy része megyen be, az 
holott az ellenség confundálódik és sokakat ben-
nek levágának [TT 1890. 322 SzZsN. - áSzé-
kelykocsárd TA]. 1774: A magyar gyalogságtól 
pedig elhúzák a felsőruhát, mely nem volt néme-
tes hanem gyalogkatonához illendő, prém nélkül 
való, jó köntös [RettE 324]. 

2. gyalogszeres jobbágyság; iobăgie pălmaşă; 
Leibeigenen, die ohne Zugtier arbeiten. 1716: 
eddig az galogsag mind az kértélésen volt [Szent-
demeter U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

gyalogsajtó szőlőprésfajta; un fel - de teasc 
pentru struguri; Art Weinpresse. 1633: Egy Gia-
logh sajtoba(n), es Egy wstbe(n) vagio(n) az ket 
Arvanak resze vgy mint — f. 4 [Kv; RDL 
I. 103]. 1664: Saito is vagyon gyaiogh saito | Egy 
gyalog saito trébelyhez való [Kv; SzCLev.l. 7699: 
Egy gyaiogh Saito [Boroskrakkó A F ; BfN dobo-
zolt anyag VI]. 1746: Gyalog Sajtó egész keszü-
letivel [Borsa K ; Told. 49]. 1795: Egy gyalag 
Sajtó [Csapó K K ; Berz. 4. 8. C. 23]. 1809: egy 
avatég gyalog Sajtó [Torda; KW]. 

gyalogsajtócska kis szőlőprésfajta; un fel de 
teasc mic pentru struguri; Art kleine Weinpresse. 
1744: a Kapu tornáczában találtunk egj Gyalog 
Sajtotskát cum suis appartinentiis [LLt Fasc. 67]. 

gyalogsövény alacsony sövénykerítés ; gard îm-
pletit scund; niedriger Hecken/Flechtzaun. 1606: 
Mas felŏllis fonatta(m) egi darab gialog seöuent 
az giwmeölcziŏs kert felöl, három nap zamossal 
attam . . . d 36 [Kv; Szám 12a/I. 31.]. 1679: 
Ménesakol . . . Körül való gyaiogh sővenye rom-
ladozott | Répás kert, mindgiárt az mehes kert 
mellett vagyon, dél felöl, három oldala gyalog 
sövénnyel kerétett [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 119, 138]. 

gyalogsövénykert alacsony sövénykerítés ; gard 
împletit scund; niedriger Hecken/Flechtzaun. 
1754: Gyűmőltsős kert . . . rosz gyalog Sövény kert 
kőrűllette [Uzdisztpéter K; CU]. 1757: a sokszor 
nevezett Invasorok . . . 600 karokra, épitett gya-
log Sövény kertett el vagdaltak és rontottak 
[F.orbó A F ; BK sub nro 899]. 1781: Csűrés 
kert . . . meg romlodozott Sövény gyalag kertel 
kerített | A Veteményes kert . . . egy hitvány 
gyalag sövény kertel vagyon az udvarnak nagyobb 
részétől el szakasztva [Mánya SzD; Hr], 7800: 
'A Csűrös kert kőrűl lévő gyalog Sövény kert 
becsűltetett Hflor 4 Dr. 8 [Szomordok K; Bet. 
2]. 1823: uttza felöl hi tvány gyalog Sövény kert 
égy kisebb és égy nagyobb meg lehetős Sövény 
Kapu [Egerszeg MT; LLt 63/7.]. 

gyalogszabados szabados/libertinus gyalogoska-
tona) ; pedestraş liber; freier/libertiner Füsilier. 
1681: Lovas Szabados Pers. 2 Gyaiogh Szabados 
Pers. 5 | Mivel a' Joszágbeli emberek egi nyihány 
karbul es rendből állanak (: ugi mint Lovas sza-
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badosokbol, Gyalogh szabadosokbol, marhavai 
szolgalo jobbagyokbol es jŏvevenj Sellerekböl:) 
. . . szúkseges mind azok(na)k szolgalottjok dis-
tingvaltassék. | Az Gyalogh szabadosokis disting-
valtatnak, mert annak nemellyike rendeltetett az 
Alsó kapuhoz való szolgalatra; nemellyik penig 
a ' felső kapuhoz való szolgalatra [VhU 76, 199]. 

gyalogszán 1. kéziszán (ember vontatta szán); 
săniuţă de mînă; Rodelschlitten. 1732: az szŏlŏ 
kútnál való Erdőből is magam is hoztam Lattam 
. . . hogy . . . gjalog szánnal hoztak belolle [Türe 
K ; Told. 24]. 1763: Lát tuk Czirka Számszont 
hogy Szekérrel ebből az Erdŏbŏlis vit, vit t Gya-
log Szánnalis sokszor [Gambuc A F ; KB. Varga 
Szimion (23) jb vall.]. 1769: Vén Putzit, Putzi 
Samunet fiaval együtt lát tam mikor fenyes nappal 
rontották a Balla kertit s raktak' gyalog szánra 
[Bögöz U ; IB. Fekete Márton szabad személy 
vall.]. 1831: 1 gyalog szán [Mv; MvLt]. 1844: 
hoztak őlfa féle fát . . . hozták gyalog szánnal 
[Nyárádselye MT; DE 4]. 

2. Jelzői haszn-ban; ín funcţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch: vhány kéziszánra való; 
de cîteva săniuţe; von einigen Rodelschlitten. 
1844: Forai László vágott egy Gyalog Szán fát 
[uo. : i.h.]. 

gyalogszánka kéziszánkó; săniuţă de mînă; 
Rodelschlitten. 1772: a Gyertyánosból . . . hoz-
tanak fá t haza Maftye fia Vonul gyalog szánká-
val Rátz Pistát is . . . lát tam [Dés; DLt 321. 
82b]. 1783: ketten . . . két Gyalog Szánkát meg 
raktanak fával s el hozák [Kissáros K K ; J H b 
XX/8. 20] | Kiket lá tot t . . . hogj . . . Szekérrel, 
szánnál, hatakon vagj gjallog Szánkákkal Tűzi 
f á t . . . hordottak volna? [Kük; J H b XX/8. 3 
vk]. 1836: Egy gyalog Szánka [Dés; DLt 905]. 

gyalogszánocska kéziszánkó; săniuţă de mînă; 
Rodelschlitten. 1756: Tudom bizonyosan hogy 
meg nevezet Makkolo Erdőből Beretzk András 
és Kováts Joseffel edgyűtt , Sokszor invadálták 
és az erdőt desolálták, . . . söt t egykor énis . . . 
oda menven egy kis gyalog Szánotskával onnét 
hoztam, réám találván Beretzk András azon 
Erdőben gyalog Szánatskámmal fat hozni, akns 
annak utánna az Falusi Törvény Széke eleibe 
Citált az Fának hozásáért [Bácsi H ; KB ,,Joanes 
Onadi de eadem" (53) nb vall.]. 

gyalogszék 1. kb. kisszék; scăunel; Hockerl. 
1636: egy gyalogh szeek, konyhara ualo nagy 
desa [Siménfva U ; J H b Inv.]. 1723: Egy festett 
gjalog szék [Koronka M T ; Told. 29/2]. 

2. szükségtevő ~ gyalogbuda, szobai árnyékszék ; 
closet de cameră; Zimmerabort. 1772: (Az) Epŭ-
letnekis Dél felől való vegiben ugyan azon 
fedél alatt vagyon . . . egy Kamara székis 
ket reszekre fenyőfa Deszkából epitve, holottis 
egy gyalog házban hordozhato hasonlo szekis 
találtatott [Kv; BethKtMikes-conscr.]. 1789: Egy 
szükség tévő fenyő fa gyalog Lyukos szék Rf 1. xr 

30 [Mv; ConscrAp. 17]. - Vö. az előbbi 1772-
beli adalékkal. 

gyalogszékecske kisszékecske ; scăunel; Hockerk 
1770: Gyalog Széketske Nro 2 [Királyivá®; Ks 
23. XXIIb . - aM.királyivá KK]. 

gyalogszékely 1. székely gyalogoskatonaság ; sol-
daţi secui pedestraşi; Sekler, die den Waffendienst 
als Fußvolk ausüben. 1653: a több hadak is a 
gyalog székelyt a hegynek szorí t ják: és így meg-
futamék a vajda Fejérvár feléa [ETA I, 56 NSz. 
— a1600-beli eseményre von.]. 

2. gyalogrendű szabad székely; secui pedestraş 
liber; freier Sekler, der den Waffendienst als 
Fußsoldat ausübt. 1838: Besenyői Székellv gya-
log Jubilatus Kövér Dcmokos, 44 esztcrdős [An-
gyalos HSz ; HSzjP]. 1839: Angyalosi Székely 
gyalog öszve írás alatt lévő Ferentz Lá»szló, 58. 
esztendős [uo.; i.h.]. 

gyalogszékely-katona gyalogrendű székely ka-
tona; secui pedestraş; Sekler, der den Waffendienst 
als Fußsoldat ausübt. 1808: Sztán Antal Beretzki 
gyalog Székely Katona . . . pofos az ajaka vége 
bé-hajlott kövérsége mián [DLt 101 nyomt. kl]. 

gyalogszékely-regiment székely gyalogezred ; 
regiment de infanterie secuiesc; Sekler Infante-
rieregiment. 1813: Nemes Háromszéki Körösi Cso-
rna Sándor tanítványunk . . . bé lévén irva a ' 
Nemes 2-dik gyalog Székely Regementbe — ezen 
kötelessége alol kévánna feloldoztatni [Ne ; NylrK 
XII , 137]. 

gyalogszekér kéziszekér (ember vontat ta szekér); 
cărucior de mînă (tras de om) ; Handkarren/wagen. 
1847: Egy kis négykerekű gyalog szekér [F.árpás 
F ; TSb 46 üveghuta lelt.]. 

gyalogszekereeske kéziszekerecske ; cărucior de 
mînă; kleiner Handwagen. 1732: Bihalos taliga 1. 
fa hordo gyalog Szekerecske 1 [Szentbenedek 
SzD ; 40. XXVIIIc] . 

gyalogszer I. fn 1. gyalogszeres szolgálat; mun-
că de pălmaş/cu braţe le; ohne Zugtier verrich-
teter Dienst. 1786: Az őkrősők Pünkösd előtt 
kezdették Papáját szántani még ma végezték el 
s nékem azután gyalog szert nem töltöttek [A.-
boldogasszonyfva U ; SLt 17 Antal Márton lev.]. 
1794: jóllehet egyis kŏzŭllŏk* azcn Hid nélkül 
el nem élhet, mégis annak dolga segittségire ki 
nem hajtathatom . . . minden Naturálék meg 
hordva egybe gyűjtve vadnak tsak éppen gyalog 
szerrel segijtenének [Ádámos K K ; J H b XIX/40 
— ^ i . a jb-ok közül]. 

Szk: *be hajtódik. 1841: gyalog Szerbe hajto-
dott 155 Marhás napszám . . . Gyalog Szerben 
hajtodvan, ki adásban megy [Pókaíva AF ; Ŭoin. 
F. I I f]. 1843: 140 Marhás napszám minthogy 
Nyáron által gyalog szerben ha j teda t t , kiadásban 
megy P-h. IIIc]. 
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2. gyalogszeres (ember); pälmaş; ohne Zugtier 
Arbeitender. 7716/1793: a mi ág bog marad s 
tőke a Falu szeriben szolgálo gyalog szer egy 
holnapban minden Szombaton hozhat . . . nap 
támadattol fogva napnyugottig [A.csernáton Hsz; 
SzékFt 29]. 

3. ~ ben a. gyalogosan, gyalogszeresen; fără 
vite de jug; ohne Zugtier, zu Fuß. 1623: az Jo-
zagh Zolgaltatásb(an) illyen Rendet Tarchion . . . 
zekerekkel mehet Egy resze mas resze gialog zer-
ben asouall kapauall es az myre zwksegesek Tar-
tany Embert arra forditthattiak [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 7694: Servitia. Ezek* a' mint 
fatealljak Eökőrrel soha sem szóigálta(na)k, hanem 
gjalog szerb(en), kaszával, sarlóval, kapával; es 
télb(en) fejszejekkel [Láz A F ; BfR Néhai ifj . 
Bálpataki János urb. — *Ti. a jb-ok]. 1731: 
Nztes Vég Is tván és Jakocs Peter Atyankfiai eo 
kglmek Az Malom Gattyán gjalog szerb (en) dol-
gozok melle Pallerok(na)k rendeltettek [Dés; DLt 
Jk 411a]. 1772: Az Jobbágyok mind eddig He-
tenként, azaz minden Hétben Három Napot 
szoktak szolgálni magok Erejeken kiktől ki tőit, 
akiktől pedig nem lehetett Czimbarában is tar-
toznak, avagy gyalog szerben amint az Szűkség 
hozza magával [Szászfenes K ; BethKt Mikes 
conscr.]. 1794: Pontzi Farkas Kováts Gyalog 
szerbe szolgál [Backamadaras MT; CsS]. 1812: 
meg nem adhatván a fen irt Buza árát egy Neme-
jŏk Interesben dolgozottis valamit tenyérrel vagyis 
gyalogszerben [Füzesa; Bet. 5. — *ördöngősfüzes 
SzD]. 1835: van még ezen kivül egy nagy Kőnyvis: 
Defter, vagy minek hivják, melybe ugyan akkor 
fel irja az ő Nagysága Cancellistája: ki, miként 
őkörrelé vagy gyalog szerbe — mikor hány nap, 
és miféle munkát dolgozott [Zsibó Sz; WLt]. 
— b. gyalog, gyalogosan; pe jos; zu Fuß. 1681 
c.: (A németek) az Banyai birot tizen negyed 
magaual fogtak el uinni, negyed magaual szeke-
ren, az töbit gyalog szerben vitték [Kozárvár 
SzD; GratnTr XVIII , 644. Deesi Ferenc Béldi 
Pálhoz]. 7698: Tudodè . . . ebben az Faluban 
kik hosztanak Gyulatelkirol* Búzát ( : ló háton 
gyalog Szerben, szekéren, Talyigán:) avagy Ala-
kort, vermes Buza volté vagy nem? [Ks. — ftK]. 

4. ~rel gyalogosan, gyalogszerben, gyalogsze-
ressn; pč jos ; zu Fuß. 7694: Az regi D(omi)n(u)s 
terrestrisek idejéb(en) nagjob leve(n) a ' jószág, 
hetek is engettettek nékiek a' magok dolgára; 
de az mostani űdőre szorulva(n) állapottjok, gjalok 
szerrel minden szólgálatra reá fordittat(na)k [Se-
besel A F ; B f R Néhai ifj . Bálpataki János urb.]. 
1740: az egész takarodáson, kaszálláson tudniillik 
és aratáson, sőt Törőkbúza kapálláson is gyalog 
szerrel szolgálnak mind addig valamig el végez-
hetik [Runk T A ; Ks 89 Inv. 58]. 1785: amikor 
is (: a mint nevezik:) Klákát ád az egész Falu 
az Méltoságos Exponens Posteritások Számára, 
és ollykor minden Varsoltzi gazda gyalog szerrel 
ki áll az Méltoságos Exponens Posteritások Szol-
gálattyára [Varsolc Sz; Born. XXIXb 20/608 
Kornis Krisztina conscr.]. 1804: Moldván Mak-
szimnak hogy egy tehene az Uraság szolgálattyá-

ban meg vetett Majd egész Nyáron gyalog Szerrel 
haj tot ta Ur dolgára [Sóakna MT; Born. G. IX . 
1 Kimpián Vaszüika (36) vall.]. 

II. hsz-szerű haszn-ban; cu funcţia de adverb; 
in adverbialartigem Gebrauch: gyalogosan; pe 
jos; zu Fuß. 1697: se szekerrel, se lovon se gyalog 
szer senki Szombatth napo(n) mely most vasarnap 
(így I) járni es valami oly robotos munkát mivelni 
ne mereszellyen [Dés; Jk] . 

gyalogszerbeli gyalogos, gyalogszeres; de păl-
maş; ohne Zugtier verrichtet. 1818: Eke és egyéb 
gyalagszerbéli Nap számokat huz, vòna [M.fráta 
K ; KLev. — *Részlet a földesúri birtokigazga-
tási személyzet visszaéléseire von. vallatásból]. 

gyalogszeres I. mn gyalogos; de pälmaş; ohne 
Zugtier arbeitend. 1676: Az Hunyad varm(e)-
gyebéli Algyogyi joszágbolis most mingyárást, de 
praesenti, az ha t ház jobbágyokat igereti szerint 
effectualtattya az Aszo(n) ő kglme, kik(ne)k is 
fele marhás, fele gyaiogh szeres légyen [Sv; Törzs], 

Szk: ~ ember. 1700: A Deesi Tiszt. Refor(ma-
ta) Ecclesia körül kivantato epitteteshez . . . gja-
log szeres Emberek kivantatnak [Dés; J k 400b]. 
7777: Bonczidaj hid Csinalasra szent egyedről ket 
szekeret rendeltem es három gyalog szeres embert 
[Vasassztiván SzD; WassLt. Farkas Gábor jud. 
nobilium (38) vall.]. 1804: (Zuga Gora domina-
lis biro) Zuga Silippel a Tavaszszal egy Tehenit 
el Adatta oly Véggel hogy gyalog Szeres Ember 
Légyen, és ez által Légyen Pakulár [Sóakna MT; 
Born. G. IX. 1 Kimpian Vaszüika (36) vall.] | 
Mlgs B. Huszár Ur ŏ Nsga . . . Szamos Újlaki 
Márkuj nevezetű Vajda ja . . . akkor ejtzaka az 
ŏ Nsga embereit fel köl töt te . . . és a ' Bozintán 
Kosztán Máléját le szedték . . . , a ' minthogy je-
lenis vóltam, a ' gyalog szeres embereket még is 
név szerént meg mondani nem tudom . . . hanem 
a ' szekeresekre illyen formán emlékezem* [Berek-
szó Sz; BfR I I I R 12. 7 Pintye Von col. (56) 
vall. — *Köv. a fels.]. 7820: A' gyalog Szeres 
Marhátlan Emberek . . . bé járnak Kolosvárra 
napszámra [Jegenye K ; KmULev]. 1843: olyan 
munkára rend szerént csak gyalog szeres az az 
igavono marhatlau embereket szoktak küldeni 
[Zalatna A F ; ÁLt Bányaigazgatóság l t Varga 
Katalin ügyében t a r t o t t vizsgálat jk. — Kiss 
András kijegyzése] * ~ jobbágy. 1681: Kosár kő-
tő ( : ă Banyakra:) 1 . . . gyaiogh szeres jobbagl 
8 [VhU 216]. 1706: Szolgálo Jobbagy ezen Jo-
szághoz vagyon négy ökrös* ket ökrös 2, Gyalog 
szeres 4 [Hsz; Törzs. Rákóczi inv. — *Utána 
hiányzik a számi]. 1756: az Joszághoz szolgálo 
gjalog szeres marhátlan Jobbágjok olj szegénjek 
hogj másuva részszibe ne menjenek azért kénte-
lenittettem nékik cséplő részt és ebéd Vékát 
adni [Kiskend K K ; Ks 71. 52 szám] # ~ mun-
ka. 1735: nyoltz esztendeig vóltam az Néhai 
Idvezűlt Méltoságos Groff Urnák K Lonai koltsára 
és Porkoláb ja . . . nem hallottam hogy az Ur 
Teleki Sámuel Uram e ŏ Natsaga Joszágabéli ember 
gyalog Jszeres munkát v i t volna véghez, az Lonaj 
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Vdvárb(an) [Nagysomkút Szt ; TK1 Kis János 
(54) jb vall.] | mi az Mlgs Groff Ur Széki Teleki 
Sámuel Vram eŏ Ncsga Jobbagyi sem egjszer 
sem mászszor semmiféle gjalog szeres munkát nem 
praestaltunk, hasonlóképpen ökreinkkel sem szol-
gáltunk . . . Teleki Pali Vr(am) eŏ Ncsga(na)k 
[Nagysármás K ; TK1] * ~ zsellér. 1810: Gya-
log szeres 'Sellér Nemes György [Vaja MT; Told. 
42]. 1826: A Lörintzibe vagyon három marhás 
Cseled, s negj gjalog szeres Zsellér [Mezőbánd 
MT; TSb 26]. 

II. fn gyalogszeres jobbágy; iobag pălmaş; 
ohne Zugtier arbeitender Fronbauer. 1640: EÖk-
rös jobbágyok . . . Gyalogh szeresek [Fog; UC 
14/48. 2 — 3]. 1681: Ezek haton gyalog szeressek 
etc. . . . János Péter gyalog szeres volt, de udvar-
helyi bethlenfalvi János Geréb tisztátalan ágybul 
lőtt szüledcségének színe alatt meg fogatván, 
jobbágyá tötte nem régen [Madaras Cs; CsVh 
97]. 1699: a gyalog Szeressek magokat absen-
tallyak [Dés; Jk]. 7706: Vagyon . . . Udvari szol-
ga 4. mester ember a ki marháján nem dolgozik 
7 . . . A jobbágyok tavasztól fogva hetenkén (l) 
marhajokon haro(m) haro(m) nap, a gyalog szere-
sek nyárig három nap, nyárban penig négy nap 
[Hsz; Törzs. Rákóczi-inv.]. 1721: Kűkűllő vár-
megyéből még négy Szekereket és nyóltz gyalog 
Szerest el nem kűldék Vice Tiszt Uramék [Ne; 
Ks 95]. 1765: Kötelesek Az Gyalog Szeresek . . . 
ezen munkára* Jőveskor egy egy penetényi szőlő 
kőtő hársot hozni Ugy az Okresek mint az 
gyalog szeresek rendre bort vagy Palinkat egy 
egy edennyel ki kortsinárolni [Nagyfalu Sz; 
BfN. — *Ti. kukoricakapálásra]. 1774: Pontzi Jo-
8i Gyalog Szeres [Backamadaras MT; CsS]. 1843: 
Kaszállo a Kis Sásban vitzin(usi) (!) . . . a Kis 
Aszonj Jószágán való Gyalog szeresek [Sárd 
K K ; Wass]. 

Ha. 1785: gyalag szeres [Mv; MvLev. 2]. 

gyalogszeresen gyalogosan; pe jos; zu Fuß. 
1827: a levágott és ölekbe rakatat t Fá t gyalag-
szeresen hordottak [Szind T A ; Mészkői lev.]. 

gyalogszeri gyalogos, gyalogszeres; de pălmaş; 
zu Fuß, ohne Zugtier verrichtet. Szk: ~ napszám. 
1734: (A gáthoz) az kik egj egj szeker gazt vitet-
nek imputaltatik egj egj napi (I) szamb(an) akki 
penig porondozó szekeret ád egj egj napra, a 
porond hordasa imputaltátik három gyalog szeri 
nap szamb(an) [Dés; J k 444a]. 

gyalogszer-kapu kiskapu; portiţă, poartă mică; 
Pförtchen. 1680: az job felöl való vetemenyes 
kertre . . . nyilik . . . tölgj fabol kŏteses kis kapu 
— mellyek kŏzöt fa Sarkon forgo fűrészén meczet 
bikfa deszkákból való egy ú j Gyalog szer kapu, 
mellynek gerezdes fa szegezŏje [A.porumbák F ; 
ÁLt. Inv. 28]. 

gyalogtálas ? fali t á las ; etajeră de perete; 
Wandetagere/brett. 1792: Egy hitvány gyalog 
tálas Dr. 64 [Mv; MvLer. Prágai Tamás hagy. 1]. 

gyaloglaigonca talieska ; i c a t ă ; čcl t l t c m i i 
1816: Két rosz gyalog Targontza [Koronka MT ; 
Told. 47]. 

gyalogtéka kb. (fali)szekrényecske; dulăpior de 
perete; Wandschränkchen. 1753: Az Ur hazában 
ket kitsiny író Asztal . . . melynek az edjikén 
vagyon egy Gyalog Theka mely Thekának óldalán 
vagyon hat rézből való horog . . . A Néhai Asz-
szony házában vagyon más Asztal . . . melyen va-
gyon egy három Ccntignaticju Gyalog Theka 
raj ta levő réz horgaival edjüt t [Marossztkirálv 
A F ; Told. 18.]. 

gyalogtékácska (fali)szekrényke ; dulăpior de pe-
rete ; Wandschränkchen. 1737: négy darab pa-
raszt gyalog fogasok vagy(na)k oldalaira vas sze-
gekkel fel szegezve, egy paraszt gyalog Tékátská-
val edjütt [Széplak K K ; CU Petrichevich-Hor-
váth Boldizsár Conser.]. 

gyalog-tiró (erőszakosan fogott) gyalogos-újcnc ; 
recrut prins cu arcanul; (mit Gewalt ausgehobener) 
Rekrut bei der Infanterie. 1760: Mind Erdélyben, 
mind Magyarországban verbuválnak a lovasok, 
a gyalog tyrokat pedig repartialta az ország a 
communitásokra, azok pedig az falura, az holott 
is minden csavargó embereket felkötözvén kato-
nának beadtak [RettE 102-3] . 

gyalogtiszt ofiţer de infanterie ; Offizier bei der 
Infanterie. 1774: Tudom ezelőtt 34 esztendővel 
a magyar gyalogtiszteknek, s nevezetesen a Gyulai 
regimentjebeli tiszteknek, szederjes, rókatorkos 
mentéjek, dolmányuk aranyos réz gombokkal, 
karmazsin selyemövük, magyar kardjuk volt, de 
most a némettől nem különböznek [RettE 324]. 

gyalog-tökesajtó szőlőprésfajta; un fel de teasc 
de struguri; Art Weinpresse. 1692: Majorsag szőlő 
alyaban . . . az főidőn egy gyalog ú j tőke sajtó 
[Görgénysztimre MT; J H b Inv.] . 

gyalogút ösvény; potecă, cărare ; Fußsteg, Pfad. 
1569: a mely gyalog vt, megyen pagochyara® 
gherebenesreolb | . . . Lwkachy pap mongia . . . 
Az kis gherebenesy hatar feleol ezt valljak, hogj 
az gherebenesyeknek, Zabad volt, az gyalog vttol 
fogwa . . . Zantanyok kazalnyok az chyereig Es 
az to gátig [Mv/Mezőbánd M T ; VLt 7/692 -
•Mezőpagocsa MT. bMezőgerebenes TA]. 

Hn. 1766: a Gyalog útnál [Nagyfalu Sz; ĖHA]. 

gyalogutacska ösvényecske ; potecuţă, cărăruie ; 
kleiner Pfad. 1794: a Csontás, vagy gyalag utatska 
[Búzásbocsárd A F ; EHA]. 

gyalogutca ? sikátor; ulicioară; Gäßchen, 
Schlippe. 1831: A' Falu pataka dicti, viae gyalag 
uttza nuncupatae [M.valkó K ; KHn 108]. 

gyalogút-íorma ŏsvényforma; un fel de potecă/ 
cărare; Art Fußpfad. 1768: az ország ut tyán 
innen dél felöl járó ut, vagyis nyilás nem láczik 
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olyan derék útnak hanem veretlenebbnek, és majd 
tsak gyalog ösvény formának, de . . . ezen gyalog 
ut forma éppen az helyben jŏ keresztül az . . . 
ország ut tyán [Szentlászló TA; J H b XXXVI/17]. 

gyalog-vicekolonellus gyalogos-alezredes; locote-
nent-colonel infanterist; Oberstleutnant bei der 
Infanterie. 1736: eleg Nimetűnk leszén, mért leszén 
edgy lovas Colonellus az kisseb staabal, édgy gyalog 
V. Colonellus négy lovas és három gyalog Compania 
[Ohába F ; Ap. 4 Apor Péter feleségéhez]. 

gyalog villás gyalogosan-vülásan járó dézmasze-
dő ; dijmar pedestru înarmat cu furcă ; Zehnter, 
der die Zehnte zu Fuß, mit Gabel ausgerüstet 
behebt. 1728: Az Aratásnak Tŏrvenyinek hetit 
Isten eŏ szent Felsége már el hozván . . . szük-
ségesnek itiltűk Dézmások(na)k rendelnünk* . . . , 
Lovas Csovások(na)k . . . b Gyalog villások(na)k 
I f f ju N. Szíír.s Mihálly és I f j ú Daroczi Mihály 
Atyánkfiait eŏ kglmeket. Az Tilalmas határra 
Déztnás, és Csovás Atyánkfiai szorgalmatosan 
vigjázzanak [Dés; J k 377a. — a~bKöv. a nevek 
fėls.]. 

gyalog-vízipuska kézi vízipuska; pompă de in-
cencliu manuală ; Hand-(Feuer)spritze. 1852: egy 
gymog vizi puska [Görgénysztimre MT; Born. 
F. VlIIb]. 

gyalogzár kb. reteszfaj ta; un fel de zăvor; Art 
Riegel. 1807: Az Pitvárban be járó ajtón tanál-
tatik Ordiuar fenyő deszkából való (így I) a bér-
lésé L í hulló felben Vas Sarkakon járó gyalog 
zárjával kólts nelkűl fordito hejaval kivűl vas 
be rantojavai kivűl vas retesz fő és reteszével 
[Dés; Bit . 6 ,,GyUjfalvi Nagy Ferencz mpr"] . 
1812: Két frantzia Zárok . . . Egy gyalog Zár 
[M.gyerő monostor K ; KCsl 11]. 

gyalog zászló gyalogoslobogó; steag de infan-
terie ; Fahua/Flagge der Infanterie. 1579: Az 24 
May az paysos Istwanuak fyzettem hog Ŏ Nagnak 
gyalok zazlohoz való rűdokat chenalt . . . d 50 
[Kv; Szám. 1/XVIII. 15]. 1595: 6 J ú l y : Czjnal-
ta t tak öktn(e)k egez Tanaczúl egy Loúagh, és 
2 gyalog zázlot . . . Gilgyen Imre Wramis adot 
Taffotat az 2. gyalog zazlohoz. 70. sing veres 
közt 3 1/2 sing feieret . . . f 24 d 50 [Kv; i.h. 
6/XVIIa. 134 i f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1621: 
Karaznaj Nagy Mate hoza G. eo N. paranczolatt-
jat, hogy haladék nelkul czinaltasson B. Vram 
egy Loag es egy Gialog zazlot veottem hozza 
. . . 15 sing es 3/4 Veres bagaziat . . . f 5/52 Veres 
czernat veottein . . ./5 Az Czinalasatol a t tam az 
Zabonak az hozza való pozto zellel egiut f—/40 
Egy szal kapia fa t a t tam hozza [Kv; i.h. 15b/-
IX. 178]. 1679: (Attam) az három Franczia Gya-
log Zaszlo a la t való Fü Tiszteknek külön külön 
kett kett singet ket t Esztendőre, zöld Gránatott 
[Utl]. 

gyalog-zászlótartó stegar la infanterie; Fah-
nenträger bei der Infanterie. 1609: Attam . . . az 

Abrakosoknak Ebed és Vacziorara . . . Gialog 
zazlotartoknak . . . Hus t lib 8 Gialog Dobosok-
nak . . . Hust lib 8 | Nagy Gergelynek az Gia-
logh kapitannak cipót 8 . . . Az Gialogh Zazlo 
tartoknak Abrak cipót nro 6 [Kv; Szám. 126/IV 
198, 335]. 

gyalom kerítőháló; năvod; Zugnetz, Schleife. 
1582: Imo etiam retibus imensionibus két kéóz 
haló vocatis ( : dempto tamen rete maiori vulgo 
gvalóm vocato:) pistare passint et valeant [Cege 
SzD; WassLt]. 1586: 26 Mar: Boldis Jakab 
viszen hal fogo halót gialmot Búrianos Bwdara* 
[Kv; Száin 111/24. 49. - aKésőbb: Bodonkút 
K]. 1594: Barlan. Az Thohoz ualo gialom hituan 
No. 1. Az halasznal ket keöz haló uagjon No. 1. 
[Balla Sz; UC 78/7. 22]. 1647/1648: (Az udvarház 
feljárójának) felseo resen egy kis folyoso padlasa 
gyalult deszkás; i t t fwgh egy reghi rosz gyalom 
[Drassó A F ; BK 16]. 1652: Ezen ház hejján 
vagyon Vadász liálo r a j t a való kötelekkel. N. 73. 
Egy darab rosz gyalom [Görgény MT; Törzs]. 
1663: tooban akarnak halasztatni, de most alkal-
matos Gyalomuuk arra nincsen [HSzj halász-
háló al]. 1669: Gyalom tsupja öl No 3 1/2 [Fog.; 
Utl] . 1672: könyörgök alázatossan Ngdk méltóz-
tassék ide küldeni égy jo Gyalmott az Radnothl 
Halaszokat ide küldeni, mert az i t t való Gyalom-
mal Kgls Aszouyuuk egy hétig sem foghatunk 
egy halat [Katona K ; Utl] . 1677: Gyalom 22. 
ŏllŏs nro 1 [A.komána F ; Utl] . 1679: Szaka-
dozott őregh Gyalum minden köteleivel nro 1 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 133]. 
1692: Gyalom rosz. no 1. szaz husz ŏlŏs uy 
kivantatik helyéb(e) [Tóhát TA; BK Inv. 29]. 
1720: most az gyalmat csináltatom Segesváratt, 
mar 60 ől kesz volt, szaz husz ölest akarok csi-
náltatni [Ks 96 Apor Péter lev.]. 7723; Most 
Kolosvaratt edgy edes kis hálót vettem negy 
forinton hetvenegy penzen czernábol hat öles, 
hogy mindenkor az gvalmot ne vessek az tóban 
[Méhes TA; Ap 1. Apor Péter feleségéhez]. 1727: 
csak égy vonással aunyi halat husztunk ki hogy 
az Gyalamtiak az Csupja ollyan teli volt hallal 
hogj tőb belé nem férhetet [Mezősztpéter;* Berz. 
14. XVIII/19. - aKésőbb : Uzdisztpéter K]. 1735: 
Vágjon egj fél viseltes Gyalom, mellyis Szaz 
Nyolczvan őlős, hozzá való kötelekkel együtt 
[Tóhát TA; J H b XI/9. 2 8 - 9 ] . 1748: Halászni 
való Gyálotn is van az Udvarb(an) [Nagyercse 
MT; Told. 79]. 1757: Vőtt ő keme égy 
két öles gyalmot pro flr. hung 2 Dr 40 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 134a]. 1760: 
ezen Istallonak Tornaczaban találtatik egy nagy 
Szakadozott Gyalom [Szentdemeter U ; LLt]. 
1776: lOá Febr. Az Halászok számára mikor a' 
Gyalommal halásztunk őröltettem Cziponak Metr. 
2 Jus t 8 [Mezőméhes T A ; WassLt]. 1849: Egy 
u j j gyalom 4 Rhf. [Dés; DLt]. 

gyalomforma. E szk-ban; in aceastä construcţie; 
in dieser Wortkonstrukt ion: ~ háló gyalomszerŭ 
hálófaj ta; un fel de n ă v o d ; Art Zugnetz/Schleife. 
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1746: Vagyon Gyalom forma háló 1 [Maros-
sztkirály AF; Told. 19]. 

gyalomháló kerítőháló; năvod; Zugnetz, Schlei-
fe. 1592: Halaz Amburus uetete ket úttal az 
gialom halót az toba, az hinar miat semmit ne(m) 
foghatot [Kv; Szám. 6/XIV. 125]. 1629: roz 
gjalom haló [Szentdemeter U ; LLt]. 1815: 1. 
rossz el viselt gyalom Háló [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 50]. 

gynlomkötćs kerítőháló-kötés; confecţionare de 
năvod; Zugnetzschlingen. 1681: Gyalom kötéshez 
való fából csinált Tő Nro 3 [Vh; VhU 526]. 

gyalomrész a kerítőháló társtulajdonosának járó 
részesedés; parte ce i se cuvine părtaşului la un 
năvod; den Zugnetzbesitzer be treff ender Anteil. 
1672: az halatis ha derekasso(n) gyalom(m)al 
halazszak ketfele osztassak igazan, az Gyalom 
részit ki vivin elsőben mindenik rézből [ Jára MT; 
Bál. 52]. 

gyalu 1. rindea; Hobel. 1528: I I ferreum in-
strumentum in magnó ligno . . . in wlgari Gyalw 
[Vh; MNy XXXI, 126]. 1655/1754 k.: Ha pedig 
Várasunk határára Kantár Asztalos jŏne Czéhün-
kön kivűl való . . . senki házánál, sem kŭlsŏ 
örökségekben gyaluval, enyvel és festékkel készí-
te t t munkát ne mivelhessen [Kv; ACJk 11]. 1681: 
Sáfár házak elöt lévő nagi széles Tornácz 
Vagyon i t t : . . . Kád fal csinalashoz való Gyalu, 
vasaval együt [Vh; VhU 559]. 1736: az kopor-
sonak a fenekire némelykor tettek gyalu alol ki 
hullott forgácsot, némelykor hamut [MetTr 400— 
1]. 1794: Hordo Dongákat Gyaluló Taszitto Nagy 
Gyalu Vasával és Agyával [Tasnád Sz; CU]. 
1816: Két nagy bak gyalu . . . Kád, Hordo Donga 
és fenék gyalulni való Gyalu [Varsolc Sz; Born. 
IV. 41]. 

Szks spontoló ~ forgácsoló gyalu. 1820: két 
spontolo gyalu három vassal [Mv; MvLt]. 

2. káposztavágó ~ sarvaló gyalu; tocătoare de 
varză; Krauthobel. 1744: Edgy káposzta vágó 
gyalu [Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 

gyaluágy ? gyalutok; corpul rindelei; Hobel-
kasten. 1749: Az Korodi kádárnál Merk Juonnál 
lévő Kádár miv Szerszámok . . . Égiszen fából 
való Gyalu Agy n u : 1. Ahoz való Gyalu Bak 
Vasával edgyut n u : 1 [Kóród KK ; Ks 18/XCII. 
20]. 1824: Két Gyalu s egy gyalu ágy [Szent-
demeter U ; Told. 39]. A jel-re l.Frecskay 469 

gyalubak (gyalu) szorítópofa; pană/ic la rindea; 
Hobelbacke. 1749: Az Korodi kádárnál Merk Iuon-
nál lévő Kádár miv Szerszámok . . . Égiszen fá-
ból való Gyalu Agy nu : 1. Ahoz való Gyalu Bak 
Vasával edgyut nu : 1 [Kóród K K ; Ks 18/XCII. 
20]. 

gyalufö gyaluágy/tok ; corpul rindelei; Hobel-
kasten. 1676: Gyalu fő vasastol [Gyf; JHb 
XXXI/3]. 

gyalui a Gyalu (K) tn -í képzős szárm; deri-
vatul cu sufixul -i al numelui topic Gyalu/Gilău; 
mit -í Ableitungssuffix gebildete Form des ON 
Gyalu. I. mn 1. din Gyalu/Gilău; Gyaluer, aus 
Gyalu. 1568: Elisabet C(on)sors Mattéi nyerges, 
Anna, c(on)sors Antoni lakatos . . . fassae sunt, 
hallottuk hogy az Galay azzony adossagot ker 
vala, es azt monda fa penzwne, gyolchyot myt 
attam en neked, es azt monda az galay azzony 
a val is tartoztal nekem [Kv; T J k III/1. 229]. 
1585: Foris Caspar vallia, Az Gialaj Ember Sy-
weget veotte vala ell ez holt Iffiw [Kv; TJk 
IV/1. 473] | vettem egi gyalay czigantol ket zaz 
lecz Zeget az arra d. 25. [Kv; Szám. 111/17. 8]. 
1596: Nagy Benedek Gyalaj Wrunk eo felsege 
vduarhely waranak porkolabia [UsztT 11/43]. 
1609: az Gialui eőkreős emberek az Gialui kor-
ezomarosok . . . Gialai Mészáros Mihali . . . Gia-
lay Racz János [Gyalu K ; Sennyei 47/11]. 

2. Gyaluban működő; care slujeşte ín Gyalu/ 
Gilău; in Gyalu tatig. 1582: Az chywr es major 
epytesse felól . . . keryk Byro vramot, hogy va-
lahun masut alku helt kereswe(n) communicallya 
az Gyalay Tiztartowal az epitesset [Kv; TanJk 
V/3. 251b]. 1590: Byro vram Akaratyabol k ü l -
döttöm Ayandekot Az Gyalay vduar Byronak 
farkas fereneznek 4 eytel Bort [Kv; Szám. 4/XX. 
17]. 1652: Pap János . . . Gyalai Mészáros [Hév-
szamos K ; GyU 110]. 

3. Gyaluban v. annak határán levő; care se 
află ín Gyalu/Gilău sau ín hot árul acestuia; in 
Gyalu oder in dessen Flur liegend. 1594: Az kik 
kouacz keouet hoztanak Gialay feoldreol az feo-
reodeo házhoz, azoknak fizettem Illen Renden* 
[Kv; Szám. IV/6. 88 — *Köv. a fels.]. 1640: 
Ostor adot nem sudnak, mert az Gyalai ket malmot 
eok tartiak malom keouel [Sólyomtelke K ; GyU 
63]. 1652: Tatamer Lukats . . . Molnár a Gyalui 
Malomb(an) [Hévszamos K ; GyU 110]. 1740: Az 
megírt gyalai nemes udvarházhoz szolgáló jószág 
vagyon tíz bíróság alatt* [MNy XXXVIII , 368. 
- *Köv. a fels.]. 

4. 1595: Napradi Demeternek a ' Gialai Pws-
peoknek kwltem Aiandekot BV hagiasabol [Kv; 
Szám 7/XIII. 115]. 1613: negi Ezer Tallért Nap-
ragi demeter az ki gialaj pvspeokis vala az gier-
mekikteol el cziala [Tövis A F ; J H b K IX/19]. 

5. ~ processzus gyalui kerület ; cercul Gilău; 
Gyaluer Bezirk. 1753: (A katonák) egeszen el 
pusztityák a Gyalaj Processust [Hídalmás K ; 
Ks 91]. 

6. ~ születésű Gyaluban született; născut ín 
Gyalu/Gilău; in Gyalu gebürtig. 1859: Gyalai 
születésű . . . Horváth László [Burjánosóbuda K ; 
RAk 17]. 

A mai erdélyi köznyelvben közszóként a gyalui forma az 
Általános, Gyalu környékén azonban nyj-i szinten használatos 
a régies gyalai alak is. 

Szn. 1550: Petrus Gialay de keresfő [Körösfő/-
Damos K ; MNy XXIV, 290]. 1590: Gialay Mar-
tonne jb [Km; GyU 10] | Gialay János [Ka-
jántó K ; GyU 15]. 1597: Gialai Mate Balivt 
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[Kv; Szám. 7/XII. 154-5] . 1602: Gialuy Beres 
Thamasne Anna. Gialuy Háry Janosne Ilona 
azzony [Kv; T J k VI/1. 609]. 1638: Gialai János 
[Km; GyU 31]. 1652: Gyalai Georgy [Türe K ; 
GyU 96]. 1727: Gyalai Dabreczeni István [Bh; 
BfN]. 1754: Gyalai Ersok [Kv; RKAk 14]. 1762; 
Gyalui Mihály fazakas [Dés; DFaz. 41]. 1808. 
Gyalai Andrásfüsüs [Dés; DLt 940]. 1819: Gyalai 
Nemes Tardi Sámuel [Burjánosóbuda K; RAk 1]. 

Ide is vonható a Hn-ben 1724-b5l idézett adalék. - Er-
délyben a régi történelmi eredetű, ül. jellegű vezetéknevekben 
tovább él a Gyalai forma (pl. Gyallay Domokos), az újabban 
magyarított vezetéknevek tulajdonosai az újabb formát vették 
fel (pl. Gyalui Farkas). 

Un. 1640: Hauas Vagion egy hauas, melyet 
Gyalai al(ia)s Czigan]hauassanak hinak [Gyalu K ; 
GyU 5 7 - 8 ] . 1676: az Gyalay Hauas [Hidegsza-
mos K ; EHA] | Gyalay Reten (k) [Gyalu K ; 
EHA]. XVII. sz.m.ſ.: Az Gyalui útnál (sz) [Szu-
cság K ; KHn 253]. 1724: puszta sessio . . . melly 
Gyalai kertinek mondatik [Körösfő K ; KHn 66]. 
1779: Mariséi nevezetű Gyalai Havason [O.gye-
rőmonostor K ; GyL.]. 1781: A Gyalai tekintőn. 
a Gyalui ösvény [Szucság K ; KHn 254]. 1807: 
a Gyalai határ [K; KLev.]. 

Az 1781-beli ingadozás ellenére a hn-anyagban Kszegen 
és környékén máig tovább él a régies gyalai - gyalaji alak. 
PL: 1941: Gyalaji tekintő, Gyalaji út [Szucság K ; KHn 
256, 258J | Gyalaji ösvén [Vista K ; KHn 273]. 

II. fn gyalui lakos; locuitor din Gyalu/Gilău; 
Einwohner von Gyalu. 1586: Ez Alat penigh 
Jonok laczot eo kgmeknek ha az Gialaiakat ideyen 
megh Inty Biro vra(m) eo kgme az kezwletre* 
[Kv; TanJk 1/1.36. — aTi. a szüretre való fel-
készülésre]. 1609: az fenesiek . . . it Gialuban 
az feiedelem vendegsegere az Gialaiak(n)ak at tak 
Vago tehent N 1 Tiukott attak N 15 [Gyalu K ; 
Sennyei 47/11]. 1642: Az gyermek lo dolgát es 
Zeoke Thamas dolgoztatasatis ugy vallyak mint 
az Gyalaiak [Hévszamos K ; GyU 85]. 

Ha. 1807: a ' Gyaluiak [K; KLev]. 

gyalul a rindelui; hobeln. 1816: Két nagy bak 
gyalu . . . Kád Hordo Donga és fenék gyalulni 
való Gyalu [Varsolc Sz; Born. IV. 41]. 

gyalulás 1. rindeluit, rindeluire; Hobeln. 1582: 
Az Dezkaknak gyalwlasatol es fel zegezesseteol 
attam Aztalos Benedeknek d 35 [Kv; Szám. 
3/V. 24—5]. 1679: Asztalosi gyaluláshoz való 
őt szál deszkából állo mihely nro 1. [Uzdisztpéter 
K ; TL. Bajomi János lelt. 101-2]. 

2. kb. céhbeli legényavató művelet; festivita-
tea maturizării ín breslă; Burschenweihe in der 
Zunft. 1665/1754: m*g bárdoltatni és meg gyalul-
tatni magamat többé nam hagyom, mert az igen 
nehéz bárdolásból és gyalulásból áll a mint már 
experiáltam* [ K v ; ACArt 26 — *Tütakozó célzás 
a legényavatás egyik tréfás, de rendkívül durva 
szokására (I«. e r re : Rajka Géza, A kv-i szabócéh 
tört. a X V - X V I I . sz-ban Kv, 1913)]. 

gyalulatlan nerindeluit; ungehobelt. 1652: az 
Lisztes ház . . . Gerendai nyárfák gyalulatlanok 
[Görgény MT; Törzs]. 1677: Az nyári háznak 
alsó padlása gyalulatlan, felső pedig gyalult desz-
kából áál (!) [Madaras Cs; CsVh 51]. 1728: Ezen 
háznak padlása gyalulatlan deszkából való [Lud-
vég K ; Told. 29/19]. 1732: Hijjazattya a nagy 
háznak, gyalulatlan fenyő, a Kamara, és Kis 
ház hijazattya pedig bárdolatlan Csere deszkával 
padlottak [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1788: 
Bakonn állo ősz ve eresztetlen gyalulatlan deszka 
Tábla [Mv; TSb 47]. 1820 k.: (Az istálló) széna 
tartója gyalulatlan Fenyó deszkákból készült 
[Dés; RLt]. 1831: van egy igen rut rosz gyalulatlan 
ágy fa [Mezőbánd MT; TGsz 50]. 

gyalulgat gyak a rindelui puţ in; (ein wenig) 
hobeln. 1756: Takács Lénárd egy eresz alatt 
Deszkát gyalulgatott [Mv;. Told. 16/42]. 

gyaluló gyalulásra való; de rindeluit; z:im 
Hobeln geeigaet. 1794: Hordo Dongákat Gyaluló 
Taszitto Nagy Gyalu Vasával és Ágyával [Tasnád 
Sz; CU]. 

gyalult rindeluit; gehobelt. 1623: Kapw 
mellyeket es felseö kúzeőbet . . . teőlgy fabol 
czyenaltasso(n), zep bellet az vagy keczeres kaputt 
ket fele Nylot gyalult deszkából [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut]. 1632: Komanai Uduarház . . . 
Vagion ezen Uduarban egy Suppal keöteött hoszu 
fedel alatt, hat t Istálló . . . Az kettei kiŭwl beleöl 
tapaszosz es gialult dezkaual padlott [Komána 
F ; UC 14/38.]. 1652: Két paraszt gyalult, béllelt, 
vas pántos retezes, vas bevonoju Ajtók [Görgény 
MT; Törzs]. 1677: Az nyári háznak alsó padlása 
gyalulatlan felső pedig gyalult deszkákból áál (I) 
oldalai mind gyalult deszkákkal vágynák párká-
nyoson vas szegekkel le verve [Madaras Cs; CsVh 
51]. 1715: az . . . Uj Házban . . . Uj faragot 
Kilencz fenyő gerendákon jo Uj gyalult fenyő 
deszkából pártazot padlás v(agy)onn [Pálos N K ; 
LLt Fasc. 140]. 1734: az palotárol ki jővén . . . 
az konyha által rekesztve gjalult parkányos desz-
kával sas szegekkel meg verve [Datk N K ; JHbB. 
D. 1 Bethlen Farkas inv.]. 1756: a Secessus . . . 
Alsó résin kettős ŭ lŏ hellye áll Gyalult fenyő 
Deszkából [Branyicska H ; JHb LXX/2.22-23] . 
1807: A haz . . . padlasa Fenyő Dészkabol Duplázva 
gyalult [Dés; Bet. 6 GyUjFalusi Nagy Ferencz 
mpr]. 

gyalultat dlv a pnne sä rindeluíascä; hobeln 
lassen. 1665/1754: Mikor az Inas tanuló esztendő-
ből fel-szabaditatik esztendő előtt meg nem engette-
tik magát gyalultatni (így!); mindazonáltal ha 
jól viseli magát, légyen szabadságokban Czéh 
Mester Vraimeknak a gazdája engedelméből 
[Kv; ACLev. 19]. 

Az äío jel-re nézve 1. a gyalulás 2. al. az értelmezést. 



715 gyámol 

gyalus ' ?' Szn. 1614: Gialus Ferencz remetey zs 
[Fancsal U ; UszLt VI/56.118]. 

Alkalmasint a 'gyalugyártó/készítő' jel-sel számolhatni. 

gyalu vas gyalukés; cuţit/fier de rindea; Hobel-
eisen/messer. 1694: Egy gyalu Vas fel marok 
vassal 12* [Küyén Hsz ; BLt 4. — *Értsd : dénár]. 
1749: Az Korodi kádárnál Merk Iuonnál lévő 
Kádár miv Szerszámok . . . Égiszen fából való 
Gyalu Agy n u : 1. Ahoz való Gyalu Bak Vasával 
edgyut n u : 1 . . . Küs Gyalu Vas tsak magára 
n u : 1. [Kóród K K ; Ks 18/XCII 20]. 

gyámanya 1. édesanyai (természetes) gyám; 
tutoare maternă (naturală); (natürlicher) Vor-
mund mütterlicherseits. 1854: En özvegy Pet-
richevich Horváth Ferentzné G. Wass Antónia, 
úgyis mint kedves gyermekeim gyám annya adom 
hoszonbérbe a Felső Zsúki Jószágomat [SLt 
évr.J. 

2. nevelőanya; mamă înfietoare/adoptivă; Pfle-
gemutter. 1850: Illeték mentes bizonyítványok e 
következők . . . Lelenczejcet ápolásba venni aján-
dékozó személyek erkölcsiségéről, s vagyon álla-
potáról, Nem kiilömben a gyám-anyák egészségi 
állapotárol szollók [Nagykapus K ; RAk. 6 esp. 

gyámatyaság gyámatyai tiszt/tisztség; funcţia 
de tutore patern; väterliche Vormundschaft. 1810: 
Ezen Erdő Groff Lázár Joseff Ur ő Nagysága 
Gyám atyaságánál fogva lévő igazgatása alatt 
. . . fáira nézve egészszen el adatott [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 86]. 

gyámleány fiică înfiată/adoptată ; Pflegetochter. 
1870: T. Fosztó Menyhárt gyám leánya Jósa 
Katalin árva [Alamor A F ; Végr.]. 

gyámnok gyám; tu tore ; Vormund. 1840: ha-
jadon léányáiok Károlinánok Természetes és Tör-
vényes gyámnoka [Vaja MT; DE 2]. 1850: Ignátz 
Márton árvái gyámnoka [Dés; DLt 425]. 

gyánmokság gyámság; tutelä; Vormundschaft. 
1850: Árva Balog Károlina gyámnoksága [Dés; 
DLt 803]. 

gyámol 1. támasz, támaszték; proptea, reazem; 
Stütze, Strebe. 1694: (A) kapu felett, köteses negj 
labako(n) állo Fílegoria is avagj kapu felett való 
ház találtatik emiitett labai mellett lévő gjámo-
lival egjgjtitt [Borberek; A F ; BfR. Néhai ifj . 
Bálpataki János lelt.]. 1722: (A) kaputol fogva 
az udvarház körül, kivül és belől gyámotokkal 
megerősített, meglehetős lészájú sövénykert [A.zsuk 

E T F 108. 11]. 1793: a ' Lűget (e.) . . . Talál-
tatnak benne Tölgyfa fiatalok, mellyek horgas 
borgas voltak miatt épületnek nem igen alkalma-
tosok, kurta rakófán, karón és gyámolon kivŭl 
[Inaktelke K ; EH A]. 1839: körös körül minden 
felé szakadatlan font ker t vészi kereken — több-

nyire szalmával fedve, gyám ólakkal erössitve — 
alkalmas állapotba [Mezőszüvás K ; TSb 2]. 1874: 
Vágassék az erdőből . . . gyámolnak való fa [M.-
bikal K ; RAk 307]. - L. még MNy XXXVIII , 
207. 

2. gyámolító, támasz; ocrotitor, sprijin; Unter-
stützer, Stütze. 1610: en megh tekintuen az en 
vramnak Zeouerdi Gaspar Mihálynak . . . arua-
sagomba(n) való io gonduiseleset, táplálását, és 
miuel hogy mostani nyaualiambannis, Nekem teob 
giamolom, iste(n) utha(n) eo kglmenel Ninchie(n) 
En az en Jouaymat, es minden Jozagimat . . . 
Hagiom es adom . . . Gaspar Mihály vramnak 
[Balavásár K K ; 19/111. 22]. 1641: Nem léuen 
. . . sohunnat semmi gyamola [Nyárádsztlászló 
MT; Sár.]. 1699: ezen kedves Felesegem Kapi 
Anna . . . énnékem az én sokszori betegségim-
b(en) bőttsűlletes jo feleséghez illendő nagy hűség-
gel jo gjamolom es takargatom volt, s njavaljáim-
bol is hogj ki-hatolhatnek szorgalmatoskodott 
[Mk.Macskásy Boldizsár végr.]. 1704: Mint Pásztor 
nelkul ju neped hultul tsak hull, Elöl tüz hátul 
viz nincs gyamolod sohul. Nagy nyomorúságunk 
mint tenger ugy tódul [EM XXXV, 273 gyász-
ének]. 1768: néhai Várodi János elégtelen lévén 
maga élete taplálására, elsőbben meg kináltotta 
volna az Attyafiait, hogy tar tanák és táplálnák 
mert kűlőmben kételenittetik idegen Gyámolt 
maganak|keresni, és ugy azután látván kérésinek 
és meg kináltattásának Attyafiai előtt való fo-
gana t lanságá t . . . néhai Mlgs Groff Kornis István 
ur eő Excellentiája Szárnyai alá recipialta magát 
[Rőd K ; Ks 33 Rőd I I I . 3]. 1807: Székelj Mihalj 
Uram és Felesege Galfalvi Mária Aszszonj; mind 
ketten ûdô tôltett ôrôg állapatra jutván és senki 
is az egj Fiakan . . . és . . . Unakájokan Székelj 
Juliánnán kivŭl. Senki is ôrôg és beteges áńopatt-
jakb(an) gjamolak nem lévén; Azért . . . hozzá jak 
mutata t t hivségekért . . . tettenek illjen meg má-
solhatatlan Testamentaria Dispositiot [Aranyos-
rákos TA; Borb. II] . 1860: leányom . . . kedves 
fogadott leányomnak . . . a ' ki nekem öregségem 
és gyengélkedő napjaimban, hűséges gyámolom 
és ápolom volt . . . adjon hagyományomból 500 
./. öt száz cs. 8impla aranyot [Kv; Végr*]* — 
még MetTrCs 482. 

Szk: fogad. 1646: Szabó János Vram, maga 
beteges es eggies allapotiat elò zamlaluan, mikep-
pe(n) ez mostani Pestisben mind fia, s mind penigh 
az egy Leány a . . . megh holtanak Ö kgltöl, es 
im(m)ar cziak maga egyedwl maradvan az fele-
segevel eggiwtt, gyamoltalan es erõttlen lewen: 
kenzeritetik gyamoltalan erõttlen allapottiaban 
gyamolt es fiat fogadni [Burjánosóbuda K ; JHbK 
XXn/29] . 

3. pártfogó; protector; Beschützer, Schirmherr. 
1662: Én . . . Monoban Lakozo Janós Deák az 
igaz keresztjen tarsasagh és tőrvénye ellen Isten-
telenségben és Látorsagban, arultatasban atattam 
(I) magamat, . . . Nem lévén azért I(ste)n uta(n) 
senki gyámolo(m) . . . folyamodta(m) az Néhai Te-
kéntetes Ngos Barcsai Sigmondné Aszszonycmhoz, 
hogy eő Nga könyörülne r a j t am és váltara megh 
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az haláltul [Monó Sz; BK]. 1683: kelletett ismét 
előbbi gyámolomhoz . . . folyamodnom [Torockó; 
Pk 2]. 1724: hogy ha . . . gyamolini nem lőttek 
volna [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 1863: nehogy 
hátramaradó . . . jó embereim, bölcs tanácsadóim, 
és valódi emberbaráti szeretetet tanúsított gyámo-
laim közre munkálásával megőrzött javaimban ér-
demtelenek részesüljének, s azok felett önző czi-
vakodások támadjanak . . . a magam végrende-
letemet a következendőkben kivánom megtenni 
[Kv; Végr.]. 

4. (egyházi) patrónus; patron (bisericesc) ; (kirch-
licher) Patron. 1857: Ez egyháznak gyámola 
volt Dálnoki Miklós István, ki temploma mellé 
kőtornyot épitet t s pénzt is adott egy kő temp-
lom építésére [Görcsön Sz; E T F 107, 26]. 

gyáinolgat gyámolítgat; a ocroti/sprijini me-
reu; jm beistehen/helfen. 1702: eddig is . . . Tho-
roczkaj Ferencz vratn(na)k Curája és gondviselése, 
s szárnya ala t t volt Valczer Istvánné Aszszon, 
és sokszori szűkségeben gyámolgatta, s taplalta 
[Kv; Pk 7]. 1705: az vüágon mindennel segittette 
Tarczafalui Ferencz uram az szegenj Tarczafalvi 
mihalyne Aszszonyomot bizonj nem is tudom hova 
lŏt volna el, ha Ferencz uram nem gyamolgatta 
volna [Pálfva U ; Pf]. 7795/1800: a ' mostani bir-
tokosnak Osvát Ferentznek néhai Attya Osvát 
Ferentz öregségében gyamolgatván Rákosit ennek 
ki múlása u tánn a' Joszagában maradott . . . 
Rákosi Ferentz . . . Megvénhedett öreg állapatra 
jutván vele Néhai Osváth Ferentz Dajkálodott, 
őtet gyámalgatta [Harasztkerék MT; Told. 30]. 

gyáiiiiilít 1. megtámaszt/támogat; a propti/ 
sprijini; anspreizen/stützen. 1694: (A szőlő felöli 
ajtó) . . . meg hanjatlott , mind palánkjával egj-
gj i i t t : jol lehet tamaszokkal agyamolitva vannak 
[Borberek A F ; BfR. Néhai Bálpataki János kúria-
leírása]. 1737: Ezen udvarra az ország útjáról 
nyílik bé . . . avatag kapu ; mind deszkái ennek, 
mind heve lerí, de kivált a kapulábok anyira meg-
emésztettek, hogy más kévántatik helyében, egy 
helyen ineg is van támasszal gvámolítva [Széplak 
K K ; E T F 108. 10]. 

2, div támogat; a sprijini; unterstützen. 7666: 
Árva allapatoinb(an) gyámolított, és segéttett 
volna [Kv; BLt]. 1683: Pákéi Dániel Déák Uram 
illyen erőtlen vénséghemb(en) házánál nem tsak 
szenved, hanem költségűével tart, gyámolít, gon-
domat viseli [Torockó; Pk 2]. 

gyáuolítá* megsegítés; sprijinire; Hüfe, Unter-
stützang. 1769: (A céh) szükségnek idején oly 
becsületes, beteges és adósságokkal s más nyomo-
rúságokkal terhelt tagjoknak (mind most is Hidi 
Istvánnak gyámolittására) istenes elősegéllésekre 
az ká<a>toros (!) legények gazdájok kezek alól 
két-két heti munkára szoktak általtétetni [Dés; 
DFaz. 2 6 - 7 ] . 

gyámolított megtáinasztgatott/táinogatott; prop-
tit, sprijioit; gespreizt/stützt. 1732: A köz ker-

tŏl fogva az udvar patak felöli való széllyin, 
hoszszan, magossab és jobb lészas, sűrű támoszok-
kal gyámolított kert nem régen épittetett | Az 
egész Udvar és Csűrös kert körűi alkalmas jo 
magossan fel emelt támoszokkal gyámolított lé-
százott fedett kertel vagyon bé kerítve [Erdő-
szengyel MT/Szentjakab SzD; TSb 51]. 

gyámolíttatás inegtámasztgatás/támogatás ;prop-
tire, sprijinire ; Anstützung. 1694: Mind ezek penig, 
ez meg irt rendbeli Pa j tak es szin éppűleti, eldő-
lesekre meg hanjat la t ta(na)k: gyamolittatasok 
szükséges [Borberek A F ; BfR]. 

gyáiuolíttiitik 1. megtámogattat ik; a fi prop-
tit/sprijinit; angestützt/spreizt werden. 7692: Ezen 
háznak mind ä dereka, mind penigh ã fedele, 
napkelet felé hanyatlani kezdett, az honnann-is 
hogy gyámolittassék, szükséges [Mezőbodon T A ; 
BK. Inv. 7]. 7694: vágjon . . . haz is Zebernik 
várában . . . felső és alsó házai avagj Pinczéi . . . 
dőlesekre is meg hanjat lot ta(na)k: minek okáért 
kivül és belőll is támaszokai is gjámolittatni, 
találtatta(na)k [Borberek A F ; BfR. Néhai i f j . 
Bálpataki János kúrialeír-ból]. 

2. átv támogattat ik; a fi sprijinit/susţinut; un-
terstützt werden. 1771: Hogy a ' Válya Sztini, 
és Tranzner dombja nevezetű helyek valaha Forrai 
határhoz valók voltanak volna; a még mesénélis 
alább való p(rae)tensio, s mind hogy leg kissebb 
Docuinentummalis, azon assertio nem gyámolit-
tatik, in Judicio éppen erötelen [Fejér m ; DobLev. 
II/428-hoz]. 

gyámolos támaszos; cu. proptea/reazem; mit 
Stütze/Strebe. Szk: ~ gyepű. 1728: kŏrnyŭ lŏ t te 
jó gyátnolas és Lészás gyepűt épét tet t [Kraszna 
Sz; BfN Krasznai cs.] ~ kert támaszos kerítés. 
1727: a Barát rétén alól, majorság rét széliben jó 
csűröskert vagyon, melynek egy része jó gyámolos 
és lészás kerttel vétetet t körül . . . , tölgyfa desz-
kákból való jó leveles kapu ra j ta tölgyfa töke 
zárjával és fakulcsával együt t [Nagyfalu Sz ; E T F 
103. 16]. 1773: (A) Curiais az ucza felől jó Kemény 
Gyámolos és Sátoros Kertel, egyebütt pedig kőrű-
dős kőrűl avatagas Sátoros kertel . . . vagyon 
kőn'il véve [Sajókeresztúr SzD; Becski]. 1809: 
Az Contractusban ugyan bár jo gyámolos ép 
Kert Íratott, de azt egészszen ujbol kell lészázni 
és megfedni, kŭlŏmben az mostani kerítése elsor-
vadna [Torda; Pk 7]. 

gyámolsáţj gyámolítás; ocrotire, sprijinire; Un-
terstiitzuug. 1687: En Boros Jenei Hegyesi István 
. . . meg gondolván nemzetes vitézlő Alpestesi 
Telegdi Beniamin Sogor vr(amna)k, eddíghis hoz-
zám sok izben meg muta to t t szolgálattyát és 
joakarat tyát : ez utanis penig tellyes meg nyug-
vással való retnénségem lévén . . . hogy tudniillik 
. . . szemem hunyván, árvaságra maradandó kedves 
házas tarsomnak, s édes gyermeki(m)nek, igaz 
synceritassal és gyámolsággal leszen . . . Alvinczen 
. . . lévő Nemes házamat és fundusomat . . . attam. 
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ajándékoztam, kötöttem . . . Telegdj Beniamin 
vr(amna)k [Alpestes H ; Incz. VI. 19a]. 

gyámoltalan I. mn 1. gyámolító/támasz nélküli; 
fărä ocrotire/sprijin; hüfsbedürftig. 7644/7785: az 
én szegény gyámoltalan Attyámfia(na)k igyés ba-
jos dolgaiban . . . légyen gondviselője [BfN. Ké-
meri Huszti Menyhárt erd. főharmincados végr.]. 
1702: Ülyen meg njomoritott állapotunkban légyen 

segítséggel kegyelmes Császárunk gyámoltalan hí-
veinek Példájára szörnyű képpen el ne pusztíttas-
sanak bennünket méltatlan, 's minden törvény 
nélkül [Torockó; TLev. 4/3. 3a]. 1723: eŏ kglmek 
. . . akarván engemet Gyamaltalan árvát csak 
hurtzalni praeceptóriummal apelálták, hogy a 
perfojás közben az Maiam magára el pusztuljan 
[Sövényfva K K ; MbK 163]. 1783: uttca kapuját 
és a j ta já t . . . egy szegény gyámoltalan özvegy 
Aszszony(na)k ( : kinek az Ura tsak a mult télen 
- . . őletet meg : ) bé rontották oszve törték [Torda; 

TLev. 15. 6. Nagy István szb kezével]. 1820: én 
mint gyámoltalon árva őzvégy egyedül az Excellen-
tiád Kegyességébe és pártfogásába reméllek, és 
ezennelis abba magamat 's gyámoltalon kisded 
árvátskámat ajánlom [Várfva TA; J H b 48. -
Báró Jósika Istvánné özvegy Tővissi Borbára 
báró Jósika Jánoshoz]. 

Szk: ~ állapot. 1646: Szabó János Vram . . . 
im(m)ar cziak maga egyedwl marad van az fele-
segevel eggiwtt, gyamoltalan es erõttlen lewen 
kenzeritetik gyámoltalan allapottiaban gyamolt es 
fiat fogadui [Burjánosóbuda K ; JHbK XXII/29]. 
1662: Keglmes tekintetűnk lévén azért ez . . . 
Aszonynak . . . gyamoltalan állapottjára . . . me-
ghis akarjuk Istenes uton es modon oltalmazni 
[Bál. 1 fej.]. 1758: Az Atyank(na)k gyamalta-
lan állapottyában életiben szegicséggel voltunk 
Ejjet, Napott edgye tet tünk, szüntelen dolgaz-
tu(n)k [Asz; Borb. I] . 1801: jol tehetetlen üy 
gyámoltlan s majd szinten magammal jol tehetet-
len állapatom [Dés; DLt 4]. 1823: Szegény árva, 
beteges és gyámoltalan állapatam miatt tökélletesen 
tehetetlennek és alkalmatlannak érzem magamat 
[Mocsolya Sz; SL] ~lêt. 1770: (A beteget az) 
által hozattatásra tudom hogy èn magamis eről-
tettem Feleségemmel edgyűtt, lattván házainak 
incommodiumit, és magára való gyamoltalan 
letitt, más pedig hogy svadéálta volna, én nem 
halottam [Algyógy H ; BK 1017 gr Kun István 
lev.] & vkinek ~ volta. 1603: En az megh holt 
Aztalos Georgynek fia Aztalos Miklós, Mint hogy 
mind Attiam és Aniam megh holtak, batiamis 
Samuka el budosot, la tuan giamoltalan uoltómat, 
hogy ennekem ne(m) uolna teob segitsegem az egy 
eleo Istennel, latuan az adónak nagi uoltatis . . . 
en az felliwl megh neuezet hazamat adtam Radnóti 
Istuan Deák vra(m)nak kez penzen niolczuan 
forinto(n) [Kv; RDL I. 74]. 1741: Vládházan 
Commoralō Marcsinan Júvón . . . referálá mi 
előttünk, hogj Consideralván mind az időnek 
nehéz voltát, mind az nagy Drágaságat, s idegen 
hellyen lévő gyámoltalan voltát . . . Dobolyi Ist-
ván úramnak . . . Jobbágyul kőtőlőze . . . magát 

[Ne; DobLev. 1/188]. 1810: Instálok annak okáért 
alázatoson, tekintvén gyámoltalan öreg voltomot, 
méltóztatik igaz ítéletet tenni [F.rákos U ; Falujk 
47]. 

2. dtv kb. kiskorú árva; de/pentru copil orfan; 
als minderjähriges Waisenkind. 1827: Mi Málnási 
Bartók Ádám . . . Alsó Fejér Vármegye Marosi 
kerülete Orphanalis Székének Praesesse, és K. 
Sebestyén Károly ugyan ezen nemes Vármegyé-
nek hites assessora, most irt hivatalunknál fogva 
gyámoltalan Szántó Sándor vrnak . . . Aszszony 
népei és . . . Ispánlaki Jószágának árendába való 
ki adására és a végre . . . mái napra celebrált 
Licitatiora meg jelent Licitator Commissariusok 
. . . ezen Joszágot . . . 120 ~ száz husz Váltó 
Czedula Rh forintokban négy egy mást követő 
esztendőkig . . . által adtuk | A' Gyámoltalan Ur 
három darabból állo Erdeinek Pásztoroltatására 
oly móddal köteleztetik az Arendator Ur, hogy 
mindenekben az Erdő conservatiojárol ki hirde-
tett , és közönségessé tétetet t rendtartásnak re-
guláihoz szabja magát | hogy pedig . . . a' ki áren-
dált Joszaguuu történhető kárra nézve, a gyámol-
talan sorsú Szántó Sándor ur bátorságba lehessen, 
a' sokszor említett arendator Ur . . . Veresegyhá-
zán* lévő maga ős örökös Portioját különösön és 
oly formán köti le, hogy ha . . . a ' gyámoltalannak 
eleget nem tehetne tehát azon portiot — a' Curator 
ur, a ' gyámoltalan számára . . . el foglalhassa [Ne; 
DobLev. V/l . 1128. 1. ftAF]. 

3. kb. alaptalan, megalapozatlan; neîntemeiat; 
grundlos. 1818: Ezen sűkertelen, száraz és gyámol-
talan . . . fel-jelentés [Dés; DLt 333]. 

II. fn 1. nyomorult (ember) ; särac, calic; Elende, 
Erbärmliche. 1716/1793: Ehez a tartsa magát . . . 
Erős és erőtlen Gazdag s gyámoltalan [A.csernáton 
Hsz; SzékF 31. — aTi. a falu törvényéhez]. 

2. átv kb. kiskorú árva (személy) ; copil orfan; 
minderjähriges Waisenkind. 1827: (Az árendator) 
ha . . . a ' gyámoltalannak eleget nem tehetne 
tehát azon portiot a ' Curator ur, a ' gyámoltalan 
számára . . . el foglalhassa [Ne; DobLev. V/l . 
1128. 1. — A teljesebb szöv. előbb az I. 2. jel. 
al.]. 

Ha. 1689: gyámaltalan [Hosszútelke AF ; Katii.]. 
1723: Gyámaltalan [Sövényfva K K ; MbK 163], 

gyámoltalanság vkinek pártfogó/támasz nél-
küli volta; lipsă de sprijin/de ocrotire ; Hüfsbedürf-
tigkeit. 1664: Teczet az sz. szék (ne) k hogy mivel 
. . . nem tartotta taplalta feleseget es már vagyon 
húszon öt esztendeje hogy külön laknak az ferje 
az asszont nemis keresi, Ánnakokaert mivel lat t ja 
az . . . szegenj asszonj(na)k gjamoltalansagat se-
paralja az férjétől [SzJk 95]. 1695: én . . . Tekei 
Tivadar . . . az felső Siralmas drága esztendők-
ben) mind Attyátul Annyátul árván maradt 
gjámoltalanságomba(n) az bujdosásra és koborlásra 
adta(m) vólt magamat [Marossztkirály A F ; Wass-
Lt 6]. 1704: Minden Alátoknak nehez árvaság 
Melly nagy dolog legyen az Gyamoltalanság [EM 
XXXV, 275 gyászének]. 1794: Néhai edes Atyám-
nak el öregedett allapottyáb(an) s nagy gyamol-
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talanságában is ō Kglme mellett laktam [DLev. 
2. XVTA. 3], 1797: fell-menvén a Groffhoz, láttam 
gyámoltalan állapottyát panaszolta gyámol-
talanságban való ell-hagyattatását [Kolozs K ; 
Told. 42, 24]. 

Szk: ~ra jut. 1631: az szegeny aszszoni allatok 
mikor Vroktol megh fosztatuan eoszuegisegben 
maradnak meli ighen giamoltalansagra iussanak, 
es mely igen szwkeölkeodgyenek [Nagyteremi 
K K ; J H b XXI /1 .2 Sükösd György végr.]. 1753: 
édes Atyám Néhai üdösb Körkenyi János . . . 
meg halván én pedig gyámoltalanságra jutván 
debito modo nem colaihattam pusztájában hever-
vén igy tet te rea Néha (I) Csegezi Tar Tamas 
Vram kezet [Asz; Borb. I]. 

gyámoltalanul gyámolító/támasz nélkül; färä 
ocrotire/sprijin; hilfsbedürftig. 1658: ismét megh 
kellet hazasodno(m), mert egyedül gyámoltalanul 
nem elhettem [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 
1722: Bolgár Borb ára Aszony . . . pénz(ne)k egj 
részivel akarná i t t . . . az Magyar Utczában . . . 
ruináb(an) lévő Ne(me)s házát restauráltatni . . . 
más részével penig, mivel ha t gjermekeivel — 
felettéb gjamoltalanul maradott, béres ökröket 
állitani, hogj oeconomiáját folytathassa [Ne; Dob-
Lev. 1/99]. 1770: Buta Anutza három holnapos 
Fiatskájával Hesfelán Szimionnal árvaságra ma-
radott, gyámoltalanul, akarván tehát édes Attya 
. . . Buta Juon Atyai gondviselése alá venni 
[Nagyernye MT; Ks 67. 48. 31]. 

gyanakodás bănuială, suspiciune; Argwohn. 
7806: a ' Felperessel hált személynek vastag keze 
nyeléről, mely láttzott mások-is a ' kik bé néztek, 
gyanakodtak, hogy talám Férjfiu hált volna mel-
l e t t e / de az Alperes senkit positive nem erősített: 
a ' gyanakodásért pedig senki meg nem Ítéltethetik 
se nem büntettethetik [Dés; DLt 250. — *Ti. 
a meggyanúsított leány mellett]. 

gyanakodat gyanakodás, gyanú; bănuială, sus-
piciune; Argwohn. 1644: Hogi nylua(n)sagal ra 
fogta Csiszár Mihaline, Szigiarto Gergelinere az 
pénz lopastt en azt nem hallottam, hanem gia-
noval, gjanakodatra, s ugian gjanoval fogatta 
meghis [Mv; MvLt 291. 400b]. 

gyanakodhatik a putea bănui/suspecta; arg-
wōhnen können. 1584: Anna pal Breknerne vallia, 
Semmy teye ke t wneomnek Ne(m) león el vesze, 
es mikor panazolkodűa(n) Sirankozna(m), Arra 
tanítanak hogy az Thehenemnek vizeletit es Ga-
neyet (I) az Tey zewreo ruhaba tegíe(m), Es eozwe 
veryem a' ruhaba es ell Jeone az Aky dolga volna, 
Míkoron penig ezenkeppen chelekette(m) volna 
es vernem a ' Tey zwreót El Jeowe ez Zeles Míklosne 
• . . ennyebeol gianakodhatom Rea [Kv; T J k IV/1. 
250]. 1625: de hogi eggiket nilua(n) megh uallotta 
hogi eo uagta le az masikia felől sem gianakodha-
to(m) masra hene(m) (l) az Jre [UszT 71]. 1693: 
A' Legény Relatoriajabol vilagossa(n) az Asszony-
(na)k paraszna eletet n(em) lattyuk, noha hallo-

mast hallunk, mellyból ellene gyanakodhatnék 
[SzJk 268]. 1746: a szerencsetlenség miá többé 
réájok ne gyanakadhassék [H; Ks 112 Vegyes 
ir.]. 1761: kire micsoda Circumstantiakbol gya-
nakuthatik a Tanú ha gyanakszik valakire . . . ? 
[BSz; Ks 25. I I I . 68 vk]. 

Ha* 1840: gyanakadhatam [Dés; DLt 1449]. 

gyanakodik 1* gyanakszik (vkire); a bănui pe 
cineva; jn beargwöhnen/verdächtigen. 1568: Ca-
therina R(elic)ta Franc(isci) Kwty . . . fassa est. 
Ezt tudom hogy egy golchy Jngem vezet vala el, 
es ō rea gyanakotta(m) de bizonyai ne(m) tutta(m) 
[Kv; T J k m / 1 . 199]. 1570: Katalin Lenes My-
halne ezt vallya . . . gyanakodom amaz Nagy 
azzonra hogy Twttara vagion* [Kv; T J k III/2. 
66c—d. - *Ti. tud a gyűrűk eltűnéséről]. 7585: 
Bwday Tamas vra(m) vallia . . . a ' ladat . . . Nem 
Nittam megh hogy Nem gyanakodam [Kv; T J k 
IV/1. 490]. 1595: keóuekis valanak gyúbe (! gyú-
róbe) valók, patiolat, giolch ingh, sahos, pama hy, 
pozto . . . gyanakodom azért hogy Ágoston Em-
reh hozta ualah oda [UszT 10/14]. 1633: read 
gyanakodom az kerek feleol [Mv; MvLt 200.135b/2]. 
1644: hallotta, hogy nyluônsagal eö lopta volna 
el a pénzt ugian gianakodat is reaja [Mv; i.h. 
291. 400b]. 1688: en is az nemetekre gyanakodom 
[Dés; DLt]. 1729: tudam azt hogy az Onya Nóvák 
két kosár Meheit ell loptak . . . Sztojka Bárb Fiara 
Sztoikára gyonakodat [F.árpás F; TK1 BB. XIII / -
15 Onya Móga (30) vall.]. 1745: (Az előzőkben 
megnevezettekre) a falu mindenkor gyanokodot 
a' lopások iránt [Szásznyíres SzD; Ks. Bődi Ti-
mofi (60) jb vall.]. 1763: ha enni főztem gyana-
kodott hogy étöt te t tem belé [Mezőpanit MT; 
MVJk II/4. 380 Susanna Széki de M Panitnak 
férje, St. Peter de eadem ellen válóperében te t t 
nyíl. (Sípos Gábor kijegyzése)]. 1783: Ez előtt 
mintegy két esztendőkkel el veszet égy Fejszénk 
az Udvarunkról, s mind Nanya Makavejra gya-
nakadtam mind magam mind néhai Férjem, 
kertűk is gyanó színnel a Fejszénket Nanya Ma-
kavejtol [Faragó K ; GyL. Szabó Martinyika (35) 
vall.]. 1804: a ' t z o n d r á t . . . a ' Bírák meg <kap>ták 
Vasziliának a ' testvérénél . . . véresen és tollason, 
és innen egyenessen Vaszilia ellen gyanakodik mint 
kártékony ember ellen [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 
1840: ne-gyanakadjék oknélkül [Dés; DLt 277]. 

Szk: ~ abban/benne. 1562: (Fráter Györgyöt) 
azon őszön megölek . . . Alvinczben a Ferdinandus 
v i t é z i . . . mert abban gyanakodtak, hogy esmét 
a törők mellé akart állani . . . az országgal együtt 
[ETA. I, 15 BS]. 1570: Anna Zabo Balintne . . . 
vallya . . . Mond fekete Matene Zeoch ademnak, 
gyanakodom benne hogy Te fogattad volt ream 
az Latrokat [Ky; T J k ü l / 2 . 70]. 1592: gianako-
dom vala benne, hogi az daikanak nem igaz mar-
haia volna az ezwst [ K v ; T J k V/l . 244] * ~ 
vkihez. 1569: Apolina R(elic)ta Mihaelis Ispán . . . 
fassa est Beke gergel Annya . . . Monda . . . ez 
valló soha ne(m) hallotta Kalmar Paltul hogy 
niluan Rea fogta az beke gergel Annyara* hane(m) 
hallotta(m) hogy monta hogy gyanakodik hosza 
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[ K v ; T J k III /1. 245 ftTi. a pénzlopást]. 1570: 
Pesthy Kathws Ázzon hi thy zerent vallya . . . 
Azt Monta az Trombitás hogy . . . eo Nem gyana-
kodyk semtnyt hozzaya Neh keolchen Magara 
Zotth [Kv; T J k III /2 . 33]. 1593: ez az Anna 
•ennekem felesegein wala . . . eoys en hozam gia-
nakodnek hogj enis az en eletemeth ne(m) tiztan 
wiseltem wolna Lengiel orzagban Jarasomba(n) | 
énnekem az ne(m) tetczik hogy eŏ magha ne(m) 
tagadgia az eö withkith, en hozzam gianakogyk 
[UszT]. 1630: az Annia el vzte vala eczer azleaniat 
. . . Maatany allapattiaba(n) . . . neztem eczer 
liogi ige(n) tellies, magh enis gjanakodta(m) hozza 
d í iiîin m3udotta(m) senkinek [Mv; MvLt 290. 
19la] -ft ~ vmi iránt. 1746: gjanokodgyék az 
terhb(en) való esése i ránt [Páros H ; KvAKt Mss 
419] -fc gyanúval 1629: Aszonyom monta oztan 
ni tn tudok egyebet mondanj ide gyanakodom 
gyanoval, ha az szolgaji nem jeőhet ide gyanoval 
gyanakodom, hogy maga chyelekedhette [Kv ; 
T J k 11]. 1653: Dobo Jud i t . . . hon netn letemben 
hitőtlenől etzakanak idejen engem el hagiot . . . 
az Orszagba(n) mennel ereősseb gianu vagion, 
aual gianakodom . . . hogi az eő gonossaganak 
vegbe menetele, vitele, miat ment el . . . giana-
kodom ereoss gianuval hogi nem tiztan elt [SzJk 
7 0 - 1 ] . 

2. ? kételkedik; a se îndoi; zweifeln. 7650: 
Az mint aszt mondod, hogj en az en meg holt 
Attyam(na)k néhai Vadasz Peternek fia nem vol-
nék, az melyből gyanakodnék, s az eoreksegh ne(m) 
illetne, igenis illet, mer t en fia vagiok . . . , mert 
az Anyám . . . Törvény u t t ia s modgia szerint 
valt el az en Atyámtól, engemet az edes Anyám 
az hasaban vit t el [UszT 8/64. 78b]. 

Ha. 1573: ganakodyk. gyanakodom [Kv; T J k 
I I I /3 . 111, 1 3 5 - 6 , 212]. 1574: gianakodom Benne 
[Kv; i.h. 362] | gianákodam [Nsz; MKsz 1896. 
360]. 1584: gianakodom. gianakogial. gianakodot 
[Kv ; T J k IV/1. 258, 262, 274]. 1644: gjanakodat ra 
[Mv; MvLt 291. 400b]. 1746: gjanakodgyék [Páros 
H ; KvAKt Mss 419]. 1749: gyanakodgyam reá 
[Vecel H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1751: gyanakodom 
reája [Vályebrád H ; Ks 62/22]. 1767: gyanoko-
dot [Szentmiklós K K ; BK Kun Márton (26) zs 
vall.] | gyanakadtanak [Abosfva K K ; Ks 4 Andr. 
Bartos (54) jb vall.] | gyanakadni [Ne; DobLev. 
11/377. 4a]. 1775: gyanakadtunk [Fintoág H ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1791: gyanokottak [F.lapugy 
H ; Ks 80. XLVIII /5] . 

gyanakodó bănui tor ; argwŏhnisch. 1840: reám 
Feleségemre — gyanakado — Ungvári György, 
Ferenczi Karoly és Va jda Pál Urak — bizonyítsák 
bé és Szembesittessenek — velem Feleségemmel 
hogy én és Feleségem — hol és mikor gyújtogattunk 
. . . , mert én Gyükos, — és Gyújtagato nem vol-
t am 's nem vagyok [Dés; DLt 277. Balogh László 
foly.]. 

gyanakszik 1. bănui/suspecta, a avea susplciuni; 
argwöhnen. 1654: Az Tolvaj peter halalaert fogh-
t ak volna megh gianuval petricu juvánt mivel az 

at t ia fiak eo rea gianakosznak mivel az Corczia-
man (1) valami bor arra felet eoszve haborottak 
volt [Ispánlaka A F ; Thor. X/9 Moldován Gligor 
(30) jb vall.]. 1728: Dobrota azt Felelti (!) nekie, 
hogy engemet meg ne ölly, mer t ha nem vagyok 
vétkes, és ha ugy gyanokszol^reám keres igasságot 
[F.árpás F ; TK1. BB. XII I /15 Mathe Pamp (40) 
jb vall.]. 1752: hallottam az Boda Miháj szajabul 
mondani hogj a Tehene i ránt is gjanakszik Furu 
Győrgjnére [Diósad Sz ; W L t — Boda Ilona Varga 
András ns feleségének (48) vall.]. 1756: nem gya-
nakszom többé Németi Is tvánra, hanem arra, a ' 
ki a ' pénzemet el kotzkázta [ K v ; Mk IX . 127 
Vall.]. 1788: eö klmekre gyanakoszik az Ludgyai-
nak el lopásáért [Dés; DLt] . 1845: Ránkorosra 
masrá nem gyanakszom hanem a Kotsis Márisko 
lèányára a kö faragonéra [Dés; DLt 478]. 

2. gyaní t ; a bănui/presupune; vermuten. 1570: 
E n gyanakozom hogy akor hozta ell a pénzt [MNy 
XXXVII I , 133]. 7598: gianakozwnk hogy teőbenn-
is voltanak rezesek vgian Zaproczyak* . . . az 
en vram Jobagianak taglasaban, . . . az okon 
gianakozw(n)k teöbbenis Zaproczyak fegiueres ke-
zel fu tot tanak ky az en vram Jobagia taglasara 
[Alparét SzD; Ks. — *A tőszomszédos Zápróc 
(SzD) lakosai]. 1616: az Nemettek idejeben sok 
karokat uallottúnk gyanakozúnk hogy teis rezes 
vagy abba(n) [Kv; RDL. I . 101]. 1753: egj öttse 
. . . az mely ejczakán . . . el ment , azon éjczakán 
egj kancza lo gonoszul az faluból el karosodot, a ' 
melyet is hogj ö vit volna el máig is az falu nagjon 
gjanakszik [O.hidegkút U ; Told. 10]. 1808: Egy 
kanczámot . . . ugy gyanakszom, hogy a ' pásztorok 
bottal ha j to t ták meg, és a ' mián kelletett el dög-
leni [F.rákos U ; Falujk 35]. 

Ha. 1767: Gyanokszik [Szentmiklós K K ; BK. 
Gombucz Miháj (57) jb vall.]. 1807: gyanakszam 
[ K ; KLev.]. 1810: gyanakszam [ K ; KLev.]. 
1839: gyanakszam [Dés; D L t 20]. 

gyanánt ca, d rep t ; als. 1574: Háry Imreh 
. . . az Zamosfalwy Embertwl Thwdwan zamosfalwy 
hataron termet Mwstot Nem veot volna ha(ne)m 
Mint varos földen thermetet az gyanant vette 
[Kv; T J k I I I /3 . 376a]. 1583: Az hal Arosokis 
chak Imillien amollia(n) Darab keowet tar thanak 
font gianant [Kv; T a n J k V/3. 273b]. 1590: es-
kedgiek megh az J . azon hogy eo Jgaz penze(n) 
veotte es Jgaz marha gianant az peres diznokot 
[UszT]. 1625: Hus t l ib : 6 . . . Szalonnat a t t am 
hozza Ispekelnj Borjú hus gjana(n) t [Kv ; Szám. 
16/XXXIV. 143]. 1684: az Controversiab(an) forgo 
Lovakatis . . . igaz marha gyanán t võtte áldomás 
itallal [Dés; Jk] . 1698: a K ű s Maros az Berket 
kőrnyűl vőtte és mint egj Porkolát gjanantis volt 
a Nagj Marosig [Kisfalud Msz; Bál. 58]. 1736: A 
férfiak reggeli ital gyanánt jo finom csipős ürmŏs-
bort is i t tanak, s egeszségesnek tar tot ták, mert 
nem vala olyan paszomántos gyomrok, mint az 
mostaniaknak [MetTr 321—2]. 1762: az Mészáros 
Céhnak lenne kárára midőn az fekete bőr t is fejér 
gjanant kelletnék adni, mely lehetetlen [Torda; 
T J k V. 1 2 7 - 8 ] . 1832: Az Albisi Határon a Ker-
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tekbe egy mint egy három vékásni Szántó föld 
kaszáló gyanánt biratodik [Hsz; Bet. 1]. 7864: 
Lágy, egy süppedékes . . . fent sik . . . posványosabb 
része dohott gyanánt, szekérkenőnek kifőzhető 
[M.valkó K ; K H n 116]. 

gyanít 1. sejdít, se j t ; a presupune/bănui; ahnen, 
vermuten. 1671: azt látom hogy a ' Tehenem elég 
kövér eddig sok jó tejet adott most igen kevesset, 
a Darabont Vonule pedig ellenben hitván mégis 
sok teje vagyon, ebből gyanittak valamit, s a 
Falusiak is gyanitta(na)k holmit felŏlle [Gyeke 
K ; Ks 4. V. 20]. 1783: amely örökségen lakik . . . 
Barla Miklós Vr(am) aszt ebből gyanittom Néhai 
Kosa Mátyás öröksége felének lenni hogy a ' mi 
lakó örökségünk in A(nn)o 1511 költ Contractus-
ban irat tat ik Kosa Mátyásénak [Várfva TA ; Barla 
lev.]. 7794: gyanít tani leheté, hogy nem idegen 
tűztől lett azonn gyuladás ? [Kük. ; BK. Szász-
völgyi ir. vk]. 1814: nem tudom, hogy a ' Procura-
tor t miért vi t te le, de gyanittom, hogy azért, hogy 
ez a ' Grofot a ' Grófnéval öszve-békéltesse [Mv; 
TSb 12]. 1853: Leveledet . . . kezemhez kapván 
még fel bontása előtt . . . előre gyanitam hogy 
néhai J o Bá tyám halalát adja tudtomra [Uzon 
Hsz ; K p V. 393 Kispál György lev. Kispál Lajos-
hoz]. — L. még RSzF 282. 

2. vél; a crede/socoti; meinen. 1759: a ' Tőrők-
búzát el-tsépeltetvén . . . , mü gyanítjuk, hogj 
volt három száz véka, még talám többetske is 
[Marosludas T A ; TK1 Púja Thoadar (40) jb vall.]. 
1789: Miklós György, minthogy harmadik nap 
a vásár u t án gyanitotta hibásnak lenni, mégis a 
szokás szerént a visszavétel aránt törvényesen 
Györgypál János t meg nem kínálta . . . ugyan 
harmadnappal a vásár u tán jó ökröket hogy vet t 
légyen, beszélette [Taploca Cs; RSzF 282]. 1845: 
ránkorossának . . . Kotsis máriskot gyanítom, 
mivel a ' fenyegette meg Madarasi Ádámnét [Dés; 
DLt 478]. 

3. vkire ~ kb. gyanúval ráfog vmit vkire; a 
suspecta, a bănui (pe cineva de ceva); verdäch-
tigen, beargwohnen. 1769: (A pincét) ki verte fel 
s ki nem azt nem tudom, hanem . . . hallottam a 
kortsomarostol beszelleni hogy az előtte való kor-
tsomarosra gyani t tya a kit tömletzre te tetet volt 
annakelötte az Ur [Szu; IB „Táján (!) János (25) 
nemes személy" vall.]. 

4. él a gyanúperrel ; a avea bănuiala; Verdacht/ 
Argwohn hegen. 1780: a káros igenessen gyanitot ta 
hogy talán az ő ökrét adták volna Bánátusi Tol-
vajoknak az ke t Lovakért [Fintoág H ; Ks 113 
'Vegyes ir.]. 

gyaníthat 1. sejdíthet, sejthet; a putea presupune 
/bănui; ahnen können. 7799: Dátum nélkült 
de ugyan csak a mint gyaníthatom mái Napon 
hozzám utas í to t t Levelit Kedves Fiam Uramnak 
kedvesen ve t tem [Ne; DobLev. IV/810 Szántó 
Sándor lev.]. 1831: azon éjtzaka . . . a Gujas a 
Guja mellett hogy nem hált, onnan gyaníthattyák, 
hogy a Gujabeli Marhák azon éjtzaka a . . . Szőllők-
be néhány versen be rontván, nyugtat 6 nekik nem 

engedtek [Dés; DLt 393. 4]. 1849: bár ki is könnyen 
gyaníthat ja hogy a ' meg esketet tanuk részre haj -
lolog vallottak [Kv; Végr. Vall. 96]. 1852: Az u j 
lisztes láda hiányzik; mint a ' körülményekből 
gyaníthatni, el oroztatot t [Km; KmULev. 2]. 

2. vkire ~ kb. vkire vmit gyanúval rá foghat ; 
a putea bănui pe cineva de ceva; verdächtigen, 
beargwohnen können. 1584: Zekel Balint vallia, 
Eleyn barmoczkat ta r to t tam, de hogy twzert Ieót 
oda eze(n) Azzony, senkire Ne(m) gianithatta hogy 
barmanàk el vezet Teye, hane(m) ez Azzonra 
[Kv ; T J k IV/1. 251]. 

gyanítható de presupus/bănuit ; vermutlich, was 
zu vermuten ist. 1813: (A búza- és a kukoricave-
tések) a Tavasz mostohasága miat nagyon el kés-
tek annál fogva a Canicularis napokba aprón lép-
nek bé gyanithatobb a vékony reménységek 
[Déva; Ks 117 Vegyes ir.]. 

gyanító suspect; verdächtig. 1787: H a 
a ' Faluban valami idegen ember meg fordulna, 
a kinek . . . Passusa nem lenne, 's leg kisseb gya-
nító suspitio férhetne u t ána az ollyanokat imxnedi-
ate el fogatni . . . parantsoltat ik [Torockó; TLev. 
3/2. 3a]. 

gyanított gyanúba v e t t ; bănuit, suspectat ; 
verdächtigt. 1793: (A) bé küldöt t Perceptoralis 
quietantiat hiteles Mássában, ä pénz gyanított el 
költésiért az Ur ellen rendelt Fiscalis Actio el 
engedésinek nyomos ajánlásával ä Fels. Fő ig. 
Tanátsnak, ä Tisztség bé mu ta t t a légyen [Torda; 
DobLev. IV/714]. 

gyanta răşină; Harz. 1708: Gyan ta : Electrum, 
Succinum, Resina, Gypsum* [PP. — •?]. 

Szk: fekete 1678: K e t löt fekete gyontát , 
lot tyat nyolcz penzen veven tesz(en) f — / / IS 
[UtI], 

Magát e szk-ot először 1767-ben szótározták így: Fekete 
gyanta: I*apis thradus. schwarzes Harz [PPB gyanta al.]. 

gyantagyöngy ? borostyánkőgyöngy; perlă de 
chihlimbar; Bernsteinperle. 1761: három darab 
kláris varrás, és holmi dirib darab fűzöt t kláris 
gyanta gyöngyei elegy [Koronka M T ; Told. 8]. 
1800: adot áltól . . . E g y rend nyak szorito gyónta 
gyöngyöt [O.fenes K ; J H b LXVI/46]. 

Az összetétel előtagjának jel-ére 1. TESz. 

gyantakõ borostyánkő; chihlimbar; Bernstein. 
1823—1830: Kunst Kammer . . . Harmadik ház 
tükörfallal. I t t gyantakövekből (succinum) sok 
szép munkák vágynák [FogE 185]. 

gyantanyelfi ? borostyánkőnyelû; cu mîner de 
chihlimbar; mit Stiel aus Bernstein. 1657: Egi bo-
kor gionta nyelw villás kes [Mihályivá NK; J H b 
X X n / 4 2 ] . 
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gyantapor praf de răşină; Harzpulver. 1678: 
Ket löt fekete gyontát ; lot tyát nyolcz penzen veven 
tesz(en) f —//16 . . . G y ó n t a port tíz lotot lot-
tyát 15 penzen teszen f 1//50 [Utl]. 

gyanú 1. bănuială; Verdacht. 1570: Erzebet 
Dabo Thamasne, Ma hogy Jew volt az pyachrol 
haza fele . . . fekete Matene . . . Mond neky hogy 
Tellyes gyanom az, hogy onnat az Te hazadról 
haygaltak en Ream [Kv; T J k III /2. 70]. 1597: 
teczik teorweny zerint minthogy az tanúk nemi-
nemew p(rae)sumptiokatis hoznak be vgimint 
eolelgetest chokolgatast, kibeol az gianw vgian 
meg lehet . . . hogi Júrallion harmad magawal 
Zaz János tisztessegbeli Iambor zemelieckel hogi 
keozy az azonnial nem volt [Kv; T J k V/l . 138]. 
1670: Sok dolgai felöl vadoltatik Gjarmathi Ist-
ván . . . suspectussaganak gjanuja eltavoztatasa-
ra maga kivansaga szerint ki botsattyuk eő ke-
gyelmet hogy magat rendesen purgalhassa [SzJk 
112]. 1680: Az mi pedig az fagyu dolgát ületi . . . 
ahoz derekas gyanú leven hogy nem igaz marhaia 
lehet [Sófva BN; Ks 41. G]. 1707: Csak i t t az 
köznéptől sokféle gyanó volt [TT 1890. 323 
SzZsN]. 1752: az el mult eztendŏben feles gyerme-
kek el halván ( : amint szokott lenni az ŏ balgatag 
értelmek szerint:) volt gyanú hogy boszorkányok 
lőttek volna azon halot t gyermekek kŏzűl [O. 
csesztve A F ; Ks 83]. 1767: gyonom nagy vagyon 
hogy . . . eŏ általok esett azon Nyoltz Ló béli 
kárunk |azon űdőben nálok lévő Bánátusi Emberek-
re nagy gyanonk vagyon [Fintoág H ; Ks 79. 
XXXIX. 1]. 1777: gyano lehetne a ' maga tüzére* 
[Bözödújfalu U ; Pf. — *Gyújtogatással kapcso-
latos vall.]. 1843: gyanujak nintsen [Dés DLt 65]. 

Szk: ~ alá esett. 1784: Meg volt az Torotzkai 
Bíráknál eddig az ollyan abusus, hogy az Gonosz 
tévőt, vagy gyanú alá esett Személyt el fogván, 
ugyan magok kezességen, és néha szimpliciter el 
is botsátották [Torockó; TLev. 2/6.5a] * ~ alá 
jő. 1823—1830: az ífiabb Báró Dániel István is . . . 
Gyanú alá jöt t volt, de nem merték bántani [Fog-
önéi.] #r~alál~ba jöhet. 1823: Nms Szabó Iosef 
Uram . . . nemis ollyan féle ember hogy még tsak 
gyanúba is jöhetne az afféle dolgok iránt, hogy 
mással a Feleségin kivül magát tégye [Radnót-
fá ja MT; TLt Praes. ir. 65/827-hez]. 1831: Jól-
lehet a fennebbi hat Pontokban deducált környul 
állások, és Cryteriumak Dregán Vonutzra nézve 
oly terhesek, hogy . . . méltó gyanú alá jöhetet t ; 
mind azon által . . . szemmel látott Tanú egy se 
találtatik | Ezen Cryteriumaknak Colloriumábol 
méltó gyanú ala jöhet Dregán Vonutz [Dés; DLt 
332b] ~ alá vétetik. 1850: Pozler Lajos . . . 
hosszas évek ólta örökösön több segédekkel fuser-
kedett ennek következésébe — hogy remekje is 
azok által készültek gyanú alá vetetvén hátra levő 
resze meg keszítćsére Mészáros János Műhellyébe 
rendeltetett [Kv; AsztCLev.] ~ba esik felöle. 
1745: mingyárt Gyanoban estem felőliek hogy nem 
jo emberek, mint hogy . . . az utbol el tértek és 
hogy velem szemben az útban nem merte(ne)k 
jönni [Bálványosváralja SzD; Ks. Pap Gyurka 

(34) nb vall.] ^b esik (vkihez) a. gyanakodik. 
1573: Smelcher Istwan azt vallia hogi Istwan 
deaktwl hallotta az vtan hogy Immár Gergel deák 
ely Ment volt, Azt bezellete hogy feyerwarrol le-
welet kwltek volt az Azzonnak, gergel deák megh 
talalta es megh olvasta valamyt latot benne, 
vgia esset gyanwba felesegehez es azertb 

ment el [Kv; T J k III/3.96. - *A kihúzott azért 
helyébe írva. bA kihúzott iigy helyébe írva]. — 
b. gyanúba keveredik. 1714: a nagyobb kalugyer 
. . . igen részeges és rendetlen életű ember volt s 
gyanoban is esuén, elszökik [Déda MT; BfN. 
Pásk Vojnicza (80) vall.]. 1765: Rusz Gligorás, az 
Arankuti Unitus Popánál szolgálván gyanúba 
esett vala [Aranykút K ; Ks]. 1823—1830: mig 
meg nem házasodom, több fejérnépet, sem vént, 
sem i f ja t magam mellett nem tartok, nehogy az 
emberek előtt gyanúba vagy vád alá essem. [FogE 
283] ~ba jõ gyanakodik, él a gyanúperrel. 
1823—1830: egyszer veszem észre, hogy az én 
úrfim alig jöhet . . . Gyanúba jövök, hogy nyava-
lyát kapott [FogE 180] * ~ban forog. 1635: 
Deliberatum . . . Stephani Dimien de Enjed. Mi-
vel Vice Jspa(n) Trauzner Istua(n) Vra(m) ennekis 
Fejehőz zola az tóruenynek ugy teczek miuel hogy 
teóbzor semmi gyanúban ne(m) forgot Dimien 
Istua(n) ha t holt dyan uagion erette ugy mint 
floren. hungarical. 40 [DobLev. 1.8]. 1693: a ' 
kinek bizonsága valamit nyomna, az egy személy, 
is az is gyanoban forgot az Ecclesia előt [Kv; 
SRE 17]. 1741: gyanoban forog dolga azon Atyank-
fianak [Bágyon T A ; UnVJk 36] * ~ ban léleg-
zet gyanúban leledzik. 1865: Kovács Ferencz ugy 
szintén Szabó Mártonné bezárt szobában találtat-
va a legterhesebb gyanúban lélegzelnek, az első 
3 ost. f t , az utolsó, mint ki alkalmat nyúj to t t a 
botránkozásra hasonló kép 3 ost. f t fizetni tartozik 
[M.bikal K ; RAk 257] * ~fcan van. 1803: (Az 
elveszett ruhákat) i t t a környékbe minden felé 
kerestettem , de Suhult nyomába nem akadhatak, 
abba az gyanúba vagyak hogy . . . a Mokányak 
kaptak meg [N.ikland T A ; T L t Közig. ir. 64/-
803] ~fér hozzá. 1761: ezen I(ne)k maga csele-
kedetiért, es szavaiért nyilvanason gyanú fér 
az Ihez magát vétkessé tévén [Torda; T J k V. 48]. 
1764: gyanú fér hozza miért alteralta fassiojat* 
[uo.; i.h. 206. — *Ti. a tanú] * ~ férhet hozzá. 
1758: (Udvar Is tvánt és feleségét Csuka Pannát) 
mindenkor jámbor jo erköltsŭ igaz emberek(ne)k 
lenni tudtúk, s túdgyúk . . . még tsak gyanonkis 
hozzajok nem férhet [Szentmiklós K K ; BK. Pau-
lus Udvar (30) és Joannes Módi (30) jb-ok vall.]. 
1763: méltó gyano s rosz tselekedet férhett az 
olyan személyekhez [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
1765: Pakulár Sztánhoz semmi gyanúnk nem fér-
hetet t [Sárd A F ; E s z t - M k Vall. 42]. 1772: 
Azon Inquisitoriumbeli fatensekhez eppen nem 
férhet gjano [Kük; J H b LXVII/226] * 
lehet. 1757: Ki lopta el az Atyám ökreit . . . nem 
tudom, hanem illyen Circumstantiakbul lehet gya-
núm . . . Demeterre . . . hogy az Atyám . . . azt hir-
dette, hogy ollyan könyörgést mond arra az ember-
re aki az ökreit el lopta, hogy nagy baja erkezik 

46 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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[Matos Sz ; WLt]. 1758: igaz lelkünk szerint el 
merjük mondani hogy még tsak gyanónk sem lehet 
az udvar István házára, mert mindenkor igaz, jo 
jámbor emberek voltanak ŏ kglmek [Betlenszt-
miklós K K ; BK]. 7804: melto gyanúm lehet az 
iránt, hogy a több pujka fijaim is eŏ kegyelme* ál-
tal vesztenek el [Torda; TLev. Közig. ir. sztlan. 
— *Ti. Altnási Dániel] -fc ~ ját reákeni. 1841; 
valamely el orzott szalonnával gyanúját réá akarja 
kenni [Dés; DLt 109] van a. gyana-
kodik. 7657: nem ismertek bizonyosson kik lehet-
tek, d î nagy gyanom vagyon, hogy Kat ta Istva(n), 
Kat ta Balas es Kocsis Gargelj voltak azok [Bese-
nyő BN; Ks 41.B.21]. 1724: Hallottam Suki Pál 
Uram főidén lakó Sellérnštűl . . . hogy panaszol-
kodott vólna neki Ersok hogy ö terhes, és gyanújok 
volt az Úrra, Pakri Uramra [Názuánfva MT; BK. 
Farkas Ferentzné (52)jb vall]. 1746: Ha . . . vala-
mellyik félnek ä más ellen gyanúja léjend . . . az bá-
nya torkán ket tő t maga kŏzzűl szabado3on'bé küld-
hessen [Torockó; NylrK XII , 116]. 7826;'jóllehet 
az alperes molnárné míg nem jelenhetett személye-
sen, de . . . gyanúja volt az felperes ellen [F.rákos 
U ; RSzF 258]. — b. gyanít, sejt. 1748: Volt gya-
núja, ha Vizi korság volna raj ta, msrt az ellen is 
orosolta magat, Feredezett Sos vizb(en) [Szent-
király MT; Told. 56] * ~ja van vkihez: 1689: 
Causa Fŭzesiensis*... Szabó Borka Jakab Már-
ton előtt Férje előtt terhes voltát . . . el csinálta 
sok eskŭvesivel, hogy eszébe vüágoson terhes vol-
t á t nem vehette, mind - azálttal volt gyanúja 
hozzáEzokáért a ' sz : Szék Jakab Mártont tisztá-
talan parázna feleségetŏl divortiallya [SzJk 241. 
— aördöngö3füzes SzD]. 1773: Volt-é, nem volt-é 
valami gyanúja feleségéhez, nem tudják [RettE 
298] ~ megy vkire. 1730: Gőrgényi Szüágyi 
András, és Colosi Szilágyi Gyuri . . . az Tűznek 
Támadása iránt . . . nagj Gyanó menvén rajok 
incaptivaltattanak a ' Magistratustól; De az Exa-
menb(en) és Inquisitiob(an), mely irántok insti-
tualtatott , semmi ollyas terhes suspicio rajok nem 
ment [Kv; T J k XV/7. 1 2 8 - 9 ] * ~ mellett mond. 
1604: egj Attiankfiat Farczadj Czeriak Ferenczet 
le uerek . . . holt eleuene(n) hagiua(n) giano mel-
let t azt mongiuk . . . hogy Farkas laka falua Com-
missioiabiil czelekettek raitnnk [UszT 18/73—4] * 
~ tér hozzá. 1751: (A hordókban) meg vető bort 

nem kaptam az kiről gyanakottunk hogy meg vál-
tozhotná(na)k tsak egy sincs . . . tsak egyhez tért 
valami gyanúm, de az is inkáb hordo üz lehet az 
kitsid üze [Szentdemeter U ; Ks 83 Borbándi 
Szabó György lev.] ~t fog reá gyanakodik 
vkire. 1732: azt is tudom hogj, égj Pakulár valami 
Gyanút fogot réä a Juha iránt [Szásznvíres SzD ; 
Ks 27/XVI] ~t formál gyanakodik. 1757: Mi-
helyt meg értet te az Actrix Aszszony pénzének el 
veszését, azonnal minden tétovázás nélkül, egye-
nesen Németi István ő kegyelnie ellen formálta 
gyanúját [ K v ; Mk IX. 213 Vall.] * kauzdl. 
1721: Ceh mester Bágyoni János Ur(am) . . . az eo 
kglme Inas9át hitegette volna . . . város szolgája 
által kerestette Bagyoni János Uram az Inast 
Farkas Gyŏrgj Uramnal, mellyis gyanot causalt 

arra, hogj hitegette volna [Kv; AsztCJk 114, 
116] nősparáznaság ujában áll. 1869: Mind a 
Bálint János mind a Barta Istvánné vallomásaik-
ból kitűnvén, hogy ők éjnek idején a pinczében 
tehát rejtek helyen, sötétben, a férj tá-
vollétében együtt voltak, egyháztanácsunk ki 
mondja, hogy a nő Barta Jánosné Tamás Kata 
nősparáznaság terhes gyanújában áll [M.bikal 
K ; RAk 278] -X* paráznaságnak ~jába ejti/hozza 
magát. 1669: Bottyani János kivan el valast mát-
kájától Székely Janosnetol Törők Ilonatol (így!) 
oka, mert maga viseletlenŭl viselte magat, mely 
maga viseletlensegbŏl paraznasag(na)k gjanujaba 
hozta magat [SzJk 106]. 1700: Peter András 
Feleségetõl Tot Ilonatol divortiumot kiva(n) mert 
magát paraznaság(na)k gyanujaba ejtette [i.h. 
325]. 

2. gyanúsítás; bănuire; Verdächtigung. 1607: 
az J . az factomot telliessegessen tagatta seót mégh 
azt Agalta hogj sor nelkwl egj simplex gjanora 
hittel sem tartozik [Mv; MvLt 290. 12a]. 1625: 
Valazt tezen es az giano ellen nem mente magat 
[UszT 153a]. 1671: Nem tartozom az meritumra 
niîgh felelni, mint hogy Nemes Ember vagyok; 
s suspiciora Nemes Ember nem tartozik megh felel-
ni, annalis inkab, hogy mégh az paraszt emberis 
nem tartozik gyanora magára vallani, ne(m) hogy 
Nem-s Ember [Kv; T J k VIII/11. 104]. 1703: az 
Nemes Ország . . . Lépett . . . a leg közelebbik 
Gyŭlesben arra, hogy az egeszsz Országra ahoz 
illendő Instructioval bocsáttassanak az Három 
Natiobol Investigatorok, kik mellé a sok gyanúk-
nak el hárítására, adjungaltassanak mind az Mltsks 
Generális, mind az Mltsgs Cameralis Commissgo 
embereiis [UszLt IX/77, 61 gub.]. 1731: Urszáin 
Simon felől nem hallottam mégh edig olyan gjanott 
hogj gonosz emberekkel társalkodott uolna [Csá-
szári SzD; WassLt Urszán Tódor (30) vall.]. 
1764: gyanúra senkit meg sententiazni nem lehet 
[Torda; T J k V. 206]. 1834: tiszt . . . a ' .feleségevei 
való titkos öszve jövetelünk, alatson huntzfut 
gyanúja által akar alám vermet ásni [Bögöz 
U ; IB]. 

Szk: ~ alatt levő gyanúsított. 1814: elveszvén 
a' papnak vagy 500 Rforintya . . . elmentűnk 
osztán a' pap rendeléséből a ' Boszorkány Asz-
szonyhoz Hidasra (: oláhul Higyis:) Kinek is a ' 
gyanú alatt lévők Köntöseiből Küldött Jegyeket 
elé adván, azokkal minekutána tsinált baboná-
zott volna a Boszorkány valamint, azt mondotta 
Péternek, hogy Parasztyiva az Asztalos Ilia Fele-
sége lopta el a pénzt [Banyica K ; BfR 117/1 
Rusz Juon alias Majer (30) col. vall.] * ~ j á t 
vkirõl leteszi. 1756: minden gyanómat Németi 
Istvánról le tészem, és egész becsületit meg adom 
[Kv; Mk I X Vall. 55] * méltatlan ~t kiált vki-
re. 1840: a méltatlan gyanút Rosalia Leányomra 
ki-áltatták [Dés; D L t 277]. 

3. ~ra merő/puszta gyanú alapján ; pe baza unei 
(simple) bănuieli; auf Grund des (bloßen, schieren) 
Verdachts. Szk: ~ be vitet. 1645: Miuel Andrási 
Gergelj ä fogoly ki hozatua(n) magat, c(on)stal 
hogy az eleot három holnappal vitette be Ballos 
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János gyanúra nigh tal tanyer el veszesert [Kv; 
T J k VIII/4. 38] * ~ elfogat. 1749: Más alkal-
matossággal egj embert gjanora el fogatott . . . s 
kérésére el botsatottam kezességen hogj magát azon 
gjanobol ki tisztítsa [Veresegyháza A F ; Told. 3] 
* ~ elfogattatott. 1810: Egy sárga szörü . . . Ló 
. . . egy gyanúra el-fogattatott keréngö Embertől 
el vétetet t [DLt 696 nyomt. kl] * ~ kaptivál-
tátik. 1745: Az Incta captivaltatván gyanora, és 
feles időkig i t t ta r ta tván rabságban [Torda; T J k 
Í I . 94] •)(- ~ keres. 1757: Gyanóra keresvén az 
Inctust processualis szolgabíró Bealis (l) Isák 
Uramat requiráltam (I) szalariumát le tévén ke-
vánta hogy . . . az Inct(us) magát meg mencse 
[Újbárest H ; Ks 62.3] * ~ megesket. 1746: az 
alszegi Parasztok t i l tot ták ki az ökreit Dauid(na)k 
a magoké kőzűl azért hogi gianora meg eskette 
az őkőr pásztorokat [Kersec H ; Ks 112 Vegyes 
ir.] megfogjfogatjfogtat. 1573: Hona Nehay teo-
rek Miklosne Azt vallia hogi hallota Kalmar Albert-
ne Monta hogi ganakodyk Borbei balint I n a s s a r a . . . 
Azért ha az Inas Ide Ieo meg fogtatia ganwra 
[Kv; T J k I I I /3 . 111]. 1598: Ilona Torday Potsch 
János Zolgaloia . . . walya . . ez az Vgray Istuanne 
. . . monda . . . meg fogtak Vramat . . . Nyary Mar-
ton fogtat ta meg gianora mer t egi ladaia uezeth 
el [Kv; T J k V/ l . 148]. 1654: Tolvoj peter halalaert 
foghtak az attiafiai az serelmes felek megh gianura 
. . . petrica János nevű jobagiat [Ispánlaka A F ; 
Thor. X/9 Popa Oprinka (60) jb vall.]. 1747: 
Ulmán Petru gyakrabban nevezet Bője Mihály 
fiaival társalkodot, gyanúra ugy fogta meg a ' falu 
mas két ide való emberrel együt [Radulest H ; 
Ks 112 Vegyes ir] ~ ra megtartat gyanú alap-
ján el/lefogat. 7698; ugy ertett(em) hogy gyanora 
t a r t a t t a volt meg az falu azon Szinzana Szinu 
Iuont marhastol szanostol [Koronka MT; Told. 
37/13] * ~ mond. 1772: Te Vlád Juon gyanúra 
mondádé, Vagy bizonyoson, amit mondái [Erdő-
alja K K ; Ks 66.45.17] * ~ tart. 1629: Haraz-
kereken lakó Gergelj Deák . . . Miuel ennek eleotte 
gyanúra ta r ta t t a volt az Lowat, es szolgaiatol 
megh izente volt nekie*, s most immár rea nem jeot, 
bizonnyal felel hozza hogy eo miat ta vallót kar t 
ha tuan forintigh [ K v ; T J k VII/3.145. - *Ti. 
Balogh alias Nagy Is tvánnak, a peres félnek]. 

4. tal gyanú alapján, gyanakodással; cu bă-
nuială ; mit Verdacht/Argwohn. Szks ~ állit. 
1716: A Sályi Völgy Torkába(n) vagyo(n) égy 
szántó föld . . . effelŏl nemellyek azt fateállyák, 
8 gyanúval állittyák hogy hallották úgymond 
hogy Mohai rész légyé(n) [O.kocsárd K K ; Ks 
8. XXVI . 1] ~i/a/ attingáltathatik gyanúval il-
lettethetik. 1750: magam pedig ezen dologban sem-
mi gyanúval nem at t ingal tathatom, mert az én 
Jobbágyim Conscriptioja már vegbenis ment volt 
. . . , miért kivantom volna en ă maseban retar-
daltatni a ' munkát [Árkos Hsz ; Ap. 3 Árkosi 
Benkŏ Raphaël Apor Péterhez] * ~ felel. 1601: 
. . . az Actor . . . chyak gyanuwal felel Zabo Ma-
thehoz az Alpereshez . . . es az gyanw melletis 
semmyt nem bizonit . . . semmi penan nemys 
marad az A el mint hogy gyanuwal felelt hozza ja 

[Kv; T J k VI/1. 506] * ~fogat meg vkit. 1644: 
Hogi nylua(n)sagal ra fogta volna Csiszár Mihalne, 
Szigiarto Gergelinere az pénz lopastt en azt nem 
hallottam, hanem gjanoval, gjanakodatra, s ugian 
gjanoval fogatta meghis [Mv; MvLt 291.400b] 
~ gyanakodik. 1629: Aszonyom monta oztan nem 
tudok egyebet mondanj ide gyanakodom gyanoval, 
ha az szogaji nem jeőhet ide gyanoval gyanako-
dom, hogy maga chyelekedhette [Kv; T J k 11]. 
— L. még a gyanakodik szk-ai közt 4b ~ keres. 
1604: J akab miklos farczady primipü(us) . . . wal-
lia hogy mikor hauas el földeben görgicen tul meg 
zallotunk wala fillier miklos kezde panazolkodnj 
hogi pinze wezöt el . . . törwinnel hiua az hannagi 
Eleybe, ot gianoual kezde keresny, Az giano mellet 
kepesitest is tezen wala [UszT 18.148]. 7625: hogy 
az giwmolcziot eretlen koraba(n) le uertek karomra 
. . . gianakodom hogy eö mia eset azis . . . , mint 
hogy az giûmolcz le ueres felöl czak gianoual kere-
sem ha az giano ellen ment j magat absolualtassek 
abból az rezbol [UszT 64 a]. 1733: en azt kevà-
nom mint hogi kegjelmed en tōllem suljos gjanoval 
keresi az örökségét, hozzon kegjelmed vagj jo 
levelet, vagj jo bizonjsagot [Torockó; Bosla]. 
1757: Mathe Thodor feleli . . . h a meg bizonyitya 
ki altalt (l) tör tént meg karosodasa kűlőmben 
tsak gyanoval keresvén kárá t sem én se más kárá t 
meg fizetni nem tartozik [Ŭ jbárest H ; Ks 62/3] 

~ megfogat. 1644: E n az penznek el veszeseben 
nem tudok sémit . . . Hanem azt hallattam hogy 
gianoval fogatta megh mind az Inassat s mind 
penigh Szigjarto Gergeljnett [Mv; MvLt 291. 
400a] * monájszól. 1585: Szeoch Crestel vallia, 
Razma(n) paltol ig hallotta(m) ; l m Ambrus Deák 
Adót Zebenbe czimer heolgyeot ell, talam az volt 
az en heolgyem, de bizonnial Nem zolot, hane(m) 
gyanowal [Kv; T J k IV/1. 460]. 1629: Aszonyom 
nem monta igyenesen hogy Bakos Is tván dolga 
leot volna, hanem hogy oda gyanakodik az eo 
hazahoz reaja, gyanuwal mon ta [Kv; T J k 22]. 
1650.ŝ egy szentgiorgy napia(n) oda ment . . . 
tvzert, s az tvzel egivt el hozta az vnÖnk(ne)k 
az teiet, akor nem gianoual szola hanem niluat 
monda [UszT 8/64.37a]. 1785: találkoztam egy 
Lovas Emberrel kiis . . . hogy engem meg látót 
meg futamodot és hátb(an) a min t ítélhetem . . . 
Blága(na)k iteltem lenni s gyanúval mais aszt 
mondom hogy ŏ volt [M.nagyzsombor K ; KLev 
Podár Lup (50) jb vall.] * erős ~ gyanakodik. 
1653: Dobo Judi t . . . hon nem letemben hi tőt-
lenől etzakanak ide jen engem5 el hagyó t es el ment 
tőllem . . . ezert az Orzagba(n) mennel eieősseb 
gianu vagiom, aual gianakodom hogi az eő gonos-
saganak vegbe menetele vitele mia t ment el. Mivel 
hogi tőllem az mikor el ment egi puzta hazba(n) 
ment szabad volt ŏ azzal a ' m i n t e l t ; gianakodom 
ereőss gianuval hogi nem t iz tan elt [SzJk 70—1. 
— aTi. a papi szék előtt panasztevő férjet] . 

Ha. 1615: gianoual [UszLt IX/75,1 fej.]. 1656: 
gianora [Iklód K K ; Thor. X/20 Torozkay László 

• özvegye árva Toldalagy Susanna lev.]* 1745: 
gyano [Szásznyíres SzD ; K s Nisztor Iuon (20) jb 
vall.]. 1752: gjanoval [Abrudbánya; Ks]. 1756 A.; 
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gjanujak [Abrudbánya; Born. XXXVIII . 8 az 
abrudbányai bányászok törv.]. 

gyanúképpen ca bănuială; aus Verdacht. 1729: 
Csak gjanukeppen szollott volna az I. az A becste-
lenségére [Dés; Jk]. 1774: a Majorság el lopatatása 
dolgárol én gyanú képen azt mondám hogj az el 
lopatott Majorságat Marton Takáts, Sztán Takátsal 
lopták el, es azt a Tott Szakátsnál fogtak Consumal-
ni [Oprakercsesora F; TL. Iuon Donya (46) 
jb vall.]. 

gyanúperrel. Csak e szólásban; numai ín această 
construcţie; nur in dieser Redewendung: él a ~ 
gyanakodik/gyanakszik vmire/vmivel kapcsolat-
ban ; a bănui ceva, avea bănuieli in legătură cu 
ceva; Argwohn hegen, argwöhnen. 1757: Hadnagy 
Uram is élvén a7 gyanú perrel . . . azért jött el 
. . . , tsak hamar eszre vette Hadnagy Uram hogy 
oda vagyon a' pénz [Somlyó Sz; Mk IX Vall. 
190]. 1786: én magam is kérdezvén a' nevezett 
Szolgálótól, hogy honnét hordja a' Lisztet (: él-
vén a gyanu-perrel hogy nem másunnan, hanem 
Linczegné Aszonyomtol kelletik hordani;) [Kv; 
KLev.]. 

A máig egyetlen szólásunkban megőrződött gyakori szó 
a régiségben az olyan nagyon gyakori perekre vonatkozott 
amelyeket merő gyanú alapján indítottak meg [L. erre bő-
vebben: Nyr XCI, 4 7 6 - 9 , SzE 2 3 - 9 ] . Kevésbé valószínű 
O. Nagynak az a Kertész Manó magyarázatán alapuló vé-
lekedése, amely a középkori pereskedés gyanús bíráihoz kap-
csolja, köti a szólás keletkezését [I,. Kertész: Nyr I/XV, 101 ; 
O. Nagy 1 2 3 - 4 ] . 

gyanús 1. suspect; verdächtig. 7699; A'kik nap-
pal vagy ettzakanak idejen gyanús helyen mulatná-
nak hegedűlnének vagy tavimat (I) tartananak 
azokatis indifferenter meg fogják [Dés; Jk 277b]. 
1745: (A női vádlottak) actu gonosz feslett erkÖl-
csők(ne)k követésében nem deprehendáltattak, 
de az gravis es gyanos circumstántiak irántok 
ugjan csak meg voltanak [Kv; T J k XVI/5.46]. 
1746: a 'detentus . . . éjjeli három óra tájban lát-

t a to t t járni s kerten által hágni fegyveresen egy 
.Aszszonyemberrel Edgyűtt ( : ki is a'mint most 
importaltatik hites felesége: ) melly gyanos tsele-
kedetivel méltó okot szolgaitatott maga meg 
fogattatására [Torda; TJkT III . 67]. 1769: Mivel 
az orszagba Isten kegyelmességéböl már a Pestis 
annyira meg szűnt, hogy Háromszéken Bodok, 
és Marosszéken Kakasd nevii Falukon kivül 
több gyanús helly nem találtatik, Kegyesen meg 
engedte a Mlgos K. Gubernium, hogy . . . a Soka-
dalmak fel szabadullyanak [UszLt' XIII . 97a]. 
1781: lá t tam gyanos életeket [A.csernáton Hsz; 
HSzjP Ladislaus Cseh de Alsó Csernátonl. 1812: 
Gyanos vagy annyivalis inkább nyilván való 
paráznaság . . . gyanús időben gyanúson nem vol-
tak [Tarcsafva U ; Pf]. 

Szk: ~sá teszi magát. 7689: (A) Polgár mester . . . 
látván az Görögnek beszédében való tétovázását, 
és hogy az Arannyokat nem akarta elé adni, annál 
inkább gyanossá tészi magát [Nsz; KaLt Apor 
István ir. Simonffi Mihally lev.]. 1761: In figura 

Judicy maga az Incta sem tagadgya hogy a katona 
mellé feküt, hanem egyeb Consequentiakat tagad, 
de ugyantsak katonakkal való Conversatio s a 
melléje fekűvés oly gyanossa tette hogy a tŏb 
roszis praesumaltathatik felŏlle [Torda; TJkT 
V. 4 1 ] * ~sd tétetteiik gyanússá válik. 1653: 
Urunk elót gyanossa tetettetett volna . . . ez 
gyanosagh allo Uramnal . . . fól szabadulna [KJ]. 

2. gyanakodó, gyanakvó; bănuitor; argwöh-
nisch, mißtrauisch. 1746: Ha az viz ut bomlik, 
vagy valamellyik félnek ã más ellen gyanúja 
léjend, hogy nem az fel té t t határok sz(e)r(é)nt 
dolgozza maga bányáját, ã gyanús, vagy kárát 
praetendáló fél, ä más félnek bányájában annak 
gazdai(na)k híre vei, az bánya torkán kettőt maga 
kŏzzŭli szabadoson bé küldhessen [Torockó; 
Bosla]. 1770: Hogy irántam gyanos ne'légyen 
ezen Tkts nemes Vár(me)gjeis . . . nemességemről 
szollo némely leveleimet . . . bemutatom [SLt 
XLIII . 16 Maróthi István kérv.]. 1823-1830: 
Hessen —Kassel . . . Nemigen termékeny tarto-
mány, a lakosai sem igen gazdagok . . . A nemzet 
hűséges és becsületes, hanem az idegenek iránt 
félelmes, gyanús [FogE 247]. 

3. gyanúsítható; care poate fi bänuit; jener, 
der verdächtigt werden kann. 1816: A'bé kúl-
dőtt két Rabok, mint el szökő szándékjokról 
nagyon gyanúsok, négy napi Arestomban tar-
tattatások utan késértessenek viszszá Sz Biro 
ŏkgyméhez [T; T L t 1215]. 

Szk: ~ életű. 1748: Az A. ŏkglme által exhi-
bealt Documentumok tellye6ek . . . Illéysfalvi Pap 
Vónkának sokszínű gonoszságival, mellyek ŏ tet 
eleitol fogva gyanús életű Tolvajokkal társalkodo 
orv gazdaságot gyakorlo soros embernek impor-
tallják [BSz; Ks 27/XVIIa]. 

gyanúság 1. gyanú; bănuială, suspiciune; Ver-
dacht. 1640: Bizoniczia meg aztt hogi cziak gia-
nosagbol mondotta Jakocz Lórincznek az Ugorka 
elveszese felól az dolgott [Kovászna Hsz; HSzJ 
ugorka al.]. 1670: Honnan valami gyanuságh 
szármáznék, az Aszony népek közzűl senki házat 
ne(m) gyakorollya* [SzJk 110—1. — •Ti. a pap]. 
1679: az Cziganyra való gyanuságh valosagga 
lőtt [Dés; Jk]. 1756: valakinek mi praetensioja 
vagyon ellene vagy lopás vagy gyanosaga gonosz 
cselekedeti mia [Kőrispatak U ; Pf]. 

Szk: a ~ megvan nála. 1585: Ember János 
vram vallia. Nem la t tam mikor zwlte a'giermeket 
es ky Vette az perwataba. Tudom hogy igen zegezwe 
tartottak a'hazat, mert a'gianosagh megh volt 
nallom [Kv; T J k IV/1.453] * a ~vagyon vkire. 
1584: Piroska Ember Antalné vallia . . . Az gia-
nosag ez Zabo Catora volt hogy Hersel Martonnet 
eo vesztette volna meg [Kv; i.h. 216]. 1592: 
1489 Ez varos es a ' templum megh Egetth az 
Gianosagh volt Mikola ferenczre [Kv; Diosylnd. 
20] * vagyon gyanakodik. 1615: Baholczon* 
lakó Olah Mate szeginy Jobbagwnk aggia erté-
swkre . . . hogi . . . egy Bene Istuan neŭw ember 
szabad szekely, feleseget giermeket, ez okon 
hogy annak előtte egy nehany hettel, az haza 
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mugh. Eghwen, gianosaga volna hogy eo cziele-
kette, Arestalta volna [UszLt IX. 75.1 fej. — 
• B o h o l c N K ] * ~a vagyon (5) reá gyanakodik rá. 
1568: az Kalara en nalla(m) lakik vala, es három 
3ing vázon veze el hazamnal fertal hean . . . en 
neiem bizon ŏ rea volt gyanosagom, merth senky 
eg?eb hazamnal ne(m) lakoth [Kv; TJk III/1.199] 
7573: Zas Balint azt vallia hogi . . . veres Thamas 
. . . ezt Mongia volt Desy Antal es Imre feleol . . . 

egy Ingem gatiamis vezet ely aztis vgian otth 
keresem hwl az Borywt Meg talaltam, Mert Rea-
iok v a g i o n gyanwsagom feleole [Kv; TJkIII/3.243]. 
7 593: Nierges Mathe vallia . . . Az piaczon talala 
engemet Zekeres Matiasne, es kezde kérni enge-
met, zolnek vizhordo Tamasnak vagi felesegenek, 
hogi eo amtni marhat el veztet volna, ha nallok 
volna adnak meg, mert altalam fogua reaiok 
uolna gianosaga [Kv; T J k V/1.323] * ~ a va-
gyon vmiben gyanakodik a dologban/vmilyen tekin-
tetben. 7680: Miért kellett Nagy Andrasnak meg 
hazasodai holot ne(m) Aszonyi allathoz való 
lehetet; eros gyanusagunk vagyo(n) ebben [SzJk 
150] vagyon vkihez gyanakodik vkire. 1584: 
Ágota Varga Leorinczne vallia . . . be Meriek a ' 
Lakatosnehoz . . . monda hogy Az Ey wdeo Ne(m) 
kedwez senkinek, Ne(m) kellene eyel vigiaznod, 
gianosagom volt hozza Azért mert Az eleottis 
hallotta(m) hogy Bozorkannak montak, es semmy 
tudoma(n)t Ne(m) teot rea [Kv; TJk IV/1.264—5]. 
1681: egy nehany izben admoni tusok voltak 
mi(n)d ketten, hogy eg máshoz ne jarjanak Gyanu-
sagh le ven nagy hozzajok [Dés; Jk]. 7724: (Mondom 
a szolgálónak) te bizony kebeles vagy, ő panna 
tagadta, de bizony gyanuságom van hozzá édes 
Uraim [M.királyfva K K ; BK. Tekés Házi Péterné 
(25) nb vall.] * ~ba esik hozzá gyanakodik. 1573: 
Gaspar deák Azt vallia hogy . . . Emlekezyk eo 
neky gergel deák Illen zowal hallotale vgmond 
valamy zot az en felesegem feleol, Mond eo Myt 
tagadok baune Byzon hogy hallotam valami deák 
halt volna hazadnal hon Nem letedbe . . . Mond 
gergel deák Etiis hallotta(m), byzon hogi gia-
nwsagba is essem hozza. Mert Immár egi Nemy 
Ideotwl fogwa esmere(m) hogi Nem ollian zwel 
vagon hozza(m) mynt Eleb [Kv; TJk III/3.155]. 
1584: vgia(n) azonnapon del vta(n) hat igen nehe-
zen liaytia a' paztor az eoregh boryath, Zanakodni 
kezde Ania(m) raita es orwosolny Mondot ez 
Catalin Azony, . . . Az boriu mas nap el hala, 
Es mingiarast nüua(n) való gianosagban esenk 
hogi tudomanios volna [Kv; TJk IV/1.278] * 
~fér hozzá. 1578: latorságokat, Paráznaságokat 
és Kúrválkodásokat . . . sem egyszer, sem másszor 
nem láttam, nem túdom, 's nemis hallottam, 
kikhez még hogy gyanóság fért volnais nem gon-
dolhatom, mert mindenkor emberséges emberek-
be) k, tisztességbéli személlyek(ne)k értem, és 
túdom [Szentmiklós K K ; BK. Farkas Juanna 
cons. providi Vintilla Petre (32) vall.] * ~ férhet 
hozzá. 1789: Méltán gyanuság férhetett Balog 
Istvánhoz a Lud iránt [Dés; DLt] ~ mehet 
vkihez gyanú férhet vkihez. 1594: Mierthogi az 
tanuk vallasokbol semmi oli' bizonios presump-

tiot, sort (I) nem elicialhatni, kibeol az Alpere-
sekhez valóba az gianosagh mehetne . . . jural-
lion mindenik sola in sua p(er)sona, hogi eo nekiek 
abba az factumba sem hírek sem tanachok nem 
volt [Kv; TJk V/1.454] * elveti a ~ot magáról 
elhárítja magáról a gyanút. 1573: Anna néhai 
Iacab Istwanne Azt vallia hogy . . . hallotta 
Illemmodon kezdy zydalmazny, Meg adom kĕs-
sentywdet fekete Bestie kwrwa or bestie kwrwa, 
En Rea(m) gianakodol de lm a toromba vitet-
lek Meg lad vgi ely vete(m) rola(m) az ganwsagot 
[Kv; TJk III/3.158] * felszabadul a ~alól men-
tesül a gyanú alól. 1653: en szerzettem ki Ozdi 
Uramtol azokat az aranjokat, kére nyavaljás 
vagy két szóval declarálnám Ngd(na)k, hogy ez 
gyanoságh alol Urunknál, s Ngodnális fel szaba-
dulna eő kglme [Kv; CartTr I I Casp. Veres 
Marti pást. eccl. orth.] jb hírt indít gyanú 
alapján hírlel vmit. 7806: Ki volt inditoja s 
erősíttője azon liirnek, hogy Kerekes Mári mellett 
azon éjjel égy Szőts legény hált volna s azt mi-
tsoda gyanuságbol s tapasztolásbol indította? 
[Dés; DLt 250/1808-hoz vk] * vkihez (a) ~ le-
hetne/volna. 1584: Hallottam vala hogy akiheoz 
gianosag volna az bozorkansagbol a ' laba Nioma-
ba kellene lepny es meg zolalna [Kv; TJk IV/ 
1.126, 278]. 1592: azokat az zemelieket biro vram 
hiuassa be az kikhez az gianosag lehetne [Kv; 
TanJk 1/1.191] jb vkire vagyon a ~ /vkire vagyon 
(egész/minden/nagy) ~ a gyanakodik vkire. 1582: 
Magiari Nagy peter vallia . . . Mikor ez Cassay 
Azzony Niary Martonnak At ta volna leányát. 
Az vtan meg akarwan Másolni ez Cassay Azzony 
az dolgot . . . mikor eozwe keoltek volna Monda 
Kutos Jacab hogy az veo legent. meg keoteot-
tek volna . . . az keotes dolgabol Az Annyara az 
Cassay Azzonra volt minden gianosagh [Kv; 
TJk IV/1.108]. 1584: Lakatos B(ene)dek vallia 
. . . Zemewel latta hogy az Ablakon vgy Ieot be 
mint eg Arniek de Ne(m) esmerhette ky volt, 
hane(m) vgio(n) valóba volt gianosaga az vargane 
Anniara [Kv; i.h. 277]. 1633: Kerdem kj vitte 
oda az rekezt és az varsat, eŏk azt mo(n)dak hogy 
ez eyell vettettek el egy latorral, de iol k j legjen 
nem ismerhettek megh de minden gianosagok 
Kis János Mesterre vagio(n), mert az hidon futót 
altal Zent Anna fele [Mv; MvLt 290.115b]. 
1645: az Beszerikajokbul ugjan alkalmas kart 
valuan az mely Papiok akkor tayba(n) i t t lakot 
az Vejuel eggiütt arra vagio(n) mindé (n) erős 
Gjanossagok [Kisbudak BN; BesztLt 20]. 1756: 
Ezen embernek még néhai Atyára . . . egész falus-
tol nagy gyanuságunk vólt, hogy ördögi Mes-
terséggel, boszorkánysággal elő gonosz ember let 
volna [Vályebrád H ; Ks 62.22]. 7792: azt feleié 
az inctus Bakó Sámuel: úgy vagyon, ked miá 
vallottam a kárt, nem tagadom, mert kedre* 
vagyon egész gyanúságom [Árkos Hsz; RSzF 
255—6. —*Ti. Péter Lászlóra, a háza felveret-
te téséért] jb vmire/vmihez/ vagyon ~ a . 1568: 
Mégis vagion Mas gianosagomis vgian ezen aranyra 
tudny Illik hogy vram apank Vachy Peter . . . az 
a sok rezes arannak addicioiat Nem gondolta es 
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Nem computalta Meg [Nsz; MKsz 1896. 355]. 
1584: Anna Meray Eotneos Thamasne . . . vallia. 
Az Aniamat égikor meg kene, mily kenes vtan 
nem Erze keonnebseget, hanem inkab giomranak 
es testenek dagadasat Mely betegsegbe ket Ezten-
deigy fekwt, es az Aniamnak lelky gondolat zerent 
nem vol (!) egiebre gianűsaga, hanem Azt monta 
hogy Ez Zabo Cato chielekedet valamy artal-
mast nekie [Kv; T J k IV/1. 219—20]. 1629: 
mondotta, hogy oda Bakos Istuanekhoz vagyon 
az hazokhoz az gyanusagh az zab lopás dolgabol 
[Kv; T J k 23]. 1696: Balintik Sigmondne Aszszo-
njom meg értvén hogy Gjanuság vágjon ahoz az 
Rubinthoz . . . [Mv; Bál. 85/. 

2. gyanakodás; bănuire; Argwohn. 1585: Zeoch 
Peter Megh chak gianosagaat sem ertettem Raz-
ma(n) Palnak ez Ambrus Deakra, hane(m) teob-
bekre gianakodot [Kv; T J k IV/1. 460]. 

3. gyanúsítás; suspectare ; Verdächtigung. 7607: 
az Actor lattatik hogy chyak gyanuwal felel 
Zabo Mathehoz az Alpereshez . . . , es az gyanú 
mellettis semmyt nem bizonit, az Inctus penigh 
az eo Artatlansagat egy nehany bizonisagokkal 
az gyanusagh ellenis tamogattja [Kv; T J k VI/1. 
506]. 

Ha. 1584: gianosag [Kv; T J k IV/1. 216, 278]. 
1585: gianosagh [Kv; i.h. 453]. 

gyanúsan suspect; verdächtig. 1763: az I . 
Várasunkb(an) . . . lat tatott gyanúson conversa-
lodni, es szemmel látott bizonyságok szerint is 
paráználkodni [Torda; TJk V. 178]. 1812: Gyanos 
vagy annyivalis inkább nyilván való paráznaság . . . 
gyanús időben gyanúson nem voltak [Tarcsafva 
U ; Pf]. 

gyanúskodik gyanakodik; a bănui/suspecta; 
argwöhnen. 1785: Holmi lopások esvén a Faluba 
rája gyanuskodtak | midőn . . . Blága Nyisztor két 
ökre elveszet . . . a ' Falu ugy gyanuskodot hogy 
az Szolgais reszes volna az őkőr el veszésében 
[M.zsombor K ; EMLt]. 

gyanú-színnel gyanakvásképpen ; drept/ca bănu-
ială; aus Verdacht, vermutlich. 1783: Ez előtt 
mintegy két esztendőkkel el veszet égy Fejszénk 
az Udvarunkról, s mind Nanya Makavéjra gya-
nakadtam, mitid magam mind néhai Férjem, s 
kértük is gyano színnel a Fejszénket Nanya Maka-
vejtol; de tagadták hogy nem tselekedték [Faragó 
K ; GyL. Szabó Martinyika (35) vall.]. 

gyapjas 1* lînos; wollig. 1627; Kamora . . . 
Juh bőr tizen ha t nr. 16, harma giapias [Nagyal-
más K ; CsákyO 1/2. 672 a vár lelt.]. 1679: 
Csavalatlan fekete, Gyapias Juh bőr nro 281 
moly vesztegette, Czavalatlan gyapjas fejér Juh 
bőr nro 3 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János 
inv. 62, 83]. 1687: Adott el az biro Brassob(an) 
gyapjos bárányos juhát nő 51 [Bucsum F; MvRK]. 
1706: Szürke elegyes juh bőr ki gyapias ki gyap-
iatlan no 50 [Görgény MT; Born. G. VII. 4]. 
1834: A Farkas et t meg 6 Gyapjas Bárányt [Hosz-
szúaszó K K ; Born. F. la] . 

2. gyapjúárus; vînzător de lînă; Wolle ver-
kaufend. 1752: Az gjapjas szászszal is beszél-
lettém és az Kolosvári mindszent napi sokada-
lomra . . . küld kompiát* és karabolyt (1) [WLt 
Vesselényi István feleségéhez. — a Értsd : szkum-
p ú t ] . 

3. bolyhos; flocos, scămos; flauschig, rauh. 
XVIII. sz. eleje: Vagyon égy jo gyapjas Cserge 
[Kv; LLt Fasc. 71]. 

gyapjatlan fără l inä; wollenlos. 1706: Szürke 
elegyes juh bőr ki gyapias ki gyapiatlan no 50 
[Görgény MT; Born. G. VII. 4]. 

g y a p j ú f n 1. l înă; Wolle. 1569: Engedyen a J o 
azzony egy Mertek gyapiat penzemert es hozzon 
Merteket es ki adom aztann [Kv; TJk III/1. 
164 a]. 1592: Gyapiw az mi volt az haz zwksegere 
Saaknak (l) dizno paztornak chyondoraira halis-
naiara es az mire zwksig depútaltúk [Kv; Szám. 
6/XV. 77] 1647: Saknak való Giapjura gombo-
lyekokban attanak ki szőni Tomnatokra* (l) nro 
(?) Gombolyegot Nro 62 [Marosillye H ; VLt 
55/5415. - aH]. 1652: Egy Szőrből vagy gyapiubol 
szőtt szőnyegis az praedikalo szeken [Borzás 
Sz; SzVJk 48], 1676: Juh bőr Gyapjustol nro 
1 . . . Nyiredék Gyapjú Libr. nro 6 [Porumbák 
F ; Utl] . 7682; Safar Mihály ura(m) . . . hozott 
gondviselesem ala tizen egi számú lovakat, mely-
lyek közzŭl baromnak vagyo(n) Pokrocza, kettei 
Giapiubbl való, S edjük Szőr Tőrők pokrocz 
[Görgény MT; Ut l ] . XVIII. sz. eleje: az Keres-
kedő Embertől J ap ju t (!) veszűk (így!) [Kv ; 
PosztCArt.] 1732:* A Jobbágj-Aszszonyok kivált-
képpen a' Magjar Monostoriak* akar gjapjat 
akár kendert kűldőttenek fonni vdvar szamára, 
ki ki maga részin bé fonni tartozik, tartozott 
eddig is [Told. 11, 67. - *Előbb befon 2. al. 
az évszám sajtóhibával. bA M.gyerőmonostorról 
(K) valók]. 1752: Egy veres, kék és fejér gyap-
júból Szőtt festékes [Erősd Hsz; SVJk]. 1789: 
Rendeltem a' Magazinumhoz Zsŏgödből* 5 Asz-
szony embert . • . kik a ' Gyapjat a Mátrászokba 
újra tépjék és meg igazgassák [Csíkszereda; 
UszLt XII I . 97. — » Ma Csíkszereda egyik város-
része]. 1808: Gyapja öltezetire és pénz lábbelire 
is adatótott [Szászerked K ; LLt Erszény Joun 
(60) vall.]. 1829: Groff Bethlen Imréné, ő Ex ja. 
adott . . . 22 font gyapjat [Kv; BLt Kv-i dolog-
ház nyomt. szám.] |A 828 béli két kirlányokrol 
gyapjat [Pókafva A P ; Born. F. Ia Bod László 
t t szám.]. 184ō.ę Görgény . . . Gyalagassai . . . 
Gyapjat mostak [Görgény MT; i.h. G. XXIVb]. 
1850: egy darab gyapjúval töltött cseléd mátrátz 
[Algyógy H ; i.h. F . I i] . — L. még MGtSz VI, 184. 

Szk: ~fésülni. 1748: Gyapjú fésülni való fűsű 
egy pár [Ks 28. 5. 8.]. * ~szedni. 1777: Egy ide 
való ember . . . Gyapjú szedni ment vélle* (Xócs 
SzD; KS Bájes Vaszilie (40) zs vall. - T i . a 
lóval] * ~ venni. 1574: Katalin Thakach Andrasne 
Azt vallia hogi . . . egykor hazabol ky Ment volt 
vydekbe giapyw venny [Kv: T J k III /3. 362b] * 
dabrocsdn ~. 1688: Egy Mása Dobro(n)csa(n) süveg-
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nek való Gyapjútól f — 75 Egy Mása Nikápolyi 
Gyapjútól f — //50| Egy Mása Dobrogsáni poszto 
Gyapjútól f — //75 . . . Egy Mása aláb volo 
Gyapjútól f//40 [MvRK Vect. 2.1, 25]| Egy Mása 
Dabrocsa(n) süvegnek való Gyapjutol f — //75 . . . 
Egy Mása szűrnek való Gyapjutol f — //40 [BfR 
Törcsvári és tömösi vectigal] nikápolyi 
1688: Egy Mása Nikápolyi poszto Gyapjutol f — 
//50 Egy Mása Dobrogsáni poszto Gyapjutol f — 
II75 . . . Egy Mása aláb volo Gyapjutol f — //40 
[i.h. 25]. — L. még a dobrocsán ~ szk és a dobro-
csáni címszó al. 

2. lenyírt juhgyapjú (egy darabban); lînă de 
oaie tunsă (într-o bucată) ; geschorene Wolle (in 
einem Stück). 1587: Az Tawaly es az en Idem-
bely Gyapyatt ky teot t Eozzessegel 6 zazatt At ta 
wolt el Zabo Lenart vram Zazath f 2 d 50 [Kv; 
Szám 3/XXXIV. 28] |Esmeg at tam el 115 J ap iŭ t 
. . . f 3 d 45 [Kv; i.h. 3/XXVI. 9 Suweges Ger-
gely isp. m. kezével]. 1588: Attam el Jap iű t t 
kerulbe 4 1 . . . f 1 d 64. Maradót Restantiara 
Jap iŭ az Taúaljwal egietembe 300 [Kv; i.h. 
4/V. 7 Gr. Veber sp kezével]. 7590: Azon kyuól 
Az my Gyapiú volt A t t am Az 2 Johazoknak 
14 giapiut Rúhazatyara (így!) [Kv; i.h. 4/XVII. 
6]. 1600: el wittek . . . Tizenhatt eoregh lakatokat, 
gyapiukat eóreöget. 50. Barany gyapiutis 50 
{Uszt 15/23-4] . 1619: Gwtteö peter feyet keöte 
Beczj Imreh Vramnak ket rendbelj latorsagaiert 
giapiaknak es kosoknak lopasaert| Gwtteo peter 
giapiat lopott uolt az Beczj Imreh Vduaraban 
[Szentmárton Cs; BLt 3]. 1654: Ezen Gyapiak(na)k 
Exjtussá . . . szabados Janosnak ke t t Karuly 
fiakért nro 4 [Egeres K ; Ks 70 Szám. 51]. 1679: 
inosot fejer Juh gyapja nro 9 [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János inv. 81]. 1734: Vágjon az 
Tisztartó ház végeb(en) egj éles kamara melyben-
nis találtatott . . . Fejer Öreg juh gyapja no 
32 Szürke no 14 Tavalyi fekete bárány gjapja 
no 9Ė [Datk N K ; J H b B D. 1 gr. Bethlen Farkas 
inv.j. 1774: A Sz Mártoni Vintzellernekis hasanlo 
képpari 7. Gyapjat Szoktak adni egyebet nem 
[Mocs K ; KŠ Conscr. 71]. 1828: fogadtam meg 
beresnek Budatelky* Gyermán Vonyisziát . . . 
igyírtem . . . egy Glugát Hé t Gyapjat [K ; Born. 
F. Ie. - aBudatelkéről (K) való]. 1856: Bosla 
Ferenci, Zsakó István . . . Urak, meg fogadák 
pakulárjoknak Bedelői* Duma Vaszüiát . . . kő-
vetkező fizetéssel lben Pénz: 100 ~ egy száz 
r f t váltó. 2or Két gyapjú [Torockó; Bosla. Szász 
Mózes jegyző kezével. — &Bedellőn (AF) lakó]. 

3. szőr; pă r ; Haar. 1749: kecskekis leuen az 
Juhok kŏzót azokrol nem Nyrhetni Giapiat. 
Nemelinek penigh elis hullot az Gapia [Kv; 
Szám. 26/VI. 480]. 1811: ez a ' bunda kelőiről 
hibás volt, mert a ' há tában lévő bőr meg pállott 
és a ' gyapja nagyon hullott [DLt 414 nyomt. 
kl]. 

4. erdő(nek) gyapja az erdő faanyaga/készlete; 
materialul lemnos/cantitatea de lemne din pădure; 
Holzmenge in einem Wald. 7843: ki mentünk 
az . . . veszszos 's némely hellyeken Bokros Erdő-
i e k gyapja igazán léyendö meg betsüllésére [Náz-

nánfva MT; LLt]|meg vásárolták ő nagyságától 
. . . azon darab erdejének mostani gyapját f á j á t 
[Kakasd MT; EHA]. 1846: Ezen vesszõs erdő 
gyapja betsűltetett 14 Rf 40 Krjbokros és tő-
visses erdő gyapja betsűltetett 5 Rf|Makkos éle' 
verőfénye homlokában lévő azon erdő gyapját , 
mi betsűltetett 110 Rf [Kál MT; Pf]. 1853: a 
Kebeleiek* Szóbeli kérelemmel follyamodtak, hogy 
a ' Mlgos Ur ígérete szerént jelelném ki az eladandó 
Erdő gyapját 's árrát mondanám meg . . . hogy 
az Ünnepre vághatnának magoknak fá t [Mv; 
SzE 301 Soós József Újfalvi Sándorhoz. — »MT]. 
1869: Az egész Fickó erdő őszves gyapjáért, 12 év 
alatt levágandolag 40 000 f r t . kesz pénzt ígért 
[Magyaró MT; MNy XL, 374]. 1874: m i . . . 
N y : Karátsonfalvi Nagy Mihály és H : Bodoni 
Deméán János megvásároltunk . . . Hints Miklós 
urtol egy darab erdőnek gyapjá t a H. Bodoni 
határon [Mv.; TSb 9]. — L. még erdő 3 al. 

E jel-re 1. MNy XI,, 374; Gunda: MNy XLIII, 54; Mi-
kesy: MNy 1,1, 3 1 2 - 8 ; SzE 299-302 . 

Ha. 1641: egj facza szanto feőld az Giap-
iuban zalagban [Nagyszeg Sz ; GyK X. 30. 8]. 
1714: Felső Gyapjaban (r) [Középlak K ; K H n 
294]. 1724: Az Alsó Gyapjúja előtt egy darab 
törők buza föld [uo.; J H b VI/3]. 1755: Alsó 
Gyapja n.h.-ben (k). Az alsó gyapjáb(an) 
(k) [uo.; KHn 296]. 1761 — 1762: A Felső Gyap-
júban [uo.; KHn 297]. 1768: A ' Ket Gyapjájá 
kőzőtt (k) [uo; K H n 298]. 

gyapjú mn. E szk-ban; in aceastä construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: nagy ~ k b . bő/nagy 
faanyagú/készletű; cu matéria! lemnos bogát ; 
reich an Holz. 1808: ha . . . elegendőkeppen meg-
bizonyíttatnak, hogy most több épületek, vagy 
ha nem többek is, de jobbak, több, és hasznosobb 
vetések; ugy nagyobb gyapjú erdők vágynák, 
mint a ' mülyenek, és mennyik . . . N : g : Csáki 
Gábortol lett el-foglaláskor ezen Joszágokban 
voltak, disinteressatus ahóz ér tő betsűsők által 
megbetsültetvén ki-fizettessenek [Mezőrücs MT; 
IB. Városfalvi Szolga Mihály kezével]. 

gyapjú-asztalfedél gyajúasztalterí tő; fa ţă de 
masă din l înă; wollene Tischdecke. 1770: Egy 
gjapju Asztal födél [Usz; Pf] . 

gyapjúbabó gyapjúguba; bobou/saricä de l înă ; 
(lang) wolliger Flausch. 1845: Dregusch Hilla 
. . . viselt fejér báránybőr sapkát , gyapjú bobót, 
szőrös bőr mellényt, fejér gyapjú nadrágot 's 
bocskort [DLt 739 nyomt. k l ] . 

gyapjúcserge gyapjúpokrócfaj ta; cergä de l înă ; 
wolliger Kotzen, 1708: Eg j viseltes fejer gjapju 
cserge [HSzj cserge al.]. 

gyapjŭfestékes gyapjúszőnyeg; covor de l înă ; 
wollener Teppich. 1653: Vagion Egj falra való 
uy Giapju festekes, Vagion E g j uy aztal felöl 
szédet festekes [Hencfva M T ; DLev. IIB. 12 
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nemes Szeles Mihály árvája, Szeles István javainak 
inv.]. 

gyapjúfésü pieptene pentru lînă, darac; Woll-
kamm. 1829: Husz pár gyapjú Fűsűre, és Táb-
lákra 66 Rf 43 xr [Kv; BLt. - A kv-i dolgo-
zóház szám.]. 1842: Három pár gyapjú füsŭk 
[Majos MT; Told. 35]. 

gyapjúfésûlő-szék scaun pentru pieptene de lînă, 
pentru darac; Stuhl für Wollkämmen. 1788: 
Egy Gyapjú? fűsŭlo Szék . . . Más ehez hasonlo 
gyapjú fűsűllŏ Szék [Mv; TSb 47]. 

gyapjúíonal fire de lînă ; Wollgarn/faden. 1659: 
Egy Hehely . . . Giapiu fonal [Kv; RDL I. 143]. 
7679: Gyapjú fonal egi gombolyaghal nro 1 [Uz-
disztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 591. 1714: 
az csáváit juh bŏrőkőt küldöttem fejért 21 feketét 
12 . . . gyapjúfonalat fejér (1) 19 gombolyag-
b a n ) [O.csesztve AF; Ks 96. Szegedi János lev.]. 
1744: fejér Szőr gyapjú fonal 8 gombolyék [Szent-
demeter U ; LLt 67]. 1756: Egi Sákban gyapjú 
fonol Gombolyogb(an) fejer 10 fekete 8 [Somkerék 
SzD; Ks gr. Bethlen Imre lelt.]. 1760: a ' gyapjú 
fonalat meg szötette s meg is ványoltatta [Oltszem 
Hsz; Mk IX. 109/. 1807: Fejér gombolyogba 
Maradt gyapjú fonal [Körtvélyfája MT; LLt]. 

fl yapjúgom bolya gyapjúgomolyag/gombolyag; 
ghem de l înă; Wollknäuel. 7660: Harmincz fonal 
gombolya H a t gyapiu gombolya [Lázárfva Cs; 
LLt 117]. 

jfgyapjúgombolyég ghem de lînă; Wollknäuel. 
1814: valami gyapjú gombojégokat tŏlle el vitt 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 131. L. 38]. 

gyapjúgomolya gyapjúgombolyag; ghem de 
l lnă; Wollknäuel. 1755: Fekete nagy gomoja 
gyapjú 18 . . . Fejér gyapjú gomoja 5 [Ludesd 
H ; BK sub nro 1020. Naláczi conscr.]. 1763: 
A Kamráb(an) 2 gyapjú gomolva vagyon [Sám-
sond MT; Berz. 14. XIX. 23]. 

gyapjúlepedő cearşaf de lînă; wollenes Lakén. 
1595: Affelett* volt ket gyapiú lepedeóis, mel-
lyekbe az elézeri Vendelt takartak volt [UszT 
10. 14. — •Ti. a kocsi felett]. 1604: Valamit 
megh nem adott* az marhakban megh tartozik 
adni, de egi fodor ighler szokniat, egy giapiú 
lepedeót adot t megh ben(n)e, az teobbyuel ados 
[i.h. 18/35. — aTi. az alperes]. 

gyapjúmosó kosár coş pentru spălarea lînii; 
Korb zum Wollwaschen. 1829: Két gyapjú moso 
kosárért 2 Rf 2xr [Kv; BLt. — A kv-i dolgo-
zóház nyomt. szám.]. 

gyapjúnadrág táj (gyapjú)harisnya; cioareci de 
l înă; (wollene) Strumpfhose. 1845: Dregusch 
Hilla . . . viselt fejér báránybőr sapkát, gyapjú 
bobót, szőrős bőr mellényt, fejér gyapjú nadrágot 
's bocskort [DLt 739. nyomt. kl]. 

gyapjúnem gyapjúnemű; lucruri din l înă; 
Wollarten. 1838: Vászon és Gyapjú nemek. Két 
vászon jó s egy lengeték abraszok . . . 22 fejér 
Kirlán . . . 11. fekete Kirlán gyapjak [M.bogáta 
SzD; Bet 2]. 

gyapjúnyírő olló foarfecă de tuns l înă; Schaf-
schere. 1744: gyapjú nyirő Czigány olló [Szent-
demeter U ; LLt Fasc. 67]. 

gyapjúnyttst iţe din l înă; Wollschaft. 1849: 
ő t pár gyapjú nyüst [Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 

gyapjúportéka gyapjúholmi; lucruri de l înă ; 
Wollzeug. 1825: A' Gyapjúval öszve elegyített 
Batist a ' Gyapjú Portékák közzé számláltatván 
ide nem értetődik [Kv; INyR 8754 nyomt.]. 

gyapjúposztó postav de lînă; Wolltuch. 7602: 
hat twreot giapiu pozto . . . negj twret uaszon 
[Uszt 19/53]. 

gyapjúszál fire de l înă; Wollfaser. 1788: Kender 
csepŭ égy tsomo. Gyapjú Szál égy tsomo [Mv; 
TSb 47]. 

gyapjúszövet stofä de l înă; Wollstoff. 1839: 
Galliciábol elszökött 'Sidó Mendel Schor . . . az 
urberrokját (I) vagy is a kaftánját egy fekete 
gyapjú szövetből készült övvel kötötte meg [DLt 
162 nyomt. k l ] . 

gyapjúválasztás desfacere de lînă, alegerea lînii; 
Wollwahl. XVIII. sz. eleje: Legenyeknek pedig 
fizetésse légyen egy uég szövőstol húszon negy 
pénz, egy font apró fűseléstol három pénz, egy 
font szakasztastol két pénz, az japju válosztástol 
egy napra tiz pénz, egy Vég drűczkeléstol tizén 
őt pénz [Kv; PosztCArt.]. 

gyapot 1. bumbac; Baumwolle. 1588: Egy 
gyapottal bellet Sahos Abrosz [Kv; KvLt Inv. 
1/2. 18]. 1599: Nylas Mathene Sophya azzony . . . 
vall(ja) . . . Egy papplan keozepjwelis ados valamy 
gyapottal eggyeott [ K v ; T J k VI/1. 356]. 1620: 
Egi vegh keőzeph fele patiolattul giapottul f — 
/16 [KvLt II . 69 VectTr 10]. 1682\1687< Attam 
kett len uaszon Uy lepedőtt, eggik giapottal, 
az másik len Cernaual öltött [Fog., Borb. I I 
Rákosi Anna kel.]. 1688: Egy Mása vagy Kantár 
gyapottol f 1//90 [MvRK Vect. 21]. 1721: Harva-
tos(l) haló mente lészen és gjapattal vagy annelkül 
[Nsz; Ks 96. Bornemisza Imre lev.]. 1761: Néném-
aszonynak gjapattat vettem volna, de bizony 
szépet nem kaptam [Ks Adamus Szt. miklosi 
Nsz-ből lev.]. 1768: gyapattal Töltött. Gyapattal 
Töltet [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 1777: Ud-
vari szolgalatba gyapotot fontain [Bözödújfalu U ; 
Pf]. 1781: (Az órát) egy kerek skatulyaban gyapot 
köze jol be csinálva Pecsét alat küldöm [Sárom-
berke MT; TSb 13 gr. Teleki Sámuelné Bethlen 
Zsuzsánna lev.]. 1817: Égy Csomotska gyapott 
[Mv; MvLev.]. 1831: Görgényben volt egy Boltos, 
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a ' ki Kovákkal, Pipákkal — Gyapattal Fej tövei 
. . . kereskedett [M.régen MT; TLt Közig. ir. 
ad 1315]. 

Szk: fésületlen 1723: egy kis fűsűletlen 
gyapott [Koronka MT; Told. 29/2] * fésült ~ 
1805: a Mlgos Groffne ö Nagysága . . . Járábol 
vitt el ket Font fésült Gyabatott (I) Harasztosra* 
hozot egy vég gyotsat [Kv; BLt 12 — *TA]. 

2. gyertyabél-gyapot, gyapot gyertyabél; fi-
til de lumînare din bumbac; Kerzendocht aus 
Baum wolle. 1592: vettem Czigeh Gergynetöl 
fadyw gyoryat (!) f 9 . . . Hozû János vramtol 
vetem vrűnk zamarah gyortyanok wyazot f 2 d 
20. Chynadv Tamasnetol vettem gyopotot hozaya 
p(ro) f - d 50 [Kv; Szám. 5/XIX. 334]. 1594: 
Egi kalacz viazath veres pal hozoth f 1/50 Gertia 
Beinek való Giapothoth vetem f—/25 [Kv; i.h. 
6/1X. 18]. 1695: Kgls urunk eŏ Naga Bécsben 
indulása alkal(máva)l . . . három aárga bő-
rért gyertya bél (ne) k való egy gyapotért, egy 
küimért hét sing vászonért, és turbára való két 
Lakatért . . . f 12//64. [Ebesfva; Utl] . 

3. gyapotfonal; fire de bumbac ; Baumwollgarn. 
Szk: ánglus1807/1818: 1. Matring Anglus 
Gyapott [Mv; Told.]. 1808: 1 matring anglus 
gyapat [uo; i.h. 23]. 1839: 15 Ánglus varró töö . . . 
Ánglus gyapott [Körtvélyfája MT; LLt]. 1849: 
Kötöt Paplany fejér és Rosaszin Gyapotbol 1 
[Széplak K K ; SLt 17] * ? makkô~ ' V 1856: 
4 matring makko gyapot [Kv; KCsl 11]. 

4. gyapotkelme; material de bumbac; Baum-
wollstoff. 1601: Négy elő Ruhák. Melyből egy 
Matéria, egy Lengyots és kettő Gyapott [Bölön 
Hsz; HSzjP]. 

Szk: ~ venni. 1845: Gyapat venni 7 f t [Dés; 
Kv; N J 27] ánglus1892: Anglus gyapat 
kézre és térdre való maradott volt 11 par [Kv; 
BLt 12. — A kv-i dolgozóház szám.]. 

Ha. 1817: gyapatt [Mv.; MvLev. 2]. 1820: 
a ' ţ gyapa t tya [Mv. i.h.]. 

gyapotabrosz faţă, de masă din bumbac; baum-
wollene Tischdecke. 7699: az Ur Asztalara való 
szőnyegek Abroszok Keszkenők . . . Egy négy 
Szélben levő bors-formara Szűtt gyapott abrosz 
[Kv; KvRLt X. A. 43b]. 1728: Egj Gyapott 
abrosz a közepe kőteses [Sepsibesenyő Hsz; 
SVJk]. 1749: ada . . . Barta Annis-is egy gyapott 
reczés Abroszt lengeteget [Nagyborosnyó Hsz; 
i.h.]. |Az Uzonia Ekla is ada egy gyapott reczes 
és rojtos abroszt [Szentiván Hsz; i.h. — Ä H S Z ] . — 
L. még gyapotrojt al. 

gyapot-alsóing cămaşă de bumbac; baumwol-
lenes Unterliemd. 1798: 1 gyapott alsó Ing [Kv; 
Pk 5]. 

gyapotas 1. gyapotos 

Oyapota^ztalkeszkenő2-ike şerveţele de bumbac; 
baumwollenes Tischdeckchen. 1789: gyapot Asztal 
keszkenőtske [Abásfva U ; EMLt]. 

gyapotcsöfonal fire de bumbac pe mosor; 
baumwollenes Spulengam. 1829/1830: 198 font 
Len és Kenderfonalak — ugyan a' féle gomolyák, 
és Csök, — viszont gyapott Csö fonalak [Zabola 
Hsz/M.régen MT; TLt Közig. ir. 196/1830]. 

gyapotfersing gyapotszoknya-fajta; un fel de 
fustă din lînă; baumwollene Rockart. 1789: Egj 
Kék gjapott Fersing [Kv; Pk 6]. 1829: Gyapot 
fersing maradott . . . 3 Darab . . . 20 Rf [Kv; 
BLt 12 A kv-i dolgozóház szám.]. 1843: gyapot 
fersing hurkolással [Dés; DLt 1300]. 

Szk: segesvári ~. 1831: Egy Fejér gyólts fersing 
Egy Segesvári veres Csíkos fersing [Körtvély-
fája MT; LLt. - Katona Nyikuláj jb házában]. 

gyapotfésű pieptene pentru bumbac; Baum-
wollkamm. 1738: Egy pár gyapatt fűsű [LLt 
152]. 1824: Egy pár gyapatt fűsű [Fugád A F ; 
HG. Mara lev.]. 1825: Egy pár gyapot fűsű [Szent-
demeter U ; Told. 41]. 1848: Gyapott fűsű a 
ládába 1 [Szászerked K ; LLt]. 

gyapotfésŭlõ pentru pieptenat bumbac; zum 
Baumwollkänunen dienend. 1823—1830: A fésülő 
masina mint egy malomgerendely olyan. Gyapot-
fésülő, bőrbe szúrkált tűkkel, mint az ittvaló 
közönséges fésű . . . A masinát nagy keréknél 
fogva a víz ha j t ja [FogE 246—7]. 

Szk: ~ f é s ű . 1730: Egy par gyapot fésűllŐ fesŭ 
[Kőrispatak U ; Pf]. 1748: Gyapot fűsűlő fésű 
egj Pár* Nro 1 [Nagyida K ; Told. 11/95]. 1770: 
gyapot fésűllŐ fésű [Köpec Hsz; Köpeci lev.]-
|Egy par gjapot fesűllő fesŭ [Usz; Pf]. 1791: 
Gyapott fűsülö fűsű Pár [Nagyercse MT; Told. 
19]. 

gyapotfonal fire de bumbac; Baumwollgarn. 
1593: 1 die augusti . . . weztetek oda egy wi abro-
zomat mind gyapot fonalbol Czinaltatott melliet 
weot gazdam azoni f 2 [Kv; Szám. 5/XXI. 68]. 
7595: vöttem . . . gyorttya Beelnek 1/2 pfont 
gyapot fonalat p(ro) d 50 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 214 
ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 1600: Hoggiay 
András . . . sok weres es feier gyapot fonalat, 
egyeb aprólék marhatis hatalmasul witt el [UszT 
15. 201 ,,Honesta mulier Martba, cons. Agilis 
Georgy Zeöleös, libertini Zombatfaluiens(is) “ 
vall.]. 1636: Gyapot fonalbul keoteot fwkeoteok 
vagio(n) Eot bokor [Kv; R D L I. 109]. 1676: 
Egy Gyapott vászon Gyapot fonallal varrót 
lepedő [Gyf; JHb. XXXI/2] . 1748: Gyapot 
fonal egj gomboljátska [Nagyida K ; Told. 11. 
95]. 1756: kivett . . . Régi állott gyapott és kender 
fonalokat [Mv; TSb 21]. 1772: Három font vékony 
patyolatnak való Gyapot fonál [Altorja Hsz; 
HSzjP]. 1796: gyertyabélnek gyapot fonal 36xr 
[Déva; Ks 95]. 1817: 4 fa orso gyapatt fonallal 
xr 35 [Mv; MvLev. özv. Szántó Simonffi Joseffné 
hagy]. 

gyapotfonal-abrosz faţă de masă din bumbac; 
baumwollenes Tischtuch. 1633: veres rosas len 
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szal Abrosz — — f. 1 d — Egy veres rosas var-
rot t giapot fonal Abrosz — — f. 1 d. 25. [Kv; 
RDL I. 103]. 

gyapotfonalas gyapotfonallal szőtt; ţesut cn 
fire de bumbac; mit Baumwollgarn gewebt. 
163711639: Csjnalatlan veres gjapot fonalas szarua-
sos vy derekalj csup . . . d 80 [Kv; RDL I. 111]. 

gyapotfonás torsul bumbacului; Spinnen der 
Baumwolle. 1801: Árgyé Eva . . . Gyapott fonást 
igirt Conventiojáb(an) azon udvarnak [Erdőszt-
györgy MT; WH. Hoszszu Káló (60) cigány vajda 
vall.]. 

gyapotfonó-kaláka clacă pentru tors bumbac; 
gemeinsam verrichtetes Baumwollspinnen. 1806: 
a Kiss Aszony az Aszonynak akarattya ellen 
Gyapot fono kalákát akarván csinálni . . . kez-
dődött az egyenetlenség [Szentlélek Hsz; HSzjP 
„Gyalog katona Bartalis Mihály né Pászka Anna" 
(24) vall.]. 

gyapotfonó-kerék gyapotfonó rokka; furcă cu 
roatä pentru tors bumbac; Baumwollspinnrad. 
1736: Gyapott fonó kerékhez tartozó nagyobb 
kissébb vas orso 2 [Várhegy MT; CU XIII/1. 
101]. 1744: Edgy gyapott fonó kerék nro 3 [Szent-
demeter U ; LLt Fasc. 67]. 7762: (Bormezei Judit) 
hozot . . . héhelt 3mat gerebent kett part . . . 
gyapot fono kereket kettőt [Oltszem Hsz; Mk 
RN. IX, 169]. 1778: Gyapott fonó kerék rosz 
[Csapó K K ; Berz. 4 Fasc. 8 C. 18]. 1787: Egy 
romlott gyapat fono kerék [Mv; MvLev. Nagy 
György hagy. 12]. 1813: Gyapot fono kerék [Al-
pestes H ; Told. 18]. 1827: Egy gyapot fono kerék 
[F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 1831: 1 gyapatt 
fono kerék [Mv; MvLev.]. 

gyapot-ſuszekli gyapotharisnya; ciorapi de línä 
baumwollener Strumpf. 1829: Gyapot Fuszékli 
23 pár 26 Rf. 15 xr. Czérna Fuszékli 27 pár 33 
Rf. 45 xr. Szőr Fuszékli 1 pár 1 Rf. 15 xr [Kv; 
BLt 12. — A kv-i dolgozóház szám.]. 

gyapotgomolya gyapotgombolyag; ghem de 
bumbac; Baumwollknäuel. 1829/1830: 15 font 
gyapott, és kender gomolyák [Zabola Hsz/M.régen 
MT; TLt Közig. ir. 196/1830]. 

gyapotgyertya bél fitü de lumînare din bumbac ; 
baumwollener Kerzendocht. 1685 e.: gyapot gyertya 
bél Nro 46 [Borberek A F ; MvRK Urb. 3 - 4 ] . 

gyapotgyolcs pînză fină/giulgiu de bumbac ; 
baumwollene Leinwand. 1587: Veottem Egy 
Ingh valra való gyapotth gyolttyott(î) d. 28 [Kv; 
Szám. 3/XXXIV. 21]. 1627: dirib darab giapott 
giolcz estimatu(m) ad f. 3 [Kv; RDL I. 134]. 
1684: Száva Gōrőgtűl 2. Vég Gyapot Gyoczot 
f 4II [Utl]. 1728: Abrosz három, edgyik gjapot 
gjólts a két vége likatos [Illyefva Hsz; SVJk]. 
1757: egy vég gjapot gjolcs [Jobbágyivá MT; 

Bál. 71]. 1789: Gyapatt gyólts két végin Totos 
Csipkés* [Bölön Hsz; Palotay 18. - *Ti. kendő]. 
1803: gyapot gyoltsból való széles . . . kendő 
[Harangláb K K ; i.h. 21]. 1849: Ha t férfi Ing 
gyapot gyoltsbol . . . Két lábra való gyapot gyolts-
bol [Dés; DLt]. 1851: Édes Titi Néni az Gyapot 
Gyoltsot kűldem . . . az Csipkét máskor el küJdem 
[Kv; Pk 7]. - L. még Palotay 19, 20. 

Szk:~ abrosz. 1789: Három Szélly két rend-
béli kötéssel egyb(en) foglalt két végin Tót t 
Csipkés gyapott gyólts Abrosz [Bölön Hsz ; 
Palotay 18]. 1803: gyapot gyolts két széljbpől 
a ' kŏzepin ugy neveztetett bolha szökés varrás-
sal égyben foglalt . . . Abrosz [Dombó K K ; 
UnVJk 56]. 1842: Egy gyapot gyolts Abrosz, 
fejér, retzével csipkezve Készíttette M. Kabos 
Ferentz és Felesége Gáborfi Klára 1797 e. [M. 
nádas K ; RAk 93] * ~ fersing. 1793: két gyapat 
gyolts fersing [Mv; KCsl 5]. 1798: egj kek ş japot t 
gjolts Fersing 1 Hf [Kv ; KvLt Rázmány Hédviga 
hagy]. 1818: Egy gyapott gyolts Fersing [Mv; 
MvLev.]. 1821: Egy kék gyapot gyolts Fersing 
[Kv; Pk 5] gatya. 1801: egy Gyapot Gyolts 
Nimet Gagya Atzél Tsattyával [Vargyas U; CsS] 
•X-~ kendő. 1789: Házi gyapot gyolts kendő . . . 
edgyik végin keskeny Tót tsipke, és fellyebb mind a 
két végein két ujni szélességű Tot kötés [Laborfva 
és Szentiván Hsz; Palotay 19]. 1803: Gyapott 
gyolts 's a ' két végin égy ujni Tóth tsipkével 
ékesített kendő [Désfva K K ; i.h. 21] * ~ kesz-
kenő. 17111177Ok: egy viseltes ritkás Gyapott 
Gyolcs Keszkenő [A.üosva SzD; SzConscr.] 
~ lábravaló. 1629: Egy giapott giolcz uiselt lábra 
ualo ér t t . f. - d 50 [Kv; RDL I. 143] * 
~ lepedõcske. 1706: Két készittetlen u j gyapot 
gyolcs lepedőcske [LLt Fasc. 146] ~ vánkoshéj 
1622: Egj vj giapot giolch uankos hej ueres seliexn 
zel raita f 1. [Kv; RDL I . 119] * ~vigan. 1804: 
egy vékon gyapat gyolts vigon . . . egy Szalmaszin 
Tofota vigon (!) [Koronka MT; Told. 19]. - A 
szk utótagja a viganó alakváltozata. 

gyapot hajfonó panglică din bumbac de legát 
párul; Haarbändchen/schnur aus Baumwolle. 1615: 
Eöt t (?) keöttes giapot h a j fonnok sargak [Kv; 
RDL I. 97]. 1648: Fogattam egy szolgalot omboszi 
Catat . . . szegödsege igy következik Egy bara-
say poszto szokniat . . . egy japot (!) hay fonot„ 
egy hăzi vászon ingy (!) vallat, egy bartfay jolts 
(!) elo ruhát [Kv; ACJk 61a], 

gyapot hálósapka scufie de noapte din bumbac ; 
baumwollene Schlafmütze. 1829: Gyapot háló 
Sapka 15 Darab 17 Rf 30xr [Kv; BLt 12. - A 
kv-i dolgozóház szám.]. 

gyapot hálósûveg gyapot hálósapka; scufie de 
noapte din bumbac; baumwollene Schlafmütze. 
1790.š Egy viseltes gyapot t Háló süveg [Mv; 
MvLev. Poka Kátalin hagy. 4]. 

gyapoting cămaşă de bumbac; baumwollenes 
Hemd. 1694: Egy alsó gyapot Ingh allyostol valóra 
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den. 84. Egy Ingh fel gyapot valóra den. 60. 
Egy férfi gyapot Ingh valóra den. 60. [Kilyén Hsz ; 
BLt 4]. 1807: Ferentz Mihálly . . . adott . . . Furus 
Jánosné kezességére Leopoldnénak hét forintot 
költsen egy ing Interesre [F.rákos U ; Falujk 
21]. 1811: vittenek el . . . Egy gyapat inget . . . 
90 sing gyapatt vásznat [DLt 629. nyomt. 
kl ] . 

Szk: oldhos ~ . 1811ĕ. vittenek el . . . Egy nagy 
oláhos gyapot inget [i.h.; ua.]. 

gyapotkapca obialä de bumbac; baumwollener 
Fußlappen. 1756: Ujj Gyapott kaptza 1 [Nagy-
rápolt H ; J H b XXXV/35. 21]. 

gyapotkarton s tambă de bumbac; baumwollener 
Kat tun. 1751: Egy Szoknyára való Ezüst Széles 
kötés Japonikának való ta rka Tafota, ahoz Gyapot 
Karton [Told. 19]. 

Szk: ~ f e r s ing . 1818: Egy u j j gyapott karton 
Fersing [Kv; HG. Ádámosi Végh lev. Tartsa-
falvi Sylvester Györgyné Ádámosi Végh Zsuzsánna 
kel.] jb ~ viganó gyapot szoknyafajta. 1818: 
Egy u j i I/évántin viganó Egy Fekete Frantzia 
Tafotábol ujjon készült vigáno. Egy hammu szin 
viseltes vigáno tafotábol. Egy uj j gyapott Karton 
vigáno [Kv; i.h.]. 

gyapot kávőskeszkenő şerveţel de bumbac pen-
t ru cafea; baumwollenes Kaffeetuch. 1817: Egy 
gyapot virágos kávés keszkenyŏ 3 R F [Varsolc 
Sz; Born. IV. 41]. 

gyapotkendS basma de bumbac ; Baumwolltuch 
1597: Wala nekem egy öcziem . . . hoszot wolt 
hauaselfŏldeböl . . . Egy zablia tarsolyban uolt . . . 
egy seliem kendő egj giapot kendő, egi kezkeniő 
ky egy forintot meg ert uolna [Uszt 12/43]. 1746: 
Néhai Datno Mária Aszszony . . . conferalt az 
Ekklesianak . . . Egy gyapot t veres fejtövei varrott 
rojtos kendőt [Lisznyó Hsz ; SVJk] |Egy gyapott 
kendő, veres fejtövei vetegetett [Magyarós Hsz ; 
i.h.]. 1791: Gyapatt Kendő [Mv; MvLev.]. 1803: 
Egy gyapot ujj kendő [Dombó K K ; Palotay 20]. 
1814: Egy ujjadon uj Gyapot t Kendő [Kv; Pk 3]. 

gyapotkeszkenö gyapotkendő; basma de bumbac; 
Baumwolltuch. 1728: Eg j gjappot keszkenő [Be-
senyő Hsz; SVJk]. 1729: Nyomtatatot tarkas 
keszkenő gjapott nro 1. [Hídvég Hsz; i.h.]. 1816: 
Gyapat keszkenyő . . . 3 Rf 37 xr . . . Gyapott 
keszkenyŏ . . . 39 xr . . . Más gyapott keszkenyŏ 
. . . 2 Rf 24 xr [Kv; Born. IV. 41]. 

gyapotlepadő cearşaf de bumbac; baumwollenes 
Lakén. 1824: Egy gyapa t t u j j lepedő két szélbe 
[Fugád A F ; HG. Mara lev.]. 

gyapotinffiveiéi gyapotfeldolgozás/munka; pre-
lucrarea bumbacului; Bearbeitung der Baumwol-
le, Arbeit mit der Baumwolle. 7796: Zsuzsi Űrnap-
tól fogva a Gyapot mivelésel bajlódik, de nehe-
zetke a ' keze. hanem idővel tsak meg tanul 
P B ] . 

gyapotnadrág pantaloni de bumbac; baumwol-
lene Hose. 1829: Gyapot Nadrág maradot t volt . . . 
2 Darab [Kv; BLt 12. — A kv-i dolgozóház 
szám.]. 

gyapot nyáritakaró pătură de varä din bumbac; 
baumwollene Sommerdecke. 1856: Egy gyapat 
nyári Takaró [Mihálcfva A F ; HG]. 

gyapotos gyapottal elegyesen szőt t ; (ţesut a-
mestecat) cu bumbac; gemischt mi t Baumwoll-
faden gewebt. 1588: Ke t Kendeo eggik varrót 
mas gyapottos f 1 [Kv ; KvLt . Vegyes ir. 1/2. 
14]. 1686: Uraimek kendeje Száma: Gyapotos 
veres fejtővel kekkel szot Tiz [BK. Bánfi Farkasné 
Bethlen Krisztina kel.]. 1722: Szolgálot is kül-
d e t t e ^ ) . . . kiván . . . kész pénzt f 13. 2. Inget 
edgy Rokolját Gyapottast [Fog.; K J . Rétyi 
Péter lev.]. 1838: Tiz ing. 4 gyapottas, ha t gyolts 
[Szentimre MT; BalLev. Balog Klára kel.]. 

Szk: ~ abrosz. 1588: He t feyer gyapottas 
Abroz sahosok f 1 | Egy zep gyapottos Selymes 
Abrosz [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14, 23]. 1596: 
Huz gyapottos abroz yok feyer keotessel chinalt 
[Kv; RDL I. 65]. 1622: E g j gyapatos Abroz 
chüagoson uarot f. 1 [Kv; i.h. 119]. 1655: Egy 
gyapottos abrosz . . . f. 1. Mas gyapottos abrosz 
. . . f 1. Egy gyapottos kŏteses viselt lengetegh 
abrosz, f. — d. 60 [Kv; i.h.] 1742: egy gjapottas 
abrosz [Hlyefva Hsz ; SVJk]. 1782: 14 Sing gya-
pat tas vászon . . . 1 Gyapattas Abrasz lévén 
benne 5 sing [K; EMLt]. 1803: Egy gyapotos 
veres fejtövei, pántlikáson szőtt . . . Abrosz [Nagy-
terem! K K ; Palotay 21] jb ~ arctōrlő ~ 
orcatōrlő jb ~ bagazia. 1687: Szebenbŭl hoztak 
. . . Gyapottas veres bagaziát f 3 // — Közönseges 
kek bagaziat f 3 // [UtI] jb ~ esernyő. 1842: 
Egj gyapattas esernyő [Dés; Ujf . 3 Újfalvi György 
hagy-] * ~ derékaljcsúp. 1615: Eg j ueres rosas 
giapatos negy nwsteös derekalj cziup f — d 70 
[Kv; RDL I. 97] * ~ el őr uh a. 1615/1628: Va-
lami dirib, darab fidçl Egy vy gyapotos Eleo 
ruhaual Egiwtt . . . f — d 25 [Kv; i.h. 96c] 
jb ~ főaljhéj. 1615: Egj io giapotos ueres rosas 
negj niwsteös feöualj ha j f 1 [ K v ; i.h. 97]. 1633: 
Egj veres veszeős rosas gjapotas 4 niwsteös fevali 
hey . . . f — d. 10. [uo; i.h. 103] jb ~ gyolcs. 
1759: szállíttasson el . . . Egy Lepedőbe bé ta-
karva, egy turedekb(en) 8 Sing s egy fertály 
gjapottas gyoltsot [Sárd A F ; TSb 51] jb ~ 
gyolcs lepedő. 1820: Edgy virágos pergállal gár-
nerozott vékony gyapattas gyolts lepedő [Mv; 
MvLev.] jb ~ing. 1636: K e t t giapottas szedet 
wallu Ingh, f i d . — Ke t t giolcz Ingh, f. 2 d. 
50 [Kv; RDL I . 109]. 1689: (Az asszony) egy 
u j gyapottas inget is csínalt néki selyemmel varrot t 
gallérut [Kopácsel F ; BK. Bukur Sztroja (36) 
vall]. 1778: adtam altal Gyapotos Inget egyet 
[Agárd MT; Told. 8]. 1844: Fogadtam meg . . . 
Házi Szolgalomnak Kis solymosi Buzugán Sárit 
a ' következendő fizetés me le t t : . . . egy Takáts 
Gyolts Ing — egy viselő Gyapatos Ing — . . . 
egy viselő fersing . . . egy I n g aly [Hidegkút 
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N K ; ToldNy] * - kendező kendő. 1801: Két 
Gyapottas Uj kendező kendők [Vargyas U ; CsS] 
«)(• ~ kendő. 1615: Egy giapatos kendő neres 
fonalai paűak uadnak rajta uarot f. 1 d. 50 [Kv; 
RDL I. 97]. 1761: többet, hogy el lopot volna, 
nem agnoscala, mint . . . Egy u j kender párna 
haja t . . . Egy gyapottos kendőt [Torda; TJkT 
V. 47]. 1803: Gyapotos . . . Tóth kötéssel meg 
premezett Kendő [Nagyteremi KK; Palotay 21]. 
1819: Egy rojtos végű gyapottos u j kendő [Kv; 
Pk 3] * ~ keszkenő. 1688: . .. Egy Gyapottas 
keszkenyötől f- // 04 1/2 [Mv; MvRK Vect. 17 
hj] . 1816: Schammel szin gvapattas keszkenyő 
. . . 5 Rf [Kv; Born. IV. 41] * ~ lenvászon. 
1748: Szép gjapottos Len vászon egj türedék 
[Nagyida K ; Told. 11/95] * ~ lenvászon abrosz. 
1682/1687: Attam . . . egi giapottas len uaszon 
abroszt, kek feitőuel azon rosakra uarrottat [Fog; 
Borb. I I Rákosi Anna kel.] ~ lenvászon lepeáő. 
1682/1687: Attam . . . kett giapottas len uaszon 
lepedőtt, kek feitőuel feieressel elegieslegh uarot-
takott | . . . ke t t giapottas len uaszon Uy le-
pedőtt, mindenik kek es Ueres feitőuel agakra 
uarrottak [uo. ; i.h. ua.] * ~ lepedő. 1658: Ket 
Giapottas lepedeő Est 70* [Kv; K J . — *Ti. 
dénár]. 1694: Egy reczés gyapottas lepedők . . . 
flo. 2. Egy szedet veresses kender lepedő val. 
fl. 1//50 [KÜyén Hsz; BLt 4] * ~ matéria. 1791: 
1 Vég Csalyán Gyolcs . . . 4//08 . . . 2 Vég t a rka , 
gyapottas matéria . . . 5//44 [Ap. 5 Apor Péter 
inv.] -X" ~ orcatõrlő. 1629: Egj gjapottas orcza 
teorleo [Gysz; LLt Fasc. 155] ~ pácvászon. 
1832ě' Nyugtatvány Négy vég sima pátz vászon-
ról . . . és ismét két vég gyapottas pátz vászonrol 
[Kercsesora F ; TL] * ~ párnátok. 1801: Gya-
pattos Parna tok tollatlan [Pestes H ; Told. 19] 

~ rékli. 1783: (Az asszonynak) ollyan szere-
tője volt . . . kinek gjapottas Reklit vagjis Firis 
inget tsináltatott [Usz; Pf] * ~ surc. 1636: 
Egi io fedel es egi giapottas surc f 1 d 25 [Kv; 
RDL I. 109] * ~ vászon. 1599: Vetetet Biro 
vram egj ueg giapotos vaznat mihaly. Vaydane 
szamara hogy Derekalt es vánkost czinalyanak 
beleolle [Kv; Szám. 8/XIII. 47]. 1688: Egy 
vègh Gyapotos Vászontol f —//07 1/2 [BfR Vec-
tigal]. 1704: t japot tas (!) vásznát es egjebeketis 
házbeli portekakkal ell koborlanak [Kovászna 
Hsz; HSzjP. Stephanus Kovats (28) jb. vall.]. 
1773: Egy ujj gyapatos vászonbol szabott ing 
[RLt Salánki Ráchel lelt.]. 1782: 14 Sing gya-
pattas vászon [ K ; KLev]. 1833: Tizen küentz 
sing gyapottas vászon egy végbe [Dés; DLt 
750] -X- ~ vászonkendő. 1770: Jukatoson szőtt 
gyapotos vászon kendő [M.Andrásivá U ; Pf] 
~ vászonlepedő. 1635: Egy vy gyapottas Vászon 
lepedeő f. 1 d. 50 [Kv ; RDL I. 107]. 1802: Három 
viseltes gyolts, és egy gyapottas vászon Lepedők 
[Ne; DobLev. IV/858. 4a]. 

gyapotöv brîu/cingătoare de bumbac; baum-
wollener Gürtel. 1570: Anna Jerney ferencz deakne 
. . . vallya, hogy . . . eccher Megyesre Menth 
volt Zokad alomba, hat ta wolt Ez MoreAmbrws-
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net Sathoraba wrzeny, myglen eomaga Egyéb 
dolgayt zerzene, Tahat addegh egy vegh hayto t 
gyolchiot . . . gyapot Eoweketis . . . ely veot 
volt [Kv; TJk III/2. 146]. 1599: Teolcheres 
Adam Vizén Baniara . . . giapot Ewekett [Kv ; 
Szám. 8/XIV. 8]. 

gyapot paplanfedél gyapotpaplan ; piapuma de 
bumbac; baumwollene Bettdecke. 1697: Egy Pésma 
macska . . . Egy gyapott Paplan ftdély [KGy]. 

A 'gyapot paplanhuzat' jel-sel is számolhatni. 

gyapot párnahaj faţă de pernă din bumbac; 
baumwollener Kissenüberzug. 7688: Egy vëgh 
Gyapotos vászontol f-//07 1/2 Egy Gyapot páîna 
Hajtol f - / / 0 7 1/2 [Mv; MvRK 26]. 

gyapotpatyolat giulgiu/pînză fină de t u m t ec ; 
baumwollener Batist. 1671: Czompo Christoph 
viszen Leng(yel) orszagba Fel veghes kőz Gyapót 
Patyolatot negy szaz harmintz vegh(e)t [Vörös-
torony Szb; Törzs Hj] . 

gyapotrékli jiletcă/bluzuliţă de bumbac; baum-
wollener Tulifant. 1829: A' Szegények Boltyaban 
áruitattak el Gyapot Strimfli 7 pár . . . Gyapot 
rékli 2 darab [Kv; BLt. A kv-i dolgozóház szám.]. 

gyapotrojt f ranj de bumbac; baumwollene 
Franse. 1746: Egy gyapott abroszt fejér tsillapos„ 
és körŭllötte fejér gyapott rójt vagyon [Kisbo-
rosnyó Hsz; SVJk]. 

gyapotrokolya gyapotszoknyafajta; un fel de 
fustă din bumbac; baumwollene Rockart. 1810: 
Gyöngyös Kata Asztalos Ferentzhez lett férjhez 
menetelével . . . a' mit az Annyától vitt volt, 
két derekajt, négy vánkost, tsergét, szoknyát, 
gyapot rokoját ládát . . . , hogy ha magtalan 
az illy Aszszony ember megtalál halálozni, az 
effélek viszszá adassanak [F.rákos U ; Falujk 
48 Sebe János pap-not. kezével]. 

gyapotslrítő-masina gyapotsodrógép; maşină de 
tors bumbac ; Baumwollspinnniaschine. 1849: Czér-
na és gyapatt siritö sárgás kitsi maschina [Szent-
benedek SzD; Ks 73/55]. 

gyapot-strlmíli gyapotharisnya; ciorapi de bum-
bac ; baumwollener Strumpf. 1697: Egy pár gya-
pott fejer Strimfi Egy pár tarka szőr Strimfi 
[Beszt.; KGy]. 1720: gjapot Strinffet (!) kò-
zŏnsegest nem kaphattam hanem becsi arosok 
párját egj Nemet forint alol nem adgjak [Nsz; 
Ks 96 Bornemisza Imre lev.]. 1758: Két pár 
Sellyém Strinffli Nyolcz par gyapott Strinffli 
[Nsz; TSb 21]. 1790: K é t Pár viseltes gyapott 
Strimfli Asz(szo)ny embernek valo. Egy Pár Férffi-
nak valo gyapott Strimfli [Mv; MvLev. Boka 
Katalin hagy. 4.]. 1816: Gyapott Strimfli 26 
. . . 10 Rf 12 xr . . . Czernabol strimfli 28 . . . 17 
Rf. 25 xr [Kv; Born. IV. 41]. 1838: Hárem pár 
fejérnép gyapott strimphli [Gidófva Hsz ; HszjP]. 
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gyapot-tamisz gyapotkelmefajta; un fel de ma-
terial din bumbac; Art Baumwollstoff. 1807: 6 
sing Gyapat tamisz [Mv; Berz. 7. 69]. 

gyapotvánkos pernă de bumbac; baumwollenes 
Kissen. 1633: Egi giapot vá(n)kos veres fonallal 
varrót szekfws f - d. 70 [Kv; RDL I. 103]. 

gyapot vánkoshéj faţă de pernă din bumbac; 
baumwollene Zieche. 1615: Egy viselt Gyapot 
Vánkos hey . . . f - d 32 [Kv; RDL I. 96b]. 

gyapotvászon pînză de bumbac; baumwollene 
Leinwand. 1591: Kochyi federeh való kelchyeg 
. . . Vettem Gyapot vaznot 22 1/2 Singet [Kv; 
Szám. 5/1. 45], 1615: Egj gyapot uazonra, ueres 
fonalai uarot derekalj chiup f 1 [Kv; RDL I. 
97]. 1633: Egj fel derekali hej, az Cziupia giapot 
vaszo(n), veresses czülagos . . . f. — d. 60 [uo; 
i.h. 103] | Szakacz Istuan . . . keua(n) . . . Giapot 
vaznot ingnek. Eleö ruhanak valót egj veget 
[UtI]. 1658: 8 Xbr(is) Balpataki Uramnak adott 
Barcsai Ákos Fejedelem, dalmanra, mentere való 
failandist melynek csinaltatására való Ezkŏzoket 
vettem . . . Négy singh Gyapot vaszant dolmány 
ala per fl. - / / 6 0 [Borberek A F ; WassLt Perc. 
51]. 1735: Szebenbŏl hoztam 6 forint ara gyapot 
vásznat [Torockó; Bosla]. 1837: Húszon négy 
sing gyapatt vászon [Várfva TA; Borb.]. 

Szk:~ abrosz. 1693: Egy szép, u j gyapot 
vászon abroz ă közepi fejeres [Ne; DobLev. 
38/1. 7a] jb ~ asztalkeszkenő. 1746: Egy tángyér 
alá valo Szederjes fejtővel vetegetett gyapot 
vászon asztal keszkenő . . . Egy zöld Selyemmel 
varrott, aranyos fonallal töltött u j potyolat tisz-
teséges keszkenő [Zalán Hsz ; SVJk] jb ~ de-
rékaljcsúp. 1633: egy páros czillagos veres fo-
nallal varrót gjapot vaszo(n) derekaly cziup . . . 
d 75 [Kv; RDL I. 103] * ~±őfaljhéj. 1633: 
Egi fevalj hej giapot vaszo(n), veres fonallal 
varrót rosas czillagos . . . f. 1 . . . Egj veres czü-
lagos rosas giapot vaszo(n) fevali hej. f. — d 
50. [Kv; RDL I. 103] jb ~ héj. 1676: Párna 
némű joók : . . . Kisanna részére jutott . . . hitván 
vánkos jó gyapott vászon héja fejtővel varrott 
[Kv; RDL I. 155a] * - lepedő. 1655: Három 
vékony len szal lepedeők — f. 1. Egy viseltes 
gyapot vászon lepedeő — f. 1. [uo; RDL I. 29], 
1676: Egy Gyapott vászon Gyapot fonallal varrót 
lepedő [Gyf; J H b XXXI/2] . XVIII. sz. eleje: 
Egy gyapot csipkés vászony lepedő [Kv; LLt 
Fasc. 71]. 

gyár fabrică; Fabrik. Szks papiros ~ papír-
malom ; fabrică/moară de hîrtie; Papiermühle. 
1843: A K Monostori Papiros gyár . . . által a-
datik . . . ki vetett, enyvezett — egyéb aránt 
készitetlen íro papiros Tizenegy Mázsa, és ki-
lentz font [Km; KmULev. 2]. 

gyarapít 1. a înmulţi/spori; vermehren/größern. 
1692: Isten téged ugy segellyen . . . , hogy . . . 
1. templom és megye házainak épületeibe szor-
galmatoskodó!, azoknak földeit, javait, egyet másit 

oltalmazod és el nem idegeníted, sőt gyarapítód, 
és mi elidegenedett volt, visszahozod [Kozmás 
Cs; SzO VI, 432 egyházfi és egyházgondnok 
esküformulájából]. 1774: Az Uraság Jövedelmét 
lehetett volna é gyarapítani úgymint: Kortsomák, 
Malmok, Palinka Fŏzŏk fel állittassával [K; KS. 
vk.]. 1779: pénznek Interessiben való ki adásával, 
Marhak bé szedésivei hizlalásával lehetett vólna 
'a jövedelmet gyarapittani [Szentdemeter U ; LLt 
Vall. 241]. 1797: mindenek voltanak gazdagon ; 
a mely vagyonokkal is ŏ Nagyságok a magok 
Házakat elő menetelesitették és szemlátomást 
gyarapították [O.fenes K ; JHb] . 1801: a maga 
Kárával is kivánta gyarapittani [Kv; ACLev.]. 

2. nagyobbít, növel; a mări/lărgi; vergrößern. 
1767: eleintén csak nem három esztendőkig annak 
határát mindenűt békességesen bírák, de azután 
lassanként . . . kezdének az Kis Kapusi lakósak 
bellyeb jőni s . . . fűveltető helyeket gyarapítván 
bennűnkőt onnan tüalmazvan, marháinkat reg-
getni [Gesztrágy K ; Born. III , 2 Avordán Gavrile 
(40) zs vall.]. 1827: az erdőket is az Exponens 
özvegy éppen nem pusztította s nem pusztitya, 
sőt minden lehető modon igyekszik azt gyara-
pittani [Maroskoppánd MT; DobLev. V/1109. 7]. 

gyarapítás 1. sporire, mărire; Vermehrung. 
1788: Tavaly abba(n) edgyeztŭnk vala meg ketten, 
hogy attól fogva a' szegény Erdély ne kŭldgye 
a' gazdag M.országra maga pénzét, hanem it t 
fordittassek az a' szükséges hellyekre, a ' jószág 
gyarapitasara etc. [Kercsesoraa; TL. Málnási László 
ref. főkonz. pap gr Teleki Józsefhez. — 4 ? Opra-
v. Sztrézakercisora F]. 1826: vigyázat forditta s-
sék a földi magyaro vagyis Krumpli termeszté-
sinek gyarapittására [Kv; DLt 1010]. 1838: A 
Felséges Királyi Kormány (!)a Szebenből lett 
viszsza jövetelével a Séta hely fundussa gyara-
pítására 30 Fl. [Kv; Szám. 120. — aHelyesen: 
Kormányszék, azaz gubernium]. 1842: négy R f r : 
ezüst pénzben . . . az Ispotály fundus gyara-
pittására fordittassék [Kv; öCLev.]. 

2. gazdagítás; îmbogăţire ; Bereicherung. 1846: 
a ' mi megint nem a falusi lakosok és Ekkla tagjai 
gyarapításokra — hanem javaikból valo kimej-
jesztésekre mútat [K; KLev.]. 

3. kb. segítés; sprijinire; Unterstützung. 1834: 
A Bétsi Protestáns Theologiai intézet gyarapittása 
[Hagymásbodoni ekl. könyve]. 

gyarapíthat növelhet; a putea mări/spori; ver-
mehren können. 1774: Gyarapithatták vólna az 
Uraság jövedelmét Fogadó fel állittássával [Szent-
demeter U ; GyL. Vall. 119]. 1776: A mint Kö-
zönségesen mondják, nagy facultásu ember, B. 
Henter Antal Urffi, s Kis Aszszony Groff Kornis 
Anna ŏ Nga el vételével keveset gyarapithatta 
vólna, maga Jószágát [GyL. ,,Adalbertus Biro 
siculus ex Csík Kartzfalva nunc residens in Pago 
Csokfalva" vall.]. 

gyarapító 1. (vagyon)szerző ; care strînge (avere) ; 
(Vermögen) erwerbend. 1825: Gyarapítónak nem 
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mondhatom, mert a ' mint mondám mindemből 
ki pusztult | Rosz gazda — mind maga, mind 
a ' felesége . . . nem gyarapító sőt vesztegető 
inkább . . . Szilágyi Karoly Ur [Bala MT; Told. 
21]. 

2. szító; a ţ î ţă tor ; Anstifter, Stänker. 1784: (A) 
Tsászári, és Királlyi Felség arról kegyelmesen 
Rendelést tenni méltóztatott, hogy . . . valaki 
ezen Zenebonanak Elöljáróját, vagy mást, a ' ki 
ennek főbb Indítójának, Gyarapítójának és Ve-
zérének tanáltatik, el fogja és Személlyesen, illendő 
Helyre által adja . . . [Borb. I I gub.]. 

gyarapodás 1. fejlődés; creştere, dezvoltare; 
Gedeihen. 1844: a Marhák szabadon botsáttatása 
's legeltetése az élő fák nevekedésének, gyarapa-
dásának ártalmára lehet [Mv; TSb 37]. 

2. gazdagítás; imbogäţire; Bereicherung | fej-
lesztés; dezvoltare; Entwicklung. 1867: a ' rég-
olta tervezett szép Iskolai Tan raktár meg a-
lakult, gyarapodása, és többre terjesztése attól 
függ, hogy minő melegen pártoltatik [Gyalu K ; 

Szk: -Lt nyer (meg)növekedik. 1847.ŝ A' vasú-
tak alkalmazása óta a' közlekedés és forgalom 
is nevezetes gyarapodást nyert [Méhes]. 

gyarapodhat növekedhetik; a se putea creşte/-
dezvolta; gedeihen/wachsen können. 7860: Csor-
tos (e) . . . a legeltetés miatt nem gyarapodhatott 
[Székelyszállás U ; EHA] | a többi részen az 
étetés vagy legeltetés miatt a vágat nem gya-
rapodhatott [Szentdemeter U ; EHA]. 

gyarapodható care poate sä crească/sä se dez-
volte; was gedeihen kann. 1820: Erdőkre nézt 
a hellységnek elegendő hellye ugyon volna, de 
. . . levágattatván a Marhák legelése, és a hely-
nek némü részben valo Szullyedezése (I) mián 
nem gyarapodható [Bács K ; KmULev. 2]. 

gyarapodik 1. növekedik; a creşte; gedeihen, 
(an)wachsen. 1768: a Sarjú Gyarapodik, akit a 
kasza fel fog fel kaszáltattyuk [Esztény SzD; 
Told. 5 a] | azon Cserétskét . . . valaki vágta 
vólna . . . , a míg pedig ö oda volt, gyarapodni 
kezdet vala azan Cseréske | (Azt a) Cserécsket 
tulajdon ŏ maga . . . le vágta vala, azután alkal-
masint gyarapadatt [Csapó K K ; Berz. 3. Fasc. 
C. 7]. 

2. dtv. árad, n ő ; a spori, a se răspîndi/extinde ; 
zunehmen. 1584: Azért hogy Warosunk tizta lé-
gién es a ' gonossagh Napról Napra Ne giara-
poggyek seöt az gonosz embereknek bewnteteset 
latwan a ' gonosz eletteól magokat megh fogiak 
Vegeztetet hogy Walahol effeleket tudhatnak, 
Iarianak el teorweny zerent [Kv; TanJk V/3. 
286a/. 

Ha. 1852: gyarapadni [Dés; DLt 180]. 

gyarapul gyarapodik; a se înmulţi, a spori; 
anwachsen. 1844: Minden Bizonságok ki egy ki 
más Tetemes Törvénytelenségekkel Káromkodások-
kal, mocskolodásokkal . . . vádolnak; a mellyek 

aránt jelenleg magát nem is mentesitti*; abból 
is erköltstelenségei gyarapulva állandósítva vé-
le tik lenni; az ki tsak ugyan is egy köz tudatban 
lévő gaz ember [Sófva U ; DLt 1441. - *Ti. 
Szakrnári Ferenc]. 

gyári-só kb. ipari-só; sare industríală; Indu-
striesalz. 1868: sónemek: alak, darab, tiszta apró, 
marha, Lábsó, gyári [Désakna; Désakna városi lt.]. 

gyarló 1. esendő; supus greşelii; fehlbar. 1748: 
alázatoson meg vallom, hogy gyakorta Sok fo-
gyatkozásim voltanak, az melylyek miatt mint 
Gyallo és Goromba ember sokakb(an) énis el 
estem [Szentdemeter U ; Ks 83. Ambrus Gergely 
gondv. lev.]. 1763: a Nagod Gratiäjahoz kivan-
tam szegeny fiamot Nagod melle adni remeivén 
hogy nem tsak fiamnak hanem magamnak s 
egész árva házamnak a nyomorusagba Nagod 
lesz egy erős ószlopa, kire nézve Instálok is ala-
zatossan Nagod(tol) minthogy äz én fiam is gyarló 
és meg eshető ne tekintse Nagod az eö vétkeit 
mindenekbe mert ember vétek nélkül nintsen 
[Retteg SzD; TL árva Bágyi Susanna lev.]. 
1776: Szép, tisztességes temetése lett volna nya-
valyásnak*, mivel sokan gyűltünk volt egyben, 
de gyarló pap az az kolozsi, pedig akadémikus 
. . . se kőnyörgésében se prédikációjában egy csepp 
alkalmaztatást nem t e t t [RettE 369. — *A vil-
lám sújtotta házban odafulladt Veres József-
nének]. 

Sz. 1627: Az Ur Istennek itiletj ne(m) ollia-
nok mjnt az Giarlo embereke [KJ]. 

2. vall ~ életlvilág kb. nyomorult/nyomorú-
ságos élet/vÜág, árnyékvilág; viaţă mizeră/ne-
voiaşä, lumea umbrelor; Jammertal/Schattenwelt. 
1651: az Ur Isten beŏlcs tetszesebeŏl Gaspar 
Beűsne (l) Aszszonjomatt ki szólította az gjarlo 
eletbeŏl [Kv; RDL I, 28]. 1661: remelhessem 
gyarló eletemnek, cseledimmel edgyüt táplálását 
[KJ]. 1671: Kérem annak felette à boldogságos 
Szűz Mariát és I(ste)nnek minden szentit, szent-
séges Esedezések által nyerjenek ennékem boldog 
ki múlást e gyarló Világból [Ks 14. XLIIIb. 
özv. gr. Csáki Istvánné Mindszenti Krisztina 
végr]. 1682/1687: Is(te)n mind magamot es Fe-
lesegemett Szalardi Annát ez giarlo uilagbol ki 
szölitt [Fog; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 

3. balga; zălud, năuc; töricht | ostoba; prost, 
t on t ; albern, dumm. 1730: a midőn halva szülte 
volna* különbennis bóldogtalan lévén gyarló erő-
telenségbül vetette halva az Sárb(an) [Dés; Jk . 
— *Ti. a leányanya a maga fattyát] . 1800: Finta 
András . . . mint Nagy Szájas, gyakorlott Vá-
sáros ember, engemet gyarló Aszszonyt az eszem-
ből ki beszéllett, és 29 V. Forintokba azon régi 
Vásott Kopott Mentét reám tudta [Torda; TVLt 
Közig. ir. 362]. 1849: valahányszor Kelemen 
Béni Sibon volt és praefectusi kötelességét ottan 
telyesitette, mind annyiszor estvénként . . . vala-
hányszor kedve tar tot ta fel is használt, mit én 
mind gyarló gyenge nö meg nem akadályozhattam 
[Kv; Végr. Vall. 21]. 



735 gy ártatlan 

4. gyatra, h i tvány; slab, de proastă cali tate; 
dürftig, schäbig. 7738: Az 1735beli kölesből per-
cipialtam mivel igen gyarló volt met t 25 [Szent-
benedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 1753: A' Mar-
gita felől való Plágán vagyon egy erdő . . . mint-
hogy igen el vágták gyarló erdőcske, mogyoró 
és gyertyán veszsző is terem ra j t a [M.décse SzD; 
EHA]. 1769: a széna fű rettenetes szűk és gyarló 
[Ne; Told. 5a]. 1778: Ezen helly Gyűmőltsősnek 
jo de Kaszallonak igen gyarló [Koronka M T ; 
i.h. 79]. 7790: felyűl a Gyepű gyarló volt [Dés; 
DLt]. 1796: az Ispotály főldgyeiben a másokéhaz 
képest gyarló, és a másokénál alább valo Búzák 
voltanak [Kv; Aggm. B. 15]. 1824: a sántz jo, 
és felette gyarlo-gyepű van [Erdőszengyei M T ; 
TSb 43]. 1827: A ' Kiskertet bé kerittő gyarló 
kollat kert [Náznánfva M T ; Lok.]. 

5. rozoga; şubred; schäbig, baufällig. 1742: 
egj rosz Csűr es egj kűpüs k u t az pincze faranal 
kertis igen gyarló vala kőrűlőte [Backamadaras 
MT; Born. XIV. 10 Agyagosi Benedek (60) sza-
bad székely vall.]. 1753: Kar jas hoszszu szék 
nro 2. Egyes szék mellyek(ne)k egyike gyarló 
nrō 4 [Mezőőr K ; Told. 18 Néhai br. Bánffi Zsig-
mond conscr.]. 1772: (A malom) az én Malmom 
fel állása előtis gjarlo volt [Kük. ; J H b LXVII/-
254]. 7797: az viz kerekek kŏzűl az felső gyallo 
rénovátiot vár | ezen épület . . . gyallo állapotba 
van [Kőrispatak U ; Pf] . 1807: Kőtőlőzé magát 
arrais T. Borbereki Josef Ur hogy . . . Boár Juon 
házais gyorlo lévén aztis . . . fel állit ja [Ispán-
laka A F ; DobLev. IV/906]. 1810: az egész fe-
delet tar tó főidbe ásott csere fa ágasok kőzé font 
Sövény oldalú, gyarló állapotba lévő hoszszu 
Saj tó Szin [Pacal Sz; K s 76 Conscr. 385—6]. 

6. rossz; r ă u ; schlecht. 1749: öt Beres ö i rö i 
gjarlo húsban voltán (a) k [Marossztkirály A F ; 
Told. 25]. 1796: a milyen gyarló vásár muta t t a 
magát Szeredán minthogy leg nagyobb szorgos 
dolog ideje volt az. Hordásnak tar tot tam* hogy 
majd Semmi haszon nem lesz a Vásárba [Szilágy-
cseh; IB. Fogarasi I s tván lev. — aCsak így!]. 
1797: gyallo állapotba van a fedél [Kőrispatak U ; 
Pf]. 1801: Én oly roszul nem vagyok, hogy kö-
telességem nem tehetném, de ételem, álmom, 
kedvem felette gyarló, s bágyadtságom nagyon 
érzem [Kv; BfN gr. Kemény Sámuel lev.]. 

gyarlócska kb. ostobácska; prostuţ, cam t o n t ; 
ein bißchen töricht. 1764: Maradtanak gyermekei 
isft, de gyarlócska lévén az aszszony, amint lát tam 
neveléseket, nem hiszem egyik is apja fia legyen 
[RettE 178. — aTi. a meghalt Simon János 
prókátornak és Ponori Krisztinának]. 

gyarlón gyengén; s lab ; schwach. 1674: biszoni 
dol<og> Ura(m) hogi igen Gyarlón mutatyak 
magokat az buzak az Arp(a) . . . valóban io Zab 
borso igen iol muta t j a maga t [Bethlen vára SzD; 
BLt 9 Füeki Mihály Béldi Pálhoz]. 1731/1768: 
Tisztségem után járandó fizetésemből kezdettem 
. . . Joszágimat réstaurálni . . . Feleségem ide 

haza a ' puszta Joszagba gyarlón Gazda-aszszon-
kodhatván [Ks 14. X L I I I a Komis Zsigmond végr.]. 

gyarlóság gyengeség; slăbiciune; Schwäche. 
1596: Kegteket kerem mint kegjes At t jaka t , hogj 
azt a kegtek ne zantzandeknak, hanem ereötelense-
gemnek, es gjarlosagnak tűlajdonicha, es engemet 
arról megh inteni ne neheztelije [Kv; Szám. 
6 /XXIX. 182 Bácsi Tamás sp kezével. - aTi. 
az elszámolásbeli hiányokat]. 7650 k: lehetetlen 
. . . hogy valamiben vagy magam viseleseben 
vagy szómban is Töruenyben es egyebbűtis gyar-
losagom szerent megh ne tantorodtam volna [Ks 
42. C. 5 Cseffei László foly.]. 1676/1681: A német 
vitézekből állo szolgáim . . . félvén az Istent, 
az eó szentseges parancsolatinak es törvénye-
(ne)k meg tar tasara igyekezzenek, ă mennyire 
az emberi giarlosagh engedi & karonkodast, ru t 
szitkozódást, atkozodast el tavoztassák [Vh; VhU 
661]. 1730: Emberi gjarlosagtol viseltetvén tör-
vénytelenül Gyermeke lőt t légyen [Dés; J k 55 a]. 
1778: Nem kétlem tud ja Nagod mostani gyar-
loságombul esett tselekedetemet [Jedd M T ; Told. 
6]. 1801: Az Isten botsássa meg emberi gyarlo-
ságomot [Koronka M T ; IB. Fogarasi János lev.]. 
1823: (Jb-okat) tsak igen keves emberi gyarló-
ságért tevelyesztett el kezebői [Aranyosrákos TA ; 
Borb.]. 

gyarlóskodik ? fa j ta lankodik; a se deda des-
frînărü/luxurii; Unzucht treiben. 1614: Soljcm 
Marton reghi veres drabant f ia volt de Balcgh 
Janosne Jobbagja aszonjal gjarloskodott azért 
teottek Jobbagja [Kölpény M T ; IB 13]. 

gyarlovodik kb. romladozik; a începe să se 
dăr îme; hinfällig werden, zerfallén. 1816: mi-
helyt a ' Papi Jószág kőrűl ts inál t Kertnek va-
lamely része gyarlovodik, a ' Pap tselédje bé hordja 
tűzre 's elégetik [Iszló M T ; U n V J k 173]. 

gyárt kikészít, cserez ; a prepara / tăbăci ; geiben. 
1632: (A) keczke beóreókeót . . . az Marczinenja 

tímárhoz vittem vala g ja r tan j [A.venice F ; Szád. 
Bukur Czizmasul (50) jb vall. — aMarginenben 
(F) élő]. 

gy ártatlan kikészítetlen, cserzetlen ; nepreparat , 
netăbăci t ; ungegerbt, ungar. 1627: Czismasia Já -
nosnál . . . küencz juh beőr nr . 9, giartatlan juh 
beőr 282 [Nagyalmás K ; CsákyO 1/2. 677. A 
vár lelt.] | (A mészárosok) Az bőröket mind 
adják gyártatlan . . . juh- és ürűbőr t adják hu-
szonnyolcz pénzen. Az kecske- és czápbőrt negy-
venöt pénzen [EOE VIII . 473]. 1647: Két gjar-
tatlan Tehen bőr [Maiosillye H ; VLt 55/5415]. 
1669: Gyártót es gyártatlan ŏkŏ r bŏrŏk No 60. 
Gyártót és gyártatlan Tehen bőrök No 6 1/2 
Gyártót és gyártatlan esztendős és ket esztendős 
borjú bőrök No 20 . . . Gyár ta t lan Lo bŏrŏk 
No 14 [Fog.; UtI] . 1670: Gyarta t lan berbéts 
és jú bőrők [MNy X X X V I I I , 54]. 
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gyártó vmit előállító/készítő; care produce/con-
fecţionează ceva; etw. erzeugend/herstellend. Szn. 
1750: Gyártó PáU [Kv; KvLt Dic. I lb . 49. -
Dalv Ágnes kijegyzése]. 

gyártott 1. kikészített, csávázott, cserzett; pre-
parat, tăbăci t ; gar. 1570: Varga Balas . . . vallya, 
hogy Az mely Giartot Jwh Beort az Brassay 
sporer János hozot volt Jde, Es Kacz Peter oz-
totta volt fely az varga mesterek keozet [Kv; 
TJk III/2. 152]. 1594: Giartot Bial bur uagjon 
No 1. [Somlyó Sz; UC 78/7. 31]. 1620: Zaz giar-
tot eőkeőr búrtúl f 5./. Zaz giartot tino beőrtúl 
[Kv; KvLt 11/69 VectTr 2]. 1647: Két gjartatlan 
Tehen bőr . . . Két öreg gjartot bőr Három aprob 
gjartot Tino bőr [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 
1669: Gyártót és gyártatlan ŏkŏr bŏrŏk No 60 
[Fog; Utl . — L. még gyártatlan al.]. 1677: Va-
gyon az tornáczban . . . eöreg gyártott tehen 
bőrök hat no. 6, gyártott tinó bőr, negyed rész 
hijján egy no. 1 [Madaras Cs; CsVh 51]. 1697: 
A' gyártott vagy cserzett bűrnek vagy talpnak 
a’ jova [Dés; Jk] . 1737: Timár Mester Atyánk-
fiai . . . a jár tot t bürből egj pár talpn(a)k valót 
a leg-jovát adják . . . Cum Den 21;/:21 [Dés; 
Jk 487], 

2. csáváit/cserzett bőrből készült; făcut din 
piele tăbăci tă; aus garem Leder verfertigt. 7696: 
Mind az Gyártott s mind az szőrős Bocskorok 
arulasaban lát tunk nagy Dragasagot [Dés; Jk]. 
1737: Jár tot szijjubol valo karikás ostor [Meleg-
földvár SzD; CU Petrichevich—Horváth Bol-
dizsár conscr.]. 

gyász 1. (meg)gyászolás; (purtare de) doliu; 
Trauer. 1693: A Relicta ke van van ujobban az 
Uranak jobbik kŏntŏsit. Noha Deliberaltunk volt, 
hogy Tisztesseges köntöst csinaltatot neki ŏszve 
kelesek utan, de annakutanna elucescalt bizonyo-
son hogy azon köntŏsit feketítette meg Ura gyá-
szara [Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1758: Idvezült 
kedves Testvérem Gróff Was Miklosné Aszszo-
nyom gyászára Magam(na)k, kedves Társom(na)k 
Adám Fiam (na) k és Kati Léányom(na)k fekete 
mater iákra posztokra . . . fizettem R f 30 x 54 
[TL. Teleki Ádám költségnaplója 165a]. 

Szk: örökös 1824: az az nagy reménységű 
Fiju kiben vetettem vala minden vÜági remény-
ségemet, . . . nagy és életem fogytáig tartó Ke-
serűségemre el vétetett, oda lett és örökös gyászt 
hagyott Házamban [Nagylak A F ; DobLev. V/-
1094. lb Id. Dobolyi Sigmond panasza fia ha-
lálakor]. 

2. gyászruha; (haină de) doliu; Trauerkleid. 
1758: Kedves Feleségem (ne) k a’ Fiam(na)k holmi 
vásárlásokra Fekete gyászhoz Rhf. 15 xr 35 [TL. 
Teleki Ádám költségnaplója 179b]. XVIII. sz v.: 
az Mobiliakot egymás között fel osztván, abból 
kiki maga gyászszát keszitesse maga tetzese sze-
rint, olly extensioval a mint akarja [Ks 23. XXIIb] . 

Szk: ~ba öltözik, a. gyászruhát ölt. 1770\1799: 
Abban az időben igen pompás lakadalmak és 
temetések estek az urak között, a lakodalom 

egy hétig is eltartott, akkorra mind magok, mind 
cselédjeik igen pompásan öltöztek; temetéskor 
pedig hasonlólag az egész udvar gyászba öltözött 
[FogE 63]. — b. átv kb. elfátyolozódik/elsötétŭL 
1704: Hold homályossága Nap gyászban öltözött 
[EM XXXV, 274 gyászének] * durva 1766: 
fekete borsos posztot durva gyászhoz muszuly 
ingnek, és Palástnak (így!) [Lesnek H ; Szer. 
Harsányi Éva lelt.]. 

E -régi erdélyi gyászolásbeli szokások egyikére rávillantó 
szk értelmezését Apor Péter köv. tájékoztatója könnyíti megî 
1736: Az keservesek mentől durvább fekete posztóban öltŏz-
tenek, az mentéjek bérlése fekete báránybőr volt, fekete szőr-
sinor körülette, fekete szőrgomb, az övök vagy fekete szőr-
sinor vagy fekete posztószély, fekete nyestes süveg durva posztó-
ból. Az asszonyok kendervászonból burkot csináltanak az fe-
jekre, azt megfeketitettćk, hamuszín volt . . . Az keserveseknek, 
kivált feleséginek, leányinak, testvér, közelvaló atyafiainak 
egyszer ványolt fekete posztóból palástjok volt [MetTr 405. 
- L. még gyásxkõntös al. a MetTr 406 tájékoztatását]. E 
gyászolásbeli szokásra — nyilvánvalóan Apor tájékoztatása 
nyomán — jóval rövidebben Kővári László is utal (VSz 108)]. 
Köröstárkányban (B) még közelebbről is a gyászolók a teme-
tésen viseltes öltözetben, elhanyagolt külsővel, a férfiak bo-
rotválatlanul jelentek meg (Nagy Jenő szóbeli közlése). 

3. ~wl gyászruhaként; ca (haină de) doliu; 
als Trauerkleid. 1791: Szász Sára . . . a ' szoknyát 
testalta nagyobbik Léányának Csanádinénak, a ' 
merrevalot pedig Tordai Istvánnénak, hogy halála 
után gyászul viseljék [Déva; Ks 79. XXVI. 8]. 

4. bánat, fájdalom; jale, durere; Kummer, 
Leid. 1728: Nagy szomorúságára Szomorú gyá-
szára a T. Refor. Kolosvári Ecclesianak . . . 
Tanítóját az Isteni kéz e vÜágbul ki vágta [Kv; 
SRE 155-6] . 

gyászfátyol voal de doliu; Trauerschleier. 1812: 
vett 7 1/4 Sing gyász fátyal t Rfor 3. 38 . . . 7 3/4 
Sing fodor fátyalt Rfor. 3. 53 [Mv; DE 3]. 1835: 
80 sing Gyász fátyol 26 f 40 xr [Born. O. Ia]. 

gyászgyöagy fekete gyöngy; perle/mărgele negre; 
schwarze Perle. 1824: négy Csomotska apróbb-
nagyobb gyász gyöngy [Fugád A F ; HG. Mara 
lev.]. 

gyászkard kb. fekete hüvelyes kard; sabie cu 
teacă neagrä; Säbel mit schwarzer Scheide. 
1805: Egy kék zamántzos gyász-kard [Mv; TGsz 
52]. 

gyászköntöi gyászruha; haină de doliu; Trauer-
kleid. 1736: De az urak, főrendek, nemesek te-
metésire még az idegen emberek s asszonyok 
is czifra köntösben nem mentenek, hanem mentől 
közönségesebben lehetett, ugy öltöztenek, sőt az-
féle alkalmatosságra nem csak gyászköntöst, hanem 
szines posztóból valót külön tartottanak violaszín 
posztóból valót [MetTr 406]. 1818: Anikónak 
égy fekete Gyász köntöst tsinaltam [HG. Ádá-
mosi Végh lev.]. 1846: Egy Tibeth fekete gyász 
köntös [Mv; MvLev.]. 

gyászmonte mantă de doliu; Trauerdolman. 
1823: Egy viseltes sárgás kaput és egy Gehrok 
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••• Egy gyászmente [Nsz; DobLev. V/1080. 
2a]. 

gyászol a fi ín doliu; trauern. 7634: monda 
Csiki Georgy Bakos Andrasne(na)k, Ne(m) iga-
za(n) giazlaz ráza Dizno Azzony kendeozoll eleget 
| Te roz Dizno azzony, ha szép Azzony vagy is, 
de ugian kurua nemszetseg vagy, s ket fele ken-
dozot tartaz, és nem igaza(n) giazlaz [Mv; MvLt 
291. 5b. - aOlv: rassz; ér tsd: rossz]. 7736: 
Bizony az fekete csizmát sem viselte más, hanem 
az ki gyászlott [MetTr 349]. 1793: (A grófné) 
fejér ŏltőzetiben sétálgatván, még nagyobban ne-
vették a' piatzon áruló Szolgálok, 's mondották 
nó ugyan gyászolja az Urá t ! [Koronka MT; 
Told.]. 

Szks való. 1755: az gjászalni valo mente 
bélésére Erogaltam az félé aprob bŏrökőt 6 | 
kegjelmes Aszszonjom eŏ Ex ja Gjaszolni valo 
köntösre méltóztatott aplacidálni 1 flo 20 xr 
[Kiskend K K ; Ks l \ š 52 Szám.]. 

gyászos 1. de doliu; trauervoll. 1735: Teleki 
Sámuel . . . ruházattya peniglen hol szines gja-
szos volt, s szines pedig két rendbéli volt gjakrab-
ban mindennapi és inneplő [Kendüóna SzD ; TK1]. 

Szk: ~ dolmány. 1700: Urunk ŏ Nga Gyazos 
Dolmanya no 1 Menteje no 1 [UtI] jb ~ födél 
gyásztakaró. 7774: Hét Nyeregre való gyászos 
födél [Nsz/Fog; REkLt I I . Apafi Mihály hagy. 
52 — 3] jb ~ koporsó. 1744: Jó Bizonság erre, 
de szomorú példa Kegjes Aeneasnak gyászos Ko-
porsoja . . . az halál nyila szivet által hat ta [Usz; 
Pf] * ~ köntös gyászruha. 7769—1770: gr. Rhédei 
János . . . édesanyja . . . meghalván, egészen 
letette vala magát a katonaságról, az uniformját, 
melyet viselt, lehányta, s fekete gyászos köntöst 
csináltatott vala magának [RettE 216] jb ~ 
levél gyászjelentés. 1768: Nyoltzvan Temetési Gyá-
szos - Levelek [Nsz; Told. Huszár lev. 17a] * 
~ vánkos. 1714: Hintóba való egj Gyászos Vánkos 
1„50 [Nsz/Fog.; REkLt I I . Apafi Mihály hagy. 
54] jb ~ zselye gyászos koporsó. XIX. sz. e. f.: 
Bizonyság ezekre az igazság szájjá, hogy minden 
hű lélek távozásod bánnya, s e gyászos zéllyében 
szállásodat szánnya [Kvh; HSzjP]. 

Az utótag olvasatával kapcsolatban megjegyzendő, hogy 
a NySz-nak a fenti szk utótagjára von. adalékai a selye címszó 
alá kerültek. Minthogy a régiségben a s-nek s és zs hang-
értéke is volt, a selye és zselye ~ zsélye olvasat egyaránt 
számon tartható. Az itteni szövegbeli zéllye alighanem toll-
vćtsćg séilye h. 

2. szomorú; tr ist ; traurig. 1776: a nagy Asz-
szony liozzájok fordulván azt mondá . . . bártsak 
Esztendeig ne búsítsátok vala az én Gyászos 
életemet mennyetek el huntzfutok [A.csernáton 
Hsz; HSzjP]. 1854: néhány évtized békéjét az 
1848-ki év oly gyászos eredményű viharral sza-
kította félbe [ŰjfE 4]. 

gyászposztó fekete posztó; postav pentru doliu, 
postav negru; scliwarzes Tuch. 1714: Gyász Posz-
toval boritott két Magjar Nyereg, Vasas Kengjel-

lel, s egjéb hozza való requisitumokkal, s egj 
Pár Puskatokkal fl. Hung. 5. — [Nsz/Fog.; 
REkLt II . Apafi Mihály hagy. 5 2 - 3 ] . 

gyászruha gyászköntös ; haină de doliu; Trauer-
kleid. 1584: Emlekezem erreól hogy Daroczy 
Peterne Sara Azzony . . . monda: Latom hogy 
az en vramtol maratba enneke(m) semmy Ne(m) 
Iut, chak eryek Az Adossokat meg velle, En 
penigh ig Amint lat ktek az giaz ruhaba(n) ky 
megiek ezen keppe(n) beleolle [Kv; TJk IV/1. 
214. Lucas Trauszner vall.]. 

gyászszék a gjåszolókjrég, táj keservesek pad ja ; 
banca îndoliaţilor; Trauerbank. 1836: Ajándékoza 
Ecsery Jakab Sámuel Ur . . . égy rostélyos karu 
Csinyosan és szépen készített veresre festett nagy 
hosszú fa kanapét, azzal a fel tétellel, hogy légyen 
az gyászszéke a keserveseknek [Nagykapus K ; 
RAk 41]. 

gyászszekeres gyászkocsis; vizitiu de car mor-
tuar ; Leichenwagenkutscher. 1850: Senyei István 
temetésére a gyász szekeresnek adtunk 7 Rf 
30 xr [Kv; ACLev. 65]. 

gyászszőnyeg fekete szőnyeg; covor negru; 
schwarzer Teppich. 1714: Ovit gjasz szunyegh 
26. [Nsz/Fog.; REkLt II . Apafi Mihály hagy. 56]. 

gyásztaksa kb. temetési d í j ; taxă de înmor-
mîntare; Begräbniskosten. 1854: Szegény édes 
Anyám temetésére te t t költség halotti fŏkŏ tŏ 
1 f 12 . . . gyász taxa 8 f [Kv ; Pk 4]. 

gyász vásári 1. jászvásári 

gyáva 1. laş; feig. 1785: a ' Protocollumnak 
ezen vitiálása valamely nemtelen gyáva Ember-
nek alatsonkodása* [Kv; SRE 241. — *A jk egy 
szavának értelmetlenné javításával kapcsolatos 
egykorú bejegyzés]. 1814: meg mondotta a Bo-
szorkány Péternek, hogy melyik volt a ' károsittó 
vagy pénz el lopó — mely gyáva és a Papi tisz-
teletes rangal és a józan okosságon épült tiszta 
Tudományokkal ellenkező Boszorkányokhoz való 
foljamodás következése a lett, hogy . . . a Pap 
meg kötöztetvén a' Menyemet Kolozsvár felé 
Tömletzbe indíttatott [Banyica K ; BfR 117/1]. 
1838: egyik bosszuság a másikat éri, 's azt a ' gyáva 
János is szaporitá [Kv; Pk 7]. 

2. balga, báva; zălud, n ă u c ; töricht. 1853: 
Tégedet kedves Miklosam mind váránk a' termi-
nusak el tőitek a melyeket t e tettél, még elég 
gyáva voltam aztis hinni hogy tudod az én roszul 
létemet érettemis bé jŏsz [Kv; Pk 6 Pákei Krisz-
tina férjéhez]. 

gyavat 1. gyovat 

gyavitás gyógyítás; vindecare; Heilung. 1757: 
hallottam hogy Gligór Krátsont lőtte volna meg 
Boér Sámuel uram, . . . két vagy három hétig 
fekűt a’ lövés mián míg meg gjogjult gjavittá-

4 7 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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sáért pedig mit fizetet nem tudom [Abásfva KK Ė
t 

Ks 8. XXIX. 32]. - Vö. a gyógyítás címszóval. 

gyavíttatja magát gyógyíttatja magát ; a se 
puné sub tratament pentru a se vindeca; sich 
heüen lassen. 1750: ezen Verés mián Lázár János 
sokáig fékütt, majd két hétig Brádon* gyavit-
tatván magát [Ribice H ; Ks 101. - »H]. 

gyehenna pokol; gheenä, iad; Hŏlle. 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 go-
nosz asszony bizony igen nagy pokol és gehenna 
[MetTr 389]. 

Apor eredeztetése nem helytálló. A menyecske szó az urńli 
eredetű meny bece-, ill. kicsinyltőképzós száxm., tehát semmi 
köze az egyébként ugyancsak ósi szókészletünkhöz tartozó, 
fgr eredetű menny szavunkhoz. 

Szk: -Lnak tüze a pokol lángja/tüze. 7632: Fa-
zakas Miklos ezt monda az Gehennanok az tvzen 
lesze(n) az lelked, teneked mondo(m) Nierges Tha-
mas | Fazakas Miklos . . . aztis monda hogi te 
Nierges Thamas ige(n) fel magaztalt az Isten 
de ròvid nap ala ront az Gehennanak tvzere [Mv; 
MvÁLt. 290. 105b]. 

gyekei a Gyeke (K) tn -í képzős szárm; derí-
vatul cu sufixul -i a toponimului Gyeke; mit -i 
Ableitungssuffix gebüdete Form des ON Gyeke. 
Szk: ~ bor. 1703: gyekei bort peniglen sohova 
ne kőcs [Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 

gyékény 1, papurä ; Rohrkolben. 1746: Gyikín-
böl kötött Kosár 6 [Marossztkirály A F ; Told. 
19]. 1782: Mlgs Groff Toroczkai Sigmond ur ö 
Nganak egy Tisztye Tkts Praefectus Desi Sigmond 
ur, ŏ kglme . . . nem átallya . . . szemtől szemben 
azzal fenyegetőzni, hogy meg mutat tya az t ; hogy 
Torotzko várossá koldus leszsz, hogy a Toroczkai 
Aszszonyok mind Botskorban jár janak; hogy a 
Férjfiak gyékényből vagy Szalmából font köntös-
ben ( : mint oda fel valahol egy Tartományban 
az romlás mia t t vagyon:) járjanak [Torockó; 
Thor. XX/4]. 

2. gyékénytakaró/terítő; rogojină; Rohrdecke 
| gyékényszőnyeg; covor din rogojină; Rohr-
matte. 1573: Marton porozlo azt vallia . . . Men-
tek az hazba onnat az kamaraba otth egy gekenen 
egi Nehan keotes kasat talaltak azt fely raktak ely 
hoztak [Kv; T J k III /3. 177]. 1583: Egy Gyekent 
weottem Az Malomba d 20 [Kv; Szám. 3/XII. 
5 malomszám.]. 1585: Kewetkezik a mi keúlt 
az oh warj mólómra . . . Wettem egi giekent a mo-
lomhoz p(ro) d. 20 [Kv; i.h. 3/XX.3]. 1594: 
10 Juny. Az meli dobokath Zabo Istuan vith vrunk 
Zamara Thord(a)ra, vgian azon dobokra v(et)-
tem Egi Gikinth f - /38 [Kv; i.h. VI/6. 19]. 
1774: vólt egy hólt Kűkőllő melyben Nád termett, 
az melyből idegen Emberek gyékent tsináltanak 
. . . az udvar számára [Szentdemeter U ; LLt 
Vall. 86]. 1801: az Gyékényekbőlis ugyan jó volna 

Sukrais küldeni, ha a Borvizről elé jőnek a Mgos 
Vrak [F.zsuk K ; SLt 17]. 1817: 1 nagy Gyikény 
[Mv; CsS]. 1864: azon . . . nád termésért fizettem 
tizen három u j forintokat, adok ezen felyül . . . 
két hoszuko gyékényt [Mezőbánd MT; TSb 27]. 

Szk: ? ~ forma. 1634 u.j177Ō k.: Vagyon két 
szőnyeg gyékény formára szőtt viseltes tarkas 
Lengyel szőnyeg [Virágosberek SzD; SzConscr.]^ 

3. ? gyékényborító/fedél; acoperiş de papură; 
Rohr/Bastdecke/dach. 1599: Biro vram parancziolja. 
hogj az vrunk* konjhaiara egj giekent vegiek, hogy 
az eseó es uala mert eluntak uala velle ugy kelletek, 
wennem d 45 [Kv; Szám. 8/XIII . 19 Szabó András 
sp kezével. — *Ti. a fej.]. 

4. gyékény szekérernyő, táj gyékénykóber; co-
viltir din rogojină; Rohr/Bastwagenplane. 1597: 
András kowacz Mwelt az zekerhez 1 Gikint wcd-
tem az Erniore . . . ~ / 2 8 [Kv; i.h. 7/XIY. 35 
Th. Massass sp kezével]. 1621: Hogy eo kemek 
az gialog Darabantokat meg inditak az eles ze-
kerekre veottem eo kemek hagia(sabol) Negy 
Gyekent f l . / l [Kv ; i.h. 15b/IX. 189]. 

5. ? gyékény taligakas; coş de cfiruţä; Karren-
korb aus Rohrkolben. 1581: Az Taligara valo 
keolchyeg. Vottem egy gyekent Az Taligara p(roY 
d. 16 [Kv; i.h. 3/III . 7 Chyanady Thamas m b 
kezével]. 1598: veottem az Taligahoz egj giekent 
d. 45 [Kv; i.h. 7/XVI. 109 egyházfiak szám.]. 

O Szk: falra való ~ gyékény faliszőnyeg; covor 
de perete din rogojină; Wandteppich/geflecht ana 
Rohrkolben. 1654: egy darab falra valo Gyikeni 
[Szásznádas K K ; Ks Bánffy Anna inv.] * szőtt 
~ 1679: Szűt gyékény nro 3 | Vagyo(n) ez 
Csűrben: Buza tartó, őregh, deszka szúszek egyik 
fedeletlen nro 2 Viseltes Szûtt gyékény nro 2. 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 73, 131]. 

gyékény borda gyékényszövőszék; război de ţe-
sut pentru rogojină; Rohrwebstuhl. 1653: Érke-
zék ide Magyarországról egy követ . . . szállították 
vala Kádár Istvánnéhoz, egy gyékényszövő asz-
szonyhoz . . . nem uolt szabad szélyel járni néki. 
Végre magát megűnván, a gyékény-bordába üle, 
és a gyékény-bordában tanulta a gyékénysző-
vést a szövő aszszonyt^l [ETA I, 102 NSz]. 

gyékényernyö gyékény szekérfedél, táj gyékény-
kóber ; coviltir din rogojină; Bast/Rohrwagen-
plane. 1843: a ' szekér Pricska volt gyékény ernyő-
vei [Dés; DLt 1309 nyomt. kl]. 

gyékényes 1. gyékénnyel benőtt; acoperit/nã-
pădit de papură; mit Rohrkolben bewachsen. 
1718jXVIII. sz.: Á Szilágj árka őss ágában vagyon 
egj darabb gjekénjes rét (k.) [Szüágycseh ; EHA]. 

Hn. 1292: Gykynus [A.gyékényes SzD; SzD-
Mon. n i , 558]. 1315: Gekemis patak [uo.; i.h.]. 
1448: Also-Gekenes [uo. ; i.h.]. 1553: Gykynes 
[A. v. F.gyékényes SzD ; Makkai, SzDPuszt. 50]. 
7676: Alsogyékényes [uo. ;i.h.].: 1688: Felső Gyi-
kinyes* [Utl. - *SzD]. 1757: A Gyékényes To 
Felső farkán (sz) [Nagyernye MT; EHA]. 

2. ' ?' 1587: Az Saroglias Gyekenies Sarbol chi-
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nal t helieket, Eo kgmek Varosul az tanachbeli 
Vraim Itüetibe hat tak. Nem ighe(n) dichirik 
varosul ot lenny, ha el bontat t iak tanachul semmy 
ellent Ne(m) tar tanak benne [ K v ; T a n J k 1/1.46]. 

3. gyékénykasos; cu coş din papură ; mit Mat-
tenflechte/korb. 1626: egi lo vasas Erniős gykines 
szekeret keszichien fel h a t io erős lovakkal [HSzj 
ernyősszekér al.]. 

A 'gyékényfedeles' jel-sel is számolhatni. 

Szk: ~ ernyő gyékény szekérfedél. 1816: Egy 
vasas Lo szekér Gyékényes Ernyővel [Varsolc 
S z ; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

gyékényes! az Alsógyékényes (SzD) tn -i kép-
zős szárm.; derivatul cu sufixul al toponimului 
Alsógyékényes; mit -* Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON Alsógyékényes: din Gyékényes/ 
Jichişul de jos ; Gyékényeser. 1572: Nagy Symon 
Alsó Gykynessj Pathochine Jobbagja [Dés; DLt 
184]. 

gyékényezö-vas gyékénymunkához való szer-
szám ; unealtă pentru lucrările din papurä ; Werk-
zeug zum Mattenflechten, Matteneisen. 1816: A ' 
Gabonásba . . . Egy gyékényező vas [Varsolc 
Sz ; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

gyékénykosár coş de rogoj inä; Flechtkorb. 1788: 
Egy font fejér veszszŏ kosár . . . Más hasonlo fejér 
font kosár . . . Egy hoszszuko Gyékény kosár . . . 
Egy kisebb viseltes gyékény kosár . . . Egy hosz-
szuko, és égy kerek fedeles Gyékény kosár [Mv; 
TSb 47]. 1848: Veszŏböl valo gunyäs kosár a 
hijuba 3. Egy gyékény fedeles kosár — hijuba 
[Szászerked K ; LLt] . 

gyékénykosárban gyékénykosárban levő; care 
este în coşul de rogojinä; im Flechtkorb befindlich. 
1685: Egy Gyékény Kosárbeli Ris kása egy kantár 
egessze(n) [UtI]. 

gyékényködmön cojocel de rogojinä; Matten-
jacke/mantel. 1783: Desi Sigmond Uram . . . 
azt maga mondotta nékem Sz(en)t Győrgyen 
ketten edgyűtt lévén, hogy . . . le veteti a piros 
tsizmát az aszszonyokkal Toroczkon, s az Férfiaknak 
az hoszszu kutsmájok te te jen ki lattzik az hajók, 
nem illik az paraszt embernek tsizma ha nem bots-
kor s gyeken kődmen min t a Sváboknak [Torockó; 
Thor. XX/4 Jos Literati (38) ns vall.]. 

gyékényszatyor coşuleţ din rogojinä; bastene 
Markttasche. 1679: Gyékény • Szatyor nr. 1 [Uz-
disztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 28]. 

gyékényszövés confecţionare/făcutul de rogo-
j i nä ; Mattenwirken/weben. 1653: Végre magát 
megúnván*, a gyékény-bordába üle, és a gyékény-
bordában tanulta a gyékényszövést a szövő asz-
szonytól; meg is tanul ta a míg i t t tar tóztatá a 
fejedelem [ETA I, 102 NSz. A teljesebb szöv, 
gyékényborda al. — *Ti. Macskási Ferenc]. 

gyémánt 

gyékényszővõ care confecţionează rogojinä; Mat-
tén wirkend/webend. 1653: Érkezék ide Magyar-
országról egy követ Báthori Gábortól . . . szállí-
to t ták vala Kádár Istvánnéhoz, egy gyékényszövő 
aszszonyhoz, [ETA I, 102 NSz]. 

Szn. 1614: Gyeken szeovò Is tuan jb [Ernye*; 
UszLt VT/56. - *Nagyernye MT]. 

gyémánt I . fn d i amant ; Diamant . 7560: Egy 
fwgw rubynth benne es Egy kys gyemanth [ J H b 
Temeswary János reg.]. 1576: Wagion három Arany 
g'eoreo, Egy Rwbynth, massik gyemanth, harma-
dyk Saffyl | A lanczon wagion egy kys Arany 
feogeo kybe wagio(n) negy Rwbynth, es egy kys 
gyémánt, es 7. gyeongy zem kezep zereo [Szamos-
fva K ; J H b K XVIII/7] . 1585: Vagion ket kis 
Giwreó eggikbe Gemant, masikba Twrkes, Iffiw 
Salanç zalaga p(ro) f. 11 [Kv ; Szám. 3 /XIX. 3]. 
1628/1635: Eg j nagj gemantos fuggeo, meljben 
uagjon tizenniolcz óregh gemant. Mas gjengeb 
uelenczej fuggeo, meljben uogjon huzonhat apro 
és óregh gjemant [Bodola Hsz ; BLt 5 néhai Béldi 
Kelemen inv.]. 1648: Egy köves tizennegy boglar-
bol allo Arany nyakb(a) veteő, melyb(en) vagio(n) 
tizenniolcz rubint kilencz giemant, haro(m) Sma-
ragd, egy Saffir, eőtve(n) zem eőrôg gyöngy [Mk. 
Kapi Krisztina kel. 1]. 1736: Hosszan az szinben 
végig tiz rendbéli pohárszék volt, az legfelső az 
császár számára volt, azon sokféle ivó-edények 
voltanak . . . , némelyek tiszta aranyból, némelyek 
rubintokkal, smaragdokkal, gyémántokkal meg-
rakva [MetTr 396]. 1766: Egy Gemantos (l) Arany 
reszkető Tő mellyben vagyon o t t darab gemánt. 
Ugyan más rubintos Arany reszkető tő [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 96]. 1827: Arany gyémántokkal 
ki-rakatt gyűrű [Kv ; DLt 1156 nyomt, kl]. — 
L. még MetTr 347. 

Szk: briliántirozott ~ briliáns. 1746: egy nagy 
briliántirozott Gyémánt [Nsz; Told. 19] * három-
szögű 1637/1639: Egy Gyémántos Arany gyűrű, 
melynek a teteien negy haromszegû gyémánt [Kv ; 
R D L I . 111] * hegyes 1637/1639: 1. Rosa 
módra ualo gjúrú, melynek az keozepiben hegyes 
gyémánt, mellete 4. rubint , nyom Arán : 1 o r t : 
1 f. 28 d. - [Kv ; i.h. 111]. 1706: Fejer lilium 
arany reszkető tő kinek az te tejen vágjon egy őregh 
kűn űlő gyémánt, kőrülete negy kiseb három szeg-
letű hegyes gyémántok [Moldva; LLt Fasc. 108]. 
1814: Egy solitér régi modi gyürü hegyes gyémán-
tal Rf. 35 [Kv; Born. IV. 41] metszett 
1651: Edgy gómbólegh fejú Gyúrú őregh metczet 
Gyémánt benne [WassLt Wass Judi t kel.] 
négyszögű 1596: Egy Arany keossontyew az 
allya ezewst az keozepiben egy eoregh Rosa grá-
ná t egy Negy zegew gyémánt az teteyebe(n) keor-
nywlle hat Rosa granat tiz a rany gyék, gyeongieok 
es tewrkesek egy nehany r a y t h a nyom n 1 p 11 
Ér . . . f 150 [Kv ; RDL I . 65] * táblás 1651: 
Edgy kus hegyes Gyémántos Gyűrű 3 Gyémánt 
benne, az kozepsó hegyes az ket te je Tablas Gyé-
mánt [WassLt Wass Jud i t kel.]. 

II. mn remek, ragyogóan j ó ; splendid, minuna t ; 
prächtig, vortrefflich. 7585: Anna hegedws Andrasne 
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vallia, . . mikor oda Iutek, veres peterne Az 
zeleo Mesgyeie(n) Ali vala, s monda, fel Mennek 
Az en puzta zeleombe ha Igyarto Georgnek megh 
Nem Vonna Az zemet Noha mosta(n) az en zeoleom 
Nem giema(n)t de volt ez eleot [Kv; T J k IV/1. 
511—2], 

Szn. 1751: Christoph Gyémánt [Nsz; TL 42]. 
1801: Maria Gyémánt [Dés; RKAk 125]. 1849: 
Gyémánt Gyuri cig. [Bádok K ; RAk 8]. 1854: 
Gyémánt Iosefné Jónás Katalin [Gyalu K ; RAk 
225]. 1856: Gyémánt Jósef [no.; i.h. 228]. 

Ha. 1648: gimant [Mk Kapi Kata kel.]. 1768: 
Gyémántakbol [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 

gyémántboglár rozetä de diamant; Diamant-
spange/agraffe: 1648: Egy giőngiős gyémánt bog-
lárokkal rakott parta, melyb(en) vagio(n) ti-
zenniolcz giemant eőrőgh giőngiőkkel [Mk^Kapi 
Krisztina kel. 16. 1—2]. 

gyémántgyűrű gyémántköves gyűrű; inel cu 
diamant; Diamantring. 1627: Egi katulaban va-
gion Egj ladaczkaban Tizenket gjemant giureo 
[BLt]. 1629: Egj puplican lancz modo(n) czynalt 
gemant gjvrv Egj szv módra valo gjemant gjvrv 
[Gysz; LLt Fasc. 155]. 1651: Ket Gemant giurők, 
mindenikben Egy Egy gemant [WassLt Wass 
Judit kel.]. 

Szk: fejér zománcos 7628/7635: Ket egj forma 
fejer zomanczos gemant gjwrw [Bodola Hsz; BLt 
5 Béldi Kelemen inv.] jb metszett 1651: Eőregh 
meczet Gemant Giurő [WassLt Wass Judit kel.]. 

gyémántkő diamant ; Diamantstein. 1607/1608: 
Nemzetes Perneszi Anna Egi Arany kereztet, 
meli giemant keòuekkel Rubintokkal ekesitetet 
rákot volt . . . Testamentumaban Sarmasaghi 
Vramnak hagiot [JHbK XII . 6]. 

gyémántocska 1. gyémántszemecske; bucăţică 
de diamant; Diamantkörnchen. 1652: Egy Kis 
veress skatulyacskab(an), ket arany gyűrűk egyik-
ben) ket gyemántocskák, másik fusisra (!) mecczet 
pecset nyomo Comes Steph Bethlen d<e> Iktar 
nevre, mellyek kek pappirossal boritott skatuly<a-
ban> vadnak [Nsz; IB X. 2 Bethlen István lelt.]. 
7685; Ket Aranygyűrű, edgykb(en) 3 gyémántocz-
ka [Berz. 2. 27/29]. 1757: Egy kis Gyémántocska 
[Jobbágyfva MT ; BálLt 71]. 1766: 'a boglárokban 
két Gyemántotska [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 
1786: Egy Mėdajotska 24 rubint benne es 4 gyé-
mántotska [Nsz; Ks 74. £6] | Egy reszkető tő 
hét gyémántotska benne 8 rubintotska kőzepibe 
egy nagyotska rubint két felőli, a függője egyik 
rubint, a másik gyémánt. Más, reszkető tő 14 
gyémántotska benne a kőzepin egy nagy 
Smaragd a függője is egy Smaragdotska 
[Nsz; Ks 74. 56]. 1798: Más Keresztes fejű Za-
mántzos aranj gjűrű, ă kőzepibe egj négj szegű 
gjémántatska, kőrűlette négj felől rubint [Kv; 
Pk 6 Rázmány Hedviga hagy.]. 

2. Jelzői haszn-ban; ín funcţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch: gyémánt kövecskékkel 

ékesített/rakott; împodobit cu diamante; mit 
Diamantsteinchen verziert/besetzt. 1716: Vagyon 
azon ladacskab(an) őt aranyban foglalt gyémán-
tocska tő aprolekos fűggőkbűl hulladozott rubin-
tocskakkal egyűt [WassLt]. 

gyémántos 1. gyémánttal díszített/ékesített; îm-
podobit cu diamant (e); mit Diamanten geschmückt/-
besetzt. 1651: Egy Rosas köves bogláros parta, 
melynek boglaranak negie, merő Gemantos vagion 
mindenik (így I) Eőt t Eőt t Gemant azon kiuől 
három köves Boglár [WassLt 72/2 Vass Judit 
kel.]. 1679: Egy Arany ő Gyémántos Rubintos 
[MNy XXXVIII , 304]. 1681: Egy arany reszkető 
tő ember kéz formára csinált reszketöje gyémán-
tos rubintos [WassLt]. 1752: Egy jofele gyöngyei 
rákot koszorú tizen hat arany boglarral, ki ru-
bintas, ki gyémántos benne [Ks Komis Ferenc 
inv.]. 1781: Médály gyémántos rubintos egy [Ko-
ronka MT; Told. 10]. 

Szk: ~ aranygyűrű. 1637/1639: Egy Gyémántos 
Arany gyűrű, . . . a teteien negy haromszegű gyé-
mánt, az szaraban környeos keorűl, Rubint, Sma-
ragd, es gjemant [Kv; RDL I. 111]. 1677: jutot t 
. . . Kisannának egy pántlika forma gyémántos 
arany gyürü in f. 6//66 [Kv; i.h. 155b]. 1696: 
Egy Sas körmös Gyémántos arany gyűrű fl. 50 
[Mv; MbK 80. 6] jb ~ aranykapcsocska. 1732. 
Az Gyémántos Arany kapcsocska . . . Közre ma-
radott [Nsz; Ks 73. 55] jb ~ aranyperec. 1648: 
Egy bokor giemantos Arany perecz, melyb(en) 
vagio(n) tizennegy gyémánt [Mk Kapi Krisztina 
kel. 1] jb ~ boglár/bogiárú. 1648: Egy giemantos 
boglaru giőngiős főkötő [Mk Kapi Krisztina kel.]. 
1686: Egy giemantos boglárból allo hay niomtato 
kib(en) vagio(n) eőtve(n) haro(m) giemant [Mk] | 
Egy nyakra valo gallér, tizenket rubintos, gyémán-
tos, gyöngyös elegyes boglár ra j ta [BK. Bánfi 
Farkasné Bethlen Krisztina jegyajándéka] jb 
~ boglárocska. 1716: Egy homlok eló Parta 24 
gyémántos boglarocskakkal fűzött [WassLt] jb 
~ csatt. 1794: Egy pár régi modi gyémántos pa-
pucsra valo Csatt Tokostol [Koronka MT; Told. 
12/104] * — csat-gyűrűcske. 1710: Egy kis gyémán-
tos csatt gyűrűcske . . . Egy kis szives gyűrűcske 
[DanielAd. 93] * ~ forgó. 1692: Kerecsen Thol 
kettő. Răro Thol egy. Egy tiszta arany Giemantos 
forgo Dara tholhoz valo [Szentdemeter TJ; Ks 
31. XXXa] * ~ függő. 1628/1635: Egj nagj ge-
mantos fuggeo meljben uagjo(n) tizenniolcz óregh 
gemant [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen inv.]. 
1648: Egy merő gyémántos levegős (!) függő, 
melyben vagion husz giemant [Mk Kapi Krisztina 
kel.]. 1727: Egy Pántlika rosa formán Csinált 
gyémántos fűggó ötven egy tábla gyémánt béné 
ki nagyob s ki aprob [Marossztgyörgy MT; Ks 
gr. Petki Zsuzsa kel.] * ~ fülbevaló. 1661: Egi 
Bokor giemantos legi formara valo fiiben valo, 
fekete zomanczos közép szerű giemant vagion 
benne, az kettőben tizen ket giemant vagion [Ks 
90 Komis Gáspár lelt.]. 1692: Egy pár arany gyé-
mántos fűibe valo, huszonhat gvémántal [Büak 
BN; JHbK L. 36] * ~ fülbevalócsha. 1768: 
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Két régi Rubintos Fűibe valocska . . . Egy más 
Gyémántos, és Rubintos Arany fűibe valocska 
[Nsz; TGsz 51] ~ gyűrű 1596: Elseoten egy 
Gyémántos gyewrew, mely nyom két Aranyat 
fel ortot Ér beochyew zerint f. 40 [Kv; RDL I. 
65]. 7598: Zabo Miklos . . . val l ja: . . . eók immár 
zenteol zembe megh kertek Ersebet ázzont az 
Annyatol . . . ott en eleottem Jegyben az leannak 
egy giemantos georeot Ada [Kv; TJk V/l . 
236]. 1651: Egy eöregieb köuü Giemantos Giürüh 
mas egy liegies giemantos Giürüh [Szamosfva 
K; JHbK XVIII/27]. 1728: gyémántos szűves gyű-
rű ket kéz őszsze fogotzva ra j ta 10 gjémánt benne 
[Nsz; Ks] | Arany Portéka . . . Egy arany Gyűrű 
Topáz nevű Kövekkel rosa formára ki rakva va-
lens Rf t 4. xr 30 . . . Egy más kisded gyémántos 
Gyűrű [Mv; ConscrAp. 2] * ~ hajbavaló. 1648: 
Egy giemantos vas matska forma hayba(n) valo, 
kib(en) vagion husz giemant [Mk Kapi Krisztina 
kel. 1] ~ homlokpárta. 1752: Egy gyémántas 
homlok párta, tizen őt arany boglarral, nagy s 
apro orientális gyöngyei egybe fűzve [Ks Komis 
Ferenc lelt.]. 1768: Gyémántos és Rubintashom-
lok párta [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109] ~ 
jegygyűrű. 1769: Két gyémántos jeg}' gyűrűt, 
mely(ne)k edgyiket Néhai Groff Kornis Ferentz 
Sogor Uram adott volt jegybe az Néném(ne)k 
[Marossztgyörgy MT; Ks 19/VII. 11] * ~ kereszt. 
1730: két Thoidai Aszszony ember az el veszett 
. . . gyémántos keresztét . . . meg találta [Torda; 
MvRK] * ~ koszorú. 1774; Egy Rubintos Gyé-
mántos Koszorút, mellyet Pártánokis viselnek 
[MNy XXXVIII , 304] ~ medál. 1716: Egy óreg 
gyémántos medálly 63 gyémánt benne. Más egy 
Vas" Czimeres Medálly gyémántos három őreg-
jebb 21 apróbb [WassLt. — aA Czegei Wass 
családé]. 1784: Lévén egy gyémántos két száz 
forintos Medája azt hagyá . . . Sz. Misékre 
[Kóród KK; Ks 14. X L I I I b gr Kornis Ferencné 
Geréb Zsuzsánna végr.]. 1795: a meg holt Aszcny 
egy gyémántos Médát ( !) vett fülbe valóstól 
együtt [Ákosfva Hsz ; Told. 23]. - L. még MetTr 
397 ~ munka. 1814: Egy . . . Nyakba valo 
gyöngy . . . a’ közepébe(n) gyémántos munka 
50 Rf [Kv; Born. IV/41] nyakravaló. 1661: 
Egi giemantos niakra valo húszon kilencz Remek-
ben, egi egi közép szerű Giemant vagion egi egi 
Remekben, az Lebegöjeben kilencz közép 
szerű giemant vagyon, fekete zomanczos [Ks 90 
Kornis Gáspár lelt.]. 1752: Egy gyémántas nyakra 
valo tizen három arany boglárral nagy, s apro 
jóféle gyöngyei egybe fűzve [Ks.Kornis Ferenc 
lelt.] ~ nyakszorító. 1717: Egj gjemantos 
njak Szorító huszcnnegj darabból álló, figyegÖ-
jével edgjŭ t t a fűgjegőjeben van njolc 8 gjé-
mánt 12 tizenket remekben két 2. 2. kŏ. 11, Tizen-
egj remekben egj egj kŏ [Nsz ; WassLt Was Judi t 
kel.]. 1731: Egy G}'emantcs es Gyčngyes Nyak 
soritot [Borsa (K) körny. ; Told. 18]. 1755: ... 
egy Tokban Smaràgdos Gyémántos Nyak Szo-
rítót [Bethlenfva U ; Ks 91 ] * ~ öltözet. 1697: 
Voltunk az comédiáb(an), kit is az felséges csá-
szárné Sz(ent) Leopold octavájára czináltatot(t) 

— Igen fényes frecventia volt és mil(l)iókba 
tölt az sok gyémántos öltözet [AIN 148]. 1762/ 
1763: Melgs Groff Petki Bcrbara Melgs Aszszcny 
Anyám eŏ Nga méltcztatolt nékem . . . sćni 
. . . Egy rendtéli Gyemantcs öltözetet [Hsz; Ks 
23. XXIIb] * ~ pántlika. 1673: Egy rcbintcs 
(I) gyémántos pantlikanak igazgatasaertt f. — 
140 [Utl] * ~ pászli. 1762/1763: Petki Bc i ta ia 
. . . méltcztatot nékem adni . . . Egy rendtéli 
Gyemantcs öltözetet, az mely áll e t t ő l : Gyémán-
tos Pászli, Melyten vagyon Ŏieg Ns ţy Gyé-
mánt tizen egy apro Gyémánt 43 [Hsz; Ks 23. 
XXIIb] . 1858: Kettős arany lántz elöl gyémán-
tos Pátzlival és hozzá valo fűibe valóval tckbíi 
F. 100. Egy más tokba gránátos Pátzli hozá valo 
kerek fűibe valóval F. 18 [Kv; EMLt Nélui 
Újfalvi Sándorné Lészai Júliána haţ.y. 1". — 
L- még M N y X X X V I I I , 3C4] * ~ rcszhtčh'í. 
1766: Egy Gemántcs Arany res2kető Tő n ellyten 
vagyon ött darab gemant [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 96]. 1768: Egy Gyémántos Rubintos resz-
kető tő, melynek közepén hoszszuko szép öreg 
gyémánt van [Nsz; TGsz 51]. 1802: egy gyémán-
tos Reszketö-tö [DLt nycmt. kl]. — L. még 
MNy XXXVIII , 305 * ~ reszketõtűcske. 1758: 
Két Gyémántos Arany Reszkető Tőtske, régi 
nyakravalóból való. Más gyémántos, s Smaragdos 
reszkető Tőtske, melyten vsn 5. Smaragd 10 
gyémánt [Nsz; TSb 21]. 1768: Gyéirántcs Sma-
ragdos reszkető Tčeske [Nsz; TGsz 51] ^r * 
részli. 1805: Gyémántos és rubintos Részli [Sza-
mosfva K ; BLt 9] ~ rózsatŭ. 1814: Fgy pár 
gyémántcs rozsa TŐ [Varsolc Sz ; Bőin. IV. 41] 
* ~ tok. 1768: Gyémántcs t c k t a lévő čmúk 
[Császári SzD ; WassLt gr. Wass Ágnes ékszerei 
közt] * ~ tollacska. 1716: Egy kis gyémántcs 
egy szem győngyü tollacska [WassLt] ~ teli-
tok. 1728: egy rubintos smaragdes gyémántos 
toll tok [Nsz; Ks] ~ torokravaló. 1648: Egy 
giemantos Torokra valo kib(en) vagio(n) tizen-
eőt giemant s giőngiők is őrőgek [Mk Kapi Krisz-
tina kel.] * ~ tücske. 1801: kisded gyémántcs 
töcske [Kv; Ks] ~ vadmacska. 1768: Egy kis 
Gyémántos vasmacskának a dara tecs iá ja [Nsz; 
TGsz 51] & hegyes ~ gyűrű. 1611: Egj liegies 
giemantos aranj gieöreö nio(m) Araniat egyet es 
fel ortot . . . f. 22. d. - [Kv ; RDL I. 881. 1627: 
Wicey Mathenak adtvnk reszen lecuwl Egy t e g k s 
gyemantcs giwiwt [Kv; i.h. 1S2]. 1721: s*v\es 
hegyes gemántcs gyŭiŭt pedig neki jeçyte aćtsm 
[Uzcn Hsz; BLt] •)(• hegÿčs ~ arcr,yg$űrű. 1629: 
Egi hegies giemantos Arani giwiw Nycm 
Egy Araniat aestimaltuk t t f. 25 [Kv; RDL 
I. 143] & hemályos ~ gyűiít. 1637/1638: 1. 
Homályos Gyemantcs Gvŭrú, nyo(m) masíel 
Aran: f 18 [Kv; i.h. l í l l . 

2. vhány gyémántból-álló/gyémántot tartalmazó ; 
care conţine cîteva diamante; diemanten, aus 
Diamanten. 1596: Egy eöt Gyemanthcs gyewiew 
nyom fel ort hean egy aranyat É r beochyw zerint 
f. 36 [Kv ; i.h. 651. 1652/1655: Egy hétt gyemantcs 
györű uy ferma vőttem Bècsb(en) Tail. 3C fl. 
60. Egy het gyemantcs ruha forma gyoiű Lublin-



gyémántú 742 

b(an) vőttem magam Tall. 18 it tudom fl. 40 
[Kv; CartTr I I . 875]. 1668: Egy Gyémántos 
fekete Zomanczos tol melle valo virág, ebben 
gyémánt 30 giöngy 3. szem [Mk. Kapi György 
inv. 10]. 

gyémántú vhány gyémánttal ékesített/rakott; 
împodobit cu cîteva diamante; mit einigen Dia-
manten verziert/besetzt. 7637/7639: egj Eött 
gjemantú gjúrw, az kozepseo verfelyes nyo(m) 
beoven Aranyat ketteot aesti(maltuk) szaz negj 
forintra . . . f. 104. d. - [Kv; RDL I. 111]. 
1715/1720: A csülagos sok gyemántu Médály 
[Cege SzD; WassLt Vas György hagy.]. 

Szk: hegyes 1648: Egy hegies giemantu arany 
giŰrû az kerületin vagio(n) eőtt rubintocska 
[Mk Kapi Krisztina kel.]. 

gyenge I. mn 1. slab; schwach. 1757: meg fogá 
haját a szegény Pakulár VaszÜj(na)k . . . ugj 
meg üte hogy Pakulár Vaszil egeszszen el nyulek 
. . . ugj ŏszve rontata vala hogj ha valami gjenge 
Ember lett volna meg kelletett volna halni azan 
veretes mián [O.kocsárd K K ; Ks 8. XXV. 14]. 
1764: Félelmesen venném azt* gyenge vállaimra, 
ha excellentiátok és az uraknak próbált személyei-
ben biztos elviselésére kőszálakat nem szemlélnék 
támasztékul mellettem [RettE 174. - aTi. a kö-
telességet.]. 1804: előnkbe szökdöâének Firtos 
Varollyai Jancsi Miklós Uram fiai, Égre kiáltó 
káromlással Szidalmozni, káromolni, tolvajozni 
kezdének hogy miért (praedáltotunk, mű hogy 
gyengebbek voltunk tavulaba állánk tőllők, azonba 
Pap Jánosra futának . . . , valamint a kévét ahogy 
tséplik éppen ugy verték [Pálfva U ; Pf DŎmŎ-
tŏr György (19) szabad székely vall.]. 

Szk: -Lbb fél. 1776: ha . . . edgy bányának mással 
ellenkezése lenne valami helyen, és edgyik fél a ' 
munkában való erejével nem érkezhetnek el, 
tehát a ' közös Controversias hefyre a' gyengébb 
félnek Birák hirivel annyi dolgot lehessen vinni, 
mennyivel Arbitro Judicum erejeket supplealni 
Ítéltetnek [Torockó; TLev. 7/5] ~ legény/-
legényecske. 1763: minthogj gyenge legényettskék 
voltunk el szaladozánk széllyel [Udvarfva MT; 
Told. 44/15]. 1805: Sajnállom hogy Ngod beteges-
kedik dejgyogyullyon míg m^rt ha én mint gyenge 
legény a’ kis aszszonyt maga(m) erejin meg nem 
tudnám ostrom Dini kit híj jak a' Báró Fabrikára 
ssgittségŭl ha N*od b^teg leszen [Dés; Ks 94 
Tharoczy Károly lev.]. 

2. erőtlen; lipsit de putere, fáră vlagä; kraft-
los. 1592: Enys nem mighatn mutogatasaerth, 
haaem a' keozeonseghes Ioarth, immár tiz ez-
tendeoteol fogwanth, m?gh nem Vonwan farad-
sa^omath az en gieaghe es beteghes ertekem zerenth 
[Kv; DiÓ3yInd. 11]. 1647: A3Z9zoayom Anyamis, 
mint gyenghe Aszszonyiallat nem erkezhetik min-
denekre, ugy, a ' mint kivantatnek keves jószá-
gunk gondviselessre [WassLt]. 1786: Éuis mint 
gyenge öregségem engedi, a' ki elnyomattatasok-
nak rendit . . . ki tanultam volt, az Ur hozzájok 
matatandó kegyességit 's Patrociniumatis meg 

szolgálni igyekezem [Mezőmadaras MT; TLev-
5/5 Medve Mihály prókátor lev.]. 1810/1821: a ' 
Házamból mint igen őreg gyenge ember sohuva 
ki nem járok [H; CU]. 1841: meg hagyám . . . 
hogy tégyea azon kis átalagba a' pintzébe, s majd 
ha haza hozza az Isten eö Nagysagát — mint 
meg avult orvosi szerrel megkenhesse gyenge te-
temeit vélle [Szék SzD; SL. — *Ti. a seprőt]. 
1851: ma reggelen is nagy fulladás jö t t rëă a par-
nákkal potzoltam fel — gyenge igen gyenge [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez. — aTi. a levélíró 
anyjára]. 

Szk: ~ állapotra jut. 1778: mind Etzken András 
Uramat mind utolszori Feleségét ismértem gyenge 
állapotra jutottak volt öregsegekre, ugy hogy ha 
az Le anya . . . nem viselte volna gond jókat, Szi-
gorúságra jutottanak volna, de házához le vitette 
és ott . . . dajkolkodott vélek [Albis Hsz; BLev.] 
jb -^bő-gyengébb egyre gyengébb. 1851: Kedves 
Miklosam l . . . szivemből sajnállak hogy ugy unod 
magadat, és én vélled nem lehetek hiszem még 
éhezelis eleget de azomba a' Lelkem Anyámatis 
fájlalom, mert minden nap gyengébb gyengébb 
fogy, kevés időt lehet nëki igérni még [Kv; Pk 
6 Pákei Krisztina férjéhez] jb ~ bizonyság erőtlen 
tanúbizonyság. 1655: Egy hitván fazakast kinek 
házánál indult az égés, és egy hitván deákot meg-
fogván, igen gyenge bizonyságokra megégetének 
érette [ETA I, 160 NSz]. 

3. rossz erőben/bőrben levő; care este fär& 
vlagä, bolnävicios; bei schlechten Kräften seiend. 
1786: a marhák gyengék hogy meszsze vekturázzuk* 
Herepéigb vagy Fejérvárig0 felszállithatnok ezen 
tul ha Nsgtok rendelést parantsolnak a felsőbb 
Tisztek(ne)k [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev. 
- aTi. a gabonát. bM.herepe AF. °Gyf]. 1807: 
egy valamennyire sárgás vagy egér szőrű, kitsiny 
teste állású gyenge Kantza [DLt 856 nyomt. 
kl]. 1842: a ' Ló gyenge . . . egyéb aránt is a ' 
Kehe follytogatta [Dés; DLt 564]. 1846: Csak 
8 Őkrőkőt kaptam gyengéket [Csán TA; Born. 
F. I. d]. 

4. satnya; pipernicit; verkilmmert. 1757: leg 
elsőbben is szőllő tői azon szőllőnek szám szerént 
fel számláltatván és meg olvastatván találtak . . . 
ezen szőllõb(en) két Ezer kilentz Száz ötven őtőt 
. . . , mellyek a rosz miveltetés miá . . . igen gyen-
gék [Déva; Ks 73]. 1793: Az Búzák meg lehetősök 
. . . hanem nem lészen annyi kalongya mind má-
tzor mivel gyérek Sok helyen, az Tavaszi vetések 
pedig Gyengék mivel i t t régen nem volt esŏ [Szi-
lágycseh; IB. Fogarasi István lev.]. 1819: igen 
gyengék nallunk az ősz gabonák s kivált az egyik 
Főidből a magja sem jön ki bizonyosonn [Ádámo9 
K K ; Pk 3]. 1844: Az öszi vetések gyengék, . . . 
s Sokat szántanak ki [Széplak K K ; SLt évr. 
Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

5. csenevész; chircit, nedezvoltat; krüppelhaft, 
verkümmart. 1761/1808: A Csoltban (e) . . . ez 
minden féle elegyes, veszszös, és tsak kertnek valo 
gyenge veszszök találtatnak benne [Pata K ; EHA]. 
7770: Egy kis bihal borjuis vagyon kinek az annya 
meg dőglett, de igen gyenge el metsevézett [Cseke-



743 gyenge 

laka A F ; KCsl 6]. 7878/7820: ezen Joszághoz 
Szamasfalván és Dezméren gyenge erdőtskék vágy-
nák [Pk 4]. 1847: a’ kitsi hornyunk, noha csak 
égy hét óta csepegetnek valamit az annyátol szá-
munkra, oly gyenge, szigorú, hogy félek meg sem 
marad [Kv; Pk 7]. 

6. h i tvány; ordinar; schundig, wertlos. 1576: 
Wagion yo wastagh kalan tyzon eoth, kynek Ara-
ny azoth Nyely, kynek nem, egyk elys teret Benne 
wagion gyenge kalan niolcz [Szamosfva K ; J H b K 
XVIII /7] . 1637/1639: negy Gyenge Ezüst vy ka-
lanok . . . aestimaltattuk ad f. 4 d. — [Kv; RDL 
I . 111]. 1694: Megjen fel ennek az haznak parasz-
tossan meg deszkasztatot Folyosojára egy tiz 
Lépésből allo romladozot fa Garadics, kinekis 
hasonlo gyenge rosz Ka r f a j a [Kővár; J H b | Inv.]. 
1717: Kökörcsin szin gjenge Kanavacz viseltes 
szoknja három ujnyi r i tka elegyes kötés az alljan 
[Nsz; WassLt Vas Susanna lelt.]. 1733: Az Ház 
körűi valo kertek gyengék, romiandok, és ruinab(an) 
lévők [Sólyomkő K ; SLt GH. 43]. 1761: tsere 
talpakra sasok közé, sövényből font tapaszos ol-
dalú, dranyitza fedelű, alatson derekú, nem igen 
régi de gjenge Epűlet [Spring A F ; J H b K LXVIII /1 . 
501]. 1803: engedelmet kérnénk az Gyepûnek 
meg járására müs azért körös körül meg Já r tuk 
de olly Gyenge Gyepű vagyon ké t t hellyen hogy 
semmire valo rosz [Dés; D L t 82/1810]. 1836: 
egy veres kályhából fa lábokra épült kementze 
. . . e mellett egy vas lábu f t i t tő gyenge [M.péter-
laka MT; TGsz 18]. 1850: Vagyon még egy más 
Istálo . . . a hidlása avatég gyenge [Gyéresszt-
király T A ; DE 5]. 

Szks ~ állapotban van. 1842: találtatik a ' pá-
linka házba égy katlanon ké t pálinka főző űst . . . 
minden hozzá tartózó részekkel gyenge állapotba 
[Oprakercisora F ; TSb 51]. 1857: az egész ház még 
is oly gyenge állapotban vagyon hogy a’ merőbe 
meg építést kíván [Márkosfva Hsz; BetLt . 4] 
* ~ lábon áll. 1812: Falu Erdője nevezet alat t 
lévő őt darab Erdőket . . . ezt a’ falu használta s 
hasznája mais, de gyenge lábon áll [M.lapád A F ; 
EHA]. 

7. silány; slab, de cali tate s labä; dtirftig, ge-
ring. 1753: Consideratioban jővén a kertek(nek) 
egj helyt job, más hellyt gyengéb vólta exurgál 
ad flor. ung 9 „ 2 0 [M.nádas K ; RLt] . 7756: az 
el mult esztendőb(en) magának Balog Uramnak 
igen rosz pállot gyenge Zabja lévén aszt az Uraság 
ménes béli Gjermek Lovainak a t ta [Szakatúra 
SzD; TK1]. 7776: i t ten Búj turon az Exponens 
Aszszonynak leggyengébb rész ju to t t az Jobbá-
gyokbol [Bujtur H ; Szer. 3 r. jb vall.]. 1826: A 
Domb meget lévő szántó, de szakadékos és gyenge 
főid (sz) [Doboka; D H n 17]. 1834: eszt a’ gyenge 
vám rosot . . . csupán a’ zidok vészik [Sajókeresztúr 
SzD; Born. F. I l g Benő József számadó lev.]. 
1848: Mi a tengely végin levő karikákot illeti a 
belső végin dufla, a külső végin gyenge, de élhető 
[HSzj lisztelő és tengely al.]. 

8. ? kényes; sensibil; empfindlich. 1783: a 
Tatárkát ezen Holnapnak vége felé lészen jó vetni, 
most nem bátorságos, gyenge Portéka lévén [ JHb 

Csáki Katal in ir. Árkcsi I e u n c Ctáki Katal in-
hoz]. 

9. gya t r a ; s lab; schäbig, dürf t ig . 1844: Sar jú t 
csináltunk . . . a ' puszta udvarnál 1 Székénél 
. . . a ' Horgas Nyilba le van kaszálva de időnk 
gyenge Sar jú csinálásra, a ' mi t meg csináltunk t é 
is hordot tuk igen jó sarjú [Széplak K K ; SLt évr. 
Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

Szk: ~ egészség. 1718: a bizanyas hegy en 
eleg erotelen es Gyenge egessegel Vagjßk [Harang-
láb K K ; Ks 96]. 1753: Tćmús mondja hegj kglmed 
gjenge egésségel volt, melyet bizony szívesen saj-
nállok [Hévíz NK ; J H b T Árva Bethlen Ka ta lev.]. 
1800: A Vass Ládák ki tisztitások aránt valo fárat-
ságra tsupán tsak azért nem kértem volt Tiszte-
letes Profesor Uramat hegy gyenge egésségé\el 
sajnállottam fárasztani [Gerend T A ; DE 4] * 
~ erő. 1725: J ó szivei magamis KigyeJmedet Sza-
mosfalván . . . megh lá togat tam vólna, de én a’ 
télen e may napigh, ollyan beteges állapattal, és 
gyenge erővel voltam, hogy az udvarrolis r i tkán 
léptem ki [O.fenes K ; Ks Mikola László lev.] * 
~ módon gyatrán. 1808: a ' Nagy Szamos Uj j 
Hidgya igen gyenge medon lévén épitve, . . . le-
-szakadatt s minden Vánkas | Gerendák nélkűlt 
volna Construalva [DLt 105 nyomt . kl] ~ 
szüret gyatra/sovány szüret. 1724: igen gyenge 
Szürettyek lett . . . , már husz forintra fél hágot t 
negyvenessinek* a z £ r a [Darlac K K ; ApLt 2 
Gr. Haller János Apor Péterhez. — ftTi. negyven 
vedres hordó borának]. 

10. gyér ; r a r ; spärlich, dünn. 7808: Meizel 
Jósefnek . . . állszakálla ( : Bakenbarth : ) igen 
gyenge [DLt 580 nyomt. kl]. 

Hn. 1613/1640: Az Gyönge Berketis Lazar Imreh 
birta | felseo hatarban Gyenge Berkeben egi föld 
[Gyalakuta MT; EHA]. 

11. zsenge; fraged, c rud ; zar t , jung. XVIII. 
sz. eleje: a Száraz kehes lónak jo sokáig vehetni 
hasznát, csak tartsd Szalmával, s jó bőven abrak-
kal, kiváltképpen ha az Abrak Árpa vagy rcs 
lészen, ä genge f ű hegyre mindgyart ki kel tisztulni 
csapni [ JHb 17/10 lótartási instr.] . 7786: károsnak 
gondoltam az igen i f jú gyenge bárányokat szoron-
gotni [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1823: 
az ŏ Kimének el adott erdőmben nem a ' marhák 
által a ' gyenge jővések(ne)k vagy eltaposásábol, 
vagy elrágásábol következett ká romat betsültettem 
[Kakasd M T ; DLev. 1. I I I . A]. 

Szk: ~ tejes málé zsengés/tejes kukorica. 1826: 
18 Véka . . . A ' Gyenge te rmet t gyenge tejes Málé 
a ' Sertéseknek adatot t [Somkerék SzD; Berz. 
8. 72]. 

12. f inom; f i n ; fein. 1558 k.: az első 3 sotli 
tord meg gienge porra es feliwl os rea az uno teietli 
es keuerd Jol ozue [Nsz; Miċsz 1896. 283 — 4]. 
7692: Egy gyenge patyolat előkőtő bécsi csipké-
vel három rendel és kűrület te valóval keszitve 
[Bilak B N ; J H b K L/36]. 1714: Gyönge Vaszcny-
bul agjra való Lepedő, alsó s felső részén külŏmb-
fele aranj Skofium Viragokkal ékesitett fl. Hung. 
24 Gyönge Vászonybul agjra valo egj Par Lepedő, 
alsó 8 felső részén külömbféle Virágokkal kivarrott , 
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aranj s ezüst fonallal ékesitett fl. Hung 20 [Nsz/ 
Fog.; AH.]. 1736: Az i f jú legények penig viselte-
nek valami gyenge matériából való inget [MetTr 
352]. 1749: Adának . . . Egy Aranyas igen Szép 
Czirádákkal gyenge Sellyem virágokkal elegyes-
i g készült Lászlit, és Palatint, és Ugyan más ehez 
hasonlo készűletű ezüst Lászlit, és Palatint [Koron-
ka MT; Told. 12. 2]. 

13. vékony; subţire; dünn. 1584: Cathalin Bor-
bély Ianos felesege Vallia . . . Ket lancz vala Nalla, 
eggyk igen gienge lancz vala . . . Az Másik lancz 
Eoregh vala [Kv ; T J k IV/1. 389]. 1595: ket Aranj 
lanchok Eggik • • • egy gyenge sok retheo Aranj 
lanch vagion benne Aranj pp. 23 1/2 [Zsombor 
K ; SL. Somboa László reg.]. 163711639: egy Gyen-
ge Arany Lanczocska egy kis függeouel együtt, 
mely nyom ha t t Aranyat három ortot [Kv; RDL 
I. 111], 1651: Egy forgaczy Arany lancz, Mas 
gienge rostelios arany lancz [Szamosfva K; J H b K 
XVIII/27]. 1686: Edgy bokor gyenge arany perecz, 
Edgy fél kézre valo arany perecz vastagb [BK. 
Bánfi Farkaşné Bethlen Krisztina jegyajándéka]. 
1831: a Lutz Vizén készítendő Ujj Hídhoz . . . 
míg kívánta tnak . . . Gyengébb Czövekek 7/8" 
vastagok 2° hosz(sz)ak Tölgyfa 30 darabb Két 
vánkosnak 9/10" vastag 2° 3 ' hoszszu [Torda; 
TLt Praes. ir. ad nro 340 Köetsi (I) János geometra 
k ízével]. 

11. kb. gyámolta lan; nepntincios, nea ju tora t ; 
unbeholfen. 1703: kűlgjon annyi számú Lovasokat 
m ^ i a t . . . , de azoki t az Tehetősibul es fegjve-
resibul c onscribaltassa . . . neoiis erőtlen gjenge 
gyermekeket, hanem erŐ3, és egeséges az Csatá-
zasra . . . alkalmatos Embereket [UszLt IX.. 77. 
77 gnb.J. 1753/1781: Kun Miklos ur padig mint 
még abban az időben gyenge, a Tutor Jósika Imre, 
éi a nólüi édes anuya keze alatt maradott [Ren-
get H ; J H b LXXI /3 . 278]. 1810: A Héderfái édes 
Atyá :n t j l marado t t rész Joszágoin ha Kedves 
fiain fel neveltetése előtt történnék halálom, azon 
kegyes Jó lelkű Atyám fiai dispositioja alatt légyen 
a’ kik gyenge négy Esztendős koráb(aa) kedves 
fiaţnat kegyes szárnyaik alá vették [Héderfája 
K K ; IB Gr. I . Bethlen Sámuel kezével]. 

15. átv kb. éret len; necopt; unreif. 1597: Gel-
lien Jinrehne Kalachswteo Kata azzony . . . vallia 
. . . ęn mondák : Kegmetek iol megh lassa mit 
cliielekeztek, kegrned azzoniom az leantol iol 
megh ertekezzek, ha meghis aze akaratt ia hogi 
Globicz Miiialihoz nem akar menny, mert az ew 
elmeie megh igen gienge, ha Kegmetek walamit 
i idit, netalam eddigh megh waltozot elmeye 
[fCv; T J k VI/1. 59]. 

16. fogyatékos képességŭ/tudá9Ú Ĕ
t cu cunoştinţe 

pa ţ ine ; mit mangelhaften Fähigkeiten/unzuläng-
lichen Kenntnissen. 1671: Istennek ajjándeka nem 
egy aránt lévén eő kglmeka kőzőt, nemelyek kik-
nek bővőn ada to t Talentoma eo felségetűl ex tem-
por(e) szép itnatsagokat szoktanak tenni, . . . 
midőn gyenge tudomanyu at t jaf iak is akarják 
azt az űdőt követni az buzgoságh helyet tsufságra 
es káromkodásra szolgáltatnak alkalmatosságot az 
halgatok(na)k, azért kívántatik az illyen gyenge 

tudomanyu at t jaf iaktul legyen megh tiltva, az 
mire nem elegségessek, ne utallyak azt, ha nem 
más tudós emberek(ne)k sok szép imátsági vadnak 
irva azonokat tanullyak megh s mondgják azt 
miat sem botránkozást szerezzenek [SzJk 118. — 
aTi. lelkészek]. 1794/1795: a’ Gen. Sz. Synodus 
arra ki rendelendő erdemes Atyafiak által u t mu-
ta tás t készítvén a’ Gyengébb Lelki Tanitok(na)k 
es a szuksegesebb Materiakra Predikatiokat es 
ollyan kőnyőrgeseket iratni mellyek erthetők es 
buzgóságosok lennének [M.bikal K ; RAk 14]. 

17. rossz; r ă u ; schlecht. 1757/1758: az Harsă-
nyi Uram arendăsai úgymint Botărĕk igen gyenge 
Gazdăk voltanak | Minthogy igen gyenge áren-
dások tőrnek ezen Harsănyi Sámuel Uram Stomp-
jaival hogy ezen alsó kerék Stomp az oltatol fogva 
tojul [Abrudbánya; Szer. Mesztáken DanÜa (58) 
és Szumucz Péter (68) vall.]. 

18. szegény rendű; cu stare materială slabă, 
sărac; aus dem armen Stand. 1749: Máris Virtyila 
. . . gyenge facultasu annuat im hét máriás Taxát 
fizetett [Szind T A ; DobLev. 1/236. 8]. 1780: 
a ' vólt ugyanis a ' Vas tsínálásrol irt Articulusnak 
főbb czéllya hogy a ; tehetősebb ver ős kovácsok 
között a ' gyengébbek is élhessenek [Torockószt-
györgy; TLev. 9/16]. 

Szn. 1590: Gienghe B(ene)dek. Jenge Benedek 
[Kv; T J k V/l . 33, 53]. 1593: Genge Caspau [Kv ; 
i.h. 353—4]. 1602: Gyenge Márton. Gyenge Mihály. 
Gyenge Pála [Középajta Hsz ; SzO V, 2 1 2 - 3 . -
aMindhároin lib.]. 1604: Kis Soljmosi gienge Ja -
kabne Annazonj | gienge Jakab [UszT 18/168]. 
1652: Gyenge Meníhart [Vista K ; GyU 98]. 
7772: Gyenge fiak [Jenőfva Cs; RSzF 134]. 1826: 
Gyenge Antal [uo.; i.h. 175]. 1837: Gyenge István 
[Jenőfva Cs; RSzF 119]. 

Szk: ~ eső csendes eső; ploaie domoală; 
stÜler/leiser Regen. 1851: Sept. lŏ jén gyenge 
permete essŏ volt 2án egész nap szakadatlanul 
hullott az essö [Dob. ; Be tLt 3] ~ eledel/étek/ét-
kecske könnyű étel; mîncare uşoară; leichtes Essen. 
1723: a M: Vajdané kéreti . . . hogy . . . a mely 
inas iránt igirte kgd io akara t tyá t . . . ne sainállya 
Kgl . . . mind Czipo sütésre <s> egyép (I) gyenge 
sűtögetésekre és kürtő kalácsra is és valami páste-
tomra és valami gyenge eledelre megtanít tatni 
[ApLt 2 gr. Ferratiné gr Káinoki Ágnes Apor Pé-
terné gr Káinoki Borbárához]. 1759: mind tegnap, 
mind az étzaka Gyenge étkeknél egyebet nem et t | 
az nap kezdett gyengén észre venni az Gyermeknek 
nyelvecskéin szájánis hasanlo mozgást ugyan tsak 
ezek mellet az gyenge étkecskéit meg ette [M.-
csesztve A F ; Ks Mikes Antal lev.] ~ hangú 
halk hangú; cu voce s l abă ; halblaut. 1837: Ber-
lútz Thódor . . . beszédje valami fejérnépes akadozó 
gyenge hangú [DLt 75. nyomt. kl] ~ hit erőt-
len, fogyatékos h i t ; credinţă slabă; schwacher 
Glaube. 1758: Hiszem is, hogy ő szent felsége az 
én ifjúságomnak vétkét meg nem említi . . . Mely 
iránt az Krisztus Jézusban vetet t gyenge hitemnek 
általa reménylek, hiszek és szívesen is várok [RettE 
81] -X* ~ meleg langymeleg; căldicel; lauwarm. 
1788: gyenge meleg savó [MvLt Mátyus, ConsSan. 
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gub. — L. Sžini Karola kijegyzése] jb ~ melegen 
langymelegen; caldicel; lauwarm. 1843: Szama-
tozás eként lehet. Csekelakána minden meg-szálli-
t o t t mustakhoz 10 vederhez 1 lót el-aprózott 
őrvény-gyökeret kell zacskóban vagy rongyba 
kötve meg főzni mustban, és gyenge melegen hozzá 
önteni a pésdülésbe indulást is elő segiti [KCsl 
13 Kemény Dénes kezével. — ftAF] jb ~ piros 
halványpiros; roşu palid; matt/blaßrot. 1826: 
Vargyasi Imets Elek . . . fejérszeg gyenge piros 
ábrázatúa [DLt 693 nyomt. kl. — aA párhuzamos 
német szöv-ben : ein weißes etwas roth lichtes 
Angesicht] jb ~ prokurâció hiányos/fogyatékos 
gondozás ; îngrijire nesatisfăcătoare/incompletă ; 
mangelhafte/unzulängliche Pflege/Betreuung. 1772: 
nem a Királyfalvi Határra épít tetet t Malma okozná 
az eŏ Exllya Malma két utolsó kerekeinek Lassú-
ságát, hanem az eŏ Exll ja Malmának régiségé 
meg rokkanása, és gyenge procuratioja [Kük. ; 
J H b LXVII/2. 387] * ~ savanyúságú enyhén 
savanyú, savanykás; acrişor; säuerlich. 1791: 
4szer ételetskejea légyen gyénge savanyuságu kor-
pa cibre vagy megyből készített levesetzke [Dés; 
DLt. — aTi. a beteg gyermeknek] jb ~ tehetségű 
szegény rendű; sărac, din iîndul săracilor; aus 
dem armen Stand. 1810: mindnyájan tsak 2.2 
vonó Marhás gyenge tehettségű emberek kiknek 
most nemeljikűnknek vonó Marhánk éppen nin-
tsen némeljeknek Marhátskáink gyengék, vagy 
nyavaljas állapotbeliek lévén [Ádámos K K ; Pk 
5] jb ~ tűzön kis lángon ; la flacără slabă; bei 
kleinem Feuer. 1558 k.: Az azony embernek orclia-
yath Meg ffeieriteny auagy Nekie zinth adny 
aqua valde Mirabüis Rp. az rosanak pogachaiath 
egy poharban az mennye ferne, giermek vrinath 
4 poharral, Sal giemmeth 1 vncciath, chinemoniath 
2 vncciath, kalio fily 1/2 vneiath. Mindezeketh 
az alombik altal distillald gienge twzon [Nsz; 
MKsz 1896. 283]. - L. még i.h. 2 8 5 - 6 jb ~ 
víz csendes folyású víz; apă l ină; langsames Was-
ser. 1766/1770: a' viz ellenében . . . minthogj az 
alja kőveises volt, és a' Bonyha felől valo nagjotska 
Martról . . . a ' gyengébb vagy kissebb vizben, 
kőnyebben ki kaphatot t a ' Szekér [Széplak K K ; 
SLt évr. Transm. 366]. 

II . fn 1. szegény rendű ember ; om sărac; Arme. 
1767: a ' bányáknak éjjeli Colálásokb(an) szenved-
lietetlen Abusus tsuszott vala be ; mivel a ' tehető-
sebbek, a ' Nap-számok (na) k éjjeli időbe valo sza-
porításával magok (na) k nagyobb költséget mint 
hasznot, a ' gyengébbeknek p(e)d(ig) éppen el vi-
selhetetlen Expensat causál vala (így !) [Torockó ; 
TLev. 7/1]. 

2. 1681: Retyi Matthe Ura(m), az Sz: minis-
teriu(m) ellen . . . az leanyiat ditsŏsseges hŭ tŭnk 
es vallasunk motskolasara, az gyengek(ne)k meg 
botrankoztatasara . . . vallas(an) kivŭl valo fér-
finak elocalta, és a' Baalnak szentelte [SzJk 152]. 

O Sz: <Ljén fog kb. k i tapint ja vkinek az érzé-
keny/sebezhető p o n t j á t ; a nimeri punctul vul-
nerabil al cuiva; jm auf den wunden Punkt rühren. 
XVIII. sz. v.: énis, Gyujto urat a gyengéjin kez-
dém fogni; s' végre annyira mentem, hogy nem 

tsak meg ismerte azt, hogy Ngtok nem annyiban 
hibások, mint G. Battyaniné, hanem azt erősí-
tette magais, hogy a ' Nagy Grófné és Ngtok közt 
eddig folyt minden versengéseknek nem más, 
hanem a ' kis Grófné az f ŏ oka és B. Zeberg a’ 
Ngtok Secutora rosz Tanátsloja [LLt]. 

gyengébben 1. lassabban; mai încet ; langsamer. 
1772: ezen Causa . . . nem csupán csak abból 
állat hogj a ' Viz nyomulé fel, hanem abból inkább, 
hogy az A. Novizans eö Excellentiaja Malma 
két alsó kerekei mi okbol, a ' Viz felnyomulasa-
tolé, vagj inkább más okokbol forognak gyen-
gébben, mint az előtt forogtanak [Kük; J H b 
LXVII/242]. 

2. enyhébben; mai moale; milder, mäßiger. 
1731: Az Gyermek Lovakat az kik nem igen gono-
szok, gyengébben kell erőltetni az tanitasban, az 
kik penig gonoszabbak erőssebben kell ha j tani 
[ JHb lovászmesteri instr.]. 

gyengébbszerű. E szk-ban; ín această con-
strucţie; in dieser Wortkonstruktion; ~ mértékben 
kisebb mértékben ; ín măsură mai mică ; in gerin-
gerem Maße. 1767: Az Marha Dőgi Processusom-
ban Sztantsesd Ohaba, és Kis Muntsel nevezetű 
Falukban vágjon, mely is I(ste)nne légjen a di-
tsősség gjengéb szerű mértékben vágjon a két 
Faluban, mely is in Anno p(rae)terito 1766 Sztan-
tsesd Ohában meg in Mense Augusto kezdődet 
[Lapusnyak H ; Borb. I I Kádár Péter kezével] 

gyengécske I. kissé gyenge ; s l ăbu ţ ; ein bißchen 
schwach. 1806: delelöt gyengétske voltam delu-
tannis, egyszer viszsza adták a Letzkémet [Dés; 
Ks 87 KMN 198]. 

2. rosszacska, hitványocska ; cam rău, slăbuţ ; 
ein wenig/bißchen gering/minder(wertig). 1832: 
Az Ajtoja a egy felé nyíló—gyenge tske [Sáremberke 
MT; TSb 26. - aTi. a pincének]. 1843: látván 
hogy a Bakkan Kupfer van . . . fel bontat tuk, 
gyengetske Lakat já t ő a kezivel le fotsarván, 
következőleg a . . . talált por tékákat ki ve t tük 
[Bágyon TA; KLev. Tőrök Is tván (2C) vall.]. 

3. gyatrácska; cam slab, s l ăbu ţ ; ein bißchen 
schäbig. 1765: ă Termes pedig gyengebbetske 
[Náznánfva MT; Berz. 13. V. 12]. 

gyengécskén 1. kissé legyengülten ; cam slăbit; 
ein wenig (ab)geschwächt. 1822: Vére el folyása 
miat Gyengétskén talaltam [KLev. 15]. 

2. ~ van gyengélkedik; a nu se simţi bine, a 
fi indispus; unwohl sein. 1724: Laczika csak fa j -
ta t tya az Lepit bizony gyengecskén vagyon 
minden nap ketczer még kenetéin, de csak bagyad-
va van . . . csak rebegek ha ez az gyermek rosz-
szabbul talál lénni, én: orvosságát nem tudem 
[Nyújtód Hsz ; ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 

3. egy kevéssé ~ egy kissé gyengén ; uşor slab ; 
ein wenig schwach. 1759: Ha tház i Czüika . . . 
hogy a' rudat ezen földre le ne fektethesse, egy 
kevéssé gyengécskénn mellybe megtaszította . . . 
Marusán Gavrila [Árpástó SzD ; BK]. 
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gyengegyökér orvosi sülyffi; Polygonatum offi-
cináié ; coada cocoşului; Salomonssiegel. 1679: 
Fejer hatu viragh vize keczke savóval vett nro 
5. Gyenge Gyökér vize, kecske savóval vett nro 
6 . . . Méz virág vize, kecske savóval vett [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 32]. 

gyengélkedés boală uşoarä, indispoziţie; Un-
wohlsein. 1800: aMakfalvi Jószágát . . . kéntelenit-
te te t t el adni a szűkség mián és gyengélkedés 
miáu nem a korhelség és részegeskedés mián [Msz; 
DLsv. 3. XXXV. 6]. 1850: A' lelkem anyámnak 
meg vannak ugyan ot tan ottan gyengélkedései, 
de mégis beteg nem volt, hanem mind fenn matyog, 
jol eszik, alszik [Kv; Pk 7]. 1853: A' maga gyengél-
kedése kedvetlenül hatott a ' szegény öregünkre 
is, ki különb enis magáért untalan töprenkedik, 
sír [Kv; i.h.]. 

gyöngélkedik betegeskelik; a boli; kräakeln, 
sicii Uŭpaölic'i fiitileu. 1761: A feleségem . . . 
Ismét gyengélkedni kezdett, doctort semmiképpen 
nem tudunk hozattatni [RettE 130]. 1796: ma 
. . . Szindröl* által jöttem Koppándrab de még 
gyengélkedem [Koppánd TA; GyL. - •"1 ,Két 
tŐ3zomszédo3 település]. 1812: a Groffné más 
nap tsak lát tuk hogy Dactor Horváth Úrral, annak 
szine alatt, hogy ide haza a papnéra bizott Leán-
kája egészségében, gyengélkedik, ki jöt t és meg 
érkezett [Héderfája K K ; IB. Jánosi Ersebeth 
Takáts Joseffne (23) ns, gr. I. Bathlem Sámuel 
tisztnéjéuek vall.]. 1813: (Temették) öreg Vintze 
Jánost néhány hetekig gyengélkedvén utoljára 
a dagadásba eg holt [Datnos K ; RAk 101]. 

gyengélkedő 1. gyenge, gyatra; slab, şnbred; 
schwach, schäbig. 1860: Alul irt özvegy Horváth 
Miklosné Született Pelei Polixéna égy felől hajlott 
koromnál fogva, más felől padig gyengélkedő 
egésségem tekintetéből el jöttnek látván az időt, 
melyben ügyeimet halálom esetére rendezni . . . 
szükséges; . . . végakaratomat . . . a következők-
bea nyilvánítom [Kv; Végr.]. 

2. betegeskedő; bolnăvicio3, suferind; krän-
kelnd. 1860: leányom . . . kedves fogadott leá-
nyomnak, Puskás Lillának, a' ki nekem öregségem 
és gyengélkedő napjaimban, hűséges gyámolom 
és ápolom volt . . . adjon hagyó mányombol 500 
. . . simpla aranyot [Kv; i.h.]. 

3. ingatag; labU; schwankend. 1782: én ez 
orátol fogva, valÓ3ágo3 Református lészek é3 
Tiszt Vram kegyld által kivánok Ur(na)k Sz. 
Vatsorájával élni az én gyengélkedő Htteni(ne)k 
erösittésére, és kegyld által kivánok utolso végemre 
készitgettetni [Gyalu K ; RAk 75]. 

gyengén gyengéaek tart/vél; a socoti/considera 
slab; für schwach halten/meinen. 1667: igen int 
uram mas is esemban, hogy az mit en montam, 
mitwl filtem, noha nem azon semilyektul, de azon 
modon s formabau megh telyesedet, ne ragaskogyk 
az füzuesőhöz, monda, az firfuirt (l) teremtethez 

en aztis gyengeltem, ugys lwn (fgy!) [GramTr 
XVIII , 645]. 

gyengén 1. legyengülten; lipsit depu te re ; (ab) 
geschwächt. 1829: mind azt mongyák nagy szivem 
volt ilyen gyengén hogy útra mertem indulni 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. elgyengülten, leromlottan; släbit; herunter-
gekommen. 1837: tartok tölle hogy ha gyengén 
találya ŏkŏt* a HimlÖ oltás el mecsevéjesznek 
(!) [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev. - ftTi. a 
bárányokat]. 

3. gyatrán; slab; dürftig. 1723: az szőlőink 
bizony valóban gyengén vaszarkodnak a Székely-
ként, mivel a nap már rövid leven kévéss melegét 
adhat, az etszakák pediglen igen hüvések [Darlac 
K K ; ApLt gr. Haller János anyósához, Apor 
Péternéhez]. 1755 k.: Mint hogj az Ebeni Família 
in virili sexn régen deficialt, . . . azon részre bira-
to t t földek annyira abalienalodtanak, hogy az 
hol praedeces3orim mint Fö emberek bövön 
oeconomizaltanak most én szeginj leginj igen 
gjengén folytathatom vekoni oeconomiámat [Ke-
cset SzD; TKl Váradi Zsigmond Teleki Ádámhoz]. 
1806: November 3a . . . Ma valami gyengen elkez-
dődött a Diligentfa [Dés; KMN 335]. 1845: a 
katlan fedele és oldala nagyon gyengén és alatso-
non vau csinálva [DLt 716 nyomt. kl]. 

4. egy kissé; pu ţ in ; ein wenig/bißchen. 1585: 
Atiaa Lowas Thamasne, Ersebet Zegedi Georgne*, 
Mikor latok Az Danch Leorinch betegh gjermeket, 
Az E^wecczeseteol fogwa fel láttuk . . . chak a ' 
kariat hogy ki Niútotta es labatis, seót à Derekat 
is lattak valami gienşen [Kv; TJk IV/1. 496. — 
aTollban maradt : vallia]. 1732: az elegyes létze-
ken, vert, szalma fedelet tartó gabonás ház oldala 
sSvényből valo gyengen agyagai (!) meg vert, 
szemöldök gerendákb(an) kötött lábfákbol állo 
folyosoja alatt sendelyt tar ta(na)k [Nagyiklód SzD; 
Told. 11/67]. 1776: Tudgyaë a Tauu . . . Hogy . . . 
Dán Iuon valami gyengén őtet a Tenyerivel artzul 
ütet te? [K; Born. VI. 14 vk]. 1816: Első Házban 
van négy üveg ablak . . . , mindégyikuek a' Sar-
kai, é3 Onozasai jok . . . az Utza felőli lévő Abla-
koknak égy égy Táblájok van meg hasadva gyen-
gén [Kv; i.h. IV. 14]. 1823: Pál Latzi nevezetű 
ujj Paraszt . . . tsonka orrú, 's a ' miatt gyengén 
orrába beszéilő [DLt nyomt. kl]. 

5. langyosra, langymelegre; căldicel; lauwarm. 
XVIII. sz. eleje: Az maily lovat a follyö keh 
háborgat . . . ó há ja t tyukmony fejéréi, eczettel, 
foghagymával egybe kell keverni, gyengén megh 
kel melegíteni . . . s bellë kel az orrába tölteni 
[JHb 17/10 lótartási ut . — A teljesebb szöv. 
beleront al.]. 

$Ė egy kevéssé; un pic, puţ in; ein wenig. 1738: 
En az Innep előtt egy hettel ujjobbau le beteged-
vén csak tegnap s tegnapelőtt kőnuyebbettem 
annyira, hogy dolgotskaimhoz C3ak gyengén is 
lathattam volna [Kudu SzD; Ks 99 Pongrác 
György lev.]. 

7. felületesen; superficial; oberflächlich. 1770: 
mini csorbát mind Ádámot mind Iankot tsak 
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gyengén ismérem hanem Kőz hallomásbol mi-
nyájon ezeket gonosztévő személlyeknek lenni 
hallottam [Mezőpagocsa T A ; SzentkGy Petrus 
Alsó de Nagy Pestyén (45) ns vall.]. 

8. enyhén; uşor ; mild, sanft . 1735: Excellen-
tiad számára ez út ta l praescribaltam valami Pilu-
lakat az mellyek gyengen laxalnak [Ks Borosnyai 
N. Márton lev. Nsz-ből]. 1740: Kűldőtem Mlgs 
G(róff) Ur(amna)k egj vad keczket es ket fa u j 
edenyekb(en) gyengen be sozot pisztrangokot 
[Kercsesora F ; TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 
1849: ha a’ szem viz tsak gyengén is tsipné a ' 
szemet egy előbb tiszta vizzel vegyitve lágyittando, 
a ' nem tsipésig [Etéd U ; Pf Kendi Ferenc lev.]. 

9. gyöngéden; fin, uşor ; sanft . 1724: az Isten 
tudgja mennyit búsulok laczika nyavalyáján az 
erős kenés neki nem jo hanem Csak gyengén kell 
kenni [Illyefva Hsz ; ApLt 2 Apor Péterné Kái-
noki Borbála férjéhez]. 1736: Vacsora előtt* az 
leányt ebédlőpalotában kihozták, . . . az legény 
. . . az leányhoz ment, és mintha kézfogással az 
következendő házasságra kötelezték volna mago-
kot, az legény szép gyengén az kezinek első uj jai 
végével megütötte a leányasszony keze ujjainak 
végét [MetTr 376. - aA kézfogás napján]. 

10. könnyeden; uşurel ; leicht. 7586: Kanna-
gyarto András vallia . . . Az Aztalnal ighen Re-
szegh vala vgia(n) . . . Az legheniek sem bántot-
ták sem zittak Az Aztalnal, hane(m) zepen serke-
gettek (!) embersegesen gyenghen Az Állat fogtak, 
hogy az zer arrat megh Aggyá [Kv; T J k IV/1. 
545]. XVIII. sz. eleje: Az melly lovon rüh indúl 
. . . azt igy orvösollyak az mázatlan u j fazéknak 
az edgyik oldalát erossen hevítsd meg, à lovat 
le vonván és erőssen meg kötözvén ă tüzes fazékal 
Szép gyengén az ajakárul ă hegyes biborcsokot 
égesd meg [ JHb 17/10 lótartási instr.]. 1736: 
mivel az darvak többire szürkék, kiszedték az 
tollakat szép gyengén, s f a olajat öntöttenek az 
tollú tokjában s ismét helyre rakták az kiszedett 
tollakot, úgy fejeredtenek meg [MetTr 34. — 
Csaknem betű szerint ismétli MetTCs 464]. XVIII. 
sz. v.: Ha bizonyos űdőben Fenyő bors fába oltad 
a Rosmarintot ; a téli hideg Sem árt neki . . . 
A Rosmarint tőve kőrűl, ne enged meg keményedni 
a főidet; azért gyakran gyengén, hogy a tővit 
meg ne sértsd, kapálgasd [Ks Kert i Oecono-
mia]. 

11. ha lkan; încet ; leise. 1768: hamar nap nyű-
göt után valami gyengén Tolvaj t kiáltoszot hal-
ván vigyáztam mindenfelé, merre hallatnék azon 
szózat [Katona K ; Born. XL. 81 D a r a t a n t 
György (50) jb vall.]. 

12. gyéren; r a r ; spärlich, dünn. 1737: A két 
Pollyán felett valo E r d ő . . . fekszik a Tekei 
határ széllyb(en) és edgyezik meg a’ nagj bűkkes-
sel, tölgyes és gjengén bűkkes épületre valo derék 
Fák is talál tatnak benne [Nagyida K ; EHA]. 

13. 1634: Mindszenti Gábor Ur(am)nak 
kedves kereszt f iamnak hagicm az fekete szereczen 
gyengen Ezwsteozeott Lora valo szerszamcmat 
[WassLt 73/1 Cegei Vass János végr.]. 

gyengeség 

gyengés r i tkás ; r a r ; dünn, spärlich. 1808: sza-
kálla . . . az ortzáján gyengés, az orra alatt pedig, 
és az álla körül eröss [DLt 580 nycmt. kl]. 

gyengeség 1. slăbiciune, lipsă de forţă fizică; 
Schwäche. 1818: Dioson lakó Gentsi András . . . 
az öregség' és el hagyatot t állapotjának termé-
szetes u t i társai éhség' mezítelenség' gyengeségei 
alatt , mint az el fogyott méts bél el aludott [Bnr-
jánosóbuda K ; RAk 90]. 1869: a májor . . . ki-
mondotta rám a karom gyengesége miat t az un-
tauglichot [Kv; Pf Pálffi Károly lev.]. 

2. dtv is vkinek gyenge vo l t a ; stare de slăbi-
ciune; Schwachheit. 1769: Romlotságomból kő-
vetkezett Gyengeségem a menyire engedte meg 
olvastam az Aktákot [Havad M T ; Told. 5a]. 
1783: Sokat törekedik az nemes compania fóruma, 
hogy miképpen és jobban deliberálhatna iránta®, 
de közönségesen maga gyengeségét az fórum meg-
vallja [Taploca Cs; RSzF 234. — aTi. a szőnye-
gen lévő súlyos ügyben]. 1836: Érzem gyengese-
gemet s hijjánim ösmerete a te lő üdővel őregbűl 
[Zsibó Sz; W L t Kelemen Benjámin lev.]. 1852: 
a ' lelkem Anyám gyengesége szembetűnő ugyan, 
de mind a ' mellett fenn matyog, 's beteg nem volt 
[Kv ; Pk 7]. 

3. ernyedtség; moleşeală; Mattheit . Szk: gene-
rális ~ć t hoz általános ernyedtséget okoz. 7806: 
a rend szerént bé ve t t Decoctumos Cura . . . a ' 
bőv viz itallal a gyomrot meg lotsositván, el 
hidegiti, és a ' functioira alkalmatlanná tévén 
azután a ' Tagokra is generális gyengeséget Szokott 
hozni [Mv; Ks 94 Vegyes lev.]. 

4. erőtelenség, vkinek erőtelen vo l ta ; lipsă de 
f o r ţ ă ; Kraftlosígkeit. 1699: Kglmedet kérem edes 
Aszonyom amire az én boldogtalan árvaságomat 
eligsegesnek itéli lenni parancsollyon, Ugy Fiaimis 
az eő gyengeségekhez képest hadd szolgallya (na) k 
[Karkó A F ; Ks 96 Árva Weér Jud i t Gyerőfi 
Borbálához]. 1774: Mihály az ő gyengeségéhez 
képest elég szorgalmatos volt, de két rendben 
is meg nyavalyásodott [Zoltán H s z ; H S z j P Ben-
jámin Benkő de Zoltány (28) vall.]. 1806: vigyáz-
zon Ngod . . . és ne publicállya ellenségei előtt 
a ' maga gyengeségeit és történetei t , se ne ditse-
kedgyék, se ne panaszolkodgyék, mert azok alig 
vár ják hogy el temessék, s a ' világ előtt Créditu-
m á t meg alázzák [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly 
lev.]. 

5. gyengélkedés; boală uşoară, indispoziţie; 
Unwohlsein. 1755: Az Aszony eo Excellja . . . 
kedvetlenkedet szokása szerént, hogy lá t ta ă 
Groffnénak gyengeségit de m á r az is frissedet ă 
Groffneval edgyŭ t [Ks 96 Balo Anta l lev. Nsz-ből]. 
1812: a ' Mlgos Urnák Udvarlására menni . . . 
nem engedték 's nem engedik az én gyengeségeim, 
mellyek mia t t elégtelen vagyok házamtol mesz-
szetske menni [Mv; SLt Vegyes perir. Z. Batz 
Joseff P. Horváth Miklóshoz]. 

6. csenevészség; slăbiciune, proastă dezvoltare; 
Kümmerlichkeit. 1753: A marháko t most sem 
indíthatom ki a bornyuk gjengeségek mia t t [Hévíz 
KK ; J B b T Árva Bethlen K a t a lev.]. 1854: Meg 
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holt . . . Nćb Sándor két hetüs, gyeügeség miat t 
[Kalotasztkirály K ; RHAk 5]. 1862: halt meg 
Mátis Péter csizmadia leánykája Ilka 17 napus 
korában születési gyengeségben [Dés; RHAk 140]. 

7. vminek silánysága; calitate(a) slabă (a ceva) ; 
Dürftigkeit. 1746: minthogy az Úrfi ö Nga része 
alábbatska Való ennek gyengesége expleáltatik a 
felső To felett lévő szakodásban lévő kis foltatská-
val [Mezőbodon T A ; J H b XI/22. 8]. 

8. vminek hibás volta/hibája; defectuozitate; 
Mangelhaftigkeit. 1749: házához hivatván . . .Hogy 
egj meg bontakozott rubintal rakott medályt meg 
becsüllyek . . . ezen fellyül ezen gyengesége, és 
alsó nagj allyának vastagocska aranj lapos drotok-
kal meg erősitésere . . . mégjen . . . egj aranj egj 
fertálly [Told. 12/1]. 

gyengít 1. gyengévé tesz; a slăbi; schwächen. 
1801: a boltozatok szegeletin mindenütt ki furot t 
fa tsők nyúlnak le, mellyek a boltozásokrol a 
Vizet le botsáttyák, illyen vagyon 80, a bolto-
zattyát a viz sokat gyengítette [Gernyeszeg MT; 
TL]. 1821: A’ köz haszonnal és az adózó köz 
nép javával keveset gondolo előre nem látó Főldős 
Urnák lehet azt tartani, a’ ki után ő is él 's a ' 
kiknek romlásával az Eő Felsge aeráriuma szen-
ved gengiteni, és nem erós<it>eni kivánnya [M. 
zsombor K ; Soinb. I I Sombori Farkas kezével]. 

2. enyhít ; a potoli ; mildern. 1808: A' Szarvas 
Rósnak mérgét az édes téj leg-jobban gyengitti, 
hasznosok mindenféle olajos nyákorjás szerek, 
fejér mílyva, matska méz, híg tojás, s 'a ' t . [DLt 
863 nyomt.]. 

gyengítő ernyesztő; moleşitor; schlaff/matt ma-
chand. 1822: a Sokszer említett boszorkánysággel 
(!) tele Bî rn i rd Benedek, hozzá hasonló boszor-
kányos Groff Mikes Jósi etc. az ő Sok ördöngös 
Társakkal etc. . . . Szakadatlan bészedekkel, tsu-
folo elmét fárasztó, gyengítő, álmát, minden nyu-
godalmat meggátalo, ezernyi ezer is (így!) a Fü-
leimbe Fejembe s az ő boszorkányos qioclgyok 
Szerint kiáltozó őrdőg, kutya, veszett (:castis 
otnnia casta:) baszom teremtettekkel raţtaţn őr-
dőngőskőinek [ K v ; RLt ismeretlen róm. kat . pap 
kezével]. 

gyengül 1. elerőtlenedik; a slăbi, a-şi pierde 
pnterile; sich entkräften, ermatten. 1778: csak 
jiélek, hogj nem sokáig él szegény, mert láczhatos-
képpM eröîsen fogy és gyenijiil [Dédács H ; Ks 
95 Gyulai Ferenc lev.]. 1851: szinte meg bolon-
dulak hogy lá tom a ' Lelkem Anyámat gyengülni 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. csökken, lankad ; a scädea; abnehinen, sich 
vęrtniniera. 1801: ne bizd magadat a termeszetre 
egészszen, ţn î r t az idŏ telik, a test kopig (I), azzal 
edjŰLtt az er5 is gyengül [Ber^e AF ; GyK gr 
Gynlai Sámuel lev.]. 

3* kb. elszegényedik; a se sărăçi; verarmen, 
arai werden. 1797: marhájokra, és egyéb belső 
Tehetségeikre valo nézt nagyon gyengűltenek az 
Asszony ö Nagysága özvegysége ideje alatt 

[Szentegyed SzD; WassLt Conscr. 151] | Az Em-
berek pedig, nagyon gyengűltenek és mais gyen-
gülnek, már egy néhány esztendőktől fogva mind 
Marhajokra, mind Tehettségeire (!) nézve [Szent-
gothárd SzD; i.h. 348]. 

4. romlik; a se s t r ica; zugrunde gehen, ver-
fallén. 1765: Vagyon benne Alma töréshez való 
küllyü, ki sajtoláshoz minden accidentiával edgyütt 
elkészített, de már hellyin-hellyin gyengülni kez-
dett Sajtó [HSzj alma-tõrõ kölyü al.]. 

gyentár, g yentáros 1. gyontár, gyontáros 

gyep 1. f ű ; iarbă; Gras. 1761: A Boglyos vagy 
is Horgas nevű oldalnak nemely része tövisses, 
és Gyep vala, ki i r ta t totot [Déva; Ks 94. 24. 4]. 
1782: ha va<la>ki a gyepen étetni akarna, kan-
társzáron étessen; de egy lónál többön tilalmas-
ban menni nem szabad [Oroszfalu Hsz; RSzF 
152]. 1829: a ' kŏ mellé hányt föld kőzi elegyedet 
gyep azon modon uj ja ton u j j volt [Csókfva MT; 
TSb 24]. 

Szk: felveszi a ~ benövi/felveri a fű/gyom. 7822: 
(A) Szöllőt . . . a ' miveletlenség által el pusztulni 
hagyták, a Szöllö Tők el romlottak, a Gyep fel 
vette, s Fü aratni já r tak beléje [Kv; Pk 4]. 

2. gyepes föld(terület) ; pajişte (pămînt/teren 
acoperit cu gazon); rasiges Gelände/Feld. 1725: 
a ' régi Templom helyen fellyŭl valo puszta gyep 
[Gergelyfája A F ; J H b XXVII/4] . 1737: A Déllön 
egj kövecses gyep [Kide K ; BHn 90]. 1757: 
A Szépvizi Pastra vagyis Gyepre menőben (sz) 
[Szentmihály Cs]. 1797: Ezen Szōllönek az aj jan 
vagyon egy darabotska gyep melly szüva fákkal 
vagyon bé plántalva . . . Ezen gyep bokros, és 
olly hely az hová szŏllŏt plántálni igen bajos volna 
[Torda; CU IX/2. 102b]. 

Szk: ~bõl épít. 1806: a ket darab Szőlőket . . . 
Hertzog Péter Ur Gyepből . . . építette plántálta 
. . . szűntelenn [Csekelaka A F ; KCsl 16] * ~bõl 
(fel)fog. 1716: A mosolygo nagy szőlőmet gyep-
ből fogtam [M.kir'áíyfva K K ; EHA]. 1732: Ez 
előtt két Esztendővel gjepbŏ l fogtak fel . . . egy 
darab Szőlőt [Kóród K K ; Ks 12. I]. 1754: az 
Utrumb(an) Specificalt Sz. főidet Vládék . . . 
fogták volt fel . . . tŐvisb&l es gjepbŏl [Erdő-
alja K K ; Ks 39. XI . 11]. 1793: Tsinaltanak és 
Epitettenek . . . Oláh Aszszonynépén4 3. darab 
szöllöket, kettejét Gyepből, és szántó földből 
fogván fel [Ne; DobLev. IV/717. - ftKésőbb: 
Asszonynépe AF]. 1782: (A szőlő) kapocz (!)• 
Gyepből felfogott heljen épült [Dombó K K ; 
J H b XIX/22. 18. - 'Többszőr így kopacz h. I] 
* ~bõl felront gyepből feltör. 1754: ezen főidet 
. . . Vlád Todor Iuon és Lupuj rontották fel 
gyepből es ők tisztítottak s kapalták ezen földet 
tövis bokrokból [Erdőalja K K ; Ks 39. XI . 11] | 
ez előtt 16. Esztendőkkel az Obursia Rosí nevezetű 
hellyb(en) a Falu közönséges hellyét gyepből fel-
rontván mi közönségesen, nemelly emberek fel 
zudultanak volt hogy némellyek igen sokat bírnak 
[Tóhát A F ; J H b Szimjuon Mondola (59) zs vall.] 
* ~ből felszaggat 'ua' . 1606: szantat tam az ze 
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geniek zamara egi haro(m) kŏbleös földet megh, 
fizettem ez elŏzzori szántástól mint hogi giepbŏl 
zaggattak fel f : 3 d 75 [Kv; Szám. 12a/I. 30] 

~ b51 felszeget gyepből feltöret. 1742: Vettettem 
az Szŏllŏ alatt valo labnak alsó Szélljiben, mellyet 
gyepből Szegettem fel Cub 22 Metr. 1/2 [Szász-
erked K ; LLt] * ~bõl kitör gyepből feltör. 
1773: ezenn . . . Lábban volt egy Szántó Földe 
ezenn Csegelyben az hol most állunk . . . tsak a' 
közelebb Tavaszon törték ki gyepből Lennek s 
Lennyek vagyon benne [Mezőkók TA; Born. 
IX. 14 Pakulár Thoma (63) zs vall.] * ~6<?Z 
kitört. 1753: ö r hegy oldalában gyepből ki tört 
föld (sz) [M.nádas K ; RLt] jb felvágja a bánya 
~ét kb. bányát nyit. 1741: az Apám Borbellj 
Istvánnal vágta fel azonn bányának az Gyepét, 
's a' régi Czimborák közüli én az ŏtsemel vagyok 
más nints [Torockó; Bosla. Borbéllj Dániel (45) 
jb vall.]. 

3. (füves/gyomos) parlag; pîrloagă (ierboasă/bu-
xuienoasă) ; (grasige/krautige) Brache. 1570: Az zan-
tas dolga felewl eo kegek, Ázt Mongiak hogy . . • 
keozenseges Iora ueztenek azban hogi az feoldek 
.gyeppeh Neli vallyanak, liane (m) az gyakortab 
valo zantassal Ioba legenyek ( !) [Kv; TanJk 
V/3. 5a]. 1586: ez peres feóld mindenkor tyzta 
gyep volt, es Bachy János el borozdolta vala 
[Kisfalud K K ; JHb XX/48]. 1613/1640: Az Te-
henes völgiben . . . Lazar János orottatta fellyül 
gyep vala ugi törete fel Lazar János | Az Föle-
zeöb(en) egi föld(em) kit magam törtem Gyöpböl 
fel [Gyalakuta MT]. 1671: az patakon Magiar 
nadas felöl az lud kut arka es az Ispotály Sylvassa 
kozŏt leuo darab giep [Méra K]. 1684: Tudgyuk 
hogj birt volna Lipcsei Ur(am) . . . egj majorság 
szőlőt . . . , csak gyep volt [M.igen A F ; Incz. 
V. 55b]. 1802: a kérdésben nevezett szőllőtt 
Bálo Miklós vásárolta, és Gyep lévén Bálo Sámuel 
építette volna meg [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

Szk: ~ben áll parlagon van. 1717: Tudok . . . 
ő Nga majorság földe között egj pallagot, . . . 
mellyis a Maros újvári veszedelemtől® fogva sokáig 
gyepben állott [M.csesztve AF ; J H b XXVIII/-
21. — aTatárrablás]. 1736: egy darab gyep Ros 
főidnek neveztetik be nem szántyák hanem gyep-
ben áll [Mikefva KK] * ~ben álló parlagon he-
verő. 1658: Az Ebhaton giepben allo két hold 
szanto feold [Ne; Incz. I I . 8b]. 1724: az Kŏrtvély 
fa szőlő hegj máiban egj csŏtŏrt Quartás puszta 
és régtől fogva gjepben állo szőlő [Ne; Incz.] 
jb ~ben hever parlagon hever. 1732: van egj 
-darab kopacz óldal . . . most gjepben hever [Kis-
sajó BN; Ks 12. I] jb ~ben heverő. 1767: ki 
mentünk . . . Tőrőkbuza földinek . . . most actu 
gyepben és tövisben heverő véginek 's annak 
határának kijártatásara és járására [Nagylak A F ; 
DobLev. 11/376. la] * ~ben levő parlagon álló. 
7732: gjepben levő Zab főid [Nagyida K] * ~ben 
nyugszik parlagon hever. 1594: azt az lab feóldet 
faluul Az bekes hadakor hattak volth giebbe 
Niugonnj, Az vtan oztan . . . zantanj kezdettek 
[M.fráta K ; Told. 27] * ~ben van parlagban 
áll. 1594: Akkor Mind Az Az láb feold giebbe (!) 

voltha [uo.; i.h. — aAlább még háromszor így]. 
1687: Hosszú Berek oldalán (sz.) . . . ez Gyepb(en) 
vagyon [O.gyerőmonostor K]. 1718: Dindar Lász-
ló uramis vagj az eő kegjelme posteritassi es Lega-
tariussi, tartoznak vissza bocsátani a fen meg irt 
földeket, tudniillik mikor gjebben lésznek [F. 
sinfva TA; DobLev. 1/94]. 1790: Valakinek a 
Hangos és Vén Hegy nevezetű Szőllő Hegyekben 
Szőllő Fölgyek vagyon míveletlen Bongorban 
Gyepben Senkiis ne tartsa [Nyárádkarácsonfva 
MT; Told. 76]. 1813: A' Berek alatt egy kis irtás 
2 vékára valo lenne, ha fel-szántják — eddig 
gyepbe volt [Méra K ; KHn 243] jb ~ ül áll par-
lagon hever. 1687: Nyáras Hegyin Bik ally élin 
az földek lábjában Gyepül áll [O.gyerőmonostor 
K ; WH]. 

4. határmezsgye, gyepű; răzor de hotar ; Grenz-
rain. 1681/1748: ezen gieppel édgyütta 31 ölni 
széllyességûnek találtatott [Balázsfva AF. — aTi. 
a szántóföld]. 1757: a Past vagyis à Delnei és 
Taploczai Hatarokat meg valaszto Gyép mellett 
(sz) [Taploca Cs]. 1767: az olá Létai és Hesdati 
Határok kőzt valo gyep avagy határ [M.léta 
TA]. 

5. ? gyeptégla; brazdă de iarbă; Rasenziegel. 
1814: A’ Vetemenyes kért Sántzal körülvéve és 
Ákászfákkal be ültetve, és a kertben az akászok 
kőzött égy Par kanapé gyepből [Mezősályi TA; 
RLt Rettegi Sámuel kúriájának leírása]. 

Hn. 1617/1687 k.: A' Gyep szegésben (sz) [Kö-
vesd MT; MMatr. 295]. 1655/1753: az Gyep mel-
lett (sz) [Dálnok Hsz]. 1657: az Gyepnel az 
Dobollo felől ualo hatarban (sz) [Bikfva Hsz]. 
1722: Csipkés Gjép szomszédságában) (sz) [Fel-
doboly Hsz]. 1737: Az Gyepen (sz) [Albis Hsz]. 
1745: Gyep mellett (sző) [M.bece AF]. 1752: a ' 
Gyep oldalon (e) [Komjátszeg TA]. 1755: A Gyep 
allyában (k) [Egrestő KK]. 1759: A Gyep Szer-
ben (sz) [Szentkirály Cs]. 1773: A Gyep szegen 
(sz) [Albis Hsz]. 1773: A Gyep v. Gyép n.h.-ben 
(sz) [Alfalu Cs; GyHn 17]. 1805: Gyeptér (sző) 
[Fiátfva U]. 1867: Lágy gyepek (sz) [Gerend TA]. 

Ha. 1579: giopet. giepet [Kv ; Tan jk V/3.188a]. 
1598: gyepött [Derzs U ; Barabás, SzO 341]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az ĘHA-ból valók. 

gyepárka hosszú zsinóros posztókabát; ghebä 
manta ţărănească lungă împodobită cu gai tan; 
langer, verschnürter Tuchmantel. 1862: Gyepárka 
fekete tüffelből Magyarka kék közönséges posztó-
bol [M.szüvás TA; HG]. 1864: Gyepárka egészen 
kialitva 8 f. szürke nadrág reperálása 30 xr [Kv; 
R L t O . 4]. 1866: Egy viseletes fekete magyarka 
Egy szine hagyott gyepárka Egy viseletes plüs 
prémes buda (!) [RLt]. 

gyepeseglyecske ék, alakú parlagföldecske; pîr-
loagă mică ín formä de ic /pană; kleine keilför-
mige Brache. 1745: A . . . vízmosáson és az ólda-
lon fekŭvö szántó földek alsó barázdája között 
maradott keskeny gyep cseglyecske le felé hasadva 
. . . juta Földvári Ferentz Ur(na)k [Told. 9]. 
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gyepecske gyepes földterületecske; pajişte mică 
(suprafaţă mică cu gazon/iarbă); kleine Rasen-
fläche. 1669: azon lekencze tova mellet keskeny 
ala jaro gyepeczke [Mezősámsond M T ; Berz. 
5. 41. S. 10]. 7690/XVIII. sz. köz.: EZ földek ve-
geben . . . ke t gyepetske [M.fodorháza K ; RLt] . 

gyepes I . mn füves, fűvel benő t t ; ierbos, aco-
perit cu/de i a r b ă ; grasig, mit Gras bewachsen. 
1749: egy puszta gyepes szŏllŏ helly [DobLev. 
1/236]. 1783: el menénk . . . az Utrizalt La Koligy 
nevezetű helyben, és o t t egy gjepes u t mellett 
csapdostunk egj kevés tűzi fá t [Kissáros K K ; 
J H b XX/8. 7]. 1821: tsupán tsak régi-gyepes 
Hompok válószák el [Szövérd MT; KelM]. 1822: 
ezen szöllö ta lá l ta to t t Gyepesnek és Tövisesnek 
Bungoros és Pusztásnok [Nagylak A F ; DobLev. 
V. 1053]. 

Szk: ~ barázda mezsgye. 1772: eŏ Nga Csibai 
Joszaga után valo szántó földe mellyet — klmed 
. . . el szántot t . . . (: régi gyepes borozdait el 
rontván:) [Csiba M T ; Told. 8]. 1808: ezen Tőrők-
buza Földet . . . a ' mellyen-is tuniaillik most állok 
és meg-is hütöl tem . . . amattól eleitől fogva egy 
Martos gyepes Borozda vagy-is él hátarozta-meg 
[Felőr SzD; Be tL t 6 Petrus Gergely (75) jb vall.] 
jb ~ borozdahatár határmezsgye. 7808: a ' Ttes 
Exponens Ur ezen Málé Földének Nap Nyugott 
felöli valo végéből egészszen keresztül a ' fellyebb 
meg-mondott régi gyepes Borozda Hatá r Szerint; 
a Tktes Keresztes János Ur Tonna rész Földéhez 
vagyon el-borozdolva, a ' mely el-borozdolt részt 
mostan Szélességre lépéssel meg-mérvén . . . 4 jo 
nagy Lépés [uo.; i.h. Andreas Molnár (75) zs vall.] 
jb ~ él füves határmezsgye. 1808: a ' Ha tá r 
méta volt egy meredek gyepes él vagy is Borozda; 
de a ' mint már most látom azon Határ Borozda 
le vagyon szántva [Felőr SzD; BetLt 6 St . b a r t a 
(65) zs vall.] * ~ föld füves parlagföld. 1592: 
ha valami gjepes feoldek volnanak az kikett fel 
nem oztet tak volna, . . . Zalanczj Georgj vram 
azhozis hozza Nyúlhasson az eo reze zerintth 
[Pókafva A F ; J H b XXV/38]. 1724: egy kis 
gyepes föld [Csegez TA]. 1753: Kosár helly nevü 
hellyben egy kis gyepes föld (sz) [M. nádas K ; 
RLt ] jb ~ határborozda füves mezsgye. 1808: Vas 
Antal ur ezen Málé Földének Nap Nyugott felöli 
való Vége; és Földes Uram . . . Málé Földe között 
a ' meg-mondott meredek gyepes Határ Borozda 
eleitől fogva vól t s Métának ta r ta to t t [Felőr SzD; 
BetLt 6 Petrus Szász (50) zs vall.] * ~ helly 
a. füves parlaghely. 1788: utolso Szakaszban va-
gyon a Tekenös nevű u j j Fogás felrontatott Gye-
pes Helly [Melegföldvár SzD; SLt XLI] . 1793: 
a Szurdok Völgyiben egy darabocska gyepes, bok-
ros puszta szőlő hellyen [Szentháromság MT]. — 
b. füves hely. 1841: azon erdő kőzöt t igen meg 
gyéritett r i tkás és nagyobbára puszta gyepes 
helyek mentől elébb nevezetes hasznot ha j tó 
Erdővé átváltoztathassanak [Gyalakuta MT]. 
1847: a ' fogado e lő t t ki borozdoltatva lévő gye-
pes helly [Ka ján tó K ; KmULev. 2]. 

I I . fn gyep, füves föld(terület); pajişte, gazon 

(pämînt/teren acoperit cu iarbă) ; Rasen. 7694/-
1784: Hula nevü helybeli gyepesnekis felfelé az 
élig . . . ju to t t a Lugosi f amüiának [Forró A F ; 
DobLev. ü l / 5 8 6 . 45]. 

Hn. 1600: az giepes pa taka [Homoródsztsnárton 
U]. 1655: giepes hegien (sz). [Tarcsafva U]. 1775: 
a Gyepes patakába [Gagy U]. 1807: Szőrfű vagy 
Gyepes Hegy oldala nevezetű helly. Gyepes hegy 
Sorkán (sz) [Tarcsafva U]. 1891: Gyepeskút 
[Kalotasztkirály K ; K H n 57] | Gyepes v(ölgy) 
[Nagyalmás K ; K H n 318]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

gyepesen 1. parlagon; nelucrat, lăsat ín pără-
g ină ; unbebaut. 7652: az földet Gal men jha r t 
bír ta az u tan . . . Pántos Janosis szantat ta egj-
ezer az u tan egj nĕhanj estendeigh allot gjepesen 
[Szamosfva K ; J H b K XVI/29]. 

2. füvesen, fűvel benőve; cu iarbă, acoperit 
cu/de i a rbă ; mit Gras bewachsen. 1829: az u j já ton 
u j j gödör lévén . . . , gyepesen hányat tván b é 
azon uj janon a gyep egészen zöld volt [Csókfva 
M T ; TSb 24]. 

gyepez gyeptégláz; a acoperi/îmbrăca cu brazdă 
de i a rbă ; mi t Rasenziegeln belegen. 1792: Mlgos 
B. Orbán Ur . . . ugyan tüzesen dolgozik a mal-
mon, mindent el követ, hogy a markáb(an) ne 
szakadjon még egy kőzél lévő kaszálloja is meg 
érzi Ngodnak, mert egy szekér szénára valót egész* 
szen meg nyuzat ta to t t szokása szerént gyepezni, 
én nemis merek szollani, ne hogy meg lankadjék 
jo igyekezetéb(en) [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 

gyepfdld parlagföld ; pîrloagă ; Brache, Narbe. 
1639: az vereöfenien valo oldalon valo giep feöld-
nek az alsó ket reze [Cege SzD; WassLt]. 7684/-
XVIII. sz. eleje: Az gyepfőld(ne)k felső vegin. 
valo két főid dőlő főidnek alsó részén [Komját-
szeg T A ; AbN]. 1753: Bodolo Völgyében egy 
Gyep föld [M.nádas K ; RLt ] . 7787: fél ölni 
Gyep főid [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 

gyephát parlagföldhát ; xnijlocul ridicat al pír-
loagei; Brach/Narbenrticken. 7687/7748: Ezen főid 
mellett a ' Pad felől vagion egi darab Gyephát 
ölni szellyességû [Balázsfva A F ; EHA]. 

gyephordás gyeptéglahordás; căratul brazdelor 
de ia rbă ; Rasen(ziegel)tragén. 1832: A gyephordó 
Szekerek tet tek a gyephordással ' 35 napszámot 
[F.zsuk K ; SLt 22. - *Ti. gátépítéshez]. 

gyephordé gyeptéglát szállí tó; care transportă. 
brazde de i a rbă ; Rasen(ziegel) tragend. 1832: A 
gyephordó Szekerek t e t t e k a gyephordással* 3 5 
napszámot [F.zsuk K ; S L t 22. — *Ti. a gátépí-
téshez]. 

gyeplő I . köté l ; frînghie, funie ; Seil. 1574: 
Keotelwereo gieorgi Azt vallia hogi ínykor meg 
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holt volna Ianos Keotelwe(reo), Lattá hogi Istráng-
nak es keotelnek valo geplw szok volt hazanal 
Maradót (Igyl) De keszen Mybe Nem volt sem 
keotel sem Istran (!), Az Istrangnak valo fonalt 
vay geplwt 15 fltra Beochwlletek volna [Kv; 
T J k I I I / 3 . 339]. 1585: Az Varos kuczhya sarog-
lyayat gyeplöwel köttet tem fel az gyeploye es 
fel kötesse d. 10 [Kv; Szám. 3/XXII. 72]. 1591: 
Az mely 2 leginth neggye waganak azok kinzas-
sara es keoteozessere veottem keotelet, es gyep-
leoket f. d 10 | Gyepleott veottem az zárokhoz 
keoteozny f - d 10 [Kv; i.h. 5/X. 23, 26]. 1632: 
Halóra ualo hozzu uy gjepleo Ul. No 76 [UC 
14/38 Kománai (F) Urb. 25]. 1655: Mikor Gergely 
Palt, s Mihály Deákot megh kinzottak, hozotom 
gyertiat 10 . . . No : 5 szal Istrángot szalat d 8 
. . . az mely Szekeren ki vittek eoket veotte<m> 
gyeplet . . . az mely Czigany az Hengernek segitet 
miuel az tarsa beteg volt fizetem neki [Kv; Szám. 
28b/II. 138. — Kiss András kijegyzése]. 1680: 
Veg Gjeplo nŏ 10. Veg Sparga nŏ 100 [Fog; 
Utl] . 1692: Egy darab hars kötél égy gyéplő 
[HSzj hárs-kötél al.]. 1815: Készíttessék egy jo 
"20 Német öles Gyeplő [HSzj német-öl al.]. 

Szk: szárasztó ~ szárító kötél. 1823: A Száraztó 
Oyeplőnek ölit 1 xr [Hszj kötélverő al.]. 

2. hă ţ ; Zügel. 1724: lora valo hat paraszt há-
mok kötelestül, gyeplőstül [Koronka MT; Told. 
29. 12]. 1730: Két pár elő hámot, égj pár vese 
szijját, égj gjeplőt negj táskát a Város lovaihoz 
adott Kondort Ur(am) . . . Hf 4 [Kv; Szám. 
56/XIX. 10]. 1750: Mgos Jósika Maria Aszszony 
. . . a Marus partyan egy Lovu Léptikan alvan 
. . . maga pedig tar tván az gyeplőt húzni talalta 
-a Lo száját, nem látván hata meget lévő Marus 
Partyát hatal szinte bele essik vala Leptikastol 
a Marusb(a), ha magam meg nem tartom vala 
[Déva; BK 144 Michael Somlyai (50) ns vall.]. 
1788: Hat lora valo rezes Hám, bokrétás kantá-
raíval, és gyeplőível égyŭ t t [Mv; TSb 47]. 1806: 
volt két párnás Uri hám, kantárokkal és Gyeplők-
kel edgyiitt [HSzj kantár al.]. 1843: Egy pár 
ócska gyeplő Három czigli szár [Kv; EMLt]. 
7850: 2 lóra valo viseltes hám . . . tartó lánczal 
. . . gyeplőkkel s több szíjakkal [Algyógy H ; 
Born. F. Ii]. 

Szk: kötött 1849: Egy egész Kötött gyeplő 
[Somkerék SzD; Ks 73/55] selyemtnajc 
1759: A főispán úrnak igen szép einzugja volt. 
Szép aranyos palocselben jött, előtte szép hámok-
kal s selyetn-majc gyeplőkkel felkészült hat fekete 
ló [RettE 96]. 

3. ' ?' 1571: Az keotelwereknek is hagiak megh 
hogy kanothnak valo geplwket kessichenek [Kv; 
TanJk V/3. 39b]. 

gyeptôßslnálóiió gyeplőkészítőnő; femeia care 
face hăţuri ; Ziigelmacherin | gyeplőkészítő fele-
sige; soţia celui care face hăţuri ; Frau des Zü-
geltna?hers. 1791: gyeblő (I) tsinálonénak 1/30 
[EMLt Cserei Heléna jk 39b. - A jk írójának 
nyelve idegenszerű]. 

gyeplőkötél kötélfajta; un fel de frînghie/funie; 
Art Seil. 1655: Vagyon egy Zeőld Bagazia varrót 
Satoris, ket szakadas vagyon ra j ta , fel vono Gyepleö 
keötelevel . . . meg az Hauasalfeoldj Táborozás 
eleőtt az szamosuyvari uduarbironak Fabia(n) 
Istva(n) ur(am)nak igerte es a t ta volt* [Dob.; 
Mk Inv. 2. — *Ti. néhai Magyarvéggyantai Boros 
János]. 

gyeprész parlagföldrész; parte de pîrloagă; 
Brachteil. 1842: a gyep rész nem töretvén föl 
[Csekelaka A F ; EHA]. 

gyep-szélföld ' ?' 1694: az tekeneösben valo 
giep szel feóldnek az alsó ket reze [Cege SzD ; 
WassLt]. 

gyepszölõ parlag szőlő; vie părăginită; brach-
liegender Weingarten. 1667: egi darab Gyep Sző-
lőnek valo föld . . . az czere hegib(en) [Keresed 
TA; EHA]. 1677j 1679: Gonos sophia Asz(sz)any 
Ada örökösön . . . fel hold puszta Gyép szŏlejett 
ajandekon edes Leanja(na)k . . . Mészáros sophia 
Asz(sz)anynak, es minden posteritossok(na)k örö-
kösen mind kedves jŏ akaró edes Gyermekenek 
[Ne; DobLev. 1/28]. 1749: á közép Máiban is 
vagyon egy szőlő Uj Torda felől egy puszta gyep 
szőlő a ' szomszédja [Torda; i.h. 236]. 

Szk: ~ föld. 1802: egy fertály Gyep szöllő 
főid [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

gyepű 1. kb. határsövény; gard de hotar din 
nuiele; Grenzhecke | ág- és töviskerítés; gard 
din crengi şi mărăcini; Hag, Dornenzaun. 1568: 
Énnekem ezt monda Zabo gőrg, hogy le vagnam 
az ő gyepwyeben az Twuisset [Kv; T J k III /1. 
174 Mart. Veres vall.]. 1570: Kallany (!) fabian 
. . . Lattá azt hogi az gepwn kywl egy Máshoz 
keztenek verny [Kv; T J k III/2. 48]. 1580: Az 
Seowennyek es gyópykh (!) ky vetesse feleol . . . 
wegeztek hogy . . . lassak meg Ahun affele gywpwt 
talalnak . . . es vonassak le [Kv; TanJk V/3. 
217b]. 1588: sok panaz Ieŏ erreolis hogy sokan 
eoreoksegeoket, Seowenyeket gyepwyeket kíllieb 
vetik az varos feoldere ès az vtakat zorosokat 
zórittiak [Kv; i.h. 1/1. 66]. 1590: Valami bar-
moth latek hogy ieo uala az gíepi (I) feli, latom 
hogy az giepwn res uala ket feli hantak uala az 
Agath az giepiról [UszT]. 1639: szemerem volna 
am illien Aszonioktul hogy az mas ember geŏpu-
jen hagnak be | ez Kis pallonal eleonkbe alla 
Zy Martonne, es monda hogy miért hágtátok az 
mas ember gjüpüien be [Mv; MvLt 291. 179b, 
180a]. 1683 k.: Az szőllô gyepűjere tartozik az 
Egyhazfi vigyázni s — meg csinálni [Nagyfalu 
Sz; SzVJk 50]. 1692: Majorsagh Szőlő . . . ennek 
Gyŏpuje Tövis; a ' réghi gyŏpŭhoz vagyon ra-
gasztva [Mezőbodon T A ; BK Inv. 15]. 1694: 
vágjon . . . Nagy Majorság Szőlő . . . gjepűje . . . 
igen rosz, . . . De ellenb(en) az meg irt Udvarház 
mellé ala jő vő véginek gyepuje, az Uttza szerbeli 
kertekei, egy rendbeli lévén hiba nelkűl valo jo 
tamaszos, lészas, tovisses és szalmaval is meg 
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fedett sővénjből valo [Borberek AF; BfR]. 1726: 
találánk egy kis házat kŭrűlle valo elpusztult, 
karo, nëlkűl valo tővisből valo, gyepűt [Esztény 
SzD; Told. 29]. 1748: vagyon egy kis hitván 
Cseplesz, melyből többire Csak Gyepűt Szoktak 
Csinálni majd semmire Kellő [Koronka MT; i.h. 
79]. 1790: ha valaki a' Csennejét más ember 
Szőllőjéből titkon és alattamban el lopja vagy 
hordja 's maga Gyepülre rakja . . . egy Mforíntig 
büntettessék [Karácsonyfva MT; i.h. 76]. 1803: 
Portsaimi László Ur . . . a ' Dadai János Uram 
Gyepűjéböl égy karót ki rántván verni kergetni 
kezdette mig a sertések ki haladtak a ' Gyepün 
[Dés; DLt 82/1810]. 1810: vagyon egy 150 cir. 
• ö l n y i darabotska helyen lévő hitvány gyepű-
vel kőrűl vett vetemenyes kertecske [Dob.; Ks 
76 Conscr. 42]. 1850: Gyepűkőt . . . néhányon 
tellyességgel nem tsinályák [Dés; DLt 681]. — 
L. még RSzF 136, 166. 

Szk: ~ csinálni. 1780: Kŭlde engemet az Uram 
. . . hogy az ŏ kelme Kŏrispataki Jobbagyat 
Varga Sámuelt hinam dologra fejszevei Major 
haz kosár tsinalni, de nem jőve hanem azt monda 
nagy haraggal: En bizony nem megyek a Disznó 
Teremtettet, mert engem nem valtot az akaszto-
fatol hogy Falu kòzüs menyek gyepű tsinalni is 
odais [Bözöd/Kőrispatak U ; Pf] * ~t építtet 
-s- lészás ~ jb ~t vág '?' 1606: wram Engemet 
el kwlde marefaluara hogy meg mongiam az Ma-
refaluiaknak hogy auagy gjepwt vagianak, az 
uagy az buzat meg eörizzek [UszT 20/90] jb 
~vei tart. 1736: Hogy ha . . . valaki . . . meg nem 
tsinálná s' tsináltatná inträ octavum a Gyepűjét, 
tehát . . . az ollyanok(na)k főidőket . . . elvehes-
sék, és olly atyánkfiainak adhassák, akik Gyepű-
vel tartsák [Dés; J k 462a]. 1743: Az mellj ember-
nek tilalmas mellett vagyon Réte vagy Szántó 
földe, melljet Gyepűvel kell tartani, az Gyepűt 
a ' tüalmásból tsinálhassa [Torockó; TLev. 10/1] 
jb folyó ~ ' ?' 7629: (A határ) Egjenesen megjen 
az folio Gyepure s Egy borza bokorra [Jobbágy-
ivá MT]. 1659: az eorõgseghez (I) ada Szinai 
Gyeorne . . . az mayor ház táyán egy folyo gye-
pűtis [Vadad M T ; VK]. 7723 k.: (Az) erdőnek 
vicinussa napkeletről a ' folyó gyepű, nap nyugotról 
egy u t [HbEk]. 1786: (Egy föld) vicinussa a folyo 
gyepű és Bangó irtása [Udvarfva MT]. 1802: in Lo-
co Follyo gyepű mellett [Hagymásbodon MT] jb 
kerülő ~ ' ?' 1837: egy kis benn valo Jószág . . . 
minden hozzátartozando közkertyei és kerülő 
gyepŭjivel együtt [Vaja MT; VH] * köz ~ 
szomszédok közös határsövénye v. ágkerítése. 
1629: Keoz gyepűt ha czjnalnj akarnak azt ket 
fele merjek es mindenjk az eo reze gjeput tartozzék 
megh czjnalnj [Jobbágyfva MT; BálLt 48] * 
külső ~ kb. szélső gyepű. 1801: a ' nagy völgy-
beli Szőllők külső gyepűje mellett fel, vagy le 
járó út [Sövényfva KK] * lészás 1689: le-
szas Gyepűjet alul felyúl le vagatta, Szénáját 
megh hanyatta, és sok károkat tő t t [Dés; Jk] . 
1728: kŏrnyűlŏ t te jó gyámolas és Lészás gyepűt 
épéttett [BfN Krasznai csomó] jb törvényes 
1746: Tudja é a Tanú hogy azonn helly tiszta 

valoságos Nyomásb(an) lett vólna, és vólt é ollyan 
törvényes kert kŏrŭllette, a millyent az Articulus 
ír, hogy az Marha bé ne mehessen . . . , vagy pedig 
törvényes Gyepű nem vólt, hanem hói tőkékkel, 
hói Aggal vólt bé gyep ülve [Szentegyed SzD ; 
WassLt vk] jb villongó ~ peres/per alatt lévő 
gyepű. 1767: ez az villongo Gyepű csinálatlan 
maradó<tt> s osztán hétfüig valaki meg tsinálta, 
mert hétfünn csinálva találok [Siménfva U ; Sf 
Andreas Tiboldi (79) vall.] | ezen Villongo gjepűt 
Néhai Balasi János csinálta az Dombon lévő 
Magjaro bokorig és ott ragadott az Lázár Gergéllj 
Gyepüjibfe) [uo.; Sf. Andreas Pap sen. (60) vall.]. 

2. élősövény; gard viu; Heckenzaun. 1568: 
Catherina filia Panki Nagy . . . fassa e(st) . . . 
Ezt tudom es lattam hogy az gyepwbol az fakatli 
le vaktak, de ne(m) tudom, ky vakta le [Kv; 
TJk m / 1 . 174]. 1604: Az Medúe Vere(m) bwkit 
akkor Leóuete biria vala megh Zekel Moses eleott, 
egykor az Petenye ferencz zolgaia, Abastfalui 
András fia meg egetek az giepyçt, s megh fizetek 
Zekel Mosesnek [UszT 18/102 ,,G. Theorek de 
Zent Mihalj In sede Cyk" (46) lib. vall.]. 1743: 
a' Gyepű fátis senkinek le vágni, haza hordani, 
vagy akár mi modon púsztittani nem szabad; 
sem az Gyepűt haza hordani, sem réghi határán 
kivŭll tenni nem engedtetik sub poena fl 12 mint 
a tÜalmasnak rontói szoktak bűntetŏdni [Torockó; 
TLev. 10/1]. 1776: a meg nevezett helyben egy 
darabot fel fogtom . . . Csak attól tiltattunk . . . 
Kőrűllette lévő bokrokbol Gyepűt ne tsinalyunk 
[Magyaros MT; Told. 45/7]. 1800: Tulajdon én 
vettem észre hogj az Szőlő tetejin lévő gyepűje 
az Aszszany eö Nganak le van vágva, és kerestettem 
fel a Biroval az Faluban az le vágót fá t [Ádámos 
K K ; J H b XX/19]. 

Szk: elevenfélő 1585: Zemet Adam es Wa-
rady Imreh chaplarok valliak . . . Menenk ky 
vosarnap io Reggel Harsongartba p(rae)dicatio 
Alat Galamb begy zedny, Talalok oth Vuch Jstwant 
es hat ot az Zeoleó Elewen gyepwyet ereossen 
vagia [Kv; T J k IV/1. 391]. 1800: mind az ideig 
senki is soha az már most le vágót élő gyepűhez 
az Mlgos Udvaron kivűl számat nem tartot t [Ádá-
mos K K ; JHb XX/19]. 1844)1847: Az ugy neve-
zett dlnyés . . . sánczal és eleven gyepűvel körül-
véve [Kraszna Sz; RLt] . 

3. faluhatár-kerítés ; gard al hotarului satului ; 
Markzaun/gehege. 1573: Molnár Marton Azt vallia 
hogi zol volt Zabo lenart Borbei Ianosnak hogi 
Ne zaytolna az eo feolden ely Menne onnat . . . 
hazwd Bestie kwrwafyawal benne valaki varos 
fĕldenek Mongia Mert enym. Meg az giepwtis 
fellyeb teszem Innét ha akarom [Kv; TJk I I I /3 . 
300]. 1582: 12 (Decembris) keolteottem az walaz-
tot Vraimra kik az Gyepeoket esmet el Ja r tak 
[Kv; Szám. 3/V. 28]. 1600: Walameddigh az 
Farkaslaki gyepwnek az weghe wagyo(n), es az 
Orozhegy gyepwhez ragad, azon alol mindeltigh 
Farkaslakinak es Zentlelekineka hallotta(m), s 
annak tudom [UszT 15/108 Mich. Chazar, Zenth 
Mihály (70) vall. - *Ti. határnak]. 1625: az 
Cziomos Bwkj Rigó es orban fiai rezek feleòl volt 
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regen gepwie Remetenek [Kénos U ; i.h. 18/c]. 
1751: A' Batzka Madarasi határ t tudom, hogy 
a' Vátzmány nevü Praediumnak határával is egy-
ben foly de hogy valaha Gyepű tar tatot t vólna 
's tartatnék ezen két határok kőzőtt nem tudom 
[Koronka MT]. 1759: Ezen . . . Szántó és kaszállo 
hellyeket ă Borsovaia Jobbágyok birják azon kivűl, 
mellyeket Kovács Mihálynak adtanak a' Gyepű 
vagy is határ kert csinálásáért [Goröcsfva Cs ; 
BLt 9. — aBorsova, tőszomszédos település]. 7870: 
mentünk a ' Gőtsia Gyepűhez a’ hunn vagyon 
égy Darab Rét [Vaja MT; Told. 4. — aGöcs, 
tőszomszédos település]. 

Szk: falu ~je faluhatár-gyepű. 1604: Erdeo . . . 
az falu giepwjen, melj erdeot hinak Auasnak, 
melj Auast hittak magjarosi Georgj erdejenekis 
[UszT 18/69]. 1663/1728: Ha valaki . . . kertet 
vagj Falu gjepűjet hanna meg . . . három forintra 
büntessek [Szentmihály U ; Törzs. Jakab János 
kezével]. 1699: vicini . . . ab una az Falu Gyepűje 
[M.zsákod U]. 1718: (Egy föld) nap nyugott 
felőli valo bőtűinek vicinussa az megje Erdeje, 
Délről a Falu Gyepű je [Backamadaras MT]. 
1748: A Falu gjepüje mellet a Csics kapuján 
fellyül (sz) [Nagykend KK]. 1760: egy darab 
parlag . . . edgyik vége a falu gyepjűibe ütközik 
meg [Mikháza MT; Berz. 3. 54/7]. 1822: A Falu 
gyepüje felőli fekűvŏ Bongor [Vadasd MT; Kp 
II . 118]. 

4. parlag, gyep; pîrloagă; Brache. 1701: Adta-
nak . . . három gyepűt . . . az egyik van . . . az 
Falu veghin . . . harmadik Kus erdőben [Vadad 
MT; VK]. 1714: Köues tetőn őt ölös gyepű | 
egy három ölös gyepű [Lengyelfva U ; Orb.]. 
1736: Vaslába falun felyŭl Sz. Miklosb is tartott 
egy darab gyepűt tízesenként [LLt Fasc. 161. — 
aCs. bGÿszm]. 1758: öt darab gyepűk . . . az 
Gyepű Szegben az Megye főigye irántyába vadnak 
[Vadad MT]. 1782: azon Gyepüknek fel osztása 
virgas veszekedés nélkült meg nem eshetik, s 
illjen Nagy Innep hetiben a kereszténj Ember-
nek ülik afféle virgást szerző dolgoktol praescin-
dalni [Siménfva U ; Pf]. 1867: A kukuk hegybe 
egy 16 vékás — ez gyepű — egyébaránt szántó 
[Marossztkirály AF]. 

Szk: ~bo/ feltöret/vesz. 1667: az Isputalihoz tar-
tózó egy fertalnj kis darab puszta szőlőcziket . . . 
töredtem es uöttem fel giepűből magam szamomra 
[Kv; RDL 1/31] * félnyíl ~ ' ?' 1765: az Sár 
fészekben a félnyil Gyepűk között [Harasztkerék 
MT] nyilas ~ nyilas osztással jutott parlag-
(rész). 1605: Zent Marton faluanak ugimint három 
tizednek illyen teorúeniek uagio(n) . . . a’ melj 
nylas giepwt fel oztottak uolt az Altizesnek jm(m)ar 
az falura száll, abban(n)is egi resze uagio(n) az 
Altizesnek oszak fel aztis [UszT 19/91.] | az nylas 
giepw [Homoródsztmárton U]. 1793: (Egy föld) 
Szomszédgyai . . . Nap Nyugotról a Nyilas gyepű 
[Kisilye MT]. 

O Hn. 1577: Myhalyfy Tamas az Makfalwy es 
Zolokmaya hatarra, Az ket falw keozeoth az Em-
bergyepw patakath wethe hatarnak [Küsmöd 
U ; DLev. 2. XVIII. B. — aKét tőszomszédos 

határú település, de egyik Msz-en, a másik Usz-en]. 
1589: az Gyepw cziereben [Szu; UszT]. 1590: 
ment egj feoldemre . . . , mely helyet hynak 
farkas gyepwnek [Lengyelfva U]. 1592: 
mely helyet hinak Gepiw Mellyeknek [Béta 
U]. 1627: az giepw fara [Galambod MT]. 1658: 
Gyopuben (sz) [M.gyerőmonostor K ; KHn 771. 
1671: az Gepiűre jaroban (sz) [Kóród KK]. 1687: 
az Gyepű mellet ki iáro földek végei [Szentmárton 
Cs]. 1691/1824: a Gyepű nevű Erdő [Albis Hsz]. 
1710: a’ Gyepjű mellett a’ Falu földe [Csókfva 
MT]. 1714: az Jokus Gyepoje [Kide K ; BHn 87]. 
1737: a' horgas gyepűre jŏ véggel (sz) [Désfva 
KK]. 1740: A Gyepű mellet (sz) [Csekelaka AF]. 
1757: gyepyű labban (sz) [Rigmány MT]. 1759: 
a Vas gjepü nevezetű Szölö hegj alatt valo Rétben 
(k) [Désakna]. 1767: a’ gyepű allya (e) [Kárász-
telek Sz]. 1773: az Gyepű nevű helyben egy darab 
gyűmŏltsŏs [Csegez TA]. 1792: a Gyépű Véginél 
(sz) [Derzs U]. 1815/1817: A Bornyu Gyepűbe 
(sz) [Miklósfva U]. 1833: Gyepű szegbe (sz) [Ko-
bátfva U]. 1874 k.: Gyepű alya [Deményháza 
MT]. - L. még BHn és KHn Mut. 

Ha. 1598: gjepeojeoket [Kv; TanJk 1/1. 314]. 
1625: Giepeot [Agyagfva U ; UszT 155b]. 1654: 
Gyepö [Gógán váralj a KK ; Ks Bánffy Anna urb.]. 
1718: a győpűn belől [Vasassztiván SzD ; WassLt!. 
1753: gyepűkŏt [Vadad MT ; VK]. 1755: gyepűkŏt 
[Szentlászló MT; Sár.]. 1788: Gyepűnkőt [Kőris-
patak U ; Pf]. 1850: Gyepűkőt [Dés; DLt 681]. 

A s*<v«*k í e l z e t nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

gyepű-bekerítés gyepűvel való bekerítés; ín-
grădire cu gard din nuiele Ĕ

p Einzäunung mit Hag. 
1807: A Szakadásból Gyepű bé kerítéssel foglalván 
el egy darab Csegjet [Nyárádsztbenedek MT; 
EHA]. 

gycpűfa határfa; copac de ho ta r ; Mark/Grenz-
baum. 1743: a’ Gyepű fátis senkinek le vágni, 
haza hordani, vagy akár mi modon púsztittani 
nem szabad [Torockó; Thor. 10/1.]. 1782: a’ 
Torotzkaji határonn a' Rétek szélejin valo határ 
vagy gyepű fák kőzúl hat, vagy hét nagy tsere-
fákat . . . vágtanak le [uo.; i.h. XX/4 András 
Bartók (46) jb vall.]. 1783: némely Atyánkfiai 
. . . Városunk határán magok kaszállo Réttyek 
mellett lévő Gyepű fáikot kívánták magok kűle-
nes szükségére és házi tűze pótlására fordítani 
[uo; TLev. 10/3]. 

gyepűhatár határgyepű; gard de hotar din 
nuiele; Grenzhag. 1596: Vj foglalast ne(m) latta(m) 
hane(m) a ' reghi gyepy hatarrol hantak el az. 
erdőn az kertet az Chehertfaluiak [UszT 11/64]. 

gyepűhely a gyepű rendes/szokott helye; locul 
obişnuit al gardului dê ho ta r ; Hagstelle. 1596: 
Mynket rah ujt tek úala s megh kereseók az ő 
gyepy helyet, azon helyet gyepilte vala mostis 
el Palfi Peter [UszT 11/64 G. Ambrus de Tarcha-
falua jb vall.]. 1598: Tudom hogy Palfi Peter 
birodalma az fenesbely kis kert . . . de en ne(m) 

4 8 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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esmerhetç(m) ha az reghj gyepú helyien keoryl 
gyepúlt uolna [i.h. 11/67 „Steph. Miklosfalui de 
Kadachj pp vall.]. 1681: Az falu rété kőrűl Szt : 
György napj ara az maga része gyepű hellyen 
Sátoros kertett tegyen fel ki ki [KGy]. 1800: 
innét a vagat gyepű helyhez ki menvén az kárt 
meg betsûltŭk [Ádámos K K ; J H b XX/19]. 7804: 
a' régi gyepű helly szomszédságában [Kövend TA; 
Borb.]. 1807: ezt* is az árok marton a régi gyepű 
helyjen meg hompozván az úthoz szakaszták 
[Szentbenedek MT; Told. 37. - *Ti. a földet]. 

Az összetétel előtagjában a gyepű 1—3. jel-e lappanghat. 

Hn. 1746/1756: Az Vetzke árkán lévő Pallónál 
. . . az Gyepű helyig (k) [Szentgerice MT ;EHA]. 
1837: Gyepű helyben [Kobátfva U ; EHA]. 

gyepűjárás határgyepű-felülvizsgálás; inspecta-
xea/verificarea gardului de hotar din nuiele; Flur-
hagbesichtigung/überprüfung. 1739: (A) Nagy Ré-
des szŏlŏ Máiban lévő Szŏlŏ . . . ab antiquo nem 
tartatot t azon szŏlŏhez . . . mellynekis oculata 
revíziójára első Gyepű járáskor . . . a Nemes 
két Fertálly . . . ki menvén . . . fateálák, hogy 
azon eŏ keglme szőlőinek láb ja . . . Város földi-
ből fogattatot t fel [Ne; DobLev. 1/174]. 

gyepfikert sövénykerítés; gard de nuiele; Hek-
kenzaun. 1592: az wetes ellen walo gyepiw kert 
melj kertet almas falwa tar t th wetessek oltalmara 
[Homoródalmás U ; EHA]. 1629: mindenjk fel az 
eo Reze Retnek hataraig tartozzék megh kertelnje 
az Retnek gjepu kertyt mindenik felet [Jobbágyivá 
MT; BálLt 48]. 1650: Az giepű kerteket is kinek 
kinek tartozzík a' Biro megh mondani hogy megh-
czinallia [Berekeresztúr MT; Berz. 15. XXIV/16]. 
1651: Menasagrol az Uasand kapujara ki meneo 
u t t az Giepw kert mellet [Menaság Cs; EHA]. 
1714: Ezen ŏrŏkseghez . . . vagyon egy dara-
boczka gyepű vagy veteskert folyasa [Diafva U ; 
Orb.]. 1803: a ' Templom nap kelett félöl való 
véginél lévő ölnyikora gyepű kert [Betlenszt-
miklós K K ; UnVJk 47]. 

Hn. 1773: A Gyepű Kert mellett (sz) [Szárhegy; 
EHA]. 

gyepttl gyepűvel bekerít; a împrejmui/îngrădi 
cu gard de nuiele; mit Hag umzäunen. 7596: Az 
-erdeon ualo kertet az reghi fóliásán gyepütette 
volt el Palfi Peter, azt hantak a ' Zena fybe, Azon 
erdótól gyepiltek mjndenkor azt a ' gyepyt [UszT 
11/65 St. Ambr(us) de Tarchfva jb vall.]. XVIII. 
sz. eleje: Vagyon edgy Tanorokja . . . mellyetis 
mind vetes kertibeu, s mind nyomassaban gyepűl-
nek [Tordátfva U ; Pf]. 

gyepfllés gyepűállítás; făcutul/întocmirea gar-
dului de nuiele; Hagstellen/setzen. 1593: Az Arok 
be telese mind ketteonek szantasa mia esek az 
hídnál valo, Az másik az Mathe Leorinczy atia 
giepulese mia t t [UszT 10/92]. - L. még HSzj 
gyepülés al. 

gyepflltet gyepűvel (el)foglal; a ocupa prin 
gardul de nuiele; mit Hag besetzen. 1681/1748: 
Mely főidnek a Kűkűllő felől valo oldalabol mint 
egy szekér szénára valott . . . Vadas Mihály Ur(am) 
a' magajehoz gyepűitette [KvAKt Mss lat. 236]. 

gyepűmérés gyepű-fel/megmérés; mäsurarea gar-
dului de nuiele; Hagmessen. 1780: A Falu végén 
kezdődvén a' Gyepű mérés fel a ' Farkas szeg 
felé menő Gyepű [Harasztkerék MT; EHA]. 

gyepűs I. mn kb. gyepűvel kerített ; împrejmuit/-
îngrădit cu gard de nuiele; mit Hag umzäunt. 
Hn. 1607: az Gyepüs-helly mellett [Székelyfva 
(préd) MT]. 1698: giepws hegy oldalaban (sz) 
[Tarcsafva U]. 1720: az Gyepűs tetőn (sz) [Mikefva 
KK]. 1746/1831: gyepűs völgyben [Csöb U ; Told. 
38]. 1754: a Gyepűs ú t [Sáromberke MT]. 1779: 
a Gyepűsér es Szőlőhegy fele menő Gyepüknek 
tartasa felette sok hibakkal telyesek [Kőrispatak 
U]. 1847: A zaláni közönségben vagyon két mag-
marha, amelyet . . . a téli kiteleltetés végett . . . 
Szüágyi József és . . . Tóth József magokra válla-
lák . . . oly móddal, hogy mind Gyepűs Bértzin, 
mind Nyíresen bika után járulandó kaszálóhelyeket 
. . . tetszetése<k> szerént használják [Zalán Hsz; 
RSzF 181]. 

Szk: ~ ember a gyepűtartó gazda. 1650: Az 
giepű kerteket is kinek kinek tartozzík a ' Biro 
megh mondani hogy meghczinallia, ha élseò je-
lén tesire mégh nem Czinallia, 16 pínzre bûntetódik 
az giepűs embír, 3szor pedigh 24 pínzre [Bereke-
resztúr MT; Berz. 15. XXIV/16]. 1790: ha kinek 
â Gyepűje roszszasága miat kára következik a 
Gyepűs ember fizeti meg [Karácsonfva MT; Told. 
76]. 

I I . fn gyepűvel határolt hely; loc delimitat 
cu gard de nuiele; Gehege. 1777: a pásztorok ne 
a régi szokás szerént cselekedjenek hogy mihelyen 
felköltik*, mindjárt indítsák reggel, hanem hogy 
eregeltetve jókor a faluba behajtsák a túlsó gye-
pűsön [Zalán Hsz; RSzF 190. — BTi. az ökröket]. 

Hn. 1725: Az Gyepűs alatt (sz) [Kolozs]. 1736: 
Az Gyepűsben lévő Csere felett [Mikefva KK]. 
1759: a Gyepűs Padgyán (sz) [M.palatka K]. 
1847: Gyepűs [Zalán Hsz ; RSzF 202]. 

A szócikk jelzet nélküli adalékai az ĘHA-ból valók. 

gyepűsánc határhányás; şanţ de hotar ; Grenz/-
Flurschanze. 7663: mikor az Pogansag mi felenk 
az hauasra be erkezek, az Gauay miklos, Nadud-
uari János Szakacz Peter Uraimek marhaiokat, 
es Menesseket az gyepű Sancz mellől (:kit be 
uagtunk uala:) az Pogansagh alá szoritak [Szász-
fellak SzD; Born. X X X I X . 4]. 

gyep-zabföld parlag-zabföld (parlagban heverő 
zabfőid); pămînt pentru ovăz părăginit (pămînt 
pentru ovăz lăsat in päräginä); brachliegendes 
Haferfeld. 1732: alol a Tóó szellyeig egy darab 
gyep zab föld [Nagyida K ; EHA]. 
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gyér 1. ritkás, ritkásan nő t t ; rar, crescut r a r ; 
spärlich gewachsen. 1717: Ezen esztendŏb(en) 
heljen heljen valami kévés gjér buzát ahol adot 
I(ste)n eŏ felsegé annak is harmada üszög [Cssz; 
INyR Gysz és Ksz nyü.]. 1724: az tavasz hatar-
ban mind tavasz buza, mind egyeb tavasz (így !) 
rettentő gyir az Zal [Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor 
Péter feleségéhez]. 1757: a Rézen nevezetű hely-
ben . . . Veszŏt, s Tűzi Fá t lehet tanálni lévén 
felettéb Gyir [Dányán K K ; LLT Fasc. 129]. 
1775: A Ricab(an) (! k) . . . a’ Bokor erossen fel 
vétte, kűlőmbe(n) is rosz Sovány gyér Füvet 
termő helly [Oklánd U ; EHA]. 1793: Az Búzák 
meg lehetősök . . . hanem nem lészen annyi kalon-
gya mind mátzor mivel gyérek Sok helyen [Szi-
lágycseh ; IB. Fogarasi István lev.]. 1827: a ' Szőllő 
Hegyek gyérebb hellyei [Koronka MT; Told. 34]. 
7832/XIX. sz. köz.: Lá Fálka egy vén gyér Erdő 
közötte magyaro vesszös [Mocs K ; EHA]. 

Hn. 7676: az Gyir Tsereben egy Erdő [Szent-
lászló MT; EHA]. 1771: A' Gyér erdő óldalban 
(e) [Csekelaka A F ; EHA]. 7772: A Gyéren (k) 
[Szászfenes K ; EHA]. 1775: A Gyér Erdő véginél 
egy Kis Tanorok (k) [Muzsna U ; EHA]. 7808: 
a Gyér Likat Cserejeben (e) [Mogyorós MT; EHA]. 

2. r i tka; ra r ; dünn, grob. 1714: ket szita egyik 
gir az mas gyakor [Kászonfelsőfalu Cs; LLt Fasc. 
85]. 1715: Két Szita egyik gyér, más gyakor 
[Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1748: Szita egyik 
Gyér, más ritkás (így P [Szászsztjakab SzD; 
Told. 11/95]. 1795: Két Szita gyakor, és gyir 
[Szárhegy Cs; LLt], 

3. kb. áttetsző ; străveziu ; durchschimmernd/ 
sichtig. 1869: nézegettem a tojást . . . láttam hogy 
a tompább felében van egy kerek, széles fekete 
pont . . . tapasztaltam, a melyik pont barnább 
abból fekete, mely homályosb gyérebb abból 
fehér csürke lessz [MkG Balog Simon székely 
zs lev. gr. Mikó Imréhez]. 

gyere, Jere vino; komm l 1568: Anna R(elic)ta 
Dregor(ü) zabo . . . fassa e(st) . . . vnus dixisset 
Jere Neste lelek [Kv; T J k I I I / l . 225]. 1570: 
Molnár Leorincz . . . vallya . . . Egy vasarnap 
Regwel Mond Jakabnak Jere Mennywk (l) be 
az predicatiora [Kv; T J k III/2. 105]. 1591 u.: 
Bogartfalua(n) az sarius kertben vala az lo . . . , 
monda Jere ala Malomfaluara, ha meg Alkhatunk 
neked adom [Malomfva U ; UszT], 1599: Haza 
megyek wala, Ferencz rea(m) talaía, s mo(n)da 
ier mennio(n)k Kis Thamasnit, mondek en ne(m) 
megyek, hane(m) egy pecheniet swtetek, gyér oda 
hozzam [i.h. 15/197]. 1600: Joannes Kadar . . . 
fassus est . . . egykor monda Borbély Georgy 
iere az Byrohoz [Kv; T J k VI/1. 4 1 2 - 3 ] . 1629: 
Uarga Mihály . . . monda Takacz Istuannenak, 
hogj jer be [Mv; MvLt 290. 171b]. 1632: Niuzo 
Girko . . . monda hogj gjere mas fele mert ihon 
kin al hamar Istók . . . egiüld belem garázdálkodik 
[uo.; i.h. 291.72a]. 1632/XVIII. sz.: Tudom hogy 
632. esztendőben hozzám jőve Kupán Boldisár 
monda jere István Uram [Zabola Hsz; HSzjP 
St. Máthé (52) pp vall.]. 1686: En mondám Szŏ-

1 ősinek, jere Bátya [Mezősámsond MT; Berz. 
14. XVII/15]. 1755: Pánit Istvanne Kalos Kata 
meg fogta a méllyen az inget . . . Juvonnak ezt 
mondván gyértek fogjátok meg, dé Senki nem 
menvén él fogasára [Nagydevecser SzD; WLt 
Marosánj Juon (60) zs vall.]. 7766: gyere vigy 
oda aki meg kergetett engemet hogy adgyak neki 
enni. had erje meg vele mig e vilagcn éli [Szilágy-
cseh; BfR R. 101. 2 Joan Sárkőzi (24) zs vall.]. 
7767: monda Pűnkŏsti Moses Ur(am) . . . jertek 
Cseledek takarjatok fel [Kökös Hsz; Kp IV. 242]. 
1800: Te gyere ide égy kisség gyere [M.fráta K ; 
KLev.]. 1806: Arkosi Istvánné katzago szókkal 
nékem ezt mondá, gyere téis Aniska láss ujjságot 
[Dés; DLt 250/1808 Marosán Aniska (46) korcs-
márosné vall]. 7870: jó szivei Miska, tsak gyere 
bé, szedgy szüvát [Dés; DLt 82]. 1844: egyszer 
Szakmári Ferentz részegen ki jöve a' hazbol egy 
puskát hozván magával mondá, gyere ki Cseres-
nyés Dánielné [A.sófva U ; DLt 1441]. 

Ha. 1572: Jere el [Kv; T J k III/3.2 Borbély 
Myhal vall.]. 7777: Gyere ki [M.köblös SzD; 
RLt Balogh Mihály (54) ns vall.]. 1732: jere 
[Kentelke SzD; BfR B. 7]. 1735: gere (I) [H; 
TK1]. 1748: jere [Gyeke K ; EMLt]. 1756: jertek 
[Kvh; HSzjP]. 1761: gyere [Szászsztiván K K ; 
BK. Mich Fejér (63) jb vall.]. 1763: jertek [Udvar-
fva MT; Told. 44/15] | Jere [Zágon Hsz; Szentk. 
Fr. Andok (50) pp vall.]. 1764: jere velem [Kó-
ród K K ; Ks ; 19/1. 6]. 7773; jertek [Felgyógy 
A F ; WH 3 r tanú]. 1799/1816: jertek [Dálnok 
Hsz; Kp IV. 317 Nagy Sándor letzfalvi mostan 
Besenyőn lakó (28) paraszt vall.]. 1843: Gyere 
[Dés; DLt 586. 23]. 1848: gyere ki [Dés; DLt]. 

gyéreeske ritkácska; cam r a r ; ein bißchen 
spärlich. 1803: Ezen szőllő csutkos gyeretske, nem 
igen jól mivelt [Koronka MT; Told. 23]. 1823: 
a' Rosunk gyéretske, de ha az Isten szemmel meg 
áldaná alkalmosint gyűlne gabonánk [Veresegy-
háza A F ; i.h. 7]. 

gyéreeskén ritkásan; r a r ; spärlich, dünn. 1813: 
egy Csűr vagy szekér szin, az oldalai sövénnyel 
gyéretskén bè fonva [Koronka MT; Told. 18]. 

gyeregetor elöljáró; deregätor ; Vorsteher. 7767/-
1781: Juh Dézmálás idején egy Bogya László 
Nevű Nagy Aranyosi Fiscalis Jobbágy, haróm 
Fiaival, és az Juhaival az Havasokan el bújván 
egy Gyeregetor utánnuk ment, kitis meg ölvén, 
mind a négyen ide Szőktenek Kis Fenesre* [JHbK 
LII/4. 114-5 . - T A ] . 

gyerek gyermek; copil; Kind. 1769: a tegnap 
Pergŏné Aszszonyomnál ivut t Adonia Szimion 
édes Attyával s minden igaz ok nélkül nagy fel-
garral fuvalkodással fel kiáltának, mind Szimion 
mind édes Attya, mondván . . . Ŏ venné leg 
elsőben fejét Toldalagi Ferencznek, feleségének 
gyerekestől edgyüt [Nagyercse MT; Told. 3a]. 
1779: már most homállyasonn jút eszemben, 
minthogy Igen gyerek voltam, és távul laktunk 
tőlle [O.monostor*; GyL Togyerfs Szimion (72) 
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jb vall. — aA régiségben gyakoribb formában: 
O.gyeroinonostor K]. 1820: Betseknének a Léánja 
két héttel ez előtt meg esett gyerke (!) le t t [Kv; 
Pk 7]. 1835: Fejér személy, s Gyerekek is feles-
leges számmal voltak [K ; KLev.]. 1841: Ha va-
lamely becsületes i f jú nemes céhunkat követi, ha 
idegeny léjénd ennek köszönő poharából a nemes 
céh flór. hung 1., ha mesterember gyereke lejénd, 
abból feléta [Dés; DFaz. 38. — aA fennszolgáló 
mestereknek j u t t a t j a]. 

L. még a gyermek címszót. 

gyerekágy gyermekágy; lăuzie ; Wochenbett. 
1820: Betseknének a Léánja két héttel ez előtt 
meg esett gyerke (!) lett, 's gyerek ágyában égy 
Jakab nevű Groff Kemény Samuelné eŏ Ex ja iro 
Déákja el hűtőlte [Kv; Pk 7]. 

gyerekecske gyermekecske ; copilaş; Kindlein. 
1800: azonn gyereketskének fü r t haja . . . kezébenn 
maradat té? [Dés; DLt]. 

gyerek!. E szk-ban; ín această construcţie; 
in dieser Wortkonstrukt ion: ~ kor gyermekkor; 
timpul copüăriei; Kinderzeit. 1801: ezen darab 
földeket, még az én gyereki koromban Uttzának 
szakasztották volt ki a Mlgos Possessoratustol 
[F. szőcs SzD; TK1]. 

gyerekkor gyermekkor; timpul copüăriei; Kin-
derzeit. 1801: Tudom aztis . . . hogy Szubt Zepo-
gyia nevezetű hellyen még gyerek koromban ezen 
helyen tisztogatván az Égerest és Nyírest Uraság 
Robottájában, hogy egyenesen . . . O Exellentzi-
á ja allodialis kaszálojáva tette, építette Nemes 
Roppáu Lup minden épületeit [F.szőcs SzD; 
TK1 Páska Styéfán (42) col. vall.]. 

gyerekló gyermekló, egy-kétéves hímcsikó/ló; 
mînz mascul de unu-doi an i ; ein-, zweijähriger 
Hengst. 1739: Groff Kalnaki Borbara Aszony Ő 
Nga ménesinek Szama . . . 1. Vüagos Pej kancza 
nu. 12 . . . 4 Méczet Gyerek Lo nu. 11 ezekből 
kéttó Szürke ké t tó pej egy hodos [ApLt 2]. 

Vö. a gyermekló címszóval. 

gyerek-szalmakalap pălărie de paie pentru co-
pil; Kinderstrohhut. 1851: 1 dr gyerek szalma 
kalap [Kv; KCsl 11]. 

gyerek-fllöszék gyerekszék; scaun pentru copii; 
Kinderstuhl. 1847: Egy gyerek ülő szék 2 Rf 30 xr 
[Kv; Pk 6]. 

gyéren 1. ritkásan; r a r ; spärlich. 1785.ŝ némely 
hellyeken igen gyéren nőnek a ' Fiatal Cserefák 
[Gyerővásárhely K ; Born. XXIXb . 20/197 Kor-
nis Krisztina conscr.]. 1817: a málnás táblákot 
ahol gyéren voltak, a harmadikból ahol sŭ rŭ volt 
kivévén a r i tkább hellyekre ültette [Héderfája K K ; 
IB]. 1851: végig a’ kert közepén veresszőlőfa van 

plántálva két rendel gyéren [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 54]. 

2. elszórtan; sporadic; vereinzelt. 1842: ezen 
hellyen gyéren vágynák bokrok, azokis merőben 
mind aprok-törpék, elvagynak metsevészve [DE 
2]. 1860: a ' nagy erdő, gyertyán és bikkfákkal a ' 
tetején megnyesett gyertyánfák gyéren közte 
bikfa is [Székelyszállás U ; EHA]. 

3. gyengén; s lab; schwach. 1717: az aratást 
. . . ma el végéztűk, kalongya it most gyéren gyűly 
(l) [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

? gyerendal'?' 1824: az ezüst portékáknak ha-
sonfele része . . . lo Egy nagy Gyerendal (!) két 
ágával. 2o Egy nagyob kávés Ibrik 3o Egy fedeles 
Tejes Lábos . . . 4o. Egy pár Gyerendal [Dés; Űjf. 
Üjfalvi Samu hagy. 1]. 

gyéres r i tkás; r a r ; spärlich. 1737: gyéres, tÜal-
mos Erdeje . . . az Galamb-udú n.h.-ben [Vista K ; 
KHn 270]. 1757: Templom Erdeje nevű Erdő . . . 
igen Gyires es kitsin [Harasztos T A ; EHA]. 7875/-
1817: gyeres fiatalos, Bükk, Gyertyános Cziheres 
erdő [Dobó U ; EHA]. 1847: Tökszőlőnek szörnyű 
buja fá ja és levele van, s szeme ámbár szintoly 
apró, és gyéres; de ugy tetszik szine fejére-
sebb mintha hamvas volna [KCsl 13 Kemény 
Dénes nyíl.]. 1864: Grádits patoka melynek egy 
részét . . . romlásos, gyéres lágy fás Erdő Boritya 
[Csomafva Cs; GyHn 29]. 

Hn. 1754: belső Gjéres Csere nevű Helj [Szent-
lászló MT; EHA]. 1784: A Nyár szerbe gyeres 
Szálasba (e) [Udvarfva M T ; EHA]. 

gyéresen r i tkásan; rar ; spärlich. 1842: az Egész 
Erdő gyéresen hagyatot t , mint egy jo Ker t Karó 
vastagságú fel eresztett Cserefás fiatal erdő [Ka-
kasd MT; DE 2], 

gyéresi az O. gyéres (K) t n -í képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -i al toponimului O. gyéres/-
Ghirişul Román ; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON O. gyéres : gyéresbeli; din O. gyéres/-
Ghirişul Román ; Gyéreser. 1716: az Gyiresi ha tá r 
szilben (sz) [M.szovát K ; EHA]. 

gyergyói a Gyergyó h n -i képzős szárm; deriva-
tul cu sufixul -i al toponimului Gyergyó ; mit -i 
Ableitungssuffix gebüdete Form des ON Gyergyó: 
din Gyergyó/Gheorgheni; Gyergyóer. 1579: ha-
gyom az gyergyai hazamath . . . Lazar Istwannak 
es Lazar Myhalnak [LLt]. 1647: Gyirgyai vice 
kiralj biro | Gyergyai Lázárok Joszaga [Gyszĕ, 
LLt] | Az Gyirgyai Eőr állok allapattya feleöl 
talál tat tunk megh Vitezleo Ghurzo Istuan hívünk 
által [LLt Fasc. 69 fej.] . 7663: Szappani Uczaba(n) 
lakó Girgjai Nagi Mihaline [Kv; T J k X/4. 131], 
1710: a Juhok dolgarol is a mi kévés meg maradót 
mit cselekegyunk, a Gyergyait ki hajtassuk [Ká-
szonújfalu; BCs]. 1722: az Ur . . . marhá j t is 
imide amoda ki adogaták s a Szegíny Gyergyai 
Emberék tár ták barom kóstyokon [Csomafva Cs; 
LLt]. 1735: a Gyergyai Lakosoknak Júhaik által 
jőttenek vólt ä Gőrgényi Fiscale Dominiumhoz 
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tartozó határban [Orsova MT; Born. G. VII. 36 
9 r. tanú vall.]. 1737: a Gyergyai Clastromot szün-
telen Ssgilljék [Szárhegy Cs; LLt 60/167], 1769: 
.Gyergyai Kastély [Bánkf va Cs; LLt] | valami 
Gyergyai nyigotz örmény oda menvén, . . . a lóra 
riá ismére [Nagyercse MT; Told. 3a]. 1788: Gyer-
gyai ŏrmeny [Báld K ; BLt]. 1808/1809: azon 
szalonnák, melyeket a Város meg tartoztatott, 
nem tudom hogy az i t t a vásárlott Szalonnák volták 
-é, vagy a Gyergyai [UszLt ComGub. 1753 u. — 
aSzu]. 1864: Gyergyai községek. Gyergyói közsé-
gek [Újfalu Cs; GyHn 61]. - L. még FogE 
217 ; GyHn 36. 

Szn. 1614: Giergiay Mihály jb [Bogárfva U ; 
BethU 136] | Gerggiay Pal ppix. [Bözöd U ; i.h. 
178] | Gergiay Ferenc lib. [Enlaka U ; i.h. 146] | 
Gergiay Jstwan jb [Siklód U ; i.h. 148] | Gergiay 
János ppix. [Szentmiklós U ; i.h. 163] 1641: Girgiay 
János pap [Sárfva Hsz; BfR Andreas Forro rector 
scholae vall.]. 1682: Gyirgyai András lovas puskás 
kibédi [Kibéd MT; DLev. 5]. 1690: Gyergyai 
Annok [SzJk 245]. 1725: T Gyirgjai Pal Vr 
[Kv; Szám. 54/1. 46]. 1820: Gyergyai Ferkó 
[Kv; Pk 7]. 1841: Gyergyai Sámuel [Kv ; Kele-
menGenGy]. 

Szk: ~ borvíz. 1826: kéntelen vagyok a' Gyer-
gyai Bor vízre menni meg pedig ottan egy keveset 
hoszasan mulatni [Kv; Ks 101 Pataki Mihály 
Kornis Imréhez] jb ~ deszka. 1725: vásárlottam 
. . . Deszkát oláhfalvit nro 101 . . . Gyergyai desz-
kát nro. 53 [Kv; Ks 15. LIII . 5] * ~ fűrész-
deszka. 1729: A nagj Csűrön kivűl az eszterha alatt 
Gyérgjai fűrész deszka 22 Oláfalvi deszka 
nro 32 [Marossztgyörgy MT; Ks 23. XXIIb] * 
~ hidegvíz-feredő. 1826: Doktor Ferentzi Ur a ' 
Gyergyai hideg viz feredőt jovosolta [Zilah; Ks 
94/4 Vegyes Lev.] * ~ túró. 1726: Gyergyai 
Túróval és Sajtal valo gazdálkodás [Fog.; LLt]. 
1738: nem lévén mivel most egyébbel kedvesked-
gyem Excellentiádnak küldöttem . . . két kis Gyer-
gyai őszi tömlŏcske túróval, kívánom költhesse 
Excellentiád friss jo egésséggel [Csomafva Cs; Ks 
79 Baló József lev.] jb ~ zsindely. 1761: Gyer-
gyai Tutajon hozott Sendely egy rakasba 4000 
[Brauyicska H ; J H b XXXV/39. 23]. 

II . fn gyergyói lakos; locuitor din Gyergyó/-
Gheorgheni; Einwohner von Gyergyó. 1605 k.: 
A Girgiaiaknak vittek el Tizen eott Zaz Juhokat 
az el mult eozzel [Gysz; LLt]. 1840: vágynák 
ezenn ő penzei . . . Valami Gyergyaiaknál Jegyze-
sekbe R. flór. 50. [Várhegy MT; TLt Közig, 
ir. 1042/840 Bentze Illyés lelt.]. 

Ha. 1650:. Gyirgiai [Peselnek Hsz ; LLt Fasc. 
69]. 1699: Gyergyei (I) [EHA]. 

gyergyóal falvi a Gyergyóalfalu tn -i képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Gyergyóalfalu/Joseni; mit -i Ableitungssuffix ge-
bildete Form des ON Gyergyóalfalu. 1781: Gyergyo 
Alfali Gergely Ferentz [Etéd U ; NkF]. 

gyergyódttról a Gyergyóditró tn -i képzős szárm; 
derivatul cu sufixul -i al toponimului Gyergyó-

ditró/Ditrău; mit -i Ableitungssuffix gebildete 
Form des ON Gyergyóditró. 1754: Gyergyo Ditrai 
Korpos Pál [LLt]. 1756: Gy(ergy)ó Ditrai . . . 
határ [EHA]. 1769: az Anyámrá szállá Gyergyó 
Ditrai pplus Kovács János [Szárhegy Cs; LLt]. 
1809: gyergyóditrai Csíki Ferencz [uo.; RSzF 
284]. 1829: Tudja é a' Tanú azonn Hellyet a' 
melyet . . . valami Gyergyo Ditrai Katonák . . . 
fel fogtanak? [T; Born. XVc. 6 vk]. — L. még 
ditrói al. 

gyergyószékbell gyergyószéki lakos; locuitor din 
scaunul Gheorgheni; Bewohner des Gyergyóer 
Stuhls. 1803: abból appránként sokat elfoglalgat-
ta(na)k a ' Gyergyo szék béliek [Mesterháza MT; 
Born. XVc. 1/66 Szburtsa Nyikulaj (60) col. vall.]. 

gyergyóújfalvi a Gyergyóújfalu tn -i képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Gyergyóújfalu/Suseni; mit -i Ableitungssufix ge-
büdete Form des ON Gyergyóújfalu. 1864: a 
dŭlŏka végződnek a Gyergyó Uj falvi községével 
[GyHn 47. - aA kilyénfalviak]. 

gyérít r i tkí t ; a rări ; lichten. 1804: a' Tisztelt 
Exponenes Urnák Erdejét is . . . ki irtattam, és 
azt gyérittettem, az emberek a ' kik gyeritették 
a' mint emlekezem réajok a következendők volta-
nak a [Csapó K K ; Berz. 17b. - aKöv. a fels.]. 

gyéríttet r i tkí t ta t ; a dispune să se rărească; 
lichten lassen. 1804: a ' Tisztelt Exponens Urnák 
Erdejét is a ' meddig én nékem meg volt parantsolva 
az Embereknek ki irtattam, és azt gyérittettem 
[Csapó K K ; Berz. 17b]. 

gyerkőe gyermekecske; copilaş; Kindchen. 1838— 
1845: járni kezdett a gyerkőc [MNyTK 107]. 

gyerkőee gyermekecske; copilaş; Kindchen-
1838—1845: , ,Purkuj, porunkuj" ( : a román 
,,prunk, prunkuc = gyerkőcével egyeredetű" :) 
[MNyTK 107]. 

gyérleges gyéres; ra r ; spärlich. 1864: Kegyis 
alja, ahol gyérleges lágyfás növendék erdő áll 
[Csomafva Cs; GyHn 27]. 

gyermecske gyermekecske ; copilaş; Kindchen. 
1570: Bak Matthias . . . vallya, hogy egy nap 
Regwel haza Ment volt, es egy gyermechke eo 
zolgaya Mongia Nekya | Ekkert János hity zerent 
vallya . . . hallotta hogy heltay gasparnak Jgh zolt 
Segeswary damakos, kerlek J o gaspar vram hogy 
en megh halok Neh haggyad az germechket [Kv ; 
T J k III/2. 18, 130c. - *Köv. a nyü.]. 7585; 
Repas Mihály Nem tuggya minemeo Allapatbely 
volt Zent Kiralj András . . . Az felesege sokaigh 
az Vra holta Vta(n) tge(n) zegenyul ele, egy gier-
mechkeyewel [Kv; TJk IV/1. 428]. 1603: Zabo 
Miklós . . . vallia . . . Nyreo Mathenak az eo ter-
cialitassaba adiudicaltak volt az Arbiterek f 15 
d. 66. Ezenkeowl ezen azzontul valo Nyreo Mat-
henak germechikeienek portioiat [Kv; T J k VI/1. 
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645]. 1732: János nevű gjermecskejeis ott lévén 
ngj meg ijedett hogj talan Ember Soha nem lészen 
belőlle [Dés; Jk] . — Vö. a gyermekese és a 
gyermekecske címszóval. 

gyermek 1. copü; Kind. 1551: Az keth Gyermek 
Rezere Jwtot, Eg rez Medencze [Mezőszengyei 
TA; BfR 304/108]. 1568: Marton s(ervi)tor Va-
lentini Sala et, Jacobus filius simonis mezzersmyth 
se vidisse Q(uod) az emberek az sarba wezodnek 
wolt, Es az gyermekek az okroketh Meg indítot-
tak Es meg ne(m) tarthattak, hane(m) az germeket 
az sarampoba zoritottak, es meg holt [Kv; TJk 
m / 1 . 143]. 1581: Az Kemenczet eskolaba meg 
Chynaltatúk Fazakas Boldisaral, a hol az 
gyermekeok vlnek [Kv; Szám. 3/IV. 13]. 1584: 
Varró Casparne vallia . . . Az giermekheoz kelek 
fel zoptatny [Kv; T J k IV/1. 275]. 1601: Zekely 
Paine Cathalin azzony . . . vallya . . . illyen Rwt 
Zitkokkal vgyan valóban gyakorlatossagal zidal-
maza az gyermekiket mint Annyostol [Kv; T J k 
VI/1. 542]. 1650: En az fel irataskor gyermek 
voltam, nem Contradicalhattam [UszT 8/64. 74c]. 
1757: Enis ismertem jol . . . Szakara Simont, 
. . . mi gjermekekűl a kortvejére mentünk lopni, 
és sokszor meg kergetett bennünket [F.borgó 
BN; BK]. 1775: csak labravaloban jaro gjermek 
volt [Tarcsafva U ; Pf]. 1796: Tudom hogy Tilal-
maztatott Kis Pál Uramektol azon Hely . . . öröz-
gették s üldözték onnan a Marhavai járó gyerme-
keket [Uzon H s z ; K p IV. 288 Mich. Kadar (53) 
lovas katona vall.]. 

Vō. a gyerek címszóval. 

Szk: ~et alkot gyermeket nemz. 1585: En payz-
gyarto Lukach . . . vallom hogy . . . Abraham anna 
özuegy asszony voltt Mykor Nagy Mate Gyermekett 
alkutott voltt nekye [Kv; T J k 1/1. 420a] * 
~et csinál 'ua'. 1583: Vaida Iacab vallia . . . Hal-
lotta . . . ,hog Az Angianak giermeket chinalt volna 
es Ne(m) Merne oda Menny vnokara* ez Biro Mi-
hály [Kv; i.h. 141. - aUnoka MT]. 1590: Hal-
lottam az leannak zaiabul hogy mo(n)ta hogy 
Pribék giermeket czinalt nekj es Jmmar fel Idejt 
vagion az giermeknek [Szu; UszT], 1637: eö teöle 
azt kerdette volna aszonio(m) hogj ha tude Gier-
meket Czenalni s eö azt mondotta volna hogi megh 
latna(m) oztan ha tudnék avagj ne(m) [Mv; MvLt 
291. 109a]. 1716: megh házasodam, es ha csak 
két ujni gjermeketis csinálok, ne birja az Földvári 
Páll gyermeke az én joszágomat [Nagyida K ; 
Told. 22]. 1799: Veres István tsinálta volna a' 
mostan már meg lett gyermekét [Dés; DLt]. 
1819: A Felesége urának ferfiatlanságárol hogy 
panaszolt volna nem emlékezem, — hanem anyit 
férjének szollat, a’ midőn fejét az ágyba örökké 
magassan kévánta a párnákkal fel tsináltatni, 
hogy a’ gyermeket nem ugy Csinályák ám [Kv; 
Pk 2], - L. még Ret tE 200 * ~et csináltat 
(magának). 1593: az en peresem ez az Anna enne-
kem felessegem wala . . . hat eo megh zeőkte 
hityth . . . giermeket chinaltatoth massal en hon 

nem woltomban [UszT]. 1613: Nagi Orsollianak. 
i t t zasz Somboron lőn giermeke, kerdeztűk hegy 
kivel czinaltatta, es mi nekünk azt mendotta,. 
hogi . . . Czereny Gaspar czinalta azt a ' gjermeket 
[KJ]. 1650: leány koraban . . . gjermeket tsinal-
ta to t volt maganak, mely most(is) el [UszT 14]. 
1716: hiszen az eb-atta kurvája, akarkivel csinál-
tasson magának gyermeket, es (:salva pudicitia:) 
akarki szegellye megh, úgyis csak Harinai Miklos-
lesz az neve s, csak ugjan rá marad a joszágh [Nagy-
ida K ; Tóid. 22]. - L. még Ret tE 104 ~et 
hoz gyermeket szül. 7592: Mezaros Menihartne 
vallia . . . Mikor giermek agiba fekwnnek Bachi 
Peterne . . . monda eo ennekem . . . hegi wdco eleot 
hoztam az giermeket [Kv; TJk V/l . 232]. 1681: 
Lázár Janosne udeo elŏt az az hét holnapra Gyer-
meket hozot melly miat paraznasag(na)k suspicio-
jaba(n) vagyo(n) [SzJk 161] * ~et kap a. te-
herbe esik vkitől, gyermeke fogamzik/foganik 
vkitől. 1729: tudom hogy Tot Györgynek az Anya 
. . . az germeket bitangul kapta [Esztelnek Hsz ; 
HSzjP Dávid Tamasne Cotlona Orsik (40) vall.]. 
1823: egy Házfiút az Ecclesia gyűlésiből el kül-
döttek másed magamai a terébe eset Léányhoz 
Vass Ágneshoz, a véget hogy kérdeznők meg kitől 
kapta a gyermeket [Radnótfája MT ; TLt Peres. ir. 
65/827 Tordai György (55) egyházfi vall.]. — b. 
gyermeke születik vkitől. 1741: azt monda az. 
Annya : De ez bizony attól valo gjermek, hanem én 
Ezt egj Muczok Juon nevű szérétőmtől kaptam 
volt [A. répa MT ; Ks 7. X I X ] * ~et nemz. 1844: 
Törvényes Feleségedé, vagy csak ágyasod; edgyüt 
laktotokban illyen életetek között hány gyermeket, 
nemzettetek? Nem törvényes feleségem, de még 
is azon idö alatti edgyütt laktunkban négy gyerme-
ket nemzettünk [A. sófva U ; DLt 1441 vk és a 
valló felelete] * aprójapród 1507: Eleozor 
hagyom az En felesegem <nek> az Bozy tot . . . 
hagyom az Apro germeketes Egyetembe peterel 
<es> Annaual es Barboraual [Kv kör.; NylrK VI„ 
186 Cseh István végr.]. 1629: En nem lattam soha 
Szabó Andrasnéhoz semmi boszorkánsagot, bü-
bajosságot, sem nem hallottam . . . , hanem lát tam 
hogy apro gyermekeket gyogyitott füvet mit szedet, 
el hittak s hozzajais hoztak gyermeket [Kv; T J k 
VII/3. 116] * árva 1595: vettem Egi felszeg 
arva giermeknek egi sarut . . . d 14 [Kv; Szám. 
6/XIII . 5]. 1693: A mi ă Thoidai buzat illeti, 
mivel ä Gyermekek Jobbagyi industriaja altal 
lőtt. marad az harcm Arva Gyermek reszire [Ne; 
DobLev. 1/38. 5a]. 7759: I t ten az veres himlőben 
Sokan vadnak s holtanak is, ben az udvarban két 
árva gyermek már meg fordult [Déva ; Ks 94. 
24.2] * elvetett ~ ki tet t gyermek. 1574: Meg 
János kyral Elţiben volt . . . Azkor az Zwkiak* 
Siteo hazaban weot volt fely egy Ely wetet gyer-
meket Lwcha azzony meg az eo vra feddete hogi. 
myert tar t az fele bitangot, ha akar tartani tarchon 
keresten Ember germeket [Kv; TJk III/3. — 
•Olv.: Sukiak; értsd: zsukiak] * falusi ~ falu-
beli. 1731: sokszor jartam mas falusi gyermekikkel 
együtt ezeken az oldalokon [Szind TA; JHbK 
XXIV. 26]. 1752: a ' nyárb(an) . . . Tolló szaba-
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dutó9 után a' Felső Határunkon lévén a Falusi 
Gyermekek ökrökkel . . . Tisztarto Boér Sámuel 
Vram reájok menvén Pistalyt foga reájok [Abosfva 
K K ; Ks 8. XXIX. 29] * idétlen ~ koraszülött. 
7831: az idétlen Gyermekről akit bé pokálva el 
he lyezte t tem azt az utositást adtam Dregan 
Vonutznak akkor estve hogy ássan Földet s taka-
rítsa el [Dés; DLt 332. 12] * igaz ~ törvényes 
szülött. 1600; Senten(tia) sedis. Miért hogy 
Gyeörgyffi Martonth az bizony3agh nylva(n) megh 
tartotta, hogy Gyeörgyffi Balinthnak igaz gyer-
meke igaz fia, Farkas Antalnet penigh nylwan 
megh feleltek hogy ne(m) Gyeörgyffi Bálinth leania, 
haue(m) fattiu, beresek alkolmanyaa, az teörweny 
mind hazba eoreksigbe Zabadittia, es neki itelte, 
iure p(er)p(e)tuo [UszT 15/39. - aTi. az anya 
béresekkel, szolgákkal szeretkezett. Az eredetiben 
nem tollhiba alkotminy h. ?] jb iskolds 1860: 
halt meg Kis Károly oskolás gyermek . . . 9 éves 
•és 2 honapus korabati gelesztakorbau [Dés; RHAk 
112] jb isten ~et ai (a világra). 1582: Ersebet 
Zekel Balasne . . . vallia, hogi latam hog mikor 
Jsten Az Lowal megh niomodot Azzonnak Az 
giermeket Ada ez vilagra, Az gyermek kewes hea 
hog ketteó nem valt vala a' feye [Kv; TJk IV/1. 
16]. 1633: mikor Felej Gasparnenak Isten gjer-
ineket ada en enni veök, es panazolkodek előttem 
azo(n), hogi eőtet Koczis Jonasne meghatkozta, 
-es megh gialazta [Mv; MvLt 290. 140b] az 
isten ~kel látogatja. 1622: ha I(ste)n eöteöt gier-
mekkel latogatna [Nagyernye MT; Bál. 58]. 
1628: ha penigh az Ur I(ste)n uagy gyermekei nem 

latogatna, uagy ha latogatnajs de azis Iuterim 
meg halna es deficialna . . . , arra az gyermekemre 
hagiot negyedresz Joszagis visza szallio(n) [Bonyha 
K K ; Eszt—Mk Cserei lev. végr.] kicsi/kicsid ~. 
1592: mikor Tot János és (l) Eorbea lakot. Ez is 
az Tot Mihal akkor velle volt es kichid gyermek 
volt [Dés; DLt 235. — aA várossal szomszédos 
Alőrben]. 1829: apammal énis mint kitsi Gyermek 
el nyargaltam [Toplica MT; Born. XVc. 6 ,,Vulkán 
Mihaila gyin Rit" (60) vall.] — L. még alább 
•neveletlen ~ al. jb kisdedjkisdeg 1592: Az 
Maylad eleot valo futáskor kisded giermek valek 
[UszT], 1769: Vigyázván éŏ Felsége a kisded 
gyermekek nevelésire . . . , azok(na)k nevelésére 
Nagy Szebennek Hostátyában oly épületet fundált, 
melyben az árva gyermekek neveltessenek [UszLt 
XIII . 97]. 1794: a pogány ki ütvén ara is mint 
-kisdeg gyermek emlékezem [Szárazpatak Hsz; 
HSzjP Moses György (80) jb vall.] * lantos 
1625: Az Vrunk eő Felge Vduarnepenek ualo gaz-
dálkodás . . . Lantos gjermek(ne)k . . . Vajatt [Kv; 
Szám. 16/XXXIV 1 4 7 - 4 8 ] meglett a ~ meg-
született/világra jö t t a gyermek. 1832: a gyermek 
mikor és mitsoda időbe let t meg nem tudom [Dés ; 
DLt 38] * ministráló 1751: ministralo gyer-
mekeknek valo Dalmatika kèk 2 [Kóród K K ; Ks 
20/X] * neveletlen 1770: Anutza három hol-
napos Fiatskájával . . . árvaságra maradott, gyá-
moltalanul, . . . azon kitsind neveletlen gyermek 
. . . Jobbágya volna az . . . Sz. Györgyi Udvarhoz 
(Nagyernye MT; Ks 67. 48. 31] * tacskó ~ csitri/ 

kölyökleáuy. 1724: azt ugjan tudom, h(ogy) Susi 
a Szalmáb(an) is el bú j t Pekri Ur(am) előtt ottis 
kerestette . . . és ha éjtzaka meg nem kaphatta, 
nappal is az házba bé szorította, úgy erőltette és 
mondottam egy kor a kertb(en) Pekrinek, Ugyan 
Ur(am), nem szégyenli é kgld oly tatsko gyermek-
hez'1 magát tenni [Koronka MT; BK. Csáki Fe-
renczné (50) nb vall. — aA leány 14 éves volt] * 
talált ~ lelenc. 1681: Olasz Nikula Napanal ă 
Talalt gyermek Pribak . . . Ezt egi jobbagya eő 
Nganak talalta volt ighen kicsiny koraban [Vh; 
VhU 37] * tanuló 1766: (A szamosfalvi papot) 
én diákkorában, mikor tanuló gyermek voltam, 
ismértem [RettE 199] * úri 1848: Igen szép 
volt az úri gyermekek maszkarádája, különb féle 
nemzeti öltözetekben [Kv; Pk 7] jb városi 

1805: délután egy néhány városi gyermekkel 
a palotán katonásdit játzodtunk nagy lármával 
[Dés; KMN 148] jb (világra) lesz a ~ megszü-
letik/világra jön a gyermek. 1570: Sophia Varga 
palne, Azt vallya, hogy My kor Mwrsal ferencz 
Elseo feleseget veotte Zeoch Balintne hazatwl. Az 
Menegzeo zent János Nap eleot valo zerdan leot 
volt, Es az gyermek zent Marthon Napba leoth 
volt [Kv ; TJk III/2. 123]. 1597: Peterdy Gieörgine 
Anna vallya . . . me(n)tem wala Boncziday soka-
dalomra talalek Margitra a Veres Pal zolgaloiara 
. . . kerde(m) hogi hol veotte az kontiot monda . . . 
en ot az haznal kaptam . . . mikor ez vÜagra leze(n) 
az giermek bizony reayok kewldy [Kv; T J k VI/1. 
83] jb vkitõl való/van a ~ a. vkitől fogantatott/-
fogautatik a gyermek. 1584: Bred Azzony Kozma 
MUlerne . . . vallia . . . Mikor immár terhes vala 
kerdesztem teolle kiteol vagion a giermek nalla 
akor azt monda hogy egy Aros legentwl vala, de 
ninchien az varasson [Kv; T J k IV/1. 225]. 7672/-
1613: mikor hazamhoz iót volna az Czereny Gaspar 
zolgaloia Osvat Anna, firtatni kezdem hogi mondgia 
megh kitűl valo az giermek [Fellak SzD; K J ] . 
1842: Azt mondottad, hogy Farkas Nátzitol valo 
a ' gyermek hunnan tudad azt [Dés; DLt 85. 2]. 
— b. vkitől születik a gyermek. 1591: András 
falwy Niwtody Pal leanyatwl valo gyermekek 
[Msz; BálLt 89]. 

Sz: ártatlan, mint a mai szült ~. 1582: Az Jste-
neer kerlek biro Vram hog az Azzont a ' lanczra 
Ne uesd mert oly artatlan mint a ' may zwlt gyer-
mek [Kv; T J k IV/1. 6 Sophia Rlcta Martini 
Veres vall.]. 1602: Veres Georgine Jlona azzonnj 
. . . vallja . . . farkas mihalj semmi th Nem Igert 
sem alkúnny Nem akart hanem chyak azt mondot-
ta hogy valazza teörweny el keoztewnk mert eo 
Artatlan minth az may gyermek [uo.; i.h. VI/1. 
615] jb akkor kel fel mikor a gabona megdűl' ?'. 
1788: Az Aratás békövetkezett, ma kezdik ittis, 
Árpásonis Ngd részéről a ' Sarlót vetni a ' Búzára 
és Rosra: Nagyon megdüledeztek; de akkor kel 
fel a ' Gyermek ( : a közmondás szer(int):) mikor 
az efféle Gabona megdűl [Kercsesora H ;|TL. Mál-
nás! László főkonzisztóriumi pap Teleki József-
hez] * dajkálja mint magával jól tehetetlen ~et. 
1840: ugy kell hogy dajkalyuk mint magával jól 
tehetetlen Gyermeket [Dés; DLt] * meghalt a 
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~, elkölt a komašdg. 1696: az Régi mondás szerint: 
meg holt az Gyermek, el kőit az komaság [Monos-
torszeg SzD; Ks 11. XLVI. 12 Budai Zsigmond 
Győrőffi Györgyhöz. — A szóláshoz 1. SzE 52] * 
mit tanítom én apámat ~csinálni} 1800: az Divi-
sionalisunk originálisban, Kovács Procuratornál 
vagyon . . . , azokotis ófferálom, ha néked is ugy 
teczik . . . de mit tanitom én apámot gyermek 
csinálni ? . . . méltóztassál ezen ügyemet is, az 
Procurátorommal együtt ugy folytatni, hogy azon 
Terii, s baj réám ne todulyon [Kóród K K ; Ks 101 
Kornis Gáspár Sárdi Simén Elekhez] semmi 
bűne nincs benne, mint a mai ~nek. 1573: Adam 
Katws Zok Peterne . . . vallia hogy . . . Az vtan 
mykor megh fogtak volna Kapa Myhalnet ker-
deztek hogi megh Mondana ha Bwne volna Keres-
tur j halalaba, Azt Montha hogy semy bwne Ninchen 
benne Mint az May germeknek [Kv; TJk III/3. 
5 8 - 9 ] . 

2. birt. szr-os alakban; ín formă cu sufixul pose-
siv; mit Possessivendung: ivadék, utód (közvet-
len leszármazott) ; descendent direct; direkter 
Abkömmling. 1507: Ezt <az> testame(n)tomot en 
Eletembe egessegembe Jr tam az en germekymnek 
meg maradassokra es taplalassokra az en keze-
<mel> [Kv; Nyl rK VI, 187 Cheh István végr.]. 
1554: amy kypen en byrtam az en germekymnek 
terhit en reiam vettem Janosnak myclosnak mag-
dalnanazzonnak® [Sárd K ; Törzs. — a í gy ! ua. 
a kéz e szóban az első z-re ráírt egy A-t tehát 
tovább, magdalnanaA zonnak alakra rontotta az 
eredetüeg is már hibásan, szótagismétléssel írt 
szk-ot]. 1555: Az minth hattam wala Az keeth 
gyermekym felewl mostan Js wgyan azon keppen 
hagyom Few keppen hattam az wr Jstenre az Ew 
gond wyseleseket Annak wtann (!) keeth Ba-
thyamra [JHbK XLIII /21 Mikola Ferenczné Melyk 
Anna végr.]. 1560: Azért az ewreksegeknek keze-
hez kelese moggya zerentis nem suki Jstannera 
sem az Ew gyermekyre hanem Az my Atyankra 
Lepseni Js tuanra zallot es Eu Reaia nez [Kv; 
SLt ST. 6]. 1572: (Fratay Gergel) leg Eleozer 
few oltalmul hagya . . . Bekes Caspar Vrunkat 
ew Nagat Ghermekinek es Azzoniomnak felessege-
nek [Fog.; SLt S. 10]. 1584: Keotelwereo Leo-
rincz vallia . . . ez Zemetbirone Annia . . . meg 
p(ro)fetalta hogy Giermekewnk mind halva lenne, 
Az vta(n) is halwa leon gyermekewnk [Kv; T J k 
IV/1. 245]. 1590: Azalos Thamas . . . az eo . . . 
Jobagiat Artatlanol Eolte volna meg . . . Az eo 
meg holth Jobagyanak felesegenek es gyermekinek 
tartozzék fizetni negyven forinthoth [Bőnye Sz; 
WLt] | Giermekimnek pedigh ha my Jussok volna 
vagj lehetne az megh newezett Cybrefalwja Eorek-
ségben, azt most nem perlem, miuel hogy gier-
mekim pupillusok, neueletlenek [UszT. — aSzu 
határába olvadt kisebb település]. 1592: Egy 
wegh partattes wetotte(m) wala kywel eletömeot 
es ket arwa germeokeomot taplalhassa(m) wgyan 
az tayban azttes el wagdala [i.h.]. 1621: egi feleol 
az vitezleó Twri András vra(m), mas feleol, az 
vitezleó Iffiabik Deesfalvi Gaspar vra(m) . . . 
giermekiknek terheketis magokra fel veuen ínreuo-

cabi(lite)r teónek illen vegezesta [Eolya N K ; J H b 
XXII/191. - aKöv. a nyil.]. 1623: ha valaha . . . 
próbálnák az szolgalatt eleott eluonnak magokott® 
akarmynemw szyn alatt meg nem bechúluen szép 
szabadsagokott magok halallal buntettettenek, 
felesegek, gyermekek, ereokkeualo parazcsagra iut-
nak [Szereda Cs; Törzs. — aTi. az újra szabaddá 
te t t székelyek]. 1635: Borzasi András . . . az eős 
jobbágyok kŏzeŏt marad, es molnár alias Porsolo 
Geőrgi felsegekkel (!) Giermektkkel [Kvh; BLt]. 
1681: Dsudele Ferencz Dsudele János . . . ez mind 
keteő házas, nincz még gyermekek [A.nádasd 
H ; VhU 93]. 1748: valtanak Gyermekei . . . egy 
Fiucska, egy Leányotska [Aranyosrákos TA ; LLt]. 
1807: két gyermekek lévén azok csak kitsinykék 
voltanak [Makfva MT; DLev 4. XL. A]. 1808: 
Thamás Istvánnak és Feleségének . . . meg haltak 
égymas után két Gyermeki himlőben [Nagykapus 
K ; RAk 7]. 1848: A' szegény Tőrőkék* gyerme-
kőkis régóta beteg [Kv; Pk 7. — á Ér tsd : a 
Török-házaspár]. - L. még ETA I. 14, 62, 79, 
15i; 152; DFaz. 38; MetTr 430, 3 5 6 - 7 , 361. 
373, 377. 

Szk: lesz gyermeke születik. 1568: Ezt hal-
lottam hogy monda András Kato gergel Deakne-
nak, Te nylvan valo kurua vagy, Rácok kuruaia 
voltai az anyadis egy híres kurua es az kuruasagod 
mya mya a ne(m) leze(n) gyermeked [Kv; T J k 
I I I / l . 233 Miklosy Kato vall. — algy kétszer!]. 
1592: Georgy Eotweos Martcn Inassa Aeh Antal 
fia vallia Jgy zidta Kalmar Tamasne a’ Njari 
Marton Anniat . . . eo keoteotte meg leanicmat 
hogy gyermeke Ne(m) leze(n) [Kv; TJk V/l . 3C0]. 
7632: olliat i t tam megh ki mia t t soha giermekem 
sem lezen tulle [SzJk 36J. 7722: Kováts M?ria 
Aszszony . . . azt mondot ta : Soha Bethlen Ist-
vántól gyermekem nem leszen [BfN X. 2/113 Bar-
bara Nagy cons. Sigismundi Szilagi minister cccL 
ref. in poss. Detse* (33) vall. — aM.décse SzD]-
— L. még Ret tE 310 ~e lett gyermeke szü-
letett. 1582: Petrus Gruz . . . fassus est . . . Az: 
le annak giermeke leót az Calman vram Maicreta 
[Kv; T J k IV/1. 34, 37]. 1730: Emberi gjcrîo-
ságtol viseltetvén törvénytelenül Gyermeke lőtt. 
légyen [Dés; Jk]. 1736: minek utanna egjgjuvé 
kőitek, őt Hétre Gyermekek lőtt, és kintelenittet-
tenek Ekklesiát követni [Dés; Jk]. 1819: hárem 
Esztendeig éltek édgyütt de hegy gyermekek lett 
volna nem tudom [Kv; Pk 2] ét elhozza 
gyermekét világra hozza. 1592: Mezaros Meni-
hartne, Barbara vallia . . . Monda Bachine, vala-
melj kurua en feleolle(m) azt mongia mind addigh 
hazud tiztessegem veztet ciuloiul, ammegh ra(m) 
ne(m) bizonittia, hogi en vsdeo eleot hoztem el 
giermekemet [Kv; TJk V/ l . 232 - 33] * apró 
*>e kicsiny gyermeke. 1699: nékem, sem apro 
Gyermekimnek egy Batkát sem adtak [Ks £0 
Kemény Kata aláírásával]. 1778: Marhái és Fa-
kultásaira eset portioja én réám zalott mint el 
maradatt őzvegjére Aprcd gjennekeimmel egjütt 
[Agárd MT; Told. 8] * ártatlan ~e. 1751: az 
Fijamat . . . rutul megverte, verben köpülte . . . 
melly szerént hogy . . . maga furíáját artatlan 
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gyermekemen véghez vitte, meg kivánom hogy 
tőrvenjesen büntetödgyék [Vályebrád H; Ks 62/22]. 
1776: hogj kellessék már ártatlan . . . gjermekeim 
pusztulásokkal ollj nagj fizetésben esnem Nsgod 
Istenes bölcs itiletire támasztván remenkedem 
[Sf. Korondi Redei Jánosné Lázár Klára lev.] * 
árva ~e 1610: felette igen megh fogiatkozua(n) 
en magamat es apro arua giermekimet nem uolt 
•iniuel tartano(m) es taplalno(m) [Tövis AF ; BálLt 
62] jb kettős ~ei ikrei. 1863: Nobik Imbre ket-
tői gyerm-kei Juliánná és Imbre [Damos K ; RAk 
194] jb kicsiny 1570: Az Bodogh gabriel 
liwga . . . Nagy Zombatliba Zanta palhoz Menth, 
Ew onnatli ala nem Jeohetet az Eŏreksegh melle 
kychyn gerinekywel [Kv; TJk III/2. 46] 
neveletlen ~e kiskorú gyermeke. 1603: neveletlen 
gyermekim sulyok istok es Sulyok Margit [M.-
f r á t a K ; BálLt 93]. 1733: I(ste(n kegyelmebűl 
neveletlen arva gyermekim csoportocskán vadnak 
[ApLt Árva Károlyi Klára lev.] jb tacskó ~e 
kölyke. 1652: Buxa István . . . akar mi fele étellel 
akar Palaczintaval akar mjvel kinalta az Feleseget 
azt mondta az aldot eledelnek Balmos (na) k szarjék 
l>ele edgje megh az eö Taczko Gyermekivel [Bőd 
SzD ; BK Ki vid (!) nemes Mihály (76) zs vall.]. 

Sz. 1723: Porcsira beszellette, hogy Léány 
korab(an) Felső Ilosván . . . Kukura Kosztin . . . 
ugj Tartotta őtett mint maga gyermekit [Kiskájon 
SzD ; BK]. 1734: az Utru.nban meg nevezett Mlgos 
Urfiakat, a Néhai Mlgos Ur Teleki Pál Ur(am) itt 
a in aga Házánál maga gondviselése alatt tartatta, 
mint inaga tulajdon gjermekit, . . . meddig tar-
ta t ta azt n iin tudom [Kv; TKl Jos. Déáki (54) 
pastor eccl. ref. vall.]. 

3. f iú; băiat ; Knabe, Junge. 1570: Zaz Razman 
* . . vallya, hogy . . . az Silvester fyat Thakacz 
János tliartya volt, De az gyermek vyzza zeoket 
Byro Myhalhoz [Kv; T J k III/2. 163]. 1573: 
lanchy egi germek Tot András fia Azt vallia® 
{Kv; TJk III/3. 190. - aKöv. a vall.]. 1593: 
Ju ta ezembe hogy az en fiam Ruhaya ott az Soly-
mossi Mattiasne haza liyan volna . . . en az hyara 
liagok ala vetem az gyermek chulayath [UszT]. 
1603: Magdolna a t t jamff ja az fiakat Tanitasd . . . 
hon eoket lennj kerlek neh zenwegjed, mert ha 
hon Neweled fel eoket, teli magad lezez gjilkosa 
gjermekjdaek [Csapó K K ; JHb XXV. 23]. 1643: 
Fodor András a t t jyank fia giermekivel Fodor 
Ferencel es leanyval Aknán lakó Kis Giŏrginevel 
Fodor Ersebettel, Dolgos Janosneval Fodor Sophi 
aszszonnial Es hajadon leaniával Fodor Kathaval 
[Dés; Hr 8/2]. 1651: Hallotta(m) aszt Barla 
Miklos(na)k szaiábol, aszt mondotta hogi megh 
ueőtte(tn) Borbély Gergeljnénémteől az Eórók-
seg(ne)k felet de az fele az Giermek számára Sa-
inuka szánára vagio(n) [Aranyosrákos TA; Borb. 
I. Varga Jauos (50) ns . vall.]. 1682: az 
megh fogot Peter Nevü gyermek Nagy 
Aanyat Jobbagy szerbe ugy be hidtak dolgozni, 
mint Egy örökös Jobbágyot [Itnpérfva Cs; Born. 
XL. 94 Iztváu Ferenc (50) pp vall.]. 1722: Már 
résziben kéne csépeltetnŭnk, másként gjerinekek-
kel Leányokkal el ne(in) verjük [Fog.; K J Rétyi 

Péter lev.]. 1790: Se Télben, Tavaszan, Nyárb(an) 
és ősszel is a Szőllő Gyepűn belől Semmi féle Fina-
kok, Gyermekek, vagy Léánnyok . . . járni ne 
mérészellyen [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1803: 
Hány Gyermek vagyon (: most tsak a Fiukat 
értve:) akik az oskolába járhatnának? [M.bikal 
K ; RAk 35]. 

Szk: fickó ~ serdülő fiú, rég süvölvény. 1769 
k.: Fitzko Gyermeket mely is nékem Fiam be 
haj ta tot t [M.frátára K ; KLev.]. 

4. ~ estül gyermekével/gyermekeivel együtt ; îm-
preună cu copüul său/cu copiii săi ; mitsamt sei-
nem/ihrem Kind(e), seinen/ihren Kindern. 1555: 
my felesegestel (!) Gyermekestewl sohowa sem 
fwthatwnk [LLt]. 1570: Kerekes Mathias, Azt 
vallya, hogy Mykor Gereb Balas Megh holt volna, 
. . . az gereb Balas germekyt es az my Marhaia 
Maradott volt . . . az Kerekes Andrasne hazahoz 
hordotta volt Mynd germekestwl [Kv; T J k 
III/2. 97]. 1583: Magdaléna R(e)l(i)cta Joannis 
Pentek . . . vallia hogy . . . En tartot tam . . . fekete 
Jacobnet mind giermekesteól tulaydon keoltse-
geme(n) egy telen ky [Kv; T J k IV/1. 113]. 1599: 
barrabasy Ferench meg hala mynd felesegŏstŭl gier-
mekestul magua szakada [Alparét SzD; Ks]. 
1603: Ezt az 40 fitos adot minden az ö Dicaia sze-
rent meg fizesse Ha ky penig vakmerösegböl meg 
nem fizetne tehát felesegestöl gyermekestel meg 
fogtassek [Kv; TanJk 1/1. 456]. 1619: Ezeket 
az megh Neuezét Eót Jobbagiokát . . . zalagosita 
. . . mind felesegestwl, giermekestwl, Marhastol, 
eóreóksegestwl [Mv; BálLt 57]. 1625: Azt mon-
dotta soniody Benedek hogy njnczy myt tenneom 
sogor merth nem hallhatok meg felesegeosteol 
gyermekeosteol ehel es walamynth vezyk vgy 
adhattom [UszT 173c]. 

5. magzat, embrió; făt, embrión; Leibesfrucht, 
Embryo. 1590: Hallottam az le annak zaiabul hogy 
mo(n)ta hogy Pribék giermeket czinalt nekj es 
Jmmar fel Ideie vagio(n) az giermeknek [Szu; 
UszT]. 1819: én fogantotása napjá t elŏ nem szám-
lálhatom, hanem . . . hogy hét szám szerént szám-
lálva a' gyermek néha a l l ik i holnapba is bele 
lépik, a mint esztet tőbb tapasztalásaim után is 
erősíthetem [Kv; Pk. 2]. 1842: a' gyermek benne 
két holnapus volt | a ' gyermeket nem érzi az olta 
[Dés; DLt 85]. 

Szk: ~ elveszése/vetése vetélés. 1698: Bizonyos 
es nyilván dolog hogy Kacsó Ilona testet parazna-
saggal meg mocskolta mely miat teherben esett ; 
de tereh le tétele előtt, hogy meg pelengereztessek 
es veszszőztessék a ratioval ellenkezik, eshetvén 
valami megbotrankoztato nagy változás a' nálla 
levő gyermeknek elveszeseben [Dés; DLt 267b]. 
1777: Nyikula GyŐrgynet Jank Petru meg paraznit-
ván azutan à Gyermeknek el vestessét is procu-
ràlván . . . Petru tagadgya Nyikula Györgyne je-
len valŏ kŏzlésset, es ugy annal inkább tólle való 
meg terheltetessét [Ks 111 Vegyes ir.] jb 
~et elveszít (gyermeket/magzatot) elvetél. 1623: 
hallottam aztis falabu Kathatol hogg . . . eő három 
forintot adott egi Cziganrienak Kathusnak, hogi 
eő teőlle es beleőlle darabonkint szette k j az gjer-
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mekett melljet el vesztett [Mv; MvLt 290. 32b]. 
1731: azt valla hogy terhét vagy gyermekét el 
vesztette, de hogy i t t Sövényfalván vagy másutis 
gyermekágyat feküt volna Kováts Mária Asszony 
nem tudom [Sövényfva K K ; Born. XXXIX. 16 
Jos Havadtoi (! 37) rector vall.] ellesz a ~ 
a. elvetélődik a gyermek/magzat. 1793: nem nézvén 
azon aszszonynak terhes állapotját ugy rúgta 
hasba, azt gondoltam hogy azonnal el-leszsz a' 
gyermeke [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt]. 
1842: Mikor lattad hogy megterhesedtél, . . . mi-
tsoda orvassăgokat vettél bé hogy gyermeked el 
legyen [Dés; DLt 85]. — b. megszületik a gyer-
mek. 1758: Ennek oly szerencsétlensége történt, 
hogy midőn az szegény édesanyja ra j ázott volna, 
a szülésben felkölt a székre, amidőn is ellévén a 
gyermek az szék alatt valo cseberbe beesett s az 
ajakát jobbfelől megütötte a cseber szélében 
[RettE 70]. 1842: En vagyak születésemre nézve 
Déési 17. Esztendős . . . Hajadon . . . elfogattat-
tam azon Jáné Mária nevezetű Léányért, kinek 
gyermeke . . . nállunk halva el lett [Dés; DLt 
85. 1 ] * elmegy a ~ a. elvetélődik a gyermek/-
magzat. 1630: (A leány) azt mondgja hogj az arniek 
szekre akart menni s el esset, czak el ment teöle 
az giermek [Mv; MvLt 290. 192a]. 1716: ez előtt 
kétzeris ment el gjermek tŏlle [Nagyida K ; 
Told. 22]. - b. megszületik a gyermek. 1585: 
Noha az termezet foliasans lehetetlennek tartia, 
az Ersebet Maga menteset hog az Arniek zeken 
tudatla(n) veletlen ment volna el a giermek es ig 
leót volna halala . . . ez dologh chak homalyban 
Vagion es igen Nagy Suspicioban . . . Vallatwan, 
kenoztatwan az Ersebetet . . . vallotta . . . hogy 
Casusbol tudatlanul leot, es ment ell teolle, es Nem 
tudta hogy gyermek legien [Kv; T J k IV/1. 454]. 

6. megszólításként; ca termen de adresare; als 
Anrede. 7632: edes giermek(em) ige(n) kerlek hog' 
az szólót masnak ne had [Mv; MvLt 290. 106b]. 
1697: Edes gjermekím, ha az jo Isten engemet 
hirtelen előttetek az mindenek ut t jara el uiszen 
rollam, az Anjatokrol reátok szallando jozagtok 
igy tudgjátok az en tudtomra* [SLt A.M. 26. 
- aKöv. P. Horváth Miklós nyíl.]. 1762: mondék 
mit hazudsz te gyermek hogy pénszt tanált apad 
asz mondá a Leánka beszéllem biz én, mert tanált 
bizony apám a szokmánnya allyában [Dob.; Ks 4. 
VII Mariucza cons. inquüini Szeleveszton Petru 
(33) vall.]. 

gyermekágy 1. gyerekágy ; pat de copilŝ, Kinder-
bett. 1849: Egy rostéllyos oltska fenyő gyermek 
ágy - fenék nélkül [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

2. lăuzie; Wochenbett. 1584: Hennigh Ianos 
vallia, . . . Tudom ezt (is) hogy giermeksegeteol 
foghwa ez Bolond Angalitot vgia(n) Barat Istwa(n) 
tar ta Newele fel . . . veres Tamasnak Ada ez 
Angalit leant hazas Társul . . . Akor ezes vala 
Az Azony De giermek Agiaba vesze megh Az 
esze [Kv; TJk IV/1. 380]. 1587: Igiarto Thamasne 
vallia égikor giermek Ágiamba leven megh Niomnak 
vala, de ez Sas Ianosne Bant velem es erre giana-
kottam [Kv; i.h. 244]. 1629: az rezfazakat . . . 

azért hat ta volna neki hogi gieitteksgjaba(n> 
mellette forgedot [Mv; MvLt 290 179a]. 1723r 
Némasági ur(am) . . . a birotis . . . az Abafái. 
tŏmlŏczre küldve erősen megh verte elsőben 
ithon a feleségit két hetű gyermek ágyából fel 
verte s kötözve más házához a maga szállására 
lănczra vetette [Hcdák MT ; VGy. Frekup Jucn 
(26) jb vall]. 1775: Az Aszszcnyhoz is nagy 
indulattal és szeretettel viseltetett ő kegyelme,, 
gazdalkcdott az Aszszonynak mint Gyeimet 
ágyban levőnek [Peselnek Hsz ; HSzjP Jcs. Rá-
polti (40) ns vall.]. 

Szk: ~ atjban fekszik. 1572: Katalin Molnár 
Demeterne azt vallya hogi lat ta az chiaky Deaky 
Igen tartottak hegedws Ianosnehoz . . . Lat ta 
azt is hogi geimek agyaban fekwt ky aranyat 
ky Tallért ky egebet adott neky [Kv ; TJk 111/23].. 
1589: Lattam aztis hogi mikor Matia6 desltne 
giermek agyban fekszik vala akkor Maryas deák 
az Bak anna hazanal az Bak anna Agyaba fekzyk 
vala [Dés ; DLt 226]. 1634: Akkor Teglas ferenezy-
ne gyermek adgyba(n) fekut, mikor cz dologh 
volt [Mv; MvLt 291. 6b]. 1731: hogy it t Sövény-
falván vagy másutis gyermek ágyat feküt volna 
Kováts Mária Asszony nem tudem [Sövényfva 
K K ; Born. XXXIX. 16 Jos. Havadtoi (37) 
rector vall.]. 1755: abban az űdőben Gyeimek 
ágyat fekűttem [Kv; Mk I X Vall. 74] * ~at viselő. 
1723: Láttam a Luka Vaszily gyermek ágyat 
viselő feleségit lánczon Prekup Jucnnit a kis 
maknia fiokájával ot t sirănkozni az ura penig 
a Tŏmlŏczben Abafaján volt [Hcdák MT; VGy. 
Nándra Urszuly (45) jb vall.— kOlv.: m á k n y i ] * 
~ba betegedik. 1741: jol esmértem, hogy terhes 
légyen . . . most az Aszszony gyermek ágyba 
betegedett [Meggyesfva MT; Ks 184 LXXXVIII]; 
yk^ban meghal. 1573: Ersebet nehay Kadas 
Ianosne . . . vallia . . . az Annya geimek agban 
holt megh [Kv; T J k I I I /3 . 157]. 1762: Nevezetes 
emberek . . . holtak meg: . . . A’ szegény Sombori 
Sándorne, szép ifjúasszony gyermekágyban [RettK 
145]. 1862: halt meg Máté Lina timár Rácz 
István neje 27 éves korában gyermekágyim 
[Dés; RHAk 134] . - L. még Ret tE 123, 173, 
181, 2 1 8 - 9 . 

gyermekágyas gyermekágyban fekvő; care zsee 
în patul lăuziei; im Wochenbett liegend. 1737: 
Gyermek ágjas Aszszony okkal bánó Őreg-Aszszo-
nyoknak vulgó ( : Bábák(na)k :) rendeltettenek 
Hejségünkb(en) és Hittelis köteleztettenek ezek* 
. . . Ezen öreg Aszszonyok, vagy Bábák eximáltat-
nak a Portio fizetésnek terhe allólis [Dés; J k . 
474a. —aKöv. a nevek fele.]. 

gyermekágyi. E szk-ban ; în aceastä construcţie ; 
in dieser Wortkonstruktion : ~ hideg gyermekágyi 
hideglelés/láz ; febră puerperală ; Wochenbettfieber. 
7860: Bettegség neme: gyerm. ágyi hideg [Kv; 
RHAk 142]. 

gyermekállopot gyermeki állapot; situaţie de 
copil; kindlicher Zustand. 7653; Mccdám: hogy 
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látván az if jú János király . . . akkor mikor e 
dolog* indíttatott, i t t Erdélyben igen gyermekál-
lapottal volt [ETA I, 27 NSz. — *A protestan-
tizmus széttagolódása]. 7754: Mivel abban az 
idŏb(en) Gyermek állapottal voltam bizonyoson 
rea nem emlekezem [Ádámos K K ; J H b XIX/11]. 
1781: Bud Pétru még Gyermek állapottyában 
innét el vetődvén, vette ottan Sztrencz Ignát 
Léányát Feleségül, s nevezett Ipja mellett lakik 
[Kisaranyos*; JHbK M I . 4. 64. - *A régiségben 
A.vidra néven (TA) is]. 

gyermekbuda (hordozható) gyermek-árnyékszék; 
closet (portabil) pentru copii; (tragbarer) Kinder-
abort/abtritt. 1842: egy gyermek kiss Buda [Cseke-
laka AF ; KCsl 3]. 

gyermekese gyermekecske; copilaş; Kindchen. 
1688: Egy itt quartelyozo Lutheránus Németnek, 
recens natus, és ige(n) beteg gyermekcsejét . . . 
meg kereszteltem [Bethlen (SzD) kör.; UtI]. — 
— Vö. a gyermecske és a gyermekecske címszó-
val. 

gyermekesikó hím csikó ; mînz mascul; männ-
liches Fohlen. 1765: meg békélvén Izpáz Dirde 
azon Czigányokkal, fizetett 20 M forintokat s 
egy gyermek csikót [A.preszáka AF; Mk II I . 
LXIV/67 Onye Purgyis (30) jb vall.]. 

gyermekeslntalansájj zburdälnicie copiläreascä; 
kindliche Ausgelassenheit. 1721: Száva János, 
mellyet most Ficzko Jánosnak is hinnak (: gjermek 
csintalanságáért a mint szokták hinni nálunk:) 
[Radna BN; Ks 25.V.]. 

gyermekdajka doică; Amme. 1582: Gialaj 
Molnár Jstua(n) leania Anna Azzony ezt mo(n)gia 
hogy mikor w szüagy Mihalt zolgalta . . . egi-
szer . . . haza ióue riszegen . . . futamodek az 
giermek daykara, es aztis untig uere [Kv; T J k 
IV/1. 60a]. 

gyermekded. Csak állatra von.; numai cu pri-
vire la animale; nur auf Tier bezüglich: f iatal ; 
t înár ; jung. 1572: Horga János feleky Bizon-
sagy, . . . Azt vallia hogy Eo tawaly Nyarban 
Eorzette Iwhait . . . Az Iwhnak kettey agh volt 
es chorba Az Eote lok voltak germekdyd es 
egesseges Iwhok kyk Baraniasok leottek volna 
ky keletre [Kv; T J k I I I /3 . 47]. 1627: Monda 
Milialffy Tha(ma)s kwlgy el egy giermekded 
kanczat adok [Nyárádszereda MT; BfN St. Feier 
(85) vall.]. 1634: Hogi ne legien valami agh 
marha*, hanem ha lehet, lenne giermekded lo, 
het vagi niolczad fú [KJ . - *Ti. a veendő ló]. 
1642: öreg és gyermekded bika nro. 10 [Gyf; 
T f 1895. 182]. 1656: Beres őkőr az Dobokai 
uduar haznal uagyo(n) Nro. 16 . . . Ezek kőzzűl 
ki gyermekded s ki őregh [Doboka; Mk Inv. 
12]. 1724: ada . . . egj jo tŏlgyelŏ gyermekdid 
tehenet [Náznáufva MT; Berz. 14. XV/3]. 1749: 

vettem . . . egj pej Szőrű gyermekded metzetlen 
lovat [uo.; i.h. 6. S. 50/5]. 

Talán ide vonható a HSzj 174 barna címszava alól az 
1606-ból való adalékŝ 

gyermekecske kisgyermek; copilaş; Kindlein. 
1681: Uduarhelyszéki Uarosfalui Cziki Balas es 
Cziki János Lofŭ szemelyek . . . szollanak ökis 
Biro Istuan Urunknak, hogy . . . adna megh 
eo Kegyelme anny pénzt, az menyuel edgy borius 
tehenet uehetnenek azon Marko Borbaratol arua-
saghra hagyatott kiczin gyermekeczke tartasara 
[Borb. II]. 1722: ä Gyermekecskénk igen el 
fogjotkozott [Fog.; K J Rétyi Péter lev.]. 1759: 
én magam cir(citer) Tiz vagy Tizen egy esztendős 
voltam, a' többi Testvéreim pedig apro futkoso 
Gyermeketskék [Girbó A F ; J H b Szász alias Bágyu 
Dumitru (70) vall.]. 1764: kezében lévő kis 
gyermeketskéjét le teszi [Nagyida K ; Told. 78]. 
1791: a ' gyermekecskét magamhoz hivtam [Bács 
K ; RKA]. — Vö a gyermecske és a gyermekese 
címszóval. 

Szk: csecsemői szopó 1724: Rusz alias Hafrik 
Mihállynak az Ánya . . . bé jő az Atyám házáb(a) 
egj kis csecsszopo Gyermekecskével a karján, 
es kérdi az Anyám . . . hol vetted menyecske 
ezen kis Gyermeket [Nagykájon SzD; BK Kis-
kájoni lev. Czermure Iuon (46) jb vall]. 1749: 
az Ik . . . romladozott házok meg gjuladván . . . 
edgj ártatlan tsetsemö gjermeketske is szomorán 
meg holt [Torda; TJkT I I I . 265]. 

gyermek-elcslnálás magzatelhajtás, biz angyal-
csinálás ; avort ; Abtreibung. 1842: Idö nap előtti 
Gyermek eltsinálás gyanújáért Magistrátuális 
fogságba lévő Rákotzi Aniskának . . . és Jáné 
Máriának . . . Désen véghez vi t t szelid vallamások 
[Dés; DLt 85. 1]. 1864: Kovács Kata . . . terhes 
asszonyok gyermek elcsinálása, valamint saját 
fajtalan élete ut ján elcsábítások és több elé nem 
szálmlálható gaz keresetek u tán is él [M.bikal 
K ; RAk 250]. 

gyermek-elvesztő magzatelhajtó; care provoacä 
avort; (Frucht) abtreibend. 1733: inferaltatik. 
hogy az Incta gravida let t volna, az mellyet 
Sok gavis Circumstantiak subinferalnak, mert 
Ugjanis rutát és egjeb gjermek el vesztő alkal-
matosságokról tudakozott az Incta (!) [Dés; 
Jk]. 

gyermekember gyerekember; bäieţan; Gelb-
schnabel. 1631: Az mikor ez az Hal asz János . . . 
el ment Galambodra, akkor nitotta fel az ladat 
az Jnas monda Halasz János hogi othon az 
feöczben hat ta az erszent; az koezot s megh 
en monda(m) hogi nem oly giermeke (I)* ember 
hogi megh czelekedne [Mv; MvLt 290. 259b. — 
— *Ez csak nyilvánvaló toll vétség!]. 7769: csak 
szem szúrásból haszontalan vagy Gyermek vagy 
fél eszű boldogtalan embereket küldet* [K; Told. 
3a. — *Ti. úrdolgára]. 1782: mindenre a' Báty-
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t ya . . . könnyen rá vette, mint Gyermek embert, 
mert annak több esze volt [Torda; KW]. 

gyermekerdő ? sarjerdő; lăstăriş; Neuwald. Hn. 
1666: az Gjermek Erdő alat (sz) [M. szovát K ; 
EHA]. 7673/7682: mikor Cserenyi Farkas já r ta t tya 
vala az Szovati Ombozi rész erdőt, . . . kezde 
kérdezkedni az Gyermek erdőre jŏvŏ élen belől 
az Botházi ha tá r felől [Csehtelke K ; SLt Q. 
12 Sajtos Demeter (80) jb vall.] | az Falka alatt 
való tó gát, és onnét felől az Gyermek erdő 
végere járó él t a r tya az Botházi ha tár t [Keszű 
K ; i.h. Nagy Balas (55) jb vall.]. 7703: Gyermek 
erdŏrŭll le menő u t [M. szovát K ; EHA]. 1844: 
a ' Gyermek erdő hidgyan felyűl (sz) [uo.; EHA]. 

gyermekes cu copil/copii; mit Kind(ern), Kind(er) 
habend. 1571: Ezennys kérik eo Kegelmet Byro 
vramat es az Tanaczbely vraimat, hogy az ket 
Egyhazfya Melle eo k. valazzanak az Thanaczbely 
vraim keozzwl ketteot, kyk az Templum alat 
heuerezeo zegenyeket lassak megh . . . Az kyk 
penigh giermekesek volnanak . . . Azoknak eo k. 
Rendelienek Az quartabol zegitseget [Kv; T a n J k 
V/3. 41a]. 1584: Zappanos Gergely vallia, Az 
felesegem Ieót vala a piaczra fa venny . . . oda 
I u t Zabo Cato, es el vęszy volt teolle, Az en 
felesege (m). penig Nem engette mondwan hogy 
eowis zegeny giermekes ember volna [no.; i.h. 
IV/1. 222]. 1590: Warosul eó kgmek ighen megh 
Zendwltenek az Espotaly Mesteren Baloghy Far-
kason, hogy az Espotalyban megh gyermekesedett 
volna, holot soha Nem emlekeznek ez eleót hogy 
abba az Espotalyba gyermekes ember lakot wolna 
. . . mikor az Espotalyba statualtatot , akkor 
Magtalan volt, gyermeke Nem volt [Kv; i.h. 
1/1. 128—9]. 7600: Egi zegini fu tó t giermekes 
Azzonnak a t tunk segitsegwl d 28 [Kv; Szám. 
9/IX. 34 egyházfiak szám]. 1683: Thoma Bukur 
Ez feleséges gyermekes [Preszáka A F ; Incz. 
V/24]. 1727: Ezek a 4 Feleséges Gyermekes Em-
berek [Mezőcsán T A ; Ks 15. XLIX. 5. - T i . 
a felsorolt négy ,,job. fugitivi"]. 1749: az gjerme-
kes cseledet nem szereti eő exelenciaja [Noszoly 
SzD.; Ks 83 Domokos Ferenc lev.]. 1753: ezek 
minyájan házas gazdák, s gyermékes emberek 
[Bukurest H ; K s 72]. 1774: Is tván Sándor Mara-
dott , ot tan Meg Házasodott, Gyermekes Ember 
[Pipe KK ; LLt Vall. 209]. 1831: Dregan Vonutz-
nak hivat ta tom . . . , lehetek 42. Esztendős, 
Feleséges, Gyermekes [Dés; DLt 332. 1]. — L. 
még Re t tE 144. 

gyermekeskedik gyermekéveit tölti (vkivel 
együtt) ; a-şi petrece anii copüăriei (împreună 
CU cineva) ; die Kinderjahre (mit jm) verbringen. 
1778: Ez 34 esztendeig volt a Káinoki regimentjé-
ben lovaskatona s igtn jó katonának való ember 
volt . . . együtt gyermekeskedett velem [RettE 
388]. 

gyermekésszel gyermekaggyal/fővel; cu minte 
de copil; in kindlicher Einfalt. 7690: meg tekent-
vén . . . azon Inasnak Gyermek észel valo goromba 

elméjét . . . azon Nagy Andrásnak eletét meg 
hagyá [LLt Fasc. 68]. 

gyermekeszű éretlen gondolkozású; cu minte 
de copil; von kindischer Denkart. 1755: É n 
Fülöp Is tvánt tsak mint egy Gyermek eszű ember-
nek tudom [Illyefva Hsz ; H S z j P ,,Steph. Nagy" 
(5) vall.]. 

gyermeketlen gyermektelen; fără copil; kinderlos. 
1700: Vajna Dávid penig gyermeketlen levén 
azo(n) Constitutio meg ne(m) engedi hegy Hazahoz 
tőb hazat applicallyon [Dés; J k 307b]. 1732: 
Thót János Feleségetlen gyermeketlen őreg rircit-
(er) 60 esztendős [Szásznyíres SzD; Ks 40. 
XXVIIIc] . 1753: Czigány Harko alias Josi Laczkot 
Gyermeketlen öreg Emberek Farkas István Fele-
ségével edgyütt Házokhoz fogadván tar tván és 
ruházván hozzája tö t t dajkálkodásokat nem hogy 
meg köszönte volna, s ŏ t t . . . kétszáz forintokig 
meg lopta [Kv; T J k XVI/7. 211]. 1796: Piros 
Iuon . . . magános Gyermeketlen, már régi gazda 
[Déva; Ks 74. VII . 164]. — Vö. a gyermektelen 
címszóval. 

gyermekferesztõ-csėber ciubăr pentru în i tă ia t 
copilul; Kinder-Badezuber. 1589: Ke t Eoregh 
cheber H a t Apro cheb(ė)r Egy gyermek ferezteo 
cheber [Kv; K L t Vegyes ir. 1/2. 41]. 

gyermek-főispán àlk comite copil; Kindtr -
Obergespan. 1729: M : Gubernátor Ur(am) eò 
Ex(ce)lle(ntia)ja most nagy örömbe vagyon hogy 
az Fi ja Küküllö Vármegyei Fő Ispannyă lőn, 
már ma holnap Isten kglmébol gyermek F ö 
Ispanyokra szorul az ország [Darlac K K ; ApLt. 
Gr. Haller János anyósához, Apor Féterné Káinoki 
Borbálához]. 

gyermeki 1. gyermeknél szokásos; copilăros; 
kindlich. 1697: lehet, hegy talan a’ gyeimekek 
gyermeki jatzedozas keppen vetettek i r rczra 
[Dés; Jk] . 1854: Lapta, czigle vagy más gyermeki 
játékban nem vet t részt®, de az ügyesebb játékost 
nagyon helyeslé [ŰjfE 100. — ®Ti. a ne-i kol-
légiumban diákoskodó Körösi Csorna Sárdor] . 

2. gyermeknek való; pent ru copii; für Kind, 
Kinder-. 1816: Egy Sárga festékű gyeimeki 
kitsi Hintotska [Bányabükk T A ; MkG]. 1821: 
egy Kék festékű Gyermeki fenyő Ágy egy fiók-
kal . . . A Kementze bütűibe egy Gyermeki 
Fenyőfa ágy [Mezőméhes T A ; HG. Mara lev.]. 

3. ~ szeretet dragoste de copil; Kicdesliete. 
1577: Jó testvéreimnek is boldog u j évet . . . 
kívánva gyermeki és testvéri szeretettel mondtam 
Kedves jó Anyámnak szerető fia Károly [M. 
décse®; Tolvaly lev. Tolva j Károly lev. — *M. 
décse (SzD) v. Marc?décse (AF) közül inkább 
ez utóbbi]. 

4. gyerekes; pueril; kindisch. 1758: Ó soha 
eléggé meg nem siratható, szerencsétlen napom 
s gyermeki bolondságôm ! | . . . sok gyermeki dolgú, 
levis ember volt szegény . . . az ő sok gyeimeki 
dolgaiért a felesége11 sem szerette [RettE 62, 
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65. — *Ti. Barcsai Jánost]. 1822: az hely szinén 
tisztába hozattassék . . . hogy hol állott azon 
malom ? és el botsáttatása utánis . . . hol állott 
meg ? onnath mennyi erővel, vagy költseggel 
vitethette volna uiszsza az Fperes gyermeki 
tsintalanságbol az nevezett két Allperesek által 
el oldott Malmát [Maroskoppánd A F ; DobLev. 
V/1057. 3a]. - L. még FogE 216; Re t tE 118. 

5. ~ állapotban/állapottal van gyermekkorban 
van ; a fi în vîrsta copilăriei ; in den Kinderjahren 
sein. 1725: én akkor gyermeki álopottal lévén, 
elégszer vittem enni valót az édes at tyámnak 
oda [Türe K ; Told. 28]. 1757: Szakara Simont 
énis ismertem ; . . . de akkor énís gyermeki állapat-
tal lévén, nem emlekezem jól réá hogj mellyik 
Bethlen részre szolgait [F.borgó B N ; BK. Orba-
nás Juon (60) jb vall.]. 1782: Veress Sámuel 
meg is házosodatt . . . , de olyan gyermeki állapot-
ban volt akkoris, hogj . . . a ' Vágó hídnál az 
Ányossá ki vette a ' fejszét a’ kéziből, s ngj 
taní tgat ta hogj vágja a ' marhát [Torda; KW]. 
1784/1796: gyermeki állapottal voltam, mikor 
üsmérni kesztem [Gagy U ; Pf]. 1796: én tsaknem 
gyermeki, nevedékeny állapotban voltam akkor 
a midőn . . . Szüleimtől hallottam azt [Lukafva 
MT; DLev. 4. XL. A]. - L. még Re t tE 55, 
394. 

6. ~ bér iskolamesteri/tanítói járandóság; 
leafă de inst i tutor/ învăţător; Gehalt des Schul-
meisters. 1862: a’ Nyárszoi . . . nép igen szabad 
és önkényes kezeket ve te t t az Ekkla erdeire 's 
nem elégszik meg, hogy a’ kepe bért . . . az 
Ekkla erdejiböl fizetik meg, hanem gyermeki 
bért is a’ tanitási, a fizetési bérfát onnan vágják 
[Nyárszó K ; RAk]. 

7. ~ idõ kiskorúság; minorat; Minderjährigkeit. 
1677: Fejedelem Rákóczi Ferencz o Nagysága 
gyermeki ideje alat valo gubernálásnak modgya 
[ACI 256]. 

gyermekital. E szerk-ben ; în această construcţie ; 
in dieser Wortkonstruktion : ~ ra való poharacska 
gyermekpohár; pahar pentru copii; KindergW. 
1755: Eg j Kűsded gjermek italra valo ezüst 
Czapás pohárocskát [Petek U ; TGsz 51]. 

gyermek-játszószekér játékszekér; căruţ-jucărie 
pentru copii; Kinderspielwagen. 1786: Egy 
Gyermek jádzo szekér [Nagyalmás K ; J H b K 
XXXIX/36] . 

gyermckkanca fiatal k a n c a ; iapă t înără ; junge 
Stute. 1642: öreg és ygermek kancza promiscue 
nro 51 Hatod és ötödfű gyermek lo nro 5 Ez 
idei csődör csikó nro 7 Ez idei kancza csikó 
nro 7 Ménló nro 1 [Gyalu K ; TT 1895. 188 a 
fej-i fiskális jószágok jövedelmének összeírása]. 
1764: szürke Deres Gyermek kantza [HSzj sziir-
kederes al.]. 

gyermekkeli gyermekkel való; în legătură cu 
copil; (im Zusammenhang) mit dem Kinde. 1848: 
én pedig nem voltam sehol egyszeris, i t thcn 

Nagyapóskodom. A' gyermekekkeli bíbelődés eléggé 
elfoglal [Kv; Pk 7]. 

gyermekkocsi gyerekkocsi; cărucior de copii; 
Kinderwagen. 1842: egy gyermek kotsi festett 
fergettyűje el van törve [Csekelaka A F ; KCsl 

gyermekkor gyerekkor; timpul copilăriei; Kin-
derzeit. 7550: w giermek koraban . . . az Jnczeli 
es keleceli Barmot la t ta hog rayta őriztek [MNy 
XXIV, 290 „Georgius Sándor de warczaa" nb 
vall. — aVárca ~ Vársza el tűnt település M.-
valkó (K) táján]. 1570: Anna ázzon Nehay zekel 
Benedekne, ezt vallya, hog Germek koraba mykor 
Gyalwba lakot hallotta hogy az haz melyten 
az kor Zeoch Myhal Lakyk volt, hogy Santha 
Galeh volt volna [Kv; T J k III /2 . 54]. 7588/-
7593: Mikor Mykehazana Dizno paztor wolt gjer-
mek koraban, ot eórizet disznott, de Nem tudgia 
soha hogi tilalmas leot volna [Dés; Ks 35. V. 
12. — BA várossal tőszomszédos település]. 1592: 
giermek koromba(n) laktam I t eoregh legeny 
voltam hogy ell mentem Ismét [UszT ,,Mattliens 
Nagy de Nagy Adorian" vall.]. 1617: Tudo(m) 
hogy megh Gyermek korabais Kocza Tamas, 
Becz Pal Joba(gia) vala [BLt 3 ,,Peter Deák 
de szentgeorgy (70) Vice Cap. Sed. Sic. Czik 
Gergio et Kazon" vall.]. 1699: Hallottam gyer-
mekkoromtol fogva a rëghi öreg emberektől, 
hogy Erdellyi István Vr(am) szakította volna 
meg Nêmetita . . . mely az előt tsak Marha 
legeltető helye volt [Szásznémetia; J H b 11/14. — 
aKésőbb: O.németi BN]. 1701: én magam is 
jól emlékezem arra, hogj gyermek koromba . . . a 
nagy Boza mellett egj nagy darab helljet kaszáló 
hellynek bé kerteltek volt [Hétfalu B r ; BrÁlt 
Stenner I I I . 177 Tomas Batzo (70) vall. — Binder 
Pál ki jegyzése]. 1757: Gyermek koromb(an) az 
Apám a' Szent Miklósiak (na) k vólt Bátsa Kemé-
nyesbe [Gyszm ; DE 3 Gregorius Zonoga (40) zs 
vall.]. 1773: Gyermék koromba az Atyámtol 
hallottam [Szentmárton Cs; MNy XXXVII I , 
133]. 1784/X VIII. sz. v.: mind a ket tő meg holt 
gyermek korikba [Albis Hsz ; BLev.]. 1785: Gyer-
mek koramban . . . sok ízben jár ták ki . . . hatá-
rak métá já t [Pusztaegres TA ; BLt 9]. —L. még 
HSzj falka al . ; MetTr 316, 3 4 5 - 6 , 3 4 8 - 9 , 358. 
4 1 4 - 5 ; Re t tE 75, 85, 186, 249, 352, 370. 

gyermekkorbeli gyermeki, gyermekkori; din 
copüărie; Kindheits-. 1661/1681: vőttem méltó 
tekéntetben regi jámbor bőtsûletes Szolgamnak 
Nemes es Vitézlő Alsó Kubinyi Hieronymi András 
Deák Ur(amna)k . . . hozamis megh muta tó t 
hűseges szolgalattyat, ki is . . . engem gyermek 
korbeli alapatomban az Deaki szép tudomanyban 
szorgalmatos szép tanitãsaval initialva(n) valamed-
dig tanulasomat az Eperiesi nevezetes Collegicm-
ba(n) . . . continualhattam . . . nekem mind 
eddigh privatus Praeceptorcm volt [Vh; VhU 
2 6 2 - 3 Em. Thököly ad. lev.]. 

gyermeklájbi gyermekmellény; vcstă pentru 
copii; Kinderweste/leibchen. 1799: egj Darab 
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MvLev. Lájbinak valo Mellertes Poszto [Mv; 
gyermek 2]. 

gyermekleányka serdülő leányka, bakfis; fetiş-
cană, codană; Backfisch. 1759: ezek(ne)k jobb 
resze az árva Gyermek Leanykáje [Marossztgyörgy 
MT; Ks 67. 48. 81]. 

gyermekló egy-hétéves hímcsikó/ló; mînz mascul 
de unu-şapte ani ; ein-siebenjähriges männliches 
Fohlen/Pferd. 1507: Cheh Janosnak hagyom 
Az wyseleu zwbycamat . . . touaba Az menesbol 
Agyanak neky eg germek louat, mert En Neky 
eleget attam meg Elegedyek vele [Kv kör.; 
NylrK VI, 187 Cheh István végr.]. 1548: Értem 
az levél mássábol, hogy uram egy gyermek loat 
igfrt volt nekie, kit lm most megköldettem 6 
kmének [Fog.; NádTLev. 137 Nádasdy Anna* 
Nádasdy Tamáshoz. — *A levélíró dunántúli 
származású]. 1578: Az weres holdos germek lowat 
hagya Janchinak az germeknek: hagia hogy az 
Theobbitis germek lowakkal meg eîegechyek 
[SLt S. 10]. 1585: vöttem ket gyermek lovat, 
vramtol bátyámtól az vitezleö fratay Janos-
tol fl 10 [M.fráta K ; SLt Z.4]. 1592: zabados 
Andrasnak at tak wolt egi gyermeők lowat [M.-
péterlaka MT; BfN]. 1595: 22 July . . . Mondro 
Jakab vitt ket giermek lowat Thordara 2 lo-
wan . . . d 50 [Kv; Szám. 6/XVI. 137]. 1599: 
Az en battia(m) Zabo Pal, . . . weött wolt zol-
galattiawal egy gyermek lowat negyed feöre 
kelőt egy kek zeörwth . . . Wagyon ket Menes 
lowamis . . . azt is megh kewanom [UszT 15/188 
,,Zabo Ferencz Sikei* Lo feö" vall. — *Sükőből 
(U) való]. 1620: vegienek . . . Egy lotul, ki tiz 
forintot er f 1. Egy Kaczolatul f — /60. Egy 
harmadfeü auagy 2. eztendéós giermek lotul 
f - / 4 0 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 1]. 1621: Az 
gyermek loak mellet leueo kuczisoknak loazoknak 
B.V. h. atta(m) kenjeret f — /8 [Kv; Szám. 
15b/IX. 60]. 1627: Menesek(ne)k szama. Eoregh 
szamu kancza vagion Nro. 40 ennek 32 vemhes, 
18 louaczka, az 14 kancza czitko. Harmad fw 
kancza vagion Nro 5. Harmad fw gjermek lo 
Nro 8. Tauali louaczka Nro 4. Tauali kanczaczkais 
Nro 4. Giermeklo vagion Nro 11 mely(ne)k hetet 
meghereltette(m), harmat szekacslonak hagiat-
ta(m) eggiket hatas lónak hatta(m) [Bodola Hsz; 
BLt]. 1637: EŐregh menes kancza loúak kik 
vemliezeők lehetnek Harmincz négy gyermekló 
Nro 34 Harmad fw giermek loúak Nro 56. Negied 
fw giermek lo Nro 3. Tavaly Louaczka czikok 
Nro 3. Tavaly kancza Cziko Harmadfw kancza 
Cziko Nro 4. Ez el múlt Nyary Czikok Nro 2 
[Teremi K K ; Ks 69. 50. 44]. 1650: küencz Eoregh 
kancza lovak haro(m) ez jdey Paripa czjtkok 
es haro(m) ez jdey kancza Czytkok, Egj Verczje 
Eotod Fw Gjermek lo, Egy harmad Fw Gjermek 
lo [M.sülye A F ; Kp III . 71]. 1656: Szüágyi 
Lázlo . . . egy gyermek louat . . . el lopà [Sófva 
BN; Ks 41.B]. 1664: ada . . . egy gyérmek lovat 
pro f. 17 tizen het forintban [Uzon Hsz; BLt 
11.12] | az Gyermek louak Istennek hálá iol uadnak 

[Kozmás Cs; Utl] . 1680: nekem azt mondotta 
Tanko Mihály, hogj egy gyermek lovat adott 
Daczo János uramnak, hogj megszerzette dolgát 
[Gŏröcsfva Cs; CsVh 84 Ant. Lázár (48) pp és 
Joan. Benkő (35) lib. vall.]. 1682: Lovak paripa 
ló Nro 6 4-fő gyermek lo Nro 4 3mad fő gyer-
mek ló Nro 4 Kijáró mines Nro 31 [Vh; VhU 
695]. 1684: De praesenti vad (na) k az eŏ Nga* 
ménessek promis(cue) az Tavalyi Csitkokkal 
edgyütt, mellyeket az Havasra felis haj ta ta t ta 
nro 56 Ez idei apro Csitkokis vadnak vélek 
azokon kivűl az kik meg ne(m) hóltak promis(cue) 
Nro 11. Gyermek Lovakis vadnak a kamara 
ház Rétéin az Inventalas után a ménesből ki 
fogot egy Holdos Fekete szár lábu hatod fű 
Gyermek loval edgyűtt ( : az bé küldőt negy 
Gyermek lovakat ide nem értvén:) Equi nro 3. 
[Rónaszék Mm; Utl . Sig. Réty de Fogaras kezé-
vel. - *Ti. a fej.]. 1688: A(nn)o 1688 Húsvét 
elölt holt megh az biro keze alatt lévò azürke 
kehes gyermek lo nrŏ 1. Pej mén lo nrŏ 1 [Bucsum 
F ; MvRK Urb.]. 1692: ŏregh Kanczák . . . 
Negyed f ű Kanczák . . . Harmad f ŭ Kanczák . . . 
Harmad f ŭ gyermek Lovak. 1. Pei hodos, Serenye 
farka fekete, bellyeges. 2. Pei, serénye farka 
fekete, bellyeges. Tavalyi Kancza Csitkok . . . 
Tavalyi csődör Csitkok . . . Tohaton vannak 
Gyermek Lovak nŏ 4. Ez idei Kancza Csitkó 
nŏ 13. Ez idei Csődör Csitko nŏ 9 [Mezőbodon 
TA; BK Inv. 2 0 - 1 ] . 1699: eskedgyek meg Deesi 
Mines Pásztor N. Kallai János uram hQgy Tecsői 
Lőkős István hagyvan Pasztorsaga alat Verese 
szőrű gyermek lovat hogy beteg volt es tulajdon 
az holt meg (így I) [Dés; J k 278b]. 7720: i t t 
az menesb(en) vágjon negj vagj őt Gyermek 
lo az kiket most is kűlőn kell tartanom ha pedig 
füre mennek tudom az men lo őkőt el nem Szen-
vedi [Alparét SzD; Ks 9 Dombi László lev.]. 
1731: Az Gyermek Lovak herélését tavaszkor 
an(na)k idejeb(en) kell meg heréltetni (így l) 
annak az mesterével [ J F Lovászmesteri ut.]. 
1740: Ezen Kantza Lovâk(na)k idei kitsin barna 
es pej szőrű kantza Csitkaja nro 2. Ugyan Idei 
barna es pej szőrű kantza Csitko nro 2. Két 
esztendős seregely szőrű Gyermek Ló nro 1. 
Tavalyi Pej szőrű Gyermekló 2. Tavalyi Pej szőrű 
Kantza Csitkó nrŏ 2 [Pálos N K ; Ks 11. XLI. 32]. 
1745: két csitkó, vagy gyermek Lovakat . . . az J 
Ménes Pásztornak keziben adott volt [Torda; 
T J k T II . 19]. 1763: a két Gyermek lavat . . . én 
szivesen meg tanitat tam volna De it . . . ollyan 
Lo nem mar adat a ki mellet lehetet volna jártatni 
[Kóród K K ; CII. 11. 18 Szarka József t t kezé-
vel]. 1768: Hajtottuk be a Nagy Szürke Kan-
tzát harmad magával, a nagyobb Csitkaja volt 
ket esztendős Setét pej gyermek Lo [Páké Hsz; 
SzentkGy]. 1796: Mihajesd fele . . . a mezőn 
egy pej szőrű gyermek lovat meg fogtanak [Déva; 
Ks 115]. 1798: adott egy Barna szőrű három 
vagy négy Esztendős gyermeklovat [Ilencfva 
MT; DLev. 6 Vall. 162]. 1799: Egy Négy eszten-
dős Vak pejj gyermek Lovat 33 Vfor. eladtam 
[H; Ks 108 Vegyes ir. 47]. - L. még GyU 
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8 2 - 3 , 85, 92, 364, 433; HSz j 170 kk fekete. holdas 
fakó, negyedfŭ, szürke a l . ; MetTr 3 1 9 , 4 4 4 - 5 ; 
MNy XXXVII I , 133; R e t t E 110, 1 3 0 - 1 ; SzO 
IV, 7 6 - 7 , 100. 

Szk: erdélyi ~ . 1760: Bogáti Pál is mindenből 
jubiláltatott, Bezzeg meghányta őtet is az erdélyi 
gyermekló [Ret tE 103] * herélt 1655: Deák 
K a t a Asz(sz)ony . . . igére nék j maga jo akarat-
tya szerént, egy negyed fw hereit szegh gyermek 
lovat [Szentegyed SzD; WassLt]. 1675: Egy 
Kis fakó hereit gyermek Lo [MezÖmadaras M T ; 
Borb. I I ] . 1677: Ez iden Herélt negyed f ű : 
Fekete Gyerm(ek) Lo n rő 2 . . . Pejj Kancza 
nro 1 . . . Herélés mia t t . Negyed fűre menő 
Pejj Gyermek Lo nro 1 [Szúv; UtI ] . 1693: 
Ménesek Száma . . . Nagyedfű Gyermek ló n ŏ 
3. ō t ő d f ű Gyermek ló n ŏ 4. Hatodfűre menő 
herélt Gyermekló nŏ 1. [UtI] . 7722: I t t vad(na)k 
közönséges herélt Gyermek Lovak, rosz oeco-
nomia(na)k tar tom czŏveken nyaral tatni . . . 
bizony szeb volt az ŏszszel az ă Gyermek Lo 
& melly o t t nyargalt, mint sem i t t ă mellj czŏvekel 
uolt [Fog.; K J . Rétyi Péter lev.]. XVIII. sz.v.: 
egy három esztendős Seregély Szürke herélt 
Lo | egy vüágos pej herélt 4 esztendős gyermek 
Ló [ Š M ] jb metszetlen ~ heréletlen gyermekló. 
1681: Noczsa Tivadar(na)k maradta(na)k lovai 
egy őregh kancza pej Csődör csikajával 5 égy 
pej meczetlen Gyermek lo negyed f ű [Müvány 
K ; RLt 1]. 1685: Menesek vadnak ez szerint 
Fogarasban és Sárkányban . . . Negyed és ŏ tŏdfŭ 
mettzetlen Gyermek Lovak nrŏ 16. | Harmadfű 
mettzetlen Gyermek Lovak n rŏ 9 [Fog; UtI] . 
1695: Csematoni István Uram akarvan szolgalatra 
adni magat, lovas inassagra, de nem leven se 
lova, se fegyvere, kére Nemzetes Vízaknai Mihály 
uramat . . . mely egj mecczetlen gyermek lova 
van ökigyelmenek adja neki [DLev. VIB. 11]. 
1747: Komis Sigmond Vr eo Nga egy világos 
pej szőrű 3 esztendős metczetlen sziju hátú, 
fel kőit nyakú fekete fa rkú serényű kos fejű 
gyérmék lova [BSz; Ks 27. XVIIb] . 1765: Egy 
Negyed före menendő metzetlen barna gyermek 
Lo Nro 1 [Szászsztjakab SzD; Told. 8]. 1795: 
edgy Szürke és edgy Fekete Metzetlen Gyermek 
Lovak Esztendős két Csitko edgyik Szürke a 
Másik Barna [Felőr SzD; BetLt 5]. 1801: hodos 
homlokú, fél szemivel tsokás . . . kisded, met-
zetlen gyermek Lo [DLt nyomt . kl] jb metszett ~ 
herélt gyermekló. 1680 k.: Az melly Gyermek 
lovakat Gőrgénybŏl* meg hoztak, ezek Egy vércse 
metzett Gyermek lo . . . E g y Barna Metzetlen . . . 
Eg j Pej, metzetlen . . . E g y Deres meczett, melly-
nek sem ismerszik semmi nyavalyája [UtI. — 
•MT]. 1756: Egy Sárga Szeg metzet t szép Gyermek 
lovat tserében adott akkor Csanadon Quartélyo-
zott Lejdnánt(na)k i t t Gernyeszegen, egy Spanyol 
barna pej Ménloért [Gernyeszeg MT; TSb 21]. 
1776: Negjed fűre menő Sárga szőrű mettzet 
Gyermek Lovait . . . el lopták [Msz; Berz. 9 
Fasc. 74]. 1778: Három esztendős Seregej Szürke 
metzet t Gyermekló . . • Sárga szŏrŭ Három 
esztendős Gyermekló, Három esztendős barna 

Gyermekló . . . Három esztendős fejér Gyeimeklo 
[Szászerked K ; LLt Fasc. 110] * moldvai 
1687: enis szép két moldvai Gyermek louat vettem 
[O. lápos SzD; ApLt. 6 Káinoki Sámuel feleségé-
hez] jb monyas ~ tökös gyermekló. 1625: 
ment volt egy fekete barna szeorw monyas gyer-
mek Loua(m) harmad fw az J Kanchyay kózze, 
és mikor azokat be haytot ta , azokkal eggiwt 
azon . . . gyermek Louamotis be ha j to t t a [UszT 
92a] * oláh 1713 k.: Szántani valo lovak . . . 
Az nagy Fako. az udvari ménesből valo Szepe 
kancza csitkostol. Az olá gyermekló egy szürke 
veres pofaju . . . az olá kancza csitkostol . . . Az. 
hodos lo. Az udvari menesbol valo ket gyermek 
lo . . . Az nagy ménlo [Hsz; ApLt . 2] jb paripa 
~. 1755: Ezenn Kancza Ménessenn Kivűll vala 
még edgy nihány darabból állo Paripa Ménes 
is, s Istállóba bé kö tö t t Paripák, és Gyermek 
Lovak . . . ez előtt valami ha t esztendővel edgy 
versbenn négy paripa Gyermek Lovakot . . . el 
vitete [Gernyeszeg M T ; TGsz 35]. 7799: Mag 
Lovak Nro 2. Paripa Gyermek Lo Nro 1 [F. 
zsuk K ; SLt Vegyes perir.] jb pej 1770: 
3. esztendős Pej Gyermek Lo nro 1 [Királyivá 
K K ; Ks 23. X X I I ] * szekeres 1621: Zent 
Iwani Ferenc Azzoniunk* zolgaia Ieoue(n) Vywar-
bol, Azzoniunk(na)k hozuan h a t zekeres Gieimek 
Louat [Kv ; Szám. 15b/XI. 18. — *Ti. a guber-
nátorné, a fej. öccsének, I . Bethlen Istvánnak 
felesége]. 1747: A' mi ületi az eő Excellentiaja 
Menessiböl ki fogott két rendbéli Szekeres Gyer-
mek lovakot . . . nemis azért fogattam ki a ' 
Ménesből hogj most munkára fordíttassanak, 
hanem 'a teleltetésnek, nevelések (ne) k job mcd-
gjaért, s hogy szüigyűllyenek ember kezihez 
[Gagy U; Ks 83] jb tanult ~ be taní to t t gyermekló. 
1725: az Tanolt Szürke gjermek lo [Usz; Pf. — 
L. még tanulatlan és tanult al.] jb török 1678: 
Negied fű Török Szürke gjermek lo nrŏ 1 [Fog.; 
UtI .] . 1682: Barna Pej féli czipűjŭ Tŏ rŏk giermek 
lo [Görgény MT; Ut I ] jb vad ~ betanulatlan/-
töretlen gyermekló. 1731: A mezőn lévő Vad 
gyermek lovakatis meg néze, beis ha j tván meg 
sózni egyszer minden héten [ J F lovászmesteri 
ut.]. 

E szócikkbe tartozó míg fölös sz ímú adalékra is a belőlük 
levonható szótörténeti észrevételekre 1. LV, 529-31, 
SzE 391-421. 

gyeimekló-bõr (egy-hét éves) hím csikó t ő r e ; 
piele de mînz mascul (de unu-şapte ani); Leder 
eines (ein-siebenjährigen) männlichen Fohlens. 
1675: Borjú bór Küencz . . . Gyein:ek Lo bőr 
egy [Radnót K K ; UtI] . 

gyermeklovacska egy-hétéves hím csikó; mînz 
mascul de unu-şapte an i ; ein-siebenjähriges mănn-
liches Fohlen. 1653 u.: Gyorkonak, ha ki akarja 
tölteni az Inas esztendeit tar tozzanak katonaságra 
felkészíteni: ha pedig nem, egy gyermek lovaczkat 
adgjanak nekj [ JHbK X L I I / 3 Kcveesóezy Zsu-
zsánna végr.]. 1736: T. Biro Ur(sm) kezére ment 
fel fogott maihá t íncdo legiti iro c d \ á n Mlgcs 
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Báuffi Dénes Vrffi Tisztartaja egy seregély szürke 
szőrű harmad fűre menő Gyermeklovacskát, s 
az m Gyermek lovat T. Biro ur(am) az Város 
Menessére küldvén és ottan megtalálván Marton 
Birtalan Civisűnk . . . mind hárman . . . fateal-
lyák hogy a praedeclaralt Gyermekló tulajdon 
Márton Birtalan igaz marhája [Kv; TJk XV/12. 
40]. 1741: egy harmadfű Sárga szőrű gyérmek 
lovacska [Mocs K ; J H b K XLIX/25]. XVIII. 
sz.köz.: Nehaj Cžutak János is adot vala egi 
giérinĕk louaczkát [Impérfva Cs; BCs]. 1754: 
Tavay őszszel jöttem égy alkalmatosságai Szász 
Janossal . . . égy Pej Gyermek Lovatskát vezet 
vala magával [Káptalan AF; TL Béres Petru 
(26) jb vall.]. 

gyermek-mellre való pieptar de copil; Kinderleib-
chen. 1798: 5 gyermek melyre való 30 xr [Déva; 
Ks 73. 74. I I I . 137. 1/4]. 

gyermek-ménló egy-öt éves hímcsikó; mînz mascul 
de unu-cinci ani ; ein-f ünf j ähriges männliches 
pDilen. 1761: Gyermek Mén Lovak vadnak e 
szerént lmo Tiszta fekete Nyereg Lapotzkája 
alatt két két Poltrásni holdu öt esztendős ép 
Ménlo Nro 1 2do Barna szőrű . . . Ŏt esztendős 
Ménlo Nro 1 . . . 4to Mettzetlen vgyan Őt eszten-
dős . . . barnás pėj szőrű Paripa . . . 9no Világos 
Fakó szőrű . . . Ŏt esztendős Mettzett Paripa 
Nro 1. 10 mo Fekete Serényű farkú egyebütt 
fakó szőrű szél ŭ tŏ t t farú hat esztendős Mettzett 
Lo Nro 1 [Siménfva U; J H b XXIII /3. 15—6]. 

gyermeknép gyereknépség/sereg; ceată de copii; 
Kindervolk/schar. 1764: Az ot t lévő Olt hídját 
felszedték éjszaka, amint a falut* meggyújtották 
Köröskörül . . . az asszony-, leány- és gyermekné-
pek bátran sietvén az hídra, nyakra-főre hul-
lottak s vesztek az Oltba [RettE 160—1. — 
aMadéfalvát (Cs) az osztrák katonák a mádéfalvi 
veszedelemkor]. 

gyarm?k-pakulár juhászbojtár; ciobăuaş ; Schä-
ferknecht. 1789: A' hét esztendős Prussus háború-
ban el-vive egy Muszka katona Dantzka tájékán 
egy gyermek pakulárnak nyájából egy örüt [Andrád 
Ali. I, 140—2]. 

gyermskpaplan gyerekpaplan; plapumă pentru 
copii; Kinderdecke. 1846: Egy hárászszal varrót 
vánkos Egy hárász gyermek paplan [Dés; Berz. 
Lelt.]. 

gyermokpás^tor boj tár ; pls toraş; Hirtenjuuge. 
1767: mindenik a kinek Gyermek Pástorok volt 
att jártotta tulkoit [B'-irjános Óbuda K ; J H b K 
LVI/5.17]. 

gyarmakpá?ztoroßsk i bojtároeska; p ls toraş ; 
Enke. 1757: minden ide valo Lakosak valakiknek 
tulkoi, és arra valo Gyermek pásztoratskájok 
volt . . . az kérdőben fargo őkőr Tilalomba 
választás nélkül Jár tot ták TBurjánosóbuia K ; 
JHbK LVI/5. 21]. 

gyermekruha gyerekruha; rochiţă/hăinuţă de 
copil; Kinderkleid. 1717: Ilona nevü Aszszony 
két gyermek ruhát hoza a tajigásné(na)k s kerde 
tölle a Tajigasné hat a kglmed gyermekének mi 
lesz [Kv; Told. 2]. 

gyermekség 1. gyermekkor; timpul copüăriei; 
Kinderzeit. 1569: gyermeksege(m)teol Hocczon* 
Laktam [Kövesd MT; VLt 7/692 Mich. Zasz 
de Hocczo vall. — aHarcó MT]. 1570: gyermeksege 
olta fogwa tuggya [Gyalakuta MT; BálLt 1]. 
1572: mind az Bircz Tetheye az hathar Somkwtth 
Chátan es Pestesa keozeotth gyermeksighyteol 
fogwa Twggia [Dés; DLt 184. — aCsatán, Pestes 
és Somkút, mindhárom a várossal szomszédos 
település]. 1573: w giermeksigitwl fogua Mind 
ot t lakot Kechetbena [Szükerék SzD; J H b K 
XLIV. — aKecset, az előbbivel tőszomszédos tele-
pülés]. 1585: Esztis tudom giermekseghemtwl 
foghwa mi(n)d perlett palfalwa Kechetffalwawal 
az hatar weghett [UszT ,,Korondi Jacab Kovach" 
jb vall.]. 7592: Gyermeksigiteol fogva esmerik 
ezt az Peres Embert Tóth Mihalt | Tot Mihalt . . . 
az miolta esmerik giermeksegeteól fogua az Dee-
si Molnokba Neot Neuekedet fel [Mikeháza SzD/-
Dés; DLt 235]. 1593: En ezt twdom gyermeok-
segeomtwl fogva ez Ideyg Hogy az k j Hegeott 
akart venny az Erdo keozbe(n) ot t kerteott kellett 
tar t tanj [UszT]. 7604/7687: megh tekintvén, az 
mi jámbor szolgan(kna)k Szemere Geőrgynek 
hűseges szolgalattyat ki minket gyermeksegetűl 
fogvan . . . hiven szolgait . . . azért nii . . . az 
mi falunkat Kalant . . . attuk neki [Vh; VhU 
243]. 1630: Nagy János felől azt tudom 
mivolta en szent Egiedön lakom, Gyermöksegömtűl, 
fogua az feliül mögh neuezöt vrakat . . . Jobagv-
sagul (!) Szolgalta örökösön [Szentegyed SzD; 
WassLt Deák István vszb vall.] | aztis tudom 
hogi mi ota en szent Egeden lakom giermeksi-
gemtűl fogua az . . . Vrakat szolgalta iobagul 
[uo.; i.h. Pete István (35) jb vall.]. 1639: en 
bizonj minden Marhamatis rea mernem biznia, 
mert en gyerméksegemteől foghua Ismerem [Mv; 
MvLt 291. 176a]. 1783: a csüdŏtelkiekneka az 
usoráért többire minden esztendőben reggetik 
marhajokat erre gyermekségemtől fogva emlékezem 
[Szőkefva K K ; Ks 92. - aAz előbbi település-
sel tőszomszédos Csüdőtelke lakosai]. 1803: ezen 
Métákig Gyermekségemtől fogva énis sok hellyen 
tartottam a’ Topplitzai határb(an) Pojánákot 
Veszeket vagj zmnyidákot [Gyszm; Born. XVc. 
1. 18 ,,Jacobus Pjetkár alias Küs senior" (83) 
vall.]. 1806: Robb Kosztánt gyermekségétől fog-
va én jól esmérem [A.várca Sz; BfR 130/1]. — L. 
még RettE 53, 157, 222, 246, 382. 

Szk: második ~ aggastyánkor. 1745: ă Ter-
mészet Törvénye azt tar t tya, hogy az Apákat 
és Anyákat ă fiak és Leányok őrőg Attjokat 
és Annjokat második gyermekségre jutván és 
meg njavalyásodván, tar tsák és táplállyák [Torda; 
TJkT II, 76] * utolsó ~ 'ua' . 1759: illyen utolsó 
gyermeksegre jutott árvasagomb(an) <h>ogj ély-
jek ha semmivel szabad nem lészek s dologra 
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is tehetetlen vagjok [Albis Hsz ; DobLev. 1/292. 
5a]. 1766/7800: (magam) beteg ágyban lévén 
a' Feleségemis régtói fogva tsak nem éppen vi-
lágtalan, ugy, hogy Mind ket ten utolso gyer-
mekségre jutván, magunk életűnk táplálására ép-
p j n elégtelenek vagyunk [Harasztkerék MT; Told. 
30]. 

2. gyermeki állapot; stare/situaţie de copil; 
kiiidliclier Zustand. 1654: Gierŏfi Ianosne azo-
n l o n . . . gondolkodnék mas kepen mert immár 
Görŏfi Giorgi az Giermekseghból ki költ Sui 
juris ioszagh nelkűl ne(m) elliet [Szamosfva K ; 
Ks 94]. 1757: az miolta Gyermekségemből ki 
k-öltem . . . mindenkor azt hányták szemekre, 
h >gy mennyinek Torda Vilmára* az hová valók 
;Á.hagyinís SzD; Ks 9. X X X I . 20. - aSzD]. 
1777: maga az i f jú a in te t te szüleit, hogy már 
minthogy kikölt a gyerinegségbŐl, szűnjenek meg 
ártól a szerfelett való kényeztetéstől, mert szé-
gyenli [RettE 377. — aGr. Wass Sámuel]. 

3. gyerekesség (gyermekes dolog); copilărie; 
Kinderei. 1805: Mit keresett az Alperes a' más 
ablak i alatt, mit visiterozgatta ki, meddig alszik ? 
ki7 * 1 fakî î ik? In szinte m i s hi t ta vólna is oda, 
m í r vólt annyi esze hogy meg gondolja mit tsi-
nál, nem hat hét Esztendős Leányka vólt hogy 
gyermekségeket ŭzzŏn, elé s hátra komázzon 
[Dés; DLt 250/1308]. 

gyerm?k?írâ? p!i;u d* copil; Kindergeschrei. 
1591: J >borvV Antal fel kele, az giermek sirasert, 
es weon. oda egj cherepet hogy wizelne beli, monda 
az glennîk ninksl (!) wizelnem [Kv ; T J k V/ l . 
55]. 1762: hallamás ugyan az I . Relatoriajáb(an) 
hogy gyermek sirastis hallatta(na)k [Torda; T J k T 
V. 93]. 

yyurmdk-?tlbli gyermekcsizma; cizină de copil; 
Kin lîrstiefel. 1849: 2 pár u j stibli . . . 2 . pár vi-
seltes stibli . . . 3 pár gyermek stibli [Dés; DLt]. 

jjy«nn3k*z:ibá*ü gyermekforma; de forma unui 
c )oil; ein Kinderförmiges. 1597: Sophya Lútter 
Mſ ' i i lyae szolgalo Leánnyá . . . vallya . . . ke-
r-is»k vala tyúk monyát tekintek be az szükség 
helyre, tehát egy gyermek szabasu fekszik ot, 
egy faczkauil fel voua(m), tehát holt gyermek 
[Kv; T J k V/l . 133]. 

gyornnk?z&lés n i? te re ; Geburt. 1574: Stenchel 
Liorinch Azt vallia hogi eo Horgas Balint Zolgaia 
volt mykor míg holt, az v t a n az felesege germek 
zv lesben holt meg [Kv; T J k III /3 . 398]. 1633: 
Felej Gasparne terhes leuin, az gjermek szűlesbe 
giótrőlik vala [Mv; MvLt 230. 140a]. 1749: 
Òrban Ur(annak) jo gyermek ázűlést kivánok 
[Bilid A F ; Ks 93 Mikó Ferenc feleségéhez]. 1831: 
Hallóié Vonutz . . . ki volt a Gyermek szülésbe 
Misája Feleségednek? [Dés; DLt 332. 11]. -
L. míg Ret tE 71. 

ţ|yjr<mkt;tiiítá3 gyermîkokta tás ; instruirea/în-
väţarea o p i i l o r ; Kindernnterricht. 1776: Gyermek 
Tii iċ tásér t kŭlőnćteőa ękképp>n fizetnek: . . . 

Abeczeistáért Esztendeig 4 Garast ^ Dr. 24. 
Egy Véka szemes Málét, Égy szekér fát , és egy 
Csirkét [M.goroszló Sz ; SzVJk 172]. 1787: A ' 
Nagy Moni Ref Oskola Mesternek . . . A Gyermek 
Tauittásért lészen Didactrum a közönséges ha-
tározás szerint [Nagymon Sz ; i.h. 152]. 

gyermektartás gyermekeltartás; întreţinere de 
copil; Unterhalt. 1568: Jacobus Zygyartho . . . 
fassus est, hogy o az gyermek Tartasert sémit 
fel ne(m) tud, hanê(m) el ta r tya Annekwlis [Kv; 
T J k III /1] . 1585: Neb Ianos es Hannes Vmend 
(l) valliak, Kere minket Zeoch Caspar* ez Ac-
torhoz Inteny azon hogy az gyermeket Ne tarcha 
olyNiomorwa(n), Ha penig Nem Akarna kwleomben 
há t en ell tartana(m) semmit Nem kevanwa(n) 
a' giermek tartasaert [Kv; T J k IV/1. 4 4 3 . -
a Utána tollban maradha to t t : menjünk]. 1606: 
Azért hiuut tam teòrwenhez az Alperest hogy volt 
nekem az J fiatúl Pal vra(m)túl egy gyermekem 
. . . , mert en elseóbben az J . f ia felesege uoltam 
. . . Azért jm(m)ar az gjermek tartasra elseo 
eztendeore az zeknek zokasa es rendelese s teòr-
wenye zerint . . . het forintot keúanok [UszT 
20/39]. 1772: Szíjgyártó Galambosi Josef pana-
szolkodot nállam, hogy Tit. Zilahi Uram gyer-
meket csinált a húgának már most Gyermek 
tartásra semmit nem akar adni a | V Ispány Rátz 
Antal Uram mostani öreg Aszszonyának Leányát 
gyógyítván Borbély Latz Ferentz Gyermeket 
csinált a Léánynak, nem hogy gyogyitotta volna, 
már most Gyermek tar tásra nem hogy adna 
valamit, sô t t inkább elfogattatással fenyegeti [Dés ; 
DLt 321. 75b. - aSig. Dants (48) ns vall.]* 

gyermektartó. E szk-ban; ín această construcţie ; 
in dieser Wortkonstrukt ion: ~ leány pesztra, 
pesztonka; fa tă la copil; Kindermädchen. 1572: 
Katalin Sala Imrėhne Azt vallia hogy eo germek 
tartó leány volt Lakatos Balint hazanal az elseo 
felesege Ideibe [Kv; T J k I I I /3 . 30a]. 1621: zol-
galonak . . . Tiz, Tizenegj, es Tizenket Ezten-
deősuek, es giermek tar tó Leannak teőbbet ne 
adgjanak f 4 [Kv; T a n J k I I / l . 314]. 

gyermektelen magtalan; fărŭ copil; kinderlos. 
1761: Gr. Teleki Mihály úr Gyéresen . . . igen 
szép személyű s termetű úriember vala, i f jú . . . 
de igen világonkapó s amellett fős vény is, pedig 
gyermektelen volt [Ret tE 125]. 1773: Minthogy 
gyermektelen emberek, úgy szereti mind maga., 
mind az asszony, hogy r i tkán l á t t am mását [i.h. 
3 0 8 - 9 ] . 1779: az apácák . . . az t találják, fel. 
hogy o t t közel lévő gyermektelen gazdag vendég-
fogadósnak tegyék az ablakára* [i.h. 470 .— *A 
törvénytelen szülöttet]. — Vö. a gyermeketlen cím-
szóval. 

gyermsktelenftl magtalanul; f a ra copil; kin-
derlos. 1ß79: Kis Gŏrgenyben* lakó Sŭkõsd 
Mihály nemes ember gyermektelenül halvan megh, 
voltak holmi szerzett Jobbagyi . . . Attyafiai 
kapdostak raj tok [Ks 14. XXV. 1 Komis Gáspár 
a fej die z. - aMT]. 

49 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tér IV. 
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gyermektemetés înmormîntare de copii; Kin-
derbegräbnis. 1750: a Felei* Refr Eccleaiaba ab 
antiquo ugy tudgyuk s eleinktőlis ugy hallottuk 
h(ogy) a Tiszts Praedikatornak gyermek teme-
tésért nyolcz polturat . . . fizettenek [MMetr. 
402. - aMTl. 

gyermekunoka nepot; Enkelkind. 1640: Varga 
János . . . Egy gyermek vnokaiaual Varga Mi-
hallyal egjwtt* [Szászlóna K ; GyU 63. - *ösz-
szeírásban felsorolásszerűen]. 

gyermek-urina gyermekvizelet; urină de copÜ ; 
Kinderharn. 1558 k.: Az ažony embernek or-
chayat meg ffeiériteny auagy Nekie zinth adny 
aqua valde Mirabilis Rp. az rosanak pogachaiath 
egy poharban az mennye ferne giermek vrinath 
4 poharral . . . altal distillald gienge twzon [Nsz; 
MKsz 1896. 283]. 

gyermekű. Csak jelzői szk-ban; numai în cons-
trucţii atributive; nur in attributivem Gebrauch: 
sok ~ sokgyermekes; cu mulţi copii; kinder-
reich. 1729: En raj tam vont az mostani szolga-
bíró vr(am) ket Máriást . . . az erdőn az Sz. Lé-
lek! csordából egy Tinót meg évén a farkasok 
. . . meg nyuzám s oda fel tevém az dirib darab 
bőrt az fára . . . reá igazitték egy nyomorú Sze-
geny Sok gyermekű embert az haza hozván az 
gyermekeinek azon is egy Izlótot vont [Száraz-
patak Hsz; ApLt 3 And. Szántó (40) jb vall.]. 
1757: ezek pedig . . . közönségesen ijas 
fias, es sok gyermekű tselédes Gazdák voltak 
[Glod H ; BK 144]. 

gyermekül gyermekként; ca copil; als Kind. 
1736: Vesselényi Pál uram ajándékozott volt Apafi 
Mihálj öreg fejedelemnek egy német hintót, . . . 
Szebenben gyermekül úgy jártunk nézni mintha 
csudalátni mentünk volna, elmenvén az híre, hogy 
az fejedelemnek német hintaja vagyon [MetTr 
3 6 3 - 4 ] . 

gyermekvesztés gyermek vetélés ; abortus; avort; 
Früli/Fehlgeburt. 1731 k.: (Szakáts Mária) ot t 
lakván Kováts Mária Asszanynál őtet valami 
fertelmes gonosz tselekedetéért ígen rutul meg 
verette volt Kováts Maria Aszszany és azért 
vallotta volna boszuságbol s kiáltotta volna Ko. 
váts Maria Aszszanyra az gyermek vesztést [Born. 
XXXIX. 16]. 

gyérség ritkásság ; rarişte ; Spärlichkeit, spärli-
ches Wachsen. 7860: Ezen gyérségen felyül a’ 
Kende völgy tetejéig illő tömottaéggel nőtt szálas 
cserefákkal, ennek alja a sűrűség miatt nem gya-
rapodhatik [Szentdemeter U ; EHA]. 

gyérszita r i tkaszi ta; sită r a ră ; grobes Sfcb. 
1629: kett gjakor zita, ket gjer zita [Szentdemeter 
U ; LLt]. 1695: Gyakor szita nro 1 Gyér szita 
nro 2 [O.cseaztve A F ; LLt]. 1717: egy gyakor 
és egy gyér szita [Abafája MT; J H b K XXXIV/-
20. 6]. 1757: Az Sútő kezénél . . . el szakadozott 

és haszontalaná lőtt Gyér szita Nro 1 [Kiskend 
K K ; 71. 52 szám.]. 1761: Gyér szita Nro 1 [Si-
ménfva U ; J H b XXIII/31. 20]. 1793: Egy hit-
vány gyér szita [Mv; MvLev. Prágai Tamás 
hagy. 1]. 1853: Egy Gyér, Egy Gyakor, és Egy 
Szűrő Sziták [Szentkatolna Hsz; HG. Kemény 
Sámuel hagy.]. 

gyertya 1. lumînare; Kerze. 1558: Nagy János 
Megh eskewen azth walla hogy mykor ewrzew 
wolth lattha hogy Annos három darabantlial 
Jacchyk wolth . . . az wra hon ne(m) letebe le 
fekewtthek wolth ees gyergyayok megh ahvth 
wolth [Kv; T J k tör.]. 1574: Marinna (?) Ember 
ferenczne Azt vallia hogi Ieot oda az hazlioz 
Zabo gaspar felesege. Es vyt ely onnat lent ger-
tyat es teyfelt [Kv; T J k III /3. 398]. 1582: vőttem 
orog gyergyakatt es Apróbbakat d 20 | Gyért ara 
es etelre attunk myndenestwll d. 35 | kwlthtm 
. . . Gyortyara . . . d. 1 [Kv. Szám. 3/VII. 6, 
3/VIII. 35, 65]. 1585: Gyortyat hozattam d. ä 
[Kv; i.h. 3/XXII. 68]. 1589: Mi azzoniommal 
giortyat igettwnk, wartuk de megh nem jeoth 
[Dés; DLt 226] | Mykoron az Azont meg Chyo-
pegettek veottem georkyat (!) . . . d. 8 [Kv; Szám. 
4/VI. 26 Stenzely András sp kezével]. 1591: 
Vitettem az Toromban az foglyok chyepegettnj 
gyorttyatt . . . d 3 | Kis Thamast hogy n:tg 
chyepegettek az Toromban veottem gyorttyat £ 
- d 3* [Kv; i.h. 5/X. 10, 13. - aU a-tól a 
kéztől két lappal a lább: Gyerttyara . . . d. 16]. 
1596: Gyorttyat (I) Aprót öreget költtettcm kőztek 
p(er) d 18 . . . 1 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 14 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 1606: Giortíát vőttem f — 
d 8 [Kv; i.h. 12a/I. 39]. 1638: az magunk gyer-
tiankal szenűnkel, s szerűnkel kel az Banyat 
mivelnűnk [Torockó; Thor. XVI/1 Andr. Almasi 
(40) jb vall.]. 1681: Fejervarra . . . Haro(m) 
Eoszve szegezet ladaban Gyergyák [Utl] | Sárga 
viaszból vont gyért ja egi csomoval Nro 1 [Vli; 
VhU 541]. 1703: Városi Ket Korcsomárosok(na)k 
. . . Minden vederből Gyértyára csépegćsre Egy, 
Egy Pénz d. 1 — 1 [Fog.; Utl] . 1730: egj sen-
tentiazott Némethhez gjèrtyára Den. 3 [Kv; 
Szám. 56/XIX. 15]. 1735: Gyertyát hoszszabbat 
és fadgjassabbat márcsanak [Dés; Jk] . 1749: 
Attam ezen Fojo Holnapra az Istarsara (l)* 
Gyortyat | Attam az Notarjus Uramnak mikor 
az Uj Porciot vetettek Gyertyát 3 [Mv; MvLev. 
1, 4. - •? Többször is ígyl]. 1793: mivel hogy 
vékonyotskák a' gyertyák majd minden estve egy 
szálatt bé kérnek [Hadad Sz; J F 36 Levk 2 8 5 - 6 
Benkő Elek lev.]. 1796: Egy iont Gyartyáért 
xr. 20 [Kosesd H ; Ks 78. XVIII . 15]. 1811: gyér-
tyát, . . . tojást téfelt . . . adtanak [Kiscég K ; 
KLev.]. 1820: Egy fon t gyérgya [M.zsombor K ; 
Somb.]. 1840: Gyergyáro adtam 2 Rf és 30 xr 
[M.kőblös SzD; R L t 1]. 1845: 3 Szál gyértya 
12 xr [Dés; K v N J 3]. 

Szk: ~ formára csinált gyertya alakú. 1651: 
Edgy Ezüst Gyertya formára csinált Badokbol 
Gyertya tartó [WassLt Wass Judit kel.] * 
~ gyújtani. 1632: Vásáros Istvánné Bar-



771 gyermeklovacska 

bára asszony . . . fassa est . . . látáin, hogy ott 
az Incze István házában . . . gyertyavüág vagyon, 
s odamennék gyertya gyújtani [Mv; MvLt 290. 
79b—82b átírásban 1]. ~ mártani. 1775: Gyer-
tya mártani valo rongyos kártya [Szentdemeter 
U; LLt Fasc. 153] * ~ tartani. 1837: Egy fedetlen 
Iskatulya gyertya tartani valo [Dés; DLt 526/1838] 
* -Lt gyújt a. meggyújtja a gyertyát. 1570: Catha-
lin Tot János leanya hithy zerent vallya hogy 
. . . az azzonya Trombitást oda hywatta . . . 
Aztis thwgya hogy Mykor az vra hon Nem volt 
ketser Jeot esthwe oda Az Trombitás olykor 
Jmtnar mykor eo leh fekwt volna, Es hogy hallotta 
az zozatot fely keolt es meglen gyerthyat gywtot 
uddegli ely Ment onnath, Eo nem lathatta ky 
legén [Kv; TJk III/2. 22]. 1591: vgi wte az Jer-
mekct az Swtetben, hogy mindgiarast kezde niegni 
az giermek, en oztan fel kelek gieortiat iwtek 
[Kv; TJk V/l. 55 Kerekes Jstwan vall.]. 1631: 
az legeuiekis kialtnak uala be az ablakon ugjan 
beis taszitak hogi Giujczak giertiat [Mv; MvLt 
290. 239a]. - b. vall vminek a beteljesedéséért 
gyertyát éget. 1736: Azért ezen specificatiom al-
kalmatosságával gyertyát gyújtot tam az igaz Jús-
nak meg találására verséges successionak meg 
találására [Kv; J H b K LVII/28] * asztali ~ 
finom fehér gyertya. 1722: Asztali gjertya három 
[Katona K ; Utl] prebenda ~ kb. béresgyertya 
(a szolgaszemélyzet gyertya járandósága). 1722: 
Praebenda gjertya kettő [uo.; Utl] . 1820: Udvar 
szükségére praebenda Gyertyák(na)k 42 lb. Fa-
dgyu [Déva; Ks 105. 150] * szebeni 1771: 
Fejér V(á)r(me)gyei Jószág Tisztye Cseh Mihálly 
Ur(am) a’ mint Reportérozta . . . költött a Te-
metésre Ioszág proventyéből e' szerént, égy mása 
Szebeni gyertjára tokostol 1 8 2 0 / / 6 8 / / [Kendi-
lóna SzD ; TL. Teleki Pál hagy. Cseh Benjámin de 
Miske vall.]. 1785: 12 font Szebeni gyergya [WLt 
Cserei Heléna Jk 10a]. 1796: Vétetett egy fer-
tály mása Szebeni gyertya, fontya 13 xr [Déva; 
Ks 95]. 1805: 2 Font Szebeni Gyertya [Mv; 
Told. 74]. 1816: küldöttek . . . 2 font Szebeni 
gyertyát [Bh; KLev.] szentelt -Lval megfŭ 
szentelt gyertya lángjával gyógyít. 1584: Clara 
Herczegli Caspar vram felesege vallia . . . Másod-
nap Menek a' Nenemheoz, es hat ázzon eiel meg 
vezet az laba az leanianak . . . Mondek en hogy 
Zentantal twze volna A laban, . . . hallottam 
vala hogy affélét Zentelt gyertiawal kellene megh 
fűny, azzal en magam fwwa(m) megh [Kv; T J k 
IV/1. 243]. 

Sz: fogy, mint a ~. 1771 k.: naponként bizony 
mint a' gyértya fogyok, mint a ' fű és a ' gyenge 
plánta a ' nagy hévségben hervadok . . . s mind 
ezekben ha az Isten hathatoson meg nem vigasztal 
egészszen elis fogyok, s elis hervadok [Kv; Pk 
2 Pákei Mózes lev.] * körmére ég a ~ a. 1763: 
az körmire egett az gjertya s ' ugy vetette el [Torda; 
TJkT V. 154. - I t t még eredeti jel-ébenl]. — 
b. átv. 1751: Tudom hogy, hol többet, hol ke-
vesebbet rendetlenül Szolgáltat, mert ŏszszig ni-
hánkor körmire ég a ' gyertya [Marossztkirály 
A F ; Told. 29], 1830: vigyáz kedvesem járj el 

idején, ne hogy a' kŏrmedre égjen a ' gyèrtya 
[Kv; Pk 6]. 1842: az Überschagat* készitö mér-
nök Ungvári György Ur — előbb azt mondotta 
hogy nincs szükség fára mert van elegedendö 
— kísőbb pedig mikor a gyértya a körmökre 
éget az Ungvári Zsidójától és Roth Károly Urtol 
vették meg a fá t két árán [Dés; DLt 1480/1843 
Pap Ferentz (48) kereskedő vall. - aTi. a hídét] 

1644: az ördögnek is kell . . . gyertyát gyújtani 
[MNy XLIII , 135]. 

A szólásra 1. Kertész, Szokásm. 102; György Lajos, Világ-
járó anekdoták 55—6; Csefkó Gyula: MNy i.h.; a szerk-tŏl: 
MNy XL, 308; SzE 6 2 - 4 és az ott id. ir. 

2. gyertyafény/világ; lumină de lumînare; Ker-
zenlicht. 1589IXVII. sz. eleje: az Legeni nem 
szokot giertiánál miuelni [Kv; Céhir. I I . KőmC-
Art. 6—7]. 1776: Kezemhez vévén a pasquilust, 
. . . estve gyertyánál egy óra alatt így felelék 
jól, rosszul, amint lehetett s tudtam [RettE 
367]. 1814: akkor nállunk nagy Ebéd volt, mert 
Gyertya Petsenyés Ebéd volt a ' mint szoktuk 
nevezni, melly annyit tészen hogy azután Gyer-
tyánál is dolgoznak a' mester Legények [Dés; 
DLt 222]. 1822: N. Moros Vásár helyen a nemes 
Szék házánál a Compotuson jelen voltanak egész 
estvéjig a mig gyertyánál szobodultanok meg 
[Kakasd MT; DE 2]. 

3. ~ pecsenyés ebéd vmiféle céhlakoma; un 
fel de banchet al breslaşüor; Art Zunftschmaus. 
1814: akkor nállunk nagy Ebéd volt, mert Gyertya 
Petsenyés Ebéd volt a ' mint szoktuk nevezni, 
melly annyit tészen hogy azután Gyertyánál is 
dolgoznak a' mester Legények [Dés; DLt 222]. 

4. bab. 1650: oda ment v tŏs ( I) Jakabne tvzert, 
s azt sem adot hanem mondotta szoczj giorgi, 
ma szent giorgy napia uagio(n), s nem adok tvzet, 
s . . . giortiat giwitot vtos Jakabne, s gianakodik 
akkor az giortiab(an) uitte el az vnenek az teiet 
[Szentlélek U ; UszT 37a]. 

Ha. 1582: gyortya [Kv; Szám. 3/V. 9]. 1587: 
Gyorttyara [Kv; i.h. 3/XXXIV. 12]. 1590: geor-
kyat. Georkyat. giorkyat [Kv ; i.h. 4/XX. 26, 
33, 4/XXI. 41]. 1597: giorgiat. Giortiakat [Kv; 
i.h. 7IX1IŠ 48]. 1600: Giortiat [Kv; i.h. 9/III . 
5]. 1604: gjertiat [Ülke U ; UszT 18/143 Michael 
Peter de Jlke üb. vall.]. 1606: gyórtiat [i.h. 20/111]. 
1609: Geortiat [Kv; Szám. 126/IV. 206]. 1625: 
giortiat [Kv; i.h. 16/XXXV. 29, 158]. 1646: 
giorttiara [Kv; SzCLev.]. 1649: Gyertyát [Kv; 
Szám. 26/VI. 104]. 1665: gyortyát [Kv; SzCLev.]. 
1723: Gyergja [Almakerék N K ; Ut l ] . 1731: Gyor-
tyara [Szentbenedek SzD; K s 70 Szám. 51]. 
1756: Gyortyára [TL. Teleki Ádám költségnaplója 
60b]. 1763: gyergyáját [Uzon Hsz ; HSzjP]. 1781: 
Gyertyákot [Körtvélyfája MT; LLt]. 1785, 1790: 
gyergya [WLt Cserei Heléna jk]. 1794: gyertyádot 
[Marossztkirály MT; Berz. 6 Fasc. 51. S. 74]. 
1808: Gyortya [Mv; Told. 22]. 1830: gyortya 
[Kv; Pk 5]. 

gyertyaáruló gyertyaárus ; negustor de lumînări ; 
Kerzenhändler. 1829: Nemes Thorda Varossá 
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Piáttzán künn . . . árulok Nevei . . . Koleszász 
Pálinka árulok* . . . Kenyeresek . . . Ete l t Ko-
tsonyát árulokb . . . Gyertya árulok0 [Torda; TVLt 
1826-1829 rt len - a~°KöY. a fels.]. 

gyertyabél (gyertya)kanóc; f i tü de lumînare; 
Docht. 1574: Azt Byzonnial twgia hogi az Leány 
. . . az Mászik hazban volt giertya beit chinalt 
volt teobekel egywt | akoro(n) az en vra(m) es 
azzonyom hazaba Iltem (l), gyerkya beldt (l) 
wettetem [ K v ; T J k II I /3 . 329]. 1589: Gierttia 
beit ve t tünk templűm zamara p(ro) f. — d. 3 
[Kv; Szám. 4 / IX. 23]. 1595: Wiaz Györttyanak 
vöttem viazat . . . 12 pfontot . . . f 2 d 40 . . . 
vöttem hozza györt tya Beelnek 1/2 pfont gyapot 
fonalat p(ro) d 50 [Kv; i.h. 6/XVIIa. 214 if j . 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1600: Ke t t falka giortia 
bélt veottem d 20 [Kv; i.h. 9 /XII . 75]. 1679: 
Gyertja bélnek valo kender szősz, két Cscmoval 
nro 2 [Uzdisztpéter K r TL. Bajomi János inv. 
64]. 1680: Gyer t tya beinek valo szapult fonallat 
talal tunk Libr. 65 [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 
16]. 1681: Gyer t ja bélnek valo szösz libr. 20 
[ V i ; VhU 563]. 1736: Ezen Gabonás Házb(an) 
• adnak ezek . . . Gyertya beinek valo Csepő 
fonal nyoltz pászma [Várhegy M T ; CU XIII /1 . 
94]. 7796: gyer tya bélnek gyapot fonal 36 xr 
[Déva; Ks 95]. 

gyertya bél-fonal gyertyakanóc; fitil de lumînare; 
Docht. 1825: Szöszböl minden Külömbség nélkül 
és Gyertyabél fonal Bć-hozatal Taxája 1 fl. 15 
xr [INyR 8754 kv-i nyomt.]. 

gyertyabell gyertyából adódó; care provine de 
la lumînări; ans/von Kerzen herrührend, Kerzcn-. 
1846: A béállott Katonai éven keresztül — az 
ezen megyében szállásaló lovas katonaság számára 
— ki szolgáltatni kellető élés részletekről, ugy 
a ' mészáros gyertya és Istállobeli veszteségek 
pótlására kivánta to pćnz öszvegröl — az ado 
mennyiséghez arányzott kiosztás vagy rovatai 
meg készíttetvén . . . , sietünk azt . . . ezennel 
béadni [ K v ; KLev.]. 

gyertyflégetés arderea lumînărilor; Kerzenbren-
nen. 1595: 10. Nouembr(is) kezdetük el az temp-
lumba valo gyertia egetest, vet tunk gyertt iat 
az draga viaznak miat ta p(ro) f — /60 [Kv; 
Szám. 6 /XI I I . 43]. 

gyértya-ferslág gyertyás l áda ; ladă cu lumî-
nări ; Kerzenkiste. 1849: Egy oltska gyertya Fers-
lag [Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 

gyertyagyújtás aprinderea lumînării; Kerzen-
zündung. Szk: ~ tájban. 1846: eetve gyertya 
gyúj tás t á j b a n bé menék a Bartsa Uram fogedó 
házába [Dés; D L t 315]. 

gyerty&gyújtó I . mn gyertyagyújtáshoz való; 
necesar la aprinderea lúmînărilor; l u m Kerzen-
zflnden gcbräuchlich. S z k : ~ szálka gyufa, gyúj-

tó. 1848: Gyértya gyuj to Szálka [Szúv; 
DLt] . 

I I . ſn gyufa, gyú j tó ; chibri t ; Streichholz. 1845: 
gyértya gyujto 3 xr | Ké t Szál gyertya 8 gyertya 
gyujto 3 x öszve(sen) 11 x [Dés; K v N J 20, 43]. 

Minthogy Irinyi János 1836-ban feltalálta & gyufát ćs 1840-
ben Pesten gyújtógyár&t alapított, az e címszó alá vont a-
dalékok mindenike a megadott jel. alá vonható. 

gyertyahamva-ve vö koppantó ; mucamiţŭ ; 
Lichtschere. 1627: haro(m) giertia hámmá veueo 
[Kv ; RDL I . 134]. 1662: Uŏ t t űnk egi Giortia 
hamma ueuŏ t f — //10 [Kv ; SzCLev.]. 

S z k : réz 1628: Resz Giertia hamma veueŏ 
Nro 4 [Gyalu/Kv; J H b K XII/44. 1]. 

gyertyahordozás pur tarea lumînării; Kerztn-
tragen. 1583: Apalin Simon Peterne, hallotta hogy 
meg Zolitottak az Giorthia hordozásért Zilpgi 
Ianost e é a ' felesege gonozul zolot [Kv ; T J k 
IV/1. 194]. 

gyertyamángorlás ? gyertyaforgatás/hengerge-
t é s ; răsucirea lumînării (cînd se confecţionează); 
Kerzenrollen. 1831: 1 a ' Gyértya Mangurlásra 
szolgálo mongurlo Asztal [Mv; MvLev.]. * 

gyertyamártás gyer tyaöntés; confecţionarea/tur-
narea lumînărilor; Kerzenziehen, Lichtgießen. 
1640: R(elicta) Varga Lnkatsne . . . Gyertioirar-
tasnal szolgai [Fog.; TJC 14/48. 3]. 

yyciíyrirártó I. ttm gyertyakészítéshez/öntćs-
hez való; necesar la confecţionarea/turnarea lu-
mînărilor ; zum Kerzengieűen dienend/gebräuch-
lich. Szk : ~ deberke. 1836: edgy otska Deberke, 
Két Galyáta, edgy gyertya mártó Deterke [Borsa 
K ; MNy X X X V I I I , 56] * ~ fazék. 1681: Sütő 
Ház. Pitvara . . . Vagyo(n) ezen pitvarb(an) 
Gyertja mártó fazék Nro 1 Mostan mártot fedgyú 
gyert ja Nro 174 [Vh; VhU 5 1 9 - 2 0 ] . 1699: Gyer-
t j a Marto fazék Nro 1 [O.csesztve A F ; LLt Gyu-
lafi László inv.] jb ~ forma. 1756.Ĕ Gyertya mártó 
forma, melyet két vas Abronts szőrit 1 [Nagyrá-
polt H ; J H b XXXV/35. 27] * ~ kárt/kártya. 
1685 e.: Gyertya m á r t ó kár t Nro 1 [Borberek 
A F ; MvRK Urb. 8]. 1758: egy kártos, . . . egy 
gyertya mártó kár tya [Nagylak A F ; KGy] * 
réz ~ vas. 1765: Az ő rög Asszony Pinezejébe(n) 
Rez Gyertya Marto vas 1 [Kóród KK ; Ks 19/1. 
6-hoz]. 

I I . fn 1. gyertyakészítő/öntő mester ; maistru 
lumînărar ; Kerzengießer. 1730: Számot vetvén 
a Gyertya mártoval . . . adtam Hfl 70 | Gyertya 
Marto(na)k 69 for. den. 23 [Kv; Szóm. 56/XIX. 
14, 24]. 

2. gyertyaöntő f o n n a ; mcdel pentru tuxnaTea 
lumînărilor; Kerzengußform. 1688: Egy fenyő fá-
ból csinált gyertya m á r t ó [Kozmás Cs; E?zt. 
Inv. 4]. 1692: Gyertya mártó . no. f; [Mezőtcdon 
T A ; BK Inv. 13]. 1726: edgy nagy gyertya mártó, 
edgy kissebb gyertyá m á r t ó tGörgény MT; Borr . 
G. VII . 23]. 1736: Gyertya Máîto Cseréptől 
valo 1 [Mikefva K K ; CU XII I /1 . 156]. 17itt: 
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Gyertya mártó 1 [Mezősztgyörgy K ; Ks 23. 
XXIIb] . 

Szk: cserép 1770: Egy Cserep Gyertya 
niarto [Usz; Pf] & fa ~. 1797: egy fa gyertya 
mártó [Náznánfva MT; Berz. 4. 22/22] * fenyő 

1747: Abrontsos fenyő gyertya Mártó [Borsa 
K ; Told. 24] & fild ~ cserép gyertyaöntő forma. 
1744: főid gyertya mártó jó magcssak 2 [Szent-
demeter U ; LLt Fasc. 67]. 

gyertyamártóné gyertyaöntő-n:esterné; soţia lu-
mînarului; Kerzengießerin. 1824: Nemes Torda 
Várossá Piaczán Azaknak az Árusaknak 's Ke-
reskedőtskéknek Nevei, a ' kik . . . tartoznak fi-
zetni . . . K ű n áruló KufárnékA : . . . Gyertya 
Mártonékb . . . Petsenye Sütők® [Torda; I V L t 
1826—1829 rtlen. — a ~ c Köv. a nevek és a taksa-
összeg fels.]. 1827: a ' piatzen künn áiulo Sátra-
sak — Pogátsásak — Peretzesek etc. etc. kőzött 
a’ Fel vet t Taxák iránt ki mennyit vet t Fel alá-
zatoson bé muta t tyuk . . . Kalátscsck Peretze-
sek* . . . Mindenféle Gyűniőltsőt árulckb . . . 
Gyertya Mártonékc [Torda; i.h. - a ~ c Kev. a 
nevek és a felvett összeg fels.]. 

gyertyán 1. gyer tyánfa ; carpen; Hageluclie, 
Weißbuche. 1559: via Sub lignum giertien [ J B b 
104/43]. 1822: tűzi fa , Gyertyán és Magyoro 
vagyon a ' Kap Nyugoti részében LGyerőmcncstor 
K ; K H n 155]. 

2. Csak hn-i szk-ban és Összetételekben; numai 
în construcţii toponimice şi în cnvinte ccmpuse; nur 
in Wortkonstmktionen und Zusammensetzungcn 
von Flurnamen : gyertyános (gyerţyánerdő); cărpi-
niş ; Hage/Weißbuchenwald. 1572: az Giertian pa-
thakon altal [Zsákfva/M.egregy Sz; WLt] . 1576: a 
gyortyan kew erdeó. gyor tyan pataka. giortian er-
deie. gierthian erdeye [Jobbágyivá MT] | gior-
t ian erdeie. gyerttyan Erdeye [Mv]. 1577: keoz 
erdeonek ualla az giortian ezakossath [Jobbágy-
ivá MT]. 1591: az Nagy szskedas melliet gior-
tia(n) liuknak liinak [Kissolymos U]. 1675/7687 
k.: Gyortyán kútnál (sz) [Szentemre M T ; MMatr. 
235]. 1631: Gyertyán kúton fellywl (sz, k) [Dés-
akna]. 1699: Gyertyán nevű helyen (sz, k) [Csikfva 
MT]. 1723: Gyertyán lik felet (sz) [Kissolyttcs 
U]. 1734: Az Gyertyánb(an) (sz) [Datk NK]. 
1740: Kide felöl a gyertyán kú t ra jŭ véggel [Kide 
K ; BHn £0]. 1767: A Gyortyán kútnál (sz) [Buza 
SzD]. 1775: A Gyertyánban (k) [Hcffcićdalirá's 
U]. 1799: Gyortyán nevű erdőben (e) [Jobbágyivá 
MT]. 1806: A' Gyortyán k u t r á l (57) [Mrgyeió-
kereke K]. 1816: Gyer tyánba (sz). Gyertyánén 
(sz) [Csíkfva MT]. 1823: A Scs Kútná l <vrgy> 
Gyertyán mái alatt (k) [M.tece AF]. 1838: Gyer-
tyán lika [Kissolyircs U]. 1845: meg hivat ta a’ 
Gyertyán nevü erdejere vagy is vágattyára [Mcscn 
MT]. 7891: Gycrtyánkút [Magyaićkereke K ; B H n 
95]. - A jelzet nélküli edalékek ez I B A - t ó l 
valók. 

flýertyánág creangă de carpen; Hagetuehcn-
zweig. 1774; (Az erdőtől) hordott jotskán Gyer-
t j án ágat [Csóka M T ; K s 31. X X l X b ] . 

gyertyánbokor tu fă de ca ip tn ; Hrge tuc l i tn-
strauch. 1761: Vagyon a Liget pa t ska mellett . . . 
egj darabotska gjertyán bokrokbol állo puszi ás 
Erdő [Ülke U ; J H b K LXVIII /1 . 152]. 7778: 
egy darab Erdeje . . . nagy nyeső Tölgy, és Hárs 
Fákból, Csere, Gyertyán, és Magyaro bokrcktc l 
áll [Majos MT; Told. 79]. 1798: (Az eidő) í r e s t 
Csere és gyertyán haszon vehetetlen t c k i c k t c l 
áll [Hagymásbodon MT ; EHA]. 1841: cssk nċháry 
esztendős bükk gyértyán és rakot tya bokor, ré-
szint pedig tavalyi vágattbol állo Ri^r r /nnyr l 
határos erdő [Nyárádsztsnna M T ; EHA]. 

gyertyán bokros cu tufe de carpen; mit H a ^ o 
buchenstrâuchern (bewachsen), hagebuchsenstrau-
chig. 1815/1817: A Sáros Patakán kűlyel (e) egy 
felől a falu közönséges Uttya, más felől az erćőlő 
Ut szomszédságában ez Bükk, Gyertyán, és Nyir 
bokros, kertre valók is vágynák [Vágás U ; EBÁ] . 

gyertyáncsutak gyer tyántőke; buştean de car-
pen ; Weiß/Hagebuchenklotz. 1757: egj le vágott 
nyers gyer tyá i Csutakra Keresztett vágattunk 
[Kál MT; Berz. 2. 41/120]. 

gyerţyánerdő gyertyános; pădurea de carpen; 
Weiß/Hagebuchenwald. 1814: az köz Erdölćsre 
nézve ki néztünk egy darab Erdő t . . . Ukćle-
tesen gyertyán és Bükfás Erdő [Eés; I B A \ 

Hn. 1816: Gyortyán erdő a la t t (k) [Tóíva MT ; 
EHA]. 

gyertyánfa 1. carpen; Weiß/Hagebuche. 1C47,'-
XVIII. sz. köz.: vagyen az arck szélín egy c dvas 
Gyertyánfán kereszt [Csóka M T ; DLev. 1. VII . 
A. 5]. 1666/1793: azon tilalmas Erdőből nyir, 
nyár és Gyertyán fából Falubeli embernek szűk-
ségire őkőr szekérre elő u tó ágasnak . . . pénz 
nélkül szabad hozni [A.csernáton Hsz ; SzékFt 
19]. 1729: En magam vagtem . . . ket szal gjer-
tyán f a t egj pa j t smba koszorú fának [A.kará-
csonfva A F ; Told. 31]. 1742: Ezen . . . E r d ő k b e n ) 
a ' féle nyeső gjertyán fák és k Őz Őrség (es) karcnak 
való fak talál tat tnak [Marckháza K ; Ks 4. VII . 
1]. 1750: Közönséges Falu E i č e j e . . . eblcnis 
Csere, Gyertyán, és Nyir f ák vednek, de igen 
el vagyan vágva [Vecsérd N K ; Berz. 11. €8/5]. 
1757: keresztet vágattunk egj burkos gyertyán 
fára [Kál MT; i.h. 2. 41/120]. 1760: egj Gycr-
gyan fán az kereszt [Székes M T ; i.h. 11/ H/Aiq . 
1761: Vágjon bokros gyortyán f á t ó l allo EtdötSke-
is a nyiren kivűl [Ülke V ; J B t K I X M I Í / 1 . 
1521. 7769; láték egj kereszt vsgás t egj g j e r í sm 
(I) fán [Tarcsafva U ; Pf] . 1775: Ezenn I idő 
áll Csere, Gyértyán, Bűk és más féle Cziheres 
fákból, melly olly hsszcntalan Cséplesz F i ċ ő , 
hogy meg tsak kertnek veszszőt Sem lehet találni 
benne [Hcmorćdsztirártcn U ; EBA] . 1762: A 
Kopasz domb nevezeten lévő Erdőnek a H a t á i á t 
. . . élő Bokros Gyértyány fákb(an) vágott u j 
keresztekkel Distingválák és métázák ki [Kide 
X ; EHA]. 1811: ímit smot bik és Gje r tyán 
fakis Teremnek [Spring A F ; EHA]. 1849: A' 
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Veteményes . . . Vannak egreságyasok is . . . igen 
szép lugas gyertyán fákból, tsinosan curálva {Szent-
benedek SzD; Ks 73. 55]. 

Hu. 1743/XIX. sz. eleje: a ' Gyertyánfák kőzt 
(sz) [Kide K ; BHn 90]. 1775: A gyertyánfa Kútnál 
(sz) [Buza SzD; EHA]. 

2. gyertyánfaanyag; lemn de carpen; Weiß/-
Hagebuchenholz. 1577: vegezesbewl engette uolt 
Jobbagifalwa hogj az giortian fa t hordhassak az 
chykfaluiak, de chere fa t ne(m) vit [Mv; Bál-
Lt. 79]. 1590: Karott vesszŏtt Giorttianfatt sza-
bad legien rolla Hordaniok [Jobbágyivá MT; 
i.h. 891. 1593: Egy Sardj embertől veottem 8 
darab Gyortyan fa t fogh fanak* p(ro) d 50 [Kv; 
Szám. 5/XX. 159. - "Malomhoz]. 1599: Veottem 
3. szal giortianfat . . . d 42 [Kv; i.h. 8/XII. 2]. 
1725: Béli kerék fognak 2. Szekér gyertyán fá t 
f 2//38 [Kv; i.h. 54/IV. 16]. 1758: Magam Sem 
tagadhatok (l) hogy nem vittem Szamos újvárra 
vagy ket szekér Gyértyán fát [Szentbenedek 
SzD; Ks 25. I I I . 30]. 

Ha. 1765: gyértyán fák [Nyárádsztlászló MT; 
EHA]. 1775: Gyértyán fánál [Lokod U ; EHA] 
| gyértyán fák [Muzsna U; EHA]. 1776: Gyor-
tyánfák [Koronka MT; Told. 79]. 

gyertyánfa-ciher gyertyánfacserjés; tufiş de car-
peni; Hagebuchengebüsch. 1805: (A) hely gyer-
tyán fa, és bűk fa tziherből 's tövissekből állo 
[Szkr; EHA]. 

gyért yánfa-csutkó gyertyánfa tőke ; buştean de 
carpen; Weiß/Hagebuclienklotz. 1812: A' Szöllŏ 
gödrin fel, nagyobbára ez is tsak tővisses, égy 
néhány Gyértyánfa Csutko van benne [Türe K ; 
EHA]. 

gyértyánfa-darab (o) bucată de carpen; Weiß/-
Hagebuehenstück. 1840: Kerek fogak(na)k és ván-
kosoknak valo gyertyanfa darabok mintegy 1 
láb 3 czol hosszúságúak 40 [Km; KmULev. 2]. 

yyertyánfa-erdo gyertyános; cărpiniş; Weiß/-
Hagebuclienwald. 1742: egy nagy darab többire 
gyergyánfa erdő [Backamadaras MT; Ks 74. 56 
Conscr.]. 1821: Nyir, Nyár, magyaro, gyertyán, 
eger, tölgy es bűk fa erdő, vesszőnek, karónak, 
barnának . . . használható [Ködmönös SzD; LLt]. 

gyertyánfa*flntal gyertyán-sarjfa; lästar de car-
pen; Hagebuchensprößling. 1729: negj szál gjer-
tyan fa f ia tal t hozott [Karácsonfva A F ; Told. 
31]. 1813: hellyen hellyen csere fa és gyertyán 
fa fijatalok hagyattak meg [Udvarfva MT; i.h. 
42]. 1816: a ' kertnek csak nem kőzepibe vágynák 
kereken ül tetet t gyertyán fa Fiatalok [Jobbágyfva 
MT; BálLt 67]. 

g yertyánfa-fiatalos gyertyánfa-sarjas; cu lăstari 
de carpeni; mit Weiß/Hagebuchenjnngholz (be-
wachsen). 1816: A' Nagy Nyiras nevű helyb(en) 
«gy gyertyánfa fiatalos nyfl Erdő [Iszló MT; 
EHA]. 

gyertyánfás I . mn gyertyános; cu carpeni; mit 
Weiß/Hagebuchen (bewachsen). Szk; ~ erdő. 
1768: Vagyon egy Csere bokros, gyertyán és 
magyarofás erdő ă Gyűrű Szeg nevű hellyben 
[Mezőmadaras MT; Ks 74, 55 Conscr. 56]. 1812: 
A' négy szegű Dombon Gyértyánfás és Cserfás 
tisztított fiatalos ritkás Erdő [Türe K ; EHA]. 
1814: az köz Erdölésre nézve ki néztünk egy 
darabb Erdőt, . . . tökéletesen gyertyán és Bikfás 
Erdő [Dés; EHA]. 1815/1817: A Nagy Ortoánba 
. . . ez is Gyertyán Nyeső fás és bikfa Bokros 
Erdő, tsak tűzre használható [Béta U ; EHA]. 

II* fn gyertyános (erdő); pădure de carpeni, 
cărpiniş; Weiß/Hagebuchenwald. 1812: A' Vertse 
kőnél Gyértyánfás Görbe tsak tűzre való fákból 
áll [Türe K ; EHA]. 

gyértyánfa-spalír gyertyánfasor; aleea de car-
peni; Hagebuchenallee. 1813: (A virágos kert-
ben) az hol meg fogantak igen szép magossan 
fel nőt t gyertyán fa spalirok állanak [Koronka 
MT; Told. 18]. 1822: o t t az Gyertyánfa Spal-
lérnál vagyon Lőrintz Kováts körtvé még kemény 
abol kék küldeni v ké t t kosárral [Mv; IB gr. 
Korda Anna lev.]. 

gyertyánfa-tftke gyertyánrönk; buştean de car-
pen; Weiß/Hagebuchenklotz. 1774: Egj Gyertján 
Fa Tőkét ketten vi t tünk el . . . másodszor egj 
darab Csere Tőkét, annak is a ' Szépiből Hidlást 
csinált [Csóka MT; Ks 31. XXIXb]. 

gyertyánfiatal gyertyán-sarjf a ; lăstar de car-
pen; Hagebuchensprößling. 1732: A Szőlő Hegy 
felett a Kellési patakra nyúlik le edgj darabotska 
tilalmas makk termő Csere Erdő melyben többire 
vastag talpak(na)k valo makk termő Cserefák, 
néhól szarufának valo gyertyán, és Csere fia-
talok, karónak, valo gyertyán fák, és Magyaro 
s gyertyán veszszŎk, nevekedtek s találtatnak 
[Szászsztjakab SzD; EHA]. 1750: ėgj kis vekany 
Gyertyán fiatal [Póka MT; Sár.]. 1797: a ' Szabad 
emberek erdeje . . . e Bűk s gyertyán fiatalok-
ból áll [Bencéd U ; EHA]. 1810: (Az erdőt) ő 
Nagysága a ' Malomra gát ágnak mind le vágatta, 
most kezdettek gyertyán és Csere fiatalok benne 
Sarjadzni [Doboka; Ks 76 Conscr. 89]. 1817: 
Ez az erdő Szép de inkább Bokros mint Sürü 
fiatalos nagyobb rész benne Bük és Gyertyán 
közönséges ember Láb Szárnyi vastagságú Fia-
talok, ritkábbak a ' Tölgy fiatalok, földe jo Erdő 
nevelő [Györgyfva K ; TGsz]. 

gyertyánfiatalos gyertyánsarj as ; cu lăstari de. 
carpen; mit Hagebuchensprößlingen (bewachsen) 
1837: A' Magura nevü erdő, Gyertyán és Csere 
fiatalos [Gombás A F ; TSb 20]. 

gyertyános I. mn gyertyánfás (gyertyánfával 
benőtt); acoperit/n&pădit de carpeni; mit Weiß/-
Hagebuchen bewachsen. 1796: ez tsak Magyoros, 
Harsos, és Gyertyános Cséplés Erdő, meílyben 
hellyen hellyen kertelni valo vesszŏtis lehet ta-
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nálni [Szentgothárd SzD; WassLt]. 1811: Az 
Erdők . . . Gyertyános része horgas Borgas [Jedd 
MT; LLt]. 

Hn. 1737/1792: Gyertyános oldal (sz) [Bál-
ványos vár alj a SzD]. 1742: Az Himberkin a Gjer-
tyánós tetőn (sz) [Koronka MT]. 1750: a ' Gyer-
tyános Hágobann (sz) [Tompa MT]. 1754: Az 
Gjértjános Oldalb(an) (sz) [Kisillye MT]. 1768: 
A gyertyános oldalban (sz) [Bálványosváralja 
SzD]. 1778: Gyertyános oldalan (sz) [Kőrispatak 
U]. 1795: A Gyertyános te tőn egy darabb tisztí-
to t t Szálas Erdő [M.lapád AF]. 1823: Gyertyános 
patakb(an) (sz) [Szépkenyerűsztmárton SzD]. 
1834: Gyertyános Erdő (e) [Újfalu K ; BHn 67]. 

Szk î ~ ciher gyertyánfacserjés. 1846: A Szŏllŏ 
gödribe gyertyános-Cziher [Türe K] ~ erdő. 
1737: A Szarvas tónál Tölgy és Gyertyános Erdő 
[Kisfülpös K] | A Szász vőlgybeli Gyertyános, 
tölgyessel elegyessel fiatalos Erdő [Nagyida K], 
1744: Doszul, bűkkős, gyertyános, és tölgy fás 
közös Erdő [Apaliida AF]. 1747: Seljki oldalon 
fekűvő Tölgjes és rész szerint Bükkös, Gyertjános 
erdő [Nagyida K]. 1834: in Pityiritya . . . égy 
része Lítznek Karónak valo Tölgyes Cserés, Gyer-
tyános, és biikős Erdő [M.derzse SzD; DHn 42] 
jb ~ cvdõcskés. 1848: onna t . . . a mostani Gyer-
tyános Erdőtskés helyen fel nyúlt az határ Káld 
Bűkkén [Dés] * ~ fa. 1793: Ebben az Erdőben 
vágynák Épületre való fák, ugy Gyertyános, és 
fiatalos fák is, melly tilalomban tar ta t ik [Erdő-
szengyel MT; TSb 51]. 1796: Erdő Lá Fundeture 
nevü hellyen, nagy szálos, Vén fák, Tőgyes, Bük-
kös, és Gyertyános fák vágynák benne [Szent-
egyed SzD; WassLt] jb ~ jövés gyertyánfa-
hajtás/sarj . 1814: ezen erdő a ' szünet nélkül 
valo erdőlés által nagyon elpusztult, ma tsak 
tsepleszböl áll, vágynák benne Tölgy, és Gyer-
tyános jővések [Septér K ; BetLt]. 

I I , fn gyertyánfaerdő; pädure de carpeni, căr-
piniş; Weiß/Hagebuchenwald. 1729: A Praedica-
torok szabadon erdölhetik a holt fakat es gjer-
tyanost [Káinok Hsz; SVJk] . 1745: A Dupa 
Gyál nevezetű hellyben vagyon egy Darab Cser-
fá i és Gyertyános [Karácsonfva AF]. 1814: Ezeńn 
Nyil Erdő Nagyobb részint Bükkös, Tölgyes Cse-
rés, és Gyertyános [Récekeresztúr SzD ; BetLt. 3]. 
1845: A hágónál cziheres gyertyános, bikkfás 
[Türe K]. 1847: szomszédi . . . Északról a kaszál-
lok, es nyárfás elegyes gyertyánossal [Méra K]. 

Hn. Xiv. sz. eleje*ñ' me ta . . . vádit in quandam 
süuulam Gurtanus uocatam [Dés; E T F 101. 28. 
— "126l-re hamisított oklevél, de maga a hn-i 
adalék kétségtelen h i te lű ; e hn ma is él. — Az 
adalék helytörténeti hitelére 1. MNy LXII , 4 2 0 - 4 , 
NNyv 213 — 20]. 1577: az giorthianos Erdeieben 
oda hatra az bercz meghe [Jobbágyivá MT]. 
1590: Giorttjanos erdeien [uo.]. 7600; Gyortianos 
[Nagykede U]. 7605: Giertianos neűű hely [Város-
fva U]. 7606: Az Gertianosban(n)is vagio(n) I r tás 
feólde Nagy Mihalynak [Oroszhegy U]. 1607: 
giortianos neuw heljben [Kisgalambfva U]. 1678— 
1619IXVII. sz. kőz.: Azon szüvas^vŏlgyben, melliet 
Giertyános(na)k . . . h inak [Kovácsi K]. 1623: 
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az giortianos berczin vagion az hatar halcm[Szo-
váta MT; JHb] . 1632/1664: Az Gyorgyános boroz-
dájába(n) (k) [Koronka MT]. 1634: Az Giortianos 
pataka [Rőd K ; Ks 33. I . 6]. 1658: Az Giortia-
nosban (e) [Ne]. 1676: az Gyertianos pa taka 
[Gyalu K]. 7685: gyertyánosban (e) [Szentkirály 
Hsz]. 7692: Gyertyános farába(n) egy darab ir-
tó vány [Várfva TA]. 7699: Gjertjanosra járob(an) 
(sz) [Búzásbesenyő K K ] | Gyortyános nevű helly-
ben [Szentdemeter U]. 1715: a Gyortyancsnak 
az allyan (sz) [Koronka MT]. 1718: Az Gyertyá-
nos . . . kaszáló helly [M.nádas K ; RLt] . 1721: 
Gyurtyanos aroka töven (k) [Köröspalak Hszj. 
1737/1792: Gyertyánoson alol való Lá l l an [Or-
mány SzD]. 1765/1801: Tyergyáncs (!) [Timaíva 
U]. 7768: azon Szálas erdőn alól Gvcityános 
nevezetű erdő [Bádok K ; BHn 26]. 1781: Gyer-
tyánosba (k) [Bencéd U]. 1782: Gyertyános nevű 
helyben (sz) [Dés; E T F 101. 29]. 1783: Gyertyános. 
Gyertyanas nevezetű Erdőben [Kisfülpös K]. 1784: 
A' Gyertyános megett az oldalba (sz) [Szász-
nyires SzD. — L. még E T F 91. 50]. 1792: Gvér-
tyánas (sz) [Derzs U]. 1794: Gyertyános tetején 
vagy széllin lévő iratvanyok [Dicsőszlniártcn]. 
7798: Gyortyános (e) [Ákosfva MT]. XVIII. sz. 
v.: A Gyirtyánoson (sz) [Dés] | a ' Gycrtyánas 
[Kisülye MT]. 1809: A Gyertyánosban vagy az 
mái nevezett szerint az észkon (sz) [Jára MT]. 
1827: Gyertyányos nevezetű heljen (sz) [Kisillye 
MT]. 1828: Gyertyánas [Dés]. 1831: Gyertyá-
noson. Gyertyanas [Dés]. 1836: a ' Gyertyános 
nevezetű hely [Bordos U]. 1839: Gyertyánosba 
(sz) [Bordos U]. 

A ldmszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. — Az 
a-zás jelentkezik a Gyertyános* (TA. — *Kéaőbb: Torockó-
gyertyános) tn köv. XVIII. az-i előfordulásaiban is: 1736, 
1753: Mû Gjertjanasban lakó szemelljek [Torockó; Bosla]. 
1800: Gyertyánas [uo.; Tl^ev. 5]. - Z,. még alább gyertyá-
nost al. is. 

gyertyánosbeli a Gyertyános nevű határrész-
beli ; din hotarul cu numele de Gyertyános/Căr-
piniş; von der Flur genannt Weiß/Hagebuchen-
wald. 7609: Énnekem Bodo János monta hogi 
6. forintert t a t t a uolt Becz Imrenek Az giurta-
nosbali feöldett [BLt Balas J ános Mihalj Kazon 
felseo falui (60) lib. vall.]. 

gyertyánosi a Gyertyános (H v. TA) tn -í kép-
zős szárm.; derivatul cu sufixul -* al toponimului 
Gyertyános; din Gyertyános/Cărpiniş sau Torockó-
gyertyános/Vălişoara; mi t -i Ableitungssuffix ge-
bildete Form des ON Gyertyános. I . mn Torockó-
gyertyánoson (TA) lakó; care locuieşte ín To-
rockógyertyános/Vălişoara; in Torockógyertyános 
wohnend. 1654: E n sem veszekedeset lopaeat 
grazdalkadasat nem laţtom a n n a k az giortianosi 
legennek [Ispánlaka A F ; Thor. X/9] . 1840: Gyer-
gyánasi Lábas Todar [Torockó; Bosla]. 

I I . fn 1. Gyertyános (H) l akosa ; locuitor din 
Gyertyános/Cărpiniş; Bewohner von Gyertyános. 
1758: az Gyertyanasiaknak nincsen sémi különös 
hatarok, mivel az Falujakis az Aranyi hatarban 
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vagya(n) az előt ot falu sém volt [H; JHb XXXI. 
46]. 

2. Torockógyertyános (TA) lakosa; locuitor din 
Torockógyertyános/Vălişoara; Bewohner von To-
rockógyertyános. 1746: Ezen condiciokat ä meg 
irt Gyértyanosiak kez be adassal acceptalak [To-
rockó; Bosla]. 

gyertyáa-dpalír gyertyánfasor; alee de carpeni; 
Hagebuchenallee. 1801: Gyertyán Spallérok kö-
z j t t lévő tágas utak nyalnak fel a' Veteményes 
Táblákból [Kendüóna SzD; TK1]. 

yyertyántoke gyertyánrönk; buştean de cár-
i b a ; WeiÜ/Hagebuchenklotz. 1774: Gőrgénji Ist-
ván . . . adott . . . Sipos Gábornak égj darab 
Gyertján tőket Paputs Csinálásért [Csóka MT; 
Ks 31. XXIXb]. 

gyertyán vessző gyertyánág; creangă de carpen; 
Hagebuchenzweig. 1713: Teremnek Magyaro, gjer-
tyán, Csere és egjeb elegjes Kertelni valo vesz-
szŏk [Fejérd K ; EHA]. 1732: A Szászok gödre 
nevű helyis . . . sűrű gyertyán veszszőt nevel, 
többire vastag gyertyán fa vagyon benne [Nagy-
ida K ; EHA]. 1753: A’ Margita felől való Plágán 
vagyon egy erdő . . . minthogy igen el vágták 
gyarló erdőcske, mogyoró és gyertyán veszsző is 
terem rajta [M.décse SzD; ĖHA]. 1777: Vagyon 
. . . egj darab Kerek Erdő nevezetű Erdő mely 
cseplesz apro bokros magyaro csere és gyertyán 
veszszŏibŏl ail [Meggyesfva MT; LLt 28/531]. 

gyertyaöntő I. m i gyertyakészítéshez való; ne-
cesar la confecţionarea lumînărüor; zum Ker-
zenziehen gebräuchlich. Szk: ~ lyukas deszka. 
1788: Egy gyertya öntő jukos Deszka [Mv; 
TSb 47] * ~ üveg. 1804: Egy Gyertya öntő 
Üveg [Hosszútelke AF; Kath.]. 

II. fn gyertyakészítő-forma; tipar/formă pentru 
confecţionarea lumínărilor; Kerzengußform. 1849.ĕ 

láttam szetnîimel hogy a' Sinta Vaszi Léánya, 
az urával, és Apossával sok drága portékákat 
érċz fazakakat, gyertya öntőket, kaszteneket lá-
dákat raktak fel szekerekre [Héjjasfva NK; CsZ. 
Horváth Bori (15) vall.]. 

Szk: pléh 1780: õfcős pléh gyertya őntő 
1 [Bethlen SzD; BK] * üveg 1780: Üveg 
gyertya őntő [uo.; BK]. 

Szótári lag nem, tárgyi szempontból azonban idė vonható 
a köv. adalék i s : 1824: 4 Gyertya ōveg öntökét vet SUkōsdi 
Dávid Ur [Cs. Vajda lev.]. 

gyertyapéaz ? (személyzeti) gyertyajáranclÓ3ág 
pénzbeli váltsága; răscumpärarea în báni a lu-
mínărilor cuveaiţe . (persoualului); L5segeld für 
(PefsonatyKerzenbezüge. 1787: gyergya pénz 1/20 
IWLt Cserei Heléna jk 24b]. 

gyertyái l . m i gyertyatartó (gyertya tartására 
való); pentru ţinerea/păstrarea lutnînărilor (care 
sirvsşte la pistrarea lunînărUor); Kerzen haltend, 

zum Kerzenhalten dienend. Szk: ~ ferslag gyer-
tyatartó láda. 1813: Egy gyértyás Ferslag Fedél 
nélkül 1 [Veresegyháza AF; Told. 18 Toldalagi 
Kata lelt.]. 1839: Égy buza tartó Ferschlag Négy 
gyértyás Ferschlag [Kv; Pk 3] ~ fióka gyer-
tyatartó fiókocska. 1817: Felső Pintzébe Három 
Ferslag Egy Gyertyás Fióka [Told. 58] * ~ 
láda. 1768: Gyertyás Láda 2 Gyümölts tartó 
Láda 2 Hoszu Nagy láda 1 [Mezősztgyörgy K ; 
Ks 23. XXIIb] * ~ Idddcska. 1793: Egy gyertyás 
ladatska tanaltattak Reamuri portzellan aranyas 
viragu edenyek [TL Conscr.] ~ tolóka gyer-
tyatartó fiók. 1788: Egy két felé nyíló ajtoju 
tojokás Almárium avatég . . . Egy kisded avatég 
Ferslog . . . Egy gyertyás Tojoka . . . Ismét égy 
gyertyás és két kítsin Tojoka [Mv; TSb 47]. 
1793: három gyertyás tojokák . . . annal nagyob-
batskák egyformák [TL Conscr.]. 

II. fn gyertyaárus; lumînărar, vînzător de lu-
minári; Kerzeahäadler. 1827: a’ piatzon künn 
áruló Sátrasak . . . kőzőtt a ' Fel vett Taxák 
iránt ki mennyit vett Fel alázatoson bé mutattyuk 
. . . Recapitulatio: 1. A Sátrasak . . . 2. Kolészás 
pálinkások . . . 3. H >rdos palinkások . . . 4. Ke-
nyeresek . . . 9. Gyertyások rTorda; TVLt 1826 — 
1829 rtlen]. 

gyertyáţtáiiß régi főári tánc; dans vechi al 
nobilimii; Kerzeatanz (altér Tanz der Hochade-
ligen). 1736: Asztaltól felkelvén . . . táncolni kez-
dettek . . . volt az lengyel változó, . . . az lapocz-
ká9 táu2z; ezeken kiviil a régi magyaroknál, 
nem az köz han^m az uri és főrendeknél, nem 
csak az lakodilm okban, hanem vendégségekben 
is, kedves táaczok tudniillik az egeres táncz és 
a gyertyás táncz, mindenik tánczhoz szokott nóta, 
milyet a (I) akkori muzsikások jol tudtauak 
[MitTr 331]. 

gyjrty.ii!3at'jlõ szk-okbau; în construcţii; in 
Wortkoastraktionen; ~ B jldogasszony purificatio 
Miriae (íebr. 2.) ; îritîmpiuarea Domnului, stre-
teaie; (MiriaJLichtmeß. 1553: Gyertya Senthelew 
Boáog azzony wtan walo chetewrtheken [JHbK 
XLHI/21 Mikola Ęerencné Melyk Anna végr.] 
•fc ~ Boldogasszony-nap(ja) ua.; idem'. 1546: 
gyorthya zenthele Bodog azouy nap, eleeth walo 
wasarnapon [Radnót K K ; J H b K XXXVIII/-
19J. 1566: 1536 eztendoban Gyertya Zsntlielew 
Bői)* az^Dti nap eloth valo czyotortokon J th 
feyervvarath [Gyf; J H b VI/14] | mikor az elmúlt 
gyertya^entelő B jldogaşszoay napján gyűlésünk-
ben lettünk volna Thordáu, megértettük vala . . . , 
hogy a király szüntelen orptorit bocsátaná a 
hatalmas császárhoz* a békesség dolgából [ETA 
II, 354. - török- császárhoz], 1570: Tal 
Bw^erive potencia Ázzon Bplger peterne ellen chyô-
terteken Gertia Zenteleo Bodogazzon napiau Éppel 
János es Zabo Martoa elewt [Kv; TJkI I I /2 . 160]. 
1595: In Anno Do(inL)ni 1595 Gertia Zenteleò; Bo-
dogh Aszony aap elòtt valo zerdaa virraŭplpgh, 
ejel, az AlperespkZinth Zandekka l . . . Jeòttek egy 
hasamra [UszT 10/99]. 1598: ez elpiűlt wdeokben 
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wgy mint 1595 eztend<eoben> gyorttja zenteleo 
bodogh aszonj nap Tawatth essett wa<la> fogy-
sagok az alpereseknek [i.h. 13/45]. 7609: Anno 
Dni 1609 Giortia Zcnteleo Bodogh Azzoni nap 
utan valo Kedden [Nagybacon Hsz; HSzjP]. 
1610: Ez hiuatal leot ez mostani 1610 Ezten-
deoben giortia zenteleo Bodogh Azzoni Nap taiban 
[Pálfva U ; UszT 39]. 1625: Giortia Zenteleo 
Bodogi azoninap tayba(n) | Giertia Zentoleò Bo-
dog azo(n) nap taiat [i.h. 17a, 58a]. 1632: 1632 
gerta zentelleo Bodogj* azonj Napian [Néma SzD ; 
Ks 41. F. - "Alább a keltezésben: bodogi]. 1736: 
Gyertyaszentelő-Boldogasszony napján is jártunk 
egy kis processiót*, de csak ben az templom kis 
udvarán [MetTr 434. - áKv-t] ~ nap 'ua. ; 
idem\ 1607: Az Hiuadal (!) lett in anno 1607 
Giortia szentcleò nap tayba [UszT 11/113]. 

gyertynszövo gyertyabélszövő asszony; fcmeie 
care toarce fitil de lumînare ; Dochtwirkerin. Szn: 
1567: Heléna Gyertya Zewew [Kv; TJk I I I / l . 
8]. 1568: Agatha Gyerttya zovo [Kv; i.h. 158]. 

gyertyatartó I. mn 1. gyertya tarlósára való; 
pentru păstrarea lumînărilor; zum Kerzenhalten 
dienend. Szk: ~ deberke. 1688: Egy gyertya 
tartó Deberke [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 4] | egy 
gyertyatartó Deberke [HsSzj] jb ~ fcrslág. 1795: 
A Nagyob Gyertyatartó a Kcppantoval edgy 
rosz Ladával és Gyertyatartó Ferslagal a Budaîa-
nuscknak* jutot t [Monostorszeg SzD; BetLt 5. 
— a Értsd: a Budai-örökösöknek] * ~ iskátulya 
gyertyatartó ládikó. 1828: Gyértyatarto Iskotolya 
[Szentdemeter U; Told. 39] ~ ládikó. XVII. sz.: 
Egy Gyortya* tartó Ladiko Teli Buzaval [Szamos-
fva K ; BLt 9. — aAlább a forrásban Gyertya alak-
ban is] * ~ tolók a gyertyatartó fiók. 1780: Gyer-
tya tartó tojoka 2 [Bethlen SžD; BK]. 

2. ' ? ' Szk : ~ asztalka. 1805: Egy kitsiny 
Gyortya tartó asztalka [A.jára TA; BLt ô] 
~ szék. 1736.ã a' Kapolnába . . . Fekete Gyertya 
tnrto Szék 4 . . . Könyöklős oraeuhim 2 [Pinárd 
MT; CU XIII/1. 105]. 

II. fn 1. sfeşnic ; Leucliter. 1564: Kerem Kegiel-
meteket mint vraimot hogy kegielmetek ez mostany 
zewksegemre ágion valamy ewrek (!) vas faze-
kakot talakot es Talnierokot giertia tartokot es 
karpitokot [Vingárt A F ; BesztLt 38 ,,Zerecien 
Christina az neliay Pathocy Ferenczyneh" a 
beszt-i polgármesterhez és királybíróhoz]. 1587: 
Egy hitwan gyertia ta r tó [Kv; KvLt Inv. 1/24]. 
1589: Geortia tartó [Kv ; Szám. 4/XII. 21]. 1605: 
Az eŏreŏg palotaba(n) ualo hazba(n) ucdnak 
keòrwly padszekek, Vgianot ket kis fogas, kemen-
cze, egy szaruas eokeor fô, giortya tartó [Gyalu K; 
Sennyei 11/47 fej. inv.]. 1612: Egy harcm ezeü 
gyorttya taxtto labastol, vűsselt [Kv; PLPr 
1/3. 1612-1615/]. 1630: Egy oltarraualo giorttia 
tartó kepw nelkwl t t f. 1 d [Kv; RDL I. 147]. 
1632: Beczybeöl az mincmw marhakat . . . Kan-
tha Mihály hozott . . . mindenfele kestt f 560 . . . 
Giortia tar tot t f 5 [ K v ; KvLt 11/69 VectTr.]. 
1665: gyortya tartó két águ [Kv; SzCLev.j. 

1688: Gyergja tartó egy forma gembastol [Beszt.; 
Ks Mise. 2]. 1698: edgj fabol csinyalt Gyertya 
tartó [Kóród KK ; LLt Fasc. 72]. 1714: Szarvas 
szarvbul valo Két gjertja tartó, vörösre festett s 
aranj Punctumokkal ékesített [Nsz/Fog.; AH 58]. 
1724: Musikáló szék, és azon két deszkában szege-
zett gyertya tartók [Koronka MT; Told. 29/12]. 
1748: Gyertya tartó Coppantajával egyűt nro 
1 [Csicsó Cs; Ks. 65. 44. 13]. 1793: Egy drotos 
gyertya tartó [Mv; MvLev. Prágai. Tamás hagy. 
1.]. 1795: Komiz gyertya tartó 2 [Déva; Ks 1C8 
Vegyes ir.]. 1798: Egj Négj kűpűjű Srofcn járó 
Gjertja tartó [Kv ; Pk 6 Rázmány Hedwiga hagy.]. 
1798/1821: Egy kisded gyertya Tartó melly Sroffal 
jár, és ugy Szőrittya őszsze a gyertyát [Kv; 
Pk 5]. 1805: játzodtunk . . . onbol őntőtt oltári 
képetskékkel gyértya tartokkal [Dés; KMN 113]. 
1832: Egy pár platirozott gyertya tartó [LLt]. — 
L. még HSzj fa-gyertyatartó a l . ; Ret tE 94; MNy 
XXXVIII , 133. 

Szk: bddog~. 1627: Egy Badok gvorttiatarto 
tt f . á - [Kv; RDL I. 132]- 1694: Az Asszony 
eŏ Nga Háza . . . Hitvan badogh Gjertjatarto 
Nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi László lelt.]. 
1736: Áz Palotában találtatott ' . . . Falra szegzett 
báldog Gyertya tartó nro 5 [Pinárd MT; CU 
XIII/1. 100]. 1753: Báldok gyertya tartó . . . 
Baldogh Tölcsér [Búza SzD; LLt] * bécsi ~. 
1627: Három Beezi giorgia (!) Tartó Ket l?rnriru 
vereo [BLt] jb brassai 1687: E^y Braffay 
rosz Gyértya tárto [Ve re sir ar t TA ; Berz. 11. 87/-
I]. * bronz 1805: Egy sima arsnycs l é t á f u 
Bronzé Gyertya (tar)tó [Mv; TGsz 52]. 1SCC: 
Két bronz gyertya tartó [Kv ; Végr.] * csõ ~. 
1595: Az tcmplumokba egi egi efceo gyert t iatrr tet 
Vettünk . . . tezen f — /3 [Kv ; S?im. 6/XIII.S4J 
* egyes ~ egyágú/kaiú gyertyátaitó. 1620: Ket 
io Egies giorttia tarto t t f. 1 d 50. J tcm Ff y gieittía 
tarto azis egies t t f. — d. 32 [Kv; RDL I. 147~. 
1793: Ket gyertyatartó, mely(ne)k ktipüje kettős 
ăgu . . . nyoltz edgyes gyertyatartó [1L Ccnser.] 
jb ezüst-aranyos ~ aranyozott ezüst gyertyatartó. 
1595: Egj ezwst Aranjas gyertya tarto M 2 p . £6 
[Zsombor K ; SL. Scmbcri László reg.] jb eiüst 
1628: Egy Zeőld es Sargha festekes ?zarcs 1í c t t t n 
. . . Egy Ezwst feier giertia t s i t o [Gyalu/Kv ; 
JHbK X11/44. 4]. 1634: Az mi Tcicplrmtcz \ a îo 
ezkeozim vednak, mirdenfele kepek . . . es à ket 
Eoreg ezwst Giortya ta r te t . . . szekat ebek idt-
az Monostori Templumhcz spplicallysk [WassLt 
Wass Jáncs végr.]. 1740: Bgy Pár hcllyagc* 
virágú ezüst Gyertya tar tó [Ne; Told. 19] jb 
fa 1715: Egy Fa gyertya ts r tó [Pálcs NK ; 
LLt Fasc. 140] * máriás 1673: Két fejér 
holyagcs orcszlyáncs gyertyatartó és egy máriás 
gyertya Tartó [Fog.; UtI] . 1683: Hsrcm Meries 
Gyertya tarto Bgyik o ketti (!) u j [UtI] jb négyes 
~ négyágú/karú gyertyatartó. 1629: Fgy nygies 
giorttia tarto ér t t f. 2 [ K v ; RDL I. 143] * 
oltáros I* oltári gyertyatartó. 1588: Egy oltercs 
gyertia tarto, Rez [Kv; K v L t Inv. 1/2. 18] * 
ón 1596: Egy chn gyertya tarto eggyes [ K v ; 
RDL T. 65]. 1C81: ó n gyertja tarto, kettő kalapos 
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Nro 3 [Vh; VhU 5 4 0 - 1 ] * oroszlános 
máriás paraszt **. 1681:jMedgyess(en) vÖttem 
ket paraszt gjertya tartót [DLev. 2. XIIIB. a]. 
1778: adtam altal . . . egy paraszt Gyergya Tartót 
[Agárd MT; Told, 8] * pléh 1796: Egy Pléh 
Gyartyatartoért . . . xr. 21 [Kosesd H ; Ks 78. 
XVII. 15] * princmetal~. 1793: Ket printz-
metal gyertya tartó [Kv; TL Conscr.] réz ~. 
1591: Rez giertia tartó io es hitwa(n) I I I I [Kv ; 
Aggm. A. 53]. 1596: Negy rez gyortya tartó [Kv; 
RDL I. 65]. 1608: Egj Rez Giertia tartó, kett agw 
[Kv; i.h. 83]. 1615: Vagyo(n) kett rez gyortya 
tartó egj egj chieoues . . . f — d 32 [Kv; i.h. 97]. 
1622: 1. rez giartia tartó [UszT 8a]. 1662: Vagyon 
. . . égy réz gyortya tartó két águ az harmadik 
ága el teoreot [Kv; SzCLev.]. 1684: maradót 
rez giortia tar tó is [Torockó; Pk 7]. 1692: Egy 
réz gyortya tar tó [Szárhegy Cs; LLt]. 1694: 
Réz gyorgya tar tó eőt keteie rosz [Kv; Berz. 2. 
2 9 / 7 6 ] * sárgaréz 1747: Ju tót . . . Samukának 
Egy Sárga réz gyertya tartó [Kv; Pk 6]. 1842: 
Két sárga réz' gyértya tartó, kettő bronzirozott, 
kettő ezűstel fu ta tva [Dés ; Újf. 3 Újfalvi György 
hagy. ] sirándon ~ ' ?' 1820: Két Schirándon 
Gyertyatartó [Mv; Told. 19] szarvas 1630: 
Egy szaruas falba ualo giorttia tartó talnieraual 
t t f - d. 75 [Kv; RDL I. 147] * tükrös 
1829: Tizenkét a’ kerti szálába falra valo Tűkrős 
gyertya tartora 60 Rf [BLt 12 a kolozsvári dolog-
ház nyomt. szám.] -X* umbrakuhimos ~ ellenzős 
gyertyatartó. 1787: Egy umbraculumos gyértya 
tartó [Mv; MvLev. 8 Nagy György hagy.]. 1788: 
ZŐld vas utnbráculumos gyertya tartó kettő 
[Mv; TSb 47] * umbrás ~ 'ua'. 1816: Umbrás 
gyértya tartó 1 Rf 7 xr [Kv; Born. IV. 41]. 
1836: E ?y umbrás gyertyatartó [Kv; Pk 3] * 
úti 1816: Uti gyértya tartó . . . 1 Rf [Kv; 
Born. IV. 41] vas 1604: Egy hitwan Vas 
gyertya tartó az keo labban valo [Kv; RDL I. 
77]. 1636: Egy uas giorttia tartó er d. 6 [Kv; 
i.h. 109]. 1679: Lábas vas gyertya tartó nro 1 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 28]. 
1779: egy vas Gyertya tartó [CsS] Ür vasvesszõs ~ 
' ?' 1681: vas veszszös gyért ja tartó Nro 2 Ehez 
Kopp intő Nro 1 [Vh; VhU 5 2 1 - 2 ] * vesszõs ~ 
' V 1681: VeszszŐs gyért ja tartó, csak ighen viseltes 
Nro 1 [Hátszeg H ; VhU 598]. 

2. /elfilggćsztõjfüggő réz ~ ? réz gyertyacsillár; 
candelabru de lumînări din aramă atîrnat de pla-
fon; kupíemer Decken/Wandleuchter. 1588: Az 
liazbau vagyon egv fwggeo eoreg Rez gyertyatartó 
[Kv; KvLt Inv. 1/2. 14]. 1637: egy Fwggeo rez 
Giertia tartó [Teremi K K ; Ks 69. 50. 4]. 7637/-
1639: Egi Eőregh fel fügezteo rez gjortjatarto, 
kett rend cseokkel, meljnek az teteien egj kett 
feiű sás (!), sok apro rez madarakkal, az hozza 
ualo vas lanczocsjka is Jelen uagjon. aestim(áltuk) 
f. 20 [Kv; RDL I. 111]. 1679: Az mester gerendán 
két helyen Szarvasnak az Szarva . . . Az Szarvako(n) 
Egyiken nro 4, masiko(n) nro 6. függő réz gyertya 
tartó szárastol nro 10 [Uzdisztpéter K ; TL. Ba-
jomi János lelt. 49]. 1718: az Réz Fŭgő gjartya 
tartót öszve szedtem és az Ngod Boltyába bé 

küldettem [Nsz; Ks 96 Bornemisza Jmre 
lev.]. . 4 Í 

3. üvegkristályos ~ gyertyacsillár ; policandru/-
lustru pentru lumînări ; Kerzenlüster. 1758: A 
Palota kőzepin fel kötve üveg kristállyos Gyertya 
tartó, kűlőmb kűlŐmb féle czirádákkal veres muszu-
yal bé vont, Veres Sellyem rojtos sinoron függ 
Nro 2 [Déva; Ks. IX. 8]. 

Ha. 1622, 1625: gyortja tartó [Kv; RDL I. 
119, 120]. 1627: giorttia tartó [Kv; i.h. 132]. 
1629: giorttia tartó [Kv; i.h.]. 1658: giortya 
tartó [Kv; KJ ] . 1669: gyortya tartó [Kv; RDL 
I. 150]. 1687: giortia tartó [Kál MT; Berz. 2. 
41/95]. 1779: Gjertja tar tót [Szászváros; BK]. 
1789: gyértya Tartó [Mv; ConscrAp. 20], 1800: 
gyértya tartó [Mv; TGsz 52]. 1807: Gyèrtyatarto 
[Mv; Berz. 7]. 

gyertyatartócska sfeşnic mlc; Leuchterchen. 
Szk: ôn~. 1732: Két ón magos Gyertya ţartocska 
koppantoval vassal [Kv; Ks Kornis Zsigmond 
let. 31]. 

gyértyatartó-láb kb. magas gyertya-kandeláber; 
candelabru de lumînări inal t ; hoher (Wand)-
Leuchter. 1630: Egy giorttia tartó láb kepw nelkwl 
t t f - d. 50 [Kv; RDL I. 147]. 

gyertyatartós. E szk-ban; numai în aceastä 
construcţie ; in dieser Wortkonstruktion : ~ aufzac 
? gyertya tartós asztaldísz ; ornamentaţie de masă 
cu sfeşnic; Aufsatz mit Leuchter. 1814: Egy 
gyertya tartós Aufsaz 67 Lott [Kv; Born IV. 
41]. 

gyertyavám ? (őrletéskor gyertyaégetésért járó) 
vámgabona; uium (dat drept plată pentru arde-
rea/folosírea lumînării); Zollgetreide (gebülirend 
für das Kerzenbrennen beim Mahlen). 1828: 
Hetven Nyóltz Német Fórintot . . . mint a ' Gerendi* 
Malmakból Gyertya Vámból bé-gyűlő gabonát . . . 
adott által [HG gr. Kuun lev. - *TA]. 

gyertya világ gyertyafény; lumină de lumînare; 
Kerzenlicht. 1573: Kalmar Marton Azt vallia 
hogy Eyel latot gyertia világot az Zabo Lazarne 
hazatayan [Kv; T J k III /3.199]. 1574: Margit Mol-
nár gergelne Azt vallia . . . la t ta egi reggel giertia 
világnál haromzor hozot feyen f at oda az Annyanak* 
az katalin hazatwl [Kv ; i.h. 362a. — *A leánya]. 
1598: k j menek hazambul tahag nagj gyertya 
vylagh uagio(n) az A haza eleótt [UszT 13/31]. 
7632: Vásáros Istvánné Borbára asszony . . . fassa 
es t : . . . látáin, hogy o t t az Incze István házában 
. . . gyertya világ vagyon [Mv; MvLt 290. 79b — 
82 átírásban!]. 1780: éjtzakának idején gyertya 
világnál is Sokszor l á t t am hogy tractált Cserei 
Uram az őreg aszszonnyal koltsárral [Bethlen 
SzD; BK. St. Butzi (35) t t vall.]. 1810: mihe-
nest a kutya ugatást meg hallották volna a ' gyértya 
világ mingyárt meg szűnt s el alutt [K; KLev.].— L 
még Ret tE 263. 
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gyertyázás gyertyaégetés/használat; arderea/fo-
losirea íumînării; Kerzenbrennen/gebrauch. 15S3: 
Catalin Patay Gergelne vallia hogy ez Zi g* 
Ianos felesege rezeg vala mint (!) gennekes ol, 
es mikor az giortiazasert meg zolitotta volna, 
Az Azzony az Actorokat rutul zidalma a [Kv ; 
TJk IV/1. 194]. 7665/7754: Az Le én ek gyer-
tyázásának ideje kezdetik Szent Mihály napján*; 
végződik Szent Jósef napján b [Kv; ACArt. 16. --
•Szept. 29. bMárc. 19.]. 7780: éj tzakának idején 
gyertya világnál is Sokszor lá t tam hogy tractál t 
Cserei Uram az őreg aszszonnyal, koltsárral, . . . 
együtt Súgtak búgtak, mindazonáltatl ezen éjtza-
kai gyertyázást nem a Grof halála u tán hanem 
annak előtte lát tam [Bethlen SzD ; BK. St Butzi 
(35) t t vall.]. 

flyik 1. şopîrlă; Eidechse. 1570: Zeyfner Matthias 
hithy zerent vallya, hogy Kowach Matias eo neky 
Montlia, Igaz az hogy Almás Myhalnenak az 
konthyaba kygo feyet es geknek farkat talaltak 
[Kv; T J k III /2. 170]. 1807: egy gyékat fogtnnk 
[Dés; Ks 87 Kornis Mihály naplója 362]. 1864: 
Gyikes ez is posványos erdős hely lévén gyikek 
(!) laktak [Alfalu Cs; EHA]. 

2. gyík alakú ékszerrész; parte de bijuterie în 
formă de şopîrlă; eidechsenartiger Schmuckteil. 
1596: Egy Arany keosseontyew az allya ezewst 
az keozepiben egy eoregh Rosa granat egy Negy 
zegew gyémánt az teteyebe(n) keornywlle ha t 
Rosa granat tiz arany gyék, gyeongieok es tewr-
kesek egynehány ray ta nyom n 1 p 11. É r — — 
f 150 [Kv ; RDL I . 65]. 

Hn. 1706: az Gyík veremnél (sz) [Pocstelke 
K K ; EHA]. 

fiyíkfarok coadă de şopîr lă; Eidechsenschwanz. 
1570: Azt Montha neky Kowach Matthias kygio 
feyet es gyek farkat Talal tak az konthyaba almas 
myhalnenak, De eo neky almas Myhalne azt 
Monta hogy Nem az volt, hanem Themyen volt 
[Kv; T J k III/2. 170. - Vö. ezt a gyik al. lé-
vő adalékkal]. 

gyikolaj ulei de şopîr lă; Eidechsenöl. 1683: 
Tolyokás ladácskáb(an) Székfű olaj. Gyik olaj. 
Lilium olaj [Utl]. 

gyfkos gyíkban gazdag; cu şopîrle; reich an 
Eidechsen. Hn. 1799: A Gyikos nevű Lábban 
(sz) [Nyújtód Hsz ; EHA] . 1864: Gyikes pataka 
[Alfalu Cs; EHA] |Gyikes ez is posványos erdős 
hely lévén gyikek (!) l ak tak [uo.; EHA]. 

gyilkol 1. öl, öldököl; a ucide/omorî; mordén. 
7827: a szomszéd szél Havasa i fŏldín nem szűntek 
meg a Zavarok amint a köz tudás és onnan jŏvŏ 
menő Emberek beszéllík hogy a Tőrők a Boéro-
kot ugy nevezet Possessorokot Gyilkolja a Főid 
népét a Polgári rendet nem bántya [A.porumbák 
F ; RLt Kállay János Ret tegi Sándorhoz]. 1840: 
a Tkts Nmes Tanáts . . . méltóztat a kőz jora 
bátorságra fel ügyelői kötőből^ (!) ki folyolag 

a dolgot investigaltatni, addigis ki kérvén a gyil 
kölni tŏ rőt Urától s el záratni [Dés; DLt 848a]. 
1849: Cseh Joseff Urat pedig a mint nékem beszéí-
lettek . . . ü tni szúrni s ujbol gyilkolni kezdet-
ték mind puska bütüvel, Lántsával, mindennel 
[Héjjasfva N K ; CsZ]. 

2. kb. halálra gyötör; a tor tura pînä la moarte ; 
zu Tode quälen/martern. 1873: Gombár Jòzsefné 
Túrák Juliska, azon panasza folytán, mely szerint 
férje, Gombár József őt, mint nejé t ròngálja, veri 
gyilkolja, békére szolitottuk fel, de a béke nem 
sikerült, mert a nő azon feltétel alat t békél, ha 
férje . . . többé nem veri, erre a fér j magát nem 
kötelezi, mert a házi békételenség gyakran meg-
történik [Burjánosóbuda K ; RAk 19.]. 

3. 1823/1830: Ezen szavával a szivemig gyil-
kolt. Szólani sem tudtam, elmentem onnan, és 
sírtam [FogE 144]. 

gyilkolás gyilkosság; omor, asasinat ; Mord. 
1840: Illyen gyilkos kit a gyilkolástol csak a 
Sors mentet t meg de czélzata meg volt, a köz 
társaságnak veszedelmére van — 's az ilyentől 
egyéb íosz is ki telik [Dés ; DLt 848a]. 1849: midőn 
a gyilkolás után a’ Faluba bé jöt tek, a'Cseh Joseff 
lábából kihúzott csizmát lá t tam a’ Nika Ilia szol-
gájának Ditzának a ' lábába [Héjjasfva NK ; CsZ]. 

gyilkoló 1. öldöklő, gyilkos; ucigător, omoritor; 
mörderisch. 1840: A közelébbi Vasárnap estve . . . 
a Déesi Csizmadia legények . . . báá l t t a r to t tak — 
mikor Tkts Újfalvi György Urnák Veres László 
nevű inassa gyilkoló intézettel Béel Sámuel és 
Nagy Mihály Csizmadia legényeket bicsokkal 
nyakokon meg vérezte, nyakokba döfvén min t 
gyilkos verengezésre szánt bicskát [Dés; DLt 
848]. 1848: nem elegedett meg ezen gyilkoló 
intézetével a nevezett Veres László hanem a 
fogados töl töt t pisztojját is le ragadta a falról 
azt is a legénységre* sütendő, m i t a fogados vet 
ki kezéből [Dés; i.h. — °A csizmadialegényekre]. 

2. gyilkolásra kész; gata să ucidă/să omoară; 
zum Mordé bereit. 1819: a keresett a la t t lévő 
Alperes, jámbor, jozon életű ember lévén nem 
gyilkolo kézzel, sem nem szántszándékos előre 
el tökéllett indulatból hanem . . . történetesen 
ü tö t t Kretsun Josziv Fejéhez [Déva; Ks 116 
Vegyes ir.]. 1849: Cseh Sándor pedig mind i f j 
(!) ember mig az at tyával Gyilkolodtak valahogy 
meg szabadulva Gyilkolo kezeik kőzűl meg fu ta -
modot és bele szőkot a Kűköllőbe s o t t á t úszva 
menekült meg [Héjjasfva NK ; CsZ. FcdorMártci* 
(57) vall.]. 

gyilkolódik öldöklődik; a se bate pe viaţă şi 
pe moar te ; sich mörderisch benehmen. 1849: 
Cseh Josefet meg gyilkolták . . . Cseh Sándor 
pedig mind i f j (!) ember mig az at tyával Gyil-
kolodtak valahogy meg szabadulva Gyilkolo kezeik 
kőzűl megfutamodot és bele szőkot a Kűköllőbe 
s o t t á t úszva menekült meg (Héjjasfva K K ; CsZ. 
Fodor Márton (57) vall.]. 
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gyilkolódó öldöklésre szánt; ucigător; zur Mord-
t a t bestimmt, mordend. 1815: gyilkolodo véręngezŏ 
eszközökkel a ' közönséges uttzán .menvén zugo-
iodva [Kövend TÁ; Borb.J. 

gyil'io? I. fn 1. ucigaş; Mŏrder. 1567: Audisset 
dicentern vxor(em) Helye Paisos de Emerico Hari 
Am meg fogak azt a kuruafiat Hari Jmcehet a 
Gyíkját ky az en fiamat vagta holnap En magam 
ffeiet vezem ha eccer el nem fogia tizzer vágom 
Mind addig mig elvaghatom [Kv; T J k III/1. 
43]. 1.572: mondék az Kamora Ispannak: Aggyá 
kegmîd kezembe az Gylkost [Dés; DLt 182]. 1582: 
13 A?ril w^wek két gylkosnak feyet atta(m) az 
pjroztokaak Biro V hagy(asa)bol fl. 2 Az cyga-
n>kaik ia a t tam f. 2 [Kv; Szám. 3/V. 14 Lederer 
Mi'iíly sp kezével ]. 1590: Hoggyaj János mégis 
izen te ti nektek, hogy az gylkost el ne bochassatok, 
hozza lássátok. Miért ezekett el vezteglettitek 
az gylkost igy el hattatok zabadulni, mely zegeni 
Azzoni allatt iüyen zornio halalt zenvedett Ártatla-
nul [ÜszTJ. 1591: onnan ygy minth nylua(n) ualo 
gyolkos el zaladott | az gylkosnak szabadullas-
saba(u) reszes es tonachyos. uagy az fólyel megy 
Irtli holt testnek temettessebenys te forgottal - . . 
| azt mondod hogj az gyolkosnak zabadjtasaba 
rezzes es tanachos . lótem wolna [UszT]. 1605: 
Vagion sok panazolkodas hogy gilkosok paraznak 
es idegen bor ţ>e hozok volnának, s egyeb zarwas 
vetkekben voínanak sokan [Kv; TanJk 1/1. 
533]. 1637: az eö fia lét giolkossa az eŏ fianak 
[Mv; MvLt r 291. 89a]. '1676/7687; ŭ ki tőrvénj 
úttyán kívül maga tészen igazat maga(na)k 
(: kivalkeppen ben à várb'(án) fegyverhez valo nyu-
lašsal: ) az ollyaten job kezenek el vagattatásavàl 
büntetödgyék; ha. peniglen szánt szándékkal 
gyilkosságot tenne valamelyik à várban, azért 
az gyilkos is megh hallyon [Vh; VhU 662]. 1721: 
éô k:>I(ti?)k egj jobbagja agyon verven eö Ngának 
égy szász jobbágyát, azon verés miatt a szász 
m?gis líolt, melly gyilkos jobbagynak . . . ki nem 
adásáért sŏ t t azon gyÜkos elábálásáért Nagy 
Joieph' Ur(atn) in jus attrahaltatvá(n) . . . eö 
N»át5l,! eŏ Nga ellen convincaltatott vólt is eŏ 
k ? l n ; [vSiás^vessződ N K ; J H b XXIII/60]. 1783: 
V(4)f(Lnî)gye Tisztei áltál a Gyilkosakra Tör-
Véiyt láttatván. a Mlgâ udvar igen tőrvényessen 
convincáltátott az őte, az 6dik pediglen kicšlnd 
i d i j é ü k tekinteti végett Gratiát nyert ez egy-
szer [Szanosfalva K; Eszt-Mk]. 1849: a bé bizonyí-
tandó gyilko3okot és Rabiokot ide küldje fel. 
S î : Udvar((i3ly) ápr. 3. 849 Kormány Biztos 
Horvát Jái:>3 [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

Á i. 1793: E^y Magyar országi gyilkos nevü 
m^ 11) Tehén [Bodola Hsz; BLt]. 

'S i. 1733: Rikózzi József macától is már fél, rebeg 
çs tart, mint a gyilko3 a fa levele zörgésétől, nem 
t u ^ v á i ingyen Í3, mikor terem raj ta büntetése. 
[Szó VII, 3 9 0 - 1 gub.]. 

2. szitk* 1606: az mikor az hat?òrŭsag uta(n) 
Bankó Istua(n) Testatne(i*)tŐmó.t tön. Nagy Feren-
czît Benfcò l9tua(n) Gyilkolnak mo(n)da es az 

Leaniat Ilonát Gükos ( !) felnek [Uszt 20/107 
Antal Benedek vall.]. 1617:, Elegge hallattam 
hogi zitta rutolta antaŰi matiast az antalfi tamasne 
arulonak, gükosnak, ueres zajú ebnek, czioka 
zemúuek [Kobátfava U ; Pf]. 1631: azt monda 
bizonj neki aha ehel holt Gilkos beste toluai lelek 
kurua fia ugj mond, s miért jöz ide mikor tudod 
hogj nem szeretlek ugj mond [Mv; MvLt 290. 
53a]. 1741: Sipos István . . . a Bátyát kezdi 
pirongatni illyen formán Bátyám Uram miért 
hogy Kgd egy tűznél hál ęzzel a Gyilkossal, a ki 
úton út félen mind az én véremet Szomjúhozza 
's nékem halálos ellenségem 's kegyelmed megís 
vele barátkozik (: salv. s i t : ) az illyen adtával 
[Szilágycseh; IB II I , 106/16 G. Balint (28) jb 
vall.]. 1761: Ennye ördög atta teremtette Pogánja, 
Gyükossa hogy méré bé fogatni az ökreimet, ugj 
egyéb irtóztató teremtettékelis káromkodik vala 
[Szentháromság MT; Sár.]. 1799: az edgyik Fel-
perest . . . tolvainak, bitangnak, hamis lelkűnek, 
eb attának, pisza orrúnak, huntzfuţnak, ördög-
atţának, s.y. szar Embernek ̂ mondotta, és kiál-
totta, lelkét edgybe szidta, és milliom teremtet-
tézte, a másik Fel Perest pedig Gödölőnek, és 
gyükosnak kiáltotta [Dés; DLt]. 1825: te Gyilkos 
meg öled Nénémet [Havad MT; CsS]. 

Szk: "teremtette. 1780.; gyilkos teremtette baszom 
a' papod lelkit [Vaja MT; VH]. 1816: Várj meg 
Kutya Gyilkos teremtette Kurvája ; mert most 
meg menekedél [Dés; DLt 99]. 1836: gyilkos 
teremtőtte az enyimből porontsolsz [Alalomfva 
U ; Ben.]. 

II . mn 1. gyilkolásra kész; gata pentru ornor/-
uçidere; zum Mord bereit, mörderisch. 1694: 
Mivel Gergely Ersebe<tnek> sok rendbeli varas-
lasi kuruslasi Practikai . . . comprob ál tátott (így !) 
Azért, az artatlan félt* (l) ; az őrdőg(ne)k ily(en) 
gyÜkos es hitetlen tagjavai ne(in) tartatik [SzJk 
279. — a férjet]. 1746: az I eleitől fogva gyil-
kos természetű verengező s verekedő ember vólt 
[Torda; TJkT II I . 44]. 1766: el tőkéUet gyilkos, 
és halálos szándékból â Férjemet két Flinta lövések-
kel által lövöldözték . . . karján és ágyékán 44 
Sebst tettek, holtig valo fél széggé és nyomorikká 
tették [Kökös Hsz; K p I. 237]. 1768: Dţágus 
Márkuily. . . . Jámbor, jo Erkőltsüé ? vagy Gyilkos, 
verengező, ok nélkül másokban gráználkodo Sze-
mélylyé? [Mezőrnadaras MT; BK vk]. 

2. gyükoló; ucigător; mordend, mörderisch. 
1745: ^z A. Somkúti Simon részeg; lévén, az J 
Légeni Nagy István más társaival . . . vélle ősz ve 
vesztenek, és adorialvan magá lakó fundussán 
le nyomták, verték, fegyverit elvették; ezen 
tselekedetekre okot és facultast az I. p(rae)ten-
dál magának az Ac tor tol perpetralt káromko-
dásokból, s gyilkos fegyverrel, való kérge tődzés-
ből [Torda; TJkT I I . 64]. 178.3; gyilkos modon 
oroszban valo meg támadása [Mezőbánd MT; MbK]. 
1840: Ţkts Újfalvi György Urnák Veres László 
nevü inassa gyilkoló intézettel Béell (!>. Sámuel 
és Nagy Mihály Csizmadia legényeket bicsokkal 
nyakokon meg vérezte, nyakokba döfvén mint 
gyilkos verengzésre szánt bicskát [Dés; DLt 848]. 
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3. gyilkosságba esett ; cel care a săvirşit un omor; 
zj-n Morder geworden. 1721: eő kgl(ne)k egj 
jobbigja agyon verven eô Ngának egy szász 
jobbágyát, azon verés miatt a szász mégis holt, 
m_*lly gyilkos jobbagynak . . . ki nem adásáért, 
sŏ t t azon gyilkos elábálásáért Nagy Joseph Ur(am) 
in jus attrahaltatvá(n) . . , eò Ngától, eŏ Nga 
ellen convincaltatott volt is eŏ kglme [Szászvesz-
szői N K ; J H b XXIII/60.] . 1747: Falutokban 
lévén a Gyilkos Bője Jovicza, nem hogy kőtőlős-
séged szerént el fogtad volna sőt őtett praecaveal-
t o l [H; Ks 112 Vegyes ir.]. 1825: Juon nevü 
gyilkos Czigány Magos termetű, száraz szikár 
fekete ábrázatú [DLt 282 nyomt. kl]. 

szitk. 1567: fog meg fogy meg a Gylkos bes-
ty«s: kuruaffiat Ea magam lezek hohera [Kv; 
TJk I I I / l . 60]. 1631: Gilkos beste toluai lelek 
kurua fia úgymond [Mv; MvLev. 290. 53a]. 
1650: in:>ngia uala Keczkes balasne az simo pal 
fiának ferencznek . . . te fekete csőre gilkos eb 
tolvaj eb niarsba valo [UszT 8/64! 78b]. 

O H n . 1592/1633: egy Gilkos Arok neuw feold 
hasadék [Gyeke K ; Ks 90]. 1724: a Gyilkos ret 
iiÍVŰ hellyben (sz) [Marosvécs MT; Mk 9]. 
1737: a’ gyilkos revben (sz) [uo.; EHA]. 1756: 
a Gyilkos Völgy n.h.-ben (sz) [Farnas K ; 
KHa 257]. 1773: Gyilkós n. Havas [Gyszm; 
GyHa 39]. 1784: A' Gyükos nevezetű hellyben 
(sz). [Burjánosóbuda K ; BHn 43]. 1791: a ' Gyilkos 
há^o . . . csak bokorbol ál, és a’ mitske vagyonis 
a' ketskék által el ragatot [Doboka; EHA], XVIII. 
s:.. v.: a gyilkos kapunál (sz) [Verebes Cş; EHA]. 
1803: A’ Felső Nagy >Gyilkosba, (şz) , [Nagyercse 
MT r EHA]. 1805: A' Gyilkos-áj'ba (sz) [A.boldog-
fva U; EHA]. 1814: Gyilkos (e) [Pusztakamarás 
K ; ,EHA] . 1820: A Gyilkos alatt (e) [Doboka; 
Dſíti 16]. ,Í835: A Gyükosba a négy szegü nevü 
hálly (sz) [Felfalu M t ; EHA]. %tXè sz. kte.: 
A’ Gyilkos nevű Dombon [Bádok K ; BHn 32]. 
1354: Gyilkos (dűlő) [Gyszm; GyHn 43] |Gyúlkos. 
Gyilkos oldal [A.sófva U ; Pesty, MgHnt LVII, 
29a] | Gyilkos völgy (e) [Szászlóna K ; EHA]. 

Iţ<i. 1807: gyilkas [ K ; KLev.]. 

flyilki)3-îél gyilkos-társ; complice la uţi omor; 
M j r d ^ f ä i r t ă . 1502 .ki: azok az feo gilkosok 
ei^rt l i y ^ t t m az t^teai fely hogy ezek az en megh 
li )lí c í / g i i i o n u k bi l intnak halalaban reszeszek 
es tau.T.2ilos-)k kiért mind az harmat gilkos felnek 
imádjon) [UsiTj. - L- még gyilkos I. 2 al. 
az 16)3. évi adalékot. 

MiyiNo?ki3pp3H gyilkosként, gyilkos m5ion/mód-
T.i r ca u i u3iga7; als Morder, auf mörderişche 

1763: Tni?yaé a Tanú . . . Hogy Vonu 
Toninyi nîvezítű Sellérit . . . ki űtette, verte? 
ói a L^oldr̂  le tapadván életének veszedelmével, 
aunak gyilkos képpun fojtogatta? [Dob,; Born. 
XL. 81. vk]. 1792: Bodis Márton erŏssebb lévén 
erött vett Csokily Thogyeren és gyilkos képpen 
kisjül míg sziirkálván el fogadtaték és Mltsgs 
Fč l l - i Urasig Tőnlõtzeben kísirteték mint Rabb 
[ t f i ' y a l u i s K ; Somb. I]. 

gyilkos-kiáltás segélykiáltás; ştrigăt de a ju tor ; 
Hüferuf. 1793: hallok benn . . . Nagy Lármát, 
Tolvaj és Gyilkos kiáltást, Ütést, pufogást [Dés; 
DLt az 1799. évi iratok közt]. 

gyllkoskodás gyilkolás; ucidere, omor; Mord, 
Mordtat. 1731: Az Dadai Joseph Gyilkoskodasa 
miatt valo Prosecutiojert Procator Diószegi Dá-
niel, Nemai Marton és Simon István Vraimék(na)k 
Hadnagj Atyánkfia eo kglme adgjan hung. f i . 
20 [Dés; J k 218a]. 

gyllkoskodó gyükoló, öldöklő; ucigător; mör-
derisch, 1671: Szekely János feleségétúl Cirje 
Ilonatul kíván el válást . . . Lőt illye(u) végezes 
ha férje méltatlan verekedesevel, bocztelenitesevel 
szitkaval ennek utanna terhelne, gyilkoskodo 
szandeknak talaltassék illendő bizonyságokkal com-
probaltati(k) es a' Magistratus(na) k erdemeit 
censurajat viseli [SzJk 115]. 

gyilkosság 1. (szándékos) emberölés; omucidere 
(intenţionată); Mordtat. 1568: e roz kuruat ez 
gylkossagert, hogy Jmmar e rouid wdobe ket 
artatlant weztet Ha egy penzel meg Gyogitliatna(m) 
beteg agiabol sem giogithanam mert o ezt en 
ream valo bozzusagaban veztette [Kv; TJk III /1. 
145 — 6]. 1585: Feleken a ' gükosok a' kik Boros 
Andrást meg eoltek volt azoknak maradott voltt 
valami Juhok . . . A három keneznek Attunk 3. 
Miért hogj. eok is ot t voltak az teorweniben eok 
tettek hirre az gükossagoth [ K v ; Szám. 3/XVI. 
43—4]. 1590: Az miképpen Kibedy Molnár Peter 
maskeppen Szitás Peter eolţe megh Begezoh . . . 
farkas ' ferenċzy zolgaiat . az Gilkossagertt 
keoteotte magát . . . Ozthovani Pernezzy Ist-
vánnak Vduarhely Capitannak* [UszT. — aTi. 
jobbágyul.]. I614ę- Peter Pal gyilkosságért Hauadi 
Lukacsj f. 15 Koeuesdi Palnak kéottek magokat 
[Bede M ? ; UszLt 6/56 Connum. 47]. 1639: Fűze-
sen* lakó Orbán Istuant Szamoss Uyvárhoz valo 
szabados Darabantot az Eccl(es)ianak constitu-
tioia szerent admittalta az reconciliatiora usq(ue) 
ad quindenatn az elebbi gilkossagert mivel az 
serelmes attiafiakkal megh bekellet megh adua(n) 
Dijat az Embernek [SzJk 46. — *ördőngösfü-
zesen (SzD)]. 1648: egy ember . . . Gylkossagh 
ttiia budosott el [M.lapád A F ; BLt]. 1677: A’ 
Gyilkosságnak casussában az a ' régeriten bé-jŏt, 
's keresztyénséghez nem illendő Szokás, mely 
miat a' holt test sok ideig-is föld szinén tartatot, 
úgymint a' mely mondatot tetemre valo liivásnak, 
és ugyanackor valo hit fel-adásnak, azért valo 
fizetéssel edgyűt, viszont a ' mely halál ujjitásnak 
hivattat ik; mind ezek a Székelység kŏzzűl in 
perpetuum tolláltatnak [AC 239]. 1764: a meg 
esett gyilkosság semmikeppen Deliberatum Homi-
cidiutnnak nem decUraltothatik [Torda; T J k T 
V. 247]. 1787: Ha valamely verekedés, gyilkosság, 
tolvaj kiáltás esnék a’ Falub(au), tehát az ollyan 
malefactorokot minden halogatás nélkül a ' Falus 
Biro, S Falu el fogassanak (igy l) kűlŏmben ké-
ményen Törvény szerént meg fognak büntetetni 
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ha leg kissebb panasz jŏ az effélék iránt [Torockó; 
TLev. 3/2. 3b]. 7809; viaskodás kőzbenn a Gyil-
kosságra jo előre el készült [Dés; DLt]|szántszán-
dékos Gyilkosságért, és Tolvajságért elfogattatott 
Kur ta Is tván . . . Státárius processus u t tyán 
Sententziáztattassék meg [UszLt ComGub. 1558]. 
1820: az Exponens ur hivatalánál fogva tégedet 
ezen szántszándékos Gyilkosságodért meg perelni 
el nem fogja mulatni [Déva; Ks 116 Vegyes 
5r.]. 

Szk: ~6a esik, 1614: Nagj Gyorgj . . . gylkos-
sagban esett [UBeth. 19]. 1637: Fraczüa Czi-
czylla obyt Ztan new fia gilkossagb(a) esuen 
Pal Deák mellett vagyon; eŏ foghta par tya t t 
[Kucsuláta F ; CU 14/42. 190]. 1688: Gergely 
András és Mihály i t t valo eŏrŏkŏs Keresztesi 
rész Jobbágyok gyilkosságban esvén, ugy alkut-
tak meg a Serelmes felekkel hogy Csíkban ne jöj-
jenek lakni [Kászonújfalu; Eszt. Inv. 21] * 
~ 6 a n leledzik. 1742: Esmértem . . . Veress Sámuelt, 
's hallottam bizonyoson hogj nem tsak Vér szerint 
való Húgával R(á)kosi (!) Máriával paráználko-
dot t hanem Gyilkosságba (is) léledzett, a ' mint 
hallottam valami Sz Ágotái Szászokat őllvén 
meg [Kisenyed A F ; J H b . Lidia Sigmond Samuelis 
Vásárhelyi cons. (40) ns vall.] jb ~ban találtatik. 
1591: az Tamas János giolkossagban talaltatek 
mégis fogak giergioban, Nem leon mit tennwnk 
hanem Demeter pap Chikj zent gieŏrgiön lakó 
veue k j kezessegen [UszT] jb .~ot patrál gyilkos-
ságot követ el. 1755: meg bízván Iánkul magát, 
halálra ütni, verni kezde azon doronggal Lázár 
J ános t ; o t tan botra kelvén, az Istenértis kezdém 
őket kérni, és a mellett tiltaniis, hogy gyilkosságot 
ne patrállyanak [Lyauc H ; Ks 112 Vegyes ir]. 
jb ~ot tesz: 1676/1681: ha péniglen szánt szan-
dekkal gyilkosságot tenne valamellyik a ' várban, 
azért az gyilkos is megh hallyon [Vh ; VhU 662] jb 
~ ot visz végbe. 1782: nem' azért te t te à Mlgos 
Groff Ur eŏ Nga Kegyelmeteket Udvarában Tisz-
teknek hogy effele Potentiakat 's gyilkosságokat 
Vigyenek végben hanem hogy emberséges Emberek 
légyenek [F.zsuk K ; SLt X L I I 5. 9]. 

2. gyilkolás; ucidere; Mörderei. 1825: ezeken 
kivűl még sokan voltak másokis de a nagy zene-
bonában, és kétségeskedő gyilkosságban név 
szerént ki nem szemlélhetem őket, mivel énis 
futásai menekedhetem meg a veszedelem elől 
[Kötelesmező S z D ; TSb 47]. 

gyob ' ?' X I X . sz. eleje: Pálinkás gyob . . . kisded 
viseltes konyha üst [CsS]. 

Talán a r. ghiob '(túrósîbödōn/deberke' tájåzó átvétele. 

gyógyi alma a lmafa j t a ; un soi de mere; Art 
Apfel. 1803: Tegnapi napon vitték el az Oltványo-
k a t . . . A' Tökéje mindenik(ne)k Gyōgyi alma 
[Kv ; IB. Létzfalvi Szatsvay Sándor lev.]. 1804: 
Egy Fân volt valami Gyogyî Almă Aztis az Nagy 
Szélvész le ver te [Benedek A F ; SLev. 1 E . 
TJJjvári Imreh t t lev.]. 1841: 4. alma fák. melyek 

kőzúl ket tő vad alma, egy Gyogyi, edgy pedig 
edes alma [Borosbenedek AF; MkG]. 

Az almafajta nevének jelzője alkalmasint az Algvógy (H) 
tn utótagjának -i kćpzós szárm. 

gyógyi almafa a lmafa fa j t a ; un soi de m a r ; Ar t 
Apfelbaum. 1804: Egy termet t Gyogyi alma f a 
[Borosbenedek A F ; SLev.]. 

gyógyít a vindeca; heilen. 7568; e roz kurua t 
ez gylkošsager hogy J m m a r e rowid wdobe két 
ar ta t lant weztet H a egy penzel meg Gyogithat-
na(m) beteg agiabol sem giogithanam, mert o 
ezt en ream valo bozzusagaban veztette el [Kv ; 
T J k m / l . 1 4 5 - 6 ] . 1574: Dorothia néhai Zent-
gërgy gaborne, Azt vallia hogi eo azkor az Valkay 
Miklós vduaraba lakot mykor Borbel Lazlo gogitya 
volt az Zakach Vitalius feleseget, La t ta hogi gogi-
to t t a egy Nemy Ideígh, meg Nem gogithatta, 
oztan Vitalius haza vi t teh feleseget [Kv ; T J k 
I I I /3 . 319]. 7583; Poko Peterne Anna Azzony . . . 
vallia Hallottam Zaiabol Gergeli kovachnenak 
hogy Nagy Newetessel mondo t t a : Am Az farkas 
vezay Bikanak meg veszet a ' farka es hidwezan 
kiweól giògitthiak Petreselem lewellel [Kv; T J k 
IV/1. 151]. 1597: Mikor az tw kegelmetek drabanty 
az koszakokkal megh witanak wolt szent Jmrehnet 
az Eggik Megh Sebesedet wolt Barbely Giogitod-
ta feirwarat [Kv ; Szám. 7/X. 11 Jeney Is tván 
sp kezével]. 7629; E n nem lát tam soha Szabó 
Andrasnéhoz semmi boszorkánsagot, bűbajossa-
got sem nem hallottam, . . . hanem lat tam hogy 
apro gyermekeket gyogyított fvvet mit szedet, 
el hit t sík s hozzajais hoztak gyermekeket [Kv ; 
T J k V I I / 3 . 116]. 1661: J ános mesterrel kit megh 
vagdalt wolt, megh bíkfllik, s megh elegíttj iám-
borul, az borbeltis k j giogittia, az tíze(n) niolcz 
forintról conte(n)tállía igazá(n) [Sófva B N ; Ks 
41. E . 27]. 1716: ide hozato t t vala engemet . . . 
arra az végre, hogj szegént gjogjicsom | el vfvék 
szegént Colosvárra gjogj i t tani [Nagyida K ; Told. 
22]. 1718: Tiszti lészen az olly Exponált Borbelly-
n a k ; hogj mennyen látni, és gyogjittani* [ K v ; 
K v L t Fasc. I . n. 225. - *Ti. a kijelölt borbély-
nak a pestisben megbetegedettet]. 1724: Hala 
Isten(ne)k, hegy Nemes Janosné Aszonyon jobban 
van, az Urat is Isten gyógyécsa [Ap. 2 Apor Péter-
né Káinoki Borbála férjéhez]. 7779; egy olyan isme-
retlen felcser vetődet ide az mely feleletre gyógyítta 
[Meggyesfva MT; J H b Bálínti t t lev. Torma Éva 
lev. Bálintitt Susánnához]. 1805: Gyugyitani 
kivantolok és nem Gyugyultal en is ugye fogyot-
ságodban el hadlak [Torockósztgyörgy; TLev. 
9/41]. 1808: Tusa Trési t hoszszas betegségiben 
Kováts Ferentz nem jogyl to t ta (I) [Tamásfva Hsz ; 
HSz jP Imreh Sigmond (35) gyalogkatona vall.]. 
183o: általom kívánta magá t gyogyittani [Dés; 
DLt 132]. 1852: a Korházban Gyogyitattak [Dés ; 
DLt 2128]. 

gyógyftás víndecare; Heilung. 1570: Eo neky 
fyzetet voltis András vra(m) az gyermek feye 
gogitasatwl [Kv ; T J k I I I /2 . 42 Barbelv János 
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vall.]. 1573: tartoznak neky zerelmeyert tagia 
zakataert Meg fyzetni az Borbeltis az gogitasert 
Meg elegiteny [Kv; T J k III /3 . 203]. 1581: Az 
Taligas lo egy zegben hagot volt giogitassara 
fyzettem d. 14 [Kv; Szám. 3/III . 4 Chanady 
Thamas mb kezével]. 1584: Jgiarto Thamasne 
vallia . . . égkor vgia(n) ebren valek hogy egy 
fias dizno kepeben Jeowenek ream es a malaczo-
kal zoptatak teyemet ky, es huzon Niolcz hétig 
fekwem bele es . . . Az giogitasara keolteottem 
keozel f 50 | Catalin Nilas Simonne vallia, hywa 
hozza ez Lakatosne, Es ha t Az kertiben egy Anny 
Darab helien mint eg koezepszerew malomkerek 
twzet teot vala, Es az twz keozepiben fazék vala, 
eggyik fazék Alol vala, Másik vgia(n) azon fazakon 
felliwl vala Es azt monda hogy keoreos fának 
forgacha vagyon benne es olayat veszy es magat 
m^gli keny velle, mert azért igen fokadekos vala, 
es chak bizottságul hit vala enge(m) oda, hogy 
bxvyeos baiosnak Ne mondanak, holot maga gio-
gitasara chinalna azt A kenetet | wadnak egieb 
lambor keresztienek tudomania es giogitassa ellen 
valo bew Baiossagyes [ K v ; T J k IV/1. 244, 263, 
278]. 1600: monda nekem Biro vram eregj hosza 
az emberhòz es mond megh neky hogy az melj 
borbălj legent borbelj mar ton rendelt giogytas-
sara Jártássá azt hosza [ K v ; T J k VI/1. 498a]. 
1631: marat vala . . . ket pohár . . . , az egiket 
ugia(n) Szuniog Giörgine a t t a vala apamnak 
Gb?j taser t [Mv; MvLt 290. 51b]. 1745: aszt 
m indá, egy tetves bornyum vagyon, annak gogj-
tására ások zászpát [Ditró Cs; LLt. Litt , D]. 
1751: három hetekig feküvén nem dolgozhattam, 
az urusnalc tizenhat sustákot fizettem a jogyi-
tásért [illyefva Hsz; HSzjP] . 1763: Dénés Ádám 
exponallya, hogy . . . az jogyitásért {I) fizetett 
10 Rforintokot [Egerpatak Hsz ; d.h. — A tel-
jesebb szöv. gyógyíttat 2u al.]. 1797: 30 Forin-
takat gyogyittására elkŏ l tettem [Náznánfva MT; 
Berz. 3 Fa*c. 3. N. 21]. 1807: az szerelem nyava-
ljában szenved, es gyógyítására szükseges költ-
ségé hibázik [BesztLt 1266. — Kiss András kijegy-
zé-i-j j. 1815: Srejusrnek a ' Rosi nevű Lo gyó-
gyításáért 7 f t 30 x [Dés; K v N J 12]. 

Ha. 1583: gyogyitassert [Kv; T J k IV/1. 139]. 
1737: gyogyittásában [ K v ; T J k XV/13. 35]. 
1814: gyogyittására [ K v ; Pk. 3]. 

!iyógyít:jut kdrálgat; a cura, a t ra ta (medical); 
kurieren. 1772: Gr. Lázár János úr . . . Szebenben 
betegedett meg, amint mondják, egyik lába sar-
kán egy kis seb indult, melyet gyógyítgattak a 
chvrurgusok [RettE 285]. 

Hyóflyitli.it a patea viudeca; heilen können. 
XVIII. sz. eleje: A Szapornyiczát és Szaraz kehet 
máaok mag nem gyogyitháttyak hanem csak 
ä fen megh irt Divisorok • [ JHb 17/10 lótartási 
ut. - »Ha az ebek felfalják az állatot (L. alább 
gyógyíthatatlan al. az első adalékot)]. 1808: Tusa 
Tresiát lioszszas betegségében Kováts Ferentz 
nem hogy gyógyíthatta volna sőt meg nézze 
egyszer is, hanem a szülei bajoskodtak vele [Ta-

másfva Hsz; HSzjP Imreh Sigmond Gy(alog) 
k(atona) (35) vall.]. 

gyógyíthatatlan iucurabil, fără leac ; unheilbar. 
XVIII. sz. eleje: A Menes közt ragadō veszedelmes 
nyavallya van három az Rűh, fekély, és á Szoppr-
nyica, két t elsőt könnyen Orvosolni, de az harmadik 
gyógyíthatatlan [ JHb 17/10 lótartási instr.]. 1826: 
Tehenének semmi nyavallyáját tejje elapadásán kí-
vül nem esmérte . . . az nem torokgyékba; mint 
gyógyíthatatlan nyavallyába, hanem vérárba 
döglött meg; melly gyógyítható [F.rákos U ; 
Falujk 143 Barabás Áron not. kezével]. 

gyógyítható vindecabíl, curabil; heilbar. 1826: 
Tehenenek semmi nyavallyáját tejje elapadásán 
kívül nem esmérte . . . az nem torokgyékba; 
mint gyógyíthatatlan nyavallyába, hanem vérár-
ba döglött meg; melly gyógyítható [F.rákos U ; 
Falujk 143 Barabás Áron not . kezével] 1840: 
Béli Sámuelt meg vfsgálván Teste Sebére nézve, 
. . . nem Halálos, hálált maga u tán nem fog okozni, 
mivel gyógyítható, de fa jda lmat a sebnek gyó-
gyulása okoz hosszas időkig a szenvedőnek [Dés; 
DLt 848b]. 

gyógyító cel care vindecă; heilende Person. 
1584: vgy chelekedek giermekemmel hogy oly 
eppen ada kezembe hogy semmi Niaualiaiat Ne(m) 
esmerhetem mingiarast el hiuem hogy amely 
Eordeogteol volt Niaualiaia, Azon eordegh volna 
giogitoia [Kv ; T J k IV/1. 258 Takach Ieremias 
vall.]. 1794: Is tván Demeterné Maxán* lakó (60) 
. . . vallya én lévén kenője, Gyógyítója, lá t tam 
. . . midőn gyogyitottam . . . ollyan kék volt mind 
szintén a kék poszto [Eresztevény Hsz ; HSz jP . 
— *Maksa Hsz]. 

gyógyíttat 1. a puné sub t r a t a m e n t ; heilen 
lassen. 1592: Nagi Mihalne . . . vallia: Tudom 
hogi az giermekek neueletlenek valanak es bete-
gesek. Teglas Ianos giogitatta, f izetett is e re t tek: 
es eo temettete el eoket [ K v ; T J k V/ l . 218]. 
1595: Kakas Istwannal vagyon ezer forint Ados-
sagh Az Testamentum tar tasa zerent deputal-
tunk vgyan Susanna leanjzo zamara kinek szaz 
forintiat Az Relicta vegye fel, es az leanikanak 
fajdalmas zemet gyogytassa velle [Zsombor K ; SL]. 
1717: Varró Jánost . . . ugj t a r to t t ák mint ŏrŏkŏs 
jobbágjokat, Koszszábol s varából gjogjitatták, var-
roságra tanitat ták, mi(n)ketis t an í to t t varr ani szol-
gálokul [Koronka MT; Mk. Ugrón lev. 1717-48] . 
1779: I t t a volt a híre hogy nyavallyátis kapot t volt 
Csesztvén a Menyetske, s azér t gyogyittattais 
az Apja edgy Vadvermi oláh pappal [M.lapád 
A F ; Mk. Szüvás 5/5. G. Szilágyi (46) judex poss. 
vall.]. 1796: Doktori cura a l a t t kelletett magát 
hoszszoson nagy költséggel gyogyitatni [Ilencfva 
MT; DLev. 3/XXXV. 4]. 1820: Vénusi nyava-
lyában valók . . . magokat Önként gyogyittat tyák 
[Dés; DLt]. 1830: általom kívánta magát gyó-
gyíttatni [Dés; DLt 132]. 

2. ~ (tat) ja magát a se cu ra / t r a t a ; sich heilen las-
sen. 7598; Attunk Zeoch Balasnenak hogy az Vra 
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meg vagta volt, hogy magat gywgitattata f — /16 
[Kv; Szám. 7/XVI. 31]. 1763: Dénés Ádám 
exponallya, hogy Dénes Mihály . . . meg 
lövé . . . melly mián öt heteket fekütt . 
Borbéllyal magát jogyitatni kénszeritetett 
kinek is az jogyitásért fizetett 10 Rforintokot 
[Egerpatak Hsz; HSzjP]. 1813: A mi Nemes 
Városunkban sok ollyon venerealok vágynák, 
kik magokat gyógyíttatni nemis akarják volta-
képp, s igy már égy néhányon nyomorékokis 
lettenek [Dés; DLt 259]. 

gyógyíttatás vindecare; HeÜung. 1733: qvie-
talom, hogy az vr ados nem maradót ezek(ne)k 
gyogyiţtatasokban Fogarasi Boër Borbéllj István 
mpr [TK1]. 1747: az I . . . étszaká(na)k idején 
i t t Tordán commoralo Hóhér Josi(na)k házára 
menvén agjba fóbe halálra verte vérbe keverte 
. . . megkévánom . . . hogj a’ sérelmesnek szen-
vedésit, Borbélynak gjogjittatásáért valo költ-
ségit refundalván in Poena Major(is) pot(entiae) 
procurrallyon [Torda; TJk I I I . 120]. 1816: megha-
gy atik ezennel kegyelmetek (ne) k, hogy azon Szem 
orvosnak* it ten Kolosvárat valo tartózkodását, 
és gyogyitatásra elszánt akarattyát . . . annak 
rendje módja szerint tudtokra adattnib . . . el 
ne mulassák [Kv; DLt 103 gub. Kv-hoz. - *Krot-
kevits Károly, bécsi szemorvosnak. bTi. a város-
belieknek]. 

gyógyszerárus gyógyszerész, patikus; farmacist; 
Apotheker. 1850: Gyógyszer Árus Ttes Roth Pál 
Ur [Dés; DLt 1320]. 

gyógyul a se vindeca; genesen. 1649: Posta 
louak Nyerge ala, vcöttem egi Eöz bőrt hogi az 
Sebes lo liata inkab giogiulna f — D. 5 [Kv ; 
Szám. 26/VI. 539]. 1687: az őszver is meg rűhesö-
dŏ t t vala, tsak tubakkal orvosoltuk, meg jógyult, 
írta(m) vala, hogj Rétemből* tsak vitesd haza az 
nagj gjermeklovat, mint hallom semmit nem 
jogjult [Ap. 6 Káinoki Sámuel feleségéhez. — 
•Réten NK]. 1716: Colosvárott menyére gjo-
gjult ot t nem voltam [Nagyida K ; Told. 22]. 
1787: látom a Borvizi hogymazás (!) Nyavalyád-
ból valamit kezdettél gyógyulni, nem egészen 
ugyan, mert a mint hallom Sámuel napján trac-
tamentet akar az Ur tsínálni, másokat szerte 
széjjel mind hivut t s rollunk meg sem emlé-
kezik, de hiszem hogy legyen, mert Sígmund 
napján én is viszá tudom adni a költsōnt [Bolya 
N K ; IB. Gr. Toldi Zsigmond gr. I . Bethlen Sá-
muelhez]. 1805: Gyugyitani kivantolok és nem 
Gyugyultal [Torockósztgyörgy; TLev. 9/4]. 1809: 
A kis Úrfinak nyakanak mitsoda baja volt azt 
gondolom meg írták Nagyságodnak, én azt gon-
dolom, hogy Reumatismus volt, . . . Doctor 
Szotyori vette Curája alá, és igy gyógyulni is 
kell tsak a reá valo vigyázás legyen jo [Zilah; 
BfR 62/11 dr. Zoványi Imre lev.]. 

gyógyulás vindecare; Genesung. 1573: Ilona 
Zaz Ianosne Azt vallya hogi kerdezy volt Borbei 

Bálintnet ha gyogwlhatna. Mond hogy az cn 
gogywlasom oda vagion. Mert nekem az l imes 
Borba ada vra(m) meg Innom* [Kv; TJk III /3. 
115. — *Ti, az étöt, azaz mérget]. 1583: Ilona, 
Zamoskeozy Peter leania vallia, Engemet ez 
Gergel kowachne erre kenzergetet mikor az el 
mult Napokban a Toromban* tartanak vala, No 
vgimond the leány Ilona Ne fely semmit en tl:c-
neked gratiat hozok, . . . es vald ezt, hogy . . . 
. . . Balas kowachne kendy Ianossal leót vo?rít, 
ot meg kappan hust eót volna, es az Zemere ( !) 
testeb meg vezwe(n) Azt Izente volna Balas kowacli-
nenak hogi meg giogitana, Balas kowachne pe-
nig pe terseimet es vaias vizet kwldeot volna 
giogiulasara [Kv; T J k IV/1. 147. - *A városi 
börtön bOlv.: szeméremteste]. 7696: ha Isten 
könyörülne rajtam, és az Feleségem gjógjulása 
felől egész reménséget vehetnék, és az Melgs Gu-
bernium(na)k továbis niúlatása lenne énis be 
igjekezném [Gernyeszeg MT; BK. Kemény János 
Bethlen Gergelyhez és Elekhez]. 1817: tsokolam s 
kivának neki a Lelkemnek gyógyulást [Vingárd 
A F ; KGy]. 7840: fa jdalmat a sebnek gyógyulása 
okoz hosszas időkig a szenvedőnek [Dés; DLt 
848b — A teljesebb szöv. gyógyítható al.]. 

gyógyulhat a se putea vindeca; genesen können. 
1573: Ilona Zaz Ianosne Azt vallya hogi kerdezy 
volt Borbei Balintnet ha gyógyulhatna, Mond hogy 
siz en gogywlasom cda vagion, Mert nekem az 
Irmes Borba ada vra(m) meg Innom* [Kv; T J k 
III/3. 115 - *Ti. étőt, azaz mérget]. 

gyógyul hatatlan gyógyíthatatlan; incurabil, f&iö. 
leac; unheilbar. 1796: Egy negy esztendős Barna 
Szőrű Tulok (na)k Torok gyekja gyógy ulhatatlan 
indult volt vgy hogy az Nyelve töve és gyűkerei 
már is mind meg rodhattak volt gyogyulhatatlan-
n(a)k esmervén hogy el ne karosodgyék le űtettem 
és az Húsát ki osztotam az Falusiakn(a)k [Banyica 
K ; IB. Gombos Is tván kezével]. 

gyógynlólag gyógyulófélben; pe cale de vinde-
care ; in der Genesung sein. 1808: vén Kantza . . . 
tsak ugyan gyógyulólag van [Dés; DLt 270]. 

gyolcs I. fn 1. finom (fehér) vászon; pînză 
fină, giulgiu; Linnén, Leinwaiid. 1567: Anna Koach, 
vxor Caspar(ís) íspan de Maythyn . . . fassa est, 
Quod praesens fuisset quan(do) Vargane ad Hele-
nam hys dictis adysset, Embersege az hogy az 
gyolchot az en ládámból ky wewtted elmeteltcd 
es Vrad ingere foldottath [Kv; TJk III/1. 69] | 
Elizabet c(on)sors Vincenti Nag . . . fassa e(st). 
Ez tudom hogy az Santa azony hozot gyolchiot 
sahos Ruhát, de en Ne(m) tudom hun wotte 
[Kv; i.h. 231]. 1573: Zi t ta peter olaz Mylial zol-
gaia, hity vtan azt vallia hogy . . . Twgia azt 
hogy valamy giolch Myat Meg haborcdot volt az 
azzonya Kalachsitënewel [Kv; TJk III /3. 267]. 
1597: Az zolgalo Azongiembemek (I) fizetltm i 
7 . . . Az égik zolgalo leanak . . . len wazon alsó 
inget Jols az uya d 50 . . . Az fezónének ky az 
zeginéknek féz . . . Alsó len wazon inget Jols az 
uya d 50 [Kv; Szám. 7/X. 18]. 1598: Mas leanak 
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. . . Fgi iolcz (!) alsó inget d 84 [Kv ; i.h. 8 / I I I 
20]. 1605: ha ne(m) ery egy keúes bors s gyolcz, 
saphranys vagio(n) [UszT 20/132]. 1625: Az borju 
feohőz hozattam giolczot[ K v ; Szám. 16/XXXV. 
74]. 7629: Eg j peldaba (!) takarva apro dirib 
darab gjolczi [Gysz; LL t Fasc. 155]. 1633: (A szol-
gálónak) az Hadnagi . . . egy vegh giolcziotis 
igirt volt cziak ne szollio(n) reajok* [Mv; MvLt. 
290. 123b. - aTi. a te t ten ért szerelmesekie] 
7677: koporsomat penigh belől fejérgjolcsal vennyák 
bé [Ks 14. X L I I I b özv. gr. Csáki Istvánné Mird-
szenti Krisztina végr.]. 1682/1687: Az másik Usn-
kos hai is giolcsbol ualo minden fele szinü Sebem-
mel uarrot t agakra uarrot t [Fog., Borb. I I Rákosi 
Anna kel.]. XVIII. sz. eleje: Vettem . . . Két 
lábravaló(na)k valo gjòl tsat 8. singet — Singit 
hét, hét poltrán [Kutyfva AF ; Törzs]. 1703: én 
nem veszek nallad nêlkiil gyocsot [Ks 96 Kornis 
István feleségéhez]. 1736: Nyakravalót soha más-
kor nem viseltek, hanem mikor utra mentek, akkor 
némelyike szép gyolcsbol való nyakravalót kötöt t 
fel* [MetTr. 350. — ŬFérfiöltözkodćsre von.]. 
1771: Mlgs G. Földvári Kristina számára vásárol-
t a to t t . . . Gyolts fersingnek 10 1/2 Sing à Dr 
78 . . . 4 1/2 Sing gyolts fersingnek Dr. S0 [Kv; 
Told. 56]. 1788/1791: G. Kornis Is tván ur eő Nga 
vásárlásai . . . 24. sing gyoltsat Mf. 7. 20 [Mv; 
Ks 73. 55]. 1794: 1 Sing gyócs Rf - //12 [Mv; 
DE 3]. 1797: 7 la t t hal tsont . . . 6 sing Csikós 
gyóts [Mv; Bál. 71]. 18Ç6: gyócs 2.15 . . . 5 Sing 
Gyócs 2.50 | (Vett) 4 1/2 Sing Gyocsat 4.30 [Mv ; 
Ks 34. VII] . 1824: gyotsra s Lajasnek . . . 6 Rf 
23 xr [Kv; Pk 5]. 1833: 37 1/2 sing feir Gyolts 
Mise mondo Ingeknek . . . 56 Rf 15 xr [Kv; Bőin. 
Ia]. 1840: (Vett meg) Egy Kendőt és dirib darab 
gyoltsokat Jakobháziné [Dés ;, DLt 456] 

Szk: ~ fésjllközõ palást. 18C9: Négy igen szép 
vékony Slésiai gyolts fűsűlkőző palást [Koronka 
MT; Told. 19] * ~ fésillőruha. 1789: vettem ke-
zemhez . . . 2. Rendté l i gyolts fusülö ruhákat 
[Meggyesfva MT ; E M L t Torma Éva kel.] ~ 
gyapotlepcdõ. 1589: Egy gyolch giapot lepedeő 
lengetegh [Kv; K v L t Inv. 1/2. 36] ~ oláh ifig. 
1816: Gyolts Oláh ing . . . 3 Rf [Kv ; Born. IV/41] 

~ papiatihajtó lepedő. 1705: két gyolcs paplan 
ha j tó lepedő, egyik t a rka selymes, másik reczes, 
Fejeres varrassal, csipkés [PIN 56] # anglus 
1829: 11 7/8 Sirg anglus gyolts [CsS]. 1830: 
Viselő köntös anglus gyoltsból négy [Nyárádszt-
benedek MT ; Told. 19]. 1854: 2 Sing Anglus Gyòlcs 
. . . 2,, 12 [Kv; Pk 6] bártfai 1684: (Vettem) 
Demeter nevű Gőrogtől harcm veg Barfai gjoczot 
végit in f 6/50 Tesz(en) f 20//ez nap Tisztának 
megh kezdették [Ut l ] . 1687 k.: Egy vćgh Bartfai 
Gyolcstol f - //09 [MvRK Vect. 1 5 - 6 ] * lárifai 
~ elõruha. 1648: Foga tam egy szolgolot emteszi 
(I) Catat . . . , szegődsege igy következik . . . egy 
japot liay fonót . . ., egy bartfay jolts elo m b a t 
csipkét az alyara, egy före valo jolcsot [Kv; 
ACJk 61a] * brassai 1596: AtUm 1 1J2 sing 
Brassai Gyolczot, az kochnyara, ŏ fgc Zakaczinak, 
miért hogy vyat kenantak ; taker tak bele az Bornvu 
főt és Labat . . . d 10 1/2 [Kv ; S?éw. f / X V H J s . 

17 if j . Heltai Gáspár sp. kezével]. 1791: 277 Sing 
Székelly Gyolts . . . 1 Veg s 34 Sing Brassai Gyolts 
[Mv; Mv; MvLev.] eperjesi 1777: 3 Sing 
Eperjesi gyolts [Kv; Told. 56]. 1829: 3 Sirg 
Eperjesi gyólts [CsS] fejér 1687 k.: Egv végh 
fejér gyolcstcl f - //G7 1/2 [ M \ I K Vect. 1 5 - 6 ] 
•fc fekete szélű 1591: holna alol ven t fk ky az 
fekete zelw giolczckat [Kv ; T J k V/ l . 1Î8 7iXe> 
Marthcn vall.] fekete végű 1687 k.: Száz 
végli fekete vegü Gyolcstol f 1//12 1/2 Vect. 
15 — 6] gyapotcs 1759: szállíttasson el . . . 
Egy Lepedőbe lé takarva, egy tnredeklcn 8 Sing 
s egy fertály gjapottas gyoltsot [Sáid A F ; TSb 
51] * hajtett 7640: 4 1/2 sing hai tet t gitlety 
. . . f. - d. 90 [Kv; RDL I. 117b]. 1687 k.: Fgy-
végh Ha j tő t Gyolcstol f - //C6 [MvRK 
Vect. 1 5 - 6 ] . — L. még pecsétes ~ al. 
hárcmr,füstös 1829/1830: 13. sing hárem i:}iis-
tŏs gyolts Rf. 3 xr. 15 [Zstcla/M.ieţen > T ; 
TLt 196/830 Néh. Dainotzi J á r e M é K i f l i i 
Anna hsgy.] -fc ~ holléndcr 1856:2 Sirg l e He n-
der gyolts [Kv; KCsl] * indiai 1630: Tc^er 
Jcnosne szolgai a lrozct t ec re fk Crszsglol . . . 2 
v é g h j n d i a j Giclczot . . . d 12 [Kv; Szim. 16L/-
IV. 64]. 1687 k.: Egy vegh Jndia i Gyoltstol f -
//09 [MvRK Vect. 1 5 - 6 ] * ? kipkeni 1687 
k.: Egy Bál, Hoszu vegü kipkeni Gyoltstol f 9//00 
[MvRK Vect. 1 5 - 6 ] * kurta 1687 A.: Egy 
Bál kur ta Gyolcstol f 2//25 [i.h.] * len 1829/-
1830: Tizenkét sing Len gyolts Rf 5 xr. 57 [Zabola/-
M.régen MT; TL t Közig. ir. 196/7830 Néhai Dar-
notzi Jánosné Nalátzi Anna hagy.] Xr lengyel 
1627: Kys Annanak iutot Eg i Vánkos hai lengiel 
giolcztul czinalt [Kv ; R D L I . 135]. 1678: (Vettem) 
negy veg tűre de k lengyel gyolcsot három forinton 
hnszen öt penzen végit teszen az árra f. 13. Egy 
vég öreg tűredék Lengyel gyolcsot . . . f. 12 [Utl] . 
1744: Lengjél Gyoltstol valo S á t c z k e s z k e n ő nro 
1 [Szentdenreter U ; XLt Fesç. €7]. 1771: Fain 
Silesiai Gyolts sing 23 . . . Egy dsrsb Lengyel 
gyolts sing 14 [Kegyida K ; Told. IS] * lengyel-
országi 1717: Asztal kés2kec£cck velo I e r g j e l 
órszághi gyolts í re l ly töl ki telik nro. 12 [TSb 5] 
•X- leveles ~. 1597: Giolchiot tdgianak weggel Leue-
les Giolchiot teoreok w a z r o t forint zsmra [Kv; 
TanJk 1/1. 2S4] * linci 1766: Ügyen egy lintzi 
Gyoltstol készítet mindenik vége (!) varrót tsip-
kével valo lepedő [Lesnek H ; Szer. Harsányi 
Éva inv.]. 1768: Két rendtél i németesen leszi te t t 
Lintzi gyólts to l valo Lepedő, őt Páinefcayával 
[Császári SzD; WsssLt Gr. Wass ágnes ág>re-
mŭ je] . 1781: (Vásárolt) 1. vég Lintzi Gyoltsat 
[Mv ; K s 73. 551. 1789: í d a t . . . 4 1/2 sing linczi 
gyccsat [Mv; Berz. 7 Fesc. €9]. 1804: 11 1/4 
Sing Lintzi Gyólts [Kv; CsS]. 1806: 3 1/2 Lintzi 
Gyòts 1.34 1/2 [Déva; K s 11S6] * lipsiai 

1732: 3. Vég Lipsiai vékony gyolcs [Kv; Ks 
18. Komis Zsuzsanna lelt.] * német 1734: 
Szőr fejér Selyemlői kö tö t t vgyen Szőr Selyemmel 
és Krskkai czérnával t ő l t e t t Kémet Gyolcs edgy 
pár lepedő hárem vsnkas ha java l e č ţ j ű t {Pcin. 
XXXVII I . 3 Koinis Kriszt ina inv.] páleás ~ 
7630; Bolgár Janosne szolgaia hozot teőreck Or-

50 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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•szágbol . . . 16. fél végh pálczás giolczot t t f — 
<1 24 [Kv; Szám. 18b/IV. 64]. 1687 k.; Egy végh 
pálczas Gyolcstol f 4 //60 [MvRK Vect. 1 5 - 6 ] * 
papirosbeli ~ '?'. 1684: Vŏtem Három 
veg Papirosbeli Gyolcsot végit f 3 [UtI] jb patto-
gó ~. 1749: Czinedoff pattogo Gyolcsbol állo 
Rokolya [Papolc Hsz; HSzjP] * pecsétes 
1570: egy vegh haytot gyolchiot es ket vegh peche-
tes gyolchot . . . ely veot volt es kyt otth adot 
ely kyt penigh I th ez varasba [Kv; T J k III/2. 
146 Anna Jerney ferencz deakne vall.] jb ? pénzes 

1788: Pénzes gyoltsbol valo égy rongyos orr 
fuvo keszkenyŏ [Mv; TSb 47] jk rumburgi 
1852: 20 Sing Rumburgi Golts (!) [Torda; HG] 
jk segesvári 1738: hoztam őt kötés Segesvári 
-gjoltsat adtam erette f l : 12//44 [Torockó; Bosla]. 
7849: Egy vég Segesvári gyolcs [Dés; DLt] * 
svájcerjsvircer ~. 1749: 18 Sing Suirczer (I) gyocs 
. . . 3 Sing Suirczer gyocs [Mv; DE 3]. 1828: Egy 
vég Siléziai Gyolcs singé per 2 Rft . Egy vég Svaj-
tzer Gyolts Ingnek való singé 36 garas [Bet. 3] 
jk székely 1748: Elŏ ruha székely Gjoltsbol valo 
Nro 6 [Nagyida K; Told. 11/95]. 1791:277 Sing Szé-
kelly Gyolts . . . 1 Vég s 34 Sing Brassai Gyolts [Mv; 
MvLev.] * széles 182911830: 11. sing széles 
gyolts Rf 4 xr. 24 [Zabola/M.régen MT; TVLt 
196/830 Néh. Darnotzi Jánosné Nalátzi Anna hagy] 
jk sziléziai ~. 1627: 17 sing slesiay Giolcz, singit 
p(er) d. 25 t t f. 4 d. 50 [Kv; RDL I. 134]. 1763: 
Syllesiai gyoltsra varrott fejér Lájbli [Nsz; Szer. 
özv . Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes inv.]. 
1787: Három vagy 4 sing igen fein Slésiai Gyolts 
«gy darabban [M.fodorháza K ; RLt Somai Sándor 
ellopott portékái közt]. 1793: Báró Bánffi Esther 
Aszszony őNga . . . a ' Madámmal Krejmer Susán-
nával . . . tsináltatott Slésiai gyoltsból hat fáin 
bátizzal tászlizott, és Sápotlizott Ingeket a ' Cser-
nátoni Antal Ur számára [Koronka MT; Told.]. 
1797: 18 sing Sleziai gyóts [Mv; Bál. 71]. 1803: 
Vagyon égy Slésiai gyoltsból való, vékony Tóth 
tsipkével körül vétettetett Kendő, égyik végin 
illyen varrott i r ás : Duruty Kata adta A. 1773 
[Dicsősztmárton; Palotay 20]. 1828: Egy vég 
Siléziai Gyolcs singé per 2 Rf t [Bet. 3] * ? terecke-
ni ~. 1663: 29 Uegh Tereckeni giolcz végit pro 
f . 9 [Kv; KvRLt X. A. 25j] * trupai 1573: 
Anna Eotthues Gĕrgine Azt vallia hogi . . . Im 
mind addeg olcharlotta ez giolchot hogi eo adot 
Trwppayt (így!) giolchot az Embernek [Kv; T J k 
III/3. 268]. 1586: Feier Zazlonak wőttem az To-
ronyban 7 1/2 szing Trupay Giolczot f. 1 d — ] K v ; 
Szám. 3/XXVII. 15a]. 1592: Anna Azzoni Pokos 
Peterne vallia: Az Magdalna ki nekem zolgalom 
volt ennek eleotte valo wdeokben, . . . negi kez-
keneonek valo Trupai giolchot attam vala nekj 
hogi meg varia [ K v ; T J k V/l. 302] * váraljai 
1706: Egy pár vékony varallyai gyolcsra keszitte-
te t igen szép reczes lepedő [LLt Fasc. 146]. 1835: 
6 sing varalai gyolts 9 f [Born. Ia] * veres szélű 

1687 k.: Egy Bál veres szellyü Gyolcstol f — 
//90 [MvRK Vect. 1 5 - 6 ] * visnyói 1683: 
Vettem . . . Ket vég visnyai gyoczot f 26 [UtI]. 
1684: Egj veg visnyói Gyolcsot fl. 12 [UtI]. 1697: 

Egy vég visznyai (l) Gyolcs [Beszt.; KGy] jb 
zabolai ~. 1723: Zabolai gyólts egy végben vagyon 
fertály hiján ulnae 36 [Koronka MT; Told. 29/2]. 
1778: adtam altal . . . uly Zabolai Gyotsot egyet 
[Agárd MT; Told. 8] * ? zátnbori 1683: Vá-
sárlott Zámbori Gyoczot egy véget vett f. 12* 
[UtI. — *Uo. a köv. jelentéstapadásos adalék: 
vŏtem két veg Zamborit f. 24 . . . Visnyai Gyolcsot 
ket veget f. 16]. 1684: A melly kezdett Zambori 
Gyolcs nallam volt . . . Szabtam Iffiu Urunk(na)k 
nagy Lepedőtt belőlle [UtI]. 1697: Két veg Zám-
bori Gyolez [Bethlen SzD; KGy] jk zergõ ~ 
'?' 1696: A' Koporsoba a testet Zergŏ gyŏlcsal 
takarták bé [Buza SzD; LLt. Fasc. 193 Litt. B] 
jb zombori ~. 1678: Három vég Zombori Gyolcsra 
f 36// = [UtI]. 

A szerk. — ipartörténeti fogódzó hiányában — nem tudja 
eldönteni, hogy a visnyói gyolcs készítési helyeként A.visnyó 
(Nyitra DL), F.visnyó (Trencsén M.), Kisvisnyó (Gömör és 
Kis-Eont m.) vagy Nagyvisnyó (Borsod m.) veendó-ć számba. 
— A xdmbori gyolcs jelzői tagjával kapcsolatban megjegy-
zendő, hogy nem ismerünk olyan nevű. települést, amelyből 
e jelzői tag alakulhatott volna. — Ęz elírás v. elalaktalano-
dás zombori h. ? ^gjţ 

2. terítő; cuverturä, învelitoare; (Tisch)Decke. 
7668: Egy Asztal kŏrűletire valo gyolez, veres 
seliyemmel feier czernaval varva. Egy asztal 
kŏrfiletire valo gyolez zöld selyemmel varva [Mk. 
Kapi György inv. 6]. 1732: találtunk . . . két 
csipkés fejér keszkenőt, egj oltár takaró csipkés 
gyolcsot | ezen oltáron vágjon két könyv alá 
valo kicsinj párnácska, edgj oltár takaró csipkés 
gyóles [Kóród K K ; Ks 12. I.]. 1736: Két irás útán 
varrott kék sejmes Parna ha j . . . Egy darab irás 
után kezdett Gyolcs [Kv ; RLt Somai Sámuel 
és Sára osztozó-levele]. 

3. (női) fejre/főre való gyolcsfátyol; voal de 
pînzä fină (pentru femeí); linnener Schleier. 1573: 
Az feleseget talalia Eleol haladon feowel kerdy 
my lelte, Mond hogi lm Utamba Kowach Benedekne 
Ream tamada giolchomat Leh vona zaggata az 
Reccheltis ely teore [Kv; T J k III/3. 228 Botos 
Marton vall.]. 7590; Adok egi Zolgalo leannak 
Ersebetnek fl. 1 d. — Egieb minden ap(ro)lekia, 
giolcha partaia mie teze(n) fl. 2 d. 40 [Kv; Szám. 
4/XIX. 10]. 7637; kerdem hogi miezoda legeny 
s leány volt az kik eggyüt haltanak ot az kgd 
hazanal leány volté vagj aszony s monda Fazakas 
Marton hogj en nem tudom de tegnap gjolez vala 
az fejen s most kontia vágjon [Mv; MvLt 290. 
246a]. 1688: Gyolcsát fejirűl le teptek [Dés; DLt]. 
1718: Kŏvendi György Ur Inassa Nóvák Martziis 
Urát Aszonyát sem magát, meg nem betsülvén, 
hanem az Ászonyát az földre le nyomta ott meg 
taszigalta dŭrutzkölte gyottsát le tepte az fejerŏl 
rut szoknak nemivel ru tul szidálmazta [Kv; 
ACJk 104]. 1820: nékie Tordán az Esperest Urnái 
szolgálván az Esperest Ur vette a gyoltsat [Ara-
nyosrákos TA; J H b Fasc. 48 Kováts Anna Budai 
Péteraé (46) vall.]. 

Szk: fejre)főre váló 1586: 3. före walo Giolcz 
[Kv; Szám. 6/IV. 47]. 1591: Ispotalybelj Keoltseg 
. . . A z daikanak feöre walo giolcziot f — d 31 
[Kv; i.h. 5/VII. 10]. 1595: Az zolgalo Azonyember-
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nek . . . feyere valo gyolchot p(ro) f — d 50 [Kv; 
i.h. 6/XV. 41]. 1600: Hoggiay András zekriniemeth 
eö magha teörte fel, es . . . hat singh giolchot, 
haro(m) feŏre walo gyolchot, egy feöre walo pathio-
latoth . . . hatalmasul vi t t el [UszT 15/201 ,,Martha 
cons. Agilis Georgy Zeöleös libertini Zombatfalu-
iensis" vall.]. 1640: Egi feöre valo giolcz f. — d. 
60 [Kv; RDL I. 123]. 1648: Fogattam egy szolga-
lot omboszi (I) Catat . . . szegödsege igy követke-
zik . . . egy japot (I) hay fonot, egy hazi vászon 
ingy (I) vallat, egy bartfay jolts elo ruhát . . . 
egy före valo jolcsot [Kv; ACJk 61a] jb segesvári 
főre való ~. 1679: egy darab segesvári fűre valo 
gyolez [Dés; DLt]. 1785: A' szolgálónak . . . Fŏ-
revaló Gyoltsért dr. 48 [Kóród K K ; Ks 21. XV. 
19]. 1823: Főre valo Gyólts vékony ért Rf 2 [Fir-
tos várai ja U ; Borb. II .] . 

4. ? vmiféle nõi ruhadarab; piesă de îmbrăcă-
minte femeiască; Art Frauenkleidungsstück. 1585: 
Catalin Kochis Albertne vallia, Nem lattam hogy 
az Alperesek wteottek volna Molnár Mihalnet, 
De lata(m) hogy Boczy Ersebet chak a' giolchahoz 
Niula es mégis fogta vala Az Inget, Somogy Sara 
penigh le Nioma Az feoldre, es ottis tarta adegh 
Amegh a' buzat lo Réz zerent ky Merek [Kv ; 
TJk IV/1. 484]. 

Szk: megoldja a ~ át ? vetkőzteti. 1640: Egy 
görgényi alávaló legén eccer égettbort kér vala 
tőle s mondá, hogy nosza add meg immár az égett-
bort, mert nem megódám az gyolcsodat s kománé 
légy ~ úgymond — mert, Isten úgy segélljen, 
az lábodnál állottam, hogy megtették neked ötször 
vagy hatszor [Mv; MvLt 291. 233a—51a átírás-
ban !] 

II . mn gyolcsból készült/való; din pînză fină/-
giulgiu; linnen. 1566: Három Kendeo keszkeneo 
giolch lengetegh f 1 [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 14]. 
1588: Három kendeo kesz keneo giolch lengetegh 
f. 1 [Kv; i.h.]. 1589: Ha t eleo ruha bew, giolch, keo-
teses [Kv; i.h.37]. 1602: niolcz giolcz ingh aszony-
állatnak walo, kilencz felseo ingh s annakis az 
eggik (I) giolcz es húz alsó ingh Aszony allatnak 
walo [UszT 19/53]. 1627: Eot Lengjél abrosz, hat 
gjolez [BLt]. 1673: Eót rövid abrasz gjolts [Maros-
sztkirály AF ; IB]. 1683: Vagyon három Kis 
Keszkeneő. Az edgyik . . . tetezin sellyemmel arany-
nyal varrót gyolcs [Sámson Sz ; SzVJk 165]. 1729: 
Három kis keszkenő, edgjik potjolat szkofiumos, 
másik veress sellyemmel varrott gjolcs, harmadik 
fejéres [Árapatak Hsz ; SVJk]. 1736: Értékes, 
mind szabad, lófő, darabont, jobbágy embereknek 
feleségek, leányok, télen zekében, nyárban egy 
abroszt vagy kendőt kerítvén nyákok körűi, úgy 
mentenek az templomban, gyolcs rokolyának, 
selyem pántlikának híre sem volt közőttök; most 
sok asszony, leány, az kiknek férjek vagy atyjok 
házánál nincsen egy falat kenyerek, mégis cifra 
az mente, gyolcs az rokolya, drága az párta, az 
asszonyoknak aranyos szélyű gyenge patyolat 
[MetTr 345]. 1789: öt fersing egy jo gyolts s a 
többi rongos (!) Karton [T; LLt] | Tizen két 
Vikonj Lepedő eggik Gyots [Bőd SzD; RLt 
Mohainé Borsai Anna lelt.]. 1802: Elő Ruha gyolts 

három 6. Hfl [Osdola Hsz; HSzjP]. 1839: vagyon 
Hat kendőző kendő egy gyoltz, egy kender 3 f r 
20 xr [Szászfalu Hsz; i.h.]. 

Ha. 1598: Jolsott (!) [Kv; Szám. 8/II1. 20]. 
1789: gjoltsakat [Meggyesfva MT; JHb XLVI / l 
Torma Éva kel.]. 

gyolcsabrosz faţă de masă din pînză f ină; lin-
nenes Tischtuch. 1594: Vduar byro aztalara ualo-
hituan giolch abroz No. 2 [Somyló Sz; CU 78/7. 
25]. 1651/1687 k.: Petki Farkasne Aszzonyo(m> 
Tes(tamen)tumban hagyott ä Lörinczfalvi,,, Temp-
lomhoz . . . égy ezüst arannyas kehelyt, édgy 
gyolcs abroszt [MMatr. 10. — *MT]. 1668: Egy 
gyolez Abrosz közepi feieres egy rendel szeli rojtos-
I Egy gyolez Abrosz Tablankint czinyalt Recze 
bénne | Egy Arany fonallal elegies sellyemmel 
Tőrök varrassal varrót gyolez Abrosz [Mk 6 Kapi 
György inv.]. 1674: egy vastag gyolcs abrosz 
fejéresses [Beszt; WassLt 72/6]. 1686: Két gyolcs, 
abrosz, az közepibé elegyes selyemmel s arannyal 
varrottak viseltesek. Harmadik gyolcs Lengyei 
abrosz 4dik 5dik vászon abrosz viseltesek [BK. 
Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina jegyaj.]. 7778/-
1722 k.: Kemény János eö nga Eőzvegye Melto-
sagos Teleki Anna Aszszony eő kglme I(ste)n 
dicsősegehez valo szeretetiböl adott az M.Bõlkenyi 
SzEccla(na)k az kőzepin altal arannyal es kűlőmb 
kűlőmb fele selymekkel meg ekesittetett gyolcs Ab-
roszt az Ur asztalára [GörgJk 110]. 1728: Edgj tsil-
lagos fekete Selyemmel varrót gyolts abrosz . . . 
Edgj gjolts kendő iras utan veres fejtövei varrót 
[Szemerja Hsz ; SVJk]. 1746: Egy gyólts abrosz a ' 
közepin kötéses. Más gyapott tsillagos abrosz 
[Borosnyó Hsz; i.h.]. 

Szk: islôgos 1683: Egy szép sellyemmel 
varrott Islogos Gyolez Abrosz, mellyetis N. Bor-
zasi Györgyne Asszonyom Conferalt Ur Asztalara 
[Borzás Sz; SzVJk 48] * kockás 1726 «./-
1770 k.: A(nn)o 1720. Szamosujvárb(an) lakó Szabó 
Ferentz Ur(am) s Felesége Szász Kata Aszszony 
adtanak a ' Némethi Eklésia számára Lengyel 
Országi Sáhas kotzkás gyólts Abroszt [Szamos-
ú j várnémeti; SzConscr. 186] * kōtises 1722/-
1770 k.: Egy kőteses gyólts abrosz, a ' szélein tsipke 
körős környűl [Csicsómihályfva SzD; i.h. 227] 
jb lengyelországi 1628/1635: Egj három aztalra 
nalo lengjelorzagj gjolez abroz [Bodola Hsz ; 
BLt 5 néhai Béldi Kelemen inv.]. 1654: Lengjel 
orsagj giolcz Abroz [Csapó K K ; LLt Fasc. 100 
Litt C] * sdhos kockás 

g yoleságyfötôl való acoperitoare de giulgiu de 
pus la căpfttlinl patului; linnenes Betthaupttuch. 
1655: Egy gyolts czipkés agy fŏ tö l valo . . . Egy 
kekes agy fëŏteol valo . . . f 1 d 25 [Kv; RDL 
I. 29]. 1673: Vagion egi reczes gjolez agi fötöl 
valo [WassLt Borsai István hagy.]. 

gyolcs-ágyra való gyolcs ágyhuzat ; lenjerie de 
pat din pinzä f ină ; linnener Bettüberzug. 1789: 
vettem kezemhez . . . 8. Rendbéli vékony Silésial 
gyolts ágyra valót, két két lepedővel, két nagy pár-
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n a hajjal, es ket kissebbel [Mîggyesfva MT; J H b 
XLVI/1 Torma É v a kel.]. 

gyoles-alsófersinj gyolc alsószoknya/pendely; ju-
pon din giulgiu; linnener Unterrock. 1790: 2. vé-
kony Gyolts alsó fersing [A.jára T A ; BLt 12 Béldi 
Mária kel.]. 1849: gyolts alsó Fersing három [Kis-
sebes K ; KLev.]. 

Szk: sziléziai 1804: két Sfóziai gyolts alsó 
fersing egyik vara t patyolattal, a’ másik kotzkás 
patyolattal garnírozva [Koronka MT; Told. 19]. 

gyjles-ttlsólnj c ă m i ş l femeiască de giulgiu; 
L i a i i a - U a t e r h e a i i der Frauen. 1598: Mas leanak 
. . . E?i kender vfazon felsó inget d 15 Egi iolcz 
(!) also inget d 84 kender wazon alsó inget d 40 
[Kv ; S z á n , 8 / I I I . 20]. 1604: Az Felperes keres az 
Alperesen . negj kender felseo inget . . . három 
giolcz alsó inget [UszT 18/35]. 

Szk: sziléziai 1797: Silesiai gyolts alsó ing 
tizenkettő . . . Selymes Krádli fersing potyolãt 
gárnérral egy [Mv; Told. 19]. 

gyolßâ-a?^oayállating gyolcs női ing ; cămaşă 
femeiascá; linnenes Frauenhemd. 1612: ket gjolcz 
azonj alat ing fi. 1 d 60, mas gjoloz azonj alat ing 
d 25 [Kászon; BCsJ. 

gyolcs-asszdiiying gyolcs női ing ; cămaşă fe-
meiascá ; linnenes Ftanenhenid. 1829: kap . . . 
Egy viseltes gyolts aszsfcony inget R f t 1 [Nagylak 
A F /Ne ; DobLev. V/1150]. 

gyolejbali gyolcsneműféle; un fel de giulgiu; 
Linnenzeug. 1711 \1792: haszna vételiért az föl-
deknek Moyses Déák Uram Annuatim vászon, és 
valami zabolai gyoltsbéli jó-akarattal legyen ő 
Kegýeltnŝnek [Albis Hsz; BLev. Transs. 32]. 

g yolcs- derékal jesúp gyolcs derékalj vég; căpătîi 
de saltea din pînză fină; linnenes Unterbe ttende. 
1774; Egy ágy főtől valo gyolcs reczés derekaly 
» u p [Kv ; Pk 6]. 

gyŏlc*«»15ktttS gyolcskötény/kötő; şorţ din pinză 
cini; linnsíie Sehürze. 7774; Gyolts Elököttö 3. 
rendiiîct.skofiutn naV kl varrot t s ezüst csipkével 

őrös körül ékesí tet t fl. Hung. 24. - [Fog; R E k L t 
I.Apafi Mihály hagy. 31]. 1789: egy gyots előkötő 
irágoson szŏt [Kovászna Hsz ; HSzjP]. 

gydlci-Mőſiihi gyolcskötény/kötő; şorţ din pinzä 
ínă; linnene Schürze. 1583: le thewem az padra 
az Zobiban eg Giőlch eleó Rohamat , .En penig 
egtnasomert Menek be az Kamaramba, de addegh 
míg ky Ieowek h a t el veotte onnét Igiarto Ianosne 
Az eleo RuHat [ K v ; T J k IV/1. 138 Vrsula Maíos 
Mithiasne vall.]. 7600: A mikor Makó György 
zolgait az en v ram hazara hozta Hoggiay András, 
zekrinieaiîth eö inagha teörte fel, es aniamnak 
huzon het singh weres keöz Igler postoiath, . . . 
egy gyolch elo ruhá t , sok weres es feier gyapot 
fonalat, egyéb aprólék marhatis hatalmasul wit t 

[UszT II/2. F. 201 Marta cons. Georgy Zeöleös 

lib. de Szombatfalva* vaU. - »1880-ban Hatsek-
-térképén még Szu-től kissé északra külön telepü-
lés]. 1628/1635: Egi kek tafota theoreok hym<m>el. 
varrót eleo ruha, aranj chipke az kornjeke [Bodola 
Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen hagy,]. 1651: Egj len-
getegh gjolcs eleö ruha [ K v ; RDL I. 28] | ké t 
glolts elő Ruhatis látta(m) [Borb. I „Uárffalua(n)* 
lakó Aytony Istua(n) Nemes szemely Felesége 
Czok Ersebet" (25) vall. - *TA]. 7694; Egy feieres 
gyolcz elő ruha valor. flor 1//80 [Kilyén Hsz ; 
BLt i]ě 1757: Két Patyalot sujtásos elö ruha 
Két vet gyolcs elő ruha [Jobbágyivá MT; Bál. 71]. 
1781: Gyolts elő ruha Egy szŐ3z fersing [Bethlenfva 
U ; Ks 65. 43]. 1790: Egy viseltes gyolts elő ruha. 
M i i visîite3 Karton elő ruha Egy viseltes Bagazia 
elő rut i \ [Mv; MvL^v. Boka Katalin hagy. 4]. 
1797: T a ott Istvánné Miklo3 Ka ta (24) . . . így 
felei . . . a kis Aszszonynál szolgáltam s Torjai 
Marton Máris i s . . . s . • . el vivé . . . az Kis Aszszony-
nak is egy fekete gyolts elő Ruhá já t [A.csernáton 
Hsz ; HSzjP] . 

Szk: sziléziai 1739: ké t Slesiai Gyolcs Ing 
. . . ugyan négy Silesiai Gyólcs Elö ruha 
[Sijókeresztúr SzD; BLt 7]. 

gyoles-felsőing gyolcspendely; cămaşă din pînză 
finä; linnener Unterrock. 1599: az mentet es gyolch 
felseo ingeket ez Balas lopta volt el [Kv ; T J k 
VI/1.368]. 1629: Hallotta(m) azt Makaj Mészáros 
Istuannetul . . . monda Bandi Perenczne feleöl, 
hogj az lustos farkú kurua, nem megjek azért en 
ki ebből az hazbol, hanem neki adom az gjolcz 
felseo ingemet had lusto3kodgjek benne [MvLt 
290. 78]. 1651: egi uy giolts felső ingetis látta(m) 
uál nelkwl valotsi mostis a9zt viseli Ara(ny)as szek-
b(en) Rakoso(n) lakó Fodor Tamásné Palphi 
Sofia [Borb. I „Uárfalua(u)* lakó Aytony istua(u) 
Neme3 szern?ly Felesége Czok Ersebet" (25) vall.— 
•TA]. 7659; Egy giolcz felseo ingh [Cssz; LLt Fasc.: 
146]. 1683/1751: egy kurva Leányt tar tek el sző-
kék, tnSgis ha u tánaa küld, gyolts felső inget, 
kék Sî lymîs gyólt9 in^ét, viseltt szoknyáját aztis 
ad?vi 'c o l i [Sifci tfva M T ; DobLev. I/95a]. 
167?: Egy vékony gyolcz felső ing [Szárhegy 
Cs; Fase. 150]. 1709: Egj Gjolcs Fersŏ ing 
r W a s i U Árva Matskási Erzebet lelt.]. 1710 k.: 
i Jo gfocs férső Ingh [LLt Facs. 146]. 7723: egj 
S ü l g i l o . . . fizetese egj gjolcs fersőing egj gjolcs 
in », p?rpî ta előruha, perpeta vál premestől [L*id-
vég K ; Told. 29/7]. 

L. mig fersing al. a jegyzetet. — Vö. a gyolcsfersing cím-
szóval. 

gyolcs-feredSinj gyolcs fi irdőing; cămaşă de baie 
din giulgiu; linnene9 Badehemd. 1655: Egy gyQÜs 
feredîő Iag'i körül czipk«9 — f. 2. Ma9 feredeo Ingh 
viselt alol cûpkea — f. 1. harmadik egy gyolts 
uy feredÎ> Ingh - f. 2 [ K v ; RDL I. 29]. 

gyalSé-fÁríiinj c ă m ş ă b l rb l t ea scă din giulgiu; 
l innenîi Mäŭttîrhemd. 1612: ket gjolcz azonj 
alat in* fl. 1 d 60 . . . egj gjolcz férfi ing d 60 [Ká-
szon; BCsl. 
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ttyolciferálng gyjlcsszoknya; fustä din pînză 
f i a l ; l u i i î a î r Rosk. 7748: Egj viseltes gjots fer-
sing [Nagyid a K ; Told. 11/95]. 7777; A nyagyabbik 
(1) S z i r é n t . . . fel nyitván, abban találtunk egy 
Gyj l t s fers inget (I) . . . egy fekete rokoját [Nagy-
lak. A F ; DjbLev. III/503. 2a]. 7803: (Negy gyolts 
Fersing [Felőr SzD; Bet. 1 Wass Anna kel.]. 
1831: Esy Fejér gyólts fersing , Egy Segesvári 
včtčŝ Csíkos gyapot fersing* [Körtvélyfája MT; 
LLt. — 'Ka tona Nyikuláj jb házában]. 

Sík: garniros/garnírozott 1782: Czitz Carton 
firsing kettő. Gyots garnírozott fersing ket tő 
[A.biilázdfva B N ; LLt] . 1811: égy fejer gyolts 
g.uayeros fersing Datto egy fejer gyolts fersing 
I smî t egy fejer gyolts fersing az a j ja garnyeros 
[Mv- LLt] * sziléziai ~ 7809: Ké t Slésiai gjolts 
F»r*in^, vékony csipke az allyán . . . Ké t vékony 
sléûai gjots Fersing, patyolat:gárnérral [Koronka 
M T ; Told. 19]. 

L mi* fersing al. a jegyzetet. — Vö. a gyolcs-felsōing cím-
szóval. 

flý ilcs-flrhang gyolcţfiiggöny; perdea din pînză 
fiti i linnener Vorhang. 1770: Három ablakon 
^yolU firhang [Csekelaka A F ; KCsl]. 

{fÿoleafityelék gyolcsdarab; bucată de pînză 
íini/d' i giulgiu; Liuuenstück. 1795: egy kis Gyolts 
fityelék^t hozván kezében azt mondá Máris Nén 
én Kádár Ferentznit szövök 's e' féle gyolcsbol 
Aants rokollyát szaba [Bodok Hsz ; HSzjP] . 

gýolca-főkfttô seufie/bonetă din pînză finä/din 
giulgiu; linnene Haube. 1790: Ké t fejér gyolts 
Főkőtő [Mv; MvLev. Boka Katalin hagy. 4]. 

Szk: tótot 7788: H a t totos gyolts fŏkŏ tŏ 
[Mv; TSb 47]. 

gyolc?tjallér galer de giulgiu; linnener Kragen. 
1788: gerebyé3 gyolts belső gallér [ M v ; T S b 4 7 ] . 

Í|y.>li5-i,i.åtyj. ÍZŬÍŬÎ din p inzi f i n i ; linnene Un-
teriio^ j. 1597: wala nekein egy öcziem . . . hoszot 
wolt liauaselföldeböl . . . giolchy Ing három, giolchy 
gagia negj ; . . . egy weg török wazon [UMT 
12/43]. 1623 k.: Turzo László az giolcz gatiaiat 
voaai i vala fel, ds volté vetkek egyxnissal neme azt 
ni{n) t u l ? J i [Mv; MvLt 293. 29a]. 

«y.>l3j.:i ijŭ gyyicá'.iazat^s; cu fa,ţä áč giulgiu; 
mjX li.no. "uer Zieclie. 1736: H a j nélkül valo mezîttelen 
Pi?a L uro 4. Varratlan fejér Gyólts ha jú Párna 
nr'> 2 [Vlikefva K K ; CU XIII /1 . 159]. 

[|'y;)le^hálóíõk9t5 s2tifie/b;>netă din pînză fină/-
diá giulgiu; llnnsne Sîhlafhaube. 1823: Vékony 
gyólts, h i ló fökŏtők, urkolt patyolat garnirräl 
[LLt 601 L. 1 Csáky-per]. 

Uyi)l<îs-hál6lá]bl gyolcs hálórékli; jachetă de 
u j a p t e din pînză f i n ă ; linnenss Nachtleibchen, 
linnene Nachtjacke. 1792: Fejér Gyolt9 Aszszony 
Emb-r háló Lájbri (!) [CU]. 

gyoles-hálórékll gyolcs há lókabátka; cäpot de. 
noapte din pînză f i nă ; linnenes Schlafröckchen. 
1789: vet tem kezemhez . . . 4 Vékony gyolts hála 
rékliket, edgyik ez is ki csipkezett vékony pàtya-
lattal garnírozva, edgyik pedig vékony czénia 
kötéssel, ezeken a 4. háló rékliken mindeniken, háló 
fõkötökkel együt külömbőaő színű pántlikák van-
nak [Meggyesfva M T ; J H b XLVI/1. Torma Éva 
kel.]. 

gyolcs-hálójŭveg gyolcs hálósapka; bonetă de 
noapte din pînză f ină ; linnene Nachthaube. 1732: 
Két czifra Virágos Német gyolcs háló Süveg [ K v ; 
Ks Komis Zsuzsanna lelt. 8]. 

gyoleshéj gyolcs pá rnahuza t ; f a ţ ä de pernă din 
pinzl f ină ; linnene Kissenzieche. 1637/1639: Az 
vankosoknak az harman, csyak paraztul Giolcsj 
heak vadnak [Kv; RDL I . 111]. 

gyolesing cătnaşä de giulgiu; Linnenhemd. 1568: 
Ezt tudom hogy egy golchy Jngem vezet vala el, 
es o rea gyanakotta(m) de bizonyai ne(m) tutta(m) 
[Kv; T J k m / 1 . 200]. 1595: kyide nagy Kelemenne 
egj vendelt Ágoston Balinthni . . . meg latogatak 
masnap . . . la tam hogy gyolch ingek Valanak 
benne s egy akaztalo [UszT 10/14]. 1597: wala 
nekem egy öcziem . . . hoszot wolt hauaselfŏldböl* 
. . . giolchy Ing három giolchy gagia neg j : pottiolat 
három wegh: egy weg török wazon [i.h. 12/43. — 
'Kezdődik a fels. de csak kihagyásosan ik ta t juk 
ide a szükségesnek látszó szövegrészt]. 7602: niolcz 
giolcz ingh aszony allatnak walo, .küencz felseo 
ingh s annakis az eggik (1) giolcz es húz alsó ingh 
Aszony allatnak walo [Lh. 19/53]. 1651: 3 giolts 
jngetis látta(m) két giolts elő Ruliatis látta(m); 
egi uy giolts felső ingetis l á t t a m uál nelkwl [Borb. 
I „Uárffalua(n)* lakó Aýtony Istua(n) Nemes 
személy Felesége Czok Ersebe t" (25) vall. — ftTA]. 
1714: Egy gyolcs ing . . . E g y viseltes gyolcs labra 
valo [Kv ; Pk 6]. 1736: Az i f j ú legények penig 
viseltenek valami gyenge matériából való inget 
(: noha az alatt más gyolcs vagy bulya vászon ing 
is v o l t : ) annak ú j ja, mellye, galléra czifrán meg 
volt varrva, rojtos kötővel, másként éppen olyan 
volt mint az ing csak bővebb,-azt pánczél ingnek 
hi t ták [MetTr 352]. 7802: Három viseltes Gyólts 
ingek [Ne.; ÍÖòbLsv. IV/858. 4a]. 1835: Székelly 
Anikó Hajadon, Gazdasszonyi szolgálatra ajánl-
kozott hozzám, kit . . . béfogadék házomban; 
. . . hon nem létemben felpakolván oda hagyta a 
szolgálatot, elvivén . . . K é t gyolts ingeimet 4 
VRft* [Dés; DLt 591. — ftA hosszú felsorolásból 
csak az ide vonható adalékot idézzük]. 

Szk: alsó 1788: Egy hoszszu gyolts ing . . . 
H a t alsó gyolts ing H a t hoszszu háló ing [Mv; 
TSb 47] * francia 1801: Egy Viseltes Frantzia 
Gyolts Ing Saperli ffélkül [Vargyas U ; CsS] * 
rumburgi 1849: Uj-fáin Rumburgi gŏlts (l) 
ing [Dés ; DLt] * selymes 1683/1751: ha ü tánna 
küld, gyolts felső inget, kék Selymes gyólts ingét, 
viseltt szoknyáját aztis adgyák oda [Süketfva MT; 
DobLev. I/95a] * szász módra csinált 1627: 
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Keouetkezik (1) az elseŏ Aniay Harmadból . . . 
Ju tó t Feyrnemw Ruhák Wicej Mathenak . . . Egy 
szász módra Czinalt giolcz vyatlan Jngh t t f. 1 d. 
- [Kv ; RDL I . 132] * sziléziai 1739: két 
Slesiai Gyolcs Ing [Sajókeresztúr SzD; BLt 7]. 
1768: Négy rendbéli Slésiai gyolts ing, hozzá tar-
tozó négy Előruhával együtt [Császári SzD; 
WassLt. Gr. Wass Ágnes fehérnemű-jegyzéke] Xr 
zabolai ~. 1748: Zabolai gjolts ing Asz(sz)onak 
valo gjenge [Nagyida K ; Told. 11/95]. 

Ha. 1805: gyóts ing [Kv; BLt 12]. 
gyolcs-ingváll ie din giulgiu; linnenes Frauen-

hemd. 1705: adtam házas társul, Pataki Boricza 
Arva leányomat Técsi György U(ramna)k, mosta(n) 
Kentelki es Czegei* Ecda Praedicatoranak . . . 
Ez Boricza leányomnak adtam . . . ket patyolat, 
es negy gyolcs ing vállat, es 2 ing allyat [PIN 
56. — aCege és Kentelke SzD]. 

gyoleskapea obialä din pînză f ină; linnener 
Fuűlappen. 1736: Az koporsót belől vagy bársony-
nyal vagy materiával vonták bé, az kitűl mint 
tölt ki, magát az halottat rendszerént matéria 
köntösben nyújtóztat ták ki, vagy bőrős kapczás 
nadrágban, vagy csak matéria vagy szép gyolcs 
kapczában [MetTr 401]. 

gÿoleskeeeie ' ?' 1589: Egy Len keczele . . . Ket 
giolcz keczele eggik Gallér Másik Trtippai [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2. 3 6 - 7 ] . 1621: (A török császár 
szekeréhez) nem hagytak közel senkit sem elöli, 
sem oldalul, sem hátul járni, melyre a szolakok 
viselnek vala gondot. Azok a szolakok három szá-
zan vágynák . . . dolmányok lioszszu selyem ruha, 
azon feljiil fejér gyolcs vagy tafota keczele szabatu 
vagyon [ETA I , 133 NSz]. 1629: Egy vekoni 
vászon lepedeő t t f — d. 80. Egy giolcz keczele 
aestimalt: t t f 1 d. 25 Egy gyolcz lepedeő t t f 
1 d. - [Kv; RDL I. 132]. 1651: Vágjon . . . Egy 
gjolcs es egy Vaszo(n) keczjele ernek f. 1 [Kv; 
RDL I. 28]. 1697: Két vékony gyolcs keczele 
[Beszt; KGy]. 

A címszóbeli összetétel utótagjának a TBSz a köv. jel-eket 
tulajdonítja: 1. miseruha; Meûgewand. 2. (női) felsőruha. Ober-
kleid (fûr Frauen). 3. vászanfaj ta ; Art Leinwand 4. (női) 
kötény; Schtirtze. 5. fejrevaló; Kopfbedeckung | fejkendő Kopf-
tuch. - Az itt felsorakoztatott jel ek közül a NySz-ban ćs az 
OklSzban kizárólagos 1. jel., valamint a MTsz-nakĘrdélyen kívü-
li közlések nyomán beiktatott részben más jel-ei figyelmen kívül 
hagyhatók ugyan, de az e címszó alatt felsorakozó saját ada-
lékaink szűkszavúsága teljes bizonytalanságban hagy a szó 
itteni jel-ére nézve. Csak az 1621-beli adalék esetében gondol-
hatunk meglehetős bizonyossággal a '(vmilyen) felsőruha' 
jel-re is. 

gyoleskendõ ştergar de giulgiu/de pinzä f ină ; 
Linnén tuch. 1568: mikor Bodog Gabrielne oteth 
oda hinatta akor Jmar, fel nyttak vala az ladat. 
es egyebet en oth ne(m) latam hane(m) Egy gyolch 
kendoth, három darab gyolchyot [Kv; T J k m / 1 . 
208]. 1589: Egy gyolch kendeo Lengetegh [KvLt 
Inv. 1/2. 36]. 1596: H a t gyolch kendeo ky uarott, 
kybe recze, kybe feyer keotes [Kv; RDL I. 65]. 
1634: Egy gyolczi kendeo fejer varrasos arany fo-
nalas er f. 1/50 [Kv ; i.h. 105]. 1651 e.\1687: Va-

gyon ã Lőrinczfolvi* Tempyolmba(n) . . . két abrosz 
gcsok . . . égy gyolcs kendő [MMatr. 10. — *MT]. 
1672: Negi Golcz Kendő egi arannyas harma seliem-
mel irasutan varva [SLt A. 52 Suki Krisztina lelt.]. 
1674: Vagyon egy spanyor Ilimmel varrót gyolcs 
kendő [Beszt; WassLt 72/6]. 1697: Elegyes Selyem-
mel irás után varrott vastag gyolcs kendő [Szent-
margita SzD; KGy]. 1723: Egy gyólts kendő 
tenger szin Selyemmel ágra varva [Koronka MT; 
Told. 29/2]. 1728: Egj gjolcs kendő kek árnicsos 
[Besenyő Hsz; SVJk]. 1803: Négy singni hoszszu-
ságu 's a ' végein két ujjni szélességű Tóth tsipké-
vel készült Lengetég gyolts Kendő [Dombó K K ; 
Palotay 20]. 

Szk: nyomtatott ~. 1720: Edgy nyomtatott gyolcs 
Kendő [Kv; Pk 6] * sziléziai 1789: vettem 
kezemhez . . . 6 Sileziai gyolts kendőket [Meggyes-
fva MT; J H b XLVI/1 Torma Éva kel.] * trupai 

1611: Egj Trúpaj giolch kendeö, lengettek fejr 
zelel [Kv; RDL I. 88]. 

gyolcs-kendőkeszkenő gyolcs törlőkendő; şter-
gător din pinză f ină; linnener Wischer. 1594: 
Giolch kendeő kez keneő hituan No. 1 [Somlyó 
Sz; UC 78/7. 25]. 1628: Eg j Seljemmel uarrot ezus-
teos arannios gallos gjolcz kendeo kezkeneo [Bodok 
Hsz ; BLt 5 Béldi Kelemen hagy.]. 1633: Het t giolcz. 
kendeó kezkenók himesek es reczesek [Ks Vesse-
líni Kata kel.]. 

gyoleskeszkeno gyolcskendő; ştergar din pînză 
f ină; Linncntucli. 1589: Ket par azt Giolch kez. 
keneó | Három hymes gyolch kez keneo Boriiéi-
nak valo [Kv; KvLt Vegyes ir. 1/2. 66]. 1699: 
a’ Keresztúria Kapolna Conservatiojá(na)k alkal-
matosságával Nemzetes Kápolnási Pal Ura(m) 
. . . Conferalt azon Templomotskahoz . . . Egy veres 
kőrűl arany tsipkés aranyas selyem matéria kesz-
kenőt. Más is egy veres Csipkés aranyas Gyolts 
keszkenőt [MMatr. 9b. — ftMaroskeresztűri (MT)]. 
1712: Egj gjolcs keszkenő tenger szin selyemmel 
varrott [Monó Sz; SzVJk 99]. 1728: Egy Zöld 
selymes gjolts keszkenő liasanlo kendővel edgjutt 
[GldófvaHsz ; SVJk]. 1735: Négy gyolcs keszkenyő, 
három Salavari [Sv; Hr]. 1742: A Tkts Ur Mikó 
Pál Ur(am) adott az Eccla számára egy gyólts 
Tőrök himmel varrót keszkenőt [Erősd Hsz ; 
SVJk]. 1816: Fejér gyolts zsebbeli nagy keszkenyő 
. . . 5 Rf 6 xr . . . Apróbb más fejér zsebbeli kész-
kenyŏk . . . 2 Rf 33 xr [Kv; Born. IV. 41]. 

Szk: ? pergál 1817: Egy nagy fejér Pergát 
(!) Gyólts Keszkenő [Csókfva MT; UnVJk 379]. 

gyoleskeszkenőeske gyolcskendőcske ; ştergar mic 
din pinzä f inä; Linnentüchlein. 1576: Wagion egy 
galos gyolch kezkenyechke Selyemmel waroth 
[Szamosfva K ; JHbK XVIII /7 . 7]. 1847: egy 
győlts (!) csipkés keszkenőtske [UnVJk 11]. 

gyoleskesztyű mănuşi din pînză f ină; linnener 
Handschuh. 1788: 3. pár gyolts kesztyű [Mv; 
TSb 47]. 
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gyoles-kopjalobogó gyolcs dzsidazászlócska; ste-
guleţ de lance din pînză f ină ; kleine linnene Lanzen-
flagge. 1678: Uzonbol vitte(ne)k el Kópia vasakot 
nr 40 . . . Gyolcz kópia lobogot nr 30 [BLt]. 

Az összetétel középső tagjának értelmezésére nézve 1. RM-
Fcgyv. 41 kk. 

gyolcs-lábra való gyolcs alsónadrág/gatya; iz-
meue de pinzä finä/de giulgiu; linnene Unterhose. 
1629: Egy gyolcz lábra ualo t t f. — d. 40 [Kv; 
RDL I. 132]. 

gyolcslepedo cearşaf de pînză f ină; linnenes 
Bettuali. 1600: Lippay Janosne Sophya azzonny 
. . . vallja . . . zegeny Boythos Boldisar igen bo-
lond vala . . . mind zegeny Kadar János tar ta ta 
. . . , eo temettette elys tiztesegesen gyolch lepe-

deő tt vevven neky es az Nagy harangot meg vo-
natwa(n) [Kv; TJk VI/1. 468]. 1622: Egj ueres 
rosiiH negy niosteös lengettek derekalj cziup f. — d. 
20. Egj lengetek giolcz lepedeő f. —d. 20 [Kv; 
RDL I. 119]. 1633: kilencz Giolcz lepedó feier 
uarrasosok [Ks Vesselini Kata kel.]. 1668: Egy 
bokor Török varrasos elegyes szellyemmel Arany 
fonallal varrót gyŏlcz Lepedő [Mk Kapi György 
inv. 5]. 1697: fekete Selyemmel Spaniol himmel 
varrott viseltess vastag gyolcs lepedő nro 1 
[Szentmargita SzD; KGy]. 1703: Két Gyólts 
Lepedő elegyes selyemel írás után varrót [WassLt 
Barcsai András és Gáspár anyjának hagy.]. 1736: 
Mikor koporsóban tették, a koporsónak az fene-
kire némelykor tettek gyalu alól kihullott for-
gácsot, némelykor hamut, azt szép gyolcs lepedővel 
bécsinálták vagy bévarrották [MetTr 401]. 1771: 
Egy gyolts Lepedő végiben lévő Tót varással hozzá 
valo két Vánkos hajjal [Nagyida K ; Told. 19 
Földvári Istvánné Nemes Judi t idevaló ingóságai-
nak lelt.]. 1789: Ágy Némŭ . . . 3 Gyolts Lepedő 
Rf 3. xr— [Mv; Conscr Ap. 21]. 1854: Az Em-
berek sok bolondot szoktanak el követni, de annál 
bolondabbat alig lehet, mint a költséges temetés; 
ugyan azért meg tiltom, hogy . . . efféle sokba 
kerülő bolondságok tellyességgel ne légyenek — 
hanem légyen avaték gyots párna, fejér gyolts 
lepedó szem fedél gyanánt, fenyőfa koporso fejer-
ben hagyva [Kv; Végr. H. Szentpály Elek végr.]. 

Szk: linci ~. 1766: Ké t alsó lintzi Gyolts Le-
pedő [Lesnek H ; Szer. Harsányi Éva inv.] Xr 
nyomtatott ~. 1755: adok altal . . . egy nyomtatott 
gyolts lepedőt, két nyomtatot t párna hajat . . . 
három vászon lepedőt ketteje varrott edgyik 
paraszt [Aranyosrákos T A ; Borb. II . Néh. Szé-
kely György relictája Csipkés Borbára test-a Sza-
niszlo Sigmond kezével] -X* recésjreeéses 1627: 
Egy reczes giolcz lepedeő t t f. 2 d. — [Kv; 
RDL I. 132]. 1668: Egy bokor Reczes gyolcz 
lepedő. Egy bokor Rostos végű reczes vászon 
lepedő [Mk Kapi György inv. 8]. 1692: ha t t 
gyolcs reczés lepedő kűlőmb kűlőmb féle seljmek-
kel töltve [Bilak B N ; J H b K L. 36]. 1705: egj 
reczeses gyolcs lepedő [ K v ; Pk 6] * visnyai 
1734: Selyemmel tői te t t Lengyel varásu visnyai 

gyolcs-párnahaj 

Gyolcs edgy pár Lepedő | í rás után Tenger Szin 
Selyemmel varatt közönséges czérnával tőltett 
edgy pár visnyai Gyolcs Lepedő [Born. XXXVIII . 
3 Kornis Krisztina inv. — aA gyártás helyének 
bizonytalan voltára nézve 1. gyolcs 1. szk al. a 
jegyzetet]. 

gyolcslopás fur t de pînză finä; Linnendiebstahl/-
stehlen. 1733: A Novizans fel producalvan Rela-
toriajat, magát tisztességesen enodállya az gyolts 
és káposzta lopás iránt valo bestelenség alól [Torda; 
TJkT I. 15]. 1734: Az Actornak Certificatoria-
jabol elucescal hogy az Incta tsak éppen az gyolts 
lopásért attrahaltatott in jus [uo.; i.h. 46]. 

gyoles-mancsétli gyolcs kézelő; manşetă de giul-
giu; linnene Manschette. 1790: Egy Pár gyolts 
Mantsétli [Mv; MvLev.]. 

gyolesnemű lucruri de pînzä f inä ; Linnenzeug. 
1825: A' vékony Gyolcs és Asztalnémü közzé 
olyan számláltatodik a ' mellyböl 12 darab min-
denik 50 singnyi és 60 darab 42 singnyi [INyR 
nyomt. kl 8754 kv-i nyomt.]. 

gyolcsocska gyolcsdarabocska; bucäţicä de giul-
giu; Linnenstückchen. 7659: Ket darab Angliay 
poszto Angliay Teorők mente ennek maradekia 
ualamy darab gioczoczka [Cssz; LLt 118Litt. C]. 

gyolcs-oreatôrtô gyolcs zsebkendő; batistä de 
giulgiu; linnenes Taschentuch. 1697: Fekete Se-
lyemmel, jártatással varrott vastag gyolcs orcza 
tŏrlŏ nro 1 [Szentmargita SzD; KGy]. 

gyolcsos ? gyolcsárus/kalmár; comerciant de 
pînzeturi fine/de giulgiu; Linnenhändler. Szn. 
1567: Vrsula vxor francisci gyoltsos [Kv; T J k 
III/1. 88]. 

gyolcspalást (panyókára vetve viselt, ujjatlan, 
sűrűn ráncolt női) gyolcs ruhadarab; piesă de 
îmbrăcăminte (femeiască) din pînză fină (fără 
mîneci, încreţită märunt, care* se poartă aruncată 
pe umeri; (umgenängt getragenes, ärmelloses, dicht 
gefaltetes) linnenes Frauenkleidungsstück. 7766: 
Két viselő kanafász elöruha, és egy Gyolts Palást 
[Lesnek H ; Szer. Harsányi É v a inv.]. 

gyolcs-paraplé gyolcsesernyő; umbrelä din pînzä 
f inä; linnener Regenschirm/Parapluie. 1789: Egy 
Gyöngy szin Gyolts Paraplit ( î) a Rf 1 xr 30 
[Mv; ConscrAp. 22. — *Értsd: becsültünk]. 

gyoles párna perhă din pînzä f inä ; linnenes 
Kissen/Polster. 1854: légyen avaték gyolts párna, 
fejér gyolcs lepedő szemfedél gyanánt [Kv; Végr. 
H. Szentpály Elek Yégr. — A teljesebb szöv. 
gyolcslepedő al.]. 

gyoles-párnahaj gyolcs párna/vánkoshuzat; fa ţă 
de pernä din pînzä f inä; linnene Kissen/Polster-
zieche. 1697: Elegyes Selyemmel s arany és ezüst 
fonallal Tőrök varással varrot t vékony gyolcs 
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Parna ha j | Elegyes Selyemmel irás után varrot t 
szakadozott vékony gyolcs Parna ha j nro 2 | 
Zöld Selyemel Spaniol himmel varott , viseltes 
gyolcs Parna h a j nro 1 | Karma sin szin és zöld 
Selyemmel arany fonallal varrott Islogos vékony 
gyolcs Parna h a j nro 1 . . . [Szentmargita SzD ; 
KGy]. 7876: gárnéros gyolts Párna ha j [Nyárád-
sztbencdek M T ; Told. 19]. 

Szk: garnyéros ~. 7833. Ha t gárnyércs gyolts 
viseltes fejér párna h a j [Dés; DLt 750] * rum-
burgi ~. 1851: fejér Rumburgi gyolts párna hajak 
13 drb [Dés; DLt] . 

gyolcspénz ? (fej-i) konyhaszemélyzet vmüyen 
pénzbeli járandósága/térítménye; un fel de retri-
buţie a personalului de bucătărie (din curtea prin-
cipelui); irgendeine Geldkompetenz/vergütung des 
(fürsth) Küchenpersonals. 1687: A Szakatsok(na)k 
s több Konyha (be)lieknek Cantor s Gyólts pen-
zeket e ' szerint ada t tuk ki [UtI]. 

A címszó jelzettc konyhaszemélyzeti járandóság fogalmának 
fenti értelmezéséhez — valószínű magyarázatként — idézzük 
a kõv. kijcgyzćstket: 1596: Attam 11 /2 sing Brassai Gyol-
ezot az kochnyara, õ fge Zakaczinak, miért hogy vyat keuan-
t a k ; takartak bele az Bornyu föt és Labat . . . d 10 1/2 [Kv; 
Szóm. XVITfl/6. 17 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: 
1 Tal Etek borjú feó . . . Az borjú feohöz hozattam giolczot 
[Kv; Szám. 16/XXXIV. 233, 16/XXXV. 74]. - Ezekből 
az idézetekből nyilvánvaló, hogy a fej-i konyhán, de alkal-
masint a régiségben másutt is, legalábbis a borjúfôt és a lá-
bat gyolcsba göngyölve párolták, ill. íózték. [E műveletről 
azonban az R. Hntás Magdolna feldolgozta XVI. sz. végi 
erdélyi fej-i szakácskönyv nem tesz említést (1. MKyTK 101 )j. 
Talán az ilyen célból a konyhaszemélyzettől beszerzett gyolcs 
vásárlására fordított összegek átlagváltságából fejlődhetett 
ki a címszó jelzette járandóság. 

gyolcsrokolya gyolcsszoknyafajta; un fel de 
fustă din pînză f i nă ; Art linnener Rock. 1746: 
Deliberatum . . . az inctus kezénél találtatik . . . 
edgy pokrotz, . . . edgj gjolts rakallya edgj lada 
[Bréttyélin H ; Ks 62/16]. 7780: Adtam . . . Őt 
gyolts rokoját . . . Ké t posoni Szelyem Vállot 
. . . Három Selyem elő-ruhát [Hsz; BLev. Barthcs 
Sára kel.]. 1782: Plésa Szumcdra Leányán meg 
űsmeré Tyin Pávelné egy gyots rokojáját [Buku-
resd H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 1817: Házi szöt Gyots 
rokoja fejér 6 Rfl . [Étfva Hsz ; HSzjP] . 

gyolcsruha 1. (női) gyolcsköntös; rochie din 
pînză f ină ; (Frauen)Linnenkleid. 1789: négy fél 
viseltes gyólts ruha, és ugyan harcm viseltes 
gyolts szalup [T ; LLt]. 1806: Koporsom Baka-
tsinnal boritassék bé, belőlis semmi Selyem vagy 
Fátyol ne aplicáltassék; hanem valamint szüle-
tésemkor ruhákban poláltattam, ugy halálom utánís 
Gyoltsruhákban Slafrokban öltöztessenek [Dés; 
K s 14. X L I I I b Gr. Teleki Károly végr.]. 

2. gyolcskendő; ştergar din pînză f ină ; Lixmen-
tuch. 1728: E g y kis keszkenő, kŏrűl elegjesen 
varrót, kŏzepib(en) egj nagj him vágjon. Eg j 
gjappot keszkenő. Eg j Zabolai gyolcs Tuba. E g j 
Gyapott abroz a közepe kőteses [Besenyő Hsz ; 
SVJk. - Az adalékok úrasztali felszerelés le-
írásából valók]. 

Az utótag 'kendő' jel-e Erdélyben tájnyelvi szinten elég 
gyakori [MTsz, KTsz, SzamSz]. 

gyolcssapka şapcă de pînză fină; linnene Mütze/-
Haube. 1732: Gyolcs Sapka Baroka alá valo [Kv ; 
Ks 17 Kornis Zsigmond lelt.]. 

gyolcs-slafrok gyolcspongyola; capot de pînză 
f ină ; linnener Sehlaf/Morgenrock. 1816: Gyolts 
Schlafroch . . . 6 Rf. 12 xr . . . Pikét schlafrooli 
. . . 5 Rf. 3 xr [Kv ; Born. IV. 41]. 

gyolcs-şzalup gyolcspongyola; capot de pînză 
f ină ; linnene Saloppe. 1788: Galléros ŏltŏzŏ gyolts 
Szolup ket tő . . . Gallératlan gyolts Szolup 2 
[Mv; TSb 47]. 

gyolcsszŏvö nyüst i ţă pcntru ţesut pînză í i nâ ; 
Linnen-Webeschaft. 1721: egj gjolcs szövő nyüst, 
Eg j zeke szövő nyüst [HSzj borda al.]. 

gyoles-táltörlő ştergar de vase din pînză fiú3 ; 
linnener Schüsselwischer. 1681: Gyolcs tál töllő 
no. 8 [UtI]. 

gyolcstok gyolcs mat rachuza t ; f a ţă de mindir/de 
saltea din pînză f i n ă ; linnene Matrazenzieclie. 
1823: Lószőr Mádrász, megyszin sellymes Krédli 
haj jal és gyolts tokkal Fejér Krćdli Derekally 
(:két veress Kradli hajjal:) [LLt. Csáky-per €01. 
L. 1]. 

gyolcs-vánkoshaj gyolcs párnahuzat ; fa ţă de 
pernă din pînză fină ; linnene Kissenzieclie. 1627: 
Két t gyolezi vánkos h a j zeoldi szyles t t f. 1 d. 
80 [Kv; RDL I. 132]. 1629: Egy fekete szeles 
giolcz vánkos ha j . . . f. 1 [Kv; i.h. 143]. 1668: 
Egy Bokor elegies selyemmel Arany fonallal Törők 
varrasos gyolez vánkos he j [Mk Kapi György inv.]. 
1695: Három bokor lepedő, Melynek ketteje irás 
u tán selyemmel varrót Kilencz gjolez vánkos haj , 
Seliemmel varrottak, melynek negje irás u tán 
varrott [Hsz; LLt] . 1700: Egy Viseltes Gyolcs 
Vánkos hajban egy pár Gerezna Nuszt láb térlés 
[Hr 1/20]. 1734: Egy pár fejéreses Csupu Gyolcs 
vánkos ha j [Kv; Fk 6]. 

Szk: kötéses 1629: E g y feyr keoteses giolcz 
vánkos ha j . . . d. 32 [ K v ; R D L I . 143] nyom-
tatásos 1747: Ssmukánakis . . . egy nyomta-
sásos gyolcs vánkos h a j [ K v ; Pk 6]. 

gyolcszacskó pungă/săculeţ din pînză f ină , 
linnener Beutel. 1576: Egy giolch Sachkoba wa-
lamy gywlwez walsmy postho zel igen Roz wakn iy 
gerezna darabcchkek es waUrny Nest fark, es 
egy nehan GIÍO [Szemc£Í\a K ; J H b K XVIII /7 . 
9]. 

gyolfg-zíoketll női gyolcs fe l főiuha; hai ră fe-
meiască pentru deasupra din pînză f ină ; linnenes 
Oberkleid für Frauen. 1792: Hal Cscntcs Fejér 
Gyólts Saketli [CTJ]. 

gyem b u r j á n ; t u r u i e n ă ; Unkr tu t . 1752: A 
káposztátis . . . éppen a ' gyein elölte, ú£y a ' 
Tőkis mind belé hólt a ' bur jánba , n eg válik mivel 
fogunk sertést hizlalni [Srcntdcn:cUr U ; Ks 88 
Sükei Mihály lev.“l. 
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gyoiulál gyomot i r t ; a plivi buruieni; krauteu, 
jäten. 1613: Mikor az kertben giomlalnek oda 
iőve, hirtelen hatra dőjte, és be duga a szamat 
hogi ne kialczak, el czapa raitam, az utan oztan 
ugi elt mint zinte zerette [KJ]. 1676/1681: Kérges 
nevű Falubeli Jobbágyink arra kötöttek magokat, 
hogy azon Szőlőŭík minden m-inkajat jol niegh 
adgyak valamint ülik, . . . kapallyak, gyomlallyak, 
homlittyak, ganejozzak [Vh; VhU 3 4 2 - 3 ] . 1682: 
en azon a napon ot Tő ſők búzát gyomlálok volt 
[M.köblös SzD; RLt 1 Csontos Ersok (14) vall.]. 
1735: a miilt Tavaszszal egy 13 Esztendő? léá-
nyomat gjomlálni küldettem volt ŏ kglme le vo-
natta, és jol ineg tsapatta [Récse F ; JHbT]. 
1796: A Tavaz Búzák igen míg Reptsenesedtek, 
gyomlálni sem lehetett mig edég a sok esŏ mián 
mihelyt az idŏ engedi eztis ki gyomláltatom min-
gyárt [Bauyica K ; IB. Gombos István lev.]. 
1840: Petelea . . . Gyalagassai búzát gyomláltak 
ot t a határ in [Bora. X X I Vb. - \\ÍTJ. 

gyo.nlálá* gyomirtás; plivit, plivire; Unkraut-
jaien, Krauten. 1640: az Tisztek mikor miben 
mitt parancsolnak, azzal, es akkor tartoznak szol-
gálni : Aratassal, kaszalassal, szaatassal, mind az 
altal nem tartoznak, de migli buza ki hordassal, 
kalongyaiaban ualo be hordánál, Asztagh rakás-
sal, jeghrakassal, ho hanyassal, vetemenyes kertek 
Tisztitasaual, gyomlalassal [Fog; UC 14/43. 13]. 
1751: A Szőlők kapállása míg Catiicula után ment 
véghez a’ gyomlálással edgyiitt [Marossztkirály 
MT; Told. 29]. 1820: gyomlálással, és rostálással 
s tartozunka [Báld K ; BLt 6. - aTi. a jb-ok a 

földesúrnak]. 1821: h:>gy p^dig anyi Szöllö tö 
iégyen, . . . o i a a i t u lom és oauaa. vetek hoz(z)á 
bizonyosabban mivel szituban vettem hogy egy 
dolgos gyomláláskor hány szöllö töt gyomlálhatot 
mig [Oîlai AF ; K* 7è. 13 -14] . 

gy,>nlálatlai nîpl ivi t ; u igejätet . 1793: bezzeg 
a k î l ōpitett siőllője B i î d a a Sirattya kedet, 
gyi n'.V.itlai, kapãlat la i [Drassó AF; GyL. Gr. 
Lávír János lev.]. 

fjy>> alál j g /o .u ' r tó ; plivitor; Entkräuter. 1606: 
2 M i / Gio.n'.altatta n imga, az zegeniek zarnara 
ualo busát, voltak az gionlalok niolczan eggiknsk 
a t t m d 10 . . . f - d 8D [Kv; Szám. 12a/I. 30]. 
1757: é l m j . i l ^ t t a n az gjonlabk(na)k, hogy 
Va»j) i hîgy T î s i t a r t j U r á n m i utannunk n îm 
allatt inillj ssivaimra a ' régi Vendég fogado3 
reh*íga a î t felele, hogj azért nem űl utánnunk 
u j r t péu*t s s i r a u t [Abo3fva K K ; Ks 4 Popa 
Ailszie providl Kápolnán Iuon con9. (30) vall.]. 
1821: a*, eŏ E*:elletitiája Szellőjére 503. gyom-
ál> .-m.it [ M n AF; Ks 79. 14]. 

gyo.-nláló'Va* g/o:ntrtó vas; plivitor (unealtă 
de fier pentm plivit); Jäteissn. 7676: egy asso, 
àaro(in;- gy>ulüo vas [WassLt Racz de Szent 
G?Jthart vice szb kezével]. 1702: Gyomláló vas 
NÍO 3 [O.brettye H ; Born. XXIX. 4. 8J. 1779: 
adtom altal . . . Gyomláló va9ot egyet [Agárd 
MT; ToH. 8]. 

gyomláltat gyomot i r ta t ; a puue să se plivească 
buruienile; Unkraut jäten lassen. 1674: az buza-
kat rosol tatom giomlaltatom bizton dolog vram 
hogi igen vekoni az szeszermi hataron az buzaa 

iob resze borso igen apro [Bethlen SzD; BLt 1 
Fileki Mihály Béldi Pálhoz. — aA tőszomszédos 
Szeszárma határában levő]. 1700: Kővétkezik 
Buza Gyomlalokra valo kenyerbali Erogatio(m) 
. . . Die 2 Juny. Kezd i t tet tem az Spotaly Buzait 
gjomlaltatni cum Pers. 13 [Kv; Szám. 40/1. 19]. 
1793: Az ősz Buzákatt még eddig nem kezdettem 
gyo:nláltattni . . . ha lágyulna az földis az ugar 
szántáshoz is hozzá fogok [Hadad Sz; J F 36. 
231 Vintze István lev.]. 

gyomor 1. stoniac; Magén. 1573: Dorko Borbei 
Mathiasne Azt vallia hogy Azt Monta eonekj Bor-
bei Bálintne Betegsegeben hogi mykor Borbei 
Lwkach az vayda Borbela az vra vendege volt 
Azkor attak meg Innia Az Irmes Borba azt kytwl 
míg dagadozot es azba kely meg halny ollian az 
giomraba Mint egi Negy zegw valatny ha azt ky 
vehetne Azonnal meg giogwlna. [Kv; T J k III/3. 
114]. 1584: Anna Meray Eotweos Thamasne . . . 
vallia, Az Aaiamat égikor míg kenea Mely kenes 
vtan n ;m Erze keonnebseget, hanem inkab giom-
ranak es testenek dagadasat [Kv; T J k IV/1. 
220. — aZabo Cato]. 1593: Margit azzoni Molnár 
Gergelue vallia: . . . ez elmúlt niarban, Aratas 
vtan Ieoue hozzam ez Anna, es giomrat kezde 
failalni, kerdem teolle mi lelte, ne tala(m) hasasa 

volna, de eo tagadast teon [Kv ; T J k V/l . 351. 
- a ß r t s d : terhes]. 1744: Hora Lupuly és Onuh 
. . . az útban egykor csak fa j ta t tn i kezték a 
gyomrokat [Gyeke K ; Ks]. XVIII. sz. v.: Minek 
utánna a Marha míg betegedik szükség ezen három 
dolgokat elkövetni, Elsőbben a Varasbékát meg 
kell szároztatni és aztjs appron meg törni, es 
alma eczetbe, kettőnek egy békának a porát be 
adni, ezt kel tselekedni kétszer vagy háromszoris 
mert az mérges ital magához szíván a marhának 
gyomrában lévő rosz. nedvességét, ki takaritya 
[UszLt X. 80]. 7806: éj tzaka a gyomrom emej-
gett | a gyomrommal bajoskodtam [Dés; Ks 
87 KMtf 173, 332]. 1817: most is mind roszszul 
vagyok az gyomramai sémi appetitusam ñints a 
Husház, nehézséget érzek a gyomramban [Várfva 
TA; J H b Fasc. 48 Br. Jósika István br. Jósika 
Jánoshoz]. 1842: Jáné Máris . . . haza jötte 
után iningyirt gyomrát fá j ta t ta , 's tsak hamar 
gyermeke elis lett . . . de gyermeke halva lett 
[Dés; DLt 85. 3]. 

Szk: gyomra szija. 1837: gyomra szája ottan 
ottan fájdogalt [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina fér-
jéhez]. 1839: Anyán ma reggel rosszatskán volt, 
— gyomra szája fáj t , és hányás erőltetette [Kv; 
Pk 7 ui . ] * ~bâl gyűlöl szíve mélyéből gyűlök 
1704: Mert a magyarországi ember gyomorból 
ryillölte mindenkor az erdélyi embert, mégis egyben 
czimbjiála Erdély a. maga veszedelmére velek 
Cserei His t 347]. 1773. őfelsége . . . A cifra 
^aszamántos embert gyomorból gyűlöli [RettE 

3!>3]. 1785: (Őket) gyomorbol gyűlölték ebi tő 
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fogva [Szászvárós; BK. Bara Ferenc lev. — E 
levélíró leveleit rendszerint Bencencről (H) kel-
tezi], 1812: a ' Grófné a' Grofot gyomorbol gyű-
lölte [Héderfája K K ; IB. Magyari János (19) 
grófi kertész vall. - L. még Ret tE 319] * 
~ból haragszik. 7773; Ketheli László . . . Reám 
gyomorból haragszik [RettE 315—6] jb felfuval-
kodott ~ gőg. 1613: Erdeinek fel fordúlassanak 
ket az vagy egynehány emberek voltanak okai, 
melliet ha eggiesek voltunk volna nem onnitra 
(!) s czondorlottak volna, teörtentek azért ezek 
felfualkodot telhetetlen megh elegedhetetlen gyom-
rokbul hamis tanacsok keöuetsegek mia [SzO 
VI, 40. - aA szászoknak Báthori Gábor fej. 
erőszakoskodása miatti panaszából] jb jó gyomra 
van dtv mindent lenyel. 1631: Mondotta . . . mind 
ennekem s mind Uramnak szalontai Gergelyne, 
hogi eztendeigh síncsen neki kétszer affele dolga 
mind masut kurualkodik inkáb \ Uram azt mon-
dotta hogj bizonj jo gjomrod vagyon Komám 
Aszony ugj mond, kire az Aszony azt mondotta, 
hogj had jarjek ugj mond czak engem tarczo(n) 
jambor<ul> [Mv; MvLt 290. 238b. - *Ti. a 
férje] jb megelégedhetetlen ~ kb. féktelen/határta-
lan nagyravágyás. 1613: teörtentek azért ezek 
felfualkodot telhetetlen megh elegedhetetlen gyom-
rokbul [SzO VI, 40. - A teljesebb szöv. előbb 
felfuvalkodott ~ al.] jb telhetetlen ~ kb. szertelen 
kapzsiság. 1613: teörtentek azért ezek felfualkodot 
telhetetlen megh elegedhetetlen gyomrokbul [i.h. 
ua.]. 

2. 1736: tehén- vagy disznóhús kaszáslével, en-
nél s az káposztánál magyar gyomorhoz illendőbb 
étket nem tar tának az régi időben, nyúl-húst 
fekete lével, csukát tormával vagy szürke lével 
etc. [MetTr 322]. 

3. has ; pîntece, burtă, abdomen; Bauch. Szk: 
megindul a gyomra megindul a hasa/széklete; a-i 
porni scaunul, a-i merge bur ta ; sein/ihr Bauch 
beginnt sich auszuleeren, Stuhlgang habén. 1707: 
haza jővén a Fiam . . . azon napon Estve ki 
borzogatta a Hideg 's minthogy nagy szorulása 
volt . . . addig i t ta a Borkőves Vizet s Székfü 
virágos Herbathét hogy a gyomra meg indult 
sokat ment mind sár vizet s mind egyebet [Héder-
fá ja K K ; IB] * megy a gyomra megy a hasa, 
hasmenése v a n ; a avea diaree; Dnrchfall habén. 
1851: Lelkem Anyám . . . oly gyenge egy éjtszaka 
lOszeris fel kél serbelire és azon kivűl ritka éjczaka 
hogy 2, 3 versen ne menyen a gyomra [Kv; Pk 6.] 

£ szk-ok Erdélyben, még köznyelvi szinten ma is, közke-
letűek, 

4. gyomor- és has t á j ; regiunea abdomenului ; 
Magén- und Bauchgegend. 1750: azon ártatlan 
kisded testnek nyakára négy szál czérna ŏszve 
sodorva fojta (I) . . . hasán, és gyomrán dŭrŭcz-
kőlŏ és roncsolo kezeknek hellyel és az vérnek 
törési [Kv; T J k XVI/6. 113]. 1842: Az elò mu-
tatot t Burjányokat esmérem . . . azan Burjányok 
állatiak Kerek nádra levélből, vad Petresellyem-
böl, Pipe hurbol, adtam . . . Jáné Máziának . . . 
'a azt mondottam, — hogy mikor a ' szülés ideje 

el kŏvetkezék tegye egy Csuporba tiszta vízbe 
fonyaszsza meg, és tegye a ' gyomrára | a ' Bur-
jányt alig értették a' Jáné Mária gyomrához, 
's a ' gyermek azonnal mégis lett [Dćs ; DLt 85. 
6, 12]. 

5. disznógyomor; stomac de porc ; Saumagtn. 
1590: veottem . . . Paztor Istuanetol 4 dyzno lab 
2 dyzno feot . . . d 42 . . . Dyzno Állat. Dyzno 
labot Giomrot veottem . . . d 23 [Kv; Szám. 
4/XXI. 46—7 Kis István sp kezével]. 1674: Disznó 
aprólék erogatioia . . . Gŏmböczŏt napjaban gjem-
rával, és Kásás hurkajavai 2 [Fog. ; I ſ t l ] . 1837: 
ezen Honap 5-kén vásárlatt, és 6án ki vćpctt 
két Sertésekből jött . . . Majcs 19 szól, 6 xrjával 
Rf 1 xr. 54 . . . Gömbötz vagy véres 6 Errab, 
Darabját 5 xrjával 30 xr . . . Nyelv kettő, 's 
egy Gyomor átoljába és két Cseplesz Háj Rf. 1 
xr. 5 [Torda; TLt 39]. 

6. a földnek gyomra a föld méhe ; ndincul/sînul 
pămîntului; Schoß/Innere der Erde. 159811635: 
Halalomnak penigh ideje el jeuen mindeneknek 
eleotte, az lelkemet az eleo Istennek ajanlom, 
testemett penigh az földnek gyomrab a tetetni 
hagio(m), kit hizekis feltamadni az Jesus Chris-
tusnak el jouetelekor [Mv; MvLt APol. I. 68]. 
1602: En Sarkeozi János az en io Eggessegem-
ben es ezeme(n) Leven Ayanlom az en lelkemet 
az en kegielmes Istenemnek az en Buncos Tes-
temet az feoldnek Giomranak [Kv; TJk VI/1. 
626a]. 1736 u.: az én Istenem is nyugassza meg 
mind testiben a föld gyomrában, mind lelkiben 
az örök dicsőségben [MetTrCs 482]. 1849: Lel-
kemet a Teremtőnek, testemet pedig a föld gyom-
rának, a honnét lételét vette egész bódulattal 
vissza ajállam [Km; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

7. a hegyeknek gyomra a hegyek méhe/mélye; 
adîncul/creierul munţilor; Innere/Tiefe der Berge. 
1757: jobbak többire a ' méllyebben találtató 
Vénák . . . , mellyek . . . a ' hegyeknek gyomrában 
találtatnak [Zalatna A F ; J H b Borsai István 
kezével]. 

gyomorbeli de stomac; Magén-. 1759: az nap 
kezdett gyengén észre venni az Gyermeknek nyel-
vecskéin szájánis hasanlo mozgást, ugyan tsak 
ezek mellett az gyenge étkecskéit meg ette, mula-
tott , jádzott, hanem . . . gyomorbéli változásocs-
kái lévén annak mellette többet nyughatatlan-
kodott mint mászor [M.csesztve A F ; Ks. Mikes 
Antal lev.]. 

gyomorerősítő medicament pentru întărirea sto-
macului; Magenmittel/arzneí. 1758: vagyon ezek*1 

között egj darabocska candirozott szerecsen dio 
virág is fa hajjal elegy, ez is gjomor erőssittőnek 
tartatik [Zsibó Sz; WLt Árva Dániel Polixénia 
lev. — *A cukrozott citrom- és narancshéj]. 
~SI1K: ~ mixtúra gyomorerősítő keverék. 1826: 
A Gyomor erősítő mixtúrát egy kis változtatással 
meg készíttettem, két óráb(an) kell belölle venni 
egyszer, v. másképpen 4—5 versen 24 ora a la t t 
[Dés; Ks 101 Bod Elek lev.]. 
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gyomorfájás durere de stomac; Magenschmerz. 
1596: Mierthogi ekkor giomor es has falasban 
giotreottem, hoztak egi fel eokreot, az nevet fel 
ne(m) ír tak kiteol veottek [Kv; Szám. 6/XXIX. 
161 Bachi Tamás sp kezével]. 

gyomorgörcs 1. gastrospasmus. 1817: az Gyo-
mor görts agya Isten hogy ne járján; s igyekezzél 
okot nem adni réá, s ha ugyan elŏ venne, abból 
fundamentalier igyekezzél ki gyógyíttatni magodat 
[Kv; Ks 100 Komis Imre fiához, Lajoshoz]. 

2. ? tetániás gyomorgörcs; gastrospasm de te-
tanie; tetanischer Gastrospasmus. 1853: halt meg 
Monai József 2 holnapos gyermek gyomor görcs-
ben [Dés; RHAk 48]. 

gyomor-kataras gyomorhurut; gastrită; Ma-
genkatarrh. 1889: a halálnak . . . neme gyomor 
chatarus [Györgyfva K ; RHAk 385]. 

gyomorkeménye dés ? gyomorrák; cancer gas^ric ; 
Magenkrebs. 1860: halt meg Gyógyszerész . . . 
Telegdi Rot Pál Ur 65 éves korában máj és gyomor 
keményedésben [Dés; RHAk 117], 

gyomorláz gyomorgyulladás; gastritis. 1863: 
Betegség neme; Gyomor-láz [Bh; RHAk 74]. 

gyoinorlob gyomorgyulladás; gastritis. 1859: 
Betegség neme: gyomor lob [Kv; RHAk 134]. 

gyomormeués hasmenés ; diaree ; Durchfall. 1857: 
meg holt . . . Kolcsár János 1 esztendős és 3 hol-
napos gyomor menésbe [Kalotasztkirály; RHAk 

Az előtag e jcl-ére 1. gyomor 3. al. 

gyomorrágás kb. gyomorgörcs; crampe stoma-
cale; Magenkrampf. 1772: Gr. Székely László úr 
megholt Szebenben, még pedig bizonyosan beszé-
lik, hogy a felesége étette meg, mivel úgymint ma 
nagy tractament, vagy amint most mondják bál 
volt a szállásán, sok különb-kiilönbféle emberek 
voltak nála ebéden, másnap megholt szörnyű 
gyomorrágás után [Ret tE 268—9]. 

gyomorsenyv kb. gyomorsorvadás; gastroscir-
Thus. 1848: Betegség neme: Gyomorsenyv [Dés; 
RkHAk 116]. 

gyomorsérvés gyomorsérv; gastrokele. 1835: 
(Meghalt) Kotsis Ersok Marothi Jánosne 50. esz-
tendős gyomor servésben [M.gyerőmonostor K ; 
RHAk 2]. 

gyomorsíkulás hasmenés; diaree; Durchfall. 
1820: Mlgs Baro Branitskai Jósika István Ur . . . 
Halálát meg előzött az előtti két három eszten-
dőkben különösön igen sok nyavalyák terhelték 
a milyenek voltak a gyakort gyomor Síkulások 
melyek telhetetlen életéből kővetkesztek máj du-
gulás, melybéli vlzkorság, köszvény és Fekete 

gyónás 

sárgaság [Torda; J H b Fasc. 48 Száknovits István 
Aranyos szék fungens physicussának nyil.]. 1854: 
Betegség Neme Gyomor Sikulás [Bács K ; RkAk 
94]. 1857: özvegy Biro Andrásné Bosnyai Anna 
72. éves korában . . . Meg holt gyomor sikulásban 
[Gyalu K ; RAk 231]. 1860: halt meg Barabás 
Dániel leánykája Róza 1 éves és 9 honapos korá-
ban gyomorsikulásban [Dés; RHAk 118]. 1871: 
Betegség . . . neme gyomor sikulás [Körösfő K ; 
i.h. 31]. 

E jel re 1. a MTsz kv-i és hsz-i adalékát. 

gyomráz (meg)gyomroz (vkit gyomortájon dö-
gönyöz/gyömöszöl) ; a da cu pumnü în stomac; 
(in die Magengegend) puffen/schlagen. 1870 k.j-
1914: Köpenyegezés: néha pokrócozás. Tisztán 
tréfából, pajkosságból, néha bosszubol . . . két 
három lesben álló az ott elmenőre . . . köpenyt 
dobott s olvasatlanul össze-vissza pufázta, bubozta, 
bordázta bütykŏzte, dumézta, gyomrázta, kon-
tyolta, kujakolta . . . — szóval helybenhagyta 
[MvÉrt 2 1 - 2 ] . 

gyomros haspók, nagybélű; mîncău; Freßsack. 
Szn. 1757: Flóra Demeter . . . árván maradván 
Néhai Groff Kornis István Ur az Udvarban bé 
vétette volt Fellej tár (na) k feketeszeg Legényke 
volt, az Udvarban az Tselédek Gyomrosnak nevez-
ték [Gyeke K ; Ks 4. VII. 7]. 

gyomroz dömöcköl; a căra la puinni; puffén, 
knuffen. 1813: Dömsődi Gábor Uram . . . az 
Exponens Aszszonyt tépte, a ' földre le tzibárolta. 
gyomrozta, s kinozta [Dés; DLt 162. 4]. 

gyomrú. E szk-ban; in această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: cifra ~ finnyás; mof-
turos, alegător; zimperlich, wählerisch. 1736 u.: 
Nem igen csínos, kivált a mostani czifra gyomrú, 
czifra köntösű világ előtt mindazáltal a régi ma-
gyarok egymáshoz való szereteteknek s nyájas-
ságoknak bizonyítására leírom, amit az üdvezült 
atyámtól hallottam [MetTrCs 457]. 

gyónás spovedanie; Beichte. 1776: Azonban 
hogy ä gyónást annál is inkább el kerülhetné, 
s arra tovább ne erőltethetnék, az Asztalról fel 
ragadván egy perecet, az a j t ó nyílásába M. B. 
Henter és Tisztelendő Szeredai Domokos Urakkal 
Szembe álva, hogy láthatnák, egy darabocskát a 
pereczből M. Annikó Kis Aszszony bé fala [GyL. 
Christina Kováts cons. Stephan Miklós (55) vall.]. 
1847: a ' szentatya vonakodott a ' királyné gyónása 
árulója lenni [Méhes 4]. 

Szk: ~ szerint a gyónás t i tka alatt. 1756: kér-
dették vólna azon Paptól, a7 ki a ' pénzt viszsza 
vitte, mondaná meg; ki ad ta által, de azt felelte; 
Gyónás szerint adta által, nem tartozik meg mon-
dani [Kv; Mk I X Vall. 92] * kimondja a 
kibeszéli a gyónás t i tkát . 1755: hallék illyen szokot 
mondani, hogy: Nám a Pap is nimellyik ki mondgya 
a gyónást [Altorja Hsz; H S z j P Anna Kelemen 
(20) jb vall.]. 
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gyónntlan gyónás nélkül; nespovedit; ohne 
Beichte. 1570: Agotha Bakó Myhalne, Azt vallya, 
hogy . . . mykor halalos Agiaban fekwnnek az 
János azkor Bezellete neky hogy Egy farzangba 
farsangos Rwhaba Eolteztenek volt az Cristinawal 
More Ambrws felesegewel. Es az kyral vchaban 
Mykor eleget farsangoltak volna haza Mennek, 
És az kwzeobre leh fékeznek, Addegh nem hagy 
Bekesseget nek j Cristina Myglen Megh kellet 
dolgát vele zerzeny De az kor Neotelen volt, Ezt 
azért Bezellete volt megh neky hogi Nem akart 
gywnatlan Megh halny [Kv; T J k III /2. 148]. 

gyónik 1. megvallja bűnei t ; a se spovedi, a-şi 
mărturisi păcatele; beichten. 1734: Sem Fogaras 
városában, sem districtusában szabad nem vala 
az catholicus papoknak legkisebb isteni szolgálatot 
is véghezvinni; mikor az fejedelem Fogarâsban 
volt, ha egy catholicus ember szent misét akart 
hallani vagy meg akart gyónni, Galaczra* az Oltón 
által kellett menni [MetTr 441. - *Az Olt bal 
par t ján fekvő Fogarastól északra a folyó jobb 
par t ján tőszomszédos falu]. 

Bz az egyetlen adalék igazában a méggyónik cfmszó alá 
való, de — a főjeleptéshez tartozó más adalék híján — kény-
telenségből ezt kellett ide beiktatnunk. 

2. ? hagyakozik; a t e s t a ; vermachen. 1584: 
Maros (I) Gergely vallia, hogy ecwis hallotta ez 
dolgokat . . . Addigh Menenk hogy Erenk valamy 
Tarsasaginkat, Azok latok hogy egy Azont Raga-
danak ell, . . . Menenek egy helyre, Ot cz András 
Monda az legenieknek lo Vraim, im el towab 
vize(m) ez Azont, es erezzewk ell lm en el buchw-
zom teolle, Ę1 Mene ez András az Azonnial Mikor 
sokáig ot leòt volna, meg tekinte(m) hogy oly 
sokáig giwnik (!) buchuzik, ha t ez András a’ 
terden Ali es Az Gatiaia a’ feoldeón vagyon, Az 
Azony penigh ige(n) sir vala [Kv; T J k IV/1. 
351]. 

gyontár gyantás-viaszos festék; vopsea cu ră-
şină şi ceară ; harzige Wachsfarbe. 1749: két ládát, 
egyik zöld gyontárral festet, a másik gcmbos rákot 
láda [Papolc H s z ; HSzjP]. 

A jel-ic l. tyctitdrcs al. a jegyzetet. 

gyontáros kb. gyantás-viaszos festékkel fes te t t ; 
vopsit cu vopsea care conţine răşină şi ceară; mit 
harziger Wachsfarbe gefärbt. 1585: Ket Karzek 
gyentaros (l) volt, égik orsos f 0/90 [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 3]. 1589: Ket padzek karos gyontaros 
[Kv; i.h. 68]. 7608: Vagion három zääros {!) 
Aztalok. Égiknek fodor fa a fedele, a másiknak 
fekete Giontaros, Az harmadik Cziak feyer [Kv; 
RDL I. 83]. 1653: Három fogas ket Nagj, Edgi 
kŭsseb Giontarasok [Ilencfva MT; DLev. 1. 
I I . B. 12]. 1669: Az belső boltra nyilo a j tó gyan-
taros [Királyhalma N K ; Ks 67. 46. 24a]. 1702: 
Katona fogas Gyantáros nro 2 [O.brettye H ; 
<Born. XXIX. 4. 8]. 1728: H a hol az mieltetŏ 
ember ád öreg Koporsohoz valo jo öreg deszkát es 
elegendő szeget lapos tetejűhŏz gjantároshoz 

[Kv; ACJk 138]. 1739: Egy nagy Gyontáros 
virágos Almárium lábával edgyűtt . . . gyontaros 
[Nsz; Told. 64]. 1754: Két kar szék gyantáros 
[Borsa K ; Told. 51]. 

A címszó a gyanta szó R. gyantát ~ gyontár alakváltoza-
tának (erre kijegyzéseink kčzött csak egyetlen adalék van, 
de 1. még KySz, TESz) -s képzős szárm. Maga az alapszó 
- Frecskay 260, 469 szerint - 'firnász; Flrniss' jel-ű. A 
régiségbeli gyantát - gyontár azonban aligha készülhetett úgy, 
amint azt i.h.-en olvashatni. Bizonyos fenntartással elfogad-
hatóbb K. Csilléry Klára tájékoztatása; szerinte a bütorfes-
téshez korábban általában enyves temperát alkalmaztak, majd 
a festést olajkencével v. viaszos gyantával húzták át [1. tőle: 
A magyar nép bútorai. Bp, 1972.. 57. — L. még gyontároz 
al. a jegyzetet]. — Kelemen Lajostól származik a címszóval 
kapcsolatban a kōv. felvilágosítás: ót — még a 20-as évek-
ben — egy akkor már öreg rendű kv-i asztalos a g y o n t á r o s 
bútor v. lakásbelső készítésmódjára nézve úgy tájékoztatta, 
hogy a festéshez készülve, az asztalos magába a festékbe ke-
verte bele a hígra olvasztott gyantát, s az így készült festékkel 
növelte a festéenek a faanyaghoz való tapadását. 

Szk: ~ ágy. 1656: Az elseő lakó hazba(n) vagyon 
egy festékes gyontaros, superlatos A agy, auagy 
harsfa-nyozolya, mostis egy parazt nyozolya [Do-
boka ; Mk Inv. 1.]. 1739: két v j gyántárcs láda, 
égy gyantáros karszék | égy gyantáros ágy [Torda; 
T J k T I . 165]. 1747: Zöld Gyontáros kis agy 
nro 1 . . . Vágjon egj Paraszt agj . . . Paraszt 
Fogas 2 [Aranykút K s ; 73. 55]. 1768: 
Gyontáros két embern(e)k valo Ágy 1 [Marosszt-
györgy MT; Ks 23. X X I I b ] * ~ dgyfa. 1738: 
Fenyő dészkábol valo Bikfa lábu, Csip-
kés ágy fős fekete gjantáros viseltes de jó 
ágy fa [Szászvessződ N K ; Born. XX. 12] * 
~ ajtó. 1629: Az ebedlŏ hazban . . . egj gjentaros 
berlet aito . . . Beczi zaar r a j t a | szöld berlet gjon-
taros ayto . . . fogontiu ra i ta Az Palotanak aytaia 
igen szép giontaros berlet ayto | Az K tmû ia fczek-
nek ket t aytaia, Az kulseŏ gjentaros berlet ayto 
[Szentdemeter U ; LLt] . 1646: Az Azzony haza(n) 
belől valo hazba(n) ezek vadnak . . . Egy űies 
paraszt nyoszolya . . . haro(m) Gjontarcs Ayt< k, 
kettein Beczj szar cgiken parazt [M.bükkös 
A F ; KCsl]. 1679: Az ház híj ján vagyen cf y pj?n-
taros, beczi zaros vas pántos a j tó [MNyXXXMII , 
54]. 1763: A Belső Házban . . . A Paloten . . . Ezen 
két Házon Gyontaros fes te t t vcs sorkakon ſcrgho 
rakasabol le hullott Aj tók Nro 2 [Fókaíva AF, 
J H b XXV/77. 2] * ~ almárium. 1739: Egy 
nagy Gyontáros virágos Almárium lábával <dg}iitt 
. . . gyontaros Egy Festekes gyontaros alrrariv.ni 
[Nsz; Told. 64]. 1748: Az Aszszony H á z á t r n 
gyantáros égy nagy almarium bé zárva kćf felé 
nyilo záros ajtaival . . . Az Ur Házáb(ar) fenyő 
deszkából valo paraszt egy nagy airrarivrn két felé 
nyilo záros ajtaival [Ks X X V I I I . 5. 8] * * ár-
nyéktartó. 1637: Az felseo Palotaban . . . ket gion-
taros Arniektarto [Teremi K K ; Ks 69. 50. 44] * 
~ asztal. 1589: Veottunk Az liaazhoz, egy fekette 
giontaros Aztalt p(ro) f. 1 d. 40 [Kv; Sîćm. 
4 / X n . 16]. 1620: Balikonak* iutot . . . F g y ' io 
gyontaros aztal f 3. d. — [Kv; BDL I. 87 . : - -
*Bälint név becealakja]. 1629: Eg j zöld gjentaros 
Karos zek | Eg j zöld giontaros aztal | Vagion ket t 
eoregh zold gjentaros aztal . . . sz öld gjeîrteròs 
berlet pad. Ncgj zöld gjentaros karcs szék. Egÿ kis 
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giontaros szeczel szek . . . egj szép giontarcs Po-
harzek . . . Az Kamara szeknek ket t aytaia, Az 
kulseo gjentaros berlet ayto [Szentdemeter U ; 
LLt]. 1647: az elseo haz . . . Vagion benne egy 
fekete giontaros Aztal [Meggykerék A F ; BK 
48. F. 16] ~ deszka. 1637: mely hazat . . . 
becsülleottünk . . . az elseo hazban ualo gyontaros 
dezkakal, padokkal, fogasokkal karpitokkal . . . 
es az kapu keoz felet ualo tiz szal fűrez dezkaual 
Egjiitt három szaz forintra [Kv; RDL I. 24] jk 
~ egyesszék. 1736: Az Palotában t a l á l t a t o t t . . . 
Töltött börös könyöklős edgyes Szék 1. Töltetlen 
börős szék nro 1. Virágos Matériáju tölt ót könyök-
lős edgyes Szék 2 . . . Rongyos bőrős Tábori Szék 
nro 2. Gyontáros festet t edgyes szék nro 11 
[Pinárd MT; CU XIII /1 . 100]. 1755: Gyontáros 
egyes szék [Buza SzD; LLt] . 1770: Most találta-
to t t 8. gyantáros egygyes szék egy à xr 30 [Cseke-
laka A F ; KCsl] ~ fekvõszekrény. 1634: Egy 
Giontaros fekeö szekreny [Kv ; J H b K XVII/15] * 
~ fogas. 1637: ket giontaros berlet fogas | Kegy 
Giontaros fogas [Teremi K K ; Ks 69. 50. 44]. 
1651: az pap hazan valo giontaros fogassck [Kv; 
ACJk 66b]. 1765: Gyantáros fogas 2 Paraszt 
fogas 6 [Ispánlaka A F ; J H b XXVII I . 7]. 1771/-
1817: A' Falon három Gyantáros fogas vass fogak-
kal [Bŏzöd U ; Mk] * ~ kar/karosszék. 1629: 
Egj zöld gjontaros Karos zek | Negj zöld gjenta-
ros (!) karos szek. Eg j kis giontaros szeczel szek 
[Szentdemeter U ; LLt . — L. még ~ asztal ah]. 
1636; vagyon egy Zeŏldel festet gyantarcs karas 
szek [Siménfva U ; J H b ] . 7657; haro(m) gionta-
ros lada . . . ket giontaros karzek [Torda; Borb. 
I]. 1664: Zöld gyontaros karszék [Dés; Hr 2/23]. 
1687: Egy gyantáros karszék Horvát Adsm neve 
ra j ta [Déva; Szer.]. 1739: két u j gyántárcs láda, 
égy gyantáros karszék, égy gyantáros ágy [Torda ; 
T J k T I. 165]. 1753: Rŏvideb gyontaros festet 
karos székek [Mezőzáh T A ; Told. 18] jb ~ ko-
porsó. 1661: Az Plébános Ur leanyanak egy lapos 
tetejű, giontaros koporsot . . . csinaltam [Kv ; 
ACJk 80a]. 1666: Püspoök ( !) Ur(am) fiatskaja-
nak Csinaltam egy lapos tetejű giontaros kcporsot 
d. 75 [Kv; i.h. 80b]. 1728: az öreg gjcntáros ko-
porsot noha apro deszka le\e(n) nyolcz máriáson 
at ta [Kv; i.h. 138] ~ láda. 1627: Egy kis 
zeold gyontaros láda. t t f. — d. 75 [Kv; 
RDL I . 132]. 1637/1639: egj singes regj gjontaros 
lada f - d. 60 [ K v ; i.h. 111]. 1651: haro(xn) 
giontaros lada [Torda; Borb. I]. 1730: Ket Singes 
kora Gyontaros Lada [Kőrispatak U ; Pf]. 1739: 
két u j gyántárcs láda, égy gyántárcs karí2tk, égy 
gyántárcs ágy [Toida; T J k T I. 165]. 1794: Egy 
Singes gyontáros költs nélkül valo î á n s Láda 
[Gyalakuta MT; TSb 17] * - nunnyczet. 1710: 
Az Bözöd U j falvi* kis templcttunk gysntáros 
menyezétit el hordották, melyről inquiraltatni 
kell, azért adassék egy Ccmpulsorivm [REkLt 
Főkonziszt. 32. - a U] * ~ nyereg. 1752: Egy 
tŏ rŏ t gyontáros nyereg [Brassó; Ap. 5 Apor 
Péter lelt.] jk ~ nyoszclya. 1554: Az Azzcn' 
Thar hazaban . . . Egi hozzu k d & t f n p icn tncs 
Nozolia uogio(n) No. 1 [Scirlyò e z ; VC 78/7. 

22, 33—41. 1646: egi giontaros nyoszolya [M.-
bükkős A F ; KCsl 2]. 1647: Egy fel uetet Agy 
gjontaros niosolyáual LKv; R D L I. 134]. 1656: 
Vagyo(n) benne egy gyontaros festekes Nyoszolya 
. . . Egy gyontaros festekes karos szek . . . ket 
bellet paraszt szek az Asztal kőiül [Dc toka ; Mk 
Inv. 5] jk óratok. 1748: Egy nagy Gyantáros 
Ora tok [Ks 8. XXVII I . 5] jk ~ pad. 1629: 
Vagion kett eoregh zold gjentaros aztal . . . szŏld 
gjentaros berlet pad [Szentdemeter U ; LLt], 
1637: Az Eoregh palotaba(n) . . . Három Gion-
taros ter let pad, egy berlet pad paraszt [Teremi 
K K ; Ks 69. 50. 44] jk ~ pedsiék. 1629: ket 
berlet giontarcs p£d ezek [Szentdtmeter U ; LLt] 
jb ~ pohárszék. 1629: Vagion az fal oldalaban egj 
szép giontaros Poharzek [uo. ;LLt], 1699: az Ebédlő 
Palotában Gyantarcs Pchar szek nro 1. aj tajaval 
es 4 hitvan vas psntyaival edgjűt t [O.csesztve 
A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 1728: Az Palotába 
. . . vagyon . . . egy gyontaros Pohár Szék . . . 
ezen Pohár Széknek vagyen h a t t Tolljeka ládáts-
kája [Arenykút K ; Ks 55. 73 Gr. l e t k y Dávid 
inv.]. 1761/1818: egy régi kisded gyántárcs pohár 
szék [Marossztkirály MT; CU] jb szeccelszék. 
1629: Eg j kus szöld gjentaros Szeczel szeek Egj uy 
kereztienektol czenalt veres beorrel borittot töl tőt 
Szeczel szek | Egj kis giontaros szeczel szek [Szent-
demeter U ; LLt] jb ~ szék. 1656: Egy gyontaros 
festekes szek [Deb.; Mk Inv. 5]. 1787 k.: Katzkoi* 
udvarban . . . Gyontarãs székek nro 2 [RLt. — 
fcSzD]. 1875:Tiz Gyontaros Szék [Nsz; Told. 19]. 

gyontárosan gyantás-viaszos festékesen ; cu vop-
sea care conţine răşinä şi ceară ; mit barziger 
Wachsfarbe. 1648: Csinaltam Szabó Giorgy Baty-
tyaţnnak huzen kettőt fel sing f e j e s t szöldön 
festve, gicntarcsscn f. 4 d. 0. Ittem f t egy zöld 
padot zölden fes t \e gicntarcsscn f. 1 d 80 [Kv ; 
ACJk 7a. — "Innen í rás kézzel], 1652: csinaltcm 
egy torsolo ladat festve giontarosson [Kv; i.h. 
59a]. 1670: Csinaltcm eçy te l ié t aytet szolden 
festve sayoscn gicntaresscíi [ K v ; i.h. 70a]. 1679: 
Gyantoroso(n) festet, eggyik rakott , superlátos 
nyoszolya nro 2 [U2disztţétcr K ; 1L . Bajt mi 
János inv. 46]. 1686: egy SzcldÖn gicntarcscn 
festet fcprs [Kv ; ACJk 67b]. 1722: vahn:elly B. 
Mestír Atyárkí ia £2ćp ő reg kcporsot keszitt 
öreg deszkatol gycntarcso(n) lapos tetejűt regi 
iKcd szerint \ c l t fl. 4 az arra, i rcs t már a? n csI íeí 
űdŏhŏz kepest légyen 11. nrariés az arra [Kv; 
i.h. 138]. 

gyontároz gyontárral bevon ; a vopsi cu vopsea 
care ccnţine răşiîiă şi ceară; mit harziger Wachs-
farbe testreichen. 1650: E l sč t en giontaroztam 
harcm o fegast f. d 75 [ K v ; ACJk 57b]. 1652: 
egy karffa aztal fedelet enyveztem czve, íregh fes-
tettem gientErezUnT [Kv ; i.h. S?al. 17C5: (A 
ládákat) rriX festettük gyentároztuk [Kv; i.h. 6]. 

A gycKláus címszó jegyzet ten K. Csillliy Kláîa tńjlkcz-
tatáfa alapján iitakat s /mikl j -fcn mcgciísíti az itt lözōlt 
1652-i (s 1705-i adaltk: itt ugyanis a ſcstćeie (s a gyentáro-
7é$3B mint ki t ktilt'n, egyirést követő műveletre tCitćnik hi-
\a1kr7á8. 
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gyontározatlan gyontározás nélküli; fără vop-
sea răşinoasă şi ceroasä; ohne harzige Wachsfarbe. 
7655/7754 k.: Senki penig az Sátorban gyontáro-
zatlan munkát a Mesterek kőzűl ne árulyon, kŭ-
lŏmbeu büntetése lészen flor. 1. [Kv; ACJk 17]. 
1728: Az órmos őreg koporsonak árra gjantározat-

la(n) . . . öreg deszkából f. 3. Apróból f 2„40 
[Kv; i.h. 138]. 

gyontározatŭ gyontározású; cu vopsea răşi-
noasă şi ceroasă; mit harziger Wachsfarbe. 1761: 
A . . . Pitvarból . . . hasonlo keszŭletű, Záru, és 
gyontározatu Ajtó nyüik . . . négj zikkelŭ Ablakú 
Házban [Spring A F ; J H b K LVIII/1. 499-500] . 

gyóntat a spovedi; jn beichtigen. 1779: Nemes 
János . . . a leányát beadta a szebeni apácák 
közé. Volt pedig in ecclesiasticis Szebenben egy 
Griem nevü consÜiarius pap . . . Ez addig járt oda 
gyóntatni, hogy a kisasszonyt impraegnálta. Melyet 
-észrevévén Griem, ülára vette a dolgot s Helvéci-
áig meg nem állott* [RettE 406. — aA történet 
folyt. i.h. 407]. 

Szk: való pohár úrasztali/úrvacsorai pohár. 
1728: Vágjon egj arany fűstel üt tetet t virágos 
ezüst pohár gjantotni (!) való [Illyefva Hsz; 
SVJk]. 

gyóntatás ref úrvacsoraosztás; împărtăşanie, 
cuminecătură; Austeilung des Abendmahls. 1629: 
Pwnkeost napjara is vöttwnk egy ejtel bort gion-
tatasra d. 8 [Aldoboly Hsz; HSzjP], 

gyóntató-atya duhovnic; Beichtvater. 1792: 
Anyánk azon rendeléseinek is engedelmessel lé-
szfink, mellyet utolso óraiban Gyóntató Attyának 
Tisztelendő Bors Márton Urnák hagyott [Buzás-
besenyő K K ; KCsl 1]. 

gyóntatókehely úr asztali/vacsorai kehely; potir 
pentru împărtăşanie/cuminecătură; Kelch fiir das 
Abendmahl. 1728: Labas ezüst gjontato aranyas 
kehely [Étfva Hsz ; SVJk:]. 1729: Egj aranyas 
gjontato kehely . . . Egj keresztelő baldog kanna 
[Nyén Hsz; i.h.]. 

A róm. katolikusoknál: 'áldoztató-kehely*; erre nincs ki-
jegyzéseink közt régiségbeli adalékunk. 

gyóntatópohár ref úrasztali/vacsorai pohár; pa-
har pentru împărtăşanie/cuminecătură; Glas/-
Beclier für das Abendmahl. 1622: Az Templomhoz 
vagion egy Giontato Pohár [Szeszárma SzD; SzJk 
9] | Az Egyházhoz egj Giontato pohár vagio(n) 
[M.décse SzD; i.h. 8]. 1728: Egj ezŬ3t gjontato 
virágos pohár [Martonos Hsz; SVJk]. 1729: Egj 
gjontato ezüst pohár aranyas [Arapatak Hsz; 
i.h.] | Gyóntató pohár plehbŏl valo aranv fűstos a 
karéja [Erősd Hsz ; i.h.]. 

g yóntatópoharaeska ref úrasztali/vacsorai po-
haracska ; păhärel pentru Împărtăşanie/cuminecă-
tură ; Gläschen/Becherlein für das Abendmahl. 

1728: Vágjon egj ezüst gjontato poharoczka [Sep-
sisztkirály Hsz; SVJk]. 

gyóntatószék scaunul spovedaniei; Beichtstuhl. 
173311813: az Gáál János Uramnál lévő tűkŏ r t ad-
ják el, és az árrával vegyenek deszkát, 's tsinál-
lyanak belőUe gyóntató széket [SLt XLII . 6. 31]. 

gyopáros parlagi macskatalpban (Antennaria 
dioica) gazdag; cu parpian, cu talpa mîţei; reich 
an Katzenpfötchen. Hn. 1667: az Gioparos lábon 
(sz) [Zabola Hsz; EHA]. 1740: A' Gyapáros Dom-
bon (sz) | A’ Gyaparos Domb megett (k) [Gyerò-
vásárhely K ; EHA]. 1793: A' Gyopáros dombnál 
(sz) [uo.; KHn 154]. 

gyors 1. iute; schnell. 1751: kivánta hátulsó 
lábát* megsebhetni, hogy azon sebhetés által ne 
lenne gyors az emberek üldözésekre [MNy 
X X X V n i , 209. - *Ti. a bikának]. 

Sz. 1718: a ' gyors hamisság a’ lassú igasságnál 
sokszor többre megyen [Kv; DLt 507]. 1727: maga 
láttya s tapasztallya az Aszszony hogy a gyors 
hamisság gyakran el nyomja a lassú igassagot 
[Darlac K K ; Ap. Gr. Haller János br. Apor 
Péterné gr. Káinoki Borbálához]. 

2. agü; eifrig, agü. 1567: My második János 
istennek kegielmessegebeol Magiar orzagnak Dal-
macianak es horwat orzagnak walaztott kirallia 
etc. my hyweinknek wytezleo es gyors férfiaknak* 
wdwarhely zeken lakozo fw nepeknek es Lo feyek-
nek keozeonteonket es zokot kegielmessegeonket 
Irywk [SzO II, 212. — *Ez a lat. egregiis et 
agilibus viris szk tükörfordítása. (L. erre a gyor-
saságos al. a jegyzetet)]. 

Alkalmasint ide vonhatók a ' köv. adalékok is : 1790: Gyors 
Kereskedő Petroako Gergely. Gyora Kereskedő Gőrőg Mihály 
[Mv; L U 74/5]. 

gyorsalkodó agil; eifrig, agil. 1609: az nemes 
giorsalkodo beldi kelemen bodolay [Cssz; BLt 3]. 
1642; nemes es Giorsalkodo Demeter János [Gysz; 
LLt]. 

A jel-re 1. alább gyorsasâgos al. a jegyzetet. 

gyorsan sebesen, serényen; iute, repede; 
schnell, emsig. 1568: Henteler simone . . . fassa est. 
Ezt hallottam hogy monta Czyehy Balintne, az 
fianak haych el fyam gyorson az tehent, mert 
Ihol haytok az Veres Tamaseth ne erkezek el (így l), 
mert ne(in) akarom hogy őrizd es az gyermek el 
mene gyorson Nem erek el' vele [Kv; T J k III/1. 
224]. 1582: Petrus Gruz . . . fassus est . . . Monda 
Nireó Kalman . . . ereggielle (I) igen hamar hoz 
eg zoknianak valo Saiat Nekie, es Barsont hozzaia, 
En giorson el Menek es hozek [Kv; TJk IV/1. 3 4 -
5]. 1595: fel zeokek Istua(n) es el mene gyorson 
ne(m) mulatha teobbet [UszT 10/40]. 1614: az Pad 
ala tekintuen hä t egy fazakat lát s az fedeöt le 
uénén rolla mellyel be volt fedve gyorson kezdek 
mondani hogy Gábor, Gábor, Gábor [Nsz; VLt 
53/5267 G. Keörtuelyesi (21) Báthory Gáborra 
von. vall-a]. 1644: gjorson ki futamodam, migh 
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ki iutek hat immár az feŏldön fekszik Marton 
Uram* | Siualkodast hallek, giorson oda fűtek, be 
Menek az Nagj Miklos Hazahoz [Mv; MvLt 291. 
420a, 432b, - ftTi. fejszével leütötték]. 7655/-
1754 k.: Urától pedig ha el kŭldetika gyorson jár-
jon, ćs annak alkalmatosságával másutt ne czé-
kályon (1) hanem hamarsággal választ hozzon 
[Kv; ACJk 32. - •Ti. az inas]. 7736: intettemis 
az urfitt Olosz uramat midön arestalni akarják 
vala vinni hogj ne vonodjék hanem mennyen 
szaporáb(an) de az urffi addig vonodék egy olá 
hátul egy bottal joll meg űté hátb(an), az után 
mingyárt az vrffiis gyarsaban kezde menni [Al-
gyógy H ; BK]. 1869: A honvédség felszerelése 
gyorsan megyen [Kv; Pf Pálffi Károly lev.]. 

Ha. 1592: giorson [Kv; Szám. 5/XIV. 128 
Éppel Péter sp kezével]. 1604: giorson [UszT 
18/139]. 

gyorsaság sebesség; repeziciune ; Schnelligkeit. 
1600: az egez Aranias Zeky vitezleö rend, mind 
lovagok es mind gyalogok, azon zekbely vrainkal 
egietemben, ez orzagnak mostani keozeonseges 
szükségé ideyen nagi eöreömmel giorsasaggal 
cs serinseggel Jüttenek mellenk, hogy zeginy meg 
nyomorodott hazankat az nagy el viselhetetlen 
insegh es teorvintelensegh alol. Isten wüünk lewen 
ky zabadichiuk [SzO IV, 141 az erdélyi felkelő 
nemességnek az asz-i székelység számára adott 
kiváltságlevele]. 1768: Ezen Gát nem is tollya fel 
ugy a vizet hogy a felső Malom(na)k Árka hot 
vizet vonna, mert abban mostis szintén olly sebes-
séggel folly a viz mint ennek előtte, és a kerekekis 
szintén olly gyorsasággal fordulnak [Abafája MT; 
Told. 17a Huszár lev.]. 

gyorsasâgos agil; eifrig, agü. 1598: az gyorsasa-
gos Sofalwy Gyeörgy, Malomfalwa(n) Vdwarhely 
zekben lakozandó, wrunk eo fel(se)ge weres Dra-
bantia [Usz; Ks 14. X X I X . 4]. 1616: Jeöuenek 
my eleonkben szabad akkarattiok szerent, egj 
feleol az giorsasagos Berecz Istuan, Mas feleol 
Elekes János veres Drabant, vzoni* [BLt 3. — 
•Uzon Hsz], 1619: giorsasagos Fazakas János al-
(ia)s Lakatos Zeredaban marosszekben lakó zabad 
Zekely [Berz. 8. 72/22]. 1621: az giorsasagos 
maros zeki Kakasdi* Vegh Mihály veres drabant 
[DLev. 1. I I . 31. — ÄMT]. 1626: nemes es gior-
sasagos Zentrontassi* nagi János alias Kopaczi 
[Berz. 8. 72/12. - ESzentrontáa, később Szent-
háromság MT]. 1665: az Nemes Gyorsasâgos Ma-
ros szekl Szentrontasi Kaczo Boldisar Néhai Kaczo 
Mihály fia [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1680: az 
gjorsasagos Mincsor Peter veres drabant szemely 
[LLt Fasc. 151]. 1696: Csender Marta Néhai 
Oyorsasago8 Simo Gergelj Veres Darabant raelic-
ta ja (96) [Csókfva MT; LLt Fasc. 61. 6]. 

A fenti kijegyzésekből láthatóan a régiségben a nemes, sza-
bad ttėkely és darabont rendben lévő személyek szokványos, 
îögzült jelzőjeként használatos dmszóbeli szó a lat. agilit '1. 
serény; 2. gyors' (1. erre PP-t és a többi kiadásokat) magyar 
ttikOozava. E jelző az egykorú iratoknak ritkábban kezdő-
formuláiban, gyakrabban címzéseiben fordul elő. Pl. 1580: 
Egregle Agilû nobis dlleete [6cO IV, 74 Báthory Kristóf fej. 

lev. Petky Mihályhoz, Usz királybírójához]. 1613: Generosi, 
egregii, nobiles et agiles, domini, amici et vicini, nobis semper 
observandissîmi, servitiorum nostrorum paratam commenda-
tionem [SzO VI, 38 a szászok segesvári gyűlése Usz közön-
ségéhez]. 1627: Generosis, Egregys, et Nobilibus, Agilibus,. 
Capitaneo et Judici Regio trium Sedium Siculicalium Sepsi 
Kézdi, et Örbaj, Vice Iudici ittem Regio et Jurati Assessoribus 
Sedis Kezdi, Fidelibus nobis dilectis [i.h. 230 Bethlen Gábor 
rendeletének címzése]. 1660: Egregii, Agiles, Strenui ac Prouidi. 
[i.h. 296 Barcsai Ákos fej. parancsának megszólításában; cím-
zése: Egregiis, Nobilibus, Agilibus, Strenuisque et Providis, 
Sedium Siculicalium Csik, Gyergyó et Kaszon Incolis et Inha-
bitatoribus universis]. — A lat. formula rendkívül gyakori 
előfordulására 1. még pl. SzO IV, 168, 210, 230, 293, 317, 
VI, 42, 44. 

gyorsszekér postakocsi, rég delizsánsz; poşta-
lion, diligenţă; Postkutsche, Eilwagen. 1849: a 
gyórsszekér reggel 4. órakor elinduland ; hogj tehát 
minden esetre elindulhassak felvitt a' Biazini 
vendégfogadóba és ottan reggelig szállást rendel-
tetet t számomra [Kv; Végr. Vall. 38]. 

g yorsszekér-intézet postakocsi-intézmény /váll a-
la t ; întreprindere/serviciu de poştalion; Post-
kutschenunternehmen. 1849: Kelemen Béni az-
után irt egy levelet, s nekem kézbesítette, hogy azt 
Szebenbe érkeztemmel az ottani gyorsszekér inté-
zetnél mutatván bé, mellyre nékem ottan szállást 
és kosztot fognak adni [Kv; Végr. Vall. 38 Kri-
zsán Mária vall.]. 

gyorsutazási intézet postakocsi-intézmény /vál-
lalat ; întreprindere/serviciu de poştalion; Post-
kutschenunternehmen. 1849: Szebenbe érkeztem-
mel a ' gyors utazási intézetnél Kelemen Béni 
levelét bé mutattam [Kv; Végr. Vall. 38 Krizsán 
Mária vall.]. 

gyovat csábit, késztet; a ademeni/atrage; locken. 
7590: az Pribék Gergely Zolgaia ennekem mo(n)-

dgia vala hogy az mostany leant az kit az vra 
Vasarhelyml hozot eo harmad napig mind giawatta 
az vra hagiassabúl hogy Jde giawatta Jeoieo(n) 
az vrahoz [UszT I I / l . E. 205 ,,Zabo Balas de 
Vduarhely" jb vall. 1625: Hallottam az Inczie 
Istuannétol hogy mo(n)dotta azt enneke(m) en-
gemet ige(n) gjouat Oklandy Mihalj hogy el szók-
iunk, de en ne(m) akarta(m) el menny [UszT| 
89a]. 

A jel-re nézve 1. az elgyovat címszót. 

gyovatás csábítás, elcsalogatás, késztetés; amă-
gire, ademenire; Verlockung. 1600: Az hazis wa-
gyon kett eztendeie a wagy annalis megh teob hogy 
kçz, fedel alat wagy(on) de az A ne(m) ment bele, 
azt mo(n)ta hogy eö ne(m) megye(n) abban h a -
ne(m) az ki (1) az vra chenalta*. Az gyermeketis-
eö gyowatta él, es ala s fel budustatt ia, mert Lenart 
Pál el tartana . . . Az gyermekek gyowatassa felöl, 
nihil scit [UszT 15/268TMailat András FarkaslakarL 
lakó vall. — *Ŭyen zavaros a fog.]. 

gyökér 1. r f idădnä; Wurzel. 1604: nagi sokan, 
Jöuenek be hogy az palantban wŏgienek . . . Zaz 
zalat mingiarast el wltetet benne, az töbinek ganea. 
wizet czinalanak, az pinczebe tewek, wgian meg. 
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Ismertek hogy lopot palant mert meg mosta az 
tövet gtfkeret [UszT 20/320]. 7756: a Bokrokat, 
Tőkéket, Gyükereket ínigok is vagdalták égették 
[Veresegyháza A F ; Told. 30]. 7784: oltvais kül-
dők négy tseresznye fát, Baraczk fá t gyűkerestŏl 
küldettem 12 szálat, nem külemben Magyaro fa 
jŐvéâeketis és Cseresznye oltó ágokat bŏvŏn 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1804: Natsád 
a' Vetemenyes Kertbe lévő Plántákrol, és gyűke-
rekről lévő (l) Parancsolatyát vettem , itten Sem-
mi féle Bŝtsi Plántákat, vagy gyükereket, nem 
találton, egyebbet egy Táblába egy néhány Arti-
c3)kíaál, Másba pedig Spárgánál [Benedek A F ; 
SL?v. E. Ujj vári* Imreh t t lev. — ftOlv. Érsek-
újvári]. 1810: Felső határban a Pojána nevezetű 
Helyben . . . bizonyos részt rendre fel fogván ki 
barozdalváa é3 a Gyükerekböl Bjkrokbol kitisz-
títván némely reszeitt fel is rontották [Felőr SzD ; 
Bet. 6], 1840: A Damo Réttye hajdan meg 
lehetős jo állapatu szálas erdő volt, de a' Néhai 
Tekintetes Ur a ' Fákat gyökerestől ki pusztíttat-
ván szántóföldé akarta formálni, d i ezen terve nem 
síkeríílhétéâe miatt, ma mirha legelő parlagnak 
használtatik [Udvarfva MT; EHA]. 

2. gyökérzetes terület; teren rădăcin33; bewur-
zeltes Gelände. 7806: A' Pásztorok, a ' 
Kő'.j.iség ökör Tehén, Ménes, Meddő, és Borjú 
cájrdáit hiven é3 igazán Őrzik . . . Ezeken ki-
vŭl, Ugyan a ' régi mód szerént tartoznak a Pász-
torok, a Vérhetéstől, Vérártól, Békától 's Más 
Nyavallyátol, Ároktol, Gyökértől , és hasonlo 
egyébb veszedelmes esetektől oltalmozni [F.rákos 
U ; Falujk 11 Sebe János pap-not. kezével]. 

3. orvosságként, méregként v. varázslósz?rként 
használt növényi gyökér; rădŭcinã de plantă folo-
sitŬ c i laa2, ca otravă sau ca substanţă pentru 
fa r j i i c^ ; als Arznei, Gift, Zaubeímittel gebrauchte 
Warzil. 1574: B^r Ian33ae azt vallia hogi Barbel 
Iauosnî hitta Bč az albert deák hazahoz latta 
hogi ky astak egi fazakat az feoldbĕl, es 
meg rúgtak labal egi eb feo es egy chont es három 
darab wy tégla es valamy geokerek hwlotok kv 
beleole [Kv; T J k III /3. 369]. 1583: Égkor 
Talala Az piachon es vezek vala eg pénz Arra pst-
res?lmat. Monda vid el vid el a p2treselm3t chinalj 
orwoS3agot vradnak Az lewilebaol Az gy^kerewel 
fe5z etkî t [Kv ; TJk IV/1. 1 4 5 - S „Orsolia Kendi 
Im>s Z j l ? i b i a " vall.]. 1584: Barbara Zabo Paine 
vallia igîn bateg valek, hiűatam hozza(m) Zabo 
Catot, Azt monda hogy keotes volna raita(m) 
Ada be valamit Innom, es gywkeretis Ada be 
Innom, E* mi helt be veóm, mingiarast az karom 
mîg habDrodek es most(is) chak Naponként el 
zaral a' k?ssai [Kv; T J k IV/1. 219j. 1679: O ſ-
vD33a?aik valo czémara fűzött, különb kűlőmb 
fél2 g / j c î ſ i k öt Csomóval nro. 5 [Uzdisztpéter 
K ; TL. B í j3 n i Jáa>3 inv. 9]. 

Szk:gysnge 1679: F^jár hatu viragh vize 
kî^zki S ív jva l v i t t nro 5. Gyenţi Gyökér vize, 
K s i v ) 7 i l v j t t nro 6 [Uzdisztpiter K ; TL. 
Bajomi János inv. 32] * szentlélek ~e. 1672 
ã.: S s i i t telik gyi i t î r i . Aaşelica Sjlveitris Major. 
HeUigen Gństeswurtz [PPG1] * veres 1667: 

mikor az biro tormát kert volna azt mondotta, 
hogy adok en most vágjon nalam Veres gjuker 
[HSzj forma al.]. 

4. vminek a töve (a földben levő része); rädăcina 
(partea care se găseşte in pămînt) a ceva; (der 
unter der Erde befindliche) Ansatz, Fuß eines 
Gegenstands. 1781: az Abosfalvi Mihálly most 
már bé is rakta vólt a malomnak fundamentum 
Talp fáit . . . a ' Záport ez fundamento ő tsinálta 
. . . , 2 tzőveket belőlle a ' viz meg is mozdított, 
nem lévén elig hoszszak, a ' víz a' gyűkerít kl mostat 
ág közi lévén tsak bé verve, melly tzővekek hellye, 

más tzővekeket vertenek [Mihálcfva A F ; 
E s z t - M k ] . 

5. vmîly (állati) testrész v. szerv töve/tőrésze; 
rădŭcina a unui organ sau a unei părţi a corpului 
(animalelor); Wurzel/Wurzelteil eines (tierischen) 
Körper teils/Organs. 7672: Haydu János noha 
L> h i ſ i lő v.)lt, de az czipteteő fátis másnak adta 
kezében, mással is köttet te megh az Lo hérejét 
ne(m) magha, és más emberek kezére bízván az 
czipteteő fá t oda hadta . . . , ki miat esett Lónak 
herejenek gyűkeré(ne)k be szaladása az czipteteő-
ből [Kv; T J k VIII/11. 244]. 1796: Tseléd Májós 
Szív Gyílkerivel együtt [Dob.; Mk] | Egy negy 
esztendős Barna Szőrű Tulok(na)k Torok gyekja 
gyogyulhatatlan indult volt ugy hogy az Nyelve 
töve és gyűkerei már is mind meg rodhattak volt 
[Banyica K ; IB. Gombos István t t kezével], 

Sz. 1780: baszom a papod lelkinek a gyűkerétis 
a te lelkedetis [Vaja MT; VH]. 

6. kb. törzsökös nemzetség; neam de baştinå; 
alteingesessenes Geschlecht. 1593: Az kiralj biro 
vraim az en Jobbagiomot teorwenj modgia zerint 
m^gh zabaditottak benne, kit megh bizonitok az 
király biro vraim Regestrom (m)al Jegyzesewel 
az Kêd szeky megh engedgie hogy zabad legie(n) 
énnekem Minde(n) gieokerereol valazt tenne(m) 
ennekutannais [UszT]. 1607: mü neked nem adunk 
nyíl földet, mert azt a te gyükeredre ki at tuk wolt 
regen, most az vdvarhazhoz bírlak, keresd ott . 
Tudom hogy mikor az nyíl föld igazgatok ott ua-
lanak, nagy nyÜat adank szamba hogy birtak az 
Lazar János gywkerere [Lh.]. 1651: I t t menasagon* 
al(ia)s Pottiand alsó uegib(en) egj darab iozagot 
maliiét Istva(n) Lorinczek bírnak attiafiastol 
tud Dm hogj az M3lduai János giűkerire ualo helj 
[LLt Fasc. 133. - "Menaság Cs]. 1671: Nem tu-
dom a9zt hogy ha az Néhai Kelemen Peter ebből 
az mo3tani Kelemen gyükerből valo volté [A.-
csernáton Hsz; HSzjP]. 1772: Ezen kívül egye-
bütt , is másutt, ha mi t Dobolyi Joseph Uram ki 
tanulhat szerezhet és Válthat mellyek(ne)k még 
eddig gyökere Nyoma, a Gerendi Uraimek Levelek 
kőzött nintsen és azoknak minden interventusa 
nélkül maga Leveleivelís procedálhat, az egy lehető 
Vérségen kívül [Nagylak A F ; DobLev. 11/436]. 

Szk: vki gyökerére való (földjjószdg). 1650 h.: 
Bizpnltsa meg Markos Thamas, hogy az peres 
földek az ö gyükerire ualo földek. Az Á. bizonitson 
hogy az ö gyükerere valók, s odo bírtak | Az 
az föld pedig az ęa gyilkeremre valo nyil föld volt | 
Tudom hogy]az peres föld az Matthyas Ambrus 
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gyükerere valo föld [Pálfva U ; Bál. 60]. 7660/-
XVIIT sz.: Bartalis János gyűkerire valo föld 
[Szenttnárton Cs ; EHA]. 

7. kb. (ősi) törzsökös birtok š, ocină, pămînt de 
baştinŭ; alteingesessenes/erbeigenes Grundstüek. 
XVII. sz. eleje: Gaspar B a l i n t . . . azt felelin az 
madár antalne, giukerit tudom hogi penze utan 
b?cz palne birta [Cssz; BLt]. 7606: Az Benkes 
giwkerereol is, Sebestien Thamaseteolis . . óda 
z)lgaltak [Szentmárton Cs; BLt 3]. 1616: Kan-
tor Peter az Zabadulastol fogua Nemes Giukerben 
lakot, s feyedelmeket szolgait, mostis ot t lakik 
[Kozmás Cs; i.h. Demetrius Matté nob. de Koz-
mis vall.] | Tudo(m) azt hogj az Borsovaj Mateh 
István Lazar János vramnak szolgait arról az 
gywkerreöl, aztis tudom hogy magatis taplal-
ta versegyba Zalonkatis tudo(m) hogj aval egywtt 
bvrta az eöreöksegel Lazar János vram [Csicsó 
Cs; Bál. 61]. 1641: Részég BáHnt gyűkerére já-
randó főid [Szentmárton Cs; EHA]. 

8. kb. törzsökös/tősgyökeres leszármazott/utód; 
d?scendent/urmaş neaoş/direct; angestammter Ab-
köntnling. 1554: Mind ewrokbol Santho foldbol 
Senafvvbil az assonj Negyed Ressen megh maragy-
g\\>n, a mint az elewth el wegeztek wolth ew keozot-
tok, azon Rend tar tasban az assonj elteig birya, 
holta wthan az gwkerre maraggion [Bölön Hsz ; 
SzO IT, 114]. 1606: E n nagj Ferenczet ugj fōda-
d:>m (!)a es uallo(m) be az en Jozago(m)ban hogy, 
az eu leaniomual egjwt Jlonaual, engemet hol-
tomig Ételei es Jtallal Ruhazatall el Tarczjanak, 
inert enaekem ennel tŏb gjermekem ninc az uüa-
g..)u erre nez az en ŏröksege(m) Jozago(m) ez az 
uer az gjwker benne, holto(m) utanis rayok marad 
ne(in) masra [UszT 20/361. - *Tollvétség foga-
dom h.]. 

Szk: (vkit vinely jószág) vérre (és) ~re illet 
(vkit vmel / jószág) tŐ3gyökeres leszármazott-
ként/utódként illet. 1592: Azért az en keresetemnek 
rendyben azt ino(n)dom valamy volt s walamy 
vagio(n) mellyé tt hy t tak Myhaly János Eoreokse-
geask inig kewano(m) mynden rolla el wótt 
hazaiyvval, msrt engemett illett verre gywkerre, 
protestálok [UszT]. 1598: Talaltam megh egy zala-

feóldst az Jnel . Ez feòld enge(m) illet verre 
gykerrj , mslynek zaloghiaúal megh kenalta(m) 
az I t áč el ne(m) vet te [i.h. 13/9]. 1600: Werre 
gywkerre illetie ez a peöres fold Gsgeö Isthwant 
wagy ne(m) en nem tudom, Tudo(in) azt hogy eö 
elte, de mi m^do(n) nylwa(n) ne(m) tudo(m) 
[i.h. 15/33 ,,S2mienfaluiR Leörinczi Marto(n) (70) 
/«ibad zeksly" vall. — aSiménfváról (U) való]. 
1605: Tad}(m) hogj verre gykerre Gere Matet 
illeti az eöreksegh [i.h. 20/192 Petrus Barto de 
Z?ut lelek8, liber(tiuu?) vall. — *Vagy Csík- v. 
Kézdisztlélek] -X* (vmely jószág) vérre ~re marad. 
1500: azt tudo(m) hogi uerre gíwkerre Gegeo Ist-
ua(n) oreDk93?2 eostwl maradt , eoue [i.h. 15/35] 

(vinily jószág) vérre és ~re övé. 1607: Borso 
gergelyn2 Ersebî t azDny es kowach myhalne Erse-
bett Azonj keresik Kerezt vurfalui (!) Zeó-
uerdj Janost t azertt az Eóreksegertt, . . . hogi az 
verre es gik-re Eő-iîk volna [i.h. 20/351]. 

O Sz. 1764: Sokat eddig el halgat tam (így!) 
de már hogy az irántam valo hibás velekedés 
masoknális gyökeret verjen nem szenvedhetem 
[Középlak K ; BfR]. 

gyökér ásó csákány gyökérirtó csákány; t îrnă-
cop pentru scoaterea rădăcinilor; Breithacke. 1841: 
Égy gyökér áso csákány [Egeres K ; Ks 89]. 

gyökérásó kapa gyökérirtó k a p a ; sapă pentru 
scoaterea rădăcinilor; Wurzelhaue. 1693: Boricza-
nak. Egy Széna hanyo öreg vas villa, Egy gyŏker 
Aso kapa [Ne; DobLev. 1/38. 9]. 1794: Gyökér 
áso kapa hét [Gyalakuta M T ; TSb 17]. 1812: 
gyűkér áso kapával kezdette asagatni* [Nyárád-
sztlászló MT; Sár. - *Ti. a földet]. 

gv okérbot baston din rădác inä ; Wurzelstock. 
XIX. sz. eleje: Egy gyükér Bot ezüst gombai 
[BK]. 

gyökeredzett gyökeret v e r t ; care a prins rădă 
•ini; Wurzel gef ti.' . 1768: Szász Szent Lászlónak 
Oláh Létának egyben folyo ha tá ra vagyon . . . 
Oláh Rákos nevezetű Falu Határával . . . az emli-
te t t Ország u t tya délt néző szélyin gyűkeredzctfc 
régi nagy tölgy fa Csutakjánál melyis mindenkof 
határ fának, és jegynek t a r t a t o t t [Torda; J H b 
XXXVI/17] . 

gyökeres 1. rădăcinos, cu rădăcini; bewurzelt, 
mit Wurzeln (bewachsen). 1798: ez a régi tsutkas 
gyökeres Irotvány vagy E r d ő hely se Maftyej se 
Nyikulaj kőzött nem volt sohais fel osztva [Nagy-
kristolc* BSz ; J H b Bornemissza Anna Mária 
lev. — 'Később : Nagykeresztes SzD]. 1836: az 
ugy nevezett Bornyu-kert vén tőkékből, Tővisses, 
bokros, gyökeres hellyekből ki ir tatván, Szántónak 
felfogatott [Vámosgálfva K K ; K s 78. 21 Conscr. 
18]. 

Hn. 1608: az Giukeresnel (k) [Tusnád Cs]. 1622: 
az giukeresben uagjon egj to az t tudom hogj Becz 
Palne tüalmasba ta r to t ta nem volt zabad masnak 
ot halaznj [uo.; BLt 3 Antonius Benedek de Tus-
nád (60) pix]. 1694: í gjŭkeres alat (sz) [Kőris-
patak U]. 1700IXVIII. sz.: Gyűkeres fánn fellyűl 
(k) | A Kúton alol gyökeres fá ra megyen egy 
főid (sz) [M.felek UJ. 1717: a Gyűkeres mellett 
(sz) [Sülelmed Sz]. 1732: az Gyűkeresben (sz) 
[Buza SzD]. 1739: Gyűkeres* nevű erdejében 
[Keresed TA. — *Uo. alább Gyűkeres alakban is]. 
1748: a Gyűkeres Ut [Etéd U]. 1763: a Gyűke-
res u t [M.valkó K ; K H n 104]. 1776: A Csapja 
Gyűkeressében (sz) [Buza SzD]. 7808: a Gyüké-
resbéli Erdő (e) [Kiskend K K ] . 1812: A gyöke-
resben (sz) [Buza SzD]. 1864: Gyűkeres hágó 
[Bh; K H n 26] | gyükerestető [Alfalu Cs]. - A 
jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

2. törzsökös, tősgyökeres; băş t inaş ; urwüchsig/ 
tümlich. 1592: Sigmond J o lewele A(nn)o 1435 
keolt, hogi az ideghen kalmarokath, kiknek eoreok-
segek ninchien ez Birodalomban, hanem Masunnat 
ide be Jeowen, minden tereli viselesnelkwl hol 

51 — Erdćlyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 



gyökerezik 802 

varosokban, hol falukban lappanganak . . . ezek-
nek marhaiokat az teob giwkeres Erdély Arossagh 
el vehesse, elys vetethesse az varosokbely es faluk-
bely Birakkai [Kv; Diosylnd. 59]. 1604: Abast-
faluanak* gykeres birodalmokott oda fel az neue-
zetes helyekbe en ne(m) túdok, hanem az medúe 
byket tudo(m) hogy vadaszassal az Leoueteyek 
birtak [UszT 18/106. Joannes Matis de Kapolnas 
olahfalűa (60) vaU. - *U]. 1722: nincse(ne)k örö-
kös és gyŭkeres Jobbágjim [Fog; K J . Rétyi 
Péter lev.]. 1750: Barb Sztojka Hétfalusigjökeres 
ember Zoltányban lakott mind sellér, nem akart 
Borczába visszamenni [Hétfalu Br ; BrÁLt Stenner 
V. 3. — Binder Pál kijegyzése]. 1753: 12 öreg 
gyökeres Bogathi ne(mes) es Paraszt emberek 
[M.bogáta SzD ; Mk]. 1777: Etzken Andrást Albisi 
öss, gyökeres Lakosnak, Nemes embernek, és 
Nemesi szabadsággal elönek értem . . . Procura-
tor is volt Nemes Kézdi Székben [Albis Hsz; 
BLev. Vall. 3]. 1819: tőbb jussa is van a ' nemes-
ségnek azon Joszágokhoz, mert régfbb és gyöke-
res Nemesek ők, 's Őket illetné az elsőség ebbe is 
[Remete Szt ; Ks 67. 47. 28]. 

Szk: ős 1719: néhai Dabo János, ide valo 
Csŭdŏtelki, eös gyŭkeres ember volt [Csŭdőtelke 
K K ; SLt PQ 8. Marko Vaszüy (36)] * töves-~ 
' ua \ 1735: ezek mindnyájon . . . Sz; Margítán 
Lakok Töves Gyŭkeres Hely tarto jo Gazda embe-
rek [Szentmargita SzD; Ks 17/LXXXV. 36]. 
1737: Coptelken* Lakó Töves Gyúkeres Hely tarto 
Személyek [i.h. 9. - aSzD]. 

3. meggyökeresedett/gyökeredzett/honosodott; 
înrădăcinat; eingewurzelt/gebürgert. 1585: Amikor 
penig oly ususba Ieó, hogy az kessegh keozeot 
ez Artikulusok acceptaltatik, es Ereossç giwkeresse 
válik, Az vtan zolhatnak eo kgmek az Jdegen 
procatoroknak be hozassa feleollis [Kv; TanJk 
I / l . 9], 

4. kb. hatásos, mélyreható; cu efect, profund ; 
wirkungsvoll, tiefgehend. 1812: amint észre vettem 
Jábrótzki és Dániel urak az eddig vólt osztozásról 
Informatiot szándékoznak fel-adni, az első Infor-
matio pedig minémű gyökeres szokott lenni a' 
Tkes úr előtt tudva van, ezeket hát meg-kell 
előzni [Dés; Bet. Bajó László Osdolai Vass An-
talhoz]. 

5. kb. alapos; temeinic; gründlich. 1804: a ' 
Méltóságos ur hibás gondolkozásának, és igen 
léhás okokra épített tselekedeteinek gyökeres, és 
nyilvános fel-fedezése [Berz. 21]. 

gyökerezik átv gyökeret ver; a se înrădăcina; 
Fuß fassen. 1581: Mint hogj eó kegmek faradoznak 
varasswl, az fwstolgó taplót megh oltany, keryk 
eó kegmet Biro vramat is hogy az kozonseges 
bekesseget gondolwan legien kegies Indulattal 
mínde(n) dologba, hog ez dolog towab ne 
serpallio(n), es elób ne gywkerezzek [Kv; TanJk 
V/3. 240b]. 1738: jo vallásom s hagyásom az hogy 
ha lehet közöst ne bírjanak, hogy annális inkab 
az atyafíságtalanság szeretetlenség közikben ne 
gyükerezzëk [Ks 14. XLII Ia Komis István 
•égr.]. 

gyökereződik vmin alapul; a se baza pe ceva; 
auf etw. beruhen/fußen. 1825: Szoszollo Dómján 
György . . ámbár . . . azt állittya: hogy kövei 
— épületre valo Materialék légyenek — mind 
azonáltal ez semmi Igasságon nem gyökereződik 
[Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

Szk: vmi a törvényen ~ vminek törvényes a-
lapja van. 1834: a ' P Betűvel jegyzett Bizonyit-
tásrol szollo Tudosíttás szerént Szabadságába 
állván a' Felperes Résznek . . . akár minéniŭ 
Ujj Büzonyittásokat a' perbe béadni, s az Allpe-
reseknek aziránt tet t ellenvetése a Törvényen leg 
kevesebbé sem gyökereződvén [Borb. I Asz tör-
vényszékének ítélete]. 

gyökereztet átv o l t ; a sădi; einimpfen/prägen. 
1595: eö zent felsége, Aggion es gywkereztessen 
ighaz zeretetett az kereztien feiedeJmeknek z \v ek-
ben egymáshoz [Kv; TanJk 1/1. 255]. 

? gyökéröv övfa j ta ; un fel de cordon/brîu; 
Art Gürtel. XVII. sz. v.: Egy som forma claris 
gyűker öv [MNy XXXVII I , 133]. 

gyökérpalack ' V 1711: 6 öreg Gyŭkér Palaczk 
3//60 [Ap. 5 Apor Péter inv.]. 

gyökérvágó gyökérirtó kapa ; sapă pentru scoa-
terea rădăcinilor; Wurzelhaue. 1825: a Városnak 
. . . tsak egy Gyökér vagoja vagyon | Egy Gyűker 
vágera kell atzéllos vas [Dés; DLt 424]. 1849: 
egy gyű kér vágó [Dés; DLt]. 
r 

gyökér vágó kapa gyökérirtó kapa ; sapă pentru 
scoaterea rădăcinilor; Wurzelhaue. 1589: Egy 
Gywkervago kappa [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 69]. 
1652: vagyon gyűkér vago kapa N. 94 [Görgény 
MT; Törzs]. 1687: Gyŭkér vago kapa nro 2 
[Veresmart TA; Berz. 11. 87/1]. 1800: tsináltat-
tunk egy Gyŭkér vágó Kapát , az árra 9. Susták 
| Pálffi István Rectificatornak adatt gyökér vago 
kapa [Torockó; TLev. 5). 

gyökér vágó kés cuţi t pentru tăiat rădăcini; 
Wurzelmesser. 1789: Egy Gyŭkér vágó késnek 
a ' Srofja | Egy Gyűkér vágó kés Deszka Táblá-
jával Rf. 1. xr 30 [Mv; ConscrAp. 20, 22]. 

gyökér vágó vas kb. gyökérvágó kapavas; fierul 
sapei de scos rădăcini; Eisenblatt der Wurzelhaue. 
1802: egy gyukér vágó vas [Dés; DLt 4]. 

gyökérvágó vaskó gyökérvágó vaseszköz; u-
nealtă de fier pentru t&ierea rădăcinilor; Eisen-
gerät zum Wurzelhauen. 1789: Egy Gyŭkér vágó 
vaskó Rf - xr 3 [Mv; ConscrAp. 23]. 

gyömbér a Zingiber officináié fűszerként hasz-
nált gyökere; (rizom de) ghimbir; Ingwer. 1582: 
16 January keolt az wonas igazító wraimra 
Bors keolt ez nehany nap lb. 1/2 d. 32. sáfrány 
keolt fel fertály d. 88. Zekfw keolt d. 6. gyeom-
ber keolt d. 18 [Kv; Szám. 3/V Lederer Márton 
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sp kezével]. 1585: 8. J a n u a : Mas talra Egy 
czhyuka 7 font az tŏ rŏ t lewre d. 28. Saffrany 
ment arra d. 10. Bors ment rea gyŏngyberrel 
d. 10. Petreselyem hagyma d. 2 [Kv; i.h. 3 /XXII . 
53]. 1587: Veottem 1 fon t t Jeombert (I) d. 38 
[Kv; i.h. 3/XXVI. 70 G. Suweges isp. mest. 
kezével]. 1590: veottem 2 Melyeztet Lúdat . . . 
d. 28 Petreselmet . . . d. 4. Geonybert (I) 
ve j t tem d. 10. 1/4 Borssot veotte(m) . . . 
d. 15. Egy Lot Saffrant d. 50 [Kv ; i.h. 
4/XX. 35 Hooz Lőrinc sp reg.]. 1593: vet t Biro 
vram . . 3 Tonachika giembertt . . . d 96 [Kv ; 
i.h. 5 /XXIII . 33a]. 1594: Bors uagjon fertőn 
No 1 1/2 Fa hey uagjon fertőn No 3 1/2 Gheóm-
ber uagjon fertőn No. 1 Neh 1. Tengheri szeöleŏ 
fertőn No. 3. Mondola fertőn No. 3 Beőrseőn fer-
tőn No. 3 [Somlyó Sz ; UC 78/7. 24]. 1630: Nyireo 
Ferencz Hozot lengiel Országból . . . 90 font Gieom-
bert t t f 1 d 80 | Sámuel Wogel. Hozott a Beczi-
beŐl . . Fél Mása gyeombert t t f — d 75 [Kv; 
Szám. 188/IV. 51, 87]. 1640: Az Brassaiak 
Uy Esztendő napian tar toztanak Fogaras vara-
hoz f. 60. I t tem Koniha szuksegere Edgy 
Edgy eoregh tal borsai. Saphrannial szek fűvel 
Geomberrel mandulaval Malosa es Tengeri szólóvei 
maliiét mindenkor fogiatkozas nelkűl administral-
tanak az praefigalt terminuson [Holbák F ; CU 
14/48. 45]. 1659: Egy borsolo erszenj ketteiben 
bors, eggikben giumber [LLt Fasc. 146]. 1670: 
Az borsolo erszényben fel font gyömbér [UtI]. 
1687 k.: Egy Mása Vagy Kantár Borstol f 3//00 

Egy Mása vagy Kan tá r Gyömbértől f 2//25* 
[MvRK Vect. 17. — *Ti. ennyi a vett harmincad]. 
1732: két Sákban másfél Vékáni Gyumbér [Kv; 
Ks Kornis Zsuzsanna lelt. 16]. 

Szk: "be szaggatott tyúk. 1625: Vonás Igazító 
Vrajmnak feőzettem Ebedre Giomberbe szaggatót 
Tiűk nro 2 [Kv; Szám. 16/XXXIV. 232] * eleven 
r>, 1599: Kis János. Hozot t . . . Eleuen giembertt 
— / / a [Kv; i.h. 8/XIV. 18 hj / . 1678: Buczi 
Kozrnatul ezeket vasaroltat ta eo nga hitelb(en) 
. . . Plataiczot f 7//20. Eleven gjömbert Libr. 
10II f. 18II — Citrom lictariumot Lib 5// f 9// = 
[UtI]. 1683: Egy kia Tonnab(an) narancz 
lictariu(m). Egy kis Tonnab(an) eleven Gyömbér 
[UtI]. 

gyömbéres gyömbérrel fűszerezett; condimen-
ta t cu ghimbir; mit Ingwer gewürzt. Szk: ~ 
lé. 1570 k.: nyolcvan ha t font húst, nyolc 
t(yúkot), két ludat gyömbéres levet tartozik* 
[Dés; DFaz. 9. — »Tollban marad t : adni]. 1591: 
2 Lwdt gyemberes Levre f—d 24 . . . ö Bortt 
az gyemberes Levhoz 3 Eittelt f—d 12 [Kv ; 
Szám. 5/1. 51]. 1597: foszedtem Oriat . . . 
f — /09. 4 fw káposztát hoszsza . . . f — /12. 
Egy Taly Giomberes lewet [Kv; i.h. 7/XIV. 62 
Th. Masass sp kezével]. 1625: 4. Tal Etek volt 
Egj Lud Gjeómberes lewel f - d 25 [Kv ; i.h. 
16/XXXIV. 31] * ~ rizskása. 1631: mondgja 
vak Koczis Mihalyne hogi te feözele az katonaknak 
giömberes riskasat, verminel Czirket kukrejtes 
peczeniet, ugi mond, nem főztem am en mint te 

ugj mond [Mv; MvLt 290. 232a] ~ sása 
gyömbéres mártás/mártalék. 1595: Az súlt alat 
volt Gyömberes Sasa, ahoz és az Súffahoz a t tam 
1 1/2 Eyttel borth p(er) d 9 [Kv ; Szám. 6/XVIIa. 
15 if j . Heltai Gáspár sp kezével]. 

gyömbérez gyömbérrel fűszerez; a condimenta 
cu ghimbir; mit Ingwer wiirzen. 1595: Gyömberez-
tem és az fa heat költettem, az Wonas igazito 
Wraim vendeglesekort az mely meg maradót 
volt [Kv; Szám. 6/XVIIa. 180 i f j . Heltai Gáspár 
sp kezével]. 

gyömbérlé gyömbéres/gyömbérrel fűszerezett 
leves; supă condimentată cu ghimbir ; mit Ingwer 
gewürzte Suppe. 1586: Az Wonas Jgazito Vraimra 
költt . . . w kegmek kewanak hogy egy Jndiay 
Tiűkot főzetnek fózete(m) megh Giomber lewel 

d. 35 [Kv; Szám. 3 /XXVII . 86, 9a]. 

gyömbérpor kb. porrá tö r t gyömbér; ghimbir 
pisat/pulbere; zu Pulver gestoßener Ingwer. 
1573: Barbel Myklos Azt vallia hogi egyzer 
Borbei Balint hozatot volt egy Eytel Irmes Bort 
Eo wele Eotele kwlte az felesegenek, Az Iwt 
benne es az Maradekat az Agyfeohez te te t te 
hallotta az vtan hogi panaszolkodot-e az azzony 
az vranak hogy az Irmes Bortwl vagion Neky 
Nawaliaia, Azt Monta Borbei Balint vgian sem 
lo dyznonak gémber por kwrwalelek De eo azt 
Nem Twgia mynt leot dolga, ha aztwl betegwlte 
vagi Nem [Ky; T J k I I I /3 . 113]. 

gyöm bérszitáló I. mn gyömbérszitálásra való; 
pentru cernutul ghimbirului p i sá t ; zum Ingwer-
sieben dienend. Szk: ~ szita. 1744: gyömbér 
szitáló Szita egy [Szentdemeter U ; LLt Fasc 
67]. 

I I . fn gyömbérszita; si tă pentru ghimbir 
pisát ; Ingwersieb. 1711: bors, s, gjŏmber szitáló 
1//36 [Ap. 5 Apor Péter inv.]. 

gyömötlés kb. (meg)gyomrozás/gyömöszölés; 
buşire/lovire de mai miüte ori ín b u r t ă ; Pressen, 
Knuffen. 1813: Dőmsődi Gábor Uram . . . felesége 
kiáltására tsak szaparán ki szalada és az Exponens 
Aszszonyt őis meg fogá s vagy két versen jol a' 
földhöz veré tapodta, pofozta, ütöt te döngölte, 
patyalta, ugy anyira hogy . . . Tolvajt kezde 
kialtani a ' midőn már az u t t zán valo verését, és 
egy Sántcban valo győmőtlését már tovább nem 
szenvedhette [Dés; DLt 162. 3 Dani Mária (40) 
jb vall.]. 

gyömötöl kb. (meg)gyomroz/gyömöszöl; a 
buşi/a lovi de mai multe ori ín bu r t ă ; (in die 
Magengegend) puffén, knuf fen . 1749: minden 
igaz oknélkűlt réám jővén erŏ telen beteges állapo-
tomban az földre le nyoma, míg mások meg 
szabadith&tának tölle addig jól meg vere, gjomŏ t-
le az földen [Tarcsafva U ; Pf ] . 1767: bé menetelem-
ben ) látám az ágy és tűszelly között hogy Moldván 
André győmötli (l) a hasát Botskor Vaszillynak 
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és keményen őklezi [Majos MT; Told. 26/5]. 
1813: Dosa . . ismét a ' Földhöz vágta, s a’ földön 
gyömötölni kezdette Kis Mihályt | maga-is reá 
esett Kis Mihályra, s . . . a’ földön Kis Mihályt 
gyömötölte volna | Dósa Kis Mihályt a ' földre 
le-csapta, s maga-is réá esett s a’ földön gyömötöl-
vén [Dés; D L t 71/1814]. 

gyöngy 1. gyöngyszem; perlă, mărgăr i tar ; eine 
Perle. 1574: vagion . . . egy twdzeŏ t Jngual 
gazdag aranial giŏngiel es Islogal [Gyf; J H b K 
XXI/12. 5]. 1576: En Melyttli Anna hat tam Bara-
nyay Annok Zeoksegere . . . Egy hynmek Az eleyth 
Racz warassal warroth gyöngyes hogy teob gyön-
gyei ezwe kozorwth chynaltassanak neky Benne 
[Szamosfva K ; J H b XVIII /7. 1 3 - 4 ] . 1583: 
gyeöngyeth felseged az Iffyw azzonyonk zwkse-
gere nem kwldlieteth erre nagy zewksegek 
wala zoknya wyakra es egieb feóre walo 
ekessegekre [BáthoryErdLev. 46]. 1596: Egy 
pegywet inal gereznan wagion egy eoregh bertews 
bokor kapoch tewrkessel gieongiel rákot . arra 
teze(n) f 28 [Kv ; RDL I. 65]. 1628: Eg j gjongjos 
korona, tizen niolcz boglár ra j ta . . . ket t gjongjnel-
kul ualo kóz koronaczka* [Bcdola Hsz ; BLt. — 
fcNői holmi közt] . 1635: ez a kis Leanyká 
gyöngybol uy jaban váló gyûrúkot czinalt volt [Mv; 
MvLt 291. 42a]. 1673: Egj kcvcs fűzetlen gjöngj. 
Eg j kis apro gjöngjből fűzet hojagas nyakra valo 
[Marossztkirály AF; IB]. 1694: gyöngyből ćs 
klarisból csinált rosácska [Homoródsztpál U 
Bál. 71]. 1698: Ké t csoport győngyem vagyon, 
az nagyobbikát Ju tkának az másikát két felé 
osztva Kati, és Kalára Léjányimnak* [LLt 102/25. 
— aTi. hagyom]. 1714: Keneso szin s Virágos 
Bársonjbul való Dolmány nagjob részül aranj 
szin Atlas béléssel, a ' mellyén 15. nagjob, s áz 
uyan 16. a rany Skofiiun gombotskakkal, apro 
gjőngjekkel ékessitett fl Hung. 70 | ostorocska 
arany s ezüst skofiummal borított s aranj Scofium, 
apro gjőngjekkel ki rákot gombotskaval ekesitett 
fl Hung. 30 [Nsz/Fog. ; REkJ. t I I . Apafi Mihály 
hagy. 7, 36]. 1780: se Gyöngyét se arany portékát 
se kőntest nem Szerezhettünk [Szentháromság 
MT; MvLev. 9 Szeredai család lev.]. 1846: Egy 
gyöngyei himzet Szívártok [Dés; Berz. 20]. 

Szk: apró ~ bolha/kásagyöngy. 1665: Apro 
Giŏnygiŏkre atta(m) Aranniat rea 20 [Utl] . 
1671: vődtem ötven szal Apro Gyöngyét Kis 
Christophtol Tiz forintot0 [Utl. — *Vagy forinton 
v. forintot fizettem h.]. 1686: Húszon őt t rend 
nyakra valo apro s közép gyöngyèk [BK. Bánfi 
Farkasné Bethlen Krisztina jegyaj.]. 1714: Kéneső 
Szin s Virágos Bársony Férfi Mente, Moscoviai 
fejér Roka béléssel 15. arany Skofium gombokkal, 
fölljul apro gjőngjekkel ékesített fl. Hung. 99 
[Nsz/Fog.; R E k L t I I . Apafi Mihály hagy. 8] * 
gránát 1780: a Feleséginek . . . jó féle fejér 
és gránát gyöngyökkel meg rakott egy néhány 
rendbéli főkőtői is voltanak [Bethlen S z D ; BK. 
Julianna Érsekújvár i conj. St. Bntzi (24) vall.]. 
1814: Orientál gyöngy, gránát gyöngy, és egyébb 
juvelir munka [DLt 698 nyomt. kl] * jóféU ~ 

kb. drága/igazgyöngy, keleti gyöngy. 1651: egy 
kis veres tiukmony forma iscatuliaba(n) feligh 
io fele Geöny (l) egy kis papirosba(n) takaruah 
[Szamosfva K ; J H b K XVIII/27]. 1677: Az Kis-
anna részére adatot t négy szál Veres nyakba(n) 
való kláris, egy szálba(n) vad(na)k jó féle egyne-
hány gyöngyök ezüst szemekis [Kv; RDL I. 155b]. 
1736: inneplő* . . . ki arannyal varrott , ki jó féle 
gyöngygyei rakot t ruha volt, az melyet azon rán-
czos síp forma ing u j já ra tet tek [MetTr ,341. — 
•Értsd hozzá: ing.]. 1749: Egy arany rezkető tő 
hat nagj Szém jo fele Gyüngy vagyon bennc <Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 116]. 1761: Füzetlen jo féle 
gyöngy vagyon 337 szem [Koronka MT ; Told. 
8]. 1766: jó féle apro győnyből (!) rákot homlok 
pár ta [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 96]. 1818: Egy 
singnyi apro Kláris, apro fejér jo féle gyöngyei 
elegy fűzve 8 Rf [Kv ; Pk 5] -fc orientál\oi icntális 

1681: Két gyöngyből gomb formara kö tő t 
fűibe valo mindenik végiben egy kis boglárccska 
az boglár kózepib(en) egy gyémánt s az boglárnak 
vigib(en) egy orientális gyöngy [WassLt.]. 7687: 
Ket arany fűiben valót Rubintosokat horga 
nélkül három harom szem orientális gyöngy fűgh 
raj tok [Déva; Szer.]. 1751: az én Páítámról valo 
orientális Gyöngyömet ad tam Kedves Atyánkfiá-
nak Sombori Sofia Aszszcnycm(na)k viselni mig 
I(ste)n szerentsét enged és parantsol eo kgl(ne)k 
is [Szászvessződ N K ; S tmb . I] . 1814: Orientál 
gyöngy, granat gyöngy és egyéb juvelir munka 
"DLt 6 ſ S n y n n t . kl] * öreg ~.7585: Egy Czap-
ragva igtn z t t p cs draga, eörcgh gyeöngyekkel es 
thörkcsekkel cliinalt akat<h> wala kezben [Gyf; 
BáthoryErdLev. 271]. 1589: Mwbe valo eŏregh 
Giěngj Egy Nehezek . . . Meg Eer í 2 [Kv KvLt 
Vegyes 1/2. 461. 1648: Egy fekete Barsonyra csi-
nált fűzer eőrőgli győngiőkkel [Mk Kapi Ka t a 
kel. 2]. 1703: Edgy csipke formára öreg gyöngyök-
ből csinált pár ta [Zabola Hsz ; HSzjP] . 1768: 
Egy gyöngyös pár ta 138 öreg gyöngy, kilencz 
kisded Rosa forma Boglárka, egy egy kisded Ru-
bintocska mindenikbe [Nsz; TGsz 51] * öregszerű 

~. 1589: Eoregh szerw gyeongyeok [Kv ; KvLt 
Vegyes 1/2. 33] * vizi ~ ' ?' 1632: Beczybeöl az 
minemw marhakat ' . . . K u n t h a Mihály hozott 
vizi giöngiŏt f 7 [KvLt I I . 69 VectTr]. 

A 8zk-adalékcknak az 1. v. 2. jel. szk-ai közé való besoro-
lását illetően a szerk. fenntartással él. 

2. gyöngysor ; mărgări tare ; Perle(nkette). 1568: 
Valen(tinus) lakatos fa&sus est, hogy Mikor 
o az ladat meg n y t t a az bodog gabrielnenak az 
meg Neuezet aprolekokban sémit eoutnek nem 
mondot akor bodogne, han(em) az leány a monta 
hogy eoue az gong [ K v ; T J k I I I / l . 208]. 1660: 
Stámp Janosneiak Sa ia t marhaia az Geöngy 
[Kv; T J k VII/3.277]. 1697: Egy pár kása gyöngy-
ből fűzött , nyakra valo gyöngy végére valo 
gomb [Szentmargita S z D ; KGy]. 7698: Edgy 
rend Nyakravaló gyémántos kapcsos győngyem 
hagyom Kalára Léjányomnak [LLt 102/25]. 
1775: A / nyakra való negy rend gyöngyömet 
Kata ōtsémnek . . . testálom [öiményszékcs AF ; 
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BetLt 6 Őzv. Szalántzi Józsefné Boér Borbála 
végr.]. 1780: a sokadalmokban kalapokat, gyön-
gyöt lopogattak volna [Grohot H ; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 1795: A Mlgos özvegy Groff né ö Nagysága 
minden Aviticalis Ezütet t (I) Arany s köves 
Portékát, nem kűlömben Gyöngye t t a mi Néhai 
Kedves Férje Halalával meg volt, a két Mlgos 
Testvérek ö Nagyságoknak jo Lélekkel ki adgya 
[Kv; J H b 1/36]. 1840: Egy Sor otska gyöngyét 
Kremer András* [Dés; DLt 456. - •Ti. vett 
meg]. 

Szk: egy sor apró ~ egy kásagyöngy-sor. 
1816: Egj sor apro gyöngy hozzá valo egy pár 
abrants fülbe valóval, és filegrány arany szemekkel 
25 Rf [Kv; Born. IV/41] * jóféle ~ drága/igaz-
gyöngy-, keletigyöngy-sor. 1692: Két rend 
jóféle közép rendű nyakra valo gyöngyök [Bilak 
BN; JHbK L. 36]. 1751: Vogyon két rend 
jó féle gyöngyöm [Kv; LLt 1/10]. 1752: Egy 
pár jo féle gyöngy kézre valo tizen nyoltz rendel 
ă kezire [Ks. Kornis Ferenc lelt.]. 1781: szerzet 
azak hellyiben nyakra valo igen Szép fejer Jo 
féle Győngyeket [Mv DLev. XXXVI. 1] * 
nyakravaló ~ -;- jóféle ~ jk orientálj orientális ~. 
1697: Egy bokor kezre valo orientális Gyöngy 
kőzep szerű igen szép [MNy XXXVIII , 54]. 
1713: Három sor vagy rend kőzepszer orientális 
gyöngy [WassLt id. Vass Györgyné Nemes Mária 
hagy.]. 1797: Négy rend nagy Selét nagyságú 
orientál Nyakra való Gyöngy [Msz; Told. 19]. 
1801: Egy rend nagy orientál Gyöngy [Kv ;Ks]. 
1849: ö t rend fehér orientál gyöngy [Dés; DLt] 
jk öreg 1694: kétt rend nyakra való Fejér 
6 f ö g gyöngyét vett vólt eő kgme f. 100 [Homo-
ródsztpál U ; Bál. 71]. 

Ha. 1763: Gyŏngyököt [Mv; Sár.]. 1768: Gyön-
gyekkel [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 709]. 1789: 
Győngyeket [Mv; DLev. XXXVI. 1]. 1833: 
gyöngyekböl [Kv; DLt 437 nyomt.]. 

flyöngycscpp gyöngyszem ; perlă, mărgăritar ; 
eine Perle. 181811826: Egy pár Fülbevaló Gyöngy 
Csepp [KvAKt Mss. hung. 27/. 

gyöngycsiga vmilyen (tengeri) csigahéj; un 
fel de cochilie de mele (de maré); Árt (See)Schnek-
ke. 1736: Kivált az ifiak igen szerették viselni 
a lovokon az csigás kontárt , szűgyellőt, formatrin-
got. Az úrfiak olyan apro mint a bab csigákkal 
rakatták meg szijszerszámokat, melyet gyöngy-
csigának hittak, közben közben sok féle 
szinű öreg, mint egy kis alma, tengeri csigák 
levén rá csinálva. Az nemes ifjak másféle csigás 
szerszámot viseltenek, az olyan olcsóbb volt 
[MetTr 348]. 

gyöngy csipke gyöngyből fűzött csipke; dantelă 
cusută din perle/mărgăritare; aus Perlen verfertígte 
Spitze. 1692: Egy főre valo gyöngy csipke gazdagh 
Őregh közép és apro rend gyöngyökkel fűzve, hat 
apro arany boglárral együtt [Bilak BN; JHbK 
I*. 36/. 

gyöngyéres ' Hn. 1715: In Promontorio Gyon-
gyéres* dicto (szö) [Ördöngösfüzes SzD ; EHA. — 
aAlább Gyongyeres alakban is]. 1737/1792: Sylvae 
Pagenses . . . Existunt in Locis, sub Dcncmina-
tionibus: Székelség Bükki, Tiszta Bükk, Balabás 
Bükki, Kőris szeg Bükki, Szilos Bükki et Győngyi-
res Bükki vocatis [Ormány SzD ; EHA]. 

? gyöngy festekes gyöngyszínre festet t ; vopsit 
ín culoarea mărgăritarului; perlenfarbig. 1849: 
Egy gyöngy szin festékű jo asztal Egy falba valo 
gyöngy festékes almárium [Somkerék SzD Ks 
73. 55]. 

Az értelmezésben szereplő színnév jel-ére 1. a gyöti 
szócikket. 

gyöngyfityegö csüngő gyöngydísz; ornament 
ín formă de ciucure din mărgăritare; Perlengehän-
ge. 1719: Három smaragdu és három szem gjŏn-
gjiu pántlika rosáscka (!) Egy nagjob rubintos 
kerek Pántlika rosa egj gjongy fugjego ra j ta 
[WassLt Wass Dániel sk inv.]. 1749: Egy gyé-
mántos fűggŏtske, ŏt gyémánt benne, jó féle 
gyöngy fityegője [Koronka MT; Told. 12/4]. 
1801: Egy jo féle gyöngyös Pászli. egy nagy szem 
jo féle gyöngy-fityegövel 234 Mfr [Kv Ks]. 

gyöngy formájú gyöngy alakú; de forrna unei 
perle/unui mărgăritar; perlenförmig. 1860/1861: 
Cserjék . . . Megjegyzendők még azon terjedt 
szárú s átlátszó gyöngy formájú bogyók, melyek 
leginkább a vad alma, kevesebbé a cserefákon 
láthatók [Benkő, Mszlsm. 14 — 5]. 

gyöngyfüggö gyöngy fülbevaló; cercei din 
perlă/din mărgăritar; Perlen-Ohrgehänge. 1692/-
1737: láttom az Asztalotskáján egy Rakassal 

sok féle apro, közép szerű és mint egy Csűgő 
Jokora kőrtvély gyöngy függőket [SzÜágycseh/-
Nsz; EMLt]. 

? gyöngy fülbevaló gyöngy fülönfüggő; cercei 
din perlă/din mărgăritar; Perlen-Ohrgehänge. 
1628/1635: Azzonj ember óltőzetihez ualo Arany 
miuek; Vágjon ket bokor egi forma uelenczebol 
hozot óregh gjongj fülbe ualo araniba foglalua. 
Egj bokor iō fele gjongj fülbe ualo [Bodola Hsz; 
BLt 5 Béldi Kelemen hagy.]. 1736: Egy Par fejér 
jo féle Gyöngy Kőrtvéllyes filbe való [Kv; RLt 
Somai Sándor és Sára oszt.]. 

gyöngyfűzö meseriaş care lucrează cu perle/cu 
mărgăritare; Perlenschnürer. 1594: 17. 8bris 
Bathori Boldisar Geongi fwzeoieth ky ittis foghva 
volth vitte Jigarto (!) János. 2. louan Thordaígh 
attam f - d 50 [Kv; Szám. 6/IV. 95]. 1625: Ju ta -
nak Slesiabol vaiamj Geongy fuzeok • . . at tam ne-
kik. 6. font pecze(niet) d 18 Czipot d. 12 [Kv ; 
Szám. 16/XXXV. 54]. 

Szn. 1585: Geongfuzeo Matias. Gyengfwzeo 
Mathias [Kv; T J k IV/I. 456]. 1586: Orsolia 
Geongfwzeo Matiasné [Kv; i.h. 591]. 
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gyöngygomb ? gyöngyház gomb; nasture de 
sidef; Perlmutterknopf. 1705: Edgy varrott haj-
szinű virágos bársony nuszt labbal bellet mente 
gyöngy gombok rajta [Cege SzD; WassLt Vas 
Dánielné lelt. Rettegi György kézírásában]. 1716: 
Ezűstel vert karmasin szin Sinor Eŏv 25 gyöngy 
gomb rajta az kötője vegin is gyöngy Gombok 
[WassLt]. 

gyöngyház l. fn sidef; Perimutter. 7594; Egi 
g'eongi házzal rákot hituan ladas kolomaris No. 1 
[Somlyó Sz; UC 78/7. 22,34]. 1628: Egy mereő 
ezwst arannias giongyhazzal bellet hwuelw kard 
[Gyalu/Kv; J H b K XII/44. 10]. 7638/XVIII. 
sz. köz.: adatott . . . négy Szép arannyas atzéllu 
Palhákat, ágyai ezűstel vert, gyöngyházzal rakott, 
tokjai veres Bársony arany prémes [Fog.; Told. 
27]. 7662; Vagyon egi Stucz, hat szegre vont, 
imitt amott gjöngjhazis raj ta [Jobbágyivá MT; 
Berz. 1. 22/6]. 1690: Eót Gjónyház. Egy óregh 
gjŏngjház Csiga [WassLt Inv. St. Miko de Bodok 
kezével]. 1714: Egj Par Virágos Csuü Terschinyi 
szilva fa agja elephant tsont viragokkal és gjongj-
hazzal ki rakott Csuje aranj Viragotskakkal éke-
sítve fl. Hung. 40 | Polhak Dio fa agja gjongj 
hazzal, és réz Viragokkal rakott fl. Hung. 10 
rNsz/Fog.; REkLt II . Apafi Mihály hagy. 2 5 - 6 ] . 
/ 736; Némelyek ki gyöngyházzal, ki czifra csonttal 
kirakott tölcséres karabélyt is viseltenek, de azt 
a szolga hordozta [MetTr 371]. 1760: Edgy Pár 
Tersényi Stucz is mellyis győngj házzal ki vagyon 
rakva [Mv; TGsz]. 

II . mn gyöngyházból való; de/din sidef; 
perlmuttern. Szk: ~ gomb. 1841: Nyári Szatin-
globol (!) valo lájbi gyŏny (l) ház gombokkal 
[Dés; DLt 466] * ? ~ halán. 1674: tőttem bőr 
ládában Egy gyöngy ház kalánt [Beszt.; WassLt 
72/6] * ~ nyelű kés. 1736 u.: Az öreg Teleki 
Mihály vénségiben is az öve megett hordozta 
hüvelyben gyöngyház nyelű két kést s egy villát, 
s úgy minden rendbéli ember Erdélyben; az 
ezüst nyelű késnek nem volt még akkor híre is 
[MetTrCs 463] * ~ virág. 1714: Par kisded Stucz 
szilvafa agja gjongjhaz es Elephant tsont Virá-
gokkal Csüje, és Tablaja aranj és ezüst figurakkal 
fl. Hung. 50[Nsz/Fog; REkLt II . Apafi Mihály 
hagy. 26]. 

gyöngy házas gyöngyházzal ékesített/kirakott; 
ornamentat/decorat cu sidef; mit Perimutter 
géziért, perlmuttern. Szk: ~ kés. 1675: Vet volt 
ismét Kato szamara . . B esz terc zen az tarsom 
egy gyöngyhazas kest villástól de : 84 [Beszt ; 
Törzs]. 1700: három pár Gyöngy házas kés hively-
ben [Hr 1/20] * ~ késecske. 1723: Vagyon egy 
pár ezüst nyelű gyöngyházas ké9etske hüvelyével 
[Koronka M T ; Told. 29/2] * - nyelű. 1699: 
Egy gyöngyhazas nyelű patkolo verő [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 150]. 1749: Egy gyöngy-házas 
nyelű kés [Kökös Hsz; SVJk] * ~ puska. 1717: 
Gyŏngj házas Stucz Puskák nro 3 [TSb 5] * ~ 
tűtartó. 1782: Egy Győngyházas romlott tő tartó 
[CsS]. 

gyöngy ház csiga vinilyen (tengeri) csigahéj; un 
fel de cochüie de melc (de maré) ; Art Perlmuschel. 
1668: Egy öreg Gŏngyhaz Csiga [Mk. Kapi György 
inv. 5]. 7690: Egy óregh gjŏngjház Csiga [WassLt 
St. Miko de Bodok lelt.]. 

gyöngykása árpagyöngy (étkezésre haszn. hán-
tolt, legömbölyített szemű árpa); arpacaş; Feinger-
stel, Gerstelperle. 1755: Gyöngy kására, Ris kására, 
malosa szőlőre etc. Rhf. 2 xr 30 [TL. Teleki Ádám 
költségnaplója 5a]. 1773: Egy fertály font Gyöngy 
Kása Den. 12 [Dés; WassLt]. 1798: Ris kása 
4 font Semle Kása 4 kupa Gyöngy kása 4 kupa 
kolŏs kása 4 kupa [Kövesd N K ; RLt]. 1802: 
2 lb Riskása . . . 48 xr. 2 lb Gyóngy kása . . 
24 xr. 1 kupa Semlekása 20 xr [Déva; Ks 120. 
I I I . 8]. 1806: (Vettem) 2 kupa Semlekását 2 - 2 
kupa Győngykását 1 — 1 1/2 Árpa kását 2 - [Mv; 
Ks 34. VII]. 1829: küldöttem egy tortatát, s egy 
kupa gyöngy kását Anyámnak [Kv; Pk 6 Pákei 
Krisztina férjéhez]. 1842: Vettem 2 kupa Rfskását 
2 kupa Gyöngy Kását és 2 Kupa Zsemle Kását 
2 Rf 32 xr [Görgény MT; Born. Vc]. 1847: Gyöngy-
kása • •• Laska mackaroni [Kv; TSb 11]. 

Szk: ulmi 1841: 8 lt úlmi gyöngykása 
3 Rf 12 xr [Kv; Born. VI a]. 

£ szót tört-i szótáraink közül egyik sem ismeri; a HSzj 
azonban 1837-ból és 1840-ből szótározza. CzP így érteimezt: 
„Búzából vagy árpából szép tisztára őrlött, fehér gyöngyhöz 
hasonló apró kása". — A szerk. gyermek- és ifjúkorában 
Désen, s hihetőleg másutt is még kereskedelmi forgalomban 
volt 

gyöngykoszorú gyöngyfüzér; salbă/şirag de 
mărgăritare; Perl(en)schnur. 1637j1639: Egy 
Geongj Koszorú 4. lott Geongjel egjűtt aestim(ál-
tuk) f. 100 d. - [Kv; RDL I. 111]. 1673: Egy 
Gyöngy koszorú, negj aranj boglarral tsinált 
[Marossztkirály* A F ; IB — aKésőbb: Enyed-
sztkirály]. 

gyöngykötö gyöngyös fejdísz; gätealä din măr-
gäritare/perle de pus pe cap; Perlen-Kopf-
schtnuck/band. 1788: Egy pár feketés szivárványos 
félgyászos konytra (!) és gyöngy kötőre valo 
pántlika, és ehez hasonlo fűző [Mv; TSb 47]. 

gyöngyláne gyöngyfüzér; şirag/salbă de m&rgă-
ritare; Perlenschnur. 1630: Egy Pesinas Gyöngy 
Lancz Arany szemekkel ket Szaz forint jreo [Gyf; 
Bál. 90] | Egy Gjőngj Lancz pesma, es Aranj 
szemekkel [Gyf; J H b K XXXVIII/39]. 1633: 
Attam egj Gwngi Lanczot, meljben vagio(n) 
harotmas hatua(n) Njolcz gwngi sem nem orien-
tális gwngyeok Vgian azon Lanczban vannak 
peszmas arany gomboczkak Negyuen hatt . Az 
Gwngi lanczohoz (!) hasonlo Njakra valott attam, 
melj ket rendel eribe (I) az ujakat (ígyl) [Ks 
Vesselini Kata kel.]. 1648: Egy Gyöngy lancz 
[Mk 1. Kapi Kata kel.]. 

gyöngymaroklatú. E szk-ban; in această con-, 
strucţie; in dieser Wortkonstruktion : ~ kés gyöngy-
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házzal rakot t markolatos kés ; cuţit cu mîner cu 
încrustări de sidef; Messer mit Perimutter be-
setztem Griff. XIX. sz. eleje: Egy Gyöngy marak-
latu, és Gödény orbol készült toku kés [BK]. 

gyöngymű gyöngynemű; lucruri făcute din 
perle/mărgăritare; Perlenzeug. 1710: Arany-Mivek 
GyŎngj Mivekkel [Told. 19]. 

gyŏngynemű I. mn gyöngyből való; de periă/-
mărgăr i tar ; Perlen-, perlmuttern. 1703: az hatodik 
Punctumban specificalt arany, és gyöngy némű 
Clenodiumokot, a ' mellyeket én a három részre 
Testaltam igaz lelki ismeret szerént azokot elŏ 
adván . . . oszlodgyék három felé [Marossztgyörgy 
MT; Ks 14. X L I I I b özv . Torma Jánosné Petki 
Anna végr.]. 1752: Anno 1752 die 20ma Augusti 
a’ Leanyamat el adván, mint hogy tsak egyedül 
volt léány, az édes Anyoktol maradót arany, s 
gyöngy némű portékákat , mind oda adtam néki, 
hogy Visellye addig, mig ă Fiaimis anyira fel 
nőnek, hogy nékik-is kivántassék [Ks Kornis 
Ferenc lelt.]. 

II. ſn kb. gyöngyös ékszernemű; bijuterii/giu-
vaiere cu perle; Perlgeschmeide. 1849: ezüst-
arany, — 's fejér gyöngy némuimet . . . általá-
ban tsakis két Léányomnak Tamási Nina, 's 
Miminek egyenlő osztályai hagyom, 's rendelem 
[Km; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

gyöngy-nyakra való gyöngy nyakék; salbä de 
perle/de mărgări tare; Perlenhalsschmuck. 1716: 
Egy rend 96 szembűi állo orientális gyöngy nyakra 
való [WassLt]. 1748: Kilencz rend fejér, jóféle, 
igen szép gyöngy nyakra való [Kv ; DanielAd. 
262], 1752: Egy Szép jóféle gyöngy nyakravaló 
három rendből álló száz tizen nyoltz öreg gyöngyei 
s két szem apróval közbe fűzve . . . Egy jo féle 
gyöngy nyakra valo tiz rendből álló [Ks Kornis 
Ferenc lelt.]. 1774: Egy orientál Gyöngy Nyak-
ravaló [MNy X X X V I I I , 303]. 

gyöngyöcskc mărgărităraş, mărgăritărel; Perl-
chen. XVII. sz. m. f : h a j r a valo haj lot t Agaczka, 
melyben vagyon kilencz Rubint és három szem 
gyöngyőcske [Klobusitzky lev.]. 1714: Ezüst fo-
nalbul kötet gombotskak, apro gjőngjetskékkel 
ékesitett Nro. 5. Ezek melle vannak kis Babotskak 
hasonlo gjöngjőtskekkel No 10 fl. Hung. 4. — 
| Egj Par Sveciai Készt j ő arany Szkofiummal ki 
varrott s apro gjöngjőtskekkel ki rakot t fl. Hung. 
3. [Nsz/Fog.; R E k L t I I . Apafi Mihály hagy. 
23, 37]. 

Szk: jóféle ~ drága/igazgyöngyöcske, keleti 
gyöngyöcske. 1703: egy egy kicsin arany boglá-
rotska, mindenik bogláron negy negy szem jo 
fele gyongyoske es egy egy arany szemetske 
vagyon [LLt Fasc. 115]. 1771: Egy kis Boglá-
rotska két jo féle gyöngyőtske benne [Nagyida 
K ; Told. 19]. 

flyöngyös I. mn, 1. gyönggyel díszített ; împo-
dobit cu perle/mărgăritare ê, mit Perlen gesclimückt. 

1574: Vagion ket fw keŏ teŏm az nagy sarga 
ladaban, az Eggiek gieŏngieŏs gazdag [Gyf; 
J H b K XXI/12. 5]. 1576: Wagion egy wy feoketeo 
ky Zegyn melytth gyeorgynee wolth gyngyes, 
A homlok eleoys gyngyes | Wagion egy pattyolath 
eleo Rwha három Rendel Aranyas teodzes Az 
Alyan A feye Racz hymel warroth Aranyos s 
gyeongyes [Szamosfva K ; i.h. XVIII /7 . 4, 7]. 
1611: Egy bokor zokniara valo kapocz az alia 
gieongieos gránátos az felys olian . . . f 7 [Kv; 
RDL I. 88]. 1630: egy Függő Holofernes Pelda-
jara koues es Győngyes ket Száz Eotuen forint 
jreő [Gyf; Bál. 90]. 1686: 1 Edg j teccin tafota 
kis ing Szkofiom aranyal varrót gjőngjős [BK. 
Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 1788: Egy 
fekete sima Bársony gyöngyös Pontispányos tarka 
béllésű viseltes Mántli [Mv; TSb 47]. 

Szk: ~ aranyboglár. 1629: E g j fejer Iskatulia-
ban gjeongieos arani boglárok Eg j kis cziont 
Iskatuliaban gjoengieos arani boglárok [Gysz ; 
LLt Fasc. 155]. 1749: négj Gyűngjos arany bog-
lár egy pár jo fele Gyűngyos boglár [Szár-
hegy Cs; i.h. 116] * ~ arany fülbevaló. 1757: 
Egy pár Smaragdos, és győngyes Arany fűiben 
valo [Jobbágyivá M T ; Bál. 71] X: ~ aranylánc. 
1648: Egy pesmas giőngiős Arany lancz [Mk 
Kapi Ka ta kel. 1]. 1652: Azon Iskatulyab(an) 
egy győngyes köves bogláros arany láncz [Nsz; 
IB X. 2 I . Bethlen Is tván lelt.]. 1665: Egy liar 
mincz negy remekből allo gyöngyös rubintos arany 
Lancz, Harmincz negy rubint benne, es harmincz 
ket szem gyöngy [Szentdemeter U ; Ks 10]. 1673: 
egj rubintos gjongjes a ranj lancz [Marossztkirály 
A F ; IB] Xr ~ aranyperec. 1648: Egy bokor gie 
mantos Arany perecz melyb(en) vagion tizen negy 
gyémánt Egy giőngiős Arany perecz [Mk Kapi 
Ka ta kel. 1] * ~ asztalkeszkenõ-szorító. 1846: Egy 
gyöngyös asztal keszkenő szorító [Dés; Berz. 
20] Xr ~ bertüs (köves) kapocs. 1596: Egy eoregli 
bertews keowes gyengieos kapoch palastra valo 
m. 0 p. 28 [Kv; RDL I. 83]. 1634: Vagyon egy 
gyeongyeos dupletos bertus kapoczi melj vagyon 
az leani palastyan nyom penig p : 41 aest(imal-
tatott) f. 27./. 47 [Kv; i.h. 105] * ~ boglár. 
1686: Egy nyakra valo gallér, tizenket rubintos 
gyémántos, gyöngyös elegyes boglár r a j t a [BK. 
Bánfi Farkasné Bethlen Kriszt ina jegy aj.] . 1773: 
Zöld aranyos karkötő pantl ika, kereszt pántlikás-
tól együtt a’ kereszt pántl ikán vagyon egy arany 
gyöngyös boglár, a ' kárkőtőkőn pedig egy égy 
rubintos arany boglár [RLt] . 1877: 12 twrquise 
és gyöngyös boglár [Ks 87] Xr ~ bokorkapocs. 
7596: Egy eoregh keowes gieöngeös bokor kapochy 
facit f 28 [Kv; R D L I . 65]. 7637/7639: 
Egj gerezdes bertű(s) geongjeos gránátos bokor 
kapoczj nyo(m) M.l . p. 4. aestimal(tuk) — — f. 
20 d. - [Kv; i.h. 111] * ~ bokréta. 1610: oda 
liiua Kun Petert, es vala egj gióngios bokréta a7 
feyeben [Dés; DLt 321]. 7673: egy Türkése-, 
gyöngyös bokréta [Fog.; U t l ] . 7736: csak a . 
közönséges fő emberek is, ha csak jó féle gyöngy-
ből csinált bokrétát is visel tenek; nyárban penig 
az ifiak virágból való bokré tá t is tettenek süv . 
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gekben, felyűl tévén az köves vagy gyöngyös 
bokrétát [MetTr 347] * ~ cseh süveg. 1627: 
Egj feier gjòngeos Czeh suuegh [BLt 1 Béldi 
Kelemen inv.]. 1629: Egj fejer gjeongieos Czieh 
Sűvegh 1 [Gysz; LLt Fasc. 155] jb ~ csipke-
hát. 1716: Bal felőli valo iskatulyacskáb(an) egy 
gyöngyös fekete Csipke hát alyával együtt [WassLt] 
* ~ dupé-virág. 1768: Egy győngvős Dupé virág 
[Császári SzD; i.h. Gr. Wass Ágnes ékszerei 
közt] ~ előhötõ. 1586: ada . . . egy Aranyas 
gyongios eleokeoteot [Aszó SzD; Told. 27] jb 
~ elő párta. 1735: Egy Gyöngyös elõ párta [MNy 
XXXVIII , 130] jb ~ ezüstlánc. 1629: Egj eoregh 
parta eo teorkeses gjengjeos ezvst lancz az vegj-
ben [Gysz; LLt Fasc. 155] jb ~ ezüstöv. 1673: 
Egj gjőngjős ezüst Eőv [Marossztkirály A F ; IB] 
jb ~ fedél. 1582: Hegedws Mihalne Énnekem 
p-nig azt igere hogj tiz forintot es darakán walo 
parta Eowet, es egy Geongiós fedelet ad [Kv; 
TJk IV/1. 59f Kalamar Cassaj Tamasue Barbara 
azzony valh] * ~ fityegõcske. 1758: Egy Arany 
Rubintos és gyöngyös Fityegőtske az 3. fitye-
gője, mint egy Mezei borso [Nsz; TSb 21] jb 
~ fodor. 1576: wagion feyr zal wonasos gyengyes 
egy Inghre walo fodor [Szamosfva K ; iHbK 
XVHI/7. 5J * ~ főkötő. 1648: Egy g ínantos 
boglaru giőngiős főkőtő, melyb(en) vagi j tizen-
niolcz boglár, mindenikeb(en) eőtt eőtt gimant, 
igen Szép őrőgh giőngiokkel egyveleg, mint egy 
egy bab szem harmincz 2teő. ismét aprob eőrög 
giőagy szem masfell Szaz [Mk Kapi Kata keh 
21. 1680: Egj gjőngyos Főkötő 20 Arany boglár 
raj ta edgj edgj rubint minden boglara, oreg s apro 
gjongjokkel fűzve [BK. Bánfi Farkasné Bethlen 
Krisztina kel.]. 1788: Fekete Tafota ajju téli 
gyŏagyŏ? Totos Fŏkŏ tŏ [Mv; TSb 47] * ~ 
függőĖ 1714: egy pártára valo gjŏngjös függő 
[Kv; Pk 6] * ~ gallér. 1668: Egy gyŏngiŏs 
Giller ni2lyb(en) vagyon kilencz boglár. Rubint 
mind-n^től 47 Öreg Szem Gyöngy 9 [Mk Kapi 
György inv. 12]. 1703: Egy Gyöngyös Gallér 8. 
bDglar benne [Was3Lt Barcsai András és Gáspár 
anyjának hagy.]. 1706: Egy jo fele gyöngyes gallér 
[LLt Fasc. 146] jb ~ gomb. 1686: Tizen három 
Selymes Arany fonalas Győngjős gomb [BK. 
Bánfi Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 1714: 
Aszszonyi ember Mente Minium szin Bársonbul 
csipkés ezüst Primmel, és 12 gyöngyös gombokkal, 
nvaszt béléssel fl. Hung 165 [Nsz/Fog; REkLt 
ír . Apafi Mihály hagy. 2] * ~ gombŭ. 1705: 
Más edgy baraczk virág szinű hiúz mallal bellet 
virágos bársony gyöngyös gombu kŏteses mente 
[Cege SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi 
Gvörgy kezével] * - gyŭrŭ. 1818/1826: Két 
Gyöngyös Gyürük [KvAKt Mss hung. 27] * 
~ hajfonó. 1668: Egy haj fono Aranias pántliká-
vá! boglár r a j t a 1. melyb(en) vau Rubint 13. 
Más kis gyöngyös haj fono [Mk Kapi György 
inv. 12] jb ~ hím. 1589: Ket Gyeongyeos hym 
eggik vy Másik O vissilt [Kv; KvLt Inv. 1/2. 
34]. 1600: Feies Janosne Ezt Valya az 
ko35îittiűt es az Giőngio9 hímet annak fölöte az 
0 : a u a t szokniat Razmani Istwan leanianak at ta 

[Kv; T J k VI/1. 381a]. 1611: Egy gyengyes him 
f. 10 [Kv; RDL I. 88]. 1637/1639: Egy Gyön-
gyös Turkeses Arany bogláros Aszonyember nya-
kara valo him, aestimaltatot ad f. 200 d — [Kv ; 
RDL I. 111] * ^ homlokelő. 1605: Chyakan Ba-
lasna (!)* vetet volt egy Geongyeos homlok eleot 
zalagon [UszT 19/56. — 'Balasne, Balasnal v. 
Balasnak?] * ~ homlokpárta. 1715/1720: Egy 
gjőngjős és Rubintos homlok párta fitjegősőn 
[Cege SzD; WassLt Vas György hagy.] jb ~ 
kapocs. 1573: puskar gaspar kwldeot volt 
Aranios geongieos kapchakatis zokniara valókat 
| Negi vagi Eot bokor Rákot gĕnges kapcotis 
veot volt orgonás Ianostul [Kv; T J k III/3. 168, 
172]. 1637/1639: szoknyara valo gjongiós türke-
ses Kapocsj az teteiben Crisolit(us) az nyeset 
agab(an) amatist niom p. 26. aestimalt(uk) 
— f. 11 [Kv; RDL I. 111] * ~ késhüvely. 
1637/1639: Egj geongeos Türkeses kess hüuely. 
nyom p. 16. — f 5 d. 33 [Kv; i.h.] jb ~ kesz-
kenő. 1763: Fejér gyöngyös keszkenő Selyem 
[Nsz; Szer. özv. Harsányi Sámuelné Tisza Ágnes 
inv.] jb ~ kézrevaló. 1788: Kŭ lŏmb kŭlŏmb féle 
fekete gyöngyös kézre valók, fekete bolha gyön-
gyös kézre valók [Mv; TSb 47] jb ~ kontyszár. 
1723: adván . . . Négy Győngjős konty száratt 
[KGy] * ~ korona. 1628/1635: Az Zegeny Áz-
zon j* eolteozeti . . . Eg j gjongjos korona, tizen 
niolcz, boglár ra j ta [Bodola Hsz; BLt 5 Néhai 
Béldi Kelemen inv. — *Néhai Uzoni Béldi Kele-
menné Bánfi Mária] jb ~ korona-koszorú. 1736: 
Az előtt* jóféle gyöngyös, köves korona-koszorú 
volt az fejiben, de most virágból kötött koszorút 
tettenek az fejiben, és ugy felöltöztetvén, ujolag 
az palotára vagy színben kihozták [MetTr 387. 
— •Ti. mielőtt a lakodalomban a menyasszony 
kontyolásához kezdtek] jb ~ koszorú. 1593: Aki-
ket latnak hogy vagy eo magok vagy feleseghe 
gyermeke hozzaiok Allapatiokhoz zegensegekheoz 
kepest Ne(m) illendeo feo es draga Ruhazatokat 

es feletteb valo ezwst Arany marhat Arany 
gyeongyeos koszorút vissel vagy visseltet, haat 
Ameny Adoot erdemelne ket Anny Adóra írat-
hassak vethessek [ K v ; TanJk 206]. 1668: Egy 
gyöngyös koszorú, melyben van boglár 7. gyé-
mánt. 5. ketteib(en) nincz kő [Mk Kapi György 
inv. 12]. 1714: Egy' gyöngyös koszorú, es egy 
ezüst kalan [Kv; Pk 6] jb ~ koszorúcska. 1768: 
Egy gyöngyös Koszorúcska mellybe vagyon őt 
. / .5 forma (így!) boglár Magyarországi forma, 
apró gyöngyös virágokkal őszve kötve [Nsz; 
TGsz 51] * ~ kösöntyű. 1585: Vagion eg' Geon-
gieos kéosseonthiw ViczeJ Tamas zalaga Niom N. 
1 p 38 p(ro) f 12 [ K v ; Szám. 3/XIX. 2]. 1589: 
Egy vy virágos Aranios Gieongyeos keowes kes-
seonthyw Niom M: 1 p. 16. Mas keosseonthyw 
vgyan gieongieos keowes virágos visselt Niom 
M 1 p 1 Beochwltetet ad f. 15 [Kv; KvLt Inv. 
1/2. 30]. 1651: Vágjon egy gyeongjeos túrkesses 
kesentjü . . f 20 d - [Kv; RDL I . 28] * 
~ kötés. 1576: Wagion egy Igen zep orcza tha-
karo gyengyes keotes Raitha, ezeost fonalai cha-
zaroztak gazdagon Aranyal teoltetek wyonan wy 
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[Szamosfva K ; JHbK XV1II/7. 7] * ~ levélke. 
1758: Drótra hajba tsinált gyöngyös levélkék 
egyikben egyikben 27 gvőny (!) [Nsz; TSb 21] 
•X* ~ libegő. 1718: 1 Gyeongios libegő öreg Gyon-
giokel [Maksa Hsz ; HSzjP] Xr ~ libegõcshc. 1718: 
1 Gyöngyös libegöczke [uo.; i.li.] Xr * marha. 
1630: Az melj Arany, gjőngjős és kőues marhak, 
Chjerenj Farkas Vramnal, Zalogban uadnak, azok-
nak nevezetek és szamok11 [Gyf; JHbK XXXVIII/-
39. __ »Jegyzék címfeje]. 1637/1639: Keovetkez-
nek Az Geongjeos Keoues Ezwst marhaka [Kv ; 
RDL 111. — aHagyatéki leltár bev.]. 1696: köves 
és Gjungjŏs marhákot kiknek adogatott el, — 
s — micsodásokot, kiknél hordozot — s — mu-
togatott ? [Mv; Bál. 85 vk]. ~ medál. 1758: 
Egy Arany Médály 25. Smaragd benne. Egy más 
győngyós, és Smaragdos Médály, mellyben vagyon 
50. Smaragd, és 28. szem gyöngy [Nsz; TSb 21]. 
1768: Egy filegrán munka gyöngyös medály [Nsz; 
TGsz 51] Xr ~ mû. 1573: Nehay Zas Lwkachne 
Azt vallia hogi latot Nallok elegh arany es 
ezwst Marhat es geongies Mywet, De eo Nem 
Twgia ha eowek volt vagi Nem [Kv ; TJk III/3. 
127] Xr ~ nyakravaló. 1628/1635: Egj apro gjon-
gjos niakra ualo fekete óregh gjongj közte [Bo-
dola Hsz; BLt 5 Néhai Béldi Kelemen inv.] * 
~ nyakszorító. 1731: Egy Gyémántos es Győn-
gyes Nyak soritot [Borsa K ; Told. 18] ~ 
öltözet. 1608: hagia es valla Ghellien Imreh vram 
eö kgme, hogy inindennemw Azzony Ember 
eőlteőzetek, Arany gëongëos es Ezwst eőlteőzetek-
kel egyetembe, az eő kgme zerelmes hazas tarsa-
nak Kalachswteő Katlia azennak maradgianak 
éppen [Kv; RDL I. 85] * ~ öv. 1629: Egy 
giengieos, teorkeses panczel lanezos vy Eö az 
melliet aestimáltunk t t f. 48 [Kv; i.h. 132] 
~ palást. 1788: Égy fekete Bársony pontispányos 
gyöngyös Palást [Mv; TSb 47] * ~ pántlika-
rózsa. 1681: Egy gyöngyös pántlika rosa egy 
rubintos boglarocska az füţyögöje [WassLt] Xr 
~ pártácska. 1673: egj hajfono körűi valo kés-
kény gjőngyős pártácska [Tövis A F ; Bál. 93] 
Xr ~ pártaöv. Ezzen kyuúl az meny Ezust mar-
hám vagio(n), hagio(ni) azt az en germekjmnek 
Túdny Illik Egj Eoregh geongeŏs parta Eŏueth 
[Kv; RDL I. 70]. 1629: Egy viragcs Gyeon-
gieos teorkeses párta Eö Lanczais vagio(n) valami 
Almadinokis vadnak benne. Az mely nyom m. 
2. p. 42. vagio(n) zálogban t t . f. 70 d. — [Kv; 
i.h. 132]. 1725: Vett volt eo kglme zálogkeppen 
Két Arány Lánczott, Eg j Forgács, Ezőstből valo 
Lancz Eŏvet ; viszontag egy jo féle gyöngyös 
Turkeses parta Eŏvet Száz Magyar forintokig 
[Kv; Pk 7] X1 ~ prém. 1585: Gyeongyfuzeo Ma-
thias vallia eo chinal vala egy gieon-
gieós premeth Zemere Sebestien biztatasara [Kv; 
TJk IV/1. 456] * ~ remek. 1633: Attam mas 
Arani lanezott meljben vannak tiz gwngiecs Re-
mekek melyben vagion Njolezuan Arani forma 
[Ks Vesselini Kata kel.]. 1634: 1 Arany Lancz 
gjeöngjeös apro rubintos remek N 12 [Kv; JHbK 
XVII/15] # ~ rózsa. 1668: Vagyon egy győn-
giŏs Rosa, kŏzepin égy. boglár, kilencz granat 

kŏ benne [Mk Kapi György inv. 10]. 1686: Ket 
kis gjőngjős rosa edgj edgj Arany boglár raj ta 
az boglár tetejéb(en) edgj szem gjőfagj [BK. Bánfi 
Farkasné Bethlen Krisztina kel.]. 1797: Két jó 
féle győngyes rossa kézre valo [M.köblös SzD; 
RLt]. 1801: Két kézrevalo nagy jo féle gyöngyös 
Rosa 39 Mfr 60 pénz [Kv; Ks] * ~ rózsácska. 
1768: 4. gyöngyös Rosácskák hét hét arany szem-
mel [Nsz; TGsz 51] * ~ szerszám. 1736: (Az) 
úrfiak darutollas süvegben lódingoson, tarsolyoson 
felültenek berzsennyel festett köves, gyön-
gyös, klárisos szerszámokkal, arannyal szőtt portai 
czafrangokkal felöltöztetett lovakra [MetTr 347] * 
~ tászli. 1648: Aranias giőngiős taszly Nr 12 
[Mk Kapi Kata kek 4] * ~ tolltok. 1692: Egy 
Gyöngyös Tholtok Daru Tholhoz valo [Szentde-
meter U; Ks 31. XXXa] * ~ tű. 1704: Négy 
ezüst gjöngjös Tőők [Kv; WassLt] * ~ tűzés. 
1576: En Melytth Anna hat tam Baranyay Annok 
Zeoksegere . . . Parthayara walo gyeongyes teo-
dzest [Szamosfva K ; JHbK XVIII/7. 13]. 

2. gyöngyből való; de mărgăritare, de perle; 
perlen. 1629: Ket kis clarisos gjengieos kezre valo 
lancz [Gysz; LLt Fasc. 155]. 1742: Egy fekete 
gyöngyös füzér [Nsz; Told. 19]. 

3. kb gyöngymintás; cu desen/model în formă 
de mărgăritare/perle; mit Perlmuster. 1793: egy 
gyöngyös mettzésű kanapé antik labakon, karma-
sin szin selyem damaskal be vonva [TL]. 

O Szn. 1810: Gyöngyös Kata [F.rákos U ; 
Falujk 48 Sebe János pap-not. kezével]. 

O Hn. 1727: Territórium Gyöngyös kerek (k) 
[Zovány Sz; EHA]. 

I I . fii gyöngyöshurka; un fel de caltaboş; 
Perlenwurst. 1823: Quietaltatik Budatelky Tisztem 
. . . , hat tüdősről, öt Májosrol, két gyöngyősröl 
[Kv; Born. II] . 1831: Gyöngyös 3 Kolbász 34 
Tüdős 21 Májas 13 Véres 18 [Nyárádsztanna MT; 
MvLev. 8]. — Vő. a gyöngyöshurka címszóval. 

gyöngyösen gyönggyel ékesen; împodobit cu 
mărgăritare/cu perle; mit Perlen géziért. 1573: 
Anna Beke Gergelne Azt vallia hogi mykor puskar 
be Ieot volt Latta az felesegenek gĕngiesen Ara-
ny ason valo Iarasat, de ne(m) twgia hwl veotte, 
hallotta panazolkodasat Mwtatta kekeyt hogy az 
vra Eotet az attyatwl Maratert very [Kv; T J k 
III/3. 168]. 

flyöngyösi a Gyöngyös tn -í képzős szárm.; derſ-
vatul cu sufixul -i al toponimului Gyöngyös; 
mit -t Ableitungssufix gebildete Form des ON 
Gyöngyös. 1595: 1. May: . . . Negy Gyöngyesi 
Czeri B aratót, voltak ide be visitalni, az Clastrom-
bol vitte Thordaig 4 lowal György Deútsch 
f 1 [Kv; Szám. 6/XVIIa. 58 i f j . Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

gyöngyöshnrka 1. hurkafaj ta ; un fel de calta-
boş ; Art Perlenwurst. 1726: Visnek Kolosvárra . . . 
Tüdőst nr 8 Májost nr 7. Gyöngyös hurkát nr 2. 
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Gőmbőczőt nr 6 [Hosszúfalu Szt ; TK1 Barcsai 
János tutorságához tart . iratok], 1750: Vig hurka 
23 Kolbász afele Aprólék No 10 Gyöngyös hurka 
X. 6 [Gyeke K ; Ks 83]. 1785: Májas 1 Segvéghurka 
1 Gyöngyös hurka 3 [Berz. 9 Fasc. 73]. 1792: 
küldettem ezen embertől nyoltz Gyöngyös 
hurkát, és egy vékányi Asszu Cseresznyét [Ben-
cenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1813: Húszon 
liárom Májas tüdős és . . . Négy Gyöngyös Húrka 
4 | Gyöngjes hurka 4 [Veresegyháza AF; Told. 18 
Toldalagi Kata lelt.]. 

2. ' ? ' 1824: Az Gyöngyös Hurkaja* teli volt 
alut vérei [Dés; DLt 294. - "A bikának]. 

A SzamSz értelmezése ez: 'a sertésnek porcogós légzőcaője 
(Gömböcbe szokták tölteni)'. A TSzj viszont a gyöngyös cím-
szót így értelmezi: 'nyelőcső (disznóé)'. Példamondatként 
ez utóbbi helyen ez szerepel: „Fordiccsa ki lèlkem a gyllnggyös-
sit, me az uram erōssen szereti a tőtötkáposztába, különösön 
ha mëktöltöiött". A MTsz-nak egy kissé homályos jel-e 
ez utóbbi értelmezéshez áll közel. Valamelyes valószínűséggel 
az 1. jel. adalékai is a TSzj adta jel-sel értelmezhetők. 

E szótári adalékokhoz csatlakozó kiegészítő észrevételként 
Szilágyi X. Sándor — Molnár Gusztáv, szalárdi születésű 
kollégája tájékoztatására hivatkozva — megjegyzi, hogy a 
Bihar megyei Szalárdon a címszóbeli névvel illetnek egy kö-
vetkezőképpen készített és fogyasztott disznótori ételféleséget: 
a leölt disznó légcsövét teletömik őrölt borssal és egy kevés 
őrölt paprikával, ezt zsírban megsütik, majd az így elkészített 
erősen csípős, hurkaszerű ételt apróra darabolva borcsúsztató-, 
ill. borkorcsolyaként fogyasztják. A helyi magyarázat szerint 
az ételféleség nevét onnan vette, hogy a sütés nyomán a disz-
nógége olyan, mint a gyöngyfüzér. 

gyöngyöspárta bartă cu mărgŭritare/cu perle ; 
Perlenborte (Kopfschmuck). 1555j 1566: meg' Agy-
gywkya Istwan vramnak . . . az eg gyöngios partat 
[Zsukb K ; SLt A. 33. - aOlv.: adjuk-í (-é). bMe-
lyik ?]. 1608/1610: Toldalagj Frusjnnanak az 
vyseló Gjóngjos pártáját , es Egj kjs parta Eóűet 
. . . Hagja [M.gyerőmonostor K ; JHbK]. 1611: 
Jutót nekj egj gieongies partara ualo hym meljet 
bechwltek f 20 [Kv; RDL I. 88]. 1626: De kiualt-
keppen az Contrauersia leőn, az Gieöngieös parta, 
es Koszoro felet . . megh mutogata Anna Aszzoni, 
liogy maga sayat keresminibeöl Czinaltatta, es az 
Eötsenek adta, illien Conditioual hogy Ennekutanna 
Egi más keozeot az feleol megh alkudgianak es megh 
oszszák [Kv; i.h. 16]. 1629: az elseö felesegeröl 
Borbély Ferencznek egj kis gjőngjős partajais 
maradat vala erre az leaniara [Mv; MvLt 290. 
163b]. 1648: Egy giőngiős gyémánt boglarokkal 
rakott parta, melyben vagio(n) tizenniolcz giemmt 
eőrőgh giőngiőkkel Egy rubintos boglarbol 
allo giőngiős par ta Egy fejér giőngiős parta, 
egyvelegh eőrőgh giőngiőkkel [Mk Kapi Kata kel. 
1—2]. 1652: Adot eó kegme . Ket Geongieós 
partat, égik czipkes, Az másik rosas [Mihályfva 
N K ; JHb XII/41]. 1686: adtak . . . Egj gjongjős 
rubintos pár tá t 9 Arany boglár hat hat rubint 
benne tiz gjongjel fűzőt boglárok. 2 Mas Párta 
elegjes gjőngjel s apro Arany boglárokkal ugj 
mint kilencz arany boglár r a j t a ; edgj egj gjőngj 
az tetéjében. 3 Harmadik Párta Tiszta fejér öreg 
apro kozep gjőngjőkkel rakva [BK. Bánfi Farkasné 
Bethlen Krisztina keh]. 1710: Tettzin pantlikara 
Varratt győngjős parta kilentz boglár benne, kett 
kett szem Carta gyöngy a Boglár mellett [Told. 

19]. 1758: Egy Gyöngyös Párta, 138 öreg gyöngy, 
9. kisded Rosa forma boglárka, egy egy kisded 
Rubintotska mindenikbe [Nsz; TSb 21]. 1788: 
Egy fekete viseltes gyöngyös párta és más fejér 
gyöngyös párta [Mv; TSb 47]. 

Szk: jóféle ~. 1693: Egy jo féle gyöngyös párta 
[Ne; DobLev. 1/37. 4]. 1702: Egj aranj bogláros 
jo fele. gjongjes párta Egj aranyos Parta Eőv 
[Solymos H ; Told. 22]. 1739: Jó féle győngyes 
Párta hat arany boglár benne, nagy rubintokkal 
közép szerű kása gyöngyei sinorozva [Sajókeresztúr 
SzD; BLt 7]. 1748: volt a ' Kolosvári Divisioban 
egy jó féle gyöngyös párta, mely felett nem alkhat-
ván meg kűlŏmben, három részre vágták [Torda; 
Borb.]. 1780: Vagyon égy fejér jo féle Gyöngyös 
Párta aestimiuma Flor H. 30 [Pk 6 Rákosi Nagy 
Ferencné Lintzeg Ka ta hagy.] öreg ~. 1575: 
Egy széles öreg gyöngyös parta, havaseli módon 
való [Szúv; Veress, Doc. I I , 78]. 

A gyõngyõs-pdrta késői, kalotaszegi népi változatai készí-
tésének és szerepének történeti távlatú megvilágítására 1. 
KNépv. 45 kk. 

gyöngyöv cordon din mărgăritare/din perle; 
Perlengürtel. 1682: At tam minden napi uiselö 
kek giőngi őuett [Fog.; Borb. I I Rákosi Anna kel.]. 
1733/1813: égy Faragott fekete gyöngy ő [Kv; 
SLt XLII . 6, 28 P. Horváth Krisztina hagy.]. 
7735: Egy fekete gjőngj ŏ [Hr]. 

gyöngyöz gyönggyel ékesít; a împodobi cu măr-
găritare/cu perle; mit Perlen schmücken. 1668: 
Vagyon egy gyöngyös fö kötö, Más gyöngiös 
Főkötő, ritkabba(n) Gyöngyözve [Mk 11 Kapi 
György inv.]. 1719: Egj olá ing méjjire való három 
szór (így!) scofiommal és gjöngjözésel való varrás, 
ugjan azon ola ingre ha t darab scofiommal valö 
varrás gyŏnygjŏzve [WassLt Wass Dáníelné 
,,aranymarhái“-nak sa já t kezű lelt.]. 

gyöngyözés gyönggyel ékesítés; împodobíre cu 
mărgăritare/cu perle; Perlenschmücken. 1719: Egj 
olá ing méjjire való három szor (így l) scofiommal és 
gjőngjőzéssel való varrás [WassLt Wass Dánielné 
,,arany harhái“-nak sa já t kezű lelt.]. 

gyöngypor ' ?' 1678: 12 Maj Szebenbűl Ezeket az 
vásárlásokat hoszta Szabó Mátyás Becsi kest 
hetet f 1//5. Gyöngy Port f l//Flastromot f 3// -
[UtI]. 

gyöngy portéka gyöngynemű; lucruri/obiecte din 
mărgăritare/din perle; Perlenzeug. 1696: láttae 
hogy . . . Arany ezüst Gjŏngy és Köves portékái, 
elvesztenek volt Husztrol . . Látotté, és ismérte 
megh Giŭngjŏkŏt ? [Mv; Bál. 85 vk]. 1786: Groff 
Gyulai Generalisne Aszony eö Nsgának jutott 
köves Arany, és Gyöngy Portéka [Nsz; Ks 74/ 
56]. 1818: Arany, Gyöngy, Köves Portékák [Kv; 
Born. IV/41]. 1846: Ezüst, arany, gyöngy, köves 
portéka [Kv; Végr.]. 

gyöngyrózsa rozetă de mărgăritare/de perle; 
perlene Rose. 1715: Edgy ÁU hajj 40 szem öreg 
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kárta gyöngy raj ta, s két gyöngy rósa, edgy edgy 
arany boglár benne [LLt Fasc. 148]. 

gyöngyszem (un) bob de perlă/ de mărgăritar; 
eine Perle. 7568: az lean o tőle lopot, keth ingnek 
valo gyolchyot, gyong szemeket lebegőket, aranyat 
es egy kendoth [Kv; T J k III/1. 207 '„Anna c(on)-
sors Joannis barbel et Margaretha Rt a Matei chya-
ny" vall.]. 1576.ű A lanczon wagion egy kys Arany 
feogeo kybe wagio(n) negy Rwbynth, es egy kys gye-
manth, es 7. gyeongy zem kezep zereo [Szamosfva 
K; J H b K XVIII/7. 3]. 7588: Vagyon egy veres ka-
moka viselt Dolmány Apro Aranyas gombok 
vgmint 44 vagyon Rea varwa, kibe gyeongy és 
Almadyn zemek vadnak [Kv; KvLt 1/2. 13]. 1629: 
Adot uala ennekemis ket giöngjszemet mint ket keö-
les szem [MvLt 290. 163a]. 1633: Attam egj Gwngi 
Lanczot, meljben vagio(n) haromsaz hatua(n) 
Njolcz gwngi sem nem orientális gwngyeok Vgian 
[Ks Vesselini Kata kel.]. 1673: Egj aranyba fog-
lalt gjőngj szem [Marossztkirálya A F ; IB — •Ké-
sőbb: Enyedsztkirály]. 1827: egy nagy gyöngy 
szem fekete pándlikára varva [Kv ; DLt 464 nyomt. 
kl.]. 

Szk: öreg 1611: vagio(n) Eot t eöreög gjeongj 
zem bechwltek f 6 [Kv; RDL I. 88]. 1628: 
Aestimaltanak eo keglmek Egy Arany gyureot 
kiben vagyon egy eoregh gyeongy szem foglalua 
ket Aranyat nyom. f. 8/ [Kv; i.h. 123]. 1648: 
Eőtve(n) ket eőrőgh giőngy Zem torokra valo mint 
egy egy bab zem [Mk Kapi Kata kel. 1.]. 

gyöngy szín 1. f n kb. szürkés, kékesfehér 
szín; culoarea mărgăritarului ; Perl(en)farbe. 1817: 
egy fenyő Deszkából készült . . . gyöngy szinre 
festett vas Sarkakan forgo kerek bévonoval kolcsos 
jo zárai meg erősített jo aj tón bé menyen az Ember 
a Palotába [Ördöngösfüzes SzD; örmMúz. Inv. 
1—2]. 1825: ezen Asztalon lévő fijokok tetejére 
tsináltatott egy két felé nyüo levél tarto belől 
apro rekeszii gyöngy szinre festett Almariumots-
kát [Dés ; DLt 595]. 1830: Vagyon . . égy gyöngy 
szinre festett almariom két záros, két felé nyilló 
ajtókkal [Kv Somb. II .] . 1837: Az ebédlőbe 
nyillo gyöngy szinre festett vésett aj tó fenyő 
deszkával bérlett [A.szőcs SzD ; Bet. 5] | Gyöngy 
Szin fáju fekete bőrős kanapé 12 Szekkel Gyöngy 
Színre festet két ágy [Szentbenedek SzD; Ks 
88. 13]. 1844: Egy kissebb szobába . . . egy fél 
béllésű — gyöngyszinre festett jo fenyő ajtó [Km ; 
KmULev. 2 Pávai János kezével]. 1858: gyöngy-
szinre festett, tökélletes u j j salokatter (!) 
Az ezen emeleten levő uttzára nyilo ablakok 
salukaterekkel ellátva [Mv; TSb 39]. 

2. mn-i jellegű liaszn-ban; ín valoare adjecti-
vală; in attributivartigem Gebrauch: ? szürkés 
v. kékesfehér színű; de culoare alb-cenuşie; weiß-
graufarbig. 1860: Ké t köntös tarto, egy barna, 
°gy gyöngyszin [Kv Végr.]. 

A színnevekkel kapcsolatban az ilyen jell-ű használat — a 
szerk. megfigyelése szerint — az erdélyi köznyelvben ma 
is eléggé szokásos. 

3. Jelzői liaszn-ban; cu funcţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch: ' ua ; idem'. 1643jXVIJI. 
sz. köz.: Egy Gyöngy szin Selyem keszkenő, a ' 
szélei veres és Zöld Stráfokkal, és ugyan a' négy 
Szegeletin Veres Selyem virágokkal ki varva: 
a közepin arany Szkofiummal ki varott duplás 
tsillag, a ' szélei is, abb(a) szegve [A.üosva SzD ; 
SzJk]. 1683: Gyöngy szín allyab(an) szőtt szoknya 
elŏruhastul vállastul [UtI]. 1762/1763: Egy rend-
béli Győngj Szin Moor Szoknya rosa Szin Sujtással 
ennek vállán 3 rend két ujni Sorofos arany kötés 
került . . . Flór 70 [Hsz; Ks 23. XXIIb] . 1781: 
Hat gyöngy Szin Sellyem Strimfli [Mv; Told. 
9a]. 1782: Gyöngy szin kettő, király szín egy, 
Gránátszín egy Pántlika Fűdzők [A.balásfva BN ; 
LLt]. 1789: Egy Gyöngy szin Anglia Kaput hasonlo 
színű Lintzertzáj Bérléssel Sellyem kötö t t Gom-
bokkal Rf 6 xr - [Mv; ConscrAp. 2 1 - 2 ] . 1797: 
(Vett) 4 Sing Gyöngy szin habos materiat [Mv ; 
DE 3] | Gyöngy szin tafa ta Szoknya [M.köblös 
SzD; RLt]! 1798: Egy Gyöngy szin mor Selyem 
szoknya [Dés; DLt]. 1808: világos gyöngy-szin 
jó-féle posztó nadrág [DLt nyomt. kl.]. 1816: 
Gyöngyszin tafata kŏntes 20 Rf [Kv ; Born. IV/41]. 
1824: Égy gyöngy szín ki huzo asztal fenyő fából 
[Egeres K ; Ks 89]. 1832: Egy gyöngy szin asztal 
[LLt]. 1849: Egy gyöngy szin festékű jo asztal 
[Somkerék SzD; Ks 73. 55]. 

£ színnevet sem a NySz, sem az OklSz nem ismeri. £16* 
szőr CzF szótározza 'fehérlő v. szürke és kékesfehér szín, mi-
lyen a gyöngyöké szokott lenni' jel-sel. Az ÉrtSz és az ÉKSz 
jelentésadása is ezt az értelmezést követi. — A szerk. csak 
fenntartással él az ugyanilyenféle jel-sel. 

gyöngyszin fi ? szürkés, kékesfehér színű; de 
culoarea mărgăritarului; perlenf arben. 7832:Győngy 
színű kasztén [Marosbogát T A ; MNy XXXVI, 
198]. 1849: Két karas fa kanapék gyöngy színűek 
[Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. — L. még Bartha, 
MSzínn. 68. 

gyöngyszőlő szőlőfajta; un fel de struguri; 
Art Traube. 1847: Ezek igen böcses sajátságok, 
melyek az Általom eddig annyira méltatott Jár-
doványban és annak fa jában a Gyöngyszőlőben 
hiányoznak [KCsl 13]. 

? gyöngytáta vmilyen virág, házi dísznövény; 
un fel de plantă ornamentală de seră; Art Treib-
haus-Zierpflanze. 1813: Vagyon egy jó Zsendely-
fedél alatt lévő és Téglából rakot t oldalú üveges 
virág ház . . . Ezen Házban Kék viola 2. cse-
rép . . . Mártzius virág 7. cserép. Vanília gyöngy-
tá ta 1. cserép [Koronka M T ; Told. 18]. 

A szövegbeli adalék felfogható vanilia-gyöngytäta össze-
tételnek, is de ezt sem tudjuk pontosabban értelmezni. 

gyöngytoll ' ?' 1715: Edgy gyöngy toll edgy kő-
kőrczin benne, edgy gyémánt benne [LLt Fasc. 
148]. 

gyöngytyúk Numida meleagris; bibilieă; Perl-
huhn. 1810: Két gyöngy Tyúk . . . Rf 5 [Mv; 
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MvL?v. Trincseni Mihály hagy. 23], 7860/7867: 
récze, gyöngy- és házi tyúk feles számmal [Benkő, 
Mszlsm. 12]. 

gyöngyű szk-ban; în construcţie; in Wort-
konstrukt ion: egy szem ~ egy gyöngyszemes; cu 
o per lă; mit einer Perle. 1716: Egy kis gyémántos 
egy szem győngyû tollacska [WassLt] Xr hat 
szem ~ ha t gyöngyszemes; cu şase perle; mit 
sechs Perlen. 1716: Egy kerek rubintos ha t szem 
győngyü fűggőcske [i.h.]. 

gyöngyvér vmilyen (vízi)madár; numele unei 
pŭsări (acvatice) ; Name irgendeines Wasservogels. 
XVII. sz. v.: Kgtt(ne)k mint Uram(na)k meg szol-
gálom ha élek. metczesse(n) nékem egy peczétet, 
a’ Czimer légyé(n) egy gyŏnyver (!) job lábon 
álva, az orrán által lőve egy nyillal legje(n) a ' 
bál lába fel emelve [IB. Váradi B. János pecsétren-
delése bizonyos ,,Murányi uram“-hoz]. 1723: mig 
sárdra* jár tam, ő nekem edgy gyöngy vért lőt t 
[Kaksztmárton S z t ; Ap. 1. Apor Péter feleségéhez. 
— *Nem tudhatni , hogy a négy erdélyi Sárd (AF, 
K, K,K, MT) közül melyikre von.]. 

A régiségben többféle madár megjelölésére használt cím-
szóbeli nćv kétségtelenül vízimadárra, talán éppen a kis- v. 
nagylilikre (Anser erythtropus v. Anser albifrons) vonatkoz-
tatható. Az elsó aiolék fél lábon álló címerállatáról nem árt 
megjegyezni, hogy ez az ábrázolásmód a régiségben inkább 
az (ór)daruval kapcsolatban volt szokásos. Erre, a középkori 
hiedelem szerint csodás állatra, ill. magára az állatnévre 1. 
Tolnai: MNy XV, 2 7 - ö . 

gyöngyvirág 1. Convallaria majal is ; lăcrimioară, 
mŭrgări tar ; Maiglöckchen. 1744: (A jobbágyok 
adnak) fel véka Tormát, egj köböl komlott, egj 
ej tel magjarot , epret t . Gyöngy virágott [Vécke 
U ; LLt Fasc. 67]. 1825: Mikor a 'kömény virágo-
zik aztis szedjenek 's a ' Felesége gyúr ja bé viznek: 
kömény megvatis felesen szedjenek Gyöngy 
virágotis felesen szedjenek [Kv; IB gr. Korda 
Anna lev.]. 

Szk: ~ vize: 1679: Gjöngi viragh első vize nro 2. 
2-dik vize nro 2 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
inv. 32]. 

2. gyöngyvirág formájú dísz; podoabă In formă 
de lăcrimioară/de mărgăr i tar ; maiglöckchenför-
mige Verzierung. 1668: Egy Kis Zomanczos gyöngy 
virág, melynek az allia(n) egy kis pantlika Rosa, 
melyben va(n) Rub in t 20 [Mk Kapi György inv. 
11]. 

gyöngyvirág bokréta podoabă in formă de lăcri-
mioare; maiglöckchenförmige Verzierung/Mai-
glöckchenstrauû. 1837: A bogláros Colié hellyet 
ju to t t égy zomántzos gyöngy virág bokréta [Szent-
benedek SzD; K s 88]. 

gyöngyvirágos. E szk-ban; în această construc-
ţie ; in dieser Wortkonstrukt ion: ~ égett bor kb. 
gyöngyvirággal ízèsített-illatosftott pálinkafajta; un 
fel de rachiu aromatizat cu lăcrimioară/cu mărgá-
r i t a r ; mit Maiglöckchen aromatisierter-odorierter 
Art Branntwein. 1679: Giöngi virágos Bget bor, 
egi üvegei nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 

János inv. 28]. 7680: vagyon egy kisded borona 
ház . . vagyon ezen hazban három Üveg 
Tòkòkben (!) Tavaly sos Tárkony nr. cir. 1. Ez 
idei sos Tárkony ŏ t t Üveg tökekb(en) nr 1//2 
Gyöngy virágos Eget bor vagyon Suttus ŏregh 
palaezban (!) oct. 1/2 [A.porumbák F ; ÁLt 
Fog. Urb. 10]. 7697: J n n é t egj kis edgjet mas(na)k 
valo boltban nyüik ed j Záros aj tó J t t vad (na) k 
. . . Fa hej viz. Borza viz, Rosa eczet Kert i kőmeny 
Viz. Citrom lév. Gyöngy virágos egett bor. Eget 
bor allya [Borberek A F ; Mk 3], 

gyöngy vlrágszín hófehér ; alb ca zăpadă ; sclinee-
welû. 1824: Egy Gyöngy Virág Szín Levántin 
köntös Sleppes [Fugád A F ; HG. Mara lev.]. 

gyöngy virág víz parfum/substanţă mirositoare 
preparată dinlăcrimioare/din“mărgăritare; aus Mai-
glöckchen hergestellter Duftstoff . 7698: ŏ t űveg 
palaczk meljekb(en) vadnak Gyöngy viragh, rosa, 
fodormínta es borza vizek [Kóród K K ; LLt 
Fasc. 72]. 1699: Ejteles srofos űveg palaczk Gjőngj 
Virág vizel tele Nro 1 Citrom lenek valo űveg Nrŏ 
1 [O.csesztve A F ; L L t Gyulafi László inv.]. 

gyönyör élvezet; plăcere; Genuß. 7842: sajnál-
lak Tégedet, kedves Miklosam hogy öröké beteg-
ségről s aval járó sok kŏltségekel (így!) kel hogy 
terhelyelek, s örökösen panaszkodjam, u tánam 
kevés gyönyört, kevés vig órát, 's még kevesebb 
boldogságot éldeltél [ K v ; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. 7849; Vagyan ezen szép ki terjedésű 
és nagy kertbe égy bámulásra méltó nagy terepéj 
Tölgyfa, melly alat t vágynák faragat t kövekből 
a lkata t t ŭ lŏ hellyek, asztalak. — melly hellyek 
gyönyörrel töltik el a ' kebelt Tavaszan és nyáron 
á t [Szentbenedek S z D ; K s 73/55]. 

gyönyörködés delectare, desfătare; Wohlge-
fallén. 1702 h.: illyen erŏ telen vénségemben . . . 
Némellye(kne)k r a j t am könyŏrŭ let len illetlen gyŏ-
nyörkedéseket látván, nem kev(és) keserűséggel 
Szenvedem, azon Senki ne Csúdálkozzék [Abrud-
b á n y a ; Born. X X X I X / 6 Sebesi Beniamin kurátor 
nyil.]. 

gyönyörködhetik a se pu tea deleeta; sich an 
jm/einer Sache ergötzen können. 1681: Borberek-
b(en) Lakó Varga János, Feleségével Vajas Ka ta 
Aszszonnial eggiűtt Lat t iak meg elemedet es 
mar Vensegre haj lo t t eggies allapottiokat es hogy 
Isten eö Felseghe magzatiókatis kiket (így l) Isten 
nekik adot volt tŏllŏk bolez I tüet ibŏ l el kívanta, 
kiknek eletekb(en) eökis giŏniŏrkŏdhettek volna, 
remensegek sem leve(n) már hogy Isten má r 

vensegekre eŏket magzatokkal latogatna, Bor-
bereki* hazokat . . . adák örökösön es megh hi-
hatat lanui Incedi Pal Ur(amna)k [Alvinc A F ; 
Incz. V. 3. *AF]. 

gyönyörködik a se de lee ta ; sich au jm/einer 
Sache ergötzen. 1581: eo kegmek senky f y z e t e s s e b e 
es bwntetes9ebe ne(m) gyonyeorkednek [Kv; 
TanJk V/3. 242b]. 1661: Adja az Úr Isten kegyel-



813 gyönyörűség 

mes uram tiszta alázatos tökéletességgel életem 
fottáig szolgálhassam meg Ngodnak, mint kegyel-
mes uramnak, ha hasznát nem vehetnéin is, az 
Ngod kegyelmességében inkább gyönyörködöm 
kegyelmes uram [EMLt Cserei Miklós a fej-hez 
Brassóból]. XVIII. sz. eleje: Az ki azért ă Ménes 
tartásra adgya elméjét, nem kell ă Sok Számban 
győnyőrkedni, hanem keveset s, jót igyekezék 
szerzeni [ JHb 17/10 lótartási ut.]. 1735: Az Ur 
Isten gyönyörködjék az Ur életében [Bácsfalu 
Br ; BrÁLt T. B V. 25. — Binder Pál kijegyzése]. 
1736: Még az nagy emberek is abban gyönyör-
ködtek, mikor az cselédek vígan voltak, sőt sok 
nagy ember, az kinek elébbvaló szolgái voltanak, 
azokkal mindjár t ivut t , megrészegedvén, az he-
gedűsöket behítták s virradtig tánczoltanak [MetTr 
359. - L. még i.h. 354, 360, 362 is]. 1759: Felette 
igen gyönyörködtek az emberek a felettébb való 
boritalban úgyhogy némelyek addig ittak, hogy 
meg is holtak bele [Re t tE 90]. 1766 u.: Nagy 
Enyedi Szántó Elek Ur . . M. Frátára* által szál-
ván . . . egész If júságától fogva a Tudományok-
b a n ) felettébb gyönyörködött [DobLev. I I I . 6 3 9 . -
•K]. 1832: számtartom kárasit tásába bizony nem 
gyönyörködöm [Csapó K K ; Berz. 20]. 1847: 
Kitsi Roza már nem csak szépen fel tud állani 
magától, hanem mégis indult és egyedül vala-
mennyi ház mind ősz ve t ipeti t apa t j a . . . jöjjen, 
gyönyörködjék benne magais e falat kincsben 
[Kv; Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. - L. még 
Re t tE 85, 131, 185, 314, 327. 

gyönyörködö care se delecteazä, care îşi găseşte 
plăcerea; sich ergötzend. 1689: Április . . . Ad 
2-dum virradólag betegedett meg az szegény Bán-
házi uram. 8. Igen el nehezedett . . . Vált el az 
halálra. Eczaka inter 12; e t 1. hala meg ez az 
én igyenes lelkű, igasságban gyönyörködő jóakaró 
uram [TT 1889. 709—10 SzZsN]. 1732: ezen pa-
lotának két aj tai felett ké t felöl az a j tó Szemöl-
dök párkánján vannak heljheztetve, két világi 
gjŏnjŏrŭségekben magokat mulatozó, edgjik pénzel 
kevélykedő, másik koczkában gjŏnjŏrkŏdŏ , kaczag-
va bolondok ábráza t t j á t represantalo effigiensek 
[Kóród K K ; Ks 12. I .] . 1736: Én időmben törté-
nék egy hires fejedelmi lakadalom Gyalu várában* 

melyet az ilyen ráritásokban gyönyörködő 
maradváinknak rövideden igy irok leb [MetTr 
393. - al702-ben. bKöv. a részletes leírás]. 1778: 
Tudom bizonyoson hogy az utrizált Czigányok 
Verekedésben gyönyörködő vérengző emberek, és 
hogy a ' többi között a ' Tavasszal ugy megverték 
a ' Baro Uram eo Nga egy Czikudán Jov nevű 
akkori Beressitis liogy egy egész hétig feküt t azon 
verés mián [Záh T A ; Mk V. VII/20]. 1806: az 
Alperes* egész tselekedetébŏl a ' láttzik, hogy 
a ' mások tsufondárosságába gyönyörködő személy, 
a ' szószátyárságot szereti [Dés; DLt 250/1808. -
AAz alperes nő]. - L. még Re t tE 150. 

gyönyörködtet a delecta/lncînta; ergötzen. 7702— 
1764: Az ven Baba mikor jadzik Gyönjörketteti 
a Halált [Torockó; MNy IV, 234]. 

gyönyörű 1. gyönyörűséges ; splendid, admirabü ; 
wunderschön, herrlich. 1807: Egy aranj ' lántz 
filigrán munkából arany Fűlbe-valo füegrán mun-
kából mindenek gyönyörű fülegrán munkából 
[DLt 378 nyomt. kl]. 1849: A szobá (!) sárgán festve 
fejér virágokkal — A Stakhaturá ja lüa Szin, és 
fejér czirádákkal — igen gyönyörű es kedves 
[Somkerék SzD; Ks 73/55]. 1840: A minapi tűzi 
játékon jelen voltam, ugyan gyönyörű volt, mi-
lyest még i t t nem lá t tunk [ K v ; Pk 7]. 1843: 
Jeles nevü kanczát a Cato családból Comus 
nevű — gyönyörű alkotu egygyetlen egy ménnel 
vegyittetem [F.zsuk K ; SLt évr. Szigethi Cs. 
Zsigmond P. Horváth Ferenchez]. 1853: A kis 
Druszám* nő, épül, kedves, gyönyörű gyermek 
alig várom hogy lássa 's megdurutskolja, jo fiu, 
eltűr mindent örömest, sőt szereti ha hurbolják 
[Kv; Pk 7 Pákei Lajos lev. — *Ti. ugyancsak 
Lajos]. 1864: a hegy ormonak hátsó részén égy 
gvönyörű forrás mely kŏ rű l van véve cziherrel 
[Tamásfva K ; KHn 277]. 

Szk: ~ szép. 1764: Nem régiben gyönyörű szép 
csigás szerszámomat magának ajándékoztatá | 
Nemes Judi t , gyönyörű szép kisasszony [Ret tE 
173, 197]. 1767: Diószegi Ferenc . . . Felesége 
Korda Júlia . . . sokkal idősebb volt szegénynél, 
de mégis gyönyörű szép életet éltek [i.h. 2 0 7 - 8 ] . 
1791: a ' két kis Vrfitskákat volt szerentsém látni, 
gyönyörű szép gyermekek [Kercsesora Fŝ, TL. 
Wessenyei Dániel jószágig, gr. Teleki Józsefhez]. 
1864: Tamsa Az Almás folyó balpar t ján — gyö-
nyörű szép térség — igen jo kukuritzás [Közép-
lak K ; K H n 300]. - L. még Re t tE 269, 282. 

â. tréf kb. undok; scirbos; ekelhaft, eklig. 1787: 
Gyönyörű boglyos Personalisod által motskos pen-
nával i ra t t Leveledet vet tem nem ditsekedem de 
látzik hogy kegyelmed Kopotz Ur(am) a Vásár-
hellyi Vargáktol kevés betsületet tanul t [Szászal-
más N K ; IB gr Toldi Sigmond tréfás lev. gr. 
I. Bethlen Sámuelhez]. 

3. becsm, gúny. 1869: az igaz, hogy mi csak 
egy évig szolgaiunk s akkor haza bocsáţnak, de 
10 évre esketnek fel a sárga fekete* zászló alá 
és igy a tiz év alatt, ha vész fenyegeti a gyönyörű 
osztrákokat visznek még 9 1/2 év múlva is, t ehá t 
ez a mostani sorozás sokkal rosszabb, mint mikor 
a német sorozott [Kv; Pf Pálff i Károly lev. — 
•Az osztrák lobogó színe]. 

gyönyörűség élvéžet, gyönyör ; plăcere, desfă-
t a re ; Genuß, Wonne. 1653: 1606 esztendőben 
mindazok a dolgok, a ki t ide fel emiitettem benne 
a Bocskai dolgaiban, és az a mi a két császár 
között való békességet illeti, végbeviteték és el-
végezteték Bocskaitól; letévén Kassán királyi 
székét, adá magát a nyugodalomnak és a gyö-
nyörűségnek s vigadozásnak [ETA I, 101 NSz]. 
1736: De az agarakban is az régi uraknak nagy 
gyönyörűségek volt, dicsekedvén egymásnak, ki-
nek mint fogja az agara az szarvast, farkast , 
özet, rókát, nyu la t ; sőt l á t t a m olyan agarat, az 
ki személye szerint elfogta az hiúzt [MetTr 373]. 
1796: Veimarban lá t tuk a ñagy Wielandot . . 
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Egy óráig beszélgettünk vélle és igen nagy gyö-
nyörűséggel halgattuk [ETF 182. 29. Gyarmathi 
Sámuel feljegyzése]. 1825: A Motsi sertés nyája t 
nézni is gyönyörűség [Mv Told. 7]. 1853: a ' 
Bogdánból kitsi lábat kel vágni hogy nagy sza-
lanna legyen belŏlle ha ugy marad is jo lesz min-
denkép örvendek néki — mert hasznos gyönyö-
rűség sokáig meg érjük vélle [Kv ; Pk 6. — Pákei 
Krisztina férjéhez]. - L. még Re t tE 158, 225, 
315, 371. 

Szk: ~et talál benne. 1764: Adott vala Isten 
nekünk is a múl t ősszel két leánymagzatot . . . 
minden napon kettős gyönyörűséget találunk vala 
bennek, mivel igen szép épkézláb, nagy gyermekek 
valának [Ret tE 163]. 

gyönyörűséges 1. gyönyörű; splendid; wunder-
schön. 7678—1683: ha mikor el jűnekis az czalard 
világ tengere szirenesi (!) vezedehnetekre, ked-
ves, hallasra giönjőrûseges sovak ki bocsatasaval 
őstőkelvén benneteket, mas iambor emberek megh 
rontasara, . . . fületeket be dugiatok [Ks Kornis 
Gáspár kezével], 1702: Melly hozzánk gyámol-
talan híveihez meg mutatandó jovoltáért Felséges 
és Kegyelmes Császárunknak miis ez élet szerént 
Istentől erőt, hatalmat, Birodalmat, országlást, 
békességet, és tsendességet kívánunk; a’ más 
élet szerént pedig . . . Isten előtt valo gyönyö-
rűséges, és örvendetes lakást [Torockó; TLev. 
4/3. 3 a]. 1736: mindenek felett gyönyörűséges 
volt, mikor három szál darutollat köves medályban 
rakva tettek az i f jak süvegekben [MetTr 347]. 
1750: Vagyon egy nagy hegyen egy tisztességes 
kőtemplom . ., ennek alsó véginél vagyon 
egy alkalmas magasságú fatorony, két gyönyö-
rűséges harang benne [M.sárpatak MT; E T F 107. 
22]. 1770: Megvallom, hogy ma egy hete Lónán 
szegény generális gr. Teleki Adám úr temetésén 

odavaló p a p Thordai Sámuel gyönyörűséges 
prædicat iót t e t t a 17-dik zsoltárnak 13 és 14-dik 
verseiből [Ret tE 2 3 5 - 6 ] . - L. még i.h. 119, 
164, 186. 

Szk: ~ szép. 1758: Rettegi Miklós . . . leányi 
Egyen kívül mind gyönyörűséges szépek lévén 
kevés jószággal is jó helyekre mentek férjhez 
[i.h. 57]. 1763: gyönyörűséges szép ökrei vadnak 
[Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1770: Gyönyörű-
séges szép őszi idők jártak még eddig | egész 
szeptember, október gyönyörűséges szép meleg 
esőkkel s napokkal szolgálván, mindenütt perfec-
tióra ment a szőlő [RettE 247]. 1772: Mind őä , 
mind Bethlen Miklós tanulhattak vagy megtud-
hat ták Borosnyai uram* prédikációjából, micsoda 
gyönyörűséges szép religiot0 hagytak el [i.h. 281. 
— *Bánffi Dienes, bBorosnyai Lukács Simon, mv-i 
ref. pap, ékes szavú prédikátor. ®Ti. a két említett 
ref. főúr katolizált]. 

2. öngúny. 1696: Edes Úrfi az én ifiui Gyönyö-
rűséges életem nem irigyelhető, nem leven semmi 
kellemetesség benne . . . ( mint hogy elek világ 
szerintt bizonytalansagban, s — testver Atyam-
fiatul is meg fosz ta to t t Voltom, nem kevés ked-

vetlensegett inditt szivemben :) [Marosvécs MT ; 
TKIMiss. Kemény Simon gr. Teleki Pálhoz]. 

gyönyörűségesen splendid; wunderschön. 1638: 
latek egi legent hogi ot ben iszik uala az Aszionnial 
az Aszion az szerelem eneket mondotta, ugian 
Czenget az haz bele, es Eztis mongia uala hogi 
igiunk szwuem egi kiczint mulassunk gióniórűse-
gesen [Mv; MvLt 291. 143a]. 

györgyíalvi a Györgyfalva (K) tn -í képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Györgyfalva/Gheorgheni; mi t -i Ableitungssuffix 
gebildete Form des ON Györgyfalva; din Gheor-
gheni; Györgyfalvaer. 1610: Az megh holt Chris-
toph Deák Relictaianak . . az Georgyfalui es 
Magiar patabeli portioy [Ks G. 19]. 1615: Nehay 
es Vitezleó Kerestury Christop deakne Azzoniom, 
Keoreosi Ilona azzony Gyeorgy falui tisztartaia 
Argies Mihály [i.h. 24]. 

Alkalmasint a Csicsógyörgyfalva (SzD) származékának te-
kinthető a köv. két adalék: 1592: Micbacl Gcorgyfaluj [Mi-
kebáza SzD/Dís; DI,t 235]. 1728: Györgyíalvi Takulár Ur-
szuly [KSz ; TK11. 

Szn. 1555, 1556: gewrgh falway pether [Kv ; 
Szám. 1/IV. 95, 159]. 1580: geörg faluy sigmond 
[Székelyföldvár T A ; SLt V. 11]. 1590: Georgy-
faluj Marto(n) [Kajántó K ; GyU 14]. 1600; Georgi 
Fali Marton [Km; T J k VI/1. 419b]. 

Hn. 1797: A ' Györgyfalvi Kúton fellyül (ke) 
[Ajtón K ; EHA]. 1853: a Győrgyfalvi útra rugó 
föld [Kv; KmULev. 4 Sláby József kegyesrendi 
áldoz, kezével]. 

győri a Győr v. Diósgyőr tn -í képzős szárm. ; 
derivatul cu sufixul -t al toponimului Győr sau 
Diósgyőr; mit ~i Ableitungssuffix gebildete Form 
des ON Győr od. Diósgyőr. Szk: ~ bohály győri 
cserépkancsó; cană de lut de Győr; Tonkrug 
aus Győr. 1742: Győri boká j kettő, egy üveg 
kancsó . . . egy Győri bokály [Zsombor K ; Somb.] 
Xr ~ edény győri cserépedény ; vas de lut de Győr; 
Irdengeschirr aus Győr. 1761: közönséges Mázas 
edényeket külső hellyeken lakó fazakas Mester 
emberek it ten Országos sokadalmakon kivűl ne 
arullyanak az Instansak* praejudiciumára . . . ide 
nem értvén a paraszt edények indiscriminatim 
akárhonnan hozattassanak ugy a Győrj, Al Vinczi, 
és Nagy Szebeni minden féle edények [Torda: 
T J k T V. 31. - *A tordai fazakasok] * ~ kancsó 
győri cserépkancsó; canä de lut de Győr; Tonkrug 
aus Győr. 1747: Ürmös bornak valo Győri 
kancsó ket tő id est 2 [Várdótfva Cs; Herepei 
Ethn. LXXII I , 131 gr. Káinoki Ferenc javainak 
összeír.]. 1816: Egy filetlen győri kantso [Varsolc 
Sz; Born. IV. 41. Gr. Nemes Györgyné Bornemisza 
Krisztina conscr.]. 1892 e.: a díszítés terén is 
igyekszik a nép lakószobáját barátságossá 
tenni . . I t t van a ké t falon az egy sor győri 
kancsó és az egy sor tálas. A győri kancsók stýljét 
tekintve, három typust találunk* [Jankó Kszcg 
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72. — *Köv. a típusok jellemzése] ~ kereszte-
lőpohár cristelniţă de (la) Győr; Taufbecher aus 
Győr. 1857: Klenodiumok . . . Egy Győri keresz-
telő pohir czinfedéllel [Égerhát Sz; Herepei: 
i.h. 132]. 

l$gy XVIII. századvégi feljegyzés szerint Magyarókereke 
(K) ref. egyházának Csatári István debreceni szenátor 1746 
körül egy fedeles és egy ónas g y ő r i b o k á l y t küldött a-
jándékként [Herepei: i.h. 131-2] . - A győri edényfajták 
származási kérdésére részletesen 1. Herepei: i.h. 131—4 és 
a szerk.: Ethn. LXXXII, 7 7 - 9 , NNyv 319-24. 

györln ' ?' 1769: 3 Pár festet Győrint . . . Sely-
met [Gyf; Berz. 7. 69/1]. 1770: 2 Pár jo féle Gyö-
rin [Gyf; i.h.]. 

győrtelki a Győrtelek (Sz) tn -i képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -í al toponimului Győrtelek/-
Giurtelecul Hododului; mit -i Ableitungssuffix 
gebüdete Form des ON Győrtelek. 1596: Geőr-
telekj Danczjo Peter [WLt]. 1751: Györtelki 
Kipíró János [MNy XXXVIII , 208]. 1770: Kik 
voltanak a' Györgytelki* Gyűlésben mük Nem 
tudgyuk mivel mü közülünk egy Sem volt s azt 
Sem tugyuk hogy azon Dolognak inditoja es kez-
dője ki volt Sem hogy az Instantiat kivel és hol 
Irották és mit fizettek erette [Bikáca Sz; IB. — 
•Kétségtelenül a Bikácától délre eső, közeli Hadad-, 
és nem a távoli Somlyógyőrtelek]. 

gyötör 1. kínoz; a chinui; quälen. 1560: mynd 
az altal senky ne mondya hogy valakyt chak ve-
xalunk Getrünk es chak vdewt mulatunk [Kv; 
SLt ST. 6]. 1629: egykor az eokreok mellet leweo 
Inas nem jeoue be, hane(m) kűn mar ada halnj az 
monda reggel hogy eotet megh nyomtak az boszor-
kányok . . . az Eokeor szarváról az ui Istrángot le 
szakasztottak engem valtigh gyeotre, rollam el al-
ua(n) az Tehen ala űle megh feje ugyan chyorgot, 
egy nagy hoszu rokolyaban vala az feje be vala ru-
hawal tekerwe [Kv; T J k VII/3.122]. 1689: Bánoczi 
János Ur(am) . . . egész écczakákan Felesegét csak 
hijjaba(n) kinzatta, gyötrötte egyéb modon nem 
satisfaciálhatvá(n) néki [SzJk 236]. 1711: beszelly 
Uraddal, ne gyötörjön mégis továb had Szalhas-
sak tsendesen az én koporsomba kősztetek, mert 
már vílág tsudai vattok, mit tselekesztek az Anyá-
tokkal [Ks 96 Árva Kemény Kata leányához, 
Győrfi Barbárához]. 1765: vádoltatik (l) az l a . . . 
hogy ŏ bűjes, bajos boszorkányság! mesterségek-
ig en gyakorolván magát, maga gonosz mesterse-
gével sokaknak ár ta t t , nemellyeket testében s 
annak részeiben, másokat javaiban meg rontván 
károsítván . . . edgyik magáról vallya hogy ŏ tet 
személy szerent gyŏ trette, s edgjik házból, az 
másb(a) altal vetette, kénozta [Torda; TJkT V. 
290]. 1769: Én igen rosz9zul vagjok, a hagy-
mázos forro hideg gyötörvén [Ne; Told. 5a]. 

2. keserít; a araărî ; betrüben, (v)erbittern. 
1728: a sok rosz cseléd is gyötri, nincsen edgy em-
bere a ki valmijere lássaa, ha csak én mindenütt 
sí végebe nem vagyok [Darlac K K ; Ap. 1 Gr. 

győz. 

Haller János anyósához: br. Apor Péterné gr. 
Káinoki Borbálához]. 1733: Torma Vram . . . sze-
gény Napájá t i t t gyötri a Gubernium előtt [Kv; 
Ks 99 Ferenci András lev.]. 

Ha. 1798: gyötreni [M.déllő TA; DobLev. 
IV/802. 2a]. 

gyötörtetik kínoztatik; a fi chinuit; gequält/-
plagt werden. 1782: De micsoda inventio ez 
hiszen tudta* az a pápista religiót s ugyan azért 
hagyta el, hogy tudta, de nem szerette, mégis ú j ra 
azzal gyötörtessék a szegény ember lelke, amit ő 
utál a pápista vallásban s amit ő elhagyott [RettE 
417. — ^Wesselényi Miklósné Cserei Hona]. 

gyötrelem kín; chin; Qual. 7599: En Ferenczy 
Mathe ex Vachi, ki uagiok Istennek fogsagaban, 
noha testembe (n) gieotrelmet Zenúedek, de leiek-
ben az en Istenem eleót egessegben , es niúgodalom-
ban uagiok. Tezek en testamentumot az en iaúaim-
rol [Kv; RDL I. 5]. [7679; Énnékem, Kegyelmes u-
ram, költségem nincsen, de az Felséged kegyel-
mességét már minden órában várom, hogy az nagy 
rettenetes gyötrelemből kiszabadulhassak [BTN* 
316]. 1644: pokolba(n) sem lehetet nagiub giötrelem 
mint en ez miat az ember miat vagiok [Mv; MvLt 
291. 417b]. XVIII. sz.: Nem volt oly véletlen gyöt-
relme testemnek, Vasak nehézsége ja j békoban lá-
baim [Barabás, SzO 391 rabének]. 

gyötrődik 1. kínlódik; a se chinui; sich (ab)-
quälen. 1596: Mierthogi ekkor giomor es has faias-
ban giotreottem [Kv; Szám. 6/XXIX. 161 Bachi 
Tamás sp kezével]. 1633: Felej Gasparne terhes 
leuin, az gjermek szűlesben giőtrődik vala [Mv; 
MvLt 290. 140a]. 

2. szenved; a suferi ; leiden an etw. 1635: mond-
gia uala az kathona Túri Ferenczy, Aha kurua 
kerítő essez lelek kurúa, Teis ollian kurua uagy 
mint az kit el keritez, mert te miad giotrodo(m) 
en az szerelembe(n) [Mv; i.h. 291. 59a]. 

gyöz rendsz tagadó formában; de obicei ia formă 
negativă; gewöhnlich verneinend: 1. (nem) blr/-
képes vmit (el)végezni/tenni; a (nu) fi ín stare să 
facă ceva; etw. (nicht) bewältigen/schaffen können. 
1571: ele zamlalhatatlan ra j tok valo ado es bírság 
zedes . . . ereoltetessek es kynzasok . . . kyket ele 
zamlalny es fel íratny nem geozunk [SzO II , 
329—30 a székely nemzet foly. az ogy-hez]. 1573: 
Rosa azzony Medwes Paine, Azt vallia hogi . . . 
Mind lesem ez eiel hogi ki Ieonenek de Nem Ieo-
zem (l) ky lesni [Kv; T J k I I I /3 . 154, 259]. 1589: 
Nem geozem haza várni hanem esmet vtanna 
I-idulek es vgh talalam ewket az kapuba hogi 
Mizaros Mihalnet az kapuhoz tamaztotta vala 
ereos9en bánik vala velle [Dés; DLt 226]. 1592: 
25 Nouembris. Az Hag' sarnak myatta hog az 
taligas búza es lizt hordást Egyedúl ne(m) gywzte 
Mondro Jacabot fogattam melle, Attam neki 
f. 1 d. 14 [Kv; Szám 5/XIV. 59]. 1595: Olaz 
francisco Boiúera, és az Papok ne(m) iözck el 
várni az Apat Wrat, mer t 2 ora taiban jŐUv. 
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[Kv; i.h. 6/XVIIa. 161 I f j . Heltai Gáspár sp kezé-
vel]. 7596: ne(m) Jeónenek el a zedesre, s nem gyeö-
zém várni [UszT 11/8]. 1610: niha penigh nem 
geóztem várni, hogj le fekegienek [Dés; DLt 321]. 
7664: Aligh győznők keglnek meg írni, meny szám-
talan panasz tölte el füleinket az Nemet vitezek 
dolgai miatt [Balásfva AF ; BLt 8]. 1736: a mit el 
győzőţt vinni mindent et vit t [Keményfva U 
Sár.]. 7757: nem gjŏzem elŏ számlálni [Balázs-
telke K K ; IB Ilié Csok (36) zs vall.ü. 7759; Sok-
féle encsembencs módi vagyon még az úri asz-
szonyok között, melyeket az ördög sem 
győzne elészámlálni [RettE 91]. 7777; Bar-
tos Márton a' mit a' kezire vehetet az Etzken 
Jusbol mind el tékozla hanem a' Fija Bartos 
Kelemen Ur(am) hogy haza Szállá Ugy rehabeal-
gatá a' mit győze [Albis Hsz; BLev.]. 1791: az 
Kerteket SeJ í győzöm takarítani a Gaztol [Szi-
lágyċseh ; IB .Fogarasi István lev;]. 1793: nékem is 
itten bajos a vecturát győznőm [Mv ; Bál. 1]. 1820.Ĕ 

nem győzök . eleget tsudálkozni az Ezp(onen)s 
Vr A Hosvai* Gondviselőjének, erőszakosságán 
[SLt évr. - 'A.üosva SzD]. 1826: meg őreget-
tem és már toáb nem lehetek mivel a strápátziot 
már nem Győzem [Háporton A F ; Kath.]. 1839: 
Szegény Titi* még Eddig legjobban győzi a’ stra-
patziat [Kv; PK 7. — *Pákei Krisztina]. 1844: 
a ' fűlpősi erdőből nem győzte húzatni a gátra meg 
kívántató veszszőt [Abafája MT; TSb 22]. - L. 
még GyU 31 MNy XXXVIII , 133; Ret tE 97. 

2. (nem) képes vkit/vmit valamivel ellátni; a nu 
putea prevede ceva/aproviziona pe cineva cu ceva; 
jd/etw. (nicht) versehen können. 1681/1748: (A) fői-
det . . . Porgoláttal nem győzvén Székélly Mihálly 
ugy atta vólt Barta Györgynek [KvAKt Mss lat. 
236]. 1687: Mind a Rüdeg mind a Híz (!) Disznókat 
kételen gabonaval kellet tartaniak, mert a minemű 
malmok ezek malom porral nem győztek, korpával 
sem érték meg [Máramarossziget; Törzs]. 1714: 
két egj testvér N(e)m(e)s Aszony birta Gyalm árt, 
fele részit a Gyalmári határ(na)k edgyike azon két 
Atyafinak zalagositotta az Romasziak(na)k* 
hogj életéig tarcsák el, az Ramosziak nem gjozték 
ennivalóval, es borral, meg étették [Algyógy H ; 
BK ad nro 431 Petrila Samuela (70) jb vall. — 
•Romosz (H) lakosai]. 1724: bizony nem győzőm 
ezeket az kő míveseket, mivel csak apro mívest 
most nyolczat kell adnom [Ap. 2 Apor Péter fele-
ségéhez]. 1752: igen is igyekezet eŏ kglme eddig az 
Ecoenomiaban az urak hasznara, tsak győzze a 
jószág [Gardánfva Sz; BK]. 1759: apad a bor, 
töltelék kevantatik, abrontsokkal az hordokot 
alig győzzük [Déva; Ks 94. 24. 2]. 1786: már nem 
győzzük magunkat lovakkal [Torockó;TLev. 9/24]. 
1791: a Tisztarto azt válaszolja 18va Febr(uarii) 
d át ált leveléb(en), hogy ottan • derék Tél vagyon 

. . , és a' Ménest alig győzi szalmával, de szénája is 
jotskán lévén bízik hogy takarékoson bánva ki éri a’ 
Kostái [Kercsesora F ; TL. Wessenyei Dániel jó-
szágig. gr. Teleki Józsefhez. — *A. v. F.szőcsön 
[SzD)]. 

L. míg az jcl-rc Betti-. 117, 122, 181-2 , 222 -3 . 

Szk: ~ i ajándékkal. 1774: az mi Udvarunkban 
ollyan álapoţ van. inóst, Jbogy a ki ajándékokkal 
győzi, nem hegy l i s z t ne lehetne, će még I t j í s 
lehet [ M o c s K ; KS. Conscr. 37] * črlésstl 
bír/képes eleget őrölni. 1820: MalcnJs \ f l ţ ) ( n 
helybe a Faluban az Uradalcn é a n.elly d ^ c / i 
őrléssel a helységet, 's ha nem győzné .. \ í ţ j c c a 
szemszéd hellységekben elég Malcm [Bogártelke 
K ; KmULev. 2]. 

Sž. 1619: Gratianus uremnak én ji:agani meg-
adtam az Nagyságod levelét azmit szóval győz, 
mutat ja magát hogy lelkét is kiadná Nagyságodért 
[BTN* 190]. 

3. nem/nehezen ~ i (a költséget) nem bírja a költ-
séget ; a nu putea suporta cheltuielile; etw. nicht 
bestreiten können. 1573: Keryk azon Biro vramat 
Mind az elebely adóknak Restanciaywal kemeletlen 
zedesse fely (így!), hogy Ne legen hatra chigeo (!) 
benne, hogi Nemelytwl fely zedik Nemelytwl 
Nem, Mert Hlen niodon chiak Reszerent Nem 
Ieozik az fyzetest es az zwkseget Be tellesitenj 
[Kv; TanJk V/3. 80b]. 7769: az kölcségęt nehezen 
győzem fizetés nélkül [Szentmargita SzD ; Ks 99 
Kornis István lev.]. 1829: nem tudja hogy áljuk 
ki a felette sok költséget, már tevább nem Győz-
zük [Mezőkölpény MT; TSb Bágyi Márton (35) 
vaH.]. 

Ha. 1573: Nem Ieozik [Kv; TanJk V/3. 80b \ 
1592: Xem gyezttük [Kv; Szám 5/XIV. 59, 229]. 
1593: nem geozem ki várni [Kv; TJk V/l. 331-21 . 
1602: nem gyeozeok [Kv; T J k Vl/1. 564]. 1615 
1616: Jöznenk [Kv; RDL I. 100]. 1713: nem győ-
zők {JHb Fasc. II . 1 gr. Mikes Mihályné Bethlen 
Druzsiana gr. Csáki Istvánhoz]. 

Feltűnó, hçgy kijegyzéseink közt egyetlen adalék sincs a cint 
szó 'diadalt a r a t ; siegen' jel-re. További érdekesség az is, hoRy 
a XVII. század végi erdélyi magyar köz- és irodalmi nyelv 
nagy kincsesházában, a PP-ben és ennek tCbbi kiadásaiban 
is csak ilyen adalékra bukkannnk: „Győzem, megbírom ; Vinco, 
Supero". Ezt a címszót is P P — annyi mással együtt — MA-
ból vette át , és forrását követve ebben az adalékban is — 
a szerk. véleménye szerint — nem az elóbb jelzett, hanem 
a 'bír, képes \mi r e ; vei icfgen ' jel-t rögzítette. — Megjegy-
zendő, hogy a TESz győx al. ugyan 1. jel-ként a 'diadalmas-
kodik; slegen' értelmezést r d j a , de szótörténeti edalékai nem 
a győz, hanem csok a győzet és a meggyőz ige előfordulását i-
gazolják. A NySz-ban is csak egyetlen adalékot találhatunk 
— a BécsiK-ből idézve — magára az alapigére, a tčbbi, 1. 

jel. alá sorolt adalék is csak a szárirazćkck és nem az alopige 
egykori előfordulásáról tanúskodik. 

győzedelem 1. győzelem; victorie; Sieg. 1581: 
Eoreókbe valo hywseges zolgalatomat Aianlom fel-
segednek es az hatalmas minden hato felseges 
Vristentwl kiwanom felsegednek hozzw Jdeig valo 
Eletett adatnj Egez kereztyensegnek es azok 
keózzeott az my zegeny niomorú hazzank felseged 
orzaganak oltalmara, minden Ellensegin valo 
Gyeózedelmeth hogy Engeggye felsegednek [Gyf; 
Törzs. Szentpáli Kornis Mihály a fej-hez]. 1653: 
Mikor a várat vínák, egykor láták az egen török 
ország felé, mintha valami tűz lobbanás lött volna, 
melyet úgy magyaráztanak, hogy az győzedö-
lemnek a jele volna | nem tudják é azt, hepy az 
én Istenem, az én ellenségemet megvervén, nékem 
adja a diadalmat, és országomba nagy őrön:n?el é* 
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győzedelemmel haza viszen minden hadaimmal 
együtt? *[ETA I, 32, 48. — 'Báthory Zsigmond 
nyü. 1595-ben]. 1690: már az ŏ Felsege 
fegyverét I(ste)n kivaltkcppe(n) boldogította, győ-
zedelmét es birodalmát egj neliany országok(na)k 
bé hodoltatásával meszsze Tőrők Orszagba(n) ki 
terjesztette [Törzs, fej-i utasítás Bethlen Sámuel 
számára]. 1702: Isten eŏ szent Flge, a ' mi kgls 
vrunk(na)k eŏ Flgének Ellensége a Frantzia ellen, 
már két úttal . szép gjŏzedelmeket adot [UszLt 
IX. 77. 52 gub.]. 

Szk: vesz. 1770: Amikoris kŭlŏn valo dolgá-
ra a rab ki kerezvén, minekutánna ki botsáttatott 
volna tettetvén magát mintha végezni akarna, 
hirtelen által szőkék a kerten; azonban utánna 
fel bódulván a Falu, Ádám, és a más két tzigány 
a falu ellen szabaditásaért fel tamodának, de a 
Falu gyŏzedelmét vévén rajtok viszszá hozták 
[Mezőpagocsa TA; SzentkGy]. 

Sz. 1775: De idővel győzedelmet vett a testi 
erőtelenség rajtok és sokáig gonoszul éltek* [RettE 
346. -- ftAz apa a leányával természetellenes sze-
relmi kapcsolatot folytatott]. 

2. siker; succes; Erfolg. 1736: Volt süveges 
táncz is az kit annak h i t t ak ; ot t a férfi egy szép 
süveget az keziben vet t s feltartotta, egyedül 
kettőt hármat ţánezolva fordult, azután az melyik 
asszonyt vagy leányt akarta, tánczba elvitte, ket-
tőt hármat fordúltak; azonban az süveggel az 
leányt vagy az asszony (I) mind addig csalogatta, 
az mig az süveget elkaphatta, elkapván az asz-
szony vagy leány még kettőt hármat fordult véle, 
mintegy dicsekedvén a győzedelmen [MetTx 333]. 
- L. még ETA I, 68, 1 5 9 - 6 0 ; TML II, 259. 

győzedelmes diadalmas; victorios; siegreieh. 
1653: 1595 esztendőben . csatázának a bassa 
hadával; minden nap inkább és győzedelmes csatá-
jok szolgált, mert igen emberkedtek a magyarok 
Isten után [ETA I, 43 NSz]. 1655: 26.a az mi ke-
gyelmes vrunknak ő Nagyságának valóban nagy és 
győzödelmes csatája lőn Plojesd mellett és a Telese 
vize között [Veress, Doc. X, 296 Pap András 
Sebessi Miklós tanácsoshoz a havaselvi „Geörgice"-
ből. — *Junii]. 1697: A mi Győzedel(me)s Romai 
Császár Koronás Király Kgls Urunk eo Fel(sé)ge 
ez következendő Nyári Hadi operatioinak el múl-
hatatlan szűkségere nezve kelletven vjjabban ez 
Orszagban levő eö Fel(sé)ge Profunt Hazait 
Élessel meg meg töltenünk, vetettünk fel az egeszsz 
orszagra Buzat 60/m [UszLt IX. 76. 26 gub.]. 
7777:Ami Felséges Urunk győzedelmes Fegjvere 
nyári operatioi után téli nyugodalmára osztatván, 
teczet Felséges Eugenius Herczegnek az i t t 
ben lévő Regimentek mellé még hat lovas Regi-
menteket be küldeni [Kv; KvLt I. 220 gub.]. 

győzedelmesen sikeresen; cu succes; erfolg-
reich. 7764/1771: Procurátor Doboly Josef Vram 
a Királlyi Táblán azon Causánkat győzedelmesen 
ki folytatta [Nagylak A F ; DobLev. II/349]. 

gyözedelmeskedhetik diadalmaskod hátik; a pu-
tea învinge/birui, a putea ieşi învingător; über jn 
siegen/triumphieren können. 1758: Kérem is az én 
Istenemet, hogy ennek utána is tartsa meg én 
bennem azt a kicsiny szikrácskát, sőt nevelje s ad-
jon erőt, tehetséget mindvégig az ő útjaiban való 
megmaradásra, hogy minden e világi kísérteteken 
győzedelmeskedhetvén, adattassék nekem is amaz 
ú j név és fejér kövecske, szerelmes szent fiáért, 
az úr Jézus Krisztusért, ámen [RettE 80]. 

győzedelmeskedő diadalmaskodó; învingător, 
biruitor; siegend, triumphierend. 1854: elleneink 
. . . az ármány fegyverével győzedelmeskedő el-
lenek [ŰjfE 3. A teljesebb szöv. ellen2 ah]. 

győzhet bírhat; a putea face f a ţ ă ; bewältigen/ 
schaffen können. 7676/7687; Az Vasnak el adásában 
observállya* asztis: hogi a' mennyire az két sze-
kérhez valo vas hordo Lovaim győzhetik, meg 
szünes nélkül aszt mindenfelé hordassa sokadal-
mokb(a) [Vh; VhU 660. - aA számtartó]. 1703: 
már hét hete hogj Continuuskodunk magunk Ter-
hes költségűnkön, menjet Tovább nemis gjőzhe-
tünk ; égj fellől ez az szolgállatt, más fellől az Por-
tiózas s Szebenb(en) Elés szállitátas levén raj tunk 
[Fog.; UtI]. 1716: Szamosfva . . . innét el pusztul, 
mert nem győzheti, mar az sok postasagot, szeke-
revei ökrevei mert sohunnet, nem segitik Őket sze-
kerei vono marhavai [Szamosfva K ; Ks 95 Bíró 
Márton lev.]. 1739: Bajunk, dolgunk, és Nyomoru-
s águnk, bő vön elég vagyon màr alig gyŏszhetyük 
[Ks .99 Komis Antal lev,]. 1774: azon hordókot 
. . . magam nem győzhettem csinálni [Fületelke 
K K ; LLt Vall. 219]. 1814: (A) szomorú Háznál 
még 2. Gyermek lévén halálos forma betegek, 
sem a' költséget nem győzhette az Atya, sem ã 
több betegekkel ä tsak közelebb meg hóltàkra 
nézve nem dajkálodhattak [Györgyfva K ; RAk 
122]. 1829: A' robottán fejűi valo Fejer népi munka 
olly sok és terhes hogy nem győzhetik [F.zsuk K ; 
SLt Vegyes perir.]. 

győzhetetlen invincibil; unbesiegbar. 1614: vd-
uary zolgankatt Suki Benedeket, Az Hatalmas 
gieozhetetle(n) Chiazarfeo kapuezi Pasaia az Nagos 
Memhet (!) Agha melle rendeltwk hogy Brassoygh 
mindenwt gazdalkodgiek [SLt A. 137 fej.]. 1653: 
Hogy pedig a mi házainkat akkor megesmerjék, 
oly jelt teszünk a mi házainkra, hogy a hatalmas 
császár vitézi azt nagy könnyen megesmerhetik; 
és a hatalmas császár hadai akkor minket ne bánt -
sanak, melyért a Hatalmas Isten megáldja a 
hatalmas és győzhetetlen császárt és az egész 
muzulmán nemzetséget minden jó szerencsévet 
[ETA I, 31 a mv-i arianusok (unitáriusok) és 
szombatosok a budai basához 1595-ben]. 

A címszóbeli szó a hódoltság korában a török szultánnak 
— a tőle függő viszonyban lévő államok alattvalóitól — szok-
ványosán kijáró jelző volt. 

gyufa gyújtó; chibrit; Zünd/Streichhölzer. 
1848: 1 Pakét Gyufa [Dés; DLt]. 1849: Kávé 

52 — Erdélyi Magyar Szótörténet: Tár IV. 
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czukor gyertya gyufa 's apróság 1 forint [Somb. 
I I] . 1863: 3 pak gyufa 35 xr [Kv; SLt Vegyes 
perir.]. 

gyufatartó chibritelniţă; Zündholzbehälter. 
1853: 3 leggömbburok 25 gr., egy nehezitó 1 
tallér 20 grs, egy gyufa tartó 1 tallér 5 gr [KCsl 3 
Berlini útinapló]. 

gyújt a aprinde; (an)zünden. 1570: Cathalin 
Tot János le anya hity zerent vallya hogy Mykor 
ew Zabo János zolgaloia volt, . . . ketser Jeot esth-
we oda Az Trombitás olykor Immár mykor eo leh 
fekwt volna, E s hogy hallotta az zozatot fely keolt 
es meglen gerthyat gywtot addegh ely Ment onnath 
[Kv; T J k III /2 . 22]. 1591: vgi wte az Jermeket az 
Swtetben, hogy mindgiarast kezde niegni az gier-
mek, en oztan fel kelek gieortiát iwtek, tehát az 
iermek mingiarast megh hala [Kv; T J k V/ l . 55 
Kerekes Istwan vall.]. 1631: az legeniekis kialtanak 
uala be az ablakon ugjan be is taszitak hogy Giuj-
czak giertiat [Mv; MvLt 290. 239a]. 1654: be 
vivem tüzet giutek ugian beli bu t az túzb(e) ugj 
reszketet [Ispánlaka A F ; Thor. X/9 Duka Todor 
<38) jb vall.]. 1762: dél tájb(an) egj magara valo 
ember, gyalog lévén, g ju j to t t az fen forgo helyen 
bokrot, és azon tűz harapazat ki [Torda; T J k T 
108]. 1794: Posarokat nem tudam kik gyúj ta t tak 
[Kiskristolc*; J H b . - "Később: Kiskeresztes 
SzD]. 

Szk: gyertya ani. 1629: estue kesen az iffiu 
deák Mathe felesege onnat mi teollünk vit gyertya 
gy utáni tűzet, anni tűzeok volt [Kv; T J k VIII/3. 
103]. 1632: látám, hogy ot t az Incze István házá-
ban, . . . gyertyavilág vagyon, s odamenék gyertya 
gyújtani [Mv; MvLt 290. 7 9 b - 8 2 b átírásban!] * 
pipa ~ani. 1843: ekkor énís a fogadobol ki jöt-
tem, miután v a j két ora múlva viszont bé mentem 
a kortsmába pipa gyújtani [Dés; DLt 586] * 
pipára 1770: menék az Csősz* Pásztarunk 
Farkas Joszip Kalibájához és o t t az Pásztorral 
pipára gyutánk [Dés; J H b B 361. - *Alább 
többször Csős alakban is ] * tapló ~ani. 1781: 
Egy Toplo gyúj tan i valo vas Szerszám [Mv; Told. 
9a] Xr tŭz >»ani. 1664: huladekjabol Enis szed-
tem fel Tűz Gyutany [Keresed TA; Borb.] * 
9kire való haragot ~ vmivel. 1619: Azért csak 
egyet se szólj az felől az vezérnek, mert csak 
Szkender pasára valo haragot gyújtasz véle [BTN* 
372 Görcsi Mehemet pasa a naplóíróhoz]. 

Sz: az irigység taplót kivdn ~ani vki ellen az 
irigység berzenkedik vki ellen. 1820: Ugy tapasz-
taljuk, hogy az irigység újra taplót kiván gyújtani 
ellenünk [M.zsombor K ; Somb. I I Sigmond 
Farkas kezével] Xr az ördögnek is kell gyertyát ~ani 
(néha) a gonosznak/ördögnek is kedvében kell 
járni. 1644: az ördögnek is kell gyertyát gyúj-
tani [MNy X L I I I , 135 I. Rákóczi György lev. -
E szólásra von. irodalmat 1. a gyertya 7.-hez csat-
lakozó szólás jegyzetében]. 

gyújtás gyú j toga tás ; incendiere (premeditată) ; 
Brandstlftung. 1761: gyanakszunk mi is, hógy az 

utrizált időkben lévő két gyújtást . . . ö tselekedte 
volna [Szászsztiván K K ; BK. Joannes Senior 
Kőházi (46) jb és Andreas Senior Séra (43) jb 
vall.]. 

gyújtat a puné sä apr indă; (an)ziinden lassen. 
1635: mingiarast gyertiat gyuj ta ta es fel hiva az 
fel hazban [Mv; MvLt 291. 56b]. 

gyújtatott aprins; angezündet. 1764: világosan 
ki nem lehet tanulni, hol gerjesztetett tűz, melyből 
azután esett az égés; midön nemellyek azt fate-
állyák hogy az méheskert t á jo t gyúj ta to t t tûzböl 
lett az gjuladás, mások azt vallyák, hogy az A. 
szénafűviben éget bokorbol jö t t ki az tûz, s az miá 
égett el az oldal [Torda; T J k T V. 244]. 

gyújthat 1. a putea apr inde; (an)zünden können. 
1823: gyujthassan gyer tyát [Dés; DLt]. 

2. gyúj togathat ; felégettethet; a putea incendia; 
in Brand stecken können. 1585m

Ė A Pogyan (l) Nem-
zettől . . . Isten jtiletiből Szegíny végső veszede-
lembe forgo Hazank, kőrűl vetetet, ugj hogj csak 
nem a Pitvaraban vágjunk minden orán a mikor 
Akarja lűtet Gyúj that , vesztegethet Benűnket 
[Gyf; Törzs. Barcsai Ádám kezével]. 

gyújtó I . mn incendiator; zündend, Zünd-. 
Szk: ~ gém vmüyen hadászati eszköz; un fel de 
armä de lup tă ; irgendein strategisches Mittel. 
1637: Ala bárd uagion n 13. Sutus Giujto Gem 
Jelen n 2. I tem Giujto Gem uagion n 3 [Ebesfva; 
Ut l ] * ~ masina *V 1832: Egy gyujto Machina 
[Iilit]. 

o Szn. 1504: Thomas Gywtho [Dés; TelO I I , 
271]. 1520: Thomas Gyuyto [Dés; DLt 111 a 
, ,jurati cives" közt]. 1526: Thomas gywtho [Dés; 
DLt 115 ua.]. 1567: Margaretha Vxor Stephani 
gywtho [Kv; T J k I I I / l . 40]. 1598: Gywtho Mar-
tonne Vrsulia Azzonj [ K v ; T J k VI/1. 227]. 1599: 
Martinus Giwtho [ K v ; PolgK 96]. 1602: Gyútó 
Miklós lófő [Étfva Hsz ; SzO V, 210] | Gyújtó 
János [Mirtonos Hsz ; i.h. 212]. 1637: Vrsula 
Zakaczj Martini Gyuto rel. vidua [Kv; LLt]. 
1752: Gyujto Sámuel Uram [Angyalos Hsz; SVJk]. 
1761: szolga Biro Gyuj to Elek Vr(am) [Harangláb 
K K ; Ks II . 20]. 1800/1827: Tkts S. Martonasi 
Gyujto Sándor [Erdőaztgyörgy/Mv; TSb 51]. 1817: 
Szegén Gyujto nagyan roszul van [Kv; Ks 101 
Kornis Imre fiához, Lajoshoz]. 

IL fn. 1. forgács; surcea, aşchie; Spanholz. 
1763: tüzes gyújtót vizes taplóval pozdorjában 
takarván elis indult meg gyújtására* [Szu; Pf. — 
*A szénának]. 

2. incendiator; (An)Zünder. 7770: ha a Falu az 
Avart gyújtót, ki nem adná, Maga a Falu fizesse 
meg a bírságot és az k á r t is [Nagyesküllő K ; Lé-
szai lev. V/10]. 

3. gyufa; chibrit; Zünd/Streichholz. 1841: 1 l t . 
Dohány 2 páket gyújtóval 1 Rf 16 xr [Kv; Born. 
F. Via]. 

Nyilván idetartozik a hevenyészett bejegyzésben ránk ma-
radt kōv. hiányosnak látszó adalék: 1845: három szál gyér-
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tya 12 xr tçy* pyujto 6 x. [Dts; KvKJ 50. — MJtána ki-
maradhatott a pahit szó]. 

gyújtogat 1. a pírjoli; (an)zünden, in Brand 
stecken. 1681 e.: az nimet felöl azt besilik az ki 
Banyan volt akor taiban, igen rendhez könyw 
hadra kiswlt emberek uoltak, maid ket ezer fele 
besÜnek, trupokban sem iöttek, Cziak lezengue, 
Tott falunal gywlekestek, meg kanototis ot gyuto-
gatak, ot cinaltak uolt ualahol egi kis twzet, ha az 
magyarok alab lestik uolna megh, tüzes kanotyok 
sem lŏt volna [Kozárvár SzD; KS. Deesi Ferenc 
Beldi Pálhoz]. 1781: Lattam hogy Sz Martoni 
Szabó Sándor egy nagy reves de elő ágas bogos 
Cserefában be dugta a' fejét es az Aszszu Levelet 
gyujtá vala égyben, es â fűst a' Fa tetejin mint a 
Kéményen gŏzŏl vala ki, s oda érkezvén meg ra-
gad<ta)m Szabó Sándort, az Udub(an) lévő Tűz 
gerjesztésen s meg riaszván hogy hogy meri az 
illyen tilalmas erdőket gyujtagatni [Csóka MT; 
Ks]. 

2. a incendia; Feuer anlegen. 1840: bizonyítsák 
bé . . . hogy én és Feleségem — hol és mikor gyúj-
togattunk . . . mert én Gyilkos — és Gyujtagato 
nem voltam 's nem vagyok [Dés; DLt 277]. 

3. kb. égetéssel garázdálkodik; a prăda incedi-
ind; Brand stiftend/sengend sein Wesen treiben. 
7605: csak az tegnapi napon is, tudja csak Isten 
mely nehezen tartóztathattuk meg az hadat*, 
hogy Medgyesre a várasra reá ne menne és neki 
nem gyújtogatab: most is azért újólag requiraljuk 
kegyelmeteket . . . , hogy kegyelmetek ez idegen 
dúló, pusztító nemzetséget szállítsa ki országunk-
ból [SzO VI, 11 az erdélyi nemesség elöljárói 
Nsz városához. — *A hajdúságot. bA közlésben 
így!], 
a*. 

gyújtogatás 1. (avar)égetés; ardere (a frunze-
lor uscate) ; (dürres Laub) Verbrennung. 1720: 
Eddigis az Avar, Csérék és Erdők tavaszszi gyúj-
togatás! miat sok károk estenek [Beszt.; INyR 
gub,]. 1756: Köblösön szokásba volt eleitől fogva 
a gyújtogatás . . . , de ki gyújtogatta meg nem tu-
dom [M.köblös SzD ; RLt Ladislaus Kolosi (33) 
nob. vall.]. 1762: nem az I. gyujtagatásabol indult 
az tűz* [Torda; TJkT V. 108. - "Avargyújtás-
sal kapcsolatos vall.]. 

2. incendiere; Brandstiftung. 7690: az tatárság 
az templom táján öszveverte magát; az tolmácsot 
• . . oda küldtem, és végre ultro-citroque, végre ők 
is attak két murzát zálogban, én is attam két 
embert, hogy az gyútogatástól megszűnnek és az 
tüzet engedik oltani [TT 1889. 720 SzZsN]. 1737: 
mitsoda Gyújtogat ássál. Ház égetéssel vádolt az 
I. exhibeálandó Citatoriánkból világosonn Cons-
tál [Dés; Jk 238a]. 1762: nem az I. gyujtagatása-
bol indult az tűz, minthogy az mégis alutt volt 
[Torda; TJkT V. 108]. 1818/1820: Ki kötvén az 
égi tűztől, és gonosz ember gyujtogatása, vagy 
pedig a Falubelieknek vigyázatlansága miatt táma-
dott s házról házra el harapazatt égésből . . követ-
kező károkat, mellyeket az Árva tartozik szen-
vedni* [Kv; Pk 4. — *Bérleti szerződés záradéka]. 
1840: a' kérdeztetett tőllem, hogy 12a Fébr. tett 

Gyujtagatásrol nem tudok én valamit [Dés; DLt 
277 Balogh László foly.]. 

Ha. 1761: gyujtagátását [Szászsztiván K K ; 
BK. Andreas Gombasi (35) jb és Joan. Gubás (50) 
jb vall.]. 1823: gyujtagatások [K; KLev.]. 

gyújtogatásbeli gyújtcgatásból esett/szárma-
zott ; provenit din incendiere; von Brandstiftung 
herrührend. 1831: minden képzelhető Utakat és 
modokat el követett, hogy a ' gyujtogatásbeli 
szerencsétlenség eszközlőjét ki kerestesse [Dés; 
DLt 943]. 

gyújtogató 1. avargyújtó; cel care aprinde fiun-
zele uscate; (dürres Laub) Anzünder. 1723: Az 
Avar égetés . . . absolute interdicaltatik, úgj hogj 
a' hol afféle tűz támad, és az falu idején meg nem 
óltya, vagy az ollyan gyútogatótt ki nem adgja, 
f 40 büntettessék, az Szalma tűz is, kivált szoros 
hellyeken, melly vulgo bobotá(na)k mondatik sub 
poena f 12 prohibitaltatik [K; Told. 2]. 

2. incendiator; Brandstifter. 1629: Nagy Mihali 
azt mondotta, szemtűi szemben hogy eo gyutotta 
megh az hazat. Az ki gyutogato az tűzet erdemei 
[Kv ; TJk VII/3. 87]. 1823: az igaz hogy tsipegető 
ember kivált mikor részegetske, de nem gyujtogato 
[K; KLev.]. 1840: ki nem akarná azt hogy akar ki 
által is világosságra jöjjön a gyujtogato [Dés; DLt 
277 id. Ferentzi Károly kezével] | bizonyítsák b é . . . 
hogy én és Feleségem — hol és mikor gyújtogat-
tunk mert én Gyilkos — és Gyujtagato nem 
voltam s nem vagyok [Dés; i.h. Balogh László 
foly.]. 

gyújtogatott aprins; angezündet. 1794: az Irot-
vany ómnál nagy Avart gyújtottam én magamis, 
azért hogy égjen el a hely, ne hogy a mások által 
gyújtogatott avar takarmanyoinhaz közelgessen 
[Nagykristolc SzD; JHb]. 

gyújtólyuk gură de foc a flintei/a puştii cu fiti l ; 
Zündloch. 1652: Az Falkcny sima, gyujto lyu-
ká(n) réz fedele [Görgény MT ; Törzs]. 1736: Már 
az kitől mint tölt ki, vagy egy pár stuezot, vagy 
egy pár tersényi puskát, vagy egy pár pulyhákot 
hordozott töltve, felporozva, az hintóban hátúi 
az ülés mellett kétfelől; ettől nem kellett félni mert 
ha fel nem tekertek, e'rez lévén benne, az is távul 
az gyujtólyukhoz, magára seb a az gyujtólyukra 
nem ment, ha reá nem vonták soha el nem sült 
mint az mostani gyilkos flintak miatt mennyi 
veszedelem s véletlen halál történik [MetTr 372]. 
1797: Apor Urnái vagyon most a Spirchenbüehler 
mert az Magyaroi Havasan Medvére volt vélle, 
rugója, gyujto lyuka bezzeg meg vagyen igazitva 
[Ks 94 Vegyes Lev.]. 7808: A ' Gyujto Juk(na)k 
kissebbitcse . xr 24J Egy kissebb golyobisos Stutz 
a' gyujto Jukát bé tsínálni xr. 24 | Egy u j Far sutu 
Rfr. 3. A Gyujto Jukat bé tsínálni felyűl a' Csőt 
egyenesen reszelni xr. 30 [Kv ; TKhf puskamŭv.]. 

gyújtólyuk-furdancs burghiu de făcut gaură ín 
ţeava puştii; Zündlochbohrer. 1741: Kilenez Vas 
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furdancs . . . Négy fa furdancs Két furdáncs Töke 
. . . Egy kissebb Furdancs Gyujto lyuk furdancs 
[Kv ; TL 90 lak.]. 

gyújtólyuk-serpenyo lőfegyver-alkatrész; parte a 
unei arme de foc ; Bestandteü des Gewehrs. 1599: 
Sarosi János czinalt gemet Niomitot Serpenieòt, 
ismét igazgatót 12 Szakallost megh d 60 . . . az 
kiknek heok* volt givto liwk serpenió es Tiztito 
uezzeó es egieb aprólék mindenesteŏl a t tam teoleŏk 
f 3 d 50 [ K v ; Szám. 8 /XII I . 44 Szabó András sp 
kezével. - äO1V. : hé(j)ok; é r t sd : híjok ~ lií-
juk] . 

gyájtópálca kanócbot (az ágyú töltésének be-
gyújtásához való kanóc tartására szolgáló bot) ; 
vergea cu fitil (băţ/vergea care susţine fitüul la 
íncărcarea tunului) ; Zündstange (gebraucht zum 
Haltén der Lunte bei Anzündung der Kanonenla-
dung). 1681: Pa t tantyús kezehez valo gyujto 
palcza [Vh; VhU 515. - A jel-re 1. RMFegyv. 
179]. 

gyújtópor l ő p j r f a j t a ; un fel de praf de puşcä; 
Art Schießpulver. 1587: Az nagi Jeles Eóreom 
leowaskor hozatot volt Biro vram Giwto pornak 
egi font pa r t a t t am erte - / 2 4 [Kv; Szám. 3 /XXX. 
43 S2re3 I s tván sp kezével]. 1589: Három puska 
palazk Egy palazk gyujtho pornak valo [Kv; 
KvLt Vegyes 1/2 68]. 1620: Az Belseö Varban 

IIAz Chayth hazbau Algiu Por. // Első Tonna 
Cont. Libr. ND. 51 . a Tizen hetedik Giuyto Por. 
Coa t : Libr. NJ. 12.//Zakallos Por./Elsö Tonnában 
Libr : 12. Masodikban 51.//Puska Por.//Egy Ton-
naban Font t . 25 [Kővár Sz t ; Borb. I I . - *Köv. 
a 2 — 16 tonna fels. összesen 806 libr. ágyúpor-
ra l j . 

gyújtóâzálka gyufa(szál); (beţişor de) chibri t ; 
Zünd/Streichholz. 1840: A gyujto szálkákat 
küldőm [ K v ; Pk]. 

gyújtott 1. apr ins ; angezündet. 1676/1678: az 
Imadsago(n) jelen legyenek ă dobolastol fogva a’ 
kapu nyitás (na) k vagi zárás(na)k idejeigh gyúj tót 
kanotokkal f egi veresse (n) szép rende t t állya(na)k 
[Vh; VhU 661]. 1762: ă maga széna füvének al-
lyában meg gyú j to t t egy tövis bokrot . . . az I ő 
Klme által gerjesztet t és tövis bokorbol indult 
harap előtt az actionalt helyben semmi harap 
égés nem volt . . . mig az I ő klme Széna füvében 
gyúj to t t tűz ki nem ment az oldal se meg égve, se 
meg perselve éppen nem volt [Torda; T J k T V. 
102]. 1794: az magam Testver ötsemis gyúj to t t 
volt meg egy rakás Száraz ágat onnanis a tüz 
el harapozatt mások helyeire is, és eszsze ment a 
. . . Vonutz al ta l gyu j t a t t avarral [Nagykristolc*; 
J H b . - "Később: Nagykeresztes SzD]. 

2. (meg)égett; a r s ; ver/angebrannt. 1779: ezen 
Hárso3 nevezetű Erdőnek alsó vagyis To felől valo 
részin lévő m e t a égy fen állo gyúj to t t águ tsonka 
te te jű meg keresztezett tölgy fa [Szék SzD; Wass-

gyújtóűveg gyújtólencse ; lentilä convergentă; 
Brennglas/linse. 1753: Egy Gyujto űveg kerületi 
Fa [Nsz; Told. 18]. 1816: Gyujto űveg 42 xr 
[Kv ; Born. IV. 41]. 7824: Egy gyujto űveg Csont-
ba foglalva [Fugád A F ; HG. Mara lev.]. 

gyúlás tűz(vész); foc, incendiu; Feuerbrand. 
1568: Franciscus Korchiolas . . . fassus est, hogy 
Az mely borokat E n ky vonta t tam volt fenesy 
Mihalnak, Mikor az gywlas Monostor vcyaba vala, 
akor ennekem Fenesy Mihal fyzetet [Kv; T J k 
I I I / l . 241]. 1584: Veimen Mihalne vallia . . . Az 
giulas a ' payta véginél wteot k j [Kv; T J k IV/1. 
208]. 1603: Madarasy Mihály . . . vallia latank 
valamj haydukot egy fa alat hogy fekeznek wala 
de en azt ne(m) tudom ha azoktul esette az gywlas 
[Kv; T J k VI/1. 692]. 1763: Farkas Josi 
Boros Miska edgjűt t is lá t ta t tanak a ' pitvar-
b(an) lenni, az órában a ' melyben a’ gjulás esett | 
a gjulás is constantér az Szabó Pál Ur(am) temente-
len Csepűjébol orialodat [Torda; T J k T V. 154, 
156]. 1783: Gynlás a mia t t a lőves miat t nem tá-
madhatot t volna kőnyen a Faluban, ha mások 
azon égő folj tást el nem oto t ták volna ? [Agárd MT; 
Told. 10 vk]. 1804: Udvarheljen kereskedő Med-
gyesi Lukáts, Solymosi Szabó János és Szempéteri 
Nemes Antal eő kegyelmek . . . Kováts György 
Uramtol fogadák ki a Nemes Székünk Három 
Boltyát . . . nem lészen szabad éjczakanak idején 
kopacz Gyértyával a’ Boltba járni, hogy a ' mián 
valami Gyulás következnék, a Némes Székőnknek 
Törvény tévő Háza, leg drágább kintse Archívuma 
változást szenvedjen [Szu; UszLt ComGub. 1201 
u.]. 1846: a ház minthogy nagy rosz cserénnye omlo 
félbe volt hihetőleg vagy egy szikra kiment 's belé 
akadat t a cserénybe s ebből lehetett a gyulás 
[Dés; DLt 1040]. 1860: Ezen erdőben a’ derekán 
egy darab helyen jelen tavaszon az alja gyulás 
következtében leégett [M.zsákod U ; EHA]. 

gyulatelkl a Gyulatelke (K) t n -i képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -i al toponimului Gyulatelke/-
Coasta; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des 
ON Gyulatelke : din Coas ta ; Gyulàtelkeer. 1703: 
Gyülekeztek vólt ide Anyám Aszszony eo kglme 
Gyulatelki Púsztás Arva házához Becsületes Tör-
vény Tévő emberek [ K ; SLt AQ. 43]. 1765: a 
gyulatelki határon 25 számból álló tolvajok lap-
panganak [Ret tE 187]. 

Szn. 7696; Giulatelki Gergely Deák mpia Nemes 
személy [ K ; SLt AX. 31]. 

gyulladás 1. (meg)gyúlás; aprindere; Entzün-
dung. 1582: Diody András vallia hog E n Zinthe 
leony Akarok vala Akkor hog Az por giuladasa 
esek Arra volt Neke(m) vigiazasotn . . . azt sem 
tuggia kiteól eset a ' giuladas [Kv; T J k IV/1. 51]. 
1762: azon bokorrol még egészszen el ter jedet t az 
tűz, és igy ha akkor azon gyuládásbol ki ment a 
tűz, nem lehet hinni, hogy azután más gyúj to t t 
volna o t t bokrot [Torda; T J k T V. 108]. 

8. kigyúlás; aprindere, luare de foc; Entflam-
men/zündung. 1600: Nagy Miklos . . . vallya . . . 
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Amikor la t ta az ZÜagy Istwan hazanak giúladasat 
Akkor vgy volt hogy egy cheber vízzel- megh olt-
hat tak volna | Reody Martonne Anna azzonny 
vallya Semmith Abban Nem thwd minth esset az 
giuladasa ZÜagy Istwan hazanak hanem az Abla-
kau tekintett ky a ropogasra es mingyarast az eo 
hazakra Ieott Altal az langh [Kv; T J k VI/1. 452]. 
7629: Deák Mathene hazatol adatot az elseo gyula-
das, onnat ment eléb [Kv; T J k VII/3. 104]. 1679: 
varosunkban együtt is masut is hirtelen valo hazak 
gyuladasi tórtenven mint ollyan Casusban vigyáz-
tatván mégh lat ta hogy Néhai Nemes Imre 
János özvegyének hazat akartak fel gyújtani [Dés; 
Jk] . 1763: Midőn eszre vették volna az Háznak 
gjuladását, nem hogj hir t tettenek volna, hanem 
tudván egjmás vétkét, mind az ketten az háztol el 
szaladtanak [Torda; T J k T V 1*3]. 

3. tűz(vész); incendiu, foc ; Feuerbrand. 1573: 
Zigarto Crestel azt vallia hogi az Nap hogi az gyw-
ladas leot, Azkor Megen volt az darochy Maiora 
eleot zeoleie fele [Kv; T J k III /3 . 140a]. 1584: 
Brecz Dienes vallia, semmith Ne(m) hallót az 
Jgetes feleól, hane(m) az giuladas az eó hazabol 
amelybe lakot tamadoth azt tuggya [Kv; T J k 
IV/1. 206]. 1689: Brassóban Gyuladás lőn . . . az 
Gyulád ás négy ora előt mint fel fertályai kezdető-
dék [Ap. 6 Lázár Erzsébet férjéhez Káinoki Sámu-
elhez]. 1763: A gjuladás alkalmatosságávalis tud-
ván egj más vétkit, edgyik egjfelé, az másik más 
felé fu ta t [Torda ; T J k T V. 154]. 

4. görcsös ~ ?spasmophÜia. 1861: halt meg 
fazakas Kis Mihály leánykája Ilka 11 hetűs korá-
ban görcsös gyuladásban [Dés; RHAk 122]. 

gyullasztó szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: gyulladásos, gyulladás okozta; in-
flamatoriu, provocat de inflamaţie; Entzündugs-. 
Szk: ~ hasgörcs. 1856: hal t meg . . . Kis István 
leánykája Zsuzsa 7 2/4 éves korában gyulaszto 
hasgörcsben [Dés; RHAk 13] ~ láz. 1856: 
halt ineg Brukner Márton Cancellar Diner fiacskája 
Márton 6 holnapos korában gyulasztó lázban [Dés; 
i-h. 76]. 

gyúr I . a f rămîn ta ; kneten. 1770: az elmult 
Nyárban Udvarbíró Uram ŏ kegyelme Három-
forint árra egér maszlagot hozatott Károlyvárrol, 
mellyet tésztaban gyúrva sindelyekre kenette ŏ 
kegyelme s ugy raktak az Asztagba az egér ellen 
[Balázsfva; UtI]. 

Szk: ~ ni való asztal gyúróasztal. 1601: 1 Gywrnj 
valo aztal . 1 Gywrny valo eoregh aztal [Kv; 
Aggni. A. 41]. 

2. gyomroz; a buşi îndelung şi repetát în bu r t ă ; 
(in Magengegend) knuffen, puffén. 1768: szóval 
vesződni kezdvén Bocskor János Ur(am), Veres 
András Úrra tamodván egybe menének tépelőd-
vén gyúrni kezdék egy más t [Szentlélek Cs; BLt 
7]. 1841: Buni János Sármásinét edjik öklével 
agyba főbe ütötte és gyúr ta ugy annyira hogy 
az ügye fogyottat t a ' vér is el lepte volna [Dés; 
DLt 109]. 

g yúr-g yömötör ? dömöcköl, gyömöszöl; a în-
ghesui/frămînta; knuffen, quetschen. 1754: mikor 
az János Úrfinak tet tzet éjjel, nappal mindgyárt 
ment ő hozzá és gyúrta, gyŏmŏ tŏrte [Altorja 
Hsz; HSzjP ,,Honesta foemina Rebeka Szöts 
(40) Consors P(rovi)di Borbelly Karácsony Jobba-
gionis" vall.]. 

A címszó hangalakjával kapcsolatban számolhatni a gyö-
mötöl igének az előtte álló gyúrta ige hatására keletkezett merő 
elírásával is. Asszonyszájból elhangzott, férfira von. nyilat-
kozatról lévén szó, a nemi vonatkozású értelmezés lehetősé-
gére is gondolhatni. 

gyurkapatakl a Gyurkapataka (SzD) tn -í kép-
zős szárm; derivatul cu sufixul -i al toponimului 
Gyurkapataka/Jurca; mit -i Ableitungssuffix ge-
bildete Form des ON Gyurkapa taka : din J u r c a ; 
in Gyurkapataka befindlich. 1780: a Veczki és 
Gyurkapataki Portioknak conscriptiojok o t t hely-
b(en) peragáltatott [BSz; J H b K LIV/25. 20]. 

gyúró pentru f rămîn ta t ; Knet- . 1740: Czipó 
gyúró Fenjŏ deszka tábla 1 [Gyéressztkirály T A ; 
Ks 89 Inv. 7]. 

gyárogató. Csak szk-ban; numai în construcţii; 
nur in Wortkonstruktion: ~ tekenõ gyúróteknő; 
albie/copaie în care se f rämîntä aluatul ; Wirktrog. 
1771: Gyurogato Tekenyö egy [Tekeröpatak Cs; 
LLt Fasc. 158]. 

gyúrótekenõ 1. gyúróteknő; albie/copaie In care 
se frămîntă aluatul; Wirktrog. 1653: Eg j kis Gjuro 
Tekeno ket medencze [Ilencfva MT; DLev. 1. 
I I . B. 12], 1677: vagyon . . . egy dagasztó Tekenő, 
és egy gyuro Tekenő [Dés; Borb. I I . Mezőmada-
rasi nemes összeírok nyÜ.]. 1688: Három szarvas 
dagasztó Tekenő. edgyik nagy, ketteje kíssebb. 
Egy kis gyuro tekenő [Kozmás Cs; Eszt. Inv. 3.]. 
1697: Egj hoszszu Czipo szakasztó asztal pad 
szék nro 2 . . Dagasztó tekenő nrő 4. Gyuro 
tekenõ nro 2 [Borberek A F ; Mk Alvinczi Péter 
inv. 2]. 1698: edj Gyuro tekenyŏ . . . edgj sodro 
fa [Kóród K K ; LLt Fasc. 72]. 1741: öreg da-
gasztó Tekenyo 2. Szarvatlan gjuro Tekenyo 1 
[Mocs K ; J H b K XLIX/25]. 1770: Ket gjuro 
Tekenyŏ Ket Dagasztó Tekenő [Usz; 
Pf]. 1780: A Sütő házban . . . Prebenda szita 
hitván 2 Gyuro tekenő 3 ket te je hitván [Bethlen 
SzD; BK]. 1785: Pap Is tvánné az 2 gyúró-
tekenőt . . . világoson nem t u d á megmutatni, hogy 
Pap Istvánnál volnának [Árkos Hsz ; RSzF 238]. 
1793: Egy hitvány gyúró Tekenő [Mv; MvLev.]. 
1818: egy sütőtekenyõ és egy gyúrótekenyő [Je-
nőfva Cs; RSzF 245]. 

2. ? mosó teknő; albie/eovată de spăla t ; Wasch-
trog. 1761: Gyuro vagy ôzappanyazo Tekenyõ 
[Branyicska H ; J H b XXXV/39 . 8]. 

g yúrótekenõeske albie/copaie mică în care se 
fr&mintă aluatul; kleiner Wirktrog. 1758: három 
gyuro tekenőtske [HSzj gyúró-tekenyő al.]. 



gyűjt 822 

§yűjt 1. a aduna ; sammeln. 1679: masut min-
den fele romlott üveget, akár mi kicsiny darabots-
katis, hordora gyűjtenek, mellyet az hután ujobban 
őszve olvasztván jo üvegeket czinálnak belolle 
[Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 36]. 
1747: eô Nga utrizált Erdejibŏl egj versen gjuj-
tettem holmi hulladék fákat melyet másak le 
vágtak volt [Mocs K ě, Ks 5. X. 7. Sós Márton 
(44) jb vall.]. 1775: dézmáltuk meg azon szŏllŏket 
minden Tizedik Karókról vévén Dezmátt Gerezdül, 
és mint égy jo Tarisnyánnyi szŏllöt gyűjtvén 
[Topasztkirály K ; J H b K LVII/21. 11]. 1825: 
Vadmák, Székfű és borza virágot szaraszszanak 
árnyékba a ' Kertbe a ' Filegoriába jo helye van 
. . . mindenikből leg alább fél fél vékát gyűjtse-
nek : de a ' Szekfünek csupánn a' virág ja kell 
[Kv; IB. Gr. Korda Anna lev.]. 

Szk: kincset ~. 1594: Plébános Vram eo kgme 
Mutogatta Zwkseget . . . Kerwen eo kgme Sub-
sidiumot f. 100 Adnectalwa(n) eo kgme ezt(is), 
hogy amikoron az Vristen megh Áldana az Ple-
bania Ieowedelmet, Nem gywtene kinchet hane(m) 
a’ varosnak refundalni Akarna io kedwel az zaz 
f(orin)tot [Kv ; T J k 1/1. 248]. 1653: Bethlen Gá-
bor . . . magának . . . hatalmas kincset gyűjte 
[ETA I, 141 NSz] * méz ~eni. 1593: Orsolia 
Azzoni, farkas Istuanne vallia . . . mikor Hozzu 
Janossal volt mez giwiteni Georgi en hi t tam az 
Azzont oda hogi batrobban halljunk eggiwt de 
en semmi gonozt nem lattam hozzaiok | Berzeta 
Mihalne, Sophia azzoni vallia: Mentem vala 
Keotelenbe* valami mez giwiteni [Kv ŝ, T J k V/l . 
354, 382. - "Kőtelendre (K)]. 

2. kb. félrerakosgat; a strînge, a puné la o 
pa r te ; nach und nach beiseite legen. 1572: Pus-
kámé Azt vallia . . . az elebi felesege holta vtan 
Mwtogat volt eoneky Eottwes János egi zakoch-
kaba valamy keues pénzt Es azth Mongia volt 
hogi chak az Maradót felesegetwl, De azért eo 
neky vagion fl 500 ki (() lanchkenet (!) koraba 
gywteot [ K v ; T J k I I I /3 . 42a]. 1592: Báthory 
Istwan lewele kiben az Magwa Zakattak Jowait 
e' varosban Coloswarnak donalta ily Conditiokal: 
Ha successora ninchen, Es ha nem testalt rolla 

amit it e ' varosban gywteot az ugian a’ varos-
nak maraggion [Kv ; Diósylnd. 44]. 1604: Affé-
lét hittel tartozik zamot a<dnj> arrúl az my liaz-
not beleölie gy te t t , es megh tartozik adnj [UszT 
18/91]. 1708: azzal a ' Tŏkelletlen Dragósi Trom-
bitással huzat vonat sokat úgj el Tŏ l tŏzŏ t t vr(am) 
i t t az az ember hogj ne(m) hinne vr(am) kid illyen 
keves ŭdŏ a l a t t mennyit gyűj tö t t [Fog; K J . 
Fogarasi János lev.]. 1808: Kiszo Juon . . . Fele-
ségestől Gyermekestől el szökvén azon felkelhető 
Jovait melyeket a Groff mellett szerzett s gyűj-
te t el hadván [Szászerked K ; LLt Szentmihelyán 
Torna (33) vall.]. 

3. (szénát v. sarjút) t aka r ; a face (fin sau otavă); 
(Heu od. Grummet) machen, heuen. 1683 k.: 
Ha kik penigh kaszalni el ne(m) mennek, az ollyan 
embereket az Egyhazfi az özvegyekkel gyűjteni 
veti es az Leanzokatis hasonlokeppe(n) [Kusaly 
Sz; SzVJk 159] | Az Parochiahoz vagyo(n) 

három kaszállo Reth melly eket magok kaszallanak, 
gyűjtenek es beis hordgyak az Pastor marhainak 
az Széériek az Parochialis kertb(e) [Szér Sz; i.h. 
164]. 1709: Gyűtöttem az berencsi határon, az 
holott az négy legényim hárem nap kaszáltak, 
ha felvehetjük, könnyen hét tordai szekerekkel 
lészen szénám [TT 18S0. 7/0 SzZsN]. 1775/1781: 
Szépen takaritedik Szénais eo Nagysága részén 
gyűjtnek hetven, nyoltzvan Öreg szekér szénát 
[Algyógy H ; J H b LXXI/3 . 356, 3 f 5 - 6 ] . 1786: 
Tobis Janosne valtozo ruháit, vagy gúnyait Sza-
pulvan nem melietet gyűjteni vagy is Széna ta-
karni [Torockó; TLev. 4/13. 48]. 

Szk: sarjú ~cni. 1835: 6 cigány Sarjú Gyűj-
teni voltak [Hosszúaszó K K ; Boni. F. Ib] * 
széna ~eni. 1591: Fekete Mihály Borsi Peter 
valliak mi nem tugiuk liewa ment Zena giw-
teni [Kv; T J k V/ l . 145]. 1742: égy jó hajnal-
ban a’ Széna fűre indultam széna gyűjteni [Buza 
SzD ; JHbB] . 1772: az ő két Léányit a’ Tisztarto 
széna gyűjteni nem vészi el az udvar számára, 
hanem őtet magát h a j t y a [Sajóudvarhely SzD; 
KS. Pop Vaszilie (38) zs vall.]. 

4. vhová (össze)hord; a căra undeva; irgend-
wohin (zusammen)tragen. 1708: a’ mi provenial-
ha t a Birákhoz gyűj t ik mig bé szallithattyák [Fog , 
K J . Fogarasi János lev.]. 1841: Radnot faja* . . . 
Gyalogossai előre követ gyűjtöt tek volt a Jég-
hasitohoz [Born. G. X X I \ b . - *MT]. 

5. összegyűjt/szedeget; a strînge/aduna la iin 
loc ; (zusammen)srmmeln/bringen. 7587: Meg Vrunk 
Jeovetelj eleót giwteottwnk vala ket ket penses 
keniereket volt f. 34 [Kv ; Szám. 3 /XXX. £6 
Seres István sp. kezével]. 1598: eo kgmek végez-
zenek vgy mind tehen hws, s mind penigh Jwh 
hús feleol, kire valo kepest az Mezarosokis tuggya-
nak hozza tartoznj es barmottis gyeotenj [Kv, 
TanJk 1/1. 323]. 1728: E n ugj tudom hogj a’ 
melly Sertéseket Miko vram részére gjiijtőttenek, 
azokért az eo kglme Számára adták a Gostinát 
[Hídvég Hsz ; Mk I . Fasc. I . Math. Papp (61) 
zs vall.]. 1760: mindenkor nagyobb vólt az c> 
kglme discreticban jö t t bora, mint az ö Nga Déz-
mája, de micsoda praetextus alatt gyűjtet te ma-
gának e'n azt n<m tudem [Bethlen SzD EMI.t 
Emericus Ersec (35) jb vall.]. 

6. kb. összeszerez; a reuşi să strîngă/să adune 
zusammenbringen. 1585: Varga Mihály vallia hogy 
Eowis veót zenat a’ tizedesteol Masis veót, lattam 
hogy igy gywteottek hogy mikor Ztnat lioz< t. 
valaky hat vc nógattak [Kv T J k IV/1. 463]. 

7. szed; a lua/strînge ; sammeln, nehmen. Szk: 
katonát/lovat ~ katonát / lovat szed; a lua la ar-
mată/a recruta soldaţi, a rechiziţiona cai; aushe-
ben. 1767: Nagy dolog, ha mi is nem tartunk 
valamitől, mivel mind lovakat, mind katonakat 
gyűjtenek mindenfelé [Re t tE 213] * * vámot 
felhajtja/szedi a vámot; astrînge/lua uiumul; Zoli 
er/einheben. 1788: Mind a’ Ha t Malmok gyűjtik 
a ' vámot, éjjel nappal jól forog(na)k a ' Kerekek 
[Kercsesora F ; TL. Málnási László ref. főkonz-
pap gr. Teleki Józsefhez]. 

8. egybe/összehív; a convoca; zusammenruſen-
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1552: ez zentgyórgynapyara gyóytóttők vala ide 
Bereztelkyre iambor nemes vraymath, az nehay 
Bereztelky Banfy Laszlo gyermeke Gaspar newó 
tutorsagafelól [Beresztelke MT; J H b K XVI/31]. 
7569: My elönkben gywtwen Az tanwkot my 
wket hwtök zerynt erŏssen megh kerdezwen es 
meg twdakozwan ez dolgokrwl [Kr ; Bál. 78], 
1573: Keomyes Leorinchne . . . Aztis vallia . . . 
hogi . . . aztalos leorinch Iamborokat gywteot volt 
es Minden Marhaiat ezwst mywetis az Eomagaet 
fely í r a t t a Mind eorekseget [Kv; T J k II I /3 . 
195]. 1595: Thwri Marton gyütet oda ki legenye-
ket, hozot Zillahrol fegyúer szerszamot és fegyúer 
derekat [Kv; Szám. 6 /XVIIa 59 if j . Heltai Gás-
pár sp kezével]. 7690; gyakran kell az sok dolog 
miat t gyűleseket és Deputat iokat gyűjtenünk 
[Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i instr-ja]. 
7767: (A) rendeletlenségek(ne) k meg újjitására s 
jobbítására, . . kételenit tet tűnk feles számból 
álló s Városunkban lakó Köz Embereket gyűj-
teni, Kikis az . . . panaszban tétetet t rendeletlen-
sćgek(ne)k még jobbítására illyen . . . végezéseket 
tettenek* [Torockó; TLev. 2/2. — *Köv. 7 pont-
ban a végzések]. 1836: kalákásokat gyűjtenek s 
ugy hordják haza a sok szenet [Bibarcfva U ; 
HSzjP Michael Bándi de Bibartzfalva miles 
Siculus pedestris (66) vall.]. 

Szk: céhet ~ céhgyűlést hív egybe. 1570: az 
ceh Mesterek cehet gywteotek [Kv; T J k III /2. 1]. 
1702: Mikor peniglen a Bárány meczés el követ-
kezik a Czéh mester tartozzék Czehet gyűjteni, 
és a Czehnek meg jelenteni hogy ha őszve allanak 
Bárány meczesre avagj nem, es ugj kell egyenlő 
akaratbul Bárány meczeshez fogni [Dés; DLt]. 
1718: a’ kik ezen dolognak contradicálnak, . . . 
Cehet gyuitue(n) adgyák okát [Kv; ACJk 106] 
* falut ~ falugyűlést hív egybe. 1717: feleié 
értem uram, majd falut gyűjtök s meg jelentem 
[Seprőd MT; MvÁLt Bereczki cs. lev. 90. — 
Pál Sándor kijegyzése]. 1765: én egykor Falut 
gyűjtvén, neméŬyek a ' Falusiak közül mondották* 
[Zentelke K ; BfN. — *Köv. a nyü.]. 7777: midőn 
észrevettük vólna4 hogj 16 szálat* levágtak, Falut 
Gyűj tö t tünk [Msz; Told. 22/1. - *Értsd: szál-
fát] jb hadat ~ a. hada t von össze. 1653: Ide 
M. Vásárhelyre is mint szintén más székes helyekre 
hadat gyűj töt tek vala a maros-széki fő székely 
emberek [ETA I, 47 NSz]. - b. hadat állít/-
szervez. 1625: Vrunktol eő felgeteől Fogarasbol 
Érkezve(n) az eő felge Nemet Gialogjnak vice 
hadnadgia, es bizonios okokbol hadat akarwa(n) 
gjwtenj . . . , a t tam Ete l t es I ta l t [Kv; Szám. 
16/XXXIV. 13]. 1653: Egy Nagy Albert vala fő 
ember Küldte vala Mózes* ezt Lengyelország 
felé, hogy hadat gyűj tsön [ETA I, 83. — *A 
fejedelmi székre törő Székely Mózes] jb várost ~ 
városi közgyűlést hív egybe. 1588: mihelt az 
vraim Az sokadalombol megh Ieŏnek, ot tan Biro 
Vram Varost gywcheón tanachbely feleywelis leien 
légien [Kv; TanJk 1/1. 69]. 1742: az olljan Tőr-
vént megh rontó ember t tizenket forintokig 
irremissibiliter megh büntessek . . . ; kiis ha a ' 
Birák(na)k nem engedne, vagy ellenek támadna, 

tehát ellene gyűtsenek várost, és annak ítéleti 
szerént megh büntessék [Torockó; TLev. 9/2. 
2a]. 1763: Er tyŭk Várost gyűj te tünk és a Város-
nak a dolgot eleiben adgyuk [Bh; BfN Bh-i csomó]. 

gyűjtemény 1. te j termékek; produse lac ta te ; 
Milchprodukte. 1546: az gywthementh, az, az az 
themle thvrokath es az wayath, három rezre ozaak 
és az harmadat agyak Banffy Bernaldnak [Rad-
nót MT; J H b K XXXVII I /19 . - A teljesebb 
szöv.: MNy X X X I X , 155]. 1667: Mivel az eő 
kgme Juhai hasznát avagy gyűj teményét igen 
károson, haszontalanul és soványul administralta* 
ugjmint az saj tot , ordat, va j a t penig semmit sem 
adott be . . . , arrolis satiafactiot adjudicallyon az 
Teőrvény [Cege SzD; WassLt. — *Ti. a juhász-
gazda]. 1676: Az Majorság Jnhok gyûjtemenyibűl 
percipialtom az* Bácsokkal Tizenőtt Tömlő Turot t 
Cont. Lib. 1280. Nyolcz Tőmlô ordat Cont. Lib. 
383 [Gyf; UtI] . 1686: Tehenek gyűjteménye va-
ja t négy cseberben, 1 deberkében [Zalatna A F ; 
AUt 482]. 1697: Tiz fejős ju gyűjteményiről és 
hat ju gyapjárol aprósággal egyűt nem tud szamot 
adni [Pálos N K ; LLt Fasc. 140]. 1718: áz él 
szökŏt bacsnak gyŭ temenyit él vitte es magá 
sűgsegire (I) Fordí t ta t ta [Mezőbodon MT; K J . 
Fogarasi János lev.]. 1721: ad Vaszü István 
penig egj juhot barannjaval es g ju j temen jé vei 
egygyűt [Vadad MT; VK]. 1740: a’ juhok u tán 
vaío gjűt tement igen is meg takar i t tyák dé ber-
bencze Szűkiben vágjon a Biro [Noszoly SzD; 
Ap. 2 Bak András Apor Péternéhez]. 1762: Dãn 
al(ia)s Báts Vaszüia . . . Minden esztendőben 
keze alatt lévő Juhokrol, azok (na) k szaparadà-
sokrol és Gyűjteményekről hitelesen számot ád 
[Szentmargita SzD; Ks 17. L X X X V . 68]. 1774: 
Fejős Tehenek vannak, mellyeketis Árendában 
tar to t ta (!) . . . a ' Pásztor Mocsi Jobbágy Morándi 
Simon nevezetű . . . az idén pár jáér t egy egy ara-
nyat fizetett, és fizet az gyüteményiert [Szent-
demeter U ; LLt Vall. 189]. 1784: a Juhok . . . , 
sajnállottam el senyvedni engedni, gondolván hogy 
a Gyapjakkal meg fizetik, amint eddigis mind 
gyapjakkal mint báranyokkal, mind pedig té j 
némű gyűjteményekkel szép pénzt ha j ta t tanak bé 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc t t lev.]. 1805: 
midőn a háza eléget egy terhe haza hozott turo 
el károsodott a tőbb Bárány és egyébb gyűte-
ményeket tudom hogy haza hozta [Hodák M T ; 
Berz. G. XVI. 1 Rusz Tyimotsa (70) vall.]. 

2. (betakarított) szalmásgabona- és szénatermés; 
recoltă de cereale päioase şi de f in pusă la adăpost ; 
eingebrachte Ernte (Heu und Getreide). 1805: 
Fogadtam meg Sütő Kará t son t . . . udvari Majo-
rosnak . . Köteles lészen A Csűrös Kertre, 
's abban találtató. Minden nemű. Gyűjteményekre, 
Marha Kostra, igen jó gondot viselni, azok(na)k 
őszve gyűjtésekben, Rakásokban Segedelmeskedni, 
mindenféle Kerti Veteményeket bővőn termeszteni 
[Erdőszengyei MT; TSb 43]. 1814: a’ mi a’ Ga-
bona béli Gyűjteményeket illeti azoknak el 
tsépeltetéseket, és szükséges helyre valo Fordít tá-
sokat sem tselekszi [Banyica K ; BfR 117/1 
Mayer alias Rusz Von (65) col. vall.]. 
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3. méh termék; produs de albinărit ; Bienen-
produkt. 7834; ,Méh és gyűjteményéről valo Per-
cepţum . . . Eel nem veretett egy is mivel egyet 
se ra jzat tak .[Hosszúaszó K K ; Born. F. Ia Bod 
Péter t t kezével]. 

4. kb. egybegyűjtött holmi; lucruri adun'ate; 
eingesanimelte Sachen. 7753/7758: (Kun Miklós) 
mikor a Rákoţzi Gavalleriájárol meg jŏ t vólna, 
tsak a puszta kőfalakat találta, mert a mi vólt 
a Jószágból gyűjtemény azt mind el hordotta 
volt a Tutora Rápoltra [Renget H ; J H b LXXI/3 . 
210]. 

5. gyűjtés (a gyűj tö t t összeg); colectă (sumä 
çolectată); Sammlung, Kollekte. 7869; Ké t kereszt 
zászlóra a Megyebeliek gyűjteményéhez a templom 
pénztárából ada to t t fl. 5 xr. 33 [Bács K ; 
RKAk 245].. 

6. kb. egybegyűjtöt t i ra tanyag; acte adunate ; 
eingesammelte Aktén. 1823-1830: Félbe is mara-
dot t ez a per, és Markotsán* a sok gyűjteménnyel 
maradot t [FogE 149. - ĂId. gr. Bethlen Pál 
bonyhai számtartója] . 1835: az egész gyűjtemény 
. . . egyházi felsőségeinkhez fog végső meg vi<s>-
gálás és meg állitás véget bé muta t ta t tn i [Nagy-
kapus K ; RAk 11 esp-i rend. kiv.]. 

7. művészeti v. tudományos kollekció; colecţie 
de artă sau şt i inţif ică; Kunst od. wissenscháft-
liche Sammlung/Kollektion. 1823-1830: 2-ik ne-
vezetesség ebben a gyűjteményben öt asztali ké-
szület (Aufsatz), melyet I I . Augustus készíttetett 
Kínában. 3-ik valami kínai eltört forma festett 
fazék. 4-ik egy szép gruppé (egybefoglalt képek) 
Venustól, hogy hallja Amor a parancsolatot* | 
Nevezetes a praeparatumok, vagyis a spirituszban 
ta r ta tó emberi tagoknak gyűjteménye [FogE 183, 
237. 'Folytatódik a fels.]. 

gyűjtendő 1. de adunat/str îns; was einzusam-
meln ist. 1832: Eszmél te t i ujabban is T. Uraimékat 
a Kollegyombéli Ns ifjúság számára gyűjtendő 
Buzabéli Segedelem iránt [Vaja M T ; HbEk] . 
1834: A Makfalvi nép oskola, és a’ Megyesi vj j 
Ekklésia számára gyűjtendő segedelemről is a’ 
gondoskodást hivataloson ajánlom [uo.; i.h.]. 

2. behordandó; de că ra t , was einzubringen ist. 
1841: Hazomra, azon Majorkertembe gyűjtendő 
Takarmanyomra köteles leszen gondot viselni 
[Törzs. Dézsi taxalisták]. 

3. összeszedendő; de aduna t ; was zusammen-
zusammeln/einzulieben ist. 1664: Az udvar háznál 
lévő . Jstallot . . oda engedte vgy mind azon 
altal maga Lovait , nem iminet amonat gyűjtendő 
Lovakat tarczo(n) benne [Mv; MbK]. 

gyűjtés 1. takarás , szénagyűjtés; strînsul f înului; 
Heuen. 1574: Az i t t valo Zena fűben kazaltatta(m) 
45 vitorna fwe t etelekre es italokra annak 
felette gwytesre mire keolteotte(m) f. 11. d. 75 
[Kv; Szám. 4 /XI . 7]. 1589: Az i t t valo Zena 
fűben kazaltat ta(m) 45 vitorna fwet, Summaia 
a’ kazalasra es gwtesre valo keolchegnek f. 32 
[Kv ; i.h. 4 /XI . 47]. 1597: Mikor kaszalast Gwtest 
. . . el wigesztek adata w kegelme . . . 2/— [Kv; 

i.h. 7/XIV. 43 Th Masass sp kezével]. 1636: Nyár-
ban pedigh az dologh teteinek kaszalasnak Arat 
tasnak es Gyuytesnek idejennis ket t napon kel 
szolgálni, de másod magaual akkoron, Auagy ha 
egyedeòl szolgai Negy napot t [Siménfva U ; J H b 
Inv.] . 1756: (A jb-ok kötelesek) A Gerendi 
Praediumban Uraság szénája kaszálására, gyűj-
tésire, szántására, vetésire öszve takarit tására is 
. . . e l ő áUani [Radulést/Déva; Ks 101]. 1827.: 
A’ kaszálásért, gyűjtésért és bé hordásért mint 
hogy a ' Papi széna fűtől távol esik, és a sok járás 
által valo idő vesztegetés el hárintassék minden 
ember tartozik égy fél napi kézi munkát tenni 
[Visa K ; SzJk külön mell.}. 

2. egybehordás; çăratul la un loc; Zusamnien-
tragen. 1843: A gazvőlgyi tónál hüvelyes gabonák 
kaszálása gyűjtése [Csekelaka A F ; KCsl]. 

3. egybe/összehívás; convocare; Einberufung, 
Zusammenrufung. 1589/XVII. sz. eleje: Ha penigh 
az wdeő táiában, melyben az Ceh giwtesenek 
kellene lenni az Ceh Mesterek keőzwl nemellyk-
nek bizonios ú ta lenne, es kőuetkeoznek eő hellybe 
tellyes hatalommal tartozzék eőt forint bwntetés 
alat mást hadni [Kv ; KőmCArt. 23]. 1768: Ud-
varolván Drágb(an) Excellentiad mondotta vólnà 
hogy kalandos gyűjtése nélkül Papat ne marasz-
-szanak, ., által lá tvánn hogy a tavaj i zűrzavar 
ismét elé kerülne, ha a kőz nép voxára eresztet-
nének az Ecclesiai dolgok igazgatássi [Szilágy-
főkeresztúr; WLt Dobai Sándor lev.]. 

gyűjtet 1. a puné să strîngă/šă adune; sammeln 
lassen. 1623: Gywmeolczeött sokatt gywttesse(n) 
nekik* es vgy Tartassa H a pedigh Mak mikor 
sohont nem lenne t l iehat ollyankor Tatarkauall 
zabbalis ketelen ky teleltettny [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut . — *Ti. a Moldvában és a Ha-
vaselvén vásárolt disznóknak]. 1750: Hogy ha 
ezen Levelem még jókor érkeznék Tövis alja 
gombát kellene gyűjtetned, és az feleséged fűzné 
fel s nap fényen avagy lágy meleg tűznél aszalna 
felesen [Ks 83 Gr. Gyulafi László tollba mondott 
lev. Bécsből]. 1762: Nem tudom Krajnik 
hogy Szüvát gyűj te te t t volna [Lászó H ; Ks 
113 Vegyes ir.]. 1844: a Járási Dullok által 
bővebb Segedelmet gyűjtessen [UszLt XI . 85/1. 6]. 

Szk s vajat ~. 1623: Ne Cziak fogarasb(an) 
hanem Komana(n)û Porcmbakonnisb Thehen Bo-
rom es Juh dizno Maiorsagot Tarchion Menteőll 
teőbet az thelicnek teybeőll gywtesse(n) zep vayat 
Egez Niarattczaka es Azzw Turott [Szu/Fog ; 
Torzs. Bethlen Gábor gazd. ut . — *"bA. és F.Ko-
mána, valamint A. és F.pommbák, mindannvi 
F-ben]. 

2. t aka r t a t ; a puné să se facă/să se strîngŭ 
fîn ; heuen lassen. 1743/1747: Él tető Ferentz Uram 
. . . Sa já t és Attyarol maradót főiden Szénát 
gy ü t te te t t [Dob.; WassLt vk]. 

3. szedet; a puné să s t r îngă ; sammeln/erheben 
lassen. 1829: a Bírákkal sok izben Gyűjte te t t 
konyhára valókat melyek mind ot t Vajda 
Urnái kőitek el, s mégis a’ Birák panaszkottak, 
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hogy ott azok mellet majd éhei holtak meg [Mező-
kölpény MT; TSb 48]. 

4. egybe/összegyűjtet; a puné să convoace/să 
aduue ; zusammensammeln lassen. 1623: Fogaras-
ban az pattantiusek hazatt bwchiultesse megh. 
Min^iarast mytt Err mwnkeőtt tudosyczyon fe-
leőlle mert megh akaryuk venny, gyw<i>tessen 
varosbily Eoregh Embereket mind Nemes Varosy 
Rendet, keoinyueseket Acziokot hiuasso(n) hytek 
zerent Lassa myre beőchiűlik [Szu/Fog; Törzs. 
Bethlen Gábor gazd. ut.]. 1755: némellykor igen 
Sok Falusi Embereket és Asszonyokot s Leá-
ny >kot gjüttetet, s hivat tatot t eŏ Nsga az Ud-
varija edgy Szántó Ferencz nevű Praefectussának 
Jovaslásábol, s Táncot Csinálván minden Ember 
tékxdotta a’ bort [Gernyeszeg MT; TGsz 35]. 

Szk: céhet ~ céhgyűlést hívat egybe. 1586: 
Jlona Elek Janosne vallia, Beregzazine igy be-
zelgete enueke(in) megh mint Iart pesti Ianossal, 
Bizony ha a’ leghenj el Ne(m) megien vala cehet 
gywtet vala vra(m) Rea [Kv; T J k IV/1. 575]. 
1702: Die 20 Febr: . . . Céhet gyűttetven Regeni 
János Ur(atn) tőt t le be gyűlés Pénszt 12 [Kv; 
ACJk 47]. 1846: Mészáros János a Tts Czéh Bisz-
tos Urak jelen létekb(en) Czéhot gyűjtetvén Paxi 
István el veszett Czimere tárgyában hol is fizetett 
büntetésben 4 Rf [Kv; i.h. 53] * eklésiát ~ 
egyházközségi közgyűlést hívat össze. 1844: ezt 
tudatván a Tekintetes Urakkal és minden Eccle-
siai tagokkal előlegesen, akkorraR egy bizonyos 
házhoz gyűjtessen telies Ecclésiát, hogy még 
akkor papi választás éshessék meg [Bözöd U ; 
Pf Árkosi Mihály esp. lev. — "Május 22-re] * 
falut ~ falugyűlést hívat össze. 1771: Ha casu 
quo falut gyűtetvén a bíró részeg lenni tanálna, 
a bíró büntetődjék ad den. 24 [Szemerja Hsz; 
RSzF 94] * kongregációt ~ (városi) közgyűlést 
hívat egybe. 1731: Hadnagj Nztes Dálnoki 
Dániel ura(m) . . . Protestál hogj eŏ kglme maga 
kötelességet mind az dolognak Gát epitese kőrűl 
valo praestaltatásab (an) el nem mulatta, mind sok-
szori Congregatiot gjujtetvén, holottis proponalta 
az Gatnak meg epitteteset [Dés; Jk 415] ta-
nácsot ~ 'ua'. 1770: Hadnagy ur(am) penig leg 
otta(n) Tanacsot gyűjtetvén eze(n) Deliberationk 
szerint az idegen bort exemplariter vonassa ki 
es vagassa ki [Dés; J k 312b] várost ~ városi 
közgyűlést hívat egybe. 1605: biro Vram 
minié a haladeknekwl arra gywtessen eo kgme 
varost [Kv; TanJk X / l . 420]. 1662: Kolosvar-
uak beczulletes biraja illjen valaszt ton, . . . 
. . Istén egisségémet adgja varost gjutetek Elej-
ben alom az tanacznak de tudom bizonj hogj 
szerét most nem tehét t juk [Kv; Thor. X/14]. 
1763: Ér tyúk Várost gyüj tétünk és a Városnak 
a dolgot eleibe adgyuk* [Kszeg; BfN Bh-i csomó. 
— ^Törvényes intésre adot t válasz]. 

(jyűjtetós (széna) takar t a t á s ; dispoziţia de a face 
f în ; Heuen(lassen). 1675)1688 u.: Takarodas-
(na)k idein minden feli gabonak(na)k aratasara, 
be hordasara, az szenanak gyüjtetesire, őszve 
rakasara io űdőt valasz [Borb. I. Petki János 

ut. csíkcsicsai jb-bírájához]. 1752: Mostan Uga„ 
roltatason, kaszáltatason, Gyüjtetesen, Szŏllŏk le 
veleztetisin, Tŏrŏk Búzák kapáitatásán szorgal 
matoskodom [Mocs K ; Ks 83 Martinus Tihanyi 
kezével]. 

gyűjtetik 1. gyűjtődik; a se aduna; eingesam-
melt werden. 1600: mikor az varoson az chedula 
az be gyeolesnek okayert Jar feyenkent ez 
hazban valaztot vraim indiferenter be Ieoienek 
. . . , ha oly betegsegek nem lezen, tehát egyczery 
be nem Jeoweteliert eotwen pénzt vehessenek 
raytok, es affele pénz i t t fen az pesselben gveo-
tessek [Kv; TanJk: X/l. 356]. 1818: Héti vásárra 
jővő szekerek általis gyűjtessék és hozasséka [Dés; 
DLt 319. - aTi. kő]. 1834: A’ Száraz Ajtai* 
Közönség szerentsétlen tüz által 38 ezer forint 
kárt vallván ezek(ne)k fel segittésekre alamisna 
gyűjtessék a’ Tavaszi Partialisra [Vaja MT; Hb-
Ek. — *Hsz]. 1854: A' Lintzi agostai gyül: 
ŏszve omlott Tornya fel építésére alamisna gyűj-
tessen [M.bikal K ; RAk 53]. 

2. egybe/összehívatik; a se convoca, a fi con-
vocat; zusammengerufen werden. 1767: Hallottam 
hogy ide gyűjtettek vólt a Nemes Szolnok Vár-
megye és Kővár vidékének Tisztei hogy deter-
minatiót tegyenek ezen hellyben, hogv a Tóhátia 

Nyiresib határt terminálnák [TKhf 21/14. - aSz. 
bSzt. de tőszomszédos az előbbivel]. 

gyűjtettetik 1. takartat ik; a se face, a se aduna 
f în ; geheut werden. 1677/1681: azon falu hataran 
termet fű az en lovaim szamara gyűjtettessék 
[H; VhU 482 Thököly Imre vál.]. 

2. egybe/összehívattatik; a se convoca, a fi 
convocat; zusammengerufen werden. 1820: azok 
a’ Vallok meg eskettetések előtt Tőtöri Úrhoz 
gyűjtettettek, és ottan eléb ki kérdeztettek . . . 
s ha valamellyik közüliek semmit se tudott 
annak TŏtŐriné Iffiu Aszszony meg mondotta, 
hogy mit mondgyon és tudjon [Aranyosrákos 
TA; J H b Fasc. 48 „Biro Gábor hütes assz." 
(69) vall.]. 

gyűjthet 1. a putea aduna/strînge; sammeln 
können. 1574: az en tarsom fogwa vagion Az 
Nemetekkel oda kellene kwldene(m) ha myt gywt-
hetnek [Kv; T J k III/3. 324]. 1680: mivel fagyu 
tanaltatott az keze alat melyet dugatot hun 
vőtte s ki adta adgyon szovatyost mivel eő mé-
száros nem volt, hogy eő fagyat gyűjthetet t 
volna [Dob; Ks 41. G]. 1796 k.: Pénzt egész 
telen igen keveset gyűthet tem . . . hanem ezen 
az Sokadalmon gyűj töt t harmadfél Száz Forin-
tott mostis szüntelen tsak gyŭlöget ezen a Re-
geni Sokadalmon be fog gyűlni minden féle adós-
ság jo renden [Banyica K ; IB . Gombos István 
kezével]. 

2* (szénát) takarhat ; a putea face (fînul) ; 
heuen können. 1593: kett Egez hettig Esett az 
Eso, hogi zenat Nem gyt thet tûnk Menttûnk 
ky zena giûtteny volttanok az zena giűttek 120 
. . . 5 die Aûgûsty vegeztek el a zena gyűttest 
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[Kv; Szám. 5 /XXII I Casp. Schemel sp kezével]. 
7775/7787: minden esztendőben mikor vagy a 
Maros ki nem űt , vagy a Homorod vize, . . . eŏ 
Ngok széna réttyeket el nem rontya, gyűjthet-
nek 40 szekér szénát [Bózes H ; J H b LXXI/3. 
391]. 

3. összegyûjthet; a putea stringe; zusammen-
sammeln können. 1620: nem hagia Ona* a vamot 
a Kasba töltenem hanem cziak külön, s eöt veka 
vamot külön giöthettem [Récse F ; Szád. Stroya 
Morar (35) fej. jb vall. — •Teljes neve előbb: 
Onah Bobes]. 1715: ihól nem gjűjthetek vámot : 
mert Nagy Mihály mingyárt el viszi [Tűre K ; 
Told. 23]. 1748: (Bort) az menyit gyűjtheték 
hova hamarabb be kűldŏm [Tövis A F ; Ap. 1 
A. Bartos Josef kezével]. 

4. szedhet; a putea lua/recruta; ausheben kön-
nen. 7627: Barsy Laios Istwan hadnagy magiar 
orzagbol Jeöuen harmad magaual . . . Vrunk eö 
Fghe Saluus Conductussa leue(n) nalla, hogi i t t 
az orszaghban gialogot es louasokat giwthessen 
[Kv; Szám. 15b/XI. 47]. 

gyűjtű I. mn 1* care adună/strînge; sammelnd. 
1844: volt kŏhanyo és gyujtŏ ember 23 [Born. 
F. I l lb ] . 

2« vagyongyűjtő; care stringe avere; Vermögen 
sammelnd. 1801: a ' Tisztelt Aszszony eő Nagy-
sága . . . meg-takaritto nem vóltt, annyival in-
kább gyűjtő és Szerző éppen nem vólt, sőt vesz-
tegetőnek tapasztaltam lenni [Mv; Told. 42/56]. 

II. fn 1. (széna) takaró munkás; muncitor care 
face f în ; Heumacher. 1579: Az 27 Jüly atam 
eg altalak bort hatűan wedres az Tanach akarat-
gyaboll az kazasoknak es gywtöknek az zena 
rethre tutam (!) f. 12 [Kv; Szám. 1/XVIII. 
27]. 1590: Az Zena kazaltatashoz kezdettem 14 
Juny . Giwjteöknek fizettem hol ecczer s hol 
mazzor fl. 8 d [Kv; i.h. 4/XIX. 18]. 1659: en 
egy Nehany esztendeigh voltam az megh holt 
Lazar Jstuan Vr(am)nak Gywyteje [LLt Mihály 
János de Szent Miklos* (71) nb vall. — "Gyszm]. 
1687: Az Tiszta Zab 9710 czipokat, nem az ide-
gen mester emberekre . . . Erogalta. Hanem . . . 
nyarat Szaka Széna Sarjú kaszásokra, gyűjtőkre, 
buglyálokra, Buza Zab aratokra s, egyéb efele 
munkasokra kiknek Tiszta Zab czipot Szoktanak 
adnia [Máramarossziget; Törzs]. 

2. kb. te jgyűj tő ; colector de lapte; Milch-
sammler. 1595: Égikor zjnte délkor ugy Jútek 
en az major házhoz hogy tahagh az Júhokat 
megh feitek . . . , de ott az gytteo vala az fiaúal 
[UszT 10/57]. 1650: Az gyűtők rendtartásáról, 
tömlő komponálásáról, annak mértékiről és hány 
adassék munkájukba [Csíkszereda; SzO VI, 192 
Cssz, Gysz és Ksz constitutiói]. 1674: Tudom 
hogy Nagy szaju Balas hol Gyűtteője, hol 
pasztora volt eő kgminek [LLt]. XVIII. sz. 
kōz.: minden féle Jobbagy Mester Ember a kinek 
marhája lészen nékem oszel (l) is két nap, tava-
szalis két nap kalákába Segittsen, akar Fasztor, 
akár Gyűjtő, akár summás Legyen [Százhegy 
Cs; LLt Fasc. 152]. - L. még RSzF 1 8 2 - 3 . 

o Szn. 1602: Gyűtő Simon szab. [Mindszent 
Cs; SzO V, 232] | Giuteő Pál [Szentgyörgy Cs; 
i.h. 239]. 1614: Gywteo Pal. Gywteoh Lukficz 
jb. Gywteoh Balas jb [uo.; BetliU 4 2 4 - 5 ] . 1619: 
Gwteo Peter [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1626: 
Gjwteo Pal (60) pix. [uo.; i.h.]. 

O Hn. 1722: A' Csorda gjtitö helljen (sz) [Ko-
vászna Hsz; EHA]. 

gyűjtődik a se face f în ; geheut/eingebracht 
werden. 1775/1781: Széna gyűjtődik minden esz-
tendőben) a mint felvethettyűk száz negyven 
jó öreg szekérrel [Renget H ; J H b LXXI/3. 374] 
| AlGyógyon*, mennyi Takarmány gyűjtődjék eŏ 
Nagyságok részeken külön külön egy esztendőre 
nem tudjuk [Nagyalmás H ; i.h. 428. - *H] | Szé-
nais szépen gyűjtődik [Máda H ; i.h. 388]. 

gyűjtöget 1. (össze)szedeget; a aduna încet; 
nach und nach einsammeln. 1783: hárman ki 
mentünk vala azon La Koligy nevezetű lieljre, 
és ot t a ' Széljben vágogattunk egj egj szál Szöllö 
karót az hol kaphattunk . . a ' mi keveset gjüjte-
gettűnk pedig, azt sem mind a Bálás telki határ-
ban vágtuk [Kissáros K K ; J H b XX/8. 19]. 
1797: egy alkalmatossággal az Udvaron fá t mit 
gyűjtögettem [Oltszem Hsz ; Mk II . 8/260 Olt-
szemi Molnár Veres János (39) vall.]. 

2. (pénzt) félrerakosgat/teszeget; a strînge, a 
puné la o parte pe rînd (bani) ; (Geld) nach und 
nach beiseite legen. 1585: Nallam lakik vala ez 
Ersebet mint egy tizenket eztendeos leanka vala, 
hat vagy huzon eot pénzt gywteogetet volt Az 
Zomzed Azzonyhoz [Kv ; T J k IV/1. 506 Ilona 
Damakos Mathiasne vall.]. 1592: három ezten-
deie hogy zolgal zerrel s vgy gywteogette volt* 
[UszT. — *Ti. a pénzt]. 7829: ezelőtt én három 
Esztendőkkel lévén Kis Biro Szároz birs ágból, 
egyből, másból gyűjtegettem husz Rforintot [Me-
zőkölpény MT; TSb 48 Kántor János (59) vall.]. 
1854: minden fölkelhető portékáinion kivűl, levén 
még olyan pénzem is . . . kamatra kiadva, melyet 
se boldogult Szülőimtől, se vérségi uton nem 
örököltem hanem takarékosságom által magam 
gyűjtögettem, 's szereztem [Kv; Végr.]. 

3. (fel)szedeget; a stringe încet; nach und nach 
einheben. 1770: Az Hidakat őrző Hites vámos 
. . . Fél esztendő alatt Tizenhárom forintott gyűj-
tögetett és adott bé Udvarbiro Uramnak [Utl]. 
1818: én mind abban igyekedem (!), hogy a’ 
Taxákot, és egyéb Daciakot gyűjtögessem [Válye-
brád H ; Ks 111 Vegyes ir.]. 

gyűjtögetett összeszedegetett; adunat, strins; 
nach und nach zusammengesammelt. 1725: Páter 
Kermendi Tornáczárol gyúttegetett Szegeket uj-
jallag kelletvén csináltatni, adtam . . . Flor. h. 
5 Denar. 16 [Kv; Ks 15. LIII. 5]. 1864: Alol neve-
met saját kezűleg aláirt Somogyi János . . . hogy 
fáradságosan és szorgalommal gyűjtögetett va-
gyonunk felett czivodások ne történjenek 
végrendelkezésem kővetkezőkben teszem meg [Kv; 
Végr.]. 
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gyííjtiiplli >t 1. öjiz33zedegethet; a putea aduna/-
strînga; nach und nach zusamtn^nbringen/sam-
ín^ln k o m i n . 1763: a’ mi pŝnzetskét gyűjte-
gethettem a’ Joszag proventussábol, ha késécs-
kénis, el indultam, és ide Szökefalvára le hoztam 
[Szőkefva K K ; Bál. 1]. 

2. dtv toborozhat; a putea recruta; (an)werben 
können. 1788: az én egész igyekezetem 's tzélom 
e' tekintetb(en) az, hogy minél több kálvinista 
olvasót gyűjtögethetnék Ngd Cassájáb(a) [Nsz; 
TL. Málnási László főkonz-i pap gr. Teleki Jó-
zsefhez]. 

gyűjtőhely loc de adunare; Sammelstelle. 1847: 
ha valakinek ökre elmarad, annak szorgalmatoson 
utánalátni és hazahajtani minden esetre a szokott 
gyűjtőhelyre, külömben dologmúlattságot fizetnek 
[Zalán Hsz; RSzF 202]. 

gyíijtött 1. aduaa t ; gesatntn?lt. 1581: Az Es-
kolabol valamy gywteot Sepredeket ky hordatuk 
attűnk Nagy symonak zekeressenek d. 70 [Kv; 
Szám. 3/IV. 13]. 1679: Tehentől gyűjtőt Iros 
vaj, vannaval nro 3 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 115]. 

2. összegyűjtött/hordott; adunat/cărat la un loc; 
zusaminangebracht/gesamraelt. 1681: Páter János 
uram ideje alatt gyüj te t t vasak közzül tanáltunk 
most kilenc misa vasat [CsVh 94]. 1770: 
(A) régi árkot . . . emberei midön ki akartak 
volna dugni, és kiis dugták, tsak erre végre ra-
kásban gyűjtett kövekkel az irt Triffa legéstyiek 
(1) nevezetű emberek kezdék hajigálni em-
bereit [H; JHb X X X I . 17. 2]. 

3. (össze) szerezge te t t ; adunat încet, agonisit, 
chivernisit; nach und nach zusammangespart. 
1595: veottek ezekbs az mezarosok panazolko-
da9okat, hogy a minemw teosersegre giwiteot 
barmokat az el m i i t eztendeoben ez kemen telen 
ki tartottanak, azokat ha le vagnak nagi fogiat-
kozasokra es karokra lenne [Kv; TanJk 1/1. 
257]. 1811: Szorgalmatos igyekezettel gyűjtött 
Vagyonkám mi által pusztult el az is tudva vagyon 
[Dés; DLt 154]. 

4. takart, felgyújtot t ; făcut/strîns; eingeheut. 
7739: a ' Fű Mérők ki menvén jól végére mennek 

. hogj az Felekiek a ' magok vett nyilokon 
gjuj tőt t Szénájokat hoztáke, a ' vagj másét [Kv; 
TJk XV/12. 124]. 

5. dtv egybehordott, szerzett; cîştigat, adunat; 
zusammengebracht. 1801: sok Esztendőkig valo 
E*perientia által gyű j tö t t Tudományú Hazafiak 
kezdették szaporittani Czëhunkat [Kv; ACLev.]. 
1813: Netnîs Hárotnszéki Körösi Csorna Sándor 
tanitványnnk . . . Végezvén már itthon tano-
láşát, szándékoznék eddig gyűjtött tudományá-
nak öregbitése véget még azon a’ nyáron vala-
melyik Fdaö országi Universitasra menni [Ne; 
NylrK XII, 137], 

6. szedett, toborozott; luat, recrutat; ausge-
hőben, angemustert. 1572: En penygh Boldysar 

girgel, hogi ot t Állok wala egy My keozwlunk, 
az wilkay Myklos wra(m) Gewytoth Nepe keozwl 

Megh peordete [Sálvására4; KP. - "Később: 
Sárvásár K]. 1595: Érkezek Nagy Miklos Wrúnk 
ö fge hadnagya gyütett neppel [Kv; Szám. 6/-
XVIIa. 169 ifj. Heltai Gáspár sp. kezével]. 

7. 1728: Ez előtt Soha nem hallottam hogj 
valami Czivódás és háborgás lőt t volna ezenn 
Erdő iránt à Poss(esso)r vrak kőzött tavalyigh, 
hanem mindenik Possessor részére gyűj tö t t Ser-
tések Szabadossan jártak itten makk termésnek 
idein [Hídvég Hsz; Mk I. Fasc. I. Joan Mókán 
(60) jb vall.] | Azt pedig nyilván és bizonyossan 
tudom hogj azon Sertések mellyeket meg lödŏz-
tenek nem az vré Mikó Ferencz Vratné, hanem 
makk bérre g jű j tŏ t t Sertések voltak [uo.; i.h. 
Nic. Mihály (71) jb vall.]. 

gyűl I . egybegyŭl/sereglik; a se strînge/întruni; 
sich versammeln/scharen. 1550: My the N lewe-
lenek Engedwyn mykippen tartoztonk engednye 
az napon oda Datnosra gywlenk [MNy XXIV, 
289-90] . 1562: Mátyás király halála után a 
magyar urak mind Rákosra gyiilének, hogy ki-
rályt válaszszanak [ETA I, 10 BS]. 1573: Azta-
los Leorinch hity vtan vallia hogy Minekwtanna 
ely temetek volna Molnár Boldysarnet, oda ha-
zahoz gywltek volt az atthiafiak | Zabo Marton 
polgár Balasy Georgy olah Mihal Istwan deák, 
Azt valliak hogi mykoron feierwary Imre halala 
vtan gywltenek volna András deákhoz Nemy 
dolgokért, Azonba Ioot Be Iffiabik Bwday Georgy 
egi ados lewelel András deák Eleyben kiben fl. 
99 volt Irwan [Kv; T J k I I I /3 . 72, 296]. 1586: 
3 Septe(mbris) János Vram az predicator felese-
get el temeteok es hogi sok zeginiek giwltek vala 
hazok eleinen (l) adatta Biro Vram 25 pénz arra 
batkat Zeóchi Marto(n) oztotta el — /25 [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 32]. 1594: Mikoron my ez el 
mwlt napokban gywlteónk wolna uylakra", . . . 
wgy myntt Kóz Birak . . . egy Ersebeth neweò 
Azzonyallat twdni illik Kelemen Istwanne . . . 
es ZUagy Barbara Azzony keózt walo Nemynemeó 
egyenetlensegnek el igazitassaert [WLt. — •Som-
lyóújlakra (Sz)]. 1606: Tudom hogy Bedeó Mihály 
Vram enge(m) kwlde . . . Veres Balasne Aszo-
nyo(m)hoz, hogy gyllyenek az Kosa Georgy ha-
zahoz, es teórekedgyenek keóztek, . . . De en ne(m) 
tudo(m) gylteke oda Auagy ne(m) [UszT 20/221 
Petrús Kosa de Vduarhely nb vall.]. 1607: Az 
falú valami vt igazgatni giwlt uala [i.h. 20/302]. 
1714: Mind régi öreg eleinktől hallottuk s ma-
gunk is úgy tudjuk, hogy egy Moldvából szár-
mazott tanitó kalugyer kért volt . . . monaszte-
rianak való helyet . . . melyre minekutána szállá-
sokat építették volna, sok olá legények gyűltek 
a kalugyerhez tanólni oláh deákságot [Déda MT; 
MúzBf. — 16 r. tanú vall.]. 1759: láttam mesz-
szetskéről, hogy az emberek ezen hellyre gyűlnek, 
és kiáltoznak [Hosszútelke A F ; Kath. r. valló 
vall.]. 

2. gyülekezik; a se aduna; sich sammeln. 756ó: 
Az Lo feyek pedygh hwswet vthan valo chyeo-
teorteokeon feyenkent thartozzanak udwarhoz 
gyeolny hadakozo zerzamokkal mustrára [SzO 
II, 182 ogy-i végzés]. 1596: Gaspar az Loas Legeny 
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vitte Deesigh ö fge paranczolatit, hogy menten 
fel illyenek és az hadban feier wara gyülyenek 
[Kv; Szám. 6/XXI. 15]. 1653: Báthori is liivatá 
a székelységet Dévához — mert Dévába vala Sig-
mond — és ugyan szép had gyűlt vala Dévához; 
de nem gyűltek vala fel szivesen mellette valami 
régi boszszuság miáa [ETA I, 67. — a1602-béli 
eseményre von. feljegyzés]. 1778: Successive gyűli 
a sok Recrutaság és a sok Remunda Lo, s defi-
liroznak erőssen ki az országboll [Dédács H ; 
Ks 96 Gyulay Ferenc lev.]. 

3. gyűlésre egybejön; a se întruni pentru adu-
nare/şedinţă; zur Sitzung zusammenkommen. 
1588: Zekeŏnknek egy Neminemeo zokot Napian 
mikoron kwleŏmb kwleŏmb dolgoknak el Jgaz-
gatasara Tanachi hazunkba gywlteonk volna 
[Torda; Pk 2]. 1604: Bizonnial ertem hogy 12 
J a n : p(rae)sentis Meggiesre kell gwlnja [Gerend 
TA; Ks 38. I . 10 Sarmasagy Zsigmond Petky 
Jánoshoz. — aEz ogy egybehívására von.]. 1776: 
egész Communitasunk a’ Biróság házhoz gyűlvén, 
és a’ difficultasokat fontoson ruminalvan, edgy 
elsőben ugyan néhány de igen kevés tagjai Com-
munitasunknak külömb külömbféle opiniokra haj-
iattak [Torockó; TLev. 7/5]. 

4. települ; a se aşeza/stabili; sich niederlassen/-
ansiedeln. 1715: még az Cáptalanbanis ugy ta-
nálták hogj ezek (ne) k az Faluknak nincsen kü-
lönös határok, Sőt Ponor nincsenis az Faluk 
Laistromáb(an), hanem Gyógj* és Remeteb, mivel 
Ponor® azután gyűlt égj Vőlgjben iminnen amon-
nan, mint most Mogosd tova fel a Vőlgjben [WH. 
— aKésőbb: Havasgyógy AF.b—d AF; a négy 
falu szomszédos egymással]. 

5. egybe/összekerül/gyűl; a se aduna/strînge; 
zusammenkommen/sich ansammeln. 1573: Kalach-
siteo ferencz Azt vallia Twgia hogi zegeny legen 
volt pwskar de Nem Twgia ha felesége vtan gywlt 
volt Maxhaia vagi honnat [Kv; TJk III /3. 170]. 
1625: Wagyon Keozeonseges el keleo pénz meli 
az kalmar marhabol gyűlt volt f. 40 [Kv; RDL 
I. 126]. 1671: Én Rosnyai Lőrincz az mi 
harmiczad pénz jő, gyűl . . . tökeletesen, igazán 
szolgáltatom [Törcsvár F ; BfR Rosnyai Lőrinc 
harmincados reverzálisa]. 1743: sokan álmélkodtak 
honnét gjűl annyi proventus [Ádámos K K ; J H b 
XXVIII/9]. 1753: a kitől lehetet két ket sustakot 
akkorban contribuált is, gjŭ l t volt drciter Negyed 
fél M.forint [Markosfva Hsz; Törzs Paulus Orbán 
(40) pp vall.]. 7808: onnan két annyinak kék 
gyűlni [Csapó K K ; LLt]. 1842: mihent annyi 
kész pénze gyülend a testamentumnak pontosan 
eleget fog tenni [Doboka; Bet. 1 Hodor Károly 
kezével]. 

6. meggyűl; a se aduna; sich (an)sammeln. 
1570: Azt felelte az kwt aso hogy En azkor is 
Mondom vala Tar somnak hogi az honnat Egy 
kewes wyz J e o wala Rea, Arra Jobban asswnk 
Mert nem lezen J o kewes wyz lezen benne. De 
eo vgian Nem akara, hanem azt Monda hogy 
Elegh Mélységé vagion azon alol, vyzeis elegh 
lezen Nem fogiatkozyk megh elegh vyz gywl bele 
[Kv; T J k I I I /2 . 194]. 1781: Ha minden Eszten-

dőben Gáttal nem tar t ják a’ nevezet Bányász 
uti Tot s . . . ha a ' Nagy Esők miá Viz nem 
gyűl beléje szároz [Burjáncsóbuda K ; BHn 43]. 
1804: a’ mi ottan létünkbe a' tisztitta?, vagy 
ritkittás el-nem-végeztetvén, ntm tudem menyi 
ágbog gyűlt azon liellyröl [Csapó KK , Berz. 
176]. 1816: Udvart Tsiirt tisztán tartson a' Ganéj 
ha Gyűl hordassa ki [Kv IB. Gr Korda Anna 
kezével]. 

7. kb. egybeáll/hordódik; a se strînge la un 
loc, a se îngrămădi; zusammengebraeht/ ge-
schwemmt werden. 7779: hallottam hogy azon utri-
zált Sziget nem viz mosásbol gyűlt, hanem ré-
gentén a Gyalmári határból szakasztotta volt 
a’ Maros Vize [Gyalmár H ; BK sub nro 450 
Tordesan Petru (60) lib. vall.]. 

O Szk: ereje ~ erőre kap, megjön az ereje; a 
prinde puteri; zu Kräf ten kommen. 1783: ereje 
tsak nem gyult ugy annyira hogj meg mais já-
rásra erőtelen [Nyárádkaráesonfva MT; Told. 76]. 

gyüldögél gyűlöget; a se aduna încet; sich 
langsam sammeln. 1754: ezeka tsak nem légen 
az Eeclesia industriája al(tal) gyűldőgelvén rom-
ladozásban levvő Templomunkra minden őrén ero-
galodik (így !) [Dési ref. egyhm. conscr. — aTi. 
a pénzek]. 

gyűledék keverékbor; vin amestecat; Miscli-
wein. 1847: össze-töltegetett ó piros gyűledék 
( : melyek-közül némely nagyon iszkifinás :) [K-
Csl Kemény Dénes kezével]. 

gyttlcdez egybegyűldögél/sereglik; a se strînge/-
aduna încet; sich langsam sammeln/zusammen-
scharen. 1823-1830: Lipsiában* létünk alatt . 
Az úrfi és a doktorb felöltöztenek egész gálába 
. . . drága magyar öltözetben, mentébe, dolmány-
ba, övesen, magyar kardosan, s mennek az utcán 
. . . az utca gyermekei gytiledezni kezdenek, ki-
áltozzák az én magyaraim u tán : Die Hussarcn, 
die Hussaren! [FogE 202. — "Lipcsében. bGyar-
mathi Sámuel]. 

gyülekezendő összegyűlendő; care se aduna; 
sich versammelnd. 1677/1681: be adott leveleket 
lattam, de három forint Taxaért hataromata vesz-
tegetni károsnak itellém, mindazaltal . . . ha őt 
forint Taxara magat ez Supplicansb és töb oda 
gyülekezendő jövevényeket kötelezi, azon fa-
lumban szenyvedni őket kész vagyok [VhU 482 
Thökölyj Imre vál. - fcErdőháton (H). lIvanyi 
Ladar Peter]. 

gyülekezet 1. gyűlés; adunare; Versammlung. 
1578: Towabba miért hogy az Tanachy, kewannya, 
es effele tyztesseges gyülekezet, hogy hozza ha-
sonlo ruha vyseltessek, vegeztek eo kegmek egez 
varassul hogy senky ez vtan sem chionka wyu 
galleratlan, Mentebe, sem chizmaba papuchba sem 
gattiaba, hanem tanachy házhoz illtndeo varassy 
tyztesseges ruhaba Ieoienek mind alsó felseo Ta-
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nachbelyek be [Kv; TanJk V/3. 172a]. 1641: 
Kozarvarat lakó Ferencz Deák uramat nemes 
szemelt alias szeőcz Citaltatta . Keziben lakó 
Jo Susanna Azzo(n)y illien dologért, hogi Anno 
1639 iedszette volt el ő kegme kez fogasaual 
liazassagnak nemere, az mely hazassagnak nemett 
nem tuttam mire valo, mert voltam cziak tiszen-
egy eztendőben, mostanis peniglen szemelie előt 
vagiok mind az egesz sz. Corona eleőt valo giőle-
kezetnek, io lelki ismerettel Íteletet tehet az sz. 
szék, es az sz. szék, es az sz. Corona alat valo 
giőlekezet, hogi nem voltam achoris megh mos-
tannis alkalmas* az sz. hazassagra [Keszű K ; 
SzJk 53. — aKiliúzva s fölé írva: méltó]. — L. 
még Ret tE 174 ; RSzF 105, 200. 

Szk: falu közönséges ~e falugyűlés. 1727: Ha 
valaki valakit falu közönséges gyülekezetiben bes-
telen szóval illetne alkalmatlankodnék asztalt ver-
ne riaszkonék szitkozódnék toties quoties 33 Pénz 
az büntetése [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 32]. 

2. egybegyűlés/sereglés ; adunare ; Truppén (ver) -
saminlung. 1619: (A) lengyel király oly hadat 
bocsát az kozákokra, hogy teljességgel el akarja 
fogyatni . . . mindaddig annyi hadat tar t rajtok, 
azmég elfogyatja őket, hogy soha többször ne 
lehessen gyülekezetek és az Fekete-tengerre ne 
hadakozhassanak [BTN2 264]. 

3. (egybegyűlt) társaság; societate (adunată) ; 
Versammlung, (versammelte) Gesellschaft. 1776: 
Midőn a' most follyó 1776, die 26 Januarii Mlgos 
Gróff Bethleni Bethlen Sándor Ur ŏ Nga a' M-
Vásárhellyi Szállásán sok uri Mlgs Gyülekezete 
lett vólna estve, és azon Gyülekezetben Mlgs 
Groff Kornis Ferentzné Aszszony ŏ Ngais Kis Asz-
szonyával együtt, jelen lévén, s ott látván Groff 
Lázár János Urffi ŏ Ngát, . miről kivántak 
volna bészélleni ? [Nsz; GyL]. 1779: Azt is hal-
lottam valami Nemesektől hogy Székelly Ferentz 
valami gyülekezetben mint afféle tsalfa Ember 
ittason ditsekedett volna hogy Báró Kemény 
Miklos Ur az ŏ Fia volna dc hogy az e'des Attyá-
nak ezekben valami Scrupulussa lett volna soha 
sem tapasztaltam [KS. özv. br. Kemény Zsig-
mondné Rliédey Druzsiánna (61) vall.]. 

4. összejövetel; întrunire ; Zusammenkunft, Ver-
sammlung. 1581: varassy Ember senky se lako-
dalomba se penigh korchioma(n) se egieb gywle-
kezetbe semmynemó fegywert ne vyssellie(n) [Kv; 
TanJk V/3. 241a]. 1769: ritka akáimifele gyü-
lekezet volt, melyben ők jelen lévén fel nem há-
borították, s széjel nem verték volna [Bukuresd 
H ; Ks]. 

Szk: kólákat 1783: Biro Mih<álly>nitt ka-
lákai gjulekezet volt [Lengyelfva U ; Ben. Anna 
Benedek (22) vall.] lakodalmi 1791: Az 
Házassági kőtelbe nem levő Személlyek egyszeri 
botránkoztatasokert . . . ha . . . egybe kelnek is 
hogy Törvénytelen testi közösüléseket Törvényes 
hazassaggal fel váltsák a ' Lakadalmi Gyülekezet 
előtt is reconcilialtathatnak minek előtte őszve 
esküdtenek [M.bikal K ; RAk 10]. 7833 k.: Egy 
Lakodalmi tisztes Gyülekezetből, mellybe mind 
en mind tisztelt ferjem hivatalosok voltunk, másod 

magával el fogót, s hazi (1) vit a maga Házához 
's ottan ekkor Simogato 's magát illetlen tetteiből 
meg jobbitto igereteivel hizelkedet, 's engemet 
arra bírt Hogy viszont az Hit mellé viszsza állot-
tam [Usz; Borb. II]. 

5. céhközösség; comunitate de breslă; Zunft-
gemeinde. 1583: (Valaki) ha ez Varoson lopást, 
gilkossagot uagy szaruas bűnt czielekednek . . . 
az Cehbol szankiuetese legien Hogy az giulekezet 
az Istennek tisztessegere az Jámbor eletben es 
tiztasagban megh maradhasson [Kv; MészCLev.]. 
7583 /XV I I . sz. eleje: mind az iraiűnnet Jeot 
Mester, mind penig az Keoztunk tsnult es Mes-
terre leyendeo legeni tartozzék Jámbor nemzetse-
gerul es iamborul ualo eleterul, hazaiarol leuelbely 
megh hihendeő bizonsagot hozni, hogy minden-
keppen az my giulekezetunk tiztasagban elhessen 
[Kv; i.li.]. 7589/XVII. sz. eleje: az Kečmiues 
giwlekezetnek Ez mi Priuileginmi leuelwnket 
Varosunknak nagiobik es fwggeő peczieti alat 

attuk es ajandekosztuk [Kv; KŐmCArt. 
2 8 - 9 ] . 

6. egyházközség, eklézsia; ccmunitate bi?eri-
cească, parohie ; Kirchengemeinde. 1629: az ITÍ Írer 
legény es fogoli Aszónj Istent eo szent fel (se)-
get es az keresztyeni Gyülekezetet megh keonet-
ue(n) annak medgia szerent kcllyenek eoszue, 
ellyenek Jamborúl es Istenesen ennek vt?nna 
[Kv; TJk V1I/3. 138]. 1640: az egesz Makfalvi 
Ecclesiaban leuő giwlekezetról zallot az per reaiok 
[Mv; DLev. 5]. 1697: az vadoltatot szemelj im-
patienter urgealta ab initio és urgeallja mostanis 
utolsó napjaib(an) hogj admittáltassek az Szent 
Gyülekezetben Is(te)nével valő szövettsége meg 
ujjetására [SzJk 3C6]. 1723: A Kolosi ésKalotba 
szegi sz. Fraternitas, nagy fájdalommal panaszol-
kodik, hogy a' Kolosvari Ref(o)r(matum) Minis-
teriu(m) maga authoritasabul contra Canonem 
89. holmi Matrimonialis Causakhoz hozzá nyúl, 
és azokba(n) decisivé pronuncial, ezen Diocesisnek 
Seniora és Assessori nélkül az Kolosvari Gyüle-
kezettben Mátkásokat választa(na)k [Gyalu K ; 
KvRLt]. 1779: ott járkálván a más részen a tarka 
házban"1 találták különösön ugyan Székelly Fe-
rentzel őszve ölelkezve s tsokoledva a szegény 
Kemény Sigmondné aszszont, ez abban az idő-
b(en) nem is volt titok az egész gyülekezetben 
[KS. özv. br. Kemény Zsigmocdné Rhédey Drn-
zsianna (61) vall.]. — L. még FogE 153. 

Szk: kálvinista 1630: Az fejedelmek Do-
natiojok szerent administraltanak eo kglmek Quie-
tantia szerént az Caluinista gyülekezet szamara 
f. 450 [Kv; Szám. 18b/IV. 93]. 

7. templomi közösség/gyülekezet; adunare bi-
sericeascä; Kirchengemeinde. 1669(1726 k.: Min-
denek (ne) k előtte ki ki Istenehez valo kötelessé-
géről megemlékezvén, minek előtte hivatalos mun-
kajár a menne, annak előtte e ŏ Felségét szol-
gáŬya az szent Gyülekezetben, vgy mennyen 
osztán munkájának végben vitelére [Dés; J k 2]. 
1793: (Két legény) mind(en) kénszerittés nélkül 
Reformálodott, mind kettő a ' Templomb(an) a’ 
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Gyülekezet előtt bé esküvén erre a’ Vallásra 
[Gyalu K ; RAk 87]. 1823: a ' Templom közepén 
levő Piatz most is kitsiny és szűk azt há t jobban 
elszoritani nem lehet, mivel ara az Űr Vatsorája 
vételekor a ' Gyülekezetnek elmúlhatatlan szük-
sége van [Mogyorókereke K ; Ref. egyh. jk]. 

Szk: halotti 1770: 17-ma Junii voltam Pa-
tában szegény Szilvási Ádám temetésén. Igen 
szép halotti gyülekezet volt [Ret tE 235]. 1775: 
18-va* temet te te t t Sombori János KisesküUőnb 

Igen szép halott i gyülekezet volt [i.h. — *Ti. 
Junii. ÖK]. 

8. halotti/temetési gyülekezet; adunare pentru 
înmormîntare; Toten/Leichenversammlung. 1842: 
Temettem . . . Ns Gombás Eleknek, és felesége 
Ns Boka S i s i n n a aszszonynak Elek nevü Colé-
gyista fiokat halot t i beszéddel, s szép gyülekezet 
volt jelen [Burjáuosóbuda K ; RAk 101]. 

gyülekezett egybegyűlt/sereglett; strîns, aduna t ; 
sich versammelt/augeschart. 7600: sok fele el 
vetet t nemzetsegbeol gyeolekezet hadaval vi-
vanak [Kv; T a n J k X/l. 364]. 7770: Désen 
feletéb migáradása lévén a Szamosnak . . . sze-
gi ny Prágai beléveszett a nyavalyás. Amint 
a víz a m i b u gá t já ra csapta volt, egy sövényt 
megfogván sokáig o t t volt, de a víz szüntelen 
nővén lecsapta, aztán ismét felvetette, amidőn 
süvegét levette fejéről s úgy búcsúzott a partokra 
gyülekezett néptől [Ret tE 222]. 

gyülekezik 1. egybegyűl; a se aduna ; sich 
versatntneln. 1703: Gyülekeztek vólt ide az Anyám 
A*z?s)i y eo kglme Gyulatelki* P ász tág Árva há-
zához Becsületes Törvény Tévő emberek [SLt 
A.Q. 43. — °K]. 1769: kegyelmetek, kik ado Terhe 
alat vannak, hol égy, hói m i s hellyen égybe Gyŭ-
lŏkeznek, kŭ lŏaŏs Tanátskozásokot tar tanának 
. . e r r e nézve poron tsoltatik . . . mindenek(ne)k, 
hogy az afféle gyűlésektől magános tanátskozas-
tol meg szŭnnyenek [UszLt X I I I . 97]. 

2. összegyűl, egybesereglik; a se strînge/întruni ; 
zu9atnoienkotnmen, sich anscharen. 1554: J u t o t t 
megh Egy Boyar kytwl azt Izente Petrowyth 
az Waydiaak, hogy Iinar czak Nag aszón napra 
gwlekezenek [Huuyadvára ; Pesthy, Kraşsó IV, 
65—6 Joaiiaes Fanczy de Cordowa Hunyad vára 
prefectusa Paulus Bornemissza erdélyi püspökhöz]. 
— L. még Hurm. II/5. 225. 1596: Biro vram 
kwldi az ket lowas legint ala, hogi Apahi-
darais vigiazanak az Nemesek ha oda giwlekez-
nenek, a t tam nekik . . . f — d 25 [Kv ; Szám. 
6 /XXtX. 25 Bachi Tamás sp kezével]. 1653: 
Érté3ére lőn Bástának, hogy Székely Mózes Se-
gesvár felé gyülekeznék esrnét* [ETA I, 67. — 
•1602-beli eseményre von.]. 1717: Moldva félől 
ismét rosz hirek ujulnak, hogy 9zász Ezér Tatár 
gyűlékézet ismét bé akar ütni I(ste)n oltalmazon 
hértelen valo futamodastol [Szentdemeter U ; Ks 
96 Fodor Márton lev.]. - L. m5g ETA I, 12, 
153; Re t tE 142, 2 7 5 - 6 . 

3. fel/meggyűl; a se aduna/îngrămädi; áich an-
liäufen. 1770: a mely porand a Silip alá gyüle-

kezett volt, nem tuddyuk a királyfalvi malom 
miat t gyűlte oda vagy a nagy Árvíz miat t [Sö-
vényfva K K ; J H b LXVII . 1 1 0 - 1 ] . 

gyűlendő összegyűlendő/gyűlő; care urmează să 
se adune/să se s t r îngă; sich versammelnd. 1802: 
minden Tiszteletes Ministernek Sub Gravi ani-
ínadversione szorosan porontsoltatik hogy ollj 
szorosan es Sietve jar janak el ezen kegjes Rendelé-
sek telj esi tésakb(en) hogj a Gyűlendő alamisnak 
Cum Fine Aprilys el múlhatatlanul be szolgáltassa-
nak a Tit t Sz.P.Ur Kàsàjáb(a) [Énlaka U ; Borb. 
I I Gallfalvi Pál esp. kezével]. 

gyűlés 1. egybegyűlés, egybe/összesereglés; în-
trunire, strîngere, adunare ; Zusainmenkunft, Ver-
samtnlung. 1761: constalváu az Inek actionalt 
tolvajsága, minthogy ezelöttis az lopasb(a)n szo-
kásos volt, s' nem régibenis az Mag(istra)tus ŏ 
nekie meg engedet s mégis ily dolgot végb(e) 
vinni merészelt, meg erdemlene hogy homlokára 
akasztófa süttetnek, inindazal(ta)l mostanis az 
M(a)g(istra)tus nekie ebben meg enged, i ta quidem, 
hogy holnap, midőn a vásárnak nagyob gyűlésé 
lészen, in comtnuni foro hujus Opp(idi) 25 pálcza 
ütésekkel büntettessék, azután az Városrol ki ké-
sértetvén az mester által, többé várasunkra be ne 
jőjjen [Torda; T J k T V. 5 1 - 2 ] . 

2. adunare; Versammlung. 1570: Az eleby gyw-
lesben Rendelt varas adaya Melle, kylĕmb kylemb 
zwksegnek Bell tellesitesere, Az felekyekre Ren-
deltek adoth fl 25 [ K v ; T a n J k V/3. 5a]. 1572: 
Az my egieb Supplicatiokat kywlen zemeliek Be 
a t tak azokrolis Mas gywlessen zolnak [Kv ; i.h. 
57b]. 1591: 31 die octob(ris) valazt tat tanak Az 
Gíllesbe Kat tonay Mihály vramot es enge(m)et 
Melleyek [Kv; Szátn. 5/1. 40]. 1599: S mo(n)da 
az Aszoni Simo Ferenchnek hogy J o fiam Variad 
az gylesigh vallyek el mibe lezen az dologh, Vala-
myuel lezen megh alkúzo(m) Veled [UszT 14/29 
Gregori(us) Ambr(us) de Tarchafalúa lib. vaÚ.]. 
7635: Gavrilas vajda Eo naga ot vala az giűlisben 
[Galgó*; BesztLt 141 Rácz Ádám a beszt-i főbíró-
hoz. - *Sz v. SzD ?]. 1703: 22 Iuly A’ B. Cehnek 
solennls gyűlése leue(n) ne(m) comparealt Valter 
János Ur(am) [Kv; ACJk] . 1744: Az Adozo Rendet 
Convocaltak Gyűlésbe Köpeczre [Bölön Hsz ; 
INyR Gazdag György Mediocris (75) nb vall.]. 
1765: akkor ã Falusiaknak gyűlések volt . . . azon 
el fogott Legény iránt [Szépkenyerűsztmárton SzD; 
Eszt-Mk Vall. 21]. 1833: innét mentem . . . Nemes 
Szabó György Uramhoz . . . A Juhosok Gyűlésébe 
[Sinfalva T A ; Borb. I] . 1853: a’ Korondi* nemes 
közönség falu hitesseivel együt t teljes falusi gyű-
lést tar tván egész szívességgel hajlandónak 
nyilatkozott hogy a’ Sós fürdőre kijáró u t a t . . . el 
fogja készíteni [DE 2. - ÄU]. 

Szk: ~ tétetik. 1813: Mart ius 22kéa ú j ra Verös-
kovátsi gyűlés té te te t t [Torockó; TLev 9/45] * 
~t bocsát kb. gyűlésre egybehívó szót indít el. 
1790: Valamikor â Szőllő Bíró a Szőllő állapattya 
iránt valamelly időre hagyást , vagy Gyűlést bocsát, 
azt rendre egyik Háztol a’ másikhoz hírré tenni vagy 
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el mondani tartoznak, a rendelt Hellyre az hová 
a Gyűlés botsáttatatt minden Szöllŏs Gazda vagy 
Personalissa elő mennyen [Karácsonfva MT ; Told. 
76] -X- csinál. 1780 k.: az ellenkezők gyűlést 
tsinaltanok [Torockó; TLev. 15/5]. 1834: (A) Já-
rásbeli Sz: Biro . . . parantsolattyára két renden 
is, ismét Város gjűlésit tsinálván, mindenkor meg 
állott a közönségnek első választása [uo; i.h. 3/2] 
•X* ~ t gyűjt. 1690: gyakran kell az sok dolog miatt 
gyűleseket és Deputatiokat gyűjtenünk [Ebes-
fva ; Törzs. Bethlen Sámuel fej-i instr.-ja] -X-
~t hirdet. 1744: Ki hirdetett a Kŏsségnek Gyűlé-
seket az ollyan Conspiratiokrol [Hsz; INyR Vall. 
4 vk] -X- tart. 1769: hogy az titkos és sus-
piciora méltó gyűléseket akár holottis tartsanak 
meg ne engedtessék [UszLt XIII/97]. 1805: a ' 
Mivelŏ kovácsok . . . gyűleseket tartva azt végez-
tek hogy tellyességgel senki kost nelkűl dolgozni 
ne mennyen [Torockó; TLev. 9/40] -X* céh ~c. 
1589/XVII. sz. eleje: De az mi aszt nézi, hogi az 
Ceh giwleseben nemely mester maga fel fwalkoda-
sabol, vagy vakmerŏsegebeŏl megh mondaná hogi 
ugian nem megien be, Valamenieszer az giwleskor 
ben nem leszen, mindenszer egi egi forintal bwn-
1 essék [Kv; KőmCArt. 24]. 1743: Lévén az B. 
Czéhnek Cong<re>gatioja, és akorj Czeh gyűlésé 
alkalmatosagaval vegeztet<ett> a B. Czéhtől, hogy 
egy álando Apjok lenne [Kv; FésűsCJk 72]. 
1801: Anno 1801 Die Augusti égisz Czeh Gyűlísi 
alkalmatosságai vigesztetet hogy ennek utánná 
(!) a Czeba állo Szemij a remeket meg ígetve agyabe 
[Zilah; ZFaz.]. 1813: Baratosi Joseff eŏ Kigyelme 
ă Nemes Czéh gyűléseit nem frecqventallya [Dés; 
DLt 56/1814] * eklézsia ~e. 1823: Ekklésia gyű-
lésibe hallottam, . . . azt hogy Vass Ágnes terhes 
volna a Sogorátol [Radnótfája MT; TLt 
68/827 Csorvási Györgyné Benedek Klára (26) 
ns vall.] * falu ~e. 1670/1740: Végezék . . . , 
hogy pediglen valaki csak egy Személlyes ember 
tiltani akar valamit, a közönséges falu gyűlésé-
ben) tütson hogy minden Embernek légyen hí-
rével a dolog, mert ha a közönséges falu Gyű-
lésben) nem tütana, nem lenne ereje a tüalomnak 
[Homoródsztpál U ; WLt]. 1724: hallottam kŏzŏn-
seges Falu gjűlesiben az Sűtŏ Mihály attyátol 
hogj neki az a főid nem ŏrŏkŏsse hanem tsak zálo-
gossá [Marosvécs MT; Mk 9 Joan. Farkas (40) 
nb vall.]. 1813/1836: a ' Falunak azon a’ hellyén 
hol most a’ kaloda vagyon, 's a ' hová a' Falu egybe 
szokott gyűlni mikor Falu gyűlése tartatik [Ko-
ronka MT; EHA] -X- generális ~ a. országgyűlés. 
1578: Az miképen ez generális gyűlésben végeztünk 
volt a juhokat, berbécseket hogy ez országból senki 
ki ne merje vinni, azon állapotba hagyjuk mostan 
is [EOE III , 139 A kolozsvári országgyűlés hatá-
rozatai]. 1668: Akarván . . . az Nemes Országh 
Generális gjűlésit hoszszas halogatás nélkül kg-
tek(ne)k ki szolgáltatnunk, mely(ne)k celebralá-
sa(na)k helyét Fejérvári Városunkb(an) lenni 
rendeltük [UszLt VIII. 70. fej.]. - b. megyegyű-
lés. 1667: Certificalnam . . . Aranias szekben Rá-
koson lakó N : Mahuly Miklos Uramat, az Nemes 
Colosvar megie első Generális gjŏlesére [K ; Wass-

Lt Szentkirály Mihály Deák vice-szb] -X- gírás 
1792: a Nemes Vármegye Tktes Rendeinek V. 

Hunyadon tartott , Gyirás Gyűlések [Déva; Ks 
73, 74, VII. 98]. - Az értelmezést \. gírás a l . * 
hitesek ~e falusi tanács. 1771: Valaki pedig a falu 
közönséges vagy htitösök gyűlésiben, úgy akárholott 
légyen is, a bíró ellen szólana, bestelenítené, 
szavát nem fogadná, toties quoties büntetődjék 
ad den. 24 [Szemerja Hsz; RSzF 9 4 ] * kotnntuni-
tásjkommunitási ~e városi tanácsülés. 1792: Költ 
Privüegialt Nemes Zilah Várossában Kis Aszszony 
Havának 17dik Napján 1792-dik Esztendőben 
tartott közönséges Communitási Gyűléséből [Zi-
lah ; Borb. II]. 1796: a’ Communitás Gyűlésébe a 
végeztetett, hogy ha én 30 napok alatt az őrző 
Házat el nem takarittom, a' Magistratus hányattas-
sa el [Kv ; KvLt Prot oec.-pol. III /3.360] * közönsé-
ges ~ a. közgyűlés. 1778: Árkos falva közönséges 
gyűlésiben jővén ilyen panaszok, hogy az kovácsok 
feletebb való drágán dolgoznak [Árkos Hsz; 
RSzF 122—3]. 1808: Anno 18C8dik Esztendőben 
Januariusnak 25dik napjánn Közönséges gyűlése 
lévén a Betsűlletes Czéhnak egyenlő akaratból 
végezte, hogy az ött I f jak tartoznak a sir ásással, 
mind eddig tartották a régi Mester Emberek 
[Kv; KCJk 21a]. 1827: a Falu ezen közönséges 
gyűlésében meg xnásoliiatatlanul végeztetett hogy 
ezen esztendőben a sellérek se hámos se jarmos 
ökreiket és tinajikot az ökör csordába ne hajtsák 
[F.rákos U ; Falujk 162 Barabás Áron pap-not. 
vall.]. — b. országgyűlés. 1659: Ez el mult Besz-
terczej keőzőnseges gyűlésben keszek lettünk volna 
azon igyeretunket be telyesiteni, de országul kgl-
mek egyenlő akaratból halazta más kőúetkezendő 
gyulesre annak veghbe(n) uitelet [UszLt 16 fej.] 
•X- község ~e. 1872: Mái napon telyes község 
gyűlésében meg szavaztatott égy hangulag az 
hogy Pálfalva községből égy negyedik bízotmányi 
tagnak választassék meg Illyés Mihály községi 
Jegyző [Pálfva U ; Pf] * magisztratuális ~ vá-
rosi tanácsülés. 1817: tizenkét Senatorok, és Nota-
riusok constituálván a' Magistratust, ezek előtt 
follyanak, a Magistratualis gyűlésben ezen város-
ban elé adandó minden nével nevezendő perek [Szu ; 
UszLt VIII. 68] * megye ~e eklézsia gyűlése. 1767: 
Martonosi Imre Moses és Fotosi Imre Jcsef a megye 
hütösseitől azzal váldoltatnak, hogy . . . megye gyü-
lésin . . . nyelveskedtek [Fotcs-Martonos Hsz; 
HSzjP]. 1838: Februarius 1 napján egész Megye gyű-
lése lévén . . . Barátoson a harangozó Szőts Josef 
Házánál [Barátos ; oktávds ~ nyolcados 
ítélőszék ülése. 1642: Mészáros István vram . . • 
mutata mi nekünk egy Definitiva Sententiat, 
mely költ Fejervarat . . . 1573 Észten <deob)en, 
az Néhai Felseges Bathori Is tván akkorj Fejedel-
münk ideieben leot Octavas Gyűlesben [Nagy-
meregyó K ; JHbK XVIII/20] * ország ~e or-
szággyűlés. 1607: zeretettel kertwnk az cziendezen 
ualo uarakozasra mindeneket az eő Felsege* te-
meteseigh es az Orzagh giwleseigh [Lompért Sz; 
Törzs. — áAz 1606. dec. 29-én meghalt Bocskay 
István]. 1627: mikoro(n) volnék Feiervarat az 
orszagh Gywleseb(en) . . . Veselcni Boldisar vram 
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eő kgme marazta megh vaczorára engemet [Pe-
tek/Kőhalom N K ; Ks N. 4]. 1721: én mast be 
fogok menni az ország Gyűlésire ha Isten meg 
segü nem sokár<a> [Csapó K K ; Berz. 17 Fasc. 
XII] . 1792: Néhai Fejedelmeinktől Privüegiálta-
to t t Városunk kűlŏnŏs Regalis mellett Deputatus-
saink által kelletik meg jelennünk a N(e)m(e)s 
Ország Gyűlésén, és több feltett Okaink mellett 
ezen mostani Ország Gyűlésére a végett bé nyuj-
tándo Könyörgő Levelűnket bë nyújtani . . . és-
merjék szoross kötelességeknek [Zilah; Borb. I I ] 
jb öregség ~ e idős céhbeli mesterek/a vénség 
gyűlése. 1770: Szekely Mihály vram ökglme 
ittas fővel jővén bé az öregség gyűlésben haszon-
talan eskiivesével, ördögatta, disznószülette mon-
dásával és nagy zajgásával az ottan levőket nagyan 
megsértett- [Dás; DFaz. 28]. 1813: Baratosi Jo-
seffné Aszszony . Nemes Dobolyi Mihály Uramot, 
égy bizo'iyos örökség Gyűlésében, őszve terem-
tettézte [Di->; LLt 56. 24] jb parciális ~ a. me-
gyegyűlés. 1667: Certificáluan Neiûes Maroti Pé-
tert, az Neme3 Colosvár megjéuek kőzelbi pártiá-
lis tőrvéajes szekire, avagy gyűlésére [Kv; Ks 
65. 43. 10]. 1724: az Nemes Belső Szolnok Vár-
megyei Fúzesi Partialís Gyűlésén azon Vármegyei 
Tisztek előt alkuváu meg Bátyán Brassován Ni-
cola az Urxl . . . Czegei Vass Dániel Urammal, 
egj lopot lovára kalacs pénzt vett [Víz9zÜvás 
SzD; WassLt]. — b. egyházmegyei gyűlés. 1765: 
Minapi Partialis gyűlesunkb(en) te t t Deliberationk 

nem tetzvén némellyek(ue)k, most újra végez-
tetet t ez [GörgJk 207] jb presbiteriális ~ egyház-
községi titiáeslilés, presbiteri gyűlés. 1872: Apr. 
7n presbiterialis gyűlés tartatott Benedek Pál 
helybeli pap rendes elnöklete alatt [M.bikal K ; 
RAk 292J jb szék ~e. 1678: más nap uyalagh szek 
gyűlésé leven [Sru lyó Cs; LLt Fasc. 120]. 1679: 
egykor Vásárhelt valánk az szek giűleseb(en) 
[SóváraI MT; Ks 18. 83. 1]. 1744: a Jövő hetfűn 
Miklosvárán Nemes Szék-Gyŭlése lészen [Kőzép-
aj ta Hsz; INyR] * táblajárási ~ céhgyűlés. 
1841: 13ll-ik die verő 12-ik mensis Januarii 
bizonyos tábla járási gyűlése lévén nemes Céhuuk-
nak . . . , végeztük azért közönségesen [Dés; DFaz. 
37. — A híradó, gyűlés-egybehívó tábla képét 
1. NrLex. II, 715] jb universitas ~e a. ? székgyű-
lés. 1822: E.egeniŏleg fel adtuk vala a mult 
universitásunk gyűlésével, adató Székely nemze-
tünk terheit [UszLt VIII. 63]. - b. váro>i tanács-
ülés. 1824: iné^ ISOSban városi Universitás Gyű-
lésébe határoztatott volt az város utzái kiflaszte-
rezése [Dis; DLt] jb vármegye me^yegyűlés. 
1752: az vármegje gjulese Györgjfalvin lesz és 
Kolos várrá mélyek és t9ak on*ét mégjek ki a vár-
megjére ſsVLt Vesselényi István feleségéhez]. 
1788: Hetfűn pe i ig vármegye gyŭlese lévén Ré-
genbe vasarnap oda kelletik mennem [Kisilye MT; 
IB. Rosnyai Jáno3 lev.]. 1837: Salamon Mises 
. . midőn Bontzidára igyekezne a ' Vármegye 
Gyűlésére menni, ú t j á t állván Kis E?küllöre 
U i v a r í b i vitette ſDob.; SL II ] * város ~e 
városi közgyűlés. 1774: a’ N(e)m(^)s Váro3 Gyű-
lésiben olykor arra nem Ígérhették is m a i k a t hogy 

a' N(e) m (e)s Város Számára elegedendő hust macel-
lálhatnanak [Kv; MészCLev.]. 7808; Mű a Templom 
Előtt elsőben meg hirdettük hogy Váro9 Gyű-
lése lészen és ugyan akkor az Tizedessel elis jár-
ta t tuk hogy minden ember be Gyűlyen [Torockó; 
TLev. 7/13]. 

3. országgyűlés; adunarea ţării; Landstag. 1552: 
Meegh ez gyllyssben semith nem vikkeztenek ez 
orzakbelyekel kikkel zeniben vagyunk [Torda; 
LevT I, 95 Bank Pal Peter porkoláb Chakor Ferench 
Bátori András erdélyi vajdához]. 1554: Az kik az 
gywlesre nem jewtthenek, azoknak megh bynthe-
theseth az vrak az zekely orzagnak engettek [Mv 
SzO II, 103]. 1566: Vrunk w Felsigea . orsza-
gaual eg'g’ütt g'űlisben . . . is uigeszte [i.h. 189 — 
90. — aJános Zsigmond]. 1567: Nylwan vagion 
nalatok, ínykyppen ez erdei orzagbely hyweink 
három neiuzeteol ez mynapy réz zerint walo gyeo-
lesekbe egienleo akarattal végezek hog' az 
nemes3ig az elebbely Rawas zerent Zaz Sebesnek 
epetesere az w Jozagokbol minden kapwtol huzon 
eoteot pynzt . . aggianak [i.h. 212 fej.]. 1589: Ez 
alatt az biro Szeoch Matthe mene az feiedelemhez 
supplicaln de mi koron meg iŏ t t volna, semmj 
valazt ne(ia) hoza az feiedelemteol, azt monda hogj 
az gywlesre halaztotta az feiedele(m) [Szu; UszT]. 
1594: 29 Januar(y) Feieruari Geoleskor Egi Arti-
culusert atta(m) az Cancellaria(n) valo Deakoknak 
f 1/50 [Kv; Szám. 6/VI. 7]. 1597: Egy Gywlissen 
ínykor Koloswarat wolua orzag gywlisse talalam 
az Clastrom eleot Zaz Jánost [Dés/Néma SzD; 
SLt BC. 7 Lucas Fodorhazy de Néma vall.]. 1623: 
Az giulesa vtan valo szallagossok allapattia kú-
leomb mert az giules u tan semmi uto(n), es modo(n), 
szyn es titulus alatt nem volt szabad zazlo alol 
jobagiott chenalnj [Csíkszereda; Törzs. — aA 
beszt-i országgyűlés 1622. okt. 8-án hozott a székely 
jobbágy és szabad rendre nézve határozatot (L.-
erre: E 0 3 VIII, 103)]. 1679: egykor Fejer vari 
gyŭle?bea űiSsbbik Lázár István vr(amna)k maga 
k5i /3r?e Oro3z Peter, hogy őtőt az Kékések kőzűl 
csak szerezze ki [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 
1692: Jöttek az vrak Szebenbe gyűlésre . . . Ezen 
gyűlésen coufirmiltatott a diploma szerint Bánffy 
uratn gubernátornak, Haller János uram thesau-
rariu3nak, Bethlen Gergely vram generálisnak, 
Bethlen Miklós urain concellariusnak [IIAMN 
330], 772/: Még ma az Nemes ország el nem bom-
lek, g>ni>l)Tt. t a l á n sseredán, vagy kedden innét 
ki mehetünk, elég veghetetlen gyűlés lőn [Nsz; 
Ap. 2 Ao >r Piter feleségéhez]. 

Szk: a ^ bzáll. 1662: Az gyűlés beállott Gör-
gényben [Szár ; TML II> 263 Ebeni István Teleki 
Mt'iílyhoz]. 1578: Ozt. 3. Állott bé a gyűlés, 
mely gyűlésben a rebellionak szerzői az ország-
túl me^ententiáztatván rabságra vítettenek [II-
A.KM 213] * ~ celebráltatik. 1662: Hogy ha penigh 
m»iio tenpore Iste(n) annyira csendesítene az 
allap otokott, hogy az gyŭles valamely városba(n) 
celebráltat ek, ujjab leveleink által kedg(e)t tu-
dósítani el nem mnlattyuk [UszLt IX. 75. 44 fej.] 
jb a ~ elbomlik. 1653: Ez így lévin akkor, a nagy 
tisztes fiſyűlés elbomla így a mint mmdárn, és el-
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míne a híre az országban a Básta gratiájának 
[ETA I, 86 NSz]. 7703: az gyüles is el bomlik nem 
sokára [Nsz; Ks 96 Kornis István feleségéhez]. 
1729: Már Isten kgltn(é)böl az gyűlés is el bom-
lék hoazszas majd haszontalan i t t valo ülésünk 
után [Ap. 1 Gr. Haller János gr. Káinoki Borbá-
rához Nsz-ből]. 7742: Jo volna irni nsgodnak 
bizott emberinek Szebenbe hogy ha az Gyűlés 
el nem bomlanék mikorrá jovallanak nsgodnak 
ki m^netelit [Ap. 4 Zalányi Apor János Apor 
Péterhez]. 1761: Mely meg nevezett Punctumokon 
midön az egész Köz Emberekből állo Gyűlés 
minden ellen mondás nélkül meg állott vólna Ir-
tuk meg miis [Torockó; TLev. 2/2.] — L. még 
SzO VI, 287 * hirdet. 1589: Myerthogy vrunk 
eo Nga keozel Ieó ez varoshoz Tordara hirdette 
a' gywlest [Kv; TanJk 1/1. 106]. 1606: farsangj 
farkaba . . . i t bardoczj <zek>ben giulest hirdetet 
volt [UszT 20/17]. 1653: Medgyesen azért pün-
köst tá jban gyűlést hirdete Sigmond* | Más gyű-
lést is hirdetett vala Dávárab | Báthori Gábor hogy 
a Barczárói ki jöve, gvűlést hirdete Szebenbe® 
[ETA I, 51, 84, 1 0 9 - 1 0 Nsz. - *1599-ben Bá 
thory Zsigmond. b1603-ban Básta. °1612-ben]. - L. 
mág i.h. 1 6 5 - 6 * ~t tesz. 1653: (Báthori András) 
Gyűlést is töt t vala ugyan, de késő lőn, mert félben 
hagyák azt, m*rt hallák hogy már benn van az 
országban minden hadával* [i.h. 52 NSz. — *1599-
b3tt Mihály vajda]. 1658: Gyűlést tettek vala pedig 
az urakban [Mv; i.h. 167] * ~t tétet. 1562: azért 
király* szállá Segesvárra, és o t t nagy gyűlést 
tétete [i.h. 1 9 - 2 0 BS. - *János Zsigmond]. 
1658/1799: Barcsai Akos bejövén Erdélybe török-
kel és tatárral és két moldvai vajdával Segesvárt 
gyűlést tétete és az ország népét magához ha j t á 
és fejedelemségre felemelék [Mv; EM XVII I , 
452]. 

4. összejövetel; întrunire; Versammlung. 1769: 
Vasárnapokon s más Innepeken ugy Sátoros Inne-
peken sohultis gyűlesek Tanczra italra ne le-
gyenek [UszLt XI I I . 97]. 

Ha. 1580: Gywlessek [ K v ; TanJk V/3. 222a]. 
1605: (az ő) giwlessek [Kv ; i.h. 1/1. 513]. 1654: 
Giwlis [Dés; Hr 2/15]. 1671: gyűlésőnkben [Csík-
szereda; LLt Fasc. 125]. 

gyűlései gyűlésezik; a ţine şedinţă; Sitzung 
haltén. 1635: az 'Siboi emberek örökösön gyűlé-
seitek, éjjelenként tanátskoztak, hol egyik, hol 
másik kortsmán titkon a ' többieket ingerelték 
[Zsibó Sz; WLt]. 

gyűlés tartán ţinere de şedinţă ; Tagung, Sitzung-
haltén. 1571: my feo nipek es lofeyek . . . telliesse-
gel el fogiatkoztunk es meg niomorottonk vgy 
annyra hogy my ty ktek* mellett sem hadako-
zásra sem gywles tar tasra elegek nem vagiunk 
[SzO II , 323. - *Olv.: t i kegyelmetek]. 

gyülevész I . mn I . szedett-vedett ; de strinsură, 
de mică valoare; gemischt. 1584: Egieb fele Apro 
gyewleűesz halnak merteket aggiak* Lib. p.d.l 
[Kv; KvLt Vegyes I I I . 7—8. - *Olv. adják]. 

1627: Maga meneseben termet szép paripa Nro 1 
Vercze kek paripa Nro 1. Setetpey száár gyermek 
lo Nro 1. Giuleues (I) paripa vagyon Nro 10 ki-
nek eggike monias [EMLt]. 

2. egybe/összegyűjtött/gyűlt; strîns, aduna t ; 
angesammelt. 1672: Almakereki Majorság, dezma, 
Kilenczed es egyéb gyülevész borokrol valo Ex-
tractusoczka [Utl]. 1774: mindenféle gyülevész 
Pálinkát egyben Szedtek mentől leg oltsoban 
kaphatták, az Fogadoban pedig drágán tévén 
nem igen költ [Mocs K ; KS]. 1786: 1785. Termet 
Gyülevész bor Urnae 36 [Nagyalmás K ; J H b K 
XXIX/34]. 1802: Anno 1802-dik esztendőbéli 
Gyülevész Bor Specificatioja [SLev. 2]. 1829: 
47 veder Einschlaglási Gyülevész bor [uo.; i.h.]. 

3. egybe/összecsődült, egybe/összesereglett; 
strîns, întrunit, adunat ; zusammengelaufen/schart. 
1605: illyen kemelletlenwl bányk velünk minden 
rend mind Nemes Nemtelen, Seot chak az Gywle-
wesz haydusagis ( : tiztessegh adassék az Jambo-
r a n a k : ) [Kv; TanJk 1/1. 504]. 1653: 1602 eszten-
dőben . . . Gyalu t á j a t t valami egynéhány száz 
legények öszszegyülének a frigy alatt , és a Básta 
hadát csipkedni kezdették volt. De látván Básta 
a frigy alatt való dolgot, alája szállá és az alatt-
való gyülevész népet levágatá, és a várat is meg-
lőteté és megvévé [ETA I, 66 Nsz]. 1661/1799: 
Kemény János Gyülevész haddal, némettel, hor-
vattal, kevés katonával, Segesvár alá akar szál-
lani [Mv; EM XVIII , 455]. 1763: fegyvert adtak 
vala oly Titulus mellett hogy a Kurutz világ u tán 
Atyáinktoll el vet t Fegyver helyet t adnák. Re-
gimentekre, Companiákra mind a paraszt Báná-
tusbéli gyülevész népet ; fel osztottanak vala, 
páltza alá fogtanak, meg akarván fosztani . . . 
ScithiáboU hozott őssünkrőíl reánk szállott Sze-
kely Nemessi szabadságunktoll [Hsz; UszLt 16]. 
1776/1784: Pokában Sok felöl fegyveresen egybe 
gyűj te t t és maga mellé fel ve t t sok féle gyülevész 
népive l . . . erőszakosan Repellálni akarván, onnét 
által jöt t azan fegyveres Gyülevész nepivel . . . 
Galambadra [Galambod MT; Told. 29]. — L. 
még FogE 262. 

4. jöt t -ment; vagabond; hergelaufen. 1698: Er -
dőink(ne)k . . . keves hasznat tapasztaltuk a ' 
sok gyűlevesz Sellerek; sött nemely lakos vakmerő 
Emberek szófogadatlansagok mia t t [Dés; Jk] . 
1757: mint afféle gyűlevesz liberae migrationis 
emberek hamar szokták, kivált a három márjas 
tűzhely pénzt le tevénn lakásokat változtatni 
[Folt H ; BK ad nro. 144 Ioanes Gulya de Déva 
(43) prov. vall.]. 1763: sok gyülevész Jobbágyai 
vóltak, s vadnak máigis kik még el nem szöktek 
[Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1806: igen jo reggel 
még viradta előtt ment ki Bálás Mártonnal Annyas-
tol, Tot Mártonnál Annyastol és ezeken kívül 
egy Csoport gyülevész Czigánynyal [M.sáros 
K K ; DLev. 4. XXXVII I ] . 

5. gyűjtelék-; adunat (din toa te pärţile); zu-
sammengewürfelt. 1798: Holmi gjűlevész apróság 
ezûstek egj rongjba, melljbe pikkéjekis vagjnak 
[Kv; Pk 6 Rázmány Hedviga hagy.]. 1848: Ócska 

53 — Erdélyi M a g y a r Szótörténeti Tár IV. 
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gyülevész vas, harmincz font 4 r f t [Görgénysztimre 
MT; Born. G. XXIVd]. 

O Szk: ~ nemzetek. 7662: minden erejével, 
harminczhárom lövőszerszámival, lovaival az gyü-
levész nemzetekbül álló szeménséget megindítván, 
. . . igyekezvén háromfelől megütni a mienket 
[Szalárdi SirKr 284]. 

II . fn 1. szedett-vedett holmi; boarfe; Kram. 
1576: Egy giolch Sachkoba walamy gywlwez 
walamy poztho zel igen Roz walamy gerezna da-
rabochkak es walamy Nest fark, es egy nelian 
orsó [Szamosfva K ; JHbK XVIII/7. 9]. 

2. ' ? ' 1796: ezen fen forgo Privilégium Genera-
liter ezeknek a' Turutzko Lakossainak, 's ezeknek 
Successorainak, vagy kővetkezendőinek, és egy-
szersmind azoknakis a’ kik az ő Társasagokban, 
iminnen, s amonnan is egyben gyűltenek, s gyülevé-
szek adattatot t (így!) [Mv; TLev. 5/16. Transm. 
36]. 

gyűlhet egybetakarodhatik; a putea fi strîns; 
zusammengebracht werden können. 1715: A mi 
Takarmany Gjülhetett az Oeconomiabol az 
félelmes idők miá az Sanczon belől a vad kertb(en) 
kelletett bé rakatni A Sánczb(an) feles Lovas 
Nemet leven, szüntelen a Takarmanyt is neheze(n) 
maraszthatták meg miattak [Sárkány F ; Ut I ] . 

gyűlő I. mn ? meggyűlő; care se umflă/creşte; 
anwachsend. 1864: Gát hol az esőzésekből gyűlő 
patak ellen gátok képittetnek (!) [Gyerővásár-
hely K ; KHn 157]. _ 

II . fn begyűlés, gyülekező; adunare, stringere; 
Einsammlung. Szks ~t harangoz gyülekezésre/-
begyűlésre húzza/vonja a harangot; a trage clo-
potul pentru adunare; zur Einsammlung läuten. 
1680: Az Harangozasrul Valo Limitatio. Az Haran-
gozastul elsőb(en) Csenditven annakutanna két-
tzer őszve vonat van, ha az napon halattyakat el 
akarvan temetni. GyűlŐt, s , kísérőt harangozvan 
rendeltünk d 42.//. Annak utanna minden őszve 
vonastul d 42. 42 [Dés; J k 16a]. 

gyűlöget 1. gyűldögél; a se aduna încet; sich 
langsam versammeln. 1749: Isten kegyelméből 
még vasárnap reggeli hét orakor ide Szebenbe 
érkeztünk, de akkoron még tsak Méltoságos Gu-
bernátor Urunk eő Excellentiája volt ide bé . . . 
ma kezdettek gyűlőgetni [Hsz; Ap. 2 László 
András kezével]. 

2. begyűlöget; a se strînge încet; langsam ein-
kommen. 1796 k.: Pénzt az egész telen igen keveset 
gy üthettem . . . hanem ezen az Sokadalmon gyűj-
tö t t harmad fél Száz Forintott mostis szüntelen 
tsak gyŭlŏget ezen a Regeni Sokadalmon be fog 
gyűlni minden féle adósság jo renden [Banyica 
K ; IB. Gombos István kezével]. 

gyfilöhely a falugyűlés helye; loc de adunare 
într-un sa t ; Versammlungsort in einem Dorf. 
7590: my el' menenk Sikóffaluaba az Sikey Bi-
roth harmad magáual Az falú gywló helyebe 
hyuatok, . meg mondok hogy Az Vagasi Biro 
falu kepeben azt izente hogj eók le nem tezik az 

Vegezest [UszT]. 1606: Mentwnk uala Belenfal-
uara (!)* az falu giwlė helyere. Zent Marton nap 
taiat [i.h. 20/143. - aBetlenfvaU] 1710: midőn 
Vólnánk . . . N : Kászon szekb(en) felső falub(an), 
az falu(na)k közönséges gyülö helyib(en), jövehek 
mü előnkb(en) Kászon szekb(en) felső falu (na) k ha-
tár Birái Bodó Mihály, és Kádár Sándor Primi-
pili magok mellet levő falu határának hűtőseivel 
egyűt [BCs]. 

gyűlöl I . a urî ; hassen. 1572: Anna Seres Já-
nos leania vallya, hogy . . . talalya Keomies 
Géprgne eotet es Mond hogi Mynëm En Bwnĕm 
hogy az Esse kwrwa fia meg vagta az te Apadat, 
hogi engem gywleoltĕk Érte, hyzem Eois Igazat 
twd raj ta venny [Kv; T J k III/3. 13]. 1583: 
Chizar András vallia, Tudom az Igiarto Janosne 
es Igiartho (így!) keozt valo Rut zidalmot es 
gywleólseget Azon keppen Hegedews Ianosneis 
Gvwleolte Igiarto Georgnek Mostany feleseget es 
zitta [Kv; TJk IV/1. 138]. 1758: A lopást gyű-
löltem [RettE 79]. 1780: Ez meg veszet Világ-
ban látom hogy az Atyafiúi szeretet sokakban 
meg hűlt el fogyatkozott ., egymást halálosan 
gyűlölik, üldözik, kűlőnb-kűlőnb féle bosžszuk-
kàl illetik, periekedesekkel egy mást rontyák, 
fáraszttyák, egyet nem értenek [Mv; Told. 27]. 
- L. még Ret tE 7 8 - 9 , 173, 315, 319. 

Szk: gyomorból ~ szívből/szfve mélyéből gyűlöl. 
1704: Mert a magyarországi ember gyomorból 
gyűlölte mindenkor az erdélyi embert, mégis 
egyben ezimborála Erdély a maga veszedelmére 
velek [Cserei, Hist. 347]. 1770: Bornemisza Ignác 
. . . A reformátusokat gyomorból gyűlölte, nagy, 
babonás pápista vala szegény [RettE 226] 
halálból ~ halálosan gyűlöl. 1812: edj szóval egész 
halálból gyűlölte a Groff né aszszony eŏ nsga a 
Groff ur eö nsgát [Héderfája K K ; IB. Nemes 
Kolumbán Imreh (21) vall.] * halálosan 1780: 
Ez meg veszet Világban látom hogy az Atyafiúi 
szeretet sokakban meg hűlt el fogyatkozott, éš 
nem hogy egymáshoz Atyafiúi tiszta szeretettel 
viseltetnének, egymást segítenék, sőt egymást ha-
láloson gyűlölik, üldözik, kűlőmb kűlőmb féle 
boszszukkal illetik [Mv; Told. 27]. 

Sz. 1763: a Tatárt én nem gjŭlŏlŏm ugj mint 
Kelement miolta meg tudtam Sok jo hasznos 
néki te t t szolgálatomot mivel fizette visžszá [Sár.]. 

2. 1698/1699: Az en Cziganyim egetèsel feñye-
getèk az falut karomkotakè vagy ne(m) en nem 
tudom, mert èn igen ri tkán vadgyok ide haza 

. èn edgyiknekis labot e fèlère ne(m) adok, söt 
talam a felét eő kglmenèl jobban tilalmazok es 
Gyülėlek ha až èn Cziganyim ezt Cselekették 
megh kelet volna eőket fogni, it hun lèvèn eo 
kglme [Cége SzD; WassLt Illyés Gábor szb Vas 
Györgyhöz]. 

gyűlölködik ellenségeskedik; a se duşmăni ; 
sich hassen, gehäesig sein. 1571: az polgár vraim 
keozwl Nemellyek . . . nylwata Mongiak azt, hogy 
eok senkyt Nem fognak, senkywel gywleolkedny 
sem akarnak [Kv; T a n J k V/3, 346]. 
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gyülölközés gyűlölködés; ură, duşmănire; Haß. 
7722: minden az iránt . . . valo Praetensionkrol 
lé mondunk®, és sémmi nemű Tŏrvénykezésék, 
litigatiok és gyülölközesékben magunkat ném 
immisceáljuk [Sövényfva K K ; MbK 139. — *Ti. 
a szóban forgó malom okozta kártérítési perről]. 

gyűlölközik gyűlölködik; a se ur î ; gehässig 
sein. 7684: Mikor Fel Vinczi János vr(am) fel 
kérette szolgáját . . . mondám eö kgl(ne)k miért 
gyűlölközik s busul ollyan akasztófára valóért 
[Kál MT; Berz. 12. 92/103]. 7804: mű a ' kegyel-
meteket illető Birodalmakért nem Gyűlõlkőzűnk 
hanem adgyák meg a’ mi pénzeinket és mi béke-
séges Birodalmokb(an) ajánjuk minden illető Ke-
gyelmetek reszsz Iuss Jószágakot (!) [DLev. 1. 
VIIIA. 24]. 7807: (Gáspár Kristóf és testvér-
bátyja) mint jó testvérek egymással jól 
éljenek, s egymással ne gyűlölközzenek [Szárhegy 
Cs; RSzF 242]. 

gyűlölő care uräşte; hassend, Haß hegend. 
1783: Isten nélkült élő felebaráttyát gyűlölő s 
üldözö, mindennel versengő, veszekedő, verekedő 
ember [Torda; KW]. 

gyűlölség gyűlölet; u r ă ; Haß. 1573: Es az zerent 
Meg sem zwnhetnyk az gywleoseg keoztek [Kv; 
TanJk V/3. 87b]. 1582: semmynemw Atţiafyw-
sagot Baratsagot kedwet zerelmet adomant, felei-
met es gywleoseget Nem Nezek hanem Igaßan 
az en hywatalomba ely akarok Iarny [Kv; i.h. 
257a a száz férfiak (centumvirek) esküje]. 1598: 
az vegeben Jrotwania volt,..Annak az feõidaek, 
semmikeppen Nem ohat ta szép paltul, hane(m) 
Mindenkor az oldalaban el szántót, Az veg<e>ben 
penig el kaszoltt (l) chyerelni kellet Makay Leo-
rinchnek szép pallál hogy, az első fele legyen 
szép pale, Annak az feòldnek Hogy Jnkab meg 
oliassak magokat giwleólsegteól [M.fódorháza 
K ; Ks]. 1515: az minetnw egyenetlenseg s' gyw-
löseg (I) ez ket eztendöben közöttök. orialtatot 
[Cssz; BLt]. 1629: Lát tam azt, hogy az katonával 
csókolták egymást — de elhiszem, hogy nem 
gyűlölségből volt [Mv ; MvLt 290. 150b átírásban!]. 
167311681: adgyon I(ste)n előt szamot, az ki 
gyűlőlségbűl raj tam azt czelekedte, az Joszagh 
Oszláskor, hogy nyilba(n) vetette az hitvan fundust 
kihez semmi fele őrőksegli ninczen es mezőben 
valo [Vh; VhU 464]. 1712: Szomorú szivei szem-
lélem gonosz végit, Gonosz akaroink(na)k eòró-
mére, prositualtatik Atyafiságtalanságunk, Or-
szág nyelvére, Ebból származott gyúlólszég ver-
sengés ad successoresis (I) progenerálodik; Isten 
távoztassa, mindnyájunktól a szerenczétlenséget 
[JHb Jósika István Jósika Imréhez]. 1727: Isten 
engedgje ezutanis közöt tünk maradgjon inkab 
az szeretett, mint sem ã gjűlŏlseég [Kv; AsztCJk 
134]. 1732: mind gvűlűlség, harag etc. távul lesz 
tőlünk, és közüliünk [Kóród K K ; Ks 99 Komis 
Ferenc lev.]. 1736 u.: Legkisebb gyűlölség sem 
volt propter religionem közöttök [MetTrCs 459]. 
1742: ezen az Úton Perlekedés, annak molestiaja. 

s arra valo költség, abból szaimazható irigység 
és gyűlölség praescindaltassék, mind Isten s mind 
világ előtt Remonstraltassék [JHb XXXV. 35 
Jósika Ágnes kérése]. — L. még Ret tE 92, 289, 
352, 419; RSzF 121. 

Szk: ~et eltávoztat közöttük megszünteti közöt-
tük a gyűlöletet, véget vet köztük a gyűlöletnek. 
1726: Mint hogj tőbb sokkalis az Acquisitum mint 
az Aviticum, arra czélozok benne, hogy az gjűlől-
séget közöttök inkább eltávoztassam, azért edgjik 
sem controvertalhattya kőzzűllők hogy az Aviti-
cumbanis Dispositiot tettem [JHb XXXV. 21 
Jósika Imre végr.] jb ~et felvesz gyűlölséget von 
magára. 1583: Marg(i)ta Bereczk Mathene vallia, 
. . . mind hazamhoz mind pithwaromba be Ieot 
az Deák Adam Diznaia elegzer, mind holwal 
Reggel de Nem bantottam mert oly hitwan volt 
mind az Dezka gywleóseeget (I) sem Akartam 
erette fel venny [Kv; T J k IV/1. 421] * ~et 
letess felhagy a gyűlölettel. 1570: Ez zegitseget 
penigh Azért aggyak hogi az karos vraim 
Minden gywleoseget per pathwart haborwsagot 
Az Mellyet es az kyk Ellen Az wegeth Indítottak 
volt tellessegel leh tegiek . . . , Es egymáshoz walo 
jo Akarat es zeretet legien keozettek [Kv; TanJk 
V/3. 25a]. 1577: Le tewen a gyewleolseget Hlyen 
modon Bekellettek meg es meg Igyenesettek 
[KvAKt 343] jb ~et tart állhatatosan gyűlöl 
vkit, gyűlöletet táplál vki iránt. 1699: Eördëgi 
haragot s gyúlölsegget ne(m) t a r t senkivel. hane(m) 
véllek meg bekellik [SzJk 316] * a ~ kiszáll 
közülük megszűnik köztük a gyűlölet/gyűlölködés, 
véget étf a gyűlölködés. 1652: Mivel pedigle(n) 
most ő kglmek a ' mint la t tyuk egy mass kozòt 
felette nagy viszalkodasba(n) es egyenetle(n)seg-
ben vágynák hogy minde(n) gyulölsegh versenges 
ki szálljon kòszúlök, ugya(n) most mi előttünk 
adgjak be keszeket mind nekünk, s mind egymas-
nak ; hogy minde(n) egy mass ellen valo rankort 
gyűlòlseget le tesznek [Kv; KvRLt] jb a ~ le-
száll közöttük megszűnik köztük a gyűlölet/gyű-
lölködés. 1570: Mostanis megh gondolwan Az 
Bekesegnek és egiessegnek voltat, hogy Minden 
haborw per pathwar gywleosegh keozzwleok leh 
zallyon es leh tetessek Ennek eleote megh Igert 
segitthseget az myt es my Modon Megh Igertenek 
volt, Mostanis kesek megh adny [Kv; TanJk 
V/3. 20b] jb ~et letesz —> a ~ kiszáll közülük 
jb ~nek vagyon kitéve gyiilölet céltáblája, felé 
sugárzik a gyűlölet. 1794: ez a ' szegény Nemzet* 
. . . a ' tudatlan parasztság előtt olly iszonyú gyû-
lőlségnek és tsufoltatásnak vagyon kitéve 
hogy velek a’ Keresztyénségbeli parasztok társal-
kodni, együtt dolgozni vagy mulatni is iszonyod-
nak [Mv; Berz. 8. F. 71. — *Ti. a zsidóság] 
~gel viseltetik vkihez gyűlöletet táplál vki iránt/-
•kivel szemben. 1767: Nem tudom . . . hogy . . . 
Néhai Györgybiro János gyűlölséggel viseltetett 
•olna a Kérdőben Forgó Veres Házhoz [Kökős 
Hsz; Kp IV. 246] * ~ származik vkik közé 
gyűlölség támad közöttük. 1747: nagjobb gyűlöl-
ség s perlekedés szármozék ő kglmek kőzé [Abos-
fva K K ; Told. 8] * árad a ~ növekedik/súlyos 
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bodik a gyűlölet. 1581: Azerth kerem keg(iel-
med)eth, hogy az napokint valo geŏleŏltség neh 
aradgio(n), keg(ielme)d haggia meg az nemetyek-
nek (!), è kws marczonasagh zolgalathon ne veze-
kedgienek [Noszoly SzD; BesztLt Joannes Chyef-
fey provisor Albensis] * mordály ~ gyilkos/ke-
gyetlen gyűlölet. 1724: én Soha nem tudtam s 
nemls hallottam eő kglmek között Semmi mor-
dály gyűlölséget vagy irigységet [Fejér m. š

t BK 
sub nr 984 Gábriel Szegedi de Hidegviz (32) ns 
vall.] * a perlõdés ~et hoz a pereskedés gyűlö-
letet kelt/szül. 1608: tudnanis azt hogy az per-
leodes az Attyafiak keozeot ne(m) szerez eggyes-
siget sem at tyafiuy szeretetet Hane(m) inkab há-
borúságot gywleosiget es uisza vonást hoz, ki t t 
az igaz at tyafiaknak Nagy karokkalis ell kellene 
tauoztatny [ K v ; J H b XXVI/49]. 

gyűlölséges gyűlölködő; care urăşte; Haß he-
gend, gehässig. 1747: nagjobban meg indult ő 
kglmek kőzött az attyafiságtalan gyűlölséges élet, 
sokat egjmást periették [Ákosfva MT; Told. 8]. 

Szk: ~ életet él. 1747: Miolta meg Házasodott 
Szüágyi Sándor vr(am) az időtől fogva mind 
attyafiságtalan, háború, perlekedő gjűlőlséges éle-
te t élte(ne)k Szüágyi Sámuel vrammal [uo.; i.h.]. 

gyűlölségszerzés meggyűlölés; íaptul de a uri, 
űr i re; Haß fassen, Hassen. 1678—1683: megh 
kezdek sokallanj, boldogh emlekezetű edes Atia(m) 
Ura(m) sep uri iosagit hazait varait . . . , dűhűs 
nevit kezdek költőnj, elsőben hogi minden dolgait 
. . . iffiabik Rakoci Gőrginek, ő i r ja megh az 
Romaj Csasarnak . . . , ez eczerre elegh volt az 
Gifilûlsegh zerzesre melljet papistaj vallasa igen 
segitet . . . azo(n) csalard világ kiáltoţa Jesuvi-
tanok [Ks Kornis Gáspár kezével]. 

gyűlt 1. egybegyűlt/sereglett; strîns, aduna t ; 
sich versammelt/angescliart. 1790: kűlőmben â 
közönséges hellyre Gyűlt Birság ivo Szemelly-
(ne)k, a Bort vagy egyeb italt az Ajtón kivinni 
szabad nem lészen, és minden Háztol tsak egy 
Birságat ívo Személly legyen jelen â Bírság ivás-
ban [Karácsonyfva MT; Told. 76]. 1844: GŐr-
génybe gyűlt vadászati vendégek [ujf] . 

2. egybetakarodott; adunat, strîns; eingebracht/-
getragen. 1601: Mikoron az Budulas leot volna es 
az keues gyúlt buzat az zuzekben koborlastol 
feltettem volna, keolteottem az Molnár legenyekre 
d 16 [Kv; Szám. 9/XV. 35 Jeremiás Nekel sp 
kezével]. 1752: vittenek . . Dézmába(n) jű t ősz 
búzát 37 kalong(yát), Dézmáb(an) gyűlt Zabbal 
elegyes alakort 3 kal(ongyát) [Buzd A F ; Ks 22. 
XXIa] . 1767: az kaszáló Réteket . . . meg ka-
száltatta, és Buglyába rakatván az gyűlt Szénák 
. . . , hogj jól nem voltak hegyezve, az Eső annyira 
meg vesztegette, hogj . . . jobb részeket az el 
rothadás miá az mezőn kelletett hagyni [Kóród 
K K ; Ks 19. I . 8]. 1836: Egy Kávákra tdná l t 
tőrek-tartoba az 1836béli termés tsépléséből gyűlt 
Tőrek s ezen kivül termés tőrek [MNy XXXVII I , 
384]. 

3. befolyt/gyűlt ; strîns, adunat, tncasat; einge-

kommen. 1673: Fogarasi számtartó ezen az télen 
gyűlt gosztina pénzt három sacskóban adminis-
ztrált [AUt 121]. 1709: Az Ecclésiákban sok helye-
ken az Ecclesiák jövedelmecskéjét, ugjmint, borát, 
búzáját és egyszer s mászszor gyűlt pénz kŏlcsé-
g ' t rész szerént egymás közt régen kiosztottanák, 
és mostan is osztogattyák az Ecclesiák kárara 
[REkLt I . 30]. 1774: Aszt tudgyuk hogy három 
Esztendőktől fogva maga Praefectus Uram szokta 
ki osztani a Czédulákat sokadalmak alkalmatos-
ságával, de Tisztarto Uraimék Ratioiban ingre-
diáit legyené azon Czedulaktul gyűlt pénz vagy 
se eszt magok Tisztarto Uraimék fogják tudni 
[Mocs K ; K S Conscr. 98]. 1816: Czufkálásbol, 
és holmi rongyos poszomántokból gyűlt ezüst 
224 Rf [Kv; Born. IV. 41]. 

4. felhalmozódott; îngrămădit, adunat ; ange-
häuf t . 1681: az ő nagysága vas hámorán gyűlt 
vasnak imide amoda való erogatiojábul a mennyi 
vas meg maradott , az igaz mérték szerint meg 
másáivá lőtt nyolez mása és három forint árra 
vas [CsVh 94]. 1794: vet tem 24. szekér tővisset, 
15 fűzfa bakot . . . s fi mélységét tölteni kezdettem, 
minden esztendőben fi majoromban gyűlt televént 
belé rakattam, sőtt más majorjábol is pénzes sze-
kérrel a gazt oda hordat tam [Kv; Pk 3]. 

5. 1765/1770: Azon által másut* főidet, melly 
a ' Simény rész Tanorokbol mosot apránként a 
Kűkflllő Dél felől valo partyára Tit t Simény 
András Uram különösön bír ja . Ezen mosás által 
szaparodot, vagy gyűlt Rétecskében . . . Jármi 
Judi th Aszszony nem bir, holot a’ melly Simén 
rész Tanorokbol mosodot és gyűlt, azon Tano-
roknak harmad része eő Kegyeiméjé [Széplak 
K K ; SLt évr. — •Elírás mosott h.] 

gyümölcs 1. f ruc t ; Obst. 1574: Katalin Tha-
kach Andrasne Azt vallia hogi vagion Niolch 
Eztendeie Mykor az Margit New Ázzon ember 
eo Nala lakik volt . . . , az gywmeolch es zeleo 
Ereskor Mindennap estwe Eo t horakor ely Ment 
es cheberrel zatiorral Tely zeolet gywmeolcet 
hozot valahonnat [ K v ; TJTc I I I /3 . 362b]. 1582: 
Gechi János zolgaia Balas Deák az feiedelemnek 
wizen Gywmeolcheott Törd ara | Gywmeolchyet 
weotte(m) az olahocknak d. 38 [Kv; Szám. 
3/V. 15, 29]. 1590: 9 Septem(bris) . . . Byro 
vram Akaratyabol kynldottom . . . I Tal Gymol-
chyot d. 6 [Kv; i.h. 4 /XX. 17]. 1591: Az Zaka-
chyoknak . . . Gytimilchyreh . . . d 12 [Kv; i.h. 
5/1. 17] | â diofanak hazna t t , Es egeob (I) giő-
mölchöket, Birnik (1) nem Engette [UszT]. 1595: 
vöttem . . . Gyümölczet p(ro) d 3 [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 141]. | (A kertből) el wit Giwmeolchett 
bwchjwiewel kewanyok meg s melljrol uit liatt 
keobeol gywmeolcett [UszT 15/56]. 1642/1797: az 
mi kevés Gyűmőltse vól t az puszta Szőlő Hegy-
b(en) azt egyenlőképpen élték [Szilágyszeg; Borb. 
I I Péter Kovátsné Szöts Anna (60) jb vall.]. 
1658: Az Mely gyómólezót ez iden szettünk, az 
kertekben, azt hagyo(m) mind az felesegemnek 
[Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 1711: 2 Gyü-
mölcs ala trebellet réz ta lak [Ap. 5 Apor Péter 
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inv.]. 1722: i t t a hideg minden fele gyûmöltset 
ugy el rontot, hogy tellyesseggel semmi fele gyű-
mŏlts meg nem marat t [Pálos N K ; Ks 95 Hévizi 
István deák lev.]. 1785: gjűmőltset vett(em) pro 
Dr. 6. [Kv; Pk 7]. 1793: A gyűmőltsők p(e)-
d(ig) Istennek hálá még eddig mindenütt szépen 
mutattyak magokott [Hadad Sz; JHbB 36 LevK 
286 Benkő Elek lev.]. 1805: Az idöhez képest, 
minden féle Gyűmőlts szépen vagyon benne [Buza 
SzD; LLt. Csáky-per 124. L. 31]. 

Szk: ~ szedni. 1782: oda jár gyümölcs szedni 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 187. L. 9] * befőtt 
~ befőtt. 1816: Bé főt t gyűmőltsnek valo fedeles 
csészék 1 Rf 40 xr [Kv ; Born. IV. 41] * erdei 
~. 1806: Az erdei gyümöltsöt, és Makkot; valaki 
a ' fel szabadíttásig szedi 's hordgya 3 MForinttal 
és 25 tsapásokkal büntetödgvék [Oltszem Hsz; 
Mk II . 41. 115] * kerti 1730: a’ kerti gyü-
mölcsöt tűlők nem tar that tyák | A’ Keczeli Ura-
lnék Jobbágyitúl nem tarthatni a’ kerti gyűjnől-
csőkőt is [Türe K ; Told. 28] * olasz ~ déli-
gyümölcs. 1592: 26 Marty Vrúnknak hozanak 
waraddol olaz Gyümeolezot es kecheget [Kv; 
Szám. 3/XVIII. 4b] | 1 die Augusti Zok Peter 
kwldeot Vrunknak, Nadmezet fa olayat olaz 
gwmeőlchiót uitte Kadas Bálint 4. lowan Tor-
daigh f 1 [Kv ; i.h. 5/XIV. 88]. 1594: 19. Jannar(y) 
• . . Lónara Kendi Sándorhoz* hogi me(n)tenek 
Ay and okba valo Olaz Gwmeolczeoth es Ghezte-
neth veottem [Kv; i.h. 6/VI. 5. - *Erdélyi fő-
nemes, kendüónai (SzD) birtokos, Báthory Zsig-
inond egyik gyámja és a kormányzótanács tagja]. 
1597: Stentzel András Jgiàrto Simon vram Men-
tek Feieruarra Varos Dolgaban Vittek vrunknak 
olaz giwmeolczieot Czitrumat es Naranchiot kit 
veottem p(ro) f 1 d 50 [Kv ; i.h. 7/XII. 19] * 
portugáliai édes 1756: az Üveg ház . . . tanal-
tatik itten . . . Portugalliai édes gyümölcs [Déva ; 
Ks 92 I. 32 kúria-leírás] * száraz ~ aszalt gyü-
mölcs. 1788.Ĕ Szároz Gyűmőltset tartó rosz áta-
lagak [Somogyom K K ; Told. 44a]. 

2. gyümölcstermés; recoltă de fructe ; Obsternte. 
1609: anak a kertbnek az Gycmeolchet Byrtha 
Az Almayat elvytte [HSzj alma al.]. 1610: az 
melj darab eörŏkseget be kertelt az Actrix f ja az 
Enjm volna Annak az arrat meg sem atta hanem 
az giwmeölcziere adot egj forintotli es egj mala-
tzot [Bencéd U ; UszT 51b]. 1711: A vetesliez is 
igen roszul bizhato(m), mert a szegénységnek 
igen még döglöttek vono marhái; a gyűmőlcst 
(!) iránt a mi kévesset még tarthatunk a Mili-
tiáktol, mit csélekedgyém [Vacsárcsi Cs; BCs]. 
1768: Az Isten Tövissé nevezetű helységben 
amelly Gyűmőlts Fák abban vágynák mikor az 
Isten termest ad ra j ta annak Gyűmőltse fel osz-
tassek [Ákosfva MT; ETA]. 

3. 1604: Az mikor termese lezen az gymeólenek 
ŭegy negy keóbel gymeólchel vegeztúnk velle hogy 
adúnk az mikor erette jeó [UszT 18/7]. 1606: bele 
zall Mate az hazba, egizer ki haniata beleŏlle 
Antal Sándor Barrabas rah ment s az gymeŏlchet 
megh rasza [UszT 20/191—2 ,,Catherina relicta 
quondam Antony Ágoston de "Zentleltk" U) vall] 

| Az eŏreksegetis kette mĕrék. Az Árúak reszekre 
az melj gymeólez júta azt zedék mégli mint Antal 
Gergely vallotta [i.h. 191]. 1631: az iozágon az 
melliet Colomban Keresztesek adanak Kelemen 
János ura(m)nak uagion eg3* Czwr, ket haz egy 
fedel alat — es az ioszagon gyiomeőlcz [Szent-
györgy Cs; IB]. 1758: Gyermek korunkban azon 
Joán nevű Ember sok izben a Gyűmőltsxől meg 
is kergetett [Galgó Sz; J H b K XL/1]. 1778: Grof 
Toldalagi Pál Ur eo Nga a maga szőllejének tete-
jéhez foglalt egy darab erdőt mellyet ki irtotvan 
nemű nemű részit már Gyűmőltsél béis ültette 
eo Nga [Koronka MT ; EHA]. 

Szk: ~ön kap gyümölcslopáson ér. 1768: a Ker-
tész inastol penig hallottam hogy egy alkalmatos-
saggal a gycmőcsőn az Ur eö Nga kertiben kapta*, 
a Szotmányatis(î) ott liatta [Ks; 25. I I I . 68. -
•Ti. Petrucza Ignátotj. 

4. gyümölcsös; livadă de pomi íructiferi ; Obst-
garten. Hn. 1669: a(z) Giumeleziek kŏzót (sz) 
[Tarcsafva U ; EHA]. 1670: Az Giuniolczok közöt 
[uo.; EHA]. 1690: Gyűmŏlcsek kŏzŏ t t (sz) [uo.; 
EHA]. 1695; Benczed fele fordulo hatarban gyű-
mőltsők közòt nevű heljben (sz) [Tarcsafva U ; 
EHA]. 1718: A' Sára Gyűmŏltsénél (sz) [Monó 
Sz; EHA]. 1744: nap nyugot felöli az Gyűmŏllts 
kut felőli le jŏvŏ árok [Mezőmadaras MT; EHA]. 
1760: Gjumolcsek közi nevű liellyben [Firtes-
martonos U ; EHA]. 1765: Gyűmöltsek kőzòt. 
gyűmőltsők kőzött [Tarcsafva U ; EHA“l. 1777: 
A Megyes gyűmöltsiben (sz) [Sóvárad MT; EHA]. 
1873: a gyűmőlts borozd a nevezetű helyen (sz) 
[Kisgőrgény MT; EHA]. 

5. termés; recoltă; Frucht, Ernte. 1593: pwn-
keost nap eleott valo vasarnap Jwenek, my Eleonk-
b(e) . . . Kovacz Miklosne Annos Azzo(n) es az 
leaniais Annok adak, my Eleotwnk, mynden eőrók-
segeket kezek be adva, mind ho(n) s mjnd mezeo(n) 
Gwmeolczewel es mjnd(en) ha2naval Bartalis 
Palnak es Bartalis Mihalnok [S?u; UszT 9/51]. 
1663j 1728: Ha valaki valamelj embernek gjűmöl-
eset, akar njilvan akar titkon terevei el hordana 
similiter három ferinton maradjen ha megbizonjo-
sedik, de a karos emberrel meg bekelljek [Szmt-
mihály U ; Törzs. Jakab Jáncs más.]. 1708: Szep-
kenyeru Sz. Mártonb(an) idvezűlt Kapusj György 
Uram az Ecclesia fóldin cx ívderitvs fegot fel 
egy darab szŏlŏ hegyet a ' Sz. Partialisnak tetze-
sibŭl ugy hogy eltéb(en) gyűmölcsivel ellyen eö 
kgylme [SzJk 353]. 1740: eo kegyelmeknek arra 
tehetcsege nincsen, hogy az jószágát kertben tegye 
es procuralhassa kaszaihassa, es gvűmölcsetis meg 
tarthassa [Albis Hsz; BLev.l. 1796: Tessék Ke-
gyelmetek (ne)k a Hál mas Tőr vény 2dik Része 
24dik szakassza szerint és az azon épült Dietalis 
Articulus tartása szerént a pénzt fel venni és a 
Devicinált Földet* ki botsáttani, a mostani gyű-
mőltsćnek ki véte'e u tán [uo.; BLev. — *Ti. 
egy szántóföldet]. 1815: Az igen tömött , agyagos, 
szivájkes, és kŏvetses főidbe meg szorulnak a’ 
gyökerek, kevés és apro gyŭmŏ l tsöt teremhetnek 
[Kováts Sámuel: Utasítás a ' Krumpi termesz-
tésre. H.n.]. 
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6. termény; produs; Frucht. Szk: földi 
1762: (Az esztendő) egyébaránt mindenféle földi 
gyümölcsökkel elég termékeny lett volna, csak-
hogy felette sok kárt te t t a szerfelett való sok 
esőzés [RettE 144]. 

7. eredmény; rezultat; Ergebnis, Resultat | 
következmény; consecinţă, unnare; Folge. 1711: 
Minemű nagy romlása és pusztulása következet 
légjen, sok hellyeknek az Isten (ne) k szegény 
Hazánkra bocsáttatott keserves itüeti, és sullyos 
Ostora, a Pestis miat t ; sokszori kemény pa-
rancsallatunkat semmiben hajtván, nem irtóznak 
az afféle hellyekbéliekhez menni, . . . mig nem 
magok veszedelmivel tapasztalták, hasznos pa-
rantsollatunk el múlatásának kesserŭ gyümölcseit 
[KvLt Fasc. I. n 198 gub.]. 1766: ez a’ szollásnak 
formája . . ollyane a’ mely(ne)k Fundamentoma 
vagyon a’ Törvényben, avagj penig a’ Bábel Tor-
nyánál egjbezavaradatt Nyel vek (ne) k gyümöltse 
[Torda; TJTcT V. 326]. 1785: A királyi Com-
(m)issionak eddig semmi jo gyümöltse nem látta-
tik [Szászváros; KB. Bara Ferenc lev.j. 1808: 
az egész dolgát .íz az az ot véghez ment Inquisi-
tiot és publicatiot az ottan levő urak hogy vitték 
véghez és mi lett a' foganatya es gyümöltse és 
már ma a dolog miben állyan [Torockó; TLev. 
7/13]. 

Szk: ~ öt terem. 1636: hogy . . . az mi jó akaratunk 
kezdjen gyümölcsöt teremptenni (így!) . . . egész 
székely vrainknak az ő mind fiúi és leányi ágból 
álló maradékinak . szabadságoknak méltóságát 
örökké való szabadságnak formájában jó akarattal 
adni, engedni, ajándékozni és bémutatni itiltük 
lenni (így !) [SzO VI, 134]. 1847: a' Királyhágón 
innen örömmel szemléltem hogy a’ mező a ' 
tagosítás és az ujjabbi úrbér gyümölcseit igen 
szépen megtermette [Újf. 6 Újfalvi Sándor Lészai 
Lajoshoz] jb házasság ~e. 1642: Szeken* lakó 
Giörgy Istua(n) Jnstalua(n) Nagy János feleől 
felesegevel egyetemben kik annak eleőtte matka-
sagokba(n) őzve ferkezven idejek eleőt hazassagok-
nak giőmőlcziet el hoztak [SzJk 59. — *Szék SzD] 
jb verejtékének ~e. 1861: éppen mikor a’ hivek 
a' Templomból jöttek ki O.Fenesen mondhatni 
tűz tengerbe léptek, 's egy pár ora alatt a’ nagy 
szélbe 17 ház mellék épületeivel . . . több évi 
véres verejtéke gyümölcsének 37 család csak á ' 
hamvában jár [Gyalu K ; RAk 64]. 

8« ivadék, magza t ; vlăstar, urmaş; Nachkomme, 
Sproß, Frucht. 1542: Dycherthessek az Isten be-
lőle merth mynd azonyom az ew jo gywmolchewel 
es ew hoza tharthozokwal, jámbor zolgaywal ege-
thembe egessegbe wagon, wadnak [Fog.; LevT I, 
16 Petrus Orozy lev.]. 

Ha. 1596: Gyumölczet [Kv; Szám. 6/XXI. 16]. 
7600: gywmeolcett. gywmeölchet [UszT 15/56, 
86]. 1774: gyumőltset [Szászpéntek K ; Mk]. 7820; 
Gyümöltse t [Backamadaras MT; CsS]. 1830: 
Gyümöltset [Hosszúaszó K K ; Born. F.I.a]. 

gyümötoság gyümölcsfaág; creangă de pom 
(fructifer); Obstzweig. 1597: Latta(m) az gy-
meólchj aghat hogy aszú, de ne(m) tudo(m) ha az 

fwsteoles miatt aszott megh A uagy ne(m) [UszT 
12/36 „Jacobús Sima de S. Király"* jb vall. 
•Később: Székelysztkirály U]. 

gyümölcsáruié gyümölcsárus ; negustor de fructe; 
Obsthändler. 1809: A Gyümölts Árulok az Utak 
széllyeinél és ismét amot valo árulásoktol szorít-
tassanak a Tirnár Szin napkeleti oldala mellé 
végig [HSzj timárszin ah]. 

gyflniölcsaszalás uscarea fructelor; Obstdörren. 
1681: Valamire az Officialis per bona(m) Indust-
riam kénszeriti illendő keppen, tartoznak praes-
talni, úgj mint : Makk, vad alma, kőrtvely, kö-
kiny, Gomba; kival képpen komló szedessel, es 
gyŭmölczaszalassal | ezen Hatzogi Districtusb(an) 
levők, Makk, vad alma, vad kőrtvely, kökénj, 
gomba, komlo szedessel, s gyümölcs aszalassal is 
tartóz (na) k [Vli; VhU 82, 201]. 

gyŭmölcsaszaló (gyümölcs) aszalószín; şopron 
pentru uscat f ructe; Dörrsçhúppen. 1680: ezen 
kertb(en) vagyon hat tŏ lgjfa oszlopokra csinálva 
egy gyümölcs ^szàlo, mellynek hejazattya Suppos 
de az Tűzre nézve igen félelmes, szűksseg hogy 
az Suppot hagyak le rolla, es fedgyek meg sen-
dellyel avagy deszkával [A.porŭmbák F ; ÁL£ 
Inv. 27]. 1681: Gyümölcsös kert vagyo(n) 
ezen kcrtb(en) egi gyümölcs aszaló, oldàla sővé-
nyes, tapaszos; aszalója leszás. fellyűl szalmaval 
fedetten [Vh; VhU 573]. 1737: Nap njugot MÜi 
valö végib(en) a gyűmőlcsós kertnek vagyon egy 
csèrefa lábokoñ állo, Sendelj fedeles árnyék alatt 
köböl négy szegre rakot t gyümölcs aszaló [Kv; 
Ks 40 Varia XXVIIIc]. 

gyümölcs-derékség kb. gyümölcskülönlegesség; 
specialitate de f ructe ; Obstspezialität. 1844: Az 
u j szőlőbe . . . ültettem . . . a fen irt Ba?tok 
almából két águ oltpvány(na)k egyikéb(e) 
megint bártok almát , . . más oltovány ágaikbais 
két két ágat min tsak Bartók almát. Agya Isten 
hogy bár fele meg foganván, Snccessoraim, s 
helységünk kostolhassa ezen el híresedet gyümolts 
derékséget [M.köblös SzD; RLt]. 

gyümölcsén ? gyümölcsös; livadă cu pomí fruc-
tiferi; Obstgarten. Hn* 1693: Gyűmöltsen kutnal 
(sz) [Énlaka U ; EHA]. 1746/1756: Az Gyűmöl-
tsen* allyán (sz) [Szentgerice MT; EHA. - ĂUo. 
Gyűmőltsén alakban is]. 1766: Gyümölcsén alatt 
(sz) [uo.; EHA]. 

A jei-re 1. OklSz. 

gyümölcsénes ? gyümölcsös; livadă cu pomí 
fructiferi; Obstgarten. Hn. 1669: a Gyergyei (!) 
hatarban lévő Gyűmölcsenes nevű havasban 
[GyHn 36]. XVIII. sz. köz.: Gyűmőlcsénes (havas) 
[Lh.]. 1826: A' Gytimöltsönesben [Datk N K ; 
EHA]. 1864/1867: A' Gyűmőlcsénesben (k) [uo,; 
EHA]. 
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gyümölcsérés coacerea fructelor ; Obstreife. 7574: 
Katalin Thakach Andrasne Azt vallia hogi vagion 
Niolch Eztendeie Mykor az Margit New Ázzon 
ember eo Nala lakik volt . ., la t ta azt hogi az 
gymeolcli es zeleo Ereskor Mindennap estwe Eot 
horakor ely Ment es cheberrel zatiorral Tely zeolet 
gywmeolcet hozot valahonnat [Kv; T J k I I I /3 . 
362b]. 

gyümölcsfa pom fruct i fer ; Obstbaum. 1541: 
az warosra szallyou mynd gyumölchy fayval 
egetembe [HSzj gyümölcsfa al.]. 1577: vagion . . . 
ket puszta ház helv . . mellyen giwmeólch fakis 
vadnak [F.jára T Ă ; SLt S. 19]. 7597: gymelchy 
faytis zolgaia megh Zettek volna (így!) [UszT] 
| szedette Auagy raza ţ ta megh . . 34 termet t 
gymeólcz faymot [Bibarcfva U ; EHA]. 7603: a’ 
húl lakik, mind hazakbúi, chyrbeol, Istallokbul, 
paitakbul, swteó hazbul gymeólcz fakbul nem 
tü to t túk [UszT 17/1]. 1627: Az var alat egi nagi 
zeőleő az alliaban giomeolcz fak [Nagyalmás K ; 
K H n 311]. 1636: Az falu keŏzŏ t t egy puszta haz 
hely be kertelue gyűmŏ lcz fak uadnak [Simén-
fva U ; J H b Inv.]. 1678: Az ket Temetőkben 
léveő gyümölcs Faknak is termesei az Pastoré, 
mind az Cimiteriumb(an) leveő gyümölcs Faknak 
termesevei [Szüágycseh; SzVJk 126]. 1702: Vad-
nak ittis egy néhány gyümölcs' fák, de kért nin-
csen egy Cseppis i ő r ŭ l l ő t t e [O.brettye H ; Born. 
X X I X . 4. 10]. 1733: Tűzi fa hordás végett a 
Kádbükki t fel szabadítottak, ugj hogj a gjőmőlcs 
fákon kívül onn^t minden féle f á t hordhatnak 
[Dés; J k 433a]. 1740: a R a b ' T a m á s földin. alol 
ollyan erdő volt hogy a Ta tá r elŏttis oda bújha t -
tunk volna, és Kováts György a maga két kezi-
velis i r tot t o t t . . . az holis i r ta tot t mágamis olto-
gat tam neki oda Gyümölcs f á k a t ' tSzásznyíreš 
SzD; Ks 17/LXXXIV. 13]. 7769: Érkezvén ' a 
Mis Gubernium(na)k szorgos és kemény po-
roncsolati . . . hogy ki ki . . . a gyümölcs fákot 
szaporicsa s ültesse [UszLt X I I I . 97]. 1847: Az 
ŏkŏr pásztarak(na)k az Erdőkön, G}Tüniŏlcsfával 
vagy egyéb nyers fával valo Tüzelések es fak 
töveire valo tűz csinálásak és (!) büntetés alá 
tartoznak (így!) [Torockó; TLev. 10. 9]. 

Hn. 1754: A Gyűmőlts fáknál (k). A ' Gyű-
mőlts fák alat t (sz) [Erdőcsinád M T ; EHA]. : 

Szk: olasz ~ déligyümölcs-fa. 1697:.Voltam a 
Faboritában f t , szép ke r t házok és sokféle olasz 
gyümölcsfák voltak, szép vizi mesterségek, halastó, 
források etc. [AIN 150. — ^Bécsben a Favorí-
tenstrasse császári kert tel és kastéllyal]. 

gyümölcsfa-ág 1. o l tóág ; mlädiţă pentru altoit, 
al toi; Pfropfreis. 1724: mind i t t az városson va-
lahol tud tam kedves izű és szép gyümölcseket 
termő fákot, azokrol ol tó ágakat szedettem kik 
mineműek legjenek; és telelő vagj ńyárigjumölcsfa 
ágak meg cėduláztam, -és JNgod(na)k alázatossan 
el küldettem [Nej K s 95 Brulljai György ley.]. 

«2. gyümölcsfarőzse; vreascuri de pomi fmet i -
fer i ; Obstreisig/fallholz. 1785: egy szán Gyumőlts-

f a ágot hozott haza most az utolsó hóval [Backa-" 
madaras M T ; CsS]. 

gyümölcsfácska pomişor/pomuleţ (fructifer) klei-
ner Obstbaum. 1694: Vannak i t t hol mi Gyű-
mőlts fatskak is, melljeket tsak az ot t lakos sellé 
rek usual(na)k [Borberek A F ; BfR. Néhai if j . 
Bálpataki János hagy.]. 1756: Libertinus Regeni 
Kis György Uram . . . T i t t . Vásárhellyi Ka ta 
Aszszonynak adá zalogban a Nagy Envedi Határon 

levő ugyan puszta szölö földjét r a j t a levő 
néhány gvümölts fatskáival egvgyütt [Ne ; Dob-
Lev. 1/271. la] . 

gyűmölesfa-oltás o l továny; al toi ; Pfropfen. 
1782: az Udvarház meget t valo veteményes 
kertben a ' mely Gyümölcs f a oltások vadnak, 
azon Szükség iránt engemet küldettek volt 
egj alkalmatossággal Károly várra*, az honnát 
csak én akkor hoztam ha t forint árra Perga-
ment és e'gjéb draga oltovány ágakot, meljeket 
azon vetemenves kertben el oltogattak [Adámos 
K K ; J H b XIX/22. 34. - *Gyf]. 

gyttmftlcsfás. Csak szk-ban ; numai în construcţii 
nur in Wortkons t rukt ion: ~ hely vadgyümölcs-
fás terüle t ; teren cu pomi pădure ţ i ; Gelände/Ort 
mit Obstbäumen. 1793/1794: La Laz nevezeti! 
gyűmőlts fás és bokros hely [M.bagó; DobLev 
IV/739. 21a] Xr ~ kertecske gyümölcsös; livada 
cu pomi fruct ifer i ; Obstgarten. 7802: Egy gyií-
mőlts fás kertetskė, melyben vagyon termő és 
terméketlen 55 fa [Rücs T A ; SLev. 1 Somlyai 
János udvarháza]. 

gýŭńiölcshányó. E szk-ban; în această con-
strucţíe; in dieser Wortkonst rukt ion: ~ falapát 
kb. gyümölcsmerő fa lapá t ; lopată de lemn pentru 
f ruc te ; Obstschaufel. 1079: Vagyo(n) ezen Pit-
varba(n) ; Gyümölcs hanyo f a lapát nro 1. [Uz-
disztpéter K ; TL. Bajomi János inv. 109]. 

gyümölcshaszon kb. gyümölcsösből eredő/szár-
mazó haszon/jövedelem ; veni t din fructe ; Obst-
ertrag/einnahme. 1797: Kaszalo A Szőllő 
labjan gyümŏltsössel edgyűt ebben csak 
gyűmőlts haszon vágjon inkabba t [Pf]. 

gyflmölcshely gyümölcsös; l ivadă cu pomi fruc-
t i fer i ; Obstgarten. 1664: az E r d ő felől gyümölez 
hellyek vadnak [Mezőkölpény M T ; MbK]. 

gyümöleshordás gyümölcsvitel/vivés ; căratul 
fructelor; Obstbeförderang/lieferung. 1629: En nem 
latta(m) sûem tudom teöjenek el uitelett , sem 
gjimőlcz hordását, sem men te viselesett, sem 
penigh kesinek eöuenek el uitelet, hogj Nagy 
Ferenczne el uit te vblna; [MT MvLt 290. 1851. 

gyümölcshordó. E szk-ban în această con-
strucţ ie; in dieser Wor tkons t ruk t ion : ~ kosár 
gyümölcsszállító kosár ; coş pentru transportarea 
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fructelor; Obstkorb. 1679: Vagyo(n) ezen Pitvar-
ba(n) ; . . . Gyümölcs hordo kosár nro 1 [Uz-
disztpéter K ; TL Bajomi János inv. 109]. 

gyümölcshordozó. E szk-ban; în această con-
strucţie ; in dieser Wortkonstruktion: ~ kostyug 
kb. gyümölcsszállító kászu; coşciug pentru trans-
portarea fructelor; Obstkiste. 1848: Egy fa hajból 
valo Gyümölts hordozo Kostyug [Szászerked 
IC; LLt]. 

gyümölcshozó. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ fa gyümölcsfa; 
pom fructifer; Obstbaum. 7732: gyümölcs hozó 
fák szeries szerént ezek: három Selljem almafa, 
három borizű, három njári kŏrtvéljfa, ŏ t téli 
kŏrtvéljfa, két tehén almafa, három tanjér al-
mafa, három Molnár almafa, ket zöld almafa, 
egy kormos almafa, három muskotálj almafa, 
három páris almafa, két Buni almafa, három 
Somfa, három diófa [Kv; Ks 40 Varia> XXVIIIc 
gr Kornis Zsigmond conscr.]. 

gyümölcskert gyümölcsöskert; livadă, grädinä 
ca pomi (fructiferi) ; Obstgarten. 7563: Megh 
Erthwen felseged leweleth kyben paranchyol wala 
felseged hogy My galthywre* Mennenk Az 
gywmewlch kerben . . . az Ew Rezeketh . . . meg 
kerywk [JHb XXIX/27. - "Gáldtőre (AF)]. 
1600: az giomolch kerth borozdaia mellet [Kis-
görgény MT; KvAKt Mss 343]. 1606: az gjumeolch 
kertet, mindenkor Bech Paine birtá [Szentmárton 
Cs; BLt 3 ,,Bodo Ferench, Birtalán Marto(n), 
Daruas Janós" vall.]. 1608: Vagion Egy Giw-
rneolcz kert kiwl Szen vczaban [Kv; RDL I. 83]. 
1615: az Bodo Ferencz házánál ualo Giúmŏlczy 
kertótis tudo(rn) hog Becz Pal bira [Cssz; BLt 
3 ,,Zent Martoni Kouacz Bartalis" (35) nb vall.]. 
1617: Az giwmeolch kertiben hozzataba, kinek 
hatart teottunk [Szentgyörgy Cs; IB]. 1621: ada 

a gjŭmŏlcz kert mellet annj darab kerttet 
es örökségét a ' inennj a' gjŭmŏlcz kert(ne)k fele 
Volna puszta es tsak egj neha(n)j vad fakis 
vannak raj ta [Asz; Borb.]. 1754: a Gyumőlts 
kerten mindjárt felyűl vagyon egy puszta pasint 
ſUzdisztpéter K ; CU]. 1835: A Gyűmőltskert és 
benne lévők [Pinárd MT; TGsz]. 

Hn. 1578IX VII. sz. kōz.: Az giwmőlts kert 
fellet (e) [Kide K ; BHn 86]. 1618/1619: giű-
niŏlcz kert felett [Kovácsi K ; EHA]. 1754: A 
Gyümölcs kert véginél (k). A Gyűmőlts kerteknél 
(sz) [Sárpatak MT; EHA]. 1797: Gyűmőlts kert-
ben (sz, k) [Bencéd U ; EHA]. 

gyümöleskert-örzö kb. gyümölcsös-csősz; paznic 
de livadă; Hüter des Obstgartens. 7606: Erdeo 
lt uagonak, kert fonoknak, haz tapaztoknak, 
Giwmeölczj ker t eörzŏnek, szeöleö Paztorok(na)k, 
Szeöleö zedŏknek kenieret at tam ki, melliek Re-
ge stumomban fel uadnak Irua [Kv; Szám. 12a/ 
I. 15]. 

gyümõles-le veres doborîtul fructelor; Abschla-
gen des Obstes. 1625: hogy ez giwmolcziot eretlen 

koraba(n) le uertek karomra gianakodom hogy 
eö mia eset azis . . . , mint hogy az giumolcz le ueres, 
felöl czak gianoual keresem ha az giano ellen menti 
magat absolualtassek abol a rezbol [UszT 64a]. 

gyümölcsmag seminţe de fructe; Frucht/Obst-
kern. 1871: az alja a szőlőnek oskolafa kertté 
alakittassék — a most meglévő öreg fák kivá-
gattassanak — a hely planiroztassék, és már 
őszire gyümölcs magokkal bévettessék [M.bikal 
K ; RAk 291]. 

gyümölesmester kb. (fejedelmi) gyümölcscuk-
rász; cofetar (princiar) care face preparate din 
fructe; (fürstlicher) Obst-Zuckerbäcker. 1670: Sa-
lamon Gyűmŏlcz mester(ne)k 1 Cant(or) f 4// | 
adtam Matoczi Balas Ur(amna)k Borsát Tizen 
Nyolcz fontot . . . Egy Sűvegh Nadmezet . . . 
adtam az Gyütnölcz mesternek egy Sővőgh Nad-
mezet [UtI]. 1672: Az Gyümölcs Mesternek egy 
süveg Nadmezet . . Torettem Fenyes Lictarom-
nak egy süveggel . . . Az gyümölcs Mesternek 
egy fontot három lotot [UtI]. 

gyümölcsoltó. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ Boldogasszony-
nap Annuntiatio Mariae (márc. 25.); Bunavestire; 
Maria Verkündigung. 1571: Gywmeolch olto Bo-
dog azony napyara esz Ieowendeore myndenik 
fel ket ket zemelt fogianak es azok eleybė aggyak 
dolgokat [Mv; Bál. 79]. 1590: ez Jelen valo 1590 
eztendóben gymeolch' olto Bodogh aszón napp 
tawatt [UszT]. 1595: az el múlt 1594 eztendóben 
vgj minth gymeólchy olto bodog aszony nap 
taiba menth volt rah . az Dauid deák Jspan-
nja, . . . zantotta [i.h. 10/53]. 1600: tüalmat 
tet tunk az al peress ellen 1600 eztendóben gjű-
meolchj olto Bodogh aszón nap tawatt [i.h. 15/55]. 
1603: 1603 Gymeolchj olto bodog aszónj Nap 
tawatt [i.h. 12/51]. 

gyŭmölesös I. mn 1. gyümölcsfával beültetett ; 
plántát cu pomi fruct ifer i ; mit Obstbäumen 
bepflanzt. Szk: ? - alap *V 1843: (A) nagy 
gyümöltsös alap — elég szép állapotú, tiszta, s 
idei növései kezeslik állandó gyümölcsösünk hasz-
nos fen maradását [F.zsuk; SLt. évr. Szigethi 
Csiky Zsigmond P. Horváth Ferenchez] ~ 
allé gyümölcsfás sétány. 1844: A’ Gyŭmőltsös allén 
aloll a’ most emiitett setalo hely ket oldalába a' 
keresztül szolgáló hosszú alléig talaltatnak Popule 
fák 39 - egerfa 10 — Nyárfa égy és Körisfa 
égy* [Mv; TSb 37. — *Az ún. Teleki-kert árenda-
lelt.] * ~ bongor gyümölcsös. 1692: ott alabb 
eg7 gyűmŏltsös Bongor mellyet hagyott volt 
Vagyas Janosne . . . aláb ismét gyümöltsös Bun-
gor melly(nek) vicinussa az Cálvinisták bungora 
[Aranyosrákos TA; UnEkLt Gen. Vis.]. 1732: 
A Falu Bongora között vagyon az I f j ú Jordán 
György háza után két Gyümöltsös Bongor, mellyen 
keres alma, Dio és szilva f a vagyon [Szászsztja-
kab SzD; TSb 51]. 1820: A' SzöUö felső lábján 
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gyümöltsös Bongor [Körtvélyfája MT; LLt] 
~ bongordos hely gyümölcsfás hely. 1766: A Szi-
lágy nevezetű helly ben* tud é hallott é,vagy annál 
inkább ért é az Tanú egj ojjan őreg gyümöltsös 
bongordos hellyet melly régen Zakariás kovátsé 
volt ? [BSz; Ks 33. I I . 15 vk. - *Szász-
nyfresen (SzD)] * ~ hely ' ua . ; idem\ 7648/-
7786: az Zigetben Gyűmőlczeős hely [M.gombás 
A F ; EHA]. 1754: egj igen szép gjűmŏlcsŏs helj, 
hoszsza magjar 4. Ölŏs rudal 37 [Mezőmadaras 
MT; Berz. 18]. 1784: egj gjűmŏlcses i r ta t t hely 
egj bokros szakadazatt Köves oldal [Dés; Hr 
5/39, 40]. 1796Ĕ. A Hives hegyben egy kevés 
Gyűmöltses hely [Nagykend K K ; Told. 39/30] 
* ~ helyecske 'ua ' . 1798: égy Gyümöltsös 
helyetske és Pusztátska tőrőkbuzás és ká-
posztás főldetske [ K v ; Pk 6] * ~ helység 'ua' . 
1798: az kőrnyűl lévő kertek hasoplo képpen 
mitsoda Statusban vágynák, ugy a’ bél kertekis, 
veteményes, Gyümöltsös, és egyéb tilalom alá 
rendeltetett helységek kőrűl? [Hsz; Mk RN. 
IX/109 vk] jk ~ irtvdny gyümölcsöstelepítésre 
i r tot t hely. 1682: Bongortok a ' vagy Gyŏmŏlcses 
Irtovanyok [Galac B N ; WLt , MNy X X X I I I , 
338]. 1743/XIX. sz. e: egy darab gyűmőltsős 
Irotvan [Kide K ; B H n 90]. 1807: A' Gályános-
ban egy Gyűmŏ l tsŏs I ro tvány [Kide K ; BHn 
98]. 1831: a Gyümöltsös irtoványok sorában egy 
i r a tvánnyá t [Doboka; D H n 17] * ~ jószág 
gyümölcsös birtok. 1811: Madaras Mihályné Ko-
váts Rákhel aszszonynak és fiának egy darabotska 
ben valo gyümöltsös Joszágok a ' Kovátsok kerte 
nevezetű hellyen [Kibéd M T ; EHA} jk ~ kerí-
tés gyümölcsöskert. X I X . sz. kōz.: A’ Puszta 
nevü gyümöltsös kerítésbe (k) [Egrespatak S z : 
EHA] * ~ oldal gyümölcsös hegyoldal. 1727: 
In A(iw)o 1703 . . . az akkori Possessorok a 
Falu felett valo gyümölcsös ód alt . . . meg oszt-
ván es ki ki maga részit apprehendálván s meg 
jegyezgetven pacifice bir tak sokáig tudgyae . . . 
a Tanú ? [Dob.; RLt . vk ] * ~ szénafű ? vad-
gyümölcsfás kaszáló. 1714: Ezen tenoroknak az 
felső reszeben küpü k u t mellet egy darab gyü-
mŏlczös széna fű [Lengyelfva U ; EHA] jk ~ 
sziget gyümölcsfás sziget. 1744: a’ Maros kőzött 
vágjon egy Gyümöltsös és Nyárfás Sziget [Ma-
rossztkirály A F ; E H A ] * ~ tanorok bekerített 
gyümölcsös. 1748: (Az) erdő . . . a Nobilitaris 
Curiához tartózó Gyümölcsös Tanoroknál kez-
dődik [Koronka M T ; EHA] . 1769: De ha Tzi-
gány Jobbágyait , Tselédgyeit Gyümöltsös Tano-
rokomban, Másutt is a’ Lopáson . . . találom 

el nem szenvedhetem [Mv; Told. 19/45]. 1778: 
a Falu mellett, a Ton tu l lévő Nagy Gyümöltsös 
Tanorak [Koronka M T ; EHA]. 

Hn. 1725: az Gyümöltsös Csorgó nevű hely* 
[M.köblös SzD ; EHA. — *Uo. alább csak „Csor-
gó nevű hely“-ként említik]. 

2. gyümölccsel megrako t t ; încărcat cu f ruc te ; 
mit Obst beladen. 1644: Ladtam oda fel az vapaba 
az Banny (I) János Gyeőmeőczeős Szüva fa jan 
[Keresed T A ; Borb.]. 1702: az eo kglmek . . . 
szolgai . . . az eo kglmek . . . szőlőjeb(en), Gyű-

műlcses fajokban sok karokat tőt tek [Dés; J k 
326a]. 1780ě' A kertészek Számadása alatt a virág 
Háznál . . . Termő Narantsfa 1. Tzitrom alma a 
fákon 27. Narants alma 2 Termő és gyűmőltsős 
fige fa 40 [Bethlen SzD; BK]. 

3. gyümölcsszállító; care transportă f ruc te ; 
Obst befördernd. 1644: egi szeker giumeolcziős 
vala az ucza keözepin az Ázzon nepek el leptek 
vala, megh azt ugia(n) el kerüleök hogi bele 
ne akadgion a mi szekerünk [Mv; MvLt 291. 
414a]. 

Szk: ~ kosdr. 1729: a gyümölcsös kosárt Visz-
sza küldötte(m), Udvarhelj széki Borsos nevü 
körtvéljel teli [Szentdemeter U ; Ks 98 Gyulafi 
László lev.]. 1830: Fáin gyümölcsös kosár tán-
gyéros [LLt] jk ~ koşaracska. 1804: Ké t gyü-
möltsös kosaratska [Borosbenedek A F ; SLev.] 
jfr ~ tonna. 1596: Wrúnk ö fge zaamara vittek 
gyümölezes Tonnakat az varos hazatol [Kv 
Szám. 6 /XXI. 7]. 

4. ~ fa gyümölcsfa; pom fruct i fer ; Obstbaum. 
1640: Radul Gorga p(uszta) h(azhelie) giűmől-
csős fak rai ta pusztaban [F.szombatfva F ; UC 
14/48. 74]. 7699: ezen Lugosok(na)k vegiben s 
mellettéis keskenyín egj darab hellyt gyömõcsős 
fák vannak, ugy m i n t : Alma, szüva, kőrtővely, 
és megy fák, keves magyaro fakkal [Szentdeme-
ter U ; LLt . Inv. 28]. 1711: E n is vágtam 
az kertbeli gyümölcsös fákat , az ur kértéit támasz-
to t tuk meg véllek támasz nem lévén [Búzásbesenyő 
K K ; BfR IV. 30/26 Szőcs Demeter (50) jb vall.]. 
1756: (A telken) Senküs r a j t a nem lakott, se 
kert körüliette nem volt, hanem valami gyömŏltsŏs 
fák voltanak r a j t a [Burjánosóbuda K ; J H b K 
X L ü I / 2 7 ] . 1820: vagyon égy darab haszónvehe-
tetlen Szőlő hegy m a a benne lévő gyümölcsös 
fákan termő haszonnal egyebet nem h a j t [Bács 
K ; KmULev. 2]. 

5. ~ kép gyümőlcscsendélet; natură moartă/-
statícă cu f ruc te ; Stilleben mi t Obst/Früchten. 
1837: Égy vékony aranyozott rámájú gyűmőltsős 
kép keskeny aranyozott r á m á j a [Szentbenedek 
SzD; Ks 88. 26]. 

6. ~ lé gyümölcsös leves v. már tás ; supă sau 
sos de f ruc te ; Obstsuppe od. Obsttunke. 1590: 
Harmadyk Tal etek volt L ú d Gymolchyos Leúre 
2 lúd fozett d 25 1/2 fon t Mondolat d 14, 1/4 
fon t Malosa Zeoleo d. 4. Hozatam hoza 2 eytel 
bor t [Kv ; Szám. 4 /XX. 38]. 1595: 12. Decem-
br(is) Az Tanacz belj Wra im fel liiúatalara kö-
zültem és költettem, ígyen . . . 6 : Lúdot Gyü-
mölezes Leúre főzettem [ K v ; i.h. 6/XVIIa. 293 — 
4 i f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1625: Egy Luda t 
sütni giumolċzeos leuel, Tragajavai d 65 [ K v ; 
i.h. 16/XXXV. 158]. 

O Szk: ~ batizi tál f ruet ieră din Bat iz ; Ba-
tizer Schüssel für Obst. 1820: Hé t Gyűmőltsős 
batizi Tál Hét Gyűmöltses Tángyér batizi [Mv; 
Told 19] jk ~ tányér farfurie pentru fructe ; Obst-
teller. 1820: Hé t Gyűmöltses tángyér batizi 
[Mv; Told. 19] * ~ porcelántál fruetieră de 
porţelan; Porzellanschüssel f ü r Obst. 1é/7: Egy 
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jukatos gyümöltsös portzellán-tál [Mv; DLev. 3. 
XXVTIIA]. 

II . fn 1. gyümölcsöskert; livadŭ, grădinå cu 
pomi fructiferi; Obstgarten. 1622: A' Papsaghoz 
vagion egy Giómeólczieős kert . . . Az GiömeŐl-
czieőst megh kaszalliak be is hordgiak. Faual 
bóseggel elis tart iak [Szentegyed SzD; SzJk]. 
1673: Szurdokon az maga kertibe igen szepgiŭ-
mŏlcsŏst ŭltete es oltogata [A.jára TA; Berz. 
7 LXV/32]. 1692: Ezen fűvős kertnek az var 
felől valo reszeben vagyon egy darab gyümölcsös 
[Görgénysztimre MT; J H b Inv.]. 1717: Az Kis 
Sarosi Ns Udvarhaza gyűmőltsossevel, s minden 
belső ahoz tartózó vetemenyes es Csűrös kertivel 

juta, Suki Laszlone Sarosi Christina Asz-
szonynak [Kük.; DobLev. 1/108]. 1740: (A) Curiá-
nak, és hozzá tartozó kertekn(e)k és gjűmőlcses-
nek Vicinussa [M.kiskapus K ; EHA]. 1761: 
őszve jártáé ő Nagysága mind a két Udvarokhoz 
tartózó Gyűmőlcseseket, Csures kerteket etc. 
nem tudom [Branyicska H ; JHb XXXV/46. 14]. 
1772: talatatott égy Gyűmőltses, és veteményes 
kert, az mellyben őt féle Gyűmőltset hózó élő fák 
vadnak. Vagyon ezen Gyűmőltsősben égy Szalma 
Fedél alatt lévő Aszaló [Szászfenes K ; BethKt. 
Mikes oonscr.]. 1825: A Telek . . . Gyümöltsösse 
a Csiir háta megett vagyon inkább mint egyebütt 
[Kőrös*; SzentkZs Conscr. 317. — "Később: Cso-
ínakőrös Hsz]. 

Szk: allodiälis ~ földesúri/uradalmi gyümölcsös-
kert. 1776: Allodiälis Gyŭmŏltsŏs A Bosa neve-
zetű hegybe gyepűvel körűi véve, Vic(inusa) 
Diosi és Bognár rész gyűmŏltsösek [M.köblös 
SzD; RLt] Xr bongordos ~ ? elbokrosodott gyü-
mölcsöskert. 1766: azon Bongordos gyümöltsös 

helyről . . . azt tudgyuk bizonyosan mondani, 
hogy . . . tsak az nagy száraz tsonka és aszszu 
fák voltanak benne imitt amott egy egy [Szász-
nyíres SzD; K s 33] * szilvás ~ szüváskert. 
1815: Szép Szilvás Gyümöltsös vagyon ezen a 
Telken [Virágosberek SzD; Ks 77. 19. 415]. 

Hn. 1734: az Gyümölcsesben (irt.) [Kide K ; 
BHn 89]. 1745: a’ Maros parton a’ Gyűmŏlcses-
nél (sz) [Apahida K ; BHA]. 1746: Az Gyűmől-
tses aljan (sz) [Szentgerice MT; EHA]. XVIII. 
sz. köz.: az Csengő Gyűmőltses [Boroskrakkó A F ; 
EHA]. 1754: A Gyűmoltsősb(ett) (k) [Erdőcsinád 
MT; EHA]. 1775: A Gyűmŏltsösbe (sz) [M.köblős 
SzD; DHn 48]. 1780: a ' Gyümöltsösön Felyül 
(sz) [Kölesmező*; BHn 53. — "Eltűnt település, 
lielye Bodonkút (K) határában (U.h.)]. 7875/-
1817: A Benős Gyümöltsösse nevezetű hellyen 
(sz) [Dobó U ; BHA]. 1817/1832: A Falu gyű-
möltsösaő (I) kőzöt t [Harasztos TA; HG]. 1852: 
Agyagasi gyümőlcses [Kide K ; BHn 102]. 

2. gyümölcsárus; negustor de f ructe ; Obsthänd-
ler. 1827: a ' piatzon künn áruló Sátrasak 
Minden fele Gyűmőltsőt árulok* . . . Recapitula-
t io : Gyűmöltsösők [Torda; TLt rtln 1826-
29]. 

Ha. 1694/1764: Gyutnőltsessel [M.fülpös MT; 
Told. 26]. 1697: gyomolczesivel [Somkerék SzD; 
BfN]. 1747: gyumolcses [Boroskrakkó AF; BfN 

Dobozolt anyag VI]. 1754: Gyűmőtsős [Mezőbánd 
MT; WassLt]. 1770: Gyűmőlcseshez [Kük.; Pf]. 
1774: Gyűmőltses [Szászpéntek K ; Mk]. 1781: 
Gyűmőltses [Mákó K ; Hr] | gyűmőltses [Ne; 
DobLev. III/546. 6a]. 1792: Gjűmőltses [Jásfva 
U ; Hr. conscr.]. 1795: Az Egész Gyűmőltsesben 
[Koronka MT; EHA]. 7798: gjűmőltses [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 1825: Gyűmőltsesek [Mocs 
K ; HG. Eszterházi lev.]. 

gyümölcsösbeli gyümölcsösben levő/való; din 
livadă; im Obstgarten befindlich. 1805: Gyümöl-
tsös beli Krisztina részén jött szőllő és gyűmőlts 
fák árra . . . Hf 111 xr 64 [Marossztimre A F ; 
DobLev. IV/874. 21a]. 

gyŭmölesöskert livadă, grădină cu pomi fructi-
feri; Obstgarten. 1586: az chwrŏs kertot, es az 
vdwar házhoz walo gywmólches kertekett, vegez-
twk hogy . . Negy reszre osztassanak [Lesnyek 
H ; IB VI. 225/16]. 1601: Ada . . . az nir eleoth 
valo giwmeolczeos kerteth [Póka MT; Ks 90]. 
7603: Dersi Nagi Sándor Zabaditattia gymeól-
chies kertet Sambokrethy Mihály ura(m) tÜalma 
ellen teórwenre [UszT 16. 45]. 1606: Ez Ezten-
deöbben iŏt be az zegeniek. giwmeölczős kértéből, 
alina nyerssen, mely most is ielen uagion husz 
czieberrel [Kv; Szám 12a/I. 11]. 1618: Vgy an 
azo(n) Zeöleö alatt vagio(n) egj gyeömölczes kértt 
meljet böczwltek in f. 24 [Kv; RDL I. 104]. 
7647: Vágjon az Var előt valo Giűmőlczes kert 
a’ Maros parton, mind körül sővenuyel be keritve, 
tővisselve [Marosülye H ; VLt 55. 5415]. 1654: 
Gyümőlcses kerti jo [Vajola K ; Ks. Bánffy Anna 
urb.] | Lészás kert az Uduara Jo Gyümőlcses 
kerti [Liget MT; i.h.] | Miklósi Tamas . . . kis 
Gyumölcses kertyek [Szásznádas K K ; i.h.]. 1693: 
Gyümőlcses kertek . . . Az Varczogási gjűmőltsős 
kert . edgj darab gjűmőltses [Ne ; DobLev 
1/37]. 1720: az Porondi Gyümőlcses kert [Ne; 
EM XXXVIII , 235]. 1722: A Veteményes és 
Gyümőlcses kertek, ugy oklyok osztassanak 
két egyenlő reszekre [Gorbó SzD; J H b K XLV/-
50]. 1731: (A) Szántó Földeket . . . Tőrŏkbuzás 
Földeket, Gyümőlcses Kertet , Szőlőket, Halas-
tót . Három Lineára igasságoson oszszak fel 
[Kv; J H b XLII]. 1742: edgy darab hellyecske a 
Gyümőlcses kertből ki maradott [Pálos N K ; 
Ks 10. XL. 19]. 1747: Nobilitaris Curiaval által 
ellenben egy gyűmőltses kert [Ákosfva MT; Told. 
8]. 1758: Gyiimocses kerti kürül levő kerteket 
kik hordottak annak karóji t Sövenyit? [Szabéd 
MT; Berz. 5.44 S 25 vk]. 1768: Gyűmőltses és 
rész szerént Veteményes kert [Szamosfva K ; 
Ks 74. 55 Conscr. 12]. 1772: Csűrös, Gyűmőltses, 
és veteményes kertek [Szászfenes K ; BethKt 
Mikes-conscr]. 1791: Vagyon az Udvar mellett egy 
igen szép Gyűmőltses, és Csűrés kert [Algyógy 
H ; Ks 74. 56 Conscr. 10]. 1819: Szándékunk az 
hogy jo kertbe veve Gyümöltsös kertet tsináljunk 
[Kőkös Hsz; Kp V. 323]. 1828: A Malomnál lévő 
gyűmőltses kert [Apahida K ; RLt O. 4]. - L. 
még MetTr 433; ETF 107. 29, 108. 10. 
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Hn. 7730: Az Gyümőlcses kerten kívül egj kis 
parlag (k) [Szentmargita SzD; EHA]. 7747: In 
loco vulgó az Uraság Gyűmőltsős kerti mellett 
dicto (sz) [Bogártelke K ; KHn 184]. 1754: A' 
Gyűmőltses kertnél (sz). A’ Gyűmőltsős kertben 
(sz) [Sárpatak MT; EHA]. 1781: Gyűmőltsős 
Kertbe (sz, k) [Bencéd U ; EHA]. 1797: A Diós-
ban és a ' Gyümöltsös Kertben (k) [Doboka ; EHA]. 
7823: Gyűmőltsős kert há ta megett (sz) [Maros-
sztkirály A F ; EHA]. 

Ha. 1714: gyűmŏlczes kert [Rákos Cs ; DobLev. 
1/86]. 1738: gyümőlcses [Szászvessződ N K ; Born. 
XX. 12]. 1777: az gyűmőltses kert [Meggyesfva 
MT; LLt 28/531]. 1784: Gyűmőltses Kertek 
[Mákó K ; Hr]. 1782: gyűmőltses kert. Gyűmőltses 
Kert [Buza SzD; LLt Csáky-per 187. L. 9, 32]. 
7806: Gyümötses kertje [Szászerked'. K ; LLt]. 

gyümölcsëskertecske grădiniţă cu pomi fruc-
tiferi; kleiner Obstgarten. 1654: Apaçzy János . . . 
Gyümŏcses kertecskeje [Szásznádas KK ; Ks Bán-
ffy Anna urb.]. 1758: A Közép oldalon egy gyű-
mőltsős kertetske [Bh; EHA]. 1777/1780: Va-
gyon . . . egy őss Curia . . . egy Contiguitásban 
lévő Gyűmőltsős Kertetskéivel edgyűt [Alparét 
SzD; JHbK LII/4]. 1781: egy kitsiny Gyűmőltses 
Kertetske [Mákó K ; Hr]. 1783: Vágjon gyümöl-
tsös Szüvás, és veteményes kertecske [Nagyrápolt 
H ; J H b XXXI/28]. 1820: Az Alsó Gyümöltsös 
Kertetskében vagyon egy Lábnyi Vastagságú ép 
olaj Fa [Páncélcseh SzD ; Becski]. 

gyümölcsözés termőre fordulás; trecere în ro-
dire; Fruchtbringen/tragen. 1768: a ' . . . Falu ha-
tárának jóságát valósággal lehet ditsérni . . . , 
mivel nem tsőkkenéssel valo szaparátlanságat, ha-
nem . . . minden némű földben hintet magvának, 
böv termésit, és gyűmőltsőzésit remélheti a’ sze-
gény màg vető Gazda [Szamosfva K ; Ks 74. 56 
Conscr. 35]. 

gyümölcsözik terem ; a rodi, a da roade ; fruchten, 
Früchte tragen. 1816: hatarunk(na)k szűk térsé-
g i n e k kivűl valo földeink tragya nélkül nem gyü-
mölcsöznek, egy rud béli trágya 3 bé vetésik Zsí-
rozza földeinket az után el enyeszik [Bál. 67]. 

gyümölcsöző. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~vé tesz eredményessé 
tesz; a face productiv; Nutzen bringend tun. 1767: 
Tiszt Verestoi György Vram succedaljon; kíván-
ván szívesen, hogy az Ur Isten a ' maga kegyelmé-
vel és szükséges Ajándékival fel-ruházván ö kegyel-
mét, tegye hasznossá, épületesse és gyümöltsözövé 
az ö kglme szólgálatját [ K v ; SRE 224]. 

g yümölesszárasztó deszka aszalódeszka; scîn-
dură (găurită) pentru uscatul fructelor; Darrbrett. 
1792: Győmőlts Szaraszto Dészka [CU]. 

gyümölcsszárasztó ház aszaló; casä de uscare 
pentru fructe; Darrhaus. 1816: Gyümölcs szá-
rasztó ( : aszaló:) köböl rakott Zsendely Fedelű 

Fenyő gerendaju és Fenyő deszka aj tajú vaszaru 
ház, melyb(en) vagyon veres, mázatlan kajha 
kemencze egész készségével [Jobbágyivá MT; 
Bál. 67]. 

gyümölcsszárasztó tábla gyümölcsaszaló deszka; 
scîndură (găurită) pentru uscatul fructelor; Obst-
•Darrbrett. 1797: Gyűmőlts szárasztó Tábla 2 
[M.köbölkút SzD; CU]. 

gyümölcsszedés culesul fructelor; Obsternte. 
1681: Gyűmőlcz szedeshez valo hoszszu Lajtorja 
Nro 1 [Vh; VhU 573]. 

gyümölcstál gyümölcsös t á l ; fructieră; Obst-
schüssel. Szk: bécsi 1651: Beczi Lábas Gyü-
molcz Tall Arannyas szelyú Három. Apro festett 
Gyúmőlcz Talaczka Nedgy [WassLt Wass Judi t 
kel.]. 

gyümölcstálacska gyümölcsös tálacska; fructi-
eră mică; kleine Obstschüssel. 1651: Apro festet 
Gyúmőlcz Talaczka Nedgy. Festet Gyúmólcz 
Tangyer Eót t [WassLt Wass Judi t kel.]. 

gyümölcstányér gyümölcsös tányér; farfurie de 
fructe; Obstteller. 1651: Festet t Gyúmólcz Tan-
gyer Eót t [WassLt Wass Judi t kel.]. 

gyümölcstárlat gyümölcskiállítás; expoziţie de 
fructe; Obstausstellung. 1860/1861: 1859 . . . tar-
ta to t t a legelső és nevezetes gyümolcstárlat M: 
-Vásárhelyen [Benkő, Mszlm. 13]. 

gyümölestartó gyümölcstároló; pentru păstrat 
f ructe ; zum Obstspeichem dienend/gebraucht. 
Szk: ~ állás. 1796: A Bartsai Pinczében csinált 
gyümöltstarto Állásra [Déva; Ks 95] * ~ almá-
rium. 1681: Barátok régi Háza . . . Gyümölcs tartó 
nagi Almárium, ajtó nélkül Nro 1 [Vh ; VhU 556] 
* ~ hely. 1681/1748: Ezen boltok véginél égj kis 
dészkázaton bé menvén, vágjon a ' Szegeleten égj 
kertész píntze, benne valo Gyűmőlts tartó hellyel 
édgyűtt [Balázsfva; KvAKt Mss lat 236] * 
~ hordó. 1681: Gyümölcs ta r tó őregh hordo Nro 
1 [Vh; VhU 561] * ~ kas. 1681: Gyűmőlcz 
tartó Kás Nro 1 Ebben Aszszu szilva Cub 
1 gr 2 [Hátszeg; VhU 596] * ~ kasztén. 1842: 
a’ pinczébe négy cserefa ászok van és égj gjű-
mőts és krumpli tartó kasztén [Oprakercisóra F ; 
TSb 51] * ~ láda. 1768: Regi Hintó Láda 1 
Gyertyás Láda 2 Gyümölts tar tó Láda 2 Hoszu 
Nagy láda 1 [Mezősztgyörgy K ; Ks 23. XXIIb] 

~ pince. 1784: Vagyon égy bor, vagy inkább 
gyűmőlts 's Vetemény tarto Földbe ásott szalmával 
fedett pintze az Udvar Háztól távulatska [Burjá-
nosóbuda K ; JHbK LX/18. 9]1 ~ polc. 1632: 
Komanai Uduarház . Pincze . . Két giwmeőlcz 
tarto Polcz N 2 [Komána F UC 14/38. 129] 
~ sõvénylésza. 1681: Pincze Gyúmölcs tarto 
sövény lésza Nro 3 [Hátszeg; VhU 598-9 ] . 

gyümölcstelen eredménytelen; fără rezuitat, 
frucht/erfolglos. 1759: minden igyekezetem 
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gyŭmőltstelen volt [Mv; Told. 42]. 1783: 
(Á torockóiakat) a Birak szofoçadatlánságok 
mia nem Zabolázhatom meg, és ezen gyű-
mőltstelen lévén minden parancsolatom, mert akár 
kinek el fogatásit nékiek imponallyam nem tselek-
szik [Torda ; TLev. 15/6 Nagy István szb kezével]. 

gyümolcjtermá* gyümölcstermesztés; pomi-
cultură; Ob t tbiu. 7755: (A) Gyŭmŏltsŏsnek a ' 
Viz felöl való fele része vizenyős hely lévén, a 
gyümölcs termésre alkalmatlan [Ludesd H ; BK 
sub nr 1020 Naláczi conscr.]. 

gyflmÖlejtermő. E szk-ban; în această con-
strucţie; in dieser Wortkonstruktion: ~ f a gyü-
mölcsfa; pom fructifer/roditor; Obstbaum. 1691: 
Csíki Is tván a’ teraetób(en) három gyúmõlcz 
termó fakat . . . ki vagdalt [SzJk 250]. 1807: 
gyŭmŏ l ts termő fái t rongálták, hajigálták, ágait 
azoknak rontották, tsemetéit pusztították, gyü-
mŏltsét prédálták [Kakasd MT; DLev. 3.XXXV. 
13]. 1844: A' sétáló ösvények a kert és gyepűk 
mellett sok ákátz, Jegenye, fűz és egyébb vad, 's 
gyűmőlts termő fak is lévén azokat . . . az areada-
tornak ki vagdaltatni szabad nem lészen [Mv; 
TSb 37]. 

gyÜuiölejtttrkSly tescovină de f ruc te ; Obsttre-
ber. 1844 k.: (A bor) széusavanyo3 forrong űze 
finomodott a gyümölcs-tőrkölyektűl [Csekelaka 
A F ; KCsl 6]. 

gyűrű1 1. inel; Ring. 1526/1528: es fel wewe 
Őltŏiîtyth, es l i l i j j iy t , fvleybe valo éékes čerče-
l'eyth, es g 'vrŏyth, es mynienekwel megh éékesyté 
ŏtiön mi?a t , az ŏ éákessegyvel [NyTár XV, 15]. 
1568: Anna szakany (I) Jmcene fassa e(st) 
Brassay Ja ros hiuatt ia oda András Katoth. IUyen 
szoual a?ia míg a b ü t y e híre3 kurua az gywróth 
a kyt az en Áztalomrol el vith vala Coloswarat 
[Kv; T J k I I I /1 . 236]. 1570: Besprimy Myhal 
liithy zereut vallya, hogy ew chinalt Trombitás 
Demîtern^k k î t gywreot egyk aran másik ezw3t 
[Kv; T J k I I I /2 . 36]. 1584: Sara Azonnak zoknia-
iat keonteoîsît Gereznaiat gywreyet fedelet par ta 
Eowet bechwUek ennekem [Kv; T J k IV/1. 308]. 
1592: Az vtan esme t ke t gyryere kert vala zalagara 
fl. 4 [UszT]. 1595: Negj gjeoreok mind keowesteol 
aur. p. 10 [Zsombor K ; SL- Sombori László reg.]. 
1628: Giurók. E ? j eoregh peczyet niomo gjwſeo, az 
maga neue es czjmere ra j t a E?i Safir gjwrw 
Egj rubjnt gjwr^v Mis knîSib rubjnt gjwreo 
rubint gjwrwk K e t t granat gjwreok Ket t twrkoos 
gjwreok [Bodola Hsz ; BLt 5 Néhai Béldi Kelemen-
né inv.]. 1633: az vra . . . egi giűreőtt adott el, . . . . 
de az ezüst giŭreő volt cziak [Mv; MvLt 290. 131a/-
2.] 1638: Szylagi Jánosne aszióniom . . monda 
J a j Edes Aszioniom . . ez varga Ferenczne Omak 
foga, hogi glwreiet loptam el [Mv; MvLt 291. 
160a]. 1645: E g j Iskátolja eszust abban t a r t j a 
uala az giúrűkot [Szárhegy Ca; LLt Fasc. 120]. 
1647: Diosl Mlhalyne A3zoni(om) ki hozatua(n) az 
Captlva Szolgaloiat snspiciot felel hozza, hogy 

leanja(na)k ladaczkajat fel nytva(n) negy gwrwjet 
nette volna el [Kv ; T J k VIII/4. 232]. 1653: 
Vannák Giűreŏk cír. No. 20 [Gyf; KemLev. 1402 
Mészáros Péter Fejér m-i alispán végr.]. 7659; 
Az giúrököt az mellyek vadnak, hagiom szegeny 
árua leaniomnak T<u>ri Ersebetnek mind Excepto 
egy arany giűrŭ t [Altorja Hsz ; Borb. I]. 1755: 
(A kukoricásban) tanaltunk egy kiss vászon Zacs-
kocskát . . . benne . . . egy gyűrűben valo követ 
[Déva; Ks 101]. 1803: 60 Aranyat érő Gyűrűmet 

altal adom néked hogy többé el ne veszes-
sem [Borosbenedek A F ; SLev,] 

Szk: bokrétás ~ ? csokorvésetes gyűrű. 1782: 
Ajtai Moses Deák(na)k Remek csinálásradott (!) 
az B. Czé égy Bokrétás vagj Carmazir g jűrű t és 
egj placcot jo féle kövekre | Instálá . . . hogj 
Szakái Benedek Déáknak adna Remeket az B. 
Ché . . . kiis adá még pedig olj móddal hogj egj 
carmazir, vagj bokrétás g j ű r ű t készítsen, e mellet 
égj placcot Jo féle kövékkel [Kv; ö C J k ] * 
briliantír ozott 1781: Nádméz porozot, ezüst 
orát és brillantérozott gyürüt Pataki Kristina 
Aszszonynak [Kv ; K v R L t IV. 17] * briliéntos ~ 
briliánssal berakott gyűrű. 1789: vettem kezemhez 
. . . őt Briliáatas reszkető tő rosákat . . . Két bri-
liantas gyürüt . .» Két gyémántas gyürüt [Megy-
gyesfva MT; J H b XLVI/1. Torma Éva kel.]. 1797: 
Ket egyforma brileántos Gyűrű [Mv; Told. 19]. 
7806: a’ brUliantos gyűröm árestumban ül 100, 
Rli forintig [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly lev.]. 
1839: Egy brUliantos gyürü. melyből 6 kő hibázik 
[Kv ; LLt] * csehgyémántos 1629: Egy Czieh 
giemantos giürw het citrin benne, nyom fel ortot, es 
Egy Aranyat ér t t f.6 [ K v ; RDL I . 143]. 1696: 
Egy négy szegű Cseh gyémántos gyűrű fl. 5 [Mv; 
MbK 80. 6] * csillagos 1651: Egi Czillagos 
gőrő m i i b e n vagion Eőt gemant 5 [WassLt 72/2 
Va3s Judi t kel.] * emailírozott fejű 1848: 1 
ootnpís emillirozott fe jű gyűrű [Pk 2] jk fejér-
köves 1763: Fejer kövös gyürü [Told. 76] jk 
fejes ~. 1843: Szabó János kis uj ján még égy 
nagy fejes gyürü volt [Dés; DLt 856. 15] * 
gamthós 1611: Egj feyr Gamahoos gíeöreö . . . 
f 2. d 80 [Kv; RDL I . 88]. 1628: Egj gamahos 
gjwrw [Bodola Hsz; BLt 5 Néhai Béldi Kelemen 
inv.]. 1637/1639: Egj Gamahos virágoson meczet 
fekete Zomanczu gjúrú [ K v ; RDL I. 111] * 
gyémintos ~ 1596: Elseobon egy Gyémántos gyew-
rew nyom két Aranyat fel ortot. Ér beochyew 
zerint f. 40. Egy eöt Gyemanthos gyewrew nyom 
fel ort heau egy aranyat É r beochyw zerint f. 36 
[Kv; i.h. 65]. 1637/1639: Eg j kis gjemantos gyúrú, 
hat Rubint keorülle, nyom masfel Aranjat f 
25 [Kv ; i.h. 111]. 1651: Giwrők zama. Egi merő 
gemantos Gőrő kiben vagion Tizenhárom Gemant 
[WassLt 72/2 Wass J u d i t kel.]. 7696; Arany 
Gyűrűk jo tö t t anak : A negyven forintos gyeman-
tós gyűrű [Mv; MbK 80. 7]. 1789: Egy . . . kisded 
g y é n i n t o s Gyürü [Mv; ConscrAp. 2] jk gyön• 
gyōs ~. 1818/1826: Két Gyöngyös Gyűrűk [KvAKt 
MS3 hang. 27] * hajas ~. 1839: Egy hajas gyurfl 
Crucifixussal [Kv ; L L t ] * hegyes-gymántos 
1637/1639: Egj hegjes Gjemantos gjárú æs t i -
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m(altuk) nyalczuau forint(ra) f 80 [Kv; RDL 
I. 111]. 7657: egy hegies giemantos Giürüh [Sza-
mosfva K ; J H b K XVIII /27] * karniolos 
162811635: Egj peczet niomo karniolos gjwrw 
[Bodola Hsz; BLt 5 Néhai Béleli Kelemen inv.]. 
7637/7639: Egj sima Zomanczos Carniolos gjúrú . . 
3 f. 6 [Kv ; RDL I . 111] * kigyóforma 1652: 
Egy kigyo forrni gyűrű, kinek ket szemei, két tűr-
kesecske koszorúja egy kis gyémánt, szajaba(n) 
egy rubintocska [Nsz; IB. Bethlen Is tván lelt.] -ft 
kri zolitus ~. 1627: Egy Chrysolitus giwrw nyom 
negiedfel Araniat aestimáltuk t t . f. 7 [Kv; RDL 
I . 132] * krongold 1839: Egy krongold hajas 
( 0 gyürü . . . E<jy más krongold gyürü I. S. be-
tűkkel. Több apróság krongold fülbe valók [Kv ; 
LLt] * muszka formiiú 1832: égy muszka 
for in i ju gyiirü [Kv; ÒCJk] * párolás 1806: 
a’ Párolás Gyűrűt ssaki sem tud ta egyben rakni 
[Ks 94 Thuroczy Károly lev.] * pecsétes ~ 
pecsétgyűrű. 1560: Ke t karnyolos pechetes Gywrw 
[ JHb Q2- Temîswary János reg.]. 1572: (A kupá-
kat) ky veotte volna az Ladabol melliet czymeres 
georeowel p2Cy3tlet volna be [Fog/Kv; SLt S. 
10]. 1595: H i rom pechjetes gjeoreok vágjon mind 
keowesteol bsnnek aur — p. 20 [Zsombor K ; 
SL. Sombjr i László reg.]. 1627: Egj Ezwst pe-
chetes giwro [Kv; R D L I . 134] * pecsétlõ 
1574: varion Egy kws ta rka kŏw peczietleŏ giwrw 
a,zt Mîllitli J s tuan matkayanak hagiom [Gyf; 
J H b K XXI/12] * pecsétnyomó 1628/1635: 
Giwrók. Egj eoregh paczyet niomo gjwreo, az maga 
neue es czjtnire r a j t a [Bodola Hsz ; BLt 5 Néhai 
Béldi Kele.nin inv. — A teljesebb szöveg gyŭrŭ 7. 
-al.]. 1635: az mágá uyjaba(n), az mutatóban, pe-
cziet nyotno Gyúrŭ válá [Mv; MvLt 291. 60a]. 
1654: Csepregi Mihalyne Attyanak Ágoston Mat-
thias Uramnak peteziet nyomo gyűreot megh igire 
[ K v ; RDL I. 142]. 1839: Egy arany pecsétnyo-
mó gyűrű kárniolkővel [ K v ; Pk 3] * prágai ~. 
1627: Egy kek Dupletos pragay giwrw aestimalt: 
t t . f 5 Ket Kek keouw pragai Giwrw aes-
timalt : t t . f. 8 . . . I t em Egy vgian ollian weres 
keouw t t f. 5 Ke t pragay Giwrw ver felire 
(I) meczet Kek Keö Égikben, masikban Egy zeold 
keo aestim. t t . f. 8 [ K v ; RDL I. 132] Xr ? rolyos 
~. 1637/1639: 1 Gyémántos Rollyos gyúrú nyo(m) 
szükón: 1. ort. 2. f 22 [Kv; i . l i . 111] Xr római 
1732: két Romai G y ű r ű [Ks. Kornis Zsigmond 
lelt. 21] Xr rubintos 1611: Egj Sima Rubin-
tos giereö f. 6 . . . Mas egj Rubintos tablas 
munkara czinalt gieöreö . . . f. 6 | yagio(n) negj 
Rubintos giörök égik égik nio(m) Ar(aniat) 1 egiet 
egiet bechwltek in f 5. [ K v ; R D L I . 88]. 1629: 
Egj szv modea meczet rubintos gjvrv [Gysz; LLt 
Fasc. 155]. 1651: Edgy Czipkes Rubintos Gyürú 
melyben vagyon 13 Rubin t [Wass. 72/2 Vass 
Judi t kel.]. 7688: Egy Rubintos Gyűrű [Born. 
I I . 18 Mikola László inv.]. 1696: egy pántlikás 
rubintas gyűrű [LLt 102. 24] * smaragdos/sma-
ragdusos 1611: E g j kws smaragdos gieöreô . . . 
f. 3 [Kv; RDL I. 83]. 16V: Egy szép smaragdos 
gwrw [Kv; i.h. 132]. 1688. Eçy stnaragdus Gyürü 
[Born. I I . 18 Mikola László inv.]. 1716: égj sma-

ragdusos gyűrű [Kv ; Pk 6] Xr szerecsenfejű 
1774: Egy Szeretsen fe jű Gyűrű [MNy X X X V I I I . 
306] * türkizes 1588: Vagyon egy thwrkeses 
gywreo teorot Niom egy Araniat Zwkeós (!) [Kv ; 
K v L t Inv. 1/2. 13]. 1589: egy thwrkeses gywreó 
Niom 1 araniath beoweón f 2 [ K v ; K v L t Vegyes 
1/2. 33]. 1659: az en kis F iamnak Mihalcz Miklós-
nak az ŏregh arany tűrkeses giúrút hagiom [A.-
tor ja Hsz ; Borb. I] . 1669: egy twrkisís (!) giuro 
negy forintb(an) [ K v ; SzCLev.] * velencei gyé-
mántos ~. 1652/1655: E g j Velenczej Zománcz 
nelkűl valo gyémántos győrü fl 20 [Kv ; ChartTr 
I I , 875. Csepreghi T. Mihály lelt.] * uafiros 
1560: Egy safyros gywrw [ J H b QQ Temeswary 
János reg.]. 1629: egj safüos gyürü t az ki az Aszo-
nie volt a t tak vala az haz arraba(n) [Mv; MvLt 
290. 180b]. 1637/1639: 1 negy szegŭ saphelyos 
gyúrú f. 12 | Egy safelyos gyúrú [Kv ; RDL I . 
111]. — A hangalakra 1. NySz, OklSz zomán-
cos 1681: Egy fekete zománezos gyürü, az 
kdzepiben egy gyémánt körülete nyolez gyémánt 
[WassLt]. 1696: Arany Gyűrűk ju to t t anak : A 
negyvenforiiitos gyeinantós gyűrű. Más egy zo-
máuezos gyűrű [Mv ; MbK 80. 7]. 

2. jegygyűrű; verighetă, inel de logodnă; Ver-
lobungsring. 1597: Chyok lanos . . . vallya . . . 
hallottam azt poztometeo Marton fia zayabol, 
hogy Isten eotet vgy SegÜlye hogy el vezy Catust 
kayanthay Gaspar leányát, mer t eoneky gyew-
rewyeis wagion nalla, az leanys penigh eoneki inget 
adot ayandekon [Kv ; T J k VT/l. 1]. 1598: Ba-
lassy Palne orsolja azzonj vallja . . . Balassj 
Ambrustol hallottam hogy mondot ta hogy Zabo 
Georgyel egyeott kerthek megh az leanth Ersebe-
t e t Zabo Georginek es vgy a t t a k Gyeóreot neky es 
kezetis vgy fogtanak egy massal [Kv ; T J k V/ l . 
238]. 1655: gyűrŏje nem leven, egy tallért adot t 
jegybe [i.h. 75]. 1694: Bethlen László urain által 
. . . gyűrűt küldöttem Gubernátor vramnak, hogy 
ő kegyelme a mátkámnak küldje [IIAMN 333]. 
1776: panaszolta nékem Groff Lázár János, liogy 

M. B. Veselényi Ka t a Aszszony ŏ Nga, hire 
és akarat tya ellen meg kérte volna szamára Kolos-
várott , M. B Hadadi Veselényi István ur Kisseb-
bik Leányát Annát és Gyürütis kért volna ă fenn 
emiitett Urffitol ă Nevezett Groff Rédeine [Szent-
demeter U ; GyL. Henter I s tván (37) vall.]. 

Szk: ~n és ajándékon kéret meg eljegyeztet, el-
mátkásí t ta t . 1641: en ackkoron legitimé iambor 
nemes emberek altal megh keret tem giőrőn es 
ajandekon [SzJk 55—6] Xr ~t vált vkivel eljegyez 
vkit. 1694: Junius 30 Is ten segítségébűl sok nagy 
rendek praesentiájában vá l to t t am gyűrűt az mát -
kámmal . . . Bodonban [IIAMN 334] * gyémán-
tos ~. 1598: Zabo Miklos . . . vallja • . . en eleot-
tem Jegyben az leannak egy gyémántos georeot 
Ada | Kis Peterne Martha azzony vallja . . . vgj 
kerek megh az leant, es vgy Ada egy gyemanthos 
gyeoreott nekj Jegyben [ K v ; T J k V/ l . 236, 238]. 
1721: Amely szűves hegyes gyémántos gyűrű t 
pedig neki jegybe adtam [Uzon Hsz; BLt]. 

3. pecsétgyűrű; inel cu pece te ; Siegelring. 7629: 
az gyolcz arraban hatra maradó t adossaghrol ir t 



gyűrű 846 

leuelet en vittem Eperjesen Borgyas Ilonához . . . , 
8 ugy pechyetle megh maga nyoma gyűreot reaja 
[Kv; TJk VII/3. 60]. 

4. remek/remeke ző gyűrű; inel făcuţ ca obiect de 
meşter; Ring verfertigt als Meisterstück. 1652: 
Gebei Kadar Georgy mutatta be Mester Remeket, 
de miuel nemely Vraink panaszt teonek rea, az 
gyvróiet eo kglk ben tartak, es az Collatioiatis 
halasztak, miglen az Cehet meg nem Engeszteli, 
Latuan annak vtanna Attyafianak es jo akaroianak 
mellette valo teorekedeseket, ki attak Giureiet, es 
az Collatioiatis el veottek, az Cehetis meg kóuette 
[Kv; ÖCJk]. 1772: a gjűrűben és petsétben 
leg főveb hibákat observálván büntettetett azon 
remekeiben valo hibáiért három német forintokig 
[Kv; ÖCJk]. 1792: az Remek leszen egy jo féle 
kövekkel készfiit Reszkető Tö es egy gyűrű [Kv; 
i.h.]. 

5. 1668: Egy orra vere járástól valo Gyűrű 
[Mk. Kapi György inv. 13]. 

Ha. 1573: gywreoyt [Kv; TJk III/3. 169]. 
1574: gywreoket [Kv; i.h. 310]. 1589: gyreo. 
gywreobe valo [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 33, 64]. 
1591: giúreie [Kv; Aggm. A. 53]. 1597: gyewre-
yet [Kv; TJk VI/1. 54, 63]. 1600: gyeoreoket 
[Kv; TJk VI/1. 481]. 1611: gieŏreö [Kv; RDL I. 
88]. 1723.ĕ Aranyakot. bonumokot. Gyürüköt. 
Kalánokot. Kösöntyüköt. magokot. Pohárokot. 
Portekakot [Tarcsafva U; Pf]. 1837: gyűrűken 
[Dés; DLt 526/1838]. 

?gyűrü2. Csak hn-i szk-ban; numai în construc-
ţii toponimice; nur als FN gebraucht: ' ?' 7694/-
1764: A Gyűrű allyában való Kőlös földek [M.-
fülpösMT; EHA]. 1724: Az Gyűrű Szegben (psző) 
[Mezőmadaras MT; EHA]. 1754: az Gyűrű szegbe 
[Kövesd MT; EHA]. 1768: Vagyon egy Csere 
bokros, gyertyán és magyarofás erdő ă Gyűrű 
Szeg nevű hellyben [Mezőmadaras MT; Ks 74/55 
Conscr. 56]. 1772: A Gyűrű Bokornál (sz) [Szász-
fenes K ; EHA]. 

E helynévalakulatok címszóbeli előtagjának eredeti jel-
ére nézve talán számba vehető a 'gyűrűfa' jelentés. 

gyűrűeske ineluş; Ringlein. 1582: Giulay Eoth-
weós Jstwan . . . vallia . . . Egczer Baba Istwan-
nehoz chak be menek boros valek az Azzonys' 
hat ot vagion es vgy Adek eg Gywreóchket chak 
lo akaratomba Neki [Kv; TJk IV/1. 68 - T i . 
Thwri Pálné]. 7628: egy gyureocyke p.f. 3/50 
[Kv; RDL I. 123]. 1651: Egy kús Czipkes fonna 
gyűrű . . . Mas edgy gyúrűczke, edgy túrkeseczke 
vagyon benne . Edgy Sas kóróm formara czi-
nalt gyúrúczke edgy vekoni Tabla Gyémánt ben-
ne [WassLt 72/2 Wass Judit kel.]. 1669: nyoltzad 
fel nehezek ezwstit el ve ven az Ceh ladajab(a) 
teotte az Inasnak ket gywrwczkejevel együt [Kv; 
ÖCJk]. 1700: Egy láncz forma gyenge gyűrűtske 
egy szem gyöngy a tetejib(e)n [Hr 1/20]. 

Szk: gamahôs 7637/7639; Egj Gamahos más 
gjúrűcsjke nyo(m) Aran(yat) 2. ort(ot) 1. f. 4 
[Kv; RDL I. 111]. 

gyűrűfa veresgyűrű-som; Cornus sanguinea L.; 
singer; roter Hartriegęl. XVI. sz. e. / . : De brillo-
-w(u)lgo verews gyryw fa [MNy XXI, 142]. 1754: 
Cserefa, gyűrű fa, alma fa, njárfa [Mezőmadaras 
MT; Berz. 18]. 

gytirűfabokor veresgyűrűsom-bokor; arbust de 
singer; roter Hartringelstrauch. 1764: Mi Mol-
duván Ursz, Idősb Marosán Lup . . . birtuk és 
kaszáltuk a’ nevezett rétet egy gálna 's fekete gyiirű 
fa bokorig [Hidalmás K ; RLt O. 2]. 

gyűrűfavessző a veresgyűrű-som vesszeje; lăs-
tar de singer; rutenförmige Áste von rőtem Hartrie-
gel. 1811: Gyűrű fa veszszŏk [Spring AF; KvAKt 
Mss hung. 6]. 1834: Magyaro, és gyűrűfa vesz-
szök [Koronka MT; Told. 23]. 

gyűrűs. Csak hn-i szk-ban; numai in construcţii 
toponimice; nur alâ FN in Wortkonstruktionen; 
'V 1667: Az gyűrűs berekben (sz) [Marosszt-
györgy MT; EHA]. XVII. sz. *». / . : a Boczi* 
Templomnál a Gyűrűsben (parlag) [Szucság K ; 
KHn 253. - 'Eltűnt település a jelzett helység 
határában]. 1731: gyürŭs gyakar [GálfvaMT; Sár.]. 
1740: A Gyűrűsben (k) [Inaktelke K ; EHA]. 1770: 
Gytirüs alat (sz, k) [Vista K ; KHn 271]. 7772/. 
1812: Az Gyűrűsben (e) [Vadad MT; EHA]. 
1780: Gyűrűs Gyepűje [Vadad MT; EHA]. 1781: 
A’ Gyűrűsben (sz). [Petek U ; EHA]. 1825: a 
Gyűrűs nevü Patak [uo.; EHA]. 1874/1906: 
Gyűrűs völgy [Kibéd MT; EHA]. 

A helynévalakulatok címszóbeli tagjának eredeti jel-e ta-
lán összefügghet a 'gyűrűfa' jelentéssel. 

gyűrűsdi társasjátékfajta; de-a ineluşul, ine-
luş-invîrtecuş; Art Gesellschaftsspiel mit Ring. 
1806: játzodtunk gyürűsdit, egy tsokot is kaptam 
egy Léánytol [Dés; KMN 185]. 

A szerk. gyermek- és ifjúkorában éppen Désen a fiatalság 
a köv. gyűrűs társasjátékot játszotta: a körbe rakott székeken 
elhelyezkedő társaság egy zárt zsinegre fűzött gyűrűt tolo-
gatott egyik kézből a másikba úgy, hogy a középen álló ne 
•egye észre, hol jár a gyűrű. A játékosok a középen állónak 
tréfálkozva mondogatták: „Megy a gyűrű. Hol a gyűrű?" 
Ha a köcepUtt álló észrevette v. észrevenni vélte a gyűrűt, 
két kézzel lefogta a gyanús zsinegrészt, és sikerült fogá9 ese-
tén maga helyett a középre állította azt, akinél elfogta a gyű-
rűt. Alaptalan gyanakvás esetén továbbra is maga maradt kö-
zépen. — E játék ismert a székelységben, sőt a románságnál 
is (Kelemen Béla közlése). 

gyfirűsnJJ inelar; Ringfinger. 1823/1830: Foga-
rasi Sámuel ; . . a mutatóujját elvágta, s a merőn 
maradván, a középső ujjába fogta a tűt', a szabó-
gyűszűt a gyűrűsujjába tévén, csakugyan a szabó-
ságot Így nem igen folytathatván, azután kádáro-
zást folytatott [FogE 58. - '1770-ben]. 

gyűrűtartó I. mn pentru păstrarea inelului; 
zum Ringhalten dienend. Szk: ~ iskatulya. 1627: 
Egy giwrw tarto Iskatulia tt f 1 [Kv RDL I. 
132]. 

II. fn gyűrűtartó doboz; cutie pentru păstrarea 
inelului; Ringschachtel/behälter. 1668: Egy fekete 
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bársony Gyűrű tartóban vagyon Gyémántos Gyű-
rű nr. 10 [Mk. Kapi György inv. 14]. 

gyűrű váltás jegyváltás; logodnă, schimb de 
verighete; Ringwechsel, Verlobung. 7598: Vas 
Gergely . . . vallja eomagok . . . kertek megh az 
leant Ersebetet, es vgjan Akkoron egy gyémántos 
gyeoreot Adot nekj Jegy gyeoreoben . . . olyan 
hertelenseggel leott az gyeoreo valtas, kezkeneje 
sem volt* hanem maswt veon másod nap es vgy 
atta az legennek | Zabo Miklosne Anna Azzony . . . 
vallya: Az Gieoreo valtasban semmith nem £hwd 
[Kv; TJk V/l. 236, 238 - T i . a lánynak]. 1700: 
minek utánna . . . jegy ruha sem lévén égymás 
kőzőtt, avagy gyűrű váltás, teczett az minékünk, 
hogy az ifjú legény mind magát, mind el kötelezett 
Mátkáját szabadicsa [SzJk 3 2 5 - 6 ] . 1769: Gróf 
Teleki Sámuel szollatt hogy . . . mátkásithassa el 
gyűrű váltással, Gróf Bethlen Susánna Kedves 
Leányomat [TSb 18 Árva Gr. Keresztes Borbára 
nyil.]. 

gyűrű vessző gyűrűfavessző; nuia de singer; 
roter Hartriegel/holzast. 1773: volt a’ Marasan 
tul . . . a' Holt Maras avagy vulgo Keresztesi 
Berke szomszédságáb(an) a' Borberekiek(ne)k egy 
Fűz, Jegenye, Nyárfából gyűrű és magyaro vesszők-
ből állo sűrű nagy szövevényes Erdeje [Szász-
újfva AF/Marossztkirály AF; DobLev. 11/447. 17]. 

gyűrű-visszaadás jegyesség/mátkaság-felbontás; 
ruperea/desifacerea logodnei; Entlobung. 1776: 
A Gyűrű Viszsza adás pedig miben mult el, nem 
tudom* de ugy itüem, hogy ez mind a’ Czizi Mes-
tersége volt [Egrestő K K ; GyL. „Jos. Székelly 
(28) parochus cath." vall.]. 

? gyűrűzés vmilyen diákjáték; un fel de joc 
al elevilor; Árt Schülerspiel. 1870 k./1914: Játé-
kok : . . . cicafutás, gombozás (pityke), gyürözés 
(ujnyi vastag fára, lószőr, üveggyöngy)' [MvÉrt. 
17. — ftA ( )-es magyarázat ilyen értelmetleni]. 

gyűszű1 degetar; Fingerhut. 1627: Varró Teő, 
Giwzeo, fekethe oluaso, es koua tt f. d. 60 [Kv; 
RDL I. 134]. 1714: Sziv formára futralyb(an) 
találtatnak: Kisetske Vidlatska, szivetske, gyüszü, 
Lantzotska, mind ezustbul 2„40 [Nsz/Fog.; REkLt. 
II. Apafi Mihály hagy.]. 1733: azon40 forintok(na)k 
várásara igeré Gombási Szőcs Sámuel ur(am) is 
hogj Szodos Marton ur(amna)k dolgozzék három 
forintig erő munkát tővel s gyüszüvel [Mv; MbK 
VI. 2]. 

Szk: varró . 1840: Egy pomadés csuporba 
égy varo gyűszű [Dés; DLt 1590]. 

gyűszű1 1. erszény; pungă de bani; Bŏrse, 
Geldtäschchen. 1637: Hallotta(m) hogi azt 

monda . . . Szekely Istuá(n) . . . mi nélkül voltai 
sziikös edes Katam nem bírlak penzemel, hiszem 
nalad alot gjűszűm, s oda költeőtted penzemet, a 
hova akartad [Mv; MvLt 291. 107a]. 1645/1664: 
Tudom aszt, hogy Péczi Mihályné egy be' kötöt 
gyüszü pénszt vün el Molnár Györgyniil [Kvh; 
Bogáts 14]. 1735 k.: Győszöbe bé varrt kér szász 
küenczven Arany [MNy XXXVIII, 133]. 1846: 
Virág László tsufalkozva mondta néki, haja* 
Darvas nékem is van egy olyan üres gyüszüm mint 
a magaé [Dés; DLt 530/1847. 9. - 'Értsd : hallja]. 

Jóllehet a címszó szófejtő szempontból a tüsső hangalaki 
változata [így SzófSz, TESz], az anyaggyűjtés rendjén ilyen 
változat nem került elő, a szerk. indokoltabbnak tartja az 
adalékokat e szócikkbe foglalni bele. 

2. tüsző, táj dészű; chimir, şerpar; breiter Leder-
giirtel. 1783: látom hogj Fülöp Todor ki ránttya 
a Bicskát a Gyűszűiből [Udvarfva MT; Told. 
44/54]. 1787: Egy férfi derekára valo hitván Gyűszű 
Dr 12 [Mv; MvLev. Csiszár György h$gy. 7] | Egy 
ővedző széles szijju vagy Gyűszű ember Derekára 
valo Dr. 18 [Mv; i.h. Máté Mihály hagy. 2]. 1798: 
(a béresbírónak) Egy gyűszűt, vagy három Már-
jást [Drassó AF; TSb 24]. 1808: Darabontnak 
Conventioja szerint . . . egy Gyűszűért adtam Hfl. 
2 xr. 40 . . . Egy Kaltzunért Hfl. 6 [Gálfva KK; 
Ks 95]. 1816: Hét csinálatlan égy tsattu gyűszű 
. . . Rf 5 xr 59 . . . Három négy csattu gyűszű . . . 
Hf 21 xr 2 ö t négy tsattu szkumpiás bŏr gyűszű 
. . . Rf 26 xr 35 . . . Nyoltz 3. tsottu Veres gyű-
szű . . . Rf 26 xr 25. Három kitsin fejér gyűszű 
Rf 1 xr 10 . . . Hat 3. csattos fejér gyűszű Rf 16 
[Mv; MvLev. Trincseni Mihály hagy. 11]. 1831: 
Rab Juon Todor Itu . . . viselt . . . új veres gyű-
szűt (: serpar:) [DLt 1115. sz. nyomt. kl.]. 1838: 
a derekába kötött gyüjszöjébŏl ki húzta volna a 
mordály pistolyát [K; KLev.]. 1873: meg fogad-
tam T. Szen Györgyi Imre János fiát Jánost, 
kisebb Béresnek, vagy is Beres Inasnak . . . Ígér-
vén neki . . . egy bŏr mejre valót, egy gyŭszŭt a 
derekára [Torockó; Bosla. Bosla Ferenc kezével]. 

Szk: ŏvedzõ ~. 1824: Egy övedzŏ Gyüszüt meg 
vet Budai György [CsV]. 1844: Sztojka Ferencz 
. . . öltözete . . . oláhos mejre valo, övedző gyüszü 
[DLt 1248 nyomt. kl]. 

gýűszűszíj tüsző; chimir, şerpar; breiter Leder-
gürtel. 1802/1841: kivévén a’ czédulát a’ gyüszű 
szijjábol által ada' a' Sitvei' nagy Esküttnek 
[CU. 425. - 'Zsidve KK]. 1846: Náslakán Mitru 
. . . öltözete öt csattos rongyos gyüszü-ßziju 
[DLt 277 nyomt. kl]. 

Szk: ōvedzõ ~. 1813: Egy ŏvedzo gyűszű-sziju 
[DLt 630 sz. nyomt. kl]. 

gyűszűtartő. E szk-ban; in această construcţie; 
ín dieser Wortkonstruktion : ~ Iddácska casetă/toc 
pentru degetar; Fingerhutkästehen. 1792: Gyüszü 
s* ollo tarto Ládátska [TL Conscr.]. 


