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haránték rézsútosan; oblic, pieziş; schräg, quer. 
1674: Kis Strása neuű Szénafű az patak mely-
lyékéigh haránték mérvén igy oszlott* [Mocs K ; 
JHbK XXV/9. - *Köv. az osztás részletezése]. 

harántékon rézsútosan; oblic ; pieziş ; schräg, 
quer. 1623: Az palank hogy Jdeö eleótt ky ne 
deollyen Nekúúnk teczyk az hogy az mint az alias-
sok leznek az allassok alatt Ryttkan Egy Egy 
fauall keottnek be az palankott az Istálló Talp 
fayhoz arantekon (!) ala zegeznek oda Zegekkel 
[Fog.; Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 

harántólag rézsútosan, rég, táj harántékosan; 
pieziş, oblic; schräg, quer. 1721: SingfalviUraimek 
pedig producaltanak in A(nn)o 1641 emanalt Inqui-
sitorianak Transumptumat, az melyben az vallok 
az büdös ku ta t teszik fel, melyre rug az Denes 
Mihály földe, es ezen az földön mutattak le az 
hatart az utig, az uton alol hárantolag (!) mutattak 
az Antalfi Gáttyát és az Csorgott, az mint Sz: 
Mihalyfalvi Uraimek [Asz; Borb. II]. 

harap ige 1. a muşca; beißen. 1570: Margith 
Nyerges peterneh, . . . wallya hogy egy estwe 
mykor Az vchan Zygarto Gĕrgy Syettwe Menneh 
fely, Lat tá hogy egy Eb az Jnaba harap volt | 
Makay Benedekne Erzebet valya Zeoch De-
meter gyakorta mykor az vra hon nem volt, Rea 
Be ment chipte harapta, es Intete hogy Engedne 
Neky Gereznatt es elegh keolcheget adna neky 
[Kv; T J k III/2. 74, 81]. 1591 u.: felele Zente 
Istua(n) az lo feleól . . . lattam aztis hogy mihent 
terhet akartak rah tenni, mi(n)dgiart marja lia-
rapia, megh rugia az embert [Malomfva U ; UszT]. 
1812: i t t teméntelen hernyó vagyon . . . , a mezőn 
is minden f ü Szál rakva van velle, a' marha minden 
harapásban hernyót harap [M.egregy Sz; JHb V. 
Daczó László lev.]. 1852: Titi a ' ket első nagy 
kapafogával már harap széltíbe [Kv; Pk 7 Pákei 
Krisztina lev.]. 

2. (földből) elcsípdes/harapdos; a lua/ciupi 
intruna (din pămînt) ; (vom Boden) abzwicken. 
1719: Kgld o t t lakvan vigjazzan mind az széna 
füvekre mind földekre, hogy az kinek kellis az 
kinek nem kellis csipje harapja [F.szovát K ; MkG 
I I I . XXXVII I . 1018. 19]. 1746: Étető Ferencz 
Uram . . . Tisztartoságában tartván tőlle az Sel-
lérek, égytőlis Penzen égy darabot csipet, mástolis 
erőszakkal edgy darabat harapat [Szentegyed 
SzD; WassLt Vásárhelyi Vonya (90) zs vall.]. 
1814: Tudja é . . . hogy a . . . Kis aszszony Kört-
véllyfáji . . . árendába más által biratott Jószágát 
valaki csipte, harapta, és foglalgatta volna? [LLt]. 

3. csapogat, cseneget; a şterpeli/ciordi (întruna) ; 
mausen, klauen. 1787: azan Leány mar az Udvarba 
elis híresedet volt hogy tsipet harapat s lopogatott 
[Backamadaras MT; CsS]. 

harap fn avarégés/tűz; foc de ierburi uscate; 
Laubbrand. 1762: Firmalja azis az A Vr(na)k 
assertioját, és az I . ö Klme altal gyújtót harap 
miatt lett károsodását, hogj tudniillik nézvén in 

Specie azon harapnak terjedését A. még előre 
meg mondotta, hogy azon harap égés mián el 
kellene ha szénája volna az A Vr(na)k égni | ezen 
fatens látót harapat égni látták légyen hogy 
azon harap égette volna el az A. Ur szénáját | az 
I eŏ keglme által gyújtót tŭzbŏl elharapazott ha-
rap miatt elégett két búgja szénája [Torda; TŢkT 
V. 103, 104-6] . 1832: Egerpataki . . . Miklós Ist-
ván (25) . . . (vallja) . . . Szántó István Uram a ' 
falusiakkal ki jött erdő oltani és eleget is dolgoz-
tak, de a' szélvész mian nem tudták a' harapnak 
elejit venni [Szacsva Hsz; HSzjP]. 

Szk: ~ égetni. 1590: Amy az széna fywekbelj 
harap Ege test Nezy, Tetzyk eo kegme(kne)k: 
Myért hogy Mindenkoron az harap Egetes vtan 
gywly az Io széna, Az kapitanoknak Mynden 
fertaliokban hagyak meg, hyrdessek meg az keos-
seg keozt, hogy ky mehessenek harap Egetny, Es 
ha kynek szenaia vagion otalmaza [Kv; TanJk 
1/1. 135] * ~ot gyújt. 1727: Ha avalaki erdőnk-
ben hántogatna vagy harapót (!) gyújtana és 
megvalósodik, ki dolga, azt a falu megbünteti 
három forintig s az égető embert tiszt uraknak is 
kiadja [Szemerja Hsz; SzO VII, 335]. 1762: 
Nemis lehet azt mondani s meg állítani, hogy né 
talán még valaki közelebb gyújtót harapot s á" 
miatt égett el A. Ur szénája [Torda; TJkT V. 
102]. 1775: azon erdőkön harapot gyújtván az 
Falut Oltszemit fel tsengettek [Oltszem Hsz; 
Mk II . 2/71]. 

harapás 1. muşcătură; Beißen. 1694: Láttak 
Balog Mihalynak az szolgaloval czokolodasit, a ' 
szolgálo orczaján cseczin harapasat [SzJk 286]. 
XVIII. sz. eleje: minden fortélyra å Tanitŏ ta-
nittya ä lovat, ha jol nem bánik vele, . . . ha ă lŏ 
meg tudhattya azt hogy mit vihet végbe, semmit 
benne el nem mulat, vágást, rúgást, hányást, ha-
rapást, magha meg kötését [JHb 17/10 lótartási 
ut.]. 1812: i t t teméntelen hernyó vagyon . . . , a 
marha minden harapásban hernyót harap [M. 
egregy Sz; JHb V. Baczó László lev.]. 

2. (el)csenegetés, lopogatás; şterpelire, ciordire; 
Mauserei. 1773: (Hallottae, liogy) mostanaban 
lévő Férfi és fejér Tselédek közül valamellyik à 
közelebb el mult Napokban, vagj az annak előtte 
való időkben gyakor izben valami Nagj Tolvajsá-
got, Lopogatást, tsipést és harapást tselekedett 
volna? [EMLt vk]. 

harapdál harapdos; a muşca ín repetate rîn-
duri ; öfters beißen. 1689: Benécs Thamás Tárkanyi 
Katát Feleségét hű t i mellé kivánnya Tarkányi 
Kata Nem redeál mert hogy nyilván nem merte 
verni, étszaka testét facsarta csipdeste harapdalta 
[SzJk 242]. 1699: (Az alperes) ellene(m) potentiose 
feltamadott es kezebe(n) levő puskájával hátban 
dőfőtt .... mardosott harabdalt, veremet kiontotta 
[Dés; Jk 291a]. 

harapdos harapdál; a muşca ín repetate rînduri; 
öfters.beißen. 7699; u j jomat penighogy az (1) prae-
tendallya hogy en dugta(m) a' szajaba(n), nem 
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dugta(m) en akarato(m) szerint hane(m) szaja-
val fogával harabdosott hozzam, nem csak ujjomat 
hane(m) egyebemre is harabdosot es ugy akadt az 
ujjom a' szajaba(n) [Dés; Jk 295a]. 1702: kivont 
mezítelen Fegyverrel, ės fel porozott puskaval 
reám rohanvan illetlenül hozzam Csapkodván . . . , 
hanyatta seggéltetven földre ejtett, hasamra űlt, 
tépét, szagattat, harapdosot, körmölt veremet ki 
ontotta [Dés; Jk] . 1773: fojtagattya, szájával 
orrát, u j já t Nyakát harapdasván meg vérezte 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1801: azan földekre a 
Törők buza közi bé haj to t ták . . . 4. Marháját 
látván hogy az Tŏrőkbuzában is belé futnak s harap-
dossák, be haj ta t tam onnét a Faluban [Koronka 
MT; Told. 10]. 

hurnpdosás harapásnyom; urmă de muşcătură; 
Bißstelle, Anbiß. 1590: Latam hogy az mostany 
leannak harabdossas vala az orzaia(n) de en ne(m) 
tudo(m) ki mielte [Szu; UszT]. 

harapćgćs avartűz ; foc de ierburi/frunze uscate ; 
Laubbrand. 1737: Ha valaki az erdőkben Tűzzel 
Harap Égéssel kár t tenne aztis hasonlóképpen® 
[Árokalja BN; LLt Fasc. 222. Litt. B. - *Ti. 
zálogolják meg]. 1762: kévánnyakihozni . . . Hogy 
az én általam meg gyúj ta tot t bokornak tŭzitŏl 
hatott volna ki az oldalon a ' harap égés [Torda; 
T j k T V. 104-5] . 1775: Bodokfalva ezen le irt 
helyeket az harap égéstől oltalmazni ŭgjekezte 
[Zalán Hsz; Mk II . 2/71]. 1809: Sokszor a Harap 
égés az Erdőkben kár t tészen . . . ha Harap égés 
Gyulása esnék azonnal oltassa 's ollyan rendelése 
légyen, hogy arra azon Helységbéliek Fejenként ki 
mennyenek, mihelyt az erdőben füstöt tűzet láty-
tyák [KS. Girokuti és Kŏvesdi Tisztek Instr-ja]. 

Hn. 1598: Az feöldem vagio(n) az homorod Zenth 
Marthoni hatarban . . . hyak harap eghes neuy 
heljnek [Homoródsztmártón U ; EHA]. 1607: az 
harap egest keuanniuk ozlasra es az niarost [UszT 
20/233]. 1768: A Harap égésb(en) (sző) [Sarmaság 
Sz; EHA]. 

harapégetés száraz fű/avar meggyújtása; aprin-
derea ierburilor/frimzelor uscate; Anziinden von 
dürrem Gras. 1590: Amy az széna fywekbelj harap 
Egetest Nezy . Az kapitanoknak Mynden 
fertaliokban hagyak meg . . . hogy [Kv; T a n j k 
1/1.135]. 1762: ă maga széna füvének allyában 
meg gyújtott egy tövis bokrot . . . tehát nem 
más hanem az I . ő Klme harap égetése hatot 
ki az oldalon es consequenter szél mentire conti-
nuative az A. ur széna fűvére és szénájárais s az 
égette el [Torda; T J k T V. 102]. 

harapégte avartűz égette; ars de focul din ier-
buri/frunze uscate ; angebrannt vom Laubbrand. 
1779: ezen erdőbőll hosztak afféle harap égte fát 
[Gyepes U ; KaLt 93/10]. 

liarapgyűjtás avarégetés/gyújtás; aprinderea ier-
burilor/frunzelor uscate ; Anzünden des dünen 
Laubwerks. 1759: Gyertyánosban lakó Providus 
Jobbágyok adanak Egy Darab Erdőt az Ex-

p(onen)snek Sub Conditionibus, hogy . . . apen-
ditorak . . . minden Harap gyújtástól, ketske vesz-
tegetestŏl . . . az Exponenst manuteneálják [To-
rockó/Gyertyános; Bosla]. 1775: Emlekezike az 
Tanú hogj . . . harap gjujtas idejinis oltani büntetés 
alatt porontsoltatott Oltszemieknekis ki mennj ? 
[Hsz; Mk II . 2/71 vk] | harap gyújtás idejin Olt-
szemeis Falustol ki idéztetett azon Erdőkre oltani 
[Bodok Hsz; Mk II . 2/71]. 

haraphat a putea muşca; beißen können. 1574: 
Thot János Azt vallia, Lat tha hogi Adam Sároson 
Nagy dwlwa fwa Ment haza . . . es zydia volt esse-
lelek Ágostonnak, Azkor vĕtte eo ezeben hogi az 
Ėleotys haragwt es feddik volt hazaban . . . Adam 
Mongia volt ha az vyat zayaba tenne sem Mer-
neh meg harapny. Mond agoston Eleoszer hogi eo 
Nem harapia Mert ky hwlot az Maró foga az vtan 
Mond hogi hozd ide Mind azaltal lassam ha meg 
harapható (m) Mond adam hogi ebzart haraphat 
[Kv; T J k III/3. 345]. 1657: Hatalmas császár* 
oroszlány szemekkel nézi a gyavuroknak mostani 
magok közt lévő állapotjokat; ha Isten adja, 
tavaszra kelve, mihelyen a ló a fűben haraphat, 
személye szerént megindul, és a német királynak 
( : római császárt nevezvén úgy:) kapuja előttb 

vonsza fel sátorát [Kemön. 184. — ĂA török 
szultán. bBécs falai alatt]. 

harapó. Ebben az ikerszószerû szk-ban; in 
aceastä construcţie; in dieşer zwillingswortartigen 
Wortkonstruktion: csípő- ~ lopós, lopogató, csa-
pogató; care şterpeleste/ciordeste; mausend, mop-
send. 1783: halottam kőz hirből hogy . . . Pap Flóra 
tsipő harapó ember légyen de egyéb bizonyost még 
sem tudok felőlle [Faragó K ; GyL. Pintye Thodor 
(70) jb vall.]. 

harapódzás 1. harapózás, terjedezés; extindere, 
propagare; Umsichgreifen, Verbreitung. 1809: Sok-
szor a Harap égés az Erdőkben kárt tészen, annak 
eltávoztatására az Erdőkben hogy Tüzet tégyenek 
Száraz őszszel és Tavaszszal a Pipával járni meg 
ne engedje . . . mihelyt az erdőben fűstőt tűzet láty-
tyák, ha ki menni nem akarnának* a Tűznek to-
vábbi harapodzása miatt esett kárt raj tok végye 
meg [KS. Girokuti és Kővesdi Tisztek Instr-ja. — 
•Ti. a helységbeliek]. 

2. beleharapózás/kapdosás, terjeszkedés; luare 
din . . . , extindere asupra — ; wiederholtes Hin-
übergreifen. 1844: a' reszenkenti terjedesit és hara-
podzásatis a ' Szászfenesi embernek . . lerajzolás 
végett kimutattam [Km; KmULev. 1. — A tel-
jesebb szöv. harapódzó 2. al.]. 1846: főldgyínek 
nem tsak borozdáját elrontotta . . . Márkus Mi-
hály nevű Udvari Bírája, hanem abból szembe tű-
nőleg nagyot el foglalván a Mlgos Aszszony főldgyé-
hez borozdolt, melly illyetén modon te t t Harapod-
zását a ' Mlgos Aszszony Udvari Birája Márkus 
Mihálynak . . . a maga tetemes kárára . . . el nem 
szenvedvén kéntelenítették . . . foglalásának tör-
vényes Határt vetetni [Gálfva MT; Sár.]. 
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harapddzik 1074 

Yö. a harapózás címszóval. 

harapódzlk 1. terjedezik; a se extinde/propaga; 
nach und nach um sich greifen. 1817: a tűz ugy 
folyt, és ugy lát tatott a Nagy Szél miatt, mint a 
viz mikor tovább Sebessen Harapodzik [Torda; 
KvAkLt Mss 363]. 

2. (más birtokába) beleharapózik/kapdos; a lua 
din (proprietatea altuia), a se extinde asupra prop-
rietăţii altuia; (in das Grundstück eines anderen) 
liinübergreifen. 1767: Mig eó Nga az szerént el nem 
borozdaltatta senki addig aban nem harapodzott, 
hanem eŏ Nga leg elsőben foglalta volt el [Hídvég 
Hsz; Eszt-Mk]. 1844: egy Szászfenessi Colonussa 

. . tovább harapodzott — s már ma irtogatás 
által — azon parányi hellyből — illy kaszálót 
formált [Km; KmULev. 1 Hader Iuon (68) col. 
vall.]. 

Vö. a harapózik címszóval. 

harapódzó 1. terjedező; care se extinde /se pro-
pagă; nach und nach um sich greifend. 1842: az 
égi és szomszédbol harapódzó tűzről felelni nem 
tartozik [Dés; Törzs. Dési taxalisták]. 

2. (más birtokába) belekapdosó/terjeszkedő; care 
ia (din proprietatea altuia), care se extinde asupra 
proprietăţii altuia; (in den Besitz eines anderen) 
nach und nach hinübergreifend/sich ausbreitend. 
1844: Alb Gábor Szénáját — egykor valaki meg 
gyújtván elégétték — a' gyanú pedig — a' Szom-
széd harapódzó Szászfenesi emberre volt . . . a ' 
reszenkenti terjedesit és harapodzásatis a' Szászfe-
nesi embernek . . . lerajzolás végett kimutattam 
[Km; KmULev. 1]. 

Vö a harapózó címszóval. 

harapódzott (át)terjedezett; care s-a extins/-
propagat; nach und nach übergegriffen. 1834: 
hazrol házra harapadzatt égésből következhető 
károk [Kv; Somb.]. 

harapófog metszőfog; (dinte) incisiv; Schneide-
zalin. 1839: Rostás János minden felső harapó 
fogai hibáznak [DLt 297 nyomt. ki], 

harapófogó cleşte; Zange. 1589: Egy harapó 
fogho [KvLt Vegyes ir. 1/2. 38]. 1598: Ket harappo 
fogot ve t tünk bokos Caspartol az templum zwk-
segere p(er) f - /64 [Kv; Szám. 7/XVI. 32]. 
1601.š Harapó fogho nro 1 [Kv; Aggm. A. 41]. 
1622: E g j harapó fogo . . . Lapis orrú fogo No 6. 
hegies oru fogo No 7 [Kv; RDL I. 119 Néhai 
Tótházi Eötues Mihály ötvösműszereinek lelt.]. 
1629: E g j harapó fogo [Szentdemeter U; LLt]. 
1675: egi patkó verő taskajaval haropo fogo javai 
edyűt [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1711: 3 kŏ-
zepszerŭ harapó fogo . . . a ||35 [ApLt 5 Apor 
Péter inv.]. 1753: Jánosnak el lopta valami harapo-
fagoját [Grohot H ; Ks 40/5 Petrutz Marian (36) jb 
vall.]. 1796: A Czimmermanoknál lévők Kis 
Létz furu 1 Fűrész 1. Harapofogo 1 [Tresztia H ; 

K ; Ks 115 Vegyes ir.]. 1845: Patkó verő harapó 
fogostol táskával [K; KLev. 10]. 

Szk: csapvonó 1656: Pincze . . . vagyo(n). 
Egy czap uono harapó fogo [Doboka; Mk Inv. 6]. 

hurapokróc durva szőrpokrócfajta; un fel du 
pătură aspră; Art grobe Wolldecke. 1795: Két Ujj 
es edgy Avatag Sebesi és Három Vaszonyal Bér-
lét liara Pogrotzok edgy Ujj Sebesi es cdgy 
Fejér és Három Hara Pokrotzok [Monostorszeg 
Szí); Bet. 5]. 

harap-oltás avartűz-oltás; stingerea focului de 
frunze/ierburi uscate; Löschen des Laubbrandes. 
1775: azon erdőkön harapot gyújtván az Falut 
Oltszemit fel tsengettek, s az néhai Czintos János 
szolgalojais az Faluval edgjŭ t t oda harap oltasra 
porontsolatbol indulván, az pallóról Kotsis Ist-
vánnál edgjŭ t t beesett az Oltban [Oltszem Hsz; Mk 
II . 2/71]. 

harapós muşcător; bissig. 1600: 19 Ap(r)ill 
Hereitettem megh eggik szekeres lowat Miért hogy 
igen harapós vala at tam teolle Lazlo Cigannak d 36 
[Kv; Szám. 9/XII . 66 ígyárto Simon isp. m. 
kezével]. 

harapózás 1. harapódzás, terjedezés; extindere, 
propagare; Umsichgreifen, Verbreitung. 1719: ha 
olyan remotus helyt indul a pestilentiális contagio, 
a mint plerumque meg is történt, hurubákban és 
remotus helyt levő alacson házakban a hol nemis 
lehet a tűznek elébb való harapózása iránt való 
félelem, egyet legfeljebb kettőt s többet nem* [Kv; 
SzO VII, 270. — *Ti. elégessen]. 1831: A' Cholera 
pestisse nem tsak Oláh Or(szá)gban és Moldovában, 
hanem Bukovinában és Gallitziában is veszedelmes 
harapozással kezdett terjedni [Vaja MT; HbEkl]. 

2. terjeszkedés; extindere; Ausbreiten. 1804: 
vagyon egy Bachonya nevű Praedium . . . Tŏrpen* 
faluja Határán, . . . az ottan járó nagy Ország Ut-
tyának a Bachonya Praediumb(an) lett beljeb 
beljebb való és alig észre vehető s lassankint gya-
koroltatott liarapozásával az O. Nemetiek meg 
hibaztatván azon Bachonya peaedium hatarát ma-
gok hatarukhoz foglalták [BSz; J H b 11/16. -
•Később: Szásztörpény BN]. 1825: a ' melly helly-
ből a ' Szamos minden Napi harapozásával, annyi 
kárt te t t tészen, hogy az egész Szamos follyamattya 
azon meg nevezett hellyen fekszik [Dés; DLt 
1805]. 

Ha. 1797: harapazása [KV; DLt]. 
Vö. a harapódzás címszóval 

harapózható átterjedezhető; care s-ar putea 
extinde/propaga; was nach und nach übergreifen 
kann. 1833: A maga Tüzitől származó karosittás-
ról Felelettel tartozik az égi és szomszedokbol hara-
pózható, tűznek terhetől mente tetetik [Dés; Törzs. 
Dési taxálisták 50]. 

harapózik 1. terjedezik; a se extinde/propaga; 
nach und nach um sich greifen. 1629: az Ik haza 
gyúlt elseoben megh es onnét harapózót eleb az 
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tűz [Kv; T J k VII/3. 201]. 1676: A Nemes Vár-
megye Istenes itiletiben veven az hazaban a Ser 
es Goselka feozeoknek felettebb való Excessusokat, 
. . . az Goselka feozeok Istennek bozzujara mások 

hogy inkább tobzódhassanak es rezegeskedhesse-
nek rendetlenül mind buza es egyeb gabonakbol 
feozik es feozetik az Goselkat, mely mia Istennek 
latogatasat naponkent erezzük es lat tyuk raytunk 
harapózni es haragiat gerjedezni ellenünk [K; 
CorpSt I, 297, MNy XXVII , 3 2 0 - 1 ] . 1718: 
hallotade bizonyosson . . . azon ház éfel tájb(an) 
mely felől lobbant fel, és mi formában harapozot 
(így !) ? [H; J H b vk]. 1742: a ' pestis nem harapóz-
ni Sőt tsendesedni lá t ta t ik [ApLt 4 Gróf Haller 
János br. Apor Péterhez]. 1762: miértis t e t t volna 
más kőzlebb (!) tűzet s gyúj to t t volna harapot 
midőn à készen már meg gyúj to t t harap 
elégge harapozott? [Torda; T J k T V. 103]. 1780: 
(Míg) . . . NEnyed Varossában levő fel kelhetetlen 
Joszagimban az Executio folyt volna beteges, 
de Isten kegyelmességébõl ép elmével, meg gondol-
ván ezen Executio további folytatásából következ-
hető kissebsegeket, . . . hogy ezen Törvénykezes-
ből következett több Ízetlenségek magam és mara-
dekîmra nézve is tovább is ne harapózzanak 
önként és magam szabad jo akaratombol léptem 
illy állandó és megmasolhatatlan meg egyezesre 
[Ne; DobLev. HI/545. lb] . 1837: a részeges Ma-
gyari Gyuri másokkal nagyokat iszik . . . Tiszte-
lendôséged ezen pazérságot ne had ja soká hara-
pózni kövessen el mindent, mert Tisztelendőséged-
nek a Törvény — de az igaz biroís satísfaceál 
[Ótorda; TLt Praes. ír. 380/1844 Kassai F. Mihály 
ügyv. kezével]. 

2. (más birtokába) belekapdos/terjeszkedik; a 
lua (din proprietatea altuia), a se extinde asupra 
proprietăţii a l tu ia ; widerrechtlich hinübergreifen 
(in einen fremden Besitz). 1752: lattzotte a gabo-
n á b a n ) a mint bellyebb harapóztak volt a szántás-
sal? [Nagylak A F ; DobLev. 1/251]. 1759: a ' Bo-
gáti részt a ' Páterek számára el foglalták; észre 
vévén pedig az i t t l akot t Nemesek magokat, hogj 
ha a Páterek mogokat bé tehetik, azután innét nem 
könnyen vethetik ki, hanem mind bellyeb belyeb 
harapóznak [Girbó A F ; J H b két r. t anú vall.]. 
1792: Pásztohi Mária Aszszony . . . az Ádámosi 
Határbann a Kis Sárosi Võlgybéli nevezetű h?lly-
benn . . . Zalogbann vólt két szántó földeket eo 
Exájától ki vá l tván ; . . . az Űr akkor ki nem metaz-
tot tván, az ú tánn az Ur maga p(rae)tensioja mel-
lett belljebb kívánván harapózni, az eŏ Exla ja 
főidében . . . a maga régi biradolma szerént való 
földgyét bé szánta t to t ta , vet tet te t te [Ádámos K K ; 
J H b XIX/35]. 1803: Valami husz esztendőnél 
nem igen régibb idŏ tŏ l fogva kezdenek a ' Remeteiek 
és a ' Gyitraiak Topplitza felé bellyeb bellyebb 
harapózni [Gyszm; Born. XVc. 1/14 Zacarias 
Ani'sor alias Lázár (65) örmény kereskedő vall,]. 
1826: a Bogatsiak . . . naponként a Széki határba 
bejjebb bejjeb harapóznak [Szék SzD; WassLt]. 
1841: épitgetéseikkel keritgetéseikkel most is 
naponként harapóznak, bennebb bennebb a' Fekete 
jussba [Etéd U ; NkF] . 

3. (partot elmosva) terjeszkedik; a se extinde 
rupînd/spălînd maiul; (abschwemmend) sich aus-
breiten. 1763: ezen Patakon tul való darab hely-
lyetske . . . azon időben szintén illyen fövenyes 
alatt való hely vala . Fűzfákat űlltettem oda, 
hogy a ' Víz bellyeb ne harapozzan [Szecsel Szb; 
J H b Dán Grip (55) jb vall.]. 1795: ha a kegyelmed 
Tégla vetése miatt , ot tan a mar t el romlik, és o t t 
a romlás rövid időn a hidnak onnan való vége fele 
harapózik egy középszerű áradás általis, a Hi-
dot à viz meg kerüli, és igy ŏ Natságának meg be-
tsülhetetlen kár okaztatik [Ádámos K K ; J H b 
XX/18]. 

4. á t ter jed; a se ext inde; sich (hin)übergreifen. 
1784: (A lázadás) midőn . . . Diebus 10 e t 11 9bris 
a ' Bedelei és Gyertyánosi ha tárakra bé ha to t volna 
. . . leg ot tan minden késedelem nelkŭl tudositat-
tuk a ' Mlgs Vice Ispány Urat , más nap nagyobrais 
harapózván felénk uj jabbanis ismét mindgyarást 
tudósítást küldöt tünk a Mlgs V Ispány Úrhoz 
[Torockó; TLev. 4/12]. 

5. ? legelget; a paş t e ; ein bißchen weiden. 
1783: Látom hogy szaladás képpen, majd minden 
embernek Marhaja J u h a es Ketskeje harapozatt* 
[K; KLev. 15. - *Az erdőben]. 

E V Ö . a harapôdxik címszóval. 

harapózó terjedező; care se extinde/se propagä; 
nach und nach um sich greifend. 1836: Egi Tűz 
és a ' Szomszédból harapózó Tűz nem lesz híbajok; 
a ' magok tuzitől esendő karról felelni tartoznak 
[Dés; Törzs. Dési taxalisták 5]. — Vő. a harapódzó 
címszóval. 

haraptat lelegeltet; a lăsa sä pască; abtreiben/-
weiden. 1753: Teleki Padurán Gábor és Demeter 
János Pakulárjai is . . . szán t szándékkal bé men-
tek juhokkal az tilalmashellyen nemcsak az füve t 
harapta t ták hanem az emii te t t kŏlcséges szénákat 
étet ték [Kv ; T J k XVI/6. 118]. 

haraptűz avar tűz ; foc de ierburi/frunze uscate; 
Laubbrand. 1818: Iuon Csorka panaszsza fel véte-
tik Mihaila Popa ellen egy Darab bokros heljęn 
való haraptŭzel való veszszeje elégetése kereseté-
ben [Petrilla H ; J H b 36 Prot . 27]. 

harár 1. haraL 

hárász 1. gyapjúfonal ; f i r de l înă; Wollfaden. 
1846: Egy háraszszal va r ro t t szotyor | Egy paputs 
hárászszal hímezve . . . Egy hárászszal varrót ván-
kos [Dés; Berz. 20 lelt.]. 1849: a ' diván előtt égy 
tö l tö t t párna hárasztal k i varva [Szentbenedek 
SzD; Ks 73/55]. 1865: Hárász . . . varo Selyem 
[Kv ; Újf . 1]. 7866: 5 2/4 la t hárász 79 
franczia bútor szövet . . . 4,,88 [Kv; i.h.]. 

2- gyapjúszövet; s tofă de l înă; Wollgewebe, 
wollener Stoff. 1630: Tho rda j Borbeli J s tuan Hozot 
beczibeöl . 5. vegh Harasz to t p(ro) f 50 d. t t 
f 1 d 50 [Kv; Szám. 18b/IV. 43]. 1849: Egy 
körül karolt polituras tábor i szék az ŭlete hárászt-
bol [Szentbenedek SzD; K s 73/55]. 
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Szk: ~ bujbelé gyapjúkabátka; jachetă/hai-
nă de l înă; Wolljacke. 1854: 1 harasz Bujbeli 
[Kv; Kócsi lev.] •)(• ~ csengettyű-párna perniţä 
de lînă pentru clopoţel; wollenes Klingelkissen. 
1846: Egy hárász csengettyű párna [Dés; Berz. 
20 lelt.] ~ csengettyŭ-tálca tăviţă de lînă pentru 
clopoţel; wollene Klingeltablette. 1846: Egy hárász 
csengettyű tálcza [Dés; i.h.] ~ gyermekpap-
lan plapumă de lînă pentru copii; wollene Kinder-
decke. 1846: Egy hárász gyermek paplan [Dés; 
i.h.] ~ hálórékli gyapjú hálókabát; halat de 
lînă pentru noapte; wollenes Schlafröcklein. 1857: 
Hárász hálórékli [Bodola Hsz; BLt II . 11]. 

hárászlájbi gyapjúmellény; vestă de lînă; wol-
lene Weste. 1834: Bujdács Imre . . . vitt el magá-
val . . . zöldborsó színű fejér stráfos hárász lájbit 
[DLt 46 nyomt. kl.]. 

hárászöv cordon de lînă; wollener Gürtel. 1634: 
Egy weres harazt eo rósz fele er f. — 15 [Kv; 
RDL 105] 

hárászsapka şapcă de lînă; wollene Mütze. 
1849: Egy uj j hárászt sapka [Dés; DLt], 

hárász-szatyor sacoşă de l înä; wollene Markt-
tasche. 1846: Egy háraszszal varrott szotyor 
Egy hárász szotyor [Dés; Berz. 20 lelt.]. 

hárász-szőr gyapjúfonalfajta; un fel de fir de 
lînă; Art Wollfaden. 1829: Szőr fonal készült 6 
font 24 Loth . . . Hárász szőr maradott volt 8 font 
9 Loth 1 Kártya [Kv; BLt 12]. 

haraszt bozót; tufiş; Gebüsch. 1579: (Az) 
oroksegheth . . . imár az tws es harazt nagiob 
rezre felis wotte wolt [Dés; DLt 205]. 1723: Szántó 
föld . . . Harasz Erdő szellyin . . . ez haszontalan 
föld [Derzs U ; Ka]. 

Hn. 1369: supra villám Borsaharazta meta sepa-
raret ab ipsa villa Borsa harastha et a villa Doboka 
[Kendilóna SzD ; BfO I, 288]. 1370: circa quandam 
virgultam Harazth* nuncupatam [BfO I, 293. — 
•Bonchida (K) és Kendüóna (SzD) határán. 
1635: Az haraztban (sz) [Uzon Hsz]. 1654/1789: 
A felső mezőn a haraszt farkon [Dálnok Hsz]. 
1657: Az Harazt alat (sz) [Fejérd K]. 1695: ha-
raszt nevü labban (sz) [F.csernáton Hsz]. 1723: 
Harasz Erdő szellyin (sz) [Derzs U]. 1753: Ha-
rasztmái szőlőre kimenő Sikátor [Kolozs]. 1775: 
a Haraszton a Dányán Sűrűjén túl (sz) [Nagypacal 
Sz]. 1798.ę a Borsa Harasztya [Doboka; DHn 15]. 
1806: Méhes kert a ' Haraszt Erdőnek a' Bánabűk 
Kut felőli való végiben. Haraszt (e) [Buzásbocsárd 
AF]. 1826: A' Haraszt alatt a' Ponka Hidjánál (sz) 
[no.]. 1864: haraszt [Egeres K ; KHn 194]. 

A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. - Csánki V, 
328, 403 Apahida és Zsuk (K) határjárásában 1326 és 1370-ben 
•átírásban Apátharasztja nevú erdót említ. 

harasztkereki a Harasztkerék (MT) tn ~i kép-
zős szárm; derivatul cu suf. -i al toponimului 

Harasztkerék/Roteni; mit -i Ableitungssuffix ge-
bildete Form des ON Harasztkerék: Harasztkeré-
ker : din Harasztkerék/Roteni; aus/von Haraszt-
kerék. 1643/1687 k.: ã Harasztkereki Eccla [M-
Matr. 116]. 1748: a Harasz Kereki Határ [Szent-
benedek MT; E H A]. 1766/1800: a Harasztkereki 
Jószág [Harasztkerék MT; Told. 30]. 1803: A' 
Harasztkereki határba, A Haraszt kereki Ut mel-
lett [Szentbendek MT; E H A]. 1815: A Harasz-
keireki u t [uo.; EHA]. 

Szn. 1632: Harasztkereki Mihályné [Mv; MvLt 
290. 79b—82b átírásban!]. 

harasztos I mn ? bozótos; cu tufişuri; buschig, 
strauchig. 1731: Erdők nyeső fás és tsender harasz-
tasok [Gálfva MT; Sár.]. 1747: verő fénjes, ha-
rasztos rész szerint Tőlgjes rész szerint Cziheres 
keskenj erdőtske [Nagyida K]. 

Hn. 1761: a Harasztos oldal nevezetű helyben 
[Várfva TA]. 1776: a harasztas oldalan (k) [Ara-
nyosrákos TA]. 1780: az harasztas oldalan [uo.] | 
az Harasztas oldalán (k) [Keresed TA]. 1798: 
A Harasztas oldalan [Aranyosrákos TA]. 1840: 
a Harasztos oldalon [Várfva TA]. 

I I . fn ? cserjés terület; loc cu tufişuri; strau-
chiges Gebiet/Gelände. Hn. 1759: A Nagy Harasz-
tosb(an) (sz) [Bánkfva Cs]. 1766: Harasztos neve-
zetű szántó [Kál MT]. 1772/1812: Az Harasztosban 
(e) [Szentmárton MT]. 1783: Harasztas [Kisfül-
pös K]. 1804: A.' Harasztason [Somlyó Sz]. 1847: 
Harasztoson (k) [Kál MT]. 

A TA-i település a-zó adalékai: 1759: Harasztasan (» hr-os 
alak). 1774: Harasztas felöl való oldalnál (sz) [Gerend TA]. 
7848: Harasztas. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból 
valók 4c Az alapszó szerteágazó jelentésbokra (TĘSz) miatt a 
megadott jel. — különösen a hn-i adalékok' esetében — nagy-
mértékben bizonytalan. 

harasztosl a Harasztos (TA) tn -í képzős szárm.; 
derivatul cu suf. -i al toponimului Harasztos/-
Călăraşi; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des 
ON Harasztos; din Harasztos/Călăraşi; Haraszto-
ser. 1723: Harasztasi gondviselője [Várfva TA; 
Orb. IV]. 1813/1855: az Harasztosi határ [Ha-
rasztos TA; EHA]. 7843: Harasztosi T; Felvintzi 
Lajas ur [Torda; HG]. 

Szn. 1681: Fogarasban lakó Harasztasi István 
az ő Nga felső tőrvenyes szekin égik hites Assessor 
[Szád.]. 

harc 1. verekedés; bătaie, încăierare; Prügelei, 
Schlägerei. 1574: (A) germekek* egyarant azt vall-
iak hogi . . . hallottak az zaygast es kyaltast hogi 
hozza hozza, de Nem latak myt chelekedtek, hanem 
az espotal mester Inassatwl ertettek hogi meg eol-
tek volna az Eottwes Inast, De az Greger venter 
fia es zeybert Antalé ot th Nem voltak az harchban 
[Kv; T J k I I I /3 . 353. - *Négy gyermeknév 
kihagyásával]. 1585: Fogarassy Bálint vallia, 
hogy Nem latta(m) ky vagta Eger leorinczet mert 
Az harczkort el Ieottem vala onneth [Kv; TJk 
IV/1. 520]. 1600: Az harezot en ne(m) latta(m), 
hane(m) az haborúsagh eleótt az aztalnal sert 
teólt uala Jakochy [UszT 15/66]. 
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Szk: ~ esik/megesik verekedés támad. 1583: 
Markos Antal vallia . . . mikor Zilagi Ianos hazanal 
Mennek Giortiat latek az vdwaron . . . vtannam 
Ieowen Nag Ágoston eols ugj zolitotta megli Az 
miat eset oztan a ' harcz [Kv; TJk IV/1. 194]. 
1599: azt tudo(m) hogy az húl az harcz esett, ot t 
az feold az Nagy János hazahoz való [UszT 13/107 
„Franciscus Miklós de Kadiczfalua" pp vall.] 
~ot kezd verekedésbe fog, verekedést indít/kezd. 
1585: Hegedws Mathe vallia Nem tudom ky kezde 
a ' harczot [Kv; T J k IV/1. 520] * üstökös ~ 
hajbakapás. 1823/7830: Én pedig az öcsémet 
tartoztattam, s küzdöttem vele . . . , de utoljára 
a gazdának egy nagy legény szolgája a szekérről 
egy vas villát ragad . . . mondja az öcsém: Most 
mindjárt emberhalál lesz; ragadja a villát a szolga 
kezéből, messze elhajítja, maga pedig . . . mind 
debrecenieket, mind tótokat mint a pisleneket 
széjjelhányja, s vége lett az üstökös harcnak [FogE 
264]. 

2. csata ; luptă ; Kampf. 1597: BV eo kegme Egez 
Tanachiual egietemben fogada meg it való Zabo 
Giorgeot ky oda ky Múnkalodgiek zelel Varosokon 
Varakban falúkon tudakozni, az el marat sebes es 
beteges legeniek feleol, kik az kereztes mezej 
hartzkor el temettek (így I) volt [Kv; Szám. 7/XII. 
9 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1602: Ezt tudom 
hogi mihalj wajda be Jeouesekor ki Ellenze Engem 
czienker Istuan a fele foldekbeol, de azért tudom 
hogi az alat Ide zolgaltak fiatfalwara az eoreökseg-
röl, az mirizlaj harcz wtan, Egiwt zolgaltunk oda, 
az cziganjnal* walo harczig [UszT 17/39 wadaz simo 
(33) cziekefalwi Biro vall. — aCigányi Sz]. 1613: 
Az Brassay harcz [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 
165811800: Mind az által gyakrabban azokon 
szokta bosszúját állani, az kik az hartzoknak bi-
zonytalan ostablaján koczkáztatvan életeket, ugyan 
ingerlik s szorgostattyák, azt az el távozhatatlan 
kaszást [Gyf; BLt]. 7662: harczra való emberem, 
négy vagy ötezer emberem ha lehetett [Szalárdi, 
SirKr 328]. 7690: azon szerentsétlen harczon az 
ellenség praevaleált és az szegény úr Teleki urama 

elesett [IIAMN 326. - •Teleki Mihály erdélyi 
kancellár]. 1702: Boldog Emlékezetű Rakotzi 
György Fejedelem látván a mű Eleinknek 
világos igasságokat meg Ígérte volt nékika a szabad-
ságot sŏ t mégis í ra t ta volt a szabad Levelet, de 
mivel hogy ez idejében háboruságos állapot volt 
magát a Török le vágván a Harczon nem Confirmál-
hat ta a Levelet, és igy a Jobbágyságra redeálni 
kenszeritettenek [Torockó; TLev. 4/3. 2b. — aTi. 
a torockóiaknak]. 1734: Mikor a Tatar(o)k az 
Varfalvi Marhakat el hajtották volt, s az Törcz-
váránalis mikor harcz volt, azon futásokan bizo-
nyason tudom hogj Philep Menyhárt Ur(am) az 
Várfalvi Székelly vár oldalán való Lyukban fu ta t 
[Várfva TA; EHA]. 1774: Ezt az Lascit katona-
ságáról nem dicsirik, mert , amint mondják soha 
harcon sem volt [Ret tE 323]. 

Szk: ~on esik el harcban esik el, hősi halált 
hal. 1736: (A halottat) ha harczon esett el, veres 
posonyi süvegben temették el [MetTr 401]. 1774: 
(Teleki László fia) a prussussal való hadakozáskor 

a harcon elesett [RettE 338] ~on jár csatában 
jár, csatában vesz részt. 1762: Az ellenségnek . . . 
csak olyan népe, amely még harcon nem járt, ha-
nem a hadakozás kezdetitől fogva szüntelen az 
executiumokat tanulta vagyon hetvenezer [RettE 
145] ~on (el)vész harcban elesik. 1565: (A) 
harcon egynéhány személyek elveszének [ETA I, 
23 BS. — A teljesebb szöv. alább tesz al.]. 
1649: Banffy Vr(am) az Brassaj harczon veszet 
[Nagyfalu Sz; Eszt.] -X* ~ot ad csatát/harcot 
kezd. 1657: Urunk, a nyár elérkezvén, a király 
után indula hadaival Danczka felé és Lithvániára; 
de a lengyel király Kazimirus harczot soliol nem 
ada nékiek, hanem béálla Danczkába [ETA I, 
161 NSz] -X- ~ot áll harcba bocsátkozik. 1673: 
igy hordozták alá s fel a német tábort az országban, 
harcot nem akarván állani, hanem farkas módon, 
hol a zsákmányossát mezőben, hol qvártélyában a 
futrásiait a németnek fogton fogták és igy a két-
féle had jobban jobban elpusztította Magyarorszá-
got [Cserei, Hist. 52] ~o t tesz megütközik, 
harcol. 1565: Váradról király megindula minden 
erejével, és a törökkel szembe lőn, és mind a két 
had Szakmárt megszállá; hun nagy harczokat 
tőnek, mely harczon egynéhány személyek elve-
szének [BSKr 23]. 1653: Nagy erőss harczot mond-
ják hogy tettek egymással [ETA I, 74 NSz]. 
1737: A pitesdi szüretre csak a szegénj magjar 
katonák voltak őt t százon rendelve; kikre is 
Hüszszőr (I) ment hatszáz Tőrők de derekason 
rejicialtak, s . . . igen szép harczott téttek [Abos-
fva K K ; Ks 99 Bálintit György lev.]. 

harcap hajfonat ; coadă, cosiţă; Haarzopf. 1803: 
Balog Ferentz a ' h a j á t hoszszú hartzapba vi-
seli [DLt nyomt. ki]. 

harchely csatatér; cîmp de luptă; Schlachtfeld. 
1602: Mikor Gradich Georgy az harczhelyreol megh 
Jeoue menek oda hozza kerdezkedny Vram feleol 
. . . kire vgj monda Gradich hogy le vagtak [Kv; 
TJk VI/1. 599]. 1710: bizonyos az, hogy német 
több veszett, mint magyar . . . Ennek örömét az 
magyarok is meglőtték, az németek is (így!), mi-
vel ők látszottak az harczhelyet megtartani [TT 
1891. 276 SzZsN]. 

harcias hadi, harci; de război/luptă; kriege-
risch, Kriegs-. 1854: Egyik szép atyámnak Apafy 
Mihály fejedelem, bizonyos harczias kitüntetésért 
nemességet adományozott [ŰjfE 7]. 

harcói a Harcó (MT) tn -í képzős szárm.; 
derívatul cu suf. -í al toponimului Harcó/Hărţău; 
mit -í Ableitungssuffix gebildete Form des ON 
Harcó: din Harcó/Hărţău; Harcóer. 1724: Tudom 
h. a Mostani Hartzai Szolgálója ( : Panna:) terhes, 
teli a két vékonya [Marossztkirály MT; BK. 
Debreceni István (58) nb vall.]. 1752: az Csitt-
- Szent Iványi* Puszta szŏlŏ nem adaequalta az 
Harczai ép Szőlőt [SLt 19 E. 11. - *MT]. 1767: 
Hartzai Dominális Szék [Marossztkirály MT 
Berz. 5 Fasc. 38 Lit. P. 2]. 1820: A' Hartzai Ko-
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vátstol ve t t 100 Létz szeget [Mezőmadaras M T ; 
MvREmLt] . 1821: a ' Zámba nevü Erdő vicinusa 
Délről a Hartzai Megye Erdeje . . . NNyugat felé 
a Hartzai Akasztófán tul Gálfalvi Gergejné [Harcó 
M T ; EHA] . 

Szn. 1699: Harczai János [Küsmöd U ; Pf]. 
1729: Harczai Galfalvi János m pr. [Mv; Told. 
15/9]. 1742: Harczai János [Kincs K K ; J H b K 
XXVIII /6] . 1760: Harczai* Tekintetes Nemzetes 
Gálfolvi János Ur [Mikeszásza K K ; DobLev. 
1/313. 2b. - aAlább Hartzoi is]. 

Hn. 1678/1773: A Hartzai határ [Mezőpanit 
MT; Told. Conscr.]. 1714: az Hartzai határ [Mező-
madaras M T ; Ks S. 16]. 1774: a Bese uton az Har-
tzai ha tár szélben (e) [Marossztkirály MT; EHA]. 
1838: A ' Hartzoi határon [Mezőmadaras MT; 
EHA]. 

harcol 1. verekedik; a se bate (cu cineva); 
sich prügeln. 1598: Sos Js twan wallia Bor-
sos Gergely nagy rezegen ereossen kezde garaz-
dalkodny zitkozodny vegre eozwe ve zenek András 
deakkal, en ki menek megh nyergelem lowamat 
en azt ne(m) latta(m) mint harczoltak [Kv; T J k 
V/ l . 179]. 1599: Polyák Marto(n) es Makraj Peter 
ki ughranak, Nagy János be mene az hazba, 
fel keòte kardgyat , en megh foga(m), de sem(m)i-
kepe(n) megh ne(m) ta r tha t a (m), de ezen keòzbe 
mind harcholtak o t t kyn [UszT 13/105 „Matthias 
Chanj de Rugonffalva" nb vall.]. 1629: affele büneos 
embereket az kik ot az v j Thordaban chyatasztak 
harczoltak vi t ten vittek oh thordab(an) mivel az 
oh Thordaj biro paranchyolt oda [Kv; TanJk 
52]. 1714: Avram Csilye Eszt monda en csak Evei 
az küs palczacskaval vagyok nem ugy jöttem hogy 
harczallyak [Tamáspatak H ; BK 26 Aràmia Kosz-
teszkuly (50) falusi bíró vall.]. 

2. csatázik; a se lup ta ; kämpfen. 1653: öszsze-
kapnak ugyan és a magyar és t a tá r harczol vala-
mit , de imi t t a kék gyalog hamar elveré őket [ETA 
I, 110 NSz] . 

harcolás 1. verekedés; bătaie, încăierare; Prüge-
lei, Schlägerei. 1582: Miwel hog* minden feleól 
be theolty eo kegmek fileyth az sok eyeli kiáltás 
Rezegeskedes harczolas es chintalansag feleól való 
panazolkodas, . . . Biro vram vigiazt ásson re a 
ez felekre [ K v ; T a n J k V/3. 269. - *E szó betölt 
3. a lat t saj tóhibával] . 1583/1584: en Nem lat tam 
semmi harcholasokat [Újfalu K ; Ks 42 B. 9]. 
1599: égikor Makrai Peter ha tba yte az zabljaúal, 
. . . De az harcholaskor o t t ne(m) volta (m) [UszT 
13/110 „András Lippaj de Bogartfalúa" nb vall.]. 

2. csata, h a r c ; l up tă ; Gefecht, Kampf. 1664: 
az migh az Törökökéi az harczolasunk lűn az nagy 
ki jatas puska Ropogasban Egy szoros u t lívín 
o t egy n a g y k u szikla szakadasson la t tam hogy 
le hul lot tak valla azon feles mines lovakban es 
marhakban min t egy harmincz három [Szász-
fellak S z D ; Born. X X X I X . 4]. 

harcos civakodó, kötekedő; certăreţ, cicălitor; 
zänkiscb, streitstichtig. 1777: hartzas verekedő 

ember Levén az Bérit Papi Szolgaiatyaért, kitől 
szép szerint fel nem vehette meg verte [Lúdvég 
H ; KLev. Oroszfaján Todor (65) zs vall.]. 

harcsa somn; Wels. 1584: Az Hall dolga . . . 
Harchanak font iat aggiak Lib. p. d. I I I [Kv; 
KvLt Vegyes I I I . 7-8. — A teljesebb szöv. apróhal 
al.]. 1586: Az konjhara az harchia farka ala leue-
nek es egiebre kol t bor. 4. eitel — /16 [Kv; Szám. 
3/XXIV. 82]. 1633: hus liagio kedden . . . en meii-
niek el eò hozzajok Vacsorara mert eő igen šzep 
harcsat feòseot edes le vei | monda Bandi Ferėncz 
minekvnk az tulso hid ala bezzeg szép eőreg 
Harczat keòtenek az halazok [Mv; MvLt 290. 
118b, 119b]. 1681: fejer halnak pedigh fontyat 
d. 2 adgyak az Harcsanak d. 4 [Dés; Jk] , 1735: 
Gyeres Várossá mellet foly az Aranyas, tanál ta t t -
nak ezen . . . folyo vizben Halak, Harcsák, néha 
néha Csuka, Menyhal, Fejer hal, Czompo, és egjéb 
apró halakis s R á k is [Gyéres T A ; J H b XI/9 . 
53]. 1774: 'a két nagyobb Harcsa volt őt őt ara-
szos; a többi ki 3 ki 4 ki negyed fél araszos vólt 
[Szentdemeter U ; L L t Vall. 138]. 1811: a napok-
ban egy akora har t sá t fogtak itten, hogy egy má-
zsánál többet nyomot t [Branyicska H ; J H b Jó -
sika János lev.]. 1824: Mig Sülelmeden voltam 
három szép hartsákot fogatván, azokat egy ferŝch-
logba jég közzé jol bé tsinálván®, 's meg sózván 

küld jük [Perecsen Sz; IB. Tamás József 
lev. — *E szó becsinál 4. al. sajtóhibával]. 

Szn. 1614: Harczia János idege(n) fy (zs) [Bik-
fva Hsz ; BethU 234]. 1759: Harcsa János [Unoka 
MT; J H b IX/40]. 

harcsafark-bástya harcsafark alakú bás tya ; bas-
tion ín formä de coadä de somn; welsschwanz-
förmige Bastei. 1652: Az harcsa fark bastya mellett 
vagyon egy eleö kőrtvely fa mellette egy kis kor-
csolya bor vono | Az harcsa fark Bástyából fel 
menven egy 13 lépcsős grádicson, vagyon azon 
Bastyanak padlasa fenyeo deszkából | Az Várba 
fel jővö u t felől az horgas házak végétől fogva az 
Harcsa fark bástyáig való kőz kű falon vagyon 
lővő lyuk. N. 20. ketteibe vas serték [Görgény 
M T ; Törzs]. 

harcsafarok coadă de somn; Welsschwanz. 1591: 
17. Septembris . . . Byro vram az Uraimal hogy 
hatar Ja rny ment az zamosffalwiakkal az Eleo 
weolgyben Veottem E g y pechyenyet f — d 13 
. . . Egy harchia f a r k a t t f — d 14 [Kv; Szám. 
5/X. 30b]. 1592: 3 die Januar i 1 harcliya far-
ka t Sitny f — d 20 . . . Petz olay az harchya fark-
hoz f - d 3 [ K v ; i.h. 5/XIV. 214 Éppel Péter 
sp kezével]. 

harcsaffirész szaggatófűrész; beschie; Schrot-
säge. 1581: A Malom Van i t t két nagy de hasz-
nálhatat lan — elégés által meg romlott — harcsa 
fűrész [Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 

harcsakülytik harcsaf ióka; pui de somn, somo-
te i ; junger Wels. 1717: Ezen embertől küldöttem 
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JNgod számára egj csukát egj posárt, három már-
nát , egy harcsa kölyköt [O.csesztve AF ; Ks 96 
Szegedi János lev.]. 

harcsás. Szn-i és hn-i haszn-ban; ca antroponim 
şi toponim; in PN und ON: 1. ' V Szn. 1609 k.: 
Harczias Mihalj [Dés; DLt 311]. 

2. ' ? ' Hu. 1758: Az Hartsás Vőlgyb(en) (sz, 
k) [M.kiskapus K ; EHA]. 1891: Harcsás [uo.; 
KHn 173] 

A i 1. al. a szn-i adalék csak Aarcs4s-nak és nem harcias-nak 
olvasható, hiszen a harcias nyelvújítási szó [TESz]. A 2. al. 
adott jelentés azért meghatározhatatlan, mert M.kiskapuson 
nem volt és nincs olyan folyóvíz, amelyben a harcsa tenyész-
hetnek. 

harcsćr 1. hacsér 

harcsér-szabásŭ gyalogos katona-forma; ca un 
pedestras; einem Hartschier ähnlich. 1570:: Va-
dalma Gergel . . . vallya, hogy Lat ta hogy 
cliynka Lazlo Teob tarsasagai fen al volt Zeker-
•ceye kezebe, Es la t ta hogy liarcher Zabasw kyt 
kayantaynak Montak Lenny Mongia volt Lazlo-
nak ws ha Jámbor az az Anyád Esmet Mond az 
liarcher ws Bestie lelek kwrwafy [Kv; TJk III/2. 
74c]. 

hárfa harpă; Harfe. 1737 Edgy Harfa [Brassó; 
ApLt 5 Apor Péter inv.]. 1806: az Aeolus Hárfa 
törteneteit sajnálom, ha hónap . . . bé küldené 
^Ngod én ujjra stimoltatom és Tsőtőrtőkőn reggel 
k i vihetik [Ks 94 Thuroczy Károly lev.]. 

hárfás harpist ; Harfenspieler. 1614: Tudom 
bizonyoson hogy eleggë zerelmeskedett az feye-
delem Bathori Gábor eyel es nappal Imrephi 
Janosnewal keriteök keözteök egy wdeŏben tudom 
Farkas Istuan es az elebbi Harfãssa Harphas 
János voltak [Nsz; VLt 53/5267 G. Virginas (25) 
<le Ratisbona vall.] | akkori Hàrfàssaknak* 
Jánosnak hallottam az Zayabol Latta Bathori 
Gábort hogy egy agyba fekwt Imrephineuel [Nsz; 
i.h. Th. Karaznai (50) szakácsmester vall. — aA 
Báthory Gáborénak]. 

Szn. 1614: Joannes Harfas* (28) Aule familiaris 
sue Mussicus Cels(itudinis) V(est)reb [Nsz; i.h. 
- aL. fennebb a névváltozatot, ^ i . a fej-é]. 

haricska, hariska 1. pohánka; hrişcä; Buch-
Aveizen. 1615: Harjskank negiven egi kalogia (!) 
leven zeme az Hariskanak lőn cub. 11 [HSzjP]. 
1632: Komanai Uduarház . . . Egj Sakoczkaban 
uágion Hariczka gr 2 [UC 14/38. 121]. 1650: az 
haylason fellyel egyszer be vette vala Jankó Mi-
hal vne Aszonyom hariskaval [Maksa Hsz; Eszt-
i i k Cserei lev.]. 1706: Hariska Gelin 446. mellyet 
is a Jobbágyok negyedin arattak [Hsz; Törzs. 
Rákóczi inv.]. 1722: poljva kedviért Haricskát 
és egyéb Tavasz Gabonat kellet eddig Csépeltetni 
[Fog.; K J Miss. Rétyi Péter lev.]. 1736: A 1736 
die 12 juni meg merven az bodolaji hijuban levő 
harickat talal tatot t cub 8 met 3 1/2 [Hsz; BLt 
2]. 1745: Haritska Met. 11. Tatárka fél véka 

[Marossztkirály AF ; Told. 18]. 1774: Kölest, 
Árpát, Alakort, Tőnkőlt, Tatárkát, és Haritskát 
. . . nem szoktanak vetni [Szentdemeter U ; LLt 
Vall. 14]. 1775: 1 Sákba 2 Vékanyi hariska x 30 
[Déva; Ks 76. IX. 181. 4]. 1803: Ezen pásztorok-
nak usussa szerint a nemes communitás is pásztor-
bért igére: két ökörtől másfél véka gabonát, 
1 véka búzát és fél véka tavaszgabonát, árpát 
vagy haricskát, egy kenyeret és 5 poltrát 
[M.hermány U ; RSzF 193]. 1807: Hariska, 
és köles . . . Kiadása [Dédács H ; Ks 98]. 1840: 
Oroszfalu* Marhássai szántottak vetettek Harits-
kát [Born. G. XXIVb. - aMT]. 1857: Alakor 
Haritska . . . Fuszujka Pityóka [RLt nyomt. 
dézmatábla]. — L. még Benkő, Trans. I, 113, 136; 
MGtSz VI, 263; MNy XLV, 304; RSzF 258. 

Szk: köz/közönséges ~. 1680: Közönséges harics-
ka Cub 26 [EMLt]. 1684: Köz Haricska Cub : 26. 
1/ [Fog.; UtI] -X* szemen szedett ~ szemelt harics-
ka. 1680: Mosot es szemen szedet kruppa(na)k 
való haricska vágjon Cub 8 [uo.; UtI]. 1684: 
Szemen Szedet Haricska Cub 3 [uo.; UtI]. — 
A további adatokra és jel-re 1. még SzE 69—70. 

2. pohánkavetés; semănătură de hrişcă; Buch-
weizensaat. 1688: 7 véka haricská(na)k való föl-
dért fizetett f. 1//30 ezen földben haricskát nem 
kaphatvá(n) vettetlen csak ugj maratt [Bucsum 
F ; MvRKLev.]. 

3. pohánkatermés; recoltă de hrişcă; Buch-
weizenernte. 1702: Bacsfalusi Gyerko Mihály Gocs-
mány Uramnak költésę . . . Az czigánynak adtam 
. . . Haricskát is cub 1 [Bácsfalu Br ; BrÁLt 
Satele Ţării Birsei V, 25 (Baciu)]. 1717: azon fŏldrőll 
hariskaiat Bartók Imreh hatalmasul ki vitte el? 
[Szárazpatak Hsz; LLt] . 1731: eleg Tavaszi ve-
tést vetetem- zabot. Törők buzat, kölest és haricz-
kat [Pálos N K ; Ks 83 Géczj László lev.]. 1767: 
Erse István Mlgs Beldi Ur jobbágya arata s vite 
el ezen Utrizált földekről az Haritskát [Nyén 
Hsz; EMLt Johannes Lukáts (60) jb prov.]. 1847: 
Teljesítvén a pásztorok, tartozó (!) minden gazda 
két ökörről egy véka őszgabonát, egy véka ha-
ricskát, egy kenyeret és 3-om garos<t> fizetni 
[Zalán Hsz; RSzF 203]. 
Hn. 1753)1781: Az kérdesbenn fenn forgo Harits-

ka hegy béli darab szőlőt . . . Báró Jósika Imre 
ur épittette [Csikmó H ; JHb LXXXI/3. 254]. 

Egy 1675-ben a moldvai Dormánfalván kelt, a kászoniak 
hatalmaskodásáról, törvénytelenkedéséről panaszkodó levélből 
ez iktatható ide: „most e nyáron egy itt való Gyeorgy neuu em-
ber a' tavaszszal ment Hetedmagaual kezdivasar Heljre hricz-
kavenni" [MNy XXVII, 75]. 

harlcskaasztag pohánkaasztag; stog de hrişcă; 
Buchweizenschober. 1646: Az eormenyessy czyu-
res kertben . . . Hariska aztagh no. 1 [örményes 
K K ; RGI 599]. 1767: ú j j haritska asztagok [Ki-
lyén Hsz; LLt]. 

harieskafold pohánkaföld; pămînt de hrişcă; 
Buchweizenfeld. Hn. 1754: A' Hariska főiden (sz). 
Az Hariska főidben (sz). A' Hariska földek mellett 
(sz) [Sárpatak MT; EHA]. 
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haricskakása pohánkadara; păsat de hrişcă; 
Buchweizengraupe. 7648: Regi molyos hariczka 
kasa vagyon cub. 2 [Fog.; RGI 524]. 7683: Köles 
kása Sax Cub 4 //Árpa Kása Sax Cub 2//3. Ha-
ricska Kása Sax Cub. —//2 1/2 [Szúv; UtI]. 
1770: Haricska Kását is küldöttünk volna de i t t 
az Hidegek mián most nem lehet csenáltatnunk 
[Imecsfva Hsz; Ks Imecs Imre lev.]. 

haricskakaszálás pohánkatakarmány; furaj/nut-
reţ de hrişcă; Buchweizenfutter. 1706: Hariska 
kaszallás marha(na)k val (I) Curr. 3 [Hsz; Törzs. 
Rákóci Ferencz lelt.]. 

haricskapuliszka pohánkapuliszka; mămăligă din 
hrişcă; Buchweizen-Polenta. 7778: Haxitska pu-
liszka [Benkő, Trans. I, 113]. 

haricskatakarítás pohánkagyomlálás; pli-
vitul hriştii; Buchweizen-Entkr äutung. 1747: az 
Haricska takarittason raj ta legyetek [Buzd AF; 
Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez]. 

haricskavetés pohánka-elvetés; semănatul hriştii ; 
Buchweizen-Aussäung. 1779: Fend meg ekéd va-
sát, láss az ugorláshoz . . . Árpa, Török-buza, 
Haritska vetéshez [Vanier Jakab — Miháltz István, 
Paraszti major II , 4]. 

harli a Hari (AF) tn -í képzős szárm.; deriva-
tul cu sufixul -í a toponimului Hari/Heria; die 
mit -í Ableitungssufix gebildete Fottn des ON 
Har i : din Hari/Heria; Harier. 1582j 1585: Harii 
Kapranczai György Uram [Fejér m. ; DobLev. 
III/596. 315]. 1764: Harii alias Váradi Rátzkövi 
Sámuel Uram [Mv; i.h. I I . 357. Iá]. 7770/7777: 
az Harii Lándor nevü széna [Fejér m ; i.h. II. 
428. 14]. 

? Szn. 1792: Hari József [Dés; DLt]. 

harinai a Harina (BN) tn -í képzős szárm.; 
derivatul cu sufixul -í al numelui topic Harina/ 
Herina; mit -i Ableitungssuffix gebüdete Form 
des ON Har ina : din Harina/Herina; Münzdorfer. 
Szn. 1572: harynnay farkas [Galac BN; BesztLt 
3616]. 

Az ismeretlen eredetű Harina^ tn a XIII—XIV. században 
ikerltetlen »-nel jelentkezik (1. TelO Mut.; Suciu, Dict. I, 287), 
de a XV—XVI. században gyakoriak az ikeritett n-es formák 
[SzO III, 114, 152; Barabás, SzO 204 . - aMagyRom. I, 202]. 
Az -i képzős szárm. egyes erdélyi nyj-okra a régiségben és ma is 
jellemző ikerltésbeli jellegzetessége miatt került címszavaink 
közé. 

hárint 1. ráhár í t ; a arunca (asupra altuia); 
von sich weisen, etw. auf jn abwältzen/sichieben. 
1763: az Inasok egjmással vetélkedvén, Boros 
Miska az A. Inassa, Böszörményi eŏklgme Inassára 
harintotta az Haz felgyujtasát, melyet maga Josi 
sem tagadott | már az az kérdés, hogj vallyon az 
én Inasom tselekedteé, vagj az eŏ kegjelméjé, vagj 
mind az ketten, a Deliberatum . . . az enyimre 
harintotta volt egészszen [Torda; TJkT V. 157, 
253]. 

Szk: nyakára ~. 1729: edgy kissebbséget kiván 
a gyermeke nyakára hozni, hogy azt is osztán az 
Aszszony nyakára harincsa [Somlyó Cs; ApLt 
1. Gr. Haller János anyósához, br. Apor Péterné 
Káinoki Borbárához]. 

2. 'V 1752: keves fizetéssel, s hogy mégis ne 
hárintsan, soha nem hiszem boldagadgyunk [Mocs 
K ; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 

Vö a hárít címszóval. 

hárinthat ráhár í that ; a putea arunca asupra 
altuia; etw. auf jn abwälzen können. 1782: Mlgs 
Groff Uram eő Ngátol nints parantsolatam, azért 
nem bátorkadom mert méltán réám harinhatni 
Commissio nélkült ha tselekednem [Baca SzD; 
GyL. Molnár György lev.]. 

haris crex crex; cristei; Wachtelkönig, Gras-
huhn. ? Szn. 1779: Haris János (32) jb [M.lapád 
AF; Mk Szilvás 5/3]. 

Hn. 1718: Az Nagj Szőlő az Haris Vapában 
[Backamadaras MT; EHA]. 1768: Vagyon az 
Haris vápában . . . Majorság erdeje [uo.; Ks 74/55 
conscr. 77]. 1781: A ' Haris vápában (sző) [uo.; 
EHA]. 

hariska 1. haricska 

harisnya posztónadrág; cioreci; Tuchhose. 1568: 
Valentin(us) Kozta . . . fassus (est) az en le-
genemet fogada meg demyen melleye, azon zegot-
segre mynth Viczey János Ideyebe volt tudny illik, 
f. I l l j , 1 guba, 1. Jng. 2 halyosnyãba | Boldisar 
fwto . . . fassus est . . . zent demeter napyg minket 
fogadoth meg tartoznak keth Ingei keth ha-
lyosnaual, keth condoraval [Kv; T J k I I I / 1 . 1 8 3 - 4 ] . 
1586: B. Vram hagiasabol wőttem az Trimbenek 
Egy Zokmant p(ro) f. — d. 55. Egy harisniat p(ro) 
f. - d. 8 [Kv; Szám. 3/XXVII. 15a]. 1590: Az 
Zolgaknak penigh Zegéodsegek rend zerent ez 
uolt : . . . Az fellaitarnak adok Zwrth harosniath, 
czondorat melj tezen fl. 2 [Kv; i.h. 4/XIX. 10]. 
7595a: Gyapiw az mi volt az haz zwksegere Saak-
nak (1) dizno paztornak chyondoraiara halisnaiara 
es az mire zwksig, depútaltúk [Kv; i.h. 6/XV. 77. 
— *Az évszám condra 3. al. sajtóhibával]. 1627: 
Az szőrmivesekről, kik lasnakot, harisnyát, gubát, 
pokróczot csinálnak4 [Gyf; EOE VIII, 471 orszá-
gos árszabályzat. — ftKöv. a részletezés]. 1664: 
Fogattam meg Giòrgiot az távoli szolgamot Ka-
raczion harmad napian, igirtem neki flo. 17. es 
ket zekét ket inget, ke t labra valót es eg teli ha-
liosniat [Albis Hsz; HSzjP]. 1736: tizen, tizen-
ketten az atyafiak és nemesek egy számban® 
beültenek, zekében, harisnyába öltöztenek [MetTr 
358. - 'Közlésbeli sajtóhiba szánba h.]. 1741: A 
varos szolgajanak . . . Harosnyaert . . . flo 1 de. 
8 [Kvh; HSzjP]. 1750: Sztán Jánkully az Tom-
nyateki* Popa Fia Feleségitől egy keszkenyöt 
el vévén kérésire Semmiképpen viszá nem atta 
. . . az meg irt Menyetske Sztán Jánkullynak 
harisnyája hasításából kiragatta [Ribice H ; Ks 
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101. — aTomnyátek H]. 1761: én Takáts János 
. . . mihent Ferentz Lőrintz ki méne a ' Házamból, 
énis mindgyárt húzni kezdém le Csizmámot, Ha-
risnyámot hogy le fekügyem [Szászsztiván K K ; 
BK. J . Takáts (34) jb vall.]. 1766: Bajko Márton-
né meg ismérte az Ura harosnyáját a ' lábába 
[Sszgy; HSzjP Sámuel Ferentz (23) gyalogkatona 
vall.]. 1772: nemde nem eö loptaé el az . . Fo-
gadósnak a kendőjét? igaz é hogy az harisnája 
liasadékjábol húzván ki tanaltak nálla azon etzaka 
[Torda m. ; Mk V. VII/17]. 1794: Fogadtam meg 
Mihalyfalvi Nemes Moja Györgyöt . . . Jgèrtem 
fizetést . . . Három Esztendőre Harmintz MFo-
rintokat. Három pár Nadrágot és Egy pár Haris-
nyát [Szilágycseh; IB. Korda Susanna kezével]. 
1808: szegődtetett egy inast . . . Bürgözdi Mihály 
atyánkfia 4 esztendőkig, a gazda tar t ja mindenféle 
változóval, ruhával tisztességesen a nígy esztendő 
alatt szokmánnyal, harisnyával, csizmával, ka-
lappal [Dés; DFaz. 37]. 1820: Egy Harisnyábo 
való sziju [Backamadaras MT; CsS]. 1873: Hús-
vétra egy harisnyát megtsináltattam [Torockó; 
Bosla]. 

A további adalékokra, a viselet- és ŝzótŏrténeti kérdésekre 1. 
N a g y Jenó: KelemenEml. 479—80; TESz. 

Szn. 1632: harisnia peter. harisnia tamas. ha-
risnia Georgy [Szászlekence BN; Told. 1]. 1732: 
Harisnya György. Harisnya Mátyás [Szászsztja-
kab SzD; Told. 51, 67]. 1787: Harisnya András. 
Harisnya Győrgj [uo.; i.h. 73]. — L. még FogE 
284. 

Szk: -Lnak váló. 1688: Harisnyának való 13. 
sing [Nyújtód; HSzjP] . 1781: Conjux Stephani 
Tséplő . . . (25) . . . fatetur . . . a Molnár nem álván 
fogadásának viszsza hozá akkor a két sing haros-
nyának valót [Sepsibesenyő Hsz; HSzjP] * 
-Lnak való posztó. 1759: Kosbukék igen közel 
való Atyám fiai, és valahányszor hozzájok mé-
gyek mindenkor adnak vagy Czondrának vagy 
harisnyának való posztót [A.ilosva SzD; SLt 
24. J . 3. 2 0 - 1 ] . 1818: Égy pár u j Harisnya poszto 
Harisnyának való Poszto [DLt 96 nyomt. kl] 
•fc condra 1797: mikor . . . ide vetődett . . . 
magán pedig Szürke tzondra harisnya és botskor 
volt [Náznánfva MT; Berz. 3 Fasc. 3. N. 21] * 
condraposztó ~. 1832: Viselt gombos tobák-szin 
czondra posztó harisnyát [DLt 720. nyomt. kl] 
elvágott szárú 1798: Márton Ferentz . . . Szö-
kött-el . . . egy rósz fekete Tzondrába, félig fé-
lig el-vágott szárú fejér Harisnyában [Dlt nyomt. 
kl] fejér 1803: Lepedat N. nevü Gyilkos 
Czigány . . . kur ta Gubában fejér Harisnyában, 
és Botskorban szőkőtt-el [DLt nyomt. kl]. 1845: 
Sztántsuj Demeter . . . öltözete . . . millorás pa-
raszt zeke, bőr-bunda, fejér harisnya, borjú bör 
cziztna, és egy viseltes babó [DLt 57 nyomt. kl] 
•X* magyar/magyaros 1804: Pózna Jónás 
szőkőtt-el kurta fejér oláh Kosokba, magyaros 
harisnyába, botskorba [DLt nyomt. kl]. 1845: 
Bodor Márton . . . visel fláner réklit, magyar ha-
risnyát [DLt 58 ua.] ráncos 1822: Felső 
Rippai vagy Répái Bore Gábor . . . visel olálios 
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szürke zekét rántzos harisnyát [DLt nyomt. kl.] 
* ? ruha ~. 1736: 21 Januar(ii) fogadtam meg 
inasnak Darvai Latzit, kinek fizetése lészen . . . 
Egj szokmány, ruha harisnya, ing és lábra való 
[ArJk 35] szőr 1769: Gyermán Togyer . . . 
Fekete hoszszu Czondráju, Fejér szőr bő 
hoszszu harisnyája, Botskorba [UszLt XIII/97] 

téli 1664: Fogattam meg Giőrgiot az távoli 
szolgamot Karaczion harmad napian, igirtem neki 
flo. 17. es ket zeket ket inget, ket labra valót es 
eg teli haliosniat [Albis Hsz; HSzjP]. 

Sz. 1653: Medgyest pedig megadák és abba 
négyszáz székelyt küldének és bébocsáták; de 
egynéhány nap múlván, a ki el nem szaladhata 
bennek, és a falan ki nem teheté a harisnyát, azt 
levágják — a jó borért így járának [ETA I, 99 
NSz]. 

harisnyafacsaró (láb) szár tekercs/tekerő ; mole-
tieră; Beinwinde (an der Tuchhose). 1751: (A) 
harisnja fatsaro veres vala [Tarcsafva U ; Pf]. 

harisnyakötél harisnyanadrág-madzag; brăcinar 
de cioareci; Schnur der Tuchhose. 1750: midonn 
szaladna Lapadát, el szakad a Harisnya kötele, 
s le rogjgjan a Földre [Ohába AF; Told. 25]. 

harisnyanadrág posztónadrág; cioareci; Tuch-
hose. 1585: Tanaczhy akarattyabol vŏtte(m) az 
Trymbanak . . . egy Harysnya Nadragot . . . d 
25 [Kv; Szám. 3/XXII . 73]. 1751: Die 8 Septem-
bris Szegődtem Béres ' Inasnak Marton Gligort 
kinek fizetése lészen tizen egy Marj ás, egy szűr 
egy pár harisnya nadrág [Ne; DobLev. 1/246]. 
1823: Oszenyuk Iván . . . midőn el illantott fejér 
harisnya nadrágot viselt [DLt nyomt. kl]. 

harisnyaposztó ványolt posztó; postav, pänură; 
Hosentuch. 1682: Harisnya Poszto uln. 72 [Fog.; 
UtI]. 1702: midőn az kérdésb(en) forgo harisnya 
poszto él vészét volna . . . [Berekeresztúr MT; 
Berz. 15 F. XXIV. 26]. 1735: Székely Mihokné-
nak . . . 4 Sing harisnya posztot pro d 60 [Torockó; 
Bosla]. 1757: Udvar számára a ' mi harisnya, 
Czondra poszto és pokrotz poszto leszen azt is 
ajandekon meg Vanyolyak [Szentmihály Cs; Sán-
dor conscr.]. 1762: percipaltam . . . Harisnya Posz-
tot singet 155 [Szőkefva K K ; Ks 71. 52 szám.]. 
1770: Harisnya poszto ványolva xr 25 [Zabola; 
Hsz; HSzjP]. 1791: A Harisnya Posztó meg szőve 
meg vanyolva készen Harisnya és Czondra Poszto 
[Doboka; MkG]. 1804: Egy Türetetske harisnya 
poszto [Benedek A F ; SLev.]. 1853: vitetett a 
ványolora Harisnya posztó 47 1/2 sing [Dob.; 
Bet. 3]. 

Szk: ~ gúnya (durva) posztó öltözet. 1765: 
Dát Mojszi mikor . . kezde Commissariuskodni, 
olly szegény paraszt ember volt hogy harisnya 
posztó gúnyában jár t [Kisenyed AF; Eszt-Mk 
282] ~ rájthózen posztó lovaglónadrág. 
1810: Görgényi Görög János szökött-el . . . 
harisnya posztó reithozenbe és vasba, czepökbe 
[DLt 181 nyomt. kl] fejér 1756: Szürke 



harisnyás 1082 

Szokmány Poszto . . . Fejér Harisnya Poszto [Som-
kerék SzD; K s Bethlen Imre lelt.]. 1824: Fejér 
harisnya poszto 28 ~ hnszon nyoltz sing . . . Fe-
kete 22 ~ húszon ké t sing [Dés; Űjf . Újfalvi Samu 
hagy. 1] -X- ványolt 7769: Egy vég vanyolt 
Harisnya Poszto [Nagyercse M T ; Told. 19]. 

harisnyás harisnyanadrágot viselő; care poartä 
cioareci; Tuchhose tragend. 1752: valami Cseres 
harisnyás emberei az Exp(one)ns Aszszony õ 
ngán(a)k [Backamadaras MT; Told. 37/44]. 

Szk:~ székely közrendű székely. 1776: Macskási 
Krisztina csináltatott volt magának két leányt 
a Dósa neve alatt , kinek egyikét vette a mostani 
harisnyás székelyből let Gál János nevű director 
[Ret tE 365]. 

harisnyaszíj curea de cioareci; Ledergiirtel fü r 
Tuchhose. 1811: egy forinttal harisnyaszíjat vet-
tem [Szárhegy Cs; RSzF 169-70] . 1827: Bére-
semnek . . . adni fogok égy czondrát Ké t 
páár har isnyát Ké t rendbéli változot . . . égy 
kalapot . . égy pár botskor (!) a, s égy harisnya 
szijut [M.köblös SzD; Torma. — *E szó condra 
al. sajtóhibával]. 1845: Tehén Pásztornak . . . 
édgy Szürke Szokman két pár Harisnya édgy 
paraszt bőr mejrevalo bocskor es Harisnya 
Szijjak [uo.; R L t Rettegi S. jk 21]. 

hárít 1. (hibát) másra fog; a arunca (vina) 
asupra a l tu ia ; (Fehler) auf jn abwälzen/schieben. 
1768: A Le ŭ lŏ Mesterek pedig minden hibákat 
Czéh Mestereikre kívánnak hárittani, s az öreg 
Mesterek, és Legények közöt t való . . . differen-
tiák(na)kis oká t oda rejiciálják [Kv; ACJk 35]. 

2. (adósságot) másra to l ; a trece (datoria) asupra 
a l tu ia ; (Schuld) auf jn schieben. 1584.ū Hozzw 
János vallia vgj vala az dologh hogy Pechy 
Jstwa(n) eotwe(n) eotwe(n) f to t Aggion eztendeon-
kenth enneke(m) pechi Istwan mind meg Ad a 
. . . Herczogh Istwannak . . . A másik Eotwe(n) 
f t i a t Nem A t t a volt megh Es ide Akarna valamy 
tiz arany for in to t haritany, ky enneke(m) hírem-
mel soha ne(m) volt [Kv; T J k IV/1. 32b]. 

3. vmilyen dolgöt másra bíz; a încredinţa altuia 
un lucru oarecare; etw. jm anvertrauen. 1763: 
Jónak . . . l á tnám kegyelmes aszónyom, ha Ex-
cellentiád ezen dolgot har i t taná Mlgōs Haller 
urakra [Nsz; K s Balo Antal lev.]. 

4. (rá) h ú z ; a trage (pe/peste); (darauf) schar-
ren/schieben. 7632: szinten akkor kotrom vala az 
hamut s ket onta la t talalek ietemben az szuszek 
ala uetem s po r t haritek rea [Mv; MvLt 290. 94b]. 
1638: Miklós Mellette (m) wl uala le uete az sariat 
es fu t i uala az szarat t egj kor monda im minth 
Egete meg az Labomat, es könniuezni kezde, de 
en ne(in) l a t t a m hogj oda az labara har i tot ta uolna 
az twzett [Mv; i.h. 291. 133a]. 

Vö. a hdrint címszóval. 

harlzsńl parazsa t szertít /szétterít; a întinde já-
ru l ; glühende Kohlén ausbreiten. 1747: egy ember 

ment be az Házába . . es Tűzhellyin levő egyben 
takar t Tüzét ket fele harisalva s egy Szenet el 
vévén, ki ment vellé [ K ; KLev. vk]. 7838-
1842: harizsál 'varizsál, piszkál; schüren' [MNyTK 
107]. 

Kriza e szót így szerepelteti: harizsál, harázsol szćtliadargat r 
Ugy kikarizsáldd-z azt a tüzet [Vadr. 501]. 

harizsáló piszkafa; vă t ra i ; Schürscheit/haken. 
1838—1842: harizsáló: Harizsáló, varizsáló, tűz-
szító kerek fa (így!) mellyel a tüzet igazítani, a 
hamut vagy parázsát szitni szokták. Másutt, 
piszkafa' [MNyTK 107]. 

harkály táj fakopács; ciocănitoare; Spéciit-
1864: Harokályos oldal . . . ősi bükkös csutkos 
létezvén a horokályoknak szaporításra alkalmas 
hely lévén i t t lehetet t is bőven [Bordos U ; Pesty„ 
MgHnt L V n . 87b]. 

Szn. 1599: Harkaly Miklós [UszT 15/196]. 1602: 
Harkály Balas (szabados) [Szentmihály U ; SzO 
V, 296]. 1614: Harkaly Balas pp. Harakalv (!> 
István [uo.; BethU 141]. 1623: Harakaly Is'tuan 
[uo.; Pf]. 1680: Harokaly Pal. Harokaly Georgy 
[Bencéd U ; UszLt X . 78]. 1690: Harokaly Ferenc. 
Harokaly György [uo.; i.h.]. 1699: Harokalv 
Georgy [uo.; UszLt IV. 53]. 1700: Harkaly Georgj. 
Harkaly Paäl (!) [uo.; i.h. X - 7 9 ] | Harokaly 
Ferencz jb [Szentlászló U ; i.h.]. 

Iln. 1578: az erdőnek neve Alsó-Harokally [Dàl-
nok Hsz ; SzO, V, 110]. 

A székely Justra-sorozatban 1602-ben még sem Bencéden,, 
sem Szentlászlóu nem szerepelt e címszó alá vonható szn-r 
adalék [SzO V,291, 297]. - Egyébként a - feltehetőleg ragad-
ványnév jellegű — Harkály szn keletkezésének szemléleti 
alapja a szerk. számára nem világos. 

harkályos I . mn ? (eredetileg) harkályban bő-
velkedő ; cu multe ciocănitoare; reich an Specht. 
Hn. 1752: Varga vagy Harkájos oldal [Andrásfva 
MT; EHA]. 

II. fn ? (eredetileg) harkályban bővelkedő erdő/ 
terület ; pădure/loc cu multe ciocănitori; (ur-
sprünglich) Wald/Gelände reich an Specht. Hn. 
1677: Az Horkaljos a lat való küs föld [Andrásfva 
MT; EHA]. 1699: Harkályos alatt (sz) [uo.; 
EHA]. 1744: Haraká jos oldalán (sz) [Bordos U ; 
EHA]. 1797: Horokállyos (k) [uo.; EHA]. 

harmad I. számn treime, a treia parte ; dri t tel . 
1743: A sarkantyú 8 lot harmad [Altorja; HSzjP] . 

II. fn 1. harmadrész, vminek egyharmada; a 
treia parte, o treime (din ceva); Drittel. 1546: 
az gywthementh, az, az, az themle thvrokath es 
az wayath, liarom rezre ozaak es az harmadat 
agyak Banffy Bernaldnak [Radnót MT; J H b K 
XXVIII /19. - A tel jesebb szöv.: MNy X X X I X , 
755]. 1561: ket reze az Biroe tanache harmada 
penig az ceh zwksegere walo leg'en* [Kv; öCArt . 
— ÄA hamisításért k i ró t t büntetéspénznek]. 1579: 
minden mezey, erdej eoreoksegek, tokkal zena-
fewekkel feol(d)ekkel mindeneknek ket reze 
Kowachioczy Farkas u ramé es posteritassaie, Har-
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mada Zabo Geor(g)neie es maradekie legien [Bur-
jánosóbudaK; J H b K XXIII/40]. 1590: ket risze 
az Birake, Harmada az meg allo fele legien* [Job-
bágyivá MT; BálLt 89. — *Ti. a büntetéspénznek]. 
1604: Tiltotta wolt el warga peter az öröksegnek 
harmadabol mind kwn hon walokbol az al perest 
[UszT 18/128]. 1641/1768: az még nevezét főldek-
(ne)k az harmadát osztás szérént kevánom ma-
gamnak adjudicáltatni [Csekefva Cs; Hr 12/33]. 
1700: egi iiizó disznó meg ütvén harmadat 
adgiak az jobbagi Aszszony(na)k [Csicsó Cs; BálLt 
71], 1748: valamit Gálfalvi János Vr(am) nyér 
. . - Sollymosi Vramékon azon Nyereségnek két 
része Gálfalui János Vrainé, harmada enyim légjen 
[Mv; SLt 16. MV. 12]. 1777: ezen megírt bírsá-
goknak harmada menjen a hitesek számára, két 
része penig tétessék a cassába [Árkos Hsz; RSzF 
113]. 1785: szántó földeinknek harmada hegyeken 
fekszik [Torockó; Thor.]. 1840: Rosi nevü Kantzá-
nak két éves Tsikoja el adodott 70 Rf ez mind 
szaporodás pénz vévődvén, harmad ebből az öz-
vegynek Rf 23 [Nagykapus N K ; Kszegi REmLt] . 

Szk: felében—Lábán, 1696: Gjula Fejèrvárott 
a’ Szamtarto házban gondviseletlenŏl találtatott 
executoria hitvan ladabeli Levelek Registruma 

sokat az egerek égészlen sok(na)k nagj részét 
õszve rágták megh ŏrlŏtték . . . a' mellyek felé-
b(en) harmadáb(an) meg maradta(na)k ki szede-
gettük, porabol ki tisztogattuk es ujjolag be ra-
kosgatvá(n), be pecseteltŭk [Gyf; BfR]. 

2. örökség-harmadrész; a treia parte din moş-
tenire; Erb-Drittel. 1572: Hoszw Jacab, Kolb 
Myklos es Pal verner . . . vallyak, hogy kerdettek 
Zeles Antalt Myert hit ta volna eoket. Mond hogi 
azért hogi az En vnokaym kewanyak az harmadot 
mely az Annyoktwl maradót . . . , Mond hoszw 
Jätíàb hogy lehetne az ha Immár eotedyk felesege 
Ez, hogy at thatna Mindennek harmadat [Kv; 
TJTk III/3. 40]. 1583: Kalmar Orsolia Bornemisza 
Gergelne chak eg pénzt sem veót fel es semmy 
Rezet Amy eotet illette volna az eo Annya har-
madgiabol Mely harmad Resz az Nireo Iosa haza-
ban volt [Kv; T J k IV/1. 191]. 1610: vgian azo(n) 
ket Aruaknak vagio(n) az Brozer Tamas hazaba(n) 
az Aniok harmogiokra f 77. d. 77 [Kv; RDL I. 
<3]|' mindeneket megh kewanunk rezwnk zeri(n)t 
harmadat valami ahoz az házhoz tartozandok 
volnanak az mi Atianktol reánk marattat [Pál-
ivá U ; UszT 39]. 1637/1639: Keouetkezik az Mi-
nemű Marhak az harmadra az Relictanak Stenczel 
Imrenenek Ju to t tanak [Kv; RDL I. 111]. 7680: 
igy a menyire az dolgot világosították eő kemek 
előttünk oda vive(n) genealógia jókat fel, vehetik 
az harmad ket reze(ne)k harinadgiát [Kv; i.h. 
158]. 

Szk: anyai 1610: Mj Hwteos ozto Byrak 
coloswarath Minek elleötte azért az Diuisiohoz 
kezdetwk (!) volna hoza Catha Azzonj egj Inwen-
tariumat eleöngbe, melj zol úala az Aúner Marto(n) 
vram elseö fellesegereöl való ket Aruak Anjaj 
harmadigarol [Kv; i.h. 6]. 1629: En nem tudom ha 
Szabó János fizetteie ki auagy nem az eo musto-
haiat az liazbol; liane(m) . . . az maga gyermekinek 

az Anyai harmadot megh k j nem fizette [Kv; 
T J k VII/3. 35]. 1662: az mik az Arvanak az eö 
Aniay harmadgiara jutottanak azokat rend sze-
rent ekkeppen vettük Inventariumban [Kv; RDL 
I. 146]. 

3. termésharmad; o treime a recoltei; Ernte-
Drittel. 7596: az gazdazzony, az mely feoldeket 
parazt emberektwl veott i t t Mihályfaluj4 hataron 
akoba (1) vett, kmed azhoz keozitt ne(m) athattya, 
de ezeken kwúeol az kit Zabo Gergely birt, Míhelt 
kéz aratua es kalangyalwa leze(n), meg aggyak 
az harmadott beleolle kmednek, az mi keppe (n) 
kmeddel vegeztwnk [Vessződ N K ; J H b XXXII I / 
3. — *NK]. 1783: Vizi Péter bé is vette volt ősz-
gabonával, de a tél miat t az őszgabona elvesze 
azon földről; hogy őszgabona nem maradott azon 
füldön, ugy adá oda Vizi Ferenc Szekeres Gergely-
nek. Szekeres Gergely béveté az földet; s az föld-
nek felit feliben, s az felit harmadában [Jenőfva 
Cs; RSzF 165]. 

harmad2 I. sorszámn harmadik; al treilea, a 
treia; der/die/das dritte. 1551: Hűset (!) vtan 
való harmad vosarnapon [Mezőszengyei TA; Bf 
I I . 304/108]. 1558 k.: ved az Másik aranyzino 
wizeth ky mondattatik aiernek, ezt distillald ha-
romzor es az harmad distillacioban talalz twzeth 
az tok Iueg feneken [Nsz; MKsz 1896. 286]. 1570: 
Elseo hogy minden marhayat . . . wehessek el 
egyetembe mindenűt walokat Harmad hogy 
az el keolteozesre aggyanak . . . tyz zekeret 
[Gyf; J H b K XLV/46 Bekes Gáspár rend.]. 1634: 
meg elegjte Negy Borjukkal ugy mint egy Barna, 
mas, egy fejer szeoke. Harmad egi fejer Belez 
Monjas es egy feket Vnecz taualy Nyarj borjukkal 
[Jobbágyivá MT; BálLt 1]. 1787: az Erdők Cons-
criptiojárol való Udvari Normativum az Ujj 
Esztendőtől kezdve minden harmad Hónap múlva 
. . . olvastassék fel [Torockó; TLev. 3/2. 2a]. 

Szk: ~ esztennap. 1572: Byro vram Ez Jeou-
wendeo Zerdan megh kyaltassa Az Mostani Za-
lagokat az kye Megh valchyak Mert harmad ez-
tennap ely Jeówen ely agyak [Kv; TanJk V/3. 
59b]. 1597: azt tudom hogy harmad ezten napia 
lezen holnapi napon . . . hogy eggit volta(m) 
ebede(n) Daŭid Antallal [UszT 12/35] * ~ <?sz-
ten szombaton. 7592: biro vram harmad ezten zom-
baton eo kegmeket esmet giwiche be [Kv; TanJk 
15/1. 198]. — L. e két szk-ra és a jel-re eszten 7. 
al. -X- ~ részecske. 1675: Harmad részeczkejét 
actiojának à mi nézi, nihil novi involvit [Kv; 
T J k VIII/12. 104] * ~ szomszéd. 1570: Borbolya 
(l) Kalottha Janosne, Azt vallya hogy ez peres 
Atthyat es Annyat esmerte mert harmad zom-
zedia volt [Kv; T J k I I I /2 . 99]. 1573: Dorottia 
Baka Gërgeine Azt vallia hogi 20 Eztendeie hogy 
harmad zomzed Bertalanhoz, Iambor eletinel es 
Igaz Mwnkayanal egebet Nem twd sem latot 
hozza [Kv; T J k I I I /3 . 283]. 

Hn. 1550: ad Fenetum Harmad wölgh [Kv; 
Szám. l / I I . 6b]. 1635: az harmad patak [Csoma-
fá ja K ; BHn 61]. 1641: Harmadvölgy ormója 
[Páncélcseh SzD; SzDMon. V, 403]. 1661: az 
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harmad palagban [Bádok K ; BHn 22]. 7665/-
1753: Az Motsárban az harmad Lábban (sz) [Dál-
nok Hsz ; EHA]. 1679: Harmad vőlgj (sz) [Va-
dasd MT; EHA]. 7693: Az harmad labb(an) 
(sz) [Szabéd MT; EHA]. 7799: Az Harmad Láb-
ban (sz) [Nyújtód Hsz; EHA]. 7852/7853: har-
mad völgyi halmak közt [Kv; AggmLt]. 

II. ŭsz-szerű haszn-ban; cu valoare de adverb; 
in adverbialartigem Gebrauch: 1. harmadszor; a 
treia oară ; drittens. 1585: deliberarunt do(min)i 
Senatores: Noha az termezet foliasaiis lehetet-
lennek tar t ia , az ETsebet Maga menteset hog az 
Arniek zeken tudatla(n) veletlen ment volna el 
a ' giermek es ig leót volna halala, Másod hogy az 
Ártatlan magzat vereh a ' leány Zinienek es lakó 
helienek eleotte el indult. Harmad, hogy, eo maga 
is Az leány vallia magat gilkosnak lenni . . . , hanem 
ez dologh chak homalyban vagion Azért kenoz-
tassek megh [Kv; T J k IV/1. 454]. 

2. hr-os a lakban; cu sufix adverbial; mit Ad-
verbialendung: ~ ban a. harmadszorra; pentru 
a treia oa ră ; das drit te Mai. 1575: Elseoben . . . 
Maszodban Harmadban | Harmadba Er tyk 
eo k. az ha ta r Iaras dolgabanis Mint Munkalodot 
eo kegek [ K v ; TanJk V/3. 118b-9a ] . - b. har-
madjában, harmad úttal/versen; a treia oară ; 
zum dri t ten Mal(e). 1668: Az B : Che szőleyet el 
szegőduen brassay uarga Györgynek . . . hogy 
meg miuelly Jámborul Igirtünk uolt tőlle 48 
forintot de mivel harmadban meg nem miuelte 
keuerte h a t ket forinthot tu t tunk be neki es így 
a t tunk Negyuen ha t forintot [Kv; SzCLev.] 
~ ára harmadrészben/részt; a treia parte, o treime ; 
in dri t tem Teil, drittel. 1606: Tilalmat teöt uala 
kys János . . . t i l tot ta uolt megh egj kortőuel 
fanka t melj Swkeőben Wduarheljzekben ua-
gio(n), az regj gepw foliasaba(n), melj felesegem 
Marta u t a n egj Emberül enim, az harmadara, 
az harmada esmet Georg<j> Jstuanneje . . . , az 
harmad reze peneg Bernát Janose [UszT 20/275]. 
1722: két l i i tván fába rakot t üveg ablak, harma-
dára papirosbol való [HSzj üveg-ablak al.]. 1794: 
Csíkjenőfalvi Kozma Jánosné praetendálya ugyan 
jenőfalvi Kozma Istvántól, hogy őtet, apró ár-
vácskáit ezután is tar taná gondviselése alatt, 
valamint eddig ta r to t ta . . . azt kivánnya, hogy 
együtt fogadgyák <a> szolgát . . . Kozma Is tván 
annuátim tar tozik költségivei harmadára fizetni, 
Kozma Jánosné pedig két résszel, minthogy a 
szolga mindenkor Kozma Jánosnénál tölt i ideit 
[Jenőfva Cs ; RSzF 2 3 9 - 4 0 ] . 

III. fn 1. harmadrangú rész; partea de calitatea 
a t reia; Tei l dri t ten Ranges 1776: percipial-
tam Czikudi Tavasz Búzának Elejit metr. 
52 Just . 8 Rosta allyát Harmadjával edgyűt 
metr. 17 NB. Ennek Másodgya nem lett, 
mert igen gazos és vad zabos volt [Mezőméhes 
TA; WassLt] . 1799: Len mag Eleje Metr. nro 
19. Len mag Másodja Metr. nro 13. Len mag 
Harmadja Metr . nro 2 [F.zsuk K ; SLt Vegyes 
perir.]. 

2. a harmadik (személy); (persoana) a t re ia ; 
der/die Dri t te . 1584: Benezy (!) Gergely Borbély 

Balint legenie vallia, El Mene egy estwe az Tar-
som, Ianos, es kesen Ieowe megh, Es monda, 
meg Ada(m) ket Borbély legennek az essez Cur-
wafianak, de chak a harmaddalis kewes hogy 
rutul Ne(m) Iarek [Kv; T J k IV/1. 335]. 

harmadányira harmadrésznyire; la o t re ime; 
ein Drittel von 1736: az kocsis és felejtár 
ostorának mind az nyelinek az végin, mind az 
ostornak harmadányira az nyéltől fogva roj t volt 
[MetTr 367]. 

harmadannyi harmadrész annyi ; cu a treia 
parte a t î t a ; ein Drittel (so viel). 1619: az jan-
csárság . . . most 50 ezert is sokkal meghaladott. 
Az szegény tudat lan emberek szörnyítik, hogy 
harmadannyi-mennyi ember veszett Perzsiában 
[BTN 216 Borsos Tamás Péchi Simon kancellár-
hoz Konstantinápolyból]. 

harmadbúza ocsú; codină; Afterkorn. 1755: har-
mad vagy utoly Buza [Buza SzD; LLt Fasc. 
162. B]. 1776: a ' Szárnyas Majorság consummálta 
a ' Perceptumba fel t e t t harmad Búzát [Mező-
méhes T A ; WassLt] . 1793: ta lá l ta tot t a gabo-
násba lo Eleje Buza min t a ' Csűrbe meg rostál-
t a to t t Véka 253. 2o Másod Buza 135 1/2 3o 
Harmad (!) vagy u tsu Majorsagnak való 110 
[Kályán K ; J F 36 LevK 273 Vég Mihály lev.]. 

harmadegész. E szk-ban; ín această construcţie ; 
in dieser Wortkonst rukt ion: ~ napig három egész 
napig; trei zile ín ş i r ; bis auf drei ganze Tage. 
1744: Marháját is sokszor azon nyomásba lév5 
főidről bé ha j tván harmad egész napig is o t t kop-
la l ta t ta . . . Az enyimetis . . . o t t kötöt te meg 
egy Szilva fához, három egész napig o t t állott, 
és az u tán majd haló félben el t sapta [Szentegyed 
SzD; WassLt]. 

harmadesztendő. E szk-ban; ín această cons-
trucţie ; in dieser Wortkonstruktion : ~ vei ennek-
előtte harmadéve; cu doi ani ín u r m ă ; vor zwei 
Jahren. 1746: az Magyar Keresztesen az Inak 
Sorté divisionis j u t o t t Török buza főidét harmad 
esztendővel ennekelötte az J akarat tya nèlkűl el 
vál toztat ta és colalta [Torda; T J k T I I I . 2]. 

harmadéve e al treilea a n ; das drit te Jahr . 
7566: az en hazomnal harmad ewe, hogy János 
deyakny woltt az geyrgyel [Rovás N K ; NszÁLt 
Lad. 63. Nr 672 Nova col. post. Bartos Lempes 
vall. — Dani János ki jegyzése]. 1570: Zemere 
Opprian vallia harmadewy ez varosban 
az korchoma haznal eotet Bwntelen vgy vteotte 
volt Balint Thywadar (így!) hogy vereis folt volt 
az orranak [Kv; T J k II I /2 . 9, 11]. 1597: Vgy 
emlekezem rah ha rmad e ŭ j úala az dologh [UszT 
12/59]. 1606: az mas circalaskor Kadiczfalua(n) 
harmad euek, mikor teóruenjek león Ilkefaluanak* 
es Veres Martonak [UszT 20/79. — áAlább har-
mad euj alakban is. bÜlke U]. 1652: Vagyon egy 
Eőreg' Teolgyfas Erdeő . . . a ' Falu szabadoson 
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birta. Hanem Balog' Peter twleők el foglaluan 
harmad euen azolta nem volt szabad az Falunak 
hordani [Km; GyU 135]. 

harmadévi 1. harmadik éves; ín anul al treilea; 
drittjährig, vom dritten Jahr(e) lier. 1570: Mar-
thon porozlo, Es chiuka lazlo harmad Ewy po-
rozlo [Kv; T J k III /2. 144]. 

2. tavalyelőtti; de acum doi ani; vorjährig. 
1585: Ember János Vram, Amelj harmad Ewy 
Restantia nalla maradót volt Azt eppen be 
zolgaltatta Az Zam weweo Vraimnak [Kv; Szám. 
3/XXIII. 9]. 1590: Elseo oztasaban veottem ke-
zemhez Malom Buzayat. Koblot 8 Veottem 
Az harmad eúy Aztag Buzayaual kezemhoz cb. 
168 [Kv; i.h. cl.]. 1647: Vagion az Czwr mellett 
ket harmad Eúj Buza Aztagh . . Uy Buza Aztaag 
vagyon no 4 [Nagyteremi K K ; BK 48. F. lc]. 
1683: Vagyan Harmad ivi Asztag nro 3 [Küküllő-
vár K K ; UtI]. L. még GyU 82. 

harmadfél I. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atri-
butivă; in attributivem Gebrauch: 1. kettő és 
fél; doi/două şi jumătate ; zweieinhalb, dritthalb. 
1552: Az vtan esmeg adoth vgian Ezen Zalagra 
harmadfel forintot my előttünk [SLt U. 19]. 1568: 
harmad fel forint marada hatra, kyt fogada fenesy 
Mihal hogy Reggel meg adya [Kv; TJk I I I / l . 
240b]. 1579: Az 22 Noŭember küldet harmat-
fel Ejteles palazkot az Cancelarius es Jo bort 
kerete Tőlem az palazkot töltetem az pulaher 
Istwanall harmadt fel Eytelt fyzetem d. 15 [Kv; 
Szám. 1/XVIII. 37]. 1592: Zabot attam neki . . . 
egi egi Napra fel fel keòbeòl zabot volt i t eòteòd 
napig tezen harmad fel keòbeòl zabot [Kv; i.h. 
5/XIV. 156]. 1625: Ezeket az harmad fel hold 
feoldeket a t ta Jankó Gaspar [Uzon Hsz; 
BLt]. 1629: megh garas penztis adot nekiek nem 
tudom jo szereuel ha Harmadfel forintot adotté 
vagj penigh negiuen pénzt s ket forintot [Mv; 
MvLt 290. 185b]. 1674: Vas vagyon . . . harmad 
fél masa, Font nro. 225 [Törzs. Dévai fej. udvh.]. 
1681: Kesz pinz harmad fel for(int) f 2 // 50 [Vh; 
VhU 641]. 1692: Egy putonyába(n) harmad fél 
veka borso [Szárhegy Cs; LLt]. 1721: palizada 
fa hoszsza harmadfél ŏl Seu org 2 1/2 [Ks 
83 gub.]. 1743: Pap szegiben egy harmad fel 
kŏblŏs szanto föld [Énlaka U ; EHA]. 1745: à 
Sót keményen vágván haza jövetelem után har-
madfél esztendőkig, annakutánna Házasságra vet-
tem magamat [Torda; TJkT II . 11]. 1800: Vet-
tünk ebédre valót marha vesét harmad fél fontott 
fontyát nyoltz pénzen 20. p [Torockó; TLev. 5]. 
7820: Thorda harmadfél postányi Kolosváron tul 
rakott úttal járható [Bács K ; KmULev. 2]. 
1855: Meg holt Czino János harmad fél éves 
Klára nevű leánya, petetsbe [Gyalu K ; RAk 227]. 

Hn. 1685/1792: Az harmadfél füzesbe (k) [Dál-
nok Hsz; EHA]. 

Szk: ~ -fél egyenként harmadfél. 1600: veot-
tem Negjed fel kebeol buszát harmad fel fel 
forinton tesze(n) f 8 d 75 [Kv; Szám. 9/XIII . 
5]. 1627: az Tobbita Oszak negi fele . . . Ju to t t 

kesz pensze egiknek mind negi fele harmad fel 
fél forint Jd est f 2 d 50 [Kv; RDL I. 131. -
•A bor árát]. 

2. ~ órakor fél háromkor; la (ora) două şi 
jumătate; um halb drei. 1810: Ezeket Copulal-
tam . . . Dél utáni harmadfél orakor [Damos K ; 
RAk 15]. 

II, fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substan-
tivală; in substantivartigem Gebrauch: kettő és 
fél; doi/doua şi jumăta te ; zweieinhalb. 7600: 
Jllyes Gaspar adott el 34 Báránt at ta harmad 
felywel, ennek dezmaját pinzwl atta megh, tezen 
valtowal eozwe f 1. d 28 [Kv; Szám. 9/XIII. 5], 
1628/1635: Zeonegek. Egi fel veres djuan Zoniegh, 
hozza 5 singh, zelje harmad fel [Bodola Hsz; 
BLt 5 Béldi Kelemen lelt.]. 1647: O háj, harmad-
fel [Nagyteremi K K ; BK 48/16]. 7657: Tudok 
egi hold feőldet ugi hallottam Czipkes vra(m)-
tol hogj maga sem tudgja ha ket forintba uagione 
auagi 3adfélben [Aranyosrákos TA; Borb. I 
,,Rákoson lakó Letai Jstua(n) veres Draba(n)t" 
(35) vall.]. 1735: a Szakáts és a két Inas mint 
égj két Esztendeig vagj harmadfélig laktak benn 
Kolosvárott az Urffival [Kendilóna SzD; T K l j . 

E számnév régisćgbeli gyakoriságát mutatja az, hogy a fenti 
adalékokat 97 kijegyzćs közül válogattuk ki. — Az ilyenféle 
felczó számnevek kérdésére 1. SzE 445 kk. 

harmadfélezcr I. Jelzői haszn-ban; cu funcţie 
atributivă; in attributivem Gebrauch: kétezer 
ötszáz; două mii cincisute; zweitausendfünfhun-
dert. 1584: Aztalos Imreh' vallia Három Awagy 
harmadfel ezer fltot hoztak volna ell Zebenbeól 
[Kv; T J k IV/1. 357]. 1605: harmadfel ezer forinth-
rol vegeztenek volt [Kv; TanJk T/l. 528]. 1618: 
szerzettem harmadfélezer oszporát [BTN 113]. 
1658/1679/XVIII. sz.: zálagositottam két Falut 
edgyik . . . vagyon harmadfél ezer forinton [Kv; 
KvRLt Gilányi Gergely végr.]. 1669: harmad fel 
Ezér Talér [Ks 90 Fr . Kozaruari de Dés (59) 
vall.]. 1716: harmad fél Ézér . . . téglát . . . ok-
vététlen alá küldi [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1738: az Prinyi véreimtül harmad 
fél ezer forintokon váltot tam ki Gyekét . . . négyen 
lèvèn testvér atyafiak tízezer forintal fizettük ki 
[Ks 14. XLII Ia Kornis István végr.]. 1775/-
1781: minden esztendőben meg terem hol két, 
hol harmad fél, hol három ezer kalongya Buza 
[Mada H ; J H b LXXI/3 . 83]. - L. még ETA 
I, 141; Veress, Doc. XI , 133. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substanti-
vală; in substantivartigem Gebrauch : 'ua. ; idem'. 
1586: veót . . . lechi zeg ( !) harmad fel ezert (így !) 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 26]. 1587: Veottem Lecz 
Zeget harmadfel Ezeort Ezeoret veottem f. 1 d. 
20 tezen f. 3 [Kv; i.h. 3/XXXIV. 13 Zabo 
György ispm kezével]. 1588: Attam . . . Sendel 
zeget harmadfelezert f. 1 [Kv; i.h. 4/III . 27]. 

harmadíelöl a harmadik oldalán; la latura a 
treia; an der dritten Seite. 1593: haz kinek 
eggik feleöl walo vicinúsa az Sarlaj Demeter haza 
es eöreöksege mas felöl penig az Birthalan János 
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kert j es eöreoksege, harmad feleöl az war fele 
meneö v t [Szu; UszT 9/43]. 7677: az Asszw kwt 
patakia uagion mellette harmad feleol az szent 
egyház feolde ieo rea ueggel [Jedd MT; EHA]. 
7647: egy feolde . . . egy felől szomszedgia az 
Aarok mas felől Kis Jeremiás földe harmad felől 
az Orszagh uta szomszédosok [Csepegőmacskás*; 
SLt AM 19. - "Valószínűleg M.macskással (K) 
azonosítható (Erre nézve 1. BHn 138-9)] . 1679: 
ada el N : Mathocsi Balas Uram . . . egy 
darab Nemes telket . . . Alvinczen ket utak kőzött, 
mellynek egyike Varadgya felől szolgai be az 
Vinczi Magyar Templom felé, masika az u j ke-
resztyenek felé, harmad felől penig foly melletté 
egy patak [Alvinc AF ; Incz. IV. 30a]. 

harmadfélszáz I* Jelzői haszn-ban; cu funcţie 
atributivă; in attributivem Gebrauch: kétszáz-
ötven; două suté cincizeci; zweihundertfünfzig. 
7552: az Bezterchey wraym, az mely zaz hatwan 
drabantnak walo fyzetessel nekwnk tartoztanak 
wolna, az harmad fel* zaz foryntyatt Jde 
Zent Jwanra 0 hoztak [BesztLt 30. — áE szót 
más, későbbi kéz toldta be. bValószínűleg Vasas-
sztiván SzD]. 7562: Szulimán török császár . . . 
harmadfélszáz emberrel Buda alá feljőve [ETA 
I, 13 BS]. 7566: az zekel wassarhely* oskolabely 
tanuló deakoknak taplalasokra es oskola mester-
nek fyzetesere meltoltatot . . . harmadfel zaz 
forintot adatni [SzO II, 206—7 ogy-i végzés. — 
aA mv-i]. 1593: (A) summa . . . tezen harmad 
fel zaz forintotth [KP. Kemény László végr. 
fej-i kancelláriai átírásban]. 1622: harmad fel 
zaz kalonygia [Szenttamás Cs; LLt]. 1633: busza 
. . . ket uagj harmad fel szaz kalongia [Mv; 
MvLt 290. 132b]. 1667: Egy igen szép vércse 
paripát keréte gróf vram harmadfél száz talléron 
Bánfy vramnak [Monlr. XXXII I , 294 Keczer 
Ambrus naplója]. 7692: Kemenj János, Erdelyj 
Fejedelem, kért volt bizonjos szükségére, néhaj 
Gőcs Pál Ur(am)tul Eőt száz Magjarj forintokat, 
melly(ne)k fele, vgj mint az harmadfel száz forint, 
szállott, az en edes Anjámra [Kv; SLt FG. 52 
Vesselényi Pál nyil.]. 1749: ujolog adtam har-
mad fel Száz kőből búzát [ApLt 5 Apor Péter 
fiához, Józsefhez, de csak az aláírás sk]. 1782: 
harmadfél száz forinton hagyván örök árrát [Br; 
BetLt 4 Ujjvárossy István lev.]. — L. még Ve-
ress, Doc. XI . 30. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substan-
tivală; in substantivartigem Gebrauch: 'ua. ; 
idem\ 1585: vettem lecz zeget ezert es harmadfel 
zazot az arra f 1/50 [Kv; Szám. 3/XVIII. 7—8]. 
1660: Mint egy harmadfélszázan maradtanak élet-
ben [TML I, 557 Korda Sigmond Teleki Mihályhoz 
Husztról]. 1745: vittek . . . Júhot harmadfél-
százat [Buza SzD; Bom. VIII . 8 Pauka Thodor 
(78) jb vall.]. 

harmadfél-százezer kétszázötvenezer ; doua suté 
cincizeci de mii; zweihundertfünfzigtausend. 1562: 
1521 esztendőben Nándor-Fejér várát megszállá 

Szulimán császár harmadfélszázezer néppel [ETA 
I, 12 BS]. 

harmadfű harmadik éves; ín al treilea an; drei/-
drittjährig. 1507: agyanak eg harmat fu uzo 
tehent [Kv körny.; NylrK VI, 187 Cheh István 
kezével], 1564: mikor hadnagiunk közinkbe* tar-
tozunk egy harmad fw tehent neky adny [Cssz; 
SzO II, 180. — fcTollban maradhatot t : jw (olv.: 
jű)]. 1572: Hagya neky . . . Tyz Menes lowat 
harmad negyed eoteod es hatod feweket [Fog.; 
SLt S. 10]. 1578: Thehen Barmott harmad few 
Twlokkal hatwant Adott [Torda; Thor. V/14]. 
1583: az a' tulok . . . Nem Eowe . . . boryw kora-
bannis iol esmertem ez Ieoweo fwweon penig 
harmad few lezen [Kv; T J k IV/1. 122]. 1590: 
wolt egy harmad fw lowachkha [UszT]. 1598: 
Eoregh tehen nro. 5. Harmad feowek nro 8 [Kv; 
Szám. 8/1V. 30]. 1606: egi harmad fy tehent 
attak uala [UszT 20/321]. 1627: Harmadfw Tuliok 
Nro 4 Harmadfw wneo Tehenek Nro. 7 . . . 
Tauali vneo tino Nro 4 [Kozmás Cs; BLt 1 Inv.]. 
1629: adot Gavaj Peter ket harmadfeő tulkot 
[Sófva BN; Ks 41. E. 15]. 1632: Ineö tehenek 
harmad Fwuek 7 [Hsz; LLt]. 1637: egj eökeor 
Tinajok vala harmadfű [Mv; MvLt 291. 77a]. 
1641: vot harmincz ket Iuhais ket tinaíais har-
mad feőek [Sárvár SzD; Ks I. D]. 1654: Pás 
(I) Simonfia 1 Zaharia cseöcs czopó (!) liarmadfö 
csüdere [Déda MT; Ks Bánffy A. urb.]. 1674: 
Negyed fü Gyermek lovak Harmad fü Gyermek 
lovak 24 [Radnót K K ; UtI]. 1675: Eŏ tŏd feŏ 
Tulok három . . . Negyed feő Tulok hat . . 
Harmad feő Tulok haro(m) . . . Harmad feő Tehen 
három [Dés; Borb. II] . 1692: Harmad Fŏ , ökör 
Tino nro 2 [M.köblös SzD; RLt 1]. 1699: Har-
mad f ŭ gyermek lo nro 5 Harmad fű kancza lö 
nro 1 [Szentdemeter U ; LLt Inv. 40]. 1711: 
Nálam is volt . . . egj negjed f ŭ Tulyok, egj Esz-
tendős, és egj harmadfű [Gyszm; WLt]. 1718: 
Zállogositott eő Kglme egj földet . . . mellyert 
ada eö Kglme egy harmadfű tehenét [Szcntmi-
hály Cs; Borb. I I Bocz Thamás (60) pp vall.]. 
1731: 3 harmad F ü tino meg döglöt Egy ötöt 
fü tulok meg Veszet [Varsolc Sz; Ks 83 Dacz 
Péter lev.]. 1733: Menes pásztorok (na) k fogadtuk 
meg Ajta j Győrgjőtt, es Fogarasi Josephet, kiknek 
fizetesek les zen egj egj lótól Dnr 72 . . . Tavalyi 
Csikótól fel ber harmadfőtől egesz bőr (!) [Dés; 
Jk 436b]. 1735: Csitkok . . . Harmadfiek [Király-
halma K K ; Ks 23 X l l b ] . 1757: azon négy Túl-
kakat . . . betsŭltem el az harmad fűeket 15. 
Forintba à másod fűeket pedig 8. Forintba [Gál-
ivá K K ; Ks 66. 44. 17c]. 7770: Aratás után 
borjuzot meg egy Negyedfü Tehén és két Har-
madfű Tehen [Balázsfva; UtI]. 1798: Ket har-
madfű Tulkok 20 Vfor [M.fodorháza K ; RLt]. 
XVIII. sz. v..å egj Szálas piros pej harmadfő azaz 
2 eszte(ndős) kancza tsiko [Pf IV]. 

Szk: ~ kor, XVIII. sz. eleje; harmadfű korok-
ban leg job herélni à Gyermek lovakot [JHb 
17/10 lótartási ut.] * kelő harmadik évébe 
forduló. 1574: hatodzor walaztank liarinadfwre 
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keleo Twlkokat niolchat Aztis Azonkeppen oztok 
Az mynt Az tobyt [Fráta K ; SLt S. 13]. 1589: 
Harmadfwre kelő tulok 6. Harmad fűre keló 
wzóbaro(m) 4 [Kv; Szám. 4/XI. 1 2 - 3 ] . 1597: 
adoth egy harmad fűre keleő giermek louath 
| ket harmad fűre keleő eőkeór tehen [Oláhfalusi 
lev.]. 1605: ket harmadfwre keleo twlok kik meg 
Ertek volna f. 70 [UszT 19/56]. 1626: kett har-
mad fwre kelő kŭs kancza kett harmadfwre 
kelő giermek lo [Usz; Pf]. 1627: Harmadfwre 
keló tuliok vagion Nro 15 . Harmad fwre 
kelő vneo tehen vagion Nro 13 [Riics MT; BLt 
1 Inv.]. 1711: egj harmadfűre kelő kék ŏkŏr 
Tino [Újfalu Cs; WLt] . 1749: Harmadfűre kelő 
Ökör tino [Csicso Cs; Ks 65. 44. 13]. - L. még 
RGI 452 * ~re lépendő ' ua \ 1832: Harmad-
fűre lépendő fekete szőrű Kantza Tsitkó [Dés; 
DLt 840 nyomt.] # ~re menõjmenendõ 'ua'. 
1632: Harmadfwre meneő tulkok [Fog.; EMLt]. 
1647: harmad fwre meneo Eokeor boriu No. 5. 
harmad fwre meneo wneo boriu No. 2. El mult 
nyári Eokeor boriu No. 5 [Nagyteremi K K ; BK 
48/16]. 1675: Harmat fűre menò Kancza Csikók 
04. Harmat fvre méneo Csikó 05// [Mezőmadaras 
MT; Borb. II] . 1678: Harmadfűre menő ökör 
tino nr. 3. Harmadfűre menő üsző tino nr 2. 
Tavalyi őkőr bornyu [Szilágycseh; UtI] . 1687: 
Hármád fűremenő Gyermek Lo nro 6 Harmad-
fűremenő káncza Lo nro 4. Tavallyi Csődőr Csitko 
nro 3 [Veresmart T A ; Berz. 11. 87/1]. 1700: 
Harmadfűre menő Tinók Nro 4. Harmadfűre menő 
Bika tino Nro 1 [Póka MT; Ks 9. XXXVII I ] . 
1759J1779: Negyed fűre menő Bika Harmadfűre 
menő Bika [Pusztakamarás K ; Mk]. 1792: Har-
ínadfvre menendő ŭszŏ 16 Másod fvre menendő 
Üsző 8 . . . Harmad fvre menendő Tulok 12 [Ká-
lyán K ; J F 36 LevK 37]. 1801: égy harmad főre 
menendő Tulok [M.macskás K ; RLt Détsei 
Bálintné Filep Deáki Ersebet hagy.]. 1822: Egy 
fatsarodatt bogár szarvú . harmad fűre menő 
Tehén tino [DLt nyomt.] harmadfűre járó 
harmadik évében járó, harmadik éves. 1677: 
4(ed) fűre járó hereit Gyermek lo no. 1. 3(ad) 
fvre (így!) Gyermek lo no 1 [Mezőmadaras MT; 
Borb. II] . 1758: fel fogván egj kik szőrű harmad 
füvén járó bitang Marhat [Szentháromság MT; 
Berz. 1. 10/36]. 

Ila. 1590: harmad few [Tiburc*; GyU 19. — 
'El tűn t település K v tőszomszédságában]. 1598: 
liarmadfy [UszT 13/6]. 1614: harmad feo [Csá-
vás MT; UBetli. 19]. 1627: harmad fwek a [Rücs 
MT; BLt 1 Inv. — *Ti. tehenek]. 1699: 3mad 
fő [Ebesfvaa ; UtI . — aKésőbb: Erzsébetváros]. 
7777: harmadfö [Kecset SzD; TL 42]. 1754: 
harmad fő [Ádámos K K ; J H b XIX/10]. 1755: 
harmadfö [Szentmargita SzD; Ks 18. CII]. 1827: 
harmad Fö [Mócs K ; Told. 39]. 

harmadffivü harmadik évében járó, harmadik 
éves; ín al treilea a n ; dritt jährig, im dritten 
Jahr . 1686: Ménes Szam . . . Negyed fŭvűek. 
Egj kék szürke Kancza Harmad fuvŭek . . . 
Egy Tiszta fekete csödor csitko 1 . . . Egj fekete 

kancza csitko [UtI]. 1803: Egy pár Tehén Tino 
harmad Fűvű [Elekes A F ; DobLev. IV/862. 6b]. 

harmadház 1. három háznyi távolság(ra); la o 
distanţă de trei case; in (einer) Entfernung von 
drei Häusern. 1573: Ianos deák Mond 
Meny ely Innét Mert Nem Iol Iars, Zabo Ianos 
ely haladót volt Mint Harmad házig [Kv; T J k 
III /3 . 275]. 1585: Biro Mihály . . . vallia . . . 
Ky Menek hazam eleibe, mert chak harmad haz 
vala az dolog | Anna Zasz Mihály felesege vallia 
. . . Az Jffiw megh wthe a ' takachnet, Es az vra 
Keleme(n) harmad haz vala a' felesegeteol, le 
teowe Az kender magott, es vgy wthe Az hatal-
mas legenth [Kv; T J k IV/1. 4 7 5 - 6 ] . 

2. harmadik ház/szomszéd; casa a treia, vecinul 
al treilea; das dritte Haus/der dritte Nachbar. 
1597: Fewsews András . . . wallia estwe 
kese(n) az haz alat kewn ewlewnk wala teőb tár-
saimmal eggyewt Sardine be mene es 
monda az vranak, Aha Sardy bestie lelek kúrwa 
hize(m) megh kapalak . . . Sardine nem sokat 
múlata hane(m) harmad házhoz mene be az vrais 
vtanna vala de esmet megh tere azon házhoz 
[Kv; T J k VI/1. 100]. 

harmadhét 1. háromhetenkénti szolgálat; ser-
viciu din trei ín trei săptămîni ; dreiwöchentlicher 
Dienst. 7632: Az teob joszaggal egienleö szolga-
lattiok ezeknekis az az harmad hét t [Hlyen*; 
UC 14/38. 37. - •Később,: iUény F]. 

Szk: adja magát. 1652: Racz István . . . 
Aduena most a t t a jobbag(na)k magat harmad-
hetre a t ta magat [Tűre K ; GyU 95] * ~ben 
szolgál. 1632: Servitia. Zolgalnak harmad hetben, 
auagy az három hétben egy hetett , Aratast, ka-
szalast, es Szántást ebbeől ki tudua(n) mert akkor 
rendik megh bomol [Grid P ; UC 14/38. 3]. 1652: 
Szekely Istók Ez aduena 3-mad hetb(en) 
szolgai. Orosz Gergely . . . Paska Jano Modouai 
Martho(n) Ezek Aduénak harmad hetb(en) szol-
gai (na) k [M.kályán K ; GyU 139]. 

2. harmadhetenként t o t la trei/la fiecare trei 
săptămîni; dreiwöchentlich. 1632: Seruitia e t Cen-
sus. Harmad heten kint szolgálnak [Ohába F ; 
UC 14/38. 18] | Seruitia. Zolgalnak ezekis har-
mad harmad hetenkint, min t az teőb Fogaras 
feolden leueö Jobbagiok [Sebes F ; i.h. 26] | 
Galacz Portio. Ezek* mind Harmadosok Zol-
galattiok ezeknekis harxnadhetenkint mint az teőb 
falubelieknek [Galac F ; i.h. 100. — aTi. az ere-
detiben felsorolt jb-ok]. 

liarmadidci tavalyelőtti ; de acum doi ani ; vor-
vorjährig. 1676: Tavali u j borok 17 hordokban 
Nr. 615 II — Harmad idei oh bor 1 hordoban 
Nr. 31 [Porumbák F ; U t I ] . 1703: Hadnagy Vr-
(am) eő kgle . . . mind Tavalyi harmad idei és 
ez idei afféle restantia pénz, sine discretione per-
sonar(um) executione mediante vetesse meg [Dés; 
Jk] . 1722: Vagyon az Csűrés kertben . . . tavalyi 
és harmad idei tőrők buza tsőstől [Algyógy H ; 
Born. XXIXa . 8 Bornemiszsza János conscr. 
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2 — 3], 1730: At tam Szabó Pál Ur(am) kezébe 
. . . Tavalyi s harmad idei magh költségét 3 
„76 [Kv; Szám. 56/XIX. 20]. 1763: A' Közön-
séges Falu Füvének az árrával a ' Nemesek minyá-
jon a ' Tavalyi Esztendőre restálnak, 's nemis 
adják meg mind addig, mig Vajna Miklós, és 
Vajna Gábor Uraimék meg nem adják a ' harmad 
idejinek az árrá t [Zágon Hsz; Szentk. G. Albu 
(40) pp vall.]. 1765: Sárdi harmad ideji s tavallyi 
Biráktol hallottam [Sárd A F ; Eszt-Mk Vall. 51]. 
1774: ké t esztendőbeli termést meg nem vették, 
'a harmad ideji is meg vann [Backamadaras MT; 
LLt Vall. 216]. 1824: az Bikák azon harmad 
ideji szénát . . . nem észik [Dés; DLt 294]. — 
L. még SzO VII, 226. 

harmadideje 1. tavalyelőtt, harmadéve; acum 
doi an i ; im vorvorigen Jahr , vor zwei Jahren. 
XVII. sz. eleje: Tudom azt hogy harmad ideje 
Balogi Mathe es Nagi Ferencz öszve szimboraltak 
vala esztenas társul az Oroszfalviakkal [Nyújtód 
Hsz ; H S z j P Setet Peter kissebb Nujtodi primip. 
(32) vall.]. 1629: Az mikor az Nagj ho let vala 
harmadideje telben, . . . le romlot vala az haznak 
szaruazasa [Mv; MvLt 290. 163b]. 1692: mely 
serteseket harmad ideje a Király halmi Tisztarto 
- . . . h a j t a t t a bé [Ugra N K ; Ks 67. 46. 21]. 
7699; t ava i vagj harmad ideje . . . Macskási 
László Ur(am) lovakot ü t t e te t t volt azon Réthre 
[Beresztelke MT; Told. 25]. 1752: harmad ideje 
vagyis in Anno 1750 [Szeredasztanna MT; BfR 
55/22]. 1757: Harmad ideje az Aszony eŏ Nága 
Sertéseket ha j t a to t t vala a ' makra, mü . . . el 
idézők [Gyszm; DE 3]. 1765: harmad ideje Mar-
kos András Vram és Tks Várallyai Vram szán-
to t ták vetet ték, és a közelebb el mult nyáron a 
buzatis ő Kegyelmek hordották el rolla [Kissoly-
mos U ; Márkos lev.]. 1773: harmad ideje . . . 
lekaszálták égy részit az idén . . . nem ka-
száltatta le [Szentháromság MT; Sár.]. 1785: 
harmad ideje . . . egy Tarka nyereg takarót oda 
hozott [Backamadaras MT; CsS. G. Gombos (36) 
vaU.]. 

Szk: most ~ 'ua. ' 1743: mast harmad ideje mi-
kor a ' n ag j drágaság vala [Herepe A F ; BK. 
Herepei lev.]. 1782: Jol emlékezem réá hogy 
most ha rmad ideje bennünket Madarasiakul ké-
nalt . . . Gróf Toldalagi Pál vr ő Nga . . . hogy 
fognok fel4 [Koronka MT; Told. 4. - *A földet]. 

2. 'Ln ' u a . ; idem'. 1770: Harmad Idein . . . 
Senki sem kaszálta meg* mivel igen vékony volt 
a Fü r a j t a [Salamon SzD; J H b K LIV/12. 14. -
•Ti. a kaszálót]. 1774: Alma Etzetetis Csináltanak 
Tavaj 29. vedret Harmad Idején Húszat [Mocs 
K ; Ks Conscr. 56]. 

harmadidejű 1. tavalyelőtt i ; de acum doi ani ; 
vorvorj ährig. 1805: Ké t Czápok harmad idejűek 
[A.jára T A ; BLt 9]. 

2. terhessége harmadát töltött , harmad/három-
hónapos ; ín a treia lună a sarcinii; das Drittel 
der Schwangerschaft zugebracht, drittmonatig. 
1640: E z t tudom az Bíró Pálné dolgában, hogy 

immár harmadidejűnek mondatik . . . volna jámbor 
hites ura, s más latorral paráználkodik [Mv; 
MvLt 233a—51a át írásban!] . 

harmadidén tavalyelőtt , harmadéve; cu doi 
ani ín u r m ă ; im vorvorigen Jahr . 1590: Monda 
erre Nemes Georgy ha vgy vagio(n) hogy harmad 
Idennis te szantot tad megh tehá t szanczj (l) 
megh mostis [UszT]. 1594: ez peres feoldben 
harmad Ide(n) Az Zeóke Pal fiainak volth buzaiok 
[M.fráta K ; Told. 27]. 7667; harmad idén az 
megyébeol sok szeoleo teot karostol ki deolteoge-
te t Csiepregi Ur(am) [Kv ; R D L I . 148e St. Cassai 
alias Czizmadia jur . centum vir Colosvariensis 
(37) ns vall.]. 7690: harmad iden husz Regiment 
volt i t t Erdellyben Quartellyban [Ebesfva; Törzs. 
Bethlen Sámuel fej-i instr.]. 1740: Vagyon egy 
Darabka puszta szölö . . . , melly is . . . e g j Job-
bágj(na)k ada to t t vólt colalni . . . kii« osztán 
harmad idén valamely felé el vetődvén, azoltátol 
fogva inculte áll [Algyógy H ; Ks 80 Inv. 63]. 
1743: harmad idén mind el dőglöttenek vólt . . . 
Juhaim [A.csernáton Hsz ; ApLt 5 id. Cserei J á -
nos Apor Józsefhez]. 1748: à f iam . . . harmad 
idén fizetett meg 20. forint adósságot Ferenczi 
Ur(am)nak [Torda; Borb.]. 1764: Szokott maga 
számára vettetni nevezetesen harmad idén egy 
vékát, a Tavaj há rmá t az iden ő tő t t [Méra K ; 
AggmLt C. 30]. 1774: En a t tam ell harmad idén 
egy szapornyitzás Lovat [Szentdemeter U ; L L t 
VaU. 106]. 1782: E rdő heUy . . . ő Nga Tavalyis, 
Harmad idén is . . . a ' Csutkoktol Tőkéktől 
Bokroktol t iszt i tot ta t ta , Takar i t ta t ta t ta [Koron-
ka MT; EHA]. 1806: ezen darabotska helljet 
Tavalj, harmad idén, s az előttis, ki bir ta és hasz-
nálta [Désakna; D L t 129/1807]. 1843: Ez előtt 
harmad idén kaszálás t á j a t . . . hallunk nagy lár-
má t [Bágyon T A ; KLev. 7]. 

harmadidőn háromévenként ; din trei ín trei 
ani ; dreijährlich, alle drei Jahre. 7590: Ostor ado 
mind(en) harmad ideŏn fl. 50 [Km; GyU 12]. 

harmadik I. mn 1. al treilea, a t re ia ; der/die/-
das dritte. 1546: az degy* hatharon vagyon keeth 
molnos thoo . . . az harmadyk egy puzta Thoo 
hely [Panot b ; DanielO 5. - »Dég, később: Ma-
rosdég K K . b? Panád KK] . 1548: wagyon ha t 
Buza astagy . . . azokat mynd el cyplessyk az 
Bwzayat ossaak három fele az keet rysyt Agyak 
erdely farkasnak az harmadik rysyt Banfy Ber-
naldnak [Radnót K K ; MNy X X X I X , 155]. 1567: 
szent János nap ellot valló vasamapon Attam 
gergelnek az harmadik cantorra* d. 50 [Kv; Szám. 
1/XIII . 80. - a É r t s d : fertályra, évnegyedre]. 
1587: Az Zeoleonek harmadik keoteoszese [Kv; 
i.h. 3/XXVI. 21 Suweges Gergely isp.m. kezével]. 
1699: vagyon . Harmadik, es Negyedik Tabla-
ban eperj [Szentdemeter U ; LLt]. 1770: 
minden második, vagy harmadik esztendőben egf 
egy 20 vedres liordo Bort árultam [Babuca 
Sz; IB]. 1792: az o t t vicinalt joszagban ismér-
tain három rendbéli Mojzes Fijakat, Leg nagjobb, 
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kŏzepsŏ, és harmadik, Mojses János Uraimékat 
[Borb; I I . Maria Tordai Conjunx Agillis Michae-
lis Szél ex M. Sákod a (60) vall. — fcM.zsákod 
U]. 

Szk: ~ bor harmadszűrésű bor. 1774: ezen Szŏl-
lŏnek Borát négy felé Szokták Szűrni vgymint : 
első és második Szin Bor mellynek egy az arra, 
harmadik az első Sajtolás, melly Lészen Kŏzep 
Termeskor 50. Veder ennek kupá ja el mégyen 
minden űdŏben 8. poltrán az negyedik féle mása-
dik Sajtolás . . . ennek kupá já t 2. Petákon szok-
ták adni [Szépkenyerűsztmárton SzD; K S Conscr. 
100] ~ esztendõbeli harmadévi, tavalyelőtti. 
1703: az elmúlt és harmadik esztendőbéli Prédi-
cátorok fizetésére ve te t t pénz [Dés; J k ] ~ 
esztendőben jár háromévesre fordul. 1653: Hogy 
megholt, én akkor já r tam harmadik eszendőben 
[ETA I, 36 NSz] ~ heti harmad/háromheten-
kénti. 1674: Kamuthi Miklós ur(amna)k az edes 
a t tya Kamuthi Farkas telepíte, Szallíta megh 
'a fa lut t ŏrmenyest harmadik heti Szolgalatra 
[Mezőörményes K ; J H b K XX/20] ~ ízben 
liarmadúttal, harmadszor. 1703: Mlts Generális 
Uram a Szebeni Citadella epitesere dolgosokat 
kivanvan . . . , ehez képest rendeltünk minden 
helyekről mar harmadik izben annyi szamu dolgost 
[Nsz; UszLt IX/77. 63] * ~ ízen lévő atyafiak 
harmadfokú rokonok. 1769: a miképpen a Refor-
m b a és Lutherana Valláson lévòk Negyedik, har-
madik, és második izen lévő Atyafiaknak eo Fel-
sége a Jegybe (!) Házasodást . . . dlspensalni 
Méltóztatik, Ugy az Unitaria Religion Lévőknek 
is azon móddal kegyelmesen meg engedi [i.h. 
XI I I . 97] ~ renden harmadfzben/úttal, har-
madszor. 1604: Galamfaluj (l) Istuannak . . . 
a t tam egy renden ke t keóbeól buzat. mas rendenis 
a t tam ket kóból buzat . . . harmad renden atta(m) 
mas fel keóbeól buzat [UszT 18/65] * ~ úttal 
'ua. ' 1672: első ú t t a l administrált a Fogarasi 
számtartó Kordovány bőröket no. 105 . . . Máso-
dik út ta l administrált Fogarasi Számtartó Uram, 
Tizen három kordovánt Harmadik út ta l admi-
nistralt az Fogarasi számtartó Fejervarról Gyòr-
kej (I) Küldöt te kordovanyokat. 65 [UtI] * 
~ ünnep ünnep harmadnapja . 1687 k.: Az pari-
páimat az harmadik Innepén mind az harmat 
indits megh [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez 
Máramarosszigetről] •)(• ~ versben harmadfzben/-
úttal, harmadszor. 1762: Midőn harmadik versbe 
ismét oda akartak volna jőni a Legények, 
Kaffai Miklós eő kgylme ki méne elejekbe [Geges 
MT.; BfR Agüis Paulus Pétsi jun. (20) vall.]. 

2. harmad-; al treilea, a t reia; dritt-. 1623: 
Zolgaltasson vgy hogy az Egez Iozagnak harmadik 
Rezze vagy keuanta t tnek kelleny az Varb(an) 
vagy nem de mindenkor be menyen [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.]. 1681: Ezek négyen fűrész mes-
terek, egyéb fizetések nincs az hadi mencségnél, 
azomban az vámban j u t o t t deszkákban mindenkor 
harmadik részt veszik [CsVh 100]. 1760: az édes 
Anyám el halása u t á n osztályomban ju to t t har-
madik részt által adom . . . Intzédi Gergely Bá? 
tyám Uramnak [Alvinc A F ; Incz. XI . 8a]. 1853: 

Ezen Contractusba vitzinalt kaszállo hellynek a 
harmadik részit ki botsát tam testveremnek Vas 
Istvánnak [Bözöd U ; Borb. I I ] . 

I I . fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substan-
t ivală; in substantivartigem Gebrauch: 1. a har-
madik (személy/dolog); a treia persoană, al treilea 
lucru; der/die/das Dritte. 1552: mostan az vaydat 
kizzen módiak* es bizonyai bezillek, hogh Rom-
man vassaran* volna, onnath ha ky akar iuny, 
mas zallasra Baakoon® üzen, harmadik Tatrossond 
lizen [Torda; LevT I, 95. — *Az eredetiben 
jelölt, de az átírásban feloldatlan rövidítés lehet 
mo(n)diak h. — b _ d M a : Román, Bacäu és Trotuş, 
mindhárom moldvai település]. 1570: Az Thor-
nyok epiteseben . . . Byro vram es az Thanacz 
Rendellyek ely Minth Jóban twgiak Az cehek 
keozeot, hogy Az mely ceh Nem elegh az eo Tor-
nyanak epitesere aggyanak Mas cehet melleye, 
ha az nem Elegh harmadykat is [Kv; T a n J k 
V/3. 10a]. 1628/1652: Negy eókreót edgy fekete. 
Másik barna, harmadik veres Reót, Negiedik 
Veres Tarcza [Torockósztgyörgy; Thor. X/7]. 
1644: Monar Giorgj szi t ta az feleseget ezzel 
hogj esse lelek leania azzal iarnak hogy ket fele-
segemet eòltem megh, de immár te lesz az harma-
dik [Mv; MvLt 291. 420b]. 1660: három uankos, 
ketteynek az ha ja Ueres bagazia, harmadik(na)k 
len uaszon [Lázárfva Cs; L L t Fasc. 117]. 1756: 
Roka bőr discretio . . . ke t róka bőrt pénzűi . . . 
a t tunk az harmadikot Roka bőrűi [Garbonác Sz t ; 
TK1]. 1847: egy orzó három lopott lóval űzőbe 
v é t e t e t t . . . , a ' harmadikon, elillantott [DLt 123 
nyomt.]. 

2. ~a több közül a ha rmadik ; al treilea/a treia 
dintre mai mulţi/mai m u l t e ; der/die/das Dri t te 
von mehreren. 1558: Consors Hendryken (1) azth 
walla megh eskewen hog mykor három darabanth 
wolth az ew hazanal, es waczora wthan eyet La t tha 
az MaS hazbol hogy eggyk darabonth Bemeníh 
az Annoshoz, Es mykor az harmadykaath oda 
kylthek wolna azth montha Nem zok* kel [ K v ; 
T J k tör. - •Három betűből álló bizonytalan 
olvasatú szó]. 1657/1658: az magammal elől v i t t 
három seregecske, melynek egyike puskás, másikja 
kurtán, harmadikja az magam zászlója alatt levők 
valának [Kemön. 372]. 1738: negy rókát foktunk. 

az harmadikát az Gyekei alsó malmon alol 
. . . Bogdány fogatta [Gyeke K ; Ks 99 Komis 
Antal lev.]. 

Hn. 1648: a harmadik tüzesben* [Dálnok Hsz ; 
EHA. - "Ér tsd: tízesben (falurészben)]. 1729: 
a ' Száguldó u t mellett az harmadik lábban (sz) 
[Ne; EHA]. 1814: A ' Fagy(gy)ásba a ' Harmadikba 
(sz) [Pusztakamarás K ; E H A ] . 

Ha. 1606: harmadikot [UszT 20/191 Gregorius 
Antal de Zentlelek lib. vall.]. 1699: harmadikot 
[Szentdemeter U ; LLt Inv . 28]. 1711: harmadikot 
[Szárhegy Cs; WLt]. 

harmadikszor harmadszor(ra); a treia oa rä ; 
zum dritten Mai, das dr i t te Mai. 1697: világoson. 
Constál ezen jobbágynak őkőr nyuzása az melyirt 

- Erdólyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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az Tőrviny mégis bűnteté, az melj birsagirt azon 
őkrőt maga az kglmes vr(un)k jobbágya három-
szor adta kezemb(e) ke ezer vissza adtam, de most 
harmadikszor az en kglmes vram számára be 
ha j t a t am [Szilágycseh; BK. Kőműves Gergely 
Bethlen Gergelyhez]. 7736; Harmadikszor sem 
Compareált [Dés; Jk] . XVIII. sz. vengemet 
Gutta ü tö t t világtalan nyavaljás embert csak 
Szebenbe harmadikszor kéntelenittetett jőni [An-
gyalos Hsz ; HSzjP]. 7844; A' Szöllöt harmadik-
szor is kapálgotjuk hol burjánosabb [Széplak 
K K ; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

harmad-ilykor harmadéve ilyenkor; ca trei ani 
ín urmă pe vremea aceasta; um diese Zeit vor 
drei Jahren. 7755: Tudom hogy harmadilykor 
vágták le ezen kertet t [Ditró Cs; LLt Gaffton 
András (52) jb vall.]. 

harmadíz 7. harmadfokú rokon; rudă de-al 
treilea g rad ; Verwandte dritten Grades. 1672: 
Barta András matkajaval Gergely Ersebettel 
oszve nem bocsattatik mivel vérségh vagjo(n) 
kózóttók egyiknek (!) harmad iz, az masiknak 
negjed iz [SzJk 119]. 

Szk: ~ atyafi 'ua.' 1766: br. Toroczkai Gergely 
úr is elvévé gr. Teleki Pál Anna-Mária nevű leá-
nyát. Ezek is egyik ágon harmadiz atyafiak [RettE 
199—200] ~en/ig levőIvaló atyafi 'ua. ' 7766: 
Kemény Zsigmond úr is elvévé gr. Teleki Miklós 
úr leányát, ki is harmadízen levő atyjafia | Fekete 
(Lőrinc) is elvévé Naláczi István leányát, ennek 
mindkettőnek Toldalagi leány az édesanyjok s 
harmadízig atyafiak [i.h.]. 7804:Aztis bizonyoson 
tudom hogy a Széki István Ur Feleségének Sza-
kács Kristina Aszszonynak, Szakács Elek Uram, 
Harmad izen való Attyafia mivel a nagy Attyok 
egy test vér volt [Szenterzsébet U ; Borb. I I 
„Udösb Szakács Josef (68) armalis" vall.]. 

2. ~ i g / í z ig l en három nemzedéken á t ; trei ge-
neraţii de-a r îndul; drei Generationen/Geschlech-
ter hindurch. 1657: Te vagy Uram, ki minden 
igazságodból a ' bűnösök ellen harmad és negyedízig-
len fenyegetőzői: ellenben irgalmasságodat ezer 
íziglen igéred a ' Tebenned bízóknak [Kemlr. 333]. 
1680IXIX. sz. eleje: Boeri Praerogativával élt, 
annak successori penig paraszt szolgálattal nem 
szolgáltak, hanem harmad izig mind ez ideigis 
papi Tisztben foglalatoskodtak [ÁLt]. XVIII. 
sz. eleje: leg job volna hogy à Ménlonak homlo-
kán vagy siklaján semmi jegy nem lenne, mert 
a nélkŭltis meg esik, harmad negyed Íziglen . . . ra 
fajzanak Praedecessorokra [JHb 17/^0 lótartási 
ut.]. 

3. ~benjre harmadszorra, harmadúttal/versben; 
pentru a treia oară; das dritte Mai. 1648: Direc-
tor Ur(am)ek k j hozatua(n) Szekel Annokot, azzal 
vadolliak hogy harmadizre paraznasagba(n) talal-
tatua(n) k i cziaptak volt az varasról [Kv; T J k 
VIII/4. 291]. 1836: A Szöllök mindenütt harmad 
izben ki vagyúak darabolva [Vécke U ; Ks 101 
Varga György lev.]. 

harmadmagával împreună cu alte două per-
soane; drittselbst, selbdritt. 1570: Nyreo Matthe 
. . . vallya, hogy Lat ta mykor az Zabo Janosne 
harmad Magawal fely Menth az Trombitáshoz az 
wrais vele volt egywttal es oda Mwlattak [Kv; 
T J k III /2 . 32]. 1590: Thudom hogy hitet Jtele 
az teorweny Pribeknek abbul hogy ha at tae hi-
te (t) az leannak vagy ne(m) . . . hogy elmenczie 
magat harmad magawal [UszT]. 1597: B. wram 
w kegelme hagiasabwl kwltem Jósa deaknak az 
ky az Élest haytodta harmod Magawal wala aian-
dekot [Kv; Szám. 7/XIV. 51 Th. Masass sp. 
kezével]. 1613: Forro Pál vram harmad magaual 
vgy mińth Forro Andrass es Rákosi János vramal 
Abrugybaniara fel Jeot tek . . . az Abrugybaniay 
Buza malomnak . . el foglalasara [Abrudbánya; 
Berz. 17]. 1634: E n es az peres Atyfiak (f) jo 
mulatasban valank cziendesen oda jove Kerekes 
János harmad magaval es le ule kÖzinkben [Mv; 
MvLt 291 .2b] . 7700: Egy deczeg (!) Kancza 
harmad magaval, az Idej Csitkaja lovaczka az 
Tavalyi Kancza [Csicsó Cs; BálLt 71]. 1716: én 
töm feli harmadmagammal az szekérre [Naçyida 
K ; Told. 22]. 1768: A nagyobb Szürke kañtzat 
ha j to t tuk be harmad magával a Nagyobb volt 
egy két Esztendős Setet vagy barna pej gyermek 
Lo, a másik ollyan Egér szorít forma pej [Páké 
Hsz; Szentk. Ioan. Kelemen (40) jb vall.]. 1794: 
el mentem itten Maros Szent Királlyon* harmad 
magammal a ' Mátyás Jantsi házához egy fél 
kupa bórnak meg itala végett [Berz. 9 Fasc. 74. 
— aMTJ. 1832: Nállam volt liarinad magával 
Bor innyá [Kv; KLev. 8]. — L. még Bogáts 
7 ; SzO II, 326. 

Szk: harmad-harmadmagukkal egyenként/ktilön-
külön harmadmagukkal (a szóban forgó személlyel 
együtt hárman). 1700: Szeremi Mihály es Orosz 
János harmad harmad magokkal puris dignis pėr-
sonis akar kikkel eskűdgyenek meg hogy az A. 
Aknai András Deák Ura(m) ökrét a' Lomposo(n) 
le nem vágták az irotvanb(an) [Dés; Jk 305b]. 
1701: a Kövesden az Kérdésben forgó . . . 
puszta Tôó helyet . . . Apafi Míhály Donatiovál 
adta ñèmes Aknai Kőmives Gergely ÎÒeák Uram-
(na)k, és Statualtat tais "magát jele(n) lévén Kŏ rŭ l 
való falukbúi is a Bírák hármad, hármad magok-
kal, és senki ne(m) contra dicált [Désakna; EHA] 

harmad-harmadmagtikkal mentik magukat egyen-
ként/külön-külön ké t tanúval mentekeznek a vád 
alól. 1593: Zin Vczaj Kis Georgieot es Vadalma 
Gergelnet fógtatúk megh hogy eggiwe Volt Járá-
sok Attunk az fogtatasert d 8 Az Teomeni 
ugj Talalta hogj Harmad Harmad magokai men-
cziek magokat alioquin halalt zenuedgieńek [Ký; 
Szám. 5/XX. 172] ~ való törvény harmad-
magával való esküre kötelező Ítélet. 1597: Mint 
hogy teòruenihez h i t t a úolt az Actrix Thot Keíe 
me(n)ne ez I t Részi Matenet azért hogy eŏ feleôDe 
azt mo(n)dotta hogy olly allatot adott neki hogy 
megh kel velle halnj . . . Az Actrix kez volna 
feiet teóruenj ala ha j t an i . . . Az Actrix teòrue(n)t(i's) 
ker hògy eó sem(m)l gonoz veghre valót nem adött 
nekj, Az Zek harmad magaúal ííalo teòrue(n)t 
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Itel az Actrixnek hogy eò sem(m)i gonozt az 
Jnek ne(m) adott [UszT 12/129-30] * harmad-
negyędmagával (a szóban forgó személlyel együtt) 
hárman-négyen. 1736: békért az gazda liol két, 
hql. három ej teles fazakat, hol segesvári ej teles 
viaszas szép u j kupát, azokot másod-, harmad-, 
negyedmagával elköszönte [MetTr 326] másod-
~ h annad-negyedrnagáv al. 

harmadnap I. f n 1. harmadik nap; a treia zi; 
der dritte Tag. 1570: Az felekyek Theorwenyek 
Rend tartassat eo k. Meg Engettek az Regy 
alij&patba lenny, De wgy hogy Byro vram Eleybe 
Uy-yr.assa az kenezt es megh liagia eo k. Neky 
lipgi Az koloswary Embernek . . . harmad napra 
Theorwent es Jgazat tegyen [Kv; TanJk V/3. 
10a]. 7585: Harmad napon . . . Vaczhyorara . . . 
Halat at tam [Kv; Szám. 3/XXII. 71]. 1589: 
Harmad nap ebedre | Negyedyk nap ebedre 
[Kv; i.h. 4/VI. 7 4 - 7 ] . 1590: engemeth Capitan 
Vram teórwenj zerentli azon az harmad nappon 
pinkest elótt való czeòterteken ezen Jelen való 
1590 eztendòben nagy terhen marasztott [UszT]. 
1625: Keolteottünk * . . Elseo nap d 75. 
masodnaponnis f. 2/47 harmadnapianis f. 
2/34 [Kv; Szám. XXVII . 91]. 1664: harmad 
napra viszá jőve 20 marha hijjávai [Marossztanna 
MT; BálLt 55]. 1717: Jankó Ur fi rosszul vólt 

.. de harmad napra iobban lett [Szu; ApLt 2 
„Udvarhelj kis Mester" Apor Péternéhez], 1734: 
harmad napon tartoztanak Comparealni 
[Ar4nyosrákos TA; Borb. II] . 1749: (A tordai 
mészárosok) valamikoron a' hus árra elevaltatik 
Kolosvaratt más nap vagj leg feljeb harmad nap-
jai*, mindgjárt sollicitallyak a' Mag(ist)r(at)us 
előtt i t t hus elevatiojat {Torda; TJkT III . 152]. 
1783: ot t heljben el holt volt, az ott levő Aszszo-
nyok kaptak ra j ta és addig kenegettek szappanos 
palinkaval hogj valamenjire meg jött, harmad-
napján haza hozatta ide, de az után-is csak bete-
ges volt [Lengyelfya U ; Ben.]. 1849: a' menyets-
két? el is vittem házomhoz, s harmadnapra Tho-
roţzkai Lászlolioz beszegődtem, ki is a' menyetskét 
elvitte Thorotzkó Szentgyŏrgyre [Kv; Végr. Vall. 

Szk: ~ múlva. 1573: Annak vtanna egy har-
mati Nap Mulwant, esmet meg go(n)dolya Adam 
Jsjjwan Magat [Kv; T J k III/3. 198a]. 1588: 
(Az elítéltet) Byro vram . . . harmad nap múlva 
keotette fel [Kv; Szám. 4/1. 33] * ~ra kelve. 
1842: harmad naprá kelve mentem Valasz útra* 
[KLev. 9. — a K] * ~tól fogván. 1584: Az ze-
kerekre az mit fel rakhattak harmad naptul fog-
wan, azt fel raktak [Bonchida K ; Ks 42. B. 21] 
•fc húsvét ~ja. 1570: Catalin Tar Balinth leanya 
. ... vallya, hogy ew zolgalta Kys Mihalt Kis 
IÇarachontwl fogwa hwswet harmad Napiaygh 
[Kv; TJk III/2. 128]. 1761: Iffiabb Ferentz 
Lőríntz . . . a Magyarok Husvéttya Harmad napja 
étzakáján, ö gyúj to t ta é meg, az iffiabb Molnár 
Jáaoş . . . kertit [Szászsztiván K K ; BK]. 1845: 
Húsvét harmad napján estve a Madarasi Ádámne 
há,*a szegelete meg gyújtásáról mit tudsz? [Dés; 

DLt 502. 2 — 3] karácsony ~ja. 1664: Fogat-
tam meg Giòrgiot az tavali szolgamot Karaczion 
harmad napian [Albis Hsz; HSzjP]. 1757: az 
most el mult Karácson harmad napján az 
Springiek az mi Falunk erdejére jőttenek volna 
[Gergelyfája AF; BK sub nro 839] pünkösd 
~ja. 1629: Pünköst harmadnapján vöttünk ki 
az czéh dutkájából másfél gira nyomót [Mv; EM 
XVIII, 56]. 1636: Anno 1636 piünköst harmad 
napjan [Keresed TA; Borb.] * ünnep ~ja. 1717: 
Az Ur levelet jnnep harmad napján atták még 
[Borosbocsárd AF; BfR]. 1783: az Innep harmad 
napján le menyek [Kv; SLt] •)(• most ~tól fogva 
harmadnapja, tegnapelőtt. 1774: Most csak har-
madnaptól fogva jővén haza br. Diószegi István 
úr . . . mondá, hogy a szegény Radák István úr 
megholt [RettE 322] -fc- nem ér ~ot nem telik 
bele három nap. 1584: Sophia Zekeres Gergelne 
vallia Ezt hallottam Jsac peterteól ollyat chele-
kede(m) Neste kwrwa Ne(rn) er harmad napot 
hogy meg Bánod [Kv; T J k IV/1. 208]. 1643: 
megh mondek neki hogy Diosi Nagy Miklós le 
uagdalta az diznainkatt . . , arra az sora monda 

Isten ugy segellien, nem ér harmad napott 
ki zedelödzik innet somzeddsiagunkbul, az utan 
másod etdzaka gyuladot megh az Nagy Miklosne 

. haza, es minden iouaiual elis ege [Nagyölves 
MT; RLt]. 

2. három nap(nyi idő) ; (timp de) trei züe; drei 
Tage (lange Zeit). 1565: Mynden Brassay, Lugassy 
Awagy Karansebessy Akar honneth walo, ky 
halat hoz, vag' chikot ide az Warosra, harmad 
napigh tartozzék arwlny f K v ; PolgK 6]. 1570: 
Karaznay Nagy Antal, Es Dorko (így!) . val-
lyak Mykor Thakacz Janostwl az Thakach Silues-
ţer gyermeke ely fwthot volna, hallotak hogi 
Byro Myhal kyztette el Theole, Es harmadnapigh 
az hazhean thartotta volna [Kv; T J k III/2. 40]. 
1591: deák Thamast fogta megh harmad nap 
mulwa vagy másod nap kwldi hozza(m) . keretet 
hogy lennek kezes erette [UszTj | Dorottia Az-
zoni Bakó Benedekne vallia Boba Catuş . . . 
harmad nap mulua, eotet meg zolitotta [Kv; 
TJk V/l. 133—4]. 1637: aval az szekely Isţuannal 
eleget et s iűt Padocz Istua(n) harmad napeghis 
el vendegeskettek eggjiitt [Mv; MvLt 291. 112a]. 
1701: harmad napig ot t mulatozánk nálla [Bárdos 
MT; MvLev. 8]. 1729: Az Kakas liegj ellenib(en) 
s allyáb(an) az kik Házakat epitettènek . . . har-
mad napok alatt amoveállyák Hazokat [Dés; 
J k 384b]. 1763: a ' Katonák harmad napig rosto-
koltak Jſedden [Udvarfva MT; Told. 44/22]. 1806: 
a' bival . . . annak utánna harmad napigis a 
vetéseken legelődött [F.rákos U ; Falujk 6], 
1839: requirala engem Szokott jussam meg fi-
zetése mellet Dimény Getzi ŏ klme, hogy mennék 
el Bosla Ferentz ŏ klmehez a vegre; hogj 
admonialnam harmad napok alatt az Prudentia 
Bányán lévő részeit [Torockó; Bosla]. 

Szks ~ előtt. 1591: hallottam hogy hideg leles 
wolt harmad nap eleot mi eleotte az giermek 
megh holt [Kv; TJk V/ l . 55] * ~ja, hogy 
három napja, amióta. 1603: Jo wolna be haita-
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nunk az míhalj ferencz menesit mert harmad 
napia hogy az Gaspar Balint buza wetesen ka-
painak [UszT 17/40 Buzas Pal vall.]. 1631: monda 
Lengiel Miklosne hogi harmad napia hogj az 
szent Miklós penzet megh at ta [Mv; MvLt 290. 
260a]. 1724: Olah Miklóstól harmad napja, hogy 
el vitték à Quartélt [Altorja Hsz; ApLt 2 Apor 
Petemé Káinoki Borbála férjéhez] * - múlva. 
1765: H a azonn Murvai fején esett Seb curalta-
to t t vólna nem lehetett volna halálosnak mon-
dani, de harmad nap múlva hivtanak Borbélyt 
curáltatása végett, mikor már meg mérgesedett 
volt ă Seb, és elejit nem lehetett venni [Torda; 
TJkT V. 259] -X- ~pdl vmi után vmi után három 
nappal. 7570: Swky Jsthwantol weottem nemy 
rwksegemert keòlcheón fl. 25 illyen Condicioual 
hogy ha en eo neky ez Jwuendeo wjzkerezt wtan 
harmad nappal megh nem adhatnam egy 
Jobagiomat Tanchon el foglallya [Györgyfva 
K ; SLt A. 34]. 1657: azon nap meg banvan a 
dolgot harmad nappal az után viszsza küldöttem 
az jegy gyűrűt [SzJk 81]. 1711: el menetelem 
utan harmad nappal en vjabban is meg bete-
gedven mind roszul voltam [Petek U ; Hr 1 /1 ] 
* annak előtte/azelőttiezelőtt ~pal. 1583: Valaky 
Borát chaplarral akaria ky merethny es arul-
ta thny Tehagh a' Bornak gazdaia megh Mé-
rettesse a ' fwzerrel (!) az ahoz Rendelt es Valaztot 
Zemeliekkel annak eleotthe Valamikor akaria, vgi 
keth hettel vagy egy hettel, vag harmad nappal 
[Kv; PolgK 2]. 1633: ez eleott harmadnappal, 
az uagy chyak tegnapis i t t az uarason uolt [Dés; 
DLt 376]. 1737.ę adott az vr Isten égy Fin mag-
zatot, kitis kereszteltem az előtt csak harmad 
nappal boldogul ki mult . . nagy Attyának T. 
Bonyhai Simon György Ura(m)n(a)k nevére 
Györgjnek [ArJk 42] * nem telik ~ belé három 
napba sem kerül. 1773: Azzal elmentem Szénási 
József öcsémhez s egész estig arról a szörnyű 
dologról* volt a discursus. Én mind szüntelen 
azt állítottam, hogy . . . conspiratióból lett azon 
gonosz cselekedet, rútul fenyegettem, akit a fa-
lusiak közül különösön kaphattam. Szénásiék csi-
tí tottak, de nem haj tot tam reá . . . Mondottam 
azt is, hogy nem vetek harmadnapot belé, hogy 
más álmot látnak a páncélcsehiek. Ugy is lett. 
Sőt nem töl t harmadnap belé, hogy elfogták 
őket [Re t tE 307. - *Ti. arról, hogy a jb-ok 
elfogták és megcsúfolták földesurukat, br. Inczédy 
Sámuelt] * nem vet ~ot belé nem telik ~ 
belé -ft vmi után a ~on vmi után harmadnappal. 
1570: Az wt t an az harmad napon hogy Az vici-
nwsok be gewlttenek wolna geowe ket legyn 
esmetth oda [Erked*; J H b K XIII/23. - *Szász-, 
később Mezőerked K]. 

3. harmadnapos határidő; termen pentru a treia 
zi ; Termin bis zum dritten Tag. 1680: ennek megh 
bizonyitasára harmad nap designaltatik, akkor 
az mas felekis minden helyes bizonyságokkal 
praetensiojok(na)k stabilünentumara kesžen legye-
(ne)k [Kv ; RDL I. 158]. 1742: Tetetette Terminust 
harmadnapot vagy egyéb ŭdŏt, mennyi ŭdŏ alatt 
légyen az Contractus irátás ? [Asz; Bosla vk]. 

1834: ezen rajzolás ideje harmadnaprá határo-
zodot [Kv; ÖC Jk] . 

IL Asj-szerűen; cu valoare de adverb; adver-
bialartig: harmadik napon; în a treia zi; ain 
dritten Tag. 1574: Anna Kiral Balintne Azt vallia 
. . . Talallya o t th ferenchet . . l a t t a hogi az 
vallan ket pokol war volt, harmad napis oda 
Ment tahat az vékonyam (I) pokol var fakadót 
[Kv; T J k III /3. 386]. 1591: Az vtan harmad 
nap Ieowenek oda Ludas Gergely es Dan Gergely 
[UšzT]. 1651: ez mostani kőzelbik Szent Antal 
nap uta(n) Harmad vagj negjed nap halla(m) 
[Gyula K ; RLt] . 1688: harmadnap az pénzt 
kezűnkhöz akarván venni, hat az edgyik Tűsszût 
elő nem adhattyak elveszet (ne) k mondgyák [Dés; 
Jk] . 1852: Miklós már egy hét óta kísdedovoba 
já r ; . . . harmadnap mindjárt a ' lovasdifoan el-
esett, bétőrte a ' homlokát [Kv; Pk 7]. 

Szk: minden ~ harmadnaponként. 1702: az 
ki rühes agarak vadnak ot . . . minden harmad 
nap mosatasd [Ks 96 Komis István feleségéhez]. 
1763: a szőllő hajtáshaz nem fagattam mivel 
it majd minden harmadnap Havaz [Kóród K K ; 
Ks CII. 19 Szarka József t t lev.]. 1775: szuts 
alias Papuk Mihálly . . . igen jo lo csiszárnak 
tudom abból, hogy minden harmad nap más 
lovat láttam nálla [Fintoág H ; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 

Ha. 1841: harmadnaprá [K; KLev. 11]. 

harmndnnpi 1. harmadnapos; în a treia z i ; 
dreitägig. 1640: Szabó Andrásné beszélé énnekem, 
hogy neki Szabó Istók mondotta, hogy Novak 
Farkasnénál harmadnapi gyermekágyban igen be-
tegen feküdt és Nóvák Farkasné cigányokkal meg 
akarta fogdostatni [Mv; MvLt 291. 218a átírás-
ban!]. 

Szk: ~ betegség)hideg harmadnapos hideglelés. 
7668: En Jenei Gaspar obligalom magamat, teljes 
eletemb(en) való bor nem iszasagra excipialvan 
ilyen Casust, hogy harmad napi betegsegemb(en) 
a dolog ugy kivanvan hatod resz ejtelnyi bor t 
szabad legyen nyavalyam terhenek könnyebbitesere 
meg Innom [SzJk 102]. 1755: az én kegyes Mlgos 
Patronámot már kétszer a harmad napi hideg 
ki lelvén, bizony egy tsepett sem pirosította [Nsz; 
Ks 96 Baló Antal lev.]. 7777: Kat i t . . . az minden 
napi hideg szüntelen leli. Annikot pedig az har-
madnapi hideg [Székelyföldvár TA; Told. 5a Bánffi 
Druzsiána lev.]. — L. még Ret tE 317 * ~ 
törvény. 1754: harmadnapi Tőrvényt lát tat réája 
[Toldalag MT; Told. 36]. 1774: bé mentünk 
égyŭt Satisfactiora . . . Kabos Sándor Uram 
az Udvaron meg támadat , s rutul meg Vert be-
nŭnket . . . , s harmad napi Törvényt akart reánk 
tét tetni [Bedecs/Mocs K ; KS. Kopács Györgye 
(40) jb vall.]. 1794: harmadnapi törvényt láttatok 
reája [Dés; DLt 1799. évi iratok közt]. 

2. háromnapos; de trei zile, care dureazä trei 
zile; dreitägig, von drei Tagén. 1621: El telue(n) 
az harmadnapi gazdalkodas az mely fazakákat 
az konjhará veottem volt czak egiet sem at tak 
vizza benne, mjnd oda vezet [Kv; Szám. 15b/IX. 
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52]. 7779: kolozsvári református pap Deáki Pál 
uram megholt harmadnapi betegsége után . . . 
megfázván hirtelen meleg házba ment, amelyből 
catharust . . . kapot t [Ret tE 393]. 7786: Meg-
haltak . . . Imre K a t a harmad napi gyermek 
[M.gyerőmonostor K ; RAK 107]. - L. még FogE 
110; R e t t E 335. 

3. harmadnapra szóló/való; pentru a treia zi; 
fiir den dritten Tag. 1802: Nemes Torda vármegye. 
Alsó kerülete Vice Ispánnya Martonosi Tekintetes 
Gálffi Josef vr meg jelenvén a ' Succumbens 
Méltoságos vrnak Alsó Járai Curiája Kapuja 
előtt, és ot tan a ' Tekintetes Generális széknek 
ezen panaszos perben hozott Deliberativa Re-
solutioját és ahoz képest a ' Succumbens Alperes 
Méltoságos vrnak meg Intetèsèröl szollo Testimo-
niálist, az Executióra let t Certificáltatásrol, és 
harmadnapi hir tételről kőit Relàtiokat fel ol-
vastatván, . . . az Executiót annak rendi szerint 
tentál ta [BLt 12]. 1850: fölolvastatta velem* 
A' . . . Kerületi Jegyző Szentiváni József Ur 
által végben v i t t e te t t 3mad napi hir tételről 
szollo Bizonyítványt [DobLev. V/1286. •Eger-
szegen (MT)]. 

4. három nap i ; pen t ru trei zile; fiir drei Tage. 
1585: Ez harmad napy Ebedre hozottam ö km(e)k 
eleiben 2 pfont Beczy Geztenyet p(er) d 40 [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 15 i f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 

harmadnapos harmadnapra megállapított; sta-
bilit/fixat pe a treia z i ; auf den dritten Tag fest-
gesetzt. 1826: fa vágásért folytata t t harmad napus 
Kereset [Szövérd M T ; Hr], 

harmadnapoztat harmadnapi/harmadnapos tör-
vényre idéztet; a lăsa să fie citat ín fa ţa instanţei 
ín a treia zi ; auf den dri t ten Tag vorladen lassen. 
1852: Nagylaki* Falusbiro Gödri Sándor urnák 
meg hagyatik, hogy Mészáros Juon t 3 ad 
napoztassa és a 3 ad nap bé telté vei — a becsű 
summát és okozott költséget ra j ta exequalja [Dob-
Lev. V/1336. - *AF]. 

harma dnapoztatás harmadnapos törvényre idéz-
tetésjrêg intetés; cita†ie ín f a ţa instanţei ín a 
treia zi ; Vorladung auf den dritten Tag. 1845: 
A' mái napon le t t Harmad napoztatásommal 
tudha t tam meg azt ; — hogy . . . a ' T t s Tisztség 
. . . réám nézve terhelő Határozatot hozott . . . 
Kérem a Tts Tisztséget . . . az executiót mél-
tózta t fel függeszteni [DLt 1847. évi iratok közt]. 

harmados I . mn Névszói v. ige-névszói állít-
mányú szerk. t a g j a k é n t ; ca membru al unei 
construcţii cu predicat nominal sau verbal-nominal; 
als Glied einer Konstrukt ion mi t nominaler od. 
verbalnominaler Prädíkatsergänzung: 1. harmad-
tula j donrészes ; care are a treia parte dintr-o 
posesiune; das Dri t te l des Besitzanteils habend. 
1554*Ĕ Az Malomrol ilyen keppen wegeztwk, hogh 
Illyessy Christoph az Malomban harmados, ilj 
okkal az cynalasat keozwl cinalljak az assonnyal, 
es az malomnak minden gongyat wyselye, es 

holtha wthan Illyessy Cristophnak maragyon [Bõ-
lön Hsz ; SzO II , 115]. 

2. harmad-örökségrészes; care are a treia parte 
dintr-o moştenire; das Drittel des Erbteils ha-
bend. 1584: Geres Bretz Dienesne vallia 
Teremy Marta minthogy harmados volt az András 
vr Iowayban ket teyt a ' zeóleonek Marta Ázzon 
birta [Kv; T J k IV/1. 3 4 0 - 1 ] . 1626: Az örek-
segekbeol penig . . . varas teoruenje szerent, az 
felesegem harmados, az giermekim ket reszwuek 
legienek [Kv; RDL I. 129]. 1761: Talaltatnak 

ollyan aqvisitumok mellyekb(en) à relicta 
neve nincsen 's ad positeritates regulaztattak 
ezek jure tsak a' fiakot illetik . . . , mind az által 
à relicta Ura nevének viseléséig ezekb(en) is 
harmados [Hsz; BLev.]. 

3. vmüyen jövedelemben harmadrészes, jövede-
lemharmados; care are a treia parte dintr-un 
venit oarecare; das Drittel irgendeines Einkom-
mens habend. 1640: Minden fele vetesbeol borbol 
dezmat adnak Melyben az Praedicator harmados 
[Gyalu K ; GyU 57]. 1670: Veres mihaly V(ram) 
harmados volt az vám vételben [Mezőveresegy-
háza SzD; BLt]. 1735: H a tőrtenyik hogj va-
lamely Malefactort, ezen reszre való Jobbágjok 
és Sellérek kőzűl, az idevaló Tisztek elebb dep-
rehendálhatnák, mint a Varmegje Tisztei annak 
Causaja Dominale forumon agitáltatik, és a 
mikeppen o t t Convincalodik annak harmad resze 
a Birake két része penig a Dnus Terrestris reszere 
caedal, azon ket reszben harmados az Udvari 
Tiszt [M.szentjakab T A ; J H b XI/9. 2 2 - 3 ] . 

4. vmilyenT szolgáltatásban harmadrészes; care 
are a treia parte dintr-o obligaţie; zum Drittel 
einer Abgabe verpflichtet. 1710/1770 k.: az Ekla 
consensusaból engedtünk* Feldtói, vagy Nyirmezői 
Máténak tiz Esztendeig vgy hogy Esztendőnként 
deponáljon két forintot, . az adózásb(an) és 
vámozásb(an) harmados légyen [SzConscr. 41. 
— *Egy földet]. 1811: Barrabás Antal meg vivén 
az Zalag sumát az mostani fojo Bangó (!) Cze-
dulàkban meg is kinálá vele elötünk; melyre 
tön iljen feleletett. É n Barthos vram el nem vé-
szem . . . s ha az pénz Változik adja meg nékem 
az u j jövendő pénzből nem kél sem hogy 3mados 
vagy ńégyedes légyek benne hanem nékem az 
penzemet adja meg ne val jak kár t [Albis Hsz ; 
BLev.]. 

5. ~ atyafi harmad-örökségrészes vérrokon; 
rudä de singé cäruia i se cuvine a treia parte 
díntr-o moştenire; Blutsverwandte zum Drittel 
des Erbteils. 1646: My . . . hutos Diuisorok . 
Mikoron mi az becziulletés Tanaczj commissioiá-
ból Szőlösi Gábor hazanal, űduezűlt Felesegenek 
Gichiner Borbara Aszonnak, Tertiumat az har-
mados Atiafiak(na)k minden rendbelj ingó bingo 
marhakbol, ki muta t tuk uolna, es az harmados 
Atiafiaknakis leualtak uolna. Az örökségekből es 
egieb fen allo dolgokbol igi alkuuanak megh* 
[Kv; RDL I . 133. - a Köv. az egyezség rész-
letezése]. 7660: negi szaz hetuen őt forintnál 
többet fizetni nem tar toznak Mellyet megh fi-
zetuen az harmados Atiafiak(na)k az kouaczi fa-
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m#ia Annak utanna sem^ni kòzet soha ahoz. az 
az házhoz az harmados Átiafiak ne mondhassak 
[Kv; i.h. 145]. 

II . fn harmadhetenkénţ szolgáló/harmadhetes 
jobbágy; iobag care presteazå serviciu din trei 
în trei săptămîni; dreiwöchentlich Fronarbeit 
leistender Leibeigene. 7632: Galacz Portio. Ezek* 
mind Harmadosok, adott nem adnak . . . Serui-
tiá. Zolgalattiok ezeknekis harmadhetenkint mint 
az teöb falubelieknek [Galac F ; UC 14/38. 100. -
*Ti. az alább felsorolt jobbágyok]. 7720/7811: 
Vagyon a Sepsi Szotyori Határon Apro fü nevű 
helyben . . . egy darab ebb(en) harmadosok 
vágynák [ S z o t y o r Hsz ; Borb. I I ] . 

harmadosság örökségbeli harmádrészesség; drep-
tul la o treime din moştenire; Teilhaberschaft 
des Drittels von dem Erbteil. 7674: Mivel az Vr 
Còrnis Gaspar Vr(am) eo kgme szegeny megh 
holt feleseginek mindé(n) nemű Iouaib(an) ter-
tiálitast harmadossa got praetendalt . . . engedek 
oda* [Szentdemeter U; Ks 90. — *Köv. a fels.]. 

harmadolt harmadúttal/versben, harmadszor; a 
treia o a r ă ; zum dritten Mal(e). 7555/7566: Har-
madot wallom testamento(m) szerint az E n Jám-
bor Vramat Gywlaj myhalt tutorol es gond wy-
seloyvly [Zsuk K (melyik?); SLt A. 33]. 7605: 
Harmadoth ezt chielekette az teoruenj keozben 
eo kegielme ra j t am Negied teoruenj keozeom 
ez, hogj . . . vetet buzamnak az Harmad rezzet 

(hatal)másul el Arat ta t ta [UszT 19/82. 85]. 

harmadrendbeli ?harmadrendű; de rangul al trei-
lea; drittrangig, dritten Ranges. 1621: Atta(m) 
. ; Gubernatorne Azzonio(m) koczissinak Abrak 
Czipot N r o : 6 Az másik rendbeli koczissok(na)k 
Abrak czipot Nro : 4. Az harmad rendbeli koczi-
sok(na)k Abrak Cip: Nro 4 [Kv; Szám. 15b/XI. 
122]. 

harmadrész 1. ha rmad; a treia parte, treime; 
Drittel, dri t ter Teil. 1546: (A büntetéspénz) har-
mãdryze az byroe lygen az ket ryse penyg lygen 
az perese | az menye samw disno wagyon . . . 
ossaak három rysre es az harmad ryzyt agyak 
Banpfy Bernaldnak [MNy X X X I X , 155]. 1579: 
Az Espotaly Mesterne keonyeórgesse felól . . . 
wegeztek hogy az ket rezt wegyek ky teolle, és 
az ha rmad Rezzel legie(n) zabad ember maganàk 
[Kv ; T a n J k V/31. 182a] | Posa Peteris fel veotte ' 
az penznek harmad reszetth [ördögkeresztúr K ; 
J H b K XIV/24]. 1597: az ñjeresegnekis harmad 
reszet megh keuano(m) [UszT 12/55]. 1632: az 
ki ęgez telket t bir, az ollian Eotuen pénzt ad, 
az ki pedigh fel uduart bir, az ollian 25 pénzt 
ád, az meli penigh harmad reszt bir egy Telekben, 
az ollian semmit nem ad [Fog.; UC 14/38. 109]. 
1652: Mindé(n)fele Gabonabol dezmat ad(na)k\ 
melybeõl az Pap (na) k harmad rez jar [Nagykapus 
K ; GyU 109. — *A fej-nek mint a gyalui vár-
tar tonlány urának]. 1667: mindenek(ne)k az har-
mad resze Mihalcz Mihály Vrame [Ikafva Hsz ; 
Borb. I ] . 7688: A mi adossag í rsg fén uagyon, 

az elíbi osztozodas s,z&é$t az harmad „részi iGzutak 
Istuanne Aszonioipie leszén.CKgz;> BCs]. 1736: 
vasarlottam . . . Tordan a? JŠóyÿgo ut tzában . . ? 
levő fundusnak egész harmad r&zit [Torda; T j k T 
I . 102]. 1789: a Potşfalvi Határon lévő Rad-
vántz nevezetű Brd'ŏ". . . . . harmad részeis alig 
vagyon meg a fáknak [Abosfva K K ; GyL]. 
1806: A' mi pénz gyűl a ' bünteţésböl, annak har-
mad részét az Esküţtség el-költheti a ' maga szá-
mára, két része pedig tétetődgyék a ' Co(mmuni)ttas 
Cassájába [Oltszem Hsz ; Mk I I . 4/115]. 

Szk: harmad- ~ (több közül) mindegyiknek egy-
egy harmada. 7696: az Nagy Lu Kertet ket resz-
ben szakasztvan mint az Ket. szakasztasnak Har-
mad resze [Bethlen SzD; BK]. 

â. örökség-harmadrész; a treia parte din moş-
tenire; Drittel des Erbteils/der Erbschaft . 1580: 
Magiari János Nagj beoleoni N(sgod) drabantinak 
tizedesse . . . vallota kis georgy Simon es Tamas-
nak az Anniok kis pal gal georgy leania volt es 
az zamara bir tak bene harmad rezre az Illiesy 
Leorintz feolden az zyle apiok holta v tan [Mik-
lósvár Hsz ; HSz jP] . 

Szk: anyai ~ anyai örökségharmad. 1623: 
Leorikenek Anniay harmad Resze neuelesere, es 
tar tasara el keölţ [Kv ; RDL I . 121]. 

3. ~ben (egy)harmadában; în a treia pa r t e ; 
in (einein) Dritteil. 1871: Elnök jelenti, hogy a 
törvény értelmében a presbitérium is harmad-
részben megújítandó. A kilépettek ú j ra megvá-
lasztattak [M.bikal K ; RAk 288]. 1874: A praes-
biteriumnak harmad részben tör tént megújítása 
törvény szerint kitüzetvén . . . Megválasztatott 
Tussai Ferencz, feleskettetik [Burjánosóbuda K ; 
RAk 19]. 

4. Jelzői jell-ű haszn-ban; cu funcţie atribu-
t ivă ; in at tr ibutivem Gebrauch: harmad (rész) ny i ; 
de o treime ; Drittel . 7637/7687; Az Zejkieknekis* 

majd harmad rész hatarokat hatalmasul élik 
[A.nádasd H ; VhU 96. — *Értsd : a zejkfviaknak]. 
1679: adá el Salanki Jauosne Ász(sz)anyomnak 
az maga reszire nezendö darab harmad rész szö-
lejt f. 8 [Ne; DobLev. 1/28]. 1716: vetet volt 
Zalogban . . . (egy) ős őrőkps jobagjat három 
hazas fiaival . ezeken, kivul . . . az Nemes 
Udvarliaz. lieljţLëlt harmad rész telekjet [Tompa-
háza A F ; J H b XXVIII/20,].^ 7776: Biro Susa 
posteritassi ha rmad rész nyíl erdejek [Aranyos-
rákos TA; Borb.] . -r L, még Re t tE 413. 

Ha. 1745: ha rmad részit [Torda; T J k T I I . 
83]. 7767; ha rmad részit [Qàlgó, Sz ; J H b K LVI/1. 
15—6]. 1781: ha rmad részit' ſAsz; Borb. I] . 1808: 
harmad résziből [Harasztos TA; i.h. I I ] . 

harmadrészes harmadrész-birtokos; posesor/-
proprietar al iinei t tė imi; Driţteiî-Besitzer. 1680: 
Harang Labi Sigmond, Ur(am) harmad riszes 
déngelegen [Derigelëg SzD; Ks 90]Ĕ 

harmad-szita kb . nagyoló szita, derce /korpaszi-
t a ; sită r a ră ; Gròbsieb. 1771: Gyakor szita 1. 
Másod szita 1. Ha rmad szita 1 [Katona K ; Boni. 
VI. 7]. 
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harmadszomszédos de al treilea vecin ; als dritter 
Nachbar. 1574: Vayda András Azt vallya hogi 
harmad zomzedos volt Igarto gergy Zeoleyewel 
[Kv; T J k III /3. 337]. 

harmadszor a treia oară ; zum dritten Mal(e), 
das dritte Mai. 1561: elozer etwen penzel masodzor 
egy forintal harmadzer kettowel bwntettessek* 
I harmadzor egy gira ezwstel ŭwn tettessek megyb 

K v ; ÖCArt. — *Ti. a részegeskedő v. szerencse-
játékba merülő ötvöslegény, *Ti. a mester sza-
bálytalan legényfogadás vétkéért]. 1570: az legyn 
• . . ezt Monda Tylttom ty kegelmetekett megys 
l>lthoin harmadzorys tyltom [Erked K ; J H b K 
XIII . 23]. 1598: Zaz Gaspar wallia. Ke t 
vttal wolta(m) az Hidalmasi harminczadon . . . 
harmadzor Nagy Almasra Ieotte(m) [Kv; T J k 
V/l. 184]. 1667: harmadczoris az maradczagot 
kerven az Király Biro töllŏk, es keresireis sem(m)it 
sem igerenek, sem executiót ne(m) engednek [Asz; 
Borb. I] . 1720: Harmadszeris el kűlde Barcsai 
Josep (!) Uram [Abrudbánya; Berz. 18. Fasc. 
H], 1779: harmadtzor feltámodván Lovás Indrej 
réája mene [Záh T A ; Mk V. VII/12.]. 1811: 
harmadszer akart a ' Tzigányok elfoglalására menni 
[K; KLev. 10]. 

Ha. 1579: elozer . . . Mazzor . . . harmadzor 
. . . Negiedzer [Kv; TanJk V/3. 185a]. 1797: 
Előszőr Másadszar Harmadszar* . . . 
Negyedszer . . . Ötödször Hatadszar . . . He-
tedszer . . . Nyoltzadszor . . Tizenharmadszar 
ſM.igen A F ; DobLev, IV/777. - 'Alább egy-
szer : Harmadszor'] Elsőbenis . . . , ' M á s a d c z a r . . 
Harmadszer [Vízszilvás SzD ; WassLt Còswcr. 144]. 
1811: Harmadszar [K ; KLev.]. 1813: Másòdszer 
. . . Harmadszer Ötödszer Hatodszer [CsS]. 
1814: Előszőr . . . Másodszer <.. Harmadszer 
. . . Őtődszer Hatodszer [Mv; MvLev.]. 1851: 
Másodszor Harmadszor ötödszer [Bács 
K ; KmULev. 4]. 

harmadszori de a treia oa iă ; drittmalig, von 
dri t tem Male. 1606: Lukacz Vr(am) . . . az ze-
kereól le veúe az feizet . . . hoŝza vàga hogy János 
vram az sakbul à keörtuelt rasza uàla, hogy az 
homlokán esek egy kichin vagas, mazzeris hozza 
vaga . . . harmadzeri vagasanak(is) vgy leòn, ne-
gedzer hogy hozza vaga, osuat Janosnenak az vyat 
. . . talala [UszT 20/195]. 1660: Hogy Kegyelmed 

én rólam, igaz atyjafiáról úgy elfelejtkezett, csu-
dálom; nem akarván azért én Kegyelmed vétke 
példáját követnem, ezzel már harmadszori Írá-
sommal látogatom [TML l , 540 Teleki Mihály 
Veér Krisztinához Sárospatakról]. 1681: valaki 
pásztor eleiben nem agya marhaját t , első megh 
intés az lapatt lészen a fenekén, másodszori 24, 
harmadszori 36 az marha ja t is el veszik [KGy]. 
1704: Ha kik . . . elébbeni vétkes, és káromkodo 
magok viseléssének . . . véget vetni nem akar-
nának ă Nemes Szék az ollyakat meg fogat-
ván . . . elsőbben meg veszszőztesse, másodszor 
páltzáztassa, harmadszori és utólszori bűntette-
sekre kővel agyonverettesse [UszLt IX/77. 79]. 

1797: fordított . . . 2400-at az harmadszeri Bétsbe 
menetele alkalmatosságával orvosoltatására [Cege 
SzD; WassLt Conscr. 560]. 1835: lső április 
Űdősbb Nagy Sándor, Újhelyi Gáborné, 's Dávid 
Sámuel elsőbbi napasztatásakért 18 xr. 15.k ápri-
lis ezeknek másadszori napasztatásókért 18 xr. 
22-ik április, ezeknek harmadszori napasztatása-
kért 18 xr [Kv; öCJk] . 

harmadúttal harmadízben/versen, harmadszor; 
a treia oară; das dritte Mai. 1592: Elseóbe hogi 
be ieòwenek az Jobbagiok zena hordani nem 
horthatanak az eseò miat Másod vttalis ieòwe-
nek be akkoris chiak ketczer hozhattak zenat 
. . . Harmad vttal hog' be ieòttek, hat nap hoztak 
az Varos kertebe [Kv; Szám. 5/XIV. 174 Éppel 
Péter sp kezével]. 1602: amikor Pokos Peternenek 
marhayt Jowayt Inuental tat tuk az Nótáriussal 
eggyewt voltunk . . . harmad vttal esniet mikor 
oda mentewnk volna . . kerdem ki zabaditotta 
rea [Kv; T J k VI/1. 611 Zabo András és Schmel-
czer Leorincz vall. — A teljesebb szöv. bepe-
csételés al.1. 1694: harmad úttal az Sogoromat 
kűlte(m) el [Oroszfája K ; BLt]. 1706: Ismét 
harmad úttal jővenek ide Sokan egj Hannagyai 
[Longodár N K ; K v A K t Mss 261]. 

hármas 1. három részből álló; care are trei 
păr ţ i ; aus drei Teilen bestehend. Szk: ~ törvény 
Werbőczy István Hármaskönyve; Tripartitum. 
1796: Tessék Kegyelmetek (ne)k a Hármas Tőr-
vény 2dik Része 24dik szakassza szerint . . 
pénzt fel venni és a Devicinált Főidet* ki botsáttani 
[Albis Hsz; BLev. — "Szántóföldet]. 1826: Én 
özvegy Dobollyi Istvánné :Foszto Ráchel mint 
. . . Alperes az Hármas Tőrvény 2dik Része 79dik 
80dik és 81dik Titulussai rend szabása szerint 
az én defensámra agálo Szoszollomat Sűkosd 
Istvánt ezekben revocalom* [Ne ; DobLev. V/1114. 
2b. — áKöv. a nyil.]. 1829: az Hármas Törvény 
. . . rend Szabása szerint ezen Perben defensaira 
agáit Szoszollòmnak Sŭkösd István Urnák a Per 
derekában . . . eset hibáit revocalom [Ne; Dob-
Lev. V/1155] •X* ~ törvénykönyv 'ua. ; idtm' 
1834: a ' Hármas Törvény könyv 2k Része 80k 
Czimje lsŏ Czikkellye [Asz; Borb. I]. 

A niţry kijcfcyzésbcn szcn j ló ttxvćrykönyv Weitćczy l?tv^n 
(1458—1541) köznemesi származású ftélŏmester, királyi j-*<ii,üy-
nök, nádor, majd királyi kancellár Tripartitum v. Hs-iimtç. 
könyv néven emlegetett munkájára vonatkozik. Az 
1517-ben Bécsben latin nyelven megjelent mŭ utána nUg 51 
latin és magyar kiadásban látott napvilágot. Első maţyar ícr-
ditása már 1565-ben elhagyta a sajtót, sót az 1636-i, latin ver-
sekbe szedett kiadását 1701-ben egy kv-i, magyar veisekbt ren-
delt kiadás is követte. E közkézen forgó müvet országgyűlési 
végzés és királyi szentesítés nélkül is — a szokásjog alapján — 
évszázadokon át törvényerejű jogforrásnak tekintették. Meg-
jegyzendő, hogy Erdély neve a Heltai-nycmdából 1571-ben 
kikerült kiadás címében szerepel először; itt eztán a Bálmos-
könyv törvényerőre is emelkedett [BMNy I, 320—11. A fen-
nebb beiktatott szōv-ekben a viszonylag kísõi h i v a t k o z i k is 
ennek bizonyítékai. 

2. háromrekeszű; cu trei cempartimente; <:rei-
fächerig. 1700: Az kapun belől vágjon hairnss 
disznó pajta [Csicsó Cs; BálLt 71]. 1728: vg^yon 
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egy fedél alat harmos Pojtacskak három Ajtók-
kal mellyek majorsagnak rendeltettek [Ludvég 
K ; Told. 29/19]. 

3. ~ gyertyatartó háromkarú gyertyatar tó; sfeş-
nic cu trei bra ţe ; dreiarmiger Leuchter. 1655: 
Egy jo Rez gyertya tar tó kŏpüsteöl — f. 1 d. 
25 . . . Mas egy harmas gyertyatartó — f 1. 
d. 50 [ K v ; RDL I. 29]. 

4. ~ arany arany pénzérmefajta; un fel de 
monedä de au r ; Art Goldmünze. 1717: Van egj 
Harmas Szent György Aranja az esztendő szám 
nincsen r a j t a [ApLt 5]. 1725: tanál ta tot arany 
Tövisen Egj regi arany, melyis lehet ötvenes 
. . . egy negjvenes regi arany tizes arany 
ha t . . . őtős arany egj . . . harmas arany egj 
. . . ket tős arany egj egjes arany tizenhárom 
[i.h.]. 1761: Diószegi úrhoz betértem vala. 
Sok szép aranyat muta ta Ot t lá t tam Apaffi 
Mihály erdélyi fejedelem nyolcszegeletű hármas 
aranyát , i tem Ferdinandus imperátor 100 forintos 
aranyát [Ret tE 124]. 1770: Olosz Ferencz vr 
. . . mondot ta énnékem; hogy Benczenczen egy 
Hintó vagy Pirpcsel Ládájával volt le téve 300 
darab hármas Aranya [Déva; BK sub no 1017], 

O Szk: ~ csészécske 'V 1801: Egy hármas 
kis Csészétske [Kv; Ks] -X ~ csuporpohár '?' 
7679: Zöld mázos, harmas Csupor pohár apro 
nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 
29] * ~ domb három faluhatár találkozásánál 
hányt (három) határhalom; (trei) movile de hotar 
ridicate la întîlnirea hotarelor a trei sa te ; drei 
Grenzhügel an dem Kreuzungspunkt dreier Dorf-
fluren. 1764: égy Jegenyei Fabjan Is tván nevű 
öregember nékem* mondotta és mutogat ta hogy 
a Jegenyei határ a Körösföi Határral ezen Hár-
mos Dombnál conterminálodott volna régentén, 
melyeknek édjikét látom mégis hánták és sok 
régi modi edény Cserepeket hantanak ki belölle 
mély szerent . . . emberi kéz által erigáltattak 
mind a három dombok [Körösfő K ; K H n 66. — 
•Antal Ferencz (69) tanúnak], o Hn. 1676: Esz-
tana felől az Harmas domb [uo.; i.h.]. 1727: 
Falu j ok határos Déretével, Nyárszoval, Sár vásá-
rával, Sobokkal, Esztánával, Oláh Nádassal, . . . 
Esztana felöl a Hármas domb . . . ta r tya az ha-
tárit) [uo. ; i.h.]. 1764: A Hármos Dombtol fogva 
a Cseke tetőig [Gyerővásárhely K ; K H n 151] 
| Tudgyae a Tanú mindenik nevezett szomszéd 
Faluk Territoriumitol hol micsoda nevezetű hellyek-
ben minémű Métákkal disztingváltatott neveze-
tesen hogy lött volna Métája Bedets felől az 
Hármas Domb nevezetű helly, a melly Dombok 
esnek a<z> edgyik Bedets felőli, a másika Derète 
felől, harmadika Jegenye felőli, és azon három 
I>oinbok lettek volna emberi kéz által erigált 
Méták ? | a Hármos* Dombnál [Jegenye K ; K H n 
206—7. — aDe i.h. még háromszor Hármas alak-
ban] -X1 ~ fiókú háromrekeszes; cu trei comparti-
men te ; dreifächerig, mit drei Fächern. 1841: A 
Gabonás Két oldalán két t hármos fioku 
fenyő fából készült hambár [Egeres K ; Ks 89] 
* ~ föld ' V1781: A Kis Erdő tetejin a ' mely 
harmos föld vagyon ennek a' két felső fele, felső 

vicinussa Báró Henter Ádám Vr, alsó vicinussa 
ezen íöldnek harmadik hasábja [Mezőbánd M T ; 
MbK X I . 61] * ~ gyűrű ? három karikából 
ötvözött gyűrű ; inel compus din trei cercuri; 
aus drei Ringeln/Reifen legierter Ring. 1634: 
Kuth i Is tuan Vr(am)nak hagiok . . . egy 
harmas halai feyes arany gywreot [WassLt Cegei 
Vass János végr.]. 7839; Egy hármas brilliántos 
gyürü [Kv; LLt ] •X* ~ halom három faluhatár 
találkozásánál h á n y t (három) ha tárdomb; trei mo-
vile de hotar ridicate la întîlnirea hotarelor a 
trei sa te ; drei Grenzhaufen an dem Kreuzpunkt 
dreier Dorffluren. 1760: A nagy hegyenn ( : mellyet 
mi Kerek Csere véginek mondunk : ) látunk három 
határdombokat ugy hallottuk is, hogy ezén Tétŏn 
kéli az harmas halomnak lénni mellyek a Bogár-
telki, Sollyomtelki és Thŭrei határokat meg kü-
lönböztessék [Bogártelke K ; K H n 185] * ~ 
határdomb ' ua . ; idem'. 1807: az Hatá r járáskor 
. . . harmas H a t á r Dombokat tsináltanak [Kö-
rösfő K ; KmULev. 3] -X- ~ lovak ? hármasfogat 
(egy fogatba tar tozó három ló); trei cai înhämaţi 
la acelaşi ca r ; Dreigespann (in ein Gespann ge-
hörende drei Pferde). 1780 k.: Vertem az Hármas 
Lovakra 3. u j pa tko t magamét . . . az rezes Lora 
tsináltam egyet u j j a t az szürke Lora vertem 
két u j patkot az paripára . . . vertem egy 
otskát [Szászváros; BK] -X1 ~ malom ?három-
kövű malom; moară cu trei pietre; Mühle mi t 
drei Mühlsteinen. 1704: az Szarhegj u t . . . az 
harmas malomra jő [Szárhegy Cs; GyHn 16]. 
1773: egy plal (I) töröt csináltattam . . . a bely-
kenyre a harmas Malomhoz [uo.; EHA] -X- ~ 
öv kb. három sávos ö v ; cordon fäcut din trei 
b ra ţe ; dreiarmiger/schäftiger Gürtel. 1704: Egy 
forgáts fejér hármas lantzos Eov [Kv; Pk 6] 
* ~ pohár kb . három egybejáró pohár ; trei 
pahare care intră unul ín al tul ; Dreiglas (ineinander 
gehende drei Gläser). 7696; Egy Galombas hármas 
pohár [Mv; MbK 80. 6] * ~ szegeletŭ három-
szögű; tr iunghiular; dreieckig. 1754: egy harmas 
szegeletü vulgo Béles Hegy nevü oláhul Kapui 
Gyalului (havas) [M.valkó K ; K H n 104] * ~ 
tászli háromrend(es) fodor ; trei rînduri de voaluri; 
Krause in drei Reihen. 1766: Egy Kamertok 
igen szép egy pár ing ajjal elöruhastol hozzá 
valp igen szép va r r a t hármas tászli [Lesnek .H; 
Szer. Harsányi É v a lelt.]. 1789: vet tem kezemhez 
. . . 1. Rendbéli vékony varrot t patyalat öltözetet 
hármas tászlival . . . Udvari gallérral, belső fodros 
keszkenővel edgyűt [Meggyesfva MT; J H b XLVI/-
1. Torma Éva kel.]. 

O Hn. 1661: az harmas erdő aljáb(an) egy 
darab irotvanj [Bádok K ; BHn 22]. 1685: az 
hármas hegy oldalában [M.köblös SzD; EHA]. 
1687: az Hármas Terib(en) (k) [Bádok K ; BHn 
23]. 1845: A' Hármos nevü helyen (e) [Bádok 
K ; EHA]. - L. még BHn 23 kk. 

hármasan 1. há romré t ; intreit, t r iplu; drei-
fach/faltig. 1736: Az keservesek mentől durvább 
fekete posztóban öltöztenek . . . Az asszonyok 
kendervászonbol burkot csináltanak az fejekre, 
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azt megfeketitették, hamuszín volt, azt a liá-
tokon leeresztették, hogy' az földön vonszolódott 
a farka, azt penig az h á t a közėpin még egÿ hėlytt 
az közepin félakasztották, ot t egy darabig hár-
mason fügöt t az burok [MetTr 405]. 

2. három csúcsban/cŝúċsosan ; cu trei vîrfuri ; 
dreigipfelig. 1777: az hegynek hármason ki állo 
dombotskájának kŏzepin [Magura TA; Ks 89]. 

harmat I . dtv is r ouă ; Tau. 1752: Furu Győr-
nének Veres Ersébet Aszonnak, nyilvánvaló bo-
szorkányságát nem tudom ., hanem Oloján 
Tivadar nevű Diosadi Csordástul, hallottam mon-
dani hogj egj alkalmatossággal, Furu Gyömé 
Veres Ersebet Aszónj az Diosadi Csorda előt a 
mezőn mezítelen szedte az harmatot [Diósad Sz; 
Ka: — Varga András (52) ns vall.]. 1854: a hon-
fiak szemeiben rezgő örömkönnyek özöne volt 
a termékenyítő ha rma t s a honboldogulás gyü-
mölcsét érlelő honfi lelkesülés volt a nap* [ÜjfE 
329. - M848. márc. 15-e]. 

A babonáskodás, varázslás céljából meztelenül való harmat-
szedést, a régiségben a bűbájosság, a boszorkányság egyik bizony-
ságának tartották [A meztelenség babonájára és á harmat-
szedésre 1. MNépr.* 124 kk; Ęthn. Mut.; Krl^èx. II, 474-6] . -

2. dér, táj hóha rma t ; b rumä ; Reif. 1734: A 
mi kárdifiol vólt a ' ha rma t előtt Pinczébe te t tük 
[Szamosfva K :; Ks 99. X* 14 Veres Jánös lev.]. 
7804: a Harmat i t t is erőssen el rontván a szöDö-
ket megválik k i? és mikor szedi bé a mustot 
érette [Ádámoà K K ; Pk 5]. 1830: a mult 1828-
dik Esztendőben a másodszori kapáláskor Alamo-
ron is a Harmat a Törokbuza, Fuszujka; vetéseket 

forászta és Sanyari töt ta [Alainor A F ; TL. 
,,Ion Barák mp. Alamori Disunitus Pap"] . 

3. dtv áldás; har, d a r ; Segen. 1738: kivánom 
. . . az 1738 Észtendöis Mennyei kegyelemnek 
böyebb böyebb harmatival harmatozzon Ngodra 
[EMLt Onadi B. Josef alumnus lev. patrónusához], 

O Hn. 7838; A ' H a r m a t völgyben (sz) [Mező-
madaras MT; EHA] . 

harmatkása a Glyceria fluitans termése; se-
minţe de rourică; Flutendes Schwadengras-Korn, 
Schwadengrütze. 1683: Harmatkása Egy kicsin 
berseny [UtI]. 

Kevesebb valószínűséggel a vízi harmatkása 'manä de apä; 
Großes Schwadengras' termésére is gondolhatni. — A Glyceria 
fluitans termésének táplálkozás céljára való felhasználására 
nézve 1. Rapaics, A kenyér 3 5 - 6 . 

harmatliszt finomliszt, rég, nép lángliszt, liszt-
láng; făinä ex t ra f ină ; Káisermehl. 7874; ezën 
'Sakba . . . leg f á j inab harmat liszt vagyon fél 
vékányi sűteménnek, a többi Fejér Cziponak, 
de azis igen fáin [Nyárádsztbenedek MT; Told. 6. 
1776-1815 Barabás Is tván lev.]. 

Az erdélyi régiségben, a század elején még városi szinten 
(pl. Désen) is, faluhelyen pedig korunkig terjedőleg a búzalisztét 
fátyolszitán [1. ott, valami* t KTsz, SzamSz, TSzj] finomlisztté 
szitálták. Az így kiszitált lisztből készítették pl. a csōrögét kür-
töskalácsot és a pánkót (fánkot). 

harmatos 1. harmat lepte; înrourat (acoperit 
cu rouă); taubenetzt. 1753: (A katonák) igen 
jo reggel kiványák, hogj harmatos Füvet vigjenek, 
ha nem harmatoŝ nem acceptállyák [Hídalmás 
K ; Ks 91]. 1764: a mely bokros helyet meg gyúj-
ta t t am jo reggel még harmatos lévén az fŭ , 
ot tan akkor mégis alutt , abból az helyből továb 
nem ter jedet t [Torda; T J k T V. 243]. 

2. harmat-áz ta t ta ; ud de rouă ; taufeucht. 1745: 
tiszta száraz idő lévén lá t tam hogy a' harisnyája 
harmatos vizes volt [Bálványos vár alj a SzD; Ks]. 

harniatosan (be)harmatozottan, harmat-lepetten; 
înrouat ; taubenetzt. 1793: Drági* Gondviselő In-
structioja . . . A Zabb olly kényes, nem hogy essőbe, 
sőt csak jo harmatossan sem lehet őszve kötni, 
azért jol meg szárassza, karóba rakassa 's jo szá-
razon hordassa bé [ J F 36 LevK 189—90. — *K]. 

harmatoz 1* megszór; a presăra; bestreuen. 
1760: H a t bibor fátyol borzos Fő kőtő. Két borzos 
Fő kőtő jó féle gyöngyei harmatozva [Mv; TSb 2]. 

2. dtv á rad ; a . se revărsa ; sich ergießen. 1738: 
kivánom . . . az 1738 Észtendöis Mennyei kegye-
lemnek bővebb bővebb harmatival harmatozzon 
i jgodra [EMLt Onadi B. Josef alumnus lev. 
patrónusához}. 

hármával hármasával ; cîte t re i ; zu drit t /-
drei(e)n. 1570: Anna Jso Ambruzne . . . vallj 'a 
. . . . Mond Dabo Thamas eo neky ez byzonsagnak, 
Nem adoiŭ* kylemben három vedrenel mert Ma-
swtis vgy aggyak, E o azt -Mongia hogy ely vezy 
vgis, Azt halwan Zabo gergneh azt Mongia hogi 
nem Engedi Senkynek Mert neky Dabo Thamas 
ados he t forintal, azért eois ely vezy harmawa 
. . . vegTe hogy az Mwstot haza hozzak Nem 
akaria volt Immár harmawal ely venny [Kv; 
T J k III /2. 4. - *Ti. a m u s t o t három vedrével 
1 forintba]. 1592: Vettem Esmeg harmaûal d 2 
az Torday Cipó Sittehnetel 915 Cipott f 6 d 10 
[Kv; Szám. 5/XIV. 333—4 Éppel Péter sp ke-
zével]. 1735: Borbirak . . . At tyánk fiai eò kglmek 
az Bornak jovát s el kelhetőit vegyek harmával, 
hármánál pedig se alábbi se fellyebb ne vegyék, 
e j teüt h a t penzen arultassák [Dés; J k 454a]. 
1761: te rmet t . . . bor . . . a Szilágyban nagyobb 
bőséggel s jöbb mint tavaly, még most is meg 
lehet hármával egy for inton venni [Ret tE 130} 
- L . még i.h. -317* 408, 417. 

hármaztat kb. (harangot) háromszorozva kondí t ; 
a face să sune de trei o r i ; dreimal ertönen lassen. 
1683: Wagyo(ô) két harang, az nagyubbik kettőz-
tetve szollo az kis8ebbik harmazta tva ha akariak 
Vonatni kettőztetveis [Bagos Sz ; SzVJk 51] | 
Vagyon egy harmazta tva Szollo harangh, mellyet 
vőttenek Flór Nro 25 [Désháza Sz ; i.h. 135]. 
XVII. sz. v.: Wagyon egy harangh, k j harmaz-
ta tva szol [Egerespatak S z ; i.h.]. 1750: Vagyon 
i t t a thöldalagi* reformata szent ecclesiában . 
egy tisztességes f ábúl épült templom . . . , a templom 
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tornáca felett edgy kisded harang hármaztatva 
voanyak [GörgJk, ETF 107.23. — *MT]. 

hármaztató hármaztatva konduló; care sunä 
de trei ori; dreimal ertönend. 1750: Fa harang 
láb, két harangok benne, egy nagy, az más kitsiny, 
hármaztató [GJk]. 

Szk: ~ szavú. 1648/1687 k.: Vagyon a harang 
lábon két harang édgyik nagyobb másik kissebb, 
hármaztató szavú [Kövend MT; MMatr. 394]. 

hárrać háromfelé; 2n trei părţ i ; in drei Teile. 
1615: Az Sugár Gergely òròkseget harme ózzak 
ès az harmad reze az öregli azzonnak maradgio(n) 
[Szentimre Cs; LLt]. 

harminc I. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atri-
butivă; in attributivem Gebrauch: 1. treizeci; 
dreißig. 7588: Vicey Caspar vramtol veottwnk 
Zaz Naranchiot . . . f. 10 Harmincz font 
gezteniet f. 3 [Kv; Szám. IV/1. 23]. 1600: 
Keottettem az szegyniek zeoleyhez harmincz eo-
regh hordókat, ki ŏregb s ki kisebb [Kv; i.h. 
XI1/9. 86 Igyártó Simon sp kezével]. 1676: Az 
Rakottian egy Rét . . . Harmicz (l) ember meg 
kapaihatna egy nap [Nyárádsztlászló MT; Told. 
8]. 1723: Egy szegfű szin Angliai Poszto Dolmány, 
fejér bogár hátú sinórral, harmintz apró ezüst 
gombok s makkos gombházakkal [Koronka MT; 
Told. 29/2]. 1774: a Sz. Demeteri Számtarto 
Jánosi Márton Uram . . . Harmintz darabból állo 
Dézma Juhá t adot el égyet ĕgyet égy Német 
forinton [Mocs K ; K S Conscr. 60]. 1850: a har-
mintz pengüt el veszik [Dés; DLt 860]. 

Ha. 1578: ú t kijő a Harokallj mellett a Har-
minczember-erdeje szegire [Dálnok Hsz; EHA]. 

Szk: ~-harminc. 1675: volt edgy summában 
49. őkőr bokrát . . . az jovainak harmintzának 
alkudtuk volt meg harmintz, harmintz forinto-
ko(n) [ K v ; WassLt]. 1761: Ezen 1761-dik eszten-
dőben számos prussusok jöttek be . . . Mester-
ségeknek elkezdésére adott őfelsége nekik har-
minc-harminc rhénes forintot [RettE 127] * ~ 
ember kaszálásra való/kaszáló harminc kaszás egy-
napi munkájá t igénylő. 1681/1748: A Sós Tónál 
való darab réth harmincz ember kaszálásra való 
ä Puszta Petlendi határon | A Somberek alatt 
vagion . . . rét mintégj harmincz ember kaszáló 
[Balázsfva; EHA] * ~ig való. 1736: Circiter 
harmincig való kristályt hozván egy kereskedő 
ember, az kolozsvári rationista avagy harmincza-
dos, Apor Istvánnak küldi [MetTr 327]. 1773: 
És midőn a faluban lévő nagy hídon mentem 
volna, valami harmincig való embert találtam a 
hídon, hogy tanácskoztanak [RettE 306—7] 
húsz- 1734: Tudom hogj az Aszszony az Úrfiak 
mellett ollyan Aszszony embereket derék gazda 
Aszszonyokat tar tat t , hogj husz, harmincz forin-
tokat is meg adott egjnek [Szentpál K ; TK1 
Maria Keresi Ladislai Hegedűs jobb-is rel. vidua 
(50) vall.]. 

g, sznévi összetétel tagjaként; ca element de 
compunere ín numerale; in zusammengesetzten 

Zahlen: treizeci şi . . . ; unddreißig. 1539: Ke-
wolth (!) Somboron* pewnkewsth elleoth walo 
wasarnapon Ezer ewth zaz liarmynch kylench 
Ezthendeoben [MNy XL, 137. — aK]. 1546: az 
menes zam zerenth harmycz negy [Radnót MT; 
JHbK XXXVIII/19]. 1558: Mind az Notariusnak 
es az Egieb deakoknak at tam harmicz Nyolch 
Jarasban f.4 [Kv; Szám. l/V. 182]. 1560: Har-
mycz három Ezwsth Aranyas gomb [JHb QQ Te-
mesvary János lelt.]. 1581: Marhat Peter es Antal 
attak uolt . . . harmincz hat osporat es f.l [Bikfva 
Hsz; Törzs.]. 1586: hoztak . . harminchj egi zeke-
ren borokat [Kv; Szám. 3/XXIV. 38]. 1588: Az 
harminczi eott forintrúl . . Igazatt vehessen [M.-
fráta K ; SLt Y. 31]. 1589 k: vgy vittem volna el 
akaratod nelkwl az harmincz het forintoth [UszT]. 
1591: szaz harminch ket feo kapoztamis veszet oda 
[i.h.]. 1592: Harminczkilencz deögh bwrt . . . at-
tuk el f 2/57 [Kv; Szám. 5/XIV. 384]. 1687: Pipe 
harminczkettő [Görgény MT; UtI]. 1723: Ezek 
mind az Harmincz hárman . . . vgy vallanak mint 
az első Test is [Sövényfva K K ; MbK 150], 

II. fn-i jell-û haszn-ban; cu valoare substan-
tivală; in substantivischem Gebrauch; 1. treizeci; 
dreißig. 1703: adott ö kglme . . . edgy versen 
harmincz forintot mas versen is harminczat [BálLt 
91]. 1784: minden kalangya eresztésire limitáltunk 
más fél véka búzát, s ki vévén abból az tizedik 
tséplő rész vékát, s vgyan azok számára minden 
haruiintzbol egyet ebéd vékára [Buzd A F ; Eszt-
-Mk]. 

2. bírt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; in 
Form mit Possessivendung: vhány közül harminc; 
treizeci dintr-un număr de . . . ; dreißig von etli-
chen. 1675: volt edgy summában 49. őkòr . . . bok-
rát . . . az jovainak harmintzának alkudtuk volt 
meg harmintz, harmintz forintoko(n) [Kv; WassLt]. 

I IL haz-szerű haszn-ban; cu valoare adverbialä; 
in adverbialem Gebrauch. ~an harminc személy 
együtt ; treizeci (de persoane); dreißig an Zahl, 
unser/euer/ihrer dreißig. 7823—1830: Kikísért szin-
te az egész Kollégium, csak tanítványaim valami 
harmincan, ezeken kívül, ha több nem, ugyan-
annyi deák [FogE 133]. 

harmincad 1. harmincad (határvám-hivatal); 
(oficiul de vamä de) treizecime/tricesima; Drei-
űigstzollstelle/amt. 1593: Tóth Jstuan . . . vallia 

Aitoni Gal Balas Zegedi Caspar zolgaianak 
mondotta magat, az harminczadon vaczon* [Kv; 
TJk V/l . 418. - •Vác]. 1609: Nagí Benedeket 
kwldi Biro vram . . . Deesre . . . leuellel az Har-
minczado(n) megh háborgattatott Attiank fiai 
dolga feleol [Kv; Szám. 126/IV. 428]. 1678: En 
PalogiaJ Mihalj . . . az Desj Rationistasagban . . . 
az harminczadon . . . hírek tudakozasaban telljes 
tehettsege(m) Szerint forgolódom . . . minden ne-
mö harminczadot oszvegíutek, semmit aban hamis 
uton modon magam(na)k ne(m) reservalvan [Gyf; 
KA]. 1769: Kŭ lsŏ Országokrol be hozatando vász-
naktol 100 Rŏvtŏ l ŏ t Reff A Harmintzadon vete-
tik [UszLt XIII/97]. 1776: utolyára meg vallatták 
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hogy a Körösbe lovakat vit tek el adni Halmágyra, 
až harminczadat el kerülték [Tyéj H ; Ks 113 

Vegyes ir.]- 1820: Udvàíhely Várossát a ' több 
Városokhoz hasonlítani nem lehet mert azok vagy 
kereskedő Varosok, vagy bérinek Dicasteriumok 
vágynák, vagy Katonai Kaszármák, Pék Házak, 
Depók, Harmintzadok, vagy pedig Katonai Con-
tractiok [UszLt VII I . 8. 68]. 

Sz: ebek ~ján járt ember minden hájjal megkent 
ember. 1779: Bíró János, vette Füredről, Heves 
vármegyéből, sok ebek harmincadján járt , Kolozs-
várra származott embernek a leányát [RettE 
404]. 

2. (harmincadrésznyi értékű) határvámilleték; 
taxă de vamă de graniţă (în valoare de treizecime); 
Grenzzollgebühr (von Dreißigstzoll wert). 1573: 
Meg Érte t tek eo k. Byro vramtwl, Az Térek har-
minchad feleol m y t Eleo Žamlàl eo K . Eleyben, 
Mi nemew haborwsagot zeirvednek varos bely 
Emberek Idegenek mya t [Kv ; T a n J k V/3. 71a]. 
1597: Chizar Peterne Borbara wallia . . . eo-
neki igen nehez wolna hogi mind zeker bért mind 
harminczadot ew fizetet wolna [Kv; T J k VI/1. 44]. 
1627: valamely kereskedeo Ember akarmy neuel 
neuezendeo Marhat idegen Országbul el adasnak 
es kereskedesnėk okaiért be hozot ez Orszaghban 
Moldouanak es< Hauaselfeőldenek akar miczoda 
uttian, de mindenkoron, huzaddàl, auagy Harmin-
czaddal tar tožtanak [Gyf; Tŏízs. fej.]. 1676: 
vŏ t tem Petér deaktúl harmińczàd árráb(an) ötven 
sing gránát posztót [UtI]. 1739: adott vólt él . . . 
Száthmar varossab(an) ké t őkrőtt harmincz ő t t 
magjar forintokon az harmincžodan kfvűl [Mező-
bánd MT ; MbK V I . 6 ] ; 1788: az idegen Tarto-
mánybéli Miniom nevű Festéknek bé-hozásáért 
fizetni szokott Harmintzad^ mindén másától 2. fl. 
és 24. krajtzárókkal meg-nägyobbittassek [Nsz; 
DLt] . 

3. harminczad/határvámszedési jog; dreptul de 
a percepe taxă vamală de treizecime/tricesima; 
Recht znm Dreißigstzoll. 1609: Birak vraim . . . 
Feyeruarra meimek az el veot Harminczodnnk 
vyolagh ualo recuperalasaert [Kv; Szám. 126/-
IV. 304]. 1612: Lukacz Víańmak az praedicator-
nak, mjn t hogy Vrunk eo felsege az Harmjnczad-
nak bizonjos Árendajat , eppen mjnd az kylencz 
zaz forintot, eo kemenek -Conuertalta [Kv; EM 
XLVIII , 363]. 

4. harminczad/határvámszedés; perceperea ta-
xei vamale treizecime/tricesima; Dreißigstžoller-
hebung. 1677: Coñtrabant . . . az harminczadnak 
alkalmatosságával i t t teöb eshetik mint az hámo-
ron [CsVh 64]. 

5. harminçadòši/határvámfönöki tisztség; func-
ţia de vanieş care percepe treizecime/tricesima; 
Amt des Chefs von Dreißigstzollamt. 7625: Vidany 
Ferencz az Còlosvàri harminċziadott el akarva(n) 
foghlalnj, kwldeottem n ė k j B.V.h. ajandëkot [Kv; 
Szám. 16/XXXIV.' 15J. 

6. harmincados, vámfőnök; şef de vamă ; 
Chef des Dreißigstzollamts. 1649: Sarlós Bodogh 
aszony napja(n) Uyheliben celebrált sokadalombol 
jeoue(n) Keozep sžolnok varmegiebòl . . . izent be 

harmincadgondviselõ 

Berzeti Istuan(na)k az Tasnadi harminczadnak, 
hogy Bori Istua(n) rutul szidogattya [Kv; T J k 
VIII/4. 411]. 

7. dtv, csúf járandóság; retribuţie; Gebühr, 
Bezüge. 1583: Miért Jarz vgmond az Rengeo Anna-
wal, ez feleol gonosz hir vagion, mert Amint er-
te(m) az harminczadosok(na)k meg At ta a' hár-
minczadot [Kv; T J k IV/1. 187]. 

harmineadad£S harmincadolás, vámolás; vămu-
ire, perceperea taxei vamale de treizecime/trice-
sima; Bezahlung des Dreißigstzolls. 1677: Nemes 
ember . . . , maga majorságában termett semmi-
nemű javaiból és marháiból, valamellyeket pénzen, 
vagy másképpen nem szedet, ha szintén az Or-
szágból ki-viszi, avagy küldi is, Harxninczad és 
Vám-adással nem tartozik. SÖt a ' parasztság-is 
ki nem maga, hanem Ura edgyetmássát viszi akár 
hová-is semminémŭ helyeken az Országnak hatá-
riban Vám és Harminczad adásra ne kénszerittes-
sék . Az Országból ki nem viendő marháktol 
. . . Harminczad adással a ' szegénység-is nem tar-
tozik* | Belényes Városi Nemesség contra praero-
gativam Nobflitatem taxa adásra ne erőltessék, és 
attól immúnis légyen; bor dolgábol harminczad 
adással nem tartozikb [AC 56, 146. - aLapszélen 
az 1599-i ogy-i art-ra való hivatkozás. bLapszélèn 
hivatkozás az 1614. évi ogy-i art-ra]. — Vő. a 
harmincadlás címszóval. 

harmincad-arany harmincadvámba fizetett 
a rany ; aur plăti t ca vam& de treizecime/txicesimä; 
Dreißigstel-Gold. 1676: Belinyesi György Eötvös-
höz adtam Gránallott f inom ezŭstott mas fel tal-
lertis adván forrasztásara es aranyozásara Aranyott 
negyett adván àz Beszterczeiek adta harminczad 
aranybul [UtI]. 

harmincadatlan harmincadolatlan, vániolatlan 
(meg nem harmincadolt/vámolt); nevămuit (pentru 
care nu s-a plăti t treizecime/tricesima); Dreißigst-
zoll noch nicht bezahlt. 1629: hallottam hogy Zolta 
t i tkon el adot volna az marhaban es hogy harmin-
czadatlan marha volna [ K v ; T J k VII/3. 76]. 

harmincad beli (határ)vámbeli; de la vamă de 
grani ţă ; Grenzoll-. Szk: ~ szabadság harmincad-
mentesség, határvámmentesség; scutire de vcniă 
de treizecime/tricesima; Dreißigstzollfreiheit. 1791: 
Olvastatik a ' Felséges F ő Igazgató Tanátsnak 
Rendelése, . . . hogy 6 Felsége meg-engette, hogy 
a ' Belgiumi Respublicaban lévő Productumok 
iránt a ' Harmintzadbeli szabadság a ' mint volt 
1788-ban Viszon. (I) megengettetet t (így!) [Kv; 
K v L t T J k 54]. 

harmincadíizetés h a rmincadolás , vámolás; vă-
înuire (perceperea taxei vamale de treizecime/tri-
cesima) ; Bezahlung des Dreißigstzolls. 1613: a 
Marhakat harmintzad fizetes nelkŭl altal szökte-
tik [PLPr 35 fej.]. 

harmincadţjondviselő kb . vámbiztos/felügyelő; 
inspector de vamă ; Zollaufseher/inspektor. 1681: 
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Az mi kegyelmes asszonyunk eő nagysága1 felcsík-
széki vas hámori és szépmezei harminczad gond-
viselője Endes Miklós vram reversalissa [CsVh 88. 
— 'Bornemisza Anna fejedelemasszony]. 

harmlncadhely harmincad/határvámállomás; 
staţie/punct de vamä pentru peiceperea taxei de 
treizecime/tricesima; Dreißigst/Grenzzollstelle. 
1598: ha az Erdély aros ember el indúl mindenewt 
bekewel iar, i t penigh mikoron zinte honnyaban 
volna az ember . . . effele harminczadosok Jstente-
lensege miat . . . mas vtra kel kerwlniek . . . seot 
quod maiús holot ew fege az ew ieowedelmet reaia-
biztha, nem ewl az harminczad helie(n), mint eze-
leot walo harminczadosok, hane(m) hazanal ewl, 
walamy hitwa(n) . . . zolgakat tart az harmincza-
don kiknek sohol ez orzagba(n) semmi residentia-
jokninche(n) [ K v ; T J k V/l. 180]. 

harmineadi. Csak szk-ban; numai in construcţii; 
nur in Wortkonstruktionen: ~ ház harmincad/ha-
tárvám-hivatal ; oficiul vamal pentru perceperea 
taxei de treizecime/tricesima; Dreißigst/Grenz-
zollamt. XIX. sz. eleje: Az Harmintzadi Ház 
Circuitássában egy Fundus reluáltatik [Madaras 
Cs; CsVh 48] * ~ hivatal 'ua.; idem'. 1864: 
1810-ig . a cs.k. harminczadi hivatal . . . Gy. 
Szt. Mikioson volt [Tölgyes Cs; GyHn 59] * ~ 
kontrás kb. harmincadellenôr; controlor de vamă 
de treizecime/tricesima; Dreißigstzollaufseher. 
1798: Volkányi Harmintzadi Contrás Vass György 
[DLt nyomt] jfc ~ vám harmincad vámszedés, 
harmincadolás; perceperea vămii de treizecime/-
trizecima; Dreißigstzollerhebung. 1791: olá ország-
ban az harmintzadi vámban esni szokott excessu-
soknak el törlésire nézve valamely Nyomtatott 
czédulát vagyis Bolétát . . . adatni parantsolt lé-
gyen [Dés; DLt]. 

harmincadik al treizecüea, a treizecea; der/die/-
das dreißigste. 1797: Harminczadik Valló Nagy 
Sámuel 50. Eszt. szabad székelly vàllya [Száraz-
a j ta Hsz; HSzjP]. 

harmineadlandó harmincadvám alá eső; după 
care trebuie plătită vama de treizecime/tricesima; 
dreißigstzollpflichtig. 7627: minden kereskedeő 
Emberrel Harmincziados vraim Írassak fel az har-
mincziatlando (!) marhakat [Kv; TanJk II/1. 311]. 

harmlncadlás harmincadolás, harmincadfizetés, 
(határ)vámolás; vămuire, perceperea taxei vamale 
de treizecime/tricesima; Bezahlung des Dreißigst-
zolls. 1677: Az harminczadlásnak elei tol fogva 
observaltatot bizonyos helyei voltanak, ez után-is 
azon helyek tartassanak, mellyek nevezet szerint, 
Tŏrcs vára, Veres torony, Volkány, Szászváros, 
Káránsebes, Déva, Váradgya, Dés, Kolosmonostor, 
Besztercze, Máramaros, Csik, Sibo, Sombor, Thas-
nád, Székelyhíd, Várad, Debreczen, Jenő, Belé-
nyes, és ezeknek eleitől fogva szokott Filialîsi, 
ujab harminczadlásra való helyek, se Filialisok ne 
választassanak és ne rendeltessenek* | Nemes em-

ber . . . , maga majorságában termett semminemű 
javaiból és marháiból . . . , ha szintén az Országból 
ki-viszi, vagy küldi is, Harminczad és Vám-adással 
nem tartozik*. . . A' Mely Nemes ember, maga 
majorságából való marháit, vagy a fellyeb meg-irt 
Harminczadlással nem tartózó javait, ez Országból 
ki-hajtaná, vagy el-adná, adgyon simplex Testi-
monialist arról, hogy saját oly marhája mellyet 
másoktol semmi szin alat nem kereskedésnek okáért 
vett és szerzett . . . és igy a' marhát ki-hajto, avagy 
azt meg-vett emberek békével bocsáttassanak | 
Kis Marjai® Városbélieknek Privilegiomok helyben 
hagyatik . . . az 1614. Esztendŏbeli Articulus sze-
r int ; de mivel az Ország in Anno 1615 a ' 
Harminczadokat mint Fiscale bonumokat recupe-
ralni rendelte; annakokáért ŏk-is harminczad 
adással tartoznak de jure Regni; mindazonáltal a 
Fejedelmeknek szabados hataimok és dispositio-
jokra hagyattatik, ha mi indultumockal hozzájok 
lésznek a' harminczadlás dolgábol [AC 53—5, 146. 
- 'Lapszélen az 1572, 1592, 1636, 1649 és 1651. 
évi ogy-i art-ra való hivatkozás. bLapszélen az 
1599-i ogy-i art-ra való hivatkozás. 0 B]. 

harmincadlatlan harmincadolás nélkül, vámolat-
lanul (meg nem vámolva); fără plata vămii de 
treizecime/tricesima; ohne Dreißigstzoll (nicht ver-
zollt). 1629: Zegedj Gergely Deák az harminczados 
Georegh Zolta marhaiat azért foglalta el hogy har-
minczadlatlan hozta be [Kv; T J k VII/3.79]. 

harmincadlevél harmincad-kiváltságlevél; scri-
soare de scutire de vama de treizecime/tricesima; 
Freibrief von Dreißigstzoll. 1598: B : wram király 
B : wram w keg'elmek Jndwltak ez May Nap 
feirwarra az Megh igírt harmincszad lewelynek 
Megh szerszisire [Kv ; Szám. 7/XVIII. 100 Tlio-
mas Masass sp kezével] | Myerthogy eo kgme biro 
vram munkalodot es faradozot király biro, es Ta-
nachbely vraimmal egyetemben az harminczad 
lewelenek megh zerzeseben eo felgnel, ezert . . . 
ez may napigh valamy Jeowedelme az harminczad-
nak volt annak ha t zaz forintíatt . . zam weweo 
vraim kezekben administraliak [Kv; TanJk 1/1. 
326]. 

harmicadlott vmennyi harminc ad/határ vám 
alá eső; supus treize<- :\nei; unter etlichen Drei-
ßigst/Grenzzoll fallend. 1671: Én Rosnyai Lőrincz 
. . . vállaltam fel a Törcsvári Rationistaságot fő 
Harminczados Uram eő kgime akarattyábol . . . 
Azért énis esküszöm . . . , hogy . . . principálisomat 

el nem árulom igacz (l) Czedulaval elek 
• • • egy forintnál aláb harminczadlott marhakon 
kivŭl peczetes czedulat adok [Törcsvár F ; BfR]. 

harmincadol 1. harmincadot/határvámot szed/-
vesz, vámol; a percepe vamä de treizecime/trice-
sima/de graniţă; Dreißigst/Grenzzoll einheben, 
verzollen. 1598: Lút ter Mihály . . . wallya . . . azt 
monta az zolgaia hogy . . . akar mell igazan liar-
minczadollianakis de megh kewannya az vra az 
ayandekot . . . gazdam azzontol keretet egy vegh 
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kaiasiat . . . , azt mondotta hogi lowat vitte(m) ki 
s annak az harminczadgiaba túdgia holot egieb 
lowat en ki nem vittem annal akit zewksegemre 
kochim eleot vitte (m) kiteol vgian nem zoktak 
harminczadlania [Kv; T J k V/l. 183]. 1620: Az 
Daioczot forint szamra harminczadolliak. Zaz Guba-
tul f 1./50. Zaz Lasnaktul f 2. Zaz Nemeztűi f — /-
20. Zaz apro tarizniatul f —/25. Zaz apró teőreök 
hevederteűl f —/50. . . . Egi teue szeör Eőtúl 
i — /2. Zaz Eóregh szeőr tarizniatul f—/33. Egi vegh 
szúrtul f - / 6 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 16]. 1687 k.: 
Az Eöveketis litra szamra harminczadolyák . . . 
Az ször sinort, és Gombokot, forint szamra kel, 
harminczadolni [Mv; MvRK Vect. 4]. 

2. harmincadot ad/fizet; a plăti vamă de trei-
zecime/tricesima ; Dreißigstzoll zahlen. 1598: Bachy 
János wallya. Ez el múlt nyáron mikor mar-
hammal onna(n) felliewl ieoweok wala egi pincze 
tokot attam ayandekon Thúri Janosnak . . . keozel 
60 forintomban teolt, az felseo partonnis penigh 
azzerint harminczadlottam rolla . . . , annak felette 
egi takaromatis ketteo meczette felet el vette 
[Kv; TJk V/l. 182]. 1600: Dancz Mihály nunc hic 
ia ciuitate Coloswar commorans . . . fassus est 
• • • Pal Deák zamara harminczadlot Tóth Jstwan 
[Kv; TJk VI/1. 407]. 

harmincadul tat harmincadon elvámoltat; a su-
pune vămii de treizecime/tricesima; mit Drei-
ßigstzoll verrechnen lassen. 7666: Viszki Paál ez 
szérent Hanninczadoltata ki hozot jováit . . . Tűz 
gyujto üvegeket . . . maszkaras Tŭkŏr t . Jo fele 
tŭkŏrt , Kep iro Aranyat . . . , Rez Lanczoczkakat 
. . . Pezmas szapant, Violas szapant, perspectiva-
kat, Pezmat, Alkermestt, Terieket [UtI], 

harmincadoltatás vámoltatás; v&muire; Ver-
zollen. 1790: harmintzadaltatása [Dés; DLt]. 

harmincados 1. határvám-hivatali főnök; şef 
de vamă la graniţă; Chef/Vorsteher der Dreißigst-
zollstelle/des Dreißigstzollamts. 1573: <Mo>lnos 
Myhal Azt vallia hogy latta azt Kalmar ferenchne 
egy hancharal kenallia volt az Sombory harmincha-
dost . . . Az vtan adot egy lewelet neky kybe 10 
fl tot Engedet volt Az vayda az harminchadba 
[Kv; TJk III/3.210a]. 1582: mentt boncyday 
Gergely V. feyedelem lewelewel somborra* az har-
minczadoshoz [Kv; Szám. 3/V. 14. — ^ . z s o m -
bor K]. 1590: vi t t (I) Loúas Jstúan, Az Banyay 
Harminczadosot (I) 2 Louon Desre [Kv; i.h. 4/XXI. 
86 Kis István sp kezével]. 1613: az Præfectusunk 
által, oda Hunyadra rendeltetet Harmintzadosúnk-
nak Varadj Janosnak, plena authoritast engettűnk: 
hogy ennek útanna . . . az mely kereskedő Emberek-
hez suspicio leszen . . . Marhaiokat reuidealhassa 
és ha miuel többet raitok talalhat, aszt diligenter 
mi szamunkra confiscalya [PLPr 35—6 fej.]. 
1699: Sztaniszló Ferencz Haczegi Harminczados 
m. pr. [Hátszeg; Ut I ] . 1736: Gróf Apor István 
lévén tricesimarum arendator, . . . Circiter harmin-
czjg való kriâtályt hozván egy kereskedő ember, az 
kolozsvári rationista avagy harminczados, Apor 
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Istvánnak küldi; az árát megfizeti [MetTr 327]* 
1803: noha már magam hálá Istennek jobbatskán 
volnékis, de az Harminczadas szüntelen beteges-
kedvén, az officiumot el nem hagyhatom [Ebesfva; 
Pk 4]. 1829: Egykor leg Betegeb Álapotyában az 
Harmintzados Ur Éfeli után hivatá velem szorgo-
son Nemes Konya Ferentz Urat [Nagyborosnyó 
Hsz; HSzjP Kováts Klára vall.]. 

2. harmincad/határ vámszedő, határvámos/vám-
tisztviselő; vameş care percepe taxa vamală de 
treizecime/tricesima; Dreißigst/Grenzzolleinheber/-
erheber, Zollbeamte. 1598: Nobilis Circumspectús 
Petrús filstich júnior . . . fassús est . . . Az sombory 
harminczadosnak Thúri Janosnak zantalan sok 
Jstentelenseget hallotta(m) . . . Meggiessy János 
deák ket darab fay londist hozot wala Lengiel 
orzagbol . . . mindeniket el weotte teòlle . . . Seot 
mikoron az Coloswary wagy egieb ez orzaghy 
Aros ember az mas parthi harminczadon altal 
iew illien valazzal bochattiak eöket. No im my 
bekewel el bochiatúnk, de mikor zinte hazatok 
kewzepbet ernetek az t i orzagtokbeli harmincza-
dosoktol leze(n) bantastok . . . ha az Erdély aros 
ember el indúl mindenwt bekewel iar, i t penigh 
mikoron zinte honnyaban volna az ember . . . 
effele harminczadosok Jstentelensege miat nagi 
keoltseggel mas vtra kel kerewlniek noha it kewe-
seb keoltseggelis be ernek [Kv; TJk V/l . 180-1 ] . 
1614: Vagion sok panaszolkodas az harminczadosok 
ellen, kik . . . az zegensegennis akarmi kiczin mar-
hatollis seot cziak arató es czepleo rezekbeollis il-
letlen es mod nelkwl való eocactiokat czelekednenek 
[Ks 87 ogy-i végzés]. 

Ha. 1750fi806: Ebesfalvi Hannintzadas [VHJ. 

harmineadoseédula vámcédula; bilet de la vamă; 
Zollzettel. 1681: az igaz ügyben és kereskedésben 
járó embereket annak szabott rendi szerint való 
taxával, vectigállal, harminczados czédulája mel-
lett békével bocsássanak* [CsVh 104. - *A har-
mincad őrállói]. 

harmincadosleflény kb. vámtiszt, vámos; va-
meş ; Zöllner. 1634: Az mikor az harminczados lege-
niek el jovenek uskolob(e)*, az en marhamatis megh 
latogatak, es az Kerekes Zabo Istvánét [Mv; 
MvLt 291. 103a. - *Kis- v. Nagyesktillô K?] . 

harmincadosság harmincadosi tisztség; funcţia 
de vameş; Amt des Dreißigstzöllners. 1599: For-
gott másod vttal eo kgmek eleott az harminczados-
sagra való tiztnek valaztasa [Kv; TanJk 1/1. 330]. 
1740: Fülöp Antal Vram . • . à Dési Harminczados-
ságotis Vdvarbiroságában kapta el [Rogna SzD; 
Ks 54. 72]. 

harmincadossági harmincadosi, vámfőnöki; de 
şef de vamä tricesima; Chef des Dreißigstzollamts. 
Szk: ~ hivatal harmincadosi/vámfőnöki tisztség; 
funcţia de şef de vamă tricesima; Amt des Drei-
ßigstzollchefs. 1728: Instálván . . . Dalnoki Dániel 
Atyá(n)k fia eŏ kegme a Tektes Nemes Universi-
tas(na)k hogj végje méltó Consideratiob(a) az eo 
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• kglme ñagj ttieg szorittatását Hárminczadossági 
hivatallya iránt való Ratiojara ki adott Difficul-
tássát s meg adossittatását. Melly Instantiáját 
. . . mėg tekentvé(ü) Vegeztetett* [Dés•;• J k 
376a. — *Köv. a kedvező végzés]. 

harmincadpénz határvám-jövedelem; venit din 
perceperea taxei vamale de graniţă; Grenzzollein-
nahme/kommen. 1620: serio demandalliak, hogj 
harmincziados vraim semmi vtho(n) az harmin-
cziad penzet hazoknal ne tarcziak [Kv; TanJk 
II/1. 311]. 1671: En Rosnyai Lőrincz* semmi álla-
potbéli kereskedő rendeket nem háborgatok . . . 
Annak fölötte az mi az harmincad pénz jő, gyűl, 
czedula pénz, . . . Borra való pénz tökéletese(n), 
igazán szolgáltatom [BfR. — *Törcsvári harminca-
dos]. 

harmincad-pro ven tus harmincad/határvám-jő ve-
delem; venit din perceperea taxei vamale treize-
cime/tricesima ; Dreißigst/grenzzolleinkommen. 
1668: Logofet Demeter die 7. Maji váradgyai 
harminczad proventust adminisztrált kétszáz forin-
tot, fl. 200 [AUt 88]. 

Szk: ~ pénz. 1684: Brádi Har(min)czádos ad-
(mini)strált Harminczad Proveñtus pénzt fl. 19 
[UtI]. 

harmincadzászló harmincadlobogó; drapel de la 
vama de treizecime/tricesima; Dreißigstelfahne. 
1625: Az harminczad dolga feleöl, az Beczjwlletes 
Varos, E g j nehani vrainkatt valasztva(n), hogj 
vrunkhoz eő felgehez mennienek, az Harmincziad 
zazlonak Jnne t ki vetele feleől [Kv; Szám. 16/-
XXXIV. 237]. 1677: A' Mely Nemes ember maga 
majorságából való marháit, vagy . . . Harminczad-
lással nem tartózó javait, ez Országból ki-hajtatná, 
vagy el-adná, adgyon simplex Testimonialist ar-
ról, hogy sa já t oly marhája, mellyet másoktol sem-
mi szin alat nem kereskedés okáért vett ., és 
igy a ' marhá t ki-hajto, avagy azt meg-vett emberek 
békével bocsát tassanak. . . ; de hogy ha ugyan 
akkor valami fraudulentia comperialtatik benne, 
a' Harminczad Zászló alatt, azon Vármegyebéli, 
avagy helybéli Tisztviselőkben, és a' Törvényhez 
értő arra köteles Nemes embereket convocáltat-
ván láttasson törvényt reája, és ha convincaltatik, 
amittállya mind azokat a ' marhákat, és azon fel-
lyŭl a ' fraudulentiáért az Harminczados expensá-
ját-is refundálni tartozzék | Az harminczadlásnak 
eleitol fogva observaltatot bizonyos helyei voltanak 
ez után-is azon helyek* t a r t a s s a n a k . . . , n jab 
harminczadlásra való helyek, se Filialisok ne vá-
lasztassanak, és ne rendeltessenek: harminczad 
zászlok-is eddig valokon kivŭl bé ne vétessenek, 
hanem a ' szokot helyekben tartassanak5 [AC 14, 
53. — *A harmincadhelyek felsorolását 1. har-
mincadlús al. bLapszélen az 1572, 1592, 1636, 
1649 és 1651. évi ogy-i art-ra való hivatkozás]. 

harmincegyedfél harminc és fél ; treizeci şi 
jumăta te ; dreißigund(ein)halb. 1713: az nagy Rá-
polti Macskási Famíliának lennének in numero 

bármihez' egyed fél. Mlgs Gyulai Familiáäak, 
hėtedfël* [H; J H b XXI/5. - *Ti. jb-telkeîl: 

harmineeg ÿedíël~czer li armincezerötszáz; ; trei-
zeci de mii şi cinci suté ; dreißigtausend fünfhunőert. 
1595: az sċolabáń liarmincz egyed fel ezer fceüdel 
fel verestol fizettünk Ach Lúkachnak f 1 &/• — 
[Kv; Szám. 6/XII . 46], 

harmincezer treizeci de mii; dreißigtauM?nd. 
1657: A kozák is ottan hamar melléje* érkezék 
harminczezeren — a hetmánnal [ETA I, 161 
NSz. — *A szerencsétlen végű lengyelországi ha-
dakozáskor II . Rákóczi György mellé]. 1775; Ide 
Erdélybe is harmincezer emberből álló militia volt 
disponálva két corpusban, egyik Marosvásárhely-
hez, másik a Kenyérmezejére hogy szálljon 
[RettE 351]. 

Szk: ~ig való harmincezerre menő. 1739c az 
exploràtorokat az fák melöl harminczezerig való 
jancsár puska szokal excipiàltak [Ks 99 Kornis 
Antal lev.]. 

harmincforinto* kb. harminc forintban megálla-
pított /szabott; stabilit în treizeci de forinţi; in 
dreißig Gulden (Forint) bestimmt/festgelegt. 1611: 
Mihalj Deák vra(m) . . . Az harmincz Forintos 
saczba(n) ados f 6 [Kv; RDL I, 88]. 

harmincharmadfél harminckettő és fél; treizeci 
şi doi şi jumăta te ; zweiundreißigund(ein)halb. 
1687: Kilencz fazékb(an) harmincz harmad fél 
eytel vay [Mocs K ; J H b K LVI/6]. 

harminchetedfél harminchat és fél ; treizeci şi 
şase şi jumăta te ; sechsunddreißigund(ein)halb. 
1729: egy magyar forint harmincheted fél pénz 
[ApLt 3 Balth. Fodor de Felső Valál (!) (54) ns 
vall.]. 

harminckét 1* Jelzői haszn-ban; cu funcţie atri-
butivă ; in attributivem Gebrauch: treizeci şi doi; 
zweiunddreißig. 1563j1569: mykor my megy att-
hattyok es lė tehettyök az harmynczkett foryntoth 
[Mészkő TÁ ; Told. 27]. 1650: az Edes Anyam(na)k 
hagyok harmincz ket Sárga Aranyat [Kv; J H b 
ni /7 ] . 

2. az utótag ismétlésével; cu repetarea ultimu-
lui element al compunerii; mit Wiederholung des 
letzten Glieds: egyenként harminckét; cîte trei-
zeci şi doi; je zweiunddreißig. 7600: veotte(m) . 
Harmincz ket ke t pénz arra hust [Kv; Szám. 
9/XIII . 17 Damakos Máté isp.m. kezével]. 

harmlnckettődfél harmincegy és fél ; treizeci şi 
unu şi jumăta te ; einunddreißigund(ein)halb. 1592: 
Az harmincz ketteodfel masa, es húzónkét s egy 
fertály font Salétromot veottek f 317 [Kv; Szám. 
5/XIV. 8]. 1594: harmincz ketteodfel keobeol büza 
(!) [Kv; i.h. 6/II . 8]. 1648: Az Reked odalan az 
Szekiekkel közős To felet ualo föld . . . kŏzepben 
ket Sinor harmincz kettőd fel öl [Gyulatelke K ; 
SLt AM. 24]. 1736: Ezen Szőlős kertnek hosz-



1103 harmincadossági 

szusága harmintzkettőd fél ől [Várhegy MT; CU 
X i n / 1 . 114]. 

harminckilence díél harmincnyolc és fél; treizeci 
şi opt şi jumătate; achtunddreißigund(ein)halb. 
1653: Vit el . . . Buzat Kalongyában harminc ki-
lenczed fel Kalongyat [Ilencfva MT; DLev. 1. 
II . B. 11]. 

harmincneoyedféi harminchárom és fél; trei-
zeci şi trei şi jumătate ; dreiunddreißigund(ein)-
lialb. 1643: az megh irt harmincz Negyed fel forin-
ton felywl . . . ada Nagy Istuanne Asz: Tiz magyar 
forintot [K; Ks 65. 43 10]. 

harmincnyolcadfél harminchét és fél; treizeci şi 
şapte şi jumătate; siebenunddreißigund(ein)halb. 
15Ö4 k.; Toruinwnk ez volt ha valamy orr birság 
volt az vagy vyr birsag az vagy parazna birsag az 
harmlnch niolchad fel ozpora volt [Cssz; SzO II, 
179 a csíki közszékelység panasza az ogy-hez a 
királyi tisztek és főemberek zsarolásáról, törvény-
telenaégeiről]. 

harmincötödik al treizeci şi cincilea/cincea; der/-
die/das fünf unddreißigste. 1735: Ez jegyzőkönyvecs-
két ecclesia számára. Két nyújtó padokat halottak 
számára . . . Kovásznai András az oskola recto-
ra. Ezerhétszáz után harmincötödikben, Csinálta 
mind ingyen januariusban [Martonfva Hsz; 
HSzjP]. 

harmincpénzes harmincdénáros; de treizeci de 
denari; von dreißig Denar wert. Szk: ~ dutha. 
1628f 1633: Dutkak : Egj hozza sakban negjzaz 
forint arra apro dutka. Másik sakban harmincz 
penzes dutka negj zaz forint [Bodola Hsz; BLt 
Béldi Kelemen lelt.]. 

harminc vedres 1. de treizeci de vedre; dreißig 
Eimer groß. 1761: Harmintz vedres oh boros hordo 
Nro 4 Husz vedres boros átalag Nro 2 [Szászvesz-
sződ N K ; JHb XXIII/31. 24]. 1796: a Hordo ugj 
itellem harmintz vedres [IB. Szent Gerlitzei Nagy 
Sigmoud mezőújlaki (K) ref. pap nyil.]. 1810: 
A Pogadoban el kél egy esztendőben 8 harmintz 
Vedres hordo Bor [Doboka; Ks 76 Conscr. 100]. 
1841: Égy Harmintz Vedres boras hordo [Egeres 
K ; Ks 89]. 

2. az előtag ismétlésével; cu repetarea primului 
element al compunerii; mit Wiederholung des 
ersten Glieds/Bestimmungsworts: egyenként har-
mincvedres ; fiecare de cîte treizeci de vedre; von 
je dreißig Eimern. 1797: El szokott . . . ezenn . . . 
kortsomán kelni kerek eszt(end)őn által Bor, 
Közép el kelésit véve, Három, harmintz harmintz 
vedres Hordoval [Szentgothárd SzD; WassLt 
Conscr. 366]. 1850: Régebben . . . el költ Eszten-
dőnként mintegy 2. két hordó 30 ~ harmintz 
vedres, mind öszve 60 ~ hatvan veder bor [M.-
nemegye BN; Ks 77. 19. 493]. 

harmincvékás 1. harminc véka űrtartalmú; cu 
o capacitate de treizeci de baniţe; von dreißig 

Scheffein (Inhalt). 1794: Szuszék harmintz vékás 
2 [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1817: Egy Harmintz 
vékás viseltes Szuszék [Mv; MvLev.]. 

2. harminc véka vetőmagra való; de treizeci de 
baniţe (semănătură); für dreißig Scheffel Saatkorn 
(großes Feld). 1751: A' Vőgye Patakán . . . innen 

négy darab sovány Harmincz vékás föld [Ko-
ronka MT; Told. 31/4]. 1767: azt itülyŭk hogy le-
het mint egy harmintz vekas föld [Udvarfva MT; 
i.h. 44/35]. 

harmónia 1. egyetértés; armonie, bună înţele-
gere; Eintracht. 1714: Nzts Possessorok lévén az 
Kővesdj* Ecclesiaban az szép harmónia az két 
fél között tartassék mėg [MMatr. 399. - fcMT]. 
1716: mi Dobai Urammal Beszügetvin az Joo Har-
moniajirt s egjessigirt hadtuk kgldnél* [Kv; Ks 33 
Rőd 11.40. - aAz erdőt]. 1735/1772 k.: A Mező 
Csani* Hatarnak birodalma is az időnek sok viszon-
tagsági miatt egészszen confundáltatván . . . a ' sok 
törvénytelenségeknek órvaslásáért és az jo Har-
moniaert . . . lett illen Rectificatiob [DobLev. 
1/160. - *TA. bKöv. a részletezés]. 1746: azCseszt-
véi* Joszágb(an) is ha az határok két fele nem ősz-
tatának) lehetetlen jo harmoniaval égjmáskŏzt 
maradni [Gagy U ; Ks 83 Péterffi Sándor lev. — 
•M. és O.csesztve (AF) közül vmelyik]. 1767: lát-
szik mostani magok viseléséből is agyarkodások, és 
hogy nem a harmóniát követik [potos-Martonos 
Hsz; HSzjP]. 1808: a* Xegnagpofcb békességben 
Hármoniában osztoztánàl; meg [R4eírehem TA; 
Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác lev.]. 

Szk: -Lt tart egyetértésben él. 1746: Éltető 
Ferentz Uramnak Senkinek is allando harmóniát 
nem lehet tartani ollyan veszekedeshez szokot 
háborgo ember [Szentegyed SzD; WassLt] * 
atyafiságos!atyafiúi ~ rokoni egyetértés. 1758: 
ez fen meg irt három Atyafiak és emlitet Relicta 
. . . hogy . . . az igaz Atyafiúi harmónia fen marad-
gyan . . . végre . . . meg békéllének egy más közt 
ez szerént [Asz.; Borb. I ] . 1815: Kérem Kedves 
sogor Urat ha lehet fordulj an által ide a Hugomal 
egyben s osztán énis még bővebben ki magyarázván 
magamat s a sogor Uramék gondolattyatis meg hal-
gatva edgyeztessűk a dolgot hogy ide hátrábbis 
Atyafiságos hármóniában légyűnk [Asszonynépe 
A F ; DobLev. V/975 Borbereki Josef sógorához 
Dobolyi Sigmondhoz]. 

2. diákdalárda/énnekkar; cor al elevilor; Schü-
lerchor. 1870 k.j1914: Harmónia volt a neve — a 
harmoniae praeses vezetése alatt — a régi ifjúsági 
énekkarnak, mely kettős-négyes szólamokban éne-
kelt (régen soprán, tenor, alt és bassus, később 
1—2 tenor és 1—2 bassus) [Mvfirt. 15]. 

harmóniás többszólamú; pe mai multe voci, 
polifonic; mehrstimmig. 1823—1830: A tanítványa-
im harmóniás búcsúzó éneket mondottak a Kollé-
giumban, és az ország ú t ján , ahol a szekérbe fel-
ültem, de az úton menet nem engedtem énekelni 
[FogE 133]. 
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harmonika muzicuţă; (Mund) Harmonika. 1845: 
Négy darab Hármonika [Dés; DLt 1388]. 1847: 
Rózának szűnetlen csak Dazső (!) Volt a7 szájába, 
kitől vásárfiába szép hármonikátís kapott , ezzel 
szűnetlen játszik, senkinek át nem adja [Kv; Fk 7 
Pákei Krisztina lev.]. 

harmonista (diák)zenekari t ag ; membru al or-
chestrei elevilor; Mitglied des Schülerorchesters/-
der Schülerkapelle. 1823—1830: amíg Debrecen-
ben voltunk Ott hallottam legelébb mestersé-
ges éneklést a magyarok között és kollégyomi 
muzsikát, melyet Budai Esaiás professzor állított 
fel. Teménytelen sokan voltak az hármonistáfc és 
éneklő deákok, úgy hogy azt tudta az ember, hogy 
leomlik az auditórium a nagy hang miat t [FogE 
165]. 

harnác 1. hernác. 

hárnyik ügyes, táj ügyibe való; harnic; gėschickt. 
1821: a falu Utzájába meg Csoportozott falusi. 
Emberek . . . Ditsirék vala Sokan hogy Bezzeg 
Boár Gligor az Hárnyik Ember mert nem engedi 
a Domokos Udvarba bé haj tani a sok Marhát a 
Csavásbol el vévén a haj tok elől azokot [Noszoly 
SzD; Matskási l t Noszolyi Cs. Pap Mitruj (zs) 
vall.]. 

harói a Haró (H) hn -i képzős szárm.; deri-
vatul cu suf. -i al toponimului Haró/Hărău; mit 
-i Ableitungssuffix gebildete Form des ON Haró : 
din Haró /Hărău ; Haróer. 1740/1761: requiráltat-
ván az Harra i R : Filialis Ecclesiátol egy ugyan ot t 
Haroban lévő puszta Fundusatskám iránt , 
hogy épitenén(e)k réája egy kis Istenni Tiszteletre 
való Hajlékotskát . . . adom és conferálom azon 
mentionált Fundusátskát Istenünk ditsőségére 
[Kéménd H ; J H b XXXIII /37] . 1768: az Harrai 
Református Schola Mester [H ; J H b X X X I I I . 39]. 

Szn. 1628: Harai Zuniogh János Huniadwarme-
genek feõ szolga biraia [Haró H ; J H b XXXVI/3]. 
1639: Haray Js tvan [H; BK]. 1765: Harai Fejer 
Sámuel Vram [Torda; T J k T V. 278]. 1801: Harai 
Josef [ K v ; ACLev.]. 

három számn I . Jelzői haszn-ban; cu funcţie 
a t r ibut ivă; in attributivem Gebrauch : 1. t rei ; drei. 
1544: E z három zémelek azth wallotak* [MNy 
XXXVI, 52. - áKöv. a vall.]. 1546: wagyon, 
haath Bvza azthagh . . . ozaak, három rezre [Rad-
nót MT; J H b K XXXVIII/19]. 1570: Magdalna 
fodor Myhalne, Azt vallya hogi három forintot adot 
volt keolchen fazakas Symonnak [Kv; T J k III /2. 
143]. 1592: haro(m) eztendeie hogy zolgal zerrel 
[UszT]. 1613: Osvat Anna három pislent nioma 
meg tusakodas közben [Görgénysztimre MT; K J ] . 
1638: haro(m) lo tereh szenünket vőttek el 
[Torockó; Thor. XVI/1. 1694: három vanás forin-
takat [Kibéd MT; NkF]. 1695: Három bokor lepedő 
[Hsz; LLt ] . 1715: at tunk . . . az Nagy mortnál 
háram darabocska földöt az háram fold 8 kŏblŏs 
[Nagylak A F ; Doblev. 1/89]. 1727: háram Tuczet 

kamuka asztal keszkényö [Marossztgyörgv ^ í ^ ; 
Ks gr. Petki Zsuzsanna kel.]. 7739: Az Ág hidra 
menő labban tudak háram holdat [Ne; Incz. IX . 
7b]. 7782: Háram porcszelán ibrik ! fNalác H ; 
CsS]. 1800: vettem a ' lovak számára háram pörtio 
szénát [Torockó; TLev. 5]. 7878: háram napp, 
és háram éjjel ehen, es szomjan tar tot ta [M.fráta 
IC; KLev.]. 1820: Háram fénkő xr 1 [Mv; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 17]. 1840: ezert a munka-
mert gondolám hogy nem lesz nehézségére Bosla 
Uramnak à haram napra haram ezüst Rf ta (!) 
fizetni . . . a gerendák (na) k haram napak aíat 
való ŏszve szedése mégyen 10 yalto Rft ra [Várfva 
TA; Bosla]. 

Hn. 1369: (Meta) curreret ad unum holm 
currendos perveniret ad tres monticulos Harúm-
holm vocatos [Kendilóna SzD; B f ö I, 288. — 
Ugyanezt 1. még 1370-ből i.h. 299]. 1718/1793: z' 
vető ú t n á l . . . a ' három kútra rug lábbal (sz) [Albiş 
Hsz; EHA]. 1723: Három szegiben (sz) [Kissoly-
mos U ; EHA]. 1759: az alsó farduloban : az háram 
földin (sz) [Csekelaka A F ; EHA}. 1808: a Három 
főiden (k) [Csekelaka A F ; EHA]. 

Szk: ~ ember kapálója három kapás egy napjivi 
munkájá t igénylő terület. 1694: Majorság szőlők 
nállok is vannak nro 2 : 1: Az Thorma Ur(am) 
jobbágja szőleje . . . melj itiltetik őt t emb(e)r 
kapalo lenni II-dik a ' Kosztandin Kolho(n) sző-
leje . . . mellj mondattat ik lenni, háram emberek 
kapaloja (!) [Láz A F ; BfR if j . Bálpataki Jánosj 
urb.] ~ ember kaszálatja három kaszás egynapi 
munkáját igénylő (terület). 1640: I t i l tük három 
ember kaszalattia fwnek [Nyárádsztlászló M T ; 
Sár.] <%> ~ -három. 1590: Attanak az vraim Az 
Lazlo mester melle, 3 mestert zegottenek velle 
. . . minden nap három három eyttel bort [ K v ; 
Szám. 4/XVII. 10]. 1591: Az diznokot . . . h a t 
napon haro(m) haro(m) ghiraúal tar tot tak [UszT]. 
1632: adának* . . . flor. 3 idest háram háram magyar 
forintokért ben való ülés ház helyet [Udvarfva 
MT; Barabás, SzO 365. — k ö t hadviselt sze-
mélynek]. 1833: K é t diófa politérozott kasztenek„ 
három három fiókkal [Katona K ; Ks 73.55] * 
~ Ízben három úttal/versben, háromszor. 1715: 
az Executiót félig három izbeh ki vont Szablaval 
. . . ob viálta (î) [WassLt]. 1792: a tavalyi jöve-
delemből közel ezer forintokat három izbe Naggod-
nak bé adtam Kolosváron [Bencenc H ; KB. Bara 
Ferenć lev.] * ~-négy. 1697: él aradot a Paraz-
nasag a mi Nemzetűnkb(en) tudva(n) azt hogy a 
Tisztek előt három negy forintal végbe vihetik 
dolgokot es ekkepen absolvaltatvan a paraznasag 
alol menten igazityak reánk hogy reconciliatiora 
admittallyuk [ S z j k 304]. 1720: kel három, nejgy 
dolgost az fu ta tó házhoz adni [Torockósztgyörgy; 
TLev. *8/4]. 1748: Méh három-négy kosárral 
[Torda; Borb.]. 1773: Nagj Golvaja halála 
előtt három negj Kapókkal ki fokadvan . . . mégis 
holt [M.léta T A ; J H b II/3]. 1797: hé t flyolc 
szilványi három négy villa szenáju hellyet . . . el-
foglalt [BfN] * (két vagy) ~ rendben három 
úttal/versben, háromszor. 1772: öem jöt t . . . 
két vagy három rendben is a gubèrniumban 
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beadott instantiámra resolutiò [RettE 273] 
(két-) ~ úttal 'ua'. 1587: Voltunk li'arom vttal 
Jaraban [Kv; Szám. 3/XXXII. 9]. 1614/1(516: 
Fenessi Martonne meg nem adta*; Noha három 
úttal hoztúnk paranczolatot rea erette [K; 
RDL I. 100 Török Marton (48) vall. - *Ti. a 
járandóságot]. 1774: el hivattak idősbb Deák 
István Urainot, a m ſnt ara emlékezem két három 
úttal is [Ilencfva MT; DLev. 1.I.B.3] {két 
vagy) ~ versben/versen 'ua'. 1747: Mlgos Groff vr 
eŏ Nga Okolis nevezetű Erdejibŏl vagj háram ver-
sen magam is vittem holmi nyesét agakat [Mocs 
K ; Ks 5.X.7 Marosán Juon (40) zs vall.]. 1766: 
a Falu három versen is tiltotta hogy oda házokat 
ne tsináljanak* [Szentegyed SzD; WassLt Lupsa 
Vaszilia (46) zs vall. — *Ti. a cigányok] | Néhai 
Sepsi Pál eŏ kgyline szántogatott két vagj hároih 
versb(en) benne égy égy keveset [Vaja MT; VH}. 
1810: szegény Kis Antim mind kínlódik . . . már 
három versen is volt így s megint roszszabbul lett 
[Buza SzD; J H b Jósika János lev.] * két-~. 
1687: a Talyigás nap estig is sokszor el hever az 
városon még is két három vékácska búzát alig 
kaphat őrőlni [Máramarossziget; Törzs]. 1736 k.: 
tatár korbácsot viselt . . . két-három bog az kor-
bácson [MetTr 349]. 1767: két három napigís 
véllek vendégeskedvén mulattak [Fintoág H ; 
Ks 79, XXXIX. 1]. 1785: Két három font 
kendert fonunk minden esztendőben [Torockó; 
Thor.]. 

2. háromféle; de trei feluri; dreiėrlei. 1823— 
1830: az öreg grófnak a volt az intentuma, hogy 

legyek a három unokájának jószágai inspec-
tora . . . gyermeki gondolat, mert egy urat is bajos 
szolgálni, hát még hármat, akik mind külön házat 
formálnak, majd mind külön urak lesznek, külön 
parancsolnak és az három három természetű* 
[FogE) 216. — *Köv. a három unoka jellemzése]. 

II , fn-i jėll-ű haszn-ban; cu valoare substanti-
vală; in substantivartigem Gebrauch: 1. trei; 
drei. 1570: Az ket Trombitás . . . vallyak 
hogy ez elymwlt vasarnap eonekyk vyt volt az 
ferench egyknek harmat Masiknak ket gerezd 
zeoleot [Kv; T J k III /2 . 108b]. 1585: eollietek 
wkett . . . , mert ezek az három az en gilkossym 
[M.valkó K ; KP. Jmreh Gaspar jb vall.]. 1603: 
Adot Bartalis pal Egy veka buzat flo harum [Me-
desér TJ; UsžT 17/49]. 1633: Zekeli Miklós . . . 
Zekelj Istuannak borjus űnőtt harmatt ada 
[Mv; MvLt 290. 139/2]. 1703: Az Varosba szállót 
be Collonellus ŏ Nga strasat kellet allittani 
• . . ferfiat harmat Aszszony émbertis harmat [Szu; 
UszLt XII I . 194]. 1759: birok szántó Földeket . . . 
hármot [M.borosbocsárd AF ; DobLev. 1/290. 5b]. 
1761: Buza . . . kalangyája . . . meg ereszt 2 
vékát és 1/2 némelykor harmot [Marosülye H ; 
J H b LXX/2. 1 1 4 - 5 ] . 1778: adtam altal . . . Ken-
dező kendőt hármot [Agárd MT; Told. 8]. 1780: 
ki két szánnal, ki hárommal jár erdőlni [Ár-
kos Hsz; RSzF 108]. 1794: Avatég egyes ülő 
szék háram [Gyalakuta MT ; TSb 17]. 1Š01: az 
TJjj-vágásrol ha j to t tam bé . . . égy őkrit, az hármot 
pedig azon Erdőről [Koronka MT; EHA]. 1849: 

8 kövér Sertéssé . . melyekből kettőt vagy hármot 
meg öltek itten [Héjjasfva NK ; CsZ. Krisán György 
(50) vall.]. 

Szk: kettő-~. 1840: az emberek . . . vagy kettő 
háram betsŭletes vòlt [Várfva TA; Bosla] 
mind a 1650: mind az harmot ot t kapa(m) 
mind attjastol [Besenyő BN; Ks 41. B. 21]. 
1784: Mind a hármat nagy nehezen megfogták 
egy Vajda Gábor nevű székely hadnagy által 
[RettE 428]. 

2. birt. szr-os alakban; cu sufix posesival; in 
Form mit Possessivendung: a* hárma (vminek) 
vhány közül három; trei din . . . ; drei von/der 
. .. 1582: Az torombely lakatoknak harma rom-
ladozot meg [Kv; Szám. 3/V. 10 Léderer Mihály 
sp kezével]. 1587: hordattam ky az Salétromot 
az porwatabol (!) Tyz kaddal Attam hármától 
f. 1 tezen f. 3 d. 33 [Kv; i.h. 3/XXXIV. 7 Zabo 
György isp. m. kezével]. 1625: 12 Dizno baro(m), 
. . . harma suldeők [UszT 8b]. 1637/1639: Az van-
kosoknak az harman csyak paraztul Giolcsj heak 
vadnak [Kv; RDL I . 111]. 1652: Négy ablak rajta*, 
kereszt kő hármában [Göirgény MT; Törzs. — 
*Ti. a házon]. 1698: Tudok ezekhez az Ravatalok-
hoz eŏ kglmen(e)k negj örökös embereket az harma 
marhas, az edgjiken(e)k semmije sincs [Balavására 
K K ; Ks 8. XXIX. 9]. 1748: Tekęnyök Nro 4 
hárma dagasztó egy pedig szappänyazo [Mező-
sályi TA; Ks 7. XVII. 2]. — b. hárítunk noi trei ; 
wir/unser drei. 1673/1681: annyi örökségem vágjon 
Hunyşulön az hol laköm . . ., az fundus . . . hár-
munké, ősztozo fundus [VhU 461]. 1773: mind az 
hármunknak vagyon négy-négy házhelye [RettE 
293] . 1831: nem lévén o t t hármunkán kivűl 
senkiis el szenderedtünk [Dés; DLt 332. 9]. — 
c. vminek háromnegyede; trei sferturi din ceva, 
a treia parte a . . . ; dreiviertel Teil einer Sache. 
1655: az után esendő Sokadalmokra ugj Vigyáz-
z a n a k eő Kglmek hogj jován, roszszán az idő-
nek negyede lészen Balogh Lázlo Uramé es az 
hárma az Falué [Makfva MT; DLev. 5]. 

3. tárgyragos alakban az ige belső tárgyának 
ráértésével; în formă de acuzativ subînţelegîndu-se 
complementul intern al verbului; mit Akk.-En-
dung mitverstanden das innere Objekt des Zeit-
worts. 1574: Mond Kalmar Peter . . . Bátor harmat 
verjenek az Perengel alat Rayta(m) mykor az 
leszen* [Kv; T J k III /3. 321. - *Ti. a bíró]. 1597: 
Cheob Josane Christina . . . wallia . . . monda 
Mihaline . . . lata(m) hogi megh rága, harmat is 
tantorodek az azzony mia t ta [Kv; T J k V/l . 
106—7]. XVI. sz. v.: Az kinél megmarad a ferula 
avagy az deákságnak a jele reggelig, azon hármat 
üssen reggel minden ember [Hsz; Barabás, SzO 
350 iskolai rendszabályzat]. 

Szk: kettőt-hármat. T802: Forro Lajos alig lepét 
(î) kettőt hármat ki a kortsomábol, vgy meg tsapta 
a ' f e j é t . . . , hogy a' vér el lepte [Mv; Bora. X X X I X 
53 Mich. Fogarasi (17) famulus vall.]. 1810: ke-
zében levő darabotska fuszujka karóval kettőt 
hármat űtőt t rájok [Dés; D L t 82]. 1812: a Groffné 
kapván edj páltzát hirtelen a Groffra ütni kezdett 
ket tőt , hármat [Héderfája K K ; IB]. 

70 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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III. sorszámn helyett jelzőként időpont jelölésére; 
Ín loc de numerái ordinal pentru indicarea timpu-
lui; anstatt der Ordnungszahl attributiv zur Zeit-
punktbestimmung: harmadik; al treüea, a treia; 
der/die/das dritte. 1503 ?: ezer othzaz három ez-
te(n)doben ualtottam ezeket* Bak benedek ellot 
[Szentlélek Hsz; MNy LX. 106. - 'A földeket]. 
1766: három ora tájékán Étzaka . . monda Fe-
lesegemnek [Szilágycseh; BfR 104. 2]. 

IV. hsz-szerű haszn-ban; folosit cu valoare de 
adverb; in adverbialartigem Gebrauch: 1. hárman 
három személy együtt; tustrei; zu dritt/drei(e)n. 
153911675: Ezer forint keotel alat keotek magokat 
liarman kŭleon kuleon, hogy soha azzal a Senten-
tiaval elni nem akarnak [SLt I. 10 kápt.]. 1552: 
my koron harman eggyewt Bezylnek wolt 
Akoron Bernald Balas azth montha . . . [Bere-
keresztúr MT; KvAKt Mss 344]. 1592: Feies Ia-
nosne Orsolia Azzoni . . . vallia . . . harman . . . 
voltunk ott az oztozasban [Kv; TJk V/l. 218]. 
1592 k.: ez en Atiam Caspar Jakab Gaspar Balint 
es te I harman eggiek voltatok [UszT]. 1598: 
Voltának ismeg apromiűesek . . . hármon [Kv; 
Szám. 7/XVI. 33]. 1610: harma(n) uoltatok egiek 
mind apatol aniatol [UszT 15a]. 1644: a ' Teremptő 
Isten eötet vgi segellie, hogi eö dolgok harma(n) 
[Mv; MvLt 291. 406a]. 1732: Ezek hármon* edgy 
Testvérek [Szászsztjakab SzD; TSb 51. — *Ti. 
Lénárd Zakariás, Gyurka és Péter]. 1765: hárman 
ezek a Léányok egy test verek valának [Kissoly-
mos U ; Márkos-lev.]. 1843: a' Szép Mihály Eke 
vasátt és patingját . . . hármon loptuk el [Bágyon 
TA; KLev. Kis János (23) vall.]. 

Szk: ~-négyen. 1730: Mivel a Ge (ne) ralis Per-
ceptor(na)k Müitaris Főbb és alsóbb Tisztekkel 
sokszor kell . . . Conversalkodni, énnékem is acco-
modalnom kellet hozzájok magamat sokszor mind 
nappal, de kivált éjjel el jöttek hárman negjen 
hozzam . . . consideralhattya a Tisz. Exactoria 
. . . mennyi borom kelhetett el az illy accomoda-
tiokra [Kv; Szám. 56/XIX. 29]. 1817 k.: még jol 
le sem szállottam a' Lorol, 's már hárman négyen 
jöttenek a' szállásomra [Héderfája K K ; IB] * 
ketten I kettő-~. 1591: latam . . . hogi az megh neue-
zet Tarsasagok (I) ketten harman maradozni es 
egy massal bezelgetni' [UszT. — 'Utána tollban 
maradhatot t : kezdtek]. 7640: láttam, hogy ketten, 
hárman is kijöttek az házból [Mv; MvLt 291, 233a-
51a átírásban 1). 1742: Klara Könczei . . . fatet(ur) 
. . . a Csernatoni Bernáld Jószág tsak edgy Fiu 
ágon forog, jóllehet némelykor kettő hárman is 
voltak fiakul [Kanta Hsz; HSzjP]. 1784: Vadnak 
igen számoson helységŭnkb(en) kik ketten harman 
azon egy haz heŰyen lakván . . . kŭlso apperti-
nentiat majd semmit nem bírnak [Torockó; 
TLev. 4/9. 13a] * mind a 1714: mind a hárman 
űnŏ borjucskák [Pálos N K ; LLt]. 1795: Szuszin 
Nyikula, Csotra Ónul és Girda Adám mind a hár-
man Hegedűsek [Déva; Ks 94/XXVIII]. 1799: 
Az Botz fiak Vasárnap az ked házánál legyenek 
mind az hárman [Középajta Hsz; HSzjP]. 

2. hármanként cíte trei; zu dritt/drei(en)n. 1662 u.: 
mindenek Barcsai körül Rákóczi jövetele miatt 

nagy félelemben voltak . . . kettőnként, hárman-
ként és csoportonként is, kik alattomban, kik 
pedig n y ü v á n . . . a Barcsai táboráról mind haza 
oszlottak vala [ETA IV, 292 Enyedi István eml. 
— L. a jegyzetet hazaoszlik al.]. 7776: mondani 
mindenik falu bejarliat harmankent töb ecer be 
ne jöljön [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1822: ed-
gyenként, kettőnként, és hármanként szotyognak 
a szolgálatra1 [KLev. 11. — aTi. a jb-ok]. 

Ha. 1598: harmannis [Kv; TJk III/3. 161]. 
1599: hármon [Kv; Szám. 7/XVI]. 1600: harma-
rul [UszT 15/242]. 7677/7678:haram [Mv; MvRLt]. 
1684: háram [Torda; TT 1889. 258 SzZsN]. 1687: 
haraman (!)[Huréz F ; Szád.]. 7776: haram [Gird 
H ; BfN 92/4] | hármon [Nagyida K ; Told. 22]. 
1727: háram [Vajdasztiván MT; JHb IX/7]. 
1730: háram [Abosfva K K ; Ks 8. XXIX. 24] | 
háram [Bágyon TA; Borb.]. 1733: haram [Ne; 
DobLev. 1/137]. 1739: haram [Ne; Incz.] | haram 
[Sáldorf N K ; J H b XXIII/49. 15]. 1743: háram 
[Kál MT; Berz. 41/124]. 1745: háram' [Homoród-
sztmárton U ; MúzRadák. — Többször is így!]. 
1752: háram [Szászvessződ NK; JHb XXIII/27]. 
1755: háram [M!ezőbánd MT; MbK VIII]. 1756: 
Háram [Kendilóna SzD; TK1]. 1757: háram [Csapó 
K K ; DobLev. 1/273]. 1758: haram [Cintos AF; 
TK1] | háram [Feketelak SzD; LLt 64/1767]. 
1759: háram [Árpástó SzD; CsV]. 1760: háram 
[Kv; KCJk]. 1763: hármon [Gambuc AF; BK]. 
1765: hármon [Záh TA; Mk V. VII/19]. 1768: 
háram [O.sályi K K ; Berz. 3. 7. C. 7] | háram [Me-
legföldvár SzD; Bom. XL. 80]. 1774: háram 
[Oprakercsesora F ; TL]. 1778: hármot [Agárd 
MT; Told. 8]. 1779: háram márjásakat [Csicsó-
mihályfva SzD; LLt 34/16]. 1780 k.: háram [Szász-
város; BK]. 1781: háram [Kövend TA; Kom ját-
szegi lev.]. 1782: háram [Nalác H ; CsS]. 1785: 
háram [Pusztaegeres TA; BLt 12]. 7793: háram 
[Mezőszüvás TA; MúzRadák], 1798: háram [Ádá-
mos K K ; JHb XIX/58]. 1801: harumba [Héder-
fája K K ; IB]. 1803:háram [M.köblös SzD ; Becski]. 
1805: háram [Őzd AF; MúzRadák]. 1814: háram 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1815: háram [Sárd 
AF; KmULev. 3]. 1816: háram [Hídalmás K ; 
IB]. 1820: haram [Dés; DLt]. 1824: Háram [Fu-
gád AF; HG]. 1842: Háram [Nyárádsztanna MT ; 
MREmLt]. 1843: hármon [Bágyon TA; KLev]. 
1848 k.: háram [Kisesküllő K ; Somb.]. 7849: 
Háram [Görgény MT; Born. G. XXId]. 

háromabroncsű háromabroncsos; cu trei cercuri; 
dreireifig. 1629: Egy három Abroncziu Kanna 
Nagiob Eytelesnel [Ky; RDL I. 146]. 

háromágas háromágú; cu trei braţe/cr&ci; drei' 
armig. 1800 k.: az 60 Vas készületre, ha egyszeri 
három ágas1 fuvásbol ki nem telnék a máskor fu-
vando négy ágas Vasból potollya ki [Torockó; 
TLev. 9/30. — *Utána tollban maradt a vas szó]. 

háromágú 1. cu trei crengi; mit drei Zweigen. 
Hn. 1693: Etéd felé fordulob(an) háro(m) agu 
kŏrtòvélynél (sz) [Énlaka U ; EHA]. 
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2. hátomágas; cu trei dinţ i ; dreizackig. 1634: 
Ezüst Villa haro(m) agliu [Kv; J H b K XVII/15]. 
1647: Ez Pinczeben vagion egy kis három agu furú 
[Drassó A F ; BK 48. 16]. 1651: Eg j jo Vas Macska 
Kemenczeben való . . . Mas három agu Vas Macska 
kúthoz való [Kv; R D L I . 28]. 1744: Edgy három 
águ vas Matska [Szentdemeter U ; LLt Fasc. 67]. 
1801: Tizen két Pár vékony ezüst nyelű Confect-
hez való kiss Késetskék három ágú Vass évŏ 
Villákkal [BfR 106. 1]. 1816: Egy bestekbe való 
ezüst pár kés, és kalány három águ villájával 
12 1/2 Lothok | K v ; Born. IV. 41]. 

3. kb. háromrészes; din trei păr ţ i ; dreiteilig. 
1651: Edgy három agu Soo Tartó Arannyas [Wass-
Lt Wass Judi t kel.]. 1710: Egy kotsok tolnak való 
fejér Szkofium Drót ta l tekert haram agu tok 
[Told. 19]. 

4. háromfelé ágazó; care are trei braţe, cu trei 
bra ţe ; dreiarmig. Hn, 1775: Az Három Agu mo-
tsárb(an) (k) [Gagy U ; EHA]. 

5. hármas; t r ip lu ; dreifach, Dreier-. 1730: égy 
három águ Termés kláris [Kv; Ks 15. LVIII . 6.]. 
1828: edgj fa kereszt kompona, melyről három 
águ vaslántzon hoszszu le függ két fa nagy kerek 
tekenyő [Oltszem Hsz ; MkG]. 

háromágŭlag háromágasan; în trei păr ţ i ; dreiar-
mig. 1685 u.f1770 k.: Vagyon egy hoszszu gyólts 
kendő, a két végin elegyes selyemmel három ágú-
lag varva [Szépkenyerűsztmárton SzD; SzConscr. 
199]. 1823—1830: az akkori* mód szerint három-
ágúlag befont hosszú ha ja t viseltünk [FogE 86. — 
"Az 1780-as évekbeli]. 

háromannyi háromszor annyi ; de trei ori 
a t î t a ; dreimal so viel. 1674: Kontárokatis égy 
néhány versen űzetvén maid három annyit keöl-
teot tünk el miat tok mint az mennyi bé jŭ t t beleolle 
[Kv; SzCLev.]. 1742: ă Sok komjoknak esztendő 
által három annyi munká t tészüiik mint az Is-
potálynak [Méra K ; AggmLt]. 1771: ezen 
Réten három annyinál is többet bir holot égy aran-
nyulag kénék birni [Szentháromság MT; Sár.]. 
1826: az Alpereshez hasonlo özvegyek három annyi 
jokot is birván özvegyi tartásul, iúyen modon nem 
vexáltatnak [Ne; DobLev. V/1114. 6b]. 

háromaraszos de trei palme; drei Spannen 
breit/lang. 1726: Meg mérvén az Teleki rész Erdő 
felől, háram őlős három araszos, és haram Tenyeres 
kőtellel lett negyven nyolcz kőtél [Vajdasztiván 
MT; J H b IX/5] . 

háromesűjfi háromcsöves/csövŭ; cu trei ţevi ; -
mit drei Röhren, dreiröhrig. 1605: Az szwreó Bas-
tian uagion egi forgo Taraczk . . . Az kapolna 
mellet uagion három czew Seregh bonto, Numero 
1 [Gyalu K ; Sennyei 11/47 fej-i inv.]. 1678: 
Uzonbol* vitte (ne) k el . . . egy három csőiű hoszu 
puskát [BLt. — *Hsz]. 1837: vagyon két Pálinka 
főző üst, minden hozzá tartozóival, egy két és egy 
három csŏŭ siskokkal (I) [Gombás A F ; TSb 
20]. 

háromejteles háromkupás; de trei cupe; drei 
Achtel/Humpen groß. 1596: Egy nagy sima kanńa 
három eyteles [Kv ; RDL I. 65]. 1608: Ke t t Eoíegh 
On kannak Nro 2 Égik három Eyteles másik harmad 
fel [Kv; i.h. 83]. 1720: Réz csengettyű Tengelyes-
től circiter három ej teles nro 1 [Szurduk SzD; 
J H b K XXVI/12]. 1744: Zöld mázas korso numero 
kettő, három ej teles aestimáltatott den. 12 [HSzj 
mázas-korsó ah]. 

háromélű háromszögletes; în trei muchn; drei-
schneidig/kantig. 1687: Egy három elű rövid szal 
paraszt hegyes tőr t [Déva; Szer.]. 1823—1830: 
egyszer fél nap el tekergettem a kollégiumba 
való menetelt, a praeceptorom utánam küldött, 
s otthon sem találván, mikor hazamentem, az 
anyám szokása szerént az háromélû singgel meg-
vert [FogE 62—3]. 1829: Egy háram élŭ reszelő 
4 xr [Torda; TVLt 378.]. - L. még FogE 78. 

háromemeletű háromemeletes; cu/de trei e t a j e ; 
dreistöckig. 1823—1830: Igen sok pompás, jó 
gusztussal épült, három-négyemeletű házakkal tele 
van* [FogE 187. — *Drezda]. 

háromesztendős 1. hároméves; (în vîrstă) de 
trei an i ; dreijährig. 1624: madadot t teőlle Eg j 
fiaczkaia, kinek neuû Andorko melj Giermek há-
rom Eztendeos [Kv ; R D L I . 123]. 1672: Eszten-
dőben) két Tinót szokta(na)k adni, kikeletkor, 
ké t Esztendőst. Eőszel három Esztendőst [F.szi-
vágy Sz ; Born. VId/24]P 1688: Három esztendős 
Kancza nr. 2 [Radnót K K ; UtI] . 1747: Három 
esztendős Unŏ Tinó 4 [Pálos N K ; Ks 11. XLI . 
34]. 1822: Senki is lo marhá j á t a három esztendő-
sökön felyűl bélyegezetlen ne tar tsa [F.rákos U ; 
Falujk Barabás Áron no t . kezével]. 

2. háromévi; de trei ani, care ţine trei an i ; 
dreijährig. 1780: A sáska is sok kár t t e t t Brassó 
körül, mely nagy drágaságot okozott . . . Ezen a 
plágán sincs harmadrész embereknek mit egyenek. 
Két-három esztendős quantum is vagyon raj tok, 
marhakostyok is szűkön vagyon [Ret tE 413]. 

3. ~ vágott (erdő) hároméves vága t ; tăietură de 
trei an i ; dreijähriger Hau . 1840: ez ösi erdő három 
esztendős vágott most jó növésbe indult cziheres 
[Udvarfva MT; EHA] . 

Ha. 7806; háromesztendősöken [F.rákos U ; 
RSzF 197]. 

háromezer 1. trei m i i ; dreitausend. 1584: liarom 
ezer forint fele volt a ' ma rha kit el veót volt [Kv ; 
T J k IV/1. 290]. 1649: Czjnaltanak Vrunk Eõ 
Naga számara, Három Ezer patkó szegett [Kv; 
Szám. 26/VI. 434], 1739: az Comsumptiok és 
administratiók az f u n d u s t superálták vala három 
ezer és bizonyos számú forintokkal [T; Ks 991. 
1812: azon Summa pénzér t tartozzék az Ur . 
Háromezer veder jo, és t iszta izű Szin borokat 
adni [Km; KmULev. 3]. 

2. az előtag ismétlésével; cu repetarea primului 
element al compunerii; mi t Wiederholung des 
ersten Glieds/Bestimmungsworts: egyenként há-
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romezer; (fiecare) cîte trei mii; je dreitausend. 
7647: Az Drassai Uduarhazhoz vadnak Cziga-
nokis . . . egyk egyk három három ezer sendely 
szegett tartozik per Annúm be adnj [Spring AF; 
BK 48/16]. 

3* számn-i összetételekben; in numerale compuse; 
in zahlwörtlichen Zusammensetzungen: trei mii 
(şi . . . ) ; dreitausend 1595: adott . . . Bechj 
es teoreok marhat, háromezer es eottwen ket fo-
rintarat (!) [Kv; RDL I. 132a]. 1629: Haz 
Becziwlleottuk Három Ezer ket száz forintra 
[Kv; i.h.]. 1639: három ezer, negy szaz tizenegj 
forint [Kv; i.h. 116]. 1854: kedves feleségemnek 
3750 az az háromezer hétszáz ötven Rftokkal 

tartozom [Kv; Végr.]. 

háromezred-magával cu (el) trei mii; zu drei-
tausend (mit sich selbst). 1620: Ferdinandus há-
romezred magával szaladott bé Bécsbe feleségestül, 
s úgy az hátán voltak az magyarok*, hogy ha előt-
tök az Bécs kapuját fel nem rándították volna, 
Bécsbe is belémentek volna s megvötték volna 
BTN 379. — "Bethlen Gábor seregei]. 

háromfelé 1. három helyütt; în trei locuri; an 
drei Stellen. 1640: három fele vagion az hatar, egy 
egy fordulora husz Eoreg keobeol vetes lehet [Km; 
GyU 48]. 

2. három helyre; la trei locuri; an drei Stellen. 
1621: Nap Zamosok uoltak akkoris Heten Miuel 
hogj ket t fele kellet hordani mind keóuet, mezet 
seot három fele [Kv; Szám. 15b/IV. 20]. 1735: 
Három negy fele is parancsoltam de Nekem bizony 
SohUnnet egy ujomni halat se hoznak [Imecsfva 
Hsz; ApLt 1 Imecs Antal Apor Péterhez]. 

3. három ágba; în trei braţe; in drei Arme. 
1772: a kerék nélkûlt való puszta Süip egy arasz-
szal a mint három felé van a viz véve szállittassek 
alább [Kük, ; J H b LXVII/2. 390]. 

4. három részre; în trei păr ţ i ; in drei Teüe. 
7546; wagyon ha t Bwza astagy . . . azokat mynd 
el cyplessyk az Bwzayat ossaak három fele az 
keet rysyt Agyak erdely farkasnak az harmadik 
rysyt Banfy Bernaldnak [Radnót K K ; MNy 
XXXIX, 155]. 1551: az my marha Jllette volna 
Katha azzont nehaj Barcziaj lazlonet az ew meg 
holt ura marhayaban, az ew ket gyermeke kozöt 
. . . es dienessy Katha ázzon Ew annyok kozot, 
Mynden Marhai három fele oztwan [Mezőszengyei 
TA; BfR 304/108]. 1622: Ezt köztök három felle 
oztuan iut egik-egiknek részére t t . f. 66 d. 66 
1/2 [Kv; R D L I. 119]. 1670: nemzetes nagy Kendi 
Kendi János vram Széna retiis . . . Szellyel lak-
taban, háram vagy négy felé is el idegenedet volt 
s mas idegenek birták [Balavásár K K ; Ks 13. 
XV]. 1747: Az fen emiitett szántó föld oszlik 
három fele, jutván edgjik edgjik részre 4. 4. veka 
féréjŭ [Torda TJkT 111. 114]. 1773: Megosztók 
Apahidát végképpen Osztottuk pedig három-
fele, úgymint Jobbágy, Tarsoly és Horvát-részre 
[RettE 223]. - L. még i.h. 276. 

Szk: ~ rekesztett háromrészes. 1756: vagyon 
avatag fenyŭ Deszkából állo három felé rekesztett 

. . . Almárium [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 
22]. 

5. ~ nyíló ablak hármasablak; fereasträ cu trei 
aripi/canaturi; dreiflügeliges Fenşter. 1621: Teol-
czeres Peter . . . Az Plébános Tanuló hazabanis 
Három fele Nylo ablakokat Czinalt [Kv; Szám. 
15b/IV. 267]. 1692: Leány Aszszonyok Haza . . . 
Ennek ablaka három felé nyilo [Mezőbodon MT; 
BK]. 

6. 1779: (A csűrben) Egy háram felé választó 
magass Lábu rosta [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

háromféle I. mn de trei feluri; dreierlei. 7628/-
1635: Egj kek òregh uiragu arannias kafta(n) 
papla(n) haro(m), fele Zjnw tafota az kerületi 
[Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kelemen lelt.]. 
1655/1754 k.: tartozzék mester Remeket tsi-
nálni . . . egy tisztességes Oos Táblát háromfele 
játékra [Kv; ACLev. PrJk 16]. 1793: Ezen alkal-
matossagtol (pe)d(ig) küldők Nagyságod számára 
két kosárba és egy kazupban . . . három féle szép 
Cseresnyét [Hadad Sz; J H 36 Benkő Elek lev.]. 
1813: Három rakásba három féle krumpli [Veres-
egyháza AF; Told. 18 Toldalagi Kata lelt.}. 

II. fn-i haszn-ban; cu valoare de substantiv; 
in substantivischem Gebrauch: három fa j t a ; 
trei feluri; drei Arten. 1836: küldekis mind a 
Háramféléből egy egy kezkenőt, hogy az Abrasz-
nak is a formáit s bordűrjét épen ugy szője mint 
ezek vadnak [IB. gr. Bethlen Sámuelné takácsnak 
szóló utasítása]. 

háromféleképpen în trei feluri/variante; auf 
dreierlei Art. 1763: Ebben az esztendőben lőn meg 
a békesség a prussussal . . . a békesség punctumit 
láttam három- vagy négyfélekeppeñ is, de melyik 
legyen igaz, senki sem tudja [RettE 156]. 

háromfelől három oldalról; din trei laturi; von 
drei Seiten. 1694: Ezen Filegoria(na)k három felöli 
való részei, karfasok [Borberek A F ; BfR ifj . 
Bálpataki János kúria-leírása]. 

háromfertályos vmilyen mértékegység ráérté-
sével; subînţelegindu-se o unitate de măsurä; 
irgendeiner Meßeinheit mit einverstanden: há-
romnegyed-, háromnegyedes; de trei sferturi; drei-
viertel. Szk: ~ bokáj háromnegyed ej teles/kupás 
korsó; urcior de trei cupe; Krug von dreiviertel 
Achteln/Humpen. 1767: Egy onn fedeles és tal-
pais ónba foglalt gesztenye színű, miniummal 
és aranynyal virágozott Aradi három fertályos 
Bokáj [Sepsisztkirály Hsz; Herepei: Néprajz és 
Nyelvtudomány VII, 126] ~ idda háromnegyed 
singes láda; ladă (lungä) de trei coţi; Lade/Kiste 
von dreiviertel Ellen. 1655: Egy ŏregh kotsi lada. 
Más egy singes fejer lada. Három ladatskák három 
fertaljosok . . . Mas harmadfel singes zaratlan 
lada. Ket kis három fertaljos lada [Kv; RDL I. 
29]. 

háromfertályos-szerű háromnegyedes-forma; cam 
de trei sferturi; dreiviertelförmig. 1802: Egy 3óm 
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fertájos szerű réz mosár réz Ütőjével [Ne; DobLev. 
IV/858. 8a]. 

háromfiókos háromfiókú; cu trei sertare; mit 
drei Schubladen. 1805: Egy Sárga három Fiokos 
Almárium [A.jára T A ; BLt]. 1807: Egy Diófa 
íestékű három fijokos kasten Záros [Körtvélyfája 
MT; LLt]. 

háromfiókú háromfiókos; cu trei sertare; mit 
drei Schubladen. 1837: Egy Tükör alá való kisded 
két fioku kasztén — . . . Egy három fioku kasztén 
(Gombás A F ; TSb 20]. 1839: Egy három fioku 
regi modi rakott almáriom [Kv; Ks 73/55]. 1850: 
Egy fekete politúros három fioku kasztén [Mv; 
DE 2]. 

háromfokú három lépcsőfokos; cu trei t repte; 
•mit drei Stufen. 1754: Az Udvaron vágjon . . . jo 
Gabonás . . . padlasa fűrész deszka . . . liarom 
fogú (!) fel járó kis gradicsocskaja [Ádámos K K ; 
J H b XIX/10]. 

háromfontos három fontos mérlegsúly; greu-
t a t e de cîntar de trei pfunzi ; drei Pfund schweres 
Waagegewicht. 1832: Czéhunk a Kerelmesnek Fel-
adását Ugy találta hogy a fontok epen azok melyek-
kel Czéhunk régi idötöl fogva élt mely fontokba 
sémi megrontás nem találtatot a fontok ugyan 
hibások hanem a mái napon meg hajgyatot a Czé 
tisztyeinek hôgy . . . a három fontos helyet más 
fonto t vegyenek [Zilah; ZFaz.]. 

háromforlntos 1. három forint ára/értékű ; (care 
are o valoare) de trei forinţi ; drei Forint wert. 
1596: három forintos nierget a t tam aiandokba 
[ K v ; Szám. 6 /XXIX. 86 Bachi Tamas sp kezével]. 
7688: három forintos fővegemet el loptak [Kv; 
UtI ] . 1736: ha . . . leányt akarsz fogadni szolgá-
lónak. ne is említs neki brassai vagy szebeni egy-
szer ványolt posztószoknyát vagy mentét, hanem 
jóféle vásárból valót, három forintos pár tát 
[MetTr 345]. 

2. három forintban megállapított/szabott; sta-
bilit în trei forinţ i ; in drei Forint bestimmt/fest-
gesetzt. 1601: Az melj 3 forintos adott kapu zam 
zerint rendeltek wala in subsid(io) regny Annak 
exitussa [Hsz; Törzs]. 1841: Háromforlntos te-
metésnek felét egy forintosnak harmadát ; melye-
ket a nemes céh őkglmeknek* megkíván adni 
becsülettel. Csakhogy őkglmek is magok hiva-
taliakat becsülettel prestálják [Dés; DFaz. 38. -
*Ti. a fazekas legények sírásó társasága tagjai-
nak]. 

Hu. 1795: a Damokos Ilyés fia . . . valami csere 
fiatalokat meghántot t az három forintos tilalmas-
ba [M.hermány U ; R S z F 117]. 

háromfülíí háromfogós/füles; cu trei toar te ; 
mi t drei Henkeln. 1773: Három Fűlü Réz Abálo 
[Szárhegy Cs; LLt] . 

háromgírás három gíra súlyú; in greutate de 
trei gira; drei gíra schwer. 1722 k.: Vagyon egy 
magos kivűl belől aranyas mint egy három giras 
ezüst pohár [Abafája MT; GörgJk 164]. 

A gira jel-re ćs értékére 1. ott. 

háromgombos cu trei globuri; mit (Kachel)-
Noppen. 1699: Kemenczeje nagj ŏrŏg feier bokaly 
kályhától rákot, téglákra csinált labokon allo, 
csipkés három gombos a teteje [Boroskrakkó A F ; 
BfN Dobozolt anyag VI]. 

háromgyermekes cu trei copii; mit drei Kin-
dern. 1843: Bogya Gyeorgye bucsum-száti kŏz-
lakos, mintegy 47 éves, házas, háromgyermekes, 
disunitus [VKp 104]. - L. még i.h. 111, 114. 

háromhetes (în vîrstă) de trei săptămîni; drei-
wöchig. 1772: Gyermeke is felesen maradott , sőt 
ami nagyobb, háromhettis kisgyermeke is mara-
dot t [RettE 267]. 1824: Meg holtak . . . Gál 
Ersébeth meg esett Leánynak István nevü három 
hetüs Csetsemöje [Szucság K ; RAk 143]. 

háromheti háromhetes; în a treia săptămînă; 
dreiwöchig. 1644: Az Első felesegeţis tudom hogi 
három heti gjermek agjaban ereòssen veri vala* 
[Mv; MvLt 291. 414b. - T i . az ura]. 

hńromhónapi háromhavi, három hónapig t a r tó ; 
de trei luni, care dureazá* trei luni; drei Monate 
lang dauernd, dreimonatig. 1730: Nemes Városunk 
Constitutioja szerint három holnapi Nemes Váro-
sunk bor korcsomaroltatasa instálván, ugy-mint 
a Ima Majy usq(ue) ad Diem ultima(m) July, 
melynek fojtatására Bor birák(na)k rendeltük 
Nztes Váradi Győrgj, és Nótárius Dobolyi Marton 
Atyánkfiait [Dés; J k 397a]. 1765: Egészségem 
reménységem felett, légyen áldott az Úrnak szend 
neve érette, alkalmas le t t Apahidán három hó-
napi mulatásom alatt [Ret tE 195]. — L. még 
FogE 132. 

háromhónapos de trei lun i ; dreimonatig. 1829: 
a tá jban három holnapos sertésnél vénebb serté-
sek húsait árulták Cseberben, holott pedig Czé-
hunk articulussa tisztán t a r t j a azt, hogy az három 
holnapusnál vénebb sertések húsait nem Cseber-
ben, hanem a ' Mészárszékben Táblán kelletik 
árulni [Kv; MészCLev.]. 

liáromhorgú háromágú; cu trei cîrlige; dreiar-
mig. 1656: Egy három horgu vas macska [Doboka; 
Mk Inv. 3]. 

háromkerekű cu trei r o ţ i ; dreiräderig. 1590å. 
Vagion az feiedelemnek három kerekeó Molna 
az Zamoson [Km; GyU 13]. 1631: Bradj János 
epittet haro(m) kerekw stompot [Abrudbánya; 
Törzs. Koczia (?) Triph Keorpenyesien(sis)* (50) 
prov. vall. — *TA]. 1647: Vagion az Kwkeolleon 
egy io Uy Malom sendelyes, három kerekw [M.-
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királyivá K K ; BK 48/16]. 1796: építettünk fun-
damentumból, és Pásintbol égy három kerekű 
Lisztelő U j Malmot [Déva; Ks 75. VlIIb. 146]. 

háromköblös három köböl férőjű; de trei ba-
ni ţe; drei Kübel fassend (Feldstück). 1606: Har-
madzoris szantatta(m) megh az szegeniek haro(m) 
köbleös földet [Kv; Szám. 12a/I. 33]. 1615/1628: 
Kaianto veolgyeben vagio(n) Egy három keobleos 
Zanto feold [Kv; RDL I. 96c]. 

háromköldökű ? háromnyelvű; cu trei limbi; 
mit drei Dübeln. 1629: Egy Haro(m) keöldŏkw 
zár d. 60 [Kv; RDL I. 132]. 

hároinkfflyűs kb. háromtörős; cu trei pisăloage/-
bătătoare; mit drei Stampfen. 1728: Vágjon azon 
Konyhán, edgj jo három Kűlűs Kása Tŏrŏ, 
l imitaltatott in et p(ro) f. hung 3 [M.déllő TA; 
BfN I. VI. 225/14]. 

háromkövű háromgaratos/köves; cu trei pietre 
de moară; inít drei Mühlsteinén. 1706: Malma 
vagyon edgy három kŏvű ványoló, kása tŏrŏ 
is vagyon benne [Hsz; Törzs. Rákóczi-lelt.]. 
1731IXVIII. $£.: a ' Szamoson három kővű malom 
{M.nemegye BN; Berz. 7. 68/1]. 1748: az Sövény 
falvi Határ szélyben három kövü Malma [Ádámos 
K K ; J H b XIX/9]. 1780: vagyon az Kászon vizin 
. . . egy Három Kövŭ Lisztelő Malom [Száraz-
patak Hsz ; Hr 2/34]. 1862: A' három kŏvti malom 
. . . a ' két első kőnek fenyő fa kérgei ( : kává i : ) 
használhatok [M.bánd MT; TSb 39]. 1864: van 
égy két és egy három kövű lisztelő malom [Tűre 
K ; K H n 265]. 

hároinkupás 1. három kupa űrtartalmú; de/cu 
o capacitate de trei cupe; von drei Humpen (groß). 
1752: mind a hárman a Pińtzébe bé menvén, egy 
négy kupás Átalagatskát, és három kupás palatz-
kot, három hordót fel szakasztván, azokbol meg 
töltettük [Algyógy H ; BK. Pakalina petru <28) 
jb vall.]. 1794: Cserép Csatlós Vagyon 3 a Nagyob-
bik Paraszt három kupás nagyságú. Ket tő Pedig 
Zöld Mázos mindenik 2.2 Kupás [Nagyfalu Sz; 
CU]. 1806: Három kupás Táll, Habb ( !) Tének 
való [Bodola Hsz; BLt]. 1832: Három kupás 
Czilínderekbe Renglot pálinka 3 darab [Sárom-
berke M T ; TSb 26]. 

2. három kupa férőjű; de trei cupe; (Feldstück) 
drei Humpen (ein)fassend. 1756: A Berek nevezetű 
helyben egy Kis czompo három kupás főid [Nagy-
kend K K ; Told. 99/30]. 

háromlábú I. mn háromlábas; cu trei picioare; 
dreifüßig. 1588: Egy három labo Rez fazék [Kv; 
KvLt Vegyes ir. 1/2. 24]. 1609: Aztalos Orolt 
János . . . három labu pad szeketes chinalt [Kv; 
Szám 126/IV. 121]. 1610: Egj haro(m) labo uass 
serpeniő [Kv; RDL I. 6]. 1637: egj kis három labo 
üst lab [ K v ; i.h. 24]. 1648: Csinaltam.. .egy három 
labu szeket [Kv; ACLev. 60]. 1693: Egy három 
labu serpenyő [Ne; DobLev. 1/38. 10]. 1761: 

î i i ó 

Tál alá való három lábu vasláb [Vessződ* NÎC; 
J H b XXIII/31. 26] | Három Lábu Lábos 10 f£&nt-
margita SzD; Ks I I I . 16]. 1796: Vettem az három-
lábú Telescopiumot Rfl 27 [ETF 182. 75 Gyarmati 
Sámuel külföldi költségjegyzéke]. 1811: Három-
lábú réz Kásztrol [Jedd MT; LLt]. 1845: Három 
lábu Serpenyő [Gyalakuta MT; LLt]. 

II. fn háromlábas edény; vas cu trei picioáie; 
Topf mit drei Füßen. 1789: 3 cserép háromiábu 
Rf - xr 6 . . . 7. Cserép Tál Rf - xr 14 [Mv; 
ConscrAp. 20]. 1790: Egy Platşinta Sűtö. Egy 
kisded vas Három lábu [Mv; MvLev. Boka Kata-
lin hagy. 2]. 1817: Három háromlábuk, és három 
Porgolok [Mv; i.h.]. 

háromlyukŭ háromlyukas; cu trei găuri; diei-
löchig. 1652: Egy vas lyukasztó. Egy három ivuku 
szeg' fejező [Görgény MT; Törzs]. 1741 :.*,Egy 
Három lyuku Nagy Szeg fejező [Kv; TL 90 3ak.]. 

hárommáiiásos három máriás ára/értékű; cu 
valoare de trei mariaşi; von drei Siebzehńern 
(wert). 1736: 2. Ian . . . fogadtam meg őrtgbik 
szolgálomnak Szőts Ersokat*, kinek is fizetése 
lészen e ' szerint: 1. Zöld mente . . . b 3. Három 
márjásos őv. ugyan ollyan párta [ArJk 33, — 
^Széken (SzD). bA kihagyandók kihagyásával. de 
a teljes szöv-et 1. NNy 302]. 1759: László Péter 
. . . három Márjásos Pokroczát el lopta [Topiná-
tyek H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1765: nékem egy károm 
márjásos bérlett Tarisnyamot a nyakamból Kornis 
Gábor uram maga kivévén az Commişsariusnak 
. . . a d á talpasságban [Marossztimre A F ; Eszt-Mk 
Vall. 213]. 

Szk: ~ dolog. 1773: Megszámlálhatatlan şok 
instantiát adtak bé*, kivált a parasztság, hárem 
máriásos dologért is adtak instantiát [RettE 304. 
— *II. József erdélyi körútja alkalmával]. 

hárommázsás három mázsa súlyú; de trei chin-
tale; drei Doppelzentner schwer. 7823—1830: Egy 
hárommázsás ferslagnak, melyben könyveim és 
írásaim voltak, Göttingátol Bécsig való lehoza-
taláért 30 Rhf [FogE 259]. 

háromnapi 1* háromnapos; de trei zile, care 
durează trei züe; dreitagig. 1606: ez keŏrtúely f a t 

teób ideigh bír ta eztendeóuel es haro(m) 
napal . . . Azért eztendeò es haro(m) napi biro-
dalma Vta(n) ne(m) kellet volna patialni [UszT 
20/206]. 7609: Vrunk Eo Felsege be Jeoueteljre 
. . . Vasarlottam az három napi Gazdalkodasra* 
[Kv; Szám. 126/IV. 183. - *Köv. a fels.]. 

2. heti/hetenként háromnapos; de trei zile pe 
săptămînă; wöchentlich dreitägig. 1675: Haczogi 
olah Pap Popa Mihály Supplicatiojára való vá-
lasz. Ha Taxát fizet házátul, mint egyéb Taxasok 
hasonlo három napi szolgálattal tartozzék eo is 
[Hátszeg; VhU]. 1761: Ezen . . . Jobbágyok à 
Vessződi* Udvarhoz szolgálatot tenni tartoz-
nak magok erejeken marhával Nyárb(an)is 1 két 
két Napit, Cimborával pedig három napit [Isztina 
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JSTK; J H b K LXVIII /1 . 273. kSzászvessződ 
N K ] . 

az előtag ikerítésével; cu dublarea primului 
element de compunere; mit der Verdoppelung des 
•ersten Glieds/Bestimmungsworts: 'ua . ; idem.' 1761: 
Minden héten a Siménfalvi vdvarhoz . . . gjalog 
liárom három napi szolgálatot tenni Sz. Mihálj 
napjától fogva Keresztelő Sz : János napjáig ma-
gunk kenyerŭnken, Nyárban pedig Vraság tzi-
p a j á n tartozunk [Homoródsztpéter U ; J H b K 
LXVIII /1 . 110]. 

4. háromnapnyi; de trei zile; dreitägig. 7649/-
7687 k.; Vagyon . . . égy darab főid három 
napi járás* [Szereda MT; MMatr. 251. — k Ér t sd : 
szántás. 7802: az Orotványban 3rom napi járás 
szántó föld [Backamadaras MT; CsS]. 

háromnapos (hetenként) háromnapi úrdolgával 
tar tozó; care este obligát să facă trei zile de robotă 
pe săptămînă; (wöchentlich) zu dreitägiger Fron-
arbeit verpflichtet. 7840 k.: Vétzkén* Egy van 
tenerelb liaroin napos Marhás. Van két napos Mar-
liás 41 ([Told. 40a. — *U. b Ér t sd : tenyérrel dolgozó 
j b ] . 

háromnegyed rég, nép három fer tá ly ; trei sfer-
t u r i ; dreiviertel. 1594: Az Clastrombely 51 keo-
beol es három Negied buza [Kv ; Szám. 6/VII. 
10]. 1794: (Az) Anyai fel kelhető Javak ugy osztas-
sanak fel. hogy . . . az három negyed részből a 
ké t Méltóságos Testvérek egyenlőképpen része-
ísűlyenek [Kv; J H b XX/40. 1]. 

háromnegyedes rég, nép háromfertályos; de trei 
sfer tur i ; von drei Vierteln. 1587: Az Kyraly wczay 
Swteo liazrol walo Keolchyegh . . . Veottem egy 
Dagazto Tekeneotth három negyedest d. 20 [Kv; 
Szám. 3 /XXXIV. 7 Zabo György ispm kezével]. 

háromnyftstös három nyüsttel szőt t ; ţesut în 
trei i ţ e ; mit drei Schäften gewebt. 1744 e.j1770 
k.: conferalt . . . Füzesi Szabó Mihályné egy kék 
fe j tővel szedett három nyűstős Abroszt [Fekete-
lak SzD; SzConscr. 109]. 7829/7830: 11. sing széles 
gyolts Rf. 4 xr . 24 . . . 13. sing három nyüstŏs 
gyolts Rf. 3 xr . 15 [Zabola Hsz/M.régen MT; 
TVLt Közig ir. 196]. 

háromôkrôs az előtag ikerítésével; cu dublarea 
primului el m ; n t de compunere; mit Verdoppe-
lung des Bestimmungsworts/ersten Glieds: egyen-
ként háromökrű; cu cîte trei boi; von je drei Ochsen. 
1730: Szent Lászlón vagyon nyolcz ökrös Ember 
Nro 4 ha t ökrös Ember Nr 5, Négy Négy ökrös 
Ember Nr 8 Három három ökrös Ember nr. 5 
[Szentlászló T A ; J H b K XLIX/4] . 

háromöles 1* háromölnyi; de trei s t înjeni ; drei 
Klafter groß. 1693: A verŏfenj lab szanto földet 
fel merven . . . egy kŏtellel, mely kötelnek hoszsza 
vala nyoltz rud három ŏlòs rúddal [Gyula K ; 
SLt AH. 17]. 1714: egy három ölös gjepű [Lengyel-
fva U ; Orb.]. 1726: Meg mérvén az Teleki rész 

Erdő felől, háram őlős három araszos, és haram 
Tenyeres kőtellel lett negyven nyolcz kőtél [Vajda-
sztiván MT; J H b IX/5]. 1750: Az három öles 
és négj öles földek [Sinfva TA; EHA]. 1791: a 
ku t mélljsége három ŏlős [MNy X X X V I I I , 304]. 

Hn. 1780: Az három őlősben [Sinfva T A ; EHA]. 
2. az előtag ikerítésével; cu dublarea primului 

element de compunere; mit Verdoppelung des 
Bestimmungsworts/ersten Glieds: egyenként há-
romölnyi ; fiecare de trei stînjeni (lung); von je 
drei Klaftern (lang). 1726: Vettem . . . 8 czöveket 
paló lábnak valót három három ölest à d : 36 [Kv; 
Ks 15. LI I I . 4]. 

Ha. 1684: három ölös [Gyulatelke K ; SLt 
AM 24]. 1693: három òlòs [Völcs K ; SLt AH. 
17]. 1713: három ölös [Baca SzD; J H b XIII /2] . 
1718: háram öles [uo.; L L t 2/3]. 1825: 3 őlős 
[Dés; DLt 3]. 

háromölnyi trei s t in jeni ; von drei Klaftern. 
1823-1830: elindulván Iglauból, mintegy 200 
ölnyire elértük a csehországi határ t , melyet mu ta t 
egy háromölnyi magasságú piramidális faragott 
kő [FogE 175]. 

hárompecsétű hárompecsétes; cu trei peceţi; 
mit drei Stempeln. 1756 u. \ Nemzetes Kövesdi 
Josefne Péterfi Sófia Aszszony adot t a Prae-
dikallo székre három sing három petsétû posztot 
Bedéb(e)» [MMatr. 153. — *MT]. 

hárompénzes I . mn 1. liáromdénáros/dénár á ra ; 
de trei dinari, care costä trei dinari ; drei Denar 
wert. 1582: három pinzes bor t 23. Eyte l t d. 69 | 
Kwltem . . . Eo t Eytel Bort három pinzest [Kv; 
Szám. 3/V. 4, 25 Léderer Mihály sp kezével]. 
1593: Az kemenczet hogi meg chinaltattúk wya-
logh, ment arra 2 peneszes kalia 64 tezen az arra 
f 1 d 28 Boltos kalia 5 három penszes tezen az arra 
d 15 Maszos kalia ment arra 8 eot eot penszes te-
zen d 40 [Kv; i.h. 5 /XX. 127]. 

2. ~ garas ha t dénár értékű váltópénz-ér-
m e ; monedä de şase d inar i ; Münze von 6echs 
Denar (en). 1599: Kirsner Balint az I f f iŭ 
vallya . . . Legelöszer az Deák ket kezel az 
kozák sebes feyenek essek . . . Azomban egy 
meszitelen kard akada kezebe, az lapossaŭal 
v e m j kezde az kozákot es az homlokát mint 
egy három penzes garas czontostol el talala czapnj 
[Kv; T J k VI/1. 387]. 1629: Haro(m) penzes Garas, 
es Elégj J o J ú t o t t t t f. 4 d 5 [Kv ; R D L I . 134]. 
164611648 k.: talal tam Egy Saczkoba(n) há-
rom Penzes garast ke t szaz három forintot idest 
fl. 203 [Born. X X X V I I I . 14 St. Bethlen feljegy-
zése]. 

3. három pénz/dénár é r t ékű ; de valoare de trei 
dinari ; (von) drei Denar wert . 1629: ke t szaz fo-
r int lengiel Garas három penzés [Kv; PLPr 1612— 
15. 150]. 

II. fn háromdénáros (váltópénz-érme); monedä 
de trei dinari ; Münze im Wer t von drei Denar (en). 
1637: Kesz Pénzből ugy min t Eö t t Penzes, három 
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penžes, poltura, es apró pénzből J u t ó t Kiá Kata-
nak a t t ja i ket reszere f. 50 [Kv; 'RDL I. 24].' 

háronipróbás. E szk-bati; în aceastã construc-
ţ i e ; in djieser Wortkonstrüktion: ~ aràfiy aur 
de cea mai finá calitate; Gold von drei Repunžen. 
1845: re^ekező if jú Aranymives Kováts Ferentz 
remek-rajzát el-készítvén ezennel bé-muta t ja ; 
mely áll égy kettős kigyo fejű karperetzből, és 
égy őszve font pántlika* állású mejj-tőből, kövek-
kel illendően ki-rakva, és jo három próbás arany-
ból készítve [Kv; öCJk] . 

háromrekeszű háromrekeszes; cu trei'comparti-
mente; dreifächerig. 1836: edgy há rom ' f tkeszü 
kis tojoka [MNy X X X V I I I , 384]. J [ 

V 

háromrcteszes hármas tolózárú, három tolózárasl; 
cu trei zăvoare; mit drei Stellriegeln/Schiebern. 
1697: I t t vagyon Egj két fele nyilo tablájn falb(a) 
csinált három reteszes pohár szék [Alvinc A F ; 
Mk Alvinczi Péter lelt. 7]. 

háromságos szentháromsághivő, trinitárius; tri-
n i tar ian; trinitarisch. 7605: Amy az haromsagos 
Attiafiaknak indulattiokat i l lethy: Tettczet hogy 
biro Vram minden haladeknekwl az Jdes Vraim-
ban Zamoson gywtessen be, es affélékét hywatas-
son akik hwttel való keotelessegek ellen c(on)tra 
receptam relligioneím Ciuitatis wgyekeznek molialnj, 
Intczek megh fenitekkel hogy afféle pratticatol 
megh zwnnyenek hogy se titkon se nylwaii ne 
pratticalyanak) mert .az Varos semmy vton nem 
zenúedy hane(m) kwleombennis vgy megh žabolaz-
zak hogy mindeneknek peldak leznek [Kv; TanJk 
1/1. 529]. 

A jelzett idŐtájt Kv-t az egyistenliivő unitáriusok és a 
szentháromsághivő reformátusok közOttţ kegyetlen torzsal-
kodás folyt . 

háromsfnges három sing hosszúságú; lnng de 
trei co ţ i ; drei Ellen lang. 1747: edgy három singes 
Mertekŭ ŏlŏs favál a fundusnak hoszszaságat . . . 
mér tük az fundusnak kÖzepin . . . és talaltuk 
hoszszát 29. Rúdnak [Torda; T J k T I I I . 113]. 
1772: A ' Malom árkára óldalaslag follyó pata-
kocskának árka* Ŏl számra három singes öllel 
39 [ J H b K 11/17. - aKisfenes és O.íéta határán]. 
1797: Az öl .mellyel a Terrenumok fel merettek, 
három Singes [CU IX/2. 158]. 1827: ezen . . fel 
hold Szántó főidnek az Észak felöl való végit . . . 
egj h á r a m Singes öllel meg mérvén a hoszsza 25 
húszan ő t t [Asz; Borb. I], 

báromsfpú kb. három fűtőrészcs/testcs; cu trei 
corpuri de încălzire; mit drei Heizkörpern. 1854: 
-a Nappali házba találtatik Egv három 
Sipu melegitto Kementze vas ajtóval — ép, és 
J o ál lapotba [Sárd K K ; WassLt]. 

háromsujtásos három sujtással díszített ; îm-
podobit cu trei găi tane; mit dreifacher Verschnü-
rung/dreifachem Schoitasch verziert. 1804: hálo-

karszétli három sujtásos patyolattal garnérozva 
[Koronka MT; Told. 19]. 

háromszakaszos háromrekeszes; cu trei des-
părţ i turi ; dreifächerig. 1720: vágjon egj könyv-
tar tó téka három szakászós, az allyában ki votio 
fiókja [Köröspatak Hsz ; HSzjP] . 1770: Hombár 
három szakaszos [Bethlen SzD; Ks 20: X I I I ; 
1]. 

háromszakaszú háromrekeszes; cu trei despăr-
ţ i tur i ; dreizellig. 1770: Három szakaszu fenyő 
bornákbol epűlt szalmával fedet t kopo p a j t á t 
betsűljŭk öt m forintra [Zágon Hsz; SzentkGy]. 

háromszarvú liáromfogójú/fogós; cu trei mî-
nere; dreihenkelig/griffig. 1652: Egy liarom szarvú 
tekeneõ [Görgény M T ; Törzs]. 

háromszáz I . Jelzői haszn-ban; cu funcţie atrir 
bu t ivă ; in at tr ibutivem Gebrauch: 1. t reisutè; 
dreihundert. 1540: E n Ba(n)fi Gaspar nagj fa lu j 
az en Batiaimtűl Banfi lazlottul es Miklostul . . . 
kertem három szaz forintott [Sebesvár K ; MNy 
XXV, 55]. 1570: tyz hean három zaz Iweget a t thal 
vramnak [Kv ; T J k I I I /2 . 208]. 1604: Mind aprós-
tul wztek be három zaz diznajukat [UszT 18/ 
59]. 1736: az nagyobbik Lotharingus Herczeg . 

viszsza ment Bécsb(e) mikor Bécsb(e) érke-
zet három száz ágyút egyszers-mind Sütö t tek 
ki [Nsz; ApLt 2 Káinoki Mihály Apor Péteméhez]. 
1823: ezen Két Hegybe meg kívántató szöllŏ 
kikötésre és Kapállásra . . . Háromszáz nap szá-
mos [Pipe K K ; Told. 31]. 

Szk: két.-~. 1782/1799: a ' Groff Ur ö Nagy-
sága . . . három három Márjással ki akar benntínkö 
(I) fizetni, noha némelyikünk tsak egy Rétét k é t 
háromszáz forintokbanis zállagositott [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm 361]. 

2. számnévi összetétel v. szk tagjaként ; ca 
membru al nuíneralelor compuşe sau a construc-
ţiilor de cuvinte; als Glîed eines zusammengesetz-
ten Zahlworts oder einer Wortkonstrüktion : trei-
sute şi . . . dreihundert . . . Í588: három Zaz Huzon 
keet zegh [ I tv ; Szám. 4/1. 41]. 1637: Uagyon 
ket t darab szanto feöld kiben három szaz negyuen 
keòbeòl buzat el vethetni [Kucsuláta F ; UC 14/42. 
191]. 1656: adot háromszáz s tize(n) ha t forint 
árra oh dutkaka t erette [Ádámos K K ; BálLt 
93]. 1724: t u k á c s János vram kezíben adtam, 
háromszáz oláh Zlotot, kiis tészen egesžen három-
száz hatvan magyar forintot [Kv; ApLt 2 Árva 
Bethlen Druzsiána Apor Péterhez]. 1814: háram 
száz hetven őt t Rfor in t [Apanagyfalu SzD; THf 
gr. Bethlen Sámuelné Fekete Klára lev.]. 

Szk: ezerkétszáz-ezer 1775/1781: Bor is terem 
. . . ezer két száz, ezer háromszáz veder [Bokonya* 
H ; J f î b L X ^ Î / 3 . 407. - kKésőbb: Bakonya]. 

II. fn-î jéll-ű haszn-ban; cu valoare de substan-
t i v ; ip substantivartigem Gebrauch: trei su t é ; 
dreihundert. 1Ő&5: Az arkossokhoz vetetúnk lecz 
szeget három zazat [Kv; Szám. 3/XlV. 34]. 
1600: niolcz Zaz Juhainkat , melyben haro(m) 
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zaz mostis oda wagyo(n), Azokat zwrin megh ke-
wanniuk [UszT 15/53]. 7*677: küldöttek elöljáró-
ban a dragonok közzűl háromszázat [Kővár 
Sz t ; TML VII, 516 Teleki Mihály Baló Lászlóhoz]. 
7687; küldöttem . . . haitat lan Kövi halat három 
szazot [Fog.; UtI ] . 7784: Torda vármegye fogott* 
és ölt meg háromszázat [Ret tE 4 2 7 - 8 . — "Fel-
kelőt]. 

Hn. 1803: A Három száznál (sz) [Árkosfva MT; 
EHA]. 

Szk: három-négyszáz. 1784: Többet három négy-
száznál* elfogtak [Ret tE 4 2 7 - 8 . - "Felkelőt] 
(mintegy) ~ig való körülbelül háromszáz; apro-
^imativ trei su té ; e twa dreihundert. 1643: Lát tam 

Seredine Azzonyomnal pantlikara haj togatva 
arannyakat mint egy három szazik valót [Kv; 
J H b K XVI/27]. 

III. hr-os a lakban; cu sufix adverbial; in Form 
mit adverbialem Suf f i x : ~an együttesen három-
száz; împreună/total trei su t é : zuşammen drei-
hundert . 1653: Azok a szolakok három százan 
vágynák [ETA I, 133 NSz]. 

háromszázad-magával vele együtt háromszázan; 
cu el trei suté ; zu dreihundert (mit sich selbst). 
1782: Wesselényi Miklós, összeveszvén Haller J á -
nossal egy lovászmester felett, háromszázad ma-
gával reáment Haller Jánosra Gorbóra [Ret tE 
421], 

hároiuszegeletes 1. háromszögletű; triunghiular; 
dreieckig. 1714: Három szegletes vasas futralyb(an) 
egy opticus Üveg | Három par három szegeletes 
Konderotskák [AH 36, 49]. 

â« háromszögletes élű; cu lama tn trei much i i ; 
dreikantig. 1714: Három Szegletes hegjes tőr 
£AH 7]. 

háromszegeletű 1. háromszög alakú; în formä 
de tr iunghi; in Fo rm eines Dreiecks/dreleckiger 
Focin. 1706: Fejer lilium arany reszkető tő kinek 
az ie te jen vágjon egy öregh kűn űlő gyémánt, 
IcŐmlete negy kisseb háromszegletű hegyes gye-
mantak [LLt Fasc. 108]. 1732: Egy Sellyem 
mérték három Szegeletŭ tokban [Ks Komis 
Zsófia lelt. 21]. 1754: égy darab három szegeletŭ 
főid [Dés; D R L t Conscr.]. 1792: Háram szege-
letű ételhez való fedeles tál [CU]. 1817: egy német 
kalap formán vagj . . . három Szegeletŭ . . . bokros 
E rdő Hely [UnVJk 291]. 1839: édgy kis . . . 
három szegeletü . . . heljetske [Nyomát MT; 
EHA] . 1846: ad jon két három szegeletü tisza fa 
•asztalt [Kv; Végr.]. 

Hn. 1792: A Fa lu végin Háram szegeletŭ Főid 
{Középlak K ; K H n 299]. 

Szk: ~ almáriumos asztal. 1748: Az Ur Házá-
"ban . . . a Szegeletbe fenyő deszkából való három 
Szegeletü almariumos asztal, vagy-is Misemondo 
hely [Ks 8. X X V I I I . 5] * ~ formájú. 1791: az , 
egész helly* három szegeletü formájú [Jobbágyfva 
M T ; EHA. — *Ti. erdő] * ~ konyhaalmárium. 
1835: A ' Cseléd Házban . . . Egy három szegletü 
Konyha Armarium [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

háromszeguleg 

2. háromszögletes, élű; cu lama în trei muchn; 
mit dreikantiger Schärfe. 1756: hosszú, három 
szegeletŭ Spádi, kereszt vasával, és marko-
lattyával egjŭ t t [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/ 
35. 22]. 

háromszegeletű-forma háromszög alakú; în formä 
de triunghi; von/in dreieckiger Form. 1751: a ' 
Vásárhelyi Határ Szélyben egy jó darab három 
szegeletŭ forma kaszáló [Koronka MT; EHA]. 

háromszegeletfileg háromszög alakban; în formä 
de triunghi; in dreieckiger Form. 1768: igj három 
szegletűlleg igen csúfoson belé rúgna a Rako-
siak* Határok az eŏ praetensiojok szerint, a Szent 
Lászlóiba [Torda; J H b XXXVI/17. - *A Szent-
lászlóval (TA) tőszomszédos o.rákosiaknak]. 

háromszeg fi háromszög alakú; în formä de 
triunghi; von/in dreieckiger Form. 7589: Egy 
eoregh három zeghw lakat [Kv; KvLt Vegyes 
ir. 1/2. 40]. 163711639: E g j regj antiquitas Gyé-
mántos gyúrú, kiben uagjon negj gyémánt, az 
hárma haromszegú, égik negj szegű [Kv; RDL 
I. 111]. 1736: Egy zomáczos Pésma Tartó 2 
haromszegú kapócsal 1 lótban egy s Nehézzékben 
[Kv; RLt] . 1754: A ' Kerek Domb alatt égy 
három szegü föld [Dés; D R L t Conscr.]. 1848: 
Egy három szegŭ Rococco üveges kasztén nemes 
stufakkal [Bilak B N ; LLt] . 

Hn . 1754: Az Három Szegŭ főid (sz) [Gernye-
szeg MT; EHA]. 1799: Jiáromszegŭ Nyilas erdők 
[Aranyosrákos TA;_EHA]. 1846: A ' háram szegü 
lábban (sz) [Gernyeszeg M T ; EHA]. 

Szk: ~ figurában háromszög alakra. 1810: Meg 
méretvén ezen erdő hely három SzegŬ f igurában 
vétetet fel melynek a basissa 30 ől, a magassága 
74 (ől) [Pacal Sz; K s 76 Conscr. 399] * ~ 
formában háromszög alakban. 1805: a ' nagy Sza-
mos follyamattya mellett . . . vagyon . . . háram 
szegü Formában adot t küsded Köves Részecske 
[Kv; Pk 3] * ~ kalap ek németkalap. 1769: 
Csik Sz. Simoni Endes Josef ur(am) Paludgyai 
Josef nevű Szakácsa . . . fekete háromszegû ka-
lapja, fejér aba kŏppŏnyege [UszLt X I I I . 97]. 
1823—1830: Főrevalójuk . . . háromszögű kalapot 
viseltek, melynek három egyenlő szöge volt, ké-
sőbbre az első szege kisebb és törpébb is volt, a 
mostani magas te te jű kalapok pedig mintegy 
1790 tá jba kezdődtek | Háromszegû selyem kalap 
4 Rhf [FogE 64, 259]. - L. még i.h. 108. 

A németkalap je lre 1. AÉ 426-7. 

háromszegű-forma háromszögalakú; în formä 
de triunghi; von dreieckiger Form. 1779: A ropo 
gödribe három szegŭ fo rma föld [Galambod M T ; 
Told. 29]. 1799: T i t : Dosa Gergely ur három 
szegü forma darabotska Jószága [Kakasd M T ; 
DLev. 1. I . 7]. 

háromszegűleg háromszög alakban; în formä 
de tr iunghi; in dreieckiger Form. 1771: (A rét) 
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ezen nyil végében három szegüleg le nyúlik [F; 
DobLev. 11/428. 28a]. 

háromszéki a Háromszék hn ~i képzős szárm; 
derivatul cu suf. -í al toponimului Háromszék/-
Trei-Scaune; mit -i Ableitungssuffiz gebüdete 
Form des ON Háromszék: din Trei-Scaune; 
Háromszéker, aus Háromszék. 7630; harum* Zekj 
vice kapitan [Zágon Hsz; BLt. — *Kétszer 
ígyl]* 7764; Azon háram széki Gelenczei Foris 
Familiabol . . . Kolos vár a t t vagy másutis . . . 
élneké még bennek? [K; BetLt 6 vk]. 1838: 4 
háromszéki s 2 udvarhelyszékí ekék minden hozzá 
tartozóikkal együt [F.zsuk K ; SLt Vegves per-
ir.]. 

háromszél három szélből összedolgozott; făcut 
din trei la ţ i ; aus drei Rändern (zusammengear-
beitet). 1625: Egy jo ui kender szal lepedeo há-
r o m sze l e r f . 1 [ K v ; R D L I . 126] . 7637/7639; 
1. ket t szel sahos kender abroz f — d. 50. 1 
haromszel rudas keotessel való lyukadozot sahos 
f. - d. 40 [Kv; i.h. 111]. 

Szk: ~ abrosz. 7637; Egy koczkas Sahos ha-
romszel abrosz d. 75 [Kv; i.h. 24]. 1816: egy 
baratzkmagos háromszél Abrosz [Nyomát MT; 
UnVJk 108] * ~ kendervászon lepedő. 1677: 
Három szél kender vászon lepedő fél viseléséb(en) 
való v(a)l(e)t f — // 50. Más egy ollya(n) három 
szél fél viseléséb(en) való kender vászon lepedő 
- v(a)l(e)t f. - II 50 [Kv; RDL I. 155b] 
~ lenlepedő. 1637: egy lengetegh haromszel len 
lepedeo d. 45 [Kv; i.h. 24] * - lepedő. 1637: 
egy kenderszal haromszel lepedeo d. 75 [Kv; 
i.h.] ~ szöszlepedő. 1629: Egy három szel 
szeosz lepedeo d 50 [Kv; i.h. 146]. 

háromszínű în/cu trei culori; dreifarbig. 1599: 
Nemet Jánostól weóttem az Szazlonak ualo Ta-
fotat három szinwt [Kv; Szám. 8/XIII . 45 Szabó 
András sp kezével]. 

háromszor 1. de trei ori ; dreimal. 1770: De 
ezt*az inctus pásztor, mikor a falu egybegyűlt, 
törvén tételre, semmiképpen meg nem felelt, sőt 
pedig elhalasztotta, falunak régi törvénye ellen. 
Azért az inctus pásztornak novumja nem mehet 
bé, mivel k i jő a màga íratásából, hogy háromszor 
tizenötöd nap is eltölt [M.hermány U ; RSzF 
208. - *A fellebbezést]. 

2. három ízben/úttal; de trei ori, în trei rîn-
dur i ; dreimal. 1558 k.: Borax . . . Rp. 2 p(arte)s 
tar tar th, k y feier es 1 p(ar)s soth kozonsegest, 
ky preparalth es soluald meg ezth az 'oltatlan 
meznek vizeben es haromzor co(n)giellald meg 
[Nsz; MKsz 1896.284]. 7568; Antonius Vicey 
Laur(entius) Filstich . . . fassi sunt hogy toruen 
zercnt vgy leltek volt hogy az Kalmar Lazlo 
Iozagaba se ozlas se bwchyw adyg ne legyen, 
meg nem az adossag ky tellesedik, es hogy Kakas ' 
Andrást haromzorys kenaltak, hogy ha nem teccik 
apellalya az vraymra, de Egzer sem apellalta, 
hane(m) meg elegedeth az toruenyel [Kv; T J k 

III/1. 186]. 1584: Viczej Andrasne vallia Három-
zore vagy keczer lata(m) hogy Zabo Gal ky wthe 
az Sweget Danch Leorincz feiebeol [Kv; T J k 
IV/1. 200e]. 1592: wgyan az tayba a t ta wala az: 
I. Egy földes hordomot el . . . menek biro wram-
hoz kerek torwent tolle haromzeor (]) megh 
tyltam hogj el ne adhassa [UszT]. 1597: min t 
az haro(m)zor azo(n) felwl meg I r t t eztendeobe(n) 
es nap tawat th chelekette [i.h. 12/40]. 1610: 
tudom aztis, hogj volt Mihály deakne haromzoris 
Capliomban* [Dés; DLt 321. — aKaplyon, a 
várostól nyugatra]. 1637: Polgár Istuan az: 
mészáros Jmreh fiaval Istuannal latta hogy megh 
czelekettek Padocz Jstuannenak háromszor egj-
mas uta(n) . . . Szekely Istók volt [Mv; MvLt 
291. 107]. 1736: öl töttek fejérnek való mosott, 
háromszor rostált búzát [Földvár TA; CU X i n / -
1. 289]. 1781: Az Expressustol küldött pénzt . . . 
az expressus előtt háromszar is meg olvastuk 
[Radnót K K ; Ks 94 Vegyes lev.]. 1811: Három-
szer próbálta elfoglalásókat ler Eltsoválta Házo 
kat [K; KLev.]. 1815: a ' nevezett praefectus 

maga Személlyesen háromszer intette meg 
. . . Hersány Juvon t [Orsova MT; Born. G. XV 
13 Blos Gora (50) vall.]. 1816: Ezen falunak 
határát kétszer szoktuk közönségesen szántahi, a 
ki háromszer szántana több és bővebb eresztetŭ 
gabonát aratna [Tófva MT; BálLt 67]. 1829: meg 
Szantya Háramszor be is veti [Aranyosrákos TA; 
Borb.]. 

Szk: kétszer- ~. 1732: rugoldozott is maga Koz-
ma György uram kétszer háromszor is [Hatolyka 
Hsz; HSzjP]. 1755: vagyon szerencsém gyakorta 
eo Ngokot pusztás szállásomon látni, mivel min-
den nap kétszer háromszor még látogatnak [Nsz; 
Ks 96 Baló Antal lev.]. 1812: a ' Gfoff kér t 
a nagy Aszszony előtt való engedelem nyerésre, 
ismét meg próbáltam azután kétszer, háromszoris 
. . . de mindenkor Negativát nyertem [Héder-
fá ja K K ; IB. Molnár György (58) ref. esperes 
lev.] -X- ~ -négyszer. 1597: Mindniaian hagy íed-
diseket szenŭedtwnk az Nymet konyha Meste-
rektwl es zakacszoktwl Mert Apronkint adtwk 
nekik az mit kertek háromszor Negyszer el kwld-
tek az zolgakat hogy nemi akartwnk Annit adnia, 
aszmit kertenek [KV; Szám. 7/XIV. 14 Th. Ma-
sass sp kezével]. 1823-—>1830: Ezután úgy szo-
kásba jöt t volt* a komédia játszás, hogy eszten-
dőben háromszor-négyszer is játszottak [FogE 
105. — *Mv-en] ~n<Ü többször. 1574: Az paa-
tor Zolgaia Nagi Imre eleot Azt vallota hogy 
eo Eleybe haromsomal teobser ne(m) havtot tak 
ky az begler peter Tehenet [Kv; T J k III /3. 394d] 
* ~ való háromszori. 7590; Az mostany Vrunk 
ith létékor, az Vendeglesre annye tekozlassal 
keolt mind Bor, ińind kenyer s mind hus, hogy 

ez egy vttaly keolcheggel háromszor valotis 
megh extwnk volna [Kv ; Szám. 4/XXI. 58 Kis 
István sp kezével]. 

3* három alkalommal; cu trei ocazii/prilejuri; 
dreimal, in drei Fällen, bei drei Gelegenheitėn. 
1573: Kolb Miklós es Zeoch Leorinc Azt valHak 
hogi . . . hallotak hogi az thimăr* Igh zolt az K a -
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daţnakb , Twdqd hogi haromsoris hi t t alak hogy 
nţęg^keosd a z , hordo bort, Igered Magadat hogy 
ely teos, de vgian Nem Ieowel az Bor ely Ment 
kar t vallotta(m) myat tad [Kv; T J k III/3.264. 
— t*Thimar Matias. bKadar János]. 1652/1655: 
^n, Çsepreghi Mihály ezeket à fellyűl irt zalagimat 
adt^m Ozdi Thamas Uramnak eŏ t t száz forint 
sumtnáb(an) igy hogy háromszor fizessem megh. 
egy részét Viragh vasárnapra, az masikat Aldozora, 
az .harmadikat Antal napjára [Kv; CartTr I I . 
875—6]. 1672: ezen kerdesben Forgo Földben 
háromszor volt Gabonája es beis Takarí t ta t ta 
Senki nem ellenzette rolla ö kegjelmet [Mező-
m é i g TA; WassLt]. 

4* háromszorosan; de trei ori; dreifach. 1611: 
Egj Ezwst zin dupla taffota zoknia barson premel 
haromzor hantot az alja | Egj úörös czimazin 
zoknia haromzor hanto t az alja zeold barson 
premel [Kv; RDL I. 88]. 

Ha. 1733: haramszar [Bárdos MT; MvLev. 
Msz-i anyag 8]. 1835: haromszar [Betlensztmiklós 
K K ; HG]. 

háromszori 1. háromszor/három ízben való; (fä-
cut) de trei ori; dreimalig. 1606: Ez Szegeniek 
"fŏldenek haromzori szantasara es el boronalasara, 
«wttettem az szegeniek buzaiaban megh az wdeök 
zeriŭt fel kŏbleot [Kv; Szám. 12a/I. 33]. 1654: 
Molnár Ka ta t . . . Jakab Peter tűi separalta az 
sz. Ecclesia Mert háromszori citaciojara nem 
comparealt az sz. szeken [SzJk 73]. 1722: én 
Cavé, Téh, Rósólis, Nádméz etc accidentiákra . . . 
gondot viseltem . . . tsak az háromszori Cavé-
zásra is négj négj tsésze, és napjában 12 tsésze 
Cavé per. den. 6 [Uzon Hsz; ApLt 1 Intzédj Jósef 
lev.]. 1750: Kémény Seprőnek a Spotály háznál 
háromszori seprésért HFlor 1 d 44 [Kv; Szám. 
70/VlII . 18]. 1795: a mü Földeink a háromszori 
szántást meg kivánják [Márkosfva Hsz; BetLt 1. 
Barabás Sándor Vajna Istvánhoz]. 1800: három-
ezdfi abrakolásra adtunk 3. portio Zabott [To-
rbekó; TLev. 5]. 

à, harmadszori; (pentru) a treia oară; zum 
dri t ten Mai. 1717: az vetemények felől az Írhatom 
Ngód(na)k hogy mind ki sültek az belső kért-
ben Dinye néni is kőit háromszori vetesre kűn 
kőţţ volt egy nihán azis ki aszott az szarazsagban 
ińivel hogy i t t esö nem jar t ezen az Tavaszon 
[Ctyeke K ; Ks 96 Bíró János lev.]. 

háromszorta háromszor; de trei ori ; dreimal. 
1843: a Felső Zsuki tavakban teremni szokott nád, 
széna, és sarjú három szerte is többet ér t [Köte-
lerid K ; SLt Vegyes perir. Hertzeg Atyim (66) 
colr vall.]. 

háromszögű liáromszegű 

Iţáromtallérus három tallérban megállapított; 
stabilit în trei ta ler i ; in drei Tallern bestimmt/-
íesţgesetzt. 1664: Nemzetes Bartsi Baldisar Uram 
az Bartsi Joszaghrol az Mustoha Anyammal egjüt 

háromvékásnyi 

az Három Talleros adob(an) ket kapuról negy rot 
emberől Ad(mini)stralt Tal 7 1/2 (1) [WassLt]. 

háromtenyeres három tenyérnyi (hosszúságú) ; 
lung de trei palme; drei Handflächen (lang). 
1726: Meg mérvén az Teleki rész Erdő felől, 
háram őlős három araszos, és haram (l) t enyeres 
kőtellel let t negyven nyolcz kőtél [Vajdasztiván 
MT; J H b IX/5]. 

háromtolókás háromfiókos; cu trei sertare; mit 
drei Schubladen. 1788: Egy három tojokás Al-
márium Egy négy tojokás író Almárium [Mv; 
TSb 47]. 

háromtülcsérű kb. hárommélyedéses; cu trei 
ochiuri; dreitricht(e) rig/tellerig. 1788: Egy vas 
nyeles görbe fánk sű tŏ pléh Háram tŏ l tsérŭ égy 
nyeles pléh fánk sütő forma [Mv; TSb 47]. 

háromujjnyi három uj j széles; lat de trei degete ; 
drei Finger breit. 1823—1830: Németországban 
láttam a kisasszonyok ha ja i t fonatlan az hátjokon 
lebocsátva, . . . valami háromujjnyi szélességre 
vékony csontból csinált kapocs közé befoglalva 
[FogE 6 7 - 8 ] . 

háromvedrcä három veder űr tar ta lmú; de trei 
vedre; drei Eimer (groß). 1637j 1639: horpadozot 
fel fűggezteo három vedres wst lyúkas f 1 [Kv; 
RDL I . 111]. 1677: Van egy három vedres égett 
bor főző fazék sisakostol mind(en) eszközivei 
v(a)l(e)t f 9 [Kv; i.h. 155b]. 1688: vagyon dű-
rŭczkölöhez való három vedres Rézűst [Csicsó-
györgyfva SzD; BK]. 1761: Tavaj s az előt 
mindenkor volt Bor a Házánál leg aláb három 
vedres Berbentzével [Bukuresd H ; Ks Vegyes ir.]. 

háromvedres-korú háromvedres-forma/szerű. há-
romvedres nagyságú; cam de trei vedre; in Form 
von drei Eimern. 1829: Egy három vedres korú 
fenyő tseber [Mv; MvLev.]. 

három vékás három véka férőjű, három véka 
vetőmagra való; de trei bani ţe ; drei Scheffel 
Saatkorn fassend (Feldstück). 1795: Ezen föld 
ennek előtte három vékás volt, de a Maros mind 
el hordotta a több részét [Miklóslaka A F ; EHA]. 

liáromvékás-kora háromvékás-forma/szerŭ, há-
romvékás nagyságú; cam de trei bani ţe ; in Form 
von drei Scheffeln. 1835: nékem az Atyám Semi 
Ingó és Ingatlan jokbol több részt nem adott égy 
három Vékás kora földnél [Kissolymos U ; Már-
kos-lev.]. 

háromvékásnyi három véka férőjű, három véka 
vetőmagra való; de trei baniţe; drei Scheffel 
Saatkorn fassend (Feldstück). 1832: Az Albisi 
Határon a Kertekbe egy mint egy három vékásni 
Szántó föld kaszáló gyanánt biratodik [Hsz; 
BetLt 1]. 



hárs 

hárs 1. (hárs)háncs; rafie de te i ; Lindenbast. 
7530; I t t em ad funes factos de tiliis sen haars 
dedi d X X X I I [Vh; DomH 59]. 1531: I t tem 
tüia, hars pro vinea necessaria emi d L [Vh; 
i.h. 78]. 1571: Vegeztek eztis eo k. hogy Ez 
Ieowendeo Zokadalomba fazektwl, harstwl teke-
neotwl ky walwa semmybeol vam Neh vetessek 
[Kv; T a n J k V/3. 42b]. 1594: Az keömywesnek 
. . . Hogy allasnak való Harsot soholt ne(m) 
talaltunk, kellet Jstrangot wennem 12 zalat d 24 
[Kv; Szám V/6. 45, 47]. 1606: 1 Juny Veöttem 
Harsat az . . . zŏleök keötŏzesere [Kv; i.h. 12a/I. 
43]. 1675: Egy hársból kőtőt edgyes rosz ágyaczka 
[Dés; Borb. II] . 1784: Vintzellér ö klme is azt 
lrivánja, hogy mind karó mind pedig elegedendő 
Hárs, vgy pénzbéli fizetése (:mivel azzal dólgoz-
t a t j a : ) és egyéb Natúrálék is kellete koránt admi-
nistráltassanak [Somlyó Sz; IB]. 

Szk: ~at hajt ' ?' 1774: gyermek koromba egy 
öreg emberrel ide jöven én hársot hajtani, ezen 
az helyen talaltunk . . . egy embert kitől is 
én meg ijedkezven el mentem hársot hántani 
[Csömény SzD; Ks 20. XI I . 7] * ~at hánt 
~a/ hajt Xr szőlőkötő/szőlő kötni való ~. 1765: 
Az Gyalog szeresek . . . ezen munkára* Jőveskor 
egy egy penetényi szőlő kőtő hársot hoznib^ [BfN 
Nagyfalusi csomó. — *Törökbúzakapálásra. bÉrtsd : 
tar toznak]. 1783: Kuk András, szöllŏ kőtő hársot 
ád száz Papusá t . . . Luka Uuon ad 50 Papus a 
hársot [Branyicska H ; J H b XXXI/28] . 1789: 
egy csomo Szŏllŏ kötni való Hárs xr 3 [Mb; 
ConscrAp. 6]. 

2. há rs fa ; t e i ; Linde. Hn. 1686: Az Hárskutban 
(szö) [Borberek A F ; EHA]. 1804: A ' Hars oldala 
alat t a ' Gödörben (sz) [Mezőveresegyháza SzD; 
EHA]. 1847: Hás pad (sz) [Mákó K ; EHA]. 

Sz: akkor hántja a hársat, mikor hámlik 1653: 
(A) hitbéliváltoztatás* megerőtlenítette a nagy 
fejedelmeket, egymástól elidegenítette a népeket; 
és az a la t t a nagy szultán Szulimánb mint eszes 
ember ezt látván, akkor hántá a hársot mikor 
hámlik vala, és az alatt magának tevé s foglalá 
a magyar birodalom jobb részét. Ez t használók 
vélle! [ETA I, 28 NSz. - *A hitújítás, a refor-
máció. bA mohácsi csata (1526) győztes vezére, 
8 nyomában a védtelenül maradt Budavára elfog-
lalója]. 

? harsány. Csak hn-ben; numai în toponime; 
nur in F N : ' ? ' 1671: az kis Horsonjban (!) az 
szölö Oldalon az Giulaj Hatar szelben (sz) [Borsa 
K ; BHn 109]. 1684: Harsán nevű helyb(en) [Cso-
mafá ja K ; BHn 61]. 1716: a ' nagj Harsányban 
(sz) [Borsa K ; BHn 112]. 1756: Harsánbéli Láb 
(sz) [uo.; B H n 116]. 1816: a ' Harsányban (sz) 
[Gyula K ; BHn 128]. 1826: a ' Felső Harsámba 
[Csomafája K ; BHn 61]. 1828: Harsányban (sz) 
[uo.; B H n 62]. 

Talán a härs 'tei; yinden' továbbképzett szárm. 

hársas I . mn hársfás; cu t e i ; mit Linden be-
wachsen, Linden- 1796: ez tsak Magyoros, Hár-

sos, és Gyertyános Cséplés Erdo, mellyben hellyen 
hellyen kertelni való vesszőtis lehet tanálni [Szent-
gothárd1 SzD; WassLt]. 

Hn. 1370: in berch eiusdem Hassasberch vo-
cato | in berch eiusdem ad silvam Hassascberclx 
vocatam | (Meta) descenderet ad quendam rivu-
lum Hassaspotok vocatum [Bonchida K ; BfO I , 
300]. 1671: Harsas feoldben (sz) [Méra K ; KHt t 
240]. 1718: Az Hársas pataknál (sz) [Egerbegy 
Sz; EHA]. 7820: a Sz Egyedi kőzőnsegis a Bor-
zás és Hársos te tőn foglalt el egy darab erdőt s-
apradanként le í r tagatván ma mipt szanto, es 
K aszaló helyeket bir ja [Szék SzD; WassLt]. 

II. fn hárserdő; pădure de te i ; Lindenwald. 
1822: vagyon . . . a szakadátban egy darab liár-
sossa [Szováta M T ; EHA] . 

Iln. 1730: Sylva Harsas nominata [Szék S z D ; 
EHA]. 1736: A Hársas padgyán [Bonchida K ; 
EHA]. 1765: Hársos (sz) [Nagyiklód SzD; EHA] . 
1766: Harsas alat t a Rétbe (sz) [Ormány SzD; 
EFiscLt X/b. fasc. 6. A]. 1767: A Hársas u t t yáu 
aloll [Pókakeresztúr MT; EHA]. 1775: az Hársos 
nevezetű hellyben (sz, k) [Désakna; EHA]. 1779: 
Harsos nevezetű Erdő [Szék SzD; WassLt Mtcli. 
Bárdos (64) civis vall.]. 1797: Nagy és Kis Harsos 
[Désakna; EHA]. 

hársdeszka liársfadeszka; scindură de te i ; Liu-
denbrett. 1590: B(yro) Par(anchiolattiabol) v i t t 
Hyunady (l) Mathias 6 Louo(n) harsz dezkat 
Tordara az vrúnk orgonayanak fyzettem f. I 
d. 50 [Kv; Szám. 4 /XXI . 80 Kis Is tván s p 
kezével]. 1596: Zekel Tamas vrunk zamara vizén 
Tordaigh hars dezkat [Kv; i.h. 6 /XXIX. 2S 
Bachi Tamas sp kezével]. 

hársdeszkaszál o scîndură de t e i ; Lindenbrett-
stüek. 1756: f enyŭ és Hárs Dészka szál 5 [Bra-
nyicska H ; J H b XXXV/35] . 

hársfa 1. t e i ; Lindenbaum. 1735: az Deszméri 
és Patai ha tarokat terminállyák az occidentalis 
Cserés oldalom lévő Hárs fák [Kv; J H b K XLI I / -
27]. 1737: A Tekei oldalon való Verőfényes, tői-
gyes . . . bűkkes Erdő , Hárs és Gyertyán fái t az 
Falunak szabad volt élni, épületre való Fái t nem 
[Nagyida K ; Told. 11/73]. 1761 \1808: allodialis-
erdő . . . többire Hárs fákból áll [Várfva T A ; 
Berz. 3. F. 2. A. No 1]. 1781: égy heljen által 
fog a Patakon* s o t t an égj Hárs fára kereszt 
vagattaték [Csóka M T ; Ks 66. 44. 17f. - *Tú 
a határvonal]. 

Hn. 1718/XVIII sz.: Hárs Fa Domb alatt (sz> 
[Inó Sz; EHA]. 1804: A ' Harsfa oldalnál (sz> 
[Mezőveresegyháza SzD; EHA*]. 

2. lemn de t e i ; Lindenholz. 1592: Egi darab-
hars fa vala J a k a b kezebe [Kv; T J k V/ l . 265]. 
1609: Aztalos J ános az Scholaban chinalt égy 
Aztalt Maga ada t hárs f a t hozza labaihoz 
d 60 [Kv; Szám. 126/IV. 114]. 1651: czinalfam 

egy kerek azta l t az labat magam harsfaya-
bol f 1 d 70 [ K v ; ACJk 57b]. 1694: Palota Haz: 
. . . Ugjaneze(n) hazb(an) va(gyo)n egy Hagy 
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Hársfából csinaltatot Fejedelmi fiókos Asztal La-
bastol [Kővár; J H b Inv.]. 7703: Végeztetett hogy 
minden héten két iffiu Mester ember rend szerént 
az Hársfára vigyázzon Monostor kapu elòt s az 
Piatzonnis [Kv; ACJk 54]. 1769: Lopott vólna 
. . egy . . . Vastag faragó szeknek való Hársfát 

-[Koronka MT; Told. 26]. 1776: Nagy Veszte-
getésnek kelletik lenni azon Erdőben à kalánvos 
-Czigányok által, kikis Hársfából készittett isz-
szonyu nagy Tekenőket Szoktak hozni ide Hu-
nyadra el adni [Vh; Ks 75. VII. 206]. 

3. ~ vize hársvirág-főzet; fierturŭ din flori de 
te i ; Lindenblütensud. 1679: Harsfa, 2dik vize 
nro 19. Kömény 1 vize. Kömény 2dik vize. Kö-
mény 3dik vize [Uzdisztpéter IC; TL. Bajomi 
János lelt. 3 2 - 3 ] . 

4. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atr ibutivă; in 
attributivem Gebrauch: hársfa-, hársfából való; 
de te i ; linden, Linden-. 1758: Tanál tatot t egj 
fejér hárs fa tollokás Záros Almárium [Déva; 
Ks 76. IX. 8]. 1810: Egy hársfa jo szabó deszka 
xr 45 [Mv; NMvLev. Trincseni Mihály hagy. 19]. 
1833: Egy hus vágó harsfa Tabla [Katona K ; 
Ks 73. 55]. 

hársfa-ablak ráma hársfa-ablakkeret/tok; toc de 
fereastră din lemn de te i ; lindener Fensterrah-
men/stock. 1598: chinaltattunk egi eoreg 
harsfa ablak ramat t t f — /85 [Kv; Szám. 7/-
XVI. 49]. 

hársfa-ágy pa t din lemn de te i ; lindenes Bett . 
1756: Avatag Hárs f a Ágj, két személyre való 
1 [Branyicska H ; J H b XXXV/35]. 1810: Egy 
lábatlan hársfa ágy Rf 12 xr 27 [Mv; MvLev. 
Trincseni Mihály hagy. 20]. 

hársfa-ajtó uşă din lemn de te i ; lindene Tür. 
1595: az scolaba . . . egi harsfa aitot meg foldoz-
tanak [Kv; Szám. 6 /XII I . 44]. 1597: Az wy 
fokhazra chinaltatta(m) ket temerdek harsfa aitot 
ket zerest. J t em ket eoreg egizeres a j tó t minde-
niket hársfából [ K v ; i.h. 7/XIII . 11]. 1625: Keo-
uetkezik az miket Vrunk eo felge Colosuaratt 
Szallasin reformaltatni es ujolagh epitetni 
keglsen paranchyolt . . . oda czinaltak az Aszta-
losok egy ui harsfa a i to t bellettel festue f 4/ Jt(em) 
Ket aitot megh bellettek hars faval mégis festettek 
f 4 / — Jt(em) Egy hars fa aitot czinaltak az 
fűsthazra Zeoldet f 1 [Kv; i.h. 23/XXVII.]. 1657: 
csinaltam az kertre egy harsfa a j tó t rostelyosson 
f. 2 d. 30 [Kv; ACJk 48b]. 

hársfa-asztal masă din lemn de te i ; lindener 
Tisch. 1595: Az plébános hazahoz chinaltatu(n)k 
ket eoreg hars fa Aztalt , Attúnk Aztalos Lukach-
nak f. 2 [Kv; Szám. 6/XIII . 44]. 1657: csinal-
tam egy harsfa aztal t , feketen festve giontarosson 
t 2 [Kv; ACJk 48b]. 

hársfa-budunka hársfából készült bödön; fede-
leş de te i ; lindenes Zuberchen. 1840: Juh fejő 
•eder 2. Krinta 1 és 2 Túros Dé'sa R. for. 3 . . . 

2 Zádag vagy hársfa Budunka R. for 2 [Várhegy 
MT; TLt Közig. ir. 1042 Bencze Illyés lelt.]. 

hársfa-deszka hársdeszka; scîndură de tei; Lin-
denbrett . 1652: vagyon egy Fwrez Malom, Kin 
fenyeo, keőreős, Teolgy, Nyar es harsfa s Iharfa 
deszkakot metczenek [Hidegszamos K ; GyU 114]. 
1679: Hintó Szin Vagyo(n) ezen Színben, az 
gerendako(n), Fenyő, bikk, harsfa deszka, pro-
misc(ue) nro 35 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt. 84]. 1726: kisded hársfa deszkából 
tsinált szegeletes fias asztal lábastól [Görgény 
MT; Born. G. VII. 23]. 1756: a Veteményes 
kertben bé szolgálo Aj tó . . . Ajtó Táblája áll 
Hársfa Deszkából [Branyicska H ; J H b LXX/2. 
2 9 - 3 0 ] . 

Szk: ~ asztal. 1647: Vágjon edgjik hazban . . 
Egj Uy hars fa deszka Asztal, labastul [Marosillye 
H ; VLt 55/541] ~ fürészdeszka. 1761: Kőris 
és Csere fűrész deszka Nro 28 . . . Hársfa fűrész 
deszka Nro 18 [Vessződ N K ; J H b XXIII /31. 29]. 

hársfa-karszék jilţ din lemn de te i ; lindener 
Lehnstuhl. 1728: Ratkai Gombkötő Ferencz U-
r(am) egj hársfa karszékét csinaltatot [Kv ; 
ACJk 138]. 

hársfa-káva hársfakéreg; coajă/scoar†ă de t e i ; 
Lindenrinde. 1826: A malomba . . . a kökörül* 
való Hársfa Káva jo [Klic SzD; LLt 9/1. 
áOlv.: kő körül]. 

hársfa-lábú cu picior din lemn de te i ; mit lin-
denen Füßen. 1621: Orelt Aztalos János Myelese 
a schola Zwksegere . . . E g j Hárs fa labu aztal t 
magae az harsfa d. 45 | Az Magiar Collaborator 
hazaba(n) Eg j parazt Ázta l t hars fa labut ket 
pad zeket 5 dezkabol d 65 [Kv; Szám. 15b/-
IV. 24]. 

hársfa-láda ladă din lemn de te i ; lindene Kiste. 
1700: Csináltattam az Spotályház eleiben egj kis 
Harsfa ladat fizettem Flór. 1 Dnr 5 [Kv ; Szám. 
40/1. 25]. 1734: Egy Hárs fa záros pántos Láda 
[Kv; Pk 6]. 

hársfa-nyoszolya hársfaheverő; sofa din lemn 
de te i ; Sofa aus Lindenholz. 1656: Az elseő lakó 
hazb(an) vagyon egy festekes gyontaros, super-
latos Aagy, auagy harsfa nyozolya [Doboka; 
Mk Inv. 1]. 

hársfa-ráma hársfa ablakkeret ; ramă de fe-
reastră din lemn de t e i ; lindener Fensterrahmen. 
7598: chinaltattunk Az Ro6ás Balas haza 
ablakanak egi harsfa r a m a t p(er) f — /25 [ K v ; 
Szám. 7/XVI. 49]. 

hársfa-tőke hársfarönk; buştean de te i ; Lînden-
klotz. 1811jXIXš sz. eleje: Praefectus Vramnnk 
. . . Hársfa Tőkétis horda t t am [Szentdemeter J ; 
Eszt-Mk]. 
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hársfa-törzsök hársfatönk; trunchi de te i ; Lin-
denstrumf/strunk. 177511802: azon hellyen vagyonis 
hársfa tőrsők [BSz; J H b LXVII/3. 69]. 

hársfa-vétel cumpărare de te i ; Kauf von Lin-
denholz. 1723: Hársfa s dészka vętel [Kv; ACJk 
125]. 

liárshántás ? hársháncsfejtés; desfacerea cojii 
de tei; Lindenbastschälen. 1599: az zeoleohez . . . 
21 Die Juny voltanak leuelezny hármon . . . Az 
wtozory hars hántástól fizetenek d 8 [Kv; Szám. 
8/XVI. 4 4 - 7 ] . 

hárskosár háncskosár; coş din rafie de tei ; 
Lindenkorb. 7807: Avadék hárs kosár Nro 2 
[BLt I I . 11]. 

Iiárskötél háncskötél; frînghie din rafie de te i ; 
Seil aus Linde(nbast). 1593: Aczj ferenczjnak (I) 
. . . Hars keotelet weot alias keoteozni d 12 
[Kv; Szám. 5/XXI. 15]. 1657: Vettem az Udvar 
ssŭksegereis 5, hars kötelet fl. — //15 [Borbe-
rek AF; WassLt]. 1681: Vasas Bóltocska . 
Vagyon ezen boltban: . . Jó Istráng Nro 1 Hars 
kőtél Nro 1 [Vh; VhU 526]. 

Szk: borvonó 1594: Bor vonio hass keőtell 
vágjon No 1 [Somlyó Sz; UC 78/7. 26]. 

hársládáeska hársfaládácska; lădiţă din lemn 
de tei ; kleine lindene Kiste. 1604: Vagion egy 
vy hars ladachka Vasas egy singes ket Zarral, 
kiben eggyetmas tartatik [Kv; RDL I. 77]. 

hársleveles hárslevélmintás; cu desen în forma 
de frunză de tei ; mit Lindenblattmustern. 1608: 
Kett Bokor zokniara való kapeziok, hars lewele-
sek, u(ale)t f 4 d 50 [Kv; RDL I. 83]. 

harsog 1. kb. csattog; a zăngăni/zornăi; rasseln, 
klirren. 1658j 1741: A sok hadi szerszám harso-
gott tsátsogot [EM XXXVI, 145]. 

2. harsányan hirdet/hírlel; a striga cu voce 
stridentä; schmetternd verkünden. 1724: Fejérné 
harsogja hogj nem ott éli Feleségét* az hol rendi 
[M.királyfva K K ; BK. - *Pekri uram]. 

harsogń* 1. răsunet, sunet; Schmettern, Po* 
saunen. 1657: az német generál számtalan 
trombiták harsogási, nagy lövések hallatván, 
gyalog marada [Kemön. 46]. 

2. hersegés; hîrşîială; Knacken. 1823—1830: 
Volt a fogadósné egy a legborzosabb, mocskosabb 
és csúnyább asszonyok közül való, egész éjszaka 
a harsogásig vakaródott [FogE 162]. 

? hárs-zsák ' ?' 1877: egy hás Sáknak való 
Gyapjúból csinált poszto Ulnar(um) no 39 [Mező-
madaras MT; Borb. II]. 

hartpejtii hajszalag/pánt; panglicä/bentiţä pen-
tru pär ; Haarschnur/band. 1789: 6 Paroca Rf t 
6 Egy fekete Sellyem Hartpeitli Rf 1 [Mv; 
ConscrAp. 22]. 

hártya 1. agyvelő agyhártya; meninge; 
Hirnhaut. 1796: még láttzatott meg más regi 
útés, mely a régi tőrt Koponyának béjukasz-
tot ta az agyvelő há r tyá j á t [Mocs K ; Eszt-Mk]. 

"2. író/oklevélhártya; pergament; Pergament. 
1555: En Malom wyzy Kendeffy Gaspar walom 

es Megh esmerem hogy az erdelybely feyr-
wary kaptalan az János király keth leveleth kyk 
hártyán fygo pecyetel wadnak ez My Jozagvnk-
rol . . . nekem megh attak [Gyf; GyfKápt. A.I.V. 
101]. 1592: Az Mészárosok három lewele hartian, 
a ' Meszarlasnak moggiarol való Articulusok benne 
| Hartian vagion egy priuilegium a' Procator 
vallasrol, kit az varos megh veteth [Kv; Diósy 
Ind. 24, 39]. 1599: Naz. Mihály Hozot. Beclij 
Marhatt Hart iat t p(er) f 25. // 75. Fel 
Bal papirossatt - / /75 [Kv; Szám 8/XIV. 29]. 
7600: Az Magiar Cantor hogy az Gradualt J r t a 
az hartiara, fizettem neki f 8 Egi keobeol buzat 
veottem neki f 3 / / 50 [Kv; i.h. 9/IX. 48]. 1609: 
(A) penzbeol az piruüegium Jrasanak ueottek 
hartiat, Sinort, es pecziet uiazzat per f 2 d 2 Az 
Deaknak az priuilegium Jrastol f 1 d 80 [Kv; 
i.h. 126/IV. 205]. 1664: (A) simplex jus regiumot 
megíratja ő kegyelme Kegyelmednek; vitt magá-
val hártyát és deákot is [TML III , 8 Bethlen 
Farkas Teleki Mihályhoz]. 1678: Az Donatiot 
vgjan lattam, hogj az Statutorok exhibealtak, 
melly liartjára volt irva . . . , az pecsét penig pras-
tola (!) formán meczczet papirosra, impressivè volt, 
az hartjáu nem pendenter [Gyf; BK. Sig. Balásfi 
de Marus Vásárhely (45) ns vall.]. 1683: Hat 
hartyara irott be vet t (?) Armalis s edgy Íratlan 
hartya [UtI]. 1778: Sáromberki és Szengyeli határ 
járt hartján irt és függő petsét alatt Kőit Levél-
nek magyarul fordítása [Told. 21]. 

hártyacsináló (író)hártyakészítő; cel care face 
pergament; Pergamentmacher. 1596: 23. feb. 
Verek ki az hartia chinalo elebbi feleseget fizettem 
Godonak* d 60 Az porozloknak d 50 [Kv; Szám. 
6/XXIX. 67 Bachi Tamas sp kezével. — "Ilyen 
nevű hóhér]. 

hártyás 1. hártyaleveles; cu pergament; mit 
Pergament. 1585: Neg' eoregh keonywek, hartia-
sok. [Kv; Szám. 3/XIX. 5]. 1589: Wagion egj 
Eóregh constos (I)a keònyw harthias vadnak cons-
tokb benne kvpa rayolasok0 Mely keony egiembe 
megh Eme f. 4 [KvLt Vegyes ir. 1/2. 47. -
*Tollvétség chontos (olv.: csontos, ér tsd: csont-
kötésű) h. ? b ~ c í g y ! de nem értjük]. 

2. ~ torokgyík diphtheria. 1859: Betegség neme : 
Hártyás torok gyík [Kv; RHAk 135]. 

3. '?' Hn. 1774: Hártyás Szurdokában (sz) 
[Gyalu K ; EHA]. 

hártyátlan. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstrüktion: ~ ſuszulyka ? (le)-
fej tet t paszuly; fasole desfăcută din păstaie; 
abgeschälte Fasel. 1799: Ket Atalagotska 
mellyek közzííl az egyikben égy Fél vékánnyi 
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Asszzŭ szüva vagyon, a ' másikba pedig hártyátlan 
Fusujka [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

hártyika áiv is hártyácska; pieliţă (membrană 
subţire); Häutchen. 7792: Torvényeink Sebeinek 
bégyogyult fris Hártyikáit ollyanok által újra 
Sértettettni és feli bontattni láttyuk, kik magokis 

a' Sérelmek iránt Siránkozván, azoknak 
orvosságát, ohajtva várták [Déva; Ks 73. 74. 
VII. 98]. 1806: láttam a Morhának a Ganéját s 
afélé morha bél hártyikákat [KLev. 10]. 

Iianic 1800: a Felperes Házánál alatsoni-
tották Tolvajnak Huntzfutnak Harutznaka mon-
dották [Dés; DLt. - ûBetűvetésbeli bizonyta-
lanság miatt a Haratz olvasat is lehetséges]. 

A székclységból a haruc 'örmény' szót ismerjük [Vigh Károly 
közlése]. 

hárul származik; provine; lierriihren. 1819: meg 
betsülhetetlen haszan hárul reánk ha magunk 
használjuk [Omboz K ; KCsl]. 

has I. burtă, pîntece; Baucli. 1573: Mond Ka-
pane ., Bwnen lelte az kurwafy Mert az Azzon-
emberre masot volt haromsor ott hasan vagdal-
tak valamy kapasok [Kv; TJk III/3. 64]. 1598: 
Kwn Iacab varos zolgaia . . . wallia . . . az hor-
watis ereossen kezde mezítelen zabliawal hozzam 
chiapdosny, . . . en derekon ragadam mind zablias-
tol s az feoldheoz ewte(m) az hasara ewlek [Kv; 
TJk V/l. 149]. 1637: inkab azt comperialliak eö 
kglmek az bizonsagok vallasibol, hogj az szegenj 
megh holt legeny . . . haitotta volna hasbanis az 
Captivus legentt [Mv; MvLt 291. 104a]. 1672: 
az Daczo Laszlo Ura(m) hazanal uagy hazatol 

gjakorta hajon jartanak ki az faluban, az 
nagj aruiznek miatta az alsó reten el nem 
ineliettvnk, az hasat érte az Éoke'ŏrnek néha az 
uiz, néha feljebbis [Ádámos K K ; JHbK XXI/16]. 
1722: Az Utrumba Specificált Bikát Soha nem 
tudom hogy embert, marhát s egyebet meg Seb-
hetet volna, annál inkáb hogj az Sos Ianos kan-
tzájának az hasát ki okielte volna [Marosbogát 
TA; TL. Kovács Miliálly (33) zs vall.]. 1767: 
égy Jobbágya hasomnak vetette a vas vilát, 
hogy meg döffjen [Mocs K ; JHbK XLVIII/1. 
63]. 1809: Dregus Istók . . . László Györgynek 
a kést a' hasába ütöt te [UszLt ComGub. Í668 — 9]. 
1852: egy világos píros pelyparípa . . . hasa kőze-
pén egy diónyi tsomotska [Dés; DLt 1066]. 
— L. még cdpbűz al. 

Szk: a rsj a menése megáll székrekedése van. 
XVIII. sz.v.: Az olyan marhának a hasa 
menése meg áll, a ganéja meg hül, s meg reked 
• . . , az olyatén marhának szappan tsapot kel 
tsinálni* . . . es a marhanak az alífelibe tenni, 
mert ez fél ora alatt meg ereszti és a ganéját meg 
inditya [UszLt X. 80. — *A hosszabb javallat-
rész kihagyásával] Xr hígan megy a ~a. 
1847.ė megint aggodalmunk, bánatunk volt a ' 
kitsi Rózával . . . , mer t néhány nap óta hígan 
megy a' hasa [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina lev.] 

Xr megereszkedik a ~ a vége hasmenése van. 1757: 

Németi István Ur(am) viszsza tére, ezt mondván: 
várjon egy kisség Hadnagy Uram, mert s.v. meg 
ereszkedett az hasam vége, . . . Németi István 
Ur(am) ment a ' kertben . . . de semmi Natura-
litást véghez nem vitt a ' mint azután az iránt 
vizsgálódván, semmi nyomát az kertben nem láttuk 
[Somlyó Sz; Mk IX Vall. 189] X: megindul a 

elcsapja a ~át (1.2. szk al.) Xr megy a 
~ a. 1600: Borbély Illyés . . . vallya az sebys 
zepen megh tiztult vala vgy kezde az hasa mennv 
[Kv; TJk VI/1. 488]. 1852: Kicsi Títí mostis 
mindegyre nyavalyog, vagy hasa megv, vagy 
hideg leli [Kv; Pk 7]. 

Sz: halott ~áról földet vesz fel '1639: En 
egyebet nem tudok Kállainéhoz, hanem hogy az 
én vram fogva volt, s az szegény bátyám is, mon-
dottam : Kállainé ángyom, hogy olyan tudomá-
nyosnak mondották ., tegyen valami jót velek 
— s énnekem azt mondatta, hogy ő bizony egye-
bet nem tud, mert ha tudna, magával is jót te t t 
volna. De hallottam azt, hogy az halott hasáról 
földet venne fel s azt hintené el az peresének 
kapujában [Mv ; MvLt 291. 188a—91a átírásban, 
Xr vhány forintot a ~ára számlál/tesz a vérdíjat 
megfizeti. 1718: monda az Ur Jósika Sigmond 
Ura(m), hogy hozotok vagy tizen ket hajdút 
avagy nemetet s meg öletlek le tésze(m) az diadat 
(I) ket száz forint az dejjad s az hasodra tesze(m) 
[Branyicska H ; J H b Fülei Csak Ferencz gondv. 
vall.]. 1843: Virág László pedig kezdette moz-
gatni Pekáríkat kezevei, —<•' hogy lássa, — hogy 
vallyan mozog-é vagy nem, — mellyre mondá 
Szabó János: baszszam a ' Teremtésit nem 
döglött meg, — tsak tet tet i magát, s' ha megiŝ 
döglik 500. Forintot teszek a ' hasára, — s ki 
lessz fizetve, — ha pedig meg marad, — meg 
fogok vélle békélleni [Dés; DLt 586. 71. 

2. gyomor; stomac; Magén | has1; bur tă ; Bauch. 
1573: Katalin Rostás Antalne Aztis vallya 
hogi Eotet kwlte volt az Sańta azzonember pole 
vyzert gemes Annahoz hogi kerne Mert hasa fayna 
[Kv; T J k III/3. 68]. 1586: Hasfaiastol való oruos-
sag, vegy lenmag pogachat, törd me<g> Jol es 
Meleg Teyet os (!) reaia, habard meg es kend 
egy Ruhara es kössek Jo melegen. Mint el<t>wr 
heted, az hasadra . . . tarch (!) Melegen Magadat, 
Hamar Meg gyogywlz [Nsz; MKsz 1896. 373]. 
1744: eö adat egy darabacska Lépes mézet, mely 
miat meg nem fajoshatat (!) volna a hasa (Gyeke 
K ; Ks]. 

Szk: elcsapja a ~ át. 1618:- az ő szolgái ugyan 
ittak az asztalnál bort, az mi t kaphattak, de nem 
csapta el az hasokat azoknak is [BTN 99]. 1736: 
mikor az német Erdélybe béjöve, az mely magyar 
németnél ebéden volt, rendszerént elcsapta az 
német étek az hasát, ugy hogy alig tudta megállí-
tani ; azért is az kin szorulás vagy kólika volt, 
német asztalhoz mentenek és vajas étket ettenek, 
éš megindult az hasok [MetTr 291]. 

Sz. 1592: Nagi Bachi Miklós . . . vallia: Hal-
lottam Zaiabol Zabo Georg'nek hogi azt monta 
haza nepenek, hogi mindiaian zidalmazzak Niarj 
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Martont, ziggiatok vgimond ez rezeges diznott, 
mert chak hasa Jstene ez dizno bestie kurua fiá-
nak [Kv ; T J k V/ l . 183]. 

3. hasfá jás ; durere d e s t o m a c ; Bauchschmerz/-
weh. 7744: eŏ neki kerkedet egy Flóra Lupuly 
nevű pakulár hogy anyi mézett e t t hogy a hasa 
miat nem is mehet el [Gyeke K ; Ks]. 

4. Nemi von. nyil-ban; într-o declaraţie privi-
toare la relaţii sexuale; in sexueller Hinsicht/-
Außerung: egymás ~á» egymáson; unul peste 
al tul ; übereinander. 7629; Csizmazia Miklósné 
Zsuzsanna asszony fassa est Lát tam azt egy-
szer hogy házokhoz menék, s hogy benézék az 
ajtón, s há t egymás hasán fekszenek vala, de én 
szégyenletemben csak kifordulék az aj tón [Mv; 
MvLt 290. 150b átírásban 1 - L. még cápbŭz 
al. Xr ~on kap közösülésen é r ; a surprinde pe 
cineva în timpul actului sexual; auf Beischlaf 
ertappen. 7640:. Boncz János . . . fatetur Ezt 
tudom az Biró Pálné dolgában, hogy immár har-
madidejűnek mondatik, hogy Szövő Ka ta ugyan 
hason kapta ot t fenn az Bíró Pálné kertiben Bíró 
Pá lnén \ és csákányát, süvegét el is vonta s az 
én házamhoz hozá s mondá, hogy ihon az latrot 
az kurváról vonám el volna jámbor ura, s. 
más latorral paráználkodik [Mv; i.h. 291. 2 3 3 a -
54a átírásban. - aTi. Nagy Miklóst] * vki ~ára 
mászik vkire rámászik; a se urca pe cineva; auf 
jd kriechen. 1583: Vaida Jacab vallia . . . Hal-
lot tam ez Mostany felesegeteól, zitkozodwan es 
mondwa(n) l m az parazna lator az en vram Biro 
Mihály az leanka hasara mazot vala [Kv; T J k 
IV/1. 141]. 

5. ~onjra hasmánt ; pe bu r t ă ; bäuchlings. 
1629: ug j talalok megh hogj le feküt vala hasra 
az lesza alat t , es ugj vona fel az Erszinies András 
szolgaia [Mv; MvLt 290. 155b]. 1730: Az el 
múlt Vasárnap az kérdésben fel tő t t joszágon 
látám hogy Szakács Ma<ty>ás hason fekűve, 
áskál vala [Altorja Hsz; Borb. I Szabó Mihályné 
Sára Primipila (30) vall.]. 

6. ~ sal hasra, hasmánt ; cu burta pe ; auf den 
Bauch. 1597: Chato Ambrúsne. Sophia wallia. 
. . . Kis Imreh retteneteskeppe(n) kemelletlenül 
verte giermekit, . . . hassal fektette az feoldre, 
keozikbe(n) allot, chipke bokort keoteot eozwe 
azzal werte mind farattigh [Kv; T J k VI/1. 39]. 

7• (anya)méh; u te r ; Gebärmutter. 7650: Az 
mint aszt mondod, hogj en az en meg holt Attyam-
(na)k néhai Vadasz Peternek fia nem volnék, az 
melyből gyanakodnék, s az oroksegh ne(m) illetne, 
igeziis illet, mert en fia vagiok . . . , mert az Anyám 
. . . Törvény ut t ia s modgia szerint valt el az en 
Atyámtól, engemet az edes Anyám azhasaban 
vi t t el , [UszT 8/64. 78b]. 1762: (Dobaine) azt 
vallya, hogy lát ta légyen az embriónak ŭtlŏdését 
Annya hasában [Torda; T J k V. 97]. 

Szk: ~at csinál teherbe ej t . 1749: Ė n a Zugo* 
Panda szájából hallottam, hogj néki Pap Bantsi 
hasat ts inál t [Szásznyíres SzD; MvKLev. — 
•Odább: Zajgó, de aztán ismét Zugo] X: ~<*t 
nevel. 1739'ŝ azt sem tudom ki nevelt hasat Joá-
náaak lianem hallottam inásoktoll hogj — Pa-

durán Koztin nevelte volna meg az Hasát t [Kóród 
K K ; Ks XI . VI I ] * felcsinálja a ~át. 1757: 
Sipos János If iu Legény korában a szolgá-
lónak . . . feltsinalta volt a hasát, s együtt el is 
szöktek vala, s ugy kőitek őszve [M.bölkény 
MT; Ks 4. VII . 8]. 1799: Gyŏrfi Márisnak Ve-
res István tsinálta volna fel a ' hasát [Dés; DLt] 
Xr felcsináltatja a ~át. 1766: El akarván válni 
Kemény Ádám is tőle, medio tempore ez az Széles 
Trézsi összveszűrte vele a levet, s azalatt a hasát 
is felcsináltatta [Ret tE 205] X: felneveli a ~át. 
1791: asztis tudom bizonyossan, hogy Popa Já -
kob Román az u t án hogy a Papságból ki tsapták, 
egy ide való Leánynak hasát fel nevelte, melynek 
tőile egy Fia is l e t t [Sebeshely Szb; J H b Komán 
Sztenus (59) jb vall.]. 1799: Györfi Maris fogta 
réá azt, hogy az Exponens nevelte volna fel hasát 
[Dés; DLt] * megneveli a ~át. 1723: még lásd 
mit csinálsz Mária őz végy Aszszony vagy, még 
névélik a hasadot, s az u tán mit csinálsz [Szász-
nyíres SzD; Ks 27. XVI]. 1757: If iu Legény 
korában Sipos János, néhai Székelj Sámuel uram-
nál szolgálván a szolgáloja mellé férkezet s meg 
nevelte a hasát aki mostan Felesége [M.bölkény 
MT; Ks 4. VII . 8]. - L. még Re t tE 200 * 
mzgnev'elteti a ~át. 1728: (Egy asszony) eleb alvan 
egy alkalmatosságai valami Béres nevű Legennyel 
hasat meg neveltette [Szentk.]. 1736: minémű 
paráznaságb(an) elegyítette magát, hasát meg-
-neveltetvén [Dés; J k ] Xr megnőtt a ~a megter-
hesedett. 1759: (Az egyik asszonynak) a hasa 
Férje nem lévén meg nőt t . . . Templom, és Ecc-
lesia nélkül vagyon [Szentlászló MT; Sár.] Xr nagy 
a ~ a. 1593: Anna Zeoch Georgine vallia, Lá t tam 
hogy ez Catalin leannak Nagy az hasa, de Nem 
esmerhette (m) Niawaliaiat Mert azt Monta hogy 
viz korsagos, hal lot tam a ' fenesiekteol keoz hírrel 
. ., hogy ot leot gyermeke [Kv ; T J k V/ l . 352]. 
XVII. sz. köz.: Az Teoúissi Istuan zolgaloia hala 
en nalla(m) s ug j mond nagy az hasa s kerde kiteöl 
eset s az (!) monda hogj Ura Teŏŭissi Istua(n) 
czinalta [Kük. ; K p I I I . 79 Haranglabi Ferenczne 
Samsondi Ilona vall.] Xr nagy <»at csinál vkit 
megterhesít/teherbe e j t . 7723; ezen léány(na)k az 
szolga Fodor nag j hasat Csinált, és az mikor az 
Léanyt meg l á t t ák hogj Viselős az Tisztek meg 
fogatták [Kiskájon SzD; BK Kiskájoni lev., 
Molnár Mihály (60) vall.]. 1736: halatam mások-
tul hogy Él te tő Ferencz Ur(am) Csinálta volna 
a Nagy Hassát az utrumb(an) forgo szemelynek* 
[Szentegyed SzD; TK1 Molduván Jion fel. J iánna 
(48) zs vall. — *Óuka Ersoknak] & nagy ~ a van. 
1570,: Baroniay Pal, Azt vallya, hogy Thwgya 
mykor Mwrsal ferencz az Elseo feleseget Zeoch 
Balińţhne hazatwl veotte volt, Es azkor Nagy 
tiasza volt mer t J a r ay Mathenewal volt Terhes 
[Kv; T J k I I I /2 . 123]. 1593: Keobeolkűti Mathe 
vallia: Hal lot tam az Maiornetol hógi mongia vala 
ferenczi J s tuannak , No las hozzam, viseld gon-
domat, inert bizoni tes (I). kutarezot (I) vallat 
ha en zegient vallok;: Az vtan . . . , veottem e z e m b e 
hogi nagi hasa vagion [Kv; T J k V/l . 382] 
nagy ~sa/ terhesen, várandósan. 1640: Lakatos 
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Deineterné Erzsébet asszony fassa es t : Lát tam, 
hogy nagy hassal jár t . É n mondom neki : Azt 
mondják, hogy nagy hassal vagy, hasas vagy 
[Mv; MvLt 291. 218a átírásban!]. 1812: Hogy 
pedig Gyermek szavára kereste Tőrök Ferenczné 
Tőrök Istvánnét hogy azt mondotta volna Tŏrŏk 
Ferenczné Nagy hassal ad ta Férjhez Léányát, ezen 
dolgot ha hitbévehetŏ bizonysággal meg bizo-
nyitya büntetődik 3 Rf [Nagykapus K ; RAk 
14] -X- nagy ~sal van terhes, várandós. 1640: 
Eötves János . . . f a t i t u r : É n pirongattam, 
hogy nagy hassal vagyon. Azt mondotta, hogy 
csak kövérkő [Mv; MvLt 291. 218a át í rásbanl] . 
1724: Simon Márton, Pekri Ur(am) Birája . . 
mikor mondotta vólna (."Pannának:) miért 
vagy Üly nagj Hassal, ezt felelte a Leány, mi 
tagadás benne, bizony Uram(ma)l van dolgom 
[Szentkirály MT; BK. Debreceni Is tván (58) ns 
vall.] nagy ~úan terhesen. 1724: az Annyát 

. nagj hasuan bé veték a Tŏmloczb(e) egjszer 
vajúdni kezde űdŏvel, es ki vevék aTŏmlŏczbŭ l 
és egy bástya alatt szülte . . . Mihályt [Kiskájon 
SzD; BK Kiskájoni lev. G. XXIVg] * nő a ~a. 
1640: Énnekem mondá, hogy te terhes vagy, 
mégis az én hasam nő [Mv; MvLt 291. 218a 
átírásban 1]. 1755: az Aszszonynak az hasa nőni 
kezdett, es hirdettni kezdettek hogy Tétsi Joseph 
nevelte megh [Udvarfva MT; Berz. 11. 85/5] * 
teli ~sal terhesen, viselősen. 1723: Mihály annyát 
Leány korab(an) Teli hassal Felső Hosvárrúl*, az 
apam falusbiro levén az házahoz hozták viselesőn 
. . . eszt az Mihályt az Bethlenib Tomleczben 
szülte az Világra [Dögmező SzD; BK Kiskájoni 
lev. Kozma Todora Kocsis Jak im (!) felesége 
(46) vall. - *~bMindkettő SzD-ban] * vkire tart-
ja a ~ a nevelését vkinek tulajdonít ja terhességét. 
1739: hallottam Joannátoll hogj Padurán Koz-
tinra ta r tya az hasa nevelésett [Kóród K K ; 
Ks XI . VII]. 

0. -gy ~ sal lett/született iker; geamăn, geamănă, 
génien^ geinene; Zwilling. 1738: (A céh) meg 
engette egj Pohárt két pecsetet, ket Gyűrűt 
készíteni, tekintven a ' Bletes Czeh mind az 
Iffiak kettős al lapottyokat es egy hassal lőtteket 
es egjczersmind jo magok viseleteket, es egj itt 
való Remekezèseket [ K v ; öCJk] . 1755: Homo-
rogyán FÜimon Bábolnára ment lakni . . . 
Feleségéről marad tanak egy hassal le t t két 
fiai [Bún®; BK ad nr . 1126. - a Később: Boj 
H]. 1786: Szėndrei I s tvannak kéreszteltem egy 
hasal lett egy Fiú Magzatot t és egy Lėany Mag-
zatott [Györgyiva K ; RAk 14]. 1830: Gasi Bantsi 
Pistának kereszteltetett egy hassal született 2 
Leánya Borbára és Sofi [Nagykapus K ; RAk 
25]. - L. még R e t t E 176, 199, 235, 266. 

9. 1789: Egy bálban valaki a ' Maszkorások 
közül egy más Maszkorásnak, kinek a ' természet 
hátul-is hasat adott vólt, hátára üte, mondván: 
H e j ! hogy lehet ebbe a ' kamarába menni ? [Andrád, 
An. I. 2 6 5 - 6 ] . 

hasáb 1. (föld)tábla; bucată/tablă/fîşie de pămînt; 
Ackerfläche, Schlag. 1681: Majors a : szőló . . . 

Felső Sorban; ez hét liasabbol állo [Mácsó H ; 
VhU 108. - *Olv. majorság]. 1720/1811: Vágynák 
örökkösön vet földekis a Kurtáb(an) egy hasáb 
. . . a Hoszszub(an) is egy hasáb [Szotyor Hsz ; 
Borb. I I ] . 1740: Vagyon ket allodialis szŏllŏ melj-
nek egyike ket hasabba osztva vékony termessel 
sŏ t t fajais igen gjenge (!) n ő t t [Marosnémeti H ; 
EMLt]. 1795: az Szŏllŏ mivel még mostis nincsen 
jol meg épülve az egyik hasabja tiz ember ki 
kapálhatja* az egész részt [Backamadaras MT; 
BLt 11. - *Ti. egy nap]. 

2. ' ?' 1720: Recognescalom per praesenter: Hogj 
az Erkedi Folnagj es Eskű t t Uramek kúldottenek 
nékem Két Mása Magos Kendert , kiis íghe(n) 
sasos vagy Hasábos volt az másán aval az Hasáb-
jával njomot annyit [Bögöz U ; K a L t Korda Sig-
mond lev.]. 

3. Jelzői haszn-ban; cu funcţie a t r ibut ivă; in 
attributivem Gebrauch: t áb la ; bucată/tablă/fîşie 
de . . . ; Schlag, Feld, Acker. 1719: egj Darabocska 
hasáb szőlő [Ecsellő A F ; Kath . ] . 1733: Vagyon 
egy Darab szőlő melly Vagyon fel osztva . . . Lu-
gosi László Ur(r)al ké t t részre, az egy hassab szŏ lŏ t t 
az kőzepin ketté borozdolván [Algyógy H ; Born. 
XXIXa /3 Bornemisza János conscr.]. 1741: hal-
la t tam hogj négj hosáb föld az Komis reszre való 
volna [Mezősályi T A ; Ks]. 1749: vet tük pénzen 
. . . az Dési Lakatos Péter háza félétt . . . az felette 
való egy hasáb szőlőtskével kilenczven két Forin-
ton [Ne; DobLev. 1/234]. 1759: a Czitz hegyen 
Hiúz árok nevezetű hegyben . . . edgy hasáb szőleje 
[Dés; EHA]. 1792: Azonn hasáb erdőt az 
Adámosi Határonn . . . nem tsak én, hanem az 
egész Condividens, és Cointeressatus Tövisianus 
vér atyafiak birják velünk edgyűt t [Ádámos K K ; 
J H b XIX/35]. 

4. kb darabocska; bucăţică; Stückhen. 1733: 
Ada . . . Domokos János Uram . . . Szász I s tván 
Uramnak . . . az maga öröksége mellet egy 
hasáb örökséget melly hasab őrőksegnek vicinussí 
. . . szász Is tván Uram n a p keletrűl [Ilencfva 
MT; DM 1. I I . 38]. 1758: (A) hasáb joszágots-
kának vici(nu)ssa Bede Tamás [Papolc H s z ; 
Hr] . 

hasáb-cserefakaró hasogatot t cserfa karó ; pa r 
despicat din s te jar ; gespaltener Eichenstecken. 
1732: a kert mellett vágjon edgj darab, hasáb 
cserefa karokkal rakott, ép szőlő [Kóród K K ; 
Ks 12. I ] . 1737: Vagyon a Csűrös kert támaszos 
és hasább Cserefa Karokra Sövénnyel font , szal-
mával fedett. Lészás kertel kőrnyűl keritve [Nagy-
ida K ; Told. 11/73]. 

hasáb-cserekaró hasogatott cserekaró; par des-
picat din s te jar ; gespaltener Eichenstecken. 1732: 
A Majorság szőlő . . . elegjes gőmbőlyeg karokkal 
karózott, hanem az idén feles hasáb csere karokkal 
ú j í t t a to t t [Erdőszengyei M T ; Told. 11/67] | A 
Kerek hegyben, a falu szŏlejivel edgyűt t a széllyen 
vagyon edgy láb, homlokos s vápás szőlő, kűlŏm-
ben hasáb Csere karokkal karozot t [Szászsztja-
kab SzD; EHA]. 

7 1 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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hasábfa lemn despicat, despicătură; Scheitholz. 
1570: egy Santha chigannak felesege fely Ragad 
egy hazab (!) fa t es wgy wthy ágion . . . Zylwassy 
Jmreh Jobagiat kenezet, hogy azonnal Le essyk 
[Kv; T J k . III/2. 52]. 7629: Engem az Vra(m) 
ugy wte egj hasab faual hogj le esem 
[Kv; T J k VII/3. 66]. 1759: edgj darab hasáb 
fával ugj annyira verte taglotta és Testét kékí-
tet te [Msz; VK]. 1799: ne verje agyba főbe, es 
akar hun Karokkal, hasáb fákkal, s egyebekkel 
[Marossztkirály MT; Berz. 9 Fasc. 74]. 1819: 
az aszszony egy hasáb fá t ragadván hozzám igyeke-
zett szökni, hogy meg űssen [Déva; Ks 116 Vegyes 
ir.]. 

Ha. 1574: hassab fa t [Kv; TJk III/3. 392c 
Mezaros Janosne vall.]. 

hasábjószág kb. osztályos jószág; bun provenit 
din împărţire; Teügut. 7823—1830: Ennek a Ma-
rosinak az apja Marosi Józef (l) nevű . . . jószága 
a felesége jussán Dési Gáboréval hasábjószág lévén 
s tőszomszédba lakott [FogE 95]. 

Testvér-osztozáskor két egyenlő részre osztott ingatlan egyik 
felére vonatkozhatik. 

hasábjószágocska kb. osztályos birtokocska/jó-
szágocska; posesiune mică provenit din împăr-
ţ ire; Teilungsgütchen. 1758: (A) hasáb joszágots-
kának vici(nu)ssa Bede Tamás [Papolc Hsz; 
Hr]. 

hasábkaró hasogatott (szőlő)karó; arac făcut 
prin despicare; gespaltener Stecken. 1689: Ho-
zattam alá Istvánfalváról* hasábkarót nro. 600 
[TT 1889. 709 SzZsN. - *Elírás Ivánfva h.?, 
ez Aranyosivánfva (TA), régebbi nevén Kákova 
lehet]. 1710: adott az ket Falu 1000. Ezer szál, 
( : hasáp ( I ) : ) karokat, . . . Interesseb(en) [Ne; 
DobLev. 1/65]. 1729: Vinczi Nagj István Uris 
tartozzék . . . a ' azőllő(ne)k minden mivét idejé-
ben) meg adni . . . s két, két száz hasáb karóval 
szaporittani [Ne; i.h. 1/140]. 1771: A Szőllőbe 
Hasáb karokat Csináltattam a Vinceler ki kározta 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 1784: Lésza alá való 
hasáb karó [Szamosfva K ; LLt Csáky-per 305. 
L. 3 sub 9]. 1802: az eŏ Excellentiaja Csitso György 
falvi* erdöjeböl harmintz öt jo hasább karokat 
minden ké t veka gabona utan usurába tartozzanak 
kesziteni [Mezõszengyel TA; TSb 35. — *SzD]. 

hasábocska (föld)táblácska/darabka; fîşie/bucá-
ţică de pămîn t ; kleiner Feldschlag, Feldstückchen. 
1764: K ü n n a ' Mezőbenn Cserélt . . . egynehány 
hasábocska főidet [Csüdőtelke K K ; Told. 0]. 
1778: ké t hasabocska puszta szőlő vagyon [M.-
köblös SzD; Becski]. 1785: ezenn Bodon kútra 
rugó égygyik hasábotska Földnek jobb része vi-
zenyős lévén meg nem Szanthattuk [Kv; Aggm. 
B. 26]. 1796: özvegy Groza Vasziliáné Marina, 
és két f iai . . . égy hasábotska szöllejeket Zállog-
képpen alkuvák és adák el Titt . Bartók Sándor 
Vrnak, és Posteritassinak [M.igen A F ; DobLev. 

IV/757. la]. 1809: A Kőből kut nevü hellyb(en) 
volt egy hasábotska Szőllőis [Udvarfva MT; Told. 
44a]. 

hasábos 1. kb. hasogatott; despicat; gespalten* 
1679: Felső Pincze oldala ket felöl hasabos 
faval rot t | vagyo(n) az molnar(na)k egi kis háza, 
. . . fellyűl hasábos deszkával padlott [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 84, 142]. 

2. ' ? ' 1720: Recognoscalom per praesenter: 
Hogj az Erkedi Folnagj es Eskűt t Uramek kúl-
dottenek, nékem Két Mása Magos Kendert, ki is 
íghe(n) sasos vagy Hasábos volt az másán aval az 
Hasábjával njomot annyit [Bögöz U ; KaLt Korda 
Sigmond lev.]. 

3. ' ?' XVIII. sz.: Az Hasabos Szárú lő tártos 
és munkára te rmet ; & féle lónak (() Szoktak meg 
holt tetemesedni, az mellyeknek gömbőlyeg ä 
Szarok [JHb 17/10 lótartási ut.]. 1810: setét pej*, 
. . . hasábos lába, tángyer körme, az eleje patkós 
[DLt 696 nyomt. kl. - *Értsd: ló]. 

4. '?' 1717: Egy egészen aranyas, virágos kupa, 
virágos fedelével; völgyes hasábos munkájú [Da-
nielAd. 97]. 

5. ~ káposzta gyalult/sarvalt, savanyított/sós 
káposzta; varzä acră/murată tă ía tä ; Sauerkraut. 
7652: Vagyon ezen Pinczében három kad hasábos 
soos kaposzta [Görgény MT; Törzs]. 1681: Hasa-
bos Kaposzta, egi kis hordoval [Hátszeg; VhU 
598]. 

hasábosan sávosan; în dungi; gestreift. 1730: 
égy Bütykös bélŏU egészszen kivűl hasáboson 
arannyas [Kv; Ks 15. LVIII. 6]. 

hasáb-ŏlfn (ölbe rakott) hasábfa; lemne despi-
cate cl&dite în stînjen/ster; (Klafter) Scheitholz. 
1847: Leszállitott hasáb öl fa 965 öl [F.árpás F ; 
TSb 46 üveghuta ir.]. 

hasáb-szőlőkaró hasogatott szőlőkaró; arac fă-
cut prin despicare; gespaltener Stecken. 1725: 
1200 hasáb Szőlő karóért Százáért den 39 [Kv; 
Szám. 54/IV. 20]. 1776: nevezet szőlőből Lopva 
feles Hasáb szőlő karokat haza hordván, az' Élete 
kőrűll Tövis, és venike kertet Csinált véllek magá-
nak [A.kápolna K K ; BK. Dikuj Szávu (30) 
jb-zsitár vall.]. 

hasacska kies hasikó; burtă, pîntece; Bäuchlein. 
1799: Németi Sámuel . . . nem tudom trefábolé 
a vagy valójában mit kért mit nem Györfi Máris-
tol mondván: adgyon ked égy kitsit hasatskán 
. . . az után azon szóra a Leány azt mondotta 
a Legénynek, mennyen ke, a Legény viszszá azt 
felelte igen de ked nem jő [Dés; DLt]. 

Trńgár jéll-ű haszn-ban. - Vō. a has 4. al. beiktatott adalé-
kokkal. 

hasad 1. a se c răpa ; (sich) spalten. 1597: Az 
kozeb kapwbely Geemnek az Saarka mindwcgig 
ket fele hasadot wala . . . oszwe kel foglalnia Nagy 
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wass szeggel [Kv; Szám. 7/XIV. 104 Th. Masass 
sp kezével]. 1753: olljan keménj Zúzmarás Derek 
járnak régtűi fogva hogj az föld is az hidegség mián 
nagjakat hasadat [Szentmargita SzD; Ks 18. 
CII Kosa Sigmond t t vall.]. 1851: A' Lóczi fogadó 

az első ház . . . hibázik két üveg tábla, hasadva 
van három [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

2. osztódik; a se împărţ i ; geteüt werden. 1724: 
Az Nád kútra járóban egy darab csegelyfőld, . . . 
ez három felé hasadván; az alsó fele . . . juta Tar 
Jánosnak, az kőzepin egy nyil Tar Mihaly(na)k, 
az felső fele . . . nyil szerent juta Tar Sigmond-

(na)k [Asz; Borb. I]. 1745: a . . . két Láb földek 
végei és a Budarlai Út kőzött tseglesen fekŭvŏ 
szántó szántó* és kaszáló földek hosszára hasadva 
[Nagyida K ; Told. 9. - *így kétszer!]. 7793/-
1794: A Gorgány oldal szélében épült u j Szőllő, 
három Táblára hasodván, az Lapád felől való 
Tábla . . . ki rug a' hegy tetőig [M.bagó AF; 
DobLev. IV/739. 21a]. 

hasadás 1. hasadék; crăpätură; Spalte, Ritz. 
1586: az felseo Tanachi haznal való zoba padlasi 
keozeót Nagi hasadasok voltak [Kv; Szám. 3/XXTV 
39]. 1589: chynaltatúnk, az Nyreo Dauid kamara-
yan ezeket A keomiwesnek a keo falba való hassa-
dassokat hogy be foldozta es thil thul a falt meg 
vakoltata attúnk d. 54 [Kv; i.h. 4/IX. 26]. 1793: 
Az Pallér . . . Nem okoztathatik Ebben az Rom-
lásnak és Hasadasoknak Miana [Kv; Pk 2]. 

2. plesnitură; Sprung, Fissur. 1747: (Pap Mi-
hálynak) az állán egyik felől valami kévés (l) 
hasadás láczatik [Csicsópoján SzD; Ks 27. XVII]. 
1769: Sóvágó Sztán B altos . . . homloka közöpén 
a hajaig fel, hasadás látszik [UszLt XII I . 97a]. 
1802: ki is jöve a ' kortsomábol Forro Lajos, de 
alig lépet kettőt vagy hármat ugy meg űti főbe . . . 
eŏ Nagysága Kotsissa . . . hogy a Fején nagy ha-
sadás lett [Mv; Born. XXXIX. 53 St. Buzási 
(29) vall.]. 

hasadat. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: hajnal ~akor pity-
inallatkor; la revărsatul zorilor; am Tagesanbruch. 
7807: reggel felé a ' mint hallattam setet Hajnal 
hasadatakor [M.fenes K ; KLev.]. 

hasadék 1. hasíték; crăpätură; Spalt, Schlítz. 
1736: Az ifjak penig nyárban . . . fekete süvege-
ket viseltenek . . . Az süvegnek azon alsó részin 
némely helyeken hasadék volt, az melyen kie-
resztvén az sinórt, megczifrázták | Némelyeknek 
. . . az mentéje ú j ja kutyafüles volt, bérelve penig 
attól fogva a2 hol az kézit az hasadékon kidugta, 
sohult sem volt [MetTr 348, 350]. 1772: Akár ki 
legyenis azon Potentiarius nemde nem eo loptaé 
el az Nevezet Fogadosnak a kendőjét ? igaz é hogy 
az harisnája hasadékjábol húzván ki tanálták nálla 
azon etzaka? [T; Mk V. VII/17 vk]. 

2. rés; fisură, crăpätură; Ritze, Spalte. 1568: 
Sth(epha)nus Kowacz fass(us) est s panazol-
kodik vala ennekem szocz fabian . . . , hogy az eó 
felesege Mast szeret, . . / Egy leant . . . tartok vala, 

azt mongia vala az, hogy oda ment volt szabó 
Mihal az en felesegemhosz es az leant ky wsztek 
az hazbol az lean penig az ayto hasadekiarol nezte, 
hogy szabó Mihal fel wette az Agyra az felesege-
met es az laba köze fekwt, es ebol gyanakodam 
hoza [Kv; T J k I I I / î ŝ 225]. 1640: Áz én leányom 
eccer Mene vala oda Biró Pálnéhoz s be nem 
mehete, hanem az ajtó hasadékján nézett be. 
Személy szerint látta Bencze Mihált az hasán 
[Mv; MvLt 291. 2 3 3 - 5 1 átírásban!]. 1723: Edgj 
marhámat el lopták az nimetek s most bontják . . . 
oda megjek Talám bé latthatok hozzájok az ajtó 
hasadikjan vagj edgj Lyukán [Kisdevecser SzD; 
Ks 39 XXII I . 1]. 

3. chei; Schlucht. Hn. 1291: Thorda hasadekja 
[KvTOkl. I, 28]. 1826: a ' Thorda hasadekja [Mész-
kő TA; EHA]. 1835: 'a Torda Hasadékja Szom-
szédságiban aÜodialis erdeje [EHA]. 

A ma Tordai-hasadék, ritkábban Torda-hasadék (1. Nyárád 
Erasmus Gyula, Torda hasadék) néven emlegett hasadék nevére 
1. AÉ 147-9 . 

4. szakadék; präpastie; Abgrund, Schlucht. 
Hn. 1810 k.: a Toháti hasadéknál (sz) [Tűr AF; 
EHA]. 

hasadozott (megrepedezett; cräpät; rissig, rit-
zig, gesprungen. 7630; Sima io On talnierok iutot-
tak nro. 18. Jtem, hasadozot nro : 5 [Kv; RDL I . 
147]. 1679: Hasadozott fa palaczk nro 1 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János inv. 83]. 1735: Egj 
hitvány hasadozott Dagaázto Tekenyŏ Nro 1 
[Mezősztjakab TA; J H b XI/9. 5]. 1781: (Az épü-
let) boltozatja hasadazatt . . . nem kŭlemben 
oldalaiis hasadazattak [Szentdemeter U ; Hr]. 
1798: egy fejér hasadozatt kopatt égyes szék 
[Dés; DLt]. 1817: (A cselédház) padimentuma 
viseltes, és hasadazott [ördőngösfüzes SzD; ö rm-
Múz. 3]. 1844: egy hasanlo szinü hasadazott bo-
rított rosz záru vas sarkakan jaro ajtó [Abafája 
MT; TSb 11, 35]. 1878: A templom hasadozott, 
a fatorony avult [Nagypetri K ; E T F 107. 17]. 

hasadt 1* cräpat; gesprungen, rissig. 1633: A 
Bücsületes czéh . . . ő kglknek* kezébe adott 
három cristály pohárt, egy hasadtot és egy cson-
kát [Mv; EM XVIII, 402. - *Ti. az újonnan 
választott két céhmesternek]. 1649: Vagyo(n) 
hasatt harang egy [Szeszárma SzD; SzJk 185]. 
1679: Fél Jczes, hasatt, kis kupa nro 1 [Uzdiszt-
péter K ; TL Bajomi János inv. 77]. 1761: mikor 
az fazakakat osztattuk volna hasatnak tanalta 
nemely resziben juta t fozokat ă Mester ( : holott 
többnyire mind el hasadtanak vol t : ) ekkor Zu-
galodat valamennyire, ă Mester hogj neki hasadat 
fazaka jutót [Branyicska H ; JHb XXXV/45. 7]. 
1813: El Hasadott Czüinder 4 Egy szegeletes 
hasatt Üveg 1 [Veresegyháza AF; Told. 18 Tol-
dalagi Kata lelt.]. 1844: Szép Ferentz mestertár-
sunk, . . . tőbb darabokat* talált hasatokat hibá-
sokatt, és pállotakat [Züah; ZFaz. - *Értsd: 
edényeket]. — L. még H S z j tölcséres al.; MNy 
XXXVIII , 206 iszkdbds al. 
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2. (be)szakadt; rupt , crăpat ; eingerissen. 1833: 
adat t el . . . 1 Pe j Lovat 6 Eszt. hasott fűlű [TVLt 
Közig. ir. 797]. 

3. has í to t t ; despicat; gespalten. 1807: mint-
hogy sok Helységekben tapasztaltatott , fcogy a ' 
Falusi Birák, a ' Királyi adót, nagyobb részint 
hoszszu rovások mellett, melyre maga rendiben 
minden ado-fizetönek adója fel-vagyon róva, szok-
ták fel-szedni, mely hoszszu rovások . . . el-tő-
rŏltetni, és helyekbe más kissebb hasadt, és min-
den adófizetőre különös rovással való bánás mod-
gya parantsol tatot t . . . erre nézve Kegyelmetek 
. . . más kissebb hasadt és minden adózóra nézve 
különös rovásokkal való élés módgyát rendelye-
nek, és hozassanak bé [TLt Közig. ir. 1045 nyomt. 
gub-i körrend. 6668]. 

hasadta. Csak lír-os alakban e szk-ban; numai 
cu sufix adverbial în această construcţie; nur 
mit Adverbialendung in dieser Wortkonstrüktion: 
hajnál >Cba hajnalhasadáskor, pitymallatkor; la 
revărsatul zorilor; bei/am Tagesanbruch. 1807: 
éppen hajnal hasat tába tör tént és nagyon Setét 
volt [M.fenes K ; KLev.]. 

hasajó zubolyfa; sul la războiul de ţesut ; Zeug-
baum. 1774: Tonka Nutz ki vonta magát kéziből, 
és ot tan lévő égy osztovátában való Hasajoval 
meg ü tö t te K a r j á t [Paptelke SzD/Mocs K ; Ks 
Conscr.]. 1815: Asztovata Hasajo [Nyárádsztbe-
nedek MT; Told. 50]. 

hasas I. wn 1. terhes, várandós, viselős, rég 
nehezes; însărcinată, gravidă; schwanger. 1568: 
Ciuka lazlone Kadar Balintne Ambo Catherina 
. . . fassae sún t laba Istuane, hasas, talam 
holnapig el hosza az gyermeket [Kv; T J k m / l . 
205]. 1582: monda Iso Ambrusne im i t t wolt 
Hegedws Mihalne . . . hasas volt [Kv; T J k IV/1. 
59f]. 1597: Thordai Marton monostor k : szolga 
. . . vallya . . . E Nyarba(n) süttek peczyenyet, 
be kenyeklêk az Daika, mo(n)da az Tizedes nekj, 
Ne Iary ide, mer t azt mondgyak hogy hassas 
vagy [Kv; T J k V/ l . 137]. 1601: Zeoch Caspar 
leanja Angalith vallja kerdette Eua t eoys 
kiteol leott az hogy hasas [Kv; T J k VI/1. 527]. 
1640: Lá t tam, hogy nagy hassal járt . É n mondom 
neki : Azt mondják, hogy nagy hassal vagy, 
hasas vagy [Mv; MvLt 291. 218a átírásban!]. 

2. fiadzó, malacozó; fă tă toare ; trächtig. 1601: 

Eoregh dizno Nro 10. Azoknak harma hasa s 

[Kv; Aggm. A. 41]. 1836: Fenellát ketreczb* 
té te t tem mer t ugy látszik hasas [Zsibó Sz; W L t 

Kelemen Benjámin lev.]. 
3* pocakos, potrohos; pîntecos, burtos; dick-

bauchig. 1767/1781: Togyer Stéfántis ismértem, 
Cseber csináló mester ember vala, hasas, kŐvér, 
plross [Kisfenes T A ; J H b K LII/4. 106]. 1823-
1830: Ez az esperes feleségestül együt t ügyes 
termetű, nemigen magos, közép, de hasos em-
berek voltak [FogE 272]. 

4. kb. párnázot t ; capitonat, tapisat ; gepolstert. 
1835: Egy bőrös s 3 ta rka iberzugu ócska hasas 
Szék [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.]. 

II. fn (ki)öblösödés, vminek az öble; bombare; 
Bauchung. 1751: a földöt ki hataroztuk hatar 
kövekkel . . . hol fel sing hol egj sing hol fél öl. 
egj kŭs hasassaban a Földnek egjenessegirt (!) 
[Kissolymos U ; Márkos lev.]. 

hasason kiöblösödve; bombát ; ausbuchtend. 
1668: kűllyeb állót ollyan hasason, görbén â 
seove(n)y a kapunál [Burjánosóbuda K ; Ks 65 
43.10]. 

hasbeszélő ventrüoc; Bauchredner. 1850: Te-
met te te t t el Molnár János has beszéllő Körös 
Tárcsái születésű meg holt természetesen [Gyalu 
K ; RAk 218]. 

hasfájás durere de b u r t ă ; Bauchweh. 1586: 
Hasfaiastol való oruossag, vegy lenmag pogachat, 
törd me<g> Jol es Meleg Teyet os (I)* reaia, 
habard meg es kend egy Ruhara es kössekb J o 
melegen, Mint el<t>wrheted [Nsz; MKsz 1896. 
373. — aOlv.: öss, értsd : önts. bA hasadra]. 1596: 
giomor es has faiasban gieotreottem [Kv; Szám. 
6 /XXIX. 161 Bachi Tamás sp kezével]. 1804: 
a Rector . . . azt mondot ta hogy a tegnapi has-
fájásomnak talam tsak a Letzke tanulásnak res-
tellése volt az oka [Dés; KMN 39]. 

hasgörcs ? kólika; colici, crampe la stomac; 
Bauchkrampf. Szk: gyullasztó 1856: halt meg 
. . . Kis István leanykája Zsuzsa 7 2/4 éves ko-
rában gyulaszto hasgörcsben [Dés; RIIAk 83]. 

hashártya-lob hashártyagyulladás; peritonítis; 
peritonită; Bauchfellentzündung. 1868: Betegség 
neme: Hashártya és béllob [Kv; RHAk 249]. 
1871: Betegség neme Has-hártya-lob [Kv; Lh. 
281]. 

hasi-bárány ? any ja hasából kivett bárány; 
miel scos din oaie; Bauchlamm. 1649: Hasi Ba~ 
raniok holtanak megh Nro. 13 | Hasi baranys 
holt megh nro 13 [ K v ; Szám. 26/VI. 478, 497]. 

hasibárány-bőr ? a n y j a hasából kivett bárány 
i rhá ja ; piele/blană de miel scos din oaie; Bauch-
lammfell. 1620: Zaz giar tot eőkeőr búrtúl f 5* 
Zaz giartot tino beőrtúl — Zaz hasi barany 
beőrtúl f —/20b [ K v ; K v L t 11/69 VectTr 2. -
•"bTi. a szedett harmincad (vámpénz)]. 1660: 
Feier hasi barany beòreòk nro 42 Fekete hasi 
barany beòreòk nro 6 [Lázárfva Cs; LLt Fasc. 
117]. 1681: Béllesnek való, . . Csavalt hasi bárány 
bőr Nro 30 [Vh; VhU 556]. 1719: Döggel holt 
hasi és nagyub bárány börrök 17 [Gyeke K ; 
Ks 83]. 1731: 1 par kestyű (I) berlesere hasi baran 
bőrök [Szentbenedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 
1761: Hasi bárány bör fejér 2 [Szentmargita 
SzD; Ks CII. 16]. 
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liasi-bür ? anyja hasából kivett bárány v. gida/-
gidó irhája; piele/blană de miel sau capră scos 
din oaie; Bauchlamm/zickelfell. 1597: Holtt Megh 
Esmeg Az gonoz Jde myat, ez Eztendobe 12 
barani at tam el az hasy beort 1 p(er) d 4 t t d 
48 [Kv; Szám. 7/VIII. 3 Altzner Geŏrgy reg. 
Steffen Lűsten kezével]. 7652: Csáváit hasi bőrők 
rosszasok [Görgény MT; Törzs]. 1689: Percipiált 
a bíró megh nyúzatott, döggel meg holt . . . Ple-
ketora juhok hasi bőreit ez szerint . . . Bárány 
bőrt nŏ 8. Hasi bárány bŏreket is nrŏ 24 [Bucsum 
F ; MvRK]. 1738: Ideji nostenj barany fejér 17 
. . . Baksa keczke ollo 7 Jerke keczke ollo 2 
ebol el adott a Pastor Hasi bőrt 9 [LLt]. 

hasigál 1. hasogat, hasítgat; a despica/täia, 
a face aşchü; (zer)spalten/stückeln. 1823: kopor-
soját egybe törte hasigálta [Dés; DLt]. 

2. szabdal; a tăia/împărţi; zerschneiden. 1715: 
az Fel Gyogyiak . . . azon irtásokat, nyilakra 
hasigálván az Ponoriaknak Remeteieknek és má-
soknak adták kaszálni [Lupsa TA; WH. Kosok 
Iuon (70) vall.]. 

hasi-hagymáz (has)tífusz; typhus abdominalis; 
tifos abdominal; Bauchtyphus. 1868: Betegség 
neme: Hasi hagymáz [Kv; RHAk 247]. 

hasikecskeolló-bör ? anyja hasából kivett gida 
i rhája; piele/blană de ied scos din capră; Bauch-
zickelfell. 1660: Hasi keczke ollo beòreòk nro 6 
[Lázárfva Cs; LLt Fasc. 127]. 

hasít 1. széthasít; a despica; zerspaltén. 1574: 
Vuch Istwan kezebe volt az palcha, De Annyera 
meg Romlodozot volt hogi az kezewel ketfele 
hasitotta, Nagiob volt egi kapa Nyélnél [Kv; 
T J k III/3. 390]. 

2. ? hasít tat ; a dispune să se despice; spalten/-
schlitzen lassen. 1597.ĕ Az waros ket kocyanak 
(!) az Czatloiara hogy megh kotosztek wala hosz-
tanak az poroszlok zigyarto Georgtwl 18 szal 
feekemlot . . . / 3 6 [Kv; Szám. 7/XIV. 12 Th. 
Massas sp kezével]. 

3. vág; a tă ia ; schneiden. 1647: Az Uduar-
haznak egy darabia jo sendelyes, de az teobbi 
igen rosz sendelyes Czepegeo, elis kel bontani 
az fedelet, ket fele kell hasittani, s Czatornara 
chinalnj [Megykerék A F ; BK 48. 16]. 1694: 
Ablak hosszara hasitva egy. abba(n) vas ros-
telyocska, onba(n) foglalt üveg Ablak ra j ta [Kő-
vár ; J H b Inv.]. 1738: 1 koppasztott Malatz 
kétfelé hasitva [M.bikal K ; MLev.]. 

4. szel; a tă ia ; durchschneiden. 1745: A le 
irt Fűzfán alol kezdődvén a Sziget fonna 
helly, mellyet egy viz mosta árok egy darabig 
két felé hasitt [Szurduk SzD; J H b K XXVI/5]. 
1764/1786: Vagyon egy darab föld . . . Borbánd 
felé, mellyet két felé hasítván az Sárdi patak 
az az része melly esik az Berek felöli, liivatik 
Lunka gye ketre Berettye [Sárd AF; EHA]. 
1801: Délről való részit* . . . a Völgyből le jövő 

nagy árok kettőben liasittya [Légen K ; EHA. 
- *Ti. a földnek]. 

5. húz, von; a trage; ziehen. Szk: határt ~ 
a. határt húz/von. 1656: Lazar Istuan Uramnak 
Praedecessora Zeteloki Nagy Imrehel hasitot veit 
hatart Gyrgio feleol, nem az Uyfaluiakkal [ZeU-
laka U ; LLt Fasc. 165]. - b. kb. határt jelöl. 
1606: egizer hatar járni hoztak uala Edenfi Lazlot, 
Vduarhelj Zombatfalúa ellen, az viz feleól azt 
monda az mester hogj az viz hatart hasit 
eggik fel halaszon eggik feleól másik fel mas fe-
leóll [UszT 20/147 Petrus Lĕorinchj de Zombat-
falúa vall.]. 

6. kétfelé ~ a tăia în două; durch/entzwei-
schneiden. 1632: Az Bongortot hasítsak ket fele 
[Marossztkirály MT; K J ] . 1667: ennek előtte 
az ket Szőlő egy Embere uolt, k i t t Testuer Attya-
fiak keőzőtt czak ketfele hasítottak uolt [Kv; 
RDL I. 148f]. 1701: azon erdö(ne)k ket félòl 
határát ki járván egyaranyu ketfele intézvén 
és hasitvan ., nyilvonással . a ' napkelet 
felől való hasonfele . ju ta . . Sárosi Susanna 
Aszszonynak [Gyulatelke K ; SLt. AK. 12]. 1736: 
az közöpin . . . az hol kétt felé hasítottuk tettü(n)k 
határának egj Paris almafát [Rigmány MT; LLt 
84/5]. 1766: jussa volt Susannának azon Fundust 
a ' kŏzepin lioszszára edgyik végitől fogva a má-
sikig két felé hasittani, és köz kertel Distingválni 
[Torda; TJkT V. 306]. 1778: Azon helyet a két 
felek között két felé hasítók, és bizonyos métákot, 
az határon az fáknak mindkét felire magok je-
gyeket felvágák [Taploca Cs,; SzékFt 143]. 1850: 
(A szántókat) miután . . . mindeniket külön külön 
két felé hasították, azokbol fél részt az uradalom 
szabadon választhat [Kajántó K ; KmULev. 2]. 

7. 1570: Az Zantas dolga felewl, Ew kegelmek 
varoswl Ezt vegeztek, hogy Ennekwtanna . 
az vetesnek hatarat az Zamos liasiceha [Kv; 
T a n j k V/3. 4b]. 1587/1855: az Sárdi Határt , 
és Kysfaludi Határt az Nagy-Pad uttia hasitja 
[Kisfalud AF; EHA]. 1608: mely zalagos Re-
temnek az észak feleöl ualo hatarat hasittia az 
Desy polgarsagh utan iaro széna fw [Szentbenedek 
SzD; Ks 26. VII. 4]. 1678: intre Ziuri Anyinosza 
nevű erdő két fele oszolván Vállyá Pesteri nevű 
viz hasittya az határt az eredetig [O.zsil H ; 
EHA]. 

8. ? száguld; a alerga; rennen. 1774: lo háton 
erőssen nyargal egymás után két ember, . . . az 
Ugar Határ felé egyenessen arra felé az hol én 
szántottam, az első egyenessen hozzám hasitta 
[Zoltán Hsz; HSzjP SA. Mészáros (50) jb vall.]. 

Ha. 1799: hasittani [Backamadaras MT; CsS]. 

hasítás 1. sfîşietură; Riß. 1570: Jwlya Thĕmes-
wary Gergelne Ezt vallya hallota azt hogy 
fir thatyak volt chigan esthwannet hogy Te hasitad 
megh az pap keonteset, es eoys Latta az hasitast 
Rayta, Es hallota hogj Borgias Mathias zembe 
Mongya volt Neky, hogi Te dolgod Mert az kestis 
Láttam nalad [Kv; T J k I I I /2 . 59]. 

2. metszés, vágás; tă ie tură; Sclinitt. 1840: Béli 
Sámuelt meg visgálván Teste sebére nézve, . . . 
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a Nyelő Gégén az Ádám Almáján által hatva, 
— de az Gége portzogoját meg nem sértve, kű-
lemben a hasitás fel felé hatva a ' bőr ki fordulást 
tette, mind azon által nem Halálos [Dés; DLt 
848b]. 

3. hasí ték; şliţ, prohab; Schlitz. 1629: eö onnét 
az menniegzeóból egy poliart uit volt el az Nadragh 
hasitasaba(n) dugta voltt [Mv; MvLt 290. 143a]. 
1750: egy keszkenyöt . . . az meg irt Menyetske 
Sztáns Jánkullynak harisnyája hasításából ki ra-
gat ta [Ribice H ; Ks 101]. 

4. 1625: egiczer Petki János Vram egi leuelet 
oluas uala maga hazanall, az ki az ha t amak ha-
sitasat, Farkas Giepeot mongia uala hataranak 
[Agyagfva U ; UszT 155b]. 

hasíték şliţ, p rohab; Schlitz. 7629: az Nadragh 
liasitekiaba(n) egy ezüst pohart uit tem uala el 
onnet t [Mv; MvLt 290. 143a]. 1731: Kováts 
Maria Asszany az mostoha At tya Fagarasi S(á)-
m(ue)l Nadráganak hasitékjáb(a) dugta va (I) 
a kezét s o t t t a r to t ta [Sövényfva K K ; Born. 
X X X I X . 16 G. Simon (52) jb vall.]. 1736: Sala-
várit is viseltenek az i f jú legények, mind úrfiak, 
mind nemesek; az nadrág hasitékjáig ért a sala-
vári [MetTr 353]. 1750: Simon Boritza mellette 
ülvén a Nadrága hasit tékjában dugta volt a kézit 

Kocsis Daninak, hogy én bé menék, a Me-
nye tske fel ugrék [Kál MT; Berz. 12. 92/61]. 
1756: E rdő Ferentznek az nadrág hasitekjabol 
vövék ki, a Kovács László Ur gonoszul el veszet 
háza kulcsát [Kvh; HSz jP Rácz István (25) ns 
vall.]. 1767: o t t aluttom, midőn . . . ki aluttom 
volna magomot és fel serkének Látám hogy az 
Erszényem ki vagyon húzva az Harisnyám Ha-
sittékjábol [Betlensztmiklós K K ; BK]. 7823-
1830: Az öltözetek pedig abban az időben ezek 
vol tak: nadrág, gazdag paszománttal a két szá-
rain és hasítékjánál | Dolmány hosszú a nadrág 
hasitékjáig [FogE 6 3 - 4 ] . 

hasító I. mn. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstrukt ion: határt ~ kb. ha tá r t 
metsző; care indică hotarul; Grenzmark/Flurgrenze 
(durch)schneidend. 1791: a ' Tartsafalvi és Csehérd-
falvi határ kőzőt t a ' Réti Kapun kivül a ' kőszikla 
tetején, mely hellyen Csehérdfalva határ t hasitto 
Gjepűt t e t t [Csehétfva U ; EHA]. 

I I . fn ? vas vágó; daltă pentru f ier ; Schrot-
meißel, Scliröter. 1528: I ferreum instrumentum 
wlgo hassytho | I ferreum instrumentum ad de-
secandum ferea wlgo hassytho [Vh; MNy X X X I , 
126]. 

Ha. XVII. köz.: hasitto [UszT 15/13]. 

liasítódik vágódik; a fi t ă i a t ; durchgeschnitten 
werden. 1789: A Magyaros alatt, a Nagy Vágattan 
lévő bokros Helly . . . Két felé liasittodott . . . 
kiis gődrőztetet t ahol el hasi t ta tot t [Kük. ; K P 
II . 25/112]. 

hasítóék p a n ă de despicat; Spaltkeil. 1795: 
Két Hasi t to I kk [Monostorszeg SzD; BetLt 5]. 

hasítószeg hasítóék; pană de despicat; Spaltkeil. 
1590: Az Malomnal ualo zeöleöbe uala egi nagi 
keö . . . vontat tam el Ahoz ualo zerzamoth 
. . . hasito zegeth, Báni a uasakath, chakant [Kv; 
Szám. 4 /XIX. 17]. 1796: Hasito Szeget verő 
vas Bot Nro 1 [Kóród K K ; Ks 72. 54]. 

Szk: ~ verni. 1788: 1. Vas Bot, hasito szeg 
verni [Szentmargita SzD; Ks 67. 47. 27]. 

hasítószeg-ſorma hasítóćk-forma/szerű; ca o pa-
nă de despicat; spaltkeilförmig/artig. 1803: a ' 
Gyitrai Communitas el ve t t . . . egy Testvéremtől 
. . . egj láutzot, két csafflingját ( : a ' melly valami 
hasitto szeg forma vas, a ' melljet a ' Tőkékbe 
szoktunk ütni, 's az ahoz foglalt karikákba akasz-
tyuk a ' lanczot : ) [Toplica MT; Born. XVc. 
1/77 Bukur Todor (45) col. vall.]. 

hasított I. despicat; gespalten, Spalt-. 7676/-
1681: Kérges nevű Falubeli Jobbágyink arra kö-
töt ték magokat, hogy azon Szőlőnek minden mun-
ká já t jol megh adgyak . . . hasitot karót elegeden-
dőt hordnak bele [Vh; VhU 3 4 2 - 3 ] . 1679: Gőm-
bőlyegh veszzőbül fon t files kosár nro 1. Hasí tot t 
veszzőbül font, filetlen kosár nro 1 | Szij puhito, 
hasí tot t f a nro 2 [Uzdisztpéter K ; TL Bajomi 
János inv. 47, 88]. 1801: Tutaly Gerend (!) ö t t . 
Hasítot t H a t [Héderfája K K ; IB]. 

Szk: ~ rovás has í tot t fába metszett rovás. 
1780: elé hozván a Has i ta t t rovást, mellynek 
fele az Udvar Biránál lévén fele pedig nallik a 
Lovaszoknak egyeb(en) (!) tevén mind a rova-
sokat, s liaromszoris velek el olvastatván a két 
reddbeli (!) Rovasban . . kaptunk két száz 
hatvan két veka Zabb hogy ment legyen két 
Lora 1774 esztendőben [Baca SzD; TSb 24]. 
1781: ă Kortsomárosok(na)k meg vólt parantsolva, 
hogy hasított rovásra i ta l t adgyanak [Mihálcfva 
A F ; Eszt—Mk]. 1799: szükségesnek találta a ' 
Királyi Gubernium Hogy . . . a ' falus Bironál 
tar tani szokott egy részű hoszszu Rovások hellyett, 
más minden Constribuensre nézve külön külön 
különböző két felé hasí tot t* Rovások vulgo Czin-
kos ne vezet ŭek, mellyeknek egyik része a ' Bí-
rónál, más része pedig magánál a Contribuensnél 
légyen, készittettessenek, és minden faluban bé-
hozattassanak [Kv ; AszLt 207 nyomt. gub-i 
körrend. 6014 és 6463. — *Egykorú kéz a hajtott 
szót — helyesen — így javította]. 1850: t>é ra-
ka t tam az ottani K ő istáloba a ' még meg lévő 
fákat 's hasított rovás mellett számba adtam 
. . . Béres Krisán Nyikulájnak [Branyicska Hã

t 
J H b XXV/68hoz] * - rovást tart. 1750: Dévai 
Fazakas Peter has i to t t rovást ta r tván az 
Udvarral Télben, vagy más reszeibenis egész 
esztendőnek valahány Napokot el mulatna, és 
Udvar szólgálattyában nem töltene, fel rója [Déva; 
Ks 107 Vegyes ir.]. 1830: A Fels : Királlyi Fd 
Igazgató Tanáts Meg uj j i t tani Mëltoztatott . . . 
azonn rendelésit mellyek (l) által parancsoltatik: 
hogy a Contribuens Személlyek, a Falusi Bírákká-
hasitott rovásokat tar tsanak, . . , s ennek eggyik 
felére mindenkor a réa ró t t Contributionak Fo 
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rint és xrbéli mennyisége; a Másik felére pedig: 
a bé fizetet<t Contri>butio rovattassan fel [Torda; 
TLt Közig. ir. 1202 rend. a regius comissariusok-
hoz]. 

2. vágott ; tă ia t ; geschnitten. 1652: Az deszka 
oldalán két levélre hasitot vasból csinált fa nyeleo, 
Taraczk tisztito vas [Görgény MT; Törzs]. 1816: 
Egy ágakra hasított Szél vas [Szamosfva K ; Born. 
I I I . 33]. 

3. crestat; eingeschnitten. 1811: A' Tehén öreg 
rendű bal füle hegye el-van tsonkázva, jobb 
füle meg hasított [DLt 168 nyomt.]. 

Szk: ^ fülű. 1842: ègy jo barna hasított fülü 
kancza szürkés szőrbe vetkező és csillagos szopos 
csikóval [K; KLev.]. 

4. kb. megvont; t ras ; gezogen. 1576: En hasy-
toth hatarth a cyk falusy es Jobbagy falwy er-
deó kózót nem twdok [Jobbágyfva MT; Bál. 
78]. 1600: En hasitoth hatarokat soha sem tudo(m), 
de a hon most az Orozhegy kosár wagyo(n), . . . 
nem Orozhegy, hanem Farkaslaki hatarnak Ítél-
ném [UszT 15/105 Bartalis Leörincz, Palfalui 
(70) pp vall.]. 1623: Tudom aztis hogy az Eztán 
berczin Maroszeki Joliott feytek Tudom aztis 
hogy Maroszekiek bírtak de hasított hatarokat 
nem tudom uolti auagy nem [JHb rtlen, St. 
Kelemen de Siklód (60) ppix vall.]. 1656: (Az 
újfalviaknak) Zete loki Nagi Imrehel volt hasitot 
határok [Zetelaka U ; LLt Fasc. 165]. 

hasító-vasszeg vashasitóék; pană de despicat 
din fier; Schröter. Schrotmeißel. 1750: Egy kis-
ded hasito vas szegh [Gyeke K ; Ks 83], 

hasíttathat a putea puné sä se taie/sä se împartä ; 
durchschneiden lassen können. 1591: az meg neue-
zet foldettys az fa(lus) byroual es polgarokal 
fel oztathassa folduaryakul, es ket feli hasittat-
hassa [Melegföldvár SzD; SLt DE. 6]. 

hasíttathatik vágat ta tha t ik ; a putea fi tăiat/-
împărţit ; durchschneiden lassen können. 1747 
ha az Actrix házat akar azon fundusra épitteni, 
. . . szakaszszák két felé, és az hátulsó részib(en) 
épithet házat, mivel az fundusnak keskenysége 
miatt két felé nem hasittathatik [Torda; TJkT 
I I I . 117]. 

hasittatik a fi tă iat / împărţ i t ; aufgespalten wer-
den. 1712/1777: A Sikátoron alol való veteményes 
kert is két felé hasit tatván, . . . ezen Udvarház 
helyre egy Sikátor szolgálván bé, in perpetuum 
a' két rész atyafiak közt közre maradván [Vaja 
MT; DobLev. 1/79]. 1732: Az Gerepenben a ' 
nagjobik szölö hasittassék két felé [Ne; i.h. 1/149]. 
1766: azon ház helyis udvaraval edgjŭ t t hasit-
tassék két felé [Torda; T J k T V. 340]. 1771: (A) 
második Tábla fel merettetvén . . . Ennek fele, 
alol felöl hoszszába hasittotván, jútot t a ' Lugo-
sianusoknak* 92 1/2 öl [Fejér m. ; DobLev. II/-
428. 24b. — à É r t s d : a Lngosi-örökösöknek]. 

hasíttatott hasított ; despicat; (auf)gespalten. 
XVIII. sz.: Maradót egy akoly marháknak való 
tutajfákbol csínáltatot kétt felé hasítatot [Berz. 
15 Fasc. XX]. 

hasítvány-szõlőkaró hasáb-szőlőkaró; arac făcut 
din despicătură; gespaltener Stecken. 1797: Ha-
sitvány Szőllő Karok ki faragva egy rakásban 
mint egy hat száz [M.igen A F ; DobLev. IV/777. 
18]. 1842: Vastag fá t vágott hasitvány szöllö 
karónak az erdőn [Hosszúaszó K K ; Born. F. 
I l h Szemerjai Károly számadó nyÜ.]. 

hasló (has)heveder; taftur, chingă; Sattel/Bauch-
gurt. 1815: Egy Szügyet megreparáltam 1 Rf 
25 xr. . . . A haslot is ki toldottam [Kv; Pk 6]. 
1846: Két hámot re(peráltam) két haslot fel 
kötöttem a gyeplőbe égy sléfet vartam [Kv; 
Újf.]. 

hasmenés diaree; Durchfall. 1677: Kezdet sze-
geny gyermekem betegeskedni has menesb(en), 
es néha szorulasb(an)is, mellyet keservesen ha-
laiig continualt [PatN 13b]. 1778: az önként 
támadt hányás, has menés, többire a természetnek 
hasznos orvosló munkája [MvLt Mátyus, Cons-
San. gub.]. 1821: A 3om kirlán közül edgyik 
még a ' meleg Ősztől fogva has menéssel kénlodott 
's abba el gyengülvén el döglött [LLt]. 1855: 
halt meg Ekei Zsuzsa 21 napus csecsemő has 
menésben [Dés; RHAk 76]. 

Szk: ~ esik red rájön a' hasmenés. 1600: Bor-
bély Illyés . . . vallya . . . az megh holt ember 
. . . sebys zepen megh tiztult vala vgy kezde az 
hasa menny az rothadasbol ky tiztult valaa, 
s vgy essek az has menes rea [Kv; T J k VI/1. 
482. - fcTi. a seb] * epés 1858: halt meg 
Vas Berta 16 holnapos korában epés hasmenésben 
[Dés; RHAk 98] * idült 1856: halt meg 
Madarasi István sirásó 48 eves korában idült 
hasmenésben [Dés; i.h. 81 Medgyes Lajos költő-
-pap kezével]. 

hasmirigy ' ? ' 1855: halt meg . . . Anikó 1 éves 
korában hasmirigyben [Dés; RHAk 73]. 1858: 
halt meg Gál János leanykája Katicza 2 éves 
és hat napus korában hasmirigyben [Dés; i.h. 96]. 

hasmirigyes. Csak e szk-ban; numai în aceastä 
construcţie; nur in dieser Wortkonstrüktion: ~ 
aszalvdny ' ?' 1857: halt meg Erdélyi János . . . 
4 éves korában hasmirigyes aszalványban [Dés; 
RHAk 91]. 

hasogat 1. hasítgat; a despica; (auf)spalten, 
kloben. 1756: Nagy Pőröly követ hasogatni való 
1 [Nagyrápolt H ; J H b XXXV/35. 15]. 1763: 
a ' Falu Erdejiben . . . támaszt hasogattak [Ud-
varfva MT; Told. 44/15]. 1766: Kékets or nevü 
helyben vagtanak s hasogattanak szölö karónak 
való Cserefakot [Mogyorós MT; EHA]. 1795: 
a Szovatai Havason . . . tizen négy szál vastag 
tseter fá t hasagattunk [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
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1837: GŐrgény . . . Gyalagassai őllfát hasagattak 
a ledőlt tőkékből [Görgény MT; Born. G. XXIVb]. 
1841: Ker t karót hasagatott 's hegyezett 12 Nap-
szám [Pókafva A F ; i.h. F. I l fJ . 1842: Szöllö 
karót hasagatot t 's hegyezett [Hosszúaszó K K ; 
Born. F. I l h Szemerjai Károly számadó kezével]. 
7843: hasagatot szőllő karokat [Dés; DLt 490]. 

2. kihasítgat/hasogat; a tăia/spinteca; (her)aus-
schneiden. 7688: Mivel én az eo Nsagok paran-
csollattjabol az Buza Lisztnek erogatiojaban Com-
missarius voltam, akkor la t tam hogj mind ă 
harom Régimentből való Proviant Mesterek, de 
kivalkeppen ă Montekukuli Regimentjebol való 
sok tékozlást cselekedte (ne) k a Lisztben a ' Sa-
kokat hasogattak [Kv; UtI] . 

3. szabdal; a tăia/ împărţi ; in Stücke/(zer)-
schneiden. 1772: minden portiotskákb(an) kotzka 
szeltet (így!) tsinálni s részetskékre hasogatni, 
nagy incommodum [Nagylak A F ; DobLev. 11/436. 
2b]. 1796: i t t Ilentzfalván* meg-is osztoztak a ' 
földeket két felé hasogatták [DLev. 3. XXXV. 
4. — »MT]. 1807: jobb let t volna Nyilot húzni 
es az edjik ágnak Mikeszasza a másik agnak Ger-
gelyfaja maradot t volna de ha nem tetzet nem 
tehetek roll a hasagossuk. ugy a mint tetzik [Ne; 
DobLev. IV/912. la]. 

4. húzogat, vonogat; a trasa/marca; wieder-
holt ziehen. 1641: mikor az hat tarokat hasso-
gattak eőt te t az birtok keőnel megh vertek egi 
korbaczal hogi az ha t ta r t el ne felejcze az veres 
vtan tizen ket pest* adtak neki [Csokmány SzD; 
J H b K VII I /8 pojniczaib Bankos Peter (65) jb 
vall. — aOlv. : pénzt. bAz előbbivel tőszomszédos 
település: Pojnica; később: Kismező SzD]. 

5. punktumokba ~ pontokba szed; a aranja/-
repartiza pe puncte ; verklausulieren. 1772: Mi-
nemű okokbol pronuncialtatatott . . . ezen . . . 
Deliberatum magában bővebben s jobban fel 
tanál tatnak, és a ' Tekéntetes Nemes Continua 
Tábla előttis sokkal jobban tudva van, mintsem 
mi az allegalt négj punctumokba hasagatva szo-
rithatnok, és magjarázhatnok [Kük. ; J H b LXVH/-
233]. 

hasogatatlan (fel) vágat lan; ne tă ia t ; unauf-
gesclinitten/gerissen. 1843: A K Monostori Papiros 
gyár enyvezett , Timsozott, de hasogatatlan 
és regestralatlan lro papiros Tizenhét Mázsa és 
két font, ebből nyom egy kötés 14. fontot | I ta -
tos Papíros hasogatatlan . . . Nyoltz Mázsa és 
liarmintz ké t font [Km; KmULev. 2]. 

hasogató 1. l iasítgató; despicător; (auf)spaltend. 
Hn. 1730: A karo hasogato alias Serfőző nevű 
hellyben (sz) [Szentmargita SzD; EHA]. 

2. egeket ~ eszű éles eszű; foarte deştept/în-
ţelept; enorm klug/gescheit. 7775: a szegény 
Bíró Mózes nem volt egeket hasogató eszű ember 
is, mindazonáltal észrevette volt feleségének rossz 
és helytelen magaviselését [Ret tE 349]. 

hasogatott 1. l iasí tgatott ; despicat; aufgespalten. 
1597: ve te t tem az Darabantokkal hasogatot Bik-

f a t Egy zekerrel . . . d 62 [Kv; Szám. 7/XII . 7 
Filstich Lőrinc sp kezével]. 1680: Az S ŭ t t ŏ hazok 
hejan . . . Kad fenekek(ne)k való hasogatott tölgy 
fa deszkák nŏ 6 [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 24]. 
1699: lo Istálo mester gerendaja alat öt kŏ-
teses oszlopok, padlása hasogatot bukfa [Szent-
demeter U ; LLt]. 1738: Az Udvarház . . kertye 
. . . Tővisses és szalma fedeles Sasfák közzé rakot t 
szélesen hasagotott Bikfa darabokkal való [Szász-
vessződ N K ; Born. XX. 12*. - * Jelenleg té-
vesen a Fasc. osztály IV. cs-ban]. 1742: 1. egj 
jó rakás hasagatott csere Szŏllŏ karó 2. hasaga-
to t t fákból palizáta formára csinált kapu [Póka-
fva A F ; J H b XXV/58. - Tornai László kijegy-
zése]. 7799: a fundus vagyon hol fenyő lécz-
bŏl, hol fenyő fákból hasogatott Závorokbol tsi-
nált jó gyalog kertel bé keritve [Csomortán Hsz; 
HG]. 1816: Ezen Gyümölcsöst bé keri t tö haso-
gatott cserefa karokra Font veszszŏ, sátoros kert 
[Jobbágyivá MT; Bál. 67]. 

2. ? vágot t ; t ă i a t ; gespalten/schnitten. 1679: 
Ház . vas veszszős, hasogatot sing vasas, kivűl 
vas sarkas . . . hevederes ónban foglalt paraszt 
üveges jó ablaka 3 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János inv. 6]. 1681: Alsó Pincze . . . Ablakaban 
hasogatot sing vas Nro 1 [Vh; VhU 528]. 1726: 
ezen óldal bótnak . . . k ő ablak kereszti jó, az 
ablakban, az ablak keresztin alól két lapas ha-
sagatott vas benne [Ne; DobLev. 1/124]. 

3. felvágott/darabolt ; tă ia t (în bucăţ i) ; (în 
Stücke) aufgeschnitten. 1594: Az Várbeli hazakban 
ualo Inuentarium . . . Az Eeles hazban . . . Egi 
rakaas hasogatot fejes kapozta No. 1 [Somlyó 
Sz; UC 78/7. 22, 27]. 

4. ~ bikkfa bükkhasábfa ; lemn de fag despicat; 
Buchenspaltholz. 1597: vetet tem az Darabantok-
kal hasogatot Bikfat E g y zekerrel d 62 [ K v ; 
Szám. 7/XII . 7 Filstich Lőrinc sp kezével]. 

5. ~ csōtōrtfa ha sáb fa ; lemn despicat; Spalt* 
holz. 1692: vagyon fenyő fabol hasogatot csőtőrt 
fak nr. 26 [Görgénysztimre MT; J H b Inv.]-

6. hasított , hasí tékos; cu tă ie turä ; geschlitzt* 
Szk: ~ ujjú. 1668: E g y hasogatot u j u virágos 
meczin* Bársony mente elegyes Aranyas czipke-
vel czifrazot [MJc. Kap i György inv. 2. — *Értsd: 
meggyszín]. 

hasogattat szabda l ta t ; a dispune sä se taie/sä 
se împarte ; spalten/aufteilen lassen. 1753: Az v j 
veteményes kertet t tablára hasogattat tam, 
ágyakra ki nyomoztam, fakkal körül ü l te t te t tem 
[filye*; Born. X X X I X . 50 Hodor József kezé-
vel. — *Marosülye H ] . 

hasogattatik a f i tă ia t / împăr ţ i t ; gespalten/-
aufgeteilt werden. 1797: Ezenn főid a ' Falusi 
Lakosok kőzőtt egyenlöleg osztatván, minden Hasz-
nálásakor nyilakra hasogattatván, ugy biratik ez 
kőzép-rend [Pujon S z D ; Conscr. 531]. 

hasonértékű azonos é r t ékű ; de aceeaşi valoare; 
gleichwertig. 1856: különösen nem találom fel 
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— mi jöhetne nekem a Curiaért hason értékű 
[Gagy U ; Pf. Pálfi Mihály lev.]. 

hasoníéi. Csak egyessz. 3. szem. birt. szr-os 
alakban; numai cu sufix posesiv de persoana a 
treia sg.; nur mit possessiver Personalendung 
in der 3 Psĕ Sg. 1* vminek (szakasztott) fele; 
jumătate (a lui, ei); (seine, ihre) Hälfte. 1550: 
Az Massodyk hassony felet kedygh Az folyo 
Becliert zalagol Addygh tartom Az Mygh Az 
Nemes Eztrygy Myhaly kez penzewl En Nekem 
hwz foryntot le nem tezen | Az Éghez reznek 
Az kyt Az Reglii (?) chyeteny gabriel Byrt wolna 
berenden liasonfelet: eztrigj Myhalnak: megli 
<e>reztettem [Berend K ; BfR VI. 28/2]. 1576: 
atta(m) zálogon . . a felseo retnek az en sayat 
vizemnek hason feleth [Seprőd MT; EHA]. 1577: 
Kws Nywlasson az eos Reznek hasson felle thol-
dallagj ferencznek Marad [Vajdasztiván MT; BfN 
71/19]. 1590: Cybreffaluan Vduarhelzekbe(n) . 
Jure megh keuanhatom mindé (n)ból mind(en) 
eppitesból mind(en) vetesból mindennek az hason 
feleth [UszT]. 1632: az mely öreöksegen most 
Czutak Mate lakik Jakabfaluaban4 . . . az eöreök-
seghnek hason fele eöteött illeti [BCs. — aCs]. 
1671: Sas Peter Arkan tul ugyan Sas Peter haza 
helyenek hasonfele kulso belső oroksiginek hason-
feliuel [Kv; RLt 1]. 1727: A Várhelly nevű hellynek 
hasan fele (k) [Vajdasztiván MT; J H b IX/7. 
— Tornai László ki jegyzése] | az Mező Csáni egész 
határnakis hasanfele az Néhai Ur idősbik Jósika 
Gábor Uram maradváié [Mezőcsán TA; Ks 15. 
XLIX. 5]. 1737: azon Joszágok(na)k valami 
jővődelmei lész(ne)k . . ., azoknak hasanfele az 
M: Uré légyen, fele . . . az . . . Atyafiaké [Kv; 
JHbK XLV/23], 1792: elfoglaltatatt . . . A Kis 
erdő lapassán . . . Hajdú István és Egerházi 
Uramék szomszédságában lévő Falutol jutat t Ka-
szálónak . . . hasan fele [Msz; MbK XII . 86]. 
1821: Az Alsó falu végén lévő Jószág földének 
az almásnok hasanfele (sz) [Csittsztiván MT; 
EHA]. 1864: Balas Sorka . . . ős erdő melynek 
hasonfele elhasználtatott a más fele pedig magos 
fekvése és távolsága miatt nem használtatik 
[Gyszm; GyHn 42]. 

2. fele összeg; jumătate de sumă; halbe Summe. 
1577: fyzetessekre Rendeltek eo kegmek tyz tyz 
forintot, Es az bwntetessnek hasson fele ha my 
essik eowek legyen, az fele penig az varasse legien 
[Kv; TanJk V/3. 145b]. 1588: ha mit . . . So-
mogyi András az liazon eppetene, az keolchiegre 
regestuin zerent zamot tartuan annak hasonfelet 
tartozzék Zabo Demeteris meg teryteny [Torda; 
Pk 2]. 1620: Ez kertnek eöreökeöségét attak az 
Kws Gasparne leanianak Sophikanak, mint liogy 
eben Kws Gasparne leanya hasson felle, vgj mint 
Eötue(n) ket f(or)intya tiz penze es egj füer ~ 
f 52 d 10 1/2 [Kv; RDL L. 97 Andr. Junck sp 
kezével]. 1660: az hazat . . . ualamiuel fellieb 
adhattiak el az Ezer forintnál, az super fluummal 
egi arant osztozzék az Relicta attiafiai, es az 
kouaczi szigiarto familia, hasonfelet mindenik fel 
el ueuen [Kv; i.h. 145]. 1734: ha . . . az Léányom 

Beregi Illona hasan felit azon adosságokbol 
meg teriti Diószegi Miklós Ur(amna)k, tartaza-
(na)k mind ház helljet . . . két felé osztani [Déva; 
Ks 100]. 1764: azon 80 forint summanak hasan-
felit ~ 40 forintokat az három Fiak deponálnának 
az három Leanyok(na)k [Asz; Borb. I]. 1858: 
(Az) ezen címek alatt utalványozott pénzmennyi-
ségből az ő z v : Gróf Komis Sigmondné B. Györffi 
Bertha illetősége, a ' Gróf Kornis Gábor által 
már felvett pénzöszvegekből tellyes s hason fele 
mértékben meg eddig nem fizetődött ki [Szent-
benedek SzD; Ks 92]. 

Ha. 1687jXVIII. sz. v.: hasan felit [Kisszöllős 
K K ; Sár.]. 1716: hasan fele [Kozmatelke K ; 
Told. 52]. 1751: hasanfele [Vaja MT; Sár.]. 1777: 
hasanfele [Hidalmás K ; R L t Q. 2]. 1788: hasan 
fele [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1795: hasanfele 
[Szentháromság MT; MvLev. 9 Szeredai-csal.]. 
1798: hasanfele [Nyárádsztbenedek MT; Told. 
31/7]. 1817: hasonfele [Udvarfva MT; i.h. 42]. 
1821: hasanfele [Csittsztiván MT; MvLev. 8 Msz-i 
anyag]. 1827: hasan fele [Borsa K ; MkG]. 

hasonlag hasonlóképpen; de asemenea; gleieh-
falls. 1876: ha egy telken több önálló család van, 
mindenikből külön tartozzék egy egy személy, 
lia szükség lesz egyszerre is kiállani, hasonlag 
a marhás erő is a hány van 1 telken család szerint 
[M.bikal K ; RAk 326]. 

hasonlatos hasonló; asemänätor; gleich. 1708: 
hasonlatos: Similis, e. Coúsimilis, e [PP]. 1823— 
1830: írja magáról, hogy az orvosságokkal él, 
de semmi hasznát nem tapasztalja, hasonlatosabb 
az holt elevenhez, mint az élőhöz [FogE 213]. 

hasonlatosan hasonlatosképpen, hasonlóan; to t 
aşa, la fel; gleichfalls, auf gleiche Weise. 1642: 
Pusztakamaráson* lakó Szekely Marthat twle hi-
tetlenwl el fu tó t Tóth Ferencz nevü Uratul 
az Ecclia absolvalta . . . , es a ' második hazassagra 
transmittalta, obligalua(n) arra magat irasaba(n) 
Kemeny János Uram, hogy ha haza talal vete-
medni exequalhattya, az Ászszonyis hasonlatos-
s a l ) hüttel magat arra kŏtelezve(n) [SzJk 58. 

hasonlatosképpen hasonlóképpen; la fel, to t aşaš, 
gleichfalls, gleicherweise. 1586: Az meonybe(n) 
penigh az dologh Chyakany Balasnet Nezy hason-
latos keppe(n) Eo Raytays az fellywl megh J r t 
penakat keowettywk [Szkr; UszT]. 1592: ada 
. . . aranj kutbeli portioirtt, Hasonlatoskjpe (n) 
mindé(n) Haznaiial [K ; Bál. 89]. 1606: aztis 
tudom hogy harman valanak az falu kepeben 
kik Jöttenek vala, hasonlatosképpen Ŏkis chiele-
kögienek ha az m j marhankoth be haitthiak 
[UszT 20/89 Lukacz Kouacz marefalj vall.]. 1611: 
Bojer Peter Vram 

az controversiakrol az evictiot 
az kiket inferaltak uolt Farkas Istua(n) Vra(m) 

es zolgaj ez ideig Bojer Peter es az felesege elle(n) 
magara uette, hasonlatos kepe(n) Farkas Istua(n) 
Vramis az zerent minde(n) euictiot magara uet 
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[Fejér m . ; Szád.]. 1683 k.: az Waros beliek tar-
toznak . . . buzanak be takaritasaval, Fedesevel 
hasonlatos keppen tartoznak, ugy hogy ha kára 
következik az minister(ne)k Contentalni kell az 
Varosnak [Kraszna Sz; SzVJk 39]. 

hasonlatosság hasonlat ; analogie, comparaţie; 
Gleichnis. 7662: Első rész Mellyben e vüági fe-
jedelemségek, birodalmak igazgatásának formái 
Istennek bölcsességes rendelése szerint és annak 
szükséges volta szép hasonlatosságok és szentí-
rásbéli példák által megmutat ta tnak [SKr 69]. 

hasonlít 1. a se asemăna; jin ähneln/gleichen. 
Szk: ~anak egymáshoz. 1808: mind ketten egy 
Testvérek lévén, nagyon hasonlítanak egymáshoz 
[DLt 734 nyomt. kl] * ~ vkihez. 1777: Podár 
Vaszilia . . . minden teste állása s személlye és 
még tsak minden mozdulása is ugy hasonlit Néhai 
FÜep Antal Uramhoz mintha éppen szájából 
pökte volt volna ki [Szásznyíres SzD; Ks 30. 28 
,,St. Tsorba ludimagister" (tanító) vall.]. 1793: 
éppen ollyan bohó* volt ez a Josef mint Apor; 
azért sem Formájára , sem természetire nézve sem-
mit sem hasonlított a ' Mikokhoz [Zalán Hsz ; 
Mk. — *A bizonytalan betűvetés miat t bahá alak-
ban is olvasható]. 

2. összehasonlít; a compara; (miteinander) ver-
gleichen. 1800: az le nyomott búzát az fen alohoz 
Hasonlitván jóságát, melly is Ketszeres búzának 
neveztethetik [Dés; DLt]. 1820: Udvarhely Vá-
rossát a ' több Városokhoz hasonlitani nem lehet 
mert azok, vagy kereskedő Varosok, vagy bennek 
Dicasteriumok vágynák, vagy Katonai Kaszár-
nák, P i k Házak, Dapok, Harmintzadok, vagy 
p-dig Katonai Contractiok [UszLt VIII . 8/68]. 

hasonlíthat fn-i igenévi szárm-ban; ca derivat 
infinitival; in Infinitivalableitungen: hason-
l í tható; comparabü, de comparat ; vergleichbar, 
was zu vergleichen ist. 1854: Jött az 1848-ki 
vészterhes év . . . Hirtelen, reménytelenül jö t t 

menykőcsapáshoz hasonlíthatni [ÖjfE 3]. 

hasonlíthatatlan (össze) hasonlíthatatlanul; in-
comparabil; un vergleichbar. 1847: Csehországnak 
. . . fénylő tornyokkal ékes fővárosa* egy völgy-
ben, dombokon egymá9feletti terrasse-okon, ha-
sonlíthatatlan szép panorámát képez [Méhes 4. 
- *Prága]. 

hasonlíttathatik care se poate compara; ver-
gleichen lassen können. 1777: Szégyen az erdélyi 
nagy famíliából állani dicsekedő uraknak, hogy 
egy szász papnak fia*, . . . gubernátor légyen 
Erdélyben . . . , bár a római és más nemzetek 
históriáit olvassuk is, alig találunk ehhez hasonló 
szerencsét, mely hasonlíttathatik a Belisariuséhoz 
[Ret tE 380—1. — *Brukenthal Sámuel br, Erdély 
főkormányzója (1777-1787).] . 

ha?onlíttatik a fi aseraänätsr (cu); verglichen 
werdsu. 1626/1770 h.: Bagemî t el vünek egy nagy 

szörnyű tohoz Mely hasanlitatík ez szeles világ-
hoz A szine hasonlo büdös töröt májhoz [ I tK 
1931. 82 Fiátfalvi György Pokolbeli látomása]. 

hasonló I. mn 1. asemănätor cu cineva/ceva; 
jm/einer Sache gleich. 1561: (Az ifjak) az iozagos 
erkwlchei t g ' inashoz hasonlok leuen my keppen 
az kwlombkwlomb tagokbol egyben zerzet test 
. . . zeretettel elnenek [Kv; öCArt.]. 1573: .. 
mikor . meg lat tok Hcrttel petter zeöleiet 
Es az felső vege te öl fogwa mint egy felijg nem 
Talalank Teölgy karót benne de azon alol mind 
Elegy vala Teölgy karóval Es hasonlo vala az 
borbély János karoiahoz [Kv; T J k II I /3 . 160 
,,Katalin azony Takas (!) andrasne" vall.]. 1596: 
Istua(n) Deák a ' Biro Pal nylahoz hasonlot keúana, 
s mlnde(n) ember nylara rah uyueòk az igaz 
teueoket, megh la tak az Istua(n) Deák fyúet 
[UszT 11/87 Petrus Damokos de Almás fej . jb 
vall.]. 1613: Nikápolyból elindulván . . . igen szép 
mezőséget mentünk, ki hasonló az erdélyi Mező-
séghez [BTN 65]. 1636: Azon hazbol nilik egy 
kamaraczkara egy hasonlo festet bellett vas sarkos 
pántos forditos kilinczes a j tó [Siménfva U ; J H b 
Inv.]. 1644: ha töbszer effele vetekbe es többekbe 
ehez hasonlokba impingalna ez az Hòruat Mihály 

. . az elebbi Santent ja legien az fejen [Cege 
SzD; WassLt]. 1683: Vagyon három Kis Kesz-
keneő. Az edgyik kék selyemmel es Iszkophium-
mal varrott patyolat . Masikis hasonlo [Sámson 
Sz; SzVJk 165]. 1699: a ' főben jaro criminalis 
dolgokban a ' probanak Deli Nap fényhez hasonlo 
világos (na) k és elegedendőnek kell lenni [Dés; 
J k 280a]. 1722: Az Gyermekek Iskolaban menven 
adtam . . . Az két F iamnak Ké t igen szép pasza-
mántos iuneplő dolmánt . Ke t igen szép ahoz 
hasonlo paszamantos nyári mentét [Ap. 2 Apor 
Péterné lelt.]. 1767: a Réthben jó szénát termő 
hellyen . . . a Nagy rétben, a máshaz hasanlo 
hellyen [Dányán K K ; L L t Fasc. 129] | a Küs 
Erdöbenn vagyon egy darab Bokros Erdő, a 
Küs erdő végibe hasanlo a másikhoz [Nagyernye 
MT; EHA]. 1781: a néhai ur az Aszszanyal egyŭ t 
nekem mint Bírájá(na)k meg porontsolván hogy 
a Hegedűs Dantei meg lő t t sertéséhez hasaiüo 
3 süldő közül amelyik tetzik meg muta t tván 
Daninak aggyan (!) oda [Berekeresztúr MT; Bet. 
7 Georg. Csegzi (45) j b vall.]. 1801: ez a Sidoné 
. . . az Urához hasanlo Szőkődi és Csalárd [Torda; 
KW]. 1827: Kovrig Mihály réttyéhez hasanló 
foglalás . . . ta lá l ta to t t [Nyárádtő MT; SLt Vegyes 
perir.]. 1858: az előbbihez hasanlo jo vas rostélly 
[Mv; TSb 39]. 

2. ugyanolyan; t o t aşa/la fel (de); ebensolcher/-
e/es, gleich. 1762: Meghala gr. Haller György 
úr is . . . Igen magának való zsebrák ember vala, 
teljes életét világi haszontalan dolgokban s szor-
galmatosságokban töl tö t te . De a felesége, Csáki 
Borbára, aki is igen r ú t termetű, nyomorék és 
rú t ábrázatú s hasonló világonkapó. de másként 
okos, eszes vala, hé t hónappal előtte megholt vala 
[Ret tE 146]. 1766: A fia* is hasonló bolond, mégis 
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hozzámene Nemes Ferenc léanya, Nemes Jud i t 
[i.h. 197. - ^Földvári Ferencnek]. 

II* fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substanti-
vală ; in substantivartigem Gebrauch: asemănă-
tor, asemănätoare; der/die/das gleiche. 1570: az 
Meg holth Banffy Menyhar (!) Jozagy keozwl 
Mynden falwbol Nevezetes Zemelyeket . . . Ereos 
hytire Meg eskettwk es azoknak vállások wthan 
hasonlokath hasonlokal gazdagot gazdagal Zegent 
Zegennyel* Eghbe hasonlythwan Nylath wetettwnk 
Rea czedwlankent [Bh; Eszt—Mk Magyaró cs. 
— *A jb-ok vagyoni helyzetét illető megjelölés]. 
7593: valaki Eö kgiet : az En attiam fiay közwll 
auagy successori közzwl auagy Eö k. Giermekit 
töruiny Zerent haborgatna, tehatth tulajdon kolt-
seghem(m)el es faratsaghommal megh otalmazom 
ha pedegli ne(m) otalmazliatna(m) tartózza(m) 
hasonlot Érette adno(m) [Perecsen Sz; WLt]. 
1606: megh tartoznak azt az. 11. diznot adnj, 
eò magok visgalliak megh menemyúek volta <k> 
Adgyanak olljant; hasonlot, az menemyúeket el 
vettek [UszT 20/76—7]. 1665: Havasalföldében 
kalorást nem adnak, az vajda is ez után hason-
lóval fizet Erdélynek, mind Erdély fizet nekiek 
[TMÁO IV, 272 Paskó a fej-hez Konstantinápoly-
ból]. 1716/XVIII. sz. kõz.: mikor valamelly Paraszt 
ember másnak akárkinek szántóföldén, széna fü-
vén, v erdején 's házán . . . kár t teszen, de az 
mi a Verekedés és egyébb ahoz hasonlokot illeti 
az ilyen szinŭ dolgok nem az D(omi)n(us) Terrestris 
Fórumán igazíttassanak [TLev. 11/1 ogy-i végzés]. 
1735: azon funduson maradót Tesulákot nyomtato 
rudot és egjébb hasanlokot via fructi el vitte 
(!) [Szentbenedek SzD; Ks 27/XVI]. 

Ha. 1632: hasanlo [A.porumbák F ; UC 14/38. 
183] | hasanlo [Komána F ; i.h. 122]. 1652: ha-
sanlo [Asszonyivá*; GyU 141. — mK; eltűnt 
település]. 1684: hasonlo [Dés; DFaz. 11]. 1697: 
haaonlo [Dés; Jk ] . 1710: hasanlo [KvLt 1/198 
a gub. Nsz-ből]. 1711: hasonlo [Vacsárcsi Cs; 
BCs]. 1716: hasanlo [Szászvessződ N K ; J H b 
X X n i / 1 0 ] . 1717: hasanlo [Nagyrápolt H ; J H b 
XLVII/18] | hasanlo [Kv ; Ks 89]. 1728: hasanlo 
[Gidófva Hsz; SVJk] . 1734: hasanlo [Bágyon 
T A ; KW]. 1736: hasanlo [Vaja MT; VH]. 1740: 
hosonlo [Kv; FésCJk] . 1742: hasanlo [Pókafva 
A F ; JHb] . 1747: hasanlo [Gálfva MT; Sár.]. 
1759: hasanlo [M.csesztve A F ; Ks Mikes Antal 
lev.]. 1763: hasanlo [Torda; T J k T V. 178]. 1764: 
hasanlo [Kál MT; Berz. 6 Fasc. 54. L. 2]. 1768: 
hasanlo [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 109]. 1772: 
hasanlo [Szászsebes; BethKt Mikes conscr.l. 1778: 
hasanlo [Koronka M T ; EHA]. 1779: hasanlo 
[Szabéd MT; Pf]. 1781: hasanlo [Szucság K ; 
CU]. 1786: hasanlo [Torockó; TLev. 4/13]. 1792: 
hasanlo [Hosszútelke A F ; Kath.] . 1811: hasanlo 
[Kiscég K ; KLev.]. 1813, 1814: hasanlo [Dés; DLt 
118, 162]. 1821' hasanlo [Backamadaras MT; 
CsS]. 1823: hasanlok [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1824: hasanlo [Fugád A F ; HG. Mara lev.]. 1831: 
hasanlot [Várfva T A ; Borb.]. 1833: hasanlo [Cse-
kelaka A F ; KCsl 16]. 1843: hasanlok [Dés; DLt 
1364]. 1844: hasanlo [Abafája MT; TSb 35]. 

hasonlóan hasonlóképpen, hasonló módon; (de) 
asemenea; gleichfalls, gleicherweise. 1721: hogy 
azon három hordo borakra mellyekbűl az eŏ 
Excellentiaja asztalára az kŏ l t t fel töltetett . Ha-
sonlován az Szebenbŭl hozott 38 vedres ô boris 
. . . quietantiaja producalt(assek) [Dés; Ks 26. 
XIV. 1]. 1777/1780: Továbbra, hasonlován Avatig 
Ablak Sorok levĕn Nro 120 | két Avatég hasonlován 
Sövényből készült Marha Pa j t a | az ezen részre 
tartozó Csűrös kert . . vagyon a Falunak ha-
sonlován az alsó végiben [Alparét SzD; J H b K 
LII/3. 1 5 - 6 , 90]. 1853: Czirjék Antal Umak 
irományja sajá t vásárlott szántójáról nyolcz vé-
kát tar t , e ' mellett felyülről a ' Barthos Ignácz 
és Sándor Uraké hasonloan öszvesen nyolcz vékát 
[Albis Hsz; ELev.]. 1854: (A palotának) fel 
Járója J ò állapatba vagyon az áltánon lévő 
Pádimentum és karzat hasonloan Jo [Sárd K K ; 
WassLt]. 

hasonlófelé hasonló részre; în părţi asemămr 
toare; auf gleichen Teil. 1735/1772 k.: Conclu-
dal tatot t hogy Boldutz Nevű Praedium* és vala-
holott annak Határán . . . osztatlan közönséges 
szántóföldek szénafű vek és Cserék találtatn(a)k, 
mind azok igazságosan in duas aequales 
partes osztatván hasonlófelé a Mlgos Jósika és 
Torma Résznek cum sibi adherentibus et Condi-
visionalibus. Hasonfelé pedig a T. Samarai, Tordai, 
Trauzner és Fejér nevezetű részeknek cedállyon 
[DobLev. 1/160. - *Mezőcsán (TA) tá ján] . 

hasonlóképpen hasonlóan, hasonló módon; de 
asemenea, în acelaçi m o d ; gleicherweise. 1578: 
aífele leanzokonis kik senkit ne(m) zolgalnak 
hane(m) valamy keresmenyekkel zolgalatnelkwl 
elnek varaso(n), hasonlo keppe(n) adot wegienek 
[Kv; T a n J k V/3. 167b]. 1585: az f<en> meg irt 
eztendeoben nyarban az eö hozzayok tartózandó 
zena fwekben walamellik teòbbet kazalt wolna 
meg az* meg lattassek es az az masikott az ióuen-
deóben élegichye hasonlokeppen az eóûehez [Gagy 
U ; UszT]. 1602: Hasonlokeppen az mult ezten-
deobely Ado zedeoys legyen zorgalmatos az res-
tantia fel zedesben [Kv; T a n J k 1/1. 410]. 1616: 
adtam eórőkeös Jobagiul magamat az vitézlő 
Suki Benedek Vramnak es az w kegielme Jámbor 
Hwtősinek Kozaruarj Borb ara Azzonjnak Hasonlo 
kipen, eőrőkős Jobagiul [Melegföldvár SzD; SLt 
EF . 3]. 1656: Hasanlokeppen mikor Balogh László 
Uramn(a)k az Falu szerin Sokadalom szére esik, 
akkor az faluis ne Korcsmárollyan egy héten, 
hanem Balogh László Ur(am) Korcsmároltcssan 
[Makfva MT; DLev. 5]. 1679: az Kűsseb orosz 
Péter, . . . nagyob orosz Péter az tőb fiajvai 
edgyűt itthon üdősbbik Lázár István Ur(ama)t 
szolgáltak jobbágy szérben . . . , az többinek is 
az Attyokot hasonlo keppen jobbágyok(na)k értem 
lenni [Szárhegy Cs; L L t Fasc. 151]. 1681: à 
Buj toriak eze(n) váras* hatarab (an) à magok 
hatarat ighen be hosz tak ; Hasonlo kippen 
. . . az Batiziakis ugyan ezen váras hat arab (an) 
el foglaltak [VhU 72. — fcVh]. 1702: hasanló-
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képpen az Szár hegj oldalonis fogtanak fel és 
irtottaijak egj darab erdőtt szőlőnek [Szentmar-
gita SzD; EHA]. 7777: Hasanlo kép?än a Varost 
ott quartelljban levő Generális palisadaval kőr-
njűl akar van venni, kegjelmetek ebbenis incurral-
ljon [Ap. 1 gub. Hsz-hez], 1728: A' Leány Testvé-
reknek ismét Commoditassakben (!) intéztük el 
egy darab Belső Kertünket melly hasanlo képpen 
a’ Leányok egy belső Colonicalis Joszagok Ker-
tvinek Contiguitássaban vagyon [Marossztgyörgy 
MT; Ff]. 1736: Hát az édes Attya Eltetö Ferencz 
Uramnak, ki volt, ZÜah Várossáb(a) honnét 
származott s ottan a Városon Nemesi p(rae)roga-
tioval élté, avagy hasonlokeppen Biro bottya 
alatt levő Taxas Civis ember volt [Zilah; WassLt]. 
1753: Az Exp(onen)sek(ne)k édes Attyakat Bor-
bély Istvánt jol ismértem, ugy hasanlokeppen 
Istvannak az Attyát Borbély Samueltis ismertem 
[Asz; Borb. I Andreas Balla de Várfalva (70) 
vall.]. 1772: Hasanlo képpen Nemes Erdők hol, 
mitsoda hellyekben, és szomszédságokban vadnak 

? [Szászfenes K ; BKt Mikes conscr.]. 1807: 
a mi pedig a Venftzei Udvarháza mellett lévő 
hasanloképpen fel fogott kaszállo Rétet illeti, 
annak szomszédjait bizonyoson meg nem val-
hatom [Borsa K ; RLt O.2 br. Jósika Mihály 
(40) vall.]. 1817: az ajtó mellett vagyon hasanlo-
képpen égy üveg ablak [Ördöngösfüzes SzD ; 
örmMúz. 2]. 

Ha. 1633: Hosonlokeppen [F.venice F ; Szád.]. 
1680: Hasanlo képen [Pókafva AF; Becski]. 1682: 
hasanlo képpen [Alvinc AF ; Incz. V. 8]. 1684: 
hasanlo keppen [Hosszútelke AF ; Kath.]. 7696: 
hasonlokippen [Dés; DLt 469]. 1720: hasanlo-
képen [Nyárádtő MT; Sár.]. 1721: hassanlokép-
peu [Nagyilonda SzD; Ks 25. V]. 1722: hasan-
lokeppen [Elekes AF; CsS]. 1723: hasanlo keppen 
[Ispánlaka A F ; JHb XXVIII/27]. 1727: hasanlo 
képpen [Bágyon TA; KW]. 1728: hasanlo kép-
pen [Marossztgyörgy MT; Pf]. 1732: hasanlo 
keppen [Buza SzT; LLt Fasc. 165. B]. 1735: 
hasanlo képp(en) [Gôrgénysztimre MT; Ks 99 
Bornemisza Ignác lev.]. 7739: Hasanlokeppen 
[Ne; Incz.]. 1742: hasanlokeppen [Farkastelke 
A F ; J H b XXV/58. - Tornai László kijegyzése]. 
1748: Hasanloképpen [Ákosfva MT; Told. 8], 
1755: hasanloképpen [Somlyó Sz; UC]. 1757: 
hasanlokeppen [Koronka MT; Told. 27]. 1764: 
hasanlo keppen [Szentháromság MT; Sár.]. 1776: 
hasanlo keppen [Mv; MvLt Gr. Nemes lev. 9]. 
1781: hasanloképpen [Mákó K ; Hr]. 1783: ha-
sanloképpen [Bos MT; CsS]. 1784: hasanlo kép-
pen [M.köblös SzD; Becski]. 1792: hasonló-
képpen [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1795: hasan* 
lóképpen [Szentháromság MT; MvLt Szeredai 
lev.]. 1805: Hasanloképpen [Szováta MT; Sár.]. 
1844: Hasanloképpen [Szék SzD; Cs. Vajda lev.]. 

hasonlólag hasonlóan, hasonló módon; de ase-
menea, în acelaşi mod; gleicherweise. 1607: Az 
J.J. f t Kys Peterne azt forgata hogy eò Vér az 
feòldhez, hasonlolagh felelj az elseò bizonsaghoz 
az teòrúeniben való forgatast [UszT 20/295 Bla-

sius Tlianko de Hoggia pp vall. — *így kétszer]. 
1777: tudok egy darab Dálnoki Jus szántó földet, 
a ' mellyet hasonlolag a ' házzal edgyűtt adtanak 
volt által Salánki Uramnak [Dés; Ks 79. 29. 263]. 
1796: közép szerű Búzának vékáját el lehet adni 
fél Vonás forinton, ugy hasanlolag a Rosnakis 
Vedrit Középszerű idöb(en) itten hellyben el lehet 
adni fel Vonás forinton [Szentegyed SzD; WassLt]. 
1800: tudom hogy a Malomfalvi Redei Udvarba 
bé járt s ennél fogva szekerrel is hordotta onnan 
a Gabonát Lòrinczfalvára hasonlolog . . . Torotz-
kai Péter Úrhoz bé járos volt [Lukafva MT; 
DLev. 3. XXXV/6]. 1812: ezen részhez tartózó 
ház helynek halottam lenni azon telket meljen 
Gyorgyá lui Mátyey lakik, és hasanlolag Juonului 
Stéfán Tomi bir [Milvány Sz; Somb. II]. 1816: 
A' hátulsó Ház, és Kitsiny Kamara . . . falai 
hasanlolag borona fából rakattak [Friss BN; 
Bál. 66]. 1822: a) Az égetéskor egy katlanban 
. . . elvész egy ezertől száz Tégla melynek árra 
51 xr. b) hasanlolag a ' katlan ingiben megint 
elvész egy ezerből száz, ennek ára 51 xr [Torda; 
TVLt Közig. ir. 63]. 1846: Kedves Léányom . . . 
Usoras Contractussaimnak azon részét, melyek 
nékem Osztály szerént jutót (így!), tegye hasan-
lolag az őssi közmassában [Kv; Végr.]. 1864: 
Tővisses Ezt hasunlolag (!) Északra egy lapályos 
hegy választ (így!) el a Berekallyi fordullotol [M.-
bikal K ; KHn 72]. 

Ha. 1798: hasanlolag [Komjátszeg TA; Pk 7]. 
1806: hasanlolog [Dés; FazCLev.]. 1809: hasan-
lolag [Kv; Pk 3]. 1811: Hasanlolag [Szenthá-
romság MT; Sár.]. 1813: hasonlolog [F.rákos 
U ; Falujk 82 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 
1820: Hasanlolag [Baca SzD; LLt 3/11]. 1820 
k.: hasonlolog [Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 
1829: hasanlolog [Pókafva AF; Born. F. Ia Bod 
László t t szám.]. 1831: hasanlolag [Toplica MT; 
i.h. XVb]. 1843: hasanlolag [Dés; DLt 622]. 

hasonlóul hasonlóan, hasonlólag; de asemenea; 
la fel; gleichfalls. 1769: (Az actor) már ezelőtt 
ehez hasonlóul engedetlenségéért, maga oppo-
sitiójáért deliberative circumscrib áltatott vala 
[Dés; FazCLev. 2 5 - 6 ] . 1849: Miklós Czigánnét 
is láttam hogy égy lepedőbe kendert gusajhoz 
keszitve sokat vittek, Bitzátis hasonloul olyan 
kendert vitt, Nyilke Nonujt hasonlolag a' féle 
kendert hogy vitt l á t t am [Héjjasfva N K ; CsZ. 
Vaszi Demeter vall.]. 

hasonnevű azonos nevű, azonnevű; cu acelaşi 
nume; gleichnamig. 1864: A községnek most két-
féle neve él „Gyergyó Tölgyes" és „Baraszo" 
. . . Baraszo tulajdonképpen egy völgy a közel-
fekvő Holló községhez tartozó . . . ,,Baraszo" 
elnevezés alatt inkább az a román lakosság érte-
tődik ; a románoknak Baraszo általi megne-
vezése onnan származhatott, hogy ez előtt hason 
nevű völgyben lakok is ezen tölgyes birosághoz 
tartoztak és Baraszo völgye románok által lakatik 
[GyHn 59]. 
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hasonrész hasonfélrész; jumăta te ; Halbteü, Hälf-
te. 1746: ezen ér víz a ' mostani u j árkának a ' 
felső hason részét a néhai . . . Mikola László ur 
e ŏ Nagysága Széna füvéből szakasztotta [Ádámos 
K K ; J H b XIX/6] . 

haspecsenye carne de pe bu r t ă ; Bauchfleisch. 
7750 k.: Hoszu petsenye. Torok Petsenye. Has 
petsenye. Sódor Petsenye [Buza SzD; LLt]. 
1761: Az Eles Házban tanál ta to t t Bőrös 
petsenye ideji 2 Hoszszu petsenye 25 Has petsenye 
19. Szálkás petsenye 58 Torok petsenye 9 [Szent-
margita SzD; Ks CII. 16]. 1793: Idei Torok 
petsenye 6 Idei hoszszu Petsenye 12 . . . 
Idei füstős has petsenye 16 [Drág; J F 36 LevK 
108] | 12 Kövér sertések . . . Oldalai 24 Has 
Petsenye 12 [Hadad Sz ; i.h. 1 5 1 - 2 Benkő Elek 
szt kezével]. 1823: Quietaltatik Buda telky* 
Tisztem . . . negy Sodor petsenyéröl, két Hoszu 
petsenyéről, két Szálkás petsenyéröl, . . . két has 
petsenyéröl [Kv; Born. F. I le . — *K]. 

hasú. Csak jelzői szk-ban; numai în construcţii 
atr ibutive; nur in attributiver Wortkonstruktion: 
borjúzó ~ ellős; fă tă toare ; kalbend. 1723: edgy 
borjuzo hasú tehén kékszőrü [HSzj. 175 kék al.] 
Xr fakós forma ~ szürkés-sárgás hasú; cu bur ta 
galben-cenuşiu; mi t grau-gelblichem Baucli. 1768: 
Haj to t tak be a Nagy Szürke Kantzát harmad 
magával, a nagyobb Csitkaja volt ket esztendős 
Setét pej gyermek Lo, a ' másik volt egy Fakos 
forma hasú, vüágos pe j ha tu [Páké Hsz; Szentk.] 
Xr fejéres ~ kesely hasú ; cu bur ta gălbuie; falb-
bauchig. 1805: Pej szőrű, fekete Farkú, serényŭ, 
circiter 12 Esztendős Lo, egy kitsin to jpa t t nyer-
ges fejéres Hasú [DLt nyomt.] Xr kesely ~ fehé-
res hasú; cu bur ta albicioasă; fahlbauchig, mit 
weißlichem Bauch. 1757: Egy par kiketz (I) 
egyik kesej hasú, a másik daru, szúrkétske 5 
esztendősök* [Pusztasztmiklós T A ; Berz. 3. 1/9. 
— aTi. ökrök]. 1765: Egy nagy Barna fenn-
álló hátra féle ha j lo t t szarvú, es kesely hasú 
Tehén [Szászsztjakab SzD; Told. 8] # nagy ~ 
pocakos, potrohos; burduhănos, bur tos ; dick-
bäuchig. 1599: Egy Haydu Balint Neueó zolgaia 
. . . kezdy Ru t iktelen zokkal zidalmaznj zegény 
Vramath monduan, keouetem kegmeteket, The 
Nagj hasú ez s ez lilék kúrua Rhadak András 
Ieoy rcam most, ha kurua nem vagy, Nem vagy 
vitéz Ember, hanem kurua vagy [Dés; Eszt-Mk]. 
1639: te is olian taczjko komondor legj mint 
amaz nagj hasú bestie kurvafia [HSzj komondor 
al]. 1762: Dobai Jozep egy kisdéd, nagy hasú 
ember volt [Doba/Perecsen Sz; IB IV. 77]. 

has vízkór orv ascites; ascită; Bauch(fell)was-
sersucht. 1857: hal t meg Mocz János f ia János 
2 éves korában . . . h à s vizkorban [Dés; RHAk 
92]. 1861: Betegség neme: Has-vfszkor [Bh; 
RHAk 24]. 

hasvízkórsáfi orv ascites; ascită; Bauch(fell)-
wassersuclit. 1861: Betegség neme: Has-vizkorság 
(Bh; RHAk 25]. 

használ 1. ts igénybe vesz; a folosi; benützen. 
1823—1830: Az elragadott* zászlót azután fel-
szentelték a pápisták, s processziójáráskor hasz-
nálják [FogE 1 2 3 - 4 . - »A mv-i kálvinista diá-
koktól]. 1826: A ' Sertés olot használni lehetne 
[Dés; DLt 251]. 1849: egy diván . . . elrongyo-
sodván továb használni nem kivánta mit annak 
utanna én igazí t tat tam még [Kv; Végr. Vall. 
5 5 - 6 ] . 

2. ts felhasznál; a în t rebuinţa ; verwenden, 
gebrauchen. 1818: Ha . . Frommel Joseff <Má>-
tyás ezen PrivÜegiumot egy Esztendő és egy 
nap alat teljesedésbe nem venné, . . . aztot nem 
használná, azon Privüegium hasonló képpen erő-
telen légyen [DLt 456 a gub. Kv.-ról]. 1822: 
Szarvadi Farkas Ur Elei érdemek u tán Uri 
Rangba él, 's mégis égy bilétet a Kolosvári Ko-
média háznál százszoris használni nem szégyenli, 
hol észre vétetvén hamissága ki-üzettetett [KLev. 
Gergelyfi Béniámin (28) kibédi* ns vall. - *MT]. 

Szk: alkalmai ~ él az alkalommal. 1860: kö-
zelebbrölis nem soká lééndö oda menetelemmel 
használni az alkalmat el nem mulatandom [Gagy 
U ; Pf Pálfi Mihály lev.]. 

3. hasznát veszi vminek; a se folosi de ceva; 
sich etw. zunutze machen, benützen. 1792: azon 
elzálogossitott Folt Joszágot a Zallog Sum-
(m)a . . . le fizetődvén azon tul még egy 
Esztendeig bir ja és használja Kedves ő t sém 
Bihari Sándor [Kv; RLt ] . 1818: ezen M.Igeni. 
kis portiotska . . . vgy fekszik hogy különösön 
ra j tunk kívül senki is használni jol nem tud j a 
[M.igen A F ; EMLt Benkő Sándor lev.]. 1827: 
Ho még most* is Nagj van még sem lehet hasz-
nálni mert az u tak meg kopatzadtak [Bögöz U ; 
IB. - *A levél kel te : dec. 11]. 

4. fogyaszt; a consuma; verzehren, konsumie-
ren. 1855: küld Felesegem Mimi Hugómnak . . . 
egy véka köles kását ha szükséges a kasa néktek 
tudosits i t nálunk nagyon hasznaljuk [Uzon Hsz ; 
K p V. 405 Kispál György Kispál Lajoshoz]. 

5. vmivel é l ; a folosi/lua ceva; sich einer Sache 
bedienen, benützen. 1844: egy tsomo orvosságot, 
kenőket használtam [ K v ; Pk 6]. 

6. ts vminek jvmire ~ vmit vmilyen célra alkal-
maz vmit; a folosi într-un anumit scop; benützen, 
in Gebrauch nehmen. 1810: Vagyon egy 
Lovaknak való Árnyék Szín, melyet ha meg ta-
pasztatik Istállonakis, lehet használni [Doboka; 
Ks 76.56a Conscr. 52]. 1822: Ezen hellyet 
egy Vojkuj Nitza nevezetű Szentkereszti Udvar-
bíró bé kertelve Törŏkbuzásnak használta [Bodza 
Hsz; Szentk.]. 1844: A Csűrös kert körül levá-
gatot t egerfakat és füzfakot mire hasznalta, az tot 
sem tudom [Abafája M T ; TSb 22]. 

7. használatban ta r t , vmi vkinek használatá-
ban v a n ; a f i in folosinţa cuiva; gebrauchen, in 
Anwendung sein. 1739: az hol a Kis Számosán 
a hidas által jár . . . Tudom . . . hogy használt 
Harszul Is tván nevű Révész egy darabotska ré te t 
s más hajosok is használták [Dés; Ks 28 V]. 
1754/1797: (A szántót) az erdő fel nőtte nem 
lehet használni, míg ki n e m irtódik [Berence SzD; 
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TSb 35]. 7797: A Berek . . . Ez tziheres; tövisset 
apró kertnek való vesszőt tanálhatni benne, a ' 
Falu éli, használlya [Pujon SzD; Wass Conscr. 
531]. 1826: Ezt a helyet . . . eleitől fogva a mos-
tani Exponenseknek elejekis használtak [Albis 
Hsz; BLev. Vall. 4]. 1834: Dosa Mária ásatott 
volt egy Kender Ásztato Tot, mely Tót azonn 
idő alatt mind eddig háborittás nélkül bírt és 
használt Dosa Mária [Etéd U ; EHA]. 

8. vkijvmi vkinekjvminek ~ vki/vmi vkinek/-
vminek hasznára/javára van; a fi in folosul cuiva/a 
ceva; nutzen, nützen. 1582: Magiari Nagy Peter 
vallia, Monda Kutos Jacab hogy az veo 
legent meg keoteottek volna, es ha mit tudnék 
kere hog lennek segitseggel en amit tudtam che-
lekettem, hasznaitamis Az legennek [Kv; T J k 
4/1. 108]. 7606: az en vra(m) . . . nemessegereól 
ualo leúelet váltott vala az attia az teób attia-
fiajúal egietemben . . . Az lewel arraba at tam 
niolcz forintot pedigh eppen meg keúano(m), 
mert az leuel az eó eóreksegenek s maganak ház-
nál [UszT 20/154 Sofalúi Ágoston Balintne Da-
mokos Dorottja aszónj vall.]. 1722: Az Bodoni 
kanczakis ig(en) roszszak hitvának . . . , bizony ha 
most nappal ki ne(m) hajtya, ha nem tudom mi-
csoda szénát adnais de csak el vész, többet hasz-
nál lágj, és csendes időben ă kŭn járás [Fog.; 
K J . Rétyi Péter lev.]. 1748: mint Curiosus ember 
igen szoktam observálni az ollyan hírű embere-
ket . . . és beszédbe ereszkedvén véllek töllõk 
néha sokat kitanultam az mellyel sokszor mások-
nakis használtam [Nsz; Ks 27. XVIIb St. Budai 
gub. janitor vall.]. 

9. rendsz tagadásban/tiltásban; de obicei în 
negaţie; gewöhnlich in Verneinung: segít; a a ju ta ; 
heŬen. 1584: erre a ' kérdésre azt mondhatom 
hogy betegh valek Ada valami orwossagot, Es 
ne(m) tudom ha az orwossagh haznale vagy Az 
Iste(n) akar att ia leon. De haznala [Kv; T J k 
IV/1. 268]. 1591: ebben peniglen szeminemv (I) 
perbely orvossagh ne hasnallyon se repwlsio, se 
Jnhibitio [Msz; Bál. 89]. 1668\1671: Mivel a ' 
Gyilkosság ez hazában igen el-áradott, azért va-
laki egyszeri gyilkosságnál többet cselekszik, nem 
használván néki ez iránt semmit-is a7 Nemesi sza-
badság, a ' hol cselekszi azon hellynek Tiszteitől 
fogattassék-meg de facto, és mind a ' törvény 
végig fogságban légyen [CC 53]. 1702: Az német 
borbély holmit eresztett az szememben, Jstennek 
hála tapasztalhatóképpen használt [TT 1890. 310 
SzZsN]. 1739: Excellenciád kegyelmesseget hogy 
Meltoztatot emlekezetet tenni a Segesváriaknak 
a Pusztai velem való Controversiajok iránt, adgja 
Isten alazatos engedelmességei demerealhassam, 
nagyonnis hasznait Exciad K(egye)lmessege, mivel 
ígerte Kiralj Biro Uram hogy Componaljak velem 
az dolgot [Moha N K ; Ks 99 Nagy Boldizsár lev.]. 
1763: eleget orvosoltattam, de nem használt 
[Szőkefva K K ; Bál.]. 

Szks keveset ~ keveset segít; ajutá puţin; es 
hilft wenig. 1735: az búzát én már meg rostalta-
tam s meg is Szelőztetem, csak hogy az keueset 
használt, miuel bele esset az buza féreg [Kv; 

Ap. 1 Apor László lev.] mit ~ vmivel ? ml 
haszna ? mit segít vele ?; la ce foloseşte, la ce e 
bun ?; was nützt/hilft (das) ? 1570: Makay Bene-
dek, hythy zerent ezt vallya Eo Mond az 
leannak Te kwrwa lean byzon megh Bánod azt 
myt mywelel, Az lean azt felely hogy ennek megh 
kelle lenni, Neh Zoly myt haznals vele [Kv; TJk 
m / 2 . 80]. 1761: Somai Sándor . . . Házassága 
is szerencsés volt, . . . Keszei Borbárát vette 
el s azólta naponként minden dolgaiban szeren-
csés, boldog előmenetele volt, maga is igen, sőt 
mondani felettébb, világonkapó ember. De mit 
használ már vele, odavan az kire maradott volna 
[RettE 123]. 1808: mit használ a ' leg fáinabb 
és pallérozottabb nyelv is, ha a Nemzet, a melly 
azt beszéllette el fogyatkozik [J. Kemény, Coll-
Manuscr. Tom. X X X Varia X I I ] * esemmit nem/-
sem ~ a. semmit nem segít, semmi haszna; a 
nu ajuta la nimic, a nu fi de nici un folòs; das 
hílft/nützt nichts. 1575: Mikor az prima Inposi-
ciot betöttem volna es az első twzböl kywottem 
volna*, lön karat 23, esmeg be töm felet es Vwm 
az tekelletes gradusra az twzet, de semmit Nem 
haznala, hane(m) vgian azon graduson Marada 
[Nsz; MKsz 1896. 367. — *Ti. az első aranyada-
got a kemencébe.]. 1653: Pünköstben . . . meglőn 
a fejedelemtől* a kegyelem mind Brassónak, mind 
Géczi Andrásnak és többeknek is . . . De aval 
semmit is nem használab [ETA I, 112—3 NSz. — 
*1613-ban Báthory Gábortól. bTi. a fej. nem segí-
te t t magán, mert már elvesztette a török kegyét]. 
1716: Doctorozní vitték bé de semmit nem hasz-
náltak az Doctorok [Nagyida K ; Told. 22]. — 
b. nincs haszna/foganatja; a nu avea nici un efect; 
es nützt/hilft nicht. 1680: intettük hogy ne cse-
lekfidgye de sem(m)it nem használt [Étfva Hsz ; 
KaLt Apor István kezével]. 

10. Tagadásban; în negaţie; in Verneinung: 
nem árt vkinek vmi; a nu-i dăuna cuiva; es sclia-
det jm nicht. 1639: ez Mercuriom bizoni egy 
niha(n)szor attam az ebnek az Uramnak de ugian 
nem haznal, s törők mazlagotis attam az Ebnek 
de ugian nem haznal [Mv; MvLt 291. 196b]. 

0 Szks ezt ~ja vele ezt éri el vele, ennyit ér 
el, ennyire megy vele; doar (la) atîta ajunge„ 
doar atîta realizeazä; erzielen/reichen. 1653: (A) 
hitbéli változtatás megerőtlenítette a nagy feje-
delmeket, egymástól elidegenítette a népeket; 
és ez alatt a nagy szultán Szulimán mint eszes 
ember ezt látván, akkor hántá a hársot, mikor 
hámlik vala, és az alat t magának teué és foglalá 
a magyar birodalomnak jobb részét. Ezt hasz-
nálok vélle I* [ETA I, 28 NSz. - *A XVI. század 
közepe táj i hitbeli megosztottság következményeire 
von. vélekedés]. 

használandó 1. de folosit, care urmează să fie 
folosit; was zu benützen ist. 1841: requiráltatván 
az aránt, hogy itten . . . a ' Nyárád Szt Annái 
és Gyalakutai Alloidalis Erdeit ō Nagyságának 
( . . . ) az Erdőlés Rendje szerént esztendőnként 
hasznalando Táblákra osztatnám fel . . . a követ-
kező felosztást tettem [Nyárádsztanna MT; EHA]. 
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1847: a tüzelésre használandó Erdőkbe valaki 
vágó eszközzel fá t vágna, az ilj egyén elébb 
egy M. forint . . . büntetésen marasztassék [To-
rockó; TLev. 10/9]. 

2. felhasználandó; de utüizat/întrebuinţat; was 
zu verwenden ist. 1841: A' Zorgonákra vagy vgy 
nevezett Klávirokra használandó kalap massa 
táblák [DLt 568 nyomt.]. 

használás 1. használat; întrebuinţare; Gebrauch, 
Ver^endung. 1796: az N Enyedi Határon lévő 
Hellos Nevezetű, és Horgosban lévő szántó Föl-
deinket, használás végett Arendában által enged-
tük, a Tisztelt Urnák Négy Esztendőkig való 
Haszna vételére [Ne; DobLev. IV. 758]. 1801: 
Értésünkre esvén nékünk az O. Budai* Inclytus 
Possessoratusnak ebbéli cselekedete, akkor 
Törvényesen tiltattuk, és Inhibéáltattuk, azon 
erdőnek birásátol, használásától, és vágásától; 
Mind azon által praetensiojaktol el nem állottanak 
£K; J H b LXVII/4. 7. - *Burjánosóbuda K]. 
1804: A Czegei ugy nevezett Hódos Tó haszná-
lása, ugy szintén a’ Szent Egyedi Csikászat be-
neficiuma is, valamint eddig, ugy ennek utánnais 
•a Mlgs osztozó vérek kőzött közre marad [Mv; 
WassLt]. 1813: egy szivárványos kúthoz való ki 
fúrott , de az használásból már ki mustrált Cserefa 
cső [Koronka MT; Told. 18]. 1832: Korpos Ist-
vánné Pentek Kata . . . ajándékozott az Ekkle-
siának az Ur Asztalánál való használásra égy 
szép kilentz fertályos Ujj kulatsot selyem rojtal 
[Körösfő K ; RAk 140]. 1845: Minthogy az én 
által adott fekvőim mind allodiaturak, tehát azo-
ka t colonisalni Ttes Biro Laszlo urnák szabad-
ságában nem leénd egyéb aránt ezeknek haszná-
lások szabad tettzésére bízatnak 's hagyatnak 
[Újlak Sz; Végr.]. 

Szk: ~ alá felfog. 1832: Mikor az Exp(onen)s 
Nemes Possessoratus a ' Két Aranyos vize között 
való Hellyet xnívelés hásználás alá felfogta fel 
Szantotta a Tanú jelen volté? [Asz; Borb. I I 
vk] Xr ~dban van. 1812: egy öss örökös allodialis 
Szántó Földjét, melly . . . szakadotlon Bekesseges 
Birodalmakban s használasokba volt mind eddig 
az ideig, . . . erö hatalammal meg szántották 
[M.bölkény MT; Born. G. XI I I . 16]. 

2. felhasználás; utilizare; Bentitzung, Aufwen-
•dung. 1813: a már számos kivágott és meg is 
fizetett butukoknak, ha a zsidók annak haszná-
lásáról eltiltatnának, rothadást kellene szenvedni 
[ErdO III . 1 7 8 - 9 Mm határozata az erdők tila-
lomzár alá vétele dolgában]. 

3. kb. igénybevétel; utüizare; Inanspruchnah-
me. 1825: minden az Uttzákan a' Város praejudi-
ciuinára, a ' Joszágok előtt ki te t t Tutajfák, s 
egyéb a’ járásban, s az uttca közönséges haszná-
lásában lehető Akadállyok Kinek kinek Udvarára 
a ' Város Számára léjendö Confiscáltatás terhe 
•alatt bé-hordattatatni parancsoltattak [Torda; 
TLt Közig. ir. 252]. 

használat 1. használás; întrebuinţare ; Gebrauch, 
Benützung. 1842: A ' Csiga Tárgy annyira el jug-

galodott és hasadozott a ' kapcsokkal a ' haszná-
lat által hogy közelebbről az belső hidhoz bé 
verendő czővekekhez nem használható [Dés; DLt 
1547]. 1843: Én Haszonbérbe Kiadó tartozom 
. . . a Haszonbérlőt nevezett portiom csendes 
használásában meg tar tani Husz pengő Rforint 
Vinculum terhe alatt [Nagylak A F ; DobLev. 
V/1248]. 

2. hasznosítás; folosire; Benützung, Ansnutzung. 
1829: az Határ Használattya Szine alatt már 
sok esztendők olta több vagy kevesebb marháin-
kat el ragadozták [Toplica MT; Born. XVc 6 
Pap Juon á Petri (70) vall.]. 

3. haszonélvezet; uzufruct ; Nutznießung. 1582: 
ada mi elottwnk Dobokai Farkas Dersen egj haz 
helyet zalagul Zilagjzegi Palnak . . . Erdeieuel, 
zantoföldeuel, zena fwueuel es minden haznalattia-
ual p e r z s e SzD; J H b 111/29]. 1851: a ' mostani 
molnár Ráduly György fizetése minden 4ik véka, 
és a ' dűrűczkőlő pénz 4ik része, úgy a' malom 
körüli kertek használata [Erdösztgyörgy MT; 
TSb 34]. 1858: Át adatnak a bérlőnek átalán az 
erdőkben legeltetés, makkoltatás. gubits és pitonka 
szedetés joga és használata de a fajzás és fa elad-
hatás jog az Uraságnak fentartatik* [Kendüóna 
SzD; TKhf 15. — •Kővárvidéki uradalomra von.]. 

4. haszonbér/bérlet; arendare; Pacht, Pachtung. 
1848: az ezennel ki bérlett alkalm atosságat subaren-
dálni, másnak használatába adni . . . nem álland 
szabadságomban [Kv; KmULev. 2]. 

5. haszon; folos; Nutzen. 1796: a mostani 
vigealo Flgs Rendelkezeselds az Erdők conserva-
tiojarol kemenyek, hogy így még tovabrais a mi 
szegény nepŭnk ebben a szokott Mestersege foly-
tatasaban meg maradhasson, és mind a Felseges 
Királyi Contributioknak fizetesire, mind a Nemes 
Haza hasznalattyára és terheinek supportalasara, 
. . . mind pedig a maga Háza és tseledgye susten-
tatiojara alkalmas maradhasson és lehessen [To-
rockó; TLev. 1016]. 1801: a ' quartirozásra nézve 
. . . nagyon sajnállom, hogy eztet magam hasz-
nálatára nem fordíthatom [Kv; Lázár István 
P. Horváth Ferenchez]. 

használatához! vminek használatát illető; în 
ceea ce priveşte folosirea; Gebrauchs-, Benüt-
zungs-. 1862: ha valamelyik* férjéhez vissza, avagy 
ujbol férjhez menne, ez által elveszti a ' ház hasz-
nálatáhozi jogegyenlöségit [Kv ; Végr. — *Ti a 
házat közösen használó ké t leány közül]. 

hasznâat-idõ haszonbérleti idő; termen/timp de 
arendä; Pachtzeit. 1850: taxára ujbol ki adot t 
telkek használat üdeje, minden évben Szent györgy 
nápjan fog kezdődni [Bács K ; KmULev. 3]. 

használatos hasznos; folositor, de folos; nütz-
lich. 1584: erthik eo kgmek Varosul Az hidelwy 
Capitanoktul hogy minden tizedeket megh Iarta-
nak volna es mindé (n) hazakat meg círcaltanak 
volna, Es Nagy sokat talal tanak ridegh legenieket 
kik vgia(n) kereskettenekis es eoreokseget tartot ta-
nak s magok eltenek az Waroson, Mellieknek 
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Neweket fel í r tak volna Bizonios Regestumba, 
Azért kérik Biro vramat hogy ez ió es a ' va-
rosnak hasznalatos indulatra kenszeriche Az teob 
Capitanokat . . . hogy minden hazakat el Iario(n) 
effele legenieket kedwezes nelkwl Regestumba 
Irianak [Kv; TanJk V/3. 281b]. 

használatú. Jelzői szk-ban; în construcţii atri-
butive; in attributiver Wortkonstruktion: kevés 
~ kevéssé használható; mai puţin folosibilă; 
wenig brauchbar. 1864: Irtásos silány csak kevés 
ha<sz>nálatu Kaszállok | Vár patak . . . ezen 
patak fejeit, részint legelő, részint kevés haszná-
latú Erdő kőrli [Csomafva Cs; GyHn 27—8]. 

használgat művelget; a cultiva/folosi din cînd 
în cînd; wiederholt anbauen/bestellen. 1852: az 
idő így haladott mig bé következtek az Forradal-
mas idők 's abba hogy az Jószág Métái ki nem 
Tisztáltak nagyon sok károm volt, mert Komá-
romi László is használgatott belölle [Nagylak AF; 
DobLev. V/1329 Dobolyi Bálint kezével]. 

használgatott kb. művelgetett; cultivat, folosit; 
bebaut. 1844: a ' Szászfenesi ember Székely István 
másként Csutorás által használgatott hely [Km; 
KmULev. 1 Opra Vaszilika (41) col. vall.]. 

haználhat. 1. a putea întrebuinţa; benützen 
können. 1714: Falubely ős Fundussat mind 
a ' felesege képpében mind pediglen az mostani 
eletben levő fiai liany fide sua mediante adgya 
el, hogy ez utan senki ne habargassa Se törvényéi 
se mas képpen ne hasznaihassa [Szováta MT: Borb. 
H] . 1796/1802: a tavullyabb jutot t részit . . . 
igyekezett csere és más egyébb uton közelebb hozni, 
hogy jobb móddal hasznaihassa [Ilencfva MT; 
DLev. 6]. 1800: az Exponens Edes An(n)ya . . . 
és más Condivisionalis Atyafiai tsupa Atyafiság-
bol engedtek volt által ezen . . . NEnyedi Határon 
bizonyos szántóföldeket életéig birni Borbereki 
István Uramnak, oly conditioval, hogy azokat 
életiben bírhassa, használhassa [Ne; DobLev. 
IV/838. la] . 1829: a Koki* Határon levő Monos-
teria nevü Erdőmet Gyümöltsösömet . . . Szaba-
doson használhassa [Born. IXb. 89. — •Mezőkóki 
(TA)]. 

2. el/felhasználhat; a putea utiliza; in Gebrauch 
nehmen können. 1807: a többi bokros és Tővisses 
hellyeket mind áltól adta a Venditor Ur az Emptor 
Urnák, és mint hogy mind azok most kopotzok 
le vadnak vágva tehát fel nevelvén az Emptor 
Ur a ki váltás idején vagy akár mikor is el adhatja 
hasznaihatja [Ispánlaka A F ; DobLev. IV/906]. 
1821: Valyon meg engedte é az Exp(onen)s Ur, 
hogy ezen Helyen a ' le kaszált Füvetis más hasz-
nálhassa . . . ? [K; RLt]. 1840: Kaszállo Rétemet 
ez előtt ké t Hónappal fel kaszáltattam, gyűjtettem 
olly tzéllal, hogy a ' fel szabadulás ideje előtt Sar-
ju já t használhassam [Dés; DLt 985u.]. 

3. vkinek/vkin vmi segíthet; a putea a juta pe 
cineva la ceva; jm helfen können. 1573: eo K . 
Ne zanyak Munkaiokat ha myt eo k. haznalhat-

nak, feokeppen Az zegensegert [Kv; TanJk V/3. 
94b]. 1599: Ezben penig semy processussa az 
teőrwinnek ne haznalh ásson hanem mjndenwt az 
kezesekhez hoza nyulhason Vayda János vram 
mynden newel newezet heleken [Tancs K ; Ks]. 
1616: ezen leűelünk erejenél Varmegie Ispannia, 
az megh szegheo felen tizen ket forintot exequal-
hasson melly ellen se Inhibitio, se Repulsio, 
sem Contradictio es semmi teorvenibeli Remedium 
ne hasznaihasson [Lozsád H ; Törzs]. 1639: (A 
kezeseket) megh dulathassak . . . akar mi nevel 
megh nevezheteŏ helieken . . . , ki Ellen se Inhi-
bitio se Contra Dictio Se Repulsio neq(ue) man-
dátum principis Fejedelemre Urakra nemes Es-
panakra . . . való tüalom . . . ne hasznaihasson 
. . . Exsequalhassanak (!) [Dob; Ks 41. F]. 1662: 
De midőn semmi könyörgések, a végett való ese-
dezések semmit nem használhatnának, csakugyan 
valóban rá erősödnék a szegény hazára fenyegető 
kényszergetésével az porta . . . És ekképpen az 
nevezetes fő végház* . . . ismét török kézbe esett 
vala [SKr 98. - *Erdély délnyugati jelentős vég-
várát, Lippát Bethlen Gábor 1616-ban kénysze-
rí t tetet t átadni a töröknek (SKr 732)]. 1788: 
Levelemet meg ado ifjú, most censurázni 
ment a vladikához, tudom hogy a Nsgtok közben 
járásához folyamodik, Nsgtok egy jo szava, néki 
holtig használhat, ezért instálok énis [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 

4* kb. alkalmazhat; a putea aplica; anstellen/ 
wenden können. 1772: az Oculata Revisiokat oly 
erősseknek tartotta, hogj semmi egyéb próbát 
azok ellen nem hasznaihatni itilte [Kük.; J H b 
LXVII. 229]. 

Ha. 1691: hoznalhassanak [Vízakna Szb; Törzs. 
Váradi Dániel kezével]. 1780: használhassan [To-
rockó; TLev. 3 a]. 1816: használhossa [Asz; 
Borb I]. 

használhatás 1. íelhasználhatás; posibilitate de-
utilizare; Anwendungsmöglichkeit. 1810: Az ellen-
kező esetben* protestálván az Exponens Ur min-
den kegyelmed által okozando költségeitől fárad-
ságától és maga tulajdon pénzinek nem használ-
hatásátol, mind azt a ' mit 'a Tőrvény és igazság 
szokott magával hozni Klmed ellen el követni, 
és kővettetni el nem fogja mulatni [Egerbegy 
TA; Tolvaly lev. — *A zálogösszeg le nem tétele 
esetén]. 1814: a ' Jószág Jövedelmeinek jo mód-
dal való használhatását a Groffné szerfelett való 
fösvénysége nem engedi [Banyica K ; BfR 117/1 
Kertész Ursz (60) hortnlanus vall.]. 

2. kb. hasznavehetés; posibilitatea de folosire/-
de a fi folosit; Branchbarkeit. 1800: igen fogana-
tos volna ha a Domínium Territoriumin ennek 
előtte régen vásárlott Erdőknek használásáról 
sokakat ki nem rekesztenenek, hanem azok(na)k 
békességes használhatására a Vásárlókat fel sza-
badítanák [Torockó; TLev. 9/31]. 1835: Felsfr 
Sinfalva Közönségének az Alsó Sinfalvi Határan 
akármely által fojo víznek használhatását az Alsó 
Sinfalvi Birtokasság praejudiciumára sem áren-
dára sem dézmálásra ki adni jussak és szabadsá-
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gok nem lehet [Asz; Borb. II]. 1847: Alázatoson 
esedezik Nagyságodnak, Méltóztasson Közönsé-
günket Erdőségeit jobb rendel liasználhatás véget 
tervelt, és be mutatott pontjaia Szerént Czélsze-
rüleg elhetésében pártolni [Torockó; TLev. 9/10. 
— *Ez mellékletként csatolva]. 

használhatatlan 1. hasznavehetetlen; inutüiza-
bü; unbrauchbar. 1824: a' Malom . szinte 
használhatatlan állapatban vagyon [Kv; TGsz 
51]. 1825: A Gerendák és Vizi Lábak vagj Stŏm-
pŏllyok elsorvadozott rothadtak az alsó kerek 
alatt és ujjittás nélkül használhatatlanok [Papolc 
Hsz; SzentkZs Conscr. 189 malomleírás]. 1832: 
Két forgo drót rosta, az egyik Garad nélkül 
való és használhatatlan [Sáromberke MT; TSb 
26]. 1851: A Malom . . Van it t két nagy de 
használhatatlan — az elégés által megromlott — 
harcsa fűrész [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

2. mezőgazdasági területre von.; cu privire la 
un teren agricol; auf Landwirtschaftsgebiet 
bezüglich: hasznavehetetlen, művelhetetlen; care 
nu poate fi valorificat/folosit; nicht verwendbar/-
benützbar. 1805: az a ' alvéus használhatatlan 
volt, annyira hogy nem lehetett Nádnál, a két 
felin egyebet vágni [Dés; DLt az 1825. évi iratok 
közt]. 1838: Kopatz Szakadásos használhatatlan 
hely [Koronka MT; Told. 36]. 1864: Jajgató 
erős kőszirtos magos hegy Csúcsokkal, és meg 
járhatatlan részekkel, 's használhatatlan Csepűs 
erdővel boríttatik [Csomafva Cs; GyHn 28]. — 
L. még i.h. 27, 47, 58. 

3. lakhatatlan; nelocuibü; nicht (be)wohnbar. 
1839: én ugyan igyekeztem hogy az több apro-
lékosságokatis meg szerezve, hogy állitsam fel 
mostani használhatatlan Házomat [Dés; DLt 700]. 

használhatatlanság inutilitate; Unbrauchbarkeit. 
1868: Harangláb . . . merőben leégett, benne két 
harang használhatatlanságig elolvadt [Holtmaros 
MT; ETF 107. 20]. 

használható 1. használatra alkalmas; utilizabil; 
brauchbar. 1809: el küldöttem Székünk Janitorát 
Boda Lajost hogy Nagyságodnak* a Stuttzok 
aránt ki adott ezen parantsolattÿát publicalj a és 
egy Szer smind a használható gollyobisra való 
Stuttzokat vegye Számba [Füle U ; UszLt Com-
Gub. 1753. - »Br. Henter Antal usz-i főkirály-
bírónak]. 1828: Káposzta gyalu használható 2 
Darab [Szentdemeter U ; Told. 39], 1841: egy el 
pusztult sajtónak négy el rothadt talpfái, egy 
használható Gerendej, egy haszon vehetetlen 
medve egy haszon vehető sajtó kővel [Borosbe-
nedek AF; MkG]. 

2. művelhető; cultivabil; bauhaft/lich. 1793: 
Fogarasi Lészai Sándor Ur is kére Tttes Rettegi 
Mihály Urtol jövendőre SzőUőnek való helyet, 
de addig mig az ur Isten arra segítené hogy bé 
plántálhassa szántó főidnek is használható hasonlo 
főidet a magáéhoz [O.palatka K ; RLt O. 2]. 
1797: Másad esztendőben használh(ató) Szántok 
[Vlzszüvás SzD; WassLt]. 1803: a Felső alias 

Pap erdő váltólag használható forduloban (sz) 
[Nagypetri K ; KHn 304]. 

3. haszon vehető; folosibil; (be)nutz/brauchbar. 
1797: Vátoslag használható Kaszállo [Pujon SzD; 
WassLt Conscr. 485]. 1805: minden esztendőben 
használható kaszálót, az ugy nevezet nyüos, vagy 
Falu nyomorúságát hordozo szolgálo emberek 
szoktanak egy más között osztani [Gambuc AF; 
TSb 48]. 1815/1817: vágynák ezen Falúnak Épü-
letre, és Tűzre használható nagyobb és kissebb 
fákból álló Erdeji [Máréfva U ; TSb 47]. 1827: 
Falu kŏzőnsegesen használható hellyek vágynák 
úgymint Rét mellybŏl az Exponens Grof Ur ŏ 
Ngok emberei Esztendőnként Nyil vonás szerint 
kapják ki Competentiajakat [Gőc SzD; WassLt 
Conscr. 116]. 

Szks ~vá tesz. 1847: midőn a <kaszáló> helye-
ket használhatóvá tészik s a bika jó lészen, senki 
is az írt tíz esztendőkig el nem veheti [Zalán 
Hsz; RSzF 181]. 

4. hasznavehető; folosibil; brauchbar. 1835: 
Lŏfi ki lépett onnan* s benne néha nagy ítkányos-
ságra való hajlékonyság is lévén — ő csak kéz 
s szoros rend alatt használható [Kv; WLt Kele-
men Benjámin lev. — *Tí. a gazdasági gondvi-
selői hivatalból]. 

5. alkalmazható; apliċabil; anwendbar. 1847: 
A jo rendel nem gondolo, és az Erdőkben kárt 
tehetők büntetése melybe az Igazság nyomán 
a Süvestris Ordo Szabállyal lehetnének használ-
hatok, de ezt a körülmény annyiban kivánnya 
modosittani, hogy azon eddig is ugy ezutánnis 
a tüzelésre használandó Erdőkbe valaki vágó 
eszközzel fát vágna, az ilj egyén elébb egy 
M. forint . . . büntetésen marasztassék [Torockó; 
TLev. 10/9]. 1848: Ezen Contractusban meg irt 
Kaszállo rétre ujjabban levala Sinfolvi Csongvai 
Támas Uram . . . 10 az az tíz váltó nemet forin-
takat, ezen 10 váltó Forintak után még Köte 
négy használható Esztendőket [Borb. I . Várfalvi* 
ifj . G. Fodor Moses ns vall. — *TA]. 

használhatólag (fel) használhatóan, használható 
állapotban; folosibü; brauchbar. 1844: a ' sok 
szőUő . . roncsolodva ugyan de mégis használ-
hatólag érkezett meg [Kv; Pk 7]. 

használó művelésre/művelni váló; de cultivat/-
lucrat; bauhaft/lich. 1798: vagyon a' Şolymosto 
nevezetű helyb(en) elegedendő alternatim hasz-
náló Commune Terrenum [Dés; EHA]. 1830: azon 
. . . pallagos helly a tisztelt Plébános Ur által 
effective használló darabhoz nem tartozik [Ka-
jántó K ; KmULev. 2], 

használódik 1* elhasználódik; a se consuma/ 
folosi; verbraucht werden. 1817: az Mohai, es 
Székely Joseff Urak dispositiojabol minden az 
Udvarnal költ, használodatt [Kásva MT; Born. 
G. X V n i . 5 Kimpián Juon (100) vall.]. 

2. használtatik; a fi utilizat/întrebuinţat; be-
nützt werden. 1834: a Faludi — alya . . . hüve-
lyes vetemények, kender, len sat(öbbi) számára 

72 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tdx IV. 
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használódik [Csekelaka A F ; EHA]. 1839: A Nagy 
Réz erdő, melly több Helységekkel közösen hasz-
nálódik [Ipp Sz; EHA] | A' Csuki (!) nevezetű 
Ré t tsak Legelőnek használódik [Tasnádszántó 
Sz; EHA]. XIX. sz. kōz.: Legelőül használódik 
a ' falú feletti Erdő [Somlyóújlak Sz; EHA]. 
7864: Bongord . . . hajdon nevezetes Gyümölcsös 
. . . a jelenben szántó és kaszálónak használódik 
[Szászzsombor SzD; Pesty, MgHt XIV/2. 274a]. 

használt 1. folosit; benützt, verwendet. 1826: 
a ' Csatani Colonusoknak . . . eddig használt erde-
jöket fel tü to t tuk [Dés; DLt 992]. 1835: egy 
darab szántó főid . . . ; a közepében vizégenyessége 
miat t egy darab időtől fogva kaszálónak használt 
részel edgyűt t [Ádámos K K ; Pk 7]. 

2. használatban levő; întrebuinţat ; gebraucht, 
benützt. 1850: régolta használt tulajdon szekerem 
[Dés; D L t 1159]. 

3. felhasznált; util izat; angewandt, verwendet. 
1823: a Báró Ur kőfala tövéből húzatták ki azon 
tzövekeket, melyek a régi sántz ki bérlésére hasz-
nál t külső fonadékhoz tartoztak [Dés; DLt]. 1825: 
Vizvetőknek és ablak rámáknak használt fak 
[Dés; D L t 3]. 

4. igénybe v e t t ; în t rebuinţat ; in Anspruch 
genommen. 1829: ezen a ' Nyáron a ' mulató kert, 
kortsomának használt Épületei készíttettek e l ; 
majd tsak nem egészlen újba , dolgazo és Szegé-
nyek Házának [Kv; BLt 12 dologházi nyomt. 
szám.]. 

5. (meg)müveit; cultivat, lucrat ; bebaut. 1796: 
a ' Kakasdi határon egy darab eleitől fogva pal-
lagban hever t és nem használt hellyet nékünk 
Kakasi Fiaknak el adot t [Üencfva MT; DLev. 3]. 

6. 7850; Ú t i löcsös használt szekér —bőrös vasas 
töl töt t ülés - bör párna ket tő töltve [Algyógy 
H ; Born. F.I i ] . 

7. visel t ; p u r t a t ; getragen. 1849: Maczeli Flo-
riánné m u t a t t a a ' Krizsán Mária által ezelőtt 
használt fehér kalapot [Kv ; Végr. VaU. 89]. 

használtat 1. elhasználtat; a face sä se folo-
.sească; verbrauchen lassen. 1730: használtatat . . . 
k é t buglya szénát )[Mihálcfva A F ; LLt Fasc. 127]. 

2. használatba vé te t ; a dispune sä fie folosit; 
benützen/in Gebrauch nehmen lassen. 1793: a 
kérdesben meg Irt Széna Fü hellj az én értemre 
Soha sem vol t az Néhai Káinoki Theresia Aszszony 
Széna F ü v e Sem maga Sem Cseledgje Soha Sem 
használ ta t ta [Kökös Hsz ; K p IV. 285 Molnár 
Ferenc (70) gyalog katona vall.]. 

használtathatik 1. a putea fi folosit; benützt 
werden können. 1810: Ezen Kaszálók a ' Szamos 
Folyo vize térin lévén, gyakorta az árvíz ki ütése 
mia t t . . . nem használtathatnak [Jenő SzD; 
Ks 76. 56 Conscr. 570]. 1842: ezenhely . . . erössen 
sovány Eszkas Hely lévén — Szántó Földnek 
nem használ tathat ik [Kakasd MT; D E 2]. 1856: 
Egy jo ál lapotban lévő Tőrőkbuza kas . . . éppen 
jo, de ujbol építendő hogy használtathassék [Me-
zőbánd M T ; TSb 39]. 1864: Balas Sorka . . . ös 

erdő melynek hasonfele elhasználtatott a más 
fele pedig magos fekvése s távolsága miat t nem 
használtathatik, részenkint legelőköt is foglal 
magába [Gyszin; GyHn 42]. 

2. felhasználtathatok; a putea fi uti l izat; ver-
wendet werden können. 1851: A ' hidhoz Szo-
vátán vagyon még h a t darab — hét őlős gerenda 
eltörve, melyek kápa fáknak használtathatnak 
[Erdősztgyörgy M T ; TSb 34]. 

3. alkalmaztathat ik; a putea fi în t rebuinţa t ; 
verwendet werden können. 1802: az első Ház 
Híja Deszkával el lévén rekesztve szallannásnak 
használtathatik [ K v ; Pk 4]. 

használtatik 1. a fi folosit; benützt werden. 
1739: A' Nyiresen (sz) . . . a ' Sovánság mia t t 
minden Esztendőben nem használtatik [Somlyó 
Sz; EHA]. 1803 k.: (A) Tsűr . . . közön biratik 
és használtatik a ' Mesterséggel égyütt [Ádámos 
K K ; UnVJk 72]. 1814: A faluk határai 3 for-
duloba lévén felosztva azok közül minden eszten-
dőben egyik ugarnak, vagy nyomásnak marad-
ván azon esztendőben nem használtatik [HSzj 
nyomás-hatdr al.]. 1830: a ' miolta pedig a Kri-
senyiek az érdekelt Törŏkbuzát le vágták, azon 
hely pusztán maradván leg inkább a ' Krisenyiek 
által használtatik [Vh; Born. Vegyes 4/43 Mojsze 
Györgye (84) vall.]. 1849: azon kults a ' Kri-
zsán Mária o t t lakása ideje alat t azon ajtohoz 
használtatott [Kv ; Végr. VaU. 73]. 

2. felhasználtatik; a f i uti l izat; verwendet 
werden. 1823: A közbelsó Csűr a Szél által ki 
fedettet tvén az o t ska zsendelyekböl még hasz-
nál ta to t t 150 darab [Déva; Ks 106. 157]. 

3. (vmüyen célra) ford í t ta t ik ; a fi folosit pentru 
un anumit scop; (zu irgendeinem Zweck) verwen-
det werden. 1829: Valoságos szükölkedöknek dol-
gát és élelmet adni, nem pedig henyélő dolgát 
kerülő kudusakat* táplálni, használtat tnak e 
szerént, a ' nemesebb Tzélra határazat kegyes 
adományak [Kv; B L t 12 dologházi nyomt. szám. 
— *Egy kéz ceruzával koldusukat alakra javí-
to t ta] . 

4. vminek/vmÜyen célra alkalmaztat ik; a f i 
în t rebuinţat ; zu einem Zweck benützt werden. 
1798: a ' . . . deserta Curialis heUy után tartozik 
egy puszta heUy . . . ezen heUy most kaszáUo 
hely gyanánt használtat ik [Buza SzD; CU]. 1815: 
ezenn két nevet viselő Helyet ökörtilalmasnak 
fogván fel, az olta annak hivattatik, s annakis 
használtatott mind ezen Esztendeig [Körtvély-
fá ja MT; EHA]. 1840: A ' Csitko kert (k) . . . 
régentend Csitko legelésre használtatott [Udvarfva 
MT; EHA]. 

hiuználtató 1. haszná l t ; folosit; benützt. 1811: 
nékem Emýéi Miklósnak vagyon két Antiqua 
Sesslom, . . . Murányi Erzébet Néhai Mezei Dániel 
őzvegyenek három antîquai a fen irt 24 Antiquák 
közül, tehát mik ke t t en ègy Mósiàban kívánván 
az lső 5-k Szántó és az alternatim használtató 
rétekből lső Szám a la t t valóból részünket ki 
kapni Lemondottunk [M.kőblös SzD; RLt] . 
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7842: Vagyon az alsó fordulo Szélén a' fogadó 
mellett egy kis- veteményező helynek használtató 
bé keritett Hely [Szászrégen; DE 2]. 

2. viselőben levő; (care este) purtat ; getragen, 
im Tragen befindlich. 7849: fizetetten csak is az 
általom használtató Vikler, égy Iberok keszitése, 
és égy más Iberokomnak meg igazitási ára mara-
dott [Kv; Végr. Vall. 54]. 

használtatott használt; folosit; benützt. 1836: 
az Udvari Fogadó háta megetti régen Kaszálónak 
használtatott helly, nem teremvén majd semmit-
-is, feltőretett Szántónak [Vámosgálfva K K ; Ks 
78. 21 Conscr. 17]. 1837: A' Bongordon — vagyis 
a' Fekete György által használtatott Puszta Szöllö 
hellyen találtattak* [Körtvélyfája MT; EHA. -
*Köv. a fels.]. 

használtattathatlk a putea fi folosit; benützt 
werden können. 1825: Ezen Istállónak.. .padlásaile 
sorvadván nem használtattathatik [Dés; DLt 595]. 

hasznatlan 1. haszonvehetetlen; nefolositor; 
nutzlos. 7608: az Henter pataka mellett egj has-
notlan szina rith az Hintelkiben (k) [Kalota-
sztkirály K ; KHn 50]. 1794: az Egrestöi Hatar 
Szelyin hasznatlan 2 vékás* [Fttletelke K K ; Berz. 
LXVI/32. - *Ti. föld]. 

2. '? ' 1826: nem hagytam tovébb hasznatlan 
pénz keresését [Mv; Told. 7]. 

Az 'eredménytelen' jel-sel számolhatni ? 

hasznavehetetlen 1. haszonvehetetlen, hasznot 
nem hajtó; nefolositor; nutzlos, unnütz. 1794: 
A' Tölgy Faron (e) . . . Hasznavehetetlen bokrok-
ból és tziherből állo [Erdőcsinád MT; EHA] | 
(A) Tanorokat a Kŭkŭ l lö Vize follyomattya vizek 
áradásival ngj el rontotta hogy egészszen haszna-
vehetetlenné lett [Erdősztgyörgy MT; WH]. 

2. 1846: (Az malom) viz kereke hasznavehe-
tetlen [HSzj lisztelő és tengely al.]. 1847: a ' 2ik 
viz keréknek kalátsai — bérlései, és ládátskái oly 
roszszak, hogy à miat t ezen keréknek hasznátis 
alig vehetni — a 3ik kö alatt pedig nem lévén 
orso — éppen haszna vehetetlen [Kv; KmULev. 
21 László János mérnök kezével]. 

VO. a hasMonvekttdUn címszóval. 
hasznavehető 1* haszon vehető; folositor; nfttz-

lich. 1704: En . . . Székely Kereszturban lakó 
Kovács István . . . Bodrog Keresztúr Várasáb(an) 
. . . puszta ház telkemet . . . hozzá tartózó . . . 
akarmi nével nevezendő haszna vehető apperti-
nentiaival . . . a t tam Tekint(etes) Nemz: Dobozi 
Jstván Ur(amna)k . . . Debreczen Városa Fő 
Birájának . . . Négy száz id est 400 Magyar fo-
rintokon* [Incz. V i n . 9b. — *A sajátkezű irat 
Debrecenben kelt.]. 1812: Határa . . . Sovány 
és Terméketlen, oldalos hellyekből áll; haszna 
vehetöbb és jobbak tsak azok, mellyekhez hozzá-
jok lehet térni [Szászfenes K ; Ks 76 Conscr. 169]. 

2. használható; utilizabil; brauchbar. 1846: (A 
malomnak) áz alköve vékony, de hasznavehető 
[HSzj lisztelő al.]. 

Vō. a hasxonvehető címszóval. 

hasznavétel 1. haszonvétel; uzufruct; Nutznie-
ßung. 1677: jutót ben való Eöröksegh . . . hasz-
navetelevel . . . eŏrókósón megh hihatatlanul [Kis-
solymos U ; Márkos-lev.]. 1727: (A) Creditorok 
eö kglmek a specificált rétet és szántó földöket 
békességesen bírhassák, usuálhassák . . . , ha mikor 
penig I(ste)n tehetséget ad hogj ki válthattya, 
tartozzék Dobolyi István Ur(am) . . . ki bocsa-
toni depositis deponendis egjszeri haszna véte-
lin tul Sz: György napig [DobLev. 1/127]. 

2* 1722: ollyan nehez kezesseg ala ejtette magát 
és Fiait azon Opra Bura, hogy nem hogy jöven-
dőben haszna vételit remelhetnők magának vagy 
Fiainak, de sőt ha Csak Mlgos Ur(am) inter-
positioja nem accedál, s gratiaja életeknek meg 
marasztásához is remenseg nem lehet [Bürkös 
N K ; Ks I . 19]. 

Vö. a haszonvétel címszóval. 

hasznocska jövedelmecske; venit mic; kleines 
Einkommen. 1625: My Varostol ualaztotot Djrec-
torok Teolczeres Nagy Tamas es Hannes Éppel 
szamado Regestumunkat be aduan, ezen ezten-
döben való keues haznoczkaual, mely az Varosra 
zallot Maradót kezunkneţ f 19 [Kv; Szám. 
X X X m / 1 6 . 25]. 1674: Néhai boldog emlekezetű 
Axkosi Benedekne Orelt Anna Asz(szo)ny . . . 
az Nadas teriben . . . feőldet . . . masok(na)k 
adva(n) hasznoczkajaval eldegelt [Kv; TJk VTII/-
11. 321]. 1781: élelményekre eddig elé ki Sza-
kasztott Portiojokbol még ez esztendőben jövendő 
hasznotskájokban Részt a Leány Testvérek is 
ne kiványanak [Told. 27]. 1827: talám tsak nem 
egyeztethető dolog lenne, hogy azon tsekély hasz-
notskáért Házomnak Nemessi jussát és Jusso-
matis valakinek által adjam [H; Ks 121 Vegyes 
ir.]. 

Szk: -Lját látja vmineh. 1757: (A) Bányais 
. . . négy esztendőkig ( : belé hagyatván : ) pusz-
tánn állótt, akkor a ' Mgos Gróff Exp(one)ns 
Vr kezdette újra dolgoztatni, es . . . igen vékony 
hasznotskáját látni [Nagyalmás H ; BK ad nro 
144] * talál vtniben. 1775/1781: annak előtte 
a jovát a Bányának mind meg dolgozták vólt, 
's el is vették vólt a hasznot belŏlle, s mi tsak 
imitt amott találunk benne egy egy kis hasznots-
kát [uo.; J H b LXXI/8. 421] * -C/ vehet. 1672: 
enis most vehetnek mind hasznocskat s mind 
<penigh> eleiemre valót [Kantafva*; Bál. 1. — 
*Szu-be olvadt bele]. 1756: én* látván hogj nagyobb 
hasznacskát vehetnék azon helységről1*, magam 
két részemre Malmot építettem [Ribicsóra H ; 
Ks LXn/7. — *Kles György ^ i . a Gura Brazüor 
nevű helyről]. 

hasznos 1* hasznot h a j t ó ; folositor; nutzbrin-
gend, einbringlich. 1578: mykor my az Nagod 
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paranczyolattya tartasa zerynth . . . Lazar Leo-
rinczetth Saardon* lakozotth Alard Ferencz 
rez Jozagaban Bozzazegbenb, es ahoz Thartozok-
ban, Myndenekben, Tudny Illik zanto feoldekbe(n) 
kazallo retekben, Irtwanyokban, Erdeokben, es 
egyeb fele hozza tartozó haznos Eoreoksegekben, 
bele akartuk volna Statualny . . . 0[Jobbágyivá 
MT; Bál. 79. - *Székelysárd MT. bTalán azonos 
az 1802-ben Náznánfva alias Borzásszeg néven 
említett településsel. cKöv. az iktatást tütó szöv.]. 
1590: Nemis az vég<h>re veottem az hazat hogy 
valami hasznos Jeowedelmet varnek beleolle [Kv; 
TanJk 1/1. 131a Zentpalj János nyil.]. 1623: 
valami jövedelmek vásár napján avagy sokadalmak 
napján estenek, tudnia illik vámok es egyéb 
hasznos jövedelmek, aequaliter az főtiszt és város 
közt elosztatott [Hsz; EMLt követutasítás]. 1683 
k.: SzőUőt penigh mindgyart ollyat eppitsenek 
ollyat (ígyl), ki lehessen illendeő s hasznos az 
Prédikátor (na) k [Lecsmér Sz; SzVJk 59]. 1758: 
a Damos Patakán hasznos Malom . . . szárazságban 
kevés vize szokott lenni [Bh; EHA]. 1800: a ' 
Benedekfalvi Malmok nagy darab vidék(ne)k hasz-
nosok [Benedekfva Sz; BfR II . R 58/21 Mertse 
Togyer (56) ns vall. Vérvólgyi Bányai János 
kezével]. 1843: (A) nagy gyűmőltsős elég szép 
állapotú, tiszta, s idei növései kezeslik állandó 
gyümöltsösünk hasznos fen maradását [F.zsuk 
K ; SLt évr. Szigethi Csiky Zsigmond P. Horváth 
Ferenchez]. 

Hn. 1687: Hasznosban (sz, k) [Gyerővásárhely 
K ; EHA]. 1758: A Hasznosban [Inaktelke K ; 
EHA]. - L. még KHn Mut. 

Szk: ~ cselekedetre indít hasznot haj tó cselek-
vésre késztet/ösztökél. 1614: az Pwspekek [es Se-
niorok, kiki mind az eo zokot recepta reli-
gioian vallókat mindenwt ez orzagban zaba-
don visitalhassakf . . . , es az Jokatis Jobitani, 
Es az vetkes Embereket erdemek zerint ualo 
bwntetessel, minden ereiekkel haznos Jozagos 
es dicziretes^ czelekedetekre indiczak [Ks 87 ogy-i 
végzés] * * ~sd tehet. 1788: a Tikos teriben a 
Poklostelki határ széllel conterminalodo szántó 
főidét adá Somai Gergelyné Kolosvári 
Susánna Aszszonyom(na)k őrőkős Cserében 
. . . hogy szomszédságoson eddigis birattatott 

Allodiális szántó és kászállo Terrénumaikat öreg-
bíthessék, és az által hasznossabbakká tehessék 
[M.köblös SzD; RLt] tesz. 1792: Eö 
Excelen (ciá)jánakis, Nagyságodnakis Szabad-
ságokban lévén kinek kinek a maga része, 
's rata portiojokot bŏvitteni; jobbittani, 's a 
lehetőségig hasznosabbá tenni [Ádámos K K ; J H b 
XIX/34]. 1807: vagyon a Szamos vize kőrűl 
follyása kőzött . . . egy jo nagy darab Kaszállo 
hellye, melly minden esztendőben széna és sarjú 
termő, midőn a Szamos ki ütése által okozott 
árviz miat t el nem iszaposodik, eztis tőbnyire 
ifiabb Rettegi Sigmond Ur tette tulajdonává és 
hasznossá a Szamos vizén igen sok tsonka gátak 
kötéseivel, a kőrnyűl lévő berkek szaporításával 
[Apahida K ; RLt O. 2 Jos. Farkas (47) ns prov. 
vall.]. 

Sz. 1767: mivel tettzet Istennek . . . a Világi 
Életből ki szólítani Néhai Tiszt. Deáki Filep 
Sámuel Ur(ama)t . . . , az ö kglme hellyebe . . . 
Tiszt. Verestoi György Vram succedaljon; kíván-
ván szívesen, hogy az Ur Isten a ' maga kegyel-
mével és szükséges Ajándékival felruházván ö 
kegyelmét, tegye hasznossá, épületesse és gyü-
möltsözövé az ö kglme szólgálatját [Kv; SRE 224]. 

2. hasznavehető; util, de treabă; nützlich, 
brauchbar. 1602: (Az ispotályra) immár ez kewes 
ewdeoben az azzony viselien gondot egy io haznos 
ferfiat fogadwan melleje ky az beresekre es az 
Jozagh keornyewl viselien gondot [Kv; TanJk 
1/1. 423]. 1672: En Desi János Deák . . . rendel-
ven engemet az Radnothi kulcsarsagnak Tiszti-
ben . . . esküszöm az elŏ I(ste)nre . . . , hogy 
mindenekben az en ream bizot es bizatando dol-
gokban az en kgls Vramnak s Asszonyomnak eo 
Ngokk igaz hű, sereny, es hasznos szolgajok leszek 
[UtI]. 1759: Egy jo hasznos Molnára várossunknak 
meg halván az Tiszteletes Magistratus az papjait 
az eltorozásakor egy veder borral meg tisztelte 
[Kvh; HSzjP]. 

Szk: ~ polgdr. 1813: Nemes Háromszéki Körösi 
Csorna Sándor tanitványunk . . tudománya által 
a Statusnak sokkal hasznosabb polgárja lehet, 
mint az ellenkező, reá nézve felette szomorú 
esetben* katonáskodás által [NylrK XII , 137. — 
*Ti. ha a hsz-i székely határőrezredbe tartozó 
Körösi Csornát nem engedik külföldi tanulmány-
útra]. 1865: tőkém fenn maradó részét kama-
toztassák . . . , 's fordítsák fiu unokáim nevelésére, 
különös tekintettel az olyanra, ki . . . reményt 
nyújt , hogy hazájának hasznos polgára 's vallás 
felekezetének gyámola leend [Kv; Végr. 5]. 

3. kb. használható; utilizabü; brauchbar. 1661: 
a leveleket . . . Gavay Vr(am) kezeben adta(m) 
. . . egy Vánkos heiba(n) be rakva(n), magam 
pechetem alat, mivel ki hasznos ki haszontalan 
benne [Kv; Ks 41. C. 1 Val. Benkő lev.]. 1837: 
A Czél arányos hasznos, Szükséges külső vagy 
belső gazdasági építményekben, és elkerülhetetlen 
jovittásokban, a zállogba vevő Urat gátolni, és 
korlátozni nem akarván, ez oly formán enged-
tetik meg, hogy azoknak értéke . . . a ki váltó 
által fordíttassák meg [Dés; Bet. 5]. 

4. kb. eredményes; rodnic, cu eficacitate; er-
folgreich. 1571: az Buza Dezmanak Behordasa 
feleol . . Eo k. zollianak es vegezzenek az Tyz-
tartowal rola Mint Jobnak es hasznosbnak es-
meryk lenny [Kv; T a n J k V/3. 45b]. 1590: Az 
Negy szaz Niolczwan het forint es kilencz pénz 
kyweól, tawaly 1589 eztendeob(en) Augustusban, 
Bachy Peter es Velten Kirschner Q(ua)rtasok 
kezekbe ment es veottek fel, Keomjwes Ferencz 
Vram hasznos Zamadasa v t a n : f. 200 [Kv; Szám. 
4/XXIII . 1]. 1615: mely faratsagos munkán Írnak, 
chiak eddigis minemw haznos latattia uolt kegtek 
keőzeőtt ez kiczin wdeo alattis, arról minden 
rend jo bizonsagot tehet [Törzs. — A fej. Usz-hez]. 
1694: En Fejervármegyeben Fogarasban Lakó 
Boër Peter . . . Esküszöm az çlö Istenre 
hogy ezen hivatalomban* is Kgls Urunkat 
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eö Nsgät hiven igazán és jámborul szolgalom 
ugy igyekezem magamat alkalmaztatni, hogy azon 
kűvűl is hivatalomban való hasznos forgolodasom 
és sereny magam viselese által az eö nsga haszna, 
minden igaz uton modon elŏ men(n)yen [Fog.; 
Szád. — aTi. a fogarasi udvarbírói tisztségben]. 
7732: Nztes Dobolyi Márton, és Bonís János 
Atyankfiai eö kglmek Instantiajára agnoscaltat-
va(n) eö kglmeknek hasznos járások, Utozások, 
ugj azon utozasokb(an) lőtt meg károsodások 
ugj adj unctussok . Lovának el romlása miatt 
esett kárát Considerálvá(n) a T. Ne(m)es Univer-
sitas resolvált adatni eŏ kglmek(ne)k, az el romlott 
Lóért fl hung 8 [Dés; Jk 429b]. 

5. kb. célszerű; corespunzător scopului, oportun; 
zweckmäßig. 1561: (Az ötvösmesterek) az keosseg 
kewzet az tiztesseges zokasokat meg tartsak hasz-
nos rend tartasokat szerezzenek Es az iozagoknak 
epitesere zorgalmatosok leg'enek [Kv; öCArt.]. 
1769: A Felséges Királlyi szent Igyekezet kíván-
ván sok hasznos, és szükséges okokra nézve az 
Határoknak három Részekre való szakasztását 
s ugy az három Határnak fel állását . . . , igen 
keményen porontsollyuk, hogy az Három Hatá-
rokat kettőre le hagyni ne mérészellyék [UszLt 
XIII/97 gub.]. 1771: a nyers gerendelyt nem hasz-
nos bé vonni; h(ane)m Szó telkin hallottam kesz 
aszú Gerendelyt el megyek s meg alkuszom [Esz-
tény SzD; Told. 5a]. 1790: 11003 szám alatt, 
mint a' Marha Döginek, mind pediglen a' szarvas 
Marhak gyakor el orazások el távoztatására nézve 
hasznas Rendelések tétettek volt [DobLev. III /-
676a gub.]. 1802: Jóllehet . . . 7780ba Februariusi 
Holnap 27kén hasznos, és igen ditséretes 
Constitutioink jo rendben szedegettetvén az Mlgs 
Família általlis Approbáltattak s meg erösittettek 

Mindazonáltal már ma az Abusus annjéra 
bé tsuszot, hogy tsak nem minden Articulussai 
Constitutionknak felejdékenységben jôttenek [To-
rockó; TLev. 9/35]. 

6. hatásos; eficace; wirksam, wirkungsvoll. 
1719: Etzetes Fokhagymas Meses (I) Ételek hasz-
nossabbak az Pestis idejen úgymint Diós asa (l), 
Sufas, kaszas Lev, Czitronyos Ételek [Ks 54. 
84 Medicina instructio]. 1777: Ugy hallottam az 
Atyámtol, hogy i t t az Bűdős patak mellett a ' 
Bűdős Forásnál, hasznos Forásnak gondolván va-
lamely Vakok és Sánták magok Orvoslások végett 
őszve gyűlvén meg szállottak [Szakatura/SzD; 
TL. Prov. Bot Ursz (60) vall.]. 1786: méltóz-
tassanak |Nsgtok a Doctor Zágoni Vrral közölni 
az én állapatomat talám praescribálna s készíttetne 
ottou valami hasznos orvosságot [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1815: A' következendő 
orvasság® igen hasznosb [DLt 168 nyomt. — aA-
lább uo. orvosság is. bKöv. a részletezés]. 1826: 
Feleségem . . . hasznos feredezést kiván [Dés; 
Ks 101 Bod Elek lev.]. 

7. értékes; valoros; wertvoll. 1681: Egy fekete, 
fejér, zöld, kék zomanczos gyürü sárga kő igen 
hasznos benne [WassLt]. 

8. hathatós, jótékony; eficace, binefăcător; wirk-
sam, wohltätig. 1835: Az oskola Intézetének az 

a hasznos bé folyása van reánk nézve, hogy gyer-
mekeink nem nőnek tsak ugy fel, mint a ' marha-
-szamár [Zsibó Sz; WLt Vallatás 41]. 

9. 1681: Űy Bánya . . . Vas kö olvasztáshoz 
való Kemencze; ( : mellyek ighen meg romla-
doztak, es Tavaszkor helyettek más kellene :) 
Nro 2 . . . ; jo volna most télen el készetteni; 
hogy az hasznos üdön ne mulatozzanak miatta 
[Vh; VhU 580]. 

<N Szn. 1652: Sziner varalliai Haznos Catha 
[SzJk 70]. 

Ha. 1591 k.: haznosb [Dés; DLt 233]. 1579: 
haznosbnak [Néma SzD; Told. 31/1]. 1596: haz-
nosbnak [Kv; TanJk 1/1. 271]. 1599: haznossab 
[Dés; SLt 297. 10]. 7606: haznosb, haznosbak 
[Dés; DLt 285]. 7646/7667: hasznossabnak [Si-
ketfva MT; Ks NN. 25]. 1701: hasznosob [Cege 
SzD; WassLt]. 1750/1785: hasznassabb [Szent-
benedek AF; DobLev. IV/569. 3 4 0 - 1 ] . 1776: 
hasznasab [Bujtor H ; Szer.]. 1779: hasznasobnak 
[Nagylak AF; Doblev. III/522. lb]. 1780: hasznas 
[Buzaháza MT; Pf]. 1808: hasznosobb [Rücs MT; 
IB. Városfalvi Szolga Mihály vall.]. 1814: hasz-
nosobb [Dés; Borb. I]. 1818/1820: hasznas [Kv; 
Pk 4]. 1837: hasznasobb [Kisgörgény MT; MR-
Conscr.]. 1842: hasznasabb [Dés; DLt 368]. 

hasznosabban kb. eredményesebben; mai eficace; 
erfolgreicher. 1602: A Sattcz Adónak restantia 
fel zedesere rendeltek eo kgmek varosul ket vrai-
mat az ket Natiobol, Intikis eo kgmeket hogy 
zorgalmatoson mélynél hasznosabban lehet zetten 
zeggyek [Kv; TanJk 1/1. 403]. 1617: mennel 
haznosb an es nagiub igassagal zolgalunk eo ha-
t(a)lma(ssá)ganak, annal nagiub idegenseget ta-
paztalunk magunkhoz [KJ] . 1767: Az hol az 
Egygyesség vagyo(n) a Szolga társok között, 
ot t az Urnák is hasznossabban szokott dolga folyni 
[Vh; VhU 662]. 1786: a ki egy egy Disznót vagy 
malatzacskat vehet vegjen, és hajtassák az makra, 
hogy annal hasznasabban jutthassanak az Sza-
lonnahoz [Torockó; TLev. 4/13. 14]. 

hasznosan 1. hasznavehetően; utíl, folositor; 
nützlich. 1588: Az Alsó Espotaly mester Nyreó 
Dauid iamborul visselwen gongiat az zeghenieknek, 
es haznoson zorgalmatoson faradwan az Espotali-
ba(n) talaltatik Adossa thenny az varost chak f. 
8/68 [Kv; Szám. 4/II. 17]. 1642: Olah Solymosi 
Joszagba(n) lakó Bolon al(ia)s Bolmos Peter . . . 
eo Nagatis mostanni allapattyaba(n) Bogathi 
Tiztartosagot viselue(n), elegedendeo igazsagos-
sa(n), hasznossa(n) es diczeretesse(n) szolgalta, 
remelue(n) aztis hogy ennek utanna is . . . olya(n) 
hűseges szolgalattal hasznossa(n) (l) igyekezik 
lennj [Bohnia*; WassLt. — *Bonyha KK]. 1707: 
eo kglme mások példa adasara az mostani boldogta-
lan időhöz kepest hasznosan szolgait az Nemes 
Varosnak [Dés; Jk]. 1805: Jobbágyok is. . . . Föl-
des Urakat igazán és hasznason szolgáío Emberek 
vadnaké . . . ? [Ózd A F ; MúzRadák. — Tornai 
László kijegyzése]. 
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2. eredményesen; cu rezultat, eficace; erfolg-
reich. 1590: Az theorweny latas . . . ighen teowis-
kes, es vnjo elle(n) lattatik lenny, kewesen varosul 
iol hasznoson Ahoz Ne(m) niulhattnak [Kv; TanJk 
1/1. 142]. 1657: Parancziolliuk azért kgd(ne)k 
kglm(e)sen, az megh irt napon s hellien jelen lenni 
el ne mullassa, hogj az tőb Statusokkal egyenlő 
ertelembűl, minden közönséges haza javara ne-
zendő dolgokrűl hasznosa (n) concludalhassunk 
[WassLt. — A fej. Vas Dánielhez]. 1751: Légeni 
Tks Nzts Némái Márton uram minden Csáki 
rész Joszágokban a Regius Fiscusnak penes Pub-
licationem movealt Causaiban mellettűnk volt 
hasznoson defendalta és nemely reszeiben absolval-
tattunkis [Kv; JHbK LVIII/ad 10]. 

3. kb. célszerűen; potrivit/corespunzător scopu-
lui, oportun; zweckmäßig. 1587: (Az) Iffiusagnak 
ideye, Elmeie es Allapattia ighen romlando, . . . 
Zwksegh azért, hog' minden az eo Iowaywal, iol 
es beolchien, haznoson es ertelmesen çllyen [Kv; 
KvLt Vegyes 111/65]. 

4. kb. jó l ; bine; gut. 1566: kegyes adomanyat 
felsegednek az hatalmas Isten ezer keppen hasz-
noson meg fizeti te felsegednek [SzO II , 207 ogy-i 
végzés]. 

0 Szk: vmit igen ~ leket élni vmit nagyon jól 
felhasználhatni; ceva poate fi folosit bine; etw. 
sehr gut (zu)gebrauchen. 1811: Csere es Tölgy 
fák . . . , mellyeket Épületbe igen hasznoson lehet 
élni [Spring A F ; KvAKt Miss. hung. 6]. 

Ha. 7623: haznasso(n) [Törzs. Bethlen Gábor 
gazd. ut.]. 1629: hasznoson [Kv; TJk VII/3. 83]. 
1653: hasznoson [Cege SzD; WassLt]. 1725: hasz-
nossan [Kv; SRE 150]. 1732.è hasznoson [Szász-
sztjakab SzD; TSb 51]. 

hasznosai hasznosan; util, folosi tor ; nützlich. 
1588Ě. Reghy Attiainktol ily bizonyos okért Adat-
tatot volt Az keomywesek Ceh lewele hogy eok 
. . . minden fele keomwre . . . haznosul Epiteoknek 
vallottak magokat [Kv; TanJk 1/1. 60—1]. 

hasznú. Jelzős szk-ban; in construcţii atributive ; 
Ín attributiver Wortkonstruktion: hasznot hozó; 
productiv, folositor; nutzbringend. 1763: ha penig 
valaki kar t tenne az erdőben, meg limitaltatvan 
Exponens 6 kegjelmek a ' kárt annak betsŭje sze-
rent másut a ' falu tartozik ki potolni azon kárt 
annyi hasznú 's valoru erdővel vagj fával [Torockó/-
Gyertyános T A ; Bosla]. 1831: (A) meg tserélt 
szántó főid száraz és jo hasznú hely [Erdőszt-
gyŏrgy MT; TSb 35]. 

haszon 1. folos; Nutzen. 1584: soha felseges 
wram hoznath wgy nem njzem mjnth yewendŏben 
[Komlód K ; WLt Petrichewich Kozma lev.]. 
1602: Megh ertettek eo kgmek egez varosul biro 
vramtol az eo kgmek zorgalmatos gonduiseleseket, 
melyben keresik eo kgmek az zegeny varosnak 
haznat es iowath kit eo kgmekteol haladassal es 
keozeonettel veznek [Kv; TanJk 1/1. 416]. 1653: 
Sok dolgot próbála Bethlen Gábor fejedelem, mely-

ben mind a maga hasznát nézte inkább, nem az 
igazságot, melyben Erdélynek úgy lett haszna a 
miben lett [ETA I, 141 NSz]. 1698: Erdőink-
(ne)k . . . keves hasznat tapasztaltuk a ' sok gyűle-
vesz Sellerek; sőtt nemely lakos vakmerő Emberek 
sz''i“ogadatlansagok miatt [Dés; Jk] . 1708: N 
Csepreghi S. Quartas Ur(am) őkglme mellé, a ' 
termő időb(en) szokott rend szerint a ' Dézmai vi-
gjázásra, es az T. Ekklésia hasznát néző dolgokra 
jó reménség alatt választatott N Kurtány Joseph 
Ur(am) ő kglme [Kv; SRE 109]. 1758: Tudam azt 
hogj az Fiak mint magok kereseteket takarítottak 
de az Leànjok az mint hallottam magok hasznakot 
kerestek [Aranyosrákos TA; Borb. I I Pető Sig-
mond (45) ns vall.]. 1817: mindenekbe telyes igye-
kezetemmel a Nagyságod hasznát kívánom mun-
kálódni [Szászzsombor SzD; IB. Szentmiklósi 
István ref. pap lev.]. 1841: ha magunk főzhetnénk 
palinkát, . . . több hasznai közül azt is vennők 
hogy a Bráhájával Sertéseket hizlalnonk [Bogár-
telke K ; KmULev. 2], 

Szk: haszna elômegy vkinek kb. vkinek nő/növe-
kedik a haszna. 1694: En Fejervármegyeben Foga-
rasban Lakó Boër Peter . . . Esküszöm az elő 
I s t e n r e . . . , hogy ezen hivatalomban* is Kgls 
Urunkat eŏ Nsgăt hiven, igazán és jámborul szol-
galom . . . ugy igyekezem magamat alkalmaztatni, 
hogy azon kŭvűl is hivatalomban való hasznos 
forgolodasom és sereny magam viselese által az e ŏ 
nsga haszna, minden igaz uton modon elŏ men-
(n)yen igyekezem kárá t pedig eŏ Nsga(na)k min-
denekben tavasztatodgyék [Fog.; Szád. — •Ti. 
a fog-i udvarbíróságban] Xr haszna forog vmiben 
haszna van vmiből. 1764: a Mélgŏs Exponens 
Ur(na)k is haszna hogysem kára forog benne [Kó-
ród K K ; Ks 19/1. 6] * hasznára él vkinek vmit 
vkinek javára használ vmit. 1800: ötet, s még két 
már Férjhez ment Testvéreit — illető Vagjonokat 
kezéhez vett, aztot maga tulajdon hasznára élte 
[Kv; DLt] Xr hasznára élhet vkinek vkinek javára 
élhet. 7838: bár ne Sokáig élnék, mert nagyon meg 
untam élni, Senkinek hazna^ra} nem élhetvén — 
tsak bu 's bánat életem [Hadad Sz; Borb. I I Árva 
Kendeffi Rakhel lev.] Xr hasznára fordit vkinek/-
vminek vldnek/vminek javára fordít. 1681: Az vas 
futatásnak alkalmatosságával salak is szokott esni. 
Mint hogy azért mi az míveseknek meg fizette-
tünk, az salakot is hitelesen mi hasznunkra fordicsa 
az üszögében kiveretlen maradék vassal egy-
gyütt [Szu; CsVh 1 0 7 - 8 ] . 1711: hallottadé vagj 
lattade hogy azon marhák kiknél lŏttenek volna 
nevezetesen, . . . kí fordította maga egjeb hasznára, 
vagj penig máséra? [Gysz; WLt vk] Xr hasznára 
fordíthat. 1776: az maga köbeli részinek árrát min-
den béres4 ha tetzík igya meg a' régi usus szerént 
a ' társassággal vagy maga hasznára is forditliattya 
[Torockó; TLev. 7/5. — ^Bérben dolgozó bánya-
munkás] Xr hasznára f ordíttat vkinek/vminek. 1741: 
a Malombol is & mi proventusocska jő, azt, az egész 
Város közönséges hasznára egjenlŏ képpen sine 
respectu Religionis fordít tat tuk [Dés; Jk 547b] 
hasznára fordittatik vkinek/vminek. 1715: nemes 
városunk hasznára fordittassék azon jószág [Dés; 
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DLt 501]. 1840: Ha a pásztorok a fenn írt módot 
.s magok önkénti előttünk való lekötelezéseket nem 
teljesítenék, s ebbe kaszálásig hibáznának, azonnal 
azon hibájókért a megígyírt szénafűrésztől elma-
radva nemes falunk hasznára foräítassék [Taploca 
Cs; R S z F 201] hasznára fordul vminek. 1789: 
tetszett a communitásnak, hogy ami fa vagyon 
még Gelye Árnyékában, a cserefán kívül, a bikk-, 
nyár- és gyertyánfát, az patakban lévő egerfán 
kívül, a maga usussára fordítsa és erdőije. . . . 
Mindazonáltal oly conditióval, hogy aki onnat ho-
l o t t fából kereskednék, vagy pénzért más faluba 
adna, a fának az ára forduljon a communitás hasz-
nára [Árkos Hsz; i.h. 114] hasznára következik 
vkinek javára lesz vkinek. 1654: el hiszem az sze-
génység más ideghen nemes emberekteöl fogh must 
fejében magának venni kőltseghet, az ki nektek 
ne(m) hasznotokra fogh keóvetkezni [Bükkös AF; 
KemLev. 1425] •)(• hasznára lesz vkinekjvminek ja-
vára lesz vkinek/vminek. 1578: Kerneteknek ne(m) 
lezen hasznára, hanem Inkább Artasara [Amadéfva 
Cs; Eszt-Mk]. 1641: az soofalui Aknánk ighen megh 
kezdett bontakozni es| tisztítás nelkeul szukeől-
keődni. Minek okaert, im ez Széknek Írattunk egy 
Leuelet, kitt kegiel(me)tek kezebe dirigáltunk; 
Azért . . . az Szek(ne)kis hasznára líué(n) azon 
dologh, effortualtassek ebbeli kivansaghunk [UszLt 
IX. 75. 8 fej.]. 1792: a kortsomának is hasznára 
fog lenni amidőn bort és pálinkát fognak innya 
[Laszó H ; Ks 80. XLVII . 5]. 1805: az Ujj Gát 
nints és nem is lesz Károkra a be panaszlottak(na)k, 
sőt inkább hasznokra lenne [Rusor H ; Ks 92] * 
hasznára néz vminek használ vminek. 7809: adot 
adunk s egyéb szolgálatakat is praestalunk, melyek 
mind az Ország hasznára néznek [Asz; Borb. I I ] * 
hasznára van vkinek jvminek javára van vkinek/-
vminek 1623: k j az zeknek nem keves haznara volt 
{HSzj kereskedés al.]. 1768: (A) Láb Főldők(ne)k 
. . hasznára vagyon az u j j gát. ez okbol, hogy nem 
moshottja azonn Főidőket a viz olly sebess folyásá-
val, mint ez előtt [Abafája MT; HG. Huszár lev. 
172] -fc hasznát keresi vkinek vkinek javát keresi. 
1570: Peres János hí thy zerent vallya hogy azt 
Byzonnyal Twgya az Markos János Myweh, Nem 
azon Mwlt Ely hogy Keomies Imreh az Eonaga 
haznat kereste [Kv; T J k III/2. 172]. 1749: ő 
industriaskodot az a tolvaj eretnek csak az maga 
hasznát kereste [Noszoly SzD; Ks 83 Domokos 
Ferencz lev.] hasznát követi vminek kb vkinek v. 
vminek hasznát szem előtt tart ja. 1597: ew kegmek-
is . . . igiekeztenek azon hogi az itwalo sokadalom-
nakis el rendeleseben az varosnak es az keossegnek 
haznat keowessek [ K v ; TanJk 1/1. 298] * hasz-
nát (meg) látja vkinek jvminek. 1671: Nem kevés 
hasznát látván az Orszagnak abból ki-jűni, ha az 
Szamos Újvári Jószágban lévő puskásoknak meg-
engedtetnek Gelvára* telepedések, mivel fizetet-
ten szolgák lésznek [CC 81. - •Sajtóhiba lehet 
Oerla h . ; ez akkor Szúv-nak egyik városrésze volt]. 
1712: inkáb kívánom magam kevés kárával hasz-
uodot láttnom, hogy sem mint magam kevés hasz-
nommal karadot [Szentpál K K ; Ks 96 Haller 
Gábor lev.]. 1847: a^Sok esőzés mián kesőtskén 

vetettem öszt eszerént October 22k napján az 
éh mezői tablaba ketzerest, de az eső ki vervén, 
tsak 22n boronaltathatot el, lágyoson meg lásuk 
hasznát 20 (Véka) [M.köblös SzD; RLt] * 
hasznát veheti vkinek/vminek. 1565: En Ez keeth 
Eztendeoben hogy tawol wolta(m) Eoreokseghem-
tewl semy haznáth (!) ne(m) vehettem [Kv; 
BesztLt 5 Konth János a lekenceiekhez]. 1722: 
Az Feleségem meg gondolkozék bé mene talán 
veheti a Vetulá(na)ka valami hasznát [Fog.; K J . 
Rétyi Péter lev. — aNsz-i gyógyító javasasszony]* 
1847: a ' 2ik viz kereknek kalátsai — bérlései, és 
ládátskái oly roszszak, hogy à miatt ezen keréknek 
hasznátis alig vehetni — a' 3ik kò alatt pedig 
nem lévén orso — éppen haszna vehetetlen [Kv; 
KmULev. 21 László János mérnök kezével] 

hasznát veszi vkinekjvminek hasznot húz 
vkiből/vmiből. 1570: Besterchey Gërgh . . . 
myert hogy megh Byzonytotta Lewelewelis 
hogy Eoweh volna Regtwl fogwa", Azért eo 
K. Mostis megh engedyk hogy Bátor beh kertellye 
Es vegie haznat az mynt Twgya [Kv; TanJk 
V/3. 13a. - *A tóhely]. 1592: Züahj J á n o s . . . val-
lia: Mikor megh ertettem volna hogj megh bechwl-
tettek az saitott, es Zechj Js tuan vezi haznat, en 
megh kerem az en felesegemreol való rezt Zechi 
Jstuantol, . . . annak vtanna nalla marat az saito, 
es eo veotte haznat [Kv; i.h. V/ l . 234]. 1652: 
Rákoson lakó Letaj Istua(n) Veres Drab(an)t 
(32) . . . fatet(ur) . . . tudo(m) asztis hogi . . . mi-
kor kezĕ alá keőlt Barla Miklos(na)k Sámuel, hasz-
ná t ueőttč mind(en) nap olí' kora vólt [Asz; Borb. 
I ] hasznával, kárával lesz vminek haszna is, 
kára is ugyanazé lesz. 1660: (A házat) az harmados 
Atiafiak, . . . akar el adgiak akár el czierelljek, s 
akar testamentu(m) ban legallíak, legyen enek hasz-
naual karaual őrökké [Kv; R D L I . 145] * haszna 
van vkinek/vminek vmí vkinek hasznot haj t . 1583: 
Bachy Thamasne Cathalin Azzoni vallia hogy . . . 
hallotta . . . Azt(is) hog monta volna Gergely 
kowachnę. Jo Azzoniok beoweón vessetek az 
petersele(m) Magot, Mert Nagy haszna vagion 
[Kv; T J k IV/1. 148, 150]. 1607: az en Ania(m) 
zola volt Galfy Janosnak hogj abba az kertbe 
zabadiczia hogy az boriukot wzze, egj kor az aniam 
oda kezde ŭznj az boriukot, Tot Mathene megh 
lata s meg zolitta hogj ne wzze oda, mert az migh 
hazna vagio(n) az w kertek alat vagio(n) [UszT 
20/55]. 1688: Gyŏrgyfalván az Falu végin va-
gyon egy Malom az Urak számára való egy Patakon, 
mely (ne) k mikor esős ŭdö vagyo(n) akkor vagyon 
haszna, egyébb kor inkáb szárazon áll, az mi haszna 
volna az Urak számára szokott járni [Csicsógyörgy-
fva SzD; BK] haszna van vmibenjvmiből vkinek 
haszna származik vmiből. 1765: Az Thoroczkai 
Hataran lévő Makkos Erdőre tudam hogy egyben 
gyűjtették itten az Városi Szegénység és magak Ser-
téseket, és azakat az Makra ha j ta t ták . . . s abban 
az Városnak és szegény iga vono Contribuens 
Népnek nagy haszna volt [Torockó; TLev. 4/13. 
43] Xr haszna van vníiért ' ua ' . 1765: a Domesticus 
Executoroknak . . . hol egy petákot, hol őt poltrát, 
hol hatot hetet nyolczat, t izet s egy márjást, Bá-
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rányt, malaczot adtanak Bíráink hogy ne mulassa-
nak rajtunk, vagy felettebb ne kemenykedgyenek, 
s ugy tapasztaltuk hogy voltis hasznunk az a fele 
adománynyotskáinkért [Karkó AF; Eszt-Mk Vall. 
246] Xr hasznot csinál vkinek hasznára van vki-
nek. 7875: azon igyekeztem, hogy Edes Nénémnek 
hasznot tsinályak, és kívánsága szerént tseleked-
gyek [Szamosújlak Sz; Végr.] # hasznot elmulat 
kb. a maga hasznát elhagyja. 7687: A hámori 
minden rendbeli szolgáknak instructiom szerént 
tartozó fizetéseket kiadom, minden magam, eő 
nagyságok károkkal lehető hasznomat elmulatuám 
[CsVh 87] * hasznot elvesz vmiből. 1775/1781: 
annak előtte a jovát a Bányának mind meg dol-
gozták volt, 's el is vették vólt a hasznot belŏlle, 
s mi tsak imitt amott találunk benne egy egy kis 
hasznotskát [Nagyalmás H ; JHb LXXXI/8. 
421] Xr hasznot eszközöl hasznot szerez. 1817: 
Én ä minapiban . . . admonitiot tétettem vala az 

Patzolai jusbol ki szakasztott . . . Portio iránt 
. . . hogy ŏ tsém U(ra)m(na)k hasznot eszkŏ-
zeljek, hogy az emiitett Paczolaiano Biro Rész 
Osztályra nem menvén, maradjon Nyüan kivŭl az 
ŏ t sem Ur(am) keze alatt [Szentbenedek A F ; 
DobLev. V/1005] hasznot kereső hasznot hajtó. 
1678: En Palogiaj Mihalj . . . az en kglmes Ur(am)-
n(a)k és kglmes Aszonjo(m)nak . . . igaz tökéletes 
jámbor Jstenfélő es hasznot kereső Szolgajok le-
szek [Gyf; KaLt Apor István ír.] Xr hasznot 
lát vmiben/vmiből. 1785: En Bentzentzen félb(en) 
hagyattam a Mester emberekkel a munkát, mert 
több kárt lát tam benne, mint hasznat [Szászváros; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1826 k.: (A kelementelkiek) 
a Patakjokbol hasznot nem látván, a leg csekéllyeb 
patakjok áradásbéli károkat sem akarják el szen-
vedni [Gyalakuta MT; KGy] * hasznot mutat 
hasznot muta t fel. 1582: (A gabonából) amy megh 
maradót el Nem Attak es penze Ne(m) theottek, 
hanem Az Maiorsagbol Mutattak anny haznoth 
azon kiweol kith el nem vetettek benne [Kv; Szám, 
3/VI. 15 Diósy Gergely not. kezével]. 1851: a 
kertetis igyekszem takarittani csak sok napszámot 
nem vesztegethetek mert oda kell ahonnan hasznot 
tudjak mutatni [Széplak K K ; SLt évr. — Bíró 
Sándor lev.] * hasznot mutathat. 1679/1681: oly 
majornekat tarczo(n) eo kglme* hogi mindenik 
mutatha8so(n) szép hasznot a majorsagbol [Vh; 
VhU 671. — *Az ub.] * hasznot tesz hasznos 
dolgot tesz. 1654: Edes Fiam . . . az mint ertem sok 
karral es fogyatkozassalis vadtok it való* hazatok-
nal, miuel az mely hitua(n) Emberb ot lakik czak 
pusztit inkab hogy sem hasznot tenne [BesztLt 
Kallai Susanna (Kemény Jánosné) fiához, csak az 
aláírás sk. *Gyf-i. *Ti. a gondviselő]. 1741: Tudom 
hogj Moritz Mihal íjnak része volt azon bányáb(an), 
meg egyezvén Jakab Istókkal, hogy felét engedgye 
Móritz Mihálljnak ki az bányáb(an) sok hasznot 
t e t t [Torockó; Bosla. Borbéllj Dániel (45) jb vall.]. 
1777: kászoni Bornemissza János . . . szörnyű ked-
vességben lévő cancellarius lévén az udvarnál, sok 
hasznot is t e t t [RettE 380] * hasznot vehet 
(vmiből). 1706: vagyon egy fűrész Malom az mellyet 
ha rendesen procuralnak szép hasznot vehet(ne)k 

belőlle [Hsz; Törzs. Rákóczi Ferenc lelt.]. 1796: 
a nyári őrizőknek is mindenütt az időnek mivoltá-
hoz képest szokott lenni Szinnyek Kajibájok . . . , 
Köteles tehát a Communitas az én őrző Házamot 
megszenvedni midőn kűlömben hasznot nem vehe-
tek [Kv; KvLt Prot. oec.-pol. III/3. 3 6 2 - 3 ] * 
hasznot vesz (vmibŐl/vmin) hasznot húz (vmiből). 
1588: (A malommester) Ha it haznot Akar vennj a ' 
Malombol Masut Ne Jarion, hanem Continue i t 
legie(n) seot . . . be(nn) a' Malomba lakiek [Kv; 
TanJk 1/1. 87]. 1593: Azt twdom Hogi fallw Erdey-
beol fogok fel azt az peres Helliet Ha ki kedig Haz-
nat t akart raytta veny Mind Niomassaba(n) Mjnd 
vettes kerten kertel veotte Haznat Mynd ez Ideyg-
len [UszT] Xr hasznot vesz vmivel hasznot biztosít 
vmivel. 1597: (A) Palfalúiak . . . Az KoTondíak 
barmok elle(n) pedigh hane(m) Akariak hogy hata-
rokba mennye(n) tahagh kertet chinallíanak kertel 
vegienek haznot [UszT 12/97] ~nal birattat-
hatik. 1842: ezen hely sem Erdőnek, sem Szántónak 
haszonnal nem birattathatik, mivel Falu hellyei 
kőzőtt, és az ország úthoz is közel lévén, láb alatt 
vagyon [Kakasd K K ; DE 2] ~nal vagyon. 
1723: (A sövényfalvi malom) Sokkal tőbb haszannal 
vagyan mintsem kárral azaknakis az kik praeten-
dálhatnának [MbK 163] Xr ~ra való a . haszon-
vehető. 1681: Zár nélkül való ô Lada . . . Ebben is 
reghi sok haszontalan levelek (:NB : jó volna 
megh valogatni, ha mi haszonra való volna bene:) 
[BLev. 554]. 1732: mindenféle haszonra való-
eszkezeket commode tarthatni [Nagyida K ; Told. 
11/70]. — b. haszonhajtó. 1764: itten B : Várally-
án* minden renden lévő lakósok a' Falü közönséges 
nevezete alatt lévő nagy és kicsin Erdőkből, s bok-
ros hellyekből ir tot tak és csináltak magok (na) k 
feles számmál szöllö hegyeket, szántó, és kaszáló-
földeket egyb egyéb hoszonra valló hellyeket [EHA. 
— *Bálványosváralja SzD. — ^így, de elírás ugy 
h.]. 1772: Há t Halos, vagy egyébb haszonra vala 
Tóók vadnaké, és hol vadnak ? [Szászfenes K ; 
BethKt Mikes conscr. vk] Xr ~ra való fa haszonfa. 
1752: (A) régi Udvarház haszonra való fájai 
kárba ne' mennének, értene egyet ăz tőbb Atyafiak 
részin lévő Bírákkal, és szednék ki, s tennék j a 
hejré, hogy egybe ne rothadnánok [Buzd AF; K s 
22. XXIa] ~ van vmiben. 1597: B : uram w 
kegilme Adatot . . . az Jegy werte bwszabwl 7 
koboly buszát, leot Ennekis az allia 6 . . . haszam-
hoz witedtem az Tiwkoknak de ebbenis kewess 
haszon wolt czak az feoldon Maradót az wadocza 
nem odtek meg az Tiwtok [Kv; Szám. 7/XIV. 41 
Th. Masass sp kezével] Xr közönséges ~ közős 
haszon, közhaszon. 1737: méltóztassék Excellen-
tiád Paterne szegény helységünkre tekénteni, és 
az k(ö)z(ŏnsé)g(e)s haszonra fel állittando hidra 
kévántato költség i ránt . . . bölcs tanácsával Conso-
lálni helységünket [Dés; Ks 99]. 1792: A Nms 
Vármegye ez előtti időkben, a ' Dévai piatzon, kö-
zönséges haszonra, egy ugy neveztetett Várda 
Házat építtetett vala [Déva; Ks 76. VIIIc/79] * 
a maga hasznát keresi/űzi kb. a maga hasznát ha j -
szolja. 1753: ked az en karamat latom nem saj-
nallya, hanem mindenekben tsak a maga hasznat 
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ŭzi [Lőrincfva MT; SLt XLIV. 13 al.]. 7766; A 
vármegyék tisztjei minden úton-módon a magok 
hasznát keresik és űzik [RettE 196] * maga 
haszna kereső. 1662: Rákóczi György fejedelem a 
végekbeli passák, bégek kedveket magához hajtani 
és édesíteni . . . igyekezi vala, . . . Lévai István 
nevű emberséges katonát negyedmagával elküld-
vén, az maga haszna-kereső gonosz ember*, . . . 
egynéhány lovast utánok küldött s . . . mind a 
négynek fejeket vették [SKr 57—8. — *A boros-
jenei Ali pasa] Xr wt haszna vkiben ? semmi haszna 
vkinek. 1761: (A udvarbíró) ha jámborul éltek 
és viselték magokat®, Szidta koromolta (!) őket 
azt mondván : baszom az Anyatokot mi hasznom 
bennetek, ha jámborul éltek? [H; Ks 113 
Vegyes ir. vk. — *Ti. a jb-ok] Xr haszna 
vmiben ? mi értelme/haszna vminek ? 1633: hallot-
tam Giarmati Marto(n)tull, hogi eő ugj soha 
embert ne(m) szeretett mint Zabo Jacabnett es 
eő ugia(n) azt akarna hogi ne menne haza az 
vrahoz, en mo(n)da(m) nekj, Mi haznod lenne 
benne hizen ne(m) uenned ell [Mv; MvLt 290. 
126a] Xr mi haszna (lesz) vminek ? 1679: Egy 
el szökött Illyés nevű szűcz egyet mása* . . . 
NB. Efféléknek mi haszna, ha czak igi sorvadnak 
őszve [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 
83. — *Köv. a fels.]. 1780: ha meg nem enged-
tetik maradott vasaink fel mivelése, mi haszna 
lenne, hogy szénre, lóra, szolgára, vevőre köl-
tettünk [Torockó; TLev. 9/17] * mi hasznát 
veszi vminek ? 1773: A szegény Fekete Lőrinc 
is megholt. Mi hasznát vevé hogy, nagy költséggel 
dispensatiot vőn arra őfelségétől hogy harmad-
ízen való atyafiát elvehesse [RettE 295] mi 

mi kár esik? 1784: Ecsellőre* akarván menni 
. . . , bétértem, hogy circuláljom az erdőt, lássom 
mi haszon, mi kár esett a miolta ottan nem jár-
tam [Vízakna Szb; HalmágyiNIr. 671 Bogáthy 
János lev. — *Szb] nem lesz/nincs hasznára 
vkinek nem használ vkinek: 1578: Kerneteknek 
ne(m) lezen haznara, hanem Inkább Arta-
sara [Amadéfva Cs; E s z t - M k ] . 1716: nincsen 
semmi vigasztalásara és hasznára az én kŏrűlette 
valo curám és forgolodásom [Nagyida K ; Told. 
22] * nincs ~ vmiben. 1679/1681: abbon haszon 
nincze(n), ha neki sokat fizetnek, eő* penig hasz-
not nem mutat [Vh; VhU 675. — *A kertész] 
* semmi hasznát nem/sem veheti vkinek/vminek. 
1584: Dengler Lukachne vallia hogy . . . miolta 
oth ez zeles Miklosne mellet Laktam soha semmy 
Syryat es haznat Barmomnak Nem vehettem 
[Kv; T J k IV/1. 249]. 1701: eő kglmek(ne)k 
mint Condivisionalis Attiafiak(na)k kevés joszágok 
imitt amott lévén majd semmi hasznát sem vé-
hetik [Cege SzD; WassLt]. 1795: (A) körül szom-
szédositott Fundusnak nem vehetvén eo kglmek 
semmi hasznát, hellyesebbnek ítélték eladóvá tenni 
[Torda; JHb XV/41] Xr semmi használt sem veszi. 
1640: Jancso Pal vr(am) Jobbagy vagio(n) 
ket jobbagy kiknek semmi haznakat nem veszik 
mert bolondos (így!) [A.árpás F ; UC 14/48-37] 
* semmi hasznot nem hajt. 1836: mennyi rettentő 
pénzt kell minél előbb elpazérlanunk olyan ja-

vításokra, melyek semmi hasznot nem fognak 
hajtani [Kv; Pk 7] Xr semmi hasznot nem kap 
vmiből semmi hasznot nem húz vmiből. 1863: 
ezen joszágokat . . . eladni kéntelenittettem, mert 
oly káros haszonbéri szerződések mellett voltak 
kiadva, hogy a sok levonások s bérszámítasok 
miatt semmi hasznot nem kapva, élelmemben 
szenvedtem rövidséget [Kv; Végr.] semmi 
hasznot nem tesz semmi hasznos dolgot nem cse-
lekszik. 1783: a barátok teljességgel semmi 
hasznot az ecclesiaban nem tesznek, . . . sem 
nem tanítanak sem nem tanulnak [RettE 421] 

semmi ~ra lakik. 1739: Posta Mester atyánkfia 
ő kglme maga requirálvan Instantiája által . . . 
az iránt, hogy egj embert engedne meg a Nms 
Város a Posta kertb(en) lakni, . . . hogj minden 
Esztendőb(en) ne kellessék kertelni. De ugj ta-
p asztallyuk, hogy semmi haszonra lakik ot t 
azon ember [Dés; Jk 513b—4a] Xr vkinek hasz-
náért/hasznára vkinek javára. 1572: Elseobe megh 
Erthwen eo k. biro vramtwl hogy az keosseg hazna-
ra az kalongia 25 kewe lenne zoltak eo k. rola 
[Kv; TanJk V/3. 64b]. 1590: Az hol azt mondod 
hogy my az varos Jozagat nem az waros haznara 
hanem az my haznúnkra keoltetthwk wolna, az-
rolis azt mongiuk hogy my azt nem tuggyúk 
hogy az waros Jozagatth my az my haznúnkra 
keòlteötthűk wolna az waros Jozagatth, aztis 
meg keúanniuk hogy megmongiad hogy michioda 
haznúnkra keölteötthwk my az warossetth [Szu; 
UszT]. 1816: Felele a Bát tya Székely Sigmond 
ur . . . iljen képpen: Azan két viz kőzött lévő 
helyis Contractus mellett velünk kőz elő hely 
lévén valamint az Intető Közönség abból maga 
haznára hírünk nélkül az előtt job részit fel törte 
mivelte használta [Várfva TA; Borb II . — L. 
még SzO IV, 141] Xr vminek hasznát élvező vminek 
hasznonélvezője. 1862: csak az ideiglenes haszon-
élvezeti jogra nézve teszem e' rendelkezést, önként 
értetődik, hogy hasznát élvező léányaim arra 
semmi nemű terüht nem fektethetnek [Kv; 
Végr.]. 

Sz. 1676: mi haszna, ha egy ember ez világot 
mind meg nyerneis ha lelkét el vesztené [Vaja 
MT; Ks. - Bibliai eredetű szólás.]. 

2. vminek hasznos vol ta ; utilitate; Nutzen, 
Ertrag. 1587: Az Loûaknak haznaia (!) mi legien 
kennien megh erthetni [ K v ; Szám. 3/XXXVI. 
11]. 1643: Az Hatalmas Vr Isten pediglen cze-
lekwdgie megh hogi az Nagod io kedvebwl valo 
adakozasnak hazna àldasal terjen Nagodra [Dés; 
DLt 408]. 1771: a Szőlőt is első kapálását ugjan 
jó szárazba ejtettem vólt meg, s meg is égett a 
földe talán hasznát meg mutat tya a termése 
[Esztény SzD; Told. 5a]. 

Szk: hasznát látja vminek vminek hasznos vol-
tá t tapasztalja. 1599: Amely mezaros mesterek 
. . . bardokat le teottek volt, es az mezarlasnak 
beket hattanak volt. mostan penig az mezarlasnak 
haznatt latwan magoktol, az varos hyrenekeol 
mezarlottanak [Kv; T a n J k 1/1. 347]. 1669: (A 
háznak) kö falaji is megh bontakoz(ta)nak, melj-
bŏl nem hogj hasznát sőt naponkint való kárát 
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tapasztalható képpen látván következni megirt 
Enjedi Márto(n) U(ram) ez okon . . . házabeli 
részét . . adá örök árron megmásolhatatlanul 
. . . Dési Makai Mihálj Ur(a)m(na)k [Ne; Borb. I]. 

3. átv is nyereség; cî^tig; Gewinn. 1570: kerdy 
Zekely petert ha howa teotte Az zalonnakat, 
Azt Montha nekj, hogy Am Zabo Vinche komám-
nak adam chjak kewes hazonnal [Kv; T J k III/2. 
13—4]. 1639: Keouettkezik . . . szamuetes szerent 
annak meny hazna es kara lehetett, annak k j 
keresese, melynek fele, Gyulaj Ferencz Deák 
vrammal ualo Pecsetes Reuersalisok szerent mint 
kara, s mind hazna, fele Gyulaj Ferencz Deák 
vramat es maradekit, az fele Penigh Keczelej 
Gergely Deákot illetj [Kv; RDL I. 116]. 1757: 
Igazitást kívánnak a ' Malmok . . . hogy láta-
todgyék bővebb haszonnal valo Gazdaság [Déva; 
Ks 92. I . 23]. 1829: a Theatrálistaságra való 
vágyakozás, az magát arra szánt jeles ifiunak; 
maga jó viselete után(n) idővel, jó becsületet, 
hasznot, menedéket Ígérjen [Kv; KvSzLt]. — 
L. még ETA I, 17. 

Szk: haszna jön vmiből nyeresége származik 
vmiből. 1599: Nieles Grűnnen (80) . . . vallja 
. . . En es Razman Jstwan, az Nagy Razman 
Adamnewal az mezarlas kereskedeseben egy tar-
sasagon voltunk, es ha my haznunk Jeot t az 
mezarlasbol az eoregh azzonnak mindenbeol rezt 
Attunk [Kv; TJk VT/l. 381] * haszna követ-
kezik vminek 'ua.'. 1831: Ezen Hellyért a Tégla 
vető vagy Téglát vagy Taxát fog fizetni, amelly 
által a Ns Városnak haszna következik [Dés; 
DLt 904 mell.] Xr haszna lehet vmiben nyeresége 
származhat vmiből. 1677: az szűk Űdőhőz kepest 
venne azzal bort vagy buzat vagy egyebet, az 
miből hasznok lehetne [Gyf; Hr 1/19] Xr haszna 
lesz benne [vmiben. 1779: ha ŏ Ngăt a' Csikkók 
aránt Mustol kelletik ez esztendŏb(en) ki fizet-
nünk, ugy tartom Ngd(na)k kára inkább mint 
haszna leszsz a ' vásárban [Kercsesóra F ; TL. 
Málnásy László ref. főkonz. pap gr. Teleki József-
hez]. 1826: ezen ujj ductus által nem hogy ter-
heltetnék a tisztelt Gróf Ur, söt megbecsül-
hetetlen haszna leszsz benne [Msz; GyL]. 

4. jövedelem; venit; Einkommen/nahme. 1507: 
ha az touanak vala<my> hazna lezen halabol 
Az meg ozolyon kozottok* [NylrK VI, 186 Cheh 
István végr. — »Ti. a két testvér között]. 1549: 
az Johazoknak Ez fogaras földen . . . fyzethywnk 
. . . thelben Azon Joh haznabol Brenzeth 
Nyarban Azon Joh theyebewl vagyon Elesse, 
ordabol, Semthyczebewl [Fog.; NylrK VI, 375— 
6 Daczó Máté Nádasdy Tamáshoz]. 7590: Myerth 
hogj p(ro)pria potentia Jgy elte <az> my nekònk 
Jú to t t rész feòldet . . .» azt <m>ondgiuk hogy 
minden hasznaywal, az nagy hatalomnak ter-
héwel kéwannyuk mégh teólle [UszT]. 1603: Az 
Inctus annakokaert hwt zerenth tartozik megh 
mondany meny buzat vetet azon feoldben es 
el boronalasara mith keolteot kit az Actor tar-
tozyk megh fizetny neky es az feoldnek haznat 
annak vthanna percipiallia [Kv; TJk VI/1. 
262]. 1721: ada cserebe . . . egj darab örökseghet 

minden hozza tartozandokkal edgjűt arokjaval kű-
pűjevel hasznaval és karaval <örö)kösön fiurol 
fiúra meg masolhatatlanul [Malomfva U ; Ben.]. 
1755: (A határrész) tizen két Esztendő múlva 
minden fructussával, és hasznával edgyűt a' Le-
geniekre* viszszá szályon [Nagygyeke K ; Ks K. 
80. — *Értsd: A tőszomszédos Légen lakosaira]. 
1820 u.: az Sükesd Gáborné Jószágának az 15 
Esztendejig valo hasznát meg kivánom [Egerbegy 
TA; Tolvaly lev.]. 

Szk: haszna lesz vkinek jvminek. 1718: A Molnár-
ral rovást tartatok ă mikről Vámat nem ad(na)k 
ha lesz valami haszna [Fog.; K J Rétyi Péter lev.]. 
1779: Hogy az közönséges falu haszonvehető ha-
tárát, mezőt, erdőt, rétet s Olt mejékit, míg csak 
legkisebb haszna akárkinek is lészen, azt az határ-
pásztorok tartoznak hütök szerént minden haszon-
vehető helyekre gondot viselni és arról számolni 
[Taploca Cs; RSzF 150] * hasznát elbírja vminek 
elbirtokolja a jövedelmét vminek. 1592: Miért 
pedigh megh tiltotta(m) volt Capitan Vra(m) 
pechetiúel es az alat t el vette haznat azt keúanom 
elòzŏr megh mo(n)dgia hol vette az szabadsagot 
hogy el birja az megh neúezett eòreksegnek haz-
na t [UszT 10/79] Xr hasznát elveszi vminek 
vminek jövedelmét vki birtokába veszi. 1647: az 
peres Juhokot haidu János maga szamara fejte, 
s eó vette el az hasznat [HSzj ýej al.] hasznával 
élhet jövedelmét élvezheti. 1671: Arbai* és mas 
helyeken liuő joszaginknak semi hasznaval nem 
ilhetunk [Baca SzD; Rett . O. 5 Bánffi Sára nem 
sk lev. — ĂValószinűleg Orbó (SzD)] * hasznot 
fordít vkinek a jövedelmet vki számára fordítja. 
1782: abban mar a Famüia meg edgyezett szoros 
kötés alatt, hogy a Hasznott magoknak forditsák 
[Torockó; Thor. XX/4 Fr. Bartók (59) jb vall.] 
Xr hasznot gyújt vmiből jövedelmet gyűjt vmiből. 
1604: Affélét hittel tartozik zamot a<dnj> arrúl 
az my haznot beleolle gytett, es megh tartozik 
adnj [UszT 18/91] Xr hasznot hajt (vkinek) hasznot 
hoz (vkinek). 1738: minthogy a mostani időkben 
az passusokot nem az pláj*ások, hanem az ő fge 
militiája őrzi, nem annyi hasznot ő fgének, mint az 
harminczadosoknak dolgozásokkal hajtanak [Med-
gyes; SzO VII, 396]. 1772: eö Excllja Adá-
mosi Malma . . . ke vész (l) hasznat haj tot t le 
sülyedése, és silipje s Gáttva rosszasága miat t? 
[Kük.; JHb LXVII/2. 37Ó]. 1789; ezen kérdés-
ben) forgo Malom jo állopattyába volt, sok jo 
hasznot haj tot t szüntelen [Désfva K K ; GyL] 
hasznot hajtó jövedelmező. 1741: hasznat haj tó 
Territóriuma [Mezőbánd MT; LLt 146. Bj. 1807: 
az én nyukhatatlan fáradcságam arra vitt, hogy 
Esztendőnként bizonyos hasznotis hajtó Jókban 
részesŭllyek [Kv; Incz. XII/3a br. Josinczi Jó-
zsef lev.]. 1841: nagyobb ára puszta gyepes helyek 
mentől elébb nevezetes hasznot hajtó Erdővé 
átváltoztathassanak [Gyalakuta MT; EHA] * 
hasznot keres. 1589: eo kgmek Nem Akarnak oly 
haznot keresnj, Aky a ' keossegnek Artalmara 
legien [Kv; TanJk 1/1. 104]. 1720: Popa Ábrám 

a bányát nem epitette az mint szokás iákkal 
nem támogatta, hanem tsak a hasznot kereste 
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[Nagyalmás H ; BK ad nr. 184 Komba Péter 
(60) vall.] Xr hasznot nem/sem vesz vmiből/vmit61 
jövedelmet nem húz vmiből/vmiről. 1586: Az Es-
panok . . . az három falubóla nem veottek Annj 
haznot hogy Az magok zolgalattiat k j kereshet-
tek volna [Kv; Szám. 3/XXVIII. 6. - •Asszony-
ivá, A.- és F.fiile TA]. 1749: a miòlta a malom-
(na)k Gátját a Kis Sajoiak el vágták az időtűi 
fogva a malom vesztég ál Senki hasznat belőlle 
nem vészen [Kissajó BN; BLt 6 Danyila Pask 
(50) jb vall.]. 1815/1817: ( : fel dagadván a Malom 
mia t t : ) ki őnt, és ekkor legkissebb hasznot sem 
vészen belőlle a M(éltosá)g(o)s Udvar [Szu; EHA] 
X: hasznot szerez vminek jövedelmet hoz vminek. 
1596: kegtek megh tekinche keŏnieörgeset®, mert 
feökeppen az mikor vendegles vagion igen nagj 
haznot zerez az Varosnak [Kv; Szám. 6/XXIX. 
174 Bachi Tamás sp kezével. — aMezaros miklos-
nak] Xr hasznot vehető jövedelmet haj tó (hozó). 
1764: minden Sokadalmi hasznot vehető Benefi-
ciumival tsak eppen a Balog Jusson biro Possesso-
rok Gaudealhassa(na)k [Makfva MT; DLev. 5] 
Xr ~ jő (ki) vmiből jövedelem származik vmiből. 
1677: az helynek felettéb való vad és soványságá-
goz képest, . . . nem sok haszon jő ki belőle [Rákos 
Cs; CsVh 54—5]. 1810: Az Mgs Exponensek Terri-
toriale Jussaik meg vagy(nak) de nem jővén ha-
szon belőllek nem gyakorolják [Varsolc Sz; Ks 
76 Conscr. 333] * ~ jöhet belőle. 1815: többetske 
haszonis jöhetne belőlle® [O.nemegye BN; Ks 
77. 19 Conscr. 496. — aA pálinkafőzőből]. 1822: 
mitsoda haszon jöhetett belőllek [Dés; DLt 1823. 
évi iratok között] ~ redundál vmiből jövedelem 
származik vmiből. 1721: (A) Vad kert . . . az előtt 
kaszáló rét volt de . . . hogy az uraknak valami 
haszna inkáb redundállyon belőle kilenczedire ten-
geri buza földnek osztatot fel [Somlyó Sz; EHA]. 
1784: Erdős, és bokros helly . . . vagyon . . . az 
Somos berekbe, melly tsak marha legeltető hely-
nek tartatik, mind az által az raj ta talăltato kevés 
Somfákbol s azoknak gyűmőltseiből . . . szokott 
egy egy kevés haszon rendundálni belőlle [Galam-
bod MT; EHA] Xr beveendő ~ befolyó jövedelem, 
bevétel. 1792: a r á j a 1 téendő költséget a propor-
tione bé vévendő haszonból végye ki [Ádámos 
K K ; JHb XIX/34. - aTi. a ványoló kaUómalom 
építésére] * halbeli 1744: (A) halbéli haszna* 
két egyenlő részre osztodott [Tóhát TA; J H b 
XI/17. ô. - aTi. a tóé] X- pénzbeli 1675/1688 u.: 
Minden nevel nevezendő itt való Joszagomb(an) 
levő iővedelmeket, penzbeli, es egyeb haszonra 
valokot, szorgalmatoson fel circaly [Borb. I Petki 
János instr. csíkcsicsai jb-bírájához] Xr semmi 
haszna (nincs) semmi jövedelme (nincs). 1746: 
kedves Eocsém Ur(am) Kantai Malmomban beié-
ment melyből magának majd semmi haszna, 
nékem pedig nagj kissebségem következett [Ap. 
Apor Lázár Apor Péterhez]. 1754: sohunnat sem-
mi haszna nem volt [Gernyeszeg MT; TGsz 
16] # semmi hasznot nem vesz vmiből semmi jö-
vedelme vmiből. 1744: Veselényi Mária Asz. ö 
Nga a Gátnak két rendben let el szakadása után 
Semmi hasznot azon Thoból nem vőtt [Tóhát 

TA; J H b XI/17. 10] # semmi ~ (nincs/sincs) 
vmiben semmi jövedelem vmiben. 1779: semmi-
féle keresetünk, egy kis oeconomián kívül, nincs, 
mert a marhatartásban Erdélyben kevés vagy 
inkább semmi haszon sincs [RettE 399]. 1796: 
a milyen gyarló vásár muta t ta magát Szeredán 
mint hogy leg nagyobb szorgos dolog ideje volt 
az Hordásnak tartot tam (így I) hogy Semmi ha-
szon nem lesz a Vásárba [Szilágycseh; IB. Foga-
rasi István lev.] Xr tiszta 1815: az ezen kortso-
mából, bor termés idején bé jövő Esztendei tiszta 
haszon 25 Rf [O.nemegye B N ; Ks 77. 19] * 
vmiből (be) jövő ~ vmiből származó jövedelem. 
1742: Vagyon Sendelyes kő Malom ebből 
jő vő haszon mennyire extendálodhatnék nem tu-
datik [Pálos N K ; Ks 10. XL. 19]. 1826: Ezen 
Fényes Havas az ide való Birtokos Urak által köz-
re biratvan, az abból bé jövö haszonis a ' Birtokos 
Urak kőzött az őrőkséges Telkek Birtokához ké-
pest proportionaliter fel osztatik [M.gyerőmonos-
tor K ; EHA] imiről elvett ~ vmiről élvezett 
jövedelem. 1592 k.: azt kiwano(m) Eoseomteol 
Atiamtúl marat eoreoksegemet kezembe (n) erez-
zetek minde(n) rolla ell vot haznaiwal [UszT]. 
1606: Az mireol ziksegh bizonitok teorúentis 
kerek. Attúl fogúa rúllaa el vett haznatis megh 
keuano(m) [i.h. 20/257. - aA földről]. 

5. termés(hozam); recoltă; Emte(ertrag). 1570: 
Neste Pays Iarto Illyesne vallya . . . az Te veod-
nek adwk az zeolet, hala Istennek hogy az en 
vram megh valhatek teole mert Nem Mywely 
vala, chyak az hazna kely vala neky [Kv; T J k 
III/2. 178]. 1586: az Kozmasi Becz Paine haza 
mellet az Nagy Tanoroknak az fele hasznaert 
minden esztendeoreol Eztendeore fizettek az Blas-
koieknak [Csekefva Cs; BK Mise. 1145—78 Imreh 
Ambrus ns vall.]. 1600: az Semienfalui Gegeö 
Lukach en hozza(m) minden eztendeöbe(n) fel 
ieött sokzer, en theölle(m) kerte, neki aggia(m) 
munkaiaba(n) az Jofeöldi kertinek haznath [UszT 
15/36 Blasius Weres de Farczad pp vall.]. 1647: 
mikor osztoztunk volna az Harsongarti fel hold 
szeŏleŏbeŏl reszt kerek vala, monda hogy . . . 
cziak szinten engedelembeől miueltek az szeŐ-
leönek hasznaert [Kv; RDL I. 27 G. Zephner 
alias Varga (41) vall.]. 1750: volt én nekem egy 
darabocska kaszáló rétem . . . , altal adam kezében 
bocsatam . . . két forintokért ugy hogy egy szeri 
haszna el vétele utan akar mikor tartozzék kl 
botsatani pénzét meg adván [Szentimre MT; 
BalLev.]. 1809: ezen Földből edgy darabot az Ur 
el borozdoltatott potentiose . . . és annak hasz-
nától Spolialta az exponens Urat [Felőr SzD; 
Bet. 6]. 

Szk: hasznát feltakaríthatja vminek a termését 
betakaríthatja vminek. 1683: (A zálogos jószágot) 
ha ollya(n) időben rehabealnok . . . Lukacz Ferencz 
Vra(m)tol az mikor megh haszon vevő föl-
deinek vetemenynek gabonainak hasznat fel nem 
takaríthatta volna azon Esztendőben, . . . sza-
badoson, minden veszekedes nelkűl eltakaríthassa 
ö kgme minden fele gabonajat rolla [Sófva BN/Sv; 
Ks 14. XXVII. 3] X: hasznot elvesz vmiről vmiről 
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a termést betakarítja. 1667/1687 k.: (A) Praedi-
kátor házához hagyatott Szőlőnek állapattyát igy 
hadtuk midőn ă Szővérdi Praedikator a sző-
lőnek hasznát el veszi . . . , à metszésnek idején 
messe meg s fedgye el, ha más esztendőre meg 
marad vegye el hasznát [Szövérd MT; MMatr. 
125]. 1815: a Tekéntetes Ur vette a hasznat rolla 
. . . ezen főidnek Soos Ur felől elő borozdája volt 
[Kv; Pk. 3] Xr eltakarja a hasznot vmirôl vmiről 
betakarít ja a termést. 7598: abban az Chereit 
feoldben, az Makay Leorincheben, Egy feleol Tyz 
Rudat szantatot el, Eordeóg ferencz Vram az 
szeliben, az liozzaban Tízen hat Rudat, mellyet 
eö kegyelme Be ís vettetett vala keolessel es elis 
Takara rolla az haznot [M.fodorháza K ; Ks 
Kowachy Istwan vall.] Xr lékel róla a ~ leszüre-
telődik róla a termés. 7667/7687 k.: ha penig más 
Praedikator következnék, ha a szőlőt bírni akarja 
hasznával édgyűtt, a metszésnek s fedésnek árrát 
az előtte valo praedikátornak adgya meg . . . más 
helyb(en) menve(n) is bírhassa el, mig akkori 
haszon le kelne rolla [Szövérd MT; MMatr. 125] 
Xr semmi haszna vmirôl semmi termése vmiről. 
1804: álicsa az actor, hogy a honcsokon . . . 
egynéhány részt megvett volna, . . . , 4 részek 
közül a megvett 3 részről semmi hasznok nem 
volt [Szárhegy Cs; RSzF 129]. 

6. hozam; produs; Ertrag. 1584: Éppel Cheres-
telne vallia, Egi tehenem vala, es vgian Alkal-
moson giwteottem vala vaynak valót, es mikoron 
keopwllenem Ieowe hozza (m) Zelesne twzert, Es 
ell Mene a ' Twzel, es az en vayam es tehenemnek 
mindé (n) hazna el vesze azontúl mihelt el Mene, 
es ky kelletek eottenem [Kv; TJk IV/1. 251]. 
7600: Az en marhamot pedigh ez fejeós Juhai(m)-
nak az egy hetigh ualo haznat duplaual az Arti-
cul(us) continentiaia zerent restitualtatni keua-
no(m) a ' teórúenteòl [i.h. 15/81]. 1667: (A major) 
az eŏ kegme juhaiba(n) felette sok károkat teott, 
s mind penigh az juhoknak hasznat igen károson 
savanyúi es haszontalanul administralta [Dob.; 
WassLt]. 1710: A Juhok is a mi kevés még mara-
dott bénné numero 22 mind eddig elé késsemnél* 
vadnak, es azok(na)k hasznokbol kűldőttém volt 
egy kis turocskat [Vacsárcsi Cs; BCs. — "Elírás 
kezemnél h.]. 1749: Az Juhok hasznabol Vaiat 
perczipialtunk az iden haro(m) lo itató czieberrel 
Irostol [Kv ; Szám. 26/VI. 480]. 1806: Ha Szent-
János-napig fejend valamely marhát, tartozik a 
bács fele hasznával, ha pedig Szent János-nap 
után is valami kevés téj léjend benne két-három 
hétig tartozik egész hasznával [F.rákos U ; RSzF 
199]. 

7. 1742: Tudode hallottadé hogy az Gárgyásiak-
(na)k bányajok bé szakadván és sok hasznok 
az Istalljban szakadván azt ki hordotta ki az 
Istalljból ? [Asz; Bosla vk] | Tudom 's láttam 
hogy a ' Gargyasi bányából szakadott altal haszon, 
de mennyi vólt Isten tudgya, hallottam azután 
szaz harmintz azutan szaz hetven párral* hogy 
lett volna [Torockó; i.h. Ekárt Gergely (27) jb 
vall. — *A pár 'egykerekű két füles, bányásztar-
goncza' (Jankó TAszT 201)]. 1775/1781: abban 

az időben igen nagy haszon ment bé azon Bányák-
ból, el is híresedtenek vólt jóságokra nézve, mert 
igen gazdagok voltak [Porkura H ; J H b LXXI/3. 
426]. 178011804: ha valakinek kaszálloján, vagy 
szántó földin találtatik a ' haszon, a' Bányanak 
foglalandó Hely, meg betsültetvén, betsü szerént 
a' helynek gazdája ki fizettessék [Torockó; TLev. 
2/4. 3]. 

8. használat; íntrebuinţare; Benützung, Ge-
brauch. 1814: A' Csorda bé rekedvén jászolljra a ' 
Falu hasznára ki adott mag lo ismét viszá mégyen 
irt gazdájához [F.rákos U ; Falujk 85 Barrabás 
Áron pap-not. kezével]. 

Szk: ~ r a fordíthat vmüyen célra (fel)használhat. 
1784: ezen kaszáló helly, . . . nem termett szé-
nát, hanem tsak Sátét es Nadat és egyébb haszonra 
nem fordíthatták, lianem tsak Házakat, aztago-
kat és egyebb féle epületeket fedni [Kisrápolt H ; 
J H b XXXI/51. 9] Xr ~ra fordítható felhasznál-
ható. 1811: Mü ugyan többed Magunkal ezen Er-
dőt meg járok . . . Az Almás felől valo bé harapod-
zást . . . 100 Szeker jo tűzi és egyéb haszonra is 
fordíthato fára betsűltük [Déva; Ks 111 Vegyes 
ir.] * ~ra fordittatik (fel)használtatik. 7699; for-
dittassék ötszáz forint a' Kolosvári Farkas uttzai 
Templomnak szükségére, ugj hogj azon Summa 
más egyéb külső haszonra ne fordíttassék, ha-
nem az említett Templomnak éppétésére [Kv; 
SRE 63]. 1790: ezen meg irt Bírságnak pedig 
Exequutoraí a ' Szőllős gazdák légyenek és â 
mie talaltatik az ollyatén hibázat Szemelly(ne)k 
abból végyenek Contentumat â közönséges haszan-
ra fordíttassék [Karácsonfva MT; Told. 76] 
haszna vétele vminek vminek használata. 1711/-
1792: haszna vételiért az földeknek Moyses Déák 
Uram Annuatim vászon, és valami Zabolai gyolts-
beli jó-akarattal legyen ö Kegyelmének [Albis 
Hsz; BLev. Transs. 32] Xr 1681/XVIII. sz. m. 
/ . : Forrói alsó to t Molmostol a' miképpen moston 
vagyon, és mind(en) felé hasznok vételével egyűt 
egészen adák és engedék Lugosi Ferencz vram-
(na)k, és Feleségének Nmts Barcsai Anna Aszony-
(na)k szabados bírásokra és hasznok vételére 
[DobLev. I/28a]. 

9. haszonvétel; folosire, folosinţă, obţinere de 
folos; Nutznießung, Nießbraucli. 7697; az Eccle-
sianak és Collegium(na)k Tiszt Tótfalusi Kis Mik-
lós Uram keze alat levő Typográfiáját meltan 
veszedelemtŭl felthettyŭk . . . tétessék el bátor-
ságos helyre és conservaltassék az Ecclesia számára 
jövendő beli haszonra [Kv; SRE 52. — L. erre 
Jakó, ErdF. 40 k k ; a teljesebb szöv. i.h. 348—9]. 

Szk: gané/ganézds haszna a trágyázás haszon-
vétele/haszonvételi ideje. 1701: a földeket adgya 
Kelemen Mihály gané hasznáig ilyen conditioval, 
hogy mig gané haszna ki telik . . . ki ne válthossa 
[Remete Cs; LLt] . 1763: ă Specificalt főidet gane 
hasznáig, az az tizen négy esztendeig Veres Mihály 
békeségessen bírhassa [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
149]. 1767: a mig a Ganézás hasznát ki nem vészi 
[Köpec Hsz; Köpeci lev.] * hasznot elvesz vmireĕ 
1816: (A földet) ugy adák Zàllágban Gyujto Mar-
tonnak hogy, mig porgoláttyára négy hasznot el 
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nem veszen adig ki ne valthassak [Szentimre MT; 
BalLev.]. 

10. ~ nélkül a. hasztalan(ul), h iába; inutil, 
degeaba; nutzlos. 1772: A második Ocularis Re-
visiohoz is haszon nélkűlt ragaszkodik a ' Novizáns 
A eö Excellentiaja [Kük. ; J H b LXVII/236]. 
1804: Délután keresett a Rector de én el mentem 
volt Kapjomba®, és igy el nyargalt az idő haszon 
nélkül [Dés; KMN 8. - ĂKapjon, a várostól 
nyugatra a második falu]. — b. csak vSzk-ban: 
numai în construcţii; nur in Wortkonstruktionen : 
~ nélkül áll. 1789: ha annak rendi szerént viselték 
volna gondgyát annak utánna is azon Malomnak, 
az árvíz nem bán t volna ollyan rutul vélle, 
hogy ha t esztendeig minden haszon nélkül állyon 
veszteg [Abosfva K K ; GyL] X- ~ nélkül hever. 
1782: kertye mellette mind pusztájában haszon 
nélkül hever máigis minden ember Toldalagi 
Pusztájának nevezi [Galambod MT; Told. 29]. 
1812: (A kifizetésből) Senjmi Sem lőtt mert az 
alkalam Szerint is 4000 Rfamis atan hever minden 
haszan Nélkül [Sárd A F ; KmULev. 3 Szüágyi 
Ádám kezével] * ~ nélkül levő adósság. 1799: 
az Árvák részére az haszon nélkül lévő adosságok* 
a számadásb(a) fel nem vétetődhetnek [M.egregy 
Sz; Somb. I . - »Értsd : kölcsönök] * ~ nélkül 
vagyon hasznot nem hoz. 1779: A' Menes ta r tás 
mind Szŏtsŏn mind Sorostélyon Ngd(na)k, ugy 
tartom, minden haszon nélkül vagyon . . . 
Szŏtsŏn a’ Tavalyi sok szénát (me)g emésztette 
az a ' tsig-big ménes, azonb(an) egy krajcár haszon 
sem fordult vissza [Kercsesora F ; TL. Màlnási 
László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez] X: 
~ nélkül való termést nem hozó. 1766: A ' Budŏs 
ku t nevezetű helyben (sz) . . . egy része árkos 
gödrös és haszon nelkŭ l való hely [Marosagárd 
MT; EHA]. 1777: egy haszon nelkŭl való pallag 
[Köpec Hsz; EHA] , 1815: egy nagy haszon nél-
kúl t való árok [Bálványos vár alj a SzD; Ks 77 
19 Conscr. 1301]. 

11. eredmény; rezul ta t ; Ergebnis. 1757: Azt 
monda Kratsun hogy feles Medve Vagyon a 
falu vegire bé járnak a tŏrŏgbuzára, a Puskasokat 
kopokkal együt t fel küldeni minél hamaréb ne 
Sajnalja Ngd, ugy az petzér alá egy Lovat, mert 
ugy járhat tya jol meg a Sűrű t s tőb hasznunk 
lészen, nem tŏ l t yŭk hijáb(a) az idŏ t t [Retteg/-
Kendilóna SzD; TK1 Perlaki András Teleki ódám-
hoz]. 

Szkî ~ lesz vmiben eredménye lesz vminek. 
1653: Bogáti János és az apám jó reggel oda mené-
nek, . . . hogy a töröktől, tatártól viszsza kérjék 
a városi népet ; de abban igen kevés haszon lőn 
ket tőt fogtak elbocsátani [ETA I. 65 NSz] 
nincs haszna nincs eredménye. 1746: az öcsém 

maga viselesit pennara sem tudom venni, 
. . . elege volnánk r a j t a hogj valami jot Csinal-
hatnank belőlle, de nincs haszna mentest el fordul 
[Hsz; BLev.] Xr semmi haszna vminek semmi 
eredménye vminek. 1708: Nééb Márto(n) Ur(am) 
Mester Társunk, sok alkalmatlansaggal mortifi-
calva(n) az B. Chéhit, ugj annjira hogj nem léve(n) 
semmi haszna, minden jo admonitionak, sem fe-

njitek(ne)k, sem complicalas(na)k, . . . teczett az 
B. Che(ne)k p(ro) exemplo alior(um), es az maga 
továbbá való maga meg tartoztatására nézve 
helyiből . . . ammovealtatik [Kv; ACJk 67]. 1809: 
Sok rendbe meg te t tem a magam jelentesemet 
hogy az Utakot meg tsinaltasak de anak Semi 
hászna s foganatja nem volt [F.boldogasszonyfva 
U ; UszLt ComGub. 1657] Xr semmi ~ra nem lesz 
semmi eredménye nem lesz. 1658: Urunk Sza-
mos-Újvárra jöve, és o t t gyűlést hírdete a nyomo-
rult, siralmas és romlott országnak. Mely gyűlés-
nek exitussa nem lőn semmi haszonra [ETA I, 
1 6 5 - 6 NSz]. 

Szk: haszna elkel vminek érvényét veszti; 
a-şi pierde valabili tatea; Gültigkeit verlieren. 
1637/1639: Vágjon Egj Inuentarium varas Pechetj 
alat Jmmar hazna ninchen, . . . vágjon Egy 
mas Inuentariu(m) . . . annakis el keolt az hazna 
[Kv; RDL I . 111] Xr hasznát elveszi vminek a 
trage folos din ceva; aus einer Sache Nutzen ha-
ben/ziehen. 1816: Daradits Mihály . . tartozik 
utánajárni az elkárosodott bikának, és aki tarto-
zik vele a communitásnak lábon hasonló jó és 
szép bikát, akárhogy is ( : akárki a hasznát elvette 
. . . vagy kötelességét nem te t te : ) kiállítani [Szár-
hegy Cs; RSzF 180] Xr hasznát ne vegye vminek a 
nu trage folos din ceva; soll keinen Nutzen aus 
einer Sache habén. 1736: Torda Várossában ben, 
és határán . . . ha miket . . Atyánk vagy távul 
léte vagy invigilantiaja m ia t t el foglaltak . . . , ne 
birják, ne epittsék, ne colallják hasznát ne vegyék 
[Torda; T J k T 1/125]. 1812: a ' Nagy Aszszony 
a Legényeket arra erőltette, hogy . . . a szemérem 
Testét égessék meg. A ' Groffné pedig meg markol-
ván annál fogva való hurtzolása közben így szol-
lo t t : min jár t leszakasztom, hogy senki is hasznát 
ne végye [Héderfája K K ; IB. Bali Jánosné Kis 
Ersébeth (44) grófi mosóné vall.] Xr hasznát nem/-
sem veheti vminek a nu-i putea fi de folos; den 
Nutzen aus einer Sache nicht haben/ziehen kann. 
1573: Meg Érte t tek Eo K . varoswl az chiasar 
lewelet . . . Arról hogi eo N. Az Baszanak ez le-
welet kwldene meg, Es adna Ertenyek, Mert ky-
lemben hasnat Nem vehetik az Aros vraim [Kv; 
T a n J k V/3. 94a]. 1735: a Jószágnak . . . majd mi 
hasznát sem veheti a Mlgs vr [Kendüóna SzD ; 
TK1]. 1737: Ez a Hellyecske, olly rósz, és vizes, 
hogy tellyességgel hasznát nem vehetni [Vadasd 
MT; Ks 14. XXVI. 4]Xr~nem vevő haszonvehe-
te t len; nefolositor; nutzlos, ohne Nutzen. 7777; 
az alsó Kerekek . . . az Királyfalvi Malomnak fel 
épittése u t ám . . . Haszan nem vevőké Lettenek 
[Dombó K K ; J H b XX/26 . 4] * nincs haszna 
vminek haszonvehetetlen; nefolositor; nutzlos, oh-
ne Nutzen. 1637/1639: (Az inventáriumnak) noha 
Jmmar hazna ninchen, de megh is az Tutor az 
Aruanak Emlekezetere megh tarchja [Kv; RDL 
I. 111]. 7638; most ollian szép követ vágunk hogi 
mint az Ezüst ollian fenies de miért ninczen haszna 
Isten tudgia [Torockó; Thor. XVI/1 Erasmus 
Bartha (39) jb vall.]. 1696: egy darab Cséré, melly-
bol a két malom g a t t y a t néha toldozzak, foldoz-
zak belőlle egjeb haszna ninczen [Gyeke K ; LLt 
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75] Xr semmi hasznot nem tehet közösülésre, ill. 
nemzésre képtelen, impotens; impotent; impotent. 
1716: Harinai Miklosne. Aszszanyom maga mon-
datta, hogy az Ura hozza mégjen eczakákon, de 
csak heaba, mert nem tehet semmi hasznot [Nagy-
ida K ; Told. 22] Xr semmi ~ ra való haszontalan; 
nefolositor; nutzlos. 7604; Az haznak padlajat 
mind uezendeo marhat, ahogj fedetlen a&ot reg-
teol fogua az haz, lehet hogi zolgaink hantak le 
az hazrol, de az sem uolt semmi hazonra ualo 
[UszT 18] Xr semmi hasznát nem tapasztalja semmi 
hasznát/hatását nem lá t ja ; a nu vedea nici un 
folos pe urma a ceva, a nu a ve a nici un folos; 
keinen Nutzen/keine Wirkung sehen. 7823— 7830: 
Ōexcellája í r j a magáról, hogy az orvosságok-
kal él, de semmi hasznát nem tapasztalja, hason-
latosabb az holt elevenhez, mint az élőhöz [FogE 
213] Xr semmi ~ vmiben kb. nincs semmi jó vmi-
ben ; a nu fi nimic bun în ceva; (aus einer Sache) 
keinen Nutzen habén. 1638: a kegd njaualjaia 
merő rosz abba(n) bizonj semy haszon csak Swuó-
tenj, Suhajtanj , es szitkozodnj tanittia az em-
bert [KJ] Xr tulajdon hasznára él vmit maga szá-
mára használ vmit ; a utiliza/întrebuinţa ceva în 
folosul s ău ; für sich benützen. 7800: aztot maga 
tulajdon hasznára élte [Dés; DLt]. 

Ha. 1592: hazonwal [UszT]. 1596: (a földek-
nek) haznok [Szentmihályfva TA; J H b XXITI/3] | 
haznakot [UszT 11/77]. 1615: haznjual [Gyf; 
SLt AB. 8]. 1663: (a juhok) hasznok [HSzj orda 
al.]. 1681: hasznomot* [Cssz; SzO VI, 392. — 
•Uo.: szolgákot, proventusokot, számokot, tudó-
sításokot] | a magok hasznokrol [VhU 198]. 1710: 
az magok hasznokra [Csíkszereda; Borb.]. 1717: 
liasznokot [Mezőméhes TA; Ap. 2 Makai Mihály 
Apor Péterhez]. 1722/1826: hasznáját [Lodormány 
K ; SzentkZs Lodormányi dézma 84]. 1757: ha-
szanért [Torockó; Bosla]. 1764: hasznam [Kóród 
K K ; Ks CII. 18]. 1767: hasznamat [Koronka 
MT; Told. 19/33]. 1768: haszan [O.sályi K K ; 
Berz. 3. 7. C. 4]. 1770: hasznat [Déda MT; 
LLt]. 1772: hasznamot [Kük.; J H b LXVIH/241]. 
1774: hasznakra [Mocs K ; K S Conscr. 24]. 7778/-
1813: hasznat [Balázsháza Sz; J H b LXX/6. 25]. 
1782: hasznat [F.zsuk K ; SLt X L n . 5. 15]. 
7792: hasznat [Mezőbánd MT; MbK XII . 82]. 
1802: haszan [Borsa K ; EMLt]. 1803: hasznakra 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1804: hasznak* [Mak-
fva MT; DLev. 5. — a Értsd : hasznuk]. 1805: 
haszan [Benedek A F ; SLev. 1]. 1819: haszan 
[Omboz El; KCsl 16]. 1834: haszan [Dés; DLt 
446]. 

haszonbér 1. haszonbérleti d í j ; bani de arendă; 
Pachtgeld/zins. 1841: Ezen folyó 1841-dik évi 
Szent György hava 17-dik napján estve közönsé-
ges falugyűlése tartatván Mihály János falusbíró 
házánál, ahol is általadtuk udvarhelyszéki . . . 
a Bük erdőnkön lévő hasznunknak való veszendő 
fákot, . . . s így azon fenn írt materiáért mostontól 
fogva karácsonyig ígyérének haszonbért 4 személy-
re . . húsz Rforintokot váltóba [Taploca Cs; 
RSzF 126]. 1851: köteles leszen az irt Bérnök 

ezen haszonbért félévenként mindég előre 
beszolgáltatni [Kv; Pk 3]. 

2. haszonbérlet; arendă; Pacht. 1834: a ' meg-
nevezett Redoutti tántzoló-terem, a Maszkarás 
Báltarthatás Jussával haszonbérbe® [Kv; KvLt 
4401. sz. városi nyomt. — ĂKiadatik]. 1845: Pa-
gocsai Birtokos Nemes Barla Pétra ö kegyelme.. . 
azonn Zsellér telkét Haszonbérbe . . . a fenn 
tisztelt Udvarbíró Ur által is ígéré [Mezőpa-
gocsa TA; TSb 37]. 

Szk: ~be ad. 1850: ezenn kérdésekre azon szár-
nyaló hir kénytetet, hogy Nságod Szt György 
napkor a Joszágot haszonbérbe akarja adni 
[Széplak K K ; SLt évr. - Sipos Miklós P. Hor-
váth Ferenchez]. 1854: En Özvegy Petrichevich 
Horváth Ferentzné G. Wass Antónia, . . . adom 
haszonbérbe a Felső zsúki* Jószàgomot [i.h. — 
•K] -X- ~be adatik. 1843: A K Monostori Papíros 
gyár első Haszonbérlő Mauvilovits Emanueltől 
viszsza vétetvén második Haszonbérlő Bogdánfi 
Gábor Urnák haszonbérbe adatik [Km; KmULev. 
2] Xr ~be kivesz. 1834: a ' kiknek szándékjok lenne 
. . . haszonbérbe kivenni* . . . , kötelesek . . . a ' 
Város mostani Praetorialis házánál megjelenni 
[Kv; 4401. sz. városi nyomt. — *A Redoutte 
tánctermet. — A teljesebb szöv. fennebb]. 1847: 
Makai . . . Bakos György Uram eö kglme . . . az 
. . . Uradalomhoz tartózó bogártelki két kŏvŭ 
lisztelö malmot és malomházat haszonbérbe 
ki vette [Bogártelke K ; KmULev. 2] Xr ~ben 
tart. 1842: ŏ a midőn a kardasfalvi Maimat Haszon-
bérben tartotta akkoron mitsoda álapatban volt? 
[Kv; i.h. vk. Verestoy Cséri Farkas szb kezévęl] 
•X ~be vesz. 1848: a ' Kolos Monostori Királyi 
alapítványi Uradalomnak . . . két szobábol állo 
alkalmatossagat folyo 1848ki martius 18-án a ' 
csődülök hiánya mia t t egyezés uttyán . . . haszon-
bérbe vettem [Kv; i.h.]. 1867: haszon bérbe vet-
tük legifjabb gróf Teleki Domokos ur . . . birto-
kait, hat egymásutáni évekre [RLt]. 

haszonbéres 1. haszonbérbe vett, haszonbérelt; 
luat în arendă; gepachtet, in Pacht genommen. 
1855: Lörintzibeni haszonbéres hadájommal ha-
táros Sóvár nevű Kaszálóját . . . ki vettem haszon-
bérbe [Mv; TSb 27]. 1873: (A) haszonbérlőnek 
a haszonbéres birtok mellett van magánok inkább 
gondozza a magáét mint a mást s úgyis hallottam 
hogy azon haszonbéres jószágról a magáét még 
trágyázta azon ember mely most benne van [Szom-
batfva F ; Pf]. 

2. (haszon)bérleti; de arendă; Pacht-. 1852: 
midőn . . . Néhai Bartók Ádámnak Jószágát haszon-
bérben ki vettem akkor az 1848ik évben termett 
Tőrők búzát és Bort nékem által adták oly felté-
tel mellett hogy a Haszonbéres évek kiteltével 
ugyan csak Törökbuzát, és Bort adgyak áltól 
annyi mennyiségben [Szentbenedek A F ; DobLev. 
V/1328 Csiki Elek kezével]. 

haszon béri haszonbérleti; de arendă; Pacht". 
Szk: ~ egyezés. 1850: Mely fenn irt haszonbéri 
edgyezést, mi mind két edgyezkedö felek magún* 
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kénak esmérjük és valljuk [Ne; DobLev. V/1298] 
* ~ idő. 1850: A kibérlett alkalmatosságokból 
a haszonbérlőnek a haszonbéri űdő lefolytával 
nem lészen szabad kiköltözni, mig nem számoland 
[Kv; KmULev. 2] * ~ részlet. 1858: Ha fize-
tesi ra taka t pontoson meg nem tar tanám az eset-
ben a tulajdonos Gróf Ur vagy örökösei jo-
gosítva légyenek a terminus eltelte u tán fizetet-
len lévő haszonbéri részletet . . . hatos kamatjá-
val legrövidebb szoper u t j án felhajtani [Kendi-
lóna SzD; TKhf. — A kővárvidéki urad-ra von] 
Xr ~ szerződés. 1858: Megengedtetik a bérlőnek 
hogy ezen haszon béri szerződést maga költségén 
bé tábláztathassa [Kendüóna SzD; i.h. 15 ua.]. 

haszonbér-idő haszonbérleti idő; termen de 
arendă; Pachtzeit. 1834: Kolósvár Sz. K. várossá 
úgy nevezett Fejér-Ló Vendég-fogadójának, 's az 
abban-lévő Redoutte nagy Tántzoló-Teremnek . . . 
haszonbér' ideje . . . kitelvén . . a ' kiknek szán-
dékjok lenne haszonbérbe kivenni . . . , kö-
telesek a ' Város' mostani Praetorialis házánál 
megjelenni [Kv; K v L t 4401. sz. városi nyomt.]. 

haszon bérlés haszonbérleti idő; termen/timp de 
arendă; Pachtzeit. 1843: Királyi Arenda 's más 
közbe jöhető Rovatai terhe . . . a Haszonbérlés 
ideje alatt a Haszonbérlőnfeneklik [Nagylak A F ; 
DobLev. V/1248. - A teljesebb szöv. haszonbér-
lett al.]. 

haszonbérlett haszonbérelt, haszonbérbe v e t t ; 
arendat, luat în a rendă ; gepaċhtet, in Pacht ge-
nommen. 1843: Királyi Arenda 's más közbe jö-
hető Rovatai terhe ( : az ' Insurrectiora terjedőt 
k ivéve: ) a ' már nevezett Haszonbérlett portiots-
kának a Haszonbérlés ideje alat t a Haszonbérlőn 
fenekük [Nagylak A F ; DobLev. V/1248]. 

haszonbérlő I . mn haszonbérleti; de arendă; 
Pacht-. 1843: hogy ha a Haszonbérlő Évek le folj-
t a után, azt megint Haszonbérbe adó szándékom 
leénd, akkor is prioritássa lesz mostani haszon-
bérlőmnek mások fe le t t [Nagylak A F ; DobLev. 
V/1248]. 

I I . fn bérlő; a rendaş ; Pächter. 1842: Kapitány 
Kristóff haszonbérlő* [Dés; Törzs. Dési Taxális-
ták 68. - •Aláírásban]. 1843: A K Monostori Pa-
piros Gyár . . . á l tal adatik a Haszon bérlő Urnák 
[Km; KmULev. 2]. 1851: a ' malom inventálodik, 
és oly állapotban, milyenben az inventáláskor 
átadódott, tar toznak a ' haszonbérlők a ' Tulajdo-
nos Báró urnák á tadni [Algyógy H ; Born. E . 
IXf] . 

haszonbérlői haszonbérleti; de arendă; Pacht-. 
1850: Alább ir tak . . . lépénk egy más között a 
következendő meg másolhatatlan egy évi haszon-
bérlői edgyezésre [Ne; DobLev. V/1298]. 

haszonbér-summa haszonbér-összeg; sumă pen-
t ru arendă; Pachtgeld/summe. 1845: (A) 80 Rhé-
nens Forint Haszonbér sommának felit . . . tar-

tozik . pontosonn bé fizetni [Mezőpagocsa T A ; 
J H b 37]. 

haszonélvezeti. E szk-ban ; în această construc-
ţ ie ; in dieser Wortkonstrükt ion: ~ jog drept de 
uzufruct ; Nutznießung(recht). 7862; csak az ideig-
lenes haszonélvezeti jogra nézve teszem e ' rendel-
kezést, önként értetődik, hogy hasznát élvező 
léányaim arra semmi nemű terüht nem fektethet-
nek [Kv; Végr.]. 1863: Kedves Nöm Konnerth 
Ers'ébeth . . . maradjon és lakjék . . . házunkban 
és telkünkben, s azt telyes haszon élvezeti joggal 
bírja és használya [Kv ; i.h.]. 

haszonkeresés 1. nyerészkedés; afacerism, spe-
culă; Gewinnsucht. 1722: A kik . . . pénzeket 
bizonyos ezüst, és arany Zállagokra elocállyák és 
hetenként minden forintra egy pénzt, némellyek 
egy krajcár t vésznek, ezek(ne)k efféle fukar és 
szerfelett Capitalisokat aequalo haszon keresések 
interdicáltassék [Ks 18. XCI I I gub.]. 

2. haszonhajhászás; goană după cîştig; Profit-
gier/jagd. 1826: (A) Tanuk egyenlő vallomása tiszta 
bizonyittásaik szerint . . . az igaz haeresek(ne)k 
. . . nagy Praejudiciumokra, nem annyira haszon-
keresés, vagy reá szorulás tekinteteböl, hanem 
inkább a Feliperesek (ne) k boszontásara az erdő-
ketis pusztithasa a Pernek czélba vet t hoszszas 
hurczoltatásával [Ne; DobLev. V/1114. 3a]. 

haszonol vminek hasznát veszi; a trage folos 
din ceva; aus einer Sache Nutzen haben/ziehen. 
1820: (A kaszálót) Káros volta mia t t haszonolni 
nem lehet . . . füv i t meg étetik a helyit pedig 
a Sertések fel hánnyák [Martonos U ; Pf]. 

haszontalan I . mn 1. hasznavehetetlen; nefolo-
sitor ; nutzlos, ohne Nutzen. 1578: minden heleket 
kik retnek walok wolnanak, meg Jarion megh 
lásson, es a midőn hozzá erkezhet towissektol es 
egyéb hazontalan faktol, megh tiztichon, hogy a 
midőn Jdeie lezen, elegedendeö Zenath takarhas-
son rolók [Kisfalud A F ; OL. M. Kamara Instr . 
E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104—6 V. Kovachoczy 
u t . Mathias Niary gondv-höz]. 1586: lathwan az 
három oláh falunak* Sok eztendeoteol fogwant 
Veszekedese haszontalan vol ta t vgy Anniéra hogy 
Inkab kezdene az Varos az falukra keoltenj hogy 
sem mint beleolle hasznot Venny Annak okaert 
Wgiekezwen Valamy l o móddal ennek Vthana 
Az faludat Rendelnj, . . . meg Akariak la togat ta tnj 
eztendeonkent Az három fa lu t es Jozagot [Kv; 
T a n J k 1/1. 40. - *A.- és F.füle, Asszonyivá 
TA, a város három jb-faluja] . 1687: ada ta t ki 
kamara Ispán Uram ö keglme aféle Birság 
apro csulyabulya ké t haszontalan Őkreket in f. 
5.1.5 no 2 [Máramarossziget; Törzs]. 1730: talal-
tat ik egj el veszet földből ásott Szylva Aszaló 
haszontalan [HSzj szilva-aszaló al.]. 1781: a Ta-
tár k u t nevezetű hellyben . . . egy haszantalan 
Csere bokros erdő [Kányád U ; EHA]. 1821: Egy 
haszontalan rosz fenyő Káda t ska [Koronka MT; 
Told.]. 1853: abban* vagy semmi, vagy csak ha-
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szontalan léhás gabona terem [Kv; Pk 3. — *Ti. 
a földben]. 

Szks ~ná lesz. 1717: Az Mi fűvűnk a Militiatol 
maradott volna is . . . , az nagj szárasság mia t t ha-
szontalanná lett [Cssz; INyR]. 1791: Egyszeri trá-
gyázás megtart 6 esztendeig oly megjegyzéssel, 
hogy a trágyázás holt fogytán vagy tölte felé 
essék, nem pedig újságra, mert különben a földön 
elterített ganéj megférgesedvén azok által minden 
zsírjától megfosztatik és haszontalanná lészen 
[Backamadaras MT; NNyv 352]. 1793: Sajtois 
volt azon az életen; . . . de a ' Köble haszontalanná 
lévén a ' Balas István Apja Bálás János fiaival 
szerzeték és csinálták a ' mostani Kőblit [DLev. 
2. XI. 4] Xr ~ná tesz. 1757: (A) viz és mocsoja az 
épületek alá szivárrogván mind kapu közit, ugy 
Serfőző háznak Pintzéit rövid idö alatt haszonta-
lanná tészi [Déva; Ks 92. I . 23] ~nd tétet. 
1740: a ' Rósa Hegj oldalából, meg engedtetik ő 
Ngá(na)k, hogy köveket hordathasson, tali Con-
ditione, hogj a kövekkel haszonvévŏ Rétünket ő 
Nga ne obruáltassa, haszontalanná ne tétesse 
[Dés; J k 543b]. 

2. használhatatlan, hasznavehetetlen; inutüi-
zabÜ; unbrauchbar, unnütz. 1625: mint egj há-
rom lepesni szelliessegint (l) ualo porondos keoue-
czes es hazontalan feoldet ismertünk hogj altal 
szakaztot volna az uiz [UszT 176]. 1690: meg 
enget tük; hogj . . . u j malmot építtethessen és 
azon Szakadékjának folymát (!), hogj az Marus-
nak derék folyamában viszsza ne szakadgjon, az 
emiitett Petelyei határon, egj darab, viz hat ta 
haszontalan földnek által ásatásával és azon Marus 
szakadékja martjainak szükséges helyeken valo 
valŏ* meg erösittetésével kivántatŏ módon pro-
curaltathassa [Bál. 52. - *így kétszer!]. 1732: 
Sillye nevű helyben vagyon egj haszontalan bokros 
hely [Kóród K K ; Ks 12. I]. 1818: Szabó mezeje 
. . . haszontalan hely [Küsmöd U ; EHA]. 1827: 
a Hangába . . . el sűllyedezett haszontalan hely 
[Nagykend K K ; Told. 31]. 

Szk: ~nd tesz. 1759: ha azon igen káros 
ú j Malmot meg is fel építhetné, és annak Gáttya 
meg köttethetnék Patak(na)k vizét ugy fel 
tolyná . . . hogy . . sok szép és hasznos szántó 
főigyeit, kaszáló réttyeét(!)az Expónens Communi-
tásnak el borítván éppen haszontalanná és Sem-
mivé tenné [Mv; EHA]. 1770: (A) főidet . . . a 
nagy hegyről le folyo patak kővel, porondal 
töltötte el, és haszantalanná tette [Nagyrápolt 
H ; J H b X X X I ] * ~ná tétetik. 1770: ezen helyet 
nem de nem a hegyről le folyo eső, és hoviz töl-
tötte fel porondal, és kővetsel, lévén igen magas 
hegy, és árok le felé a hegyről azon hellyetskére, 
melly mia t te te te t t haszantalaná ? [H; J H b 17. 
3 vk]. 

3. ér téktelen; fără valoare; wertlos. 1826: ta-
láltunk egy őszve maroknyi apró fejér régi haszon-
talan pénzeket [Szentdemeter U ; MvLt Usz-i 
anyag 8]. 

4. kb. semmirekellő/való, mihaszna; netrebnic, 
puşlama; nichtsnutzig. 7696; ketten vagy hármonn 
kivált képpen valo okai azon szerentsétlenség-

(ne)k; kik nem ŏ Nga Jobbágyi vra(m), hanem 
más haszontalan büszke Legények [BK. Veni-
czei Sándor Bethlen Gergelyhez], 1699: othon 
ne(m) letemkor, s egyeb kőris haszantalan sze-
melyekkel kenyeret uranak ne(m) eteti'\ hanem 
azokat el igazittya [SzJk 315. — "Válóperben a 
bíráknak a feleségre von. nyíl.]. 1765: (Jábroczki 
Józsefnek) Szépecske, de haszontalan leányát* 
nem tudom, micsoda gusztusból, talán a szép-
ségéért, veszi el Mikes István derék, becsületes 
gróf úriember [Ret tE 186. — *Borbárát]. 1794: 
ha a Tekintetes Tiszt Urak azon haszontalan asz-
szonyt hoszszu porázon botsáttyák, s . . . meg nem 
regulázzák, . . . katonák után jár, s azokkal Czim-
borál, kiket is reánk ingerel [Déva; Ks]. 1798)1800: 
Jakab György rósz életű haszontalan erkőltsű 
hite bé vehetetlen ember volt [Harasztkerék MT; 
Told. 30]. 7823-1830: Dési Gábor sokat is szidott, 
sokszor volt az a gondolatom, hogy oda hagyjam 
. . . De az az érzés megtartoztatott , hogy . . . ha 
esztendőt nem töltök, majd vád alá jövök, hogy 
egy korhely haszontalan i f jú vagyok, azért azon 
esztendőben o t t laktam [FogE 91—2]. — L. 
még FogE 158; Re t tE 5 9 - 6 1 , 101, 123, 189, 
236, 252, 264, 329, 358, 375, 381, 403. 

5. hasztalan, hiábavaló; inutil, zadarnic; ver-
geblich. 1580: Az Vrunk eò Naga kegmes ayan-
lassat kel vennvnk Mert az elle(n) hazontala(n) 
tusakodassunk [ K v ; TanJk V/3. 230a]. 1587: 
Ez zamlalaskor az megh Neuezet ket vraim-
nak Jelen lete is ne(m) lezen haszontalan [Kv; 
i.h. 1/X. 43]. 1670: T. Mikola Sigmond Vra(m) 
is nem nézvén maganakis eő kglmének arra 
az perre valo sok haszontalan keőlczéghét, . . . 
ada . . . Váradi I s tván Vr(amna)k . . . Egy io 
Tatar Paripát [ K v ; J H b K XXIV/25]. 1703: 
az eo Felségehez valo hűsegben álhatatosan ma-
radgyon meg, és abban semmi hitegetesekre, ha-
szontalan hazug reménsegekre nézve meg ne tan-
torodgyék [UszLt I X . 77. 68 gub.]. 1736: Nézd 
meg Erdélyi ember, hogy bizony nem az császár 
adója szűkíti Erdélyben az pénzt, hanem felesé-
getekre, lányotokra való haszontalan czifrázás 
[MetTr 346]. 1831: meg is szóllitottuk . . . a ' 
Gujast hogy viselne gondot a ' keze alatt lévő 
gujára, de haszontalan volt minden kérésünk 
[Dés; DLt 332. 5]. 

6. kb. felelőtlen; iresponsabil; unverantwort-
lich. 1739: Emleget valamelly haszontalan Szó 
szátyárságot [Dés; J k 3 1 3 b - 4 a ] . 1779: Székelly 
Ferentznek vagy másoknak ís és kiknek mítsoda 
haszontalan kérkedékeny szovaít hallotta a Tanú 
Néhai Groff Bethlen Ágnes Aszszonyrol? [Vécs 
MT; KS vk]. 1880: Kovács Istvánné kihallgattat-
ván, haszontalan szóhajtásnak mondja az egész 
dolgot, melylyel Ambrus Kata őt vádolja [M.bi-
kal K ; RAk 348]. 

Szk: ~ beszéd. 1770: Szekely Mihály vram őkglme 
helytelen maga viseléséért és sok rendbéli haszon-
talan beszédéért, káromkodásáért . . . sok ízben 
becsületes nemes Céhünktől megbüntettetett [Dés; 
DFaz. 28]. 1778: Gyermek korában ment altal 
. . . Hatzegan Abram Benyere . . . , a honnanis az 
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Apja Hatzegan Angyel haszantalan beszede után 
Groff Folti Bethlen Gergely Ur ő Nagysága 

repétaltatta, es Sz Miklósra maga Malmaba trans-
localtatta [O.tordos A F ; BK ad 465 Juonutz 
Szinyuon (46) jb vall.]. 

II . hsz 1. hasztalan, hiába; inutil, zadarnic; 
vergeblich, umsonst. 1694: az Actrix Derecskei 
Istvánt haszontalan farasztya [Dés; Jk]. 7778: 
nem kéne Anjain Aszszony(na)k is ollj mód nél-
kül haszontalan Sirni [Fog.; K J . Rétyi Péter 
lev.]. 1750: Groff Kornis Sigmond Ur . . . Haszan-
talan moveal Processust Ngod ellen [Szőkefva 
K K ; Ks. 94]. 1789: A Bányász Communitas . . . 
szükségtelen Processusokra a rosz emberekre sok 
pénzt veszteget . . . ha Valamely Elől Járok ebben 
hibásoknak tanaltatnának lenni, azok által a ha-
szontalan tet t Erogatio a Co(m)munitasnak for-
dittassek meg [Kv; i.h. 7/8], — L. még RettE 
381. 

2. ~ esküszik, esküdözik; a se jura; beteurn, 
schwören. 1770: Szekely Mihály vram őkglme 

miatt semmi jót nem végezhetett a nemes 
Céh, midőn dorgálással mások intették is, annál 
jobban gerjedezett és . . haszontalanul esküdt, 
káromkodott [Dés; DFaz 28]. 

Ha. 1731: haszantalan [Gyulatelke K ; Pf]. 
1731/XIX. sz. eleje: haszantalan [Remete MT; 
Sár.]. 1747: haszantalan [Mocs K ; Ks 5. X. 7], 
1750: haszantalan. haszantalann [Vecsérd NK ; 
Berz. 11. 88/5]. 1756: hàszantalan [Zutor K ; Somb. 
I]. 1761: haszontalon [Branyicska H; J H b XXXV/-
45. 14]. 1761/1784: haszantalan [Makfva MT; 
EHA]. 1767: haszantalan [Nagyernye MT; LLt 
Fasc. 129] | haszantalan [Pócsfva K K ; i.h.]. 1775: 
haszantalan [Homoródsztmárton U ; EHA]. 1777: 
haszantalan [Hosszúaszó KK ; BLt 9]. 1786: ha-
szantalan [Torockó; TLev. 4/13. 35]. 1792: ha-
szantalanak [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1793: 
haszantalon [Koronka MT; Told.]. 1794: haszan-
talan [Mezőmadaras MT; BKGazd.]. 1805: ha-
szantalon [Ózd A F ; MúzRadák]. 1807: haszanta-
lan [Nyárádremete MT; EHA]. 

haszontalanképpen haszontalanul; fărä folos; 
unniitzlich, nutzlos. 1736: Tisztarto ur(am) eŏ 
kgline itt az időtt szűksegtelen és haszanialan 
képen nem töltette [Récse F ; JHbT]. 

haszontalankodik kb. hitványkodik, mihaszás-
kodik; a se purta în mod netrebnic; schlimm seşin, 
sich schlimm aufführen. 1761: mindennel szidal-
mazta, nevezetesen az ördög teremtettét talán 
szászszoris el mondotta, ugy haszontalankodott, 
hogj el válosztokis őket | az ökröket az ö Török-
buza kárából . . . ki nem hajtotta s ebbéli harag-
ban liaszantalankodott Bothor Thodor, hogj miért 
nem fogadta meg az ö szavát [Majos MT; Told. 
35]. 1796: az Ali Peres Báró . . . midőn látta volna, 
hogy a' Praetendensek haszontalankodnak, és ol-
lyan Privüegiumot praetendalnak, a' melly őket 
tellyességgel nem illeti, tsak illusive mondotta, 
hogy tudna nékik Privilégiumot adni, de nem az 

fel kért Privilégiumot értette [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 28—9]. 

haszontalanság 1. haszonvehetetlenség; inuti-
litate; Nutzlosigkeit. 1704: percipialtam . . . egy 
kisded fekete paraszt rekeszes Ládát, mellyb(en) 
mik legyenek, hol mi missilis levelek haszontalan-
saga iránt (!) nem méltó az Conseriptiora [Kv ; 
WassLt Vas Dániel portékáinak leír.]. 

Szk: ~ ra hagyatik haszonvehetetlenül hagyatik. 
1703/XVIII. sz. kōz.: A Diosiné Aszszonyom Sző-
lője 5 rud . . . Azontúl 8 rud szakadásos haszon-
talanságra hagyatik [M.köblös SzD; RLt] * 
vmi ~ ot tesz vmiben vmi részben haszonvehetet-
lenné tesz vmit. 1650: soueny mind az mező felöl 
esuen, kulseó es igen sok múnkas, faratsagos ker-
telesekkel ez az resz bantodik inkab megh, az Rosz 
Tőliely is igen nagj haszontalansagot teuen benne 
[Folt H ; BK sub. 117]. 

2. hiábavalóság; zădărnicie ; Vergeblichkeit. 1716 
e.: Gyermekségembeli diaetámrol írni haszontalan-
ság [Bethlenönél. 127-8] . 1758: Vagy két esz-
tendőt azért ily haszontalanságban töltvén, láttam, 
hogy szándékomban semmiképpen nem boldogul-
hatok [RettE 63]. 1854: Rendelem, hogy 
minden harangszó nëlkŭlt csendességbe vitessem 
a sirhoz — . . . . minden egyeb tetemes kóltsegbe 
kerulö haszontalanságokat pedig szorossan meg 
tütok [Kv; Végr. H. Szentpály Elek végr.]. 

3. kb. (felelőtlen) zagyvaság; flecăreală (irespon-
sabilă); (unverantwortliches) Kauderwelsch/Wisch-
wascli. 1704: Ma lőn a szegény Gyulafi Klárának 
koporsóba tételének ceremóniája, ki felett prédi-
kállott páter Talian, . . . valamely locusokbol 
annak árnyékát is próbálá, mintha a régi szent 
atyák Krisztus urunk eljöveteléig nem idvezültek 
volna. Egyéb haszontalanságokat is eleget horda 
elő, ugy hogy egészen disputatio volt inkább, 
mintsem prédikáció [WIN I, 286]. 1831: Egyed 
László igen sok haszontalanságot beszéllett — 
beszédit ritkán lehetett meg hinni hogy valóság 
[Szenterzsébet U; Borb. I I Agilis Idősb Jakabffi 
Pál (65) vall.] | Egyed László annyi haszontalan-
ságot szokott beszélleni, hogy a' miatt kevés bes-
t é d é t ) lehetett igaznak lenni hinni [uo.; i.h. 
Agüis Kádár Péter (51) vall.]. 

4. kb. csekélység; lucru de nimic, fleac; Klei-
nigkeit. 1743: Gróf Kornis Antal Vram cfõ Nsga 
Mező Dómbi Jobbágyait Selléreit vexálni szókta 
minden haszontalanságért Domokós JmrehVram 
[Mezödomb MT; Ks 5. XII . 10 Molduván Szimión 
(50) zs vall.]. 1772: (Széplaki Lajosné) nagy nyelvű, 
másokat is minden haszontalanságért le gaílo, 
bestelenitŏ . . . egy szóval gaz Szájú nyelves Asz-
szony [K; Cs. Vajda lev.]. 

5. 1771: Mivel ennek előtte történnek a ' B : 
Czéhba holmi haszontalanságok ember Szollások 
Csufondárosságok, és egyébb illetlen dolgok, ezek-
nek el távoztatására, illyen punctumokbol állo 
Dispositiott végezenek* [Kv ; FésC Jk 20. — aKöv. 
a nyil.]. 

73 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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haszontalanul 1. haszonvehetetlenül; în mod 
inut i l ; unnützerweise. 7736; most . . . miolta az 
flinta béjöve és seréttel kezdettek lőni vadhoz, 
mivel töb vad megyen el sebben, az mely asztan 
haszontalanul döglik meg, mint az ki úgy esik el 
hogy hasznát vegyed, azért szűkült így el az vad 
[MetTr 3 7 2 - 3 ] . 

2. h iába ; degeaba; umsonst, vergeblich. 1623: 
az Jozagli Zolgaltatasb(an) hogy hazontalanul ne 
teolczyek Ideyeket Vduarbiro . . . Capitanunkall 
Porkolabúnkall bezelyen az my derek epites az 
Waron a keuantatik Áz Jozagott az Zerent hyak 
be [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut. — "A fogarasi 
váron]. 1676/1681: mindenfelé hordassa sokadal-
mokba ; hogi avagi czak az Lovak is haszontalanul 
itho(n) ne vesztegessek a szénát s az abrakot, s 
az vas-is fodgyon [Vh; VhU 660]. 1775: szegény 
feleségem szinie négy esztendőtől fogva szüntelen 
való keserves fá j almait azon jó Istenem, orvast 
Bálványos váralján egy erőtlen öreg asszonyt ren-
delvén® meggyógyítá, a sok doctoroknak s pati-
káknak gyalázatjára, akikre jóllehet 200 forintnál 
többet költettem haszontalanul [RettE 361. — 
•A fog. ilyen kusza]. L. még i.h. 308; RSzF 
1 5 3 - 4 . 

3. kb. ok nélkül; fără motiv; grundlos. 1735: 
(Az alperes) potentiát patrál t . és haszantalanul 
Tolvaj t is kiáltott az falunak ba j t akarván sze-
rezni [Szentbenedek SzD; Ks 27/XVI]. 1796: 
mikor bor van a ' fejében garáznás veszekedő ember, 
sokat darál haszontalanul [Szucság K ; RKA]. 

haszontevő haszonhajtó, hasznot hozó; folosi-
tor, u t i l ; nutzend, Nutzen tragend, ertragreich. 
1755: az Ngod Joszágáb(an) nem voltam kár tivő 
Sőtt inkáb haszan tevő [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII Kosa Sigmond t t lev.]. 

haszon veendő haszonhajtandó, hasznot ho-
zandó ; folositor, care va aduce folos; ertragreich, 
nutzend, Nutzen tragend. 1647/1667: (A) ház hel-
lyett minden ahoz valo külső mezei, erdei, és min-
den haszon vévő és vejendő hellyeivel és részeivel 

. . ada Kendi János vram (na) k [Kelementelke 
MT; K s MV. 25]. 

haszon vehetés. E szk-ban; în aceastä construc-
ţ i e ; in dieser Wortkonstrüktion: vkinek ~ e alatt 
van vkinek használatában v a n ; în folosinţă cuiva; 
in js Benützung sein. 1798: az utrizált Földek . . . 
már m a mind Tit. Salánki László Ur haszonvehe-
tése a la t t vágynák [Dés; Ks 79. 29. 284]. 

haszonvehetetlen I . mn 1. hasznot nem hajtó/-
hozó; nefolositor, care nu aduce nici un folos; 
unbrauchbar, keinen Nutzen eintragend, nicht 
ertragreich. 1762: (A berek) afféle haszon vehetet-
lenhelly volt [Középfva SzD; Ks Suky lev. 6/XXIV]. 
1770: Ezen keresztül kötő gáton felyűl egy 
darabatska fel fogott puszta hellyetskéje . . . ha-
szan vehetetlen [H; J H b XXX1/17. 3 vk]. 1799: 
(A háztól) le a ' rét széliig egy darab forrásos, és 
eleitől míveletlenűl állott darabotska aeppedékes 

haszonvehetetlen részt . . ö Nsga, Svábokkal nagy 
költséggel körűi sántzolván a ' Curialis hellyhez 
kerit tetett [Gyéressztkirály TA; Ks 89]. 1805: 
a' Cserén Bokrokkal Tövisekkel és szakadásokkal 
telyes haszon vehetetlen hely [Szkr; EHA]. 1863: 
lévén. . egy Darabotska haszony vehetetlen parlag-
jak . . ezen nevezett haszon vehetetlen helyeket 
Molnár István és nője Kételenittettek a nyomorú-
ságok ki potlások véget el adóvá tenni [Szováta 
MT; Bereczki József lev.]. 

Szk: ~né lesz. 1781: a Víz Josikaianus Job-
bágy örökségeket ugy el rontotta, hogy ma holnap 
azak haszon vehetetlenekké lésznek [Kisal-
más H ; J H b XXXII /22] . 1806: a ' . . . Tanorok 
kaszállo a' Küküllõ vize miatt ugy el rontatot t , 
hogy éppen haszonvehetetlenné lett [Erdőszt-
györgy MT; W H ] * ~nê tesz. 1772: Igazé hogy 
. . a ' Dombai Rétre a' VÍ7 ki t sap ; s haszon ve-
hetetlenné tészi? [Kük.; J H b XX/26. 6 vk]. 
1836: (A földet) a ' le jövö patak tsak nem merőben 
haszonvehetetlenné tette, elpusztította [Makfva 
MT; EHA] * ~né tétetik. 1806: ö Nagysága 
Tanorokja, mivel a ' vizek áradásai mián haszon-
vehetetlenné té tetvén Sok időkig tsak Derélö 
(!) hellye volt az Barmoknak [Erdősztgyörgy MT; 
WH] * ~né tétettetik. 1771: Ezen Colonicalis 
Sessio egeszszen el iszaplodott, és éppen haszon-
vehetetlenné té te t t e te t t [Mk I I I . X X X . XVII I / 
80] * ~né válik. 1820: Az oldalok Kövesek lévén 
a Záporok által nagyon meg vešztegettetnek és 
elszakadoznak annyira hogy egész darabotska 
hellyek haszon vehetetlenné válnak [Jegenye K ; 
KmULev. 2]. 

2. használhatatlan ; inutilizabil; unbrauchbar. 
1761: Ké t el romladozatt asztal, vagy tsak asztal 
láb . . . edgjik haszon vehetetlen [Mezőcsán T A ; 
Ks 15. L X X I X . 3]. 1791: Két Darabotska Folt-
nak valo kanafász . Egy Darab veres kanafász-
ba sok haszonvehetetlen rongy [Nagyercse M T ; 
Told. 19]. 1812: egy rosz kotsi Bőtső minden vas-
nélkűlt haszonvehetetlen [Körtvélyfája MT; LLt]. 
1825: A pintze . vizes lévénn mostani allapót-
tyábann haszonvehetetlen [Papolc Hsz ; Szentk-
Zs Conscr. 152]. 

Szk: ~né lesz. 1791: A Lenn . . . a ki nyővés 
előtt az Sok essőzés Mián el dőlvén, szála haszon 
vehetetlené le t t 40 kal(an)gy(a) [Lunka H ; K s 
108 Vegyes ir.]. 1814: a hellységűnk Határán vágy-
nák közönségesen el ö erdők vágynák (így!), de ugy 
elpusztíttattak, hogy màr haszon vehetetleneké let-
tenek [Kucsulát S z D ; Bet. 3] * ~né tesz 1825/-
1826: Ez a ' Csulokáj völgye midőn vagy zápor, 
vagy nagy esső esik, olyan veszedelmes vizet, és 
iszapot ereszt ki öbléből, hogy elterjed a r 

Kaszálókon és a ' füveket haszonvehetetlenné teszi 
[Msz; GyL] * ~né tétetik. 1786: (A malom) ha 
ú j ra nem epit tet ik bizonyoson egészszen le rohan-
ván (I) tellyességgel haszonvehetetlenné tetetnék 
[Apahida K ; R L t O.2 8 r. tanú vall.] * ~ n é 
válik. 1805: F .Detrehembe: . . . Tőrőkbuzájak-
nak nagyabb része . . . már rothod, haszon vehe-
tetlenné válik [Torda; TLt Közig. ir. 1182 if j . 
Szaniszló Zsigmond szb kezével]. 7864: Szőcsők 
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-és Csaták utya kőze melynek Egés és Szél rontás 
•által egésszen erdejeje (I) haszon vehetetlené vált 
[Csomafva Cs; GyHn 27]. 

3. felhasználhatatlan; nefolosibü ; unbrauchbar, 
nicht benutzbar. 1814: egy egy tőkéből vágtam 
eddig is Apróbb darabotskákat . . . , de tsak ollyan 
tőkékből, mellyek a ' Czimermanaktol le vágva 
maradtanak és haszónvehetetlenek [Déva; Ks 
119f J. 

4. kb. hi tvány; ordinar, de calitate slabă; wert-
los, schundig. 1773: az Gát . . már meg avult 
róinladozot el róthadat állapatban lévén, és tsak 
haszan vehetetlen [Tótszállás SzD; J H b K XLIV/-
16]. 1846: A rosz bornál a földön haszonvehetet-
lenebb dibdáb marha nem létezhet [PfM perirat-
ban]. 1855: rongyos avaték deczkabol állo haszon-
vehetetlen kerités törpe rothadt sasfák kőzőt 
[Kara K ; HG Vegyes ir.]. 

5. 1813: a ' melly csikónak hátulsó lábán lévő 
*ugo ina a ' Pásztorok gondviselések alatt ketté 
szakasztott ( !) ; a melly mián mint haszonvehe-
tetlen a ' káros gazda által föbeis veretett [F.rákos 
U ; Falujk 81 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 

II. hsz hasznavehetetlenül; nefolositor; un-
brauchbar, nutzlos. 7825; Kaszáló vagyon az ŭrmŏs 
Iyok nevű hellyen egy haszon vehetetlen allo 
ingoványos Tō Szelin [Moha N K ; SzentkZs]. 

Ha. 7794: haszan vehetetlen [Mezőmadaras MT; 
BKGazd.]. 1799: haszan vehetetlen [Aranyosrá-
kos TA; Pk 7]. 1800: haszan vehetetlenné [Maros-
sztkirály MT; Berz. 5. 45. 5. 85]. 1805: haszan 
vehetetlené, haszon véhetetlené [Torda; TLt 
Közig, ir. 1182 if j . Szaniszló Zsigmond kezével]. 
1820: haszanvehetetlen [M.lapád A F ; BLt]. 1852: 
haszan vehetetlen [Dés; DLt 923], 

Vö. a hasznavehetetlen címszóval. 

haszonvehetetlenség 1. használhatatlanság; inu-
tüizabüitate; Nutzlosigkeit, Unbrauchbarkeit. 7822; 
azón Malómkő ótska volt 's a' Détsei Sámuel Űr 
itten vólt Malmából az Haszon vehetetlenség mián 
vólt ki vetve [Nagyesküllő K ; RLt O.l Prunyán 
Vonutz (60) vall.] | azón Malómkő az haszón-
vehetetlenség miat le liánt kő volt [uo.; i.h. Tamás 
Steplián (60) vall.]. 1825: a ' mostani boltnak 'sen-
dely fedele tsak nem a haszon vehetetlenségig el 
vagyon avulva [Dés ;DLt 3], 

2. hasznavehetet lenig; inutilitate; Unbrauch-
barkeit, Nutzlosigkeit. 1811: az egész Peretseni* 
Határban sehol se volna se ollyan porond a' hová 
a’ Katonaság számára meg kivántato Lo oskola 
által tétethetne, se más helly melly az ŏ haszon-
vehetétlenségére nézve kevesebb praejudiciummal 
arra assignalhato lenne, . . . adig mostani heljéről 
el nem mozdittathatik [Szentk. — ftSz]. 

haszonvehet5 I. mn 1. haszon/hasznot ha j tó ; 
folositor, care aduce folos; ertragreich, nützend, 
Nutzen tragend. 1715: azon Portiokhoz tartózandó 
Rétet főidet és akár minemű neveztetett haszon 
vehető hellyet valaki hatalmasúl foglaltaé (!) 
«1 . . . ? [T; W H vk]. 1728: (A földek) nem haszon 

vehetők ha(nem) tobbire pallagok [Szacsva Hsz; 
SVJk]. 1761: szamlállya elő mindenik fordulóra 
azak után biratott kűlso és belső minden haszon 
vehető hellyeket [Jedd MT; Told. 45/3]. 1775: 
(A föld) Déés felől való vége valamivel nagyob-
batska es haszonvehetőbb [Dés; Ks 73. 55], 
1797: ma tsak a Hidegkúti Erdő Haszonvehető, 
a többi mind tseplesz [Mv; Told. 45]. 1817*; 
ezen kŏrnyŭl szomszédolt Curíához tartoznak 
allodialis szántó, kaszáló és más haszon vehető 
hellyek [Árkos Hsz/Mv; K p V. 318. - àAz által-
adandó al. az évszáma hibás]. — L. még E T F 
108. 13. 

Szk: ~vi lesz. 1786: azon hellj ez előtt Marha 
legelő fàs bokros és Csutakos hellj volt, hanem 
most nem régiben irtották ki a' Praetendensek Mű 
vélünk Markodiakkal és Keresztúriakkal egye-
temben, és csak három esztendeje hogy haszon 
vehe töve lett . . annyira vittem hogy szánthattam 
imitt amot az ekével benne [Msz; Bet. 6] & ~vé 
tehet. 1777: Kretson Triful . . mingyárt, mingyárt 
kapta fejszeit, és ide ezen a ' bokros őblőtskén tul 
irtogatni kezdet, mind azon által haszon vehetőe 
(!) nem tehette [Dupapiatra H ; Ádám Toma 
(70) jb vall.] * ~ tesz. 1763: nevezetes Munkával 
és Industriával kelletik tisztákká, és haszon ve-
hetőkké tenni* [Koronka MT; Told. 14/400. — 
•A bokortól felvett földeket]. 1792: A Seppedékes 
és haszon vehetetlen hellyeket Sánczokkal körűi 
véve haszon vehetőkké te t te [Szászerked K ; LLt 
67/1843]. 1814: azon Széna Réttyeiket . . . haszon 
vehetővé tészik egy jo Sántzal [Alvinc A F ; EHA] 
* ~vé tétet. 1780: a ' Mányiki Hidnál való Rét 
aztis a viz gyakorta meg iszapalja s elis haj tya 
Szénáját meg iszopolt rétyeit Sántzal . . . körűi 
vétetvén . . . haszon vehetővé tétette [LLt Csáky-
-per 148. L. 12] * ~vé tétetôdik. 1798: ő általa 
mettől meddig tétetődett haszon vehe tövé ez a helly 
. . . én még eddig nem hallottam [Nagykristolc 
SzD; J H b Bornemisza 'Anna Mária lev.]. 

2. használható; utilizabil; brauchbar. 1794: 
az epületek ottan" sem nem lakhatok, sem nem 
haszonvehetők, sőt naponként erössen sorvodnak 
[Msz; MbK XII . 99. — "Mezőkövesd MT]. 1819: 
egy ennél kŭssebb jo haszon vehető réz űst [Baca 
SzD ; Tsb 6]. 1877: vétetet t i t t a' faluba egy haszon-
vehetö érez fűt tő az iskola számára [Bádok K ; 
RAk 255]. 

Szk: ~vâ tesz. 1847/1851: A' gabonás köböl 
építve, mostani állapotjából, haszon vehe tővé tenni 
kötelességibe álland az arendatornak [A.szovát*; 
Pk 3. "Később F.szováttal együt t : M.szovát K] 
Xr ~vé válik. 1812: (A) párna Hajakot a rongyosság 
miatt kéntelenittetett a ' Groff ur eŏ nsga a ' maga 
viseltes ingeiből a Tisztartonéval meg foldoztatni 
hogy haszon vehetőkké vállyanak [Héderfája K K ; 
IB. Bali Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné 
vall.]. 

3. felhasználható; întrebuinţabil; benutz/brauch-
bar. 1756: Haszon vehető darab fa 8 [Nagyrápolt 
H ; J H b XXXV/35. 16]. 

4. 1797: A béjáró kapu vagyon napnyugotra, 
két oszlopok között, melyek tölgyfából, valók. 
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szépen kifaragottak, állapottyokra nézve még ha-
szonvehetők [Borsa K ; ETF 108. 13]. 

II . fn használható (dolog) ; lucru folositor ; 
Brauchbare. ſ1775: a' Darabont Irotvánnya neve-
zetű helybenn . . . vessző és tűzi apróság fáknál 
egyéb haszon vehető benne nem talaltatik [Buza 
SzD; EHA]. 

Ha. 7770: haszan nem vehető [Nagyrápolt I I ; 
JHb &XXI/17. 6]. 1777: haszan vehető [Hosszú-
aszó K K ; BLt 9]. 1779: haszan vehető [Király-
ivá K K ; LLt 24/15]. 1852: haszanvehető [Dés; 
DLt 923]. 

Vö. a hasznavehető címszóval. 

haszon vehet5s haszon vehető; utilizabü ; brauch-
bar. 1809: Vagyon egy fiokos Csűr, melynek égyik 
járma el tőr őt, a falai h aszón vehetősők [Kissáros 
K K ; DLev, XI. A. 9]. 

haszonvétel 1. haszna vétel, haszon; folos; Nut-
zen. 1631IXVllt. sz.: Zólyomi Dávid tJramis 
Vingáradhoz (!),' Drassóhoz tartozó Jószágokot 
minden né vei nevezendő haszonvételivel, Portio-
ival, Possessioival edgyetemben . . . a<jlá, engedé 
Apafii György Uram(na)k maginak és két ágon 
lévő maradékinak [Ks 65/44. 11]. 7677: Ennek 
előtte való időkben az Ország rendelte vólt, a ' 
Tordai Kolosi, Széki, és Vizaknai Aknákat Portá 
contentatiojára . . . , de láttyuk hogy semminémű 
hoszon vétel többire ki nem jöt t magunk számára 
[CC 94 — 5]. 1754: ada jo darab de haszon-
vételre alkalmatosab Szántó földett, készen meg 
ugarolva [Vaja MT; Told. 46/5]. 1848: én már 
az ötséin uram telkétől 's annak haszonvételétől 
el estem [Ipp Sz; Végr. Veres József lev.]. 

Szk: ~rejül ad. 1786: B : Kemény urak a' Nagy-
laki és Káptalani Kemény Rész portiot szolgála-
tamba nekem adták volt haszon vételre [Nagylak 
AF; DobLev. III/616. la Jos. Dobolyi kezével]. 
1794: (A kaszálót) adná addig birtokaban és ha-
szonvételül, mig az irt 60 Mfor. sumát deponál-
hatna [Egerbegy TA; Tolvaly lev.]. 

2. haszonrészesedés; participare la cîştig; Nutz/-
Gewinnbeteiligung. 1587: Az ky hatarozot Ret 
penigh, Nyl zamra ozollion Amint az Zena Ret 
ky oztazban Az varossy keosseg regteol fogwa 
çlt, soha eoreokeos feolde senkinek Ne lehesse(n) 
. . . Mert felekistt Nem mas hatar, hane(m) vgyan 
Colosvary hatar, Méltónak itilik Azért hogy fele-
kiek Ne ellyenek teob Zabadsaggal Nagiob házon 
vetellel, es kÜeomben, Amint Az Coloswary keos-
segh ell [Kv; TanJk 1/1. 5 3 - 4 . aOlv. : Felek 
is; a tőszomszédos Felek, akkor Kv jb-faluja volt, 
határa csak lassan különült el a kv-itól]. 7589/-
XVII. sz. eleje: Az Cehbeli Mesterek keőzwllis 
ha ki effele kantarokkal, neőssel vagy neőtelennel, 
valahol eőszsze tarsalkoduan, miuelne, egienlö 
haszonvétel szerent, epitment czinalna, Tehát inin-
den ok uetetlen az Ceh Mesterek tiz forintot ve-
hessenek raita [Kv; KŐmCArt. 23]. 

3. haszon, jövedelem; cîştig, venit; Gewinn, 
Nutzen. 1743: a' két esztendők alat mind haszon 

vetelt mind kárt tulajdonittanak a ' SÖvenj falvi 
mostanság epitet Malomnak [Ádámos K K ; JHbK 
XXVIII/9], 1797: semmi Beneficiumok, vagy 
Haszon-vételek az Udvarszámára sem egy sem 
másból innen nem redundálnak [Pujon SzD ; Wass-
Lt Conscr. 486]. 

4. kb. használati jog; drept de folosinţă|; Be-
nutzungsrecht. 1796: Szilosnak Legelő helyét 
az oltszemí Udvar Birta oly haszon vétellel, hogy 
a' kinek akarta annak adta [Üvegcsűr Hsz; Mk 
II . 3/88. 6]. 

5. használat; folosinţă; Benützung. 1781: A' 
Kis Almási Erdők (ne) k a Stompoklioz és az ezekhez 
Szolgálló emberek(ne)k elkerülhetetlen haszon vé-
telekre esztendőnként valo vsussa . . . praeten-
daltatik in FRh ,40 [Kisalmás H ; J H b XXXII/22]. 
1799: Máthé János Ur vagy Maradéki egyszeri 
haszon vétel után Szent György Nap előtt pénzét le 
tévén Nagy Gergely Urnák . . . tartozzanak ..... az 
irt Földet kibotsátoni [CsávásMT; Kp II . 54]. 

Ha. 1766: haszan vétel [Torda; T J k V. 3/2]. 
1798: haszan vétel [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1821: haszan vetelibėn [uo.; i.h.]. 

Vö. a hastnavéUl címszóval. 

haszonvételi haszonélvezeti; de uzufruct; Nutz-
nießungs-: Szk: ~ idő. 1862: a Zállôg idŏhez még 
adand két haszon vételi időt [Sinfva TA; Borb. 
I. Kereki Moses helység jegyzője kezével]. 

haszon vevő I. mn 1. haszonhájtó/hozó; folositor, 
productiv; nutzbringend, ertragreich. 1600: azon 
kertem mellet' azon eöreöksigem wala wgy mint 
het zal fwz famis, azokatis le wagtak vgian akkor 
mint ollian házon weweő fákat, ollian erdeötlen 
helen [UszT 15/242-3] . 1652: adának . . két 
járó ökröt az magok minden napi mutlka tévő 
haszon vévö béres őkrók közül [Kelementelke 
MT ;Ks 13. XVII. 5]. 1702: Sok karainkat tapasz-
talván Városunk haszon vevő Erdeiben, mely-
rűl mar egy nehany részben Concludaltunk, hogy 
Varosunk hasznara tilalmasb(an) megh tartassék, 
de vegezesunk(ne)k megh eddigh semmi effectu-
mat az nagy vak mérő batorsagh miat nem tapasz-
taltunk (Így!) [Dés; Jk 319b]. 1748: Királyhalmi, 
és Hidegkúti határon makkos, és egyéb haszon-
vévő erdők, Csikászó Tó, mesz égető hely, és egy 
Malom találtatik [Marossztgyörgy MT; Ks 23. 
XXIIb] . 

Szk: ~ hely. 1589 k.: Az ado dolgában tudom 
hogy vgy vegezek hogy az ki korcziomaual keres-
kedik es az házon veuèo helien lakik tehát teobbet 
adgion az teob zegenysegnel [Szu; UszT]. 1626: 
minden hozza tartózó eoreokseget s haszonucueo 
heljéit ez maj nap Ozdy Gergelj vram kezeben 
boczata birnj [Bálintfva MT; Sár.]. 1768: Azon 
.... Udvarház hellyet, erdőket tővisses, bokros, 
és egyébb . . haszan vévő 's majarkodtato Jiel-
lyeket, Tokát, és To liellyeket birják é ma 
Groff néhai Kornis Gáspár ur eő Nga Mlgos Suc-
cessorai . . . ? [T; Ks 8. XXI. 36 vk]. 
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2. termő, terméshozó; roditor; ertragreich, ein-
bringlich. 1604: (A cseresznyefákat) e(n) le ne(m) 
ŭagatta(m) uolna ha házon ueueok leottek uolna 
[UszT 18/20]. 

II . fn kb. haszonélvező (személy); uzufructuar; 
Nutznießer/in. 1836: (A) mostani lakó Háza ha ta 
megett bé ganyolt kertetskét . . annak haszon 
vevője is tsak ugy fogta vala fel [Dés; DLt 
556]. 

Ha. 164711667: haszonvévő [Kelementelke MT ; 
Ks NN. 25]. 166411681: haszonvivő [VhU 259 
Zolyomi Dávid ad. lev.]. 1666)1681: haszon vivő. 
haszon vévő [Vh.; VhU 2 5 6 - 8 ] . 1690: haszon 
vivő [RLt O. 5 Pápai Ferentz ne-i prof. kezével]. 
1701: haszonvévő [ K v ; SRE 76]. 1706: haszon 
vévő [Tarcsafva U ; Pf] . 1736: haszon vévő [Kv; 
J H b K LVII/28]. 1758—1759: haszon vévő [Ditró 
Cs; MNy X X X V I I I , 367]. 

husztalan I. mn 1. hiábavaló; zadarnic; vergeb-
lich. Sz. 1861: mi Nagyságodal nem akarunk pe-
relni mert tudgyuk hogy a' szúnyognak a ' bikával 
való kŭsdése szintén hasztalan [M.zsákod U ; Told. 
31]. 

2. kb. felelőtlen; iresponsabÜ; unverantwort-
lich. 1831: Egyed László hasztalan beszédű 's 
tselekedetŭ ember volt, a ' Környéknek bolondos 
Komája, . . . fogadásbol illetlen dolgokat tsele-
kedet [Szenterzsébet U ; Borb. I I . Idősb Szakáts 
György (69) ns vall.] | Azis Igaz, hogy Egyed 
László mindörökké tséltsap, hasztalan beszédű 
volt - beszédjét r i tkán lehetett hinni [uo.; i.h. 
Idősb Szakáts Dániel (54) ns vall.]. 

II . hsz hiába ; degeaba; vergeblich, umeonst. 
1797: az én ertehnem szerént jobnak állitom tovab-
bis asnia minsem anyi munkát hasztalan ugy ki 
rakatni [Szüágycseh; IB. Fogarasi István lev. — 
aTi. a kutat] . 1842: A 'Sibotól Solymos felé menő 
ú t mellékét több izbe bé ül tet tük válogatott olt-
ványokkal és körűi kerteltettűk de mind hasztalan 
ezt mindég ki puszt i t tyák [Zsibó Sz; WLt Nagy 
Lázár lev.]. 

hat ige 1. ha to l ; a pătrunde/ intra; e ind ringen. 
1818: a kötél . . . a ' Testibe ha ta t t volt [M.fráta 
K ; KLev.]. 1840: Nagy Mihály talál tatot t e ' 
szerent Az Jobb felőli való részen az Nyak Inas 
hust meg szúrva egy fél Czolnyita hatva, mely 
Innak munkássága az váll Lapatzkára szolgál, 
fájdalmai az egész kar ra el hatván nagyon nyűg-, 
hata t lankadta t tya a Beteget [Dés; Jk 848c]. 

2. fe lha t / ju t ; a ajunge ; empordringen, hinauf-
gelangen. 7769: A Felséges Udvar eleibe hatván 
Némely Lakosok (na) k panaszszai, hogy a so akná-
kon Lévő officium számára Fa vitelre erőltetnének, 
eo Felsége innen Anyai kŏnyōrŭleteségébŏl vigyáz-
ván az elŏ Tárházánakis meg maradására, az efféle 
erőltetést keményen megt i l to t t a [UszLt XIII /97 
gub.]. 1796: beszédek, és ki hirlelések a Bironak 
fülibe ha to t t s erőssen meg boszszankadatt r a j t a 
[Kv ; Aggm. B. 15]. 7853; azon hely, melyen a ' 
Templom létez, a ' Bakó házához oly kőzél vagyon, 
hogy az ebből ki fej lődő peshedt szag a Templomba 
hat [Dés; DLt 175]. 

3. k iha t ; a influenţa; auswirken. 1842: regge-
lenként egész 9—10 óráig olyan hidegek vannak, 
hogy mind a feresztōkre, mind Juhokra nagy 
kínzással ha tna [Zsibó Sz; W L t Nagy Lázár ke-
zével]. 1853: A' maga gyengélkedése kedvetlenül 
ha to t t a ' szegény öregünkre is, ki kűlőnbenis 
magáért untalan töprenkedik, sir [Kv; Pk 7]. 

4. vkire befolyással v a n ; a exercita o influenţă; 
auf jn Einfluß haben/einwirken. 1864: mi eszkö-
zök által lehetne a ' népre hatni ? liogý az iskolák 
iránnyában több buzgoságot tanusittson? [Gyalu 
K ; RAk 96]. 

hat számn I . Jelzői haszn-ban; cu funcţie atri-
bu t ivă ; in attributivem Gebrauch: şase; seclis. 
1507: En az Jeg rwhat az Angyanak fyzettem 
terycen meg ha t foryntot Benne . . . aruaymnak 
[Kv kör ; Nyl rk VI, 187 Cheh István végr.J. 
1540: Báthory András es meg keslele engemeth, wgy 
mynth ewt wagy ha t napyg [Kv ; TLev. 9 Petrus 
Literátus Nic. Thelegdyhez]. 1588: Attam ha t t 
embernek kik az bakot felvertek d. 72 
[Kv; Szám. 4/1. 31]. 1622: H a t t ezwst gyeörök 
t t . f . 2 [Kv; RDL I. 119]. 1736: én az ha t 
ökröket el-eresztettem [Dés; Jk] . 1798: midőn 
Szép egjenes ha t Szál fakót le vágtunk volna, 
oda lobbana . . . ö nga Erdő Pásztora [Ádámos 
K K ; J H b XIX/58]. 

Szk: 1582: Biro vramat t es Kyrall Biro 
vramat t mikor Feierwarra vit tek ket th kucliiba(n) 
woltt ha t t , ha t t lo [Kv ; Szám. 3/VIII . 5]. 1809 : 
Az ujjonnan épittendö Archívum, és konyhának 
télire vak) bé fedeztetésire, két Szál koszorú fa, 
ha t ha t ölesek vétettek 2 Rflor 12 xr [Szu; UszLt 
XI I . 88] * —hét. 1748: A ' Király is a Privilégiu-
mot nem hat hét ember(ne)k, hane(m) az egész 
Czéh(ne)k adta [Torda; T J k I I I . 2 2 2 - 3]. 7775/-
1781: Bor is . . . ha t hét poltrán költ el kupá ja [Ren-
get H ; J H b LXXI/3 . 377] * ö t ~ . 1749: Szolga 
Biro Bátsfalusi Sigmond Uram . . . mikor ide jő tsak 
egj, két, kupa Borral meg nem éri, hanem ötöt , 
hatot , s tőbbetis vészen [Tóhát A F ; Told. 3]. 

I I . 1. fn-i jell-ú haszn-ban ; cu valoare substanti-
valä ; in substantivartigem Gebrauch : şase ; seclis. 
1546: Banffy Bernaldnak . . . az thawaly boryvk-
bool adyanak neky ha to th [Radnót MT; J H b K 
XXXVIII /19] . 1585: 16 Septembr(is), Az Scola-
ban az Eoregh deakoknak auditoriumba(!) foldoz-
ta tuk az kemenczet megh zakmary János zolgaia-
wal adot . . . mázos ka lyat (!) hatot [Kv; Szám. 
3/XIX. 40]. 1673: Fejer varra szállitottanak Fo-
garasbul . . . Orjat ha to t 6 [Fog.; Törzs]. 
1731: Gyef(m)ek Lovat metzettek meg ha t to t 
[Abosfva K K ; Ks 99 Györki János lev.]. 1763: 
A mely Juhai voltak . . . Mányikának, azzok kőzzűl 
nagjostol aprostol edgyűt t ha ta t , ugy hallat tam 
magoktol a ' Marsinánoktol, hogy töllek vette volna 
el [Záh T A ; Mk V. VII /1 . 18 Oltyán Kosztin (40) 
zs vall.]. 1816: A Sombori Méhes kertbe magam 
előtt verettem fel 14. kosár méhet ; maradot t 
télire 16 az az tizen h a t dögölve tanaltam ha ta t 
[Budatelke K ; IB. Rettegi Miklós kezével]. 1850: 
a szebeni hegyen egyszere ha ta t ü t te t t l c . . . 
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ö is köszte volt [Dés; DLt 860 Erdődi Károly 
dési újonc lev. Gyf-ról]. 

2. birt. szr-os alakban; cu suf. posesival; in 
Form mit Possessivendung: vhány közül ha t ; 
şase din . . . ; sechs von . . . . 1576: Azért Rendel-
tek eo k. hogi 12 Lo fogattasek postasagra fyze-
tesek egi lora három forint legien. Ennek hata 
Monostor vchaban kywl Tartasek Az hata penig 
kywl keozepwacaba hogi mykor Eyel posta Iwtand 
oda Igazicak hwl az lowak lesnek [Kv; TanJk 
V/3. 135b]. 1601: Tawaly boriak Nro 10. Ezeknek 
negye eokeor, hata eözeò* [Kv; AggmLt A. 41. — 
"Értsd: üsző]. 7656: Tizenhét . . ón tangyer; tizen-
edgye norimbergai; az hata ~ 6ta sima [Doboka; 
Mk Inv. 16]. 7679: Banyai viaszszas őregh es apro 
fa kupa hata fedeles nro 29 [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János inv. 34]. 1738: 'A kovácsoknak, 
kik az Hidhoz dolgoznak, Intertentiojokra. Ha-
tok (na) k adjon Hadnagj Atyámfia ŏ Kglme Tri-
tici Metr. 12 ~ tizenkettőt, a Nms Város búzájá-
ból [Dés; Jk 504b]. 1752: Egy nyakra való tizen 
két arany boglárral, liattya rubintas, hatya gyön-
gyös apro orientál gyöngyei egybe fűzve [Ks Kor-
nis Ferenc lelt.]. 

I I I . sorszámnév helyett jelzőként időpont jelö-
lésére; în loc de numerái ordinal ca atribut indicînd 
timpul; zur Zeitbestimmung statt des Ordnungs-
zahlworts, attributiv: la (ora) şase; um sechs 
(Uhr). 1570: Ilona More János leanya hithy zerent 
vallya . . . hogy egy Nap hamar del wthan Ment 
volt zabo János hazahoz hogy adossagath kerye 
megh az azzontul, Nem talalya megh az azzont, 

Nemy kor vgy mint hat orakor estwefele az 
keohazbol Ieo ky [Kv; TJk III/2. 23]. 1571: 
estwe fele Mostan hat oran Ezwtan het oran vo-
nassa megh eo k. (így I)4 hogi az kor allion ky a 
zeoleobewl az Mywes, Es annakeleote Nem [Kv; 
TanJk V/3. 36b. — "Tollban maradt : a harangot]. 
1603: az holnapi napon reggel wgimint hat orakor 
az keowetek kiwwül az Ispotály saitoianal com-
parealwan. bátorságoson innenis zalagokat ky 
kewldwen . ., a keoweteket be bochassak [Kv; 
i.h. 1/1. 444]. 

IV. hr-osan lisz-szerű haszn-ban; cu sufiz ad-
verbial cu valoare adverbială; mit Adverbialsuffix 
in adverbialartigem Gebrauch : hat személy együtt ; 
şase persoane împreună; zu sechst, mit sechs an-
deren. 1585: Ieowenek lengielek vgmint haton . . . 
Nyreo Ferenczet es az eochemet Füep Ianost Azok 
be rekeztek az zobaba [Kv; TJk IV/1. 5 3 2 - 4 ] . 
1599: Az kiket el kwldeoztek Biro vram paraczio-
lattiabol kit imide kit amoda woltak haton [Kv; 
Szám. 8/XIII . 46 Szabó András sp kezével]. 
1606: 3 May voltak kayanto útban homlitok haton 
attam f - d 72 [Kv; i.h. 12a/I. 42]. 1632: 
Boerok * Ezek az Várhoz louak hatan szolgai-
nak mikor az szwksegh keuannia [Grid F ; CU 
14/38 Fog. Urb. 3. - "Köv. a nevek fels.]. 1653: 

az ország konyháján gazdák haton voltunk* 
[ETA I. 150 NSz. - "1643-ra von. feljegyzés]. 
1681: Ezek haton gyalog szeressek [Madaras Cs; 
CsVh 97]. 1727: Ezek hatan Jobbágyi [Vaj-
dasztiván MT; JHb IX/7]. 1777: Mü hatan Falusi 

Birákul el mentünk a ' Maros Vásárhellyi Felső 
forduló határban [Koronka MT; Told. 9a]. 1850: 
A' Pojka hegybe leveleztek haton [Cikmántor 
K K ; KCsl]. 

Ha. 1738: ha ta t [Harasztos TA; Ks 99 Orbán 
Elek lev.]. 1767: hatat [Gyurkapataka SzD; JHbK 
LIV/28. 8]. 1776: hatan [Aranyosrákos TA; Borb.]. 
1793: hatan [Borsa K ; EMLt]. 1794: hatat [Mező-
madaras MT; BKGazd. Dán Tyira (40) col. vall.]. 

hát fn 1. A. emberre von. haszn-ban; (folosit) 
cu privire la om; in bezúg auf Menschen: spate, 
spinare; Rücken. 1572: Ragadom az paplant ha-
tamra vgy fwtek oda oth egy Mezítelen derekaira 
fekwem [Kv; T J k III /3. 7 - 8 Zekel Margit vall.]. 
1591: Halla(m) monda Karacho(n) Mihály az zol-
gainak beste lelek kurua nem aszert tartlak hogy 
kurualkodni Járiatok, de vadnak, s lelek Beogeozbe 
ollj embereketh kik megh wtik az hatatokoth hogy 
el tanúltok az kúruaktol [UszT 13/70 Joannes 
Demeter de Thelekfalúa jb vall.]. 1631: enis latta(m) 
ezt szememel hogj vagdalkoznak vala, halla(m) 
aztis hogj suppan vala az embernek az hata(n), 
de nem tudom kit vagtak, hallotta(m), aztis hogj 
mondjak vala, hogi bezegh megh űtek am az 
Uarasi embernek a seöteteöst (I) az hatan [Mv; 
MvLt 230. 245a]. 1645: én a' szásznyfresi Malombol 
a' hátaman hoztam lisztet [Bálványosvár alj a SzD; 
Ks]. 1703: artatlan szenvedett Csere István . . . 
semmi vetke ne(m) volt Csere Istok(na)k. artatlan 
szenvedett velünk az Toronyb(an)\ és mikor el 
szabadultunk beteg leven Csere Istók. az hatámra 
(!) vŏttem, és ugy vittem az Collegiumb(a) [Kv; 
WassLt Szilagyi Mihály (36) vall. — "A városi 
börtönben]. 1763: oly sűrűen (!) bótózták, hogy 
egy mást érte a bot a hátán [Nagyida K ; Told. 
9]. 1818: Tudom hogy a ' kerűllők egy egy Csuk-
kal (!) némelykor a ' Hátakan hozni szoktanak 
[Dés; DLt 1823 évi iratok közt]. 1823-1830: 
1796-ban Németországban láttam a kisasszonyok 
hajait fonatlan az hátjokon lebocsátva, és . . . 
valami három ujjnyi szélességre vékony csontból 
csinált kapocs közé foglalva [FogE 67—8]. 1827: 
azzal büntetlek meg. hogy a hátodon vidd haza* 
[Jenőfva Cs; RSzF 266. - "A tekenyővel lopott 
búzát]. 

Szk: ~ába áll. 1820: akkor a' Cancellista Urak 
fenyegettek, s azt mondták hogy mindgyárt porul 
járok . . . , mellyen én ugy meg ijedtem, hogy még 
mostis a' hátomba áll (így!), Mikor eszembe jut t , 
hogy én miért beszéltem tréfa beszédet [Aranyos-
rákos TA; J H b Fasc. 48 Kotsis Pétre (42) zs 
vall.] Xr gerince. 1644: nagi Cziomo volt a 
hata gerinczin [Mv; MvLt 291. 417b]. - L. még 
gerinc 2. al. * ~a megé. 1570: Zeoch Gërgh hithy 
zerent vallya, hogy volt Zabo János hazanal es 
hallotta hogy zyt ta Zabo Janosne az vrath hato 
megeh (!) [Kv; T J k III/2. 28]. 1572: Magdolna 
Istwan deakne. Azt vallia hogy hallotta Zeoch 
Benedekne par ta Zeowë katalint hata Mege (I) 
Bestie kwrwanak zytta, foitonakis Monta zembe 
[Kv; TJk III /3. 19] * ~ a megett. 1629: eo nem 
szokta más ember hazaban lakni es mas hata me-
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get sugorganj [Kv T J k 32]. 7764: az illyen Jo 
Atyafiak kőzőtt háborúságot szerző kétszin Ember, 
aki előttem szineskedett, liátom megett pedig 
mardosott, mint az eb [Középlak K ; BfR] X" 
~at ad megfutamodik. 1653.ŝ számtalan nyilat 
szóra ugyan reája a t a tá r is, de a magyar hajdú, 
a rácz és székely a nyilat a puskába teszi vala, s 
úgy lövi a t a tá r t veszedelmesen. Ez t a dolgot lát-
ván a tatárok, azok is há ta t adának, kiket 
a rácz és székely s magyar sokáig űze és vága 
[ETA I, 81—2 NSz] ~at fordít vkinek. 1756: 
az Jobbágyok az midőn ügyes bajos dolgokb(an) 
Balog Uramat reguirálták, ha ta t forditot nékiek 
s egy felé el ment előllők vala [Nagysomkút Szt ; 
TK1] * ~át veti vminek. 1756: Erdő Ferentz iffiu 
legény a pincze a j tónak vetette vala a há tá t és 
kargjának markolatyára te t te vala a kézit [Kvh; 
HSzjP] ~ 6 a döf. 1699: (Az alperes) ellene(m) 
potentiose fe l tamadot t es kezebe(n) levő puskájá-
val hátban dőfőtt mardosott harabdalt, ve-
remet ki ontot ta [Dés; J k 291a] * ~ba öklel. 
1653: Katona Mihály nevü csiki szent mihályfalvi 
székely hátba ökleié kopjával, és a fejét el akará 
ütni [ETA I, 82 NSz] ~ ò a (meg)üt. 1595: 
Zabo Balasne monda Vajda Georgynek menj ki 
lator az hazbol, ki tazigala az ajtón, mégh az eók-
leúel hatba vteis egyzer [UszT 10/63]. 1629: egi-
szer jol megh üte hatba(n) az Inast Simon, de nem 
lattá(m) hogj rúgta volna [Mv; MvLt 290. 162b] 
•X- vág. 1599: ugy vagta hatban, hogy ket 
szokmanyan Inghen altal ha ta t az fegyuer es 
testites megh sertet te [Szinye SzD; Ks] ~ ô a 
ver. 1591: Czizar János vallia . . . Theolczeres 
Georgi . . . Ezenbe ragad a eggik labat az aztalnak 

es hatba váltig vere Theolczeres Leorinczet 
[Kv; T J k V/ l . 176]. 1598: verni kezdek ha tba 
ferenchét . . . meg vondozak az eo maga búzaja-
ban [UszT 13/15 Blasius Veres de Forchad primi-
pil]. 1637: éreössen verte az Cziganne egj Czaka-
nial az Inast ha tba [Mv; MvLt 291. 114a] ~tal 
hordattat. 1812: A Kotsárdiak . . . , lopva kitől 
hogy lehetett ki há t t a l ki szekérrel . . hordatta-
t o t t [Nagylak A F ; DobLev. IV/943. 27 Marsínán 
Luka (60) col vall.] * egymás ~án. 1720: Vágjon 
. . . edgj más h á t á n ké t rendbeli kŏ ház [Szurduk 
SzD; J H b K X X V I . 12] * megköszönti ~ban. 
1747: haza felé ballaga Buttyán, de szerencsétlen 
volt az utb(an) mer t Mikola Gyermánnal találkozék, 
kysleg elsőbben egy bottal meg köszönté hátban 
[Nagysomkút S z t ; TL. Talpas Is tván (70) faber 
zingaricus jb vall.]. 

Sz: a cifra mentét megszabja a ~áw. 1749: Szid-
ták eö kglmét hogj mi t verekedik . . . , ha mi nem 
lettünk volna ot t , de a ' Czifra mentét az ö kglme 
hátán megszabták volna akkor [Szentbenedek SzD; 
Ks] Xr csépet ad a ~ára. 1762: azt mondotta Ko-
losi Nagy Márton eò kegyelme . . . hogy ha az 
Iesus Cxs le szállana az Egböl csépet adna az hátára 
[Torda; T J k V. 109] * ~ára ūl vkinek. 1755: 
a hátára űlek én a Papnak vár jan meg tsak még 
engemet [K; Told. 3a] Xr (másnak a) ~ a mögött 
lakik. 1592: Nagy Gergely mint hogy az falw 
hatara t elte zolga legeny volt mind lo feo Ember 

ha ta meget lakot [UszT]. 1681: Más hata meget 
lakó jövevény Seller Pers. 24 [VhU 76]. 1732: 
Sándor János beteges ember Semmit Se bir, más 
ember há ta megett lakik [Szásznyíres SzD; Ks 
40. XXVlI Ic ] . - L. még GyU 96, 138 * meg-
deklinálja a ~ át sort ver a hátára. 1724: Az az 
atkozot Szikszaine de csak izend meg az Urá-
nak, ugy hiszem bizony meg deciinalja erte az há-
t á t [Ap. 1 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből] 
szalad, mintha a tatár a ~án lenne. 1717: mint ha 
a Tatár az hatokon lőt volna edszer s mind ötven 
haza szaladot, az Hajdúk és Katonák is nem kévéssé 
meg bódulván el széledtek [Szentk.] Xr tüzet ra-
kat/vettet a ~ ára. 1584: ez Zemet Birone Annia 
mond a ' leannak Te leány myert zidal es haigalal 
engemet megh ez eyel, hid megh hogy ollyat 
chelekedem veled hogy soha ember Nem lesz. 
Mond erre a' leány No bizony Azoniomis tüzet 
vetetne az hatadra [Kv; T J k IV/1, 246]. 1629: 
megfeniegetem® hogy bizonj tüzet rakatok az 
hatara [Kv; T J k VII/3. 118. - aA boszorkány-
sággal gyanúsítottat, aki a szolgálót bűbájossággal 
gyötörte]. 1639: Azután osztán nagy nehezen liaza 
hogy elmene az az Miklós, otthon megbetegedett, 
s ide reá jöttek Kállainéra s úgy szidták, hogy 
meggyógyítsa az legént, mert bizony tüzet vetett 
az hátára [Mv; MvLt 291. 188a-191a átírásban] * 
tüzet tesz a ~ára. 1'811 (A) főhadnagy úr 
ha j to t t a vissza a szolgát® azt mondotta a 
gyermeknek: ha tüzet tészen is a hátadra, mégis 
el ne hadd [Szárhegy Cs: R S z F 170. — ®A szegő-
döt t szolgát gazdájához] 

B. állatra von. haszn-ban; (folosit) cu privire 
la animale; in bezúg auf Tier : spinare, spa te ; 
Rücken. 1568: Petrus fili(us) gregory zalay . . . 
fass(us) est . . adig liagigala az zekercéuel a 
lowat, a barbel János zolgaya, hogy az nywgis 
el zakada (!), es az ha tan vgy latam hog ala kezde 
a ver meny [Kv ; T J k I I I / l . 191]. 1634: az czigany 
gyermek az uizre vizi vala az lovat, es az lo az 
leza ala vive, es le vona az leza az ló hatarol [Mv 
MvLt 291. 21b]. 1718: A Törők Lo . . . há t a ki 
fokadat mostis, mindent kénalok vélle olcson is 
oda adnok, de senkinek ne(m) kel [Fog.; K J . 
Rétyi Péter lev.]. 1749: Lóvaim igen rómlót álla-
póttal lévén alig bótórkáznak m a j t két hétig le 
nem szálván hátókról az Nyerög [Gagy U ; Ks 93 
Péterffi Sándor lev.]. 1807: egy barna szőrű Lo 
. . . Há ta ki-van turosodva [DLt 222 nyomt. kl.]. 

Szk: gerénye a hátgerince. 1807: Egy tiszta 
fekete, a ' há ta gerénnye egy kisség fejér, Pa-
ripa Ló [DLt 391 nyomt . k l ] * ~a gerince. 1788: 
az há ta Girintzén® . . . egy kis — sebe vagyen 
[Kv; DLt. — *A lónak] Xr ~a ormója a gerince. 
1811: Azon vén fekete Kan tza Lónak az há ta 
ormója nagyon sebes [DLt 146 nyomt. kl] -fc 
lova ~ án lóháton. 1631: Somlai Vram ala megien 
uala az Vchan loua h a t a n ûuluen cziakani keze-
ben [RLt 1 Ceh András nob. pers. de magiar 
Reod® (35) vall. — ®K] * lova ~án szolgál lóháton 
teljesít szolgálatot. 7602; fodor marton . . . hogi 
a war zolgalatiatol es egieb zolgalattol adotol 
ohassa magat wgi kezde oda altal a gerebeknj® 
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zolgalnj, lowa hatan hogi mencziek [UszT 17/39 
,,Sigmond mihaljne Ersebet Zent Abranj" (50) 
vall. - aOlv.: Gerébékni]. 7627/7687; Haczogon" 
lakó Valyai Miklósnak szabadosunk(na)k hogy 
Szabadossok legyenekb . . . nekik meg engedtük, 
vgy hogy mikor kivantatik Hunyadhoz0 Lovok 
hatan Szolgallyanak [VhU 308 Károlyi Zsuzsánna 
fej. assz. ad. lev. — "Hátszegen. bAz előbbi István 
fiával együtt. cVh-hoz]. 1688: maga Mány Ken-
(lulyecz in persona lova hátán szolgalljon [F.po-
rumbák F ; ÁLt Urb. 14]. - L. még GyU 138; 
HSzj paraszti szolgálat al.; Veress, Doc. IX, 62. 

Sz: köz&s lónak túros a 1731: Jol mongyák 
kőzős lónak túros az háta, valamely dologban so-
kan vadnak ritkán menyen jól véghez [Gyulatelke 
K ; Pf] közös lónak romlott a ~ a. 1849: I t tem 
Hoszszuaszon bé telyesedik azonn köz mondás 
közös Lónak romlott a' háta [Hosszúaszó K K ; 
Born. F. I. a Bartha György Török Emánuelhez]. 

2. (egy)hátnyi/hátra való; o sarcină de . . . ; 
von einem Rücken (viel). 1760: Láttam Kotsis 
Tamást hogy . . . az Udvar számára hozott karó-
ból, egy hát u j karót [Kóród K K ; Ks 17. XXXI] . 
1837: ötet jo hát fával megrakadva az erdőről 
jöni sokszor találtam [Kakasd MT; DLev. II . 
28 J. 

3. kb. földhát; spinare; Erdrücken. 1760: a 
Nyárád fojamattya és a Kut motsár közt lévő 
háton égy kis kő kut . . . vagyon [Remete MT]. 

Hn. 1451: in vertice eiusdem montis Nergeshath 
[Szásztörpény (BN) kör.; TelO II, 48]. 1568/-
1575: ad terras arabiles Ebhatt vocatas [M.gyerő-
monostor K ; KHn 76]. 1589 k.: az cziere haton 
[Szu]. 1592: az feoldet hiak Keortwelj hattianak 
[Bikfva U]. 1598: Arok hát t nevw helyben [Szent-
király U], 1622: Budeős kut hata(n) (sz) [Baca 
SzD]. 1623: az ambrus haton [Zentelke K;KHn 138]. 
7626: En eliget zantottam az Teoserhaton való 
zel feolddet [Csávás MT; Bál. 54]. 1630: Az keo-
zépseö határban az ueolgy haton (sz) [Küyén 
HázJ. 1632/1664: Az Tekenős háton (sz) [Koronka 
MT]. 1639: Sarulyka háton (sz) [M.köblös SzD; 
DHn 47]. 1642: Szernyő kő hata meget (k) [Far-
kaslaka U]. 1655: Belseő lokk haton (sz) [Póka 
MTJ. 1661: az Pala kő haton (sz) [Bádok K ; BHn 
23 J. 1663: elmennek . . . az Sebesd vize melle 
malom hát tya nevü helyre [Szováta MT]. 1666: 
Site ha t felöl való Hatarnal (sz) [Illyefva Hsz]. 
1676: Az Berecz Hatan (sz) [Kebelesztiván MT]. 
1680/1792: az arannyas hegy hátán [Albis Hsz]. 
1681/1798: Nyir háton való Szélly főid (sz) [Tűr 
AFJ. 1686: Akasztó hegj hata megett [Kibéd MT]. 
1688: az Dobolj reten Karaszos to hata(n) (sz) 
[Aldoboly Hsz]. 1694: az barazda haton (sz) 
[Désfva KK]. 1715: A Garda háton [Kalotaszt-
király K ; KHn 50]. 1721: Soos tó hátán (k) [Ko-
zárvár SzD], 1724: Az Medgyes haton (sz) [Kide 
K ; BHn 88]. 1728: Csente hátán (e) [Besenyő 
Hsz], 1740: A Csengő háton (sz) [Boroskrakkó AF]. 
1741: a ' Juharos háta mégét való verő fényben 
[M.fráta K]. 1759: a Kép háton (sz) [Borsova 
CsJ. 1766: a Gáli Hátára be menőbe [Szentkirály 
CsJ. 1767: Magjaro hát farkán [Tusnád Cs]. 1772: 

Szék Háttya nevű hejb(en) (sz) [Márkod MT] ) 
A Nàgy Nádos hát tyán (sz) [Kászonaltíz]. 1773: 
A Fejér patak hátán (sz) [Ditró Cs]. 1774: a Kin-
tses Gödör Háta megett (sz) [Bözödújfalu U]. 
1776: Tserehát (e) [Istvánháza AF]. 1778: Az 
Erdő háton (sz) [Magyarózd AF]. 1780: Kűs bérez 
háttyán (sz) [Kászonimpérfva]. 1781: Vár hátyán 
(sz) [M.andrásfva U]. 1785: Az eb hátán [Bádok 
K ; MkG]. 1799: A Domb háton (sz) [Martonos 
Hsz]. 1801: A Domán hátán [Kendilóna SzD]. 
7807: Nagy Nádas liátan (sz) [Kászonaltíz; Hr 
12/23]. 1810: Fenyős háttyán (k) [Kisbacon U]. 
1825: A' Csíkos Tohátán (sz) [M.lápos SzD]. 
1840: A' Csupos háta megett (k) [Krasznaliorvát 
Sz]. 1847: A nyergelő háton (sz) [Ákos Sz]. 1859: 
A' Csajkahátan (k) [Mezőkölpény MT]. 1864: 
Fejérpatak hátya oldal szántó kaszállo [Ditró 
Cs]. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-ból 
valók. 

4. vminek a mögöttes része, rég vminek a mege/-
möge; dos; Rückseite, Rücken.. 1663: az szova-
rosi* Gergely pap lŏuŏldŏzŏt elebis be az 
ablakon, az Nagy Ianos Hazara es az Felesegetis 
ö vonta ky a kemencze megöl, es az penzetis ő 
vőtte volna be az kemencze hatanal [Szék/M.-
köblös SzD; RLt 1 Szekely János (35) jb vall. -
•Szóvárosból (SzD) való]. 1686: tudom hogi az 
Kert talalmania Hannagj Mattiasnak, az Czwr 
hata megetis foglala el egi darabot az Faluiéban 
[Szentimre Cs; LLt Fasc. 156]. 1714: Az romlott 
Udvar háznak háta mellett vagyon egy Tubákos 
kert fel szántva [Kászonfelsőfalu; i.h. 85]. 1740: 
a maga Jobbágyi(na)k telekjek(ne)k hátán levő 
falu földere épitett hurubákb(an) lak (na) k [Al-
gyógy H ; Ks 89. Inv. 83]. 1789: a Nagy Mező 
háta megett az Égésnek innetsö résziben egy Da-
rab Irotvány [Dés; EHA]. 1804: a ' Csűrös kert 
háta meget való bé sántzolt füves kert [Mezőzáh 
TA; WassLt]. 1811: Az Udvar háznak előtte és 
háta meget vadnak fenyő Stomppöllyökön álló 
Tornátzok gerendákba állitva [SpringAF; RKAk 
6]. 

5. (ruha)hátrész; spate (laîmbräcăminte); Rück-
seite/Rückenstück. 1711: Edgj Zöld Angliai mehte, 
az háta rokaval az elei Hiúzzál bellet, körűi roka 
torok [Ap. 5. Apor Péter inv.]. 1761: Egy fekete 
Uj Lusztrin mente, nusztal premezve; az eleje 
nyestel bérelve, a ha ta pedig Roka mállal [Koronka 
MT; Told. 8]. 1789.€ a ' Kaputnak Bérlése viola 
szin Sellyem Matéria; a hátá(ban) 's ujjáb(an) 
való bérlés fejér Gyolts [Mv; Conscr Ap. 21]. 
1811: ez a ' bunda belŏlrŏl hibás volt, mert a' 
hátában lévő bŏ r meg pállott és a ' gyapja nagyon 
hullott [DLt 414 nyomt. kl.]. 

6* háti bőr/irha; blană de la spate/de pe spi-
nare ; Rŭckenfell. 1592: lm ez hituan legini hoz-
zam ada magat, es illien kart vallatta(m) miatta, 
hogy egi hat ta l bellet skarlat mentemet . . . el 
lopta [Kv; T J k V/l . 189]. 1614: 1 Zenderyes 
hattal bellet Súba [Kv; PLPr 1612-15. 114]. 
1653: Köntösim magamnak s feleségemnek, hát-
tal-mállal bérlettek szépek voltanak [ETA I, 
1 1 6 - 7 NSz]. 
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7. vminek a felülete; suprafaţa unui lucru; 
der obere Teil, Oberfläche. Szk: jég ~án. 1595: 
10 Janűary . . . Az palo Tyúk útzara meg bonta-
kozot vala, Biro W. félti vala, liogy az Jegh meg 
indula, tehat el bontana : Az jegh hatan penig 
Alast sem kellene czjnaltatnj Hagya meg ö kme* 
hogy meg chjnaltassa(m) [Kv; Szám. 6/XVIIa 
114 ifj . Heltai Gáspár sp kezével. - aTi. a bíró]. 
1838: szürküledet t á j t . a jég hátán, hol a leg 
jobb vert u t volt által jöttünk [Dés; DLt 1135. 
sz] kapa ~a a kapa hátlapja. 1815: Az el ra-
kott krumpikra két jo kapa párás földet reá vet-
vén, a' kapa hátával kevéssé meg lapitjuk, hogy 
a' krumpi kŏrŭl üreg ne maradjon [Kovács Sámuel, 
Utasítás a' Krumpi termesztésre] * kefe ~a. 
1801: ezüst Portékák Egy kefének gömböllyég 
háta [Kv; Ks] keze ~án keze fején. 1848: 
egyik keze hátán egy nagy sümölcs [Dés; DLt] 
* pdrtaöv ~án az öv fonákján/visszáján. 1682: 
Attam Egi őtuen forintos Ezüst aranias Parta 
őuet, Lancz formara Csinaltat, kinek az hatan 
mindenik szemnek aranias ezüst boglárok uoltak 
[Fog; Borb. I I Rákosi Anna kel.] Xr szekere ~án 
szekerén. 1604: mynd falustol zekerwnk hatan 
arra az Erdeore fu t tunk volt [UszT 18/17]. 1703: 
Komis Sigmond bár erre az főidre ne jű t t volna 
mert ugy fel ijesztette eszt az népet hogy Szekere 
hãtãn vadnak [Gyeke K ; Ks 96 Komis István 
feleségéhez]. 1724: a ' sokadalmi alkalmatoságal 
Szekere hátán volt az ember [Altorja Hsz; Ap. 
2. Apor Péterné Káinoki Borbála férjéhez]. 

Sz: jég ~ ára csinál házat. 1636: Te Pap Símo(n) 
• •. miért hozod ide azt a fá t . . . , bizony job uolná, 
hogy az jégh há tán czinálnál házát [Mv; MvLt 
291. 65a] Xr jég ~ára épített ház. 1711: En Déési 
Sigmond . . . cum protestatione praemonëalok 
minden . . . jo akaró Uraimat, hogy az én mostoha 
Atya(m) adósságáért se egy, se más az én maga(m) 
és Bátyám . . . örökös joszágához ne nyullyon, 
hogy valami modon jég határa epittetett háza 
jövendőbe(n) ne corruállyon [Dés; Jk 357b, 358a] 
Xr tŭz ~ ára való borsószalmára való, égetnivaló, 
máglyára való. 1634: Zigiarto Mihály . . . szidgia 
vala azt az Rab Ilona Azzont, mondva(n) Aha 
Torokkel bellet tuz hatara valo lelek kurva [Mv; 
MvLt 291. 9a]. 

8. hátlap, (a levél/papírlap) háta/versója; ver-
soul filei; Rtickseite des Blattes. 1570: Es Mind 
ket fely megh alkwt ray ta Mellyet myndenyk fely 
Regestumokba zolgayokal be í ra t tak Ez vallois 
az ados lewel ha tara [Kv; T J k III /2. 192 Bodogh 
Gábriel vall.]. 1572: Ados lewele vagion melnek 
az hatara vagion fel Jegezve a mit meg adót az 
Adossagba [Fog; SLt S. 10]. 1655: Csepreghi 
Uram . . . az Tanácsban be jőve, jelenté haza jő-
vetelinek okát, hogy difficultássa volna az Traná-
missio Íratásban, min t ha nem conformis volna, 
az Originális Contractus hátára irt perbeli proces-
sussal; [Kv; CartTr I I , 897 Th. Ozdi kezével]. 
1750: és mindennek az hátára egj darab tiszta 
papirossat ragasztottak, arra szépen és distinctĕ 
ra írtam Írattam4 [Ap. 3 Rétyi Antos István lev. 
— 'Köv. a ráíratot t szöv.]. 1823: Bethlen Krisztina 

kisasszony í r t ; ennek hátára írt az anyja 
[FogE 219]. 

9. (irat)felzet; an te t ; Aufschrift. 1592: mikor a ' 
k j zedet leweleket helieyre akarya tennj lassa megh 
a' lewel hatan az Numerot haniadik cota, es amely 
lada alat az tataltatik tegye abba [Kv ; Diósylnd. 
14]. 1615: Az responsumot Az hatara irhattyák 
melltan [Kv; PLPr 1712-15 . 123]. 1779: a Reso-
lutiot el küldettem ki irván az Instantia hátáról 
[Nagylak A F ; DobLev. II/528. 2a Gabr. Fogarasi 
Jos. Dobolyi de Köblöshöz]. 1787: az Instantiá-
(na)k hátára pedig az Nótárius a' maga Nevét 
is irja fel ( mint azon Instantia iroja : ) [Torockó; 
TLev. 3/2 l b - 2 a ] . 

hát I. hsz 1. akkor; a tunci; dann (alsó). 1556: 
wyzonthak nz fizethesnek az felyrol meg Jrtl i 
napon Elegeth glesan János vram Nem thenne ha t 
heya<ba> legyen ffyzethes kyth fyzeteth E n 
< nekem) az Jozag Nalam Maragyon [Mikefva 
K K ; BfR VI. 283/3]. 1560: az ew kewlchegeeth 

ha melthonak Itelyk hath azokrol Lagistro-
mokath ' hozhasson [Dés; SLt AB. 3]. 1561: 
Valamely zolga az az inas űag' legen orsagba ta-
laltatik ha nagy orsag lezen az Biro itiletire haggiak 
ha kichin hat az biro elol az Ceh eleibe keryek 
[Kv; öCLev.]. 1578: Inchye megh eoket eo kegmek, 
hogy ha varasnak taggyày Akarnak lenny, ha t 
wegyek be io kezessegh alat az Regy io mod zerent 
hogy eztendeig hazat wegie(n) es zálogot zerezze(n) 
it Az warasra [Kv; T a n J k V/3. 176a]. 1603: A 
Testamontom pedig1 Ig j lpn hogy ha Bencze görgi 
elöb meg Törtenek halnj, Bencze mihalnal neki 
maragion [UszT 17/51]. 1629: ha ugian fir tatni 
kezdik, hat szemeben megh mondgia az kinek 
czelekeotette [Mv; MvLt 290. 144a]. 1701: ha 
penlgh nem épitte(ne)k há t az épületek meg 
intéztetvén azokbol ugj mint a Csűrből intezze(ne)k 
nekys annyit mint az többinek edgjik(ne)k edgik-
(ne)k jutot t [Kissolymos U ; BLev.]. 1744: Mikor 
én ã mostan i t t Közép Aj tán félben Szokadt 
Connumeratiora el érkeztem, há t az Emberek bo-
molnak el [Bölön Hsz ; I N y R Vargha Gjőrgy (48) 
jb vall.]. 1767: midőn a szomszédom . . . kapu 
aj tóján bé menek . . . h á t Sebessen szalad bé 
utánnom Kocsis Gyuri [Betlensztmiklós K K ; BK. 
Demeter Ersok Forkos András felesége vall.]. 
1804: a7 közelebbi őszen, midőn kaszáltunk volna 
a ' Galotzáson innét a mi' Határunkon . . . , há t 
jönek a ' Remeteiek mintegy 60 Számmal [Toplica 
MT Born. XVb Sz tó ján Jakabutz ,,közlakos" 
vall.]. 1851: irtad volt hogy egy bival és egy bor-
nyu meg dŏglŏt, há t t á m még több kár is van 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. kérdést bevezető szóként; cuvînt care intro-
duce o întrebare; als eine Frage einleitendes W o r t : 
dar ; und dann ?, na u n d ? 1570: Mond neky az 
Anna, hat myert eskwek ream az Te vrad [Kv; 
TanJk V/3. 3b]. 1586: Monda esmegh, Tot Caspar, 
Hat howa teód amaz lowakat Akit visztek vala 
[Kv; T J k IV/1. 566]. 1629: monda . . . Üst gjarto 
Istua(n) hogj ha t teged- mi eőrdeögh hozot ide 
[Mv; MvLt 290. 169b]. 1653 «. ; H a t a kis Ferkó 
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holl ?® [ JHbK XLII/3 Kovacsoczy Zsuzsanna végr. 
— "Ti. hol, hogyan maradt ki a végr-ből ?]. 1717: 
Ilona nevü Aszszony két gyermek ruhát hoza a 
tajigásné(na)k s kerde tölle a Tajigasné ha t a 
kglmed gyermekének mi lesz [Kv; Told. 2]. 1755: 
Kérdem ha t Aszszonjom mi léit [Gőc SzD; WLt 
Tornovány Jeremia (40) zs vall.]. 7793: hát ked 
mit áll i t t az ajtóban? [Koronka MT; Told.]. 
7799: H á t Maris ugyan kitül van kednek ba-
ja?® [Dés; D L t . - ® É r t s d : kitől terhes?]. 1812: 
én akkor látván a Tolvaj kiáltásra fel lázzadt 
embereket kérdém tőllők: Hát mi dolog? Kit 
kergetnek? [Héderfája K K ; IB. Molnár György 
(58) ref. esperes vall.]. 1846: a hogy őszve talál-
koznak tőstént Virág László — Darvas Jánoshoz 
azon szavakot intézi — hát az én Testvérem kurva ? 
[Dés; DLt 530/1847. 4]. 1853: hát az általagba 
valo ugorkák nem romlottaké meg meg kell dŏrgől-
getni [Kv ; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

3. állítás nyomósítására; pentru accentuarea 
uuei afirmaţii; zur Betonung einer Behauptung: 
(şi) apói; aber wenn 1570: Margith Makay 
Balintne . . . vallya, hogy . . . Botha Casparne az 
vton haza Jěwet Mongia volt neky hogi Nagi palne 
egy korsotis lopot volt az fazakastul Meggiesen 
És hogy ez valló zemere vetette volna, megh azt 
monthak neky Loptam hath ha Bánod tegy róla 
[Kv; T J k III/2. 7]. 1766: eleg példa vagyon a 
distingvált Udvarokon veszekedő szomszédokrol, 
hát még a ' kik promisque elik egymás Vdvarát. 
mitsoda Bekességet lehet onnan reménleni [Torda; 
T JkT V. 310]. 1785: Tsak a fazakasnak kell közel 
10 forint, há t a kőmivesnek, Lakatosnak üveges-
nek s egyébb apróság matériálekra [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1833: à Szita, rosta, romlás 
censusba ve telével minden véka buza ki sütése 
aztis fel véve hogy Piatzi Taxátis három három 
R. Forintot fizetünk belé jőn aprosági költségbe 
30. 32 xrokba. há t a ' mi véghetetlen hurtzolodá-
suak [Torda; TLt Praes. ir. 1534]. 1839: Há t még 
milyen capitalis virschliket falatoztunk fel jo csi-
pős tormával, örömkönnyeket facsaroval [Kv; 
Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. 

4. megengedés, beleegyezés kifejezésére; pentru 
a exprima îngăduinţa, consimţămîntul; zum Aus-
druck einer Erlaubnis/Bewilligung: desigor, d a ; 
ja doch, denn. 1574: Meg alkwttak egimaszal. De 
hat az v t an zabo ferenchet Mas tanach Érte Es 
Nem akara allany az vegzesnek (ígyl) [Kv; T J k 
III/3. 311 Maradék Peter vall.]. 1653: mond a 
gubernátor®: Jól vagyon há t [ETA I, 126 NSz. 
— ®162l-ben Bethlen István, a fej. öccse]. 

5. felszólítás, biztatás, kérés nyomósítására; 
pentru a accentua/sublinia somaţia, îndemnul, 
rugămintea; zur Betonung einer Aufforderung, 
Ermutigung, Bi t té : deci; wohl, ja. 1606: Ambrus 
Gergely mo(n)da hogj ted le hat te Antal Vram, 
s eó le teúe [UszT 20/191 Catherina relicta quon-
dam Antony Agostot! de Zentlelek vall.]. 1635: 
el menyek en hat ináén. Borbély Mihályneni [Mv; 
MvLt 291. 52b]. 1653: mond Sigmond® fejedelem: 
Fogják meg hát őketb míg haza vlszsn Isten, az-
után lássuk, mit kell mivelni véllek [ETA I, 32 

NSz. - 1595-ben Báthory Zsigmond. bA török 
pártfogásért folyamodó mv-ieket]. 1745: ne jöj 
réám Péter mert meg lőlök mellyre felele Péter 
löj há t [Kersec H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1799: jőj-
jen fel ked hát u tánnam az Asztagra [Náznánfva 
MT; Berz. 4. Fasc. 31 Lit. N. No 27]. 1813: fog-
jon hát hozza ne jegyen meg [ Jára MT; Pf Nagy 
Lázár lev.]. 1843: azt mondja Kotsis Károlly a 
kérdeztető Grŏf Umak - Czuki állj ki előliem -
baszam a teremtesedet — erre a Grof ur azt mon-
dotta há nékem mondád — arra azt mondotta 
Kotsis Károly éppen neked [Moson MT; TSb 49]. 

6. elbeszélésben élénkítő szóként; în povestire/-
relatare ca cuvînt de înviorare a stüului; als ein 
den Stü lebliafter gestaltendes Wort in Erzählung; 
păi; nur, halt. 1568: Eyel Nykorgast hallek, Tol-
way Jwoltest, ky Menek hat az szoch kyalt tolvayt 
[Kv; T J k III/1. 225 St(ep)h(a)nús Kowacz iura-
tus vall.]. 1572: latam hat egh gyermek Erwssen 
száguld Egy veres Lowon [Dés; DLt 182]. 1588: 
meg fwtamodwan eleotte hat ell eytettem egy Jzak 
bwzath azt eo fel veotte s el dwgta [Zsákfva Sz; 
WLt Luc. Barlas jb vall.]. 1604: monda az zolgaia 
hogi olj helyre kötötte ö azt az louat hogy mj meg 
nem ta la lnok , . . . Ki menek meg keressem hat fel 
kötöttek az Zaiat hogi ne niericzien [UszT 18/125 
„Palfi János fia Czikj Illiesne zolgaia keczieti" 
vall.]. 1630 k.: az pitvaba (I) vala egj agy s ha t 
egj mas mellet fekeznek Hamar Jstua(n) s ez az 
bŏruejne [Mv; MvLt 290. 44b]. 7723; bé fordulék a 
G. Mátyás háza félében, hà t egy fával veri Nema-
sagi (!) ur(am) mint lehet Luka Hlyet [Hodák MT; 
VGy. Prekup Ojnicza (40) jb vall.]. 1756: tegnap 
alá s fel járván i t t az Udvarb(an), há t egy néhány 
szép kappanokat láték hogy az éhség mia leeresz-
tet ték szárnyakat [M.szentpál K ; TK1 Perlaki 
András Teleki Ádámhoz]. 1810: Szőts Pétre . . . 
mondá No én még vettem egy F á t 4. Rhforinton 
. . . elismentűnk a f á t meg nézni há t a fa jegyezet-
len [Sóakna MT; Born. G. IX. 4 Oltyán Szimion 
(20) vall.]. 

7. szitk-ban töltelékszóként; în înjuräturi ca 
cuvînt de umpluturä ; als Füllwort im Gefluche: 
da r ; wohl, ja. 1585: Megh lata ezt Kelemen Takach 
monda Ah essez h a t t Az en felesegemet Akarod meg 
Mordallany [Kv; T J k IV/1. 473 Kádár Boldisar 
vall.]. 1635: hállám hogy ez az Köteles Csiszmazia 
peter mondgia áhá eszes fia ha t bozusagomra az 
ablakom alat eneklez [Mv; MvLt 291. 416]. 1741: 
látván penig Kindai hogy nem támad fel mellette 
ugj meg tsapá pofon hogj el tántorodik belé ezt 
mondván, há t te hu tz f u t miért nem tamatz fel 
mellettem [M. f r á t a K ; BLt Hóka Marczi (50) 
jb vall.]. 1799: há t te Menydőrgõs adta fa t tya te 
vágyé az Ur vagy én vagyok [Náznánfva MT; 
Berz. 4. Fasc. 31. Lit. N. No. 27]. 1811: Há t Plkom 
teremtette I nem volt betsületem, hogy nékem musí-
kálni le jöjjenek? [ K ; KLev.]. 

I I . hsz t ehá t ; deci, prin urmare; alsó, denn. 
167611681: mint hogi peniglen ha valakinek szük-
ségé vagyo(n) az I(ste)nnek effele áldásara a ' 
szám ado szolgák is nem aláb szűkölködnek mások-
nál az nélkül; ighen meltan cselekeszi hát Szám 
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taxto Uràmis, ha abbéli szükségében nem senkihez 
vüagi emberhez, de egyedül csak à Teremptŏ 
Istenhez folyamodik áldásért [Vh; VhU 656]. 
1732: nem áll bor volt hát, hanem a magok borok 
[Dés; Jk] . 1761: nem egyéb hát ezen kivánsága-
(na)k Conseqventiája, hanem hogy egyik gyerme-
két* ex odio exhaeredálhatná a masikot ex Amore 
reszesse tehetné [Hsz; BLev. — aAz anya]. 7799: 
Hijába mondgják hát azon Tanúk a' Panaszlót, 
ilyen, s, amolyan ki-kapó Személynek [Dés; DLt]. 
7828: a' Templom közepén levő Piatz most is ki-
tsiny és szűk azt hát jobban elszoritani nem lehet, 
mivel ara az Úr Vatsorája vételekor a’ Gyüleke-
zetnek elmúlhatatlan szüksége van [Mogyoró-
kereke K ; Ref. egyh. It]. 7847: a mikor tele van a 
leg alsó kasból jön ki Szeműi 1150 veka a mikor 
leg több jön ki, menni kel hát belé Csőül leg több 
2800 vékának [Görgény MT; Born. G. XXIVb 
Csiki Sámuel lev.]. 

hatágú* E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ korbács bici cu 
şase cozi; sechsschäftige Peitsche. 1823—1830: 
(Az) 1792-ik esztendőben amit most appari-
tornak neveznek, akkor oeconomusnak hívták*. 
Egy hatágú lapos szijjú korbácsot hordozott kezé-
ben vagy vállán, melyet a csintalanabbak kemé-
nyen vertek a földhöz, hogy hamarabb kurtuljon, 
mert ú j korában volt kétsinges hosszú is [FogE 
104. - *Mv-t a ref. kollégiumban]. 

háta-hupás 1. hápa-hupás 
hatállú. E szk-ban; în această construcţie; 

in dieser Wortkonstruktion: ~ borna borona-
f a j t a ; un fel de grapă; Art Egge (mit sechs Balken). 
1653: Vet magahoz Egj io bornat hat allut, 
hogy megh Tarczia az arvanak [Ilencfva MT; 
DLev. l . I I B. 12]. 

Ęgy ilyenféle borona képét 1. SzamSz I, 106. 

hatalmas I. mn 1. jog is erőszakos, hatalmas-
kodó ; violent; gewalttätig, machthaberisch. 1572: 
tuggya azt hogy draguzlon az lapystak laktak, 
az árkon Jnneth kemeny peter myerth hogy ha-
talmas ember volth, espan volth reayok kuldoth 
onnat Ewketh el wzette, az vta(n) Ew Jr ta t ta es 
byrta de penzen voth foldeketh Ew sohuly 
Nem tuggya [Bedecs K ; KP. Marta Máté jb vall.]. 
1585: Anna zasz Mihály felesege vallia . . . Az 
Iffiw megh wthe a ' takachnçt, Es az vra Keleme(n) 
. . . le teowe Az kender magott, es vgy wthe Az 
hatalmas legenth [Kv; TJk IV/1. 475]. 1598: 
Azért azt mondom hazamra Jeŏvesset hattalmas 
Tŏluaynak mondo(m) erte, sőt azt mit el akarttak 
viny el uitek [UszT 13/33]. 1645: minemű hatal-
mas czielekedetekkel az elseo I t vádlottá azonok-
kal vadollya az második testis [Kv; TJk VIII/-
4.5]. 1684: Az magha Eorőkseghe vicinumjában 
az mely foglalást t eŏ t t Szabó Peter, ezen kŭlis a' 
mely hatal(ma)s kapdosásokat czelekedet ugj 
tudgja a' mint az 2dik valló [Csíkfva MT; BálLt 
50]. 1714: az Utrumb(an) forgó földet birván 
kevés ideiglen a Nagj Anjám, egj Ónya Sárga 

nevű ember kiis igen erőszakos s hatalmas ember 
volt, a nagj Anjámot ki vetette belőlle erőszakos-
san [Monor BN; Ks S. 11]. 1767: nem tudgyuk 
kik voltanak az hatalmos emberek, kik az kárból 
el hajtani kezdett marhákot az hajtok előli el 
vették [Mocs K ; JHbK XLVIII/1. 2 3 - 4 ] . 1801: 
Nemes Burzo Todor kertyének egy darab része 
. . . Bizo Pável apossa által hatalmasul foglalta-
tot t el, mely hatalmas foglalasa(na)k mostanis 
borozdája meg lévén, tagadhatatlanul egészen ki 
esmérszik [F.szőcs SzD; TK1 Burzo Győrgyitza 
(55) ns vall.]. 1821: mü közönséges osztatlan he-
lyeinket, nevezetesen Borszéket az hasonló hatal-
mas foglalások ellen nem oltalmazhatjuk [Ditró/-
Szárhegy Cs; RSzF 141-2 ] . 

Szk: ~ karral erőszakosan. 1675: nem tudatik 
micsuda lélektűl viseltetvé(n) reám támadott ha-
talmas karral vert, taglott véremet ki ontotta, 
halálomra igyekezett [Kv; TJk VIII/12. 63] * 
~ kézzel 'ua'. 1584: egy Akarattal hatalamas 
kezzel . . . maiorymotth es paztorimott az Ma-
ior hazbol ky kergettek [HSzj majorház ah]. 
1688: hatalmas kezzel, tulajdon sajat főldere men-
tem es ot megh vertem s veresitettem volna [Dés; 
DLt]. 1756 k.: Tilalmasból Gornikok által bé haj-
tot t marhákat, a ' Gornikok előli, akár az akalbol 
hatalmas kézzel a ' ki el venné, vagy ki botsátaná, 
az ollyan hatalamaskodonak poenája 20 forint 
[Born. XXXVIII . 8 az abrudbányai bányászok 
törv.] Xr ~ vakmerőséggel. 7879: az Alperes . . . 
a Dévai Ns Uradalomnak Dévai határán levő 
Besán nevezetű tilalmas Szálas erdejébe . hatal-
mas vakmerőséggel erdőit, 's . . . tüalmas tseleke-
detén raj ta találtatván, mindenestől együtt az 
Udvarba bé hozatott fDéva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

2. rendsz a tőrökséggel/török méltóságnevekkel 
kapcsolatos szokványos jelzőként; de obicei ca 
atribut în legätură cu turcime/cu titluri de demni-
tate turceşti; als gewöhnliches Attribut in der 
Regei in Verbindung mit dem Türkentum/den 
türkischen Würdenbezeichnungen : puternic; mäch-
tig. 1612: (Geczy Andrást) szép Ayandekokkal 
expedialtúk vala az hatalmas Török Császár 
portaiara [PLPr fej.]. 1615: sem faratsagunkat, 
keoltsegwnket nem szántuk, hogj az kwlseo Ha-
talmas Feiedelmeknekis Orzagunknak kedues ál-
landó bekessegett, szerezhesswnk [Gyf; Törzs. 
- A fej. Usz-hez]. 1659IXVII. sz: Az hát az 
oka, nem mi, ezeknek az veszedelmes állapotok-
nak, azki keresztyén szomszédink ellen való fel-
fegyverkezésével az hatalmas török nemzetet 
provocalta [EOE XII , 217]. 1661: Anno 1661. die 
10. Septembris hivat tat tam Istentűi . . . ez bajos 
erdélyi fejedelemségre . . . Die 16 A kerelei réten 
a hatalmas nemzettűl adatot t bot, kaftán, ló szer-
számostúl tollas süveg [AMN 84 — 5]. 

Szk: ~ basa. 1595\1653: Hatalmas bassa! Az 
egy Isten minden jóval megaldja hatalmasságodat 
és az hatalmas győzhetetlen császárt és az egész 
muzulmán nemzetséget | Mi szegény nyomorult 
rabjai, de igen jóakarói a hatalamas bassának és 
mind az egész török nemzetségnek: Borsos Tamás 
m.p.* [ETA I, 31 NSz. - *Borsos Tamás és 
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négy társa „könyörgő levele" a budai basához] Xr 
~ budai vezér. 1660: Bwki Miklosne asz(szony) 
Hatalmas buday Vezer eo Ngatol varosunkra im-
ponált - rettenetes nagy Sáczban ereje szerent 
beősegesen adott alkalmas Summa pénzt [Kv; 
KvLt Fasc. I. 176] ~ csdszdr. 1613: az ha-
talmas császár a régi mód szerént való sóly-
mokatí aranyas kupákat, pogácsa ezüstöket meg-
kévánja [BTN 72]. 1668: kérvén azon Ngd mél-
tóságos nevevei, hogy eŏ Naga ez illyen meltat-
lansagot orvosollya ugy megh, hogy hatalmas 
Császár Adaja ne akadalyoztassék s mind penig az 
Szegenysegli se pusztullion el [KJ. Székely Moy-
ses a fej-hez DrinápòlybólJ. 1671: az hatalmas 
Tŏrŏk Császár fénjes Portájára kapikihanak vá-
lasztván [KJ] Xr ~ nemzet a török nemzet. 
1671: Nagyságod Fejedelmi méltoságos Tisztibe 
való bé-állása, nem eleinktől reánk maradott s' 
eddig meg-tartatott libera Electionk által lőt t 
légyen, hanem az hatalmas Nemzetnek parancso-
lattyából kénszerittettŭnk Nagokat acceptalnunk, 
és Fejedelmünknek ismérnŭnk [CC 5], 

3. kb. mindenható; atotputernic; allmächtig. 
1558 k.: emlekezzel meg az Istennek csodalatos 
hatalmas bolcsesegerol [NSz; MKsz 1896. 281]. 
1631: mikoron az Vr Isten az en halalomnak ora-
iatis el hozza hogi enis tsendesebben az en Istenem-
nek hatalmas kezeben aianlhassam lelkemet 
Istenteöl nekem adat tatot iouaimrol akarok . . 
illien testamentomot tenni [Nagyteremi K K ; J H b 
XXI/1 . Sükösd György végr.]. 

Szk: ~ (Úr)isten. 1564: Mert őa fej^rvári mo-
nostorból a bálványokat mind kirontotta vala, 
kiért a hatalmas Isten az ő hadakozását jó szeren-
cséssé töt te vala [ETA I, 22 BS. — a János Zsig-
mond]. 1569: Az Hatalmas Wr Jsten tharczia 
megh kdet t mind az kmed felesegewel giermekywel, 
Es annak wthanna Rokoniwal baratiwal Attiafiay-
wal Sogoriwal, es mind(en) nemzetsegiwel egyetem-
ben, Es neuelie elthesse az kthek zerenczeyetth es 
eoreglibiczye [BesztLt 104 G. Bartor* a beszt-i 
bíróhoz. — a így, de alighanem toll vétség Bartos 
h.]. 1586: ajánlom az én lelkemet az hatalmas 
Istennek, testemet pedig az földnek, melyből 
teremptete t t [A.csernáton Hsz; SzO V, 140]. 
1643: Az Hatalmas Vr Isten pediglen czelekwdgie 
megh liogi az Nagod io kedvebwl való adakozasnak 
hazna áldasal terjen Nagodra [Dés; DLt 408]. 

4. képes; capabil; faliig. 1764: Az én magam 
vüági elő menetelem pedig a Menyei Urtol lévén 
bizonnyal tudom, hogy ha ő sz: Felsegenek szent 
akaratya tartya, bátor vér szerént való Atyainfiai 
légyenek is ellenségim, hatalmas lészen ki munká-
lódni [Középlak K ; BfR]. 

5. tekintélyes, hatalommal rendelkező; respec-
tabil, puternic; angesehen, machtvolL 1759: Ennek a 

fejvétele után maradott egy fiacskája*. Ki is fel-
nevekedvén hatalmas ember vált belőle úgyhogy 
30 esztendős korában erdélyi gubernátorrá tétet-
te te t t L?opjldus imperátor által [RettE 92. — 
aBánffi Dienesnek. bGr. Bánffi György]. 1767: 
tsak azért kezdette . . . Horvát Gergely Uram tü-
tani azon tüalmast, és velünk keményen bánui, 

Jiogy hatalmasbb, s nagyobb possessomak magát 
lenni meg mutassa [Burjánosóbuda K ; J H b K 
LVI/5. 23] - L. még Re t tE 186, 229. 

6. ~ rajta hatalma van vki felet t ; a avea putere 
asupra .cuiva; über jn Macht habén. 1818 h.: 
ha Bünőm let is volna, nem volt eő Hotolmas raj-
tam mivel sem embere, sem adósa nem vagyok 
[K; KLev.]. 

7. ~ gazda nagygazda; ţăran înstări t ; Groß-
bàuer. 1761: vágynák még . . . egy néhányan . . . 
Galambadon . . . ezekis mind hatalmas Gazdák, 
jol birják magokot (Mezőcsávás MT; TL. Ábrám 
Kratsun (40) jb és Pakulár Sztán (62) zs vall.]. 

8. dtv is nagy ; maré ; groß. 1788: már a Jo Isten 
segittségébŏl a buza hordást el végeztük, volt 
mind öszve buza 802 kalongya és 20 véka, de kŭ-
lemben mind hatalmas, jo kévék [Bencenc H ; BK. 
B,ara Ferenc lev.]. 1855: (A) hosszú fogason hatal-
mos medvebőr, uton szekér bakra használják 
[ŰjfE 175]. 

Szk: igen ~ deák kb. a deákban/latinban na-
gyott járatos. 1755: lOma Decembris temettetet t 
a szegény Mósa László Désen . . . Ez igen hatalmas 
deák, jó törvénytudó és Erdélyben híres tanult 
ember Vala [Ret tE 359]. 

8. kb. jól megtermett , termetes; binefăcut(ä); 
stattlich. 1766: Ez is hatalmas szép asszony*, 
testes, szép termetű, de nem ér a szépsége a két 
elsővel; gyermeket sem tuda neki ċsinálni szegény 
[RettE 200. - •Ti. Teleki Ádám harmadik fele-
sége]. 1771: Miske Imre A felesége Tordai 
leány, hatalmas, derék és szép asszonyság volt 
i f jantan [i.h. 247^-85]* 

10. kb. jól f e j l e t t ; bine dezvoltat; gut entwik-
kelt. 1754: Mlgos Thesaurariusné . . . Asz(szo-
nyo)m eo Excelle(ntia)ja . . . egy hatalmas Le-
ányt, vagyis Kis Aszonyt szült [Nsz; Ks 96 Baló 
Antal lev.]. 

11. nagy ha tá sú ; de mare efect; wirkungsvoll, 
von großer Wirkung. 1761: temettetet t méltósá-
gos br. Bánffi Farkas úr őnagysága . . . oratiót 
te t t magyarul tiszteletes Incze* uram, marosvá-
sárhelyi professor igen hatalmas szép móddal 
[RettE 120. - aIncze István]. 1767: Deákä Sá-
muel ugyan kolozsvári pap is meghala 54 esztendős 
korában. Tudós, de mindenekfelett olyan hatalmas 
actor volt, hogy az ő szavára s fluens stylusára 
nézve párja nem volt [i.h. 211]. 

12. irtózatos, szörnyű; groaznic, teribil; gräß-
lich, entsetzlich. 1653: (Egy délután) a mezőre 
mentem vala kalongya közé, és oly hatalmas 
szélvész lőn, hogy a városban sok házakat és kő-
kéményeket ron ta el | . . . volt a tengerben egy 
nagy kőhegy . . . és ez a kő, nagy hegy egykor meg-
gyúlt, és olyan darabonként mint egy szentegyház 

a tengerből kivetődött, némely darab a szárazra 
s némely ugyan a tengerbe hatalmas dördüléssel 
[ETA I, 105, 1 5 3 - 4 NSz]. 

13. ~ nagy igen/szörnyű nagy; foarte mare ; 
furchtbar groß. 1653: látám, hogy a négy éléfán-
to t közel hozák . . . Egyiken két réz dob vala — 
hatalmas nagy, akkor bé vala takarva s nem verék 
vala* | Bethlen Gábor . . . magának . . . hatalmas 
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nagy kincset gyűj te | Az elmúlt 1641-k esztendőben 
hatalmas nagy munkával a gőrgényi ku ta t szépen 
meg tisztíttattam [ETA I, 135, 141, 149 NSz. — 
®1621-beli eseményre von.]. 1661: onat az nagj 
hatalmas, dógos pestjsból k j jöt tem volt jde mjnd 
czelcdestöl jozagoczkamba [KJ. Bálpataki János 
a fej-hez], 

14. erős; puternic; stark. 1653: Die 23 nov. 
volt 1650-k esztendőben az én menyegzői lakadal-
mam. Elég becsülettel volt minden dolog, hatalmas 
jó borral gazdálkodtam, noha drága volt [ETA I, 
1 5 4 - 5 NSz]. 

15. átu kb. kemény; aspru, se ver ; hart , barsch. 
1759: Innen a Péterlaki Popa hatalmas feddéseket 
's intéseket ada a ' nép eleibe, — kiószolván a ' 
nép a' Beszerikából, sokan elronták pipájokat el-
hányták Tabákjokat [Hermányi, EDem. 322]. 

II . fn hatalmaskodó személy; cel care săvîr-
şeşte o silnicie; Gewalttätige. 1558: Byro wram 
azon kewnyewreggyen ew felsegenek hogy ha 
walamely zolgaya ew felsegenek walakyth megh 
wer ah wagy egyeb hathalmath thezen, Zabad 
légien megh fogny az Byronak az ollyan hatal-
masth Theorwenyre [Kv; TanJk V/l . 48]. 1573: 
Frathay Janosnak egy zolgaya volt ky vagdalta 
volt egy zolgamat En ne(m) Akarok effele 
verontot hatalmasnak par t tya t fogny [Fráta K ; 
SLt S. 12]. 1595: Myerth az Actor azt forgattia 
hogy eggik hatalmas az masikat ne(m) mentheti. 
Az teórúeny sem çngedi [UszT 10/100]. 7609: 
hirtelenségei kőrniwl vőnek' az Inctusok mint ha-
talmassok fegyveres kežzel . . . kik megh akaranak 
ölny [Hídvég Hsz ; HSzjP] . 1629: Mikor minkett 
Soos János Ur(am) es Pal Deák Úra(m) megh foga-
danak megh mondottuk mi eökegjelmek(ne)k 
hogy my az marha feleől nem felelhetwnk s nemis 
felelünk, hanem vagj eő magok visellie gondgjat 
vagj penigh embereket adgjanak mellenk, mert 
hatalmasokkal nem felelhetwnk [Mv; MvLt 290. 
149b], 1716: Jövének . . ezek az idealább meg 
i r t Szemelyek Kezesnek Pap Szávulért hogy . . . 
Pap Szávul hiven és igazán igyekezik szolgálni 
és Hadak vagy valami erőszakosok kőzzi nem igye-
kezik állani, s nemis áll, hogy ha pédig oda állana 
hatalmasok kőzzi vagy el szöknék . . . az fen 
meg irt poenat negyven 40 Forintokat . . . meg 
véhésse [Zápróc SzD; WH]. 1797: be vetve talál-
ván Néhai Megygyesi Gábor Uram . . . aíz utrizált 
főidet tavasszal sokáig boszonkodott r a j t a hogy 
ki vetette bé, azon hatalmast kötözéssel fenyeget-
vén [Ne; DobLev. IV/790. 2b Alba Juon (17) 
mercenarius vall.]. 1848: ha valamely atyánk-
fia a fenn írt határozatnak ellenére cselekednék 
marháival, akkor megbünteti közönségünk . . . vala-
míg a kártevők éš hatalmasok a cselekedetekből 
megtérnek [Jenőfva Cs; RSzF 158]. 

Szk: ~wak mond hatalmaskodással vádol. 1596: 
Kis auas alljabol yzette(m) volth be . . . ha t eòkret 
• • • Nagy Peter el vet te embere(m) kezebeól 
Az el vett hat eòkre t bechyeúel keuano(m) meg. 
Az el vetelerth hatalmasnak mo(n)do(m) [UszT 
11/31-2] . 

Szn. 1602: Hatalmas Péter lófő [Altorja Hsz ; 
SzO V, 181]. 

Ha. 1823 : hatalmasobb [K: KLev,] 

hatalmasan 1. erőszakosan, hatalmaskodva; 
violent, prin silnicie; gewaltsam. 1647: az Captivus 

hatalmaso(n) inuadalua(n) az megh holt czi-
gan(na)k sátorát es Toluajul megh eŏlte [Kv; 
T J k VIII/4. 222]. 1651: hatalmašón fel tamodva(n) 
falúiul fegyueres kezzel es tolvaytis kialtva(n) az 
meg fogot kezeseket hatalmaso(n) az Vitéz Giőrgj 
vra(m) legitim(us) executory kéziből el vőttek ezt 
mondva(n): hogy mennjenek el, mert ember halál 
nélkül nem leszen [Zsobok K ; J H b K XI . 23]. 1686: 
Fazakas János, Is tván és György Iff jabbik Imreli 
János ő z János, Kűs Kálmá(n) Péter fiaval ed-
gyűt jŭvének az Udvarházra hatalmason [Madaras 
Cs; BK]. 1730: Tudódé, az Gyermekek kéziből 
is az pénzt hatalmason ki vet te vólna el ? [Altorja 
Hsz; Borb. I vk]. 1755: Tudgyaé a Tanú . . 
Iszaku Blendét hatalmasson ki ag(g)redialta, Seb-
hette és verte meg, hol volt azon a(g)gressio . . . ? 
[Oprakercsesora F ; TKhf 31/11 vk]. 1756: Mű 
hatalmasan nem mentünk az Erdőre, hanem . 
az egész Falu meg engedvén, vgj mentünk . . . Ka-
rónak valo fá t vágni [Kóród K K ; Ks 17/LXXXI. 
15]. 1779: Állítván Lajos Péter Lajos József ellen, 
hogy az közös gyümölcsfákból hatalmason kiásott 
és kivágott volna . . . melyet ír t Lajos József 
tagad [Taploca Cs; R S z F 1 5 8 - 9 ] . 1791: ha tÜ-
ta tni akarnak Erdőt számokra, tessék elsőbben az 
Approbáta szerént Vármegye Tisztsége által juxta 
Sessiones osztájt producaltatni, és celebraltatni, 
nem hatalmason foglalni [Nagyrápolt H ; J H b 
XXXI/30.] . 1801: Kik. és hányon és hol . . . vet-
ték-el Hatalmason marha ika t az Erdő-Paszţorak-
tol, midőn az Erdőkből bé akarták volna haj tani ? 
[Msz; Told. 10 vk]. 1812: az Emberem azt® el 
csóvázta, és midőn le-akarta vólna aratni, nem en-
gedte hanem maga a r a t a t t a . . . s azt hatalmason 
el is vitette [Dés; DLt 82. - fcTi. a földet]. 

2. alaposan ; temeinic; griindlich. 1773: Teleki 
Vram igen hatalmason és fontoson az Protestatiot 
ki dolgoza [Dés; WassLt]. 

Ha. 1649: hatalmaso(n) [Kv; T J k VIII/4. 
433]. 1767: hatalmasan [Bányika K ; J H b K LVI/-
26.7]. 1782: hatalmason [Baca SzD; GyL]. 1801: 
hatalmason [F.szőcs S z D ; TK1]. 

hatalmasképpen erőszakosan; violent; gewalt-
sam. 1814: minden ok nélkűlt hatalmasképpen a ' 
Szegény Embernek Vérét k i ontottad, a ' ki mostis 
halálos Sebeiben minden reménységen kiül halálos 
Sebeiben ,,fettreng (így l) [Gôrgénysztimre MT; 
Born. G. IX. 6 instr.]. 

hatalmaskodás erőszakoskodás, erőszakos jog-
sértés; potent ia; silnicie; Gewalttat, Machthand-
lung. 1584: Hog valami ember eolest wyr ontast 
werekedisth lopást paraznasagot, es egeb hatalmas-
kodast® . . . Azokban semmit az sowago biro ne(m) 
igazgathatt [Torda; D L t 212. - ®Ti. követnek 
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el]. 7589; Az miképen penig en raitam hazra menes-
nek terhet es oltalomsagnak penaiath keŏueteöd 
Azt mondom hogy . az hatalmaskodasokath nem 
czielekeŏttem [Szu ; UszT]. 1607: az fele hatalmas-
kodastul Zwnnenek megh [Dés; DLt 297]. 1620: 
Szőke Bálintne Beldi Keleme(n) Vramnak az 
vàrmegien való ioszagaban be szántott uoltt hatal-
masul, az mely liatalmaskodason ottet megh fog-
tak voltt harmad magaual [Bikfva Hsz; BLt 5]. 
1671: Mivel Apór Lázár a Kézdi-Vásárhellyie-
ket Lemhényi erdőről mint az előtt ugy most-is 
háborgatná, igaz úttyokban persequalná, és bé-
-hajtaná, fájókat és egyéb vélek való javokat el-
-vévén Végeztük azért hogy ha ez 
utánn-is azon hatalmaskodást continualni fogná 
. . . , exequaltassék Articularis poena raj ta [CC 
41 — 2]. 1757: nem lévén ide haza . . . azon hatal-
maskodás iránt . Semmi bizonyost nem tudok 
[Omlásalja SzD ; Ks 19/IX. 12]. 1800: Melly hatal-
moskodások utánn . . . Ngod Sütője . . Szép Szo-
kal hivni és tsalogatni kezdette az Exp(o)ne(n)st 
közelebb közelebb magához [Mv; Born. XXXIX. 
53 instr.]. 1850: esedezem alázatosonn a ' Tekin-
tetes Tanátsnak, méltóztatik, azon le vágott ker-
temet, a ' bépanaszlottakkal helyre állíttatni — 
hatalmaskodásokért, a ' mit minden kártétel és 
Tiszti közbejövetel nélkül mérészeitek tenni — 
megbüntetni — okozott költségemet meg téríttet-
ni [Dés; DLt 780]. 

A címszó erdélyi jogtōrt-i értelmezésére 1. Dósa, E j t II, 
550 kk. 

Szk: ~ t cselekszik erőszakoskodik, hatalmasko-
dást követ el. 1600: Tudom hogy Tibald Gergely 
oda keőltezet az hazba, de hogy walami hatalmas-
kodast chelekedet wolna az azzonion, wagy ki 
hanta wolna en ne(m) tudom [Kadicsfva U ; UszT 
15/128 Lokodi János vall.]. 1634: En semmi hatal-
maskodast nem tudok hogi cselekedet volna Biro 
András Beke Andrasne ellen [Recsenyéd U ; TSb 
21] Xr ~t ejt 'ua'. 1576: ha en Nywytody Pal 
vagy maradekym valamy hatalmaskodast vagy 
meg haborytast benne* eytene(n)k (!) tahat, 
hwzon ŏ th forynton Maragyak [Andrásfva MT; 
BálLt. 86. - *Ti. a zálogba adott rétben] * 
~t tesz 'ua ' . 1795: Kegyelmed ullyab hatal-
maskodást t e t t ; mert ugyan azon erdőben a Méta 
fákat az Exponensek felettéb való kárára mind le 
vágatta [Ne/Ispánlaka AF; DobLev. IV/754. lb] 
Xr nagy követ rajta. 1690: Mivel ez Boersag 
ehez nemis volna eö kglmenek semi közi, mégis az 
eö kglme Jobbagyi potentiose Jobbágyink azan 
retre epitet hazara rea mentek hazat el hantak 
sémit Törvénytől nem varvan csak az nagy hatal-
maskod ast* követik rajtűnk [Fog.; Szád. — •Al-
kalmasínt ez a latin p o t e n t i a m a i o r 'na-
gyobb hatalom' tükörfordítása]. 

Ha. 1790: hatalmoskadás [Msz; LLt 10/2]. 
1815: hatalmoskodás [Kövend TA; Borb.]. 1816: 
hatalmaskadás ; [uo.; i.h.]. 1827: hatalmaskadás 
[Mészkő T A ; EMLt Mészkői csomó]. 1835: hatal-
maskadás [Vaja MT; MvLev. Toldalagi lev.]. 

hatalmaskodhatik hatalmaskodást követhet e l ; 
a putea săvîrşi o silnicie; Gewalttat verüben kön-
nen. 1610: az m j hatarúnkba ne(m) hatalmaskod-
hattak volna, mert megh bizonytiúk hogj my hata-
rúnk [UszT 31]. 

hatalmaskodik 1. erőszakoskodik; a face uz de 
violenţă; gewalttätig sein. 1581: Az Barnasibokra 
az mynemó panaz vagio(n), eo kegme Inchie megh, 
hogy mod kyweol senkin ne hatalmaskoggianak 
[Kv; TanJk V/3. 241a]. 1583: vegre hogi mindnia-
iunkra tamada ez Leorincz, meg hagia Capita(n) 
Vra(m) hogy eo magat(is) meg fogiuk. De holot 
semmikeppen Nem engedne ez Leorincz hane(m) 
ellenewnk hatalmaskodnék Az vállához Akarek 
en Zengeo Miklós wthny es Ne(m) talala(m) eotet 
[Kv; T J k IV/1. 181]. 1589 k.: En Azt nem lat tam 
hogi semmitis liatalm askodoth volna sem ereouel 
sémit veoth volna [Szu; UszT]. 1595: Kegelmes 
Vrúnk ez el mult Napokban Paranczyolta Nagod 
my nekvnk az keóztewnk lakó Veres Drabantoknak 
panaszolkodasara hogy raytok mi hatalmaskod-
nank, elseobe a Vêr byrsagh dolgabol, másodszor 
gyepewkerth walo Zalaglasbol, harmadzor tylalom 
alatt Való Czeger ky tetelekreól [Mv; APol. I . 
79B]. 1648: Fogaras földi boérok az székelységen 
ne hatalmaskodjanak az jobbágyok reductiojában 
[EOE X, 480 törvényszöv.]. 1762: Tudom azt 
világoson hogy az Utrizált Házhoz Kassai János 
jőve, és ott kűsdődőtt, hatalmaskodott el akarván 
venni a Hegedűst a tánezoló Inasoktol [Geges MT; 
IB. Franc. Csok (35) pix. vall.]. 1792: tellyességgel 
nem nyugszik ot tan ottan hatalmaskadik [Szováta 
MT; Berz. 16. XL/5]. 1802: menne ki betsülete-
sen és ne hatalmaskadnék [Felőr SzD; Torma]. 

2. jog hatalmaskodást követ el; a săvîrşi o sil-
nicie/delictul silniciei; Gewalttat verüben. 1573: 
az balaz gergel felesege . . . Meg allapik Az aytoba 
az ázzon Mond kelemennek, Myre te chywkas-
Kelemen hogi az En vramat verted . . . Kelemen 

hozza vag az zekercewel Az aytot Be chap-
ya eleotte, Jwt oda az Bekenne kezd neky zolny 
hogy myt hatalmaskodyk otth hogi Nem Megien 
dolgara [Kv; T J k III /3. 278]. 1591: vgj mentetek 
k j per potentia(m) az enie(m)re, kit semmi keppe(n) 
ne(m) chelekedhettetek volna, kiknek mindentek 
feleol kik hatalmaskottatok kyleon kyleon terhet 
varom [UszT.]. 1625: az tizt uramis megh Jzcnte 
uala hogi ne hatalmaskodgiek hane(m) tarcza tôr-
uenihez magat [i.h. 75a]. 7662; tollúnk megh izen 
te . . . , hogj eö kglme ne hatalmaskodgiek [Pólyán 
Hsz; BálLt 1]. 1670: Lévai János az Annyaval 
Szilagyi Janosneval az ágy (na) k neki nyomak 
Kotsis Ferentzet, őklőzek verék . . . En mondok 
Lévai Janosnak . . . mi t t hatalmaskattok az Nemes 
házon mit tolvajoskodtok illyen rutul [Görgény-
sztimre MT; RLt 1 Petri SzÜagyi cons. Margarita 
Nagy (32) ns vall.]. 1749: gát vágni nem mentünk 
sőt protestáltunk hogy mi hatalmaskadni nem 
menyünk [Kissajó B N ; BLt 6 Dumbravan vSüip 
(28) jb vall.]. 1779: az Exponenes Ur eŏ Nga Bi-
rä ja Peter ellégge Protestált hogy Ura Jószágán 
ne hatalmaskadnának [Záh TA; Mk V. VII/12 
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Kotzoban Nyikulaj (28) jb vall.]. 1787: ez előtt 
valami három esztendővel kezdének itten kapdálni, 
s hatalmaskodni [Gyszm; DE 3.7]. 1800; egyik az 
másik Határában ne hat almoskod j ék [Indal TA; 
JHb] . - L. még RSzF 272. 

3. hatalmassá vál ik; a deveni inare ; gewaltig wer-
den. 1579; Er tyk az leien walo es Ieowendeo 
karvallast az wyznek torlassa Myat io gond 
wysselessel kenzerichiek Rea, az Malom mestere-
ket hogy fogaggianak embert ky eyel nappal Rea 
wygyazzanak hogy az torlas teobbe enyere ne 
liatalmaskoggyek [Kv ; T a n J k V/3. 182a]. 

Ha. 1767: hatalmoskadgyanak [Mocs K ; J H b 
XLVIII/1. 12]. 1801: Hatalmaskattak [Msz; Told. 
10]. 

hatalmaskodó I. mn 1. jog hatalmaskodást el-
követő ; care săvîrşeşte o silnicie/delictul süniciei; 
Gewalttat verübend. 1585: Az hatalmaskodó eo-
reokseges emberek ha valakinek vagy szemelyere, 
vagy liazara tamadnak, feokeppen Eyel, De vagy 
Semmy veresegeth vagy Sebesewlest vagy kichin 
vertü Sebet vereseget hatalmawal chelekezik 
(*gy!). Azt a Capitanok bewntetessel el chendesit-
hessek [Kv; PolgK 17]. 1707: olali rődőn* lako 
Czigany Andrást, ki fogta el, . . . s ki vitete az 
Kolos vari Toronyb(a), es mostis ki raboskodtattya 
o t t maga ezen hatalmaskodó szemely jelen volté 
• . . ? [K; Ks 33. I I . 1 vk. - hRődnek (K) iker-
faluja]. 1784: azon potentiarius Hatalmaskodó 
Emberek Tiliai1 Lakósok . . a ' mint távolrol 
lá t that tam a' Kasza fényiről, kaszákkal mentenek 
az utrizált hellyre [Galgó Sz; J H b K LIV/8. 8. -
•Tihó Sz]. 1792: ha Tŏrvényesenn meg esett 
ki jártatás szerént káromat az ŏ Exlaja Törvény-
telen, és erőszakos hatalmaskodó Tisztye által mél-
tóztatik refundáltottni, ugy igenis kőszőnŏttel 
acceptalo<m> [Ádámos K K ; J H b XIX/35]. 

2. garázdálkodó; ce/care produce pagube; sein 
Unwesen treibend. 1758: Koszta Mihály . . . Som-
bori György Uramra kiáltotta a tolvajt azért hogy 
a Kornetelki ha tárban vetet t s már szépen meg 
zöldült árpáját Szánta t ta ki a főldiből kén-
szeritette a Birot és . . . a Falut hogy azon földin 
hatalmaskodó és kárára munkálódó ökreit és ekéit 
Ti t t . Sombori Uramnak fogják el [Erdőalja K K : 
Ks 66.45. 17f]. 

II . fn jog hatalmaskodást elkövető személy; 
cel care săvîrşeşte o sünicie/delictul süniciei; Ge-
walttäter . 1584: Az feierdiek(is)a 'meg kazaltak az 
Harmadweolgiben egy darab feoldet kikért az 
liatalmaskodoknak dolgokat nem kel el zenwedny 
hane(m) Az zolga Biro Altal Biro vra(m) Az var-
megiere Ideztesse eoket hogy az varos hatarah el 
ne Idegenegiek ez fele lassú hatalmassagok miath 
[Kv TanJk V/3. 284b. — aA várossal tőszom-
szćdos Fejérd lakosai]. 1671: Vadnak ollyan Fa-
luk-is, kik számossan fel-kelvén, hatalmasul el-
-mennek más Falu erdejére, gondolván azt hogy 
kevés számú ember nem resistalhat nékiek; Azért 
ha valamelly Falubéli emberek sereggel, absoluta 
potentia mediante mennek mások erdejekre, és 
azon hellynek possessori, vagy lakosi nem resistal-

hatnak, panaszt tévén azon Vár-megye vagy Szék 
Tiszteinek, száz forintot exequalhassanak az ollyan 
hatalmaskodokon [CC 39]. 1757: nem tudom 
kitsodák voltanak az Hatalmaskodók [Omlás-
alja SzD ; Ks 19/IX. 12]. 1790: azt fogja tselekedni 
a ' mit a ' tőrvény az hatalmaskadok ellenek kinek 
kinek meg enged [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 
1791: a ' Fogados nékünk monda, fogjátok el ezeket 
a ' hatalmaskadokat, ugy osztán el fogat tat tak 
[Galgó Sz; J H b 1/23]. 1831: a nevezett hatalmas-
kado el tört ablakaimat tsináltassa meg [Dés; 
DLt 209]. 1837: Mire nézet nem lehetett megtar-
tani ezen tUalmas bükkünknek tökéletes megtar-
tását (így l): most közelébbről némely hatalmas-
kodók kit megaszaltak, ki t levagdaltak kertyekre 
[Jenőfva Cs; RSzF 119]. 

Ha. 1815: hatalmoskodo [Kövend T A ; Borb.]. 
1831: hatalmaskado. hatalmoskado [Dés; DLt 209]. 

hatalmaskodtat jog hatalmaskodást követtet e l ; 
a face să săvîrşească fapte de silnicie; Gewalttat 
verüben lassen. 1670: Szamos falvi Nicola (!)a 

Sigmond Vram . . . küldői (!)b engemet . . Nagy 
Bartsára0 . tekintetes Nagytsagos Gyulaffi Bor-
bala Aszszonyhoz illen Instructioval . . . hogy az 
eő kigelme Nylaban J u t ó t Jószágán s Jobbágyin 
ne hatalmaskottassan, hanem ha közulŏk ki mivel 
ados eö Nagytsaganok megh fizettet eő kigel-
me [H; J H b K XV/30. - aA Mikoîa név h. bToll. 
vétség kŭldöt h. °H]. 

hatalmasság 1. jog hatalmaskodás; potent ia ; 
silnicie; Gewalttat, Machthandlung. 1578: Er tyk 
azt is minemö tamadast teot tek az feleky pokularok 
Zeochy Mihal vramon Byro vram azt a 
ky a tamadast theotte be hozassa mert semmykep-
pe(n) ezt az insolentiat es hatalmassagot el nem 
akaryak zenwedny iobbagyoktul [Kv; TanJk 
V/3. 173a]. 1598: Nagy Demeter es Istua(n) 
vgia(n) nem tagat tak feleletekbenis hogy ot t Nem 
voltanak volna az hatalmassagnak czyelekedeti-
ben [Alparét SzD; Ks]. 1622: hatalmassagh az, 
mi IdeŐn kedveönk akaratunk, s szabadsagunk 
ellen az mi hatarunkra keőltėőzteti az Hidast 
[Dés; KGy]. 1668: mind az megh nevezet három 
szemellyeket certificalam azért az megh irt hatal-
massagokert, Colosvar(me)gie(ne)k ez eztendeö-
b(en) keözellyeb esendeő teöfvenyes partialis szekire 
[K ; Ks 65.43.10]. 1778: őkegyelme a Lokertet 
Bongordot s még a Malom a la t valo Rétet is magá 
hatalmasságából étette meg [Bethlen SzD; BK. 
Márkosfalvi Szabó András t t lev.]. 1810: kegyel-
metek fen emiitett Elekes Laszlo és Deák 
Mózes, az kiknek is ezen Etzken jushoz semmi re-
szek nintsen nagy erővel hatalmassággal bele men-
tenek [Albis Hsz; BLev.]. 

Szk: ~wak terhét követi vkin hatalmaskodás 
dí ját követeli vkin. 1570: Cilinek gergelne ersebet 
ázzon mikor Engomet Palochky Jánost elew Idé-
zőt volna az w zoleie felewl k y Eu nalam zalogba 
volt zent jgergy hegyen, mel zolo vagyon, ez okaert 
hogy En hatalmaswl Bwchultetem volna el az 
zolot es wgy mentem volna ky mert ithon Nem 
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volt. Buchwet kouetj vala raytam az zolonek es az 
hatalmassagnak terhet, ezt felelem w ellene, hogy 
ezt w En hozam Nem mo(n)dhatna mert En wtet 
annak elewte Biro eleybe Ideztem [Kv; T J k 
III/2. 166b] * ~o/ cselekedik erőszakos tet tet 
követ el. 7589 k.: Az pénzt kere magyari Tamas 
Az Azzonytol hogi megh lassa menj Nagi Syrűa ele 
ada, de en semmi hatalmassagoth nem lattam liogi 
chjelekedeth [Szu; UszT]. 1667: Tudódé, avagy 
láttádé ha tsielekedet s, miczyoda insolentiakat, s, 
hatalmasságokat tselekedet az mesdgyeje szélin 
az szomszédgya ? [Kv; RDL. I. 148d vk] * ~ot 
exercedl 'ua'. 7707: Mivel Gyerőffy György Ur(am) 
megh hagyatot t Eŏzvedgye Tekintetes Kemény 
Kata Aszony Kolosvary Házat Kegyelmes és 
Speciális Protectionk alá ve t tük : Annak okaert 
. . . parancsollyuk hogy Házára erőszakosson 
reá menni Seott hatalmassagokot exercealni 
semmikeppen ne mérészellyek (!) [Ks 11. XLVI. 
17 Rákóczi Ferenc rend.] Jb ~ot tesz hatalmas-
kodást követ el. 7668: Tudódé, . . ha az kolcseriak, 
vgi más vellek szomszédosok ki micsoda hatalmas-
ságot, vagy foglalást tö t t volna határokon, vagi 
mostannis tenne Hagimás Láposiaknak ? [Hagymás-
lápos Sz t ; J H b K XII I . 18 vk] * kisebb ~ po-
tentia minor. 1833: a' Méltóságos Exponens Asz-
szony . . . periette a’ Mlgos 'Major Urat . . . Borozda 
Járásból eredett, 's kissebb Hatalmásság Titulussá 
alatt inditott Perben [Msz; SLt Vegyes per-
ir.]. 

2. mennyei szent. ~ mindenható Isten; atot-
puternicul Dumnezeu; allmächtiger Gott. 1862: 
A menyei Szent hatalmasságnak az Ő meg mérhe-
tetlen bölcsességének köszönhetjük azt, hogy egy-
másnak vagyonroli végrendeletet tehetünk [Kv; 
Végr.]. 

3. rendsz magas török tisztségbeliek szokványos 
megszólításaként; mai ales ca termen de adresare 
obişnuit către inalţü demnitari turci; als übliche 
Anrede der hohen türkischen Würdenträger; 
~ od kb. nagyságod, kegyelmességed; măria-ta, 
excelenţă; Eure Gnaden, Eure Exzellenz. 1635: 
Hatalmassagod meltosagos leuelet . . . ueőttem 
[KJ] . 1653: Hatalmas bassa I Az egy Isten minden 
jóval megáldja hatalmasságodat és az hatalmas 
győzhetetlen császárt és az egész muzulmán nem-
zetséget [ETA I, 31 NSz]. 

hatalmasságtétel hatalmaskodás; potentia; sil-
nicie; Machthaberei. 1746: ha valaki kivánna 
vallatni, oly utrumakkal* . . . az embernek ha ja 
Szála fel állana, tsalárd, tőkéletlen, és álnok hatal-
masságté telin [Szentegyed SzD; WassLt. - *A 
lapalji őrszóban: utrumokkal]. 

hatalmasul 1. hatalmaskodva, hatalmaskodást 
elkövetve ; prin violenţă/silnicie ; machthaberisch, 
gewalttätig. 1560: wagthanak zylffat es teolgyfat 
ket zaaz zalat negy hean hatalmaswl [HSzj szál 
al.]. 1570: Chinek gergelne ersebet ázzon mikor 
Engomet Palochky Janosth elew Idezot volna az w 
zoleie felewl . . . , ez okaert hogy En hatalmaswl 
Bwchultetem volna el az zolot es wgy mentem 

volna ky mert ithon Nem volt [Kv; TJk III/2. 
166b. — A teljesebb szöv. hatalmasság al.]. 1589: 
Az Cziczerben az ki feold vágion melliet Jstvanfi 
Keleme(n) hatalmasul mond hogy foglalt Zabo 
Istuan, tudom hogy mostan Gaspar Mihálynál 
vagio(n) [Szu; UszT]. 1605: három hold* az kit 
hatalmasul veot uolt el nagj var falui János [Vár-
fva TA; UnEkLt. - aTi. föld]. 1609: az Ambrus 
Pal kertin belől vala ala egy vizre jaro uczia, de 
nem tudom ha, hatalmasol foglaltae el auagy mi-
keppen [BLt 3 Benedictus Kereztes de Kazoni 
felseo falu (60) lib. vall.]. 1615: Lazar Ersebet 
ielenti . . hogy az el mult napokban czicziofcan* 
lakó Kelemen Mihály hatalmasul Jobbagia hazara 
menuen, es aytaiat ablakatt be teŏretuen Jobba-
giat fogua vitette marhait el dulatta . paran-
chioliuk serio . . hatalmasul elfoglalt es dult mar-
haiokot feöldeokŏtt, el vit Zolgaiat Jobbagiatt 
Kelemen Mihalial meg adassa [BálLt 41 fej. — 
•Csicsó Cs]. 1656: Egy Kenderaztato ásott Thomat 
be hantak Teolteottek Eyel hatalmassul [Madéfva 
Cs; Eszt-Mk]. 1671: Noha a' Pótentiariusoknak 
kezekből, mi módon restitualtassék, verus haere-
seknek, hatalmasul el-foglalt jószágok, világos Arti-
culus decernáltatott felŏlle, mindazonáltal néme-
lyek . . . Tisztek által restituáltatott jószágokat 
ismét viszsza foglallyák [CC 3 8 - 9 ] . 1736: En sem 
az Bánffy Sigmond vra(m) eo kglme feoldén, sem 
az eő kglme jobbagyi főiden ne(m) kapdosok, s a» 
eo kglme jobbagyinak főldőketis ne(m) hatalmasul 
foglaltam el [Marossztkirály A F ; J H b XXIX/4] . 
1798: ezen szomszédalt allodialis tilalmas erdejit 
ö nganak t i tkon vagy nyilván, éjjel, vagy nap-
pal hatalmasul tolvajképpen kik invadaltak ? 
[Kük.; J H b XIX/58.5 vk]. 1846: Égyszer látom 
hogy Imre Mihály a ' Tehent a ' Pajtából ha j t j a ki 
— amikor a ' kapu t nyitot ta ki, hogy a Tehent 
hajtsa ki az Udvarról a’ T : Exponens aszszony 
haza érkezett s azt mondotta — hát ezt a ' Tehent 
szabad innen hatalmasul el hajtani [Kakasd MT; 
DE 2]. - L. még DFaz. 14 ; Re t tE 394. 

2. hatalmasán, nagy/teljes erővel; cu toată 
puterea; mächtig, mi t voller Kraf t . 1662: Régen 
feni fogát arra* a pogányság, de a magasságú Isten 
ki az előtt hatalmasul csak egyedül oltalmazta, 
úgy most is emberi erőnek fogyatkozását, őrizését 
vállalja magára! [SKr 471. - *Erdély nyugati 
végvárára, Váradra]. 

3. hatásosan; cu efect ; wirkungsvoll. 1779: Az 
Isten nyugossa meg szegényt* s adjon helyette 
hasonló lelkipásztort. Még majdcsak gyermeki 
állapottal volt, mikor in anno 1758 a szegény idve-
zült Varsányi Benedek felett orált hatalmasul, 
akkor deák lévén, Désen [RettE 394. - aDeáki 
Pál, kv-i ref. pap] . 

hatalmaz felhatalmaz/jogosít; a împuternici/-
autoriza; ermächtigen. 1819: ezt .a ' Meg szál-
lástol birja a Gr. Wass Fa(mili)a birtokábol ki 
sem ereszti Törvény út tyán kivül, mivel ezen 
Investigatorokot E ő Felsége sem hatalmazza annyi-
ra, hogy Donállyanak és Nótázzanak [Császári 
SzD; WassLt]. 
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hatalmú. Jelzői szk-ban; în construcţii atribu-
tive; in at t r ibut iver Wortkonstrüktion: nagy-** 
a. nagy hatalommal rendelkező; puternic; über 
große Macht verfügend. 7753//781: B. Jósika Imre 

. mint nagy hata lmú ember sokat v i t t végben 
. . . , senki sem merte kérdeni, hogy . . . ezt miért 
tselekesziegész haláláig, Gyógyi örökség is tsak 
ugy tsuszot 's nyomult oda, mint a többi [Nagy-
rápolt H; J H b LXXI /3 . 333]. - b . mindenható 
atotputernic; allmächtig. 1752; ha még ennekután-
na, mellyet a ' n a g y Hata lmú Ur Isten kegyelme-
sen el-f ordítson, valami u j tűz támadna ő kelmek 
kőzőtt: akkor kénszerit tetnék keményebb kézzel 
nyúlni e 'do lognak orvoslásához [Kv; SRE 188]. 

hatalom 1. jog hatalmaskodás; potenţia, actus 
potentiarius; silnicie; Gewalttat, Machthand-
lung. 1580: Megh ertettek sok kwlemb kwlemb felé 
panazokból az Nagy Licencia es bwntetlenseg 
myat my nemó modnelkwl valo hatalmok es ero-
zagok (!) esnek eyely es nappalv tamadassok myat, 
es fegyverkedesek myat [Kv; TanJk V/3. 231a]. 
1585: N mi nekwnk paranchola hogy mi el men-
nenk . . valkay Mikloshoz es Theoreős Martonhoz 
az N Tisztartoiahoz, es hogy mi wketh N. eleibe 
Jnteneok, az N. p a r ; tartasa szerent nenemw (!) 
hatalomerth kiketh ez el mult Nyarba chelekettek 
volth az Hauason Jobbagyoko(n) es marhaiokon 
[Gyerőmonostor K ; KP] . 1598: Sebesj Menihart 
teoruenkezik velem, valami hatalom dolgabol 
[Gerend TA; Törzs. Gerendj Pal végr.]. 1621: az 
Kovaczot hogy engemet megh were megh nė(m) 
fogatok az hatalomért [Dés; DLt 345], 

Szk: hatalmat cselekedik hatalmaskodik, hatal-
maskodást követ el. 1570: Az Monostory Thyz-
tar to eo kek varoswl azt Mongiak hogy valaky 
koloswary Emberen hatalmot chelekedet, Eo k. 
Byro vram Thanachawal visellienek gondot Rea, 
hogy Theorwennyel lelyek meg Eret the [Kv; 
TanJk V/3. 9a]. 7600; Ezeket az hatalmokat 
chelekettek az breuis alat | Replicat I . hogy semmi 
hatalmat nem chelekedet hanem azért zallot az 
hazba hogy megh ne egeszek az egeteok [UszT 
15/53, 15/128]. 1632: Fogaras feőlde birsagh sze-
desben egienleő modot t es rendett ta r to t t . . . Ha 
Boer Boeron ha ta lma t cselekezik fl. 12 [Grid F ; 
UC 14/38. 6] * hatalmat cselekedtet hatalmasko-
kodást követtet el. 1591: az hatalmath en raitam 
kit meg akarok mondani, felesege Kerestina chiele-
keötte es chielekeöttette [UszT] * hatalmat csinál 
hatalmaskodik, hatalmaskodást követ el. 1796: a ' 
Gujás fia felemelvén a ' k a p á t a ' fokával főbe akarta 
ütni Vadas Györgyöt, s Vadas György is akkor 
azt kiáltotta, fogjátok meg kentek mint gyilkost 
• . . , s a ' Panitiak mindgyárt meg is fogták abba a ' 
helybe ahol a ' ha t a lma t tsinálta [Pánit Sz; TSb 2 
Bonyhai Mihály (32) col. vall.] * hatalmat keres 
vkin hatalmaskodásért keresetet indít vki ellen. 
1595: l m hallom mi nemo nagj terhekre engemet 
kerez, en semmi hatalmat njem czelekezem, az 
minemo ha ta lmakat en ra j t am kerez, feiemhezis 
zolaz, de en azt mo(n)dom hogi semmi kepen azt 
nem miuelheted uolna [UszT 10/23] * hatalmat 

követ (rajta) hatalmaskodásért járó büntetést 
követel vkin. 1569: Vicey János Nyro vSimon ellen 

, vicey János ezt apelalta hogy miuel meg szán-
tották*, hatalmot kouet vala o k.nek meg 
ne(m) J tyl tek az hatalmat , es Wicey János ezt 
apelalta [Kv; T J k I I I / l . 255. - aTi. a földet.]. 
1600: Az néhai Benczedi Leörinczi Antalne fiaiwal 
eggieött . . . citalta wolt Kapita(n) Vram eleibe 
Nagy Gyeörgyet wgia(n) Benczedit ez oko(n), hogy 
az nehay Nagy Peter arwai feõldeit megh boroz-
doltat ta wolna, kiért mindé (n) borozdaert kwleön 
kwleön hatalmat keõwetet rai ta [UszT 15/182] Xr 
hatalmat mond vkihez hatalmaskod ássál vádol vkit. 
1570: Nehay czynek gergelne: Ersebet azzony 
felelety : Ezerth Ideztem ty kgítek Eleyben ez 
Paloczyky Janosth es czynek balinthot hogy az el 
Multh wdokben hatalmawal három fertály zo-
lometh el Merette: kynek az torwenthwl ha az tor-
weny Mondanaya ha ta lmath Mondanék hozzayók 
Erte [Kv ; T J k II/2. 166d]. 1590: Az mas dologbolis 
hogy feòldemeth el jar ta , minden chówa Ellen 
kilemb kilemb hatalmat mondok hoszaia [UszT] X" 
hatalmat művel hatalmaskodást követ el. 1558: Byro 
wram azon kewnyewreggyen ew felsegenek hogy 
ha walamely zolgaya ew felsegenek walakyth megh 
wer ah wagy egyeb ha tha lmath thezen, az Regy 
zabadsaghonk zerenth zabad legien megh fogny 
az Byronak az ollyan hatalmasth Thewrwenyrc, 
Mywel hogy ew felsege nem haggya hogy 
walaky az w felsege Jobbagyn ylyen hathalmath 
mywellyen [Ky; T a n J k V/1.48] * hatalmat mű-
veltet hatalmaskodást 'követtet el. 1591: (Az alperes) 
felesege mielte ės mieltette az hatalmotth [UszT] * 
hatalmat teszen hatóimat művel Xr hatalmon ma-
rad hatalmaskodásért já ró büntetésen marasztal-
tat ik el. 1568: Mezáros Mártoné . . . ha hul 
meg ne(m) mer eskeny, valakik oth voltanak hatal-
mon maradnak [Kv; T J k I I I / l . 186]. 1584: Azért 
ezen niegli eskeggyek vas András, egy eo maga, 
hogy eo . . . Segitseggel nem volt Byro Gasparnak, 
az el zeokesben, Sem marhaya t nem haytot ta , ha 
megh eskezik megh menekedik, ha megh nem eske-
zik hatalmon marad [Bonchida K ; Ks 42. B. 
21]. 1590: Swkei Andrasne volt ados Hoggiaj Ja-
nos(na)k Ha megh nem adna Zent Jakab 
napiara tehát hatalmo(n) maradgio(n) [UszT]. 
1606: Az negynen kalongia Zabnak el witelejert, 
hatalmon marad [i.h. 20/298] Xr hatalmon ma-
raszt hatalmaskodáson marasztal el. 1568: Alexius 
Borgias, Martinus Veg, georgius Kis, Antonius 
desy . . . fassi sunt . . . hogy az a fold a ky felöl 
perlenek, Kaytar Js twane, volt . . . valami Ekeké-
tys vagdalt volt o th el Albert deák, es az biro 
eloth hatalmon maraz to t tak volt erthè [Kv ; T J k 
IIÍ /1. 191]. 1589: Tudom aztis hogy berze Matté 
hatalmo(n) es birsagan marazta az varast miel-
hogy az ay kapuiat es az Re t t kapuiat berakat ta 
vala Drága Mate az biro varas akarattiabul [Szu; 
UszT] * hatalmon szól -vkihez hatalmaskodással 
vádol vkit . 1591: ez al peres penig az meg Neuezeōth 
eöreöksegre rea ment es Komlo oztoromotth az 
Kertbeöl ki hanta hatalmaúal , Kiért minden Komlo 
oztoro ki haniasaert ha ta lmon zolok hozza erette, 

74 — Erdélyi Magyar Saôtórténeti Tár IV. 
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ha penig tagadna k j fogok es meg bizonyttom [i.h.] 
7606: melj nj l feöldet en teöllem el foglalt Iljke 
falua semmi kepen en teöllem Jozagombul el nem 
foglalhata volna az falú, meg aratoth búzamoth njl 
földemrwl el vit melljert hatalmon zolok eretthe 
melj buzat bechiwieuel keuanok meg [i.h. 20/79] 
Xr ~ra keres hatalmaskodás vádjával perel vkit. 
7606: az Jozag azokban az wdeökben az kiket dec-
laral Ingien sem voltak te kezedbe se birodalmod-
ban . . . myer t engem oljert keresz hatalomra k j 
te kezedbe nem volt sj Juris azt mondom hogj 
mind az hatalom es mind az keresetek te read 
ternek mind penig az fajdalmok [i.h. 20/162]. 
1610: az mint pediglen hatalomra kérésnél az 
iozagnak kezedbeól ualo ki foglalasaert my azért 
hatalmon nem uagiunk mert my te kezedbeól 
semmit ki ne(m) foglaltunk [i.h. 4/3c] * - út-
ján hatalmaskodás út ján . 7872; De ha per incon-
cessum, valaha Dézma alatt let t volnais azonn 
föld vagy zalagoson el idegenitve: ugy se vala 
szabad az al pereseknek . . . Törvény u t tyán ki-
vül, azonn Földbe involalni, azt bé szántani, vetni, 
és annok Termését le arattni, tsupa hatalom ut tyán 
[M.bölkény MT; Born. G. XI I I . 16] * éjjeli 
hatalmat megvár az éjjeli hatalmaskodás vádja alá 
helyezést elvárja/kívánja. 1590: az en Jobbagiom 
Bartha András bwchiűt wezen az Iamboroktol, 
haza indul . . . wtanna az Vczán leseskedik . . . 
Jango (I) Gáspár . . ., zanzandekkal Eyel Eynek 
ey wadan, fegyweres kezzel u ta th megh aluan, 
werte wagdalta . . . Kierth azt mongiuk hogy mint 
hatalmas Eiel ugj chielekedeth, mely eyely hatal-
mat, az teorwenjteol megh warunk [Gyerőmonos-
tor K ; K P ] Xr éjjeli hatalmon vagyon éjszakai 
hatalmaskodás vádja alatt van. 1602: reà ment 
Eynek czendessegebe, fel dŭ l ta hazamott, . . . az 
k i t t Eyel v i t t el hazamtol, tŭdni illik az három 
zeonyegett mind az hazra ment hatalmon, mind 
az eyeli hatalmokon, kile(n), kilen meg vagion, 
valameniézer o t t hatalmaskodott, az el vitt mar-
haka t mind bwcziwieŭel keūanom meg [UszT 
17/9] * erőszakos ~mal hatalmaskodva. XVIII. 
sz. v.: Tompa Ádám Ur fa hozo és fono kalákáját 
meg tisztelő alkalmatossággal történt verekedés 
u tán azon Nemes Házból erőszakos hatalommal a 
Musikást Rádully Ferentz ránta ki az Asztal 
mellől [Kisborosnyó Hsz; HSzjP Kosztándi Lázár 
(30) zs vall.]. 1837: az Ispotallynak az akkori 
Arendatora Néhai Andrási Antal ur, erőszakos 
hatalommal Puskával le menvén a ' Dézmát a’ 
maga számára vette [Méra K ; EHA] Xr házra 
ment hatalmat keres vkin háza ellen elkövetett hatal-
maskodás vádjával perel vkit. 7599; Az my pedigh 
az teòb reszet tezi, vereseget hazra ment hatalmot 
kerez ra j t am, Azokat(is) kez vagyok annak vtanna 
valazt tenne(m) [UszT 14/45] * házra ment ha-
talmon szól vkihez 'ua'. 7599: Az eò magha Jromus 
Peter veresegeért pedigh fel kezehez zollok eó 
hosza, hogy enge(m) Azzonjallatt leúe(n) vert 
nyomorétott , es hazra me(n)t hatalmon Ahogy az 
en eleteme(n) vduaromo(n) kezdett verni [i.h. 
14/42] Xr házra ment hatalmon vagyon vkinek háza 
ellen elkövetett hatalmaskodás terhe alatt van. 

1598: Az minth hazra menth hatalo(m)ra keres, 
en ne(m) vagyok hazra menth hatalmo(n), merth 
en korchomajara Innia mente(m), eò adott okot 
tellyiesseggel mi(n)denekre, merth eleòzeris eo 
zidott uala megh [i.h. 13/34] Xr házra ment hata-
lomra keres házra ment hatalmon vagyon. 

2. nagy ~ nagyobb hatalmaskodás; potentia 
maior; silnicie mare ; größere Machthandlung. 
1585: Az Wandorlo, Bwdoso, Eoreoksegnelkewl 
való lezzegeó zemelliek, ha mith az felseo dolgok-
ban* hatalmassagokban megh chelekednek, Akar 
kichin bewn es hatalom legien, Akar penigh nagy, 
vgian megh fogiak minden hatalommal [Kv; 
PolgK 18. — ETi. feljebb a constitutioban előadot-
takban]. 1793: ha Potentiariuskodtam is nem nagy 
hatalom 100 forintnál (?) bé erem mert vagyon 
anynyit erö Joszágom [Asszonynépe A F ; DobLev. 
IV/710 Borbereki Joseff Nagyenyedi Szántó Sán-
dorhoz]. 

Szk: a nagy hatalmat mondja vkihez nagyobb 
hatalmaskodással vádol vkit. 1595: Az decreto(m) 
tartasa szerent haszamra Jövesedert felesege (m) 
el uiteledert az nagy hatalmat mondom hozad 
[UszT 10/96] * nagy hatalmon szól vkihez ' u a / 
7606; Azon Euocaltúk az J t . falú kepeben hogy 
volt my nekúnk zallas helyünk Veres patak neuy 
hely . . . mely hely m y nekúnk emberj emlekezettúl 
fogua(n) való eos birodalmúnk volt . . . Es onna(n) 
diznajnkot be wztek, melljen az nagj hatalmo(n) 
zollúnk hozzok az az hely Korondj hatar [i.h. 
20/67] X- nagy hatalmon vagyon nagyobb hatal-
maskodás vádja a la t t van. 7652; miuel kerettem az 
fen megh irt adossagokat az J tő l s megh nem adta, 
tehát az nagi hata lmon va(gyo)n erette [Asz; 
Borb. I ] * nagy ~nak terhén agraváltatik főben-
járó hatalmaskodásért járó büntetéssel sújtatik/-
terheltetik. 7600; Wegezetre hogy teorweny keöz-
be rea me(n)tek marhaiokkal Juhokkal, azért az 
nagy hatalomnak terhén negy giran aggraualtat-
nak [UszT 15/71] Xr nagy ~nak terhén mond 
főbenjáró hatalmaskodással vádol. 1606: h a z a d -
nak foglalasaçrtis az nagy hatalo(m)nak kûlo(n) 
ualo terhen mo(n)dom ha az tòrűeni meg Engedj 
[i.h. 20/19] * nagy ~ (nak) terhén vagyon nagyobb 
hatalmaskodás terhe alat t van. 1591: Harmad 
keresetem Illyen Vagion . . . circa festum S. Bar-
tholomey Ap(osto)lia szedette Auagy razat ta megh 
az J 34 termett gymeólcz faymot myert eo 
maga az J igy per potentiam megh razat ta el vi-
tet te ezertis az nagy hatalo(m)nak terhen vagio(n) 
[UszT. - *Aug. 24 t á j án ] . 1610: Az el uitelert azt 
mondom az Nagj hatalomnak terhen vagj az Zaz 
hatuan ket lechet hogj el uit te . . . aztis rayta 
keŏuetem [i.h. 36a]. 7625: ha io okat nem adhatt ia 
az széna (így I) megh kaszalasnak s el vitelenek az 
nagj hatalomnak terhen uagio(n) erte [i.h. 132a] 
* nagy ~nak terhét követi nagyobb hatalmaskodá-
sért vád alá helyezést követel. 1598: Az megj neue-
zót hazamra Jó t ra Tulaydon hatalmaual Azzokal 
kikel eó akkart wite wagj witete kóuetóm wrani 
az Ked zekit, egy borius Tehenet es egy harmad fw 
wnnöt tehenet (így !) . . . melj hazamra Jóuessert 
az nagy hatallomnak terhet kóuet<óm ra>yta 
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az el wit marhakot bóczwjeue<l keu>anom megj 
[i.h. 13/1]. 1600: Hogy penigle(n) tizen niolcz diz-
noiokat ki fogtak az be haitoth diznok keözeöl 
. . . az kapita(n) izenetire sem at tak ki, mellieknek 
mindeniknek kwleön terhit kowettek, az ti-
zen niolcz marhanak beöchwit/ es hatalmasul walo 
el witeleert az nagy hatalomnak terhit [i.h. 15/71] 
•X- nagy ~ nak terhét mondja vkihez nagyobb hatal-
maskodással vádol. 1592: az nagy hatalomnak 
terhet mondom hozzá az szenat beoczywewel 
kiwano(m) megh [i.h.] nagy ~nak terhével 
kivdn vmit vkitõl nagyobb hatalmaskodás vádja 
alat t követel vmit vkitől. 1590: Myerth hogy 
p(ro)pria potentia Jgy elte <az> my nekönk Jú to t 
resz feòldet azt <m)ondgiuk hogy minden 
hasznaywal, az nagy hatalomnak terliéwel kewan-
nyuk megh teòlle [i.h.]. 1592: az al Peres . . . az 
t<üalo>m ellen meg zantotta földemet . . . Azért 
Myűelhogy Jgy rea Ment Wagy kwldot Jgli tor-
uennelkwlth es ki foglalta kezemből potentia 
Mediante azt az foglalt foldeth az Nagy hatalom-
nak terheűel keűano(m) meg tewlle [i.h.]. 

3. kicsiny/kis ~ kisebb hatalmaskodás; poten-
tia minor; silnicie mică; kleinere Machthandlung. 
1585: Az Wandorlo, Bwdoso, Eoreoksegnelkewl 
valo lezzegeó zemelliek, ha mith az felseo dolgok-
ban® hatalmasságokban megh chelekednek, Akar 
kicsin bewn es hatalom legien. Akar penigh nagy, 
vgian megh fogiak minden hatalommal [Kv; 
PolgK 18. — ®Ti. feljebb a constitutióban előadot-
takban]. 1830: N. Enyeden Májusnak 13kán 
. . . Nemes Alsó Fejér Vármegye T. T. Generális 
Székén feli vétetik Pere Tekintetes Bartók Ádám 
Urnák . . . Nemes Váró Mihálly . . . és Csokási 
István Allperesek ellen Kissebb Hatalomért* [Ne; 
DobLev. V/1165. — ®Egy erdőpásztor megveret-
tetése ügyében]. 

Szk: kisebb ~ büntetésén marasztatik a. kisebb 
hatalmaskodáson marasztaltatik el. 1813: Meg 
kivánnya azért az felperes hogy alperessi kűlőn 
kűlőn Constitutionalis kissebb hatalom büntetésen 
marasztassanak, az felperesnek sérelmét, fajdal-
mat, költségét fáradságát meg fordittsak [Dés; 
DLt 162]. — b. kisebb hatalmaskodás büntetésén 
marasztaltatik el. 1830: Bát tya és õ tse . . . éjtzaka 
réá Menvén . . . Mezei és Erdei Pásztoroknak 
Házára ottan kegyetlenül meg verték . . . ezen 
hatalmaskado Cselekedeteket a tisztelt Ur és Asz-
szony el nem szenvedhetvén a Hatalmaskado ve-
rekedőkőt tőrvényre Idéztettvén s . . . mégis 
perelvén Mindenik külön külön kissebb hatalom 
büntetésén marasztaltak (!) [Szentbenedek 
A F ; DobLev. V/1159] * kisebb ~ büntetésén 
megnyer vki ellen kisebb hatalmaskodás vádjával 
indított pert megnyer. 1768 k.: Klmteket 
Megperelték s . . . meg is nyerték eő Nagysk klme-
teket, kűlőn kűlőn kissebb hatalom bűntetesin, 
meg veretett Jobb ágyaik (na) k Sérelmek és fáj-
dalinok meg fizetésin, vér birságon eő Nagyságok 
költesek, fárátságok és károk meg fordításán [DLev. 
2. X. I). 21] -X- kis ~nak terhén marad kisebb 
hatalmaskodás büntetésén marasztaltatik el. 1600: 
Azért arra az aztagra az J . . . . rea me(n)t tulaidon 

hatalmawal, kiért az A. Kapitan vra(m) kepe 
eleibe hi t ta az Alperest, Mivelhogy penigh se(m) 
eö maga se(m) p(ro)katora iele(n) nem wolt, wgy 
tecczik az teörwenynek hogy valamit az A. hozza 
mo(n)d, azon marad erte, az kis hatalomnak terhe (n), 
az buzaiatis beŏchwiewel tartozik megh adni 
[UszT 15/200] * kis ~ nak terhén mond kisebb 
hatalmaskodášsal vádol. 1591: miért hogi eo is 
nemes ember enis nemes ember vagiok igh hatal-
maskodot rai tam . . . ( valaminek az Kernetek 
teorúeny engedi mondanom vagi az Kws hatalom-
nak vagi az nagy hatalomnak terhen annak mondom 
erette kwleön kwleön [i.h.] kis ~nak terhén 
vagyon kisebb hatalmaskodással vádoltatik. 1604: 
mind az tiz diznoknak be haj tasaert kwleön kwleön 
az kis hatalomnak terhen vadnak [i.h. 18/59-
-60]. 

4. ~maiIhatalmával hatalmaskodva; prin sil-
nicie/violenţă, săvîrşind o silnicie; machthaberisch, 
gewalttätig. 1568: Laurentius de Zentgyórgy . . . 
fassus est hogy asz bernald fwrus rezzet bir ta 
dacho pal es hatalomwal wetyk ky óth belólle 
[Sszgy; HSzjP]. 1585: Az hatalmaskodó eoreok-
seges emberek ha valakinek vagy szemelyere, vagy 
hazara tamadnak, feokeppen Eyell, De vagy Semmy 
veresegeth vagy Sebesewlest vagy kichin verth 
es Sebet vereseget hatalmawal chelekezik, Azt a 
Capitanok bewntetessel le chendesithessek | Nemes 
embernek Ne engeggienek sohol a hostatokbolis 
hatalommal Jobagiot, vagy zolgath hazakból 
ki vinny Wagy egieb hatalmot chelekedny 
[Kv; PolgK 17]. 1592: [en az Eoreoksegben nem 
hatalom(m)al mente(m) hanem az en Kegielmes 
Vram donatioiawal és statwtoriajawal [UszT]. 
7599: Senkinek, vgjmond, hatalommal az mi ha-
tarunkra Nem kellet volna Ieonj [Dés; Eszt-Mk]. 
1645: egy darab ret i t t hatalmosul el ne uegiek 
megh ne kazalliak az szenajat t rolla el ne hozzak, 
hane(m) ha mi igassagok uagio(n) hozza, ne ha-
talommal hane(m) teöruenniel prosequálliak [T ; 
Thor. X/6]. 1767: Kétza Makovej . . . hatalommal 
Tisztünk hire nelkűl belé kóltözőtt® ezen a nyáron, 
s ki sem akar belőlle menni [Galgó Sz ; J H b K 
LIV/1. 6. - *Ti. a házba]. 1798: elis jü t t le az 
uttzan de Petrotzi ur hatalommal el vette töllem 
mind az Embert mind a Szekeret [Ádámos K K ; 
J H b XIX/58]. - L. még HSzj malomház al . ; 
SzO I I I , 327. 

5. maga/tulajdon hatalmából/hatalmával ' ua . ; i-
dem\ 1570: twlaydon hatalmawal mjwelte nekem 
karomra, es Ighassagomnak ellenne [Székelyvásár-
hely®; BálLt. 1. — ®Mv]. 1589: ez al peressek eleibe 
alúan túlaidon hatalmokal meg terit teòttek gaz-
dam azzonit mind barmostol Jllyen zokal Jndúl 
(!) Jndúl j vakar j el mer t nem zabad teneked Jde 
barmodotth wzneöd mely Njomasba ennekemis 
rezem es Jgassagom vágjon [UszT]. 1604: Zerdara 
virradolagh eyel tu la jdon hatalmokkal mentek 
keozzwlleok, valakik akar tak . . . az havas labja-
ban nyresen beleöl az vgro(n) kut t ia tar tomanja-
ban valo zallas helynkre [i.h. 18/59]. 1640: az 
alsó Jlosuayak magok hatalmaual három Taly-
gaŭal az tilalom ellen rea mentenek az erdőre [A.-



hatalorii 1172 

ilosva SzD; SLt 25. W 1]. 1693: liirem s akartom 
(!) ellen, azon sákb(an) kőtőt portekacskaimaţ ki 
oldotta, és kiragogatta (I), azok kozzűll nemely 
részéit ugy mint edgy nehany gombolyagh Fona-
lamatrmaga hata&maval el vőtte [Dés; Jk ] . 1746: 
(A leányom) maga hatalmából hatalmason Tiszt 
hire nélkűlt r a j t am mint édes Anján potentiát 
tselekedett [Torda; T J k T I I I . 34]. 1752: ezek a 
Gile Jánosék, ugy mint János és Stefan vag-
dalták 's rontsolták ki az oltoványokat. is tsak 
magok hatalmával [Jáz Sz; BK. Ant. Lakatos 
(42) jb vall.]. 1801: Afgye Eva . . . bě szegődvén 
eŏ Ngálioz annak utánna Mlgos Groff Rhedei 
László Ur eö maga hatalmából Parantsolt nékem, 
mint Udvari Bironak hogj fogjam el [Erdőszt-
györgy M T ; WH]. 

6. hatalmaskodás dija (hatalmaskodásért járó 
büntetéspénz); amendä/gloabä pentru fapte sil-
nice; Machthandlungágeld (Strafgeld gezahlt we-
gen Machthandlung). 1585: Kis Imreh vallia, 
bizonnial tudom hogy el maraztak teorweny zerent 
Chanadi ferencznęt Danchak leorinczert . . Az 
hatalom huz forintot teszen vala, kinek, ket Resze 
az Birake leot volna de .engemet kere chauadj 
ferencz felesegėsteol hogy Zolliak az Biraknak, es 
ozta(n) az hatalmot az Birak rezet tiz í r tba zer-
zem meg [ K v ; T J k IV/1. 510]. 1632: Eleitől 
foguan ualo rend tar tas szerent Fogaras feőlde 
birsagh szedesben egienleő modott es rendett tar-
to t t . Kék Birsagh uolt f. 1/20. Ver birsag uolt f. 
4 . . . Paraz t ember hatalma f. 1 [Grid F ; UC 
14/38. 6]. 1640: hatalom f. 66 [Szászlóna K ; GyU 
64]. 1679: hatalom fl. 1 [Lapupatak K ; EM XLV, 
31]. 

Szk: hatalmat kíván rajta hatalmaskodás dí ját 
keresi vkin. 1590: Ennek vtanná az J . valahonnét 
valo.gondolataban rea ment azokra az feoldekre az 
melj ben mi szántottunk eo is szántót hatalmasul 
benne, noha mi azt faluiul soha nekj nem at tuk 
sem aggiukis . . . Annak okaert keuaniuk az ha-
ta lmat r a j t a [UszT] Xr hatalmon maraszt hatalmas-
kodás d i ján marasztal el vkit. 1621: Miuel hogy 
. . . Kar J s t u a n vram bizjonios okokertt az szek 
zinin Teorueni processussa zerent ket Jobbagyanak 
kuleon kúleon diók zerent való hatamon marasz-
to t t a volt, . . . condonala azt zabo miklos-
nak Kar J s tuan Vram [Szőkefva K K ; RDL I. 
113 Tuissia János kezével. — aOlv. Tüissi; értsd : 
Tövissi] Xr hatalmon rajtamarad hatalmaskodás 
dí ján van. 1570: Mywel hogy Az Alperes Zeoleye 
gepwyen k y Jewt Es ot th vagassal vagy wtes-
sel zebesitette az felyperest, Rayta Maradót az 
20 f ha ta lmon Mint az Byrak Talaltak [Kv; 
T J k I I I /2 . 48] * hatalmon vagyon ' u a / 1599: 
Palffi I s thwan az feöldet beöcheöiwel kewanta, 
mierthogy az zalagiat fel weötte wolt, es ez keözbe 
mas kezebe bochatotta, hatalmo(n) wagyo(n) 
erette [UszT 14/42]. 1625: Somos hagoya New 
szanto feoldbe . . . megh állottá u tamot . . . es az 
feoldbeől k e t Ekemet es magamot ky vert mind 
az eke mellet való emberekel eggiwt melliet semmi 
uto(n) ne(nx) czielekedhetet volna, Ergo sí Juris 
az t mondo(m) hogy hatalmon vagio(n) erette es 

az jket eke eleott valo 12 Eolfreőknek. bwcziwyen 
[i.h. 107a] Xr hatalmon vet hatalmaskodás díjára 
ítél. 1583/1584: Zylagy Peterţ Megh wttek azt az 
Theorweny Ne(m) vetette hatalmo(n) de Nadassy 
Mathet es az Jnas t Peti t az ket Zemelt Dyok 
zerint valo hatalmo(n) vetette az Theorweny, oka 
ez Miuel hogy keowetzettlen Rea Jeottek Mert 
Senkynek Neui zab ad . . . keowetzetlen ot th ha-
lazny [Újfalu K ; Ks 42. B. 9] éjjeli nagy ha-
talmon itél éjszakai nagyobb hatalmaskodás diján/-
büntetésén marasztal el. 1610: az (l) mondo(m) 
az celekedetert az maior potent ian az uagi feien 
uagio(n) es az en marl iamott cum exstimatione 
<(!) meg keuano(m) Restitualny, es az haz Valtsa-
gatis, tainaszto(m) az kgdtek teóruenyere, Itelie 
Vagj feyen, az uagi az Eyeli nagj Hatalmo(n) 
[UszT 16a] X1 házra ment hatalmon vagyon háza 
ellen elkövetett hatalmaskodás díján/büntetésén 
van. 1599: Az feòldre le yteserth halai AkaJCasnak 
terhen, faidahnamerth tizenket fori(n)ton, es ve-
rem liúllaşaerth, Affélét^ ver birsagon(n)is va-
gio(n) az tiztnek. Affelett hazra me(n)ţ hatalmon 
Ahogy eletemen ugy hatalmaskodott ß.h. 14/42]. 

7. (cselekvési) jog/szabadság; grept/libertate (ţíe 
acţiune); (Handlungs) Recht/Freiheit. 1558: ha 
penygh ew felsege semmy keppen egyebeth nem 
akar beune thenny deh megh akarya Az ew Mel-
tosagath thewrwennyel lathathny Ew felsege ha-
talma Wagyon walamyth akar mywelny [Kv; 
TanJk V/l . 47]. 1592: tartozzam ez . . . 73. 
magyar fo(rin)tot es d. 55. kez penzull megh fi-
zetnem, . azon Aran j lanczot in specie megh 
adnom, kiket hogjha az feliull megh Neuezet Nap-
ra megh nem adhatnam, auagj megh nem akarnék 
adnom, tehát cziak ez leuelemnek erejeŭell hatalma 
legjen Bathorj Elekne Azzonio(m)nak . . . Fejerthon 
Zabolcz Varmegjeben negj haz Jobbagiomat ell 
foglalnj valamellieket eò keine Zeret [Perecsen 
Sz; WLt]. 1595: E ó az J azt mo(n)dotta hogy Eó 
nekj ninch Arra ha ta lma hogy a' mas nemes ember 
Jozagara menuyen [UszT 10/39]. 1621: Ha penigh 
megh tapasztalodik, hogj rosz hŭs t árulnák hatal-
mok legie(n) az vasarbiraknák el vęnnj es el vinnj 
[Kv; T a n J k I I / l . 332]. 1691: i t t nincs semi ha-
talmad, mert megh nem engedem [Dés; Jk] . 
1743: N. Nehái Simon Pétér Vram ã Kökösi ha-
táron Vizelve nevű rétén hány marhájá t regei-
tette, s ' mennjire vólt hatalma hogj ot tan jártassa 
[Hsz; K p I. 148 vk] . 1807: méltóztassék engemet 

<plenipotentiázni, és . . . én azonnal . . . a Pleni-
potentiában ki fejezendő hatalmamnál fogva, meg 
mutatom, hogy a Mlgs Báró Úris Kedves Test-
vérével edgyütt nem sokára ususban fognak jönni 
a Praedium hasznában [Kv; Incz. XI I . 3b Br. 
Josinczi József lev.]. 

Szk: halalmában leszjvan jogiban áll. 1570: or-
solia peter papné, Annos fekete Janosne, ezt val-
lyak . . . kerteh Razmannet Kowach Andrasne 
hogy ha megh val thatywk az hazat, K. megh en-
gedye az haz Bert, Razmanne azt Montha hogy 
Erěkedietek chyak, Megh latom azkor, en hatal-
mo(m)ban lezen az [ K v ; T J k III /2. 141], 1606: 
Sebest(ien) Ja(nosnak) es Balintnak . . . hatal-
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mokba legie(n) valamikor szinte(n) akariak, hogi 
az Oltót altal ashassak Ágoston falua alat, es kó-
pechj hatarba szakazthassak [Köpec Hsz; Ks 
90]. 1827: ha valamelyik bészántana a Comunitás 
bírájának hatalmában lészen töstént bé 
büntettni [Étfva Hsz; HSzjP] * hatalmában tart 
jogot formál vmihez. 1588: Áz Mezarosok keonieor-
geset megh engettek varosul hogy Matol foghwa(n)t 
az hust pwnkeostigh egy fontiawal Aggiak 
Nem ugy engedik eo kgmek Varosul a' Mészáro-
soknak Minth egy eőreókeos priuilegiumot, hanem 
ez engedelmet eo kgmek varosul, az eo tulajdon 
Authoritasokban io Akarattiokba(n) hatalmokban 
tarthiak, az Wdeonek valtozasa Jarasa zerent 
Moderalliak az engedelmet [Kv TanJk 1/1. 88] 
Xr hatalmat ad (rd) feljogosít, fel/meghatalmaz 
vmire. 1570: Zekel Gergel, vallya, hogy Mykor 
Az torday Azzonnepek Jeottek volna ez varosba 
vrokkal egetembe, egyeb zerzeodesre valo 
hatalmot Nem hallót hogy az azzonyok az vrok-
nak atthak volna ennel egebet hane(m) hogy theor-
wen zerent Jaryanak [Kv; T J k III/2. 168]. 1591: 
Hogy ha penigh En magam uagj holto(m) utan 
maradeko(m) ez feleöl megh neuezeth Jozagoth 
ell nem Engednenk foglalnj, tehát Az korbeij Zakmar 
varmegebelj Vice Ispanoknak is hatalmat adok es 
adtta(m) Cziak az en leuelemnek ereyeuel ki meny, 
es ez feleol megh neuezet rez Jozagomath ell fog-
lalni Es B&thori Elekne Azzoniomnak . . az uagj 
Germekinek kezeben adnj [Perecsen Sz; WLt]. 
1674: Ada hatatmatis . . . Apor Farkas Ur(am) 
Tiszteletes Kászoni Márton Pap Ur(amna)k 
hogi az felijei neuezett iószágokra . . . szabadoson 
építtethessenek [KSz; IB] * hatalmat enged 'ua. ' 
1818: Kőtőlős leszen . . . embereimet patrotinalñi 
. . . hogy ha az emberek meg - szűkülnének akár 
pénzb(en) akár Gabonaba hogy el ne pusztuljanak 
segíteni hatalmat engedek es afe Joszag viszsza 
vetelevel azoñ terhet acceptalom vagy kifizetem 
[Nagylak A F ; DobLev. V/1016' Dobolyi Sigmond 
kezével]. 1853: Bréza Todor . . . hatalmat engede 
én előttem job keze bé adásával hogy tanál-
hato — és leg könyebben penze tehető fel kelhető 
jovaibol Réz György Ur — magának . . 
eleget vehessen és vétethessen [Marosegerszeg MT; 
DobLev. 4/1361] Xr hatalma vagyon reá joga van 
vmihez/vmire. 1584: hamit pedig az fellwl megh 
I r t Casusokban chelekednenek ez sowagok Awagy 
az birot ne(m) tisztelnek vagi meg Rwtolnak: 
Tahat hatalma vagion rea az bírónak vgh mynt 
eg városi embert meg bwntethetni [Torda; DLt 
212] Xr ~ adatik feljogosíttatik, fel/meghatalmaz-
tatik. 1832: Ugy arra nézve is Commissiot ins-
tálok, hogy annyi cseléd gabona rostáltatãsára, 
megmosatására, és Viszont megszaroztására 
adassék hatalom nékem a külömbenis kevés nap-
számból szakasztani [Torda; IB. Demény János 
udv. tiszt lev.] * ~ engedtetik 'ua'. 7795: a függőbe 
lévő Restantiak s egyébb adosságok fel szedésere 
hatolom engedtetik [Kv; J H b 1/36] * egész 
hatalmat enged minden jogot megad, teljhatalommal 
ruház fel. 1793: mint hogy . . . ázzon malom-
nak ZsUipje meg van romladozva annak reparatio-

jara egész hatalmat engedek ő Ecellentiája 
Tisztyenek [Ádámos K K ; J H b XIX/39] * maga 
hatalmával kb. önerejével. 1697: ha pedighlen 
marhájokhoz, vagj egjéb ingó bingó iovakhoz, 
akar njúlni, vagj njúlatni Petritjevit Horvát 
Miklós Uram . . . , azokhozis akárki földén, hozzá 
njulhasson, njulathasson, és negjven, negjven 
forintokig csak maga hatalmával el vehesse [Szép-
lak K K ; SLt AX. 3]. 1719: en Recsei Komor-
nyik Laszlo adom tudtara miiidenek(ne)k az kik-
(ne)k illik hogy ennekem adot Nemzet (e)s 
Guthi Dienes Uram hitelb(en) három veka buzat 

ha penig meg nem adnam tehát ő kglme akarmi 
nemű joszagombul maganak Satisfactiot tehessen 
csak maga hatalmaval is [Borb. I I ] Xr micsoda 
~nál fogva ? mÜyen jogon ? 1806: mitsoda hata-
lamnal fogva szedi . egyedül a ' szőllőt a ' ter-
minált idő előtt [M.sáros K K ; DLev. 4. XXXVII I ] 
Xr minden ~mal teljhatalommal. 1589\XVII. sz. 
eleje: Valamely Heti beres legeny nem akarná az 
eö neki rendelt Mesterét . . . szolgálni, hanem 
vakmerő batorsaggal magának kezdene imittis 
amottis miuet epwletet fel fogadni es miuelni, 
magat mesterre tenni ; seot Nemeseknel kwlsző 
hellieken giakorolná mèstersegét mindé (n) 
hatalommal az Ceh Mesterek az illien Legent miue-
lesetől el wzhessék, szer szamat el vehessék, Az 
Cehbe semmi képpen be ne iöhessen, be ne vehessék 
[Kv; KőmCArt. 7—8] * nincs hatalma kb. nem 
áll hatalmában, nincsen hozzá joga. 1653: aval 
nincsen hatalmatok a mi városunk földén, hogy 
körülettünk székelyfölde vagyon [ETA I, 8 8 - 9 . 
— 1603-belinyü.] * teljes hátaimat ad teljhatalom-
mal ruház fel, mindén jogot megad. 1571: ky my 
adowal tartozik harmad vasarnapigh zeret tegie 
es megh adya, Mert ha addegh Megh nem adya, 
Negedyken az adon Iaro polgár vraim Megh fogyak 
es vgis megh vęszyk, Erre eo kegek varoswl Tellyes 
hatalmot adnak [Kv; T a n J k V/3. 36a]. 1797: 
Mű Torotzkai Communitas . . . Czupar Mihálly-
nak, Brotár Andrásnak, Kriza Ferentznek, és 
Bosla Ferentznek ezen nevezett űgyűnk eléb 
mozdítására, és a ' tökélletességig lehető további 
folytatására adtunk telyes hatalmat ( : Plenipo-
ten t ia t : ) hogy azzal élhessenek . . minden Sza-
badtságal a ' mű képünkben [Torockó; TLev. 
5/13] Xr teljes hatalmat enged vmire 'ua. ' 1831: 
tellyes hatalmat engedek a ' Tisztelt Tekintetes 
Úrnak arra hogy az í r t summát ra j tam mint valo-
ságos Tiszta adosságot Törvényesenis exequal-
tothassa minden Törvényes menedékek ki rekeszté-
sével, költsége s fáradsága meg térittése mellett 
[M.orbó A F ; DobLev. V/1175]. 1858: Történnék 
hogy a' terminált időre tartozását bé nem fizet-
heti azon esetben tellyes hatalmat enged az elég-
tételre kölcség fáradsággal egy(gy)ŭtt [Egerbegy 
TA; Tolvaly lév.] Xr teljes hatalma vagyon rá 
teljhatalma van, minden joga megvan vmire. 
1561: Egy idegennekis ne legien it az warosson mwy 
chinalassal eletit keresni, es semmi wdeben az 
kozonseges sokadalmok ideietol meg walwa it myet 
ne leg'en Zabad árulni. Es az ceh mestereknek 
tellyes hatalmok leg'en rea hogy effelet myndent 
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az ky cehet nem tar t az myrol el tüchon [Kv ; 
öCArt.] teljes ~mal teljhatalommal. 1570: 
azt Montak hogj Byronal voltak, es Beh vallottak 
az vrokat Tellyes hatalomal hogy valamyt ely 
vegeznenek Mindenben helyen hadnak [Kv; TJk 
III/2. 173]. XVII. sz. eleje: vgy eltwnk velle 
tellyes hatalommal [Dés; DLt 362]. 1639: Jeoue-
nek my eleonkbe(n) Az nehay Szekel Peterne Kris-
toczki Sophia aszszonnak edes gyermekj 
illyen dologbol, Hogj az mely Causak az megh 
holt Annjokrol Immár eokegmekre deuolualtat-
nanak mostan azért azokot az Causakot min-
den ahoz valo igassagokkal es levelekkel adak es 
keőtek minden tellies hatalommal es Authoritassal, 
Orbay szekbe(n) Pauan lakó Gal Miklós Vr(amna)k 
es Kezdj szekbe(n) Szentleleke(n) lakó Czintala(n) 
Istuan Vr(amn)ak kezekbe(n) [Hsz; KaLt Apor 
István ir.]. 

8. jog illetékesség; competenţä (teritorială); 
Zuständigkeit, Kompetenz. 7666: a' Városiak 
a ' Varasban közökben bé hitták*, s az Városon nem 
lévén hatalma a' Kamara Ispánnak, közüllök 
kezemben nem adhatta, egyéb aránt kész lett volna 
kezemb(en) adni [Berz. 17. Fasc. XII . — *Ti. a 
szökött jobbágyot]. 1766: Hogy kolosvari Szolga 
biro által procedaltatott, minek utánna az I. 
eŏkegjelme oda ment volna lakni, itten minden 
jószágát eladván, az igen hellyesen esett, mert 
Tordai Szolga bironak ottan nintsen hatalma hogy 
procedalhassan, ergo abban az A. nem vétett 
[Torda; T J k T V. 349]. 

9. hatáskör; competenţä (materială); Kompe-
tenzbereich, Wirkungskreis. 1585: Az Zemetnek 
es Ganenak az wczara, vagy Zorossokban* ereos 
tüalomban legien, Melyre a Capitanok ereos bwn-
tetessel gondot visellienek a warosnak Jowara 
minden hatalommal [Kv; PolgK 16. — "Tollban 
maradt egy szó (pl. kivitele/hordása)]. 166511671: 
Mivel Máramarosban és Hunyad Vármegyében-is, 
kinek kinek jobbágyinak megbüntetések, Földes 
Urok hatalmában volt s' vagyon. . . Végeztük 
közönségesen hogy a' több Vármegyékben-is min-
denütt e ' Hazában azon usus observaltassék . . . ; 
Ide értvén a' Székelységet-is [CC 4 5 - 6 ] . 7782/-
1799: a ' Szombati Piatzi Vásár igazgatása eddig 
elé Városunk hatalmában volt [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 352]. 1835: A Famüiamnal tet Com-
positio szerént az Hatarbeli Fŏ Inspectorságot 
s ahoz tartózó minden hatalmat magamnak ez 
utánra is éppen ugy résel valóm mintha Joszágo-
mat Arendába adtam volna [Sófva BN ; Somb. II]. 

10. jog kb. rendelkezés(i jog); dreptul de a dis-
pune; Bestimmungsrecht. 1584: mitsoda hatalma 
ligen az városi Bironak az poztos ôowagokon 
[Torda; DLt 212]. 1590: az Nemes Ember házán 
semmi hatalma nem volt az falús Bironak, mert 
társ nem volt az megh fogasba* [UszT. — *Ti. 
a gyilkoséban]. 1752: Ngodnak elég hatalma vágjon 
az Hajdúkon, szolgalattyok béritől is privalhattya 
s ŏkŏt valtoztathattya [Futásivá Hsz; ApLt 3 
Dombi János Apor Péterhez]. 1792: valameddig 
az Sz: Ur Isten hatra lévő rövid eletemnek fog 
kedvezni; mind addig azon Capitalotskaim, és 

azoknak . . . Interesse hatalmom és birodalmom 
alat légjenek [Héjjasfva NK ; SLt XLIII . 17 Felső 
Dobofalvi Marothi István lev.]. 1832: Teke* a ' 
Gubernium előtt azon Határozásnak megváltoz-
tatását kérte, de . . . a K Gubernium . . . Határo-
zásában a' Tekei M(a)g(istra)tus hatalmát el ron-
totta 's Dlis Jurisdictio és V(ár)m(e)gyei Directio 
alá rendelte [Borb. I I . - *K]. 

Szk: hatalma vagyon rajta vki vkinek a rendel-
kezése alatt áll. 1590: Albertott . . . rúgta szitta 
az tizedes vgy vagio(n) hogy az tizedesnek hatalma 
volt rayta valamit czielekedett Alberton meltan 
s tizty szerint chielekette [UszT] Xr elidegenedik 
vki hatalma alól elidegenedik vki keze alól. 1716: 
N : Rácz Peter Ur(amna)k eő kglmének őrőkős 
Jobbágya volt Hoka Czigany . . . ennek maradót 
egy Mihály nevú fia . . . , maga* meg holt, ugy ide-
genedet élb . . . N Racz Peter Ur(am) eo kglme 
Legitimus Successori Nevek és hatal(mo)k alol 
[Lónac; Borb. I I Kinde Dumetr(ius) (70) jb vall. 
- *Ti. Hoka. LAz előbbinek fia. 'Később : Aranyos-
lóna TA]. 

11. (törvényes) erő; puterę (legalá); (Gesetzes)-
Kraft . 1603: ha adossok löttti(n)k wolna bwcziwet 
kellet wolna kerned es beczw zerínt meg Elegítőtte-
lek wolna rezem zerínt, de azt nem czieleketed, 
az Tölwin hatalma hagía az buzanak beczwien 
[UszT 17/64]. 1671: Ha kik penig akar Kalmarok, 
akar más rend beliek, kűlseo es el ado sarukat 
hoznanak be valahul az illyen saruk az mi Vargáink-
tól megh talaltatnak, mingyar az Birak es Tanacz 
hatalmaval . . . arestalhassak, el vehessek, es vennj 
tartozzanak [Kv; KvLt Céhir. I. 17]. 1782: Bol-
dog Emlekezetu Eleinknek reánk maradat Hatal-
mabol most kemennyen paroncsolyuk hogy ez 
Naptol fogva senki is Thoroczkaj Jobbágyink kőzűl 

a Tüalmasbol csak edgy szál fá t . . le 
vágni ne merészelyen [Torockósztgyörgy; Thor. 
21/24]. 1814: lehetetlen tehát üyen környül állá-
sokba a Törvényes Hatalomhaz ne folyamodjam 
[Torda; TLt Praes. ir. ad 136 Fodor Mihály ügy-
véd panasza ügyvédtársa, Csipkés Albert ellen]. 

Szk: környülállások hatalma körülmények kény-
szerítő ereje. 1861: Február 13-án Rendes Canonica 
Visitatio a' környűl állások hatalma miatt nem 
tartatik [M.bikal K ; RAk], 

12. ördögi ~ kb. varázserő; putere magică; 
Zauberkraft. 1584: Baka Georginek vallasabol 
. . . ez Zeold Ambrusne hozza ment, es labanak 
terdet megh fogta es tliikmony swltigh raita tar-
tot ta . . . ky miat fçl ora Mulwan az laba meg veszet 
es megh horgadot, . . . Accedál eheóz Az Takach 
Jeremiás vallasa minemeokeppen az giermeknek 
laba talpa fel fordulwa(n) es ky tekeredwe(n), 
ez Azony hiuatla(n) oda me(n)t, es eordeoghy ha-
talmawal illien veszet Niaualiat vgy hozot chak 
harmadnapra helire hogy semmit a' giermeken 
tizta epp testnel Ne(m) esmertek . . . Bew Baios 
voltayert twz legien raita [Kv; TJk IV/1. 259]. 

13. isteni ~ kb. isteni mindenható akarat ; 
atotputernicie dumnezeiască; Wille des allmacli-
tigen Gottes. 1862: Ha en Szentpeteri János az 
isteni hatalom által hamarébb szollíttatnék ki az 
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•élők sorából, mint kedves nőm azon esetre 
minden . . . fekvő és fölkelhető vagyonom maradjon 
és szálljon . . . szeretett nőmre [Kv; Végr.]. 

14. kb. uralkodói hatalom; putere domnească 
(a suveranului); Herrschermacht. 1702: Melly 
hozzánk gyámoltalan hiveihez meg mutatandó 
jovoltáért Felséges és Kegyelmes Császárunknak 
müs az élet szerént Istentől erőt, hatalmat. Biro-
dalmat, országlást, békességet, és tsendességet 
kivánunk [Torockó; TLev. 4/3. 3a]. 

Szk: hatalmat általad. 170711812: a Ius Regíum 
a Magyar Monárchia fc-i ŭllasa előtt a Nemzett 

Jussa volt introducáltatott elsőbben . akkor, 
midőn az egész Juti»Iictiot, és Hotalmot, 
simul cum Regimine, et Imperio, Szent István első 
Magyar Királynak a Namzett által adta [SLt 
•évr.]. 

15. ? kb. tekintély autoritate; Ansehen. 1671: 
A Catliichizalasra kézek voltunk lészűnk is hogy 
Auditorink observantiaval legyenek a' Ngd hatalma 
kévántatik [SzJk 117]. 1780: mind két ágon lé-
vő kedves Gyermekeimet édes Anyai Hatalommal 
és szivei intem Az Isteni félelmet, kegyes életet, 
a tiszta szin muta tás nélkül valo igaz Atyafiúi 
Szeretetet egyet értést magok kőzőtt tartsák főbb 
Czéllyoknak [Mv; Told. 27]. 

O Hn. 1728: Vas-hatalma nevű helyb(en) (sz) 
{Szotyor Hsz; EHA]. 

0 Szk: minden hatalmában levő mód minden 
lehetséges mód; orice mod posibil; in aller mög-
lichen Weise. 1684: hivatalosan fel kéretnek a’ 
T. Papok a ' nép iskolák virágozhatására minden 
ta ta lmokban lévő modok elkövetésére [Gyalu 
K ; RAk 95] nem áll hatalmában nincs vmire 
hatalma/lehetősége; a nu sta în putinţa/puterea 
lui, a nu avea put in ţa sä . . . ; etw. steht nicht in 
seiner/ihrer Macht. 1867: Hivataloson figyelmez-
tetnek a' T. Papok ne tegyék ki magokat a ' kimu-
tatások* készítésében hanyagságok által oly ko-
moly kellemetlenségeknek, melyeket elhárítani az 
Egyházi hatóságoknak nem áll hatalmokban [uo.; 
RAk 158. - *A katonaköteleseké]. 

Ha. 1568: hatalomwal [Sszgy; SzO III , 327]. 
7585; hatalmot [ K v ; PolgK 17]. 1774: hatala(m)-
mal [Szászerked K ; LLt] . 1798: hatalanunal 
[Ádámos K K ; J H b XIX/59]. 1823: hatalam 
[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 

hatalombírság hatalmaskodási díj (hatalmas-
kodásért fizetendő büntetéspénz); amendä/gloabă 
pentru fapte silnice; Machthandlungsgeld (Straf-
geld gezahlt wegen Machthandlung). 1679: 12 
frtos bírságoknak, fejeváltság bírságnak és hata-
lom és paráznabírságnak két része a földesúré, 
harmada a tiszté [Gyalu K ; EM XLV, 31]. 

? hatalomkar karhata lom; forţä publică; Bra-
chialgewalt. Szk: katonai 1843: (A jb-ok) 
az uradalmi szolgálatot önállólag vakmerőn meg-
tagadták. Minek következése volt a három közön-
ségre oly káros befolyású 1837-béli katonai ha-
talomkar kimenetele [VKp 119]. 

hatalompénz hatalmaskodási díj (hatalmasko-
dásért fizetendő büntetéspénz); amendä/gloabă 
pentru fapte sünice; Machthandlungsgeld (Straf-
geld gezahlt wegen Machthandlung). 7640; ha-
talom pénz d. 33 [Mákó K ; GyU 53]. 

hatannyi hatszor annyi ; de şase ori pe a t î t a ; 
sechsmal so viel. 1815: A Csikó á r r á thaegy Kóki 
embertől Vásárhelyre küldhetné Édes Néném Asz-
szony, olyba venném mintha hat annyit adna 
[Szamosújlak Sz; Végr. Rátz Dániel lev.]. 

határ 1. határvonal, rég mé ta ; linie de ho ta r ; 
Grenzlinie. 1550: w nekj Ja r th Barma az Cyllan 
wys wolt ot th es w aszt twggia hog' walkohoz* 
es wyfalwhozb eltek de w hataraat nem twdgia 
[Körösfő/Damos K ; MNy XXIV, 290. - *M.-
valkó K. bKalotaújfalu K]. 1572: azon Egregiek 
azt walliak, hogj az Teolgiesben kerthek fa th az 
J a k c ţ j vrak wajdaitul, de hatara t wk nem tuggiak 
[Zsákfva/M.egregy Sz; WLt] | az Kapws vtrol 
az Birczeoi megyen eleo az Chatanyak es Pestesyek 
keozt walo hathar, mel’ egy Árokba zakad [Dés; 
DLt 184]. 1577: szász köröstöly keresztúr warossy 
feiedelem Jobagia . . . eszt felele t ima falua 
köszöt es bet falua köszöt az szen egettö pataka 
wolt hatar [UszT]. 1585: vettem keotelet a kywel 
az temetew kertnek ha ta ra t ky mertek p(ro) 
d. 16 [Kv; Szám. 3/XVII . 14]. 1591: Zenth Ist-
ua(n)* s Chyokfaluab keozeoth az derek berczeth 
tar tot tuk my hatarunknak [Geges MT. — *"bMT]. 
1607: fellyel az Lazar Janosek eoreoksegenek az 
hatara az kert t uala be az fwzeknel [Dánfva Cs; 
Eszt-Mk]. 1650: azt tudom hog ez az ormo az 
hatara [Maksa Hsz; i.h. Cserei lev.]. 1697: hallot-
tam ezen n : Udvar Ház heljet hogi regen . . . 
T : N : Racz Christina aszoni elejeke lőt volna, 
de én az határát nem tudom [Derzse SzD; J H b 
III /63 Duda Tamás (70) j b vall.]. 1717: igy szam-
lála nekem ele Josziv Vesza az Igen Pataki ember 
az határokat az Czelnaiak(na)k [Celna AF]. 1758: 
a' Patak follyamját hagyák Nap halatra határnak 
[Remete Cs; LLt]. 1800: a ' Határ nem az árkon 
megyen le felé, hanem fel tér az óldalra Kŏŏd 
felé [B^nedekfva Sz; BfR 58/21 Csatári János 
(50) ns vall. Vérvőlgyi Bányai János kezével]. 

Szk: ~ igazítani. 1590: 5 Júny Mentenek Alla 
Az vraim Marton deák, es az polgárok Kadar 
mihaiy hattar Jgazitaxiy [Kv; Szám. 4/XXI. 
27]. 1595: Ŏkm(e)k, Púelacher Wram, Zöcz 
Mihály, és Zöcz Gaspar W. mentenek az Uy Io-
szagban hatar igazitani [ K v ; i.h. 6/XXI. 15] * 
~ járni. 1588: 17 Septemb(ris) Az War Megye 
Jspanok Másod út tal hogy hatar Jarny Jottenek 
volt voltanak en nallam estwere [Kv; i.h. 4/ I I I . 
27—8]. 1606: egizer hatar járni hoztak uala Edenfi 
Lazlot, Vduarhelj Zombatfalúa ellen [UszT 20/147 
Petrus Leorinchj de Zombatfalúa pp vall. — A 
teljesebb szöv. alább határt hasit al.]. 7685; Mentünk 
Új-Tordában határ járni [Torda; TT 1889. 265 
SzZsN]. 1755: mas nap ki jűttek Határ járni 
[Bálintivá MT; Sár.] ~ látni. 1585: 13. Marty. 
Az varos vegezesse zere(n)t az Tarczhya Hazara 
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mentenek vala az valasztot vraim az Gat t latny 
Es az ha tar latny Haro(m) kuczhyn voltak [Kv; 
Szám. 3 /XII . 5]. 1588: 28 July Zygiartho 
Dániel 3 Louon wytte Weg Martont es Markos 
Antalt az hatar latnya at tam d. 18 [Kv; 
i.h. 4/III . 5 5 - 6 ] * ~ látogatni. 1592: Mikoron 
Kozma Balint es Zeóch Mihal Vramek ki ióttenek 
vala hatar latogattni, kóltóttunk Akkor eo kgòkre 
Enn i th a [Kv ; i.h. 5/XII . 8. - aKöv. a fels.] * 
~ mutogatni. 1755: Amburus Mártán el menvén 
hatar mutagatni [Nyárádsztlászló MT; Sár.] & 
~wak vet. 1577: Myhalyfy Tamas rea Jeoth wala 
az Makfalwy ės Zolokmai hatarra, Az ket falw 
keozeoth az Embergyepw patakath wethe hatar-
nak [Küsmöd U ; DLev. 2. XVIII . B] * boroz-
dáló eke. 1799: Egy Ha tá r t borozdalo Nagy Eke 

Ehez valo Ujj eke Talyiga [F.zsuk K ; SLt 
Vegyes perir.]. — Vö. a határbarázdáló címszóval 
Xr~t csinál. 1804: Lá Doszu Culmi Pojenilor a’ 
melly ir tás föld vagyon . . ez előtt mintegy 20. 
Esztendőkkel Drentye Mitru fogta nagy Erdőből, 
tudom mer t énis szomszéd vagyok, és ép véllem 
tsinált H a t á r t Drentve Mitru egy helyen [F.be-
rekszó Sz ; BfR I I I . 12/7 Pintye Vón (56) col. vall.] 

~ t eljár. 1597: wynek ky bennonket es mynd 
azon Járok el az Hata r t th ahol mayd az Vraymmal 
egyetembe megh iarok, mwtogattak akkoris az 
Hatar keresztes fakat , de az Nagymezeyek oda 
Irkezwin fcz Hatarrol el tyl tanak [Szinye SzD; 
Ks]. 1625: o t voltam mikor az Agiagfaluiak es 
musnaiak az ha ta r t el Ja rak [Derzs U ; UszT 156a] 

~t felvet. 1572: Barra Kelemen* . . . Ezt walla 
hogj hywa wgjmond engometh walkay Myklos 
oda hogy Enys o t t lennek Azhol az ha tar th feoll 
vettnek, Es azonban ot t feon Megh zaydula az 
Nep wgj kezdenek hagigalny Az Monostorhoz 
tartózó keossegh, kewekkel, es Egeb hagito zeor-
zamokalys Azonban el fu tamank [Jákótelke K ; 
KP. - ®Ez jb] * ~t hasitĚ 1606: egizer hatar járni 
hoztak uala Edenfi Lazlot, Vduarhelj Zombatfalúa 
ellen, az viz feleól azt monda az mester . . . hogj 
az viz ha t a r t hasit eggik fel halaszon eggik feleól 
másik fél mas feleóll [UszT 20/147 Petrus Leorinchj 
de Zombatfalúa pp vall.] Xr ~t jár. 1574: Kop-
pány András orosfay Apaffy ferencz ur(am) Job-
bagya . . . ezt walla hog ez el mwlt zent ghal napyan 
hywattak wala az tekeyek wrwnk w nagsagha 
parancholatt 'awal tekebe hog erked es teke közöt 
ha ta r t J á rnánk De az hw(n) en az hatar t twdom 
wala, en azon el Jndwlek Az tekeyek penyg az 
ket kezemet meg foghak es enghemet eròwel óth 
hordozanak-az hwn wk akarak <ne)m o t t az hwn 
en az ha t a r t t<w>dna(m) [Erked K ; LLt Fasc. 
29]. 1625: Mattisfalui nagj marton mutogat ta s 
J a r t a az h a t a r t [Derzs U ; UszT 156a]. 1733: 
tudom hogy ki járták . . . a rétnek a határát , 
. . . de hogj h a t á r t jártok vona, vagy köveket ástok 
vona fel, vagy Fákot jegjeztek vona meg, nem 
emlekezem réa [Hévíz N K ; J H b T ] * ~t jártat. 
1598: Veres Balassal ha ta r t iar tata s en el futék 
onna(n), haza menek [UszT 13/14 Dorothea relicta 
quondam prouidi Andreae Barchaj vall.]. 1600: 
Tudom hogy mikor Kendi Ferencz Ethed keözeöth 

Jenlaka es Attliia keözeöth hatar th iartatoth, az 
Atthiay es Jenlaki Vraim azth mondottak, hogy 
ne alkosson minket senki, megh alkozunk mi egy-
massal [i.h. 15/271 Bakó Isthwan Etliedicn(sis) 
(45) pp vall.]. 1772: midőn az Exponens Ur 
. . . Ha tá r t já r ta to t t , akkor . az őreg Emberek 
p(rae)sentiájokban az Utrizált és bé Sántzoltátott 
kaszálló az Exponens Ur eö Kegyelme részére 
assignáltatott [Káptalan A F ; DobLev. II/439. 
6a Moldován Irimie (40) zs vall.] rXr jegyez. 
1733: miolta a Varmegje Tisztei a . . rétet ki 
járták, ha tár t jegyeztek néki [Hévíz N K ; J H b T ] 
* kijár. 1633: J a r t a t t a Az Saly* ha tá r t űd-
vezűlt edes Atyánk Haller János ur(am) ő Naga, 
ezek járták ki az ház helyeket és ha tár t [WassLt. 
— *Mezősályi TA]. 1796 k.: valami Metalis level-
ben latczik wala mi njoma hogy az András kiralj 
privüegjiuma mellet jar tak volna ki az ha tar t 
[Torockó; TLev. 5/9] * ~t kijártat. 1807: az 
Határ t ki já r to t tn i ,ésaz régi Usus szerént meg Ha-
tároztottni és magokat régi usussokban volt, de 
erő hatalommal el foglalt Birtokokban reponál-
tot tni el sem is mulat tyák [T; Born. XVd] * 
~t kijelöl. 1843: a .Táblának . . . az országút felŏlli 
Szelén a Ha tà r t ki jeleié, holis a régi Homp meg-
uj i t t a to t t [Szövérd M T ; Hr]. 1846: a város köz 
hellyéböl fel fogott foglalásnak mekkoraságát, és 
ha tárá t igazán jár ják, és jeleljék ki [Dés; t )L t ] * 

megjár. 1597: azon darab erdó felöl Já r tuk 
immár ket t wttalis az ha tar t th megh ahol mays 
megh iarok [Szinye SzD; Ks]. 1758: le men-
vén innen Sz. Erkedről Jámbor András nevű 
Tisztartóm Mihácz falvára, kinek is instruc-
tiot illjent a t tam eleibe lOmo Az erdő-
mőt ha tá r t mindenüt t jár ja meg hogy hol 
Vagyon karom, s hol nem [Szászerked K ; LLt], 
* ~ (á)t megláttat (ja). 1760: eŏ Nga . .Törvénye-
sen meg lá t ta t ta azon Nobilitaris Fundussának 

határá t [Mv; Told. 15/44] * mutogat. 
1625: Mattisfalui nag j marton mutogatta s J a r t a 
az ha ta r t [Derzs IT; UszT 156a] X- ~t nyom. 
1675: Mikoron Uajda Janosne k j vitte volt az falu 
belieket es Uárosbeljeket hogj hatar t nyomjanak 
Tudode ? [Abrudbánya; Törzs vk], 1762: édgy 
Hesdáti Polász Vaszüia nevű Embert ezen Contro-
versiás hellyen találván édgykor hogy Hatá r t Nyo-
mot, bé vitték az Szent Lászloiak [Szászfenes K ; 
J H b XXXIV/1] * ~(á)t tartja. 1577: az zeoleo 
hegiese erdeinek chiak kewes hogj az bercz ne(m) 
tar t ia az ha tara th [Jobbágyivá MT]. 167311682: 
az Falka alat t való t ó gát , és onnét felöl az Gyermek 
erdő végere járó él t e r t y a az Botházi ha tá r t [Keszű 
K ; SLt Q. 12 Nagy Balázs (55) jb vall.]. 1728: 
(Aföldnek) az u t felöl eg j éér t a r t j a a ha tara t [Uzon 
Hsz]. 1766: (A földnek) egy nagy magos tövisses 
borozda t a r t j a h a t á r á t [Szásznyíres SzD; Ks 33 
Szásznyíres 11.16] * ~t tesz. 1617: ez felliul megh 
ir t Eoreokseget ez felliul megh irt attiafiak, czerebe 
mas iozagert adak Kelemen Janosnak egi akarat-
ból ., melj Jozagnak . . ha ta r t teottunk [Szent-
györgy Cs; IB]. 1655: ha ta r t teőttek mind az ké t 
reszreől s hányást h a n t a k [Gysz; LLt Fasc. 160]. 
1742: az Jstalljosok az Gargyasiakkal megh egyez-
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tenek mint egy a' bánya műnek kezdetén, határt 
tévén egymás között, mellj dolog a ' bányában 
benn vólt [Torockó; Bosla. Móréh János (36) 
jb vaU.] Xr vet. 1572: Lattok wgjmond, az Eozwe 
zaydulast Mykoron Assoth kapath kernenek, hogy 
hatar th wessenek De My Myndyarast el fwtamank 
[Jákótelke K ; KP. Wynche Symon jb vall.]. 
7589: Thudom hogy en borozdas vagiok ez feold-
be(n) Zondj Istwannal mj velle vetettwnk hatart 
es Mathias kowaczial soha nem vetettem [Szent-
király U ; UszT]. 1826: akkor is jelen voltam mikor 
a Baktsi família az magok Erdejek körül határ t 
vetének [Albis Hsz; BLev.] * vettet. 1587: 
az Espanok az Varos erdeyeheóz hatarozot 
feoldet kit Immár el limitaltanak mindé (n) wdeo-
ben legh fellyeb gondwiseleSel vigyazassal meg 
eorizzek, otalmazzak, Es valóba megh Borozdal-
tassak, hatart vettessenek megh Maradandókat 
Neky [Kv; TanJk 1/1. 49]. 1846: főldgyínek 
nem tsak borozdáját el rontotta Márkus Mi-
hály nevű Udvari Bírája, hanem abból szembe 
tűnöleg nagyot el foglalván a Mlgos Aszszony föld-
gyéhez borozdolt, melly illyetén modon te t t Ha-
rapodzását a' Mlgos Aszszony Udvari Bírája 
Márkus Mihálynak a maga tetemes kárára és 
praejudiciumára el nem szenvedvén kéntelenitteték 

. . foglalásának törvényes Határ t vettetni [Nyá-
rádgálfva MT; Sár.] * visz. 1777: a Zákány 
tetőtőll fogva egész az Amsos nyakáig napkeletre 
Bikfalvával észak felőli Lisznyo vit határt [Bik-
fva Hsz]. 

2. határjel ; semn de hotar ; Grenzzeichen/marke. 
7607: Az fwzekettis ugy wltete oda hogy az le-
gye (n) hatara az eò eóreoksegenek [Dánfva Cs; 
Eszt-Mk]. 1625: Az Nagi Komis Farkas es János 
Gereb hatarlak el egiczer az uetelkedeò heliet 
akkor en is ot t ualek es Sandorfalui Mester Balin-
tal mj vágtuk az kereztet hatart czenaltunk [Re-
mete U ; UszT 181 aj . 1713: Az Udvarhaz után valo 
majorság szőlő . . ahol egy rakott ja fa hatar a 
felljül egy Alma fa, ki van mesgjezve [Baca SzD; 
EMLt]. 1736: az közöpin . az hol kétt felé hasítot-
tuk tettü(n)k határának egj Paris almafát [Rig-
mány MT; LLt 84/5]. 1758: az Űver főn Levő kő-
vet mutatá nékünk a Zallogos hellynek határának 
Lenni [Ditró Cs; LLt] . 1763: (Az erdőnek) egj meg 
keresztezet Bik fa a ' határa [Torockó; Bosla]. 

Szk: ~ t ás határhalmokat emel. 1572: Engeomet-
ys Az Neomeos wraym keozigbenhewan Azhol assak 
wala az hatart . . . Az hatarban walank vagj kylen-
chen [K ; KP] ~thány 'ua'. 1572: Mykor . . . oda 
feol Jwtottwnk wolna, Az helre Azhol Az hatarth 
Akartak hanny, My Allank Az Monostory parazt-
sagh feleol [Nagymeregyó K ; KP] * ~wl ad 
határjelként ad. 1584: Keomywes Imreh vallia 

Amint Az eleót Az Zeoch Marton fala Allot, 
Azon kyweól sem belieb sem killieb Nem Mente-
nek Az falnak fel Epiteseben, Seót ferencz Vra(m) 
Atta A Merteketis hatarul, mint es medigh legie(n) 
az epitesbe a' hatar [Kv; T J k IV/1. 375] * 
ásat. 1821: ezen Árkát a Viz tágasitotta annyira, 
egyéb aránt a Santz volt amint mostis esmerszik 
r aj ta , és azt Néhai Rettegi Sigmond Ur ásatta 

volt azon Lább végibe határul [Apahida K ; RLt 
O.2 Tyikos Vaszüika (70) vall.] * ~wl tartatik. 
1690/1745: egyenesen ki fordulván a' Patakból a ' 
Lupsai kereszt felé, mellj kereszt tartassék 
határul [Hidegkút N K ; Ks 67.46.21]. 

3. országhatár; frontieră, graniţă; Landesgren-
ze. 1638/1762: Pécsi Simon Az Erdély Ország 
határán kivűll, Sem a' Magyar Országi Partium-
b(an), sem sohavá ki nem mégyen [KvAKt Mss 
263]. 1757: ez előtt tizen két Esztendővel Plájás 
lévén jártam ezen hellységeket . . Csak arra vi-
gyáztam, hogy a' két ország között való határ t 
kötelességem szerént őrizhessem [Gyszm; DE 3 
Fr. Bálás (43) pp vall.]. 

Szk: ~ igazítani. 1665: a bosznai pasa . . . Volt 
nálam ebéden, el is bocsátottam határigazitani, 
főembereket rendelvén melléje, mely határigazi-
tásban semmi sem töl t [AMN 90]. 

4. hotar ; Flur, Hotter. 1547: wala My nekwnk 
Az thawaly ezthendewben három Pwztha Tho 
helywnk. Az Galthewy Rezyben az Mohay* ha-
tharban [Sv; MNy XXXVI, 5 2 - 3 . - aNK]. 
1550: az Cylla mező Walkay hatarba vag'on [Ka-
lotasztkirály K ; MNy XXIV, 291]. 1559: Az 
Mesarosok valamely Barmoth ah wagy yth az 
Coloswary fewldewn az wagy zokadalomba wezen 
(így l) azth zabad legyen yde az Coloswary hatharra 
haythany Ees i th megh hyzlalny [Kv; TanJk 
V/1.58]. 7568: az Mogyoroy házhoz Mogyoroy* ha-
taron walamenny feold wagyon, avagy kywel walo 
hatarokon, kyth az mogyproy házhoz Eelth Paal 
wram . . . , Paal wram zabadon birhassa [Gyf; 
JHbK XII . 8. — *MT]. 1572: Byzonnyal twdom 
hog ez kys árok az Desy hatarnak az zyle [Dés; 
DLt 184]. 1592: az Nywladot en vgy tudo(m) hogy 
orozhegy hatar es birodalom [UszT]. 7628; Az melj 
darab széna fweŏk uagion Czyk szekben az Lazar-
falui hatarban abbeli rezyt ada Santa Peter 
Apor Lazar uramnak tiz forintért kesz pénzért 
[Cssz ; IB] . 1697: (A katonák és darabontok )adgya-
nak portiot mivel erűi az hatarul ilnek [Szüágycseh; 
BK. Kűmíves Gergely Bethlen Gergelyhez]. 1715: 
az Uj Thorday hataran az Kolosi Bérez útra rugó 
labb(an) [Torda; J H b XV/13]. 1757: a Past va-
gyis ă Delnei és Taploczai Hatarokat meg valasjto 
Gyép mellett [Taploca Cs; Sándor conscr.]. 1804: 
azzalis fenyegetnek minden Szempillantásban ben-
nünket, hogy ha a Taxát nékiek adjuk, békét 
hagynak, másképpen fel égetnek, mivel az a ' 
helly az hol lakunk az ök Határokhoz tartazik 
[Toplica MT; Born. XVb]. 

Hn. 1318: (Meta) transit ultra fluvium praedictum 
ad unum arborem pomi, que vocatur hatar alma 
[Bogáta*; BfO I. 44. - •Későbbről két külön te-
lepülést ismerünk: A. és F.bogáta SzD]. 1576: 
fossatum likas hatar dictum [Középlak K ; KHn 
294]. 7699; Az hátár vegb(en) (sz) [Csöb U]. 7739; 
Hätár Málbann (sz) [M.bece AF]. 1744: Határ 
ágjba (sz) [Kelementelke MT]. 1772: a Határ Par-
lag [Kozmás Cs]. 1818: A ' Határiba (k). Hatare-
ban (sz) [MezőVeresegyháza SzD]. 

Sok: - foglalni. 1751: k i jötték vala a Reme-
teiek határ foglalni [Remete Cs; LLt Fasc. 150] * 



határ 1178 

~ őrizni. 1782: Az határpásztorok<nak> határ-
őrzeni egy lovon nem is több<ön> lészen szabad 
menni [Oroszfalu Hsz; RSzF 152]. 1843: a' szom-
szédomtol, ki éppen Határpásztor volt, midőn 
Határ örözni hivtam, hallottam, hogy a más 
három Udvar lekaszáltatta, azt felelvén né-
kem, midőn Határ orozni hivtam: Nem me-
nyek, mert voltam az éjszaka [Bodola Hsz; 
BLt 12 Gál János (38) szolgáló ember vall.] 
Xr ( a )~ t eléteti. 1640: az hatar szwk s az vidék 
Joszagbolis be jeouen zolgalatra az szegenseg, az 
Marhaiok az hatart leg iob korában el etetik [Km; 
GyU 49] (a)~(á)t {meg)éli. 1592: Nagy Ger-
gely Az feiedelem Jobbagy keozze nem rota-
tot, hane(m) czak ereossegkeppen veottenek segit-
segwl ra j ta mint hogy ez falw hat arat elte Zolga 
legeny volt mind lo feo Ember hata meget lakot 
[UszT]. 1767: az Kolosvári özvegyeknek . . . min-
den Marhájak a Kolosvári határt elik [Kv ; Ks 
11. XLVI. 45]. 1779: marhajavai ugy eli hatarun-
kot mint akar mejik falu szolgalattyat Supportalo 
ember [Kőrispatak U ; Pf]. 1809: Kortsomáros 
Deák Imre itten Udvarhely Varosáb(an) Joszág-
talan ember, mégis meg élte, s éli a Város közönsé-
ges Hatorát (!) marhaival [UszLt ComGub. 1715]. 
- L . még ErdO II, 35 * ~t intéz. 1570: Ertyk azt 
az vraimthwl kyk hatart Intézték az Juhoknak 
hogi megh Eryk vele ha penigh ky Megh Nem 
elegzyk vele keressen Mas hataron Theobet Jwha-
nak [Kv; TanJk V/3. 13a] * megjár bejárja 
a határt . 1583: mennietek el es iariatok megh mind 
az három falunak hatarath*, es Isten zerinth itü-
lietek, intezetek es limitalliatok megh, hogy ha 
milto neky attól az eó faluiab dezmaiatol anny aren-
dat fizetni, mint az Ormany, auagi Keroy dezma-
tol fizetnek, auagi nem melto [ETA V/2. 18 fej-i 
rend. BSz-hez. — "Monostorszeg, Kérő és Ormány, 
mindhárom SzD-ban. bMonostorszeg] Xr ~t oszt. 
1589 k.: Istvanfi Kelemennek az mely feólde va-
gion Verofel zegben mikor hatart oztanak meg mû-
tatak az hataratis meddigh vagio(n) [Szu; UszT] 
~ t szakaszt határ t oszt. 1597: amykor oda zallot rec-
lamalni kellet volna akkor de hogy pacifice le hat-
tak telepednj annak az haz helyek zama zerent . . . 
any* ha ta r t zakazt a teorweny akywel annj zamw 
ember megh ery [Ipp Sz; Ks. — *Olv.: annyi]. 
1633: Tokesen alol 3 helien uagjon három keo ra-
kás. azt azkor czjnaltak mjkor hatart szakasztot-
tak azért az hatar száll ala az Papsor patakara 
[Egres*; WassLt Popsor Gaspar (50) jb vall. — 
* ?Később Egreshely SzD] * egybefolyó ~ 
egybe /egymásba rúgó/egymással érintkező határ. 
1671: Csik Szék Kozmás megyében lakó Rendek-
nek lévén az Apor és Miko Familiaval egyben folyo 
határok, kik kőzött a' nyom dolga feläl valo diffi-
cultasok tollaltassanak [CC 40] Xr hasított ~ meg-
osztott határ . 1576: En hasytoth hatarth a cyk 
falusy es Jobbagy falwy erdeó kózót nem twdok 
[Jobbágyfva MT; BálLt 78]. 1600: Az EUed sor-
karais mente(m) az baro(m) vtan, de enge(m) senki 
nem zolita erette. Wolte immár hasitot hatara 
Orozhegynek Farkaslakatol, azt immár ne(m) 
tudo(m) [Zetelaka U ; UszT 15/112 „Lukach Já-

nos, Zetelaki (25) Zabad Zekely" vall.]. 1623: 
Tudom àztis hogy az Eztán berczin Maroszeki 
Johott feytek Tudom aztis hogy Maroszekiek 
birtak de hasitott hatarokat nem tudom uolti 
auagy nem [Siklód U ; J H b Stephanus Kelemen 
de Siklód (60) ppix. vall] * megtiltja a ~t legel-
tetési tilalom alá veszi/vonja a határt . 1589: Ma-
giari Thamas varos akarattiabul eleozeor meg 
tilta az hatart egy forintba(n), de miel hogj a’ual 
igen keűeset gondolnak vala megh ugy giwte be az 
varost az biro vgj tolta megh Varos akarattiabul 
vizontagh 12 forintal [Szu; UszT]. 

Sz. 1711: az Aszonyhoz penig nékem Sem(m)i 
közöm . . . ezen törvénykezéssel mind fel akarja 
forgatni biro Moses Uram eleitül fogva valamik az 
Guberniumbul jöttek parancsolatok . . . , bizonyos 
hogy nagy bestelensègire szolgálnak az Asszon-
(n)akis, ugy gyermekeinekis, mert az ki eltemetö-
döttis piszkallya biro Moises Uram; de igy jár az. 
ki székelynek agya léányát meg osztya ha tá rá t 
[Ks 96 Kornis Is tván feleségéhez]. 

5. határrész; parte de hotar ; Dorfflur. 1571: 
Az hatarokat Mindenfele Latassa megh eo k. Byro 
vra(m) azon keryk eo kegelmeket, Mert foglalast 
ertenek bennek eo k. varoswl [Kv; TanJk V/3. 
36b]. 1714: Hallottam bizonyoson hogj kontro-
vertálták az Gyalmári Possessorok azon darab 
határt , és valami pénzel mégis kínálták az Roma-
sziakot* azon darab hatarért [Algyógy H ; BK ad 
nro 431 Popé Sztán (40) jb vall. - *Romosz (H) 
lakosait]. 1726: a vizén tul lévő határ tilalmasban 
tartassék a Tavaszi minden féle gabonának és 
kendernek fel takarodásáig [Dés; Jk] . 1743: Szé-
nás mező nevü hatorba [Lázárfva Cs]. 

6. forduló; hotar cultivat alternatív; Gewende. 
1779: mivel ullj Házas lévén Bernád Antal Ur a-
zért Részt kívánt az Attyátol és én előttem így egye-
zének meg, hogy minden határban harmincz har-
mintz köböl földet ad Életéig a Nagy Urnák [Ma-
tisfva Hsz; HSzjP. — Petrus Bekő (56) ns vall.]. 
1800/1802: a' benn valo Jószággal együtt külső 
Birodalmot is adott volt mind a' két határunkban 
[Sóvárad MT; DLev. 6 Trans. 305]. 1842: Vagyon 
közönségünknek az egyik határba Árokelvé nevü 
mezőben . egy végig nyulo gyepje, vagyis üdö-
lője [HSzjP]. 

E jel-rç nézve 1. a forduló címszóhoz csatlakozó jegyzetet. 

Szk: alsó 1618: az alsó hatarban az Polgorat 
(I) mellett (sz) [Marossztkirály MT]. 1698: alsó 
hatarban az fogb(an) (sz) [Uzon Hsz]. 1756: alsó 
fordulo határ Széllyiben [Ditró Cs]. 1789: a Köris-
pataki alsó hataron [Kőrispatak U]. 1828: alsó 
Határan [Borberek AF] * felső 1604: Az 
felseo hatarban . . . Pipe hagaia allyaban valo 
feold [Vécke U]. 1669: az felső hatarban a Pisién 
kurtaja labjan (sz) [Szotyor Hsz]. 1723: az felső 
hatarban [Koronka MT; Told. 26]. 1764: A' 
felső tilalmasban levő Határbann [Bonchida K] * 
középső ~. 7630; Az keozépseö hatarban az ueolgy 
haton (sz) [Kilyén Hsz]. 1677: az Keozepseo hatar-
ba(n) az Bas a la t t leueo parragok(na)k eoteod 
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resze [Hlyefva Hsz; BálLt 61]. 1825: a Középső 
Határbann [Nagymoha NK] megtiltott ~ ti-
lalmas/tüalom alatt levő határ. 1670/1740: Vege-
zék azt is hogy valaki közönséges meg tÜtott Ha-
tárban vagy Éjjel vagy Nappal bé ŭzi Marhaját, 
valamennyiszer be ŭzi, a Biro mind annyiszor 
egy egy forintra Zalogollya meg [Homoródsztpál 
U ; WLt] * mivelõ ~ művelés alatt álló forduló. 
1812: az egész mivelö Határ [Dés; DLt 612] * 
tilalmas 1661/1793: Kasával, sorloval és 
egyéb kárt tévő eszközzel az Falu tÜalmas határába 
senki se menjen, miglen a takarodásnak ideje el 
nem jő [SzékFt 24]. 1763: Az Udvarfalvi Tüalmas 
határokon magam láttam szemeimmel az ŏ Kglme 
inarhájit száma nélkül legelni, leg kissebb pásztor 
nélkölt [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 

7. a határnak művelés alatt álló része; supra-
faţa cultivată (semănată, însämînţată) a hotara-
lui; Anbaufläche. 1589 k.: latom vala mely nagh 
kart tezen vala az barom az hatarban [Szu; 
UszT], 1593: Myert hogy az Vristen eo felsege Byw-
neynkert hatarúnkat Sanyarw Izonyw es halha-
tatlan Jeg Eseowel ely Veue Buza es Bor Dezma 
Nem leon [Kv; Szám. 5/XXVII. 25]. 1752: a ' 
jég meg rontotta hatarunkot [Holtmaros MT; 
Told. 37/44]. 1774: 'a Jég Határunkot ell verte 
vólt [Pipe K K ; LLt Vall. 207]. 1800: a Bolha a 
Határt el károsította volt [Petek U ; Hr]. 

8. dtv vminek végpontja, végső határa; limită 
cea mai îndepărtată; äußerste Grenze. 1700: nem 
excedallya ez az Causa a' Szék autlioritassát; 
azért sem exceptiok sem egyebek addig az hatarig 
hogy transmittaltathassanak a' Constitutio azt 
meg ne(m) engedi [Dés; Jk 314b]. 1783: azért 
jelentem az Vr(na)k Praefect(us) Vr(amna)k hogy 
szorosabb határok kŏzŏ t t igazodjék, ne mennyen 
világ eleibe, mert ugy tŏbbis ragad hozzá [M.-
péterlaka MT; TL. Jos. Palatkai lev.]. 1848: A 
Falunk Tartsafalva a Telkek meg álittásához kez-
de t ; — de az utasittás igen Szoros Határ közi 
van szorítva [Tarcsafva U; Pf Pálfi Lajos lev.]. 

Szk! életének ~a. 7602: En Hesdati Ersebet 
Miuel hogy Bizontalan az Ember, az eo elete-

nek véghe s határa feleol, holott, s mikor, es mi-
keppen lezen tezek illyen testamentomot* [Kv; 
RDL I. 73. — *Köv. a végr-i hagyakozás]. 1704: 
lat t ja mar Páter Gyòrgyfi Peter Vram hogy mind 
az eóregseg mind Pedig sok sanyaruságibol szar-
mazot fogyatkozások naponkent inkab erdekük 
eletinek pedig hatara t nem tudhattya [Szárhegy 
Cs; LLt Fasc. 71] * illendőségnek 1784: 
Abban lévén ezen helységnek és szegény adozo 
Lakossainak leg nagyobb . . . meg terheltetések, 
hogy az Birák kőz költségnek titulusa, és szine 
alatt esztendőnként az helységre hat-hétszáz s 
tőbb forintokat fel rónak, és szednek. Abból azon-
túl Magoknak, és másoknak oly bőven, oly rendet-
lenül gazdálkodnak, hogy az Ratiocinansoknak 
Ratiojában alig lehet egy positiot ollyant találni, 
melyben az Királyi Rendelésekkel ülendŏségnek 
határát áltól ne hágták volna az Erogatiorol 
[Torockó; TLev. 216. 2a]. 

9. ~ nélkül való a . féktelen, határtalan; fărä 
margine, exagerat; grenzenlos. 1807: Valójában 
szükségesnek látom az egész Embert le ültetni, 
és határ nélkül valo kèpzelödeseinek féket vetni 
[Balázstelke K K ; DLev. 4. XXXVIII] . - b. 
mértéktelen, szertelen; necumpätat, nesäbuit; 
schrankenlos. 1805: Mi . . . hogy az ŏ határ nél-
kül való kivánsagaiknál* fogva keresetűnknek 
minden 'Sirját meg emészteni kezdett munkása-
inknak regulatiojára a' Ngod plánumához mérsék-
lett utat ki dolgoznok, egybe gjŭ l tŭnk vala a ' 
Biroság Házhoz [Torockó; TLev. 9/38. — *Ti a 
bányász-bérmunkásoknak]. 

10. időhatár, időbeli korlát ; termen limită; 
Zeitgrenze. 1780: Vas-futatásnak és mívelésnek 
ideje mikor lészen. Egyenlő futatások és mivelé-
sek a’ Verős kovácsoknak illyen határban tetetik, 
egy egész Esztendőből . . . tizenkét heteket az 
Bánya műre ki szakasztván, midőn ennek utólsó 
napja4 el-telik, mindjárt a’ Futatásnak, és mive-
lésnek ideje lészen Uy Esztendő napjáig [Torockó; 
TLev. 3 b - 4 a . - *Az újesztendőtôl számított 
12 hét utolsó napja]. 1791: A Hazasulandok 
publicaltassanak . . . Tsak egyszer Vasarnap na-
pon, vagy ha a' kőrnyülállás kívánja míves napon 
3szor de az öszve esketes a' publicatio után har-
mad nappal elébb ne légyen minthogy ez a' Contra-
dictionak Tőrvenyes határa [M.bikal K ; RAk 9]. 

11. határidő; termen; Termin, Frist. 1665/1754: 
Ha valamely legény Társasagbéli felekezetinek 
avagy Mesterének jelenti határ t s napot mondván 
hogy fel kél mű hellyébőj, és akkorrá fel nem kél, 
bŭntetese egy heti bér [Kv; ACArt. 19]. 

Ha. 1599: az eó . . . hatarokbűl [UszT 14/3]. 
7603 k.: (az ő) határokat [i.h. 16/65 Benedictus 
Istuanfi de Vduarhely (75) vall.]. 7692: hatăran 
[Msz; Sár.]. 1711: Kŏvendi* határan [JHb XVI/-
41. »TA]. 7777/7792: Határján [Albis Hsz; 
BLev. Transs. 25]. 1712: hatarjaban [Vasasszti-
ván SzD; WassLt]. 1718: határan [Baca SzD; 
LLt 2/3]. 1724: határinkot [Csíkszereda; SzO 
VII, 315]. 1725: határan [Vajdasztiván MT; 
JHb IX/3]. 1734: határaknak [M.bece AF]. 1738: 
hataran [Asz; Borb. I]. 1738/1748: hataran. hata-
rakan. határhaz [Nyárádgálfva MT; Sár.]. 7739: 
határjokot [Szentkirály Hsz; LLt]. 1741: határo-
kot. házakot. istállokot. deákokot [Gysz; SzO 
VII, 412]. 1743: magok határakon. [H; Ks 62/22]. 
1746: Határakan [Msz; Sár]. 1747: hátárban 
[Nyárádsztmárton MT]. 1750: határan. martan 
[Szentiván Hsz; Hr] | határan [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1752: hotárárol [Borbánd AF; Ks 
83]. 1754: határan [Somosd MT] | határunkan 
[Veresegyháza AF; Told. 28]. 1760: Határan 
[Boroskrakkó AF; BfN] | határan [Árpástó SzD; 
BK]. 1764: Határan [M.igen AF]. 1766: határan 
[Torockó; BoslaJ. 1767: az magok határakra 
[Galgó Sz; JHbK XXX/1]. 1768: Határan. Hatá-
rakan [Csapó K K ; Berz. 3. 7. C. 7] | határok, 
határokot [Torda; J H b XXXVI. 17] | a mŭ 
határunkot. magok határokot [Szentlászló TA; 
i.h.]. 1769: Határan [Szentháromság MT; Sár.]. 
1771: határan [Radulesd H ; Ks 93. XIX. 6 vk]. 
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7772: Hotároihoz [A.nádasd H ; J F 36 Jos. Juhász 
ns vall.] | határan [Sztanizsa H ; J H b XXXVII/-
21]. 1777: határann [Cintos AF; KGy]. 1779: 
határan [Csicsómihályfva SzD; LLt 34/16]. 1781: 
Hotárban [Radnót KK] | igaz határakat [Nyárád-
karácsonfva MT; Told. 76] | határan [Kányád U]. 
1784: határakra [Torockó; TLev. 4/12]. 1785: 
Határunkan [Mv; MvLev. 2] | (az ő) határak 
[Pusztaegres TA; BLt 9] JHatárjának. Határját . 
Hatarainkan. Határak [Torockó; Thor., TLev. 
6/1 Transm. 11, 13b]. 1787: Határan [Apahida K ; 
RLt O.2] | határokan [Csegez TA ; Borb. I], 1790: 
határan [Magyaró MT; MvLev. Vegyes anyag 8]. 
1791: Hataran. Hotarban [Vaja MT; VH]. 1792: 
Határan [Bács K ; RKA] | határan [Mezőbánd MT ; 
MbK]. 1796: az Ádámasia határakban [JHb. -
*KK ] |Határunkan [Mezőméhes TA ; WassLt]. 
1797: Hátáran [Ajtón K ; CU]. 1798: Hataran 
[Ádámos K K ; JHb XIX/58]. 1801: határan 
[M.fráta K; KLev.] határan [Koronka MT; Told. 
10 Királiy Gergelly (36) zs vall.] | határan [Mező-
bánd MT]. 1802: Pagatsai Határan [Mezőpago-
csa TA; Berz. 5. 38. P. 14]. 1804: határjokbol 
[Toplica MT; Born. XVb]| Bágyani® határan 
[KW. - äTA]. 1805: határan [Csekelaka AF; 
KCsl]. 1806: hátáron. kászálo [Siketfva MT; 
NkF]. 1807: Hátárban kászálo [Kibéd MT; NkF]. 
1814: Határan [Pusztakamarás K ; CU]. 1819: Ha-
tár ja [Dés ; DLt az 1825. évi iratok közt]. 1820: 
határunkan [Jegenye K ; KmULev. 2]. 1822: 
Határann [Dés; DLt az 1823. évi iratok közt] 
| határan [Várfva TA; Borb.]. 1826 k.: ha-
tárjokat [Gyalakuta MT; GyL]. 1827: Határan 
[Mocs K ; HG. Eszterházi lev.]. 1829: hotáton 
[Mezőcsán TA; LLt]. 1830: két határokot [Hídvég 
Hsz]. 1852: határan [Náznánfva MT; Lok.]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

határárok şanţ de hotar; Grenzgraben. 1745: 
(A föld) igaz Métáját mindenütt kŏrŏs kŏrnyŭl 
valami határ árok terminállya [Lőrincfva MT; 
Told. 2512]. 

liataraszos hatarasznyi; de şase palme; sechs 
Spannen breit. 1692: Malom ház Vagyon ezen 
malomban ket Bokor kŏ, mind kettő hat hat ara-
szos, mind ã kéttŏ forog [Tóhát TA; BK Inv. 29]. 

határbarázda brazdă de hotar; Grenzfurche, 
Gewende. 1763: Ezen Erdőt mitsoda jegyek 
vagy határ borozdak külembeztetik avagy hatá-
rozzák az más részeken valo Erdőktől [Forró AF; 
J H b XXVIII/48]. 1803: Minyájan Tudgyuk . . 
hogy minekutánna ezen Kender Főidet kijártuk 
és kürüdes körül ki intézvén, és a maga valoságos 
határ borozdáját meg kapván ki tsovăsztuk, 
Gombás Ferentz Vram ekéjével Keresíztül a 
főidből circiter Négy borozdányi hellyet a maga 
földéhez Szántván el Foglalt [Páncélcseh SzD ; 
RLt 0.1]. 1808: azon meredek Határ borozdának 
jele még most is ki-teezhetöleg látczik [Felőr SzD; 
BetLt 6 Mich. Süket (30) col. vall.]. 1843: azon 
határ barázda . . . mennyi ől távulságra vagyon a' 

Felső Suki Tónak a ' széliétől ? [K; SLt Vegyes 
perir. vk j 

ha tár barázdáló. E szk-ban; în această construc-
ţie ; in dieser Wortkonstruktion: ~ eke határba-
rázdát hasító/vonó eke ; plug pentru/de tăiat braz-
dele de hotar ; Pflug zum Ziehen von Grenzfurche. 
1720: Határ borozdalo nagy eke requisituniivel es 
vasaival nro 1 [Szurduk SzD; JHbK XXVI/.12], 
1780: Határ barazdálo eke vas nélkül 1 [Bethlen 
SzD; BK]. 

határbeli 1. care aparţine hotarului unei aşezâri; 
zur Dorfflur gehörig. 1570: az mely feoldekteol, 
ew Mester vramat tyltotta, azok a feoldek gyalakw-
ty hatarbali* feoldek [Gyalakuta MT; Bál. 1. 
•Alább egyszer hatarbeli alakban is I]. 1588: Nagy 
bwntetes Alat varosul megh tütottak tţltiakis, 
hogy senky az hatarbely feoldet se berbe se penzen 
semmy zyn Alat Az zonszed falubelieknek el Ne 
Aggyá [Kv; TanJk J / l . 66]. 1591: Thudom aztis 
hogj mikor en fiatfaluau lakom vala egienleò 
keppen elik vala az Chakaaiek es Gerebek az kerez-
turfalui hatarbely erdòt [UszT]. 1606: Timafalwi 
hatarbalj fóld [i.h. 20/300]. 1619:, Tudo(m) asztis 
hogj az meli Keòrpeònieş, hatarbeli Eòreòksegeket 
az Bra^diak Valaszuti Istua(n) Deák (na) k zaîago-
sitottak volt. Azokat az vtan More Laszlo 
viszsza valtotta [Abrudbánya; Törzs. Lazar Iuan 
in Abrugjfalua (50) jb vall.]. 1670: Az hatarbeli 
Rët kŏzŏt ya(gyo)n egi Ret [Mészkő TA ; Borb. I]. 
1757: Küs Gŏrgény felé ſordulo Hatarbeli szántó 
földek [Vaja MT; Told. 46/Ş]. 1796: a Kűkűllő 
Vize ki ömlik ezen Határok béli széna Rétekre 
[Ádámós KK ; J H b XIX/56]. 1811: Mi„Somkutpa-
taki® Lakosok Közönségesen adgyuk ezen Contrac-
tualis Levelűnket: hogy adgyunk . az Som-
kutib Határbeli szokott Kalákába 30: inind őszve 

. . akkár miféle Mezei munkára Száz ötven Nap-
számosokat [TKhf. — *Szt. bNagysomkút Szt]. 
1847: Mivel a Bánya Stengnek, Kohok és Verŏbeli 
eszközöknek valami különös fák kívántatnak, 
hogy arról is valamely viszsza élés ne történjen, az 
ollyas Fa vágásak a határbeli akár mely erdőkből 
történjenek, a Biztosok és Birák általi meg becsŭllés 
nélkül nem eshetnek meg [Torockó ; TLev. 10/9]. — 
L. még MNy XXXVII I , 305 roppantott nagy al. 

Hn. 1711IXIX. sz. eleje: Az felső Határbali ős 
Földek. Az alsó hatarbali zallogos földek* [Kis-
solymos U; NyM 161. — aUo. még Apróságòalt, 
Kerekajòali, mart balt, Kápolna balt, de Házbeli 
is]. 1823: a Kis határbali földek. SzöUös hegy aljá-
bali föld [uo.; i.h.]. 1826: A Gyilkosban és a Határ-
bali Parlog [Csomafája K ; BHn 61]. 1849: az alsó 
Határbali Szántok [Kőrispatak U ; NyM 162]. 

2. vmely település határára vonatkozó; cu refe-
rire la hotarul unei aşezări; der Dorfflur bezüglich. 
1596: bz Palfalui hatarbely dologh feleóll sem-
m i t se(m) túd [UszT 11/49]. 1722: a hatarbeli 
Controversia(na)k el igazitatására debito loco et 
tėmpore Solicitalhat Ngod competens Comissariu-
sokot [Székelykocsárd TA; Ks Sándor Gergely 
lev.]. 1770)1771: azon határbéli osztásokis ujjra 
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fel mérettessenek, és adaequaltassanak [Fejér m. ; 
DobLev. II/428. lb]. 7835: A Familiammal tet 
Compositio szerént az Hatarbeli Fŏ Inspectorságot 
s ahoz tartózó minden hatalmat magamnak 
reselvalom [Sófva BN; Somb. II]. 

3. fordulóbeli; din hotarul cultivat alternatív; 
ím Gewende befindlich. 1697: Az Nagj Avas felöl 
valo hatarbali földek [Illyefva HSz; BLt]. 

Szks alsó 1671: mind felső es Alsó hatarbali 
földek [Csikfva MT; VK]. 1711/XIX. sz. eleje: 
AZ alsó határbali zallagos földek [Kissolymos U ; 
Márkos lev.]. 1723: az Alsó határbali földek [uo.; 
i.h.]. 1724: az Alsó Határbali földek [uo.; NyM 
161]! 1734: Álso határbali Szántó földek [Datk 
N K ; JHbB Fasc.D.l]. 1754: Az alsó határbali 
appertinentiak [Rigmány MT; LLt 67/141.7844: 
az alsó határbali azon Föld [Bözödújfalu U; Pf]. 
1849: az alsó Hatarbali Szántok [Kőrispatak 
U ; Pf] * felső ~. 1607: (A) felső hatarbali eo-
roksegek [Makfva MT; DLev. 2. XVI. B.l]. 
1671: mind felső es Alsó hatarbali földek [Csikfva 
MT; VK]. 1702: (a) felső határbeli szántó fŏldekis 
most szép zöld vetésűi vadnak [Marossztgyörgy 
MT; BálLt 86]. 7777/XIX. sz. eleje: Az feÜşö 
Határbali ös Földek [Kissolymos U ; Márkos lev.] 
* kis ~. 1823: a Kis határbali földek [uo.; i.h.]. 

4. ~jegy határ jel ; semn de hotar; Grenz/Flur-
zeichen/marke. 1813: Ugy látom, hogy ezen dara-
bocska föld . . . a körűi szomszédolt, és Határbeli 
jegyekkel körül vétetett Mlgos Exponens Groff-
né Aszszony eö Nga fogásának, mintegy egy köböl 
férűségét tészi [F.berekszó Sz; BfR III . 12/9 
Moldován Gábor (60) col. vall.]. 

Ha. 7777: határbéli [Fejér m. ; DobLev. ÍI/428]. 
1793: Határbéli [H; Ks LVII/53]. 1820: Határbéli 
[Mv; EHA]. 

határbér pásztorbér; plata păstorului; Hirten-
lohn. 1781: Lévén contraversiója Lőrintz Mihály-
nak a 80-beli határpásztorokkal, mivel szolga lévén 
a fia, Miska, Rofaj Ferenc uramnál, a zabvetésit 
elgazolták volt a marhák. Melyet nem akartak a 
határpásztorok megfizetni azért, hogy határbért 
nem adott. Mely dolgot subsumálván a hűtősök 
törvénye, megítéltetett, hogy a szolga nem tar-
tozik határbérrel [Árkos k s z ; RSzF 150]. 1784: 
Quaerulose exponályák az mostani határpásztorok 
az hütösök fórumán, hogy némely becsületes ka-
tona részen lévő gazdák, akik külön laknak és 
különösön aeconomiáznak, mégis határbért kü-
lön nem akarnak fizetni [uo.; i.h. 153]. 1834: 
vannak a mü falunkba sok idegeny jövevények 
fizessenek a nemes communitásnak törvény sze-
rént való határbért minden marhájáról (így!) 
kölömben a határra marháik ki nem bocsáttatnak 
[Jenőfva Cs; i.h. 155-6 ] . 

A- 'csôsz/keriilőbér' jel-sel is számolhatni. 

hntárbćrc liatárcsúcs/csúp culmeycoamă de 
hotar; Flurspitze/gipfel. Hn. 1769: a' . . H a t á r 
Bértzen elé rugó vágott F.rdő [Bos MT; EHA]. 

határbírás ? határbirtoklás; posedarea hota-
rului; Flurbesitz. 1671: Vadnak némelly Nemes 
Atyánkfiainak illyen meg-bántodások, hogy né-
melly Falukban «dgy vagy két ház hellyeket bír-
ván, az nagyob Patronusok, kik tiz tizenhat vagy 
több jobbágyokat, avagy Fundusokat birnak-is, 
csak egyenlőképpen akarják jobbágyokkal a ' 
bíróságot viseltetni, a ' kevesebb portiot bíró sze-
gény Nemes Embernél, ellenben penig a' korcsomá-
lásból határ bírásból valo jövedelmet az Articulus 
szerént akarják percipiálni [CC 36]. 

határbíró kb. határgažda (a falu határabeli 
ügyek intézője és a határpásztorok felügyelője); su-
praveghetor de hotar, controlorul pîndarílor/jitari-
lor; Flur/Markrichter. 1710: midőn Vólnánk 
N : Kászon szekb(en) felső falub(an), az falu(na)k 
közönséges gytilö helyib(en) jövenek mü előnkb(en) 
Kászon szekb(en) felső falu(na)k határ Birái Bodó 
Mihály, és Kádár Sándor Primipili maguk mellet 
levő falu hatarának htitösivel egyűt [B'Cs]. 1772: 
akár Juh akár; Csorda Pásztor legyen ha be adatik 
az Határ Biro büntesse egy forintig valahányszor 
a Gabonabeli kár tétel* vádoltatik [HSzj juh-
pásztor al. *fgy!]. 1843: Határ Birák Bottyán 
Mihállyal, mind Gábrissal szembesittetvén Az irt 
Határ Birákok Bottyán Mihálynak szemibe mond-
jak vallomásokot [Bágyon TA; KLev.]. — L. 
még HSzj kárlátás al. RSzF 150-5 , 160, 172. 

A MTsz — egyetlen Hsz-ből vali adalékának figyelembe 
vételével — a címszót 'határpáaztorok felügyelője' értelmezés-
sel közli, de éppen a fenti haz-i adalékok a határbíró hatáskörét 
szélesebb területre kiterjedőnek bizonyítják. 

határbttkk határszéli bükkerdő/bükkös; făgetul 
de la marginea hotarului; in der Flur befindlicher 
Buchenwald. 1746: ezen Hidegkútiak Bűk erdeje 
conterminálodiké az Lupsai Határ Bűkkel ? 
[Fejér m. ; Ks 67.46.21 vk]. 

lintárcövek határkaró; par/ţăruş de hotar; 
Grenzstange/pfahl. 1753: az határ czűvekeket ki 
hánta [Kissolymos U ; Márkos lev.]. 

határ-cserefa stejar semn de hotar; Grenzeiche. 
1786: Boslan Lakó Matyns Gergelly egy vastag 
határ Cserefát le vágván s el rodolván (l) be akarja 
vala hengeritteni a' Lőj tőre [Backamadaras MT; 
CsS]. 

határ-cserefiatalfiatal határcser; vlästar de ste-
jar semn de hotar; Eichensprößling als Grenzzei-
chen. 1788: Ezen CuTia találtatott . . a kö-
zepe tállyán a' Határ Csere fiatalnál 32 ölnyinek 
és három Lábnyinak [M.földvár SzD ; SLt XLI]. 

határcsutak határcsutkó/tönk; buturugă semn 
de hotar; Grenzklotz. 1754: Cserefa, gyűrű fa, 
ahna fa, njárfa, aszú határ Csutak, Vackorfa kettő 
Öszve fonva ezek mellet meg határoztatot hom-
poztatot az ut mellet 4. magjar ŏlŏs rudal 11. rud 
[Mezömadaras MT; Berz. 18]. 
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határ-disztingváló határokat (egymástól) meg-
különböztető/elválasztó ; pentru/de făcut distincţie 
între hotare; Flurgrenze trennend/absondernd. 
7769/7802: a praetendált Turka Pereuluj nevű 
hellyen az három határ nem conterminalodik, 
amint hogy sem határ dombnak erectiojával, sem 
pedig határ distingválo Keresztes fával nemis sta-
büialtattak, praetensiojakot [BSz; J H b LXVII/3. 
53]. 

határ domb határhalom; movüă de hotar ; Grenz-
haufen. 1570: Erthyk eo k. hogy Zuky Istwan ke-
nallya Magath az hatar dombnak megh vytassara, 
Mely hatardombot Body Gaspar Iteleo Mester 
hanyatot volt fely [Kv; TanJk V/3. 9b]. 7572: 
Talalank Ismét egy ryghy fel hant hathar domboth 
. . . egy Leyteochkeben [Dés; DLt 184]. 7585: 
valazzanak bizonios zemelieket, kyk Ala Mennye-
nek az gatot es az Romlot hatar dombotis megh 
latny [Kv; TanJk 1/1. 13]. 1621: Eo kemek Tana-
czul boczatanak az hatar dombok fel hanjatasara 
Monostor fele bizonjos Atiankfiajt [Kv; Szám. 
15b/IX. 214]. 1674: hogy az ket félis inkább meg 
csendesedjék az ket fel kŏszt valo darab földet ket 
felé osztottuk, es uyabb határ dombokat hányat-
tunk [F.szovát K ; SLt Q. 13]. 1736: edgy flinta 
lŏvésnyire a tó fenekében erigálták a ' 14dik határ 
Dombot [BfN Zsuki csomó]. 1769/1802: soholt Is 
azon Erdők kőzött . . . semminémû méták (na) k 
erectioját, melyet határ domboknak fel hányásá-
val distingvaltathatnának egy mástol nem mutat-
hat tanak [Torda; T J k T I I I . 37]. 1807: Hallottam 
az Néhai édes atyámtol, és egy Német Márton ne-
vezetű 100. Esztendős öreg Embertől ennek előtte 
mint egy 40. Esztendőkkel beszélleni, hogy az 
Határ járáskor . . . el menvén a' Kőrősfői Hágó 
vagy is Bábucz oldal tetőre, ot tan meg állottak, 
és harmas Határ Dombokat tsináltanak, mellyeket 
el készítvén, őrök emlékezetűi ottan palínkaztanak, 
és at (!) a Pálinkás Üvegeket a Földhöz vervén 
Darabjait a Határ Dómba bé ásták [Körösfő K ; 
KmULev. 3 Steph. Mihálly (62) jb vall.]. 1831: 
készíttetett . . . a’ Maros vize könyöke felett . . . 
édgy ha tá r domb . . . ötven ölet az elsőtől előre 
mérve hányot ta to t t a ' más határ homp [Toplica 
MT; Born. XVb]. - L. még KHn 185. 

Hn. 1718: A határ Dombtul ( : mely ugy hivatik 
. . . :) (sz) [Egerbegy Sz; EHA]. 1753: Az Határ 
Damba(n) (sz). Az Hatar domb alatt (sz) [Nagyer-
nye MT; EHA]. 

Szk: ~ot hány/vet. 1596: második határdombot 
vettük az helyen melyet oláhul rétül Virogulyuynak 
hinak . . . Hatodik határ Dombot hanyattuk ugyan 
azon oszto földek között, kinek fenekin egy nagy 
határ Kouacz keö vagyon foglalva [Virágosberek 
SzD; NNyv 341 Kőfarka és Középfva (SzD) közti 
határ járás] . 

határdomb-felhányás határhalomhányás; ridi-
carea unei movile de hotar ; Grenzhaufenwerfen. 
1620/1754: Mint hogy most az határ domb fel 
hányás alkalmatlan lészen deliberat(ur) hogy men-
nyen ki a kaptalan és azon hellyen két nemes ember 

ot t lévén hánynyanak domb határ t [Fejér m. 
Told. 22]. 

határ domb-hányás határhalom ; movüă de hotar ; 
Grenzhaufen. 1791: a hegy tetején az Andrásfalvi, 
Májjai, és Jobbágy falvi határok Között lévő régi 
nagy határ domb hányásnál [Jobbágyfva MT; 
EHA]. 

határ dombocska határhalmocska; movüiţă de 
hotar ; Grenzhäufchen. 1572: eg' Ther helyen 
Talalank ugy mint egy ryghy fel hant hathar dom-
bochkat [Dés; DLt 184]. 1780: (A) hegynek is 
Napnyugotrol valo nyakán, hol más esketés alkal-
matosságavalis múta t ták , egy éget Bikfa a ' regi ú t 
helly, ugy is Határ dombotska tsomófŐld vagyon 
a Sunkai Ribitsori, Ribitzei, és Vákai Határokot 
conterminálodni ta r tyúk [Zsunk H ; TL]. 

határélés határhasználat ; folosinţa hotarului; 
Flurbenützung. 1667: a t tam . . . Kayanton* egy 
haz hellyét es azutan valo határ élést [BLt. — 
*A Kv-ral tőszomszédos Kajántó]. 

határfa határjeles f a ; copac de hotar ; Grenzbaum 
(Baum mit Grenzzeichen). 7593; Anna Chaplar 
Imrehne vallia Nagi zugolodua juta haza András, 
es monda Tamasnak, bestlewl chelekettel hogi le 
vagtad az hatar f a t [Kv; T J k V/l . 372]. 1597: 
most keozónsigessen ammynth ky menenk, az kerez-
tes hatarffakat mutogatak my nekónk az alpre-
tyak* [Bujdos SzD; Ks. - *Az előbbi település-
sel szomszédos Alparét lakosai]. 1625: az Apa<m> 
az regj hatarfat ennekem muta t t a ; k j most eggik 
leeget . . . ez fiam az ha ta r fa ; kit Kornis Farka <s> 
megh hataroltatot [Kénos U ; UszT 181c]. 1675: 
az Boczok névű erdőnek kövesd* felöl valo hatar 
fa ja t meg talaltam vala nyesni [Mezőkölpény MT ; 
Berz. 14. XVII/9. — aMezőkölpénnyel szomszé-
dos Székelykövesd]. 1713: az dominus Expoŭens-
(ne)k fellyeb meg' nevezet erdejének nap kelet 
felől valo ha tárá t az mint emlekeztenek az el 
pusztult határ fákra, azok(na)k tökéjeket, helye-
ket fel keresvén, mi előttünk ki járák, ki mutoga-
ták, es tsovákkal ki határozák az allyától fogva 
egészszen az tetejeig . . . Az nap nyugot felöl 
valo határát penig nem itÜek szűkségesnek az ki 
járásra, mivel régi határában határ fákkal ki 
vagyon határozva [ J H b XVI/42]. 1753: az hol és 
az melly fa alat t állok . . . az Határfa levén to-
vább, Sem bellyebb sem killyebb nem rug Sem 
egyik Sem másik Ha ta r ugy tudom [Szék SzD; 
WassLt St. Tasnadi (74) civis vall.]. 1760: vagyon 
két nagy élő nyeső Tsere fa, a ' tőbb nyesett ap-
róbb határ fák közöt t [Kakasd MT; KP]. 1782: a ' 
Rétek szélejin valo határ , vagy gyepű fák közül 
hat, vagy hét nagy tserefákat . . vágtanak le 
[Torockó; Thor. X X / 4 Andr. Bartók (46) jb vall.]. 
1795: Kegyelmed ullyabb hatalmaskodást t e t t ; 
mert ugyan azon erdőben a Méta fákat . . . mind 
le vágatta, holott azaknak a Határfák(na)k le 
vágására semmi jŭssa nem volt [Ne/Ispánlaka A F ; 
DobLev. IV/754. lb ] . 1812: Fűlep Uraimek Er-
dejek 45 46 Esztendőkig mind Zálagon más kezén 
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bitangalodván az határ fák mind ki pusztíttattak 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1861: Imreh Mihály-
nak a Déli szomszédjával régi élő határ fái vágynák 
[Kakasd MT; DE 1]. 

Hn. 1587: Zent Demeterre Meneobe az hatar 
fanal az patak mellet [Nagykend KK ; EHA]. 

határfar határvég; capătul hotarului; (Dorf)-
Flurende. Hn. 1687 k.: Határfar alatt égy főid 
[Nagyernye MT; MMatr. 278]. 

határ-felmérés măsurarea hotarului; Dorfflur-
messung. 1853: Harii F : Biro Rákosi István . . . 
tőbb versben szollitott fel az Hariia határ fel méré-
sért fizetendő mennyiségért (így !) [Nagylak AF; 
DobLev. V/1365 Dobolyi Bálint nyil. - aAF]. 

határ-felprédálás határpocsékolás/pusztítás; pus-
türea hotarului; Flurverwüstung. 1782: Boldog 
Isten honnét érdemlettem ŏ Ngától ezt a Nagy 
haragot, Mivel tudtomra ŏ Ngának egy Zab Szem 
érŏ Kárt sem tettem, annális inkább, most a határ 
fel predálásba okot sem szolgáltathattam [Told. 
3a. 1780-1789 VI Demeter Balázs (52) néhai gr. 
Toldalagi László örökösei koronkai (MT) gondv-
nek vall.]. 

határfolyamat határvonal; linie de hotar; 
Grenz/Flurlinie. 1831: Az oldalon a' Fenyves 
közöt ki nyitott ha tá r folyamatban, esmég föld 
halom meta erigaltatott [Remete Cs/Toplica MT; 
Born. XVb]. 

határgödör groapă de hotar ; Grenzgraben. 1699: 
en mindenkor azon Controversiab(an) levő főidet 
Kovats Istva(n) Vramenak tudom lenni . . . ; most 
nem tudom mire nezve Egerhazi Mihaly Ur(am) 
kapdos raj ta az hatar gödröket penigh az hol csi-
náltatta Egerhazi Mihaly Vr(am) azt is tudom 
hogj az Kovats Istva(n) Vra(m) szamara kaszal-
ta t tam [Mezőmadaras MT; MbK 90 Kis István 
(60) ns vall.]. 1784: elsőben ásánok egj Határ Göd-
röt, a második Gödrőt ásoták a hot Nyárád ár-
kán tul . . . , a harmadik Gödrét oda ásoták 

• a negyedik Hatá r Gödrét pedig ásoták 
a Déli végihez [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

Hn. 1744: Határ Gödörbe (sz) [Szentdemeter 
U; EHA]. 

határgyepű határkerités; gard de hotar; Grenz-
zaun, Hag. 1752: Az Ákosfalvi Határ, és Vatzmán 
nevű Praedium egyben folyó Territóriumok kőzőtt 
erigalando határ gyepűk [Koronka MT; EHA]. 
1767: (Egy föld) szomszédi . . . a határt meg 
választó határ gyŏpű [Udvarfalva MT; EHA]. 
1778: (Egy föld) vi(cinu)ssa egy felől az Határ 
Gyepű [Nagykend K K ; EHA]. 1807: mikor ezen 
Esztendőre a határ gyepű fel tsináltatik mind 
két falu jelen légyen és a mostani métákon kiki 
a Gyepűt ugy tsinálja fel őrőkire [Nyárádsztbene-
dek MT; Told. 37]. 

határhalmocska határdombocska; moviliţă de 
hotar; Grenzhäufchen/hügelchen. 1542jXVIJ sz. 

v.: A Giróti Tó nevű Végibe a kenderes főid bo-
rozdája iránt felyűl egy határ halmocskát 
hagyván ekképpen kezdették el osztását [Gyeke 
K ; Ks]. 1681/1748: a régi barazdanak ket végihez 
alkalmaztatott ä kőzepeis/és határhalmocskákkal 
meghatároztatott [KvAKt Mss lat. 236]. 1760: 
holott bizonyos kő rakások, és határhalmotskákis 
vágynák [Báld K ; BLt]. 

határhalom 1. határdomb; movilă de hotar ; 
Grenzhügel/haufen. 1592/1633: I t t felywl egy 
hatar halom vagion [Gyeke K ; Ks 90]. 1600: 
wgy ertettem azta(n) hogy az ket falu wegezest 
teött egy massal, hatar halmotis hanták [UszT 
15/57 Nagy Gyeörgy Recheniedi* (66) Zabád 
Zekely vall. — *Recsenyéd U]. 1623: Tudom aztis 
hogy az giortianos berczin vagion az hatar halom 
[Szováta MT; J H b Albertus Bakó (50) jb vall.]. 
7699; Gomba után jártunkb(an) az Anyám a 
Henczel Tetőn meg álván, esztis hasonlokeppe(n) 
monda Emlekezzel reă mikor valaha Határt ke-
res(ne)k es esketnek másut az hatarat Szász Ne-
me ti (ne) k a ne esküd hanem it, mert rčghen mikor 
Németit szászok lakták i t volt az Határ Halom 
mellyet monda hogy magais ĕrt [ JHb II/14. — 
•Később: O.németi BN]. 7747; A Kis Gyekei 
és Légeni Határok között, érté, látotté, vagj hallotté 
a Tanú ollyan bizonyos régi jegyet, Határ követ, 
vagy halmot, az melly az két Határ t egj mástul 
meg külŏnbesztette és azon jegyek holl voltanak 
[K; Ks K. 73 vk]. 1752: azon kő mellett érék 
Határ Halmotis mely a ' sok szántás, és tapodás 
míá lenyomult [Szépkenyerűsztmárton SzD; Ks 
39. XXII I . 36. 4]. 1804: vagyon egy Bachonya 
nevű Praedium . . . Törpén* faluja Határán, 
melly Praedium 1451k Esztendŏb(en) ki jartat tat-
van bizonyos Hatar Halmakkal ki is Hataroztatatt 
[BSz; J H b II/16. - *Később: Szásztörpény 
BN]. 1831: ötven öllel tàvulabb amattól a ki vágót 
egyenes ductusba határ halom rakattatot t [Re-
mete Cs/Toplica MT; Born. XVb]. 

2. movüă de frontieră/graniţă; Landesgrenzen-
haufen. 1671: Minémű sok károkat szenvedgyenek 
az Szathmár Vármegyebéliektöl annak szomszéd-
ságában lévő Atyánkfiai panaszokbol értyűk, holott 
az régi határ halmokat el-hányván, csak nem régen-
-is u j határ halmokat erigaltanak, hazánk határi-
nak kisebbítésére; kik felöl condludaltuk hogy 
az vjjolag erigalt határ halmokat meg ne engedgyék 
az Vármegyék . . . , miglen annak idejében mind 
két Országnak Constitutioi szerint, per Commis-
sarios delegatos igazításban nem vétetnek az mé-
ták [CC 8 9 - 9 0 ] . 

határhalom-erigálás országhatárdomb-emelés/há-
nyás ; rídicarea ñiovilei de frontieră; Landes-
grenzhaufenwerfen. 1671: Szakmár Vármegyéiek-
nek ujjolag valo határ halom erigálást a ' Tisztek 
ne admittállyanak [CCI]. 

határhányás 1. határhalom; movilă de hotar ; 
Grenzhaufen. 1572: Talalank egy hathar hányást 
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es egy Tho helyet ky t Magwray Bircz Tho helnek 
neweznek [Dés; DLt 184]. 1699: Oláh ( : mely az 
előtt Szász Neme ti volt : ) Nemeti(ne)k Csepány 
és Magyar Nemegyi szomszéd Faluk Határitol, 
rĕghen mikor szász Falu volţ Határa törvényes és 
igaz Határ Halmokkal, Kövekkel vagy akarmy 
felekkel hol, mitsoda nevű helyeken szakasztatik 
megh, az rěghi igaz Határ Halmokat, Hányásokot, 
Kitsodák hánták, rontották tévesztették el . ? 
[BSz; J H b 11/14 vk]. 1721: Felső Sz: Mihály-
falvia Uraimek . . . hoszszan a földnek hoszszara 
mutogatnak valami kövecses hanyasokat . . . és 
mi ugy kepszeltűk mintha azok az hányások hatar 
hányások lŏttenek volna [Asz; Borb. I I . — ÄTA]. 

2. liatárhalom-hányás; ridicarea movüei de ho-
t a r ; Grenzhaufenwerfen, Hotterung. 1572: Nagy 
Marthon Banfy Pal vra(m) tyztartoya . . . ezt 
walla hogy o t t Állottam . . . Mykoron az hatar 
hanast el kezdek, Es Demeter deaknak Az- Mester 
Monda hogy J ryad wgymond [Bh; KP] . 

határhányó kb. határhalmot változtató személy ; 
persoana care schimbä movüa de ho ta r ; den 
Grenzhaufen umsetzende Person. 7570; Kayanthay 
Bak Myhal felperes Byzonytasa koloswary Czyuka 
Lázlo Alperes ellen . . . Kayantay füep Geotgh 

vallya . . . Az zydast es az wtest la t ta . . . 
Aztis hallota hogy Lazlo myhalt hatarhanyonak 
Monta Myhal penigh hazwttat (!) Monta, Mert 
ew nem határhanyo hanem kyral zolgaya volna | 
Kayantay Jakab Jmreh, ezt valla hogy Ewys 
otth volt az korchoman es hallotta hogi chyuka 
Lazlo zydia volt Bak myhalt, De Myhal semy gonozt 
nem zolt neky Egiebet hane(m) hogi ew Nem vol-
na hatarhanyo Ez zytokra fely akart kellny 
Myhal, Azonba vgy wteotte Lazlo hogy ket foga 
ki eszet ( !) [Kv; T J k III/2. 45]. 

határhasítás liatár-kijelölés; indicarea/însem— 
nurea hotarului ; Grenzmarkung. 1600: En semmi 
hatar hasi tast nem hallottam keöztek, az Feier 
Nikonak az innekseö felith Orozhegy felöl walo 
felith, t u t o m hogy keözeöl bírtak, semmi haboru-
sagokat ne(m) ertette(m) hogy leött wolna az ket 
falu keözet [UszT 15/116 Menihart János Jlkey 
(43) Zabad Zekely vall.]. 1604: en hatar hasitast 
az ket fa lú kózt ne(m) túdok [i.h. 18/97 Franciscus 
Rigó de Almás (32) lib. vall.]. 1623: Tudom azt 
hogy az Boyerok patakaigh az Zouataiagh (!)a 

birtak, de az hatar hasitast en nem tudom, mert 
en mind maroszekj s mind vduar hely seki hatarba 
zabadon ja r tam [ JHb Johannes Syluester de 
Siklodb (35) ped. pix vall. — a Ér t sd : Szováta 
(MT) lakosai. hSiklód (U) tõszomszédos az előbbi 
településsel]. 

határhasftó. E szk-ban; în aceastà construcţie; 
in dieser Wortkonstrüktion: ~ per határkijelö-
lési/jelölő pe r ; proces de hotărnicie; Prozeß 
geführt zur Bestimmung der Flurgrenze. XVII. 
sz. köz.: Vargias videkerel (!) valo hatar hasitto 
per folyta Relatoria [UszT 15/13]. 

határhegy deal de ho ta r ; Grenzberg. Hn. XVII. 
sz. köz,: az saro(n) tul az hatar hegi Farkanal (sz) 
[Feldoboly Hsz ; EHA]. 

határhely loc de ho ta r ; Mark/Markungsplatz. 
7599: egizer Barrabas Peternit feleltettek uala 
Niulad feleól es akkor az Ferniko agharol hol az 
farcad megien . . . neuezenek hatar t az orozhegiek 
Azt mo(n)dak hogy azt vetek eòk hatar heleknek 
[UszT 14/7] | Egi nehanzor tet tek tüalmat az 
Orozhegiek de mindenkor azokon az neúezetes 
hatar heleken állották megh [i.h. 14/11 Jacobus 
Lúkacz de Zentlelek (50) lib. vall.]. 1629: uagion 
az gjepuben hatar heljen egy Keczke Rago fa 
[Jobbágyivá MT; BálLt 48]. 1699: ezen kerdesben 
forgó Kapusi ha tar helyben levő földett min-
denkor azo(n) réth szelyben levő nagj borozdaigh 
szántottuk ki [Mezőkölpény MT; MbK 90 Biró 
András (48) jb vall.]. 1762: az berczen megyen fél 
az két falua Határ lielje [Gyerővásárhely K ; KHn 
150. aTi. Jegenye és Inaktelke]. 

határhíd pod la l iotar; Flurbrücke. Hn. 7806/-
1816: sl' ... Határ Hídnál lévő Szentegyház Földe 
[Szentlászló MT; EHA] . 

határhomp határdomb/halom; movilă de ho ta r ; 
Grenzhaufen/hügel. 7807: Meta v. Határ Hompig 
vitetett" [Szováta M T ; Sár. - ftTi. a határ] . 
1821: a Szövérdi és Szent Gerlitzei öszve rugó 
Határ között . . . Ha tá r Hompok vagynok hanyot-
totva | a ' Csere Bértz nevű Erdőt . a Haraszt-
kereki Határtol egy darabig jol láttzo ut , 's 
o t tan ot tan az utbais készített meg mohosodott 
Határ Hompok . . . váloszszák el a ' Szent Gerli-
tzei Határtol [Szentgerice MT ; EHA]. 1831: hatvan 
kilentz ölet, a ' fenyves között e végre ki vágott 
nyílásán előre mérve határ liomp hányottatván 
az alá temérdek hó t szén temettetet t [Toplica MT; 
Born. XVb]. 

határhompocska liatárdombocska/halinocska; 
movüiţă de h o t a r ; Grenzhäufchen/hügelchen. 
XVIII. sz. v.: A ' Berczen levő ezen határ hom-
potskátol fogva a ' belső hatar hompotskaig 
[Told. 25]. 

határhompozás határdomb/halom; movilă de 
ho ta r ; Grenzhügel/haufen. 1797: meg lévén még 
az hitesek (ne) k recognitiojok szerént valamenyére 
látzhatolag égy régi haţár hompozás ezen homp 
közepében, és Csóvát űtének fel [Szeredasztanna 
MT; LLt 90/27]. 

határi vmely ha tárhoz tartozó; aparţinător la 
un anumit l iotar ; Grenfc-, Flur-. 1836 : (A béres) 
négy Béres társaival együt t Jenei Jó'sefet helybéli 
Polgárt, az Ő-Tordai Határ i vetések között bottal 
főbe verve gyilkolta-meg [Kv; DLt 505 nyomt. 
kl]. 

határidő 1. i dő ta r t am; durată (de t imp); Zeit-
dauer/spanne. 1844: a rendes egy évi Szolgálat 
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határ ideje, valamint a Dulloi, ugy az ado rovo 
Biztosi hivatalokra nézveis ki telve lévén, ezen 
hivatalokat ületőleg általános választást vinni 
végbe ezúttal Szükséges lenne [UszLt XI . 85/1. 
49—50]. 1848: a ' cserében kötöt t tiz évi határ idö 
még el nem tölt [Ipp Sz; Végr. Veres József, lev.]. 

2. időpont; moment ; Zeitpunkt. 1847: A' Trézsi 
lebetegedése határideje bizonytalan [Kv; Pk 7]. 

3. végső időpont, határidő-lejárat; ultimul ter-
men ; Schlußtermin. 1866: A' folyamodhatás határ 
ideje sep. lője [Gyalu K ; RAk 115—6]. 1869: 
Köröztetnek a következő papi állomások: a szé-
kely udvarhelyi, . . . a mohai, . . . ; határ idő febr. 
utolsó napja [M.bikal K ; RAk 170]. 

Ha. 1852: határ üdő [Dés; DLt 1312]. 

hutúrifjazítás 1. határ-kiigazítás/rendezés; rec-
tificare de hotar ; Flur/Grenz(en)berichtigung. 1579: 
30 Juny Az Napon Sombory lazlonak kuldek 
mert hog ö Naga kepe volt az monostor (l) es 
Coloswary hatar Igazytasban kulthem rakott® 
d. 6 [Kv; Szám. 1/XVIII . - aOlv.: rákot]. 1589: 
Amy a' Monostory ha ta r t illethi, . ha Vrunk 
niostannis lialaztia az hatar ighazitast, tehát eó 
kgme Biro vra(m) Mandatumot hozasson a' Con-
uentekre, kik ky Mennyenek, es megh latt-
wa(n) oculalwan az hatarbely foglalasnak Ighassa-
gat bizonios voltat, Relatoriat vegienek rolla [Kv; 
TanJk 1/1. 115]. 1856: (A bérletet) kezin hagyom 
s gondjaira bizom ötszáz Váltó Magyar forintba 
számitva az évi ber t — ebből szintén az ez előtti 
modon le hagyva a mi t belé egyezésemmel épitési 
jo vitásra határ vagy barázda igazítás — ki járásra 
fordit [Gagy U ; Pf Pálfi Mihály lev.]. 

2. országhatár-kiigazítás/rendezés; rectificare de 
frontieră; (Landes) Grenzenregelung. 1665: a bosz-
niai pasa Volt nálam ebéden, el is bocsátottam 
határ igazítani, főembereket rendelvén melléje, 
mely határigazitásban semmi sem tölt [AMN 90] | 
Mi velünk Uram, az az tökéletlen pasa valóban 
megjártatá a priina áprilistft. Nem lévén semmi 
autoritása a határigazításra, SzÜahig* el kísér-
tete magát s onnét bé méne Váradra. Mi csak re 
infecta jövénk vissza [TML II I , 469. — BA levél 
kelte ápr. 5. bÉrtsd : Zilahig]. 

hutiírigazító határ j á ró ; care delimitează hotarul ; 
Flur besichtigend/gehend. 1645: Beodeőnia szom-
szidságbeli hatar igazito eőregh ember [Szászszt-
jakab SzD; Told. 27. — aAz előbbi településsel 
szomszédos Bödönről való]. 

határinspektor kb . határfelügyelő/gazda, rég 
határbíró; supraveghetor de ho ta r ; Markrichter. 
1815: Erre való nezet választotta a becsületes com-
munitás határinspectornak az 1816 és 1817-dik 
esztendőre Barabás Mátyás lovas katona őke-
gyelmét [Jenőfva Cs; R S z F 95]. 1816: Ezen gyűlés 
alkalmatosságán Szekeres Is tván őkegyelme is 
jelen lévén, a bika a rán t a közönség alkalomra 
m?ne őkegyelinével. Szekeres István a communi-
tás előtt alkalomban azt tövé fel, hogy éltiben fa-

lusi bírónak, határinspectornak és falusi polgár-
nak ne válassza [uo.; i.h. 96]. 

határinspektorság kb. határfelügyelői/gazdai 
tisztség, rég határbíróság; slujba/funcţia de supra-
veghetor de ho ta r ; Amt des Markrichters. 1815: 
Minthogy az határunk őrizése igen terhes, az határ-
inspectorságra teljességgel olyan ember kéván-
tatik, aki az egész határunkban mindennémű 
veteményeseinkre és szénafű helyeinkre szorgal-
matoson jó gondot viselhessen . . . Barabás Mátyás 
lovas katona . . . felvállalá az határinspektorságot, 
oly feltétel mellett, hogy a falusi bíróságtól ment 
légyen [Jenőfva Cs; RSzF 95]. 

határjárás 1. határ (vonal)-kijelölés ; hotărnicie 
(delimitarea/fixarea hotarului); Abmarkung. 1572: 
Fornassy Byrthalań Jeleon wolth Az elseo 
hatar Jarasban [Damos K ; KP]. 1575 Har-
madba Er tyk eo k. az hatar Iaras dolga-
banis Mint Munkalodot eo kegek, Azért ar-
rolis keryk eo kegelmeket hogi ha kyleom-
ben Nem lehet Mesterelisa Igazicak meg az 
Meg Bontakozot ha tárokat [Kv; T a n J k V/3. 
119a. - a Ér t sd : ítélőmesterrel]. 1592: Kayanto 
feleol walo hatar Jaras, Coloswary Biro rea eskwt, 
de Contradicaltak volt [ K v ; Diosylnd. 50]. 1597: 
ezen may Hatar iarasonkba mwtogattak az Alp-
ret ty eoregg wínn emberek mynekónkis az kerez-
tes hatar fakat de my annak eleotte sohais az 
ha ta r t t nem iartwk [A.csobánka SzD; Ks]. 1625: 
az hatar Járáskor is musna 'es Agiag falua akaratt ia-
bol az mattisfaluiak J a r t a k el az ha tar t az ket 
falu akarattiabol es o t han tak fel az halmokot 
[Agyagfva U ; UszT 156c]. 1733: minyájan a kik 
o t t voltak a hatar járásb(an) . . . azon egjeztek 
meg hogj csinályonak valami jegjeket, azon Con-
troversias hely(ne)k, hogj ne veszekegjenek anyit 
felette [Hévíz N K ; J H b T ] . 1755: az akkori ha tár 
járás alkalmatosságával egy szép követ a ' Biro 
Péter kapuja elöl el vivén, fel ásák a ' légeni malmon 
felyül [Nagygyeke K ; Ks K . 80]. 1807: az Hatá r 
járáskor . . . el menvén a’ Kőrősfői Hágó vagy is 
Bábucz oldal tetőre, o t t an meg állottak, és harmas 
Határ Dombokat ts inál tanak [Körösfő K ; Km-
ULev. 3. — A teljesebb szöv. határdomb al.]. 

2. országhatár-kiigazítás/rendezés; rectificare de 
grani ţă; Landesgrenzeregelung. 7665: Haszan pasa 
. . . az előtt bosznai pasa volt . . . Adta meg a 
határjárásról való levelet [AMN 90]. 

határ járó I . mn határ-kijelölő; care marchează/ 
fixează linia de hotar, care delimitează hotarul ; 
abmarkend. 1729: Kornis Is tván vr(am) eő Nga 
kgldet . . . Tü ta t t j a az Controversias Gaura Re-
dei és Doszul Sztecsi nevű hellyrŏl hogy ne colál-
ják ne szántsák valameddig az Nemes Hazának 
Törvényes igassága szerint el nem igazadik dolga, 
az mint az Nemes Országnak határ Járó urai meg 
parontsolták [K ; Ks 7. XV. 14]. 1752: a midőn 
azon hatar járó Tisztek ezen controversiás Szelistye 
nevezetű hellyet Alsó Csobánkának itütik egésszen 
ki a hegy tetején aloll lévő barozdáig: Még einlé-

— Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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kezetre Három Iffiu legényeket a midőn a 
határ szélit ki mutatták volna meg csapták [A.-
csobánka SzD; JHbK/32. 4]. 

I I . fn 1. határkijelölő személy; persoana care 
fixează/delimitează hotarul; Abmarker. 1572: Ze-
keol János Jobagya Zeoke János zenth kyraly . . . 
azt walla hogy Ew walkon twl Az wthon eleol 
talalta Az hatar Jarokath [M.valkó K ; KP]. 
1729: Az Határ Járok tegnap ki indultak [Szent-
demeter U ; Ks 98 Gyulafi László lev.]. 1733: az 
olt marton egy Fűzfára kérészét (!) van vágva, 
. . . haliám akkor hogj azt tettek volt a határjarok 
jegyűi [Hévíz N K ; JHbT]. 

2. határpásztor, mezőőr; pîndar, jitar; Flurhüter. 
1791: Fel adván a ' Magistratusban a' két Határ 
Járo, hogy most a ' Széna Hordás alkalmatosságá-
val a' Szénát hordo Marhás Emberek Marhájokat 
szabadon botsátván, a' más Gazdák Nyillyaiban 
a ' Széna Bugjákban igen sok károkat tésznek . . . 
ketten pedig meg-ŏrizésére, és a' kárban tanáltatott 
Marhák (na) k bé-hajtására nem elégségesek [Kv; 
TanJk 54]. 

határjárt 1. határjáráskor megjelölt; hotărni-
cit ; abgemarkt. 7676; egy Utt megyen fel az Hegyre, 
az hol hatar jart jegyes fa wagion [Pókafva A F ; 
J H b XXV/25]. 

2. ~ levél határjáró-levél (határjárásról szóló 
oklevél); act despre hotărnicie; Feldbegehungs-
schreiben. 1592: Coloswarnak az zomzed falukkal 
walo derek hatar iartt lewele | Kayanto feleol walo 
hatar iar t lewel, mely hatarra a ' Coloswary Biro 
megh Eskwt [Kv; Diósylnd. 16, 29]. 1620/1754: 
határok nem itélem hogy határ járt Levéllel valaha 
separaltatott, sequestraltatott és meg határozta-
to t t vólna [Fejér m. ; Told. 22]. 1625: mikor . . . 
Dersben az hatar iart leuelekett oluasni kezde igi 
Neueszi uala az hatarat [Agyagfva U ; UszT 155a]. 
7649; Dévai Varunkhoz tartózó Ribiczorj nevű 
falubeli szegeny Jobbagink . . . szomszéd falujok-
kal hatarok veget nem alkhatva(n) megh; ember-
seges emberekkel hatart jartattak . . . kglmessen 
paranczollyuk hűségt(e)k(ne)k, az Ország Teőr-
venye szerent, s az igassagh szerent határ járt 
levelekben megh irt modot s hatarokot szomszéd 
falujokkal megh tartassa [Ks 93. 23. 2 fej.]. 
1681: à Koronkai hatarnak egyik forduloja nem 
levén ki jartatva, az öreg Tholdalagi Mihály ide-
jebeli ha ta r jár t levellel, mellyel a másik hatartis 
ki jár tat tak, jartassak ki [Koronka MT; Told. 
26]. 1718: haliám hogj mondá a ' Captalan ( : ké-
ziben levén a ' határ J á r t lével:) hogy ha most 
a Sukiak ide ki találnának jőni mind megh őlhét-
nénék s meg foghatnának bennünk öt mért a ' 
mint a határ járt levélből látom nem i t t vagyon 
a ' határ [F.zsuk K ; SLt F 38 Hyés János (55) 
vall.]. 1774/1778: akarván ott(an) lévő egy darab 
földét nagyobbitani . . . ott producalt egy határ 
járt Levelet, mellyel akarta meg mutatni egy föl-
dének quántitássát [Ilencfva MT; DLev. 6]. 1778: 
Sáromberki* és Szengyelib határ járt hart ján irt 
és függő petsét alatt Kőit Levélnek magyarul 

forditása [Told. 21. — fcMT. bA tőszomszédos Erdő-
szengyelre von.]. 

határjártatás határjárás/kijelölés; însemnare/ 
marcare/delimitare a hotarului, hotărnicie; Feld-
begehung/Abmarkung. 1736: Mely határ járás, 
jár tatás, Méták(na)k hányása, hánytatása mi előt-
tünk e szerent levén . . . irtuk le mi is fide nostra 
mediante [K; SLt F. 40]. 

határjegy határ jel ; semn de hotar ; Flurmarke. 
1727: az . . . Korodi határ az előtt . . . fellyebb, 
ment az Balavásári határigh, de mitsoda helyek-
re, ment az határozása, mitsoda határ Jegyei vol-
tak, nem hallottuk [Fületelke K K ; Ks 12/111]. 
1733: Micsoda határ jegyeket tettenek, ástanaké 
fel határ köveket, vagy micsoda fákot jegyeztenek 
meg? [Hévíz N K ; J H b T vk]. 1758: egy kö-
vet határ jegynek . . . tövének [Szárhegy Cs; 
LLt 76/2. 153.]. 1768: ezen régi határjegynél a 
nagy tölgy fa Csutaknál [Torda; J H b XXXVI/-
17]. 1775/1802: a Bezdédi* Méltoságos Possessor 
Urak ductussak szerént oculaltatott jegyes fák, 
törvényes hatar Jegyeknek, és métáknak nem 
ítéltethetvén azok szerént a Bezdédi Határ a Nagy 
Kristolczi Határtol nemis Separaltathatik [BSz; 
J H b LXVII/3. 142. - *SzD]. 1823: (Az) Őkőr 
til almosnak . . . határ jegye volt a ' Nagy ér [Nagy-
ernye MT; EHA]. 1846: tőrőkbuzás Földe kijárá-
sára . elindulván . . . egy kökény bokor régi 
határ jegynek meg állíttatván, 's fel hompoztatván 
[Karácsonfva MT; Told. 70]. 

határjel határ jegy; semn de hotar ; Flurmarke. 
1639/1727: My arról valo leveleket megh olvas-
ván és ruminalvan az két Falu Balla\ és Kis 
Nyulasb kőzőtt valo . . . határ t igy igazítottuk . . . 
Az határ Dombokat penigh avagy jeleket, hányat-
tuk fel Illyen formán® [Ks 14. XXXI. 3. - *~bMT. 
CKöv. a részletezés]. 1831: éppen az Optsina tetőn 
a' pláj, vagy is havasi ösvénybe főid halómból 
határ jel készíttetett | Egy lankás oldalon a Feny-
ves közöt . . . határ jelül a fel hány (I) földből 
halom készíttetett [Remete Cs/Toplica MT; Born. 
XVb]. 

határka ' ?' Hn. 1614 e.: Határka pataka [Mező-
bánd MT; EM XLVII , 313]. 7639; az határkában 
[uo.; i.h.]. 1767: A Határka pataknál [uo.; Hr 
1/49]. 1807: Az Határka Patakra jár ki véggel 
fetske farkulag égy 38 vékás láb [uo.; Hr 3/25]. 

határkapa mezőkapu; poarta ţarinei; Feld/ 
Flurtor. 1778: Ülő kerttel határunkot bekerítve, 
kezdetvén az kertnek folyása az taplocai alsó 
határának véginél, ahol az határ ductusa megyen 
s különbözteti a szeredait az taplocaitól. Tovul 
illő határkapu építtessék [Taploca Cs; RSzF 
145]. 1792: mindenkinek a közönséges terrenumból 
jó darab helyeket excindáltak* azon határkapuk-
nak tartásáért [Árkos Hsz; i.h. 148. - *Ti. azok-
nak, akik magukra vették és vállalták ,,bizonyos 
conditiok alatt", hogy a határkapukra „szorgal-
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matos gondot viselnek"]. 7806; kárának meg 
Szemlélése vegett . . . a Laszoi Határ kapun innen 
tőr tént verekedésnek hellyére ment [H; Ks 
114 Vegyes ir.]. 

határkép icoană la ho ta r ; Flurgötze. 7570: 
egy kep volt az ha ta r keozeot az dombon, Mellyet 
hatar kepnek hy t t ak de azt Nem tuggya, ha ha-
tarnak chynaltake vagy egyebert [Gyalakuta MT; 
BálLt 1]. 

határkereszt cruce de ho ta r ; Flurkreuz. 7769/ 
7802: Mar pedig hiedelem felett valo dolog az . . . 
Hogy az actionalt ké t határak tsak egy régi határ 
keresztel distingvaltathatnának, mely keresztetis 
fátéálnak hogy Nyárfában volna; melynél veszen-
dőbb fa nintsen [BSz; J H b LXVII/3. 35] | a Go-
ronyis nevü hely élletskéjén . . . egy Nyárfában 
a régi határ keresztet még mostís meg kaphatni 
[Torda; T J k T I I I 1. 35]. 

határkeresztes. E szk-ban; în această construc-
ţie ; in dieser Wortkonstrukt ion: ~ fa kereszttel 
megjelölt ha tá r fa ; copac de hotar însemnat cu o 
cruce; mit Kreuz bezeichneter Flurbaum. 1597: 
hogy kózónsigessen megh iarok ezen poros* feold 
hatarat az Alpretty wyn emberek J mynekónkys 
mwtogattak az elebby hatar keresztes f faka t [Buj-
dos SzD; Ks. — ®Olv.: pörös] | wynek ky bennonket, 
es xnynd azon Já rok el az Hata r t th ahol mayd 
az Vraymmal egjetembe megh iarok, mwtogattak 
akkoris az Hatar kereztes fakat , de az Nagyme-
zeyek* oda Irkezwin az Hatarrol el tyltanak,mynd 
az altal az elebby kereztes faka t wgyan megh wy-
tak az Alpretyakb az ha tá rba [Szinye SzD; Ks- — 
•~bAlparét és Nagymező Szinyével tőszomszédos 
település]. 

határkert 1. (falu) határkerí tés; gard de hotar al 
satului; (Dorf)Flurzaun. 1744: engedelmekből az 
Grohotiaknak emlékezem réá tőt tek az Riskali-
czaiak az határ ker te t a’ Grohoti hatarban, hogj 
kevessebb kertet tegjenek [Grohot H ; Ks 112 
Vegyes ir.]. 1754: a ' Bádoki* Tőrvényfa alat t . . . 
a ' kősziklán felyűl valo ut , hol régen határ kert 
volt [Doboka; D H n 12. — *Bádok, tőszomszé-
dos, de K-ben fekvő település]. 1763: Dánér 
Mihály azzalis kérdkedezett sok ízben ezt mond-
ván hogy . . . a ha t á r ker te t t fel te t te [Uzon 
Hsz; HSzjP]. 1803: egy ejczaka az Kerekes 
Marjan szolga ja 6 ökröt maga eleibe vévén 
el ha j to t ta a ' Remetei határra, az ide valo 
határ kertet le húzta , és az oda valo Zabokba 
bélé csapta [F.köhér M T ; Born. G. XIX. 3 Kószta 
Gavrill (30) vall.]. 1811: Nesztászia Muntyán észre 
vévén hogy határ ker t je el vétetödött . . . Gligor 
Lázár önkéntesen a jánlo t ta Nesztászia Muntyán-
nak, hogy ha nékie 3 Rforint Kaláts pénzt adánd, 
tehát ki fogja kalátsolni [Nuksora H ; J F 36 Prot. 
1 - 2 ] . - L. még R S z F 144. 

Hn. 1773: A Szározban á Határ kertben (sz). 
A Határ Kertre menőbe a Kürütsőn kívül (sz) 
(Szárhegy Cs; EHA]. 1793: A Határkertre menőben 

(sz) [Csomafva Cs; GyHn 26]. 1835: A' Határ kert 
mellett (sz). A Határ Kertre menő lábba (sz) 
[Bodola Hsz ; EHA]. 

2. falu/mezőkerítés; gardul ţarinei; Dorf/Feld-
zaun. 7787: Ennek előtte usussa volt a communi-
tásnak, hogy a mezőre kimenő jószágok lábján 
levő kerteknek felit-felit örökfal kert helyett accep-
t á l t ák ; de most megegyezett a communitás ra j ta , 
hogy a modo in posterum senkinek a jószága végin 
való kert i t határkertnek be nem veszik, mivel 
több jószág vagyon a faluban olyan, aki nem rúg 
ki a határra; azért ki-ki a maga jószágát kertelje 
be, a falu senkiét nem kerteli [Árkos Hsz ; RSzF 
1 4 6 - 7 ] . - L. még i.h. 2 9 4 - 5 . 

A falut, valamint a mezővárost régente közösségi munkával 
készített sövény, tüske- v. szálfa-kerítés vette körül, hogy a tel-
ken szabadban tartott jószág ki ne szabadulhasson a mezőre, és 
kárt ne tegyen a vetésben. A falu-, ill. mezőváros-kerítésnek a 
közlekedési útvonalakra eső részén mező- v. vetéskapu tette lehe-
tővé a közlekedést, ill. az éjjeli őrök, strázsák számára azt, hogy 
a kapukon jövő-menőket ellenőrizzék [L. erre MNépr.» 114, 119]. 

határkertbeli határkerítésben lévő, în gardul 
ţarinei; im Flurzaun befindlich. 1784: Panaszolván 
Benkő Györgyné asszony a tisztelt szolgabíró 
úrnál, hogy a tavalyi bíró, Veres András minden 
előre való admonitio nélkült a falu határa körttl 
lévő határkertbeli résért egy garasig megbüntette 
[Árkos Hsz ; RSzF 147]. 

határkert-esinálás határkerítés-állítás; făcutul 
gardului ţarinií ; AufsteUung des Flnrzanns. 1759: 
Szántó és kaszállo helyeket . . . Kovács Mihálynak 
adtanak a Gyepű vagy is határ kert csinálásért 
[Göröcsfva Cs; BLt 9]. 

határkerttlő határpásztor, mezőőr; pîndar, j i t a r ; 
Flurhüter. 1715: É n ha tá r kerülő voltam sokaigh 
mikor Gorbo puszta volt [Csáldgorbó SzD; J H b 
XXXIV/20]. 1745: én mint ha j tó vagy határ kerülő 
ki mentem . . . a ' tüalmasb(a) [Szásznyíres SzD; 
Ks]. 1772: Kis alias Huszár András . . . akkori 
időben Határ kerülő volt [Dés; DLt 321. 71a 
Adalbertus Törők (26)Jnb vall]. 1831: Én a ' kérdet 
időben a’ Kádbŭkkin H a t á r kerŭlŏ lévén . . . 
hallottam hogy két lovait el lopták [Dés; DLt 
332. 13]. 

Szk: ~ pásztor 'ua. ' 1807: Bosa Mihálynak 
mostoha Fia . . . Gornyiknak; vagy inkább Ha tá r 
Kerülő Pásztornak t e t e t t e t e t t [M.fenes K ; KLev.]. 

határkijárás ha tá r j á rás ; hotărnície, delimitarea 
hotarului/unui teren; Flur(um)gang. 7769: az 
akkori határ ki járás szeréut 'a Kolosvár megyei 
Puszta Szent Miklósi H a t á r . . . az Nap nyugott 
felöli valo oldalban conterminalodik [Dezmér K ; 
J H b K XLVI/26]. 1783: Penteken az Hatá r ki 
jarast el kezdék . . . , éppen Boér Uris akkor ér-
kezék ide, magais jelen vol t tudom hogj szóval 
bővebben referalhattya Excellentiádnak, de Re-
pulsioval obviálák [ J H b Árkosi Ferenc Csáki 
Katalinhoz]. 
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határkijártatás határjárás; hotărnicie, delimi-
tarea hotarului/unui teren; Flur(um)gang. 1808: 
azon hellyen, melly Tavaly a' határ ki jártatás 
alkalmatosságával a' Gyergyo Széki (így!) és 
Oláh Toplitza között . . lévő Havas Toplitza 
Határjához járodatt [Toplica MT/Mv; Born. 
XVd]. 

határkimutatás határjárás/kijelölés; hotărnicie, 
delimitarea/marcarea hotarului; Flur(um)gang/Ab-
markung. 1731: mikor kijártották az eoreg emberek 
jelen nem volt a határ ki mutatásban [Borzás K K ; 
Ks 83]. 

határkővacskő határkő; piatră de hotar (pe 
cîmp); Flurstein. 1596: Hatodik határ Dombot 
hanyattuk ugyan azon oszto földek között, kinek 
az fenekin egy nagy határ Kovacz keó vagyon fog-
lalva [Virágberek SzD; NNyv 341 Kőfarka és 
Középfva közötti határjárás]. 

határkő piatră de hotar (pe cîmp) ; Flurstein. 
1572: egy Arkochka Thorokban egy hathar kew 
wolt | Twggia otth az Toroklatban az hathar keo-
wet | az Negyedyk Thanw . . . az hatar keore nem 
Emlekezik de Byzonnyal Twggia hog' az Arokigh 
Desy hathar [Dés; DLt 184]. 1583: my Az Igaz 
hatarra Raktuk a' hatar keoweket [Kv; TJk 
IV/1. 177]. 1645: nem nezeőnk my immár az hatar 
keőuekre hanem az meddégh most szántottuk ez 
utanis addig akariuk birni [Szentjakab*; Told. 
27. - aMelyik: AF, SzD v. K ?]. 1676: Gyalu 
felől murkos ay fenekin ala az hatar kőnek tartiak 
[Nagykapus K ; KHn 163]. 1714: az határja exten-
dálódot . . . az Pojána nevű határ kőig [Algyógy 
H ; BK ad nro 431 Feredŏs Lázár (80) jb vall.]. 
1719: akkor feles emberek mutatták a határ kő-
vet, s azt mongyák vala, hogy azon kő szakasztya 
meg az Kis Denki, Marinesdi és Tamáspataki ŏszve 
folyó határokat [Lozsád H ; BK sub nro 262do 
St. Marton senior (60) nb vall.]. 1733: Teleki Josef 
Ur(am) halála után . . ki hányták az határ kő-
veket [Hévíz N K ; JHbT]. 1751: a földöt ki ha-
tároztuk hatar kövekkel [Kissolymos U ; Márkos 
lev.]. 1801: Szomszédjai ez helynek Napkeletről 
a' Bikfalvi Határ, melyet ez a' nagy határkő vá-
laszt meg a' Kőkősi Határtól [Kökös Hsz; Kp IV. 
297 Serester Mihály (76) gy. kat. vall.]. 1829: 
ezen régi határ kŏ a ' régi helyéből kivettet-
vén más ujjabb helyre ásattatott fel [Csókfva 
MT; TSb 24]. 

Hn. 1764: A Határ kőnél a Falú Rćttye széllyben 
[Válaszút K ; BHn 170]. 1772: Szántó Főid Megye 
Vápájába, az Határ Kőnél [Csekefva Cs; BKt 
Mikes conscr.]. 1775: Az Határ kőnél (sz) [M.he-
repe A F ; EHA]. 1821.ă a Kökösi Határon a Bán-
telkén a ' nagy Határ kő mellet egy más régi Malom 
hely [Kökös Hsz; EHA]. 

határkővecske piatră mică de hotar; kleiner 
Flurstein. 1788: Ezen Curia . . . egy Borzafátskánál 
keresztül méretvén, találtatott 36 ~ harmintzhat 
ölnyinek . . . a' Borostyán aránnyában tétetett 

Határkővetskénél 32 ölnyinek és 4 lábnyinak jutott 
[Melegföldvár SzD ; SLt XLI]. 

határköz határsáv; fîşie de hotar; Flurzone-
strecke. 1618/1729: az két falubeliek . . . kezeket 
nékünk be adván száz forint kötél alatt egy darab 
veszekedő Erdő felől mely vagyon . . . az Göczi* 
és Balavásári határ közben [Ks 13. XV. - *Göcs 
MT és Balavásár K K a két megye határán fekvő, 
tőszomszédos település]. 1642: j t t az Ieney hátár 
közb(en) [Kisjenő SzD; JHb III/3]. 1756 k.: 
Minthogy sok Bányák vágynák, és találtatnak 
ollyanok, a mellyekben a' Viznek állása miatt nem 
dolgozhatnak, az illyetén Bányák alá pedig, 
más idegen Bányász sók költséggel és munka té-
tellel Stolnát viszen, mellyel a' vizet ki botsáttya, 
ez illyen, a ' mennyire a' viz allatt, és a' Felső 
Társaság nem dolgozhatott, addig tulajdonithat 
maga Bányájának fel felé határ köztt, azon aloll 
övé lévén az határ, ugy mindazonáltal hogy 'a 
Felsők (ne) k Bányáját el ne ejtse [Born. XXXVIII . 
8 az abrudbányai bányászok törv.]. 

Hn. 1770: A' Határ-közben [Gyerővásárhely 
K ; KHn 152]. 

határ-krucsa határkereszt; cruce de hotar; Flur-
kreuz. 1762: az Barányazo kut oldalában édgy 
Nagy Szürke Krutsás kő, azon t u l . . . édgy száradó 
felben lévő régi nagy Krutsás Tölgy fa, ezen Tölgy 
Fán jóval fellyűl égy régi el égetett Nagy Tölgy 
fának az Töve, mellyen . Határ Krutsa volt 
[O.fenes K ; J H b XXXIV/1]. 

határlás határjárás/kijelölés; hotărnicie, deli-
mitarea/marcarea hotarului; Flurumgang/Abmar-
kung. 7606; Azért m j az hol az Azzonj foldenek 
az hatarat tudok m j el Járok es megjs Jeezotthwk 
vgj hagjok hogj ha telekfala k j Jö es az hatarozott 
helyen haggya assanak köuet az hatarlasra deen 
nem tudom ha hat take azt az mj hatarozasinkat 
helyen az telekfaljak vagy nem [UszT 19/32]. 
1610: az Bodolayakkal volt my nekwnk határla-
sunk [Bodola Hsz; EHA]. 7625: Marthon Gergelj 
a ' melj feóldet orot vala azt bannia vala orban 
peter es orban peter ugj hitta vala k j az hatarlasra 
Kornis Farkast [Kénos U; UszT 181c] | Mutatta 
az batiam szabados Balas az peres heljnek hatarat 
és az halmotis ennekem mert eő ot uolt az hatarlas-
ban, a' mint most el Járok ugj nevezte ennekemis 
[Patakfva U ; i.h.]. 

Ha. 7675: volt hatarlasok (nekik) [Bodola Hsz; 
EHA]. 

határlátás ha tár járás ; delimitarea hotarului ; 
Flurumgang/besichtigung. 1579: Az 3 Aűgűsti 
az Zamos falua (!)* hataron meg nem alkűthatank 
az vicinussak Tudny Illyk Gjorg^Faluyak es az Tòb 
falu beliek kyket hywatünk byzonsagoll az hatar-
latasban, kerenek valamy kölchóget (!) [Kv; 
Szám. 1 /XVin. 30. — •Tőszomszédos a várossal]. 

határlátogatás határjárás; delimitarea hotarului; 
Flur(um)gang/besîchtigung. 1584: Balogy Farkas 
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. . . Zam adassa Annak vthanna, Az Warme-
gierè, malomra, es az Malomra valo egy Jo vtnak 
Irtására, Zolga Birakra hathar latogatasra es 
egieb Zwkseges keoltsegekre, az eo Sallariumaual 
egietembe, Menth f 107/88 [Kv; Szám. 3/XIV. 
1 5 - 6 ] . 

határ-linoa határvonal ; linie de ho ta r ; Flurli-
nie. 1831: azon fenyvesben ki vágatott egyenes 
határ lineaban, ötven ölet előre mérve határ domb 
erigáltatott [Remete Cs/Toplica MT; Born. XVb]. 

liatár-niappa l iatártćrkép; plánul ogoarelor unui 
hotar ; Flurmappe/karte. 1836: egy határ mappa 
[Mezőszakál TA; TGsz 59]. 

határmérés măsurarea hotarului; Dorfflurmes-
sung. 1787: A NKendi Com(m)une Terrenum(na)k 
Conscriptiojára fel menetelem alkalmatosságával 
udvarlok Ngodnak, ta lán onnétis ki szűlek valamit, 
mind a Conscriptioért, és Határmérésért, mind 
pedig az Biroságomért, tsak várakozás kelletik 
[Gógánváralja K K ĕ

t Ks 94 Vegyes lev.]. 

határmérési. E szk-ban; în această construcţie ; 
in dieser Wortkonstrükt ion: ~ pénz határmérő-
díj/fizetség; bani pentru măsurarea hotarului; 
Sunime/Geld für Dorfflurmessung. 1853: Harii 
F : Biro Rákosi I s tván . . . tőbb versben szollított 
fel az Harii határ fel mérésére fizetendő mennyi-
ségért (így I) . . . . mely határ mérési pénz meg nem 
fizetését fel is fe j te t tem a' Biro előtt [Nagylak A F ; 
DobLev. V/1365 Dobolyi Bálint nyil.]. 

határmérõ-lánc földmérőlánc; lanţ pentru mă-
surarea pămîn tului; Feldmeßkette. 1813: Határ 
merő Lántz 1 [Veresegyháza A F ; Told. 18]. 

határméta 1. ha tá rgyepű; hat, răzor; (Flur)Hag. 
1808: a ' Határ méta vólt egy meredek gyepes él 
vagy is Borozda; de a ' mint már most látom 
azon Határ Borozda le vagyon Szántva a ' Tit. 
Keresztes János Ur által birando Torma rész 
Málé földhöz foglalva, holott azon meredek gyepes 
él volt eleitől fogva a ' Tit. Keresztes Ur és a Tktes 
Exponens Ur ezen Málé földe között valo Határ 
méta [Felőr SzD; BetLt 6 St. Barta (65) zs vall.]. 

2. határ je l ; semn de ho ta r ; Flurzeichen. 1819: 
Az Város Birodalma Határ ja a ' Széltsovába a 
Dioszegianum Justol jo Hatar metakkal el jegyez-
tessék öreg emberek vagy írásbeli Bizanyitások 
és Utasítások mellett [Dés; DLt az 1825. évi iratok 
közt]. 

határ-mezvina határmezsgye; răzor, mejdină; 
Flurgrenze, Grenzrain. 1821: Szuszeni Juon To-
rnának Dántsu Vrentsillán égy határ mezvina 
felett valo keresete fel vétetik. Juon Tomészik azt 
állit ja hogy azan Mezvina . . . az egésszen az ŏvé 
volna [H; J F 36 Prot . 24]. 

határnap (beadási) határ idő; termen (de înain-
tare) ; (Eingabe)Termin. 7866; A' folyamodás határ 
napja september vége [Gyalu K ; RAk 119]. 

határnyomó. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstrüktion: ~ ember ha tár járó 
ember; om care verifică hotarele; Flurbesichtiger/ 
begeher. 1790: akkor már nem is vala több határ 
nyomo ember ot t tsak én egyedül [Báld K ; BLt] . 

határocska 1. kies ho t a r ; Flur, Hotter. 1580: 
Immár Annyera Iu to t tanak hogy Aminemeo ha-
tarochka volt a ' három faluhoz* Azis gondwiselet-
lenseg Miat el foglaltatot [Kv; TanJk 1/1. 4 3 - 4 . 
— aKv három jb-falujához: A. és F.füléhez, vmint 
Asszonyfvához TA]ŝ 

2. határrészecske; părticică de ho ta r ; kleine 
Dorfflur. 1777: Praedium Hosdóa. Vagyon egy 
darab Hosdó nevű határotska Iriis tsak egy völgy-
ből ál [ JHb XXXI/29. - *H]. 

határol 1. (vmely föld) ha tá rá t k i j á r j a ; a călca/-
însemna hotarul (unui ogor); (irgendeine Flur) 
Grenze begehen. 1625: Ot voltam enis mikor az 
Nagj Kornis Farkas, az Apamnak Orban Peternek 
ezt monda az hatar Járáskor Jmmar atiamfia 
Orban Peter sokzor busitál az hatar dolgabol Azért 
az sok iamborok most iariak el ; akkor elis Ja rak 
hatarlak ugj es aszerent a ' mint Ipo János Mester 
Balint es teöbekkennis megh feleltek [Kénos U ; 
UszT 181c]. 

Iiz az adalék az elhatárol címszó (1. ott) alá is tartozhatik. 

2. elkerít; a îngrădi/împrejmui; abzäunen/he-
gen. 1756: ezen utruml?an Specificalt Tatárcsa 
nevű helly, csak valami szabad helly volt, és edgj 
idő múlva ugj kezdette volna az öreg Snyága 
hatarolni, és a marhakat reggetni de hogj bizo-
nyoson kié légjen nem tudom [F.borgó B N ; BK. 
Paszere Győrgj (50) jb vall.]. 

határolhat (vmely föld) ha tárá t k i j á rha t ja ; a 
putea călca/însemna hotarul (unui teren); (irgend-
ein Feld) Grenze begehen können. 1606: mihalj 
de àk vram, az eö feöldeben el zantot volna es az hol 
az hatarat tudnók hatar lanok el,az Thelekfaluiakotis 
k j hiúata ki Jöt tenek es azt mondák hogy ök nem 
hataroltatthiak mert mihal j deák zanta t ta es eö 
hirenelkwl nem hatar lhat thiak [UszT 19/32 Paulus 
Nagy de Zent lazlo lib. vall.]. 

határoltat (vmely föld) ha tá rá t k i j á r a t t a t j a ; 
a puné să fie călcat/însemnat hotarul (unui teren); 
(irgendein Feld) Grenze begehen lassen. 7606; 
mihalj deák vram, az eö feöldeben el zantot volna 
. . . az Thelekfaluiakotis k j hiúata ki Jöt tének es 
azt mondák hogy ök n e m hataroltat thiak mert 
mihalj deák zanta t ta es eö hirenelkwl nem hatarl-
hat thiak [UszT 19/32 Paulus Nagy de Zent lazlo 
üb. vall.]. 

határos I . mn 1. szomszédos; vecin, învecinat ; 
angrenzend, benachbart. 1587: egy . . . ret hataros 
chompo retivel [Vaja M T ; EHA]. 7604; Kapolnas 
olahfalúúal tudom hogi hataros Leòuete [UszT 
18/108 Blasius Tlianko de Hoggia (50) pp vall.}. 



határosodik 1190 

1640: Vagion egy hauas melyet Gyalai al<ia>s 
Czigan hauassanak hinak hataros Topanffaluaual 
[Gyalu K ; GyU 57—8]. 1714: Ezen supplicans 
falu* Tusnáddal határos lévén, ugy látom az onus-
ban is ugyanazonnal egyiránt participál TSzO 
VII , 200. - •Kozmás Cs]. 1742: Királly Dávid 
Vram(na)k Joseff Mihálly Vrammal barazdas vagy 
hátáros földe volt [Koronka MT; Told. 26]. 1814: 
Ezen Morutz a nevezetű Falu Határas Sz: őssel, 
Bungarddal, Vermessel, Máthéval és Mányikkal 
[EHA. — •Szászmóric SzD]. 1826: a sepsiszent-
györgyi communitás némely lakosai megbecsül-
hetetlen károkat tévén eddigelé, a szentgyörgyi 
erdővel határos Csere Oldal és Bonyha nevezetű 
csereerdeinkben . . . eddigelé igen csekély bünte-
téssel bírságoltuk [Árkos Hsz; RSzF 117]. 1864: 
Szárhegy községe kűlhavasaival hataros Ditro 
községével [Szárhegy Cs; EHA]. 

2. a szomszédságban/szomszéd faluban lakó; care 
locuieşte în satui vecin; in der/dem Nachbarschaft/-
dorf wohnend. 1575: My azyrt Engedelmesek lywin 
az Nagod para(n)cziolattyanak el mene(n)k Sy-
mo(n) telkyre a . . . az hataros szomszeddokat 
be gwtwyn [JHbK XIX/24. - *BN]. 1577: Az 
mi hatarunkon ez eleot sem volt szabad iarnj az 
kezdi vásárhely baromnak mert ingyen sem hata-
rosak vagyunk veletek [Szentlélek Hsz ; HSzjP] . 
1667/1681: mi alázatos engedelmességgel vővén 
Méltoságos Fejedelmünk kglmes Urunk ő Nga 
Statutor ium Mandatumat . . . el mentünk . . . 
Stephan Sztojka és Mokris Anna hazokhoz, es ot 
szokás szerint az környék beli hataros Szomszed-
sagb(an) lévő Vicinusokba(n) . . . be gyűjtvén . . . 
proponaltukis Stephan Sztojkanak Feleségének 
. . . penzeken acquiralt örökségekben statualtata-
sokat [Hátszeg; BLev.]. 7692; Mi határosok levén 
az Hidegkútiakkal, tudgjuk bizonyoson hogj . . . 
azon nagj Erdőbe (n) . . . az Királyhalmi 
possessor engedelmibŏl haj to t tak sertéseket min-
denkor [Kucsuláta F ; Ks 67. 46. 21]. 

I I . fn szomszédos/szomszédságban birtokos (sze-
mély) ; posesor vecin; in der Nachbarschaft woh-
nender Gutsbesitzer. 1577: elmenuen botha-
zaraa . es my az feleol meg I r t Nemes szemile-
ket az Nag. Noua donatioia es statoriaia (I) tar-
tasa szerint bele Iktatok az meg J r t bothazabely 
részekben az szomszedosokot hatarosokot be 
hyuat tuk. Ezeknek my tudomant teottünk hog 
ha lezeny valahonnat valaky Ellene mondo [Szo-
por K ; S L t J . 17. - aK]. 1584: mentwnk Zabed-
rah á . . . es ot Jelen leuen hatarosok es zomzedok 

Es . . . witezleó Zelemery Petert . . . Zabedban 
es ha ta raban leuó réz Jozagokba(n) bele vittwk 
es bele I k t a t t u k [BálLt 80. - ftOlv.: Szabédra 
(MT)]. 1671: a ' Miko és Apor famüia . . . a ' melly 
emberekkel a ' nyomot fel-vészi, midőn azón em-
berekkel azon puszta határnak közepéig el-viszi, 
requirál tatván, a ' más Falubéliek kik azzal határo-
sok, tar tozzanak oda menni és fel-venni s ' a ' nyo-
mot követni [CC 40]. 

I la. 1775/1802: határas [BSz; J H b LXVII/3. 
100]. 1814: Határas [Szombattelke K ; UC]. 

határosodik határolódik; a se învecina; ange-
grenzt werden. 1739: ezen kérdésbe forgo rét . . . 
fellyül határosodik az Alvinczi 'féle réttel [Dés; 
Ks 28. V]. 1751: a 'Vá tzmány nevű Praediumnak 
azon része kőzőtt, melly . Ákosfalva Határával 
határosodik [Koronka MT; EHA]. 1763: mig a 
Szamos vize magat szakasztás által más valura nem 
vette, o t t folyt a ' hol ezen Rétnek Nap Nyugati 
része határosodik [Széplak Sz; Ks 92]. 1776: 
(Azon földből) egj darabat hoszszan azon részét 
tudniillik melly határasadik a . . . Báró Aszszony 
ö nga földével [Kiskend K K ; BLt II . 11]. 

határosság kb. határbeli birtoklás; posedarea 
unui loc în ho ta r ; Flurbesitz. 1592: az my hatarunk 
orozhegy hatar altal ket vetes ellen valo kapukon 
Jót tetek oda es Jótók, azért semmy hatarossagtok 
Byrodalmatok oda Nynczyen [UszT]. 7606; az 
mely hely vegett perelnek valami (n)t alkoznak az 
hatarossaga feleól, de my nekeònkes birodalmúnk-
ba(n) vago(n) s volt Zekel Moses Vra(m) kere 
mynket hogy ellent ne tarchúnk ben (ne) [i.h. 
18/54]. 

határoszlop stîlp de ho ta r ; Grenz/Flursäule. 
1803: a ' Remeteiek . . . benn Toplitzán a ' Magyaros 
mellé határ oszlopot emeltek volt olly tzéllal, hogy 
. . . a ' Magyaros patakáig . . . el foglallyák [Top-
lica MT; Born. XVc. 1/45 Tezlován Todor (60) 
col. vall.]. 

határosztály határosztozás; împărţirea hotaru-
lui; Flurteüung. 1768: mái sessio(n) elö véte-
tödék Krakkai Tibori Királjpataki határ osz-
tály dolga [Ne; Told. 5a]. 1777: Ennyiben 
végeződvén az H a t á r Osztály, . . . a Co(mmi)ssio 
redeált, az Ha tá r több részeinek fel osztásában 
nem elegyedvén [Asz; Ks 89]. 1793/1794: a ' 
Tkts Divisor Urak ezen határ osztályban tőbb 
lépést ne tégyenek [M.bagó A F ; DobLev. IV/739. 
15]. 1800: Mig a ' Kelentzei Határ Osztály el 
nem kezdődött , addig semmi leg kissebb versen-
gést sem hallottam a7 Kelentzei és Köödi Lakosok 
közöt t [Benedekfva Sz ; BfR R. 58/21 Fodor Va-
szali (67) col. vall. Vérvölgyi Bányai János kezével]. 
1810: A Mlgs Groff Teleki Mihály Ur, és Mlgs 
Exponensek rész Joszágok a volt hátár osztálykor 
együtt Szaggat ta t tanak ki [Varsolc Sz; Ks 76 
Conscr. 336]. 1843: à Sz : Benedeki Határ osztály-
hoz tartózó iromány auth(enticatio) nélkül [Szent-
benedek A F ; DobLev. V/1244 iratjegyzék], 

határosztás határbeli osztozás, rég határosztály; 
Împărţirea hotarului ; Flurteüung. 1694: mind ezen 
egész határ osztásban pedigh mindenűt bizonyos 
halmok, barazdák erigaltattak [Mezőméhes K ; 
WassLt]. 1764: Mi vi t te légyen Bátyám Uramat 
Hátár osztásra, maga tudha tya leg jobban Bátyáin 
Uram [Középlak K ; BfR]. 

határosztó-llnea ha tárvonal ; linie de ho ta r ; 
Grenzlinie. 1831: K i érkezvén a ' Pitsoru Ptyisku-
lujan levő tisztás élre, i t ten is, az előbbeni halom-
tol a ' negyvenedik ölen, édgy homp készít tetet t : 



1191 hatalmaskodás 

a ' hol az ú j j határoszto linea bé végződett [Remete 
Cs/Toplica MT; Born. XVb]. 

határosztoztató határosztályt/osztoztatást vég-
ző ; care face împărţirea hotarului; Flur (ver)teüend. 
Szk: ~ komisszió határosztoztató bizottság; co-
misie de împărţire a hotarului ; Flurverteilungs-
kommission. 7843: A Gergelyfái Határ osztoztato 
Comissio Ítéletének meg hitelesített mása [Szent-
benedek A F ; DobLev. V/1244]. 

határoz 1. ha táro l ; a forma hotar; begrenzen. 
1642/1722 k.: (A földet) Beresztelke felöli hatarozza 
T.N. Macskasi Boldisar Ura(m) resze [Beresz-
telke MT; GörgJk 80]. 7655: az nyéni határ szély-
ben az régi Veszekedő gáttól fogva, a mint ezen 
Tatrang vize ez mostani ú j arokásás által ez két 
felek határ i t alá ke t té hasít tya és határozza, mind-
addig, az holott az Tatrang vize az mély árkában 
esik be mostan [Uzon Hsz; SzO VI, 202]. 1720: 
vágjon edgj darab . . . majorságh föld mellyetis 
az Solomoni* pa tak határoz [Csákigorbó SzD; 
J H b K XXVI . 12. — ^Salamon, tőszomszédos 
település]. 1754: (Az) őrőkségis . . . meg mérettet-
vén . . . nap enyészetről azan sessio mellet le falyo 
(!) Patak határazza [Sövényfva K K ; MbK VIII . 
16]. 1800: Elfoglaltunk egy Czihert Az Erdő far-
ka nevű hellyen . . . határozván ezen tzihert . . . 
mind a két felől gyakor-ásott godrötskék is [Cseke-
laka A F ; KCsl 3]. 1815: (A) Telek fekszik az Al-
szegen egy felöl az TJtza, és a Pa tak határozza 
[Bálványosváralja SzD ; Ks 77. 19 Conscr. 1032]. — 
L. még THn 7. 

2. kihatárol; a delimita/marca hotarul ; ab-
marken. 1681/1748: (Egy erdőt) egy halommal a 
bérez tetején, az E r d ő szelyb(en) az U t mellet az 
ö Naga Erdejehez határozták [KvAKt Mss lat . 
236]. 1701: azon megh ir t erdö(ne)k ket felöl 
ha tárá t ki járván . . . Melly erdőt egyaranyu ket-
fele intézvén, es hasitvan, határozván, nyüvonás-
sal . . . a’ napkelet felöl valo hasonfele . . . ju ta 
. . . Sárosi Susanna Aszszony(na)k [Gyulatelke 
K ; SLt AK. 12]. 7798; ezen hellyet hol és meddig 
szakasztatták vagy határaztak Nyikulajnak nem 
hallottam [Nagykristolc SzD; J H b Bornemisza 
Anna Mária lev.]. 

3. (vmi vmely föld) ha tá rá t jelöli/jelzi; a morca/ 
indica hotarul (unui pămînt) ; die (Feld)Grenze 
bezeichnen/markieren. 7826: (A) Pintze helynek 
. . . a ha tára t ha tároza az Apor és az Baktsiak 
Erdejek két koporso forma ele Délről [Albis Hsz ; 
BLev. Vall. 2]. 1829: ezen kő fŏ ldŭnkŏ t 
határozza [Csókfva M T ; TSb 24]. 

4. kb. határ je lként ki/megjelöl; a indica drept 
ho ta r ; als Grenze bestimmen/abmarken. 1758: 
a két Kánás kőzö t t lévő hegytől . . . egy erecske 
bé szakad, . . . k é t ágba szakadván az Erecske, 
az alsó ágának alsó par tyán határozának egy rakás 
követ [Szárhegy Cs; L L t 76/2153]. 1830: (Aföld) 
hoszszát i t t az első halom forma domb Farkánál 
hatarozván, adák . . . ilyen fel tetelek mellet . . . 
[Szentbenedek A F ; DobLev. V/1159, lb] . 

5. megállapít/határoz; a stabili; feststellen/ 
bestimmen. 1776: A’ Kohókban és Verőkben való 
munka tétel folytatásában mostanság a’ fu ta t ás 
jővén difficultásban . . . a’ fu ta tás t igy határoztuk 
. . . , hogy a’ mely Gazda harmintz vas tsinálás 
verőt fog fel, erre minden két hétben fogjan hárem 
ágas vasat [Torockó; TLev. 7/5]. 1788: A Juhokot 
meg nyirettem mind őszve vagyon 160 gyapjú, 
a gyapjút darab számra kérik tiz tiz garason, én 
két Máriásb(an) határoztam [Bencenc H ; BK. 
Bara Ferenc lev.]. 1836: Losontzi János károsa-
dását határoztuk 100 váltó xrokban [Dés; DLt 
556]. 1871: Elnök jelenti, hogy . . . Kelemen János 
a Febr. 26kán délutáni istentiszteleten illetlenül 
viselte magát, a rector tanításába bele szólván. 
Felszólitja a consistoriumot, . . . határozzon a 
botránkoztatora, tettéhez méltó büntetést [M.-
bikal K ; RAk 289]. - L. még DFaz. 35. 

6. rendel; a orîndui; fügén. 1679: noha I(ste)n 
ö Felsége mégh mind ket tőnket éltéti, de meddégh 
határozta legyen életűnk végét bölcz tanáczában 
vagyon [Kv; RDL I . 157]. 1766: Ki keresni és 
figálni a ' Métát p(er) Ocula(ti)onem et Rectifica-
(ti)onem határozta a ' Törvény [Torda; T J k T 
V. 3 2 8 - 9 ] . 1781: Minden verős Kováts . a ' 
vasat az Solutorium officinmhoz vivén meg másál-
tassék, és a ' mint egész esztendőre másája lesz 
figalva a ' szerént ki fizettessék, substrahaltatván 
az Mlgs Uraság dézmája a ' szerént a ' mint a ' 
Felséges Királyi decisio azt határozta vagy ezu-
tánis hatarozza [Torockó; TLev. 9/20]. 1807: 
Reámbulator Comissáriusòkat méltóztatott a'Tisz-
tel t felsőbbség . . . rendelni, melly oculatio és 
Reambulatio . . . mind eddig halasztódván, annak 
végben vitelére a’ follyo Holnap 22ik Napjá t 
határozván Terminusul, u j j ra is kegyesen pa-
rantsalt [Born. XVd]. 1826: azon oculatiora a ' 
f.e. Április holnap 11-két határoztuk volt [Msz; 
GyL]. 1840: a ' Tktes Taná t s azt határozta volna 
hogy ă Constitutialis ( l ) a büntetést fizessem le vagy 
a ' kotsisom Testiképpen büntetődjék meg [Dés; 
DLt 921. — áUo. alább már helyesen: constitu-
tionalis]. 1846: Mivel a Kérelmes a Czéh iránti 
Kérését a szelid uton Követelte ugy a Czéh is 
meg tekintve terhes Kőrnyűlményeit ezennel a 
remek evnek rendes el fizetésével Praenotánsok 
közzé fel vétetni ha tározta [Kv; ACLev. Hat . 
Prot. 19]. 

7. rendelkezik; a d ispune; anordnen, verfügen. 
1785: mŭ is mostani Terhŭnkŏ t , az ŏ Felsége meg 
határozásáig békével hordozzuk; kik ugy határoz-
ván ő Felsége, a ' rendes Dézma ki adásrais készek 
lészŭnk [Torockó; TLev. 9/22]. 

8. k i tűz; a f ixa/stabil i ; festsetzen/legen. 1835: 
a közelebbi Karatson Innep napokan szokásunk 
szerént a Tiszteletes Ministereinket meg vendegeim 
hon nem létünk mián nem tudtuk, s tppen hol-
napra határoztuk [Kadács U ; Pálffi Dávid lev.]. 

9. ~za magát vmire a . elhatároz vmi t ; a hotărî 
ceva; etw. beschließen. 1826: a ' Gazdám — fele-
sége erössen zugolodott érette, hogy honnan hozta 
az ökröket . . , mit l á tván az Gazdám ugy hatá-
rozta magát arra hogy véllem ègyütt el jŏjjen s 



határozás 1192 

adgyuk el [Dés; DLt 1039/1840-hez]. 1855: Bartók 
Ur arra határozta magát hogy már aratás utánig 
nem fog a Gát tsináláshoz, mivel ott a Gabonákba 
sok kárt okozhat masoknak [Nagylak AF; Dob-
Lev. V/1386]. — b. elhatározza/szánja magát vmire; 
a se hotărî ; sich entschließen. 1872: Botos Sámuel 
ref. ki hoszszas ideig együtt élt nejével Horváth 
Katalinnal . . . állítólag sok házi békétlenség és 
kellemetlenség merült fel közöttök . . . elválási 
lépésre hatarozta magat [Burjánosóbuda K ; RAk 
121]. 1874: Czondi Kata panaszolja, hogy férjével 
Kudor Jánossal, mérges, veszekedő természete 
miatt együtt nem élhet s . . . válásra határozta 
magát [M.bikal; RAk 308]. 

A címszóval kapcsolatban jelentéstani érdekesség, hogy Cal., 
MA és PP még csak a 'metor' azaz '(ki)határor jel-t ismeri; a 
NySz 1. jel-e is 'termino, limito, metor; grentzen machen/setzen, 
enden', a 2. 'constituto, praccido; bestimmen' jel-re a szerk-k 
igazolásul a DebrK-ből és Orcziból vett mindössze két adalékot 
iktatnak be. A 'dönt' jsl-re a TESz 1779-ból idézi az első szótörté-

neti bizonyságot. — í,. még alább a határozás al. az 5—6. és ha-
tározatai. a 2. jel-t. 

határozás 1. kihatárolás; delimitarea/marcarea 
hotarului; Abmarkung. 1587: Az felekiek* keo-
nyeorgeŏttenek hogy Amynt az Niolcz valaztot 
vraim az felekiek altal Alnakul el irtot erdeobeol 
chinalt reteket el foglaltak volt, es az felekieknek 
vyolagh elegedendeŏ zena Retet limitaltanak 
Azt a hatarozast Ne vinnék veghbe varosul, mert 
elhetetlenne lennenek hanem engednek az eleobbi 
mod zerent Elniek az eo Reteoket Irtowaniokat 
[Kv; TanJk 1/1. 49. — aA várossal tőszomszédos 
Feleknek, a város egykori jb-falujának lakosai]. 
1606: Engem az peres heljnek hatarozasara nem 
hittak de hogy latam hogy sokan giwltek oda enis 
menek oda es latam hogy ahoz fogot Emberek el 
hatarozak es kòuetis asanak ki hatarozasara [UszT 
19/33 Joannes Toma de Sandorfalwa lib. vall.]. 
1641: Mely en előttem az felljul megh irt mod 
szerent ualo főldek(ne)k, s Rhėteknek hatarozasit, 
es ki mutatasit az felljul megh irt esküt emberek-
(ne)k hűtők szerent valo uállások es ki mutatasok 
utau, í r t am enis Nagisigodaak az en hűtőm sze-
rent [Csepegőmacská3a; SLt A.M. 19. — aMagyar-
ínacskással (K) való azonosítására 1. BHn 138 — 9]. 
1737: félen menvén eg/ mással azon főidnek hatá-
rozásáról jozanon beszílgetvén, meg egyezet aka-
ratból igy határozák :iiċga [Göcs MT; Berz. 15. 
XXXIV/11. - aKöv. a nyil.]. 1835: Erdejeinek 

. határazására el botsátattuk [Kakasd MT; 
MREtnLt.— Tomai László kijegyzésj]. 

2. határ (vonal); linie de hotar; Grenzlinie. 
1579: Nilat vonua(n) r e a . . . az Nü hoza az felső 
felit Toldalagy Annanak es mag(dol)nanak mynd 
az hatarozasig es az Bircig . . . az poliakek gatia(n) 
alol attul az hatarozastul valo fele . Ju ta Tol-
dalagy Balasnak [Néma MT; Told. 31/1]. 1629: 
Alsó s Felseo Thorda keozeot semmi hatarozas 
nem volt hane(m) az egesz hatart elegyeslegh bír-
tak [Kv; TanJk 50]. 1671/1795: Nap-kelet felé 
határozását, viték igyenesen az határát azon be-
szerikátúl fogva fel igyenesen [Barátfva TA; LLt 
61/1686]. 1727: az . . . Korodi határ az előtt . . . 

fellyebb, ment az Balavásári határigh, de mitsoda 
hellyekre ment, az határozása, mitsoda határ. 
Jegyei voltak, nem hallottuk [Fületelke K K ; Ks 
12/111]. 1817: minthogy a fenn frt vicinus Kálmány 
József uram néhai Péter Jánossal ennek előtte is 
az összefolyó határozás felett békéltelenkedtek (I) 
volna, most az második alkalmon meghatároztaték 
végképpen a fenn írt felek közt eszerént, hogy ahol 
most a Kálmány József őkegyelme kertje fennáll* 
[Jenőfva Cs; RSzF 139-40. - a í g y . . . de toll-
ban maradhatott : . . . ott van a határ]. 

3. határjel; semn de hotar; Flur/Grenzzeichen. 
1606: Azért mj az hol az Azzonj foldenek az ha-
tarat tudok mj el Járok es megjs Jeczötthwk vgj 
hagjok hogj ha telekfala k j Jö es az hatarozott 
helyen haggya assanak köuet az hatarlasra de en 
nem tudom ha hattake azt az mj hatarozasinkat 
helyen az telekfaljak vagj nem [UszT 19/32]. 

Szk: ~t tesz határjelt állít/emel. 1817: Mü az 
Albisi Hütösség a . . . Bartos Uraknak kérésekre 
Semmi hatarazast, halmozast, Azan helyjen Nem 
tudtunk tenni [Albis Hsz; BLev.]. 

4. métái is ~ 'ua. ; idein'. 1796: az îgaz vérségi 
Atyafiságnak meg Sértetéssévelis Udvari Biztos 
Tisztyenek meg háborittatásával Semmit nem 
gondalván a Natságod Biztassai és emberei azokat 
a Metalis Határozásokat hir tétel nélkült meg vál-
toztatták, és az ő Natsága maga tulajdonából 
involaltanak [Kük.; J H b XX/27]. 

5. elhatározás, döntés; hotărîre; Entschluß/-
sclieidung. 1590: Warosul eó kegmek iglien megh 
Zendwltenek az Espotaly Mesteren Baloghy Far-
kason, hogy az Espotalyban megh gyermekesedet 
volna ne(m) lattatik azt inseralni, hogy vgyan 
eóreókeos lenne ennek vtanna gyermekes embernek 
oda valaztassa Ez hatarozasba azért eo kgmekis' 
varosul vgmint eztendeigh megh Niugottanak, 
es Wegheztek hogy ha a ' gyermeknek elete lezen, 
eztendeore eó kgmek semmikeppen, ot Nem Akariak 
Zenwedny [Kv; TanJk 1/1. 128-9] . 

6. határozat; decizie; B-schluß. 1793: Udvar-
helly várossának Magistratussa most emiitett ha-
tározás iránt illetlenül szollott, s mint egy fenn 
héjjazva Függetlenségekkel kérkedezni nem átallót-
ta [UszLt VIII. 8/68 gub.]. 1797: I f jú Székely 
András háborús házassági Eletet követvén eleitől 
fogva, néhányszor Consistorialis határozás mellett 
is minden jobbulás nelkűl maradott [Szilágycseh; 
IB. Dombi János ref. prédikátor kezével]. 1809: 
(A) Tisztség határozásából . . . a' Pataki István 
Szalonnái közül, tsak azok tartoztattak meg mellyek 
a piatzunkan szedettettek fel [Szu ; UszLt ComGub. 
1753u]. 1814: fel gyogyulásom után azon Ha-
tározása a' Czéhnak nem tanáltatott. Ki tette ke-
zét réá, nem tudom [Dés; DLt 56. 7-8].1850: 
Köz-zsinatunk ezen határozásának közönségesí-
tésére nézve, a nagy Méltsag<ú> kormányzó eő 
Excellentiája meg találandó lészen [Nagykapus 
K ; RAk 3 hiv. leirat]. 

Szks ~ hozatik. 1801: Sem a dolgot a miről 
a határozás hozatott nem tudgja. Sem magáb(an) 
a dologb(an) nem forgott, de nemis tudgja valósá-
gom essantiáját hogj mi formán ? és mitsoda okbol 
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tétettenek a szerént ? [Ádámos K K ; J H b Jósika 
Miklós ir.]. 7809: Ujj buza béjőtekor ujjabb(an) 
határozás hozatik a ' pálinka árra aránt | Mivel 
tapasztaltatott . . . , hogy a' Mester emberek a ' 
falusi szegénységet felettébb terhelték, ennek meg-
zabolázása véget hozatott ezen határozás [F.rá-
kos U ; Falujk 32, 74b Sebe János pap-not. kezé-
vel] X" ~ hozattatik. 1826: hozattassék Határozás 
hogy mennyi szakasztassék ki Özvegyi tartására 
az Alperes Dotalistának [Ne; DobLev. V/l 114.2a] 
X: ~ teljesedésbe vétele határozat végrehajtása. 1825: 
Domján György . . Nsgodhaz . nem is folya-
madott tsak ezen Mag(ist)ratust kivánnya Hatá-
rozása tellyesedésbe vétele tárgyában retardálni 
[Torda; TLt Közig. ir. 252] Xr ~t tesz határoza-
tot hoz. 1794: ezen praevaricationakisa orvoslá-
sára tŏn illyen határozást a Verŏs kovatsi Commu-
nitas [Torockó; TLev. 9/26. — aTi. a diszkréció-
adásnak]. 1813: A' melly Határozásokat a' Nemes 
Timár Czéh tet t , és tészen azokat ki tartazik 
Effectumban vétetni? [Dés; DLt 56 VaU. 2 vk]. 
1836: Hogy a mi ajanlatunk nekünk is cson-
kúlást ne okozzon Szüleink kötelezik is ma-
gukat hogy valamint eddig a' joszagrol vala-
melyiket kissebbittŏ rendelést nem tettek ugy 
ezután is soha arol semmi különös határozást nem 
tesznek [Szentimre MT; BalLev.]. — L. még 
FogE 91. 

7. (bírósági) ítélet/végzés; hotărîre judecăto-
rească ; Gerichtsbescheid/beschluß. 1797f 1799: Tsak 
annyira lehetvén tehát az Itéletnekis most ki ter-
jedni, a' mire az actio intéztetett ., tsak ezek 
a' kérdések jöhetnek most biroi meg vizsgálás és 
határozás alá [Torockó; TLev. 5/16. 412 transm.]. 
1816: A' bé küldött két Rabok, mint el szökő 
szándékjokról nagyon gyanúsok . . . késértessenek 
viszszá Sz Biro ŏkgyméhez a' végre hogy el nem 
szökések iránt ŏ velek elegedendÖ Cautiot praes-
taltatván, annak utánna őket a' Mlgs Udvar hírével 
botsássa szabadon, ha kezességet nem akarnának 
állítani további határozás végett őket ide Tŏm-
lŏtzre viszszá küldvén [Torda; TLt 1215]. 1834: 
Megvizsgálván és szoross Biroi figyelem s megfon-
tolás alá vévén a ' Törvényes Derék Szék . . . mind 
két részről felhozott okokat, Erősségeket és Bizo-
nyitto írásokat . ezekbe tészi meg a maga Hatá-
rozását [Asz; Borb. I] . 

Szk: válaszlô 1834: a' Nemes Aranyos Széki 
Törvényes Derék Széken Kövenden az 1834k 
Ęszt(endő)b(en) Február lso napján kimondott 
Válaszlo Határozás [Asz; i.h.]. 

8. végső ~ végakarat ; ultima dorinţă; letzter 
Wüle. 182411826: Mely Testamentumi végső 
határozásom mellett réám valo további dajkál-
kodását is remélvén, az élet terhei hordozására az 
Szent Ur Istentől Feleségem számára elegedendö 
kegyelmet is esdeklek [Maroskoppánd A F ; Dob-
Lev. V/1092. 5a Kökösi Dobolyi István végr.]. 

Hn. 1791: határazása [Dés; DLt]. 

határozat 1. h a t á r ; hotar ; Grenze. 1757: Biro 
Berke nevezetű . . . Szigethbeli Berkének . . . régi 

igaz határozattya, es Métaja . . . volt és terminal-
ta tot t ekképpen [Betlensztmiklós K K ; BK]. 

Szk: vmilyen ~ okban bir (ingatlant) vmely hatá-
rok között birtokol. 1776: Én ugj tudam a miolta 
élek, hogy . . . a maga lakó haz hellyéböl vagj is 
mostani Curiájabol mégh egj talpalotnyi hellyet 
is ki nem hagjott, és mostan is azon határozatok-
ban birja [Kiskend K K ; Hr]. 

2. hotărîre; Beschluß. 1823: Fel adattatik a 
Tktes Communitásnak panaszul hogy uttzá-
kon valo pipázások gyakoroltatnak. Határozat : 
. . . az uttzákon valo pipázások is tütassanak el 
[Dés; DLt]. 1835: a miként Osztájunkat* téjendŭ 
határozattyak által el intézik, a szerént azon hatá-
rozattyak által tellyesen végreis hajtassék [Dobo-
ka ; BetLt 1. — aÉrtsd osztozkodásunkat]. 1840: 
(Az osztály) az azon vég-rendeletben ki jelelt h a t 
fő nyüak ki egyenlítésére nézve előlegesen meg al-
litot alap elvekhez és határozatokhoz képest 
véghez ment [Kv; Ks 100]. 

Szk: osztályos ~ birtokelosztó határozat. 1843: 
Tekintetes Sala Mihály, Szigeti N János és Fá-
bián Josef v(á)rmegyei hites assessorok Urak (így I) 
Bíráskodások alatt minden perbeli menedek ki 
rekesztésével hozando osztályos Határozaton meg 
fognak nyugodni, 's a ' szerént az osztály telyesen 
elégtételbe is vétessék [T; Tolvaly lev.] Xr tanácsi 
~. 1842: a ' Kinyomozo Biztosság Fő Hadnagy 
Tekintetes Vajda Pál Urnák . . . kérelmét elő 
vévén . . . az arra t e t t K i rendeltetést tárgyazo 
Tanátsi határozattal együtt meg olvasta [Dés; 
DLt 1452a]. 

3. rendelet; ordin; Anordnung. 1864: a ' had 
köteles ifiaknak a ' 2ik korosztály béli küépések 
előtt nŏsŭlhetések megengedhetésére az Erd. 
udvari Korlátnokságnak . . . határozata tudás, és 
alkalmazás végett, ki küldetik [Gyalu K ; RAk 93]. 

Ha. 1841: Határazat. Határozatat [Dés; D L t 
367]. 

határozatllag határozatképpen; drept hotăr î re; 
beschlußmäßig. 1873: Az iskolatanács határozati-
lag kimondja s egyszersmint fölkéri lelkész 
afiát, hogy nem mint eddig a 7 éveseken, hanem a 
törvény szerint ezután a 6 éveseken kezdje a ki-
f á s t [M. bikal K ; RAk 299]. 

határozatlan 1. bizonytalan; nesigur; unsicher. 
1828: Az Alperes özvegynek jussa a ' kereset alá 
hozott kevés özvegyi Jószágban az emiitett 
Testamentumon fundálodván, arra nem a B 
alatti határozatlan Certificatio, hanem a Testa-
mentumon gyökerezett özvegyi jussa lévén, . . . 
az özvegyi Joszághoz vérségi competentiája is 
van [Ne; DobLev. V/l 129.1b]. 

2. állhatatlan; nestatornic; unbeständig/stet. 
1852: mégis jobnak tartom, a határozatlan ember 
ellenébe ezt tennem — ne hogy Launétol függjen 
az igen vagy Nem [Torda; BetLt 4 Betegh Gábor 
lev.]. 

határozhat 1. a putea decide/hotărî; beschlie-
ßen/entscheiden können. 1808: ezen Divisionale 
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Forum egyebet nem határozhatott iránta, hanem 
tsak azt, hogy azon Főid maradjon meg a Fiúnál, 
és az inhaerens Summát . . . fordittsa meg a' Leá-
nyoknak [Asz; Borb. II] . 

2. megállapíthat/határozhat; a putea constata; 
feststellen/beschließen können. 1827: nemis lehet, 
hogy az meg irt Joszágok Esztendei Jövedelmet 
150 Rforint V Czéduláknál töbre határozhassom 
[Maroskoppánd AF; DobLev. V/1109. 21 Műik 
Joseff (40) zs vall.]. 

Ha* 1739: hatarozhatam [Ne; Incz.]. 

határozik határolódik; a se învecina; ange-
grenzt werden. 1776: ezen Brószka nevezetű Prae-
dium a Szalannai* határral határozik [THbK 
XLII/5. - *SzD]. 1799: Délről a Peátra Eszkos 
Szakaszával, Északról a Falusi puszta telkekkel . . . 
határozik | Napnyugotról a' Kompéval határozik 
[Lndvég K ; EHA]. 

határozó 1. meghatározó/állapító; care stabi-
leşte; bestimmend/feststellend. 1805: a 7dik Arti-
culusnak a ' három Ágas vasakból készittendő 
Vasak számát, csak 33 . . . vasakra határozó czik-
kellye, a ' mi Társaságunk(na)k nem boldogulásá-
ra hanem a' mostani kŏrnyŭll állásokhoz kepést 
végső veszedelmére szolgálna [Torockó; TLev. 
5/38]. 

2. határozott, döntő; hotărît, decisiv; entschei-
dend. 1847: Varga Kat i . . . azt mondotta, hogy 
megyen Kolozsvárra a felséges királyi kormány-
székhez az írt helységek peres bajok tárgyába, de 
sohunnan semmi határozó választ nem hozott 
[VKp 224]. 

határozódik 1* határolódik; a se învecina; ab-
gegrenzt werden. 1680: Ezen Falunak hatara nap 
nyugatról az Alsó Arpasi, nap keletről Felső visti, 
északról az Alsó Ucsai határokkal, délről penig az 
hauasokkal határozódik [F.ucsa F ; ÁLt Urb. 80]. 
1714: Stanisa* nevű falu fekszik Nms Zarand 
Vár(me)gjének felső szeliben, hatarozodván Nms 
Fejer és Hunyad Vár(me)gjek(ne)k szeleiben situal-
ta tot falukkal1 ' [ JHb XXXVII . 7. - •Sztanizsa 
H. bKöv. a fels.]. 1748: Wagyon . . . jo nagy darab 
erdő, mely a Jeddi erdŏkel határozodik [Koronka 
MT; EHA]. 1788: (A föld) Felső vége hatarozo-
dik a' Bértzen elé járo úttal [M.földvár SzD; SLt 
XVI]. 1801: a Malnasi Határ . . . a Száldobos pa-
takánál határozodik [A.üvegcsűr Hsz; EHA]. 
1815: A7 Kosesdi Posta Statiohoz tartózó erdő 
Napkeletre az Ohábai határ felől határozodik a' 
vále Szereturi nevű patakotskával . . . , Nap nyu-
goti részit határozza . . . a Petro* Grozavi nevű 
árkotska [Kosztesd H ; Ks 112 Vegyes ir. - »?]. 
1834: (A föld) Napnyugati Vége határazodik a' 
Falu közönséges Uttzájába [Fintaháza MT; 
MREmLt.—Tornai László kijegyzése]. 

2. elhatárolódik; a se delimita; abgegrenzt wer-
den. 1739: mint hogj fel osztva nem vŏlt az erdő, 
az határokat sem tudhattyuk hol határozódik ed-
gjik falu határa ä másiktól [Búzamező SzD; Ks 
3-V6.11]. 

3. meghatároztatik; a fi stabilit; festgestellt/-
setzt werden. 1786: nyilván vagyon az irt Curiának 
Quantitassa, hogy . . . hosszára 31 és 1/2 szélessé-
gére . . . 19 ölek kőzött határozódjék [Nagylak 
A F : DobLev. 111/607.33]. 

4. (időpont) kitűzetik; a se fixa/stabili; (Zeit-
punkt) festgesetzt werden. 1806: az őszi Part. 
Synodus határozódott Novem(ber) 4dik Napjára 
[Nagykapus K ; RAk 17 hiv. esp-i leirat]. 1834: 
ezen rajzolás ideje harmadnaprá határozodot [Kv; 
öCJk]. 

5. kb. (határidő) véget é r ; a se împlini; (Termin) 
ablaufen. 1783: (Az) arendának is Terminussá 
kezdődik ezen Esztendőben Sz Mihály napján* 
határozodik más Sz Mihálly Napján [Mezőbánd 
MT; MbK XI. 69. - *Szept. 29]. 

Ha. 1768: határazódik [Mezőpagocsa TA; Ks 8. 
XXI. 36]. 1795: határozadik [Mezősámsond MT; 
Berz. 5.43.S]. 

határozó-fa ha tá r fa ; copac de hotar; Grenzbaum. 
1753: Farkas Páll Ur(am) az maga földéhez szán-
togatta, az határozo fais a ' maga hellyéröl oda lett 
[Szentbenedek MT; Told. 28]. 

határozott 1* határol t ; învecinat, mărginit; 
angegrenzt. 1587: Valamint az Niolcz valaztot 
Vraim el Intézték, es ky hataroztak az Varos 
Erdeyet, az Zena Retteól, Abban maraggyon megh 
eóreókke. Seot az Espanok az Varos erdeye-
heóz hatarozot feoldet kit Immár el limitáltanak 
mindé (n) wdeoben legh fellyeb gondwiselesel vi-
gyázassál megh eorizzek, otalmazzak, Es valóba 
megh Borozdaltassak, hatart vettessenek megh 
Maradandókat Neky [Kv; TanJk 1/1. 49]. 

2. körülhatárolt; delimitat; umgrenzt. 1606: 
Azért mj az hol az Azzonj foldenek az hatarat 
tudok mj el Járok es megjs Jeczötthwk vgj hagjok 
hogj ha telekfala k j Jő es az hatarozott helyen 
haggya assanak köuet az hatarlasra [UszT; 19/32]. 
1792: minden Havasi Mezőknek határozott kü-
lönös fas erdei vadnak [Szováta MT; EHA]. 

3. hotär i t ; beschlossen. 1819)1831: Hunyadi 
Ferentz, és Felesége Almási Borbára nevekre költ 
Eskető Levél Sz : KiráUyi Sigmond, és Felesége 
Stentzel Kata által el idegenitteni határozott né-
melly Kolosvári Fekvő Jok iránt . . . 5. Apr. 1756 
[Aranyosrákos T A ; Borb. I I iratjegyzék]. 

4. rendelt; orînduit; angeordnet/bestellt. 1829: 
Valoságos szükölkedöknek dolgát és élelmet adni 
nem pedig henyélő dolgát kerülő kudusakat* táp-
lálni, használtattnak e ' szerént a ' nemesebb Tzélra 
határazat kegyes adományak [Kv; RLt 12 a kv-i 
dologház nyomt. [számadása. — *A nyomt-ban 
egy kéz ceruzajavitásával: koldusakai]. 

5. rögzített, kijelölt; fixát, stabilit; festgesetzt. 
1807: ha bizonyos határozott napját el jövetelé-
nek tudtam volna . . . az Levelek által vételére 
való hir tételt meg tétettem volna [F.esküllő K ; 
Somb. II] . 1809: Minthogy Keglmetek . . . az idei 
Termésről valo Tudosittásokot bé nem kűldötték 
. . . eltelvén már az a ' végre határozott idö Sza-
kasz, Meg hagjatik Keglme(te)k(ne)k hogy aszt 
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azzal a ' Pontossággal mint ă milyennel ki paron-
tsoltatott haladék nélkül bé küldeni kötelességek-
nek esmerjék s el se mulassák [UszLt ComGub. 
7582 gub.]. 1843: sem(m)i határozott idŏ a ki vált-
hatásra ne tévŏdjék [Mikeháza SzD; BetLt 5 
özv. Sombori Istvánné lev.]. 

6. eltökélt; hotărît, ferm; entschlossen. 1846: 
örömmel tisztelt betses meg édgyező Rendeire, 
miután az ötsémnek is határozott akarattyát ér-
tettem, van szerencsém a' Méltoságos Urat arra 
kérni, hogy tavaszon tul öszve kelések az ifiaknak 
ne huzodgyék [Dés; Berz. Nemes József lev.]. 

Ha. 1790: liatárazot [Msz; LLt 10/2]. 1794: 
határazatt [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1841: ha-
tározatt [Torda; HG]. 

határozta 11. határ oltat; a face să fie cuprins în 
hotar; abmarken lassen. 1800: erŏ szakoson a 
Falu ut tyát oda akarta határoztatni [Backamada-
ras MT; Hr 1/40]. 

2. megállapíttat; a face sä se stabilească; fest-
stellen lassen. 1807: az arenda pénzt minden eszten-
dőben fel lehetne osztani, kérem Bátyám Uramat 
beszéllyen Testvéreivel, és határaztassan véllek 
egy illendő arenda summát mellyet én minden 
esztendőnek az elején le tészek [F.detrehem TA; 
Ks 65.44.11 Kemény Ignác lev.]. 

határoztatik 1. határoltatik; a fi delimitat; 
abgegrenzt werden. 1771: (A) Rétis . . . határozta-
tik . . . Délfelőli mostanis fenállo és meg teczó 
főid Gátlással, vagy is töltéssel [Burjánosóbuda 
K ; J H b K XLIX]. 1807: Gyűmőltsős K e r t . . . , 
délről . . . egy régi seppedékes, posványos árok 
által határoztatik [Apahida K ; RLt O.2. Jos. 
Farkas (47) ns provisor vall.]. 

2. elhatároltatik/osztatik; a fi împărţi t ; auf-
geteilt werden. 1802: Komjátzeg nevü egész Falut 
az arról neveztetett Nemes Komjátzegi Familia 
bírta, de el-szaporodván és aprosodván ezen Nem-
zetség végre, hat nevezetes részekre vagy Ágakra 
határoztatott ezen Falunak Birodalma* [Torda; 
J H b XIII/9. - ftKöv. a részek fels.]. 

3. megállapíttatik; a fi stabilít; feştgestellt/-
gelegt werden. 1762: Jöve más rescriptum, mely-
ben inter reliqua a főpénz jobbágytól 2 f r t . . . 
nemes boér és cívistől 6 fr t ra határoztatott [Hal-
mágyiNIr. 6] . 1780: Bányászok Fizetéséről. Az 
Bányákra küldendő Béres dolgosok iránt való 
rend tar tás így határoz tatat t , hogy . . . Ortosnak, 
Sákhordónak, vagy Párosnak, senki négy Marj ás-
nál többet egy hétre ne adjan [Torockó ; TLev. 
7b]. 1791: Hogy . . . az Eklesiának a' Harango-
zásbol valo jövedelme ne kissebbitesék meg 
határoztatott az is hogy az Harangozás Taxaja 
ezután egy Rh forint légyen [Kv; SRE 274]. 
1805: a Bányász Bereseknek bérek hataroztatik 
ezen dragaságbán . . . ily formán* [Torockó; TLev. 
V/12. — ftKöv. a részletezés]. 1827: a Nemes 
Közép Szolnok Varmegyei Birtokunk után Lovas 
Zsoldos állittassal tartozván, annak, meg vált-
sagaul (így l) Kesz pénz . . . befizetés végett 600 
Hatszáz Rforint Fekete Bankóba határoztatott 

és figaitatott [K; Végr.]. 1850: a királyi adó 
a Ns Város robotaság alatt lévő szolgaira — sze-
mélyenként 18 xrokra határoztatott [Dés; DLt 
550]. 

4. elhatároztatik; a se hotărî; beschlossen wer-
den. 1824: még 1808ban városi Universitás Gyűlé-
sébe határoztatott volt az város utzái ki flasztere-
zése [Dés; DLt]. 1828: Anno 1828ban 6dik Octo-
ber napján tartatott Egész Czéh Gyüléseben hatá-
roztatott hogy ennek utánna az festett kor-
sót az fodot ës az fedeles korson kívül tsepegetni 
nem szabad 1 forint büntetés mellett [Züah; 
ZFaz. csepeget al.]. 1871: Templom és torony leva-
koltatása és meszelése, szóval jobb karba állitása, 
hogy ezen évről el ne maradjon határoztatott 
[Burjánosóbuda K ; RAk 114]. 

5. rendeltetik; a se ordona; angeordnet/be-
schlossen werden. 1792: Ezen Executiora hatá-
raztatatt . . . 18 M. Forint és 24 pénz [Msz; MbK 
XII . 86]. 1818: ítélet A' Féra Sztentsik pa-
naszszára nézve mint hogy maga a ki kalátsolt 
sem tagadta cselekedetét, határoztatott, hogy 
vegyen azon marhahoz hasonlo marhát [H; J F 
36 Prot. 2]. 1829: Mely panasz következéséül meg 
halgattatván a Magistratus altal Csöröge Szabó 
János hogy a panaszlonak posztoját visza 
agya ezennel határoztatik [Torda; TVLt 260]. 
1839: a' Rákos pataka őkörtilalmasnak határoz-
tatott , — és onnat a ' felfogást te t t birtokosok 
ki rekesztetnek [M.gyerőmonostor K ; EHA]. 
1842: (A hely) ha oculáltatik, 's el adhatonak 
határoztatik, — a’ ns városnak hasznasabb leénd 
[Dés; DLt 368]. 

6. kitűzetik; a se f ixa ; festgesetzt werden. 
1804: vettük a Tiszt. Esperest Idősb Intze Sámuel 
Ur Circularissát; a’ mellyben publikáltatik, hogy 
az őszi Partialis Synodus ad 20mus (!) Novembris 
határoztatott ([M.bikal K ; RAk 36]. 1861: az 
erdő osztalj Feletti előkészületek Sessiok rendezése 
jelen ho 14ére határoztatot [Kőrispatak U ; Pf 
Péterfi Sándor kezével]. 

Ha. 1780: határaztatik [Torockó; TLev. 9/17]. 

határőr ? csősz, határ/mezőpásztor; pîndar, ji-
t a r ; Feldhüter/wächter. 1847: az alsó Tized mely 
közönségünk által Rő Lábnak neveztetik Határ 
őrjeink Bott ja alat léteze [Zabola Hsz; HSzjP], 

A 'határôr-katona'f (székely határór-ezredbeli katona) jd-sel 
is számolhatni. 

határőrzés határ/mezőpásztorolás; paza hota-
rului; Feld/Flurhüten. 1782: Határörzésről és lia-
tárpásztorságról való punctumok . . . Közönséges 
fahi akaratjából a falu két részre szakasztatván 
egyik része egy esztendőben, más része követke-
zendőképpen esztendőnként szerin <őrizze a ha-
t á r t ) . Minden valakinek az határon vetése vagyon 
és lészen, minden kifogás nélkül tartozzék az határ-
pásztorságot felvenni és viselni [Oroszfalu Hsz; 
RSzF 151]. - L. még i.h. 171. 

határűraft csősz, mező/határpásztor; jitar, pîn-
dar, paznic de cîmp; Feldhüter/wächter. 7776/ 
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7793; gabonája ha olly káros helyen vagyon hogy 
lopástol vagy kártol féjti, és ehez hasonlo casusok 
hirt tévén az hiteseknek vagy határ őrzőknek 
fogyaték kalongyáját gabonáját bé hozhatja [A. 
csernáton Hsz; SzékFt 30]. 

határparlag pîrlog de la marginea unui sa t ; 
Flurbrache. 1843: Hideg kútnál (sz) . . . Délről a 
határ parlag szomszédságában [Kozmás Cs ; 
EHA]. 

Hn. 1720: a Csekefalvi határparlag [Szentmárton ' 
Cs; EHA]. 1756: Felső nagy mezőn a ' gődrős u t t 
véginél a ' határ parragon alol (sz) [Szentimre Cs; 
EHA]. 1760ĕ. az határ pallag és az Pallag mellett 
[Körtvélyfája MT; LLt]. 1766: A Határ Parragon 
aloll (sz) [Szentimre Cs; EHA]. 1767: Kozmás 
felöl az ha tár parlag [Tusnád Cs; EHA]. 7772: 
Határ Parlagnál (sz) [Kozmás Cs; EHA]. 1773: 
az ha tár palag mellet [Szentmárton Cs; Hr 12/37]. 
1807: A ' Ha tá r Pallogba (sz) [Süketfva MT; EHA]. 
1830: a7 hatar pallagon alol (sz) [Szentimre Cs; 
EHA]. 1855: a határ pallagba az árpásba (sz) 
[Süketfva MT; EHA]. 

ha (árpást határgyep; răzor, h a t ; Flurhag. Hn. 
1757: A Határ Pást mellett (sz) [Taploca Cs; 
Sándor conscr.] 

határpásztor csősz, táj kerülő; pîndar, jitar, 
paznic de c împ; Feld/Flurhüter. 1724: Az határ 
pásztorok ha valaki marháját falu tüalmassa ha-
tárában talállyák pásztor nélkül szaladás képen 
nagy marha két Pénz apro marha egy Pénzig 
bűntetessék [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 34] | 
Határ Pásztoroknak be eskettetének Hintz Már-
ton, es Balog Mihály [Kv; T J k XV/4.85]. 
1735: nappalis senküs senki földire mar-
ha ja t , lovát ne ereszsze . . . különb (en) az kik-
nek marhá joka t ot t kapják azoknakis vagy mar-
ha ja t vegjek el, vagj meg Zállagollyak, ha 
kik penig insurgalná(na)k Lovas Csovasinkra s 
határ Pásztorinkra . . . érdemlett büntetéseket el 
vegjek [Dés ; J k 455a], 1749: mŭkis határ Pásztorok 
lévén . . . oda mentünk [Balavásár KK ; Ks 15. 
L X X V I I I . 17]. 1769: a Határ pasztorak közül 
Csáki Ferentz jelen lévén eo Sem ellenkezett hogy 
el ne haj tsák* [Bögöz U ; IB. Fekete Dániel (57) 
armalista vall. — *Ti. az ökröket], 1782: Az ha-
tá r t az határpásztorok Szent György-naptól fogva 
az más Szent György napig tartoznak őrzeni 
[Oroszfalu Hsz; RSzF 152]. 1801: lát tom a Ta-
vasz félt , hogy az Határ Pásztor Jámbor VaszÜy, 
bé-ha j to t ta a Josef Mihály négy ökrét, a Nagv 
Erdőről [Koronka MT; Told. 10 Kis István (55) 
szabad székely vall.]. 1852: A város gazda 
Köteles . . . Határ Pásztorokat, és ugy nevezett 
Csovásokat tavaszszal maga idejében fogadni 
[Dés; D L t 180]. - L. még RSzF 145, 147, 150, 
155 — 6. 

Ua. 1753: határ pásztorak [Erdőalja K E ; Ks 
38. X. 11]. 1762: Határpásztorokot [Peselnek Hsz; 
HSzjP] . 1763: Határpásztorokot [Uzon Hsz; i.h.]. 
1769: H a t á r pasztorokot [Bögöz U ; IB]. 

határ pásztorkodik csőszködik, határpásztor-
kodik, táj kerülősködik; a păzi hotarul/cîmpul; 
die Flur hüten. 1809: Diak Imre az után, hogy az eő 
Nga* Kortsomájab(an) lakik egész nyáron által 
ki ment Falukra kŭ lsŏ Határokra Határ Pásztoros-
kodni, még is az alat t a Felesége jol tudot t árulni 
[SZU; UszLt ComGub. 1715. - *Gr. Korda 
Anna]. 

határpásztorság csőszség ; slujba de pîndar/ j i tar ; 
Flurhüterei. 1663/1728: Ha valaki Falus Birosa-
got, eskŭttseget es kert birosagot erdő es hatar 
pasztorsagot fel nem akarna venni az ki erde(m)es 
reaja falu boszujan maradgjon masnak advan azt 
az egj forintot az ki el viseli erette [Szentmihály 
U ; Törzs. Jakab János másolata]. 1724: Az mint 
az határ pásztorságot az Falu szerre bocsáttat ta 
valakit az szer talál ha alkalmatos határ pásztor-
ságra tartozzék maga elviselni* más alkalmatos 
embert tartozik fogadni jobbágyot semmi képpen 
nem szabad [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 34. — 
*Nyilván kimaradt a szövegből: ha nem]. 1781: 
Mely supernumerárius emberek találtatnak az 
jámbor faluban, rend szerént mind tartoznak az 
határpásztorsággal, ha egyéb kötelességben nin-
csenek [Jenőfva Cs; RSzF 150—1]. 1796: a ' 3dik 
Szám alatt lévő Ańtiqua Session lakó: az Uraság-
nak Bátsi Szolgálatot az lsö Szám alatt lévő 
Nova Session lakó Colonus pedig Határ pásztor-
ságával, teszik Szolgálattyokat [Mezőméhes T A ; 
WassLt]. - L. még RSzF 151. 

határpásztor-társ csősztárs; ortac de pîndar/-
j i ta r ; Flurhüter-Gefährte. 1796: mivel . . . az Ha-
tárról más H a t á r Pásztor Társoimmal edgyút 
haza jöt tünk volna a Fogadóhoz a ' Lármára és 
Tolvaj kiáltásra meg telepedénk [Mocs K ; 
E s z t - M k ] . 

határpntnk pîrîu de ho ta r ; Grenzbach. Hn. 
1591: in territorio hatar pa t tak [Impérfva Cs; 
EHA]. 1749: hà tá rpa takra menőben (sz) [Bodola 
Hsz; EHA]. 1754: Az Határ patakban (k) [Erdő-
csinád MT; EHA] . 1757: a ' határpatak [M.gyerő-
monostor K ; K H n 79]. 1767: a ha tá rpa tak ja 
[Nyárádtő MT; EHA] . 1792: Az Egres Völgyben 
a Határ patak (k) [M. gyerőmonostor K ; EHA]. 
1818: A' Határ pa takra menőben [Árapatak Hsz ; 
EHA]. 1830: halom hányatot t a ' ha tarpataka 
Árka feje te tején | ha tarpatak nevezetű patak 
feneke [Hídvég Hsz ; EHA]. - L. még K H n 
Mut. 

határrész parte de l iotar; Flurteil. 1787: Melly 
Dimensuratioja azon Tiburtzi Fiscalis Hat ár ré-
szének ment végbe mi előttünk [Kajántó K ; 
KmULev. 2]. 1847: némelly határ tészek nagyon 
el is soványodtak [Dés; DLt]. 1857: a ' Cserepad 
nevű határ részbe (sz) [Csekelaka A F ; EHA]. 
1864: Dorma: egy silányon termő mezei határ-
rész [Alfalu Cs; GyHn 6 1 - 2 ] | Porgolátnál. Szo-
kásos az erdélyi fával gazdagobb helyeken azon 
határrészt, mely vetés alatt van az ugartol kerte-
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léssel elkülöníteni, és ez neveztetik porgolátnak 
[M.valkó K ; KHn 112]. 

Szk: ~ mennyiség. 1847: ellenőri erdő Birtoko-
sokat válaszszon akiknek kötelességekké tétetik 
az hogy, mint közönség Biztossai, az egész határan 
levő minden erdőket, a réájok bizott határ rész 
mennyiséggel edgyűtt hitek le tétele mellett tar-
toznak a leg pontosabb ügyeletek alatt tartani 
[Torockó; TLev. 10/9]. 

határrontó határpusztító; prădător de hotar ; 
(die) Flur verwüstend. 1847.ã gonosz tévő fiam a' 
tégla vető hellyröl . . . engem kiszorított; de ha 
meg férhetnék is ottan edgy olly határ ronto, 's 
tzigánnyaival edgyűtt törökbuzát es mindent lopo-
gato, sott az utazóknak uttyokat is állo emberek-
kel nem lehetek [Dés; DLt 617]. 

határság vmely határhoz való tartozás; aparte-
nenţă la un hotar ; Flurgehörigkeit. 7606: az mely 
liell uegeth peórólnek ualaminth alkoznak az ha-
tarsaga felól de minekúnkis birodalmunkba(n) 
uagion s uolth emiekezettúl fogua [UszT 18/11]. 

határsánc határárok; şanţ de hotar; Flur/-
Grenzgraben. 7742/7792: azon Contractusban sem-
mi mentio nem lévén két helyen lévő Határ sán-
tzokrol, és két helyen lévő sár töltésekről a' száz 
forintból defalcáltatik húszon öt forint [Albis Hsz; 
BLev. 39]. 

határszabadulás tilalmas-szabadítás; punerea 
în liber a hotarului; Gehege-Freimachung. 1778: 
Kalongyák kőzőtt Béres ökreit a ' Tilalmasban 
hajtattya, ottan páscuáltattya; melly Határ-Sza-
badulás előtt nem szabad [Msz; Told. 3aJ. 1793: 
Határ szabaduláskor a mi marháink tsak tsutikáit 
kapták a sarjunak [Peselnek Hsz; HSzjP Micha-
el Kitsid (58) jb vall]. 7806; az Határ szabadulás-
kor, tanáltam Basa Dániel Uram által 'a Deberke 
felé tsapni, vagyis jönni haza felé pusztájában 
pásztor nélkűlt hagyott Sertésseit [Dés; DLt 
82/1810]. 

határszél 1. margine de hotar; Grenzscheide* 
1581: senky ne merezzellie(n) főidet az hatarzelbe 
senkinek se berbe se egieb modo(n) adny se localny 
semmy zin alat [Kv ; TanJk V/3. 243b]. 1608: az 
feketes elue az Zent Simoni hatar zelyben uagion 
[Szentimre Cs]. 1630: uettek uolt Zaloghban az 
szekja emberek . . . Somborj Laslonak egi darab 
fűuet az szent Egedy hatar szüben [Szentegyed 
SzD; WassLt Nic. Ratonj (65) ns vall. - ftA 
tőszomszédos Székről való]. 1654: Szanto főid . . . 
Hathar szelybe(n) kiben megye(n) három kis 
keöbely [Szásznádas K K ; Ks Bánffy Anna urb.]. 
1674: anno 1603. die 6 Mensis Apr(i)lis az melly 
contractus az Aranykut* es felső Szovátb 

nevű faluk kőszt . . . azon Szovati határ szélyben 
levő darab főid félét, ki most kőz határnak hivat-
tatik azon felső Szovátiaktol, akkor penigh Vü-
lango darab főld(ne)k hivattatot, celebraltatot 
volt Contractus, mivel azon Contractust az felső 

Szovátiak violáltak, executioban akarjuk vetettet-
ni [SLt Q 14. *K. bF.szovát, a múlt század 
végéig még önálló település, később A.szováttal 
egyesítve M.szovát déli része]. 1695: gonoszul el 
veszet vagy el Lopatat Iklodi Kadar Simon két 
ökrei ugyan ezen Captivus kezenel talaltattak az 
Desi hatar szüben Etczakanak ide jen [Dés; Jk], 
1714: Vagyon egy darab Széna fű az Peter déak 
jussán bírandó az Har j Hatar Szellyb(en) [Nagy-
lak AF; DobLev. 1/88]. 1799: A Szent Iványi 
határ Széllyen döllö föld a Szent Ivanyi határon 
lévő földek térnek meg ra j ta [Küyén Hsz; LLt]. 
1833: ugy találtuk, hogy azon Oculált Hely éppen 
a Határszélben több Birtokosoké lévén a Város-
nak nagy incomodumára lenne ha olyan távul 
szakasztatnék ki a Téglavető hely [Dés; DLt 
904/1831 mell.]. 

Hn. 1587: az . hatar zeljben az patakon tul 
az falu zeliben [Nagykend KK]. 1612: olah Zent 
Miklosj hatar szelbeń [Dellőapáti SzD]. 1614: Az 
Zena fuuen az Barany Kúti hatar Zellyben 
egy nagy darab zanto fold [Nagymoha NK]. 1622: 
az hidegh uizi hatar züben [Mihályivá N K ; J H b 
XXII/22]. 1627: Az Gialakuti hatar szeljbe az 
Reouid föld [Gyalakuta MT]. 1655: Az Nyenia 

hatar szelyben az reghi veszekedeő gattol foghua 
[BLt. — *Keresztvár Hsz]. 1675: az al ezík szekj 
szent Imréhj erdő alat valo alsó határ szélyben 
szen ege tő nevü helyben (sz, k) [Szentimre Cs]. 
1684: az felső Kútnál az Sardi hatar szélyben (k) 
[M.igen AF]. 7693: az alsó határb(an) a' Nádasi 
patak mellet a ' határ s^élyb(en) (sz) [Pipe KK]. 
1694: az határ szélyben (sz) [Toldalag MT]. 7776: 
az Gyiresi határ szüben (sz) [M.szovát K]. 1730: 
a Sz. margitaj határszilyben az akasztófán bélől 
(sz) [Szunyogszeg; később Monostorszeghez (SzD) 
tartozó határrész]. 1737: Az Ardai Határ szíl-
b(en) [Sülelmed Sz]. 1744: Határ szejbe (sz) [Szé-
kelyszállás U]. 1756: Határszély nevezetű helyben 
(sz) [Szemerja Hsz]. 1757: A Pástra menöb(en) 
ă Határ szellyben (sz) [Szentmihály Cs]. 1771: Az 
Határ Szüben 'k) [Nagydevecser SzD]. 1791: 
a Szotyori határ szélijén (sz) [Uzon Hsz]. 1825: a 
Pákei Határ Szelenn (k) [Páké Hsz]. 1851: A' Kis 
Kérő patakjánál . . . a határ szübe (sz) [Kérő 
SzD]. — L. még BHn 23, 27, 3 1 - 2 , 109; DHn 
1 0 - 3 ; GyU 64; KHn 55, 76, 102, 120-1 , 139-40 , 
261, 263, 270, 279, 311; THn 7. 

2. határvonal; linie de hotar ; Grenzlinie. 1650: 
Az Puszta falu helynek az Patakon tul valo fele 
Torda feleoll Hesdat fele egj nagy Arokigh az Sze-
lestei határ szeligh mind fel [Kékbükk TA]. 1680.å 

az Kérczi határ szellyb(en) levő VaUya Oparul 
ne vő patak [Szkorei F ; ÁLt Urb. 71]. 1694: a-
zo(n) nagy Völgy . . . ha tára mindenütt az Velkéri 
határ szü [Mezőméhes K ; WassLt]. 1727: az Vajai* 
s Götaib ns Marus szekben levő faluk határi ezen 
bertzre jőnek ki és i t t útköznek oszve, az Kűköllŏ 
Varmegyei határ szélyben [Ks 12/111. Joan. Já-
nosi (46) ns vall. - ^ M T ] . 1755: hallottam Csöng 
Gligortól, hogy az melly határ kŏ volt a ' dézmás 
tetőn a' Motsi határ Széllyben, Baroti Joseff 
Uram forditotta bé a ' főidben maga ekéjével 
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[Nagygyeke K ; Ks K. 80]. 1838: van marhadőg 
Biharban, 's ettől tartunk, ha ideis át-hatna. A’ 
határszélyen Cordon van húzva vgyan, de a közö-
süléssel mégis átharapodzhat [Kv; Pk 7]. 

3. országhatár(vonal); (linie de) frontierä; Lan-
desgrenze(linie). 1677: Békességes időkben az határ 
szélyben Molduva felől Ghemes váránál minden 
héten ketten-ketten szoktak őrt állani, avagy 
strásálni [CsVh 63]. 1823-1830: Hogy ezen har-
mincadon nem tartóztattak, az is volt az oka, hogy 
jó ajándékokat kaptak. Annálfogva csakhamar fel-
eresztvén a Lancfát egy német, mindjárt belép-
teténk a saxoniai határszélbe [FogE 181]. 7826: 
egy szökevény is a’ Határ Széleken által ne 
lépjék [DLt 1208 nyomt kl]. 

Ha. 1730: határ szilben [Décse SzD]. 1796: 
Határ széllekig [Ádámos K K ; J H b XIX/55]. 
1836: határ széjnél [Makfva MT]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az ĘHA-ból valók. 

határszélbeli határszélen levő, határszéli; de la 
marginea hotarului (unui sat); an der Dorfflur-
grenze befindlich. Hn. 1681 \1748: Ezen tol a’ Szan-
tsali határ szellyebéli Vápáb(an) édgi darab főigye 
[Balázsfva A F ; EHA]. 1838: a Csorgoba Nap 
Nyugotrol a Tőrpeni1 Határ szélbéli árok [Dés; 
EHA. — *A város határával tőszomszédos Sze-
keres törpény határszélén lévő]. 

határszéli (ország) határmenti; de la frontierä, 
limitrof; an der (Landes) Grenze befindlich. 1864: 
Községünk határszélyi helység lévén, a cs.k. vesz-
teklői (!) (:Contumaz:) hivatal, mely 1810-ig 
Piricske havason . . . volt . . . Tölgyesbe . . . áttéte-
te t t [Tölgyes Cs; GyHn 59]. 

határtalan 1. meghatározhatatlanul nagy kiter-
jedésű; de întindere/extensiune imensă; von un-
begrenzt großer Ansbreitung. 1868: köröskörül 
majdnem határtalan sótömegek a’ benn foglalt 
legtisztább sóval együtt érintetlenül maradnak 
[Désakna; Désaknai városi lt.]. 

2. korlátlan; nelimitat; schrankenlos. 1843: A’ 
Tisztelt Ttes Tisztség . . . a kérelmea közönségnek 
többet engede, mint sem kért, mivel . . . a pálinka 
főzés határtalan gyakorlatára, sőt árnlhatásarais 
felszabaditá ſ K m ; KmULev. Kováts Miklós adm. 
lev.]. 

3. végtelen; nesfîrşit, infinit; endlos. 1829: Ezek 
volnának, csekély képzeleteim; azonban gondolat-
hoz-gondolat fér — ennek mezeje ̂ határtalan [Kv; 
KvSzLt]. 

határtadó ha tá r t ismerő; care cunoaşte hotarnl; 
Flur kennend. 1590: Az minth pedigh Az A terehre 
keresne az el szántott feóldet Annak az az hatalma 
hogj ha az Jgaz latok az hatarat el jariak, es eówe-
nek mondgiak az feóldnek valamj reszet, az mith 
ra j ta talal annak az terhe vigie el. mert Jgaszal 
kenalta hogy Rah mennyenek smegh^lassak hatar 
tudo Emberekel [UszT]. 

határú vmüyen határral bíró; care are un hotar 
de o oarecare întindere; irgendeine Flur besitzend. 
1674/1676: Mező Szilvást . . . Rákóczi György el 
foglaltatá az Aszszontul, eszt mondván; Nem 
Nemes Ember(ne)k valo ez a’ nagj határu falu 
[Septér K ; JHbK XX/21]. 

határút határszéli ú t ; drum de la marginea hota-
rului; Flurweg. 1751: (A) Szekérút fél felé tsappa-
nólag az Akosfalvi Erdő és a’ Vatzmányhoz tar-
tozó ezen darab Erdő kőzött el menő Határ útban 
rúg [Koronka MT; Told. 31/4]. 1768: ezen min-
denütt Bérczen járó határ úton készántulag ke-
resztül vágó, és az oldalon, egyenesen dél felé 
éppen a Felső Benize fejére bé menő ú t es ot t a ki 
járó ország ut tyába belé akadván azon egyenesen 
nap kelet felé ki jöjjön az ország uttyán erre az 
helyre [Szentlászló TA; J H b XXXVI/17]. 

Hn. 7689; az Lisznyo felé valo hatarb(an) völgy 
alat az hatar útra megyén labbal (sz) [Bikfva Hsz ; 
EHA]. 7766 e.: az hatar útra jövőben a Libocz 
fánál (sz) [Ozsdola Hsz ; EHA]. 

határválasztás határ-elkülönítés; delimitare de 
hotar; Flurabgrenzung. 1800: ez az arok kezdi 
ezen a ' Helyen a ' két Határok között valo métát, 
és megyen le egyenesen a Szamosba, hanem a ' 
Határ választás nem megyen alább mint a’ Ptyátra 
álba iránnyáig, ot t ki fordul az árokból, fel egye-
nesen egy nagy ki te t tzŏ Dombra és annak elezeti 
választya el ujjobban a ' két Határt [Benedekfva 
Sz; BfR 58/21 Ramotsa Antal (36) ns vall. Vér-
völgyi Bányai János kezével]. 

határválogatás határ-elktilönödés; delimitare de 
hotar; Flurabgrenzung. 1629: Az Zeoleohegyeketis 
es kaszalo reteket egy aránt bírtak minden hatar 
valogatas nelkul mind az ket varosbelyek* [Kv; 
TanJk 54. - *T1. Ó- és Új-Torda]. 

határvég határszéli fö ld; p&mînt de la marginea 
hotarului; Feldstück in der Dorfflur. 1716: Va-
gyon a Határ vegb(en) . . . más széna fűvecskeis 
[Bürkös N K ; TGsz 51]. 1750: az Dereteiek* egj 
Darab határ véget perlenek az Bedetsiekenb [O.-
csesztve AF ; Ks 83 Péterfi Sándor l e v - . Deréte 
és Bedecs (K) lakosai]. 

Hn. 1665: Az hatar vegben (sz) [Gálfva MT; 
EHA]. 

határvetés 1. kb. határ-elkülönítés; delimitarea 
hotarului; Flurabgrenzung. 1600: Az mely erdeő 
Kadach mezeö keözeöth es lenlaka keözeot wa-
gyo(n), tudom hogy az ket falu Atthia es lenlaka* 
keözeöl bírta, semmi hatar wetest ne(m) tudok 
abbul ne(m) keöztek (így!) [UszT 15/271 Rawaz. 
Isthwan Korondi (60) vall. - *Atyha és Énlaka 
U] | Hogy walami ha ta r hasitas wagy wetes leőtt 
wolna az ket t falu* keözeöt, azt ne(m) tudom, De 
hogy azt az Kis Kapun belől Atthia felöl walo 
felit az ket t falu keözeöl bírta, azt tudo(m) [i.h. 
15/270 Kadar János, Ethedi Zabad Zekely (53) 
vall. - *Atyha és Énlaka U]. 
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2. ha t á r ; hotar (între sate); Flurgrenze. 1604: 
gheódres patakanal vagion hatar vetese oláh falu-
úal Leóúetenek [Abásfva U ; EHA] | Hatar yete-
sek pedigh az Gheódres patakanal vagion Leóúete-
nek Olahfalúúal* [Lövéte U ; EHA. - *Az előbbi 
településsel tőszomszédos Szentegyházasoláhfalu]. 

határvizsgáiás határvonal-ellenőrzés; controla-
rea/verificarea liniei de hotar ; Abmarkungsüber-
prüfung. 7879: Mindazonáltal ezen Határ vizsgálást 
melly magában törvénytelen . . . , nem ellenzette, 
de azonba ma-is törvényesnek lenni nem esmeri 
[Császári SzD; WassLt]. 

határvonal linie de ho ta r ; Grenzlinie, Abmar-
kung. 1844: a ' Szászfenesi emberek ide által hara-
podzása — 's i t ten kaszálgatása — a7 határ vonal 
iránti tudásomat meg zavarta [Km; KmULev, 1 
Opra Vaszilika (41) col. vall.] | ezen pataknak 
pediglen a ' Szamosban! bé szakadásától a' Szamos 
vize a ' kérdett két falu határ vonala [Szászfenes 
K ; i.h.]. 

hatás befolyás; influenţă; Einfluß. 7854: Gyak-
ran szomorúan gondoltam: mennyi minden megy 
feledésbe . . . , melyek a történet közfolyamára 
hatással voltak és lesznek [ÚjfE 4]. 

hátas 1. támlás; cu speteazä; mit Lehne, leh-
nig. Szk: ~ kanapé. 7788: Veres mettzett szőr 
bársony kanapé . . . Flor 20 . . . Egy nagy hátas 
iekete bagaziás kanapé [Mv; TSb 47] * ~ kar 
fosszék. 1788: Fekete szottyánnal borított nagy 
îiátas karos Szék ki huzo vasaival égyűtt Flor. 6 
ţMv; i.h.]. 

2. vmüyen há tú (felületű); cu o fa ţă oarecare; 
mit irgendeiner Oberfläche. 1711: 83 Sing fejér és 
Sárga hátas Galand 7//42 [ApLt 5 Apor 
Péter inv.]. 

3. kb. dombos; deluros, dîmbos; hügelig. 7592/-
7593: azmeiy ergen az hid vagion, most azon innét 
k i hatas sziget vagion, most az zamos folliasig, 
mint mostis latczik az part t ia meddigh volt, azt 
tar tot tak az zigeteczkştt Az Reti Malomnak, eór-
leók ot bochattak k j [Bálványosváralja SzD; Ks]. 
7737: 'A Borsó főldőnn belöll, a Soós patak mel-

l e t t , vágjon egj(gj) hátas, gazos szegelet, melly 
.a nádig adatott vólt Dósa István Uramnak [Dés; 
J k 477b]. 

4. ~ hely kb. hegyéi; coamă de deal; Berg-
kante. 1770/1771: (A) Tábla . . . mégyen fel . . . az 
Harii Sándor nevü széna fűig elé a ' Bértzen a tsu-
pig, mely tsupra egy u t mégyen ki. Délről a ' tsup-
rol le jövö élen, vagyis hátas hellyen, az első Tábla 
barázdájáig, ezen circumscribált Tábla . . . a ' tsup-
ra egyenesen vivén a ' métát kétfelé hasit tatott 
[Fejér m.; DobLev. 11/428. 14]. 

5. lovaglásra való; de călărie; zum Reiten ge-
eignet, Reit-. 1722: A . . . Lovakat . . . afféle ke-
réngön kapacsánon jó fárasztani és tanítani . . . de 
inikor hátas is jó a kapatsánt két felöl a kengyel 
szijhoz kötni, hogy a fejét meg szegje [EMLt]. 

Szk: ~ fōlô. 1595: Waradrol Wrúnk ö fge Loaz 
Mesterre Koúacz Tamas, öted magaúal, hozot ö 
igenek 1. Teúet és 6 zekeres loat, és 1. hatas fö 
loat [Kv; Szám. 6/XVIIa. 70 if j . Heltai Gáspár 
sp kezével] Xr ~ kanca. 1696: volt 1 lovász pari-
pája, 2, hatas kanczaja, menesse öregh 9 [Buza 
SzD; LLt Fasc. 146] * ~ lófiŭ hátas csikó. 
1803: Ezen pásztoroknak usussa szerint a nemes 
communitás is pásztorbért igére: . . . A hámos, 
hátos- és előttük járó kisebbnemű lófiúnak bérek 
mindenről egy véka búza, egy kenyér és 6 krajcár 
[M.hermány U ; RSzF 193] * ~ nyereg. 1589: 
Egy visselt hatas Nyereg d. 75 [Kv; KvLt Inv. 
1/2. 40]. 1597: Vrúnk eo felsege pragabol meg 
tértékor inne(n) el indúlua(n) feierúarra veottek 
volt à porozlok Jff iú Zigiarto B alintol Egy vy hatas 
nierget zerzamostol, melliet oda veztettek [Kv; 
Szám. 7 / X n . 64] * ~ paripacsikó. 1815: Vilá-
gos pej szőrű, kan faru, két esztendős, kisded 
vadász-ló test állású, hátos paripa tsiko [DLt. 
nyomt. kl]. 

hatáskör atribuţie ; Wirkungskreis. 1847: Kozma 
Gyorgyu <53) . . . bucsumi*. . . falusi bíró vall : 
. . . hozzám jöt tb Boldutz Nyikulájjol avégett, 
hogy a kisbíróval, Dants Juonnal történt vesze-
kedésére nézve hoznék Ítéletet. Minthogy pedig ez 
hatáskörömön felüli volt, azt mondottam nékie, 
hogy hozzon a tekintetes főbíró vagy szolgabíró 
uiaktol rendeletet s akkor ellátom panaszát [VKp 
193—4. - *AF. b A királyi uradalmi jb-ok érde-
kelt védő Varga Katalin]. 1864: a ' M.K. Kormány 
. . . a ' . . . segély gyűjtésnek sa já t hatás körökben 
híveik közötti el intézését, jövöre az illető Egyházi 
felekezeti Fö hatoságokra bizván, mi czélra a ' 
Mlgs Egyházi Fő Tanáts egy szabály rendeletet 
nyomatott [Gyalu K ; RAk 85]. 

hátasló cal de călărie; Reitpferd. 1578: Adak 
frwsinazzonnak . . . ke t t ha tas lowatt minden zer-
zamawal [Torda/Boldoc*; Thor. V/14. — "Eltűnt 
falu Mezőcsán (TA) tá ján] . 1585: Az feyedele(m) 
Hatas louay pokroczhay ala attunk 6 louat . 
fyzette(m) Vywaryg f.2. d. 25 [Kv; Szám. 
3 /XXII . 25—6]. 1605: Menes lo tizen három 
ldk meg ertek volna f. 200 Egy hatas lo k j ert 
volna f 50 [UszT 19/56]. 1625: a t tam . . . H a t ha-
tas loanak zabot. 4. Vekat [Kv ; Szám. 16/XXXIV. 
27, 89]. 1627: Giermeklo vágjon Nro 11 mely(ne)k 
hetet megh hereitette(m) . . . eggiket hatas lónak 
hatta(m) [Bodola Hsz; BLt] . 1689: Urunk ö naga 
Paripainak és Szekeres lovainak szamban vetele 
ez szerint vólt Fejervar t t . Tőrők Lovak (5)*. . . 
Hatas Lovak (11) . . . Gyermek lovak (3) . . . 
Szekeres Lovak (22) [Gyf; UtI . - *A terjedelmes, 
részletező felsorolásból az egyes lófajtákhoz tar-
tozó lovak számát ()-ben ikta t tuk ide]. XVIII. sz. 
eleje: ha változtatnák is à hátas lovat, elsőbben sem-
mit sem kell kedvezni néki [ JHb 17/10 lótartási 
instr.]. 1803: Ha valamely gazdának jármos ökre, 
hátos- vagy hámos lova elkárosodik, nyolcadnapok 
alatt számot adni, 15 napokra megfizetni vagy 
pedig a káros gazdával a pásztor megbékélleni 
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tartozik [M.hermány U ; RSzF 193]. 1836: min-
den Lovat tartó Gazda és 'Sellér Ember a’ maga 
hámos, hátas, meddű Lovát, Kantzáját, Csitko-
ját . . . a ' Ménes pásztor által őriztetni kötelezte-
tik [F.rákos U ; Falujk 130]. - L. még RSzF 
185, 1 9 2 - 3 . 

hátas paripa hátasló; cal de călărie; Reitpferd. 
1682: Zab Erogalodik napjaban eszerint Urunk eŏ 
nga hatos paripaira Cub 3//2 [Gyf; UtI]. 1699: 
Hátas Paripa: Szürke Paripa nro 2. edgyik Lengjel 
Paripa [Gáldtő AF ; LLt Gyulafi László inv.]. 

hátasszék támlásszék ; scaun cu spetează; Lehn-
stuhl. 7774; Hét ovit hatos szék, nyolczadik kö-
zönséges fl. Hung. 12 [Nsz/Fog.; AMH]. 1788: 
Fekete vászonnal borított nagy hátas Szék [Mv; 
TSb 47]. 

hatású vmüyen befolyású; cu influenţă oarecare; 
von irgendeiner Wirkung/einem Einfluß. 1855: A 
főnök gyalársága átszivárgott a titkárba, példájá-
ul annak, hogy a nagyok hibái többiryire káros 
hatásúak az alárendeltekre [ŰjfE 158]. 

hátbn 1. hátulról, hátból; din spate; von hin-
ten. 1785: találkoztam egy Lovas Emberrel kiis 
hogy engem meg látót meg futamodot és hátb(an) 
a mint Ítélhetem Blága(na)k iteltem lenni s 
gyanúval mais aszt mondom hogy ŏ volt [M.zsom-
bor K ; KLev. Podár Lup (50) jb vall.]. 

2. în spate; in den Rücken. 1653: Moses is foga 
a székelység felé*, de Rácz György és Katona 
Mihály nevü csiki szent mihályfalvi székely hátba 
ökleié kopjával Rácz György . . . elüté fejét 
[ETA I, 82 NSz. — *1603-ban a fejedelmi székre 
törő Székely Mózes]. 1736: intettem is az 
urfitt hogy ne vonodjék hanem mennyen sza-
porában de az urffi addig vonodek mig egy olá 
hatul egy bottal joll meg űté hátb(an), az után 
mingyárt az vrffiis gyarsaban kezde menni [Al-
gyógy H ; BK]. 

hatejteles hatkupás (hat ejtel/kupa űrtartalmú); 
de şase cupe ; von sechs Achteln (Raummaß). 1736: 
hat, hét, nyolc ejteles ón palaczkok [MetTr 362]. 

hatesztendős 1. hatéves; de şase ani, în vîrstă de 
şase ani; sechsjährig. 1584: Vgian Alkolmas gjer-
mek vala ugmint hat eztendeós [Kv; TJk IV/1. 
346—7]. 7653; Én voltam ezen esztendőben* 
hat esztendős gyermek [ETA 1,40 NSz. — *Értsd : 
7587-ben]. 1736: Ezüstből való borhűtője volt* 
nagy öreg, egy hat esztendős gyermeket megfe-
reszthettek volna benne [MtTr 318. — *Ti. Apor 
Istvánnak]. 1761: Almás szürke hat esztendős 
Mettzetlen Paripa Nro 1 [Szászvessződ N K ; JHb 
XXIII/31.23]. 1782: Engemet is a szegény nagy-
atyám, . ha t esztendős koromban bátyámmal 
beküldött* [RettE 420. - *Ti. a kv-i ref. kollé-
giumba]. — L. még i.h. 60. 

Szk: ~ ön alól való hatévesnél fiatalabb. 1761: 
Hat Esztendősön aloll való Fiu gyermek(ne)k 

penig, az Kis Haranggal előbb vonnyanak kettőt, 
Az Nagy Harangal penig Edgyet [Torockó; TLev. 
4/2] Xr ót- vagy ~ kb. öt-hatéves. 1804: a jármat-
lan tulkokat, ha öt- vagy hatesztendősök lésznek 
is, köteleztetik minden falusi gazda és lakos a 
meddű csorda közé adni [Kisbacon U ; RSzF 194]. 

2. hat évig ta r tó ; de şase ani, care durează şase 
ani; sechs Jahre dauernd. 1778: A feleségem is 
hatesztendős súlyos és fájdalmas nyavalyájából, 
Isten után, a doctor Pataki* Sámuel uiam curája 
által kigyógyult [RettE 392. - *A Pataki család 
évszázadokon át neves orvosokat adott Erdélynek\ 

hatezer I. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atribu-
t ivă; in attributivem Gebrauch: şase mii; seclis-
tausend. 1580: mikor az fel póres hat ezer forintot -
bol (!) kereste Rezet, Az alpòres azt tacealta es 
engedet neky [Kv; TanJk V/3. 227b]. 1602: Jo 
lelkj esmerettel mondom, hogj megh ért volna hat 
ezer forintot [Kv; RDL I. 73]. 1669: ö Nga å 
Contract(us) szerint deponaltattja ã Dersi jószágért 
â hat Ezer forintat [JHb XXVII/9 fej.]. 1736: 
Kővár vidékén Inscriptios Falúk, Hagymás Lápos, 
Aranyas Falu. Ezeket B.E. szüleim hat ezer forint 
Inscriptioban birtok [Kv; JHbK LVII. 28]. 1818: 
az Uradalmi Mészárlás folytatás feli Segillésére 
Tutsik Gergely Dévai Kereskedőnek és Arenda-
tor Mészárosnak hét Esztendőkre kőlcsón adatott 

. hat ezer Rf [Déva; Ks 103. 272]. 
II. fn-i jellegű haszn-ban; cu valoare substan-

tivală; in substantivartigem Gebrauch: vmiből 
hatezer; şase mii (din ceva); von etw. sechstau-
send. 1543: az ezer forinth felöl nylwan wagyon 
the k., hog ely kewlthem wala Hawasaly wayda-
hoz . . . kez . . . nem ezerth hanem hatezertliys 
adnya [Fog.; LevT I, 23]. 

hatfalusi hat falu birtokolta; aparţinător de 
şase sate; von sechs Dörfern besessen. 1781: Csík-
jenőfalvi Borbély Ferencnek, gyalog katonának 
contraversiója lévén az Kőid felfeli hatfalusi 
Hosszú havasban lévő meddű csorda mellett lévő 
pásztorokkal egy megdöglött tinónak a bőre felett 

., annak az jegye nem találja a Borbély Ferenc 
marhája jegyit [Jenőfva Cs; RSzF 214]. 

hatfelé hat részre; în şase părţ i ; in sechs Teile. 
1748: Ultimarie notificaltotik hogj . . . Har-
mincz küencz kobol Borsos es Szegeny Tavasz 
Buza, melly az több Buza közi nem inventáltot-
hatot hanem külőnesen hat fele subdividaltunk 
[Aranykút K ; Ks 23. XXIIb] . 1764: Mér most 
báróságot hozatván Inczédi Sámuel, nagy méltó-
ságban kell élni a gyermekeinek, de nem tudom, 
hogy telik ha hatfelé oszlik [RettE 170]. 1795: Egy 
Krumplit, ha nagyobbatska négyfelé sőt hat felé-is 
lehet el-darabolni [DLt nyomt. kl]. 

hatfltyegőjű hatcsüngős/függős; care are/cu 
şase brelocuri; von sechs Anhängseln. 1776: Egy-
pár aranyban foglalt orientál gyöngyből tsinált 
hat fityegőjű fűibe valo [Veresegyháza AF; Kath.] 
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hatfontos hat fontnyi; de şase pfunzi; (von) 
sechs Pfund (schwer). 1621: kellett eo kemeknek 
Ebedet kezitene(m) . . . Egy pypet suttettem teol-
telekel egiut t t f. —/II Egy hat fontos peczenjet 
melleje t t f. - 2 [Kv; Szám. 15b/IX. 202 -3 ] . 

hatforintos hat forint érő; de şase forinţi (care 
valorează şase forinţi) ; sechs Forint (wert). 1682/-
1687: Attam egi ha t t forintos Szőniegett [Fog.; 
Borb. II . Rákosi Anna keh]. 

hátítí-pecsenye ? vesepecsenye ; vrăbioară (carne 
pentru friptură); Lungen/Lendenbraten. 1838/-
1845: bélhús; hátfű pecsenye [MNyTK 107 er-
délyi szó]. 

I,. bélhús al. a jegyzetet. 

hatgerezdfí ötv kb. hatmezőjű ; cu şase cîmpnri/-
împărţituri; von sechs Feldem/Spaltchen. 1699: 
Egy öreg hat gerezdű egeszlen aranyas kanna mely-
nek három gerezde trebellett harma tzapas nyom 8 
girat 23 nehezéket [Kv; KvRLt X.A. 43b]. 

lmtgereziia hátprém ; blană de pe spinare ; Rük-
kenpelz. Szk: morvái 7599;) Bodony Mihály 
Hozot Bechj Marhatt . 20. Mŭrway Hat gerez-
nat - //24. 42 fl [Kv; Szám. 8/XIV. 43 Hj] * 
tengeri nyúl 1620: Egy tengeri Nyul maal ge-
reznatul f —/20. Egy Tengeri Nyul hat gerezna-
tul f - / 1 0 [Kv; KvLt 11/69 VectTr 4], 

hátgerinc gerincoszlop; şira spinărü; Rückgrat. 
7839; Josa Mihály hát girintze ellévén törve, 
tsutsos [DLt 190 nyomt. kl]. — Vö. a hát címszó 
háta gerince szk-ával. 

hátgttmo kb. gerinc-gümőkor/tébécé, Pott-be" 
tegség; spondilitis tbc, morbul lui Po t t ; Rück" 
grattuberkulose, Pott-Krankheit. 1859: halt meg 
Basa Miklos asztalos inas 20 éves korában hát-
gümőben [Dés; RHAk 102]. 

hatgyermekes cu şase copii (care are şase copu); 
mit sechs Kindern. 1843: Cseterás Nyikuláj bu-
csum-pojényia közlakos, 50 éves, disunitus, házas, 
hatgyermekes | Toma Nyikuláj, bucsum-szátib 

közlakos hatgyermekes [VKp 106, 110. - a - b AF] . 

hátlia 1. esetlegesség kif-ére; pentru exprima-
rea eventualităţii; zum Ausdmek einer Zuf älligkeit: 
talán, esetleg, az is lehet, hogy; poate, eventual, 
s-ar putea ca să ; vielleicht, eventuell, zuf állig. 
1746: aztis mondám hátha terhb(en) esikroszul 
jársz, ŏ azt felelte nem hajtok arra [Páros H ; 
KvAKt Mss 419]. 1763: (A bavarus) hátha a fran-
cia által a törökkel czimborál [HalmágyiNIr. 81]. 
1814: Az Szegény Konnert . . . hát ha szegény 
már hozta is az nékem igért portékákat [Apanagy-
falu SzD; TKhf gr. Bethlen Sámuelné Fekete 
Klára Bartalis János inspektorhoz]. 1832: Minden 
ember tapasztalhattya magában azt : hogy amidőn 
valakiről valami rosszat költnek, és mondanak 

— bátor nemis hiszi az ember, 's meg van győződve 
hogy nem igaz — ’s mégis marad abból valami 
bényomás az emberb(en), mely mindég ugy lebeg 
és jön olykor elönkbe — 's egy kis kéttséget szül 
arra: hogy hát ha igaz a mondotbol valami [Torda; 
IB. Demény János udv. tiszt lev.]. 

2. olyan föltevésben, amelynek érvényessége ese-
tén az előző állítás még inkább igaz volna; în ast-
fel de presupunere care dacă s-ar dovedi valabilă 
afirmaţia de mai înainte ar fi şi mai adevărată; 
in solch einer Annahme, bei derén Gültigkeit die 
vorausgehende Behauptung noch mehr wahrhaf-
tig wäre; hát még akkor, h a ; dar atunci dacă . . , 
dar în cazul cînd . ., dar dacă; wenn noch ja dann 

1736: volt akkor olyan úr . . . az kinek volt 
asztalánál annyi étke s annyi szolgája mint most 
az nagy gőg mellett tizénkét, tizenhárom s tizen-
négy úrnak is vagyon; há t ha még láttad volna 
sokaknak az fizetett hajdúit, sereg németeit [MetTr. 
362]. 1835: ezen gaz emberek . . . ellenem is Tisz-
tyek ellen helytelen panaszokkal elő allani nem 
ataljak, hat ha maga a Földes Ur vagy más aren-
dator bajlódnék vellek ki birna [Torja Hsz; BetLt 
4 Apor József lev.]. 

hatható hatékony; eficace; wirksam. 1574: Az 
cemmentnek fondamentomanak allapattiarol. A 
cemment Negy allatokra vagyon fond alva: teg-
lara, sora, fekete ónra es veres rezre. Mert ezek 
nelkwl az arannak az o tekeletessege es allapattiara 
Nem hozhatny; az teglaso hatható allatok ànnera, 
hogy valamy ezüst az aradban vagyon, azt Magok-
ban kyzyak* [Nsz ; MKsz 1891.291. - *Olv.: 
kiszíják; ér tsd: kiszívják]. 1586: vagy Capitanok 
altal vagy mikeppen az Varossy tellies keosseget 
ereős bwntetes alat megh Intesse biro vra(m) hogy 
az holt testeket Ne tarchak sokara, hane(m) el 
siessek temetny seot mingyarast ladaba zegezzek, 
Mert az Egesseges test mikor az deogteol inficial-
tatik, Ottan az Myrigy az eo hatható voltawal 
rothaztia az testet [Kv; TanJk 1/1. 31—2]. 

hathatós 1. nyomatékos; categoric, energic; 
nachdrücklich. 1756: méltóztassék . . . regi usussait, 
Törvényit a Nemességnek maga hathatos interposi-
t iojavai. . . manutenealni [Feldoboly Hsz; DobLev. 
1/270. l b - 2 a Barlok Áron foly.]. 1780 uadóssá-
gokkal azón kivŭllis terheltettek lévén végső ín-
ségre jutunk ha tsak a ' KiráUyi Judicium által 
Thesauriatus eleiben . . . ez keserves panaszun-
kal tellyes igaz kérésünket nem terjeszti maga 
hathatos aj áldásával, a’ mellyet a ' Királly Judici-
umtol alázatoson kérünk [Torockó; TLev. 14/2]. 
1809: Instálunk alázatoson a Tktetes Tisztségnek, 
ezen alázatos mentségünket a ' Felséges Udvarhoz 
olly hathatos közben vetése által ajánlani méltóz-
tassék hogy ezen kőz Jora . . . hozott rendelését 
Confirmálja [Szu; UszLt ComGub. 1753u]. 1842: 
Küldöm a Méltosagos Fő egyházi Tanácsnak, az 
ezüst garasos intézet aránt i hathatos rendelését 
[Nagykapus K ; RAk 18]. 

Szk: ~ rendelést (megtesz nyomatékos intézke-
dést (meg)tesz. 1795: méltóztassék Ngd a Mlgs 
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Familia fenn tisztelt Rendelésehez, mind magába 
meghasonlott Társaságunk Tagjait, mind p(edi)g 
a ' Művelő Kovacsokat kemény fenyitték alatt 
hozzá szorittani; az az ellen cselekedett, és ezután 
cselekedendök iránt p(edi)g . . . oly hathatos ren-
delest tenni, hogy a ' Ngd által meg hatarozandó 
büntetés azokon el-mulhatatlanul véghez vitessék 
[Torockó; TLev. 9/29], 1824: instálom alázatoson 
a' Tekintetes dirigens Fő Biro Urat, olly hathatos 
rendelést tenni, hogy az illy keresztül járo . . . 
csoportok, ne Satzoltassanak [M.zsombor K ; Somb. 
I I ] Xr ~ rendelést tétet nyomatékos intézkedést 
hozat. 1809: méltóztassék hova sietöbben a maga 
vidékiben . . . hathatos rendelést tétettni [Kőha-
lom N K ; UszLt ComGub. 1591] * ~ rendelés 
tétetik nyomatékos intézkedés hozatik. 1790/1799: 
azt kivánta volna . . . Hogy nékiek mind házi, 
mind Mesterségekhez meg kivántato Tűzi fájok 
iránt hathatós Rendelés tetetett volna [Torockó; 
TLev. 5/16Transm. 408]. 1823: Reménkedve Instá-
lok a Tekintetes Marchális Széknek az iránt, hogy 
azon 8. darabb betses Fegyverek mostam ki adattá-
tosokra hathatos rendelés tétessék [Ne; DobLev. 
V/1068 özv. Dobolyi Istvánné Foszto Rakhel foly.]. 

2. hatékony; eficace; wirksam. XVIII. sz. 
eleje: Szivünk belső fajdalmával kelletik Nsgtok-
(na)k s Kglmetek(ne)k hathatos orvaalásnak jo 
reménsége alat alázatosan repraesentalni . . . sza-
badcságunk(na)k és Ecclesiastlca directioink(na)k 
meg haboritását, és rontatását [Kv; KvRLt X. A. 
39b]. 1778: A hasnak . . . meg szorulása mindenkor 
ártalmas . . . itassanak vele hivesetskén sok szőke 
Savót, fő t t SzÜva Levet magára, vagy, a melly 
hathatósabb lészen, két Lot Angliai Sot, vagy 
annyi mannát vagy egy Lat borkövet [MvLt 
Mátyus, ConsSan. gub.]. 1790: bátorkodot azt 
kérni, hogy a ' . . . Statusok magok hathatos Köz-
ben vetésekkel Felséges Uralkodo Fejedelmünk 
előtt ki eszközölni méltóztatnának, hogy . . . Kćt 
Havassal az Famíliának régi birodalmában adatat-
nék viszsza [DE 3]. 1817: kéntelenek némelly 
hellységekben Török buza Csuszából, s az Erdőken 
tanálható Galaganya Gyŭmŏltsböl készíttetett 
egészségtelen Kenyérrel gédelgetni magokat, erre 
nézve, hogy . . . az éhei valo halálozás el kerŭl-
tethetődjék, múlhatatlanul szükséges a ' hathatos 
segedelem [Torda; TVLt 1095 jk]. 

3. határozott ; hotărît ; bestimmt, entschlossen. 
Szk: ~ expresszióval határozottan. 1764: Jővén 
Vernerab. Consistoriumunk eleibe Nztes Hadadi 
István Honestus Civisünk és Feleségének Nztes 
Andrási Máriának Hazasságbeli igen terhes . . . 
Causájok . . . midőn mind a két fél egymás ellen 
.a' magok Causajok(na)k propositiojókban nagyon 
meg sebesedet sziveket hathatos expraessiokkal 
kijelentette volna, eppen remeljük vala . . . 
hogy valami jót a két fel között tehetnénk [Kv; 
SRE 209] ~ szóval ' ua / 1757: Farkas Pál 
Ur(am) maga akarattyát hathatos szóval eö Nga, 
és mi előt tünk mindnyáján kik ot t jelen voltunk 
elé beszélte [Szentbenedek MT; Told. 28]. 1792: 
ezenn . . . Instructiot hathatos szóval a Tts Urak 
előtt fel olvasván tévé(ne)k erre illyen feleletet* 

[Ne; DobLev. IV/704. - *Köv. a felelet szöv.]. 
L. ínég Ret tE 289. 

4. eredményes, sikeres; cu rezultat/succes; er-
gebnisvoll, erfolgreich. 1820: a ' Kötelendi Ki r : 
Provisoratus nem idegen, sőt kész is hathatós igye-
kezettel iparkodik à mindjárt érdeklett Gátak meg 
tsináltatására kivántato arányos Segedelmezést 
. . . szolgáltatni [K; SLt]. 

5. nagy hatású, hatalmas; puternic; von gro-
ßer Wirkung, wirkungsvoll, mächtig. 1758: Há-
lákat adok azért az én Uramnak és jóltevő Iste-
nemnek, hogy engemet keresztény szüléktől ebben 
az igaz vallásban születtetnem engedte, annak 
igazságát velem megismertetni méltóztatott és az 
ő vigasztaló szent lelkének hathatós erejét meg-
számlálhatatlanul velem közlötte [RettE 80]. 

hathatósabban hatékonyabban; mai eficace; 
wirksamer. 1800: Vjjabb(an)-is alázatoson instálom 
Ngdat, méltóztasson Ngd minél hathatosabb(an) 
lehet ezen Causamat ö Excellentiájának* [Márkod 
MT; IB. Gombási István lev. — *Tollban marad-
ha to t t : ajánlani]. 

hathatósan 1* határozottan, nyomatékosan; ho-
tărît, eneţgic; entschieden/schlossen. 1775: Ins-
tálunk alázatosan . . . a Ttes Táblának ezen Serei-
műnk (ne) k orvoslása végett, méltóztatván hatha-
toson committálni az Exmissus Commissarius 
Vrak(na)k . . . fogjanak azon Divisiohoz [Fejér 
m. ; DobLev. 11/464. lb] . 1792: Excellentlad ebbeli 
Differentiát az Exponens Ur, és Aszszonnyal fel 
talalhato leg jobb móddal ell igazítja, a melljnek 
orvoslását Tőrvény ut tyán meg jovittani, az Ex-
ponensek ell nem mullatják tehát ebbeli rementelen 
következésekre Nézve hathatósan protestálnák 
[Kük.; J H b XIX/36]. 1793: Fö Tiszti Hiva-
talomnál fogva hathatoson pontomos (!) követé-
sül mégis hagyom, ezen Városi Magistratusnak, 
hogy a' Tisztelt Szék Tisztségéhez tartózó Enge-
delmességgel viseltessék [UszLt VIII. 8/68 a gub. 
Kv-ról]. 1824: ajánlom hogy a ' ki-rendelt Inves-
tigatorokat Szöts Károlyt és Farczádi Beniámint 
hathatoson sürgesse az Investigatio siető bé-
végezésére [Gyéressztkirály TA; TLt Praes. ír 
65/1827 gr. Torotzkai Pál kezével]. 1849: minden 
névvel nevezendő Ingó és ingatlan vagyonaim 
fel ügyelését, 's tel j hatalmú kormányozását, tsakis 
szeretett nöm Korbuly Anikóra bizom, 's hatha-
tósan rendelem [ K m ; Végr. Tamás Bogdán végr.]. 

2. ' ? ' 1770: égy Kapjonl* Udvari Cselédgye 
. . . eö Nga libériás Cseledi kőzzűl . . . hatthatoson 
kérdezni kezdé magyarul tőlem alusztok-é [Dés; 
JHbB 361. - *Dés melletti helységből való]. 

3. hatékonyan; eficace; wirkungsvoll, wirk-
sam. 1762: Kegyelmedis . . . maga személljesen, 
e' mostan meg kivántato Segicség adásban, di-
cslretes példát mutat tni , és azzal másokotis hatha-
toson fel Serkenteni ell nem mulattja [Nsz; Ks 
18. XCIII]. 1787: kívánom hogy a Jo Isten az ŏ 
vigasztaló Lelke által, munkálódjék hathatoson a 
Nsgtok sziveikben [Bencenc H ; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1833: a' Süket némák(na)k Ebesfalvára fel 
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állítandó Intézete elö segülésére kegyes adomány 
gyűjtés . . . rendeltetik. — Mely joltévö Czélra, 
hogy Híveiket az adakozásra hathatoson buzdittsák 
T. Uraimék szeretettel ajánlom [Vaja MT; Hb-
Ek]. 

4. alaposan, nagymértékben; foarte mult, în 
mod temeinic; gründlich. 1742: Kedves Bát jám 
Uraimék szivekbennis, hathatóson bé férkezett 
az igaz attjafiságos szeretet [ JHb XXXV/35 
Jósika Ágnes kérése]. 

5. hatásosan; cu efect ; eindrucksvoll, wirksam. 
1770: gr. Wass Miklós Pénzes ember volt sze-
gény, de amellett fösvény is; hathatósan tudta az 
embert szóval lactálni, valósággal nem igen [RettE 
221]. 1803: Komjatzegi Mihályné Aszszonyomis 
megérkezett, és legottan tőbb beszédei kőzőtt azt 
kezdé igen hathatósan beszélleni [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 

6. kb. feltűnően; făcînd vîlvă; Aufsehen erre-
gend. 1837; magam szemeimmel lát tam az utri-
zált aszszonyt ben a Házból az ablakjába ki kö-
nyökölve egy Katona Tisztel discurálni, hathatoson 
nevetni, egy estve Naplemente előtt [Völcs SzD; 
BetLt 1 Durus József (51) ns vall.]. 

7. kb. ki tar tóan; s tărui tor ; ausharrend/dauernd. 
1776: Arra-is emlékezem, midőn à M Groffné 
gyakor fzben intet te À M Kis Aszszony ŏ Ngokat, 
hogy imátkozzanak, és az Ur Istennek hathatoson 
esedezzenek, mert ta lám el fordittya [Kóród K K ; 
OyL]. 

8. derekasan, nagyban ; cum se cade; tfichtig. 
1785: eö ÍKſga gabanássát fel vervén hathatoson 
hordották a Búzát [Piskincf H ; GyK]. 

Ha. 1800: hathatoson [Kv; DLt]. 

hathatósképpen eredményesen, hatékonyan; efi-
cace, cu efect; erfolgreich, wirkungsvoll. 1743: 
Vajha édes Ngos Ur(am) a ' Cicero ikesen szollásá-
val Vagy pedig az Orphens köveket fákat demŭl-
céáló pers vasiójával bírhatnék, . . . de az illjen 
simplex Créátura mint én vagyok kúnyorálni sem 
tud hathatos képpen [A.csemáton Hsz ; ApLt 
5 id. Cserei János Apor Józsefhez]. 

hathatósság 1. hatékonyság; eficacitate; Wir-
kung. 7826; nem próbáltam azon vizet, hogy a ' 
szerint erőssithessem annak hathatosságát [Züah; 
Ks 94 Vegyes ir.]. 

2. kb. illetékesség; competenţä; Zuständigkeit. 
1580: Az my az ha tar dolgát ülety . . . Az kiknek 
penigh illyk kiknek hathatosagok lenne az appella-
tionak Megh latassaba azoknak A mint íobba(n) 
tuggyak keressek kedweket [Kv; TanJk V/3. 
228b]. 

hatheti 1. ha t hét ig t a r t ó ; de şase săptămîni 
(care durează şase săptămîni) ; sechs Wochen 
lang dauernd. 1785: A R . Catholica Vállastól ha t 
héti fel járás utan Redealt Tót Jánosné Dobos 
Ilona őszve eskettetett . . . Butzi Mártonnal [Gyalu 
K ; RAk 9]. 1833: Most ujjabban közönségessé 
tészi a ' Mlgs Fő Consistorium, hogy Papjaink 
• . . a ' Lelki esmeretekbe meg gyözödöket fen állo 

Törvényeinkhez képest Hathét i tanit tás nélkülis 
által vehetik Vallásunkra [Vaja MT; HbEk]. 1839: 
Jóska ha t heti szabadsággal tud ja a ' manó 
hová menni szándékozván, — őtet ismét fel kell 
váltanom [Kv; Pk 7]. 

2, hathetes; (în vîrstă) de şase săptămîni; 
sechswöchig. 1686: 23 J u n y reggel negy s őt ora 
kőzt holt meg utánna* az tőlle el marat t szép csecs 
szopo Sámuel más fel esztendős és mas fel holnapi 
Fia, az verben valo sok kinlodasi utan. I(ste)n 
nyugossa meg. Mert ha t het i korátul fogva csak 
nyomorúság fia volt [PatN 47b. — *Ti. a naplóíró 
felesége halála után]. 

hathónapos (în vîrstă) de şase luni; sechsmonatig. 
1860: halt meg Megyesi Eszter leanykája Lina 
6 honapus koraban hasmenésben [Dés; RHAk 
116]. 

háti szk-ban; în construcţ ie; in Wortkonstrük-
tion: ~ írás há t i ra t ; hotărîre/rezoluţie de pe verso; 
Indossament (Beschluß auf der Rückseite des 
Papiers]. 1847: Az nem engedelmeskedők Zalat-
nára levitetése ellenszegülése és a tekintetes szolga-
bíró úr rendelesére ellenkező há t i írása Varga Ka-
talinnak [VKp 202]. 

hátibõr-csáválás tăbăcitul pieilor din regiunea 
spatelor; Beizung des Rückenfells. 1730: Ké t 
há t i bőr csáválásért Szabó Pál kezemb(e) Den 
18 [Kv ; Szám. 56/XIX. 25]. 

hátirat hotfirîre/rezoluţle de pe verso; Indossa-
ment. 1850: Déési polgár Erdödi Sándornak a ' 
vidéki Mlgs Katonai Parancsnoksághoz bé adott 
— s onnan tudósítás tétel végett . . . hátirat tal le 
küldött ebbéli kérelmét . . . olly hivatalos ajánlás 
mellett teszem át czimzett Tanátsnak, hogy azt 

tárgyalás alá vévén tégyen hozzám körülmé-
nyes tudositást [Dés; D L t .6]. 

hatköblös ha t köböl f é rő jű ; de şase bani ţe ; 
sechs Kübel fassend/groß. 1627: Ez t az hatkeobleos 
feoldet aestimáltak t t f. 25 [Kv ; R D L 1.132]. 

Hn. 1733: az Past mellet az ha t köblösből egy 
kőből* [Szentmihály Cs; Borb. I I . - *Ti. föld]. 

Az utótag hőből alapszavának jel-re nézve 1. ott. 

hatkrajeáros ha t krajcár névértékű pénzérme; 
monedă de şase creiţari; Sechskreuzer (Münze). 
1840 k. : Egyéb aprolékos dolgok úgymint egy 
ezüst pohár és két réz h a t krajtzáros, és egy f a 
kalamáris [Kv; ACArt. 29]. 

hatkupás rég, táj hate j te les ; de şase cupe; von 
sechs Achteln (Raummaß). 1752: Alb Opra ké t 
cir(citer) ha t kupás Donyitzákat, és egy négy 
kupás szivo Lopótt adván nékem . . . , azon edé-
nyekkel el mentünk, . . meg töltöttük [Algyógy 
H ; BK. Pakalina Petru (28) vall.]. 

hatkupás-kora hatkupás nagyságú/űrtartalmú; 
de şase cupe; in Größe von sechs Achteln/Humpen. 
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7850; Egy Husz vedres kora Csere hordo . . . Egy 
más 6 kupás kora kis hordo [Tarcsafva U ; Pf]. 

hatló ' ? ' Hn. 1755: A Hatlofúnél (sz) [Balla 
Sz; BfN Naláczi Sára conscr.] | A Hatloban (k) 
[M.goroszló Sz; EHA]. 1757: Hatlóban (k) [uo.; 
EHA]. 1767: Hatlo Cseréje (e) [Retteg SzD ; EHA]. 
7785; Ho t lo f ŭ (sz) [Balla Sz; EHA]. 1864: Hatló 
(szőlőhegy) [Zálnok Sz; Pesty, MgHnt XXIV, 
399a]. 1883: Hatló [Züah; E T F 86. 21]. - L. még 
i.h. 

Balogh István a vontató leírása alkalmával említi a 6 —8 m 
hosszú hatló-ldnc-ot [Népünk és Nyelvünk VIII, 122]. - L. 
még a hatlószeg címszót. 

hatlóláncos ' ?' 1753: Béres Joszip szekeri(ne)k 
. . . Rud végin valo marok vas hatlo lantzos szeg-
gel edgjü t t [Záh T A ; Told. 18]. 

hatlószeg kb. kocsirúdvég-szeg; cui de la capătul 
oiştei; Wagendeichselnagel/haken. 1588: Ezen Ku-
chy Ruggiat hogy meg vazaztak felhercet es negy 
wttkeozeo Tányért hatt lo zegert a t tam Peter ko-
wachnak d. 71 [Kv; Szám. 4/1. 23]. 1595: czinalt 
az waros kochyahoz 2 chjatloth 2 útkeozeó talnjer t 
2 tengely ueg zegeth egy hatlo zegeth . . . f — 
//32 [ K v ; i.h. 6/XIV. 7]. 1681: Egyik hintó rud-
gianak à végéb(en) valo hatlo szege ninczen [Vh; 
VhU 505]. 1694: 2 tŐ karika, 1 hatlo szeg,, 3. ten-
gely vég szeg [Torda; Told. 11/34]. 1747: Rud 
orrán való karikás Marok Vas három lántz szemből 
álló hat ló szeggel [Borsa K ; Told. 24]. 1752: 
(A szekér) Rud végiben marok vas és Lántz Szemes 
hatlo Szeg vagyon [BfN Vegyes 30/61]. 

Szk: vas ~. 1827: vasas ökör s z e k é r . . . A rud 
végén marok vas, és vas Hatlószeg, jó felhértz, 
négy kerék, Pántokkal [F.zsuk K ; SLt Vegyes 
perir.]. 

hatlo vú hatlovas (hat ló vonta) ; cu şase cai, 
t ras de şase cai; von sechs Pferden (gezogen). 
Szk: ~ hintôszekér. 1614: Én* magam házasultam 
meg először in anno Domini 1585; vöttem feleségül 
Kolozsváratt . . . Huszár Borbárát, azkit hoztam 
Kolozsvárról1* ha t lovú, veres fedelű hintószekér-
ben [BTN® 41. — *Borsos Tamás. hMv-re] 
~ szán. 1598: Keoreos fabianis vit kèth Eoreg 
hordo bor t 6 louo zanon T o r d a r a . . . f 1 //50 [Kv; 
Szám. 8/V. 121] * ~ szekér. 1598: Vczjas Jakab 
hozot az Feredeo házhoz kouaczj keóueketh 6 
louo zekeren a t tam nekj f - //75 [Kv; i.h. 103]. 

hat lyukú hat lyukas; cu şase găuri ; mit sechs 
Löchern. 1741: Egy H a t lyuku öreg Szeg tekerő 
1 ä [Kv ; TL 90. — "Lak. szerszám]. 1848: Buza 
rostábo h a t juku nagy vas rosta egy [Görgény-
sztimre M T ; Born. G. XXIVd]. 

hatmán y ' ?' 1805: Az Hatmánynak, kertésznek, 
Kovátsnak . . . 1 kőből 2 véka* [Tresztia H ; Ks 
109 Vegyes ir. — *Ti. búza]. 

hatmutáeiójú hatregiszteres; cu şase registre; 
mit sechs Registern. 1732: a Templom(na)k van 

. . . az ajtófélen valo óldalánál, edgy hat mutat ioju 
hangos Orgona [Kóród K K ; Ks 12. I]. 

hatnapos (în vîrstă) de şase züe; sechstägig. 
1858: halt meg Gál János leanykája Katicza 2 éves 
és hat napus korában hasmirigyben [Dés; RHAk 
96]. 

hatnyilú ' ?' 1642: Aztis ugy tudom, hogy az mely 
ha t nyilu stompoczjkat mely puszta uolt, adot 
Fodor Pal, az Vaczi Benedek fiainak . . . , J s ten 
neuiert a t ta nekik, hogj gonoszt holta u tan ne 
mongianak [Abrudbánya; Törzs. Rapolti András 
(70) „városi r end" vall.]. 

ható hatoló; care int ră /pătrunde; (ein)drin-
gend. 7802; a ' daganaton kivŭl két apróbb és égy 
à csontokig hato s égy jo hüvelyknyi hoszszuságu 
Sebet találtam, a ' melyek elebb hátrább nem ke-
vese veszedelmesek [Déva; Ks 115 Vegyes ir.]. 

hatod ha todik; al şaselea, a şasea; sechster/e/es. 
1590: Immár ha tod eztendeje vagio(n) hogy De-
meter János Kajdichffalua(n) lakik [UszT]. 

hatodbell ' ?' 1803: Kértem kölcsön a commu-
nitás számára a sok rendbeli törvényes hatodbeli 
költésekre Bodosi Sándor őkegyelmétől 36 R f t 
40 krajcár [Bodos Hsz ; RSzF 298]. 

hatodfel I . szdmn I . ö t és fé l ; cinci şi jumătate ; 
sechst(e)halb. 1570: Leorincz Ber, hity zerent 
vallya, hogy ew fazakas Symonnak Bellet volt egy 
Rwhat roka ha t t a l es labal, hatodfel fiba zerzeo-
det megh vele [ K v ; T J k III /2 . 143]. 1579: Ada 
. . . lazlo papnak Egy Zanto fwldet eoreokbe ha-
tod fel Magiar for intér t [Uzon Hsz; K p 1]. 1587: 
Hatotfel Aýtora valló pantokat Chinaltatot fyze-
tem Kowachynak f. — d. 60 [Kv; Szám. 3 / X X X I I I . 
12]. 1596: L e o t . . . Vr. 450 bor, tu t tuk azt hat tod-
fel hordora [ K v ; i.h. 7/II . 43]. 7597: ez el mul t 
eozzel Bernad Andrással Elekes Mate zembe lewe(n) 
es zamot vetue(n), maradá adossa hatod fel forin-
tal es 13 penzel [UszT 12/121]. 1600: Hatod fel 
eztendeigh lakta(m) Orozhegybe(n) [i.h. 15/113 
Kowach Isthwan Zent Mihály Zabad Zekely (25) 
vall.]. 1605: Az Dobolo Bastiaban Vagion 
hatodfel tonna puska por [Gyalu K ; Sennyei 11/47 
fej. inv.]. 1637: hatodfel sing uy Löcsej gyolcsj 
singit p(er) d. 20 f. 1. d 10 [Kv; RDL I. 24]. 1650: 
hatod fel forintot fizettem [Füle U ; UszT 8/64. 
20a]. 1681: Széna vagyo(n) . . . hatod fel Kalongia 
[Vh; VhU 585]. 1699: egj darab Szŏllŏ . . . allya 
ŏtŏdfél az második lábja hatodfél, az harmadik 
. . . nyolczad fél . . . ől [Doináld K K ; LLt]. 1717: 
Viseltes ket Szelljben ŏszve varrott hatod fél 
sing Abrosz [Nsz; WassLt Wass Zsuzsanna lelt.]. 
1736: Olvasztatlan fadgyu hatodfél font 5 1/2 
[Mikefva K K ; CU XII I /1 . 174] | hatod fél susta-
kokat az Nyisztor Pásk által administralt portio 
Pènzbŭl ki vŏ t t e vólna [Kővár vid.; TL]. 1761: 
két talp fát , ha tod fél ölest lá t tam [Bukuresd H ; 
Ks 113 Vegyes ir.]. 1781: szántó földe . . . keresztül 
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lőn îiatodfél kiralji ŏl [Vaja MT; Ks 66. 44. 17f]. 
1782: i t t nállunk a' szép búzának köble hatodfél 
m. forinton jár [Brassó; BetLt 4 Ujjvárossy Ist-
ván lev.]. 1786: küldöt t . . . Hatodfel kupa Fényŏ 
vizet facientes Hflor 1 Dr 42 [Cssz; Ks 21. XV. 19]. 
1791: Sarjú hatad fél ől [Nagyercse MT; 
Told. 36]. 1792: minden pár késnek az ezűstye 
tanáltatott Hatodfél Lothnak [Kv; SLt 17]. 
1793: egy részit lábán mas részit le aratva 
el adtam Nagy Martin Györgynek hatod fel 
forintba [Mezőbánd MT; MbK XII . 98]. 

2. hatodfeledik (öt és feledik) ; al cincilea/a cin-
cea şi jumătate; der/die/das fünfte und ein halb. 
1643: Szent Margithaj Suteö Janoss az eő el futót 
hiteotlen felesegetől Absolualtatott, holot hatod-
fel esztendőben fordult hogi el hatta [SzJk 61]. 

Szk: ~ órakor fél hatkor. 1666: october 11 Hatod-
fél órakor estve holt meg a szegény fiama mirigy-
ben hirtelen [AMN 92. - aApafi Gergely]. 

3. ~-fél öt és fél — öt és fél (egyenként öt és 
fél); cîte/fiecare cinci şi jumătate; je fünfeinhalb. 
1627: Az uta(n) ugy jeőue az az Sándor Miklós 
Vernes Vramhoz, ugy arula megh az keődmenek-
re eő kigyelméuel, az arulas pedigh igy lön: hogy 
minden Keődmenért hatod fél fél forintot adgio(n) 
Sándor Miklós Vernes Vramnak [Kv; RDL I. 
17 „Paulus Kis alias Szeőczi fÜius providi Andreae 
Kis Jobbagio in possessione Bogatha" vall. — 
aMelyik ?]. 

II. birt. szr-gal fn-i jellegű haszn-ban; cu sufix 
posesival avînd valoare substantivală; in substan-
tivartigem Gebrauch mit Possessivendung: vmi-
nek öt és fél része; a cincea parte şi jumătate a 
unui lucru; der fiinf und halbe Teü einer Sache. 
1606: Hetedfel zallona(m) maradott vala nallok, 
egyiket loúaz Inosnak adak, az hatodfelét ott 
liagiá [UszT 19/22]. 

hatodfélezer öt és félezer; cinci mü şi cincisute; 
sechst(e)halbtausend. 1587: az Varos fog hazahoz 
vitettem ket zeker zendelt Niolchiad fel zazawal 
egiken volt hatod fel ezer az arra teót f. 7/36 [Kv; 
Szám. 3/XXX. 218 Seres István sp kezével]. 

hatódfélszáz ötszázötven; cinci suté şi cinci-
zeci; fünfhundertfünfzig. 1614: Egetlen fazakak 
vadnak nro hatodfelzaz [Kv; RDL I. 95 Somliay 
Fazakas Mihály osztozó lelt.]. 1625: Hatodfel zaz 
kalongia buza eoteodfel kalongia Bab [UszT 
8b]. 1632: Igyre Rethi István Deák vr(am), hatod 
fel szaz forintot az attiafiak kepeben [Zágon Hsz ; 
Borb. I. Balthasar Jankó de Szagon (!) (34) vall.]. 
1640: Vágjon liatotfela szaz varga Czeouek f. 1. 
d. 25 25 [Kv ; RDL I. 117b. - aJavítva hatod-
fel-le]. 1794: Ezen Kies erdőben közel hatodfél 
száz Fák vágynák [Nagyercse MT; Pf]. 

hntodfű I. mn hatodik éves; în al şaselea an; 
im seclisten Jahr befindlich. 1642: öreg és gyermek 
kancza promiscue nro 51 Hatod és ötödfŭ gyermekló 
nro 5 [Gyalu K ; TT 1895. 188 fiskális jószágok 
jövedelmének összeírása]. 1647: Eoteod fw Eokeőr 
No 2. Heted fw Eokeor No. 2. . . . Hatod fw Bika 

No. 2 Negyed fw Szeoke Bika No 1 [Drassó AF ; 
BK]. 1648: Hatadfw ki fogot gyermek lo vagion 
. . . no. 7 [Mezőörményes K ; RákGI 603]. 1680: 
Tehen barmok Száma . . . Hatodfŭ Tulok no 13. 
5töd fü Tulok nr 2. [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 
37]. 1681: Menes Száma . . Harmadfű Kancza 
lo van nro 14 . . . Hatadfű Gyermek lo van 
kettő [Balázsfva AF; UtI] . 1685: Ménéssek szama 

. Hatadfŭ gjermek lo nro 31 [Radnót K K ; 
UtI]. 1699: Neged f ŭ kancza lo nro 2 Hatod fű 
gyermek lo nro 2 Ŏtŏd f ŭ nro 1 [Szentdemeter U ; 
LLt Inv. 40]. 

Szk: ~re menő hatodik évébe lépő. 1690: Őtőd-
fű Gyermek ló no 4. Hatodfűre menő herélt Gyer-
mek ló no 1 [UtI]. 1807: Egy hatod fűre menő 
világos pej szőrű hitván Kantza Ló [DLt 856 
nyomt. kl]. 

II . fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; 
in substantivartigem Gebrauch: hatéves (ló); 
cal de şase ani; sechsjähriges Pferd. 1572: Hagya 
neky . . . Tyz Menes lowat harmad negyed eoteod 
es hatod feweket [Fog.; SLt S. 10]. 1686: Mára-
inarosi Kamara haztol behajtott Ménes Szam 
Három Eŏreg Fejér Kanczák Heted Füvek 

Egj tiszta Fekete Kantza ló . . . Hatod Füvek 
edgj szürke Kancza . . . Eŏ tŏd füvek [UtI]. 

1720: Gyermel Lovak promiscue minden szŏrűek 
harmadfű, negyedfű, ŏ tŏdfű, és vagy kettő kőztök 
hatodfű es hetedfűekis vadnak nro 31 [Szurduk 
SzD; JHbK XXVI. 12]. 

hatodfűvű hatodik esztendős/éves; de şase ani, 
în al şaselea an ; im sechsten Jahr befindlich. 1754: 
azon Járomban bé fogott marhák hatod fŭvŭek 
[Gernyeszeg MT; TGsz]. 

Szk: ~rč kel hatodig esztendejébe/évébe lép. 
1754: (Az) ŏkrŏkis a bé állandŏ s következendő 
Tavaszszal kelnek hatad fŭvŭekre [Gernyeszeg 
MT; TGsz]. 

hatodik I. mn al şaselea, a şasea; der/die/das 
sechste. 1574: Ambrosius falk Thymar Symon Es 
Tymar ferench hitek vtan valliak hogi ez ely mwlt 
Ideokben Mint ez eleot hatodik Eztendeoben volt 
hogi Eoket Alch Antal h i t ta volt hazahoz áldomás 
Italra [Kv; TJk III /3. 312]. 1576: az alkolmot 
wgy twgya a Mykeppen az hatodyk valló Adam 
ferench [Jobbágyfva MT; BálLt 78]. 1620: Zó-
res András 65 esztendős Barczai Sandorne Barbely 
Christina asszony Jobbagja mindenekben ugjan 
aszont vallja mint az hatodik valló [Algyógy H ; 
RDL I. 109]. 1636: Zolya Georgy Miklosfalua(n)* 
lakó Markosfalui Vra(m) Jobbagya . . . igy vall: 
mint az hatodik uallo [ApLt 1. - aU]. 1717: 
1717 esztendőben Sz. György havának* hattadik 
napján [Nagyrápolt H ; J H b XLVII/18. - •Ápri-
lis]. 1760: Negyedik ötödik, és Hatadik telekeket 
vásárolta . . Máramarasban lakó, Nemzetes 
Zévotzki Borbára Aszszonytól [Árpástó SzD; 
BK]. 1767: a hatadik esztendőben a Szabadok 
közül all ki a Biro [Koronka MT; Told. 26]. 1796: 
Hatadik Puszta Antiqua Sessio [Hidegkút U ; Told. 
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39/30]. 1813: fébruariusnak hatadik Napján meg 
veretett Nemes Sáska Absalanné Madarasi Éva 
Aszany [Dés; DLt Brassai János városi chirurgus 
kezével]. 7848; A hatodik Szakaszotskába volt 17 
kal(angya) dézma Zabszalmát Consumálták a Tiszt 
marhái [Bezdéd SzD; LLt]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substan-
t ivală; in substantivartigem Gebrauch: 1. vkik/ 
vmik közül a hatodik; al şaselea/a şasea din ceva; 
von jd/etw. der/die/das sechste. 1585: Eggyk Zeker 
Markos Jmrehe . . . Hatodik Czhyelegö Petere 
[Kv; Szám. 3 /XXII . 22]. 1589: Arany Gywreok 
. . . Hatodik egy Czimer keowes gywreo Niom 
1 araniat 1/2 ortot f 1/80 [Kv; KvLt Inv. 1/2. 
32]. 1598: negyed Haidw Leorincz . . . Hatodik 
Mikite János [Alparét SzD; Ks]. 1632: i t t uagion 
kilencz feoldes hordo Hatodikban vagion 
kendet Gel : No 2 [Komána F ; UC Urb. 119]. 
1647: õ t muskotelj puska . . Hatodik Varadi 
Istvánnál [Marosillye H ; VLt 55/5415]. 1669: 
E ŏ t t leszan alma, hatodikon kŏrtŏvely [Király-
halma N K ; Ks 67. 46. 2a]. 1728: H a t kendők 
. . . az hatodik is veress fej tŏs [Nagyborosnyó 
Hsz ; SVJk] . 1753: hat szemellyek voltak, . . . 
az hatodik penig egy Kis Fitzkotska volt [Nyá-
rádsztbenedek MT; Told. 28]. 1792: az Hatadikra 
aszt tudom, hogy a Kőmives Pállér a maga ökreit 
kivá l tat ta [Déva; Ks 73. 74. VII . 98]. 

2. vmely hónap hatodik nap j a ; a şasea zi 
dintr-o lună oarecare; der sechste Tag irgendeines 
Monats. 1843: Folyó év május hatodikán La 
Preluká Bugyestyüor nevü hely felé vevém utó-
mat [VKp 79]. 

Ha. 1592: hat tadik [ K ; CsV]. XVIII. sz. eleje: 
hat tadik [ K v ; PosztCArt.]. 1727: hatadik [Mező-
sztmárton MT; J H b VIII /2] | hatadik [Vajda-
sztiván M T ; J H b IX/7].' 1729: hatadik [Dés; 
J H b B Fasc. S. 80] 1731: Másadik . . . Hatadik 
[Folt H ; B K sub nr 1124]. 1744: Hatadik [Is-
pánlaka A F ; J H b XXVIII/45] . 1753: hatadik 
[Záh T A ; Told. 18]. 1761: hatadik [Jedd MT; 
Told. 45/3]. 1767: Hatadik [O.sályi K K ; Berz. 3. 
7. C. 6]. 1772: Hatadik [Szászfenes K ; B K t 
Mikes conscr.]. 1776: Hatadik [Malomfva M T ; 
MvLev. gr . Nemes lev. 9]. 1795: Hatadik [Kö-
bölkút S z D ; CU]. 1797: Hatadik [Vízszüvás SzD; 
WassLt Conscr. 125]. 1798: 6tadik [Ádámos K K ; 
J H b XIX/58] . 1799: Hatadik [Mezőbodon T A ; 
MkG]. 1801: Hatadik [Nagynyulas K ; DLev. 5]. 
1805: Másadik . . . Hatadik* [Kákova T A ; BLt 
9. — *Többször is így!]. 1806: Hatadik [O.soly-
mos K ; LLt ] . 1808: Hatadik [Dés; DLt 758]. 
1814: Ha tad ik [Pusztakamaiás K ; CU]. 1819: 
Hatadik [Mezőkók T A ; KCs 16]. 1821: Hatadik 
[Csitaztiván M T ; MvLev.] 7828; Másadik . . . 
Hatadik [Cege SzD; WassLt]. 1831: Hatadik 
[Mezőbánd M T ; DobLev. V/1168]. 1832: Hatadik 
[Ne; KCal 6]. 1839: Hatadik [Szentbenedek A F ; 
DobLev. V/1223. 7]. 1842: Hatadik* [Dés; DLt 
1516. — *De uo . : Második]. 1843: Másadik . . . 
Hatadik [Borsa K ; BetLt 1]. 1856: hatadik 
[SLt Vegyes perir. Szabó Lajos lev. Nsz-ből]. 

hatodmagával vele együtt ha t an ; împreună cu 
alte cinci persoane; zu sechst/en. 1582: J u t a 
Keresztesy András hatod magawal, wizen lengyel 
királynak kúczis lowakat [Kv; Szám. 3/V. 9]. 
7592: Molnár Mathe . . . Hatod magaual adta bë 
Jobbagyul magat th Heorczegh Georgynek [Dés; 
DLt 235]. 7596; Olah János kit megh fogtak 
hatodmagaúal [UszT II/2. B. 107 „Stephanus 
Olah az Amadefalui eztena(n) ualo paztor" vall.]. 
1646: Giöngiösi András Iffiu Urunk szolgaia Far-
kas Ferencz Lovász mester erkeztek hatod ma-
gokkal [Mv; MvLt A Ali. 6]. 1653: Immár ke t tő 
a csauz velem, ez a kit elöli találtam, Húszain 
csauz s a másik Bali csauz, a kivel hatodmagam-
mal elindultam vala a szekér-táborról [ETA I , 
131 NSz]. 1691: Az igen szoross causakban, az 
időnek szorongattatásihoz képest authorállya a 
sz : Partialis T : Esperest Uramat, hogy ötöd 
hatod magával hozzá nyúlhasson és el igazithassa* 
[SzJk 245. — *Ti. (papi széken) a szóban forgó 
ügyet]. 1757: Német Is tván Uram . . . egy este 
Vini Lajos nevű Kávéshoz hatod magával el men-
vén, hét pohár rósólisért nékie egy aranyat adot t 
[Kv; Mk IX . Vall. 213]. 1773: A tolvaj katona 
hatodmagával Kolozsvárt vagyon kemény rab-
ságban, a többi Borsán* [RettE 306. — *K]. 
1791: Paszaportya nintsen, de erről azt vallya 
hogy hatadmagával indulván meg, egy Levélben 
voltak Minyájon foglaltatva [Torda; DLt]. 

hatodnap hr-os a lakban ; cu sufix adverbial; 
mit Adverbialendung: ~ig ha t napig; t imp de 
şase züe; sechs Tage lang. 1585: Koúetkezik az 
mit az Apahiday G a t t es Basttiak Chinalasara 
költöttem . : . Az Korczolias hatod Napig werte 
fel az Chowekeket Tizen Eggied Magaúal [Kv ; 
Szám. 3/XVIII] . 1587: Mikor az varmegie Jspany 
Cirkalny Jeottek vala, hogy az kenezeket heted 
magokkal megh eskwttettek, iartunk oda hatod 
Napig es keoltettwnk fl. 1 d. 25 [Kv; i.h. 3/-
X X X I I . 8]. 7597: mentem . . . fejerwarra . . . 
J á r tunk oda ha tod napigh [Kv; i.h. 5/X. 11]. 
1799: (A bírónak) Kolosvárrá bé kellett menie az 
rabokkal hatad Napig [Torockó; TLev. 5] 
~/>a/ a hatodik n a p o n ; în a şasea zi ; am sechsten 
Tag. 1752: mintha ötöd vagy hatod nappal le t t 
volna Haza jövése [Abosfva K K ; Ks 8. X X I X . 
29] X: ~ra a hatodik nap ra ; pe a şasea zi; auf 
den sechsten Tag. 1580: Ell Mennenk* galaczy 
Thamas hazahoz vgyan galaczon h i t túk Nngd 
vdńaraba es Eleybe az Nagod paranchiolattia 
tartassa zerint h a t o t t (I) Napra ok adni, Melyre 
Jllyen walazt teón hogy El mennywnk Jo Echyem 
ha hijwj (!) [Galac B N ; WLt . — ^Galaczy Jósa 
és Nagy Boldisar Galaczy]. 

hatodrész 1. vminek egy ha toda ; a şasea pa r t e ; 
Sechstel. 1568.ŝ wayda martho(n) Illyen walast 
twn hogj Ew wot the wolna galtwl Eg ' hatod 
rezt, mely rezt perlet wolna Gal el az dtmien 
ffyaytwl [Abrudbánya; Törzs]. 1666: Mihalcz 
Mihaly Vramot cziak liatod rész íllety [Altorja 
Hsz ; Borb. I] . 1761: a ' nyilak végiben és a ' 
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kertek háta megett . . . lévő Bongord és puszta 
szölö hatod rësze Toldalagine Aszszonyom Bon-
gord ja felöl [Szava K ; LészaiLev. V. 27]. 7834: 
kéntelen vagyok magam is az Exps Urat . . . 
Törvényesen réadmonéáltatnom, tessék a' Tutori 
esztendők alatt részére adminisztrált jövedelem-
nek hatod részét . . . meg fizetni [Dés; BetLt 5] | 
(A búzának) a' rostálás által lehetetlen hogy egy 
hatod része el apadott volna [Somb. II] . 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in 
attributivem Gebrauch: egy hatod(nyi); o şesime; 
Seclis tel. 7668: En Jenei Gaspar obiigalom maga-
mat, teljes eletemb(en) valo bor nem iszasagra 
excipialvan ilyen Casust, hogy harmad napi beteg-
ségemben) a dolog ugy kivan van hatod rész ej-
telni bort szabad legyen nyavalyam terhenek 
kŏnnyebbitesere meg Innom [SzJk 102]. XIX. 
sz. eleje: A Közép rétnek a külső végib(en) egy 
kis hatad rész Nyil [Mezőuraly MT; Berz. 4. 31. 
N. 40]. 

hatodszor a şasea oară; zum sechstenmal. 1574: 
hywanak Mynket Az wytezlo Frathay János es 
Miklós, hogy Az Néhai megh holt frathay gergel 
wramtol maradót tehen barmot twlkokat es egyeb 
tyno bynot meg oztanok kóztók Nyolcz rezre, 
* . . elozor niolcz boryus tehent valaztank . . . • 
hatodzor walaztank harmadfwre keleo Twlkokat 
niolchat [Fráta K ; SLt S. 13. — 'Közbeeső sor-
számneveket tartalmazó szövegrész mellőzésével]. 
1597: feozettem Eoteotzer eo kegmeknek Ebedet 
. . . feozettem hatotzor az Vonás Igazito vraimek-
nak [Kv; Szám. 7 /XII . 51. 1680: Harmad ízben 
adgyák elő vérségeket az Ordőgh, és Stamp famí-
liák, . . . Hatodszor és utolszor az Zöld ágrolis 
prætendal Amer Kadar Istvanne Zöld N.Aszony 
[Kv; RDL I. 158]. 1798: Hatadszer vagyon egy 
sessio [Sóspatak MT; CU]. 

Ha. 1597: Eoteotzeris . . Hatotzoris [Kv; Szám. 
7/XVI. 126 Filstich Lőrinc sp kezével]. 1792: 
.Hatodszor [Mv; Told. 67]. 1801: Hatadszar* 
[TL. - fcígy többször isi]. 1812: Hatodszor [Völcs 
SzD; SLt LII. 9]. 1813: Másodszer . . . Harmad-
szer . . . ötödszer Hatodszer [CsS]. 1814: 
Először . . . Másodszer . . . Harmadszer . . . Őtőd-
azer Hatodszer [Mv; MvLev.]. 

hatórai hatórás; de şase ore; sechsstündíg. 
1854: Gróf Teleky Sámuel főkoriátnok . . . kegyé-
ből kinyerém, hogy a cancelláriai hat órai rendes 
szolgálatot kettőre apasztván, az egyetemben 
tudományokat hallgathassak [ÚjfE 156-7] . 

hatos I . mn 1. ~ arany arany pénzérmefajta; 
un fel de monedä de aur; Sechser (Goldmünze). 
1637: arania is vágjon ketteöss hatos arania 
[Mv; MvLt 291. 90b]. 1655: Volt N 13. tizes 
arany . . . egy hatos aranj . . . 5 pogány Arany 
nyom Ar. 10 3/4 [ K v ; RDL I, 29]. 

Huszár 89 —90, 92 — 4 — Bethlen Gábor pénzérmeinek vizs-
gálata rendjén — valamivel elóbbról, mint az ide bedolgozott 
első adalék, csak tízes, ötös, négyes, hármas és kettős aranyérmét 
ir le. Úgy látszik, a hatos aranyat csak I. Rákóczi György uralko-

dása alatt kezdték verni; legalábbis első adalékunk jelentkezési 
kora erre utal. — Mivel Huszár a tárgyalt érmefajtáknak még 
egymáshoz viszonyított értékét sem jelzi, a szerk. érték-meghatá-
rozást nem adhat. 

2. ~ kamatjával hatszázalékos kamattal ; cu o 
dobîndä de şase la su tă ; mit sechsprozentigem 
Zins. 1858: Ha fizetesi ra takat pontoson meg nem 
tartanám az esetben a terminus után tiz napot 
elvárva, ha ez alatt is a rá tá t ki nem fizetném, 
a tulajdonos Grof Ur vagy örökössei jogosítva 
légyenek a terminus eltelte után fizetetlen lévő 
haszonbéri részleteket . . . hatos kamatjával leg-
rövidebb szoper ut ján felhajtani [KendÜóna SzD; 
TKhf 15]. 

II. fn 1. hatökrös iga; car cu şase boi; Sechs-
ochsen-Joch. 1846: Én rendelést tettem hogy 
Budatelkéről a 18 őkrőkből 4 tulkokat ide hozanak 
a' héten, mivel itt a hegyekért hatosba kell járni 
[Csán TA; Born. F. Id]. 

2. hatszemélyes játszócsoport; un grup de joacă 
formát din şase persoane; Gruppé von sechs Spie-
lern. 1838—1842: Cice . . . játéknem Erdélyben 
. . . Hárman, ötön vagy haton szokták játszani; 
első esetben egy pár kiáll a térre, eleibe a harmadik, 
legény vagy lány, az úgynevezett málé, néhutt 
macska. Most a pár fönn kiáltva «Cice legyen 
hírével» elvál egymástól, egy nagyocska kört* 
futván viszont egyesülők; a málé vagy egyik vagy 
másik után köteles iramlani, s ha külön (és i t t 
a bökkenői) valamelyiket elcsípheti, az lesz a 
málé. Ötös- s hatosban is az a játékrend, csak i t t 
két pár f u t cicét, s egy és ket tő a málé, s az utolsó 
esetben kettőjüknek kell a futók valamelyikét 
elfogni, ki aztán társával leend a málé [MNyTK 
107. 15. - •Helyesebben félkört]. 

3. ? kelmefajta; un fel de material/de s tofä; 
Art TextÜ/Stoff. 1688: Egy Végh savóstól f -
/04 1/2 Egy Végh Hatostol f - //04 1/2 [Mv; 
MvRK Vect. 17]. 

Szk: ~ keszkenő. 1630: Bolgár János. Hozot 
Teŏreok országból . . . 5 végh fwre ueteö hatos 
kezkeneot t t f - d 30 [Kv; Szám. 18b/IV. 
33—4]. 1671: Czompo Christoph viszen Leng(yel) 
orszaghra . . . Hattos Kesz keneot húszon eőt 
v(e)g(e)t [Törzs]. 

4. ' ?' 1528—1529: In Bekes I I quarum I hatoss 
nominatur cum suo kylew [Vh; MNy XXXI , 
126 malomszám.]. 

O Szn. 1607: hatos mihalne [UszT 20/351]. 
1744: 6 Nsga Tisz tartó j a Hatos Antoni Uram 
[Szentmargita SzD; Ks 17. LXXXIV. 27]. 7750/-
1797: Nemes Hatos alias Szathmári Jóseff [Kis-
dob a Sz; Borb. II] . 

hatóság autoritate; Behörde. 1850: (Az) ideig-
lenes törvény ép ugy kötelezi a papi hatoságokat 
és egyes papokat, mint akármely más hatoságot 
[Nagykapus K ; RAk 6] | A' béadott panasz és 
látlelet megküldése mellett találtassék meg, a ' 
helybéli Kat . Térparancsnokság, hogy ezen tény 
ki nyomozására Hatosagunk kebeléből kinevezett 
Tanácsos Ferenczi Jósef aa mellé egy szükséges 
Cs. Királlyi Katonai Egyént ki nevezni méltoz-
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tasson. Déés Város Tanácsából Kiadta Veres 
Lajos mp h. fö Jegyző [Dés; DLt 1320]. 7866; 
ha a ' mi Anya-Kŏnyveink' rovatai nem foglalják 
is magokban, mind azokat, mellyek a ' tábori lel-
készek Anya könyveik' számára elŏszabvák, a ' 
katonaság körűi t e t t lelkészi szolgálatokat, azok 
szerént kell bétölteni és . . . a ' Katonai Hatoság-
nak béküldeni [Gyalu K ; RAk 113]. 

hatosztályú ha t helyiségből álló; care are şase 
încăperi; aus sechs Räumen bestehend, sechs-
räumig. 7857; A' Lóczi fogadó ha t osztályú, ron-
gyos zsendely, és dránicza fedél alatt [Erdőszt-
györgy MT; EHA]. 

hatott kerül t ; a juns ; gelangt/raten. 7842; Vis-
gáltatik Tarcsafalvi Sylveszter Judi thnak mint 
F. nőnek Martonosi Demeter János mint A. fér j 
ellen — a Kereszturfi széki alpapi széken inditott 
— lefolytatott és törvényes fel hivás u t j án ezen 
K. Tanácshoz ha to t t váloperes ügye [Kv ; Borb. I ] . 

hatökrös cu şase boi, care are şase boi; über 
sechs Ochsen verfügend, Sechsochsen-. Szk: ~ 
ember h a t ökörrel rendelkező gazda. 1730: Szent 
Lászlón vagyon nyolcz ökrös Ember Nro 4 ha t 
ha t ökrös Ember Nr. 5. Négj Négj ökrös Ember 
Nr 0 És igy a nyolcz és ha t ha t ökrös Embe-
reket magok erejeken computálván tészen Nro 9 
[Szentlászló TA; J H b K XLIX/4] . 

hatökrű 1. hatökrös; cu şase boi, care are şase 
boi ; Sechsochsen-. Szk: ~ ember hatökrös (hat 
ökörrel rendelkező) gazda. 7647; Szent Marton 
napba az Adót ki ki az eo erteke szerent f izet i : 
vgymint ha t Eokrw Ember d. 70. vagy 75. Az 
kinek Eokre nincz d. 25 [Nagyteremi K K ; BK 
48. 16]. 1745: Peter Ferencz ha t ökrű Jo maga 
biro ember [Atyha U ; UszLt I I I . 35]. 

2. hatökrös, ha t ökör vonta ; cu şase boi, tras(ă) 
de şase boi; von sechs Ochsen gezogen. Szk: ~ 
szekér. 1650: Atta(m) az Nehmett kapitany szük-
ségére, H a t t Eőkrű szekerett [Kv; Szám. 26/VI. 
387]. 1697: Azon szekerek mind legyenek ha t ha t 
Őkrű jo ernyős szekerek, az mineműt hoszszu 
ú t ra szoktanak keszitteni [UszLt IX. 76. 27 gub.]. 
1750: Aranjosi Praediumahoz tartózó Tüalmas 
erdejében Szinte Setét estvének idején aggre-
dialván, o t tan épületnek valo fákot vágtál, és 
azokot ha t ökrü Szekérre fel rakván, más felé 
vinni Szándékoztál [Déva; Ks 112 Vegyes ir.]. 

hatöles I. mn 1. ha t öl hosszúságú; lung de 
şase s t în jen i ; von sechs Klaftern (lang). 1732: 
egj h a t öl ős szakasz Szalma [Kóród K K ; Ks 
12. I ] . 1757: az Nagj epűletre valo Fák ket Tuta-
jokban 9 id est kilentz küencz ölösök voltanak 
az többi pediglen őtt , ha t ölösök voltanak [Top-
lica M T ; Ks 69. 50. 44]. 1811: Az ház fáran (!) 
lévő h a t ŏlŏs koszórufák [Spring A F ; KvAKt 
Mss hung. 6]. 

2. h a t öl mély; adlnc de şase st înjeni; sechs 
Klaf ter tief. 1846: ástunk egy ha t őlős ku ta t 
[Havadtő MT; TSb 49]. 

I I . fn ha t ölnyi darab (föld) ; bucată (de pă-
mînt) de şase s t înjeni ; Feldstück von sechs Klaf-
tern. 1750: Tőrőkbuza főidnek az ha t ölesse [Sin-
fva TA ; EHA]. 

Hn. 1780: Az ha t őlősben [uo.; EHA]. 1807: 
Az ha t öles (sz) [uo.; EHA]. 

hatölnyi ha t öl hosszú; lung(ă) de şase st înjeni; 
sechs Klafter lang. 1759: A Leurgyison innen az 
Patak magát az hegy alá tsapván az u t t bészaka-
dozott, melly mia t t az oldalt hoszszan ha t ölnyire 
kell ásnunk és ág töltést tsinálnunk [Csákigorbó 
SzD; J H b K XL/8]. 

hátpecsenye. E szk-ban; în această construcţie ; 
in dieser Wortkonstrükt ion: le van esve a *Lje 
a avea durere de spate ; Hexenscliuß habén. 1829: 
a ' hat petsenyeje nem volt le esve, ha nėm vala 
mely ütés által volt fájdolma [Dés; DLt 246]. 

A szerk. Désrõl gyermek- és ifjúkorából i\ szk-ot leesett a 
~je formábian ismeri. — A Bolyai Jánosnál és a Hsz-en való 
előfordulásra és a jel-re 1. MNy VI, 48; e "helyütt folytainak hát-

pecsenye leszakadás és hdipecsenye öszve szedés összetételére is ta-
láltatni utalást; ezek az utalások azonban nem elég hitelesek n h -
hoz, hogy ilyen címszókat iktassunk be a Tárba. 

hatpénzes h a t dénárt/pénzt érő, ha t pénzbe 
kerülő; de şase dinari (care costă şase parale) -
sechs Gelder (wert/kostend). 1599: Volt ebben a z 
eodeoben beoweon ha t penzes boris [Kv; Szám. 
8 /XII I . 10 Szabó Anrás sp kezével]. 1621: Vizza 
Jeouet Korogi Zemmartono(n) f t meg zalua(n) keolt 
el Vaczorara 12. ejtel bor hat penzes [Kv; i.h. 
15b/IX. 192. aKóródsztmártón KK] . 

hátra 1. há t rafe lé ; înapoi, îndără t ; hinterwärts, 
nach hinten. 1732: Innét viszszá jővén há t r a 
a gyűmŏltsos kert ig menyen a veteményes kert 
[Szászsztjakab SzD ; TSb 51]. 1765.š Varga G y ö r g y -

fel nem t ámado t t eö kgylme* ellen, hanem 
az maga haza felé ha t ra mind egy 20, 22 

lépésnire ment [Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-
Mk Vall. 12. — *Ti. a szb]. 1768: Mi bizonyoson 
ismertük azon Nagy Szürke Kántzá t . . . olljati 
Fortelljos vólt hogy midőn meg kutýál ta magát 
az Üres Szekeret is nem elé hanem hátra toj t a 
[Páké Hsz ; SzentkGy]. 1771: csak láttom hogy 
az ökör le eset . . . az tőke az Lábára hengeredet 

az első Lábaj i elé felé . . . az hatulsok hátra , 
.es az ökör addig fel nem kelhetett mig Varga 

Jancsi az tőket az labarol el nem hėngeritté [Me-
zőmadaras M T ; BK] . 1822: A Szeredő Tarto-
mánnyá kezdődik a ' Szeredő pusztája környéki ti 
és menyen há t r a a ' Tálpataka faráig [Szacsva 
Hsz; HSz jP Fel Dobolyi Lovas katona Székel 
Lajos (22) vall.]. 

Szk! elé s ~ a . előre s hátra. 1736: Az két-
felé-eresztős hintónak az fájának az dereka felül 
vasban volt foglalva, az kin az hintó fedelit elé 
s hátra bocsátották, s kivált tavaszszal, mikor 
szép híves idő volt , kétfelé eresztették, ugy ültek 
benne mintha fedele sem lett volna [MetTr 364,. 
1737: Egy főidőn állo paraszt Almáriumotska, 
mellynek is vágjon két rekeszsze, elé s hátra huzo-
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gato deszkájával [Csákigorbó SzD; J H b K XXVI/ 
13, 6]. — b. ide-oda. 1710.: Én, mint Noé 
részeg cápja, ugrottam menten elé s hátra [Beth-
lenönél. 229]. 7857: Anyám megpendült, . . . egész 
nap matyog elé 's hátra, tölti az időt a ' gyerme-
kekkel [Kv; Pk 7. Pákei Krisztina férjéhez]. 

2. hátul levő helyre; în dos; nach hinten. 1593: 
Rosnai András vallia . . . menek hatra az Zeoch 
Pal vduarara [Kv; T J k V/l. 404], 1623 k.: Azt 
is latta(m) hogj hatra az givmeolczeos kertbe 
mentenek az katonak vtan [Mv; MvLt 290. 29a]. 
1653: Voltának Nyárádtőnél ugyan valami nyo-
morult székelyek . . . Utánok menének ugyan, de 
kevesen — el is érték őket. Ernyei Mósa Gergely 
beléjek is kapott ugyan, de amazok hátra válo-
gatták a javát a legényeknek, és a prédát elöli 
vitték* [ETA I, 70 NSz. ft1602-beli eseményre 
von.]. 

Szk: oda ~. 1570: Kallany fabianne Orsolya 
• . . vallya az waras Zolgay . . . kerdezny 
kezdyk ha latot egy leant otth valahwl . . . Azwtan 
wgy Mongia nekyk hogy oda hat tra Ment az 
chwrbe [Kv; T J k III /2. 88] * oda ~ költözik 
? a hátulsóházba költözik. 1793: az Aszszony o 
Nga tsak simbelt a’ pipa füstért, 's azt mondotta, 
hogy nem szenvedheti, 's a' pádiumentumot mind 
el is pőkdesik, jobb lesz költözzék oda hátra 
[Koronka MT; Told.]. 

3. hátul, távolabb levő helyen; în spate; hinten 
in einem entfernteren Ort. 1589: Azért akoron 
egez varosul vgh vegezenk az ado feleol hogj az 
kik az piacz zelben laknak es korcziomaual eltek 
tehát azok teobbet adgianak az teob hatra lakó 
keossegnel [Szu; UszT]. 

Szk: ide ~ i t t hátul. 1653: Ismét jöve mintegy 
tíz lovas, mely után a derék is eljove. Mi is ismét 
elébb mozdulánk reájok, de a zászlókat helyben 
hagytuk ide hátra, mintha ott nagy sereg lett volna 
[ETA I, 63 NSz] oda ~ ott hátul. 1577: 
az giorthianos Erdeieben oda hatra az bercz meghe 

az nagj vapabol zabadon hordottak fath az 
chykfalwyak [Jobbágyfva MT; EHA]. 1632: lát-
tuk, hogj néha estve későn egj oraighis mulatót 
oda hatra a kertben az Aszony de mi nem tut tuk 
kiuel volt [Mv; MvLt 290. 81a]. 

4. idefimide ~ lennebb (az iratban); mai jos; 
weiter untén. 1576: E n Melyth Anna hat tam Ba-
ranyai Annok zeoksegere . . . zegyn mely t th gieorgy-
ne marhayabeol (!). Akyt Jmyde hatra fel Irtwk 
ezt hattam azon keoweol [Szamosfva K ; J H b 
XVIII/7. 13]. 1589: Penzen vottem arpat, melliet 
a' pénznek exitussaba ide hatra ioban megh speci-
ficalok Cub. 35 [Kv; Szám. 4/XI. 5]. 1597: Attam 
az Godo czigannak . . . f 1 . . . Ezt ide hatra kellet 
volna imi, de it sem derogál [Kv; i.h. 7/XII. 36^. 

5. hátra van, hátralékban van ; a fi în restanţă; 
ausstehen, im Rückstand sein. 1664 : Az páternek 
is fizetése hátra | Az debreczeniektúl rendelt ű 
nagysága háromezer forintot ide . . . Még kétezer 
forint volt hátra benne [TML III , 161 Boldvai 
Márton Teleki Mihályhoz]. 1778: Az Udvar adossa 
maradván az Béreseknek Négj Zekével, s negj 
harisnyával, s ki kelletik fizetni az irt gjapjúból, 

s az öregnek is hátra az gúnyája [Csicsó Cs; Ks 
65. 44. 13]. 

6. (nem elé, hanem) ~ megy átv (nem előre,) visz-
szafelé megy; a merge înapoi; zurück/rückwärts 
gehen. 1775: Dániel Mihály . ugyan főember-
számba vagyon de csekély facultasú ember, most 
regius perceptor, házasságával is nem elé, hanem 
hátrament, vévén el a Keczeli János leányát, aki 
se nem szép, se nem jó, se nem qualificata [RettE 
345]. 

O Szk: nem lévén/volt egyéb ~ nincs/nem volt 
más mit tenni, nincs/nem volt egyéb teendő/tenni-
való; nu este/era altceva de făcut ; es ist/war 
nichts anderes zu tun. 1787: Utollyára nem lévén 
egyébb hátra hanem csak a Néhai Csiszár György 
eő Kegyelme holta után találtatott Litterale In-
strumentumok regestraltassanak [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 16—7]. 1793/1794: nem lévén 
egyébb hátra, hanem hogy a MBagoi Kőz földek 
három egyenlő Táblákra fel mérettessenek [M.bagó 
AF; DobLev. IV/739.11b]. 1843: (Az) Inventarium-
ba foglalt Jókba meg is osztozván, nem volt egyéb 
hát ra ; mint csakis az : hogy mind az Exponens, 
mind asz(sz)onyságod az osztályos határozatnak 
tégyenek eleget [T; Tolvaly lev.] Xr nincs egyéb 
~ nincs egyéb teendő/tennivaló, nincs más mit 
tenni; nu mai este nimic de făcut ; es ist nichts 
übrig/anderes zu tun . 7787; egyeb nints hátra tsak 
hogy az jőjjen, minden u t a t el jártám [Kackó 
SzD; Kp 27 Újfalvi Sámuel Máthéné Újfalvi 
Krisztinához]. 1796: a ' Feli Peres . hitelesen 
bizonyittya aztis, hdgy ezen kért Levélnek 
originálissá, az Ali Peres Báró Urnái légyen; 
azért nincs egyéb hátra, hogy annak elŏ adására 
Tőrvényesennis reá szoríttasson [Mv; TLev. 5/16 
Transm. 79 tábl.]. 

hátraáll 1. hátrább /félre áll; a sta mai înapoi; 
sich zurück/abseits stellen. 1598: az tehenes ember 

az Istenert kerte, hogy liadgiak el uinnie 
ininth w marhaiat de wk ha t t r a nem állották hanem 
egyzersmind ketten hozaia vágnak [Alparét SzD ; 
Ks]. 1606: Hallotta mikor osuat János azt m o n -
dotta Jmreh Lúkacznenak, Allj hatra Lonchos 
beste mert altal wtlek az zabliaŭal [Kiskede U ; 
UszT 20/204 Joannes Zel de Kis Kede Seruitor 
Georgy Jánosi vall.]. 1756: kezdettek edgyűtt 
tépelődni . . . jelen volt ugjan az Inctusis, de eő 
hátra állott, nem tépelődött [H; Ks 62/4]. 

2. átv eláll vmitől; a renunţa la ceva; von etw. 
abstehen. 1573: Merigyoy Tot t János . . Byzonyos 
okokbul Ada My eleottewnk, eoreok Jobbagywl 
Magatt . . vitezleo Hozzwtelki ferencznek, Eztys 
fel wewe(n) Magara, hogy ha ebben hatra Állana 
es az ew zerireol el Menne, Tahat t ewtett Az 
Megh Mondott Hozzwtelki Ferencz Megh fog-
hassa [M.fráta K ; SLt J . 4]. 1578: Az waras 
keonywebe penig a mit be I ra t eo kegmek abba 
hatra ne(m) zokot allany [Kv ; TanJk V/3. 163a]. 

3. megtagad; a r e f u z a ; versagen/weigern. 1764: 
bizonyos lehet külömben Bátyám Uram benne, 
hogy ha egyebb parantsolatyait meg nem fogadná 
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is, de ha embertelenségre biztattya, abba hátra 
nem áll [Középlak K ; BfR]. 

4. ? mellőz vmi t ; a neglija, a lăsa la o par te ; 
unter/außer acht lassen. 7699; Nem mérem ma-
gamnak azt igirni hogj Nagdhoz melto dolgokrol 
irhassok . . . , hanem köteles affectusomnak annál 
nagjob confidentiajat és ebb(en) candorat (!) men-
nél kisseb dolgok(na)k meg irásába(n) is ne(m) 
állak há t ra [TL. Fogarasi Sámuel Franekerából 
gr. Teleki Pálhoz]. 

hátraállás kb. helybenállás, veszteglés; statul 
pe loc; Stülstelien. 1756 k.: Minden Bányász 
Gazdának a ' mivesse arra rendeltetett napnak 
idején tartozzék a’ Bányára, vagy 'a dologra 
ki menni . . . hogyha valamely mives igaz ók 
nélkül egész héten által a ' dologra ki nem menne, 
ki xniat 'a tőbb mivesekis hátra állással töltenék 
idejeket, tehát az ollyan mivest a ' Gazdája a hol 
kapha t t j a szabadoson meg fogathassa, és első 
szék napján finalis Tőr vénye légyen [Born. 
XXXVTII. 8 az abrudbányai bányászok törv.]. 

hátraálló I . mn 1. hátrafelé álló; întors 
îndără t ; nach hinten stehend. 1742: Negyedfŭre 
menő három Tulyok edgjik közzŭlŏk barna szőrű 
hátra allo hegyes szarvú, a mas kettő sötét kék, 
egjenes fel állo szarvuak [Kisborszó SzD; TL 
42]. 

2. há t r á l t a tó ; care împiedică/stînjeneşte; hin-
dernd. 1791: (A grófné) soha sem volt idegen az osz-
tálytol, soha abban hátra állo nem volt, inkább 
akarta mindenkor az Atyafiságos osztályt, mint 
azt, a ' mely az unalmas és költséges Tőrvény 
ut tyán mennyen véghez [Kv; J H b XLIV/4]. 

3. hátramaradó, vmit elmulasztó ; neglijent, care 
neglijează ceva; versäumend. 1733: ha Isten bennün-
ket éltet ta lám az jŏvŏ esztendŏbeli szüreten ide-
jébb(en) (I) fog kgld fel Serkenni s énis magam kŏ tŏ-
lességem tetelib(en) hátra állo az hugam Aszszonj 
kedveskedésiért nem lészek [Borosbocsárd A F ; 
Borb. I I ] . 

4. vmitől elálló/vonakodó; care renunţă/se es-
chivează să facă ceva; abstehend/zögernd. 7807; 
esztendő alat t a 860 ~ nyoltzszáz hatvan Rforin-
tokat le fizettyük és ha . . . Ebbe hátra állok 
és morosusok lennénk tehát akkor . . . eztet 
exequaltathassa, ki rekesztésével minden törvényes 
menedékek (ne) k [Kv; Somb. II] . 7808; kezességet 
valolának kőltsőnősőn egy másra, hogy ha egyik 
vagy másik hátra alló lenne a' munka szorgalmatos 
folytatásáb(an) 's végbe vitelib(en), a ' többi tar-
tozzék azt . . . rá szorítani a ' munkára [Kakasd 
MT; DLev. 4. XLI] . 

II. fn vmi t hátráltató személy; persoana care 
împiedică/stînjeneşte ceva; Behinderer. 7795; elsőb-
ben is a Nságod u j Malma oculaltassék . . . eŏ 
Nsága semminek hátra állója nem lészen [Ádámos 
K K ; J H b XIX/49]. 

há t rább, hátrébb 1. vmivel távolabb há tu l ; cu 
ceva mai înapoi; etwas weiter hinten. 1585: Dely 
Miklós Karansebessy . . . fassus est . . . Georeogh 

Pal es Georeogh Miklós eleol Mennek vala,My ha t r ab 
voltunk [Kv; T J k IV/1. 527]. 1609: E n hatrab 
maradék azkor [Dés; DLt 311]. 1641: az zeőke 
zokmanios hatrab vot ugj mint Kouaczi Miklós 
[Kentelke SzD; BfR Szekelj Geőrgj (34) jb vall.]. 
7730: egy kevesse hátráb maradót volt az ekétŭl 
[F.volál Hsz; HSzjP] . 1779: hátrébb meg tanálták 
a tarka ruhát [Uzon Hsz; HSzjP Franciscus Bot 
(32) jb vall.]. 7800: égj Sereg Szász jővén le az 
Oiszág utan kiáltoni kezdék a hátréb marat ta-
ka t [O.solymos K K ; Ks 67. 47. 27]. 

Szk: ~ rajta arrább. 1673: Az hámor ház 
ezen házban vagyon vas verő százötvenkét font , 
vasbúi való . . . az verő nyele fából való mellyen 
két lánczos karika, az véginnis vas karika és szegli, 
hátrább ra j ta egy sorok karika [Cssz; CsVh 42]. 

2. inkább hátra(felé); mai înapoi; mehr nach 
hinten. 1572: walkay Myklos, Monda My nekünk 
Allyatok hat t rab fyaym, Senky Semmyth Ne Jn-
dechon [Jákótelke K ; KP] . 1584: Clara Herczegh 
Caspar vram felesege vallia . . Ez Zozatomra ha t -
rab Alla [Kv; T J k IV/1. 243]. 

3. ide ~ a. lennebb, alább; mai jos; weiter 
untén. 1634: az mi férfi es Aszonyember valtozo-
tok (I) voltának azokatis diuisor vraim megh 
beczwlwen, penzbeli reszt itütek cziak az aruaknak, 
meljreol ide hatreb leszen igazitas [Kv; RDL I . 
105]. 1794: parantsoltatik . . Hogy a ' meg keresz-
teltettek (ne)k, őszve Eskettek (ne)k és el temettet-
tek(ne)k száma az előnkbe adat ta tot t Norma sze-
rint készen legyen. A ' melly norma v. Tabella ide 
hátrább az utolso Paginán le vagyon írva [M.bi-
kal K ; RAk 8]. — b. kb. mostantól; de acum înain-
t e ; von nun an. 1780: a ' ki harmincz Vasat fog 
fel a ' verőben, ollyan Verőre, mülyenre, ide hátrébb 
fel-fogni szabad lészen, azon harmincz vasra fog-
jon három Ágas vasat [Torockó; TLev. 5a]. 

4. ~ való unoka távolabbi unokatestvér; veri-
şoară mai îndepăr ta tă ; entferntere Kusine. 7632; 
az Pattantius Lazlone edes Annia es Farkas Gaspar-
nenak az szüle Annia egjek voltak, de Korlat Já -
nosné egy izzell ha t rab valo vnokája az Pat tant ius 
Lazlone Annianak [Vajdasztiván MT/Mv; MvLt 
290. 108b]. 

5. később, utóbb ; mai tîrziu, apói; später. 7 700: 
ez Hazában lévő Müitiaja Melgs G(ene)ralis Rabu-
tin Urammal eő Kglmével valo meg egjezésűnkből 
Qvártélyábol mezőre fog ki szállani Regimentenként 
ki elébb, ki há t rább [UszLt IX. 77. 9 gub.]. 

Szk: elébb vagy ~ előbb-utóbb. 1813: Az azon 
Bornyunak Húsából evett Ebek elébb vagy Hátrébb 
meg dűhődésnek lévén ki téve [Dés; DLt 329] * 
ide ~ a. ezután, később. 1755: néked Danila ide 
hátrébb tsak meg ne ártana ez a sokféle emberrel 
valo társalkodás [K ; Told. 3a]. 1759: ha Szintén ide 
hátrább történnék is hogy Teleki Sándor Bá-
tyám vram Sine Semine utrius qu(e) sexus decedálna 
is, az Ŏ Kegyelme Jússán Se praetendalok 's nem 
törvénykezem [Moha N K ; TSb 2]. 1802: ide hát-
rébb ha a ' fákban hijjanosság találna lenni, a ' 
mostani számadok fognak irantak kérdőre vonatni 
[Torockó; TLev. 5]. 1833: Nemes Szabó Sándorns 
Pétid Kata Aszszony . . . azt feleié — Most níncé 
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modom meg vásárolni a János Báty földjét — 
idehátrább né légyen késő [Sinfva TA; Borb. I]. — 
b. előbb-utóbb. 7776; Azt tudom bizonyoson, s, 
szavaiból tapasztaltam M Groff Lázárnak, hogy 
soha ámbár sok Viszontagságok kőzőtt forgottis, 
M Groff Kornis Anna Kis Aszszony ŏ Ngárol el-
méjét le nem vétte hogy ide hátrább magának házas 
társul el venné [Mv; GyL. Mart. Kamentzki (38) 
vall.]. 1788: ide hátrébb levelet tanainak Fűlep 
Mihaly Uramek [Aranyosrákos TA; Borb.] 
ide ~ is ezután/a továbbiakban is. 1829: tám 
ember ollyan nagy nyomorúságban nem küsz-
ködik mint én — tsuda hogy még élek az Isten 
kegyelmezett még eddig elé s ide hátrábbis bízom 
az én Istenemben 's nem hágy el [Asszonynépe 
AF; DobLev. V/1154 Zabólai Pál Kŏkŏsi Dobolyi 
Sigmondhoz] Xr se előbb, se 1809; Az Erdeli 
Regimentek ki pótlására szoros kötélességé 
tétetik Kegyelmednek, hogy . leg otton ki 
menvén maga járásában, minden Falukban keresse 
fel az Bitangokot, vandorokot, Libertinusokot, 
és az oljan Colonusok fiait az kiknek egynél több 
vagyon (így 1) . . . azokot Kegyelmed . . . ügyekez-
zék ki állítani az fogás se elób se hátreb ne 
essek Pénteken estvénei Szombatrá viradolag 
[UszLt ComGub. 1704 a gub. Usz-hez]. 

6. későbbre; pentru mai tîrziu; fiir später. 
1759: ă sertésekből . . . azok kőzűl mellyek még 
jol meg nem kő véred tenek hatréb hadtam [Déva; 
Ks 94. 24. 2]. 

7. másnál ~ marad átv vki mögött el/lemarad; ară-
mîne în urma cuiva; hinter jm zurückbleiben. 1607: 
hallótam hogi Dauid János Sok zyksegeben zallota 
megi hatos Ersebetett hallotam hogi zepen Jntete 
mynt Atyafiat hogi Eys (!)• viselien gondott Eletjre 
ne maragio(n) masnal hatreb [UszT 20/356 ,,mar-
kos Janosne fatfalujb magdolna" vall. — *Eoys 
(olv.: ő is) h. bOlv.: fiátfalvi]. 1679)1681: Az ara-
tást el vegeztetvén mindjárt à mag(na)k való búzát 
csépeltesse ejjel nappal, hogi à vetessel másoknál 
hátrább ne maradgyon eő kglmea [Vh; VhU 670. — 
Ä A Z ub.]. 

8. tovább; mai departe; weiter, länger. Szks 
~ marad tovább marad életben. 1646; Hogy azért 
mind azok az alkalmatlansagok el tavoztattassanak 
az menyben lehet, es hogy az kik keozüllünk hatreb 
maradnak, keuesebb vezekedessel egy mas keozt 
el igazodhassanak, en az Istenertis azon kerexn keg-
teket, hogy most ep es egesseges állapottiaban te-
gyen oly io rendelest es igazitast keoztűnk, hogy 

ha Isten bennünket hatreb marazt, lehessünk 
mys háladok kegtekliez s mondhassunk Iotis ketek 
utan [Bádok K ; J H b 111/72 Kézdipolyáni Veres 
István atyjához]. 1770: ő meghala szegény, a 
felesége hátrébb marada [RettE 237] isten 
életét ~ halasztja vkinek isten tovább éltet vldt. 
1715/1761: ha az Isteni Tanáts ugj végezte, hogy 
ö* is meg halyan, az édes Feleségemnek Isten éle-
tét hátrébb halasztya, ezen rendelésem szerint 
maradhassan a' Joszágbann [Nsz; Berz. 17a. — 
*A gyermek] X1 isten ~ maraszt vkit 'ua.' 7646: 
ha Isten bennünket hatreb marazt, lehessünk mys 

háladok kegtekhez [Bádok K ; JHb 111/72. - A 
teljesebb szöv. előbb]. 

Ha. 1746: hátrébb [Brád H; Ks 112 Vegyes ir.]. 
1796: hátrább [Maroskoppánd AF; DobLev. 760. 
3]. 1759: hátréb [Déva; Ks 94. 24. 2]. 1788: hátrébb 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1806: hátrébb [Ádámos 
K K ; Pk 5]. 1808: hátrább [Kv; ACLev.]. 

hátrábbacska liátrácskább, egy kissé/vmi vei 
hátrább; cu puţin/ceva mai îndărăt; etwas mehr 
hinterwärts/weiter hinten. 1813: Hátrébbotska az 
Erdő bütüjibe foglalt Keresztesi István is 
mint egy 16 vékásnyi helyet [Koronka MT; Told. 
22]. 

hátrább-hátrább egyre hátrább, egyre inkább 
hátrafelé; din ce în ce mai îndărăt/înapoi; immer 
mehr hinterwärts. Szk: ~ áll hátrál; a se retrage, 
a se da înapoi; rückwärts gehen, zurückweichen. 
1644: (A jobbágy) mindgjartt Neki fordula Szeŏczi 
Marton Uramnak, verni kezde hozza, Marton Uram 
hatrab hatrab alott eleötte [Mv; MvLt 291. 418b] * 
~ megy 'ua. ; idem.' 1591: Kopaz Andrasne Mag-
dalna azzoni . . . vallia, Latam hogi Haczoki Tha-
mashoz hatonnis vernek vala, es az legini hatrab 
hatrab megien vala eleotteok, es fel vezi vala az 
wtest [Kv; T J k V/l . 90]. 

hátradő]t hátára (le)fektet; a culca pe spate; 
auf den Rücken (hin)legen. 1613: Mikor az kertben 
giomlalnek oda iőve, hirtelen hatra dőjte, es be 
duga az szamat hogi ne klalczak, el czapa raitam, 
az utan oztan ugi elt mint zinte zerette, es mikor 
latta hogi zűlni akarok el kűlde az iobagiahoz 
Sar varra, es ot t lót az giermek [KJ]. 

hátradől hátrafelé ledől; a se răsturna pe spate; 
rücklings niederstürzen/fallén. 1570: Anna Mezey 
Janosne . . . azt valya hogy eotet kwlte volt Be az 
Thoromba Bar bel János az leanhoz . . . , De eoneky 
egebet nem Mondot, hane(m) hogi Ment volt Zeoch 
Demeterhez az Mayorba, es egy Nyalab zalmat 
kert Teole . . . , Az keozbe Zeoch Demeter az vallat 
tapaztotta volna, es ew az zalmara hatra deolt 
volna. De eoneky semmyt Nem mywelt Zeoch 
Demeter [Kv; TJk III /2 . 87]. 

hátraenged abbahagy; a înceta; unterlassen, 
einstellen. Szk: ~í az akciót abbahagyja a pe r t ; 
a înceta un proces; den Prozeß einstellen. 1610: 
Valanok baratim ott, kik teórekednek valabe(n)e 
hogj hatra engedne(m) az actiot [UszT 32b]. 

hátraesik 1. hanyatt esik; a cădea pe spate; 
rücklings fallen. 1568: Ambrosius zakal iur(atus) 
fassus e(st), Latam hogy Nyro Kalman hoza kapa 
Kakas Andráshoz, es Kakas András hatra esek 
[Kv; TJk I I I / l . 240c]. 1592: Borbeli Mihali vallia 
. . . latam hogi az villát hozza huza Tamashoz 
Nyreo Istuan de meg nem wte : . . . Tamasis zab* 
liat ranta, es Jstuanhoz chapa, Nyreo Istuan meg 
akada, es hatra essek [Kv; T J k V/l. 260]. 1764: 
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Imre György már előre lest álván, ugy űtette főben, 
hogy azonnal hátra esett [Torda; TJkT V. 226]. 

2. hátrahull/omlik; a cädea pe spate; nach 
hinten fallen. 1636: fel ugrek Kovacz Paine Incze 
Miklós mellől utanna futamodek Incze Miklós az 
Aszonnak s arczul czapa az Aszont, hatraesik az 
kontya az Niakaba(n) az Aszonnak [Mv; MvLt 
291. 74a]. 

hátrafelé 1. hátul fekvő helyre; într-un loc din 
spate, în spate; hinten liegend, hinterwärts. 1785: 
mikor István Mate a vőjinek Csűrt épite enis ot t 
voltam, a Csűrt pedig a Jószágra hatra felé akarok 
építeni, de azt mondá István Mate hogy oda ne 
építsük s osztán ugy hozok oda a hol most van 
[Albis Hsz; MvLev. Hsz-i anyag 3]. 

2. visszafelé, há t ra ; îndărăt, înapoi; zurück, 
rückwärts. 1765: Varga György hátra felé 
kezde menni [Szépkenyerűsztmárton SzD; Eszt-
Mk Vall. 13]. 1795: Bartos László Uram leg elől 
lévén a mint hadarozott Kováts Jantsi hátra felé 
. . . nem tudom történetből, vagy szán szándékból 
vágta meg [Karatna Hsz; HSzjP Müinte Jósef 
(20) vall.]. 

Szk: ~ álló hátrahajló. 1809: sugár hegy hátra-
felé álló szarvú daru szörü* [DLt 275 nyomt. kl. 
— aTi. ökör] ~ hajlott. 1765: Egy más nagy 
Barna fennálló és hátra felé hajlott szarvú, es 
kesely hasú Tehén . . . Más fen állo szarvú Téhén 
[Szászsztjakab SzD; Told. 8] * - hőjkŏltet far-
ta t ta t . 1775: az ember edgyik ökrét ki fogván a Já-
rómból kezdette hŏjkŏltetni hátra fele [Udvar-
f v a ; Told. 44/50]. 

hátrafésül a pieptăna spre spate; zurück/nach 
hinten kämmen. 1823—1830: A deákoknak haj-
viselete sokféle volt, mert gyermekkoromban a fő 
közepét mind megnyírták törpén, elől hagytak 
hosszan, hátul is igen, és azután az elsőt a nyírt 
hajon keresztül hátrafésülték az hátulsóhoz, s 
az első az hátulsóval összeért, o t t horgas fésűvel 
összefoglalták [FogE 107-8] . 

hátrafésült pieptănat spre spate; zurück/nach 
hinten gekämmt. 1823—1830: az elülrõl hátra 
fésült h a j gyakran kibújt és széjjelment [FogE 
108. A teljesebb szöv. hátrafésül al.]. 

hátrafog 1. hátul/háta mögött összefog; a prin-
de la spa te ; auf dem Rücken zusammenfassen. 
1823: Csernátoni Sámuel Uram réá vett a 
roszra . . . , akkor a Mikor tsak egyedül voltam 
itthon, egyszer a csűr végibe, az honnan bé vitt a 
Házba, le t e t t a Ládára, kezeimet hátra fogván 
ugy elkínzott, hogy egészen vérbe kűpült[Radnót-
fá ja M T ; TLt Praes. ir. 65/1827-hez]. 

2. hátrafelé indul/tér; a porni/a se întoarce îna-
poi; rückwärts gehen. 1793: a ' mint le ment a' 
gráditson ., hátra foga a ' Sáros kőz felé ki 
járó nagy kapu felé [Koronka MT; Told.]. 

3. átv vmit figyelmen kívül hagy, vmitől el-
tekint ; a ignora, a nu ţine seama de ceva; a u ß e r 
acht lassen, von etw. absehen. 1568: Biro vra(m) 

es kyral biro vram. Meg erthue(n) az keth fel 
kozot,. az feleletet es az bizonsagot az menebol 
az kotel dolgát nezy, iol lehet, az tiztesseg dol-
ganak es a kotel meg zegesnek dolganak egwth 
kellet volna, Jarny, de myert hogy eotues orban 
o maga, a kerdoth hatra foguan Jgy alkut volt 
meg az aly p(er)esel eotues gergelel ez okaert 
my es anny rezebe(n) mennyebe az tiztesseg 
dolgát nezy my es hatra foguan chyak az kotel 
dolgaba láttunk toruent [Kv; T J k m / l . 178]. 

4. átv elhagy, rég eltávoztat; a renunţa la ; 
beiseite/unterlassen. 7560; kezwnkbe bochyaták. 
Az minemw per patűar thamadotth volt, Ez el 
műit Napokban, az király eö felsege tablaiann, 
valaminemw Magiar Regeni határba keóz feól-
deón, az maros vizenn, vyonnan valo Malom 
chynàlas felóll . . . az malom felőli valo perpat-
ŭarokot mindenesteól fogua hatra ffogúann Il-
lyen egienessegre es bekessegre ieóttenek [Mv; 
J H b K XII . 7]. 

hátrafordul hátrafelé fordul; a se întoarce îna-
poi; sich umdrehen. 1573: Somogy Leorinch es 
feyerwary Mate azt valliak hogy Mond veres 
peter ahwl vagion egyk az chigan bestie 
kwrua fiajknak, Azt Mondwan hattra fordwl es 
vgian rea Mwtat kezel Syweges gergelre [Kv* 
T J k III /3. 150]. 1584: Kadas Balintne Catalin 
vallia. Egy leaniomat kwldem a' Zamosra es 
az Sos Ianosnewal Zembe talalkozík, az en lea-
niom hatra fordul Nezy volt, Ez sosneis meg fordul, 
Es mond Mith Néz Roz kwrwachka [Kv; T J k 
IV/1. 247]. 1653: Básta . . . felállott*, jobb kézre 
a szekeriben há t ra fordulván és ujjával fenye-
getvén mond: „Meglássátok azt, hogy jótétemért 
megtréfálátok . . . " [ETA I, 59 NSz. - M600. 
évre von. feljegyzés]. 

hátrafutamik) hátrafelé iramlik/iramodik; a da 
fuga înapoi; zurückrennen/laufen. 1573: Eo nem 
latta Mint leot chyak az sayra (!)• keolt fely es 
fwtamat hatra vdvarara [Kv; T J k III /3. 86. — 
*Olv.: zajra]. 1582: hat t ra fwtamam hat az zal-
maba wly hegedws Mihalne [Kv; T J k IV/1. 59f]. 

hátrafüggő hátrafelé lecsüngő; care atîrnă la 
spate; nach hinten hin/herunterhängend. 1736: A 
fő leányoknak az fejin nyak szirtin feljűl, az tete-
jeken kevéssé alól, ha t csontból szőrrel erősen meg-
kötött korona forma jó féle gyöngygyei megrakott 
vagy klárissal az kitől mint tőit ki, magas csúpos 
hátra függő koronájok volt [MetTr 341]. 

hátrahagy 1. vki t vhol ot t hagy; a läsa pe cine-
va undeva; zurücklassen. 1618: Gáspár János 
urammal csak elálmélkodánk, hogy minket hátra-
hagyott [BTN 84]. 1653: Kékedi Sigmond 
csak i t t dobbana egy estve*. . . ugyan a magam 
lovait s szolgámat adám alája Kolosvárig — mert 
csak egyedül vala, az inasát hátra hagyta vala az 
útban — mivel igen sietett [ETA I, 143 NSz. 
- M630-ban]. 1738: az Inc. Koharianum Regi-
ment Fő Strasamestere . . . egj Hobisiczki nevfl 
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betsűletes Laidinantott , és egj káplárt há t ra 
hagjot t [Albis Hsz ; Ks 99]. 

2. maga mögött hagy ; a lăsa în urmă, a depăşi; 
hinter sich lassen. 7629; sok volt az szeker, es nem 
uettűk eszünkben hogy eŏ hatul el maradót s ki 
ereztet. Holot annak eleőtte megh az lovas sze-
kerekbenis hatra hagjot egjnehanjat [Mv; MvLt 
290. 149a]. 

3. cserbenhagy; a părăsi, a lăsa ba l tă ; im 
Stich lassen. 7690; öszve allot volt en velem azal 
hogy együt szancsunk ugarlast . engemet hatra 
hagyvan máshoz szimboralt [Cofva Hsz; HSzjP] . 

4. kihagy vkit vmiből; a lăsa pe cineva afară din 
ceva; jd aus einer Sache auslassen. 1675: Az job-
bagiokot annak rendi, s modgia szerent szolgai-
tassad, senkitis adomanyert, baratsagert, felele-
mert, vagi egyeb akarmi tekintetre nezve, az 
dologból hatra ne hagy, hanem mindeneket egi 
arant szolgaitass [Borb. I Petki János u t . csík-
csicsai jb-bírájához], 

5. semmibe vesz vki t /vmit ; a nu ţine seama de 
eineva/ceva, a desconsidera pe cineva, a nesocoti 
Ceva; jd/eine Sache außer acht lassen, ftir nichts 
achten. 1570: Borbély Janosne . . . vallya, hogy 
M y k o r egy Nap haza Ment volna Talalta hazanal 
Alcz Gasparnet, Es azt Mongia volt az vranak, Am 
Mogioro Esthwan 13 f t ra Engede Az Adossagot, 
Az vrah azt Monta, hogi zab ad legy vagy ach 
valamyt neky vagy ne(m), Mert Thërwenelkwl 
Engette ely az zeolet Teged kellet volna zawatosul 
allatny. Mert teoled veotte ha ha t t ra hagiot az eo 
gongya valamyt chelekeztek zabadok legetek vele 
(így!) [Kv; T J k I I I /2 . 174]. 1584: az Elebely 
vegezes leuel ha t ra nem hagua(n) Seott mynd(en) 
zikşllebe helyen maragion [M.fráta K ; SLt T. 18]. 
1590: Mihalj Kouach fel Alla falu kepebe(n). Az fo-
gott Birakba(n) sikeytis* vaghasitisb eggiet eggieth 
ki yltete, o t t Azt monda hogy te az zekre ne(m) 
mehettel volna panazlany, merth ennek ez ket 
falúnak vegezese vagio(n) hogy az Birak az ha t 
eskettek előtt legie(n) teòrwenj Effeli dologba(n) 
Miért hogy ezt ha t r a hat tad meltatla(n) panazon 
vagj [UszT. - a S ü k ő U. bVágás U]. 1600: Miért 
azért a wegezest ha t r a hat tak, ha teörweny azt 
mo(n)dom hogy mi(n) den keresetektol el estek, a 
keötele(n)is megh wadnak [i.h. 15/54]'. 

6. figyelmen kívül hagy ; a neglija/ignora; au-
ßer acht lassen. 1577: Meg ertettek eo kegmek egez 
varassul az Mezaros vraim kėonyeorgesseket . . . 
leot aZ engedele(m) es az terhnek Zalytassa is 
ily okkal, hogy ez v tan semmy modon altal ne 
meryek hagny az varas wegezesset Mert ha ez vtan 
valamybe effele dologba(n) meg esnek, eo kegmek 
mindé (n) irgalmassagnelkwl, es mindé(n) keonyeor-
gest ha t ra hagywa(n) az lewelnek Continentiaia ze-
rent bwntetyk meg eo kegmek [Kv; TanJk V/3. 
150b]. 1590: ha mi th mostani Első p(ro)positiomban 
feledekensegemból ha t r a hadtam vagy Eló számlálni 
nem tudtam volna, zabad legien en nekem mind 
Responsiomban s mind Replicatíomban megh 
mondanom es eleŏ zamlalnom [UszT]. 1629: Susa 
Azonj Szathmarj, nem gondolua(n) megh az Isten-
nek teorueniet, és az emberi társasághba(n) valo 

szép kereztyeni rend ta r tas t hatra hagywan, egy 
massal paraznalkodtanak [Kv ; T J k VII/3. 139]. 
1676/1681: Ha ki hat ra hagiva(n) I(ste)nnek tö t t 
fogadását hite ellen szólgalattja mellől el szöknek, 
az ollyaten kézben akadván, az Nemzetek törvényé 
szerint megh lövőldőztessék [Vh; VhU 663]. 

7. elhalaszt; a amîna; aufschieben. 1590: meg 
Értet tem annak wtanna e magatol Palaticz wram-
tol, hogj ha meg talaltad wolna felólle hatra ha t t a 
wolna dolgomatt koniorgesedreis de hizem hogj ez 
al peres Jncab akart ez fizetesbe Eyteny, miért 
hogj Gondomatt nem wiselte [UszT]. 1604: hit-
tam volt az Circalas rendibe eleo az vice kjraly biro 
vraim eleybe Az Incamat tus t Almáson letwkben, 
de akkor teorekedesre ha t tuk volt az dolgot ha t ra 
[i.h. 18/3]. 1625: szekely Janosne es Lorinczy Ist-
uan engemet küldenek Kertez Jánoshoz hogy az 
minemw perik volt hadna hat ra es mégh alkoznak 
velle [i.h. 90b]. 

8. átv félretesz ;a puné la o par te ; beiseite/zur 
Seite legen. 1569: My wgy Mynt Byrak Jllyen 
Modon Jgyenesytewk el kewztek Mynd ket ffel 
akarattyabol es Mindent ha t ra hagywan Jgy 
Bekelenek Meg Egymassal* [Diós K ; J H b K 
XLIV/13. - aKöv. a részletezés]. 1577: Akarwan 
mind az altal eo kegmek egez varasul az Teorwen-
nek Swllyossagat Engedelemmel es Irgalmassag-
gal meg eolgyteny (!), Az hwtezest es Teörweny 
zere(n)t valo bwntetest eo kegmek hat ra hagywa(n) 
. . . az Neg' czeh Mestert Niolczwa(n) forintal 
bwntetyk egyenleo keppen meg [Kv; TanJk V/3. 
146a]. 1621: mellj gjumÖlcz kertet el is n jer t 
Uolt tŏrvenj szerent . . . Mellj Causat Beke Mar-
tha nem acceptalvan appellalt az Szekel terminus-
ra nyilyabb(an) valo megh latas(na)k okaert, de 
az tőrvent hat ra hagyvan sok Uraim(na)k tŏreke-
desekre menenek az bekességre mi előt tünk [Asz; 
Borb. I ] . 1656: Jol lehet ennek elötteis I ra t tom 
volt dispositiot, keves jovaim, es Joszagoczkam 
felöl de azt most ha t ra hagyvan, nem akarom imar 
hogi azokban semmi fen es erejeben meg marad-
gion [Mezőmadaias M T ; Berz. 13 II/7]. 

9. említés nélkül h a g y ; a nu aminti, a trece 
(ceva) sub tăcere; unerwähnt lassen. 1653: Ezeket a 
városunkra és magunkra néző dolgokat nem akar-
ván hát ra hagyni, imé í r tam ugyan meg benne 
nagy részt, de számtalan sok volna [ETA I, 73 
NSz]. 

10. abba/félbehagy; a întrerupe/opri; mit etw. 
aufhören, unterlassen. 1653: Ez t a Básta tanácsát 
a va jda megfogadta, és a harczot hát ra hagyta, 
. . . elment a havasokon Rudolphus császárhoz 
Németországba* [i.h. 57. — *1600. évre von. fel-
jegyzés]. 

11. maga után (örökül) h a g y ; a lăsa moştenire ; 
hinterlassen. 1826: (Az alperes) színlelt okaival a ' 
Keresetett hátrá l ta tván . . . , mint akinek nem fá j 
ugy hadgya hátra élete fogytával a' Joszágot — 
mint a ' sejem eresztő Bogarak a Consummált Eper-
fá t [Ne; DobLev. V/114. 7b]. 1863: fiam Szentes 
Károly azon véleményben, hogy én mint öregségre 
hajlot t anya tán előtte fogok elhalni, s igy ő a köz-
tünk létre jöt t mutna fassionál fogva az én vagyo-
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nomat is öröklendi, . . . egy codicillust hagyott 
hátra, melyben nem csak kőtelességi részemet meg-
sértette, hanem sa já t összes vagyonomrólis vég-
rendelkezett [Kv; Végr.]. 

O Szkî hátra nem hagyván, hogy . . . nem feled-
ve, hogy . ; neuitînd că . . . ; nicht vergessen, 
daß . 7602; Eztis ha t ra Nem hagyuan hogy 
Minden haborghatok ellen, tartozzék Vayda Ist-
ua(n) vagy az eo maradekya, az Iezsulta Pátere-
ket megh oltalmazni [Kv; R L t O. 5]. 7794: Azt 
is há t ra nem hagyvan, minthogy Kozma István 
maga részire mindennemű épületeit ú j funda-
mentumra vette, az Kozma Jánosné épületi pedig 
már megkorultanak, valamint egyenlő erővel 
és költéssel állították a Kozma Istvánét, úgy az 
Kozma Jánosnéét is felállítsák és reparályák egyen-
lő költéssel, végeztetett [Jenőfva Cs; RSzF 240]. 
7837; A további meglátásunk halasztatott a jövő 
tavaszra. Azt is hátra nem hagyván, hogy a tilal-
mas Bükkben, akik holmit megaszaltak, a marad 
a falunak, mégis a megaszalt fáka t tartoznak meg-
fizetni a constitutio tartása szérént [uo.; i.h. 120]. 

hátrahagyatik elhagyatik; a fi remis; erlassen 
werden. 1575: Tčrekediek eo K. biro vram eo 
N.(n)al hogi Az Mostany zwk Ideoben eo N. Az 
my keonnebsegel lehet Áz arossagal. Az leh Tetei 
dolgaban ha az vas hat ra hagiatikes, Akar chyak 
az egeb Marhának leh Tetelet engedie meg az aro-
szagnak [Kv ; TanJk V/3. 125a]. 

hátrahagyhat 1. figyelmen kívül hagyhat ; a 
putea neglija/ignora; außer acht lassen können. 
1572: az polgár vraim erre keotelessek legeniek, 
hogi semmynemeo okkal es szemy (l) fele zwkseges 
dolgawal az biro vram hywatalat hatra Ne hagyhas-
sa, hanem valamykoron Egessegbe talaltatyk a-
zonnal az Byro vra(m) hywataliara kes legien hozza 
Menny [ K v ; TanJk V/3. 54b]. 

2. cserbenhagyhat; a putea părăsi/lăsa ba l tă ; im 
Stich lassen können. 1573: Eotet kerte volt Ist-
wan deák Kykellew varat . . . hogi zekerest zer-
zene valamy keotes poztoianak . . . Mykor Ist-
wán deakal szembe Iu ta t t a volna es az terhet meg 
Mwtat ta volna neky Meg zerzeodet vele . . . eo 
azt Monta hogi semmy keppen hat ra Ne(m) hag-
hatya Mert Rea zerzeodet [Kv; T J k I I I /3 . 120]. 

hátrahagyott 1 . visszahagyott; lăsat în u r m ä ; 
zurückgelassen. 1657: az ellenség is azon éjjel 
visszaszállott, de nagy kárral, mert . . . mihelyt 
virradott , az hátrahagyott dandár magyar seregek 
eszekben vévén, hátul jában sokan elhullattanak 
[Kemön. 94]. 

2. ~ özvegy hátramaradt özvegy; văduvă rfimasä 
după c ineva ; hinterlassene Witwe. 1816-1817: Egy 
kotzkás ró'sa 's igen szép újadon ú j égy Szélbeli 
Tóth Abrosz, mellyet ezen G. Visitatio alat t aján-
dékozott T.T. Kováts Marton Szabédi Pap és 
Esperest Uram hátra hagyott özvegye [Szabéd 
MT; Pa lo tay 22]. 

hátrahaj l ik hátrafelé haj l ik; a se întoarce îndä-
r ă t ; nach hinten biegen. 1813: Az ökrök mintegy 

küentz esztendősek vak szarvai felálló, hát rahaj-
tot tak, a másiknak szarvai kitekeredve hátrahaj-
lanak [HSzj vakszarvú al.]. 

hátrahajlott hátrafelé ha j lo t t ; întors îndărăt/-
spre înapoi; nach hinten gebogen. 1697: Bérés 
ŏkrŏk . . . Sárga há t ra haj lot t szarvaj [Alma-
kerék NK ; UtI ] . 

hátrahajtott hátrafelé ha j lo t t ; întors îndărăt/-
spre înapoi; nach hinten gebogen. 1813: Az ökrök 
mintegy kilentz esztendősek vak szarvai felálló, 
hát rahaj to t tak [HSzj vakszarvú al.]. 

hátrahorgadt há t raha j lo t t ; întors îndärät/spre 
înapoi; nach hinten/zurückgebogen. 1727: Há t ra 
horgat t szarvú szőke tehén [MNy XXXVI , 198]. 

hátrahoz visszahoz; a aduce înapoi; zurück-
bringen. 1551: ez ennekem chyoda módon thec-
czyk, hog azt yrya wram, hog akkor yndollywnk 
Zebenbewlky, mikor az uraym Fewlsew Apóidon* 
leznek; mykor ewk oth leznek, onnan hat ra hozny 
az en kochymath, konyha kochyt es Gaspar Dea-
ket, nag mwka (I) leszen az lowaknak [Nsz; LevT 
I , 90. — •Valószínűleg Kísapold Szb]. 

hátrahúz 1. h á t r á l t a t ; a împiedica/stînjeni; hin-
dern, hemmen. 1658: É n kegyelmes uram, ez ne-
héz és felette bajos uton tegnap érkeztem ide Bécs-
ben . . , ez mostani időhöz képest való ú t és egyéb 
alkalmatlanságok is igen hátra húztak [RákDiplö 
607]. 

2* ~ r a magát a . hátra/visszahúzódik; a se re-
t rage; sich zurückziehen. 1773: Azzal nem szóla 
többet csak há t rahúzá magát a Krisztustagadó 
[Ret tE 308]. — b. kihúzza magát vmiből; a se 
sustrage de la ceva ; sich einer Sache entziehen. 
7744: N. Bihar v(a)r(me)gyéb(en) . . . a Generális 
Gyűlésen, viritim fel kiáltottak minnyájan. hogy 
Fegyvért fognak s fel ülnek mind Mlgok Fő Ren-
dek s Szegény Nemessekis nagy készületben vad-
nak Senki t sak egy lelek sem húzta hát ra magát 
[Déva; Ks 101 Pogány József Komis Antalhoz]. 

hátraindul hátrafelé t a r t ; a se întoarce înapoi; 
sich zurückbegeben. 1573: Anna Bonciday Ger-
gelne . . . vallia . . . Mond' Kerestury hogi vezteg 
feksem vala hallek zeordwlest fely kelek ha t ra 
Indwlek, azomba Ray tam ketten az egyk hozzam 
vaga [Kv; T J k I I I / 3 . 56]. 

hátrajáró hátrafelé tar tó/vivő; care duce îndă-
r ă t ; nach hinten führend. 1789: az Űver nevezetű 
erdőnek felső szelin ha t ra járó u t [Backamadaras 
MT; EHA]. 

hátrajő a veni îndără t ; nach hinten kommen. 
7633: mikor az en hazamat t fedik vala, . . . Zabo 
Jacabne hat ra j ö t t az kertbe [Mv; MvLt 290. 122a]. 

hátraköltdzik 1. hátul lévő helyiségbe költözik; 
a se muta într-o încäpere din spate ; sich nach hin-
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ten ziehen. 7793: a ' Néhai Gróf Ur . . . nem lakhat-
ván a ' maga nappali házában az Aszszony ő Nga 
simbessége mián há t ra költözött a ' végső házban 
[Koronka MT; Told.]. 

2. visszahúzódik/vonul; a se retrage; sich zu-
rückziehen. 1552: hirunk ith mosth egeb nichen* 
hanem . . . mosth Dacho Pali es Zenth iuany János 
Idemffy b zolgaya azt hozak, hogh ismeth az tatarok 
hatra kw«ltweztenek vollna [Torda; LevT I, 94. — 
*"bA közlésben így !] | iuue hozzánk Dacho Pali . . . 
ezt mongya, hogh az Tatar had hatra kwelttw«-
zw^h wolna [uo.; i.h. 95 Bank Pal, Peter porko-
láb és Chakor Ferench Batori Andrass erdélyi 
vajdához]. 

hátraköt a lega la spate ; auf dem Rücken zusam-
menbinden. 1570: Kegdnek ezt akaram tu t ta ra 
adnom . . . Kegtek ke t t drabanttia az Deme-
tery feoldeon szabad wtaban eg' Jobagiomatth 
megh fogtak, kezett ke t t helyen keoteottek hat t ra , 
Jo falka feoldigh wg' wyttek [Nagysajó B N ; 
BesztLt 72 Christ. Hag'mas de Beregszó a besz-
tercei bíróhoz]. 1592: Forgach Dienes vallia 
láttam hogi Mihali ket kezet hatra keotte vala az 
fiának, es az kezenel fogua Maioraba egi fara keot-
te vala fel [Kv; T J k V/ l . 214]. 1597: Chato And-
rasne Sophia wallia. La t tam nagi giakorta hogi 
Kis Imreh retteneteskeppe(n) kemelletlenül verte 
giermekit, mert zememmel rea nezte(m) hogi mind 
az két f iat zeornyen megh keoteozte hatra keoteotte 
az kezeket chiúpa mezitele(n) vetkeztette eöket 
az Inokatis megh keoteotte [Kv; T J k VI/1. 39]. 

hátrakötött hátul összekötött; legát la spa te ; 
hinten zusammengebunden. 1769: Iffiab Rácz 
Ferencz . . . magos fen állású furcsa termetű gesz-
tenye szinŭ há t ra kö tő t hajú fekete bajuszszu 
[UszLt XIII/97], 

hátrakötöz a lega la spate; hinten (auf dem 
Rücken) zusammenbinden. 1714: Bajori Ferencz 
• •. parancsolt az maga keze alat t levő katonák-
nak, hogj vigjék be . . . Nyisztor Miklóst . . . az 
maga házához és o t t kezeit hat ra kötözvén üstöket 
az lábai nagj u j ja i ra kötözvén gombolyégban, ki 
mondhatalamil meg verette [Berekszó H ; Szer. 
Folta Togjer (70) jb vall.]. 

hátrakötözött há t r akö tö t t ; legát la spa te ; hin-
ten (auf dem Rücken) zusammengebunden. 1794: 
látom, hogy . . . hoznak két véres, karakkal há t ra 
kötözött nyegő embereket [Somlyó Sz; BfN]. 

hátrakulcsol (kezet) hátul összefog; a prinde 
(mîinile) la spa te ; (die Hände) hinten zusammen-
fassen. 1823: Csemátoni Sámuel Uram . . .réám 
is töb versekben el jö t t . . . és kér t hogy enged-
gyek néki, de nékem nem lévén az a bajom foly-
t a t t am dolgomot, és dagasztottam, hogy lá t ta 
semmire velem nem méhet, tsak hirtelen kezeimet 
hátra kotsolta, és egybe fogta . . . s le vert a földre 
[Radnótfája M T ; T L t Praes. ir. 65/1827-hez Csor-
vási Györgyné Benedek Klára (26) ns vall.]. 

hátrakflld 1. a trimite înapoi; nach hinten schik-
ken. 7629; mikor Brassaj Gyeorgi eorizeobeol megh 
jeot volna, hat ra küldj az leant egy pad székért 
[Kv; T J k VII/3. 124]. 

2. visszaküld; a re t r imite ; zurückschicken. 1592: 
az Erdeore ky menek orozhegy fele egy fa t le 
akarek vagnj, az orozhegiek nem hagiak hane(m) 
hatra kwldenek az fanczialy rezre [UszT]. 

hátrál 1. a se da înapoi, a se retrage; zurückwei-
chen/gehen. 1804: én egy jo darabig hátrál tam előt-
te, de látván garaznás voltát , hogy menekedhes-
sem tŏlle Pofon is vágtam [Farnas K ; KLev.]. 

2. há t rá l ta t ; a stînjeni/împiedica; (be)hindern, 
hemmen. 1843: ha az essŏis nem hátrál t volna ed-
dig is el hoztam volna [Görgény MT; SLt Matskási 
Ferenc lev.]. 

hátralehet esetleg h á t r a v a n ; care ar putea u i m a ; 
eventuell/möglichenfalls übrig sein. 1726: az én 
Jo Istenem kegjelmességéből az én életemnek rövid 
napjai nagjobbára elfojtanak nem kűlőmben mint 
az folyoviz, és az kik már há t ra lehetnének is 
többire fajdalmakkal tellyesek és nyomorúságosok 
[ JHb XXXV. 21 Br. Jósika Imre végr.]. 

hátralék res tanţă ; Rückstand. 1856: 1855be 
Julius Végéig bé Fizetgetett Kölcsön pénz további 
fizetgetésére réá unván a Kősség El a t tuk a Ke-
resztúri Patikárius Urnák ki is le fizetvén F 
Váralya helyet az egész Üdőre valo Hátrálékott 
egész 850 prfortig A Faliinak Viszsza adott Száz 
váltó rénusfor(in)tokatt [Firtos várai ja U ; Borb. 
I I Szederjesi Sigmond jegyző kezével.]. 1864: 
hátralékát fizettem [Szentistván MT; MREmLt. 
— Tornai László ki jegyzése]. 7868; ezen hátrálé-
kok után halasztási k a m a t fizetendő [Gyalu K ; 
RAk 153]. 

hátralékkamat-követelés hátralékos kamat-igény-
lés; cererea/reclamarea dobînzn restante; Zinsen-
rückstandanforderung. 1865: miután életembe ezen 
töke után soha kamatot venni nem kivántam, ren-
delem hogy gyermekeim semmiféle hátrálék kamat 
követeléssel emiitett vejemmel szembe elé ne al-
hassanak [Kv; Végr.]. 

hátralevő I. mn 1. f ennmarad t ; rămas; überig-
geblieben. 1695: 6 bizony rosszul biztat t a pénz 
aránt . . . , a’ Tőbb há t r a lévő részét is meg sze-
rezvén Ngdat Contentallya [Gyf; KaLt Apor 
István ir. Récsey I s tván lev.]. 1702: kgk . . ugj 
serénkedgjék, hogj . . . az há t r a lévő pénzt és Res-
tantiakot Szent Mihály napjára . . . administrál-
tassa [UszLt XI . 77. 51. gub.]. 1730: (A) Város 
számara Vőtt szalmának há t r a lévő reszejert deter-
mináltuk adatni fl hung 3 [Dés; J k 394b]. 1783ě' 
vagyon . . . U j j Szőllő . . . minekutánna termésre 
jö, és az há t ra lévő Részeis bé ültetödik meg terem 
1500 Vedret [Nagyrápolt H ; J H b X X X I . 28]. 
1808: a Contractusbol ld t e t t ző hátra lévő Summáts-
ká t is ki fizeténdi [Majos M T ; Told. 35]. 
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2. há t ramaradt ; rămas in u rmă; zurückgeblieben. 
1662: Rimaszombatnál még valamíg tartozván*, 
az hátralevő hadakat is melléje várta vala [SKr 
220. — *Időzvén hadaival I . Rákóczi György]. 

3. hátralékos, hátralékban levő; restant; ausstän-
dig. 7794: a fel osztott Capitalis Pénzeknek hátra 
lévő Interesse iránt azt az határozást tevék, hogy 
kiki ő Nagyságokat tudositsa mennyi interessel 
tartozik [Kv; J H b XX/40. 11]. 7799; Ide valo 
Civis Bán György . . . azt kérte hogy az néhai 
Feleségétől maradott gyermekeinek rátájokba ju-
to t t 500 forint summa Sánta Urtol fel vétettetvén 
más Securusabb helyre elocaltassék és az hátra 
lévő interesnek meg fizetésére szorittassék [Mv; 
MvLev.]. 7876; K. Fejérvari Kir. Posta Mester F ; 
Gy. Fogarasi Sámuel Ur még fízetetlen hátra 
levő 10,000 ~ tizezer német forintok(na)k . . . meg 
fizetésére törvényesen meg lévén intettetvén 
Tit. Dobollyi Sigmond Úrhoz recurrált [Nagy-
lak A F ; DobLev. V/998]. 1844: Reketes Mihály 
és Veress János volt Megye Birákot megkell inteni, 
jliogy a hátralevő oszpora pénzeket már valahára 
hozzák tisztába [Csomortán Hsz; HSzjP]. 

4. ezutáni, ezután következő; care urmează; 
übrig(geblieben), hiernach folgend. 1731: Anno 
1731 ultimis octobr(is) . . . hátra lévő részét azonn 
esztendőnek nagyobbára töltöttem el Koronkában* 
[ArJk 39. - *MT], 1734: Isten erőtlenseggel meg 
latogatott , annyira hogy esztendőm hátra lévő 
részitis tölthetemé ki, nemé? Isten tudgja [Dés; 
J k 557b Köpeczj János kezével]. 1767: Azután is 
ez esztendőnek hátralevő részét alkalmas állapot-
ban töltöttem míg ez jelenvaló 1767-dik esztendőre 
Isten kegyelmességéből felvirradánk [RettE 206— 
7]. 1832: Ezen tul néktek Mindnyájatoknak tiszta 
szivemből kivánom, hogy a' mulandó élet hátra 
lévő részét boldogul élhessétek [Szentbenedek AF ; 
DobLev. V/1186]. 

I I . fn hátralékos/hátralékban maradt összeg; 
suină res tantă ; ausständige Síimmé. 1862: még a 
26 fo(rint) is nints bé írva . . . mikor a hátralévő 
meg adódik bé írja [Borsa K ; BetLt. 4. Farkas 
Mózes lev.]. 

hátráló hátrál ta tó; care împiedică/stînjeneşte; 
hindernd, hemmend. 1831: ha Dedrád a munkának 
tökéletesen utánna áll, és a fákat a Lútz vize mellé 
szállíttya . . . az áts pallér az egész Hidat 7. Hetek 
alatt felállitthattya, . . . De . . . ha Dedrád mind 
ezekbe késedelmes vagy hátráló lészen, az áts pal-
lérnak napi száma többre fog menni, úgy a fizetése 
is [Torda; TLt Praes. ir. ad nro 340 Köetsi (!) 
János geometra kezével]. 

hátráltat 1. akadályoz; a împiedica/stînjeni; 
hindern, hemmen. 1791j1798: nem tsak hátráltatni 
kelletik minekünk némely személyek(ne)k bé vé-
teleket, hanem valósággal magunktolis kell soka-
kat t i l tanunk mint . . . Azokat akik nem belső 
meg-gyŏzödésből . . . akarnak gyülekezetünkben bé 
vétet te tni [M.bikali (K) RAk 27 püsp. kl]. 1813: 
Nem is az a tzéllyok az allpereseknek, hogy ezen 

Per follytatását hátráltássák mert mihellyt az idő 
engedi leg ot tan meg jelennek [Mv; Somb. II] . 

2. késleltet; a întîrzia; hinziehen, verzögern. 
1807: szekeremmel két Napokig kelletett az időt 
töltenem, és viszsza jövő utamot hátráltatnom 
[Szu; UszLt ComGub 1753u]. 1826: (Az alperes) 
színlelt okaival a ' Keresetett hátrál tatván . . . , 
mint akinek nem fá j ugy hadgya hátra élete fogy-* 
tával a ' Joszágot — mint a ' sejem eresztő Boga-
rak a ' Consummált Eperfát [Ne; DobLev. V/114, 
7b]. 

hátráltatás hátramaradás; rămînere în u rmă; 
Zurückbleiben. 1796: az Exponens ur . . . gazda-
sága nagyon meg tsőkkőnt sőt még most is hátrál-
ta tást szenved [Ilencfva MT; DLev. 3. XXV. 4]. 

hátráltatik késleltetik, késedelmeztetik; a íi 
întírziat; verzögert werden. 1868: Mind két munká-
lathoz a papok nyújtsanak segédkezet, a bérkimu-
tatáshoz szükséges birtokiveket, conscriptiokat 
bérlistákat tar tsák készen, hogy ezek hiánya miat t 
a munkálat ne hátráltassék [M.bikal (K); RAk 
167 esp. kl]. 

hátramarad 1. hátrább marad; a rămîne mai 
în u rmă ; ein wenig zurückbleiben. 1572: Egi Ro-
konom Monda, Maragi hattra, Merth Égben weznek 
Es En hat t ra terek [Kalota K ; KP. Berende dem-
yen jb vall.]. 1585: Dely Miklós Karansebessy 
. . . fassus est . . . Nem lat tam hogy sem puskát 
sem egiebet fogot volna Tatar Pálhoz, merth en 
hatra Maratta(m) vala [Kv; T J k IV/1. 527]. 
1730: láttam . . . há t ra maradott vólt egy kevéssé, 
s' ot t bibirkált az elő ruháján [Torda; MvRK]. 
1796: mikor az Erdőlő Útba bé ereszkedett, az 
egyik ökre a Szekér alá hatra maradott s fel dőlt 
[Albis Hs; BLev. Vall. 2], 1800: èn há t ra marad-
tam volt, és azért nem lá that tam [DobLev. IV/837]. 

2. elmaradozik; a se ţine departe; nach und 
nach fernbleiben. 1662: a prédikátorok*.. . magok-
nak bátorságos u t a t remélvén, Barcsai udvarátul 
hátramaradtak vala [SKr 567. — *Magyari Be-
nedek puritánus elvei miat t elüldözött váradi, 
majd kv-i ref. prédikátor és Kállai András váradi 
várbeli prédikátor]. 

3. vmi e lmarad; a rămîne în restanţă; etw. 
ausbleiben. 1568: eotues orban o maga, a kerdoth 
hatra foguan Jgy alkut volt még az aly p(er)esel 
eotues gergelel, ámbátor maragon hatra az tiztes-
seg dolga, mennyen chyak az kotel dolga elo [Kv; 
T J k I I I / l . 178]. 1596: naznagisaga miat 'egjzer 
az A rendi a ' chjrcalasbúl hatra marat t Estrasa 
allasbul [UszT 10/48]. 1650: nagiub risze az exe-
cutjonak ha t ra maradót [Sófva B N ; Ks 41. B]-
1750 k.: tellyes lehetetlen két Urot szolgálnunk 
mert mi majd többet szolgálunk Horvát Uramnak 
mint az Urnák mivel minden aratását kaszálását 
és szőlő m u n k á j á t Velünk Viteti Végben és az Ur 
dolga hátra marad [Igenpataka A F ; TK1. Az igen-
pataki jb-ok panaszlev.]. — L. még GyU 8. 

4. vmiben el/ lemarad; a rămîne în urmă; iö 
einer Sache zurückbleiben. 1571: Aggyak eleybeö 
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eo Nagak Menye fogiatkozassunk vagion az Buza-
nak kessen valo Behordasaban hogy azonnal vgian 
egy Ideoben az kasalasis Raytunk vagion es Min-
diarast az vetes es az zwreth, Neh Maradywnk 
hatra dolgai(n)kban [Kv; TanJk V/3. 45a]. 1599: 
Az en zoigam liaydw Balint minth hogy hatra 
maradoth volt ez dologban mind addigis semmit 
nem ertett [Dés; Eszt-Mk]. 1642: egyeb foglalatos-
sagimis bőuŏn leuen igen hatra marattam ualami 
nehez dolgokkal [Sófva BN; BesztLt 115 Petrus 
Gauay a besztercei főbíróhoz]. 1743: az Vadászat 
miatt anyi dologgal hátra marattunk csak I(ste)n 
tudgja [A.árpás F ; TKl Váradi Zsigmond Teleki 
Ádámhoz]. 

5. ott marad ; a rămîne acolo; dort bleiben. 1595: 
Palastos Istwan hogi az zakallosokat be hordata 
maradt meg hatra nalla egi zakallos, eŏreg fele 
[Kv; Szám. 6/XI. 39]. 1597ě. Laszar istuannak az 
kik drabantok kapitanianak hogy megli teertek 
wola Eger alol, Maradót wolt hatra Satora es egieb 
Eg'etmassa Zilahon [Kv; i.h. 7/XIV. 72. Th. Mas-
sas sp kezével]. 

6. hátralékként (fenn) marad; a rămîne ca res-
tan ţă ; als Ausstand übrigbleiben. 1568: Katalin 
Ciuka Matiasne iur(ata) tassa est hogy eo hallotta 
Kis Illiesneto! hogy 3 forintal tartozik szábo lazar-
nenak 1 forińtiat meg adom. 2 hatra marad, azth 
mag adom neky [Kv; TJk I I I / l . 229]. 1573: Azt 
kewannyak eo K. hogi az polgár vraim vgy viszel-
lienek gondot az Adónak fely zedesere, hogi valamy 
chigeo es Restancia hatra Neh Maradion [Kv; 
TanJk V/3. 93b]. 1582: fizettem az eskola mester-
nek az Tawali 1581 eztendeiere mell' hattra mara-
<l>tt volt zolgalatyaban f 45 [Kv; Szám. 3/VIII. 
43]. 1595: Amy penigh hatra marad fizetetien 
^ - n debitoroknal Az Vthannis mind vegiglen ha 
mitli fel zedhetnek teolleok <ben>ne, Azon kep-
P-u az negjed rezt igazan ta<rto>zzanak k j Adnj 
[Zsombor K ; SL Reg.]. 1607: ne(m) volt lijreúel 

Actrix Aszó (na) ak az eòreksegh el adas, 
de az arraba f. 5. mara t t volt hatra, s az mely napra 
m u a t t volt az pénz meghadas engem kúldett vala 
^"•tte Benedek Istua(n), s nem ada megh [UszT 
-0/63 Balthasar Benedek de nagi Galambfalúa 
IV vali.J. 1617: Monda Seres Jstua(n) Hozza a 
piuzt, monda Borbei Janosne hogy Nem ád mert 
E >teójfel pinze maradót volt hatra az dutkabol 
* haiollio(n) abban [Mv; MvLt 290. 52a]. 1730: 
Jaon a tizen nyoltz v forintakat pedig ha Szent 
Mihálly Napjára meg nem fizethetné, azután inte-
resăzze a pénzt, ha meg adna is belőlle, azt a mi 
hátra marad [Nagylak A F ; DobLev. III/541]. 

7. megmarad; a rămîne; übrigbleiben. 1731: 
e ?y asztag buzat most csépeltetek és ketö még 
Csépletlen, a ki hatra maradót buza az is mind buza 
férges de nem olyan erö3en mind a kit ki at tam 
[Pálos N K ; Ks 83 Géczj László lev.]. 1836: a ' 
ţöbb Adosok közül némelyek el holtak, mások 
idegeuy Tartományokba ki vándorlottak, de vagyo-
uyaik hátra maradtak [Msz; SLt Vegyes perir.]. 

8. abbamarad; a nu avea loc; unterbleiben. 1584: 
imynth az balasfy gergely feleletybeol meg tecchyk 
'izerenth meg beszelem bagyt Palnak, es monda 

77 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 

bagyt Pal hagy beket az szegen bestyenek Mara-
gyon hatra az per, merth az mynemeo karom 
Énnekem wolth az Enym meg wagyon [Kv; T J k 
IV/1. 300a]. 

9. hiányzik; a lipsi; fehlen. 1736: meg vadnak 
csinos ablak rámátskájok rajok szegezett apro vas 
Sorkotskákkal egyetemben, nem maradván hátra 
a ' bé záró vas fordittotskák és fogontyuk és kari-
kák [Pinárd MT; CU XIII /1 . 111]. 

hátramaradandó vki után hozzátartozóként ma-
radó; rămas ca rudă; als Angehörige hinterlas-
sen. 1807: A' reám minden tereh nélkül szállott 
öss Joszágok . . . maradnak hátra maradandó ked-
ves Feleségem Gróff Komis Klára kezében [Kv; Ks 
XLII Ib Gr. Teleki Tamás végr.]. 

hátramaradás 1. (vmiben való) el/lemaradás; 
rămînere în urmă; Zurückbleiben (in einer Sache). 
1570 k.: tartozik az ú j mester az nagy ebéden nyolc-
van hat <fon>t hússal mind az pecsenyével együtt 

. . ; fűszerszámtnal együtt megkészítse tisztessé-
ge<sen> úgy hogy semmi hátramaradás dolgában 
ne légyen [Dés; DFaz. 8—9]. 1642: Az elseo Ez-
tendeoben mindent iol es annak idejebe cheleke-
dett, de az másik Eztendeobe a' sok esseo miatt 
leot a ' mi hatra maradas volt [Nagykapus K ; GyU 
70], 1650: ez nihany esztendőben valo, távul litek 
. . . Gauay Peter Ur(ain) Jobbaginak, es azok 
miat valo sok kara s hatra maradasi miat valo 
fajdalmit, eo keglme igen nehez sziuel halaszthattja 
mostannis [Sófva BN; Ks 41. B]. 1703: Azon kom-
panianak . . . tartottunk . . . ha t asszony-embert 
sütni, szitálni és hat férfiat favágni, mely micsodás 
hátramaradásinkra, romlásunkra lött légyen, az 
ngtok s kegyelmetek bölcs itüetiben álljon [Csík-
szereda; SzO VII, 111 Cssz, Gysz és Ksz panasza 
a német katonaságra]. 1730: A Csatani Biro penig 
mikor szo fogadatlankodik s miatta hátra maradás 
lészen a Város Piaczán toties quoties kemennyen 
meg palczaztassek [Dés; J k 391a]. 1770: Szegény 
FÜepnek . . . az ö halála nagy hátra maradást okoz 
az Kedves Anyám Aszszony kevés Oeconomiáj ának, 
's ezt a csorbát magam megjelenésemmel örömöst 
potolnám, de ez úttal éppen lehetetlen hogy egy 
nyomot is mozdulhassak [Mezőbánd MT; DobLev. 
II/421]. 1801: Feleségem . . . már tsak haza várom, 
addig nem mozdulok ki Hazannan (l), nem lehet-
vén nevezetes hátramaradás és kár nélkűlt most el-
hagynam 's tsak Tselédekre biznom [Kv; SLt 
Lázár Is tván P. Horváth Ferenchez]. 1812: 
Malom . . . hátra maradás fogyatkozás nélkűlt J á r 
. . . de . . . nagy az vele járandó Tereh [Szászfenes 
K ; Ks 76 Conscr. 262]. 1844: busulak, tudom hogy 
menji ba j menyi hátra maradá9 kár van miattam 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

Szk: ~dra esik Tkinek lemaradást okoz. 1721: 
A buza vecturázására valo kőlcségre penig telljes-
séggel magat nem ereszti*, mivel a salaristáknak 
nagy hatra maradásokra esnek, és soha ususbaa 
nem volt nemis lehet [ K v ; S R E 143. A távolabbi 
szövegösszefüggésben is ilyen homályos, zavaros 
a fog. — *Ti. az eklézsia] ~f szenvd. 1337 t 
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a Tekintetes U r * . . . à Curatelatussa részéről bé 
adot t Számadásaira ki t e t t Superdificultásokra 
k ivánt feleletének . . . bé adásokrolis meg Szollítta-
tik, hogy e részb(en) is többet ne késedelmezzék, 
mely mia t t a Felsőbb Rendelések által Árvái 
Székűnk(ne)k parantsoltatott pontosság hátrama-
radást szenvedjen [Ne; DobLev. IV/1156. — 
•Dobolyi Sigmond] * tesz. 1704: három hete 
hogy beszélt volt az úr vele, s mégis most ju tot t 
eszébe, és mindenkor ilyen hátramaradást tesznek 
a császár szolgálatában [WIN I, 295]. 

2. há t rá lék ; res tanţă ; Ausstand. 1777: mihel-
lyest az S v ökreit eladgya a hátra maradást is meg 
fizeti [ K ; KLev.]. 

hátramaradó I. mn 1. fennmaradó; res tant ; 
übrigbleibend. 7737: azonn Arvák(na)k igaz Jus-
sok vòlt az el-adott Házhoz, tehát a Tisztelendő 
Dési Catholica Residentia Tisztelendő Páter Prae-
sidense ő Atyasága . . . authoráltatik, hogy az 
Árvák naturalis Tutrixán(a)k, parato aere adhas-
son most 20 ~ Húsz M. forintokat az hátra 
maradó 40 // M. forintokat pedig akkor, mi-
kor a T.N. Tanáts maga betsűletes Expressusai 
által ő Atyaságát reqvirállya [Dés; J k 261a]. 

2. örökül maradó; care rămîne ca moştenire; 
jm als Érbe zufallend. 7860: a ' halálomkor hátra 
maradó minden Mobiliáimnakis fele részit hagyom 
és hagyományozom Stark Károlynŏ Weszely Mária 
Aszszonynak [Kv; Végr.]. 1863: nehogy hátra-
maradó javaimban érdemetlenek részesüljé-
nek a magam végrendeletemet a következen-
dőkben kivánom megtenni [Kv; i.h.]. 

II . fn hátralék; res tanţă ; Ausstand. 1575: az 
ado zedew vraim ez Ieowendeo zent Marton napig 
Minden Restanciaiwal egetembe fely zedieka, hogy 
. . . mykor Ideie eleo Ieo Tyzta Regestumot agia-
nak Eleo, Mert ha valamy hatra Maradó talalta-
tik Benne Minden kemeletlen meg veszik az Ado 
zedew vraimon [Kv; TanJk V/3. 128a. — *Ti. 
az adót]. 

hátramaradott, hátramaradt I. mn 1. (adósság-
ként) f ennmarad t ; rămas (ca datorie); (als Schuld) 
übriggeblieben. 1579: az . . . eóreoksegnek hatra 
mara t arranak rezet (így l) fel vehesse [Abrud-
b á n y a ; Berz. 17]. 1613: mely Summaczykanak 
ha t ra maradót Tizen ha t forintiat my eleottwnk 
veűe fel [ K v ; RDL I. 92]. 1620: Az ha t ra mara-
do t t pénz feleól pedig igi Alkuának, hogy f. 12 
ez J eòueò szt márto(n) napi ára kesz penzwl meg 
fizesse(n) [Kovászna Hsz ; Borb. I] . 1664: az 
hátra ma ra t t Summa Pénzt vgy mint f. 160 az 
ide feljéb Specificalt iobbágin exéquálliam [Fog.; 
Szád.]. 1678: edes sogor ur(am) az hátra marat 
pinzt pedigh mihent . . . megh jüvek bizony min-
gyár t kgd(ne)k megh külde(m) [Mezősámsond 
MT; S L t Al . 9 Balogh Ferenc P. Horvát Mik-
lóshoz]. 1711: az hatra maradót 41 forintokot 

lévalta [Impérfva Cs; BCs]. 1719: Interest 
peniglen menyit fizettek es menyi vagyon há t t ra 
a quietantiakbol ki teczik az hátra maradót 
részit is vegyék fel az Interes interesével [Imecs-

fva Hsz; Borb. I ] . 1755: hatra maradat 20 Magj : 
fl. az nevezet napra tar tazam meg fizetni 
[Kv; KCJk 54a]. 1787: az hát ra maradat t reszit-
tis angariankent tartazik meg adni [Kv; FésűsC J k 
43]. 1790: Az Depuralando Summának hátra ma-
radot t residuitassatis a ' Nemes Captalannak 
nem tettem le [Radnót K K ; DobLev. III/678]. -
L. még Re t tE 306; RSzF 168, 253. 

2. elmaradt; în res tanţă ; unterblieben* nicht 
stattgefunden. 1596: ha w k m e k . . .hon maradnak 
es arbitereknek zerit tehetik, teliat me(n)twl ha-
marab lehett vighez vigy(ene)k, minde(n) hatra 
mara t t dolgot el igazichyanak vgy mint Atya-
fiak [Mihályivá N K ; J H b XXIII /3] . 1621: szam-
ueueo Vrajm eo kemek nemunemu hatra ma-
radót dolgokért ben leue(n) kezittettem co ke-
meknek Ebedre* [Kv; Szám. 15b/IX. 212. -
"Köv. a fels.]. 1631: Az ki hatra maradót széna 
vala az kit meg fel nem gjüjteöttiink vala 
azt megh oztok [Mv; MvLt 290. 58b]. 1716: az 
harmad fél Ézér há t r a maradót téglát azt fogadá 
Polgár Mester u ram hogy ezén a hetén okvététlen 
alá kűldy [Szentdemeter U ; Ks 96 Fodor Márton 
lev.]. 1756: mi Jobbágyokul az béresekkel egyűt 
eléb az Balog Uram Máléját bé takarítottuk az 
alat az Urasagnak hát ra maradat Maléjat az Mar-
hák Sertések et ték vesztegették [Sárosmagyar-
berkesz Szt ; TK1 Szászári Mihály (62) jb vall.]. 
1791: Az héten pedig idő lévén az Egész Jószág 
mégyen az Benedekfalvi szöllönek hát ra maradott 
részét, hogy ki kössek és meg kapaljak [Szüágy-
cseh; I l i . Fogarasi Is tván lev.]. 1831: Szolgála-
tombol hát ra marado t t béremet . kértém ki 
adni [Dés; D L t 439]. 1843: a’ Számtarto . . . 
a ' hátra maradot t resz borért eljŏ 's meg lehet 
még többetis vészen [Széplak K K ; SLt évr. 
Menyhárd Péter P . Horváth Ferenchez]. 

3. hátralevő; care a(u) mai rămas ; restlich, 
übrig(geblieben). 1653: Ezen könyvet Registrum-
nak rendeltem volt hogy légyen, de úgy látom, 
hogy immár az néhány hátramaradott napjai-
mon el lehetek ilyen Registrum nélkül [ETA I, 
9 NSz]. 

4* vki u tán m a r a d t ; rămas de pe urma cuiva; 
hinterlassen. 1637: Simon Mihály neuü, nőtelen 
napszámos ember . . az felesegevel Annyarol 
Attyarol edes egy testver volt, . . . az elmúlt na-
pokban kimúlt volna az vilaghbol, melynek hatra 
maradót holmi egyet massa de iure eötet Concer-
nalnanak (igy l) [ K v ; RDL I . 25]. 1640: Hagiom 
minden haborgatok ellen Tutorul oltalmaszóiul 
ha t ra mara t A<ru>aimnak Nemzetes Erczej 
To<l>dalagi Mihály Uramat [Msz; Törzs. Vajai 
Daczo István nyil.] . 1792: ne terheltessék Ngd 
. . . Commissariusokot ki kérni, kik Ngdot sze-
méllyesen a Geréb Ferentz Urtol hátra maradott 
Curialisban . . . introducálják [Brassó; Ks 101 
Madéfalvi Tamási András lev.]. 1817: Gidofalvi 
Sámuel . . . néhai Édes At tyak es anyakroll hát ra 
maradat t nemely activum debitumait fel szede-
gette [Kézdiszék; BLev.]. 1831: Miko Mária 
Pápai Sándornétol há t ra maradat t Levelekhez 
tőbb Familiákbéli vérek formáltanak praetensiot 
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[Aranyosrákos T A ; Borb.]. 7862: nehogy ebben* 
történhető halálozásunk esetével a hátra maradott 
félnek, leg kevésbe is háborittatása tőr tényen; 
jozanon gondolkodva, ép elmével . . teszünk 
kővetkező kőltsőnős és soha senki által meg nem 
másítható vég rendeletet [Kv; Végr. — aTi. a 
szóban forgó vagyonban]. 

II. fn vki u tán maradt hozzátartozó; rudele 
rămase în viaţá dupa moartea cuiva; der/die Hin-
terlassene. 1863: Házasságunk a polgári tőr vény-
könyv behozatala előtt történvén, bár melyikünk 
halála esetében, a Városi municipialis törvény 
fogná szabályozni a hátramaradott örökösödési 
jogát [Kv; Végr.]. 

Ha. 1681: hatra maradót [Alvinc A F ; Incz. V. 
3]. 7778: hátra maradót [Ks Apor Péter lev.]. 
7790: hátra maradat [Karácsonfva MT; Told. 76]. 

hátramaraszt 1. visszatart ; a reţine; zurück-
halten. 1662: Heriza Vomik népének eleivel, kiket 
maga mellé hátramarasztot t volna, mondják, hogy 
egy őrhelybül nézte volna meg, mint lenne oda-
elő a szeménség dolga [Szalárdi, SirKr 286]. 

2. há t rá l ta t ; a înt îrzia; hindern, hemmen. 1642: 
az szantasban vettetesben szorgalmatos volt Zi-
lagy Thamas, s-az ideonek iouaban kezdette el, 
de az hauasi dolog, s-sok fa hordás az Clastromhoz 
es az i t t valo Varhoz igen hatra maraz to t ta : oka 
ez volt hogy kesen vegezhettek el [Gyalu K ; GyU 

hátramászás hátrálás ; retragere ; Rück(wärts)-
bewegung/zug. Szk: ~ t cselekszik hátrál. 1662: 
a fejedelem . az várasbélieket* nagyon megbiz-
t a t t a vala, hogy reterádát, hátramászást kellett 
volna hadaival őfelsége ármádája előtt cselekedni, 
abban meg ne ütközzenek [SKr 229. — *A kas-
saiakat]. 

hátramászik kb. há t r á l ; a se retrage, a se da 
înapoi; zurückweichen. 1631: Azonba(n) ki jő-
úenek onnét beleöl Az katonak, vagdalanak 
hozza, Hamar Istva(n) czak hat ra mazot eleö-
teök [Mv; MvLt 290. 233b]. 1633: la tam hogy 
valtigh vernek vala az Hadnagj zolgaiara es mjnd 
hatra mász vala az legeni előttök [Mv; i.h. 116b]. 
1657: Az Úristen csudálatosképpen az szinte 
csöppönőleg lévő keresztény vérontást így távoa-
ta tá el, mint két vak embert, kik nem látván, 
egymástól félve, egyik egyfelé, másik másfelé mász-
nának hátra, úgy választá, fu t t a t á egymástól* 
[Kemön. 74. — *A ké t ellenséges sereget]. 

Szk: ~ vki előtt ' u a . ; idein'. 1631: Hamar Is-
tokis ki vona az kardot ugj maszot hatra eleötte, 
czak ellent hant [Mv; MvLt 290. 233]. 

hátramegy 1. há t r ább levő helyre megy; a se 
duce îndărăt ; zurück/nach hinten gehen. 1572: 
Rado myhaly Kabos tamas es Megys (!) Egy 
Nemes Embor, ky th Nem Jsmer hat t ra mentenek 
es le chitetottak az keossegot [KP]. 1590: altal 
tazigalak az Vra hazahoz, haliam odben hogy 
mondanak nekj menj hat ra fekegy le iob lezen 

[Kv; T J k V/ l . 4]. 1598: Lúkes Dreschler 
wallya hatra menenk az vdwar fele ha t az 
ablakhoz egi laitra wagion tamaztwa [Kv; T J k 
V/l . 141]. 1633: estue feli nap uilag(n)all k j 
jöue az sombori Istua(n) leania es Tarcziaj Andrasne 
Bekessy Szőcz Mihalineual egiőt, es hatra mene-
nek, azo(n)ba(n) ismét mindgiarast elö jöuenek 
[Mv; MvLt 290. 117a]. 1692: Del felől valo 
ösvényén hatra menven az arnyek orahoz, vagyon 
negy tábla veres hagymais [Görgénysztimre MT; 
J H b Inv.]. 1793: há t ra ment a ' Tornátzon, 's 
az hói fel jöt t ot tan le fogott [Koronka MT; Told.]. 

Szk: ~ vki előtt hátrál. 1765: Mi volt az oka, 
hogy Szabaszlai István Uram Varga Györgynek 
azon szavait el nem szenvedhette ? . . . Varga 
György Adoriáltae ? s fel támadotté eö kgylme 
ellen avagy tsak defendálván magát, Sokáig, és 
meszsze ment hátra eő kgylme e lőt t? [Dob.; 
Eszt-Mk Vall. 8 vk] * - hőkkel 'ua'. 1765: 
Varga György mind ezekért fel nem támadott eŏ 
kgylme ellen, hanem sokáig ment hátra hőkkel 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; i.h. 22]. 

2. hátranyúlik, hátrafelé t e r jed ; a se întinde 
îndărăt/înapoi; (sich) nach hinten ausstrecken/ 
reichen/ausbreiten. 1599; Chyge Miklós vallja 
. . Ainy nezj az zantho feold dolgát mely 
feold vagion az Ka jan tha j veolgyben ky deol az 
Teolgyes Arkara az elseo vegewel, az masikkal 
hatra megyen Kajanto fele [Kv; T J k VI/1. 382]. 

3. rosszabbodik ál lapota; starea lui/ei se în-
răutăţeş te ; sein/ihr Zustand schlecliter werden. 
1850: Sala Mihály mind cbak kornyadoz, semmit 
sem halad elé sőt há t ra megy, alig ha szegény 
elébb utóbb vízkorságot nem kan [Kv; Pk 7]. 

hátramenet hátrafelé menet/menve; mergînd 
îndără t ; hinterwărts gehend. 1837: Csak otton, 
hát ra menet, jobb kézről a Völgyben . . . 11, tizen-
egy bükkfák talál tat tak levagdalva [Jenőfva Cs; 
RSzF 120]. 

hátramenő I . mn hátrafelé t a r tó ; care duce 
îndărăt ; nach hinten führend. 1781: ha valaki 
a Csere tetőn hátra menő u ton innen találna vágni, 
vagy ha egy terűnél többet találna hozni . . . az 
erdő tilalma szerént 6, h a t magyar forint bírságon 
maradjon [Árkos Hsz; R S z F 113]. 

II. fn hátranyúló/hátrafelé terjedő határrész; 
parte de hotar care se înt inde îndărăt/în spa te ; 
nach hinten reichender/sich ausdehnender Flur-
teü. Hn. 1832: Orotásba a Ha t ra menő végénél 
(sz) [Száldobos U ; EHA] . 

hátranéz visszanéz/pillant; a se ui ta îndără t ; 
zurückschauen/blicken. 1629: mikor ismét az há-
gón fel mentünk volna es az erdeoben éle mentünk, 
nezenk ismét ha t ra [Kv ; T a n J k 43]. 

hátranyom hátrataszí t ; a împinge îndără t ; zu-
rückstoßen. 1639: Haliám az t is, hogy egykor az 
asszony (az legénnek az felesége) mondá, hogy 
Isten úgy segélljen, a kemence megé hát ra nyomá 
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s megtette neki [Mv ; MvLt 219. 1 8 8 - 9 1 átírás-
ban!] . 

hátranyúl a întinde mîna înapoi; zurückgreifen. 
1600: Az harczot en ne(m) latta(m), hane(m) az 
haborúsagh eleòtt . . . ferench János az aztalnal 
yl vala, az Jakochj András matkaia az lianj mas 
aztalnal ha t ta l yl vala ferench Jánoshoz, latam 
hogy ferench János ha t ra njula es megh eöklele 
az liánt valamenjre [UszT 15/66]. 

hátranyúló hátrafelé nyúló; care se întinde 
indfträt ; nach hinten reichend. 7779: a ' Falu 
Felső vegen Felyűl hoszszan há t ra Nynlo 
Nagy közös Ton Halasztottván . . . haza fele 
jö t tünk [Mezőzáh T A ; Mk V. VII/12]. 1788: A' 
Rákosi Ferentz Uram Kut tya és a ' ké t Kapu 
közt há t r a nyúló kőfal kőzőtt a ' detzka kert alatt 
viz follyomat nyit tatok [Kv; Pk 3]. 

hátrány úlólag hátrafelé terjedően/terjedőleg; în-
tinzîndu-se îndărät/înapoi; sich nach hinten aus-
dehnend. 1808: Major Telkemnek napkeleti oldalá-
búl azon részetskét hatra-nyulolag, mely kezdő-
dik a ' Pákei János Árnyékszékén hátul [Kv; 
Pk 3]. 

hátraöltődik ätv e l /hátramarad; a rămîne în 
u r m ă ; zurückbleiben. 1717: Esztendŏbeli és kÖz-
leb (!) múl t nyári sok Változások, és Kedveikn 
viszontagságok, futások és Marhák(na)k döglése 
miat t . . . o t t is igen elmaradott, s hatra ŎltŎdött 
az ŏ Her(cegsé)ge^Ŏeconcmiaja [Sárd KK ; UtI] . 

hátraránt visszaránt; a trage brusc îndărăt ; 
zurückreiűen. 1593: Anna, Nilas Mathene vallia 
Latam hogi Aitoni Balas be akara mennj az ka-
marába husert . . .es minthogy Borbeli Balintne 
az aito mellet all vala, foga es hatra ranta Borbeli 
Balintnet [Kv; T J k V/ l . 355]. 1639: la t ta hogi 
fel fogta volt az inget Szekely János Szekeli Istuan-
nenak, s ha t ra rántottá, az eöleben, de eö azt nem 
lat ta hogj megh czelekette volna neki [Mv; MvLt 
291. 177b]. 1755: Nékúnk iffiu Legényekül Se-
rünk vólt , és oda gyűlvén innya, Tyifor Gli-
goras engem hajamnál fogva hátra ránto t t [Bu-
durló K ; Told. 12/44]. 

hátrasuvad hátracsúszik; a se aluneca în spate ; 
nach hinten gleiten/rutschen. 7603; Zakalos Miklós 
. . . vallia hogy . . . az Azzony Akkor kel fel az 
feóldreol es az kezkeneye vagy Az Conthia hat ra 
swwadót [ K v ; T J k VI/1. 694]. 

hátraszáll kb. hátrálóban/visszavonulóban le-
táboroz ; a aşeza tabăra în timpul retragerii; sich 
-während des Rückzug(e)s ablagern. 1662: az ország 
népe az fejedelmet* közelgetni értvén, a sok romlá-
sokban elfogyatkozott kevés nemességnek s szé-
kelységnek vele megharcolni bátorságosnak nem 
á l l i t tathatik vala, hasznosabbnak itélteték vala, 
és- nagy kényszerítő szükségnek engedni, s előtte 

'hátrább szállani, és így a Keresztes mezejérőlb 

felkelvén, a Maros mellé hátraszállottak vala [SKr 
499. — *Az 1657-1 szerencsétlen kimenetelű len-
gyelországi had já ra t u tán a helyette fej-mé vá-
lasztott Barcsay Ákossal fegyveres összecsapásra 
felvonuló I I . Rákóczi Györgyöt. bTorda közelé-
ben]. 

hátraszállás hátrálás, visszavonulás; retragere; 
Rückzug. 1657: másodnapján az hír mindjár t ér-
kezék az ellenségnek hátraszállása felől; az 
ellenség pedig szállott Galgóczhoz az Vág mellé 
[Kemön. 74], 

hátraszegik hátra/visszatörik; a se räsfrînge, a 
se índoi spre înapoi; zurückbrechen. 1573: Botos 
Marton, Azt vallia hogi . . . Az vtan tal ta (!) 
Kowach Benedeknek (I) ha t az körme hat ra 
zeget, faylalia volt azt Mondwan l m az esseli ageb 
az chiula Matias Mint zerte meg az vyomat [Kv ; 
T J k I I I /3 . 228]. 

hátratart visszatart, rég e l tar tóztat ; a reţ ine; 
zurückbehalten. 1590 k.: Az Thorday János deakne 
Adayaban ha t ra t a r to t t ak 80 pénz hyaual a t tak 
be [Szu; UszT]. 

hátrataszít há t ra lök ; a împinge îndără t ; zurück-
stoßen. 1700: Marián János felesége az Sztán 
Oprísán feleségit az malomban midőn az molnár 
néki szért adott volna hógj őrőllyőn, hátra taszíttot-
ta, gabonáját el öntöt te , s azon fellyűl joll mégis 
verte [CsolnakosH; Szer.]. 

hátrateker 1. hátracsavar/facsar; a răsuci spre 
spate ; zurückdrehen/winden. 1630: ugy hat ra 
tekerek az ket kar ia t , hogy az Veris ki deot az 
karyabol [Ceked T A ; WassLt Zur Thodorana (50) 
jb vall.]. 

2. há t rafon; a impleti pe spate ; nach hinten 
flechten. 1774: az ő* inventiója az hogy a magyar 
regementekben a közkatonák is há t ra tekerve, 
czapban ( amint most m o n d j á k : ) viseljék a 
hajukat , akik addig nyír t knr ta ha j a t viseltek 
[RettE 3 2 3 - 4 . — *Lasci Ferenc Móric gr., tábor-
nagy, az osztrák hadsereg újjászervezője]. 

hátratekint hátranéz, visszapillant; a se ui ta 
îndără t ; zurückschauen/blicken. 1570: eo Zwgoryan 
Kozta h a t t r a tekint es latya hogy vayda 
Denyen megh fogta az keneznek kezebe az palchat 
[Kv ; T J k III /2 . 9]. 1573: Borbei Istwan Azt vallia 
hogy . . . ha t t r a t ek in t Es la t ta hogi Zekel Antal 
ky fwtamot az lesbeol [Kv ; T J k I I I /3 . 292]. 1604: 
Enis hat ra tekintek h a t mingiart ot wadnak az 
raczok [UszT 18/139 „Jrolmos Lukaczj weczkey 
lofw Ember" vall.]. 1632: jóuók uala az Vczaba(n), 
égikor tekintek h a t r a s latam hog' az Ispotali 
Mester meg vti az Nierges Thamas szolgáját [Mv; 
MvLt 290. 105a]. 1763: àz hátom megett pnffonást 
hallék, és há t r a tekintvén látám hogy Kristóf 
Andréj leütöt te a Főidre Vultur Győrgyet [Nagy-
ida K ; Told. 9]. 1813: há t ra tekintvén . . . s há t 
láttam szemeimmel hogy Dőmsődi Gáborcé az 
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Exponens Aszszony Bundáját a' Nyakából le tzi-
bárolta, tépte [Dés; DLt 162. 5]. 

hátratér visszatér; a se întoarce; zurückkehren. 
1562: 1542 esztendőben Joachim a brandenburgumi 
herczeg a szabad városok erejével Németországból 
alá jöve hogy ő Budát megvegye, de semmiképpen 
szerét nem teheté; azért haragjában hátra tére 
[ETA I, 14 -5 ] . 1570: Taligas Thamas fya Gĕrgh 
Byro vram Zolgaya . . . vallya . . . Lattha hogy 
íeoch Myhal . . . az Jweges Gĕrgh fiat very volt 
egy zekerchewel hogy latthya az vereseget 
hatra Ther es kery volt Zeoch Myhalt hogy Ne 
Mywelne azt [Kv; T J k III/2. 187]. 1572: Egi 
Rokonom Monda, Maragi hattra, Merth Égben 
weznek Es En hat t ra terek [Kalota K ; KP. Be-
rende dennyen jb vall.]. 1634: mentünkben hatra 
tere Zóczy Jstva(n) [Mv; MvLt 291. 9b]. 

hátraüt hátrafelé csap/üt; a izbi spre înapoi; 
nach hinten hauen/schlagen. 1570: Veres Benedek 
• . . ezt vallya, hogy egy Nap esthwe Zygarto 
Gérgh lowon Jeott volt latta hogy hattra 
wteott egy zekercewel ky kezebe volt, Es Latta 
hogy egy ebnek az feyet talalta [Kv; TJk 
III/2. 73]. 

hátravág hátracsap/üt; a lovi spre înapoi; 
zurückschlagen. 1590; Albertt vgy vaga hatra az 
szekerczewel vgy talala farba(n) [UszT]. 

hátravagyon 1. (vmi elvégzendőként) hátramarad: 
arămîne (de făcut) ; übrigbleiben (etw. zuerledigen). 
1653: Vagyon azért hátra, hogy valamit emlékezzem 
egy néhány szóval a calvinista atyafiak idejéről 
is, mikor és ki által lépett bé Erdélybe ez az értelem ? 
[ETA I, 33 NSz]. 1692: Leven pedig hatra, hogy 
az eo Annyaval az földel, kitől éredetit vetté ré-
szesűllyen . . . , rendelte(m) . . . az olah u j fálvi 
kapolnaba(n), Jó emlékezetű edés Elei nyugovo 
hellyire temetessit [DLev. 5]. 1713: Farkas György 
Ur(am) ezen Tisztességes asztalos mesterséget 
meg tanulta, volt még hátra az Cehbennis hogy 
Incorporaltassa magát [Kv; ACJk 78]. 

Szk: ami ~ benne ami elmaradt belőle. 1568: 
ihon kezemben wagion az marharul ualo layist-
Tom Es az mi Ebben megh wagion Irwa ahoz 
tartom magamat . . . Az my hatra wagion benne, 
Igazat nem hag'ok wennetek, mert Inhibitio-
yrt kwltem, el tiltlak az igaz teteltól [Göc SzD; 
WassLt] Jb csak az vagyon hátra. 1585: Gal Kowach 
vallia, Valamy reze zerent András Kowach engednj 
kezdet vala A' Bekesegnek, chak a' vala hatra hogy 
az Azzontis a' feleseget a bekeseghre Vigièk [Kv; 
TJk IV/1. 91]. 1671: Az Anak Fodor Janos(na)k 
Causaja az controversus őrőkségh dolgából, az 
petentiosa (1) citational eléb inchoalodot, final(ite)r 
decidalodottis, leve(n) czak az hatra, hogy vigore 
sententiae executiobannis véteteodgiek [Kv; TJk 
VIII/11. 72]. 1798: tsak a' vagyon hátra hogy ezen 
a' Tavaszon azon földeket ki mérjék [Torda; Borb. 
I Jánosi Péter lev.!. 

2. adósságként/hátralékként fennáll/marad; a e-
xista/rămîne ca datorie/ca restanţă; als Schuld/-
Ausstand bestehen. 1570: Zewch Fabian es fele-
seghe anna ázzon feleletyk . . . Attunk vala ez 
margit azzonnak Egy zokniat a áron kyt mostes 
visel aba vagyon hatra fyzetetlen f 1 d. 18 [Kv; 
TJk III/2. 174c]. 1584: Beuchel András vallia 
. . . En Attam Kendy Janosnak Tar Istwonert 
Ados lewelet ot Zaz Negwen forintigh, . vala 
meg hatra fizetetlen fl 600 [Kv; T J k IV/1. 356]. 
1603: Az tŏrwin hatalmon hagia az I t az 
I az peressel es p(ro)c a torral wegeze az bir-
sagra, de az tizt reze hatra wagion, aual ados az 
I [UszT 17/67]. 1708: Az szolgálo Faluktol . . . 
az Ado pénz melljel marhajok uta(n) Tartoznak, 
ezüst és hal, Eles baranj és káposzta pénz . . 
mind hátra vagyon Semmit abb(an) ne(m) adta-
nak [Fog.; K J . Fogarasi János lev.]. 1711: azon 
adosagban vagion hatra tizen hét forint az melje-
két is eö rajtok vesznek megh [Ksz; BCs]. 1733: 
hogy nékem se légyen semmi panaszom, a mint 
hogy nem sok adósságocskám lévén hátra 
tehát azokat fizesse meg az Vr Battyám vram 
[TK1 Teleki Sámuel lev.]. 1775: Susinak vagyon 
tavalyi fizetése hátra hfl. 9 [örményszékes AF; 
BetLt 7 özv. Szalántzi Józsefné Boér Borbála 
végr.]. 1837: A Ménes Pásztor Stingyen Jákob-
nak . . . vagyon hátra egy szűrje, egy szokmánnya 
. . . és két pár harisnyája [Budatelke K ; Born. 
F. Ih]. 

3. ezután következik/kerül rá sor; urmează 
(de acum înainte); da/hiernach folgen. 1653: De 
még mi vagyon hátra, azt csak a jó Isten ő szent 
felsége tudhat ja jobban [ETA I, 28—9 NSz]. 

Szk: még csak az vagyon hátra... még arra is 
sor kerülhet, megtörténhetik. 1843: a ' Kertek 
megett már kéttzer borította el a ' rendet a ' Kükül-
lö, s még csak a' van hátra hogy a ' Pinczék tellye-
nek meg, a' mi meg is történik, ha mind igy foly 
az essŏ a’ mint elkezdette [Széplak K K ; SLtj . 

Sz. 1762: Régen jövendölik, hogy kiforgat a 
szász bennünket a praedominatióból, ihon mege-
sék !* . . . Igy szokta az Isten verni az embert, 
nem bottal. De még há t ra van a feketeleves! 
[RettE 145. — *Ti. a szász és osztrák vezető 
hivatalosok elfogult mesterkedése miatt]. 

4. (vkikből vhány, vmiből vmennyi) ezutánra 
marad; a rămîne pentru mai tîrziu (cîţiva oameni 
din cîţiva, cîteva lucruri din cîteva); (von einigen 
Personen/Sachen) übrigbleiben. 1717: vettettem 
tavasz búzát 128 vékát még a tòbbi hátra van 
[Búzásbocsárd A F ; BfR Sigmond János lev.]. 
1748: mondotta az Ur Vass Adám Ur(am), 
hogy egy embert ugyan meg tanittánk, de még 
vagyon kettő hátra a ' ki t még meg kell tanittani 
[Szentegyed SzD; WassLt Alexander Nagy de 
Gőtz ns vall.]. 1787: A szőlőket már alkalmasint 
mind el fedettük, a mi há t r a vagyonis, le vagyon 
fektetve s a karóval nyomtatva [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1836: későre sav&nyodván 
az idén a' Trébej ezeket még ttcst főzik — fele 
van mintegy ki főzve még van hátra 12 Kád 
fŏzetlen [TSb 21]. 
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5. ~ benne (időből) vmennyi még nem telt 
el/hátra van; a rămas/a mai fi cîtva (din timp) ; 
(von der Zeit) übrigsein. 1570: Vitéz ferencz . . . 
vallya, hogy Emlekezyk arra My kor Heltay 
Gaspar . . kewanta volt az varostwl Az varas 
Thoyat Mellyet Bestercey Gërgh Byr volt az korba, 
Es hogy neky Jgerte volt, Besterchey Gërgh 
Mongya volt hogy Megh ket Eztendeo volna hatra 
benne az Meddek neky attha volt az varas Biray 
(így I) [Kv; TJk III/2. 122]. 

6. 1682: Thordai István Vr(am) lévén à Udvar-
bíró* első esztendőre valo Ratiójat noha be atta 
volt eŏ kglme; mind azo(n) által nagyub részent 
à Documentumok hatra lévén, nem examinaltat-
hatott [Vh; VhU 680. - *Marosillyén H]. 

hátravaló 1. hátul levő; din spate; hinten be-
findlich. 1823—1830: Az igaz, hogy mind a kettő 
igen hátra való hely volt, melynek a volt az oka, 
hogy én későre fizettem volt be, s már mások 
elfoglalták volt az elsőbb helyeket, de csakugyan 
megkérvén ezeket a professzorokat, Planck az 
harmadik, Staudlin a második székbe ültetett 
[FogE 211]. 

2. hátralevő; rămas; restlich, übrig(geblieben). 
1701: A Bányákat* ŏ Kglme, bár csak a Taka-
radásnak hátra valo részéb(en) engedgye meg 
állani, az eleitől fogva i t t valo szokás szerint 
[UtI. aVh-on]. 

hátraver visszaver; a respinge; zurückschlagen. 
1572: Nagy Marthon Banfy Pal vra(m) tyztartoya 

ezt walla Es Ezonben Az Paraztsag Égben 
Rohana, Lattam hogj Az Neomeos wraym. Az 
olahok Eleoth forogtanak hogy hat tra weryek 
Ewketh [Bh; KP] | ha Az Neomeos wraym 
hattra Nem weryk wala talam sok Megh holth 
wolna Bennünk [Jákótelke K ; KP]. 

hátravesz (vízfolyást) hátrafelé elvezet; a con-
duce spre înapoi (un curs de apă); (Wasserfluß) 
nach hinten ableiten. 1572: Eotthues Orban . . . 
vallia, hogy . Mykor p(er)leny akarna Zabo 
Georgne . . . Zabo Myhalial Nemy viz foliasok 
feleol Illen Modon Igenessetek megh az eo 
zowa vtan egimassal, . . . hogy az ázzon kwtya-
nak vyze foliasatis melj az vcha fele foly ky 
myert hogy az Zabo Myhal haza talpanak pin-
ceyenek artalmas volna, hatra vegek az vduaron 
az kert fele [Kv; TJk III/3. 17]. 

hátravet 1. hátrahají t ; a arunca îndărăt; nach 
hinten/zurückwerfen. 1588: Seómeór Anthal pe-
rechyeny Báthory Jstwan . . . jobagia walla, 
hogy . . . Erdeótheleky Marton . . . reya zagwlda, 
Chyan Janosra, Ezt megh lata chyan János az 
Apiawal, es fel vgranak eleótte, mertt eznek wala, 
es mellette wala Az kaza, es aztt ragada, es hatra 
wete Az kazat t [Perecsen Sz; WLt]. 1644: ez az 
Olah Thamas Jw vala ala az piacz fele, az Haydu 
Marton hazanal az Haydu Marton kuczay az 
giermek vta(n) rohananak, Az giermek hatra vete 

az palezaiat az Eb fele megh riualkodek az eb 
[Mv; MvLt 291. 431a]. 

2. vállán ~ a vállán átvet; a arunca peste 
umär, über/um die Schultem werfen. 7736; Nyak-
ravalót soha máskor nem viseltek*, hanem mikor 
útra mentek, akkor némelyike szép gyolcsbol 
való nyakravalót kötött fel, az kinek az két vége 
. . . meg volt varva, azt függve leeresztette az 
övig vagy penig némelykor hátra vetette az vállán 
az hátára, s ott lebegett [MetTr 350. - aÉrtsd 
a férfiak]. 

3. semmibe vesz; a nesocoti; außer acht lassen, 
für nichts achten. 1555: k* sem akarok kart tenni, 
mert en tiz aniert sem vetem liatro az k baratsagat 
[Gyalu K ; BesztLt 5. - aOlv. kegyelmednek], 
7593; Mierthogi constal Mondro Pe temek ntelue 
vallasabol az éo Jstentelen gonoz chelekedeti, ki 
hatra vetuen mind az Jstennek s mind az embe-
reknek teorueniet, zanzandekkal vrara tama-
dot . . . lo farkon megh hordoztassek keze 
laba el vagdaltassek, vegezetre teob tagait (!) 
negi rezre vagassek es fel fwggeztessek karóba 
[Kv; T Jk V/l. 449 -50 ] . 

4* hátráltat, visszavet (a munkában); a reţine/-
stînjeni (în muncă) ; (an/in der Arbeit) hindern, 
zurückwerfen. 7777; az idő száraz vólt, az Ara-
tassal ez hátra is vetett [Esztény SzD ; Told. 5a], 

5. 1574: pechine Es peter papné Azt valliak 
hogi Ez ely mwlt Napokba Borbei Ianosne hitta 
volt ely Eoket vele Az vey Albert deák hazahoz 
hogi zolnanak az Azzony Embernek Menneh ely 
onnat az haztwl. Mert Nem zerety ott valo Lakas-
sat, Eok hogi oda Mentek volna Ielenthek 
neky hogy Ely Mennyen az haztwl Mert nem 
akarya ott az eo leania Mellet valo letet, Mond 
az ázzon Bestie kwrwa Mennyen, Mert az en Vram 
sem te Erted borbei Ianosnenak Mondwan sem 
leanyodert hat t ra Nem vett [Kv; TJk III/3. 369]. 

hátravetődik hátráltatik, (munkában) el/lema-
rad ; a rămîne în urmă (cu munca); (an/in der 
Arbeit) gehemmt/zurückgeblieben werden. 7662; 
amelly részeit a városnak* a tatárok megégették 
vala, azon puszta részeknek lakosit elámítanák, 
miért kellene őnekiek másoknak erősséget csinál-
niok addig, még a magok pusztája erős sáncokkal 
be nem keríttetnék ? . . . így a váras ereje azon 
pusztán nagy árokkal való sáncol tatás ára fordíttat-
ván . . . , azon való sok munka és költség miatt 
a legszükségesebb helyeken való erősítése a vázas-
nak igen nagy kárai hátravetőtött vala [SKr. — 
•Váradnak]. 1677: keztem az epiteshez . . . noha 
az sok eső mia igen hatra vetődtem [Berz. 17]. 
1684: Ez az holnap* igen alkalmatlan volt az 
szántásra-vetésre, mely mia igen hátra vetődtek 
az emberek [Torda; TT 1889. 256 SzZsN. -
•SzeptJ. 

hátra visz 1. hátul levő helyre visz; a duce 
într-un loc de dind&rät; nach hinten bringen. 
1598: Dámmen (?) Peter vallya Ennallam 
vala Akkoron korchjoma . . . Ala menek az pin-
czeben, oda Ala vgjan sokat mulatek, egykor fel 
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leowek az pinczebeol, tehát zinten akkor vizy 
hatra az molnár legent az vallan fogwan az chwla-
jatt [Kv; TJk V/l. 243], 1629: (Az asszonyt) 
az kis hazba vittek be es ablakon butattak ki az 
kertre hatra vittek [Kv; TJk VII/3. 109]. 

2. hátravezet; a conduce îndărăt/înapoi; nach 
hinten führen. 1759: valami J f ju Legény ejtza-
kának idején loval oda ment amig maga benn mula-
tott, addig mások a lovat el oldottak s hatra vitték 
az ház farához, felkötötték az koszorú Gerenda 
végihez, ugy hogy el sem oldhatták, hanem el 
kellett vágni a kötőfék szárát [Szentlászló MT; 
Sár.]. 

Ila. 1598: hatra vizy vala [Kv TJk V/l. 243]. 

liátravitel hátravivés, hátrább helyezés; aşezare 
mai îndărăt/mai în spate; Zurücksetzen. 1596: 
Az aito keowek hatra viteletol fizetúnk f — d 4 
[Kv; Szám. 7/II. 31]. 

hátravon 1. hátrahúz; a trage înapoi; zurück-
ziehen. 1606: úgy zalla le Jmre Lukacz, az feizejet 
az zekerteöl le veúe, suagywte uagy vaga hosza, 
haro(m)zor(is), osuat János is zabliat vona, megh 
fogok osuat Janast hatra vonok, Jmre Lúkaczotis 
megh foga Jmreli Bertalan [Kiskede U ; UszT 
20/204 Margaretha relicta quondam agilis Joannis 
Jmreli de Kws Kede pp vall.]. 

2. ' ?' 1584: ez Lábat hatra vontak volt, es Ne(m) 
Iarhato(t egy kyfeoldy Azzony mikor be keote 
volna, chak egiedewl fekze(m) vala a' házban 
[Kv; TJk IV/1. 275]. 

3. ~ja magát kivonja magát vmi alól; a se sus-
trage de la ceva; sicli einer Sache entziehen. 1576: 
ígérik eo K. az zaz vraim Magokat Erre hogy Mi-
kor az Drabantok meg lesznek Mindennap Mindenik 
kapura* egy keozwlek ely Megien Az kapwkra az 
Drabantokhoz lattny velek lenny . . . az ky penig 
hatra vonna magat Ez dologban d 25 legien az 
Birsaga Minden vttal [Kv; TanJk V/3. 135b]. 

hátravonsz hát rahúz; a trage înapoi; zurück-
ziehen. 7606; Lat ta azt (is) hogj egizer Kormosne 
megh fogia osuat Jánost hatra vonza, Bertalan 
esmet Emreh Lukaczot, hatra vontak eöket de 
esmet eŏsze zalaztottak vgy vezekettek [Rugonfva 
U ; UszT 20/196 Blasius Kouacz de Rugonfalúa 
lib. vall.]. 

hátrébb 1. hátrább 

hatrekesztt hatrekeszes; cu şase despărţituxi; 
sechsfächerig. 1816: H a t rekeszű majorság hizlaló 
ól [Varsolc Sz; Born. XXIX. 24/8]. 1842: Égy 
déczkával fedett léczekböL alkotott hat rekeszű 
majorság hizlaló ketretz [Oprakercisora F ; TSb 51]. 

hatrendbeli hat rendet kitevő; de şaše bucăţi; 
sechs Stück ausmachend. 1652: Adot eó kegme 
feóre valo patiolatot, ha t rendbeli [Mihályfva N K ; 
JHb XXII/41]. 

hatrészes hat részből álló; din şase părţ i ; sechs-
teilig. XVIII. sz. köz.: A nagy Palotára bé menő 
Ajtón, minthogy Sokan szokták nyitogatni noha 
két felĕ nyiló mind az által méltó hat rezes Sar-
kokon forgani [Ks 92. I . 23]. 

hátról hátulról; din spate; von hinten. 1598: Ne-
hez Mathias . . . vallja . . . Pazthor Jstwan . . . egy 
palczat hoz az mente alat es en mind vigiazok vala 
rea mitli chelekezik . . . de Kadar Gergelys erkezek 
onnat hatról, es eois megh kapa az palchat Paztor 
Jstwan kezeben hogy nem eothete [Kv; TJk V/l . 
254]. 

hátsó 1. hátul/hátrább levő; care este în spate; 
hinten befindlich/stehend. Hn. 1781: A' hátsó 
padban (sz) [Mákófva K ; EHA]. 

2. ~ ház udvari szoba; cameră spre curte; Hof-
zimmer, Hinterstube. 1637j1639: Az Hatso hazban 
. . . Az füst haztol fogua az ablakig vagyon egy 
hoszu Bechy kárpit [Kv; RDL I. 111]. 

3. '? ' Szn. 1814: Hatso Iosi [Magyaros MT; 
CsS]. 

hatszáz 1. şase suté; sechshundert. 1570: Bor-
nemyzza Eotthwes Gergel ezt vallya hogy 
Sala Balint elteben, szoksor emlegette hogi 
varkochnak hat zaz forintyat attha volna peter 
deák kezehez [Kv; T J k III /2. 86]. 1594: keotek 
magokat egyenleo keppen mind az ket fel hat zaz 
arany forint keotel alat megh allani minden czikke-
libwl* [Szászerked K ; LLt . — *Ti. az egyezséget]. 
1604: az alatt úgy lopta el, eynek veztegsegeben 
az hat zaz fori(n)t ereó marhat t [UszT 20/130]. 
1673: Eö Nagok i t t létek alatt meg őrletett buza-
nak az liszti erog(álódatt) ha t szaz nyolczvan egy 
kőből [Fog.; UtI]. 1724: kelletet sietve . . . menem, 
hogy Borgai nyomorú Portiocskam Zálogjaban 
még restalo hatszáz magyar forintokat . . meg 
vigyem [Betlensztmiklós K K ; Ks 95 Bethlen 
József lev.]. 1827: a Nemes Kŏzep Szolnok Var-
megyei Birtokunk után Lovas Zsoldos állittassal 
tartozván, annak meg váltsagaul (így!) Kesz pénz 
. . . befizetés végett 600 ~ Hatszáz Rforint Fekete 
Bankóba határoztatott és figaltatott [K; Végr.]. 

Szk: hat (s) hétszáz. 1744: egy Vonással hat s' hét 
Száz halat is ki vontak [Mezőszengyei TA; J H b 
XI/18. 27]. 1775/1781: Tőrök buza is . . . szépen 
terem . . . el tsépeltetvén j ő belolle szem hat, hét 
száz véka [Algyógy H ; J H b LXXI/3. 3 5 5 - 6 ] . 
1784: az Birák . . . az helységre hat-hétszáz s több 
forintokat fel rónak [Torockó; TLev. 216. 2a] & ōt 
(vagy) ~ . 1662: Magyar öt-hatszáz ha lehet, kurtány 
megannyi; azzal várat nem száll [Szúv; TML II , 
344 Ebeni István Teleki Mihálynak]. 1751: eòőtt 
vagy hat száz forintért Senkihez nem megyén 
pénzért kölcsön hogy kérjen [Gyeke K ; Ks]. 

2. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substanti-
vală; in substantivartigem Gebrauch: vkikből/-
vmikből hatszáz; şase suté (dintr-un număr de 
persoane/de lucruri); (von einigen Personen/-
Sachen) sechshundert. 1592: mikoron ketelkedenk 
az kazaknak zama feleol, . . fel bontuk az altala-
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got, es megh olvasuan, teobbet nem talalank hat 
zaznal [Kv; T J k V/l . 203]. 1597: Hogi az iozagbol 
sem tawazal sem nyarban ez eo kegielmek 
igirety zerent karót nem hoztanak, kelletet o karót 
vennünk hat zazat . . . d 60 [Kv; Szám. 7/II. 38]. 
1677: küldöttek elöljáróban a litváni tatárokban 
mintegy hatszázat és a dragonok közzűl három-
százat [TML VII, 516 Teleki Mihály Baló László-
nak Kővárból]. 1704: (A szebeni generál) mondá, 
hogy a kurucoknak olyan hírek van, hogy Graven 
uramat a minap megverték volna ők, és hatszáz 
német esett el etc., holott a német nem volt több 
700-nál és azon csudálkozik, hogyha hatszázát 
levágta, hetedikét miért bocsátották béjűni Sze-
tenbe [WIN 312]. 

Szk: ~ig valót mintegy hatszázat. 1764: De azon 
éjszaka Siskovics generális parancsolatjából és 
orderéből éjszakának idején reájok ütöttek, tűzzel-
vassal ellenek támadván, hatszázig valót, asszony 
s gyermekekkel együtt levágtak nyavalyásokban* 
[RettE 1 6 0 - 1 . - *A madéfalvi mészárlásra von.]. 

3* birt. szr-os alakban; cu sufix posesival; mit 
Possessivendung; vhány közül hatszáz; şase suté 
dintr-un număr de . . . ; sechshundert von etlichen. 
1611: Az Radul vajdának mely ezer kurtánia volt, 
ki régi jobb hada volt, ennek is hatszáza ő Fölsé-
géhez visszajött [Somlyó Sz; Veress, Doc. VIII, 
134 Cheythy István Dóczy Endre kapitányhoz]. 

4. ~dval hatszázanként; cu cîte şase suté; zu 
sechshundert. 1646: Az haranglábnak behéjazta-
tására vöttem zsindölt nro. 3000 hatszázával egy 
fl-ton fl. 5 [Kv; ETF 107. 12]. 

hatszázadmagával vele együtt hatszázan; şase 
suté cu e l ; mit ihm/ihr zusammen sechshundert. 
1708: ezeres-kapitán Rácz András levén az com-
mandó, maga mintegy hatszázad magával por-
tára megyen [TT 1890. 500 SzZsN]. 

hatszegeletes, hatszcgletes hatszögŭ; hexagonal; 
sechseckig. 1714: Tizedik Pinczetok foglal magá-
b(an) ha t szegletes Cseh Országi Palaczkott 2tött 
fl. Hung 8 [Nsz/Fog.; AMH 56]. 1754: Ezüst Por-
tékai. . . H a t szegeletes Palatzkotskák Lot 50 kon-
ting 2 [Nsz; Told. 19 Oszt. 15]. 

hatszegeletű hatszögű; hexagonal; sechseckig. 
1683 k.: Vagyon egy ezüst pohár, hat szegeleteő, 
kívül belől Aranyos igen szép [Somlyóújlak Sz; 
SzVJk 120]. 1756: (A) kisded bé járó kapu 
felső szemöldöke alván faragot Cserefábol Nagy 
fejű Fa szegekkel foglaltatik a' Nagy kapu Zabe-
jához, a szemŏldokin fellyŭl vágjon Kerék modgjára 
hat szegeletŭ egj máshoz foglalt Cserefa virág, mely-
nek kŏzepit egy nagy fejű fa szeg foglallya ŏszve 
[Branyicska H ; JHb LXX/2 10]. 

hátszegi a Hátszeg (H) tn -t képzős szárm.; 
•derivatul cu sufixul -i al toponimului Hátszeg/-
Haţeg; mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des 
ON Hátszeg. I. mn 1. Hátszegen lakó; care locu-
ieşte în Hátszeg/Haţeg ; in Hátszeg wohnend. 1614ŝ. 
Olah Tamas hatczokj [Zsákod U ; BethU 184]. 

1681: Haczoghi Porkolábnak minden fele birsagbol 
Tertialitas jár, két része a’ földes Ure [Hátszeg 
H ; VhU 151]. 

Szn. 1673j1681: Haczogi Folnagy Peterne [VhU 
453]. 

Korábbi (1494, 1508, 1524) adalékokban a vezetéknév ilyen 
alakban szerepel: Hathzaky, Haczaky [Csánki V, 186]. 

2* Hátszegen v. Hátszeg vidékén készült; făcut/-
confecţionat la Haţeg sau în împrejurimile Haţe-
gului; in Hátszeg od. der Gegend von Hátszeg 
erzeugt. Szk: ~ pokróc. 1755: Egy viseltes Hát-
zegi Pokrotz [Ludesd H ; BK Naláczi conscr. sub 
nr. 1020]. 

3. ~ módon hátszegiesen; ca la Haţeg; nach 
Hátszeger Art. 1812: Plopri Petrutz Anténaszia 
. . . vitt magával-el . . . Hátzegi modon ki varrót 
fejér Czondrát [DLt 111 nyomt. kl]. 

II. fn hátszegi lakos; locuitor din Haţeg; Be-
wohner ín Hátszeg. 1671: Háczokiaknak Rákóczi 
György Fejedelemtől adatott Privilégium az Pos-
tálkodás tollálásárol helyben hagyatik [CCI]. 

A azáxm. alapszavául szolgáló településnév középkori alak 
változataira nézve 1. Csánki V, 58—9. 

hatszegO 1* hatszögletű; hexagonal; sechseckig. 
1693: Andrisnak . . . Egy velenczei Rez gyertya 
tartó, egy hat szegŭ Tisztesseges ön Palaczk [Ne; 
DobLev. 1/38. 10]. 1700: ezeket hozták elő Kupa 
pohárt nro 3 . . . H a t szegű pohart [Abrudbánya; 
Pk 6]. 1728: Hat szegŭ ej teles sorofos palaczk nro 
1 [Málnás Hsz; SVJk]. 1737: Egy Sima hat Szegŭ 
Aranyas Pohăr [Mv; MvRLt]. 

2. hatágú; cu şase braţe; sechsarmig. 1629: 
Egy arany fwggeő melyben uagion hat szegw Czil-
lag form a (n) foglalua gyémántok az keozepben 
[Kv; RDL I . 132]. 

hátszíj sp&tar; Rückschlag. 1593: Az Lovaknak 
veottem Bonczidan . . . 1 Bokor hamott hattszia-
wal egywt d 60 [Kv; Szám. 5/XX. 159]. 1598: 
Zigyarto Balindtwl Jffíwtwl witedtem 1 lwra walo 
hámot faar hamostwl ha t zyastwl Taskastwl . . . 
f 1 d 50 [Kv; i.h. 7/XVIII . 42]. 1844/1845: Egy 
hámra uj j táskát tsináltam, és egy hát szijjat meg 
bélleltem 40 xr [Ne; DobLev. V/1254]. 

hatszor ha t alkalommal; de şase ori; seclismal. 
1570: Jmmar hatzor Jndultam ky az kapun hogy 
ely Mennyek Az varosrol myattatok, De ely nem 
Mehettem [Kv; T J k III/2. 22]. 1592: Orsolia, 
Jffiu Bonczidai Gergeli zolgaloia . . . vallia . . . hat-
zoris oda ment egi nap az Inas [Kv; T J k V/l . 
243]. 1674: Elek János Uramat megh szollittattuk 
Teorvenyre . . . mia t ta kelletett hatszor teorvény 
pénzt le tennünk . . . d 90 [Kv; Szám. 34/L. 18]. 
1715: (Barbara Joachimot) miolta az Tŏmlöczben 
vagyon sokszor ki törte az betegség, nemellj 
napokon edgj nap hatszoris ki törte [Kv; TJk 
XV/1. 133]. 

Szk: ötször- 1767: a qvartély penznek le fize-
téséért eőtszer hatszor ell jöttek s ugy alkalmat-
lankodtak [Kv; Ks 11. XLVI. 45]. 
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hatszorbeli liatszori; de şase ori (în şir) ; sechs-
malig. 1597: Ez liatzorbeli Gazdalkodasra keolt 
a' melle 1/2 Eitel Mústar . . . d 5 [Kv; Szám. 
7/XII. 36 Filsticli Lőrinc sp kezével]. 

hatszori hatízbeli, liat úttal való; de şase ori; 
sechsmalig. 1730: 37. ebek veréséért, és a strásárol 
Gszori emesztet vitel(ert) Hfl 3 Den. 30 [Kv; Szám. 
56/XIX. 15]. 7823—7830: a hatszori* urvacsorája 
osztásról való rendelés nem olyan rendkívül régi 
az Anyaszentegyházban [FogE 153. — *Értsd: 
az évenként ha t ízben való]. 

batszögti 1. hatszegű 

hátú 1. cu spinare ; mit/von . . Rücken. X V I I I . 
sz. eleje: Idei sárga hatu űnŏ bornyu [Usz; Pf]. 
1815: Egy sárga Paripa fel romlatt hátú 
[DLt 929 nyomt. kl]. 

Szk: ? foros ~ ' ?' 1815: Fekete kantza Ló, 
foros hátú [DLt 215 nyomt. kl] görbe ~ a. 
púpos. 7800; Vaszi Halmáts . . . egy kisség görbe 
hátú, és lábu [DLt nyomt. kl]. 7823-7830: Ezen 
udvarba volt a kisasszony mellett egy Bara Dávid 
háromszéki szemerjai születésű nemesember, va-
lami 30 esztendős ember, aki Bécsbe felmenvén 
németet tanulni, Udvarhelyre német professzornak 
tették volt, de nagyon görbe hátú lévén, csúfol-
kodtak vele, ő is odahagyván Udvarhelyt, kancel-
lista lett [FogE 117]. — b. (be)liorpadt hátú. 
1761: Negy Ménlo . . . szeg szűrű görbe hátú 
Törők kŏzéll negyven esztendős [Spring A F ; 
J H b XXIII/31. 34 — 5]. 1812: Egy fekete, vén 
görbe, vagy-is nyerges hatu Kantza [DLt 383 ua. 
gub.] nyerges ~ 'ua' . 1807: Egy űdŏs, setét 
pej szőrű Kantza, két tsomo van az háta gerény-
nyén nyerges há tú [DLt 391 nyomt. kl]. 1812: 
Egy fekete, vén görbe, vagy-is nyerges hátú Kan-
tza [DLt 383 ua. gub.]. 7820; egy fekete serényü 
farkú nyerges liátu . . . Paripa [Born. F. Ig]. — 
A jel-re 1. MPászt. 418 * sarló ~ púpos hátú. 
1805: égy Sarló há tú Kantza Vfr 25 [M.köblös 
SzD; RLt] . 7832; Harmad fűre lépendő, fekete 
szőrű, Kantza Tsitkó . . . kisded termetű, salló-
hátú [DLt 840 nyomt. kl] * szij(u) ~ sza-
márjegyes hátú (olyan ló, amelynek a hátán végig-
húzódó sötét esik van.). 1649: ueőttem egy Sziy 
hatu Fakó hereit Louat . . . f 8 D. 25 [Kv; Szám. 
26/VII. 542]. 1684: Eőreg Meddő Kanczak . . . 
Szarvas szőrű fakó szi (!) hatu, serenye farka 
fekete no 8 [Fog.; Ut I ] . 1747: Kornis Sigmond Vr 
eo Nga egy világos pe j szőrű 3 esztendős metezet-
len sziju hátú, fel kö l t nyakú fekete farkú serényŭ 
kos fejű gyermek lova [BSz; Ks 27. XVIIb vk]. 
— L. még ETA I, 133 túros ~ sebes hátú. 
1757: Egi Pej hoka Zábált benna Süket Túros 
hatu konya fű lŭ vén veszett lo [Pusztasztmiklós 
TA; Berz. 3.1/9]. 1777: Túros hatu Lovara fel 
ülvén attól veresedett volna el [Kv; T J k XVIII/6. 
129] világos pej 1768: Haj to t tuk be a 
Nagy Szürke Kan tzá t harmad magával, a nagyobb 
Csitkaja volt ket esztendős Setét pej gyermek Lo, 

a ' másik volt egy Fakó forma hasú, világos pej 
hatu esztendős [Páké Hsz ; SzentkGy]. 

2. pegymet ~ pegymet-hátprémes/gereznás; cu 
blană de veveriţă siberiană; mit Rückenpelz von 
siberischem Eichhörnchen. 1752: Egy Nusztos 
elejü fekete hoszszu Mente Petymet hátú [Nsz; 
Told. 2]. 

3. t ámlá jú ; cu spetează; mit . . . Lehne. 1805: 
Egy rongyas el tőr t há tú Szék [Szamosfva K ; 
BLt 9]. 

Szk: kerek 1793: egy kerek hátú kanapé antik 
labakon karmelita szin selyem materiaval borí-
to t t [TL Conscr.]. 

4. fejér ~ virág ' 1679: Fejer hatu viragh 
vize keczke savóval vet t nro 5 [Uzdisztpéter K ; 
TL. Bajomi János lelt. 32]. 

hátul I. hsz 1. la spa te ; hinten. 1585: Etczely 
(?) Mathias vallia a ' kolch tartó, Maga . . . 
Lat tam hogy amely zenat Az kapun be hoztak, 
le vonth benne hatul es megh gywteotte ió beo-
weon, es el Atta [Kv; T J k IV/1. 464]. 1598: 
Lúkes Dreschler . . . wallia égikor hon nem 
letembe(n) tehát ladamat fel rontottak wala benne 
walami kewes penze(m) tehát azt el vittek 
beleolle, az ladat hatul az sarkán fezitettek fel 
[Kv; T J k V/ l . 141]. 1736: az hintót így rakták 
meg: az tálakat az hintó fenekin az tál tartó helyre 
. . . , az párnazsákból hátul ülést csináltak [MetTr 
368]. 1780 k.: az hamuszín híntora hátul 7 srofat 
meg vágtam xr. 21 [Szászváros; BK]. 

2. emberi v. állati fèj/testrész hátulsó felén; 
în partea de dindărät a capului/pàrţii de corp la 
oameni sau animale; am hinteren Teil des mensch-
lichen od. tierischen Kopfs/Körperteils. 1684: 
Egér szőrű barna, hatul szár labu, Csóka szemű 
hatodfu lo [Fog.; UtI] . 1722: Bž*na Szőrű Lo, 3 
esztendős, az Lapoczkáján hátul Egy kűs fejé-
recskéje vagyon [Kv; T J k XV/3. 85]. 1736: Nem 
volt abban az lakadalomban* sem paszamántos 
köntösű, sem porozott h a j ú vagy hátul zsacskóban 
kötött üstökű magyar csak egy is [MetTr 399. — 
•Gr. Székely Ádám és gr. Bánffy Anna 1702-i 
gyalui lakodalmán]. 1800: Koha György . . . vas-
villájával ugy ütötte Főben az Exponenst, hogy a ' 
Feje hátul bé hasadt [MV; Born. X X X I X . 53]. 
1833: Csekelaki J a k a b János adott el . . . I 
Barna 2 Eszt. Csíkot jobb Lábán hátul Szárcsa 
Rf 74 [Torda; TVLt Közig. ir. 797]. - L. még 
HSzj nyergeshátú al. 

3« épület v. telek hátulsó részén/végén ; în dósul 
unei clădiri/unui t e t en ; am Hinterteü/Ende des 
Gebäudes/Grundstücks. 1570: Keoreh (!) J akab 

vallya hogy egy korba . . . Azok az (!) Mon-
gyak vyzont Neky, hogy Erreh neh Ja ry Mert 
Nem engedywk, hane(m) ha kertbe akarz Jarny, 
chinal Thwl hatwl Ayto t Rea, J a r azon be Mert 
Jnne t ez kapwn Altalan fogwa Ne(m) engedywk 
[Kv; T J k III /2. 120]. 1572: Eccher estwe hogi az 
ayton be Nem Mehetek ha twl hagtak beh oda [ K v ; 
T J k III /3. 33]. 1637: ha tu l be hagot a kerten a 
borbeli Legenj oda Teőreők Janosnehoz egj ne-
haniszor [Mv; MvLt 291. 89a]. 1756: azon 14 
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perczentest nem hátul a kertből . . . hanem az 
Udvar és czűrŏs kertből potolyuk ki [Kv; Ks 11 
XLVI], 1785: A Felső Tractuson vagyis Contigna-
tion nagyobb, és kissebb ház Nyóltz vagyon ezek 
kőzőtt kettő a Piatzra néző, egy Nappali Palota 
elől, más ebédlő Palata hátul [Kv; Born. XXIXb. 
20/47 Kornis Krisztina conscr.]. 1795: Találtatott 
egy Szalmaval fedett sorvatt fedelű Sövény oldalú 
Ház . . . pitvarával s hátul Lévő kis kamarátska-
jával [Ne; DobLev. IV/750. la]. 

4. hátsó/hátulsó részen; în partea de dindărăt/-
dinapoi; am Hinterteil, an der Rückseite. 1629: 
sok volt az szeker, es nem uettűk eszünkben hogy 
eŏ hatul el maradót s ki ereztet [Mv; MvLt 290. 
149a]. 1679: Vagyo(n) ezen színben: Hatul bakos, 
Csiklos kicsiny helyen fordulo, hitvan bőrős, kocsi 
nro 1 [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi János lelt. 96]. 
1710: Nagy pompa volt . . . nagy fekete . . . 
papsereg elől, oldalfélt, hátul [Bethlen, önéi. 
II, 51]. 1736: Az csatlón hátul az úr felől állott az 
csatlós, más felől az asszony felől az inas [MetTr 
369]. - L. még i.h. 380; MetTrCs 478. 

Szk: elöl s ~ közel-távol. 1803: a’ menyi Juhot 
elől 's hatul találtak, fejeket el tsapdosták, a ' 
szekerekre fel hányták, 's el vitték [Toplica MT; 
Born. XVc. 1/57 Sztoján Jakabuc (32) col. vall.]. 
— A további fejleményt 1. elől-hátul al. 

5. hátsó felén; pe dos; an der rückwärtigen 
Seite. 1823: Egy briliantos kicsi kereszt, hátul 
emalirozva hozzá valo arany lántzal [Szent-
benedek SzD; Ks 38. V]. 

6. vminek a végén; la sfîrşitul/capătul unui 
lucru; am Ende/Schluß einer Sache. 1863: bé kell 
vallani mindent, 's hátul a ' jegyzésekbe meg kell 
említeni azokat, a' mik ado mentesek [Gyalui (K) 
RAk 78 esp-i rend. kiv.]. 

7. hátulról; de la spate; von hinten. 1583: Mol-
nos Ambrus vallia . . . chak halla(m) az chatta-
nast hog Juhos Miklós wthe Semy Jacabot, de 
Nem lat tam hatul kerewlteye megh Vag eleybe 
me(n)t s vg' wteotte [Kv; TJk IV/1. 171]. 1633: 
az Hadnagy zolgaia . . . hatul varga Andrást ágion 
akaria vala az szekerczeuell vágni, de Varga And-
rás . . . rea fordula arczal [Mv; MvLt 290. 116b]. 
1662: Mivel azért a szemények passust nyitottak 
volna, elől s liátol is a tó száján által nyomakodott 
az ellenség, kit mindazáltal erős harczczal vissza-
vágatának [Szalárdi, SirKr 327]. 1722: Rétse 
Vonjais egj kaszával hatul neki futamod őt, ugj 
ütötte főbe, hogj mingjárt fél térdre esett [Ks 7. 
XV. 6]. 1755: Lázár Jánost . . . vévén*.. . egy fej-
szét kezében, orozva hátul főbe vágta, melly miánt 
egy néhány hétig heverte az ágyat [Lyáuc H ; Ks 
112 Vegyes ir. — *A szóban forgó jb]. 1802: egy 
Karotnnyi Fá t vévén kezébe, a' Báró Bánfi kotsissa 
meg szaladt haza felé, de bé érvén Forro Lajos 
a'kotsist meg űtőtte kétszer . . . és midőn 
harmadszor is meg akarta volna ütni, hátul néki 
oroszkodott a ' Báró Bánfi Ur eő Nagysága Sütője, 
és ki kapta a’ kezéből a’ Fát Forronak [Mv; 
Born. X X X I X . 53 Fr. Szathmári (23) vall.]. 

Szk: ~ér utolér. 1570: Thawaly Bztendeobe 
Esthwe haza Megen volt az varosbol. Ez az wton 

Bálinth Thywadar hatwl ery Rezegh volt, kerdy 
ky volna, Eo megh Newezy magat, Es azonba vgy 
wthy egy Botthal ágion hogy Be Theoryk az feye 
[Kv; TJk III/2. 11]. 1638: ki iöuenk . . . hogj haza 
jöjünk szállásunkra, hatul ereök ezt az süueges 
Ianost [Mv; MvLt 291. 126b]. 

8* Nemi von. nyÜ-ban; într-o declaraţie referi-
toare la chestiune sexuală; in sexueller Áußerung. 
1724: Pekri Ferentzné monta, h(ogy) hátul is 
hábor<gattya> a Férje Pekri Ferentz eő kglmét 
[Királyivá K K ; BK. Nagy Mihályné (30) zs 
vall.] | Sófi Szolgálo monta nékem, li(ogy) őt ne(m) 
szolgálni, hanem paráználkodni tartya Pekri Ur(am) 
és h(ogy) ezt a Leánt ne(m) tsak elől, hanem hátúi 
is éli [Póka MT; BK. Ersók Tollas Gergelyné 
(32) ns vall.]. 

9. há t ra ; înapoi; nach hinten. 1756: Néhai 
Bátsi István . . . Batizi Vlád Muntyánnál (I) 
Cimborál olly kötés és Conditiok alatt, hogy Néhai 
Bátsi István az Vlád Muntyán Ökreit egy mas 
mellett jártassa, akár elöl, akár kézből, akár hátul 
bé foghassa, és ugy az magáival edgyŭtt szántson 
[Bácsi H ; BK]. 

10* háta mögé; în spatele cuiva; liinter den 
Rücken. 1598: Dienes Pal Bachba Coloswar megie-
be lakó . . . wallia . . . Trúcza Peter az fogoly 
Baohy Thot Js twant egi bottal ágion ewte . . . 
hatul kerewle egi padra alla fel s vgi ewte mordali-
saggal ágion s mente(n) el fú ta onnét [Kv; TJk 
V/l. 204]. 1746: (Az alperest) azon vetkiert incap-
tivaltatni akarta es tselekedte, teliat aztatis hátul 
kerülvén orozva főben akarta ütni, ŭ tŏ t te volnais 
ha más ott lévő emberek nem impedialtak volna 
[Torda; TJkT I I I . 45]. 1804: amint le hajúit az 
Exponenes Vána Togyer hátul került egy Bottal 
é s . . . meg űtőtte [K; KLev.]. 

-11. ~ró/ a . há ta mögül; din spatele cuiva; von 
hinten. 1827: Mihaila protestált; hogy néki ne 
mennyen . . . , a ' Katona semmit sem hajtva a’ 
Mihaila protestálására Mihaüát hátulról akarta meg 
kerülni [Egerbegy TA; TLt Közig. ir. 1110 Portsü-
la Tomok (20) jb vall.]. 1841: a fiúval ketten a szol-
gám a sánto tsikot hátulról haj tva — előttem in-
dultak el [Dés; DLt 1541. 8b]. - b. háta mö-
gött ; la spatele cuiva; hinten, hinter js Rücken. 
1744: Én hátulról mendegelvén utánnok, mond-
gya az edgyik . . . hogy ã Király birohoz mégyen 
[Bölön Hsz; I N y R Damokos Andrásné Farkas 
Katus vall.]. 

12. ~ marad (vkinek halála után hozzátarto-
zóként) há t ramarad; a rämîne (ca rudå după 
moartea cuiva); (nach js Tod als Angehörige) hin-
terlassen werden. 1625: ha megi halna Elsebe(n) 
Zengergi János vgi felesege vag' Germeke es Mik-
lós Petör Maradna hatul valamikor Az verek Megí 
valltanak Miklós Peteörtöl valczak megi az zen-
gergi János reszet [UszT 172a]. 

<> Sz. 1704: Mint Pásztor nelkul ju neped hul-
tul tsak hull. Elöl tüz hátul viz nincs gyamolod 
sohul. Nagy nyomorúságunk mint tenger ugy tó-
dul [EM XXXV, 273 gyászének]. 

II. nu-szerűen; ca postpoziţie; als Postposition: 
mögött; ind&rätul, înapoia . . . ; (da) hinter. 1718: 
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Az Vágás útnál a' falu szőlein hátul nap uyu-
gott felőli valo bűtűinek vicinussa az megje Erdeje 
[Backamadaras MT; EHA]. 1808: Major Telkem-
nek napkeleti oldalábúl azon részetskét hatra-nyu-
lolag, mely kezdődik a' Pákei János Árnyékszékén 
hátul [Kv; Pk 3] | eppen ezen az helyen . . . volt az 
esztena, a Sztringa pedig az esztenán hátul Észak-
felŏl . . . , azon hátul pedig volt az meddŭ kosár 
[Zágon Hsz; SzentkZs Beder Sándor (59) barátosi 
gy. katona vall.]. 

Szk: azon ~ amogött. 1599: Az vy kosáron 
inne(n) a' taplocza felol uala my nekònk zallas 
heliu(n)k, liatul uala azon az lengelfalui zallas 
[Ülke U ; UszT 14/13 Joannes Menihart de Jlke 
(46) lib. vall.]. 1808: azon hátul pedig volt a meddŭ 
kosár a bik erdő szeljín [Zágon Hsz; SzentkZs 
— A teljesebb szöv. előbb] Xr ezen ~ emögött. 
1823—1830: A nézőlielya alatt volt a földön, ez is 
elöl az urak feje felett örmény sátorral bevonva, 
székekkel, padokkal megrakva. Ezen hátul a több 
nézők helye zöldággal felett beárnyékozva, ülőhe-
lyek bosszú fenyőgerendák. [FogE 106. — ttA 
teátrumban] X1 vmin ~ lévő. 1772: ki-mutatta-
ték a' . . . Konyha Kŏ Falán hátul-levő rész Jó-
szág, raj ta lévő minden epületekkel éggyütt [Mv; 
DLev. 5. XVII. 4]. 1792: jöttünk az Hurubákon 
hatul lévő hegyre [Mezőbánd MT; MbK XII . 87]. 

hátulfelül há tu l ; în spate; hinten. 1823—1830: 
I t t a fejérnépek tiszta fekete s hitvány posztó-
köntösben járnak, s fejeken egy kihegyeződő 
hosszú fekete sapkájok, melynek hegye hátulfelől 
lefityeg [FogE 247]. 

hátulj 1. főkőtő-liátülj 

hátulju 1. vminek a hátulsó része; partea de 
dinapoi; Hinterteil. 1656: Három teöredezet nye-
reg, edgik czontos volt; De el teöredezet az ha-
tullya [Doboka; Mk Inv. 3]. 1685: (A gyermekló) 
Barna Pej hodos, hátullja szár [UtI]. 1724: ma 
már el kellet kezdeni az gerendazast, az kapu hátul-
ját, mar tegnap be boltoztak volt [ApLt 2 Apor 
Péter lev. feleségéhez]. 1729: A szinnek* arulo 
Tablája az Piacz fele légyen az hatullya be legyen 
Deszkázva [Dés; Jk 383a. áA csizmadiák 
áruló-színjének]. 1756: egy bizonyos almáriumá-
nak hátúllyát, vagyis hátulsó deszkáit, ki feszeget-
tette ki? [Kv; Mk IX VaU. 109 vk]. 1816: A' 
Templom' hátul ja kŭssebbre vétetett [Szent-
márton MT; UnVJk 139]. 

2. (ruhának, páncélnak) háta/hátrésze; spatele 
(hainei, platoşei); (Kleid, Panzer) Rückenteil. 1681: 
Vagyon i t t : . . . vas deréknak a' hatullya libr. 24 
[Vh; VhU 515]. 1723: Fekete bársony nuszt 
hát elejŭ palást az hátullya nyuszt lábbal va-
gyon bérelve [Koronka MT; Told. 29/2]. 1789: Egy 
viseltes Lállybli, melly(ne)k az eleje fekete Bár-
sony a' hátullya fekete Matéria [Mv; Conscr Ap. 22]. 

3. (kert, utca) hátulsó vége, feneke; capătul de 
dinapoi/fundul (grădinii, străzii); (Garten, Stra-
ße) Ende, Hinterteil. 1675: Vagyo(n) Egy Jégh 
vćrém egy kértnek hatullyán Egy Záros kis ajtó. 

mellye(n) az Czűrős kertb(en) jarnak bė [Dés; 
Borb. II]. 1701: Néném . . . minden édes Anjanktúl 
maratt öltözeteket fejér ruhákat és minden egjéb 
házi Portékakat az mi vólt, az Aranjos felé lévén 
az kert hátolján egj ajtó ki, azon mind el horta 
[Pólyán TA; J H b XVI/7]. 1776: u j Bánd nevezetű 
uttza hátullyán a Gyárfás Patakjára járó Lábban 
(sz) [Mezőbánd MT; EHA]. 1801: adott . . . Ve-
nitzei Sándor Urnák a Csűrös kertye Hátulyába 
egy nagy darab Tanurokat [Apahida K ; Pf]. 

Hn. 1810: a’ Kertek hátullyára járó* [Nagy-
ernye MT; EHA. - 'Ti. föld]. 1841: Az Udvari 
Kert hátullya mellett, a ' Hágson aloll egy kis 
buza föld [Kisülye MT; LLt]. 

4. ember v. állat f a ra ; fesă; Hintere. 1573: 
Matthe kowach Azt vallia . . . Azomba Zaygast 
hal altal ellenbe fel tekint es chiak az hatwlliat 
lathatta Zabo Gĕrginek hogi Az Ambrus kowach 
Aitayan Be esset [Kv; T J k III/3. 209]. 1682: (A 
lónak) fel űlő felről valo hatullyáb(an) ismerszik 
fogiatkozas | Fejer Szürke fakó szabasu gjermek 
lo hatullya az Sűtőgetes miat mostis rut sebes 
[Görgény MT; UtI]. 1736 u.: Most éppen csúfot 
csinálnak magokból, olyan kurták a dolmányok, 
egykét újjal ahg látszik ki övek alól, hátuljok egé-
szen kilátszik [MetTrCs 463]. 1792: Sinkovits 
János ur(am) tsak az hátúllyát fordította feléjék, 
's azt veregetvén nékiek ezt mondotta: S. v. A 
Seggemnek beszélszé ? [Szováta MT; Berz. 16. 
XL/5]. 7806: dél elöt nem igen jo voltam 
délután is tsak ollyan mellyert fel porozták a hatul-
jamat [Dés; KMN 329]. 1844: a ' Daru ökör, a ' 
mely jo kövér a’ hátul já t nem bir ja [Széplak K K ; 
SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

5. a szán v. szekér f a r a ; partea de dinapoi a sa-
niei sau căruţei; Hinterteil (Sclilitten, Fuhrwerk). 
1652: az szánnák hatulyat önyveztem megh d. 15 
[Kv; AC Jk 50a]. 1808: A mi á szekeret nézi; Optio 
szerént a Fiu elvette a’ szekérnek eleit rudastol 
. . . a' két Leánynak pedig maradott ã szekérnek 
hatullya két lajtorjájával ès két Lőttsivel együtt 
[Asz; Borb. II]. 

6. (állati) hátulsó láb (pár); picioarele de dinapoi; 
Hinterbeine. 1773: Czako István ökrének a 
hatullya pokos vólt [M.léta TA; JHb I I . 3]. 

7. hátulsó pata(pár); perechea de copite de dina-
poi ; das hintere Paar Huf. 1731: Minden vjság után 
a lovak(na)k az elejeket ujjalag patkóitassa, a 
hátúljokat pedig két hólnapb(an) egyszer [ JF ló-
tartási ut.]. 

8. (irat/levél) vége ; sfîrşitul unei serieri; (Sclirift) 
Schluß. 1672: Kegyelmed levelét böcsülettel 
vettem ., de az elei a hátuljával ellenkezik, mert 
az eleiben az írja Kegyelmed, hogy most Kegyel-
med sem panaszolkodhatik, elég bűvön nem tudó-
sítottam Kegyelmedet s az hátuljában penig enyi-
hány helyt írja Kegyelmed, hogy gyakrabban 
tudósítsam Kegyelmedet [TML VI, 174 Székely 
László Teleki Mihályhoz Fog-ról]. 1802: A' Ratio 
Corpussanak az hátul ján a' Postalkodásért t e t t 
költségek közzé, belé elegyítettek à szám ádok a’ 
Lula Lupuj ada ját t.i. 1 Rh forintat [Torockó; 
TLev. 5/5]. 
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hátuljáróban hát/utóvédben; în ariergardä; im 
Rückenschutz/in der Nachhut. 1653: Brassóból is, 
mondják, hogy adtak 200 gyalogot segítségére 
Ráduly vajdának . . . A bolonok* hátuljáróban 
voltak* [ETA L 74 NSz. - •Ér tsd : vallonok. 
bAz 1602. évre von. feljegyzés]. 

hátuijú (vmUyen) fa rú ; cu fesä . . . ; mit/von 
(irgendeiner) Kruppe. 1805: egy pej benna hatulju 
Lo Vfr 20 [M.köblös SzD; RLt]. 

hátulsó I. mn 1. hátsó; din spate/dos; Hinter-. 
1589: Keouetkezik a' mitt a' haz körűi es egyeb 
szukseges helliekenis epitette(m) Ach Palnak az 
elseo es hátulsó keoznek megh chinalasaert a t tam 
f. 1 d. 16 [Kv; Szám. 4/XI. 26]. 1591: Lanttor-
na t t Chynalttatom az hattoso zobara [Kv; i.h. 
5/1. 112—3]. 1633; az Azzonio(m) . . . az fel haz 
hátulsó a j t a j a t is megh nitotta, es ug' boczatotta 
be ot t az legent [Mv; MvLt 290. 120a]. 1688: az 
hátulsó Cseled ha zban . . . Egy deszka polcz [Koz-
más Cs; Eszt. Inv. 3]. 1736: Az magyar hintónak 
az hátulsó bakjára nagy öreg, fekete bőrrel borí-
tot t . . . ládát tettenek [MetTr 3 6 8 - 9 ] . 1781: 
A két hátolso kerékre két ráfot hosztam Rhen for. 
1 xr 12 [Szászváros; BK]. 1850: Egy darab Ste-
yer börös szekér bövön vasazva . . . vasas töltött 
első és hátulsó ülettel [Algyógy H ; Bom. F. Ii]. 

Hn. 1667: azhatuso Keomalban [Kv; ACJk 7b]. 
1733: hátulsó tekenyős (sz) [Kérő SzD]. 1737: Az 
hátulsó Ehájban (sz) [Jára MT]. 1758: A Hátulsó 
hegjben (szö) [Sztána K]. 1761: a ' Hátulsó Padba 
(sz) [M.szovát K]. 1767: A Hátulsó Sós tó szerben 
(sz) [Póka MT], 1774: Az Hátulsó Hegyben [Veres-
egyháza SzD]. 1775: az hátulsó Vinczi gödribe 
(sz) [M.fráta K] | az hátulsó nagy Tzitzhegy neve-
zetű el pusztult Szölö hegybe [Dés]. 1795: hátulsó 
Völgyben (szö) [Szénaverős KK]. XIX. sz. eleje: 
Hátulsó Rakogatonál (sz, k) [Korond U]. 1806: 
A hátulsó határkába Majorság és Dézma rakatott 
1244 véka Tőrőkbuza Csőül [Dédács H ; Ks 109 
Vegyes ir.]. 1814: A' hátulsó Fagygyasba (sz) [Pusz-
takamarás K]. 1848: a Cser<vége >n az ugy neve-
zett hátulsó orotvanyban (sz) [Vaja MT]. — A 
jelzet nélküli adalékok az EHA-ból valók. 

Szk: ~ágas. 1749: Kerekes István mwelt az Taly-
gahoz . . Egj hátulsó Ágast d 15 [Kv; Szám. 
26/VI. 464] * ~ derékszeg. 1827: vagyon egy 
vasas ökör szekér . . . hátulsó derékszeg ágassát le 
szorito kapots [F.zsuk K ; SLt Vegyes perir.] Xr 
**hám. 1797: Négy lora valo első és hátulsó hámok 
gyeplő nélkűlt [M.igen AF; DobLev. IV/777Ė 
16] Xr ~ felkérc. 1794: Egy Udvari Lo után valo 
vasas tár Szekér Nro 1 Melyben ezek a hibák . . 
a hátulsó felhértznek egy darabja [Gyalakuta MT; 
TSb 17]. 1861: Jegyzés N. Ujfaludi (!) Ur számára 
kováts munkáról . . . Két u j hátolso fel hágó fel 
hértzet [ K v ; Űjf.] Xr ~ saroglya. 1681: Kocsihoz 
valo hátulsó Saroghlya [VhU 505]. 1864: a hátulsó 
Saragján 2 u j Spangli [Kv; TGsz 37] * ~ sé-
mely. 1595: hagya Egerwari János 1. Bör szekeret 
. . . Kerekes Pali czinalt raita . . . Az hatúlso Se-
rnelt, kin az bor szeker füg p(er) d 25 [Kv; Szám. 

6/XVIIa 136 if j . Heltai Gáspár sp kezével] * 
~ tengely. 1621: Az hátulsó tengeli el romolua(n) 
czinaltattam Kerekes Janossal mast . . . d 25 [Kv; 
i.h. 15a/VII-hez]. 1767: Hátolso fakó Tengely vas 
nélkül [Marossztkirály MT; Berz. 5 Fasc. 30 P.Z.] 
Xr ~ tézsola. 1741: Valto eke 4 . . . Hátulsó tesola 
4 [Mezősályi T A ; Ks 7. XVII. 10]. 

2. ~ ház a. udvari szoba; cameră spre curte; 
Hinter/Hofzimmer. 1582: Margaretha Zekely . . . 
fassa est . . . La t tam hog Kalman vram az hátulsó 
hazban fekwt [Kv ; T J k IV/1. 3 9 - 4 0 ] . 1585: 
Biro Vram es az Tanach kert wala minket, Barath 
Petert es Boncziday Gergelt az itfen walo hatosso 
haznak megh wytassara es az beiaro helynek 
megh boltozassara [Kv; Szám. 3/XIV. 29]. 1631: 
Borueine* az hátolso hazban, mene, es egi keues 
vartatua az szogais be mene utanna, es ugy haltak 
ben egiőtt [Mv; MvLt 290. 48a. - aOlv.: Bör-
veiné]. 1639: latam hogy az hatuso hazbol k j bú-
vek az legini [Mv; i.h. 291. 197a]. 1743: Az há-
tulsó háznak . . . ő t folyo és egy mester gerendán 
gyalulatlan deszkából valo padlása [Boroskrakkó 
A F ; BfN]. 1807: Az hatusso haznak be menő aj-
ta ja fenyő Dészkábol berlet [Dés; BetLt 6. GyUj 
Falvi Nagy Ferencz kezével]. 1810: ezen fedél alatt 
égy hátulsó ház; melynek mindene édgyez az első 
házéval [Pacal Sz; Ks 76 Conscr. 384]. 1854: 
A Bogdán fele Udvar ház Kő fundamentumra . . 
ennek el osztása egy első ház mellette levő oldal 
házzal és ezzel össze köttetésbe levő sikátorral és 
kamrával, Fűst haz tornátz és hátulsó ház [M.-
köblös SzD; Torma]. — b. a telek hátsó részén 
levő ház; casa din partea de dinapoi a 
terenului; am Hinterteü des Grundstücks ste-
hendes Haus. 1568: Margaréta Consors Andreç 
Batyzy fassa e(st) monta az zanto tamas-
ne, ha zamon es nyeluemen halhatok meg, Ez le-
annyak (!) hagyom az hátulsó hazat [Kv; T J k 
I I I / l . 159]. 1819: én mostan is hátulsó házba la-
kam, és hogy hátulsó szobába ujjolag is jussak 
azért férjhez meni nem kévánkozam [Kv; Pk 2] . 

3. ~ házacska a . udvari szobácska; cameră mică 
spre curte; Hofzimmerchen. 1598: Fenesy Mihalj 
. . . vallja, Amikoro(n) en Banyay Jstwant zol-
galtam . . . hatwlso hazachkajs vala az pinche 
felet [Kv; T J k V/ l . 227]. - b. a telek hátsó részén 
levő házikó; căsuţa din partea de dinapoi a tere-
nului; am Hinterteil des Grundstücks stehendes 
Häuschen. 1766: az hátulsó Házatska el hányat-
tatván ottis a ' Jószág hasittassék kétfelé [Torda; 
TJkT V 319J. 

4. ~ rész vminek a hátul ja ; partea de dinapoi 
a unui lucru; Hinterteil einer Sache. 1754: el 
fordította az Czigánj és az fejének hátulsó részét 
(!) az njak vápáján feljŭl nézem olj jukat láték, 
hogj az kis uljom belé ment volna [Mezősámsond 
MT; Berz. 14 XIX/11] . 1802: Foro Lajosnak ta-
rt àltam. . az feje hátulsó részen az nyak tsigan fejül 
három ujai egy iznyi Seb az bör Szinbe véresen 
[Mv; Born. X X X I X . 53 Galambos József chirur-
gus kezével]. 1833: Fakó szőrű, a' jobb szarva 
hátuso részén rovázattal m : e* 4. esztendős [DLt 
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556 nyomt. kl. — *Olv.: mintegy]. — L. még 
FogE 68. 

5. hátrészen levő; care este pe partea de dinapoi; 
auf der Rückseite befindlich. 1736: Bérlett nadrág 
ritka volt, de azon is az hátulsó varrásán semmi 
sinór nem volt [MetTr 352]. 

Szk: ~ fele hátrésze. 1681: fegjver derek, min-
den készület nélkül, hátulsó fele lyukas Nro 1 
[Vh; VhU 554]. 

6. ? alul levő; (care este în partea) de jos; un-
tén b ?findlich/stehend. 1717: A' Nagy Szamos-
(ua)k a város felöl valo ágán vagyon egy Hid, 
melly(ne)k a két végin valo lábai jók, az kőzbőlsŏ 
lábának vagy ládájának hátulsó vagj also része 
ujjitást kiván [Dés; DLt 504]. 

Szk: ~ címer (levágott) bárány hátulsó 
negyedrésze; ciosvîrta de dinapoi a mielului (tă-
iat) ; das hintere Viertel des geschlachteten Lamms. 
1774: A’ Bárány húsnak Limitatioja . . . A' Leg 
jobb Báránynak 1 hátulsó czimere adattassék D. 
18 Ennek égy első czimere d. 12 [Kv; MészCLev.] 
* ~ konc ? hátulsó lábszár; pulpä de dinapoi; 
Unterschenkel. 1680 k.: Komanarol hajtőt Ekrőt 
nro 1. Ebből vittek Hátulsó konczot nro 4. 
Elő Konczot [UtI]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substanti-
vală; in substantivartigem Gebrauch: 1. vminek 
a hátul ja; partea de dindärăt a unui lucru; Hin-
terteil. 1714: Magjar Nyereg, kék és Vőrős seljem-
m-1 be buritott, aranj s ezüst Skofium Virágok-
kal ki varrót, első resze almaval hátulsó penig 
ezüst b a g j o g g a l boritott [Nsz /Fòg . ; AMH]. 

2. hátul levő dolog/rész; cel/cea din spate; 
Hintere/teU. 1568: Matthias Nyerges, Martinus 
ladas fassi sünt, hogy Jmmar Nyegyedik (I) 
Chyatornayat tudnak az haznak de mindenkor 
az fesos viselte gongyat asz Elsőnek Az hatulso-
nak p'enyg szobo Antal [Kv; T J k III/1. 217]. 
1819: Én ott laktam mint szolgálo, és jol tudom 
hogy az Aszszony az első szobába egyedül hált, 
az ember pedig a ' hátulsoba [Kv; Pk 2]. 

3. 1771: csak lát tom hogy az ŏkŏr le eset . . . az 
első Lábaji elé felé . . . az hatulsok hátra, . . . es 
az ŏkŏr addig fel nem kelhetett mig Varga Jancsi 
az tőket az labarol el nem hengeritté [Mezőma-
daras MT; BK]. 

Ha. 1637/1639: Hatuso [Kv; RDL I. 111]. 
1781: hátolso [Szászváros; BK]. 

hatvan I. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atribu-
tivá; attributiv: 1. şaizeci; sechzig. 1559: Hara(n)g-
iabi myklosnak k j reze wolth Somosteleke(n)* 
okkegelmenel: hattwa(n) forjntba(n) zalogo(n) : 
kybe(n) en kóz biro wolta(m) az hatwa(n) ffo-
ry(n)ttotth kezebe attwk [Désfva K K ; BfR VI. 
279/3. - aKK]. 1579: az Arwaknak . . . Aggianak 

liatwan köbei buzat [Kv; TanJk V/3. 196a]. 
1592: (A földet) Theoreok Gergely . . . megh vgar-
lotta eo vette be volt hatwan kalo(n)gia bwzaia 
ra j ta [UszT]. 1606: (A) hatua(n) forintal Sennej 
Pungrach Eò Nagnak kellet òt louat venni 
[Köpec Hsz; Ks 90]. 1634: Miszaros Miklós . . . 
kerkedet az Atyamnak mondva(n), Apa vagio(n) 

megh hatua(n) tallérom [Mv; MvLt 291. 16a]. 
1717: a Castelybol s a Csűrből hordottak el a 
Szárnyas Majorság Szamára Hatvan köböl Ucsut 
[Balázsfva; UtI] . 1756: Molduán Vonya a’ Falusi-
aknak leg alább hatvan szekér széna kárt causált 
[Galac BN; WLt Nagy Sigmond (54) jb vall.]. 

Szk: ~ig való mintegy hatvan. 1714: légy (!) 
aláb kél hatvanig valo Cűvék, az . . . part mellé, és 
annak igen sok tőtés [Szentdemeter U; Ks 96 
Fodor Márton lev.] ötven-1751: ŏtvŏn, hat-
van veder bor [Bágyon TA; Berz. 7. 68/1. 332]. 
1785: Várasunkban Héti Vásárunk vagyon, mel-
lynek Vámjából Esztendő alatt bé kerül, mint egy 
ötven hatvan M forint [Torockó; TLev. 6/1. 
Transm. 11b]. 

2.~-hatvan egyenként hatvan; cîte şaizeci; je 
sechzig. 1606: Veöttem az kayanto Vtbeli zŏleö-
höz Teölgy karót negj zazat, teölt szaza az oda 
uiteteseuel eggiwt liatua(n) hatua(n) penzbe, tezen 
f 2 d 40 [Kv; Szám. 12a/I. 41]. 

3. Keltezésben sorszámnév helyett; în datare 
în loc de numerái ordinal; im Dátum stat t der 
Ordnungszahl. 7560; ez lewel kewlt Ketesden* 
kys Karachon napyanb ezer ewt zaz hatwan ez-
tendeoben [SLt J . - *K. bŰjév napján]. 7567: 
Az wrnak Ezer òt zaz hatuan egy eztendeieben 
[Kv; ÖCArt.]. 1562: Mykor Jrnanak Ezer eőth zaz 
hatwan keth Eztendőbe zenth ferenc Nap vtan 
valo penteken* [KP. - *Okt. 9-én?]. 7567: 
Keolt ez lewel az my varoswnkba Meggiesbe Kys 
Karachion nap vtan walo zombaton vr zwletese 
vtan ezer eot zaz hatwan het Eztendeoben [Törzs. 
János Zsigmond aláírásával]. — L. még SzO II , 
227. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substanti-
vală; in substantivartigem Gebrauch: vkikből/-
vmikből hatvan; şaizeci dintr-un numär de per-
soane/de lucruri; sechzig (von Personen/Gegen-
ständen). 1565: A mi penzem volt adóssággal* 
együtt tészen háromszáz forintot és hatvant [ETA 
36 BS. — *Értsd: kölcsönnel]. 1578: Adott The-
hen Barmott harmadfew Twlokkal hatwant Adot 
zam zerint [Torda/Kyralyffalwa K ; Thor. V/14 P. 
Gywla (60) jb vall.]. 1587: veottem . . . lechieket 
egj szekerrel hatwant az arra f. 1/20 [Kv; Szám. 
3/XXX. 21 Seres Js tván sp kezével]. 1653: Básta 
bémenyen*... És a községet nem bántja, hanem 
a fejeiben hatvant megfogata, és ott egy házban 
tartották őket sub custodia [ETA I, 91 NSz. — 
a1603-ban Kv-ra]. 

Szk: ~ig való mintegy hatvan (dolog). 1599: 
Poch Janosnak Akkorban vala minth egy zaz 
harmincz eokre, egycher k j zakaztata benne ve-
leonk Poch János hatwanigh valót a' Jowayban 
annak utanna az Alljasaban Ada Keotelwereo 
Thamasnak [Kv; T J k VI/1. 300]. 

III. hr-gal hsz-szerű haszn-ban; cu sufix adver-
bial avînd valoare adverbială; mit Adverbialen-
dung in adverbialartigem Gebrauch; hatvan sze-
mély együtt; şaizeci de persoane împreună; sechzig 
Personen zusammen, unser/euer/ihrer sechzig. 1695: 
Ma szállották be az Varb(a) az Hussin Regime(n)-
tiből valók . . . Az Comtnendansal egyűt ezeket (!) 
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az uj nemetek hatvanon vadnak, annyin szállot-
ták be az varb(a) [Fog.; BK]. 1843: Midőn a 
kérdés alatti helyhez közeledném, . . . fejszékkel 
s botokkal ellátott emberek mintegy ötvenen vagy 
hatvanan a hely bévetése ellen tiltakozának [VKp 
79 Wohlhirt József kir. erdőgondnok vall.]. 

hátvanadmagával cu el şaizeci de inşi; zu sechzig 
mit sich (selbst). 1847: Varga Katalin mintegy 
hatvanadmagával az erdőre kimenvén, onnan a 
munkásokat mind hazakergette [VKp 197 ,,Bu-
csezán Vonutz (46) erdőgondnok" vall.]. 

hatvanas I. mn 1. hatvan vedres hordónyi; de 
un butoi de şaizeci de vedre; vom Faßinhalt von 
sechzig Eimern. 1590: Byro vram Akar: fyzettem 
hogy Radoűanczy vramnak vittek egy hatwanos 
bort Aba falwara*, fyzettem Lenart Loneznek 
(!) 4 Louãra f. 3 d. 50 [Kv; Szám. 4/XV. 8. -
•Abafájára (MT)]. 

2. »hatvanas«-nak nevezett kelméből való; 
dintr-o stofă numită ,,de şaizeci"; aus einem Stoff 
»Sechziger« genannt. Szk: ~ posztó. 1781: 4 1/2 

Sing Hamuszen Hatvanos Poszto [Berz. 17]. 7788/-
1791: 1 1/2 sing fekete hatvanas Posztot Mf. 3. 42 
[Mv; Ks 73. 55]. 1797: (Vett) 1 1/2 Sing hatvanas 
posztót 3,,06 [Mv; i.h.] ~ posztó mente. 1768: 
Egy Zöld hatvanas poszto Mente Janottal (l) [Pf]. 
1793: Ket Huszárnak valo gala Libéria, kek hatva-
nos poszto mente, roka torok prémmel, veres selyem-
mel elegyes arany sinorral hányottas [TL Conscr.] 
* ~ skárlát. 1599: Zaz Caspar Hozot Crakay 
Marhatt . . . 12. Sing Hatwanos Schkarlathott . . . 
//60. 6 Veg Lembergert . . . 1 // 20. 3 Veg Barazlayt 
. . . —// 36 [Kv; Szám. 8/XIV. 10 Hj]. 

II . fn 1. hatvan vedres (űrtartalmú hordó); butoi 
de şaizeci de vedre ; Faß mit Rauminhalt von sech-
zig Eimern. 1596: Ket ô hordot vettúnk, egy hat-
wanost, Az massik nyolwanos (!) p(er) f 2 d 50 
[Kv; i.h. 7/II. 41]. 

2. kelmefajta; un fel de stofă; Art Stoff. 1794: 
(Vettem) 4 sing hatvanast Rf 7 // 39 [Mv; DE 3]. 

hatvanesztendős hatvanéves; de şaizeci de ani; 
sechzigjährig. 1600: Wagyok hatwan eztendeös 
ember [UszT 15/49 ,,Demien Ambrus Betfalui, 
Zabad zekely" vall.]. 

hatvanezer şaizeci de mii; sechzigtausend. 1779: 
ő is szegény, mint minden fösvény embernek szo-
kása, telhetetlfen volt, pedig csak az édesanyjá-
ról hatvanezer forintot osztott fel az testvéröccsé-
vel, Bethlen Gergely úrral [RettE 400-1] . 1837: 
én B. Jósika Imre . . . el határoztam magamat 
abban, hogy adgyak nekie* egy 60 — hatvan ezer 
Conventios Rheneus forintböl (l) allo Moringot 
[Torda; TLt Közig. ir. 438. - »Ti. feleségének]. 

hatvanharmadfél hatvankettő és fél; zweiund-
sechzigundhalb. 1570: Kolb Myklos penigh hat-
wan ketteo vagi hatwan harmadfel forintrol adot 
Palochinak Menedek lewelet [Kv; TJk ü l / 2 . 
150]. 1652: Azon Iskatulyab(an) egy győngyes 

köves bogláros arany láncz, és más egy töredezett 
darab arany láncz, az kettő hatvan harmadfel 
aranyokat nyom. Ducatos nr 62 1/2 [Nsz; IB X. 
2. I. Bethlen István lelt.]. 

hatvanhatodfél hatvanöt és fél; şaizeci şi cinci 
şi jumătate; fünfundsechzigundhalb. 1674: Egv 
Tarisznyab(an): Hatvan hatod fél Graeci tallér 
[Szászvárosi ref. It Halics Mihály lelt.]. 

hatvannegyedfél hatvanhárom és fél; şaizeci şi 
trei şi jumătate; dreiundsechzigundhalb. 1587: 
Marad ez eztendej maiorsag vtan az varosnak az 
haro(m) falu hataran eoz vetes hatuan Negied fel 
keobeol [Kv; Szám. 3/XXXII. 13]. 

hatvanöt 1. şaizeci şi cinci; fünfundsechzig. 
Szk: ~-őt (egyenként) hatvanöt-hatvanöt; cîte 
şaizeci şi cinci; je fünfundsechzig. 1600: Zent Georgj 
Nap eleot valo Zeredan veotte(m) Ferenczj Istuan-
nit az szeginiek szamara buzat Negj keobleott hat-
uan eott eott pensze(n) sket t kett forinton . . . tezşn 
f 10 d 60 [Kv; i.h. 9/XIII Damakos Máté isp. 
m. kezével]. 1649: Egyik-egyik hatvanöt-öt pénzt 
adott [Mv; EM XXI, 536]. 1674: ötvenegy font 
sós habarnyiczát, fontját vévén hatvanöt-öt pén-
zen [AUt 236]. 

2. ~ pénzes hatvanöt dénáros; care valoreazŭ 
şaizeci şi cinci de dinari; fünfundsechzig Denar 
wert. 1594: Ezen Ambo Istuan ebben az vtaban 
vitte ell Pap Janosnak egi hatuan eoth penzes 
pokrocatth [Kv ; Szám. 6/IV. 21]. 

hatvan pénzes hatvan dénáros; care valorează 
şaizeci de dinari; sechzig Denar wert. 1648: Fo-
gattam egy szolgalot . . . szegödsege igy követke-
zik Egy barasay poszto szokniat, szőr praemet az 
valara, egy hatvan penzes partat . . . egy hazi 
vászon ingy (I) vallt, egy bartfay jolts elo ruhát 
[Kv; ACJk 51a]. 

hatvatyikós kb. huszonnégy kupás mércényi ; 
de şase oticuri; vom Hohlmaß von vierundzwan-
zig Humpen. 1763: az egész Kővár-vidékin Er-
déllyi és Bányai Vékákkal promiseue szoktanak 
élni, mind az által a ' Kőség* -szokottabb a' Bányai 
Vékához, mely két féle Vékák nagyon kűlŏmbőz-
nek, mert az Erdélyi Véka Tizenhat Kupás, a 
Bányai penig most ugyan kissebbíttetett, de eddig 
a' mint szokták hívni Hat Vatyikos volt, melljek 
kőzzűl minden Vatyiko négy négy Kupát tett, és 
ugy volt a' Bányai Véka másfél Erdéli Vékás 
[TKhf 50/1. 480. - *Hagymáslápos Szt]. 

hatvedres ha t veder űrtartalmú; de o capaci-
tate de şase vedre; mit Rauminhalt von seclis 
Eimern. 1637/1639: Egy fel fwggezteo magas sza-
bású Eöregh ha t vedres wst f. 6 [Kv; RDL I. 
111]. 1687: H a t vedres általagh nro 2 [Mocs K ; 
JHbK LVI/6.] 1699: A Malom házzal által ellenben 
Io szarvazas sendelyezés alat cserefakbol, vgyan 
cserefa sasokban rákot döröszkölö, es két tŏröjű 
kása törő minden kességivel hat vedres űstivel e-
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gyűt [Szentdemeter U ; LLt Inv. 35]. 1736: edgy 
Hat vedres pálinka fözö üst [MNy XXXVIII , 56]. 
1797: Egy hat Vedres pálinka fözö ŭst [M. igen 
AF; DobLev. IV/777. 19]. 

hatvékás kb. másfél m a g y a r holdnyi (földte-
rület) ; (pămînt) de un iugăr şi jumătate maghiar, 
de şase baniţe; (Feldstück) von anderthalb unga-
rischem Joch. 1710/1792: (A földek) egyike vagyon 
az kerek Nyiren belőll az felső Lábban, kertes cir-
citer hat vékás [Albis Hsz; BLev. 30 Transs. 81]. 
1817: Csorna Gábor . . . , hogy kedves Testvérbá-
ttyán* segíthessen . . . Komlós nevü helyen lévén 
mintegy hatvékás Szántó földe és ezen Szántó 
földet . . . által adá Tiszteletes Jantso Simon Uram-
nak 100 idest Száz Német forintokban három ugar 
szerig [Kőrös Hsz; Csetri, Körösi Csorna 149. — 
•Körösi Csorna Sándoron]. 

hattyas, huttyús (eredetÜeg) hattyúban bővel-
kedő ; cu multe lebede; schwanenreich. Hn. 1696: 
versus lacum Hattyus to [Kóród KK ; EHA]. 1732: 
Hattjas (e) [F.zsuk K ; EHA]. 

ApahidaésvmelyikZsuk határából már 1326-ból átírásban: 
Hattyaspataka [Caánki V, 328, 403]. 

hattyú 1. lebădă; Schwan. 1590: Az mely darú-
kat, hatyukat, Madarakat vitenek vrŭnknak. Byro 
vra(m) Akaratiabol veottem kenyeret nekyek f. 
— d. 12 [Kv; Szám. 4/XXI. 75. Kis István sp 
kezével]. 1731: Turcici Tritici . . . Az Majorsagra 
es a hattyúkra mett . 5 [Sfcentbenedek SzD ; Ks 70 
Szám. 51]. 1732: az gyümölcsös kertbéli tóban is 
van egj fejér kuk madár majd oljan mint až hat t ju 
[Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc Néhai gr. Kornis 
Zsigmond külmonostori házának leír.]. 1738: Ero-
gatio Turcici Tritici . . . Hatyuknak es Daruknak 
pezma Reczeknek az udvarban Erogaltam mett. 
16 [Szentbenedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 1811: 
(A ló) Nyaka hoszszu*, melynek fel kelő hajlása 
Olyan, mint a' ha t tyú nyakának állásab [ÁrÉ 156. 
— *Gr. Bethlen János ízlése szerint a ménesbe 
való szép ló egyik tulajdonsága. bA szerző jegyze-
tében : Hattyú nyakú]. 

Án. 1674: Ha t t ju (kutya). Hattyú (ua.) [EM 
XLIX, 535 Teleki Mihály áUatösszelrása]. 1676: 
Hattyú (agár) [i.h. 536 (ua.)]. XIX. sz.: Hattyú 
(almásszürke ló) [Szentk.]. 

Szk: kitöltött ~ kitömött hattyú. 1823: Egy ki-
töltött Hattyú, melyett a' Moj meg ette (így!) 
[Nsz; DobLev. V/1080 Demény György hagy. 2a]. 

2. hattyú-címerállat; lebădă într-un blazon; 
Schwan als Wappentier. 1670: Vagyon égy virágo-
son lyukasztásos eiteles kanna, páva és hattyuis 
lévén réá lyukasztva [Kv; SzCLev.]. 7699; adtam 
. . . zálagban . egy kűs ezüst Pohárt, azis kűl 
bel öli arannyas egy Hat t ju à Czimere [Ks 9. 
XXXVIII . 69]. 

3. kőliattyú; lebădă de piatră; Schwan aus Stein. 
1756: a Nagy vagyis belső udvar . . . közepében 
vagyon negj ugro kú t . . . faragott kővel feneke, 
és oldala rendesen kirakva lévén, tetejében köböl 

kifaragva tanáltatik egy fejér Hattyú nyakában* 
hellyheztetett vas nyíllal, és annak száján bocsát-
tatik á viz, ollykor más fél ölnireis fel ugorván, 
szolgál pedig nagy réz cső ki belőlle, mellyen a vi-
zet szokták ki bocsáttaní [Déva; Ks 92. I . 32. 
— *A nyakán nyíllal átlőtt két hattyú az I . Beth-
len család címerállata. A dévai fej-i kúria kőhaty-
tyúja feltehetőleg Bethlen Gábor birtoklása idejé-
ből való lehetett.]. 

hattyúnyakú cu gît de lebădă; schwanenhalsför-
mig. 1811: (A ló) Hat tyú nyakú [ÁrÉ 156]. -
Vö. a hattyú 7. ez évből való adalékával. 

hattyú s 1. hattyas 

havaeska zăpadă mică; kleiner Schnee. 1738: 
itten az vetések igen szépek, essöis bövecskén kez-
det lenni ugy az hovasokon hovacskák, melyeknek-
is gyakor hoharmati vadnak [Szamosfva K ; Ks 
99 Kornis Antal lev.]. 

havadl a Havad (MT) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -i al toponimului Havad/Neaua; 
mit -i Ableitungssuffix gebildete Form des ON 
Havad: din Havad/Neaua; Havader. 1757: Ha-
vadi Vitézlő Kővendi Mihálly ő kgylme puszta 
Tanórokban való Sessiója [Rigmány MT; LLt 
85/10]. 1799: Hovadi Tekts Mathe János Ur [Csá-
vás MT; Kp 54]. 

havas1 I. mn 1. havazó, havazós; cu ninsoare; 
mit Schneefall. 1703: mar ez utan* hideg es havas 
alkalmatlan űdököt várhatunk s a munka nem 
procedal [UszLt IX. 77. 73 gub. - *A levéltári 
darab okt-i keltezésű]. 1749: alkotmotlon (I) rut 
szeles ziir zavaros Havas idő azon kost mellett 
érvén az Marhákot, nagjan el erőtlenitette [Maros-
sztkirály AF; Told. 25]. 1771: húsvét napján igen 
hideg fergeteges, havas, esős idő lévén Gyulából 
a nagy buzgóság miá Kidébe templomba ment 
[RettE 249]. 

Szks ~ idő. 1808: nevezett rész Jószág által 
adása mentől hamarább essék meg mihelyt ezen 
téli havas idő el takarodik [Ne; DobLev. IV/921]. 

2. plin de zăpadă; beschneit, schneeig. 1794: a 
Leményi utrizált emberrel . . . beszéllettem, és lát-
tam hogy tántorogva já r t és a feje s szukmánya 
havas volt [Letka SzD; TSb 5]. 

II. fn 1* munte inalt, regiune alpină; Hochge-
birge. 1550: nag' sok szer barmot őrizötth az Cylla 
mezőn de akkor egiembe eltek az walkayak es az 
monostoryak aszt az hawasth [Szászfenes/Damos 
K ; MNy XXIV. 292]. 1571: Zekelsegnek nagiob 
rizze hawassok keozzeot es hawassok alat vannak 
es beowen walo erdeos feoldek, diznaiok tartassa-
tol is meg puztultattak [SzO II, 330 a székelység 
foly. az ogy-hez]. 7606; Azon fel az Keòkeòlleònek 
túl fele orzagh hauasa [UszT 20/71 ,,Benedictus 
Chortan de Palfalúa" lib. vall.]. 1642: Trauzner 
Kata . . . , az Hovasban Torda váár megyeben 
levő Ilyen nevű Falukban (l) levő Portiojit . . . 
Trauzner Janos(na)k, es Felesege (ne) k marade-
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kinak . . . impignoralná [Hadrév TA; DobLev. I . 
12]. 1664: ném latta a hovason az menés lovak 
fogdosasat [Szászfellak SzD; Born. XXXIX/4 
Kutos János (25) jb vall.]. 1693: az havasson az 
hidegh az lábaimot el vette, mely miat lábaim ujjai 
elszakadtanak [Kovászna; HSzjP]. 1702: Tkts 
Nzts Kis Toroczkai Peter Ur(am), városunk Biroját 
. . .erŏssen meg kötöztette, 's mindjárt útnak in-

dította . . . az Havasokan által Rejték helljeken 
[Torockó; TLev. 4/3. la]. 1715: eö Nga azon Cont-
raversiab(an) forgo Rakató nevű hovas metajá-
nak revísiojára . . . biztos Com(m)issariusokat ker 
ki, és denomináltát [K; EMLt]. 1717: (a) czelnai 
Csomorna nevű Hoas (l) felett a Havastetőn elkezd-
vén hol s micsoda nevű hellyen kezdődik az czelnai 
határ? [Celna AF]. 7767: Az Falunak Épületre 
valo fenyves és makkot termő bükkös erdeji fele-
sen Vadnak, kivált az Havason [Oroszhegy U ; 
J H b K LXVIII/1. 194]. 1791: a ' . . . Határnak 
Észak felöl valo részén edgy rengetég darab Erdő 
és Havass [Magyaró MT]. 1801: eŏ Nga Hovasan 
lévő Fűrész Malmánál tőltőttem-el a nyarot [Ko-
ronka MT; Told. 10 Bálás Gergely (36) zs vall.]. 
1811: minden esztendőben a szárhegyi esztenatársa-
ságok egymás között visszontagságot ne cseleked-
jenek a havasoknak nyerekedése végett; minthogy 
a szárhegyi hovosok között esztenának Bük-Hovas 
legjobbnak s nagyobbnak intéztetik — s minden 
esztenagazdák is ezen havasból kereskedés végett 
a marliájok mellett nagy hasznot hajtottak . . . 
meggondolván hogy ezen havasban minden-
kor 2 jó esztena meddűivel együtt jól megélhetnek 
[Szárhegy Cs; RSzF 184]. - L. még ETA I, 
28, 57, 7 3 - 5 , 79, 8 2 - 3 , 109, 138-9 , 159; RSzF 
131-2 , 140. 

* 

A havas fogalmának hsz-i népi értelmezésére rávilágít a köv 
késő adalék : 7836: Simeon Bardotzi ez Száraz Ajta (52) colonus 
. . . fatetur . . . Nem Havas s nem is lehet Havasnak nevezni 
abból az okbol, hogy Havasoknak a’ magas fekete erdőket szok-
tak nevezni, a’ hol fenyő fák vágynak [Szárazajta Hsz; HSzjP] • 

Szk: ~ alja. 1606: az Keczetiek az diznajokatis 
ot t t a r to t tak egy nehanzor, de ne(m) tudo(m) ha 
engedelembúl vagy mint. Egy leúel vagio(n) az 
haúas allianak az effele zallas heljek birodalmok 
feleól — kibe egy egy pénzt zettek vala [UszT 
20/73 Jacob(us) Hannagj de Farkas laka (60) pp 
vall.]. 1773: A Bulzestiek magok közönséges meg 
egyezésekből az Uraságnak minden hire, és aka-
rattya nélkül, két Moczot telepitettek azon közős 
Havas allyában lévő Erdőben [Ks 80. 40. 19 Jászaj 
Mihally Zaránd m perceptora és Pakot Mihálly 
hütös szb nyil.] Jb ~ farka a havas vége. 1631: 
ket kws heliet tudok Czomortani Tamas zaxnara az 
havas farka és másik Donát Ferencz zamára [Kvh; 
HSzjP Simon Miklós (60) hatolykai pp vall.] * 
~ ina kb. a havas alja/töve. 1723: bizonyos az 
hogj az közös es ă reghi contractusb(an) Specificalt 
Havasnak ă tövebe (n) epitetek a’ Csúrt. Ha arce-
alni akarta volna Szava ura(m) a' Pátert ne engette 
volna a' Csúrt tul a’ Jara vize(n) az közős havas 
inaba(n) epftetni [O.fenes K ; J H b Mikola László 
br. Jósika Imrének] * ~ lába 'ua.' 1604: a 

jelen valo 1604 eztendeoben, Zent Marton napnak 
estúe (I) Zerdara virradolagh eyel tulajdon hat al-
mokkal mentek keozzwlleok valakik akartak 
az havas labj aban nyresen beleöl az vgro(n) kuttia 
tartomanjaban valo zallas helyükre [UszT 18/59] Jb 
~ tető a havas csúcsa. 1773: Máscdik József csá-
szár őfelsége a Banatus felől bé jővén Erdélybe 
az havasra felmenvén, akarta Havasalföldét sze-
meivel contemplálni . . . Midőn a havas tetőn fel-
mentek, köd volt s nem láthattak egyfelé is [Rettlv 
299-300] . - L. még i.h. 152 Jb megtilalmaz 
havas használatát megtütja. 1720 k.: az deszkát 
faragó emberek azon darab havast ki ne pusztít-
sák és a miatt a fűrészhez kívántató tőkefák dol-
gában az œconomia meg ne fogyatkozzék szük-
séges azon havast* megtilalmazni [ErdO I, 646. — 
*A Belényes környékén levőt]. 

2. havasi legelő és kaszálóterület; păşune şi 
fînaţ alpin/de munte ; A lm, Alp. 1568: magokat 
Erre keoteottek, hogy Ewk Igenleo keolcheggel, 
fáratsággal, es gondwysselessel az Nemynemew lia-
wassok felewl gondot wysselnek [M.valkó K ; KPJ. 
1599: Az hawason es az reteczken eot boglia [Kv; 
Szám. 8/XV. 18. Dic]. 1626: My Juhokat Haj tunk 
uala à Hauasra . . . rank Jŏuenek az felső szőczjek ; 
es marhankat kezdek el hajtani azt mondák hogj 
nem Tókesieke à Hauas [Rogoz SzD; WassLt 
Pap Gjorgj (40) jb vall.]. 1647.ĕ Az Hauasonnis va-
gion ket liauasok . . . mostis Johokat, disznaiokat 
ott tartiak, de az Dezmat rolla az Fejedelem veszi, 
maga az eleott, az Uraké uolt [Drassó AF; BK 
48/16]. 1654: it az Kozmasi hauason nincz kulo(n) 
hauasunk nam sz : Georgion, magamnak kűlo(nj 
uagio(n) hauaso(m) [Kozmás Cs; BLt]. 1681: Mi-
kor a' havasoko(n) a ' Sajtolásnak ideje vagyo(n) 
a' Sajtok(na)k es Turok(na)k le hozasara à mennyi 
Lo kevantatik, annak felét Hunyad várasa; felét 
penigh Haczagh* várasa szokta meg adni [VhU 56. 
— 'Hátszeg]. 1736: Sadán pataka nevű havasát 

erősaen el gazlatták a fűvit sertésekkel fel 
turatták [Gyszm; LLt Fasc. 161]. 1811: Egybe-
gyülekezvén nemes Szárhegy falvának hütös bí-
rái és esküttjei, ez okon, hogy közönségesen aa 
esztenáknak szükséges léendő havasokot kiren-
deljük [Szárhegy Cs; RSzF 184]. 

Szk: ~t fogad havasi legelőt bérel. 1796: minden-
kor a’ volt szokásunk, hogy juhaink számára a’ 
következendő Esztendőre . . . Havast fogadgyunk 
[HSzj berszdny al.] * bükkös 1761: Vagyon a 
Falunak egy Szentséd nevű bükk Ős és fenyves ha-
vassa Gyergyo felé, a holott Nyárban Isztinájokat 
szokták tartani [Bogárfva U ; J H b K ] * fenyves 

bükkös ~ Jb kaszáló 1784: Egy Lirnbo-
vítz nevű kaszáló havast foglaltatott volt a Nagtok 
számára Titt Csato Vram [Bencenc H ; BK. Bara 
Ferenc lev.] * marha-legeltető 1740: az Monos-
tori Határban vogjon edgy darab marha legeltető 
Havas [M. gyerőmonostor K]. 1741: Eleitől fog-
ván azt hallottam, hogj az egész Hatarunknak régi 
feli oszlasakor az Mlgs Kornis Família részére 
jutott volna az Kaszile Albe nevü marha legeltető 
Havas [Ks 69. 50. 44] Jb szabad 1628/1652: 
En ezeknek az Uraknak mind Attyokot es Szúle 
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Attyokotis ûsmerte(m), de az liauas ki feleól az 
kerdes uagion mindenkor keózeónseges szabad 
hauas uolt, s, az ki o t t Retet fogot kertel nem tar-
to t ta nem kaszait rai ta [Asz; Thor. X/7 ,,Ioannes 
Bolcz de Gyertyános"* vall. — *TA]. •£> széna csi-
náló ~. 1757: Vagyon egy Szellő nevű negyed fel 
Mégye minden esztendőben tüálmas S2ena Csináló 
Havassa . . . Mellyet észtendönként meg szok-
tak kászálni [Csomortán Cs]. 

O Hn. 7342—1343: fontem in vicinitate Gyula-
hauasa vocate [Torockó körny. ; DocV 94]. 7399; 
Kaloshauasa [M.bikal K ; K H n 70]. 1592: az or-
zag havassa gyergio felól Vrunk Byrodalma [Orosz-
hegy U]. 1600: ki ieőwenk az Per hawasa vtra 
az chapasra [Homoródalmás U]. 7608: az Zep havas 
liomlokaban (sz) [Kozmás Cs]. 1624: Talalank 
az Felső zöczj® Havasban az Medve Hauasba(n) 
. . . egj seregh Diznot [WassLt. — aSzD]. 1640: 
Vagion egy hauas, melyet Gyalai al(ia)s Czigan 
hauassanak hinak hataros Topanffaluaual [Gyalu 
K ; GyU 5 7 - 8 ] . 7655: Kis hovas allaban [Lázárfva 
Cs]. 1666: egy kaszalo Ret . . . , mellyet Disznó 
hawassanak hinak fMelegszamos K] . 7690: erdő 
alat Hauasz utanal (sz) [Szentimre Cs]. 1694: Ktis-
hauas mélyébe (sz) [Lázárfva Cs]. 1703: az Belső 
havasson [Impérfva Cs; LLt] . 1727/1751: a ' Har-
gita Havassa [CartTr I I . X X X . 5b határmegálla-
pító ítélet]. 1731/1802: Hoas tóban (sz) [Buzaháza 
MT]. 1732: Vagyon edgy darab Sándor Havassa 
nevű, Havas [O.gyerőmonostor K ; TSb 51]. 1737: 
A Hovas útban (sz) [Magyarókereke K ; K H n 92]. 
1754: az Tér Havas alat t (k) [A.jára TA]. 1757: 
A Haváss u t t mellett [Csomortán Cs]. 1772: az 
Hovas ut tya [Szentmárton Cs]. 1779: az Gyalai 
Havasan [Gyerőmonostor K ; GyL]. 1781: Fel Csik 
Széki ivános havossaban [DE 3]. 1803: Ezen pász-
toroknak a communitás szénahelyet is ada, az 
Havas láb sorkát [M.hermány U ; RSzF 193]. 
1821: A ' Vár Havassán az Urak orotássa nevezetű 
Helyben (k) [Bodok Hsz]. 1854: Büye Havasán 
temérdek darabot i r to t t ki [Járabánya TA]. 7860 
k.; Ujhavas vagy hátmejjék (e) [Ditró Cs]. 1864: 
Piricske havason [Tölgyes Cs; GyHn 59]. 

Ha. 1592: howas [Fancsal U]. 1642: Hauasokot 
[Sófva B N ; BesztLt 115]. 7680; havasson [A.-
porumbák F ; Á L t Inv. 37]. 1693: Peter János 
havossánál (sz) [Csehétfva U]. 1698: Havasakon 
[Vingárd A F ; MúzRadák]. 7757; Havásson [Szent-
mihály Cs]. 7765; Havassa [Hodák MT; Born. 
G. VII. 36]. 1774: Havasak [T; CU]. 1786: Ho-
vasban [Várfva T A ; KLev.]. 1794: hovas [Me-
zőmadaras MT; BKGazd.] 7807; Hovason 
[Koronka MT; Told. 10]. 1806: Hovason 
[M.valkó K]. 1811: Mákó K]. 1821: Havassak 
[Szováta MT]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

havas1 havibajos ; cu menstruaţie; menstruie-
rend. 1583: Cappa Caspar vallia . . . Kendj Ianos 
eg leant kwldeót volna Balas kowachnehoz es azt 
Izente volna hog meg veztete volna Az farkat, de 
adna oruassagot mer t meg Banna Kowach Balasne 

Azt Izente volna, Ne(m) en bwneóm vgmond, my-
ert Ne(m) liagiot enneke(m) akkor beket, mikor 
hawas volta(m) [Kv; T J k IV/1. 148]. 1640: S 
egykor há t levetkezett Török András s niutatá a 
menyem az ingét, lábravalóját há iszonyú rút , 
fertelmes veres — afféle havas asszonyállattal 
való, s az menyem megmcsá azért [Mv MvLt 291. 
233a—51a átírásban!]. 

havasalföldi I. mn havaselvi; din Muntenia/-
Ţara Românească; walachisch, aus der Walachei. 
1585: ertyuk felseged kegyelmes walaz tetelet 
Ztanchwl Logofet hawasalfeöldy Boer feleöl [Bát-
horyErdLev. 244 az erdélyi hármastanács Báthory 
Istvánhoz]. 1597: Martzel Thamas vitte 6 Loan 
zekeren Tordara az Haúasel feoldi fizeteo Mestert 

f 1 d 50 [Kv; Szám. 7 /XII . 83 Füstich Lőrinc 
sp kezével]. 1598: az hauasely* keóuetnek at tam 
nekj Ebedre a t tam Jsmeg az hauaselfeoldj!) 

keóuetnek Ebedre® [Kv; i.h. 8/V. 7 8 - 9 . -
így váltakozva használja a forrás tovább is a két 
alakot. c I t t és előbb köv. a fels.]. 1609: az Portán az 
havaselföldi Ráduly va jdá t elárulta vala [BTN* 
57]. 1614: Homonnai György az erdélyi fejedelem-
séget, Sorbán az havaselföldi vajdaságot kí-
vánván . . . nehezen resistálhatánk azoknak mivel 
sok külŏmb—külömféle Ígéretekkel fu t j ák vala 
az portát [ToldE 224]. 1618: jöve egy görög hoz-
zám . . . Énnékem igen homályoson beszélle havas-
alföldi hír t [BTN* 163]. 1621: az hauaselfeoldi 
keouetek | az hauas ely feoldi Vayda | Érkezek 
kassarol, az Hauasalfeoldj keouet Pal Poztelnik | 
Hawasely feoldi Vaydá szolgaya [Kv; Szám. 15b/ 
X I . 13, 56, 91]. 1640: Boerok. Serban Ispán . . . 
Ke t Eocsevel edgiŭt Andrással es Mathiassal az it 
valo Boersagnak harmad reszet biriak hava-
suk a havaselfeoldj hataro(n) vagion penzen ve ven 
[Luca F ; UC 14/48. 106]. 1653: az Hauas Ally 
feŏldi Boerok [Bodza H s z ; BLt] . 1673: Hauasaly-
főldi két hordo [Fog.; Törzs]. 1674: J ö t t hozzám 
a havasalföldi vajda követe [AMN 154]. 1675/1681: 
Haczogon lakó Mikolja Havasalföldi Muntya(n) 
[VhU 474 Thökölyi Imre vál.]. 1678: Tudode i t az 
Sebesi Tüalmas Plajon vagy ösvényén kocsin avagy 
Hintón ki ment volna altal az Havas al földi ha-
tarra? [Fog.; BK vk]. 1681: Mikula, Havasal-
földi muntyan [Hátszeg; VhU 19]. 1699: egj 
Sándor molnár nevű idegen oláh legenj havas 
ally földi fiu . . mikor . . . viszsza akarna menni 
havasaly földibe bekevel bocsattassek [Gelence 
Hsz; Told. 27/3]. 1700: érkezett vacsora előtt az 
havasalföldi vajda követje [VassGy 326]. 1709: a 
havas-alyföldi vajda nyársban vonatta [Cserei, 
Hist. 428]. 1713: én is a ' Méltoságos Havas elj 
földi Vajdának ados vagyok [ JHb I I . 1 gr. Mikes 
Mihályné Bethlen Druzsiána gr. Csáky Istvánhoz]. 
1715: Kis Rhedei Rhedei I s tván Vram(na)k . az 
Néhai Havasály-főldi Mihálly Vajda irruptioja 
után, micsoda ŏss örökös Jobbágyi szŏktenek, 
és bujdostanak el? [Usz; W H vk]. 1722/1733: 
Mákszim Vonya edes A t t y a Szancsallban* la-
kott . . Havasalyföldi ember volt [Ks 90. — 
•KK]. 1723: az mint lá tom igen mégis vontak az 

7 8 - Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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Havas-al-főldi bortol az czedula adast [ApLt 1 
Apor Péter feleségéhez]. 1727: Havaselfőldj Ember 
volt [Kilyén Hsz; LLt] Hajszin Havasaifödj 
Barsanj szoknya elegyes kötés raj ta [MNy XXXIII , 
193] | Oláh Kozma Havaselföldi Fi [Küyén 
Hsz; LLt]. 1739: Ha most hamarjába számomra 
edgy darab Havaselföldi bort vásároltatna az Asz-
szony az árrát ugy köszönettel meg kúldeném 
[Szárhegy Cs; ApLt 2 Lázár Ferenc Apor Péter-
néhez]. 1740: most az el mult őszei egj havasaly 
földi Boernak az hazat fel vertek [Kercsesora F ; 
TK1 Mohai Mózes Teleki Ádámhoz]. 1748: vön 
egyszer két Havasalföldi sertést [Torda; Borb.]. 
1752: Havasalföldi Bor ott Altalogocska [Szász-
vessződ N K ; J H b XXIII/27]. 1764: Alkuttuk (!) 
mega Havasálj földi Ribniki Juom (!) Csertsele 
Tégla vetővel, hogy . . . vessen . . . Három száz 
ezer Téglát [Dob.; Borb. I. — *Ti. a vármegye]. 
1788: Czelnán*. . . Vásárla . . . Iffjabb Mogutza To-
dor M Igenib Málnási Sámuel Uramtol egy pár 
Havasalföldi ökröt 32 ~ harmintzkét Vonás forin-
tokon [DobLev. III/649. - *~bAF]. - L. még BTN 
158. 

Borsos Sebestyén feljegyzései közt [ETA I, 17] már 1562-
ben előfordul a havasalföldi megjelölés, ez azonban alkalmasint 
csak átírt alak. De 1. mégis fennebb az ugyanígy olvasandó 1585. 
évi kijegyzést, habár e kiadvány betűhű közlésével szemben is 
a szerk. fenntartással él. 

II. fn havaselvi lakos; locuitor al Munteniei/al 
Ţărü Româneşti; Walache, Bewohner der Walachei. 
1606: az havas elföldiek [Veress, Doc. VII. 277 
Rákóczi Zsigmond Petki János székely főkapi-
tányhoz]. 1618: menék . . . az divánba . . . úgy 
vőm eszembe, hogy mind kedvetlenséget mutatnak 
hozzám, . . valóba bánják az Markó vajda uram 
mellett való forgolodásunkot, nem is tartják barát-
ságnak, az havaselföldiek penig csak semminek 
tartnák [BTN 123]. 1655: három helyen vagyon 
táborok az havasalföldiekének [Szépváros*; Rák-
Diplö 192 Mikes Kelemen a fej-hez. — *A mold-
vai Tîrgu Frumos]. 1765: Úgy mondják, hogy tal-
léros is vagyon, de én nem láttam. Alkalmatlan 
. . . pénz . . . a reze sem jó semmire. Elsőbben igen 
kaptak a havasalföldiek rajta, gondolván, hogy jó 
a masszája [RettE 192]. 

havasalji de la poalele muntelui înalt; am Fuße 
des Hochgebirges liegend, subalpinisch. 1809: az 
Havasalji Falukbeli belső s külső Birodalmai 
[Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

Szk: ~ almafa. 1673/1687 k.: Hire dormán (így !) 
a nyugovo fánál ègy Havas allvi almafa [Vadasd 
MT; MMatr. 152]. 

havasan plin de zăpadă; beschneit. 1812: De 
azis bizonyos hogy mind ezek előtt Grantzki a’ 
Groff Ur eö Nsgát a’ Kerek nagy gráditsrol levet-
vén azon havason hajadon fővel indult és ment el 
az Uttzára [Héderfája K K ; IB. Bordi András (24) 
grófi kertész vall.]. 

havasbeli havasi; de la muntele inalt; in/aus dem 
Hochgebirge. 1832: A' Felséges K : I : Tanáts által 

kirendelt Comisarius Urakkal . . és . . . a ' Föld 
mérő urakkal edgyűtt Bőgőznek Zetelakával per 
alatt lévő Havasbéli Differentialis helyein kilentz 
napig űltűnk [Bögöz U ; IB. Nagy Márton ub 
vall.]. 1853: Csonka nevű allodialis fenyves Havas-
béli Erdeje [M.gyerőmonostor K ; EHA]. 

havasbér havas-taksa (a havas használatáért 
fizetett bér); taxa plătitä pentru folosirea muntelui 
înalt/regiunii alpine; Gebühr bezahlt fiir die Be-
nutzung des Hochgebirges. 1827: Az ugy nevezett 
esztendőnként járni szokott havasbert vagy Taxát 
egészen minden féle havasi beneficiumokat . . . , 
azoknak fele része légyen a' miénk [Magyaró MT; 
DLev. 2]. 

? havasbőr ? havasi legelő és kaszáló használa-
táért adott bőr; piele dată pentru folosirea päşu-
nei şi fînaţului alpin; Lederabgabe (gegeben fiir 
die Benutzung der Almwiese/weide). 1550: walkay 
tamas vötth Cyllarwl hawas Bőrt, es eo ys Adotth 
walkaj Istwannakys fysth őrwth rolla az belesen 
Inneth soha monostoryak nem byrtanak hanem 
walkay tamas vötth Cylarwl hawas Bőrt walkaj 
tamas Byrta az Cylla mezöth, es w nekj attak 
hawas bőrt rola mynden szalasrol, ak k j oth lakot 
eg* eg' őrwt, es eg' saytot, eszt mynd eghenlö Aka-
rattal wallyak [Incsel/Damos K ; MNy XXIV, 
358-9] . 

A szerk. a szövegbeli bõr-t elírásnak, ill. az olvasatot kéte-
lyesnek tartja; helyette inkább bér-1 olvasna. Maga az összeté-
tel, ill. az ilyenféle bizonytalan megjelölés szokatlan, hiszen az 
állati bórazolgáltatá8 esetében pontosan meg szokták jelölni, 
hogy milyen állat bőrének beszolgáltatásáról van szó. 

havaselvl I. mn havasalföldi; din Muntenia/-
Ţara Româneascä; walachisch, aus der Walachei. 
1543: Az ezer forinth felöl nylwan wagyon the k., 
hog ely kewlthem wala Hawasaly waydahoz [Fog.; 
LevT I, 23]. 1575: Egy széles öreg gyöngyös parta 
havaseli modon valo [Szúv; Veress, Doc. II, 78]. 
1583: Az hawasely wayda dolgarol azth yrhattywk 
felsegednek* [Báthory ErdLev. 71. - *Köv. a 
közlés]. 1585: Az hawassely köwetnek hozattam 
. . . Zenat d. 6 | Az Hauaselwy követ ala at-
tunk egy szekeret 4 lóra . . . fyzettem Tordaigh 
f. 1 | Az feyedelem kwlde foglyokat feyeruarra 
Hauaseluy darabantokat attunk egy zekeret . . . 
fyzettem Tordayg f. 1 [Kv; Szám. 3/XVIII. 13b, 
3/XXII. 20, 24]. 1593: gazdalkottam az hauaselj 
keoweteknek ebedre [Kv; i.h. XXI/5. 59]. 7673/-
1677: Moldvai és Havasali Vajdákkal ugyan most 
az Országban létekben végezzen olyképpen, hogy 
bátorságossá tegye azoknak szomszédságokkal az 
Ország állapottyát [AC 22]. 1614: Ficzor Miklós 
hauaselui fi Bardocz János sellére [Futásfva Hsz; 
UBeth. 306] |Olah Balint Hauaselj (jb.) [Köl-
peny MT; i.h. 13] | Olah Gaspar idege(n) fi 
hauaselui Kalnaki Jan(o)snak atta magat [Száraz-
ajta Hsz; UszLtVI/56.202]. 7677. Boyer Peter a 
haŭasali VaidaSecretariusa [Szád. fej]. 7627; Virágh 
János Hawasely Vayda Postaia [Kv; Szám.l5b/XI. 
220] | Brassai Borbeli János . . . az Hauasalj ki 
uzetet Vajdaual leue(n) . . . attam nekj Czipot 3 
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[Kv; i.h. 7] | Az Hawaseli Boernek Racz Demeter-
nek . . Ebedre atta(m)a [Kv; i.h. 193. - aKöv. 
a fels.]. 1629: az Istenb(en) el niugutt Ombozy 
Miklós . . . adot uolt el egy hazat az megh holt 
Hauas Alui (!) Nagy Balintnak [M.palatka (K) 
kör.; RLt O. 5]. 7644: Ez Estve hozak vram ho-
zam . . . Hauaselj Vajda leuelejtt [Fog.; JHbK 
XLV/30]. 1655: az havasalji vajda helyben van, 
de rettenetes hallatlan vérontás lett [Veress, Doc. 
X, 287 a fej. anyjához, Lorántffy Zsuzsannához]. 
1657: 1637. késő ősszel porta engedelmével moldvai 
Lupul vajda reá indula havaseli Máté vajdára 
haddal [Kemön. 185]. 1662: Az havasalyi Minye 
vajda . . . igen titkos szövetséget is tett volna 
[SKr 498]. - L. még BáthoryErdLev. 210; EOE 
VII, 495; Hurm. IV/1. 382, XV/II. 859; TMÁO 
III, 35; Veress, Doc. VII, 269, 273, 307, IX, 185, 
FontesRT II, 252. 

Szn. 1582: kwldeott Thasnadroll Hauaselúi Balas 
feiedelemnek Borokatt [Kv; Szám. 3/VIII. 21]. 
1583: hauasely balas. hauaseli balas [Kv; TJk 
IV/1. 150a]. 1584: Blasius Havaselya [EM L, 
236 — 7. aVlad, havaselvi vajda fia adomány-
ként kapja Kv szomszédságában Papfva és Kórod 
egész birtokát. — L. erre és a családra nézve i.h. 
235-43]. 1588: Havaseli Bálás [Veress, Font-
RerTr II, 252]. 1598: hawasaly Balasne fiay [Kv; 
Szám. 7/XVI. 39]. 1602: Havaseli István (szabados) 
[Almás U ; SzO V, 295]. 1614: Hauasely István ezt 
Chjani Gyórgj ereóvel teotte Jobbagya [Ehed MT; 
UszLt VI. 56 Connum. 43] | Hauaseli Demeter 
Marto(n) (zsellér) [Pánit MT; UBeth. 16]. 1621: 
Hauaseli János gyalog [Kv; Szám. 15b/IX. 265]. 
1640: Hauaselui István uram [Kv; RLt 1]. 1652: 
Hauasely Jstuan Colos uarmegienek edgik feo 
Biraia nipria [JHbK XVI/29]. 1656: Hauaselj 
Susana [Légen K ; Borb. I]. 1671: Ladislaus Havas-
elyi de Papfalva [Kv; TJk VIII/11. 390] | Nico-
laus Havaselyi de Colosvar [Kv; i.h. 387] | Co-
1 osvármegyébŭl Kabós Gábor és Havaseli László 
Atyánk fiai [CC 35]. 1689: Havaselvi lazlo es 
Havaselvi Balaz [Papfva K ; RLt 1]. 1694: Ha-
vasalj Lazlo. Hauasali Sara. Hauasali Laszlo [Kv; 
LLt 27/28]. 1697: Stephani Havasalj de Bothaza 
[M.fráta K ; EHA]. 1699: Havasaly István [Kv; 
BLt]. 1703: Havasályi István Ur(am). Blasy 
Havasályi [SLt KL. 31]. 1736: Néhai Hovasali 
Sára Aszszony [Kv; RLt]. 1796 k.: Havasali 
György, Havasali Miklós [Légen K ; SzConscr. 
külön mell.]. 1797: Havasallyi Jóseff [Pujon SzD; 
WassLt Conscr. 498]. 1801: Havasali György és 
Dániel. Havasali Miklós [Légen K ; SzConscr. 
külön mell.]. 

II. fn havasalföldi lakos; locuitor al Munteniei/-
al Ţării Romåneşti; Walache, Bewohner der 
Walachei. 1756: éltünk Pasttal mind az Havasaly-
lyiak mivel hogy közel lakunk azokhoz, mellyért 
közüllünk elfogtanak egyet kezességen vettük ki 
[Dragomir, Ist. desr. I, 155. — A kisenyediek 
(AF) a kormányszékhez]. 

havasesö lapoviţä; Schneeregen. 1763: ama Se-
îény Szászak a kik hirtelen . . . Szőlőjeket ki haj-

tatták a Ho s az Havas eső Szél a Fáját mind el 
hasagatta [Kóród K K ; Ks CII. 19 Szarka József 
t t lev.]. 1794: Az parantsolt Istállókat, . . . annyira 
el készítettek a’ mult heten, hogy már vagy 5 na-
poktól fogva szüntelen havas esső, szeles essős idő 
lévén a’ marhak hajlékjaikban jól nyugodtak 
[Hosszúfalu Szt; TL. Jakab Gábor gróf Teleki 
Imréhez]. 

havasfornia de munte înalt, alpin; hochgebirgs-
förmig. 1692: az patakon tul a nagj roppantott 
havas forma mély Erdőben nem mentek [Lup-
sa F ; Ks 67.46.21] | a patakon tul valo nagj 
roppantott havas forma Erdőben senki nem ment 

a meg irt erdőben igazittást nem tettek, hal-
mokat nem hántak [Kucsuláta F ; Ks 67. 46. 21]. 

havasi 1. havason levő/található; de la munte 
(înalt); auf dem Hochgebirge befindlich. 1773: 
nem lehet képzelni, hogj a Quaerulansok(na)k 
Kára Ne eshetett volnaa mint Havasi meredek és 
tekervényes Hellyeken [Hesdát TA; JHb II/3. 
aTollban maradhatott a másutt szó]. 1848: Havasi 
Gazdasági Károk . . . Numerusos vasak tiz [Gör-
génysztimre MT; Born. G. XXIVd]. 

Szk: ~ berszángyapjú. 1848: Havasi Berszán 
fehér gyapjú kétszáz harmincz darab 184 rft [Gör-
génysztimre MT; Born. G. XXIVd] Jb ~ csor-
da. 1759: az havasi Tsordára támadván a medve 

Puska pora selétre 45 1/3 xr [Kvh; HSzjP] * 
~ hely. 1780 u.: igen édes kevés szántó, kaszáló 
földeket nékünk sem elégségeseket bírván, Zabot 
nemis vetvén mint más Bányászok Havasi hely-
lyeken hadd adhassuk fizethessük, 's töbre ne 
szoríttassunk* [Torockó; TLev. 14/2. — *Ti. az 
adófizetésen kívül] Jb ~ kolónus havasi jobbágy. 
1825: ezen N(eme)s Torda Var(me)gyei Alsó Kerŭ-
letbeli Kis Bányai Havasi Colonus Vutka Ilia 
Styopuj . az folyo 1825ik esztendŏbeli Contri-
butionis Tabellába rá te t t Mosiát nyomorék-
sága mián nem birhatta [TLt Közig. ir. 1470/1825] 
Jb ~ kő. 1850: vagyon az Udvaron egy havasi 
köböl ki rakott jo kut Vagyon kétt négy szegŭ 
nagy kö, és mint egy 6 ölnyi havasi kŏ építéshez 
valo [Gyéressztkirály TA; DE 5] Jb ~ legelő. 
1864: Ujesztena uj havasi legelő [Alfalu Cs; GyHh 
62] Jb ~ mező. 1792: Mind ezen fel adatt Havasi 
mezők a kŏrŭllettek lévő tagos erdőkkel őszve 
ertetnek a marha legelésre nézve [Szováta MT; 
EHA] Jb ~ ösvény. 1831: éppen az Optsina te-
tőn a' pláj, vagy is havasi ösvénybe föld halómból 
határ jel készíttetett [Toplica MT/Remete Cs; 
Born. XVb] * - viz. 1823—1830: az ángolna 
kígyó forma hcsszú gömbölyű hal, . . Sokan ez-
tet, hogy kigyó forma, unják enni, i t t is az havasi 
vizekben vágynák [FogE 229]. 

2. a havas birtoklásából származó; care pro-
vine din posedarea/posesiunea părţüor înalte ale 
munţÜor; aus dem Besitz des Hochgebirges her-
rührend. Szk: ~ adó. 1674/1681: attak azér semel 
pro semper negiven magyari forintokat ígér-
vén arra magokat hogi: annuatim minden Eszte-
nakrol az igaz havasi adot és dézmát* [VhU 58. 



havasköz 1236 

— *Köv. a fels.] Xr ~ beneficium havasi jövede-
lem. 1827: Az ugy nevezett esztendőnként járni 
szokott havasbert vagy Taxát egészen minden féle 
havasi beneficiutnokat . . . , azoknak fele része 
légyen a ' miénk [Magyaró MT; DLev. 2] * ~ 
bér. 1785: A Béres =» Havasról mellyen Nyárba 
idegen marhák legeltetnek ezen részre is . . . a 
proventus vagy mint neveztetik Havasi bér 8. 
Német Forint és 33. xr. ki jár [M.valkó K ; Born. 
XXIXb. 20/53 Kornis Krisztina conscr.] * ~ 
dézma -> ~ adó Xr ~ gostina-pénz havasi disznó-
dézma. 1684: Fábián János balásfalvi udvarbíránk 
administrált tárházunkban . . . havasi gostina 
pénzt [Balázsfva; AUt 373] * ~ proventus havasi 
jövedelem. 1681: Minden havasi P(ro)ventust 
a' fő Gornyik tartozik percipialni, es arról szamotis 
adni [JHb XXXII . 56]. 

3. havason élő; care träieşte la munte; auf dem 
Hochgebirge lebend. Szn. 1603: Michael Havasi 
[Szováta MT; SzO V, 247]. 

Szk: ~ ember. 1871: a régi papi szőlőt karókkal 
ellátni az egyház kötelessége lévén Gondnok 
Kolcsár János afia megbizatik, hogy vegyen egy 
szeker csapkarót a Hunyadi piaczon, vagy . . . 
alkudjék egy havasi emberrel [M.bikal K ; RAk 
292] X: ~ jobbágy. 1731: aszt az széna füvet egész-
szen az uraság szamára kaszálták havasi Jobbá-
gyokkal csináltatták az szénát [M.csesztve A F ; 
JHb XXVIII/33]. 1757: Ami Gabona lészen 
azt az Havasi Jobbágyok arassák le, . . . ugy az 
szenátis közönségesen tsinállyák meg [Torockó-
sztgyörgy; Berz. 3. 1/4] * ~ juh. 1817: Székelly 
Joseff Praefectus az Havasi Juhakbol be akarván 
mindeneket a ' Faluba űzni és a' Tolvaj Barian-
gakat el pusztittani [Gôrgénysztimre MT; Born. 
G. XVIII. 5 Árkosi Antal (60) ns vall.] * ~ ló. 
XVIII. sz. eleje: A melly Lónak rövid vastag ă 
nyaka. Szolgalatra valŏ erős, ă félek ä Havasi 
Lovak [ JHb 17/10 lótartási ut.] * ~ mokány. 
1801: hogj égj valóságos Tŏrsőkős Nemes emberrel 
alább hogj sem egj Vargával vagj Havasi Mokánnyal 
valaki bányék éppen nem Conveniens [Ádámos K K ; 
J H b Jósika Miklós ir.] * ~ pakulár havasi pásztor. 
1662: Forgács kényszeríttetett minden hadaival 
a havasba esni, kik az iszonyú kietlen havasokon 

elszélyedve bujdosván, hadainak nagy része 
éhség, nemelly része pedig a föld népe és havasi 
pakulárok miat t . . . odavesze [Szalárdi, SirKr 
25] # ~ zsellér 1737: Ittis benn a Falub(an) mind 
Jobbágy s mind Sellér, mind Gazda Ember egy 
egy Karácson tyúkjával tartozik annuatim, de 
a Topányok, Abrudányok, avagy Havasi Sellérek 
azt nem ad(na)k [Hidegszamos K ; GyU 406]. 

4. havasra vonatkozó; cu privire la munte(le 
înalt); das Hochgebirge betreffend. Szk: ~ rend-
tartás. regulament cu privire la regiunüe alpine; 
Hochgebirgsordnung. 1681: Ha ki az ide valo 
makra Sertést h a j t ; annak dezmajarol láss Hunya-
don megh i r t havasi rend tartasb(an) [Lunkány 
H ; VhU 115]. 

Szk: ~ gornyikság havasi erdőpásztorság; 
slujba de gornic la părţÜe înalte ale munţüor; Amt 
des Waldhüters im Hochgebrige. 1681: Havasi 

Gornyiksagrui valo Levelnek Pariaja, mely adatot 
Iffiabik Orban Miklós Uramnak [Vh; VhU 343]. 
1709: kéré(ne)k engemet hogy adgyak egy kis 
irást In 1700 esztendöbeli Vajda Hunyadi Havasi 
Gornyikságomb(an) töllem meg vásárlott Gros-
csor nevű havasárul [H; UtI] Xr ~ kiejtés pronun-
ţare specifică regiunilor muntoase înalte; Berg-
dialekt. 1847: Bénya Flóráné . . . beszél csak olá-
hul, havasi goromba kiejtéssel [DLt 745 nyomt. 
kl] Xr ~ törvények légi privitoare la regiunile 
alpine; Berggesetze. 1674/XVIII. sz.: Az Havasi 
Tőrvények(ne)k Bosorod nevü Falu lévén Törvé-
nyes Székes hellje, mellynek lakosib(an) hat Em-
berbűl állo Eskűttek szoktak lenni Tőrvény tévők, 
kik(ne)k az Fő Gomik szokott praesidiálni [Boso-
rod H ; Born. Vegyes 3/3]. 

havasköz regiune dintre munţi înalţi; das Land/ 
Gebiet zwischen den Hochgebirgen. 1648: az mold-
vai vajda öccse ( : ki most főpohárnik tisztit viseli:) 
egy monostort építtetett az havas közbe mi hozzánk 
közelebb való helyen, hogy sem Moldova országához 
[Gyszm; Veress, Doc. X, 212]. 

havasocska regiune alpină de întindere mică; 
kleines Hochgebirge. 1756: Virtope nevezetű ha-
vasocskáért p(rae)stalnak Rf 8 x 20 [Bulzest H ; 
Ks 101]. 

havasos 1. havasi; alpin; im Hochgebirge be-
fiudlichf Hochgebirgs-. 1740: Runkon és Nagy 
okioson* a' Mlgs Vraság még eddig nem practizál-
ta t ta a ' Korcsmáriást ez ideig, minthogj igen 
szegénj és sovánj Havasos heljség mindenik [Ks 
89 Inv. 59. — *TA]. 1815: azon környék havasos 
és erdős lévén nagyon kevés betse van a ' fának 
[O.nemegye BN; Ks 77. 19] | Moldavának Hava-
sas részében . . . az Havasakon el véttették rosz 
Utat [DLt 893 nyomt. kl]. 1830: A' Remetei és 
a' Görgényi Udvarhoz tartózó Havasos részek-
nek őszve ütközések között eső határait tudom 
[Köszvényesremete MT; Born. G. XXIV. 1 „Fr . 
Máté (38) magister molae" vall.]. 

2. 1619: (Egyiptust) Igen csodálatos gazdag 
országnak mondják: havasos-fövenyes föld [BTNa 

318 Memoriale]. 

havasszámban. E szk-ban; în această construc-
ţie ; in dieser Wortkonstrüktion: ~ van havasnak 
tekintik, a havasok közt tar t ják számon; este 
considerat ca regiune alpină; als Hochgebirge 
angesehen. 1681: Prislop. Ez reghen havas szám-
b(an) volt; Ennek közepi rétes hely [JHb XXXII . 
59]. 

ha vas tető a havas csúcsa; vîrful muntelui/re-
giunii alpine; Spitze/Gipfel des Hochgebirg(e)s. 
1663: mikor az Pogansag mi felenk az hauasra be 
érkezek, az Gauay miklos, Nadudvari János Sza-
kacz Peter Uraimék marhaiokat, es Menesseket az 
gyepű Sancz mellől ( : kit be vágtunk va la : ) az 
Pogansagh alá szoritak, az hauas tető felól [Szász-
fellak SzD; Born. X X X I X . 4]. 
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havastorok hegyszoros; strîmtoare, defüeu; 
Schneebergpaß. 1653: a magyar hajdú a havas-
torkokat mind feljárja vala, és az oda futot t né-
pet levágja vala nagy kegyetlenséggel* [ETA I, 
86 NSz. - *Az 1603. évre von. feljegyzés]. 

hüvaz(ik) ninge; es schneit. 1721: i t most à 
napokban szüntelen havaza s most szorosab telbe 
vagju(n)k mint eddig [O.csesztve AF; Ks 97 
Ágoston György lev.]. 7722; ez éttzaka olljan 
havat bocsáta Jsten földünkre, mostis szüntelen 
havaz [Fog.; K J Rétyi Péter lev.]. 1763: a szőllő 
hajtásliaz nem fagattam mivel it majd minden 
harmadnap Havaz [Kóród K K ; Ks CII. 19 Szarka 
József t t lev.]. 1791: a ' Mezŏsegen szántás vetés 
még ez előtt két hetekkel jo divattyában volt, 
itten pedig Medgyesen innen nem sokat, 's né-
melly liellyeken hozzá sem fogtak, sokatis havazott 
Erre* [Sztrézakercsesora F ; TL. Wessenyei Dániel 
jószágig, gr. Teleki Józsefhez. — *A levél kelte: 
márc. 17.]. 1807: tegnap Kolosvár felé jotskán 
havazatt [Dés; Ks 87 KMN 361]. 1859: borzaszto 
éjtzakánk volt, havazott, esö esett, szél fu t t egész 
ćjtzaka [Dés; Űjf. 2 id. Pataki Dániel lev.]. -
L. még FogE 175, 1 8 0 - 1 . 

Ha. 1806: havazat [Dés; Ks 87 KMN 172]. 

havazás hóhullás; ninsoare; Schneefall. 1740: 
I t t essŏ elsőben, de az utan kedvetlen havazasok 
dér fagy következék, es ma es dural [Ikafva Hsz; 
ApLt 4. Dombi János Apor Péterhez]. 1758: Ezen 
kő Tornácz fedél nélkül Lévén . . . valamikor esső-
zések, havazások vad(na)k mind anyiszor ä meg 
állo vizet, havat, haladék nélkűlt . . . le takaritassa 
[Déva; Ks 76. IX. 8]. 1790: Az Juhokis tsak abba 
a Zivatar (így!) szeles havazásba ettek szénát 
egy hétig, azután éjjel nappal a mezőn vágynák 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 1805: erről 
ezekis aztot valják hogy Tőrőkbuzájuknak nagyab 
része éretlen maradván aztis a Sok essŏzés, es 
liovazásak vagy el-ásztották hogy már rothod, 
haszon vehetetlenné válik [Torda; TLt Közig, 
ir. 1182 ifj . Szaniszló Zsigmond szb kezével]. 
1814: 30a Aprüi dél előtt 10 orakkor meg indult 
a havazás és éjfélig szüntelen esett [Dés; Ks 87 
KMN 378]. 1849: az egész Március nagy hideggel 
és szüntelen valo Havazással tőit el [M.köblös 
SzD; RLt Rettegi Sámuel jk 86]. 

havuzó I. mn cu ninsoare; mit Schneefall. Szk: 
~ hideg frig cu ninsoare; Kälte mit Schneefall. 
1729: Remélem vala, hogy en is valami újsággal 

Darlaczi meleg ágyamból kedveskedhetem 
vala az Asz(szonyo)m(na)k de azt bizony a mint 
irják kit az utolszori havazó hideg, kit a patkány 
mind el rontott [Somlyó Cs; ApLt 1 gr. Haller 
János anyósához gr. Káinoki Borbárához] ~ 
idő vreine de zăpadă; Schneewetter. 1724: Retene-
tes rut havazó idő vala [Altorja Hsz; i.h. 2 Apor 
Péterné Káinoki Borbála urához]. 1726: igen rusnya 
havazó údő vólt [Szászerked K ; LLt]. — L. még 
FogE 82. 

II. fn havazás; ninsoare; Schneefall. 1763: 
idő felettéb rasz jár mert tsak mais ollyan Havazó 
volt hogj bizany aszt gandaltuk hogj talám Pűn-
kestigis meg tar t [Kóród K K ; Ks CII. 19 Szarka 
József t t kezével]. 

havnzódás hógolyózás; bätale cu bulgări de 
zăpadă; Schneeballen. 1870 h\1914: Já tékok: 
falábazás, havazódás, hóember [MvErt. 17]. 

havi 1. (e) hónapi; de luna aceasta; von diesem 
Monat. 1848: Mar a havi kivonatot is el készítem, 
a mit is edig csoportos el foglalásom miatt nem te-
hettem [Mezőcsán TA; Born. P. Ie Lukács György 
br. Bornemisza Jánoshoz]. 1865: a ' hodájos haj-
landó nékia, . . . egy havi fizetését 8 f to t váltóban 
kifizetni [Kv; RLt O. 2. — *Ti. a szolgának]. 

2. ~ Boldogasszony havas Boldogasszonynap 
(aug. 5.); Mariae de Nive; Tag der Heüigen Maria. 
1564: hoza mw nekwnk az feolseged poronczjolo-
lat t jat (I), nehaj Zabo Lukaczjne Zuttory Jlona 
Aszonj haűy Bodog Aszonj Nap eleoth valo Czjeo-
teorteokeon* [Zutor K ; Ks 42. B. 25. — *Ez 
évben: aug. 3-a]. 

3. ~ kôrsdg menstruatio. 1583: Nobüis Michael 
Thamasfalwy . . . fassus est . . . Az Azzony 
mondotta volna hog Ne esnek bele mert Akkor eo 
rayta a' hawy korsag leot volna | Azt Jzente uolt 
kendi János hogi ha meg nem Jogittia hat semmiuel 
egiebbel meg ne(m) eri ha ne(m) feieuel mert teőle 
ueszet meg, balas kouachne azt izente hogi . . . 
nam meg montam uala hogy en nekem beket ha-
gion mert en raitam az houi korsag uagio(n) [Kv; 
TJk IV/1. 153, 160]. 1634: kerdem toüe te leány 
volté raytad az haui kórsagh | E n hozzam joue ez fo-
goly Leány; mondek neki; Te leány igen sziszeghkz, 
nem egiedul vagy te? melyre monda: mit tagad-
hatok edes Azzonyo(m) az Ur napjatol fogva en 
rayta(m) nem volt az haui korsagh [Mv; MvLt 
291. 31b]. 

4. ~ (vér)folyás menstruatio. 1731: ő kglmén 
minden holnapb(an) meg volt az Asszanyakan 
lenni szokot Havi vér folyás, melyis nincsen az 
Aszszanyakon mikor viselősek [Sövényfva K K ; 
Born. XXXIX. 16 Gombkötő Panna rel. vid. 
Mich. Szakmári (50) valL]. 1865: szolga legény 
Kozma Garnai György 16 éves Nagy Katival 
paráználkodott ki is . . . dicsekedett, hogy négy 
piczuláért adott egy fiúnak, de minthogy havi 
folyása volt, félt, hogy a fiu gatyáján meglátszik 
[M.bikal K ; RAk 257]. 

havonként hónaponként; luuar; monatlicli. 
1856: Bosla Ferencz, Zsakó István, Vernes János, 
id. Zsako János és ifj. Zsako János Urak, meg 
fogadák pakularjakűak Bedelői Duma Visziliát 
. . . kővetkező fizetéssel* Havanként 3 véka 
gabona, fele tőrökbuza [Torockó; Bosla. Szász 
Mózes jegyző kezével. — a Köv. a fels.]. 1862: ha 
ezen havanként! pontos fizetést teljesíteni csak 
egyszeris elmulatná Pechy Làszlo azonnal ezen 
Egyezés megszűnik [Kv; Végr.]. 
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ház 1. casă; Haus. 1507: Az Reu<d>y a Molnot 
hagyom mynd tostol Az házhoz valaky az házban 
marad meg aze legyen hogy ta<rcsa>k az hazat 
beleulle [NylrK VI, 186 Cheh István végr. - aRőd 
K]. 7544; Iztrigy Symon hazaban wolth wona az 
borbara azon [MNy XXXVI, 52. - A vallatást 
vhol Szászzsombor (SzD) tá ján tartották], 1560: 
vagion haz X X I I kiket atyam meg nemesitet I I 
[Harina BN; Makkai, SzDPuszt. 52]. 1568: gre-
gori(ns) hoszw fass(us) est. Ezt tudom hogy 
az haszát Meg veúe szoch peter szoch gorgtol 
[Kv; T J k III /1. 214a]. 1583: az ezer'forintot az 
hasz arrat eozwe zerezze Mennel hamarébb lehet 
[Kv; TanJk V/3. 272b]. 1599: aztis lat tam mikor 
faggias gieorgi el mene bor venny az en hazamnul 
ada fl. 1 [UszT 14/59]. 1618: A' mj az Zabo Mihály 
al(ia)s Balogh tizen Niolcz forintiat illetj abol le 
tutak az Niolz forintiat az Tuzokmalj zeölöjert 
es igj maradót fen az haaszba(n) f. 10 [Kv; RDL 
I. 104 Andr. Junck kezével]. 1654: adanak Racz 
Georgi Uramek(na)k es posteritassinak egv Nemes 
liazott az hazott adak es vallak Orőkòsón 
Udvaraval es kertevei ės Egi Három kòtel vonás 
rettel [Tövis A F ; Törzs]. 1702: lévén . . az Nagy 
Porond Uczab(an) egy házak [Ne ; DobLev. 1/57]. 
1752: Menyőb(en) ennek előtte valami Cşmcellisták 
járván azokal (így I) meg ijedtenek vólt György 
és Joseff, aminthogy akkor keringeltékis házokot 
[Désháza Sz; Ks 101]. 1800: az én Házomhoz 
szállást kert az örög Polgár Gábor [Zágor K K ; 
Ks 67. 47. 27]. 1826: a Felperes az őtsének 
rabsága alatt Műik Ferkö Josi által mindenét 
Szent Benedekre el hordott és az őtsének az üres 
Házokot hagyta [Ne; DobLev V/1114. 4a]. 

Hn. 1649: Mihály Deák haza neű helyben [Tar-
csafva U ; EHA]. 1818: A' Ház bértz nevű* (sz, k) 
[Élőpatak Hsz ; EHA. - aTi. föld]. 

Szk: ~áòól kiszînel vkit házrészéből kijátsz, 
rég kitud. 1584: En velemis elegh czigansaghot 
chelekedet hogy az en zegen felesegemet ky eo 
vele egy test es ver . . . igy zynele ky az en hazam-
ból [Kv; T J k IV/1. 293] * ~ a cseléde kb . háznépe. 
1802; Vagyon a Nsgod Gratziájabol minden Esz-
tendőbe egy egy Véka Törökbuza vetésem, de 
mint hogy a Föld igen rosz Sovány nintsen 
hogy mivel éllyek mivel tartsom és ruházzam ma-
gamat és Házom tseledit [Somkerék SzD; J F 36 
Bakos Gergely ref. oskolamester kezével]. 1810: 
Blós Mihaila egy alkalmatossággal háza tseléd-
gyeire meg haragudván, hallottam ezen szokat 
mondani: ha nem sajnállanám a’ Szomszédaimat, 
a’ magam Házamat fel gyújtani éppen Nem saj-
nállanám [Adorján MT; Born. XIV. 1 Mojszin 
Konsztántin (70) vall.] Jb ~ához fogad. a. vkit 
(szállásra) házába befogad. 1719: Senki az házához 
passus nélkül idegen Embereket be ne fogadgyon 
[Torockósztgyörgy; TLev. 8/3]. 1753: Czigány Harko 
alias Josi Laczkot Gyermeketlen öreg Emberek 
Farkas Is tván Feleségével edgyütt Házokhoz 
fogadván ta r tván és ruházván, hozzája töt t daj-
kálkodásokat nem hogy meg köszönte volna, sŏ t t 

kéz száz forintokig meg lopta [Kv; TJk 
XVI/7. 211]. - b. vkit vőnek befogad. 1625: 

Engemet az J hazahoz fogadott volt leanyara 
Kouaczy Katara [UszT 107/a] Jb ~ához jár ós 
vki házához járatos. 1582: Daly Marton . . . vallia, 
Noha Jarós volta(m) a ' Kalman vram hazahoz 
de semmit hozza Nem lattam [Kv; T J k IV/1. 
39] Jb ~ához megkíván vmit házához követel. 
1597: (Az örökség) nem alienaltathatik igy el 
teòllem Verús herestól, vgyan megh kewano(m) 
az en hazámhoz, minth hogy oda birtak az eleót-
tis, es ahoz az házhoz walo feòld [UszT 12/9] Jb 
~ ához megy hazamegy. 1653: A Dunán utánnok 
senki által nem ment, hanem a ki által szaladott, a 
békével maradott és házához ment a török [ETA 
1,45 NSz] * ~ ához oszlik haza tér . 1562: a székelyek 
mind házokhoz oszlának [ETA I, 19 BS] Jb ~ához 
száll a. 'ua.' 1605: miis házunkhoz szállunk, az 
kösség és szászság is szálljon kiki házához, szánt-
son, vessen, munkálkodjék [SzO VI, 11 az erdélyi 
rendek elöljárói Nsz-hez]. — b. vliol/vkinél meg-
száll. 1742: ide Szárhegyre érkezett volna és az 
én házomhoz szállott volna [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 93] Jb ~ ánál forog vki házánál megfordul. 
1814: mint szomszéd sok rendben forgottam az Mi-
hály András Ur házánál [Sszgy; HSzjP Prov. 
Szőts János felesége Tanka Kati (32) vall.] Jb 
~nál száll vki házánál megszáll. 1589: En mentem 
vala marefalvara* szallotta(m) vala az Actornak 
hazanal [Szu; UszT. — *U] Jb ~ánál tart vkit 
házában szállással és élelemmel ellát. 1572: Er-
zebet néhai Zombok Ianosne azt vallia ., aztis 
twgia hogi Banyan az Eotthues Myklosne András 
deákot hazanal tar to t ta egy kenieren volta <k> 
[Kv; TJk III/3. 47]. 1694: Vaszilt es Makovet 
tudom hogi arvajul maradnak kiketis Diosi János 
uram maga hazanal t a r ta [M.köblös SzD; RLt 
1] Jb ~ ánál tart szállást. 1570: J l o n a yewewe(n ) 
lean ezt valya, hogy ew Zeoch adam hazanal Tart 
zallast [Kv; T J k III /2. 70] * ~án fenyeget vkit 
házában fenyeget. 1590: az mint az kissébik fiamott 
mondod hogy hazadon fenyegetett eszt sem my-
welte, seott ha mielte wolna es senkitt sem ban-
t tot th [Szu; UszT] Jb ~án violenciát tesz vki házán 
hatalmaskodik. 1789: Nem kétlem tudwa vagyon 
a Tekintetes Nemes Magistratus előtt tegnap ćj-
tzaka minemű violentiát t e t t liázaman Titt Bene-
dek Ferentz Vram [Ne; DobLev. III/661. la Szántó 
Drusiánna néhai Magyarosi Beniámin özvegye a 
ne-i tanácshoz] Jb ~ára bocsát vkinek a házára 
küld/meneszt. 1570: Koppány lërinch hity zerent 
vallia, hogy mykor Kys Mylial feleseget megh 
fogtatta volna, sok embernek volt ados kyk kertek 
volt eotet hogy megh keresne rayta, Eo hogy Theor-
wenbe hyt ta volna es az Adossagokat Rayta ely 
Erthe volna hazara Bocliatta az korhely Byro 
fodor estwa(n) hogy Megh beochwltesse [Kv 
T J k HI/2. 157] * ~dra jő a. vkinek a házához 
jön. 1590: Ezerth h i t tam teòrue(n)hez az J . 
S. Jakab nap taúat , valamire valo gondoltában 
Jeót t hazamra eynek czendessegeben, hazamnak 
talpa alliath megh asta, onna(n) zalonnamath 
el vitte [UszT]. 1629: megh bantatom az felese-
gedel hogj toluaiol az hazamra iött, nem hogj 
teöbett adnék [Mv; MvLt 290. 143b]. - b. vki-
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nek a házára ront/tör. 7598: Tudo(m) hogy egy 
eyel hazara ieŏttek uala az Actornak, mo(n)dgiak 
hogy az J úolt eggik [UszT 13/31], 7633: ez az 
Cassay Ferencz az en hazamra jött vala mezítelen 
kett elő pallossal eczakanak idejen es erőuel be 
akart jőni [Mv; MvLt 290. 130b]. 7659; ejnek czien-
desegiben hazamra ieot az I az ablakomot be verte 
[Sszgy; IJSzjP], 7789; Nem kétlem tudva vagyon 
a Tekintetes Nemes Magistratus előtt tegnap 
éjtzaka minemű violentíát te t t házaman Titt 
Benedek Ferentz Vram . . . tegnap ejtzaka éjfél 
tájba jelen nem létemben házamra jött, ablakamat 
bé rontotta . . . és potentiose belé költözött a há-
zamba [Ne; DobLev. III/661. la Szánto Drusiána 
néhai Magyarosi Beniámin özvegye a ne-i tanács-
hoz] X" ~dra kiüt vkinek a házán raj taüt . 1700: 
ál ösvenyeken, Havasokon idegen Hadakai kuru-
tzokkal Zágoni Nemes Házunkra ki ütvén éjnek 
csendességebe [Kovászna Hsz; HSzjP] Xr ~ára 
megárul vkinek a házát megalkudja. 7573; Mezaros 
Balint es Oreldt János Azt valliak hogy . . . Palochy 
Mond Mezaros Balintnak Azt erte(m) hogi meg 
Arwltal Torozkaywal az eo hazra (I) meg akarod 
venny [Kv; TJk III /3. 237] * ~ára megy a. 
vkinek a házához megy. 7584; Dengler Georgy 
vallia . az vermes Ambrus tehene, esaz Dengler 
Lukache, ez zeles Miklosne hazara es Ablakara 
Mentek ot ordítottak es rittak be [Kv; TJk IV/1. 
249]. — b. hazamegy 1654: haliam azt Mihaly 
deáktól hogi megh szida marezona kurua fianak 
Jstua(n) deákot s azt monda hogi mit sugorogh 
az matkaja kwrűl hizem előtte uolt az eleöt, ha 
hazara megyen hazabolis k j uonnja [Kászon; BLt 
7. „Mihaly András (40) Jakabfaluy" pp vall.]. — 
c. vkinek a házára ront/tör. 1589: azt mondod 

. hatalmasúl hazadra mentem volna és ladadoth 
fel nyttam volna . azt mondom hogy en az 
te hazadra hatalmasúl Nem mentem sem ladadotth 
fel nem nittam sem penzedeth k j nem vöttem 
hanem en ugy mint te akaratodbol mentem hazad-
hoz [Szu; UszT]. 1747: az I . étszaká(na)k ide-
jén itt Tordán commoralo Hóhér Josi(na)k házára 
menvén agjba fóbe halálra verte, vérbe keverte 
[Torda; TJkT III . 120] ~ára reámegy házára 
ráront/tör. 1731: Házára réá menvén bestelen 
szókkal mocskolta [Dés; Jk] Xr ~ára szid vkit 
(házára törve) szidalmaz. 1574: Erzebet Jaray 
Matene Azt vallia hogy . . • Zaly Istwan . . . hitta 
ky onnat Illen zowal Ieo (!) ky Esse lelek kwrwa 
fia onnath, Mert ely loptad zeowenyemet 
Az Inas Mond az hazbol, hogi Neh zyd hazamra, 
Mert atthia(m) vtan Enim az haz [Kv; TJk III/3. 
371] * ~ára támad vki házára ront/tör, vkinek 
házát megtámadja. 1584: Az hatalmaskodó eoreok-
seges emberek ha valakinek vagy szemelyere, vagy 
hazara tamadnak, feokeppen Eyel . . . Azt a Capi-
tanok bewntetessel le chendesithessek [Kv; PolgK 
11, 17] * ~ára tesz vkit beszállásol vkit. 1843: 
azért volt őszve szollalkozása Szabó Jánosnak 
Pekárikkal, — hogy miért te t t katonát a ' portio 
pénzért házára [Dés; DLt 586. 15] * ~ára ŭz 
hazakerget. 1634: mind az harman szinte(n) hazara 
uszek varga Jánost, es az varga János kapujaban 

ozve cziomoliodanak [Mv; MvLt 291. 19a] Xr 
~árôlj~ról szolgál házáról hadi szolgálatot teljesít. 
1618/1619: Lazlo Gergelt tudom hogi az hadba 
szolgait az eő hazarul, es ugian odais ueszett. 
Tórók Janosis oda szolgait arrul az hazrul, az 
kiben most Cantor Miklós lakik [Kisfalud MT; 
Bál. 57] Xr ~ át árussá teszi házát áruba bocsátja. 
1570: Fodor Myhal, Es Cathalin az felesege Azt 
vallyak hogy Az feósës Benedek attiafiai az Thimar 
Peter Eo nekyk Theotte volt Arossa az feosĕs 
Benedek hazat halala vtan [Kv; TJk III/2. 151] 
Xr ~ át belekötelezi házát leköti. 1574: Thamas 
deák Azt vallia hogi mykor eleoszer Maradék Peter 
Marhat adot volt Cosma gergelnek es arról gergel 
Ados lewelet adot hazat keotelezte bele [Kv; 
TJk III/3. 358] * ~at adósságba elbecsül házat 
adósságba vki számára felbecsül. 1638: En aztis 
nem tudom hogi el beŏczŭltek volna azt az hazat 
adossagba(n) hanem czak hallottam hogj el beò-
czültek [Mv; MvLt 291. 156a] Xr ~át elcsóválja 
vkinek vki házára foglalás jeleként csóvát tesz. 
1811: Háromszer próbálta elfoglalásokat ler El-
tsoválta Házokat [K; KLev. 10] Xr ~dt vkinek 
eljárja kb. katonai beszállásolásra vkinek a házát 
kijelöli. 1582: Az Zallasok dolgarol wegeztek eó 
keglmek, hiuassak eo kmek a Capitanokat, es 
Azok haggiak meg á tizedeseknek, hogy minden 
ember zallast Aggion hazanal, Akinek el Iariak 
hazat, es senki el Ne theoreollie az írást hazarol 
[Kv; TanJk V/3. 253b] * ~át (el)kōti házát leköti 
vkinek. 1578: myrt hogy sokan az warosbeliek 
házát keottyk Nemes zemelyeknek es az varos 
priuüegiumanak e keppe(n) ellene chylekednek, 
hogy eo kegmek Byro vram tanachywai valazzon 
ketteot Az vraim keozzwl kik az tablan publice 
et Manifeste protestallianak [Kv; i.h. 176a]. 
1579: ha ky penigh hazat el Akarja valaky keotny 
a' wagy òrók Arun el adny, az varos zokassat 
keowesse es kiáltassa fel haromzor a mint annak 
moggya [Kv; i.h. 243a] * ~át felállítja házát 
felépíti. 1783: Hány esztendeje lehet pedig annak 
miolta házát fel állitotta bizonyosson . . . nem 
tudom [M.fodorháza K ; Eszt-Mk] * ~ át felkiáltja 
vki számára kikiáltja házának eladását vki szá-
mára*. 1570: Chyuka Lázlo . . . vallya hogy mykor 
ew varas zolgaia volt, Kolb Miklós adot 12 pénzt 
neky hogy Az Torozkaj Gergel hazat haromzor 
fely kyalcha Kalmar János zamara [Kv; T J k 
III/2. 84b. — *A kv-i szokás a rokonoknak és 
szomszédoknak biztosította vmely ingatlan elővéti 
jogát, és ezért a vkinek való eladás, 111. eladási 
szándék háromszori kikiáltásával kellett a neve-
zetteknek a tiltakozás lehetőségét megadni] Xr 
~ át felkiáltatja kikiáltatja vki házának (foglalásos) 
eladását. 1572: az ky lakos Es eorekes ha ely 
zeoknek az ado eleot Marhaia sem Maradna, hazatis 
fely kialtassak es ely agiak az adoert vgi se legien 
restantia [Kv; TanJk V/3. 54a] vki ~át fel-
motozza vki házát átkutat ja. 1840: 7a Fébr házam-
hoz jővén Tkts Vajda Pál és Vajda György Urak 
— a' Tkts Magistratus Rendeléséből hogy Háza-
mat — és Telkemet motozzák fel [Dés; DLt 277 
Balogh László nyil.] Xr ~at fogad vkinek szállást 
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kerít/szerez. 1600: eo kgmek eleotteok viselwen 
az sok niomorwltaknak kwldwsoknak ez varoson 
valo zertelenseget . . Akik megh erdemlik ha 
azoknak IspotaŬban elegedendeo helyek nem lezen, 
tehát hazat fogadgyanak nekik, es etellel melleggel 
tartassak [Kv; TanJk 1/1. 374] * ~at foglal 
házat lefoglal. 1784: az Uraság . . . azon Házat 
foglallya Fogadonak, a mellyik tetzik [Torockó; 
TLev. 4/9. 18b -9a ] * gyakoroltát gyako-
rolja vki házát látogatja, jár vki házához. 1597: 
Deák Mathe . . . wallia Sardy János giakorta 
el ewzte hazatol az felesseget, rea fegiwerkezet s 
az azzony el futót teolle, de minthogi en hazat ne(m) 
giakorlotta(m) nem thúdom mellyk adot okot az 
haborúsagra [Kv; TJk VI/1. 99]. 1846: figyelmez-
tette hogy, házát többé se egykor, se máskor ne 
gyakorolya [Kv; ACLev. 49] Jb ~ át járja vkinek 
'ua.' 1633: az Iffiu legenek ualtig jartak az Falabu 
János hazat [Mv; MvLt 290. 136b]. 1684: nem gia-
korta jartam hazokat [Torockó; Pk 7]. 1761: 
jartaé az Kováts György hazát vagy nem én nem 
tudom [Tordátfva U ; Pf]. 1819: állatása szerént 
Néhai Titt. Rákosi Boldisár Urnák házát nem járta 

. . Én néhai Titt. Rákosi Boldisár Urnák a 
házát igen ritkán jártam [Kv; Pk 2] Jb ~ a t 
megjogad házat kibérel. 1570: Martha nehay Balas 
deakne vallya, hogy hallotta Mykor Mogorossy 
palne Zent Myhal napba Eztendeigh valo Berbe 
Megh fogatta Bakos Andrastwl az hazat [Kv; 
TJk III /2. 140]. 1682.ę bizony én ki nem megyek 
Szent György napigh az házbul, ha az Gazda el 
adgyais, mert én addigh fogadtam megh az házat 
[Kv; RDL I. 162] Jb ~át meglopj ajtolv aj olja 
vki házából ellop vmit. 1589: azt monta hogi megh 
Irdemlene az Akaztofat, hogj az Vrunk hazat megh 
lopta [Dés; DLt 226]. 1629: Dekany Miklós 
monda Boros Istuannak hogy az Feleseged 
mostis megli toluajlotta az hazamatt, niarsatmit 
el uit onnét [Mv; MvLt 290. 143b] Jb ~at mutat 
házat kijelöl. 1583: Biro vram tanachawal venne 
fel . . . Áz gondoth hogy az Iffiaknak hazat es 
zallast műta tna es Adna fizetes feyeben [Kv; 
TanJk V / 3 . 2 7 1 b ] * ~ ától veszi feleségét vki házából 
nősül. 1570: Igartho Thamas, vallya, hogy 
vagion 22 Eztendeje Mykor Mwrsal ferenc elseo 
feleseget zeoch Balintne hazatul veotte volna 
[Kv; T J k III /2. 123] * ~at tart lakik vhol. 1716: 
N : Rácz Peter Ur(am)nak eŏ kglmének, őrőkős 
Jobbágya volt Hoka Czigany, Szovathon* tartót 
házat s onnen Szolgait ide Lonara [Lóna TA; 
Borb. I I Kinde Dumetr(ius) (70) jb vall. - 'Ké-
sőbb: M.szovát K]. 1723: az udvari Birák az 
kik falu szeriben házatt tarta(na)k az fŏrűl valo 
Contributiorul ne immunitaltassanak [K ; Told. 2]. 
* ~ba(bele) száll házba beköltözik. 7600: Replicat 
I. hogy semmi hatalmat nem chelekedet, hanem 
azért zallot az hazba hogy megh ne egeszek az ege-
teök, seött maraztottais hogy ott megh maradgyo(n) 
[UszT 15/128]. 1632: Kis fazakas Balas tudom hogj 
az felesege uta(n) szalla bele abba a hazba(n) 
[Mv; MvLt 290. 75b] * ~òa beleszállhat házba 
beleköltözhet. 1642: Veleo Borbara . . . az Haaz-
ban bele szalhásson, es mint saiattiat pacifice 

bírhassa [Kv ; R D L I . 128] Jb ~ ban megszcvencsél-
tet házban felkeres/meglátogat. 1585: Foris Caspar 
vallia, Megh zerencheltetwe(n) Hozzw Martonnet 
A' hazban, kérdem mint leot Az Aruh, es Monda 
Kalmar Arutis Attunk Az ház Arraba [Kv; TJk 
IV/1. 413] * ~(a) becsülni. 1570: Zabo Gal 
valya, hogy Eotet Kolb Myklos hyt ta Iliién zowal 
az Torozkay Gergel haza Bechwlny, Jer el 
velem . . . Teobb Jamborokal eozwe Beochwle-
tek Megh az Totozkay gergel haza (így l) . . . Es 
ew wgy Menth ely vele az haz beochwlny [Kv: 
T J k III/2. 84c] * ~ból kiidéz házból kikerget/űz. 
1834: a ' Tiszt . . . a’ feleségit-gyermekeit öszve 
verte — a' házból ki idézte, a’ kik harmad napig 
bukaltakis a ' kertbe [Bögöz U ; IB. Bentzedi Sándor 
ref. pap kezével] Jb ~ból kikel házból kiköltözik. 
1586: Simon Vinkler Vallia, . . . vrbeogheor Ba-
lint Az Azzonnak egy hazat veón, es igy kele ky 
chere zerent Az Azzony a ' hazbol, házon cherelte 
el az eo Rezet Vrbeogeor Balintnak [Kv; TJk 
IV/1. 553] Jb ~ építeni. 1608: innét Musnarol 
oda hittak eoket szent Palra haz epiteny [Muzs-
na U ; TSb 21] Jb ~ héjazni házat fedni. 1573: 
Hendrik Mihal azt vallia hogi Eotet Trozkaine 
hit ta az haz heazny [Kv; T J k III /3. 250] Jb ~ 
héjaztatni házat fedetni. 7646; Veöttwnk az 
Haz hejaztatnj Sendelt [Kv; SzCLev.] Jb ~hoz 
bír házhoz tartozóként birtokol. 1569: az kynchyes 
veölgiet myteol fogwa Emlekezem, Eòk byr-
tak az Madarasy liazhoz [Mezőbánd MT; VLt 
892] Jb ~hoz visz hozományként magával visz. 
1597: Kútos Benedek fassus est . . . mikor 
Nyreo Simon el wewe az atyamnak második fele-
seget sohonna(n) semmit ne(m) vit az hazlioz 
hane(m) chiak púztan zalla az mostoha Anyám 
iowaiban [Kv; T J k V/ l . 109] Jb ~ra ment hata-
lom vkinek háza/otthona ellen elkövetett hatalmas-
kodás, megánlaksértés. 1598: Az minth hazra 
menth hatalo(m)ra keres, en nem vagyok hazra 
menth hatalmo(n), merth en korchomajara Innia 
mente(m) eò adott okot tellyiesseggel m i n d e -
nekre, mert eleòzer eò zidott uala megh [UszT 
13/34]. 1602: reà ment Eynek csendessegeben, 
fel dŭ l ta hazamott, az kitt Eyel vitt el hazam-
tol, tŭdni illik az három zeonyegett mind az hazra 
ment hatalmon mind eyeli hatalmokon, kile(n) 
kile(n) meg vagion, valameniézer ott hatalmasko-
dott, az el vitt marhakat mind bwcziwieŭel ke-
uanom meg [i.h. 17/19] Jb ~ra verekedik házra 
tesz szert. 1783: Jobbágyképpen . . . Szolgált 
Thodor is az oltátol fogva hogy házra verekedett 
mind addig míg . az Fattyuságnak Színe alatt 
szabadsága után kezde járogatni [M.fodorháza 
K ; Eszt-Mk] Jb ~ról ~ra. 1570: Eo kegek va-
roswl Byro vramat es az Thanachyot Azon keryk 
hogy wisselien gondot eo K Rea legien Tylalma az 
varos piachatth es vchayt es hazrol hazra Neh 
Iarja zabadon az Barom [Kv; TanJk V/3. 9b]. 
1834: hazrol házra harapadzatt égésből következ-
hető károkat . . . az Árva tartozik szenvedni 
[Kv; Somb.] Jb ~ seperni. 1731 k.: Fogarasi 
Sámuel a mely szogalo leanzo bé járt hozzá 
Ház seperni, azonis erőszakot tet t [Dányán KK; 
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Born. X X X I X . 16 Jos Aknai alias Nagy pastor 
ref. vall.] * ~/ó/ elidéztetik háztól elküldetik/me-
nesztetik. 1837: az ezüst annakutánna veszett-el, 
minekutánna a7 Gazdaszszony a ' háztol elidéz-
te te t t [Doboka; Bet. 1 Pákai Dánielné Benkő 
Susánna (40) vall.] ~/ól awferf/ (zsellér)házá-
ról (földesurának) szolgál. 1681: Rácz Mihály 
Töve vény; most Nalaczon drabantoskodik; az 

háztol szolgálni tartozik [Hátszeg; VhU 1 3 1 - 2 ] 
* atyai ~ szülői ház. 1585: Orsolia Bayor Matias-
ne vallia, . . . az hazat . . . hozzw Marton Sógorom-
nak 17 zaz f r ton Adam, de vgj hogy eowis nekem 
Aggyá az Attiay hazba(n) valo Rezet, s ot lakhas-
sam [Kv; T J k IV/1. 413]. 1758: Tudam hogj az 
Fiak fel nevekedven ők tar to t tak az Atjai házat 
magok szolgalottjakkal [Aranyosrákos TA; Borb. 
I I J . Füep (56) vall.] * céh ~a a céh székháza. 
1684: Ha valamely mester ember az céh házánál 
kapná magát, a céhet ot t ha<gyná> . . . elmarad 
az <do>logért méltán az oly mesterember félmes-
terségen [Dés; DFaz. 12] enyvfõző 1692: 
enyv főző haz Vagyon ebben egy öreg katlan, 
abban egy őreg rez, enyv főző űst egy enyvet 
szűrő kad [Gôrgénysztimre MT; J H b Inv] 
eskető 1783: én Fatens*, az Asztalosné, és a 
F ra j Éva, meg un túk vólt az Eskető Háznál töl-
teni az időt, és magúnktol Szóiga Bíróné Aszszo-
nyomhoz mentünk [Perecsen Sz; IB. — *Elisa-
betlia Kassai cons. nob. Goergii (!) Sombori (25) 
vall.] Xr hajdúi 7840; Marton Ilonka Bátori 
Gyŏrgyné . . . részegen haza jővén, — rab Kováts 
Gyurit a ' tŭszej melletti pritsrŏl le lökte, mellybŏl 
lárma történvén, -bé jőve Hajdú Házamba Kováts 
Gyuri panaszalván — hogy Bátori Gyŏrgyné — 
nagy lármát indí tot t részegen . . . — látva azt, 
— hogy az ott lévő rabokis hibáztat ják Bátorinét, 
akkoron égy nyihány szor kezemben lévő korbátsal 
rá ütöt tem [Dés; D L t 36/1841] halottas 
1684: mikor az céhmester táblát bocsát, vagy 
céh házához vagy halottas házhoz tartozik 
minden mesterember elmenni [Dés; DFaz. 11]. 
1737: Koncz Andrásné Margit . . . (30) fassa 
• . . Amely napon meg halálozék Jánosné én az 
halottas házhoz mentem vala [Kézdisztlélek Hsz ; 
HSzjP]. 1764: Haliáé kglmed micsoda szok estek 
a halotos háznál? [Tarcsafva U ; Pf]. 1819: a ' 
Decan . az ha la t tas Házoknál idején jelenjék 
még, o t t amik Szükségesek azokrol gondoskodjék 
[Kv; MészCLev.] * jobbító ~ javító ház/intézet. 
7797: (Schneider Mihály) származott Nemes Felső 
Fejér Vármegyéből, Ingadalról* de többnyire Sze-
ben Székben Ruson* tartózkodott, a ' Szebeni 
Iobbittó Házból . . . Békástól el-szokött [EM 
XLIX, 539. - *Ingodály NK. bRüsz Szb] * 
líolonikdlis ~ jobbágy- v. zsellérház. 1803: a ' 
Gyitrai Puskás v. Deák Úrék . . . most nem régtől 
fogva kezdik az e rdő felé a ' Galotzás hoszszába 
fellyebb fellyebb terjesztgetni, és a ' colonicalis 
házakot benne inkább szaporittani [Gyszm; Born. 
XVc. 1. 22] Xr kontigndciós ~ (egy)emeletes ház. 
1779: az egész épületnek falait minél tisztessége-
sebben lehet, s egy Contignatios házhoz kévántato 
elégséges Magosságára felviszi az hellyhez ké-

pest [Déva; Ks 78. 20. 11] * kopók ~a kopó-
paj ta . 1681: Kopók háza. Ezen külső Kerétes-
b(en) ( : Palankb(an) : ) egi vagyo(n), mind az negi 
oldala boronabol rót t [Vh ; VhU 506] * lakodalmas 
~. 1638: E n abban az lakodalomban ot t nem uol-
tam hanem . . . mint hogi az lakodalmas haz kózel 
uolt hozzánk hallek nagy Zaigast [Mv; MvLt 
291. 138a]. 1725: az lakodalmas házhoz vacillaltak, 
hogy egyik igj mondván eget bor innya jar tak 
[Kvh; HSzjP] . 1811: Lakadalmas ház [DLt 629 
nyomt.] Xr majorkodó/majorkodtató. ~ majorház. 
1654: Banffi rész joszagok volt eő kglmek(ne)k 
egy majorkodo hazzal edgyüt, Feyirden Kolos var-
megyében [Told. la]. 1758: Ugrón István vr elete 
Par ja Majorkodo Házánál [Solymos A F ; EHA]. 
1796: Majarkadtato Házánál [Dés; Hr 1/16]. 
1820: Az Majarkadtato Ház telke [M.lapád AF ; 
BLt]. 1843: a Johok kedvéjért Majarkodo házat 
csináltatott [Szászerked*; LL t 67/1843. - *Később 
MezŐerked K] Xr menyegzős ~ lakodalmas ház. 
1597: Chizar Ferenczne Anna azzony wallia 
. . . Az azzony esmet wizza mene az meniegzeos 
házhoz [Kv; T J k V/lŝ 105] * nydrló ~ szín, 
szárnyék. 1649: a ' nyárlo haz ( avagy sz in : ) 
alat . . . a ' szomos mellet (sz) [Szészárma SzD; 
EHA] * ős ~ avitikális/ősi ház. 1759: az őss ház-
nak Bod András Ur(am) eppen a Gerezdeletire 
vitte a kertet t hogj semiképpen belé nem járhat ta-
nak [Albis Hsz; DobLev. 1/292. 2b] * papi ~ 
papi lak, parókia. 1850 k.: A ' Papi házra a ' kémény 
készült 1841e Juniusba [Szucság K ; RAk 97]. 
1875: a papi ház pincze grádicsa felé gátőr emel-
tessék [M.bikal K ; RAk 320] * parókidlis ~ 
a. 'ua. ' 1640: Popa Komsa . . . parokkialis haz-
b(an) lakik [Dridif F ; UC 14/48. 1 0 8 - 9 ] . 1695: 
az a ' Parochialis haza az Eccl(esiana)k pusztuló 
félben vagyon a ' nagy gondviseletlenség mià 
[Kv; SRE 27]. 7808; a ' Parochialis Háznál I f j ú 
Halmádi Josefné és Ányossá à penitentialis 
héten öszve vesztenek [Nagykapus K ; RAk 18]. 
— b. plébánia(ház). 1726: Jobbágyos nemes em-
berek magok in persona az ecclesiát, a parochialis 
házakat nem tartoznak építeni [Somlyó Cs; SzO 
VII, 324] * postdlis ~ postakocsiállomás. 1793: Az 
Kosesdi Postális háznál . . . tanál ta to t t . . . egy 
posta kotsi viseltes fa kassával [H ; Ks 78. XVII . 
1] Xr szappanfőző 1637: Az Szappanfeozeo 
hazbanis az katlannal E g y ü t t valamj hituan ka-
dakat megh aestimalua(n) Teszen ezek (ne) k mind 
együtt az arrok tizenhat forintot 16. — d. [Kv; 
RDL I . 24] Xr szegények ~ a szegényház, ek ispo-
tályház (Kv). 1591: Az Zegeniek hazaba . . . K e t 
harangochka [Kv; Aggm. A 53]. 1829: Már he-
tedik Esztendeje hogy Is ten segittségével . . . i t ten 
Kolosvárt egy dolgozo Szegények háza álli-
t a t a t t fel, melyben, 40, el öregedet, tehetetlen, 
nehezebb munkára alkalmatlan mind két nemen, 
és minden vallás an lévő Szegény tartassék [Kv ; 
BLt 12 a kv-i dolgozóház nyomt. szám.] Xr szo-
morú ~ halottas ház. 1814: (A) szomorú Háznál 
még 2. Gyermek lévén, halálos forma betegek, 
sem a ' költséget nem győzhette az Atya, sem ã 
több betegekkel ä t sak közelebb meg hól tãkra 
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nézve nem dajkálodhattak [Györgyfva K; RAk 
122]. 1829: (Megholt) László Márton száraz be-
tegségben) NB. prédikáltam a' Szomorú Ház-
nál az Udvaron [uo.; RAk 130] táncoló ~ 
bál/táncház. 1802: őket egy mástól, minthogy 
egybe bonyolodtak volt szerte hántam a ' Nagy 
udvari Szatthlert meg öleltem 's Tántzolo ház 
ablakához vittem [Déva; Ks 115 vegyes ir.] 
Xr törvényes ~ törvényszék. 1639: Joannes Donath 
de Nuitod (58) . . . fatetur . . . mikor oztan 
annak utana az teörvenies hazbol ki jeóttunk volna, 
en ugian vigiaztam . . . Santa Peterre [Kvh; 
H Szj P] X- virágos. ~ virágház. 1779: az efféle Virágos 
Ház és kert Erdélyb(en) inkább csak a szem ked-
véért delectatiora valo [Kercsesora F ; TL. Málnási 
László ref. főkonz. pap gr. Teleki Józsefhez]. 

Sz; ha akkora is mint egy ~, levágja. 1775: De 
hogy az Ur a Házamat másnak adgya azt meg nem 
engedem mert . aki hozzá nyul ha akkora lesz is 
mint egy Ház le vágom a fejszevei ha melléje 
ferkezem [Méra K ; Aggm. C. 73] * Isten áldását/ 
átkát veszi/viszi ~ ára. 1760: Ilyetén ceremóniával 
vette s vitte az ember vagy az Istennek nagy ál-
dását, vagy nagy átkát a maga házára és fejére 
[RettE 100] Xr keserves sírásra fakad, hogy a ~ 
cseng bele. 1790: A' kis Adám ollyan keserves 
sirásra fakad hogy á ház tseng belé [Kv; TL. 
Bodoki József prof. lev.] X" kicsi nekem ez a ház 
... XIX, sz. m. f : Kicsi nekem ez a ház Majd 
kirúgom a padlást* [Asz; EMKt Egyes versek 
gyűjt. — aTáncszó] X- mint a krími tatárok, ~ára 
jő. 1831 k.: mint a' Krimi Tatárok Házomra jöttek 
[Torda; Kath. ] X: mondja a szerelem éneket, ugyan 
cseng bele a ~ úgy dalolja a virágéneket, hogy 
zeng bele a ház. 1633: az Aszion az szerelem eneket 
mondotta, ugian czenget az haz bele [Mv; MvLt 
291. 143a] Xr nem iszik ma egy ~ban vele nem tűri 
meg maga mellett. 1798: az vdvari Nyerges azt 
mondá egyben káromolván Tolvajozván Deluciot 
velem ma nem iszol egy Házban s vélem egy Por-
tan nem lészesz [Déva; Ks 115 Vegyes ir.] Xr 
reng a ~ bele, úgy táncol. 1637: ezen etszaka ugjan 
renget az haz bele ugi tanczoltak s tòrbezoltak 
[Mv; MvLt 291. 89a]. 

2. ~ a helye vkinek telke; loc/lot de casa(al 
cuiva); sein/ihr Hausgrund. 1606: azt monda galfj 
Istuan igen rugodoz ferenczj Giorgj, de eo kertel-
tete be az Jánosi mihalj haza heliet most az en 
louaim uadnak benne [Száldobos U ; USzT 20/ 
159]. 1671: Sáss Marton haza helye Magyar Ro-
don* belső kulso őröksigiuel [Kv; RLt 1. — *Ma-
gyarrőd K]. 1748: ház hellje ra j ta lévő epuletetske-
vel edgyŭ t t [Msz; Told. 43/47]. - Vö. a házhely 
címszóval. 

3. ~ a híja a ház padlása; podul casei; Dach-
boden. 1593: J u t a ezembe hogy az en fiam Ruhaja 
ott az Solymosi Mattiasne haza hyan volna . . . , 
en az haz hyara hágok ala vetem az gyermek chyu-
layath [USzT]. — Vö a háthéja és a hiu címszóval. 

4. ~ a népe vki családjának tagja i ; membrii 
familiei; (ihre/seine) Familienmitglieder | a ház 
személyzete; personalul casei; (ihr/sein) Haus-
personal. 1573: Kadas Istwan . . . vallia, hogi 

. . . eo kywl Iart zokadalmokra, Mykor meg Ieot 
hallota haza nepetwldaykatwl . . . hogi az gywleskor 
• • • egy János New> deák . . . oda Ment volt es vgian 
otth halt [Kv; TJk III/3. 98]. 1583: Ha.ky penigh 
boranak ky mereset zolgaira, Vagy haza nepere 
bizza tehagh ne(m) tartozik az meg merethny 
fwzerrel borát, . . . Zabadon ky mçrethety Vala-
mikor akaria [Kv; PolgK 2—3]. 1591: az uagasi 
bironak az Szabó peternek kouetem haza nipeyt 
felesigit giermekit [UszT]. 1605: illyen kemellet-
lenwl bányk velünk minden rend mind Nemes 
Nemtelen, Seot chak az Gywlewesz haydusagis 
( : tiztesseg adassék Jámboroknak:) holott nem 
túggyuk az Nemessegnekis házok népesteol min-
denek eleott ky gazdalkoggiek es zolgalyon inkab 
es eoremesben nallunknál [Kv; TanJk 1/1. 504]. 
1645: sokkal illendeob embernek, az illyen n<agy> 
utara ualo igyekezetiben Czeledi es edes haza ne-
pej keozeott bizonyos dispositiot tenni [Erdő-
szengyel MT; Told. la] . 1774: Praefectus Ur(am) 
egy Véczkei Unitárius Uraság Iobbágyának, hogy 
Pápistává lett egész Háza Népestől adott egy elő 
tőgyű tehent [Szentdemeter U ; LLt VaU. 97]. 
1820: Tőtősi Ferentz Ur . . . ennek előtte nagyon 
bé járos volt, Háza Népével edgyűtt a ' Bároék-
hoz [Aranyosrákos TA; J H b Fasc. 48 Bárdutz 
Moses (31) ns vall.]. 1853: A kérdett Madarasi 
Adámnét és háza népét mint szomszédakat jol 
esmérem [Dés; DLt 502. 3] — L. még ETA 
I, 68, 79; Ret tE 7 4 - 5 , 114, 197, 213, 215, 337. 

5. ~ a tája/tájéka a . împrejurimile casei cuiva; 
(seine/ihre) Hausumgebung. 1570: Orsolya ázzon 
Nyreo ferenchne . . vallya hogy Thwgia Zabo 
Janosne zoksor Ment hozzaya, Es ezt Montha hogy 
az wra el very kergethy az haztwl hogy pénzt 
keressen nekj, Es eo neky Ninchen Myhez Nyulny 
egyebhez hane(m) az my hazatayan vagion [Kv; 
TJk III/2. 22]. 1574: Orsolia az Zemetbiro Bene-
dek Annya Azt vallia hogy eo zomsedos Mazas 
peterrel azt Mondhatia feleole ez fele dolgá-
ban zemyre kelleo Mint az haztaian es azon kywl 
haborwsag zerzeo volt [Kv; TJk III/3. 392c]. 
1629: En mikor az en hazam tajarol k j jeottem 
immár mind be foghta vala az tűz nem tudom 
honnat tamadot [Kv; TJk VII/3. 104]. 1768: 
(A dominalis bíró) az ökremet el kötette, es hogy 
Udvarbíró uram előtt most recenter Brádon letibe 
panaszamat le tettem, ezert igen Nagyon meg 
haragudván rám, . . . házom tájékához jöven, 
a kerten által Nagy Agyarkodással hozzám vágat 
gyakor izbe [Bukuresd H ; Ks 113 Vegyes ir. román 
pap vall.]. — Vö. a háztáj címszóval. — b. kb. 
vkinek (egész) háztar tása; gospodăria (întreagä) 
a cuiva; js (ganzer) Haushalt. 1782: nállomnál 
nemis tudhattya Senkiis jobban miképpen állatt 
Háza tá ja [Mv; DLev. 4, XXXVI]. 

6* ~ földe pâmîntul/podeaua casei; Hausboden. 
1675: Az liatulso házban vagyo(n) az haz földin 
buza in gr(anis) Cub nro 40 [Dés; Borb. II] . 
1752: Riza Nikula . . . le ült a ház födire . . . 
pipázott [Abrudfva/Abrudbánya; Ks]. 1762: én 
edgy Ágyot láttam megvetve a’ Ház Főidén [K; 
Told. 42/24] . - Vö. a házföld címszóval. 
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7. uralkodóház; casă domnitoare, dinastie; 
Herrscherhaus. 1694: Mivel vacált a leordinumi 
püspökség, az papokat a Gallus ugy fascinalta, 
hogy fele a papoknak, vgymint 24, válasszák az 
coloniai electort, ki is az Bavarusnak Maximüianus 
Emanuelnek (az ki az császár veje volt) öccse, 
24-gye pedig a magnus ordinis Teutonici magis-
tert , az ki testvér-öccse volt a császárnénak 
egyéb aránt az franczia feltett czélja ez volt, hogy 
a Bavatiai® házat ezen causával össze veszesse az 
Niumburgumi házzal és hadat indíttasson egyikkel 
a másik ellen, hogy annál jobban férjen az dologhoz 
[IIAMN 333—4. — ^Valószínűleg sajtóhiba Bava-
riai li.]. 1766: mikor az ausztriai felséges ház fran-
ciával, bavarussal, prussussal hadakozással egybe-
verekedett volt 1746/7-ben, akkor Erdélyben s 
Magyarországban számtalan nép, mint* úri-, ne-
mesi- és paraszti rend let t katonává [RettE 201. 
— *A mind és mint szót a régiségben gyakran fel-
cserélik, de i t t lehet gép- v. sajtóhiba is mind h.]. — 
L. még i.h. 330. 

Ö. halál ~ a ? betegségnem; un fel de boală; 
Art Krankheit | hullafolt; pa tă cadaverică; Leichen-
flecke. 7585: Mikor latok Az Daneh Leorinch be-
tegh gyermeket, . . . Nem tuggiuk minemeo dologh 
vala raj ta , himleó valaye vagy halai haza [Kv; 
T J k IV/1. 496. — L. a teljesebb szöv-et és a jegy-
zetet halál 7. al.]. 

9. ország ~a a . országgyűlési te rem; sala die-
tei ; Landtagssaal. 1681: Vajda Hunyad vára 
Ország Háza* . . . Első részének Kűlsö Aj ta ja 
duplas, vas Sarkas hevederes retezes, retezfejes, 
Lakatos Nro 1 [Vh; VhU 512. — aA várban ma 
jórészt helyreállítva a hatalmas országgyűlési 
terem]. — b. országház; clădirea dietei; Land-
tagsgebäude. 1724: A Leányomis ir ja micsodás 
czifrán ment az M. G(ene)ralis Ur(am) mikor 
felment az ország házába [Altorja Hsz ; ApLt. 
2 Apor Péterné Káinoki Borbála férjéhez]. — e. 
országgyűlés; d ie tă ; Lanndstag. 1671: Tanácsokat 
pleno numero az a z : tizenkét számuakat minde-
nik Natiobol az Ország választván ŏ Nagával 
edgygyŭt, ŏ Naga* confirmallya . . , kiknek tanács 
adásokhoz olly köteles légyen ö Naga hogy azok-
nak meg-edgyezett akarat tyok nélkül derekas 
Országos dolgot ne igazgasson, Ország házában-is 
Fŏ tiszteket azok tetszések nélkül ne oszsza [CC 
9. — 'Barcsai Ákos]. — d. erősség, vá r ; cėtate, 
întăr i tură; Befestigung. 1671: ŏ Naga* . . . Fisca-
lis és egyéb Vég-várbeli F ö Kapitányokat, és 
azokban lévő f ŏ derekas Tiszteket, kiváltképpen 
a ' kikre Ország házai, fortalitiumi, fegyvere, sŏ t 
minden Lovas és gyálog, Vitézlő Rendei szoktak 
bizattatni, nem másokat hanem nativus igaz haza 
Fiait és az ország közzé kötelezett zálogos 
és érdemes embereket állat [CC 22. — *I. Apafi 
Mihály]. 

A b jel alatti adalék az a jel-hez is tartozhatlk. 

10. szék ~ a székely szék székháza; casa scau-
nului secuiesc; Sitz des Szekler Stuhls. 1722: 
Nemzetes Mihálcz Ioseph . . . de Kézdi Pollyán 

. . . (40) . . . fatetur az Szék házánál veteked-
nek vala Krakay Uram és Veress Gergely Uram 
[Pólyán*; HSzjP. — *Később: Kézdisztkereszt 
Hsz]. 

11. város ~ a primărie; Stadt /Rathaus. 7625: Az 
Varos hazanal vakolt es padimontomozot egynap 
Palfi Balint d 25 [Kv ; Szám. 16/XXXV. 172]. 
1638: piaczon allo varas haza [Dés; EHA]. 7806; 
Pataki István a ' nélkül hogy portékáit el 
rakhat ta volna erőszakkal bé vitték a ' Város Háza-
hoz [Torda; UszLt ComGub. 1753 u.]. 

12. tanács ~ a 'ua . ; i dem\ 1756: heten azon 
Tulokra i t t a ' Tanáts Házánál . . reă eskü vének, 
hogy azon Tulkot bizonyoson tudgyák Kecskeméti 
György ö Kglméének lenni [Kv; T J k XVI/8. 
336]. 

A kv-i városházát Tanacz haz alakban először 1609-ben emlí-
tik [EHA; 1. még KvTel. 109]. 

13. falu községháza; casă comunală, pri-
mărie, Gemeindehaus. 1686: Philip . . . által szŏkek 
az Patakon a falu haza felé [Mezősámsond MT; 
Berz. 14. XVII/15]. 1846: Jeleni 1846-dik év má-
jus 2-dik napján teljes falugyűlése tar ta tván a 
faluházánál [Zalán Hsz ; RSzF 176]. 

14. bíró ~ a 'ua . ; idem'. 1591: Thudom mikor 
egy teorwen nap az biro hazanal egybe gyltek 
vala, enis o t t valek hogy az szek fel kele, kezde 
Eordeogh farkas teorwent kernj, az birotul [Szkr; 
UszT Ambrus Thamas jb vall.]. 1770: a nevezett 
két Gazdák Öszve vesztek . . . , o t tepelodvén a 
két gazda el j ŏvenek a falus Bírák s mind ket töjö-
kòt meg fogák és vivék Biro hazához [Velkér K ; 
Born. VI. 10]. 1784: Kik voltak azok az emberek 
akik Csáki Györgyöt a Biro házához vivén 
Kalodába tet ték ? [Bögöz U ; IB]. ' 

15. isten ~a templom, rég szentegyház; casa 
Domnului, biserică; Gotteshaus, Kirche. 1636: E n 
mivel Apró zótt ne(m) igen hallok, az Templum-
ban az predikállo székből . . . azt monda Is tván 
Pap Uram: ki Lator az Templumbol, az Isten 
hazabol [Mv; MvLt 291. 66b]. 1682: Sok ízben 
vert, rongált* . . . az I(ste)n házában valo Járás-
tolis tilalmazott, azért hogy oda jár tam szidott, 
vert, taglat t [SzJk 1 6 3 - 4 . - *Ti. a férj] . 1739: 
Tiszts Baczai* Mathé u r a m . . . igen beteges álla-
potai lévén, ugj hogj m á r eö kglme eddig valo 
hűséges szolgálattyát az I(ste)n Házában nem con-
tinuálhattya [Kv ; S R B 169. - *Alább helyesen: 
Baczoni]. 1771: Sallai I s t ván Tot Dani és Fazakas 
Pál Mihály nem gyakorolyák a Templomot sem 
Vasárnap sem Hetkõz n a p nem igen mennek az 
Isten Házába [Dés; D L t 321. 20b Sam. Magyari 
(39) nb vall.]. 

Szk: isten ~át gyakorolja istenházát látogatja, 
templomba jár. 1698: (Az ura az asszonyt) visza 
fogadta olly köteé alat t , hogy Istenes életet él az 
I(ste)n házát gyakorollya [SzJk 310]. 

1G. udvarház; conac; Herrenhof/sitz. 1590: Min-
den fele Ghyra az házhoz J á r [Tiburc K ; GyU 
19]. 

17. ~ra menés házra rontás / támadás; năpustire 
asupra casei cuiva; Hausanfall . 1589 k.: Az miképen 
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penig en raitam hazra menesenek terhet es oltalom-
sagnak penaiath keŏuetcod, Azt mondom hogy 
azok az hatalmaskodasokath nem czielekeŏttem 
[Szn; UszT]. 

18* szoba; cameră; Zimmer. 1570: Thamas deák 
ezt vallya . . . Lat tha hogy János deák ëlelgette 
az leant Aztis hogi be Rekezkettenek az hazba 
hwl János deák lakot [Kv; T J k III/2. 87]. 7589/-
XVII. sz. eleje: Az Faragó Legennek az eő edgik 
mester remekeh legien . . . egy háznak, vagi szo-
banak kereszt boltra valo boltozasa [Kv; Kőm-
CArt. 8—9]. 1594: Az kapw keözeőt ualo hazban 
vágjon Puska No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 15—6]. 
7627: Teolczeres Peter . Az Plébános Tanuló 
hazabanis Három fele Nylo ablakokat Czinalt 
[Kv; Szám. 15b/IV. 2 6 - 7 ] . 1677: Ebben az ház-
ban vagyon egy Paraszt kályhás kemencze [Mező-
madaras MT; Borb. I I ] . 1773: Alkuttam meg 
Ára patakán* B. Jósika Maria Aszszanyal . hogy 
az Régi hazak (na) k Fundamentomáii szükséges 
Hazakat az Delineatío szerint el készíttem, Ugy 
mint egy ebédlő Házat, egy Napali Házat, egy 
Háló Házat , egy Leányok Házát arinalr az végi-
ben egy bota t t , a batnak (így I) a végiben egyVendég 
Házatt , egy Palatát mely légyen Stukaturával, az 
többi Házak és bot légyen, tisztességes bothaj-
tással [BLt I I . 11. — *Hsz]. 1816: vagyon két 
egymásba járó jo lakható Ház [Kv; Born. IV. 14]. 
1827: Kŏzöpső nagy Ház vagy Szoba [Dés; DLt 
78/1846]. 7849: Cseh Joseff . . . házai fel rombolásak 
alkalmával igaz hogy énis oda mentem, és akkor 
majd üressek voltak a Házok . . . tsak valami 
öszve tö r t üvegeket s más edenyeket lat tam a' 
házakba [Héjjasfva N K ; CsZ]. 

A címszó 'szcba' jcl-e nyj-i szinltn kcrtnklan is tl [fciTsz, 
KTsz, OrraSz, SzamSz, SzegSz, TSzj]. 

Szk: rendel szobát kijelöl. 7640: instructio-
dat a káptalanok közül az melyik jobb és szép 
iró, mindjár t de verbo ad verbum parialtasd 
( : de az Várból ki ne hagyd v inn i : ) házat rendel-
vén ot t benn az hol ír ja [RákCsLev. 67 a fej. fele-
ségéhez] Xr asszony ~ a az úrnő szobája. 1646: 
Az Azzony haza(n) belől valo hazba(n) ezek vadnak 

Pad szekek eppen komyŭ l Eg j űres parazt 
nyozolya [M.bükkös A F ; KCsl 2]. 1681: Aszszony 
háza . . . Vagyo(n) ezen házban : . . . Divány sző-
nyegek, mellyek már igen viseltesek Nro 3 [Vh; 
VhU 538]. 1753: Az Aszszony és Leányok házában 
karjos fogas N 8 [Marossztkirály A F ; Told. 18] 
Jb belső ~. 1594: Az várbeli hazakban ualo Inuen-
tarium Az wduarbirosaghoz ualo Belseö haz-
ban | Az ur Zenes hazan ualo Belseő hazaban. 
Vágjon h i tuan virgina No. 1 [Somlyó Sz; UC 
78/7. 22, 3 2 - 3 ] . 1685 e.: Az megh ir t belső ház-
bul nyilik az kis konyhára vas sarkos . . . béllet 
aj tó [Borberek A F ; MvRK Urb. 6]. 1763: A Belső 
Házban . . . A Palotan . . . ezen két Házon Gyon-
taros fes te t t . . . Ajtók [Pókafva A F ; J H b XXV/-
77. 2] Xr JegyveresIfegyvertartó ~ fegyverraktár. 
7679: 5dik Ház. Ez most Czejk avagi Fegiveres 
haznakis mondatik [Uzdisztpéter K ; TL. Bajomi 
János lelt. 42]. 7769: Egy Nihány ezer Máza vas 

Lévén Szebenben, Fogarasban* a feguer tartó 
házakban mellyik (így I) eo Felsege számára nem 
szükségesek, azért el kotyavetéztetnek [UszLt 
XIII /97. - *Köv. még 7 helység fels.]. 1809: az 
Uri Rendből Báró Rauber, Vice Király Biro 
Cserei Sámuel Ur Szüretre vágynák Fegyveres 
Hazokot bé zárták [UszT ComGub. 1752] * há-
tulsó ~ hátsó/udvari szoba. XIX. sz. eleje: A 
Hátulsó háznak avatég a j ta ja [Árpástó SzD; Cs. 
Vajda lev.]. 1819: én mostan is hátulsó házba 
lakam, és hogy hátulsó szobába ujjolag is jussak 
azért férjhez meni nem kévánkozam [Kv; Pk 
2] * ~zal tart fedelet/lakást cd vkinek. 1747: 
En gjermekségemtŏl fogva az Atyámot haláláig 
fideliter szolgaltam, az édes Anyámot peniglen 
meleggel házzal ta r to t tam [Torda; T J k T I I I . 124]. 
1799: az említett Fogados és Fogadosné . . a’ 
gyakron betegségben vólt idegen Legényekre kü-
lönös jó gondot visel, . . . a betegséghez illendő 
étellel, itallal, házzal, és ágygyal tár tya [Kv; 
ACLev.] Jb külső ~ a . utcai szoba. 1589: 13 May 
chinaltatŭnk frankennek az eo hazaba az 
kűlseo haz ablakara fabol egj rostéit es ket tablat 
[Kv; Szám. 4/IX. 15]. — b. ? homlokzati szoba. 
1825: Udvar Haz a mellybe a bé járás graditson 
vagyon . . . Első vagy külső hazba melly régenn 
Palota lévénn nagy Széles ablakokkal . . . meg 
Czifrázott Stakaturával volt fel keszitve [Száraz-
patak Hsz; SzentkZs Conscr. 328] Jb leányok/. 
leányasszonyok ~ a ? leányszoba*. 1669: Az pit-
varból léánjok hazaban nyilo bellet aj tó . . . ezen 
léányok hazaban vagyon, égj kis padoczka [Király-
halma N K ; Ks 67, 46. 24a. - °A 'női személy-
zet lakószobája' jel-sel is számolhatni. A köv. ada-
lék még inkább e jel. mellett tanúskodik]. 1692: 
Leány Aszszonyok Haza . . . Ennek ablaka három 
felé nyilo [BK]. 1812: bé mennek a Leányok Há-
zaba [Héderfája K K ; IB] Jb ? színes ~ ? festett 
szoba*. 1594: Az Várbeli hazakban ualo Inuenta-
riuni . . . Az Ur zenes hazan ualo Belseő hazaban. 
Vagyon hituan virgina No. 1. Musicaliozualokeönyw 
uagion No. 4 Ladástul uagion Regall No. 1. Virgi-
nanak ualo vres lada uagjon Ko. 1 Kis hituan lada 
vágjon No. 1. — Az vr zenes hazaban. Aztal uag-
jon No. 2. Sykos secczel zek wagyon No. 3. Karos 
zeek nagjon No. 3. Niozolia uagjon No. 2. Falra 
ualo hituan zeőniegh Ko. 1 Pad ztek No 1 [Somlvó 
Sz; UC 78/7 22, 3 2 - 3 . - *A leltári felsorolás 
láttán a MNy LXVII , 4 6 4 - 6 közölt kétely az 
olvasat és az értelmezés helyességére nézve a szerk. 
szerint megkérdőjelezhető] Jb úr ház urának 
szobája. 1681: Ezen Ur házából (: vagi buzgany-
bol:) az Alsó folyosora nyiloajto . szép czifra-
son festet, rakot t par tazatos; az Űr háza felöl 
czifras metélessel festekessen boritott [Vh; VhU 
551]. 1736: Az Ur Házában fal mellett állo 
paraszton készült pohár szék 1 [Várhegy MT; 
CU XIII /1. 100]. 1753: Az Ur házab(an) gombos 
labu ostablás Asztal 1, [Szentmargita SzD; Ks 
18. CII] * urak ~a férfiak szobája. 1748: Az Urak 
házából és a Leányok házából egy egy Ajtó nyílik 
a Kamara Székre [Kyárádsztbenedek MT; Told. 
79] Jb urunk ~ a a fejedelem szobája. 7598: Jakab 
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. . . eòlt volth egy embert megh, es azért megh 
foghtak volth i t t az Vrunk hazaba tartak volth 
minth halaira valo emberth [UszT 13/48]. 7609: 
adtam . . . Az vrunk hazaba es az palotasoknak 
18 giertiat [Kv; Szám. 126/IV. 331]. 

19. vhăny ~ vhány házra való, vhány háznyi; 
pentru/de cîteva case; von einigen Häusern, einige 
Häuser (viel). 1570: Kapitan Pal Nemi(ne)mw 
Nemi (ne) mw (így!) szwksegeyere (így!) wőn fel 
Kemenj Istwantol kesz pénzt három szaz foryntot 

Mely három szaz foryntert wethe my elottwnk 
Kapitan Pal Kemenj Jstwannak hwsz haz Jo-
bagyat Zalagwl [Balázsfva; JHb XX/51]. 1582: 
kere magdolna azzonj Coppanj Orbántól tizen negi 
forintot egi haz Jobbagira magiar Galdon Lakóra 
[Ne; WLt]. 1586: Damakos Peter Danffalwj 
Nemes Ember . . . azt valla . . . Becz Jmrehnekis 
Adot az feiedelem Zent Simonon huz haz Jobba-
giot Donatíowal el Jk t a t a azt [Cssz; BK. Mise. 
1145—78]. 1609: Mideon Becz Imrenek Lengiel 
király* egy nehani haz jobbagiot ada [Szentmárton 
Cs; BLt. — 4Báthory István]. 1676: Az Hunyad 
varm(e)gyebéli Algyogyi joszágbolis most mind-
gyárást, . . . az ha t ház jobbágyokat igereti sze-
rint effectualtattya . . . kik(ne)k is fele marhás, 
fele gyalogh szeres légyen [Sv; Törzs]. 1730: 
Tudom nyílván és bizonyosan hogy még a Kurucz 
Vüág előtt a ' Telekiek számára foglaltak volt el 
egynéhány ház Jobbágyot [Vánnező Sz; TK1 
Bencze Péter (50) jb vall.]. 1825: Vagyon a ' 
Nemes Városnak a ' Kodor uttzában . . . 20. Ház 
vagy tsoport Uj j Parasztya [Dés; DLt 595]. 

20. épület; clădire; Gebäude. 1772: az emiitett 
Malomnak háza dŏlö félb(en) lévén, tsak most nem 
régiben huzattatot t viszsza [Ádámos K K ; J H b 
LXVII/2. 381]. 

21. papiroscsináló ~ papirosmalom; fabrică de 
lnrtie ; Papiermühle. 1692.ě Papiros Csináló Haz 
ezen hazban vagyon Papiros szaraszto sparga, 
34 rendben fel függesztve [Gôrgénysztimre MT; 
JHb Inv.]. 

22. kamra; cămară; Kammer. 1594: Az vár-
beli hazakban ualo Inuentarium . . . Az Eczetes 
hazban . . . Az liztes hazban Az Zabos hazban 

Az feier liztes hazban . . . Az Eeles hazban 
. . . Az Gabonas hazban [Somlyó Sz; UC 78/7. 
22]. 1680: Ezen Pitvarból nyílik az Eczetes Hazra 
. . . béllet ajtó [A.porumbák F ; ÁLt Inv. 17]. 
7699; az Eczetes hazba . . . Hehel jó Nro 1. 
[O.csesztve A F ; LLt Gyulafi László inv.]. 

23. füstfogó ~ szikrafogó; parascíntei; Rauch-
mantel, Funkenfänger. 1736: egy fűst fogo Ház . . . 
felett nyúlik ki magossan, két kŏ kémény [CU]. 

24« 1653: ékes templom vala . . . orgona nagy 
és jó vala benne; annak oly szép és ékesen csinált 
háza és helye vala a templomban igen szép 
csinálmány vala [ETA I, 71 NSz]. 

25. birt. szr-os alakban; cu sufix posesival; 
mit Possessivendung: kb. háznép; căseni, oameni 
ai casei; Hausleute. 1571: Chyany Ferencz ez 
okat aggya az contradictionak Gheòchy Jakabnak 
es hazanak azért contradicaltatta(m), hogy Gheochy 
Jakabot . . . az en Eleim tartottak [Szentgyörgy 

MT; Bál. 78]. 1696: Az L.'zonyos ha az I(ste)n az 
Maga hazán kezdi el — s Veghez is viszi az bün-
tetest, Menyivel inkáb az õ Hazanak ellensegett 
büntetetlen nem hadgya, azért bekeseges túrók-
(ne)k kel lennünk [Vécs MT; TK1 Miss.]. 1716: 
Köszönöm azért nagy bőcsűlettel az M. Urnák 
szegeny hazamhoz valo nagy affectiojat, es refle-
xióját [Ks 95 Apor Péter Kornis Istvánhoz]. 
1746: az edgyik Jncta Sáska Sára az Actrix Asz-
szont terhesen dŬfamalta . . . szidta egész házát 
átkozta [Torda; TJkT I I I . 39]. 1767: Nálam is 
voltanak gr. Wass Miklós és Ádám urak egész 
házokkal ., úgy mások is sokan, úgyannyira, 
hogy alig fértenek [RettE 207]. 1827:. Némely 
irigy, és Házom ellen már Esztendőtől fogva ala-
tomba áskapáló, és Sinistre Vádaskodo EUensé-
gim által bé vádoltatván . . . házamhoz Biztassok 
küldetettek [H; Ks 111 Vegyes ír.]. 

26. kb. család; familie; Familie. 1694/1770 k.: 
Mivel a Keszüi Ekla Mater Eklává lőtt Filialis 
Eklábol, ahoz képest a Prédikátor Salariumat-is 
ezekkel pótolták és augealták . . . adnak egy-egy 
szekér fát minden ház és ember, akár marhás 
akár marhátlan legyen [Keszü K ; SzConscr. 155]. 
1722 k.: Proventus Rectoris Minden hr.ztol 
edgy edgy harangozo kenyer [Sárpatak MT; 
GörgJk 147]. 1794: Engedgjen meg énnékem édes 
kedves Hugóm Aszszony hogy eddig nem irtam 
mert szegény Napom betegsége és halála miatt a 
sok baj, és Confusio volt házamb(an) [Bolya N K ; 
IB. gr. Toldi Zsigmond lev.]. 1818: házainkot . . . 
kedves Gyermekeinket ' öszve párosodása még 
szorosabban egybe kaptsolta [Ádámos K K ; Pk 
3]. - L. még FogE 149. 

Szks ~át segéli családját segíti. 1748: nem szo-
rult vólt arra, hogy a mostani Felesége jovaival 
següje házát [Torda; Borb.] -K- ~at tart | ~át 
(el)tartja családot eltart | családját eltartja. 17ú9: 
az egészsz Nms V(ár)(me)gje Csudájára 's álnićl-
kodására Házát Tisztességben és Gyermekeit nem 
tartotta hanem mindenféle Embereket Há-
zába bé fog adot [Dés; Jk] . 1774: Némely Szegény 
ember Vészen is fáradsága után annyi beneficiu-
mot, hogj esztendőt által maga házát nagjobbára 
abból eltartya [Kászonjakabfva; J H b sub K. 
1/29] tarthat családot eltarthat. 1748: 
vólt annyi jova, hogy házát tisztességesen tart-
hatta [Torda; Borb.]. 1811: 300 ~ háromszáz 
Mforintból álló pénzfizetéséből az idők terhes völta 
miatt éppen nem élhetek. Házamot nem tartha-
tom [REkLt Főconsist. It ad nr. 32/811 Krizbai 
Elek kv-i ref. pap kérv.]. 

27. kb. háztartás; menaj, gospodărie; Haus-
halt. 1587: Keouettkezik az Hazra walo keolchiegh 
. . . Veottem 1 veka kasat t p(ro) d. 12 1 Negied 
(így!) keolest p(ro) d. 14 [Kv; Szám. 3/XXVI. 
65]. 1792: látván az Anya hogy egyedül a ház 
terhét nem viselheti, egynihányszor engemet kért, 
hogy mennék el Krivinára és hinám haza Tétért, 
mert nintsen ki folytassa a hazi gazdaságot [La-
pugy H ; Ks XLVIII/7. 18]. 1854: a ház terhe az ő* 
vállain nehezedik [ŰjfE 121. — *Ti. a ház asszo-
nyának]. 
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Szk: ~ a szüksége háztartási szükséglet. 7586; 
az hordo borban maradott egj kewes melliet keol-
tet tem az ház zúksegere [Kv; Szám. 3/XXVI.l 
G. Süweges isp. m. kezével]. 1632/1634: az Bodvaj 
hataron Marus szekben leveŏ erdejebennis bele 
szabaditta, es megh engede Tholdalaghi Mihály 
Ura(m) hogy Czakany Georgy haza szwksegere 
onnat elhessen faual [Koronka MT; EMKt VI, 
E. 2. 247b]. 1788: hát a minden napi ház szükségét 
tselédeknek miből potoljuk? [Bencenc H ; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 1818: Ház szükségeinek 
ki potolására égy bizonyos Summa pénzt hagyván 

Titt. Kováts István Ur kézinél . . . , melyeket 
mind el költett a ' maga Szükségeinek ki potolá-
sakra [Mezőbánd MT; TSb 35] * ~at tart ház-
tar tás t visz/fenntart. 1780: (A) vacans Verőket 
a ' Birák publicállyák vagy publicatio nélkűlis 
az ollyas Gazdák kik terhes Házat tartanak, kŭ-
lŏmben pedig, mind a ' Vacantiába levő Verők-
nek épittésére, mind a' Vas munkának follytatására 
tehettségek vagyon, harmincz Vasnál többet fogni, 
mint eddig, ugy ezutanis meg engedtetik [Torockó; 
TLev. 6b—7a]. 1855: Apjáról öröklött vagyonát 
nem félszegesiti s mint apja, úri házat ta r t [ŰjfE 
180] -X- ~at tarthat házat/háztartást vihet/fenn-
tar that . 1826: az Hármas Tőrvény egy Nemes 
özvegy Aszszonynak Özvegyi tartásra 25 Telkek 
kívántatnak, mivel ennek 5öd részét bir ja az Al-
peres özvegy, . . . abból is alig ta r tha t Házat 
[Ne; DobLev. V/1114. 9a] X: ~a tüze nincs nincs 
háztartása. 1637: Nem szolgaltt oly allapottal, 
mit jobbagynak kellett volna szolgálni, mert t az 
Nőtelen legeni, haza tûzeis Ninczien kiről szolgál-
ta t tha t tam volna [HSzj szolgál al.]. 

28. {a) ~ nál itthon v. otthon ; acasă; zu Hause. 
1657: Minden fele Disznó Aprolekis a ' háználl keolt 
el [Borberek A F ; WassLt 8/17]. 1683 k.: Nemes 
ember ha Templomb(an) magat ne(m) Copulal-
ta t tya hane(m) háznál kivannya hogy Copulallya 
az Minister, tehát Flor. Nro 1. tartozik le tenni 
[Diósad Sz ; SzVJk 156]. XVII. sz. v.: it oszta(n) 
az mely Gyártót bŏrŏk ithon az haznal volt (így 1) 
azt is egy Tallyigara rakat tak velem s Bethlen-
b e n ) vi t tem [WH. ,.Ioannes Füzesi alius Laposi 
junior" (25) prov. vall.]. 1807: egy Misét halgat-
tam az háznál [Dés; Ks 87 KMN 258]. 

Szk: ~nál szőtt háziszőttes; din ţesătură 
de casă; aus Homespun. 1723: Egy háznál szőtt 
tarka paraszt szőnyeg [Koronka MT; Told. 29/2]. 
1768: Háznál szőt Asztal keszkenő Hat tuczczet 
[Szárliegy Cs ;LLt Fasc. 109]. 1821: Egy viseltes 
háznál szőtt szőr Szünnyeg [Backamadaras MT; 
CsS] Xr szabad ~ ingyenes lakás/szállás; locuinţă/ 
sălaş g ra tu i t ; kostenlose Wohnung/Unterkunft. 
1597: 10. lObris . . . w kegelme Tanacz Akaratiabwl 
lűdtak wolt be Giory Borbély Gergelt az szeem 
wesztegetot hogy az szeemek Giogitasat exerceaialna 
(I) az w sok hazwgsagawal igirtek w kegelmek zabad 
haszat karaconig lakot az poroszlo Marton haszaban 
[Kv; Szám. 7/XIV. 61 Th. Masass sp kezével]. 

Ha. 1566: az en hazomnal [Rovás N K ; NszÁLt 
Lad. 63 Nro 672 Nova col. post.-Dani János ki-
jegyzése]. 1572: haztul [Dés; DLt 182]. 1589: 

hazbul. lakodalombul [Dés; DLt 226]. 1591: az 
ő hazok [Kv; Szám 5/X. 20]. 1600; az eo 
hazakra [Kv; T J k VI/1. 452]. 1614: hazamot. 
hugomot [Alfalu Cs; LLt 41 Litt A]. 1654: ha-
zahaz [Ispánlaka A F ; Thor. X/9 Popa Moisi (28) jb 
vall.]. 1679: házakot [Zágon Hsz; Barabás, SzO 
381]. 1681: (az ő) házakat [Alvinc; Incz.]. 1683: 
(az ő) házaktól [Hosszútelke A F ; K a t h . ] . 7700.' 
(az ő) hazokhoz [Dés; J k 314b]. 1700: ŏ klmek 
házok népe [UszLt X I I I . 94]. 1725: házakot [Cssz; 
SzO VII, 319]. 1741: házakot. határokot. istállókot. 
deákokot [Gysz; SzO VII, 4 1 2 - 3 ] . 1764: (az ő) 
házokhoz [Kv; SRE 209]. 1766: (az ő) Házoknak 
[Grohot H ; Ks 40/9 Román Juon (40) jb vall.]. 
1768: (az ő) Házakhaz. (az ő) Házaknál [Csapó 
K K ; Berz. 3/7. C. 7]. 1771: Házot [Kv; Pk 2]. 
1798: (az ő) házakhaz [Ádámos K K ; J H b XIX/-
58]. 1804: Házhaz tartazó [Borosbenedek A F ; 
SLev.]. 1807: (az ő) házokhaz [K; KLev.]. 1831: 
Házomnál [Dés; DLt 332]. 1849 k.: (az ő) Házo 
[Mocs K ; HG Eszterházi-perek]. 1862: hazomliaz 
[Vaja MT; VH]. 1863: házomhoz [Kv; Végr.]. 

haza fn 1. hon; pa t r ie ; Heimat, Vaterland. 1562: 
(A seregek) a SzÜágyságban nagy dúlásokat és 
égetéseket tőnek és így térének hazájokba [ETA 
I, 17 BS]. 1575: nemely orzagwnkbely hytwan 
partos emberek mind tyztessegekreol, ember-
segekreol, mind peneg hywsegekreol, es hazayok 
zeretetyreol el feletkezwen, Bekessel* eožwe coniu-
ralwan, es hadat my ellenwnk tamaztwan, minket 
es az zegeny hazat el akartak rontany és vezteny 
[BáthoryLev. I, 330—1 fej. — aBekes Gáspárral; 
1. erre Bekes hada ah]. 1595: Johannes Treffer 
Rottenbúrgús . . . hogy az Tataroktol szabadúlt 
volna mostán: Könyerget ö kknek Tanaczúl, 
hogy költségből segitseggel volnanak ö kn(e)k 
miért hogy oda fel Nemet orszagban hazaiaban 
akarna mennj Adat tak ö km(e)k f 1 [Kv; Szám. 
6/XVIIa 129 ifj . Heltai Gáspár sp kezével]. 7636: 
Bethlen Istwan vr(a)m . . mind magunknak 
ellenwnk igyekezik, s mind pedigh az szegheny 
hazának, es kegtek keőzeőnséghes szabadságanak 
romlására çs ell nyomŭ lásara [UszLt IX. 75. 5 
fej.]. 1654/1671: Meg-tekéntvén Al-Pestesi Balog 
Máthé Atyánkfiainak-is ez szegény haza közön-
séges szolgálattyában valo sok rendbéli fáradozá-
sát, . . . Végeztük hogy Donatiojanak tenor a sze-
rint birhassa pacifice* [CC 74. - *Ti. előbb e tör-
vénycikkben felsorolt részjószágokat és tartozé-
kaikat]. 1690; Szegény edes Hazánk mostani 
Szoros allapottyahoz kepest töb hadakat kellet-
ven eo Felsegenek i t t benn tartani mint sem ki-
vantatik rend Szerént . . . kellett bizonyos szamu 
k<öböl> buzat kü lön külön Limitálnunk [Fog.; 
Borb. I. ogy-i hat . ] . 1705: Az Követeket pedigh 
. . . ollyan készülettel es instructioval botsássa 
kgltek hogy eo Felségehez valo hűségünk megh 
mutatását és el pusz tu l t edes Hazánk meg mara-
dását néző dolgokban . . . kőzőnseges jora valott 
végezhessünk [KvLt 1/193. gub.]. 1736: Kévánom 
azért, adjon Isten hazánkban régi alázatosságot 
egyűgyŭséget, igaz a tyaf i szeretetet [MetTr 421]. 
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1765: én égy Hazánkba 's Nemes Városunkba lévő 
Religio ellen sem szollottam, hanem kűlenesen 
tsak némely személyek ellen [Torda; TJkT V. 
264]. 1862: Alig más fél éve, hogy hazádból kisza-
kadtál s már kottsantva s hibáson ejted a magyar 
szot [Kv; Űjf. 6 Újfalvi Sándor unokaöccséhez, 
Újfalvi Károlyhoz]. 

Szk: ~ fia. 1613: Eo felsege* az Magiarorzagy 
Leuentekett es az idegenekett, kik nem az orzagh 
es hazank fiay, meleolle eo felsege el bocziassa [K J . 
— ĂBáthory Gábor]. 1671: a ' Liber quaestust 
semmi úton módon Ö Naga ne impediállya,hason-
lóképpen a' salvus passust-is az Haza Fiaitól [CC 
10] szerető. 1650: onnan is három jó 
hazája szerető főbojérokat küld ide [EOE XII , 
351 A keresztes mezei tábori ogy irományai]. 
1671: Az Porta contetatiojára ennek elŏtte-is 
némelly haza szerető Atyánkfiai pénzeket ki adván, 
kik ez mái napig nem contentáltattak . . . Ez 
illyenekről azért Végeztük, hogy mindenik rend-
béli contentatioja meg-légyen [CC 66]. — Vö. 
a 2. jel. szk-ával Xr eladja >Lját elárulja hazájáé-
hazája érdekeit. 1662: Nekünk* szóval és pecsétes 
írással sok úttal t e t t hiti, fogadásab iszonyíthatták 
volna, hogy tisztiért hazáját el ne adja [SKr 470. 
— *II. Rákóczi Györgynek. bRákóczi szerencsét-
len lengyelországi hadjárata után vele szemben 
fejedelemmé választott Barcsay Ákosnak]. 

2. vkinek (szülő) városa; oraşul (natal al) cuiva; 
js Geburtsstadt. 1582; Az orzag feyedelmenek az 
vtan az varosnak Mint hazamnak hywsegel aka-
rok lenny | Amy (!) Reghi Attiaink zorgalmatos 
es hyw gonduiselesekkel . . . drága es Nemes pri-
uilegiumokat zabadsagokat wgiekeztenek Az Reghi 
Boldog Emlekezetheo Iambor Zent kiralioktol 
ez hazanak Nierny es zerzeny [Kv; TanJk V/3. 
257b, 267a]. 1606: az zegeny hazank Dees eleiteol 
fogua ieoueuinbeol állott mostannis romlot puz-
tasagabul jevueuinekbeol kezd uala eppeolni 
[Dés; DLt 285]. 1646: Miuel ez Inct(us) Az Apiat 
szakallanal fogua hurczolta Es Tűzzelis feniege-
tödöt edes hazaia Colosuar ellen, . . . Azt kiuannjak 
hogi megh haljon [Kv; TJk VIII/4. 132]. 1670: 
Eo kglmek Tanáczul az nemes váras végezését ugy 
tudgyák az, hogy ha ki ez haza lakossi kőzzűl 
saját főidet Pűnkőstigh megh ne(m) szantya, vagy 
meg ne(m) czovállya szabadoson akar ki megh 
szanthassa [Kv; T a n J k II/1. 829]. 1743: Mint 
hogy a ' Haza már régtől fogva tapasztallja a' 
Pap és Mester fá ja vitele aránt valo kárát, meŬjnek 
alkalmatosságával a ' fa hordók magok Hazi tŭzö-
kötis segétik, annak szine alatt, hogy ezt a' Pap-
nak vagy Mesternek viszem, azért végezte a sze-
gény Haza, hogy Karátson havában Új Esztendőigh 
és nem mászszor, a ' kiknek Lovok vagyon a' Pap-
nak két LÓ fát, a ' Mesternek egy Lo fát megh vi-
gyenek [Torockó; TLev. 10/1]. 

Szk: ja -szerető (saját) városát szerető. 1592: 
minden hazaia Zereteó io gonduiseleó, es a' keos-
segh igazgatasara oltalmara be walaztatoth Attiak-
hozis illik Tizteletes Atthiaym: Annak az Varosnak 
priuilegiumit, es minden Zabadsagit, melyben megh 
telepedtetnek, melynek igazgatasara eok(is) megh 

eskwttenek, tudny, olvasni, erteny, Es velle min-
denkor iol eelnj [Kv; Diósylnd. 9, 11]. — Vö. 
az 1. jel. szk-ával. 

3. szülőföld; pămînt nata l ; Heimatland. 1584: 
vala egy zolgalo leanyomis, . . . hétfeóre virado-
lagh vgy meg vertek Az labat hogy Nem Jarhatot 
vgia(n) meg merewedet vala a' laba, es hazaiaba 
kellyetek kwldenem [Kv; T J k IV/1. 215]. 1657: 
Magyar Nemeg'en lakó Borbély Gyeŏrgy jelenti 
hogy felesege Vas Kata mostan szinten esztendeje 
hogy hűtŏtlenűl el hagyta. Azért absolutiot kivan. 
Delib(eratum). Nem elegendŏkeppen kereste, nem 
is arra kereste a melyre haza ja vagyon a felesege-
nek, czak egyszer kereste. Azért varakozzek, es 
mégis keresse [SzJk 82]. 1736: Udvarhelyen . . . 
azon convictusban olyanformán voltanak mint 
Kolosváratta, az szegény seminaristák is szintén 
ugy éltek, csak hogy i t t közelebb voltak hazájok-
hoz s inkább segéltették magokat [MetTr 435. — 
áErre nézve 1. i.h. 425]. 1754/1797: Tibóldi Uram-
nak irván, Berenczére el mentem, ha nem Tibóldi 
Uram, a hazájába lévén, el nem Jöhetett [Beren-
cze SzD; TSb 33]. 1770: ezen Nemes vár(me)gye 
. . . nem lévén hazam es benne lakásam, hanem 
mint Feleségem Jószágában egyszeri mászori még 
fordulásam tsak, azért nem tsudalkózom ha isme-
re'tle'n voltam kétségben jött , de különbeni örö-
memre vagyon hogy nemes Hazámban az hunnan 
vagyon eredetem nemes Udvarhelly Székben, és 
nemes Fejér Vár(me)gyében az hol bŏvőbb laká-
som vagyon, igaz nemességem . . . kétségben nem 
jöt t [SLt X L I I I . 16. Marothi István kezével]. 
1788: Akarván ez i t t valo koltsár hazájáb(a) N. 
Sinkre fordulni, ő általa küldettem konyhára valót 
[Bencenc H ; BK. Bara Ferenc lev.]. 

4. származási hely; locul de naştere, obîrşie; 
Ursprungsort. 1561: (A remekezni készülő inas) az 
o attianak annianak es szwletesenek tiztesseges 
űuoltarol lewelet hozzon Azoknak penigy 
kiknek attiok annyok hazaiok pogan kez alat wad-
nak Erre az dologra annira ne kezeritteszenek 
[Kv; öCArt.]. 1570: Eotthues Jacab es Eotthues 
gaspar Zatthmaryak . vallyak hogy ewk zatth-
mart Mesterek voltak Immár hazayokbol ky 
Bwdostak volna [Kv; T J k III/2, 135]. 1634: 
Haller Peter Uram Leania Kakoni Ersebet . . . 
mosta(n) exüiumban volna, hazaiaba zabados be 
Jóuetele nem lehetne [SzJk 42]. 1821: Farnosrol 
valo Pataki Ersebet . . . az Hazájából is a Paptol 
Tiszt Szabó János Uramtol, Levelet hozot [Gyalu 
K ; RAk 33]. 

5. vkinek a maga háza/otthona; casa/căminul 
cuiva; js Haus/Heim. 1584: Negszeris Ieottek 
tamattak az eleót a ' legenekre semmy intesemet 
Nem fogadak hogy bekewel el mennenek maga 
keozbe Aiwa(n), Altal toltam az hidonis hazaiok 
fele eoketh [Kv; T J k IV/1. 349 Coloswary János 
vall.]. 1657: Janka Miklós ala mene az Utszan 
hazaia fele [Szentmárton Cs; Berz. 12. 92/127]. 
1809: Sorbán János . . . szüntelen Szekereskedik, 
hazájától gyakron el távozik [Szu; UszLt Com-
Gub. 1643]. 
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haza hsz 1. a maga házába/otthonába; acasă; 
lieim, nach Hause. 7637; Kalmany Gergelj 
Böruejt akarja vala ütni, Barta Giörgy oltalmazza 
vala. hogy megh ütek ozta(n) el ballaga haza [Mv; 
MvLt 290. 49a]. 1662: i t t bizony több török nin-
csen, mint az előtt, annak is háromszáz lója elment 
haza [Szúv; TML II, 352 Ébeni István Teleki 
Mihályhoz]. 1762: Buda Gligor egy Tarisnya Sző-
lőt hoza . . . s ott lévén Acz Jánosné Aszszonyamis 
egy üres kosárral belé raká a kosárjában és el 
vlvé haza [Kóródsztmárton K K ; Ks 17. LXXXI. 
21]. 1784: Csáki György el indult haza lo szánba 
feleségestül [Béta U ; IB. Agüis Kiszeb Széjes 
Ferencz (17) vall.]. 1800: Reggel jokor el küldötte 
Szolga biro Ur haza Tóbiás Andrást [Torockó; 
TLev. 5]. 1803: mikor Pantya Alexanak meg veret-
tetese történt ithon nem voltam, hanem . . . tu-
dom hogy az Balos Mihálly hazaban verték meg, 
és . . . azután vitték el haza lepedőkbe [KLev 
,,Popa Szimion (30) a Kökényesi a UnitaEkkl(esia) 
Deakja" vall. — *Kiskökényesi (K)]. 

2. hazafelé; spre casä/acasă; heimwärts, nach 
Hause. 1568: Az Pyachrol haza mentembe elől 
talam* az porozlonet es egy palastot vízen vala 
[Kv; T J k III/1. 153 Anna Consors demetri nagy 
vall. — "Elírás talalam h.]. 1570: Zabo János 
vtanna Jew, hogy haza megien volt felesege Iliién 
zytkokal Jllette, haza Kardos kwrwaya es Mind 
Iliién Zitkokal haytota haza [Kv; T J k III/2.33]. 
7665: az elmúlt Viragh Sokadalomkor iövünk vala 
haza Vásárhelyről egy néhányán [Körispatak U ; 
Pf]. 1768: haza jővő utunkban . . . Nagyon fáj tot ta 
a há tá t Burján Vonuly panaszalkodván nékem, 
hogy Ddn Iuon egy bottal meg ütegette volna 
[Katona K ; Born. XL. 81 Krisán Togyer (40) 
zs vall.]. 

3. ^ig pînă acasă; bis nach Hause. 1585: Chap-
lar Illies vallia . . . Az vczan lengielek egy Neha-
nia(n) tamadtanak Rea, es mind hazaigh wztek 
[Kv; T J k IV/1. 534]. 1599: 5 hordo mezet . . . 
hozták hazáig hordaiat p(er) f 5 [Kv; Szám. 
8/XI. 23], 7696; Kovács Jánosné . . . ott mind-
gjárt megh támada s hazáig mind veré válkőzben* 
[Mikháza MT; Berz. 17. Fasc. XII . - aTi. a 
pásztort]. 

hazaad 1. visszaszolgáltat; a restitui; zurück-
geben/erstatten. 1568: Az en hazamtol lopoth vala 
ez azony el Egy ontalat es egy Resz mosart, annak 
vtanna o maga zerzete Meg es vgy atta haza, zerzo 
sos Mate volt benne [Kv; T J k III/1. 231 Joannes 
Kadas vall.]. 1849: Talantrok Simonnŏ adott égy 
8 kupás bor eczetes üveget űressen haza [Héjjas-
fva N K ; CsZ]. 

2. visszaad; a reînapoia, a da înapoi; zurückge-
ben. 1584: Chizar Ianos vallia . . . hallottam azt 
chizar peterteol, Bizony vgmond haza Adnok 
gyermekewnket chizar Istwannak, chak volna 
Miwel el tartani [Kv; T J k IV/1. 301]. 1791: (A 
pakulárok) a fel fogadot Juhokot . . . Februarius-
ban haj to t ták és atták haza [Széplak KK; SLt 
évr. Hurubán Szimon (36), Csulé Iuon (17) Uraság 
és Falu Pakulárja vall.]. 

3. menyasszonyt kiad; a da mireasa; Braut 
ausgeben. 1573: Magdolna Molnár Andrasne Azt 
vallia hogy latta Azt hogi mykor aztalos leorincz az 
Mwstoha leaniat Ilonát haza akarna adni Meneg-
zeyenek eleotte [Kv; TJk III/3, 193]. 1653: Die 
31 marty Koncz Mártonnét adtam Köpeczi Mik-
lósnak. Die 19 may haza adtam Köpeczinét az 
Annókot és lőn lakodalma [ETA I, 153 NSz]. 

hazaadás a menyasszony kiadása; datul miresei 
mirelui; Ausgabe/Abforderung der Braut. 1674: 
Két Fraj czimeremet, ugj mint Galffi Suskát Ist-
vándi István vr(am), Herpályi Rebekát Apáti 
Sámuel vr(am) jegjezvén el magok(n)ak hazas 
Társul, haza adásokat rendeltem ad djem 18 p(rae)-
sentis January [BLt 9 Loniai Anna özv. fejedelem-
asszony Béldl Pálhoz; csak az aláírás sk]. 1685: 
Isten rendeletet kóvetven Tekintetes Nemzetes 
Banfi Pál Uram, az en Attyai engedelmemból 
jegyezte volt el jóvendóbelj hazas Társul Kata 
Leanyomat. Haza adásat az Jóvő Karaczon hava-
nak negyedik napján rendeltem [JHb lakodalmi 
meghívás]. 1760: Midőn azért a házasulandók 
között a jegyváltás és esketés is végbement, egy 
bizonyos napot tettek a menyasszonynak hazaadá-
sára, amidőn a vőlegény maga jóakaróit, atyafiait, 
barátait azon napra egybehívta [RettE 98]. 

hazaadattatik visszaadattatik; a fi restituit; 
zurückgegeben/erstattet werden. 1791: Ma az 
előbbszőri Divisio nállunk vagyon, mely Divisio 
előszszőr mind őrökké néhai Csongvai András 
vramnál volt mind addig mig Deliberativê meg 
nyertük hogy a Divisionk haza adattassék miné-
künk [Várfva T A : Borb. I I Fr. Bakó (66) nb vall.]. 

hazabeli I. mn e honbeli. din ţ a rä ; heimatlich, 
vaterländisch. 1595: Az ml kgmes vrunk feiedel-
mwnk Bathori Sigmond, mind azpoghan ellen valo 
eggyet ertesben otalomban, es egieb hazankbely 
megh maradasunkat Nezeo dolgokban, bízonios 
transactiot, confederatiot teoth volna [Kv; 
TanJk T/l. 255]. 1769: Akik . . . el fognak Jobbá-
gyot vagy más hazabéli katonaság kiuŭl valo sze-
melyt az ollyantol az Provinciális Cassábol vészi 
az égy aranyat [UszLt XIII . 97]. 7803; a Vas 
Bányászok mind a Hunyadiak mínd a Torotzka-
iak, s más Banyások a többi Hazabéli Bányászok-
kal a praestatíokra nézve egy Cathegoriba (!) 
légyenek [Torockó; TLev. 15/9]. 

II. fn hotii lakos; pämîntean; Einheimisclie. 
1733: az m3stani mind haboru mind contagio miatt 
valo separatiojara es egyntastul valo el rekedésere 
nezve az haza bslieknek sem craeditutnra sem 
Joszagra most pénzt nem kaphatni [Kudu SzD; 
Ks 99]. 

házabeli házbeli, ház-; de casä; Hau9-, Heim-. 
1581: Ez eothweos Orbannak . . . hazabeli marha-
iais igen zspan volt [Kv; T J k IV/1. 117 Ilona 
Eothwes Gaorgne vall.]. 1584: Frathay gabriel Ada 
otwen foryntot, Frathay myklosnak Az eo Attya 
haza b3ly Rezerth [Fráta K ; SLt U. 38]. 1651: 
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Szigjarto Leòrinczne job Annja hazabeij ket t ré-
szé sem marat t Annanak [Kv; RDL I. 28]. 1810: 
Ezen nappali ház . . . pavimentuma egyez a ' tőbb 
házakbeli pavimentumokkal [Doboka; Ks 76 
Conscr.]. 

Szks ~ nép háznép. 1570: vadnak sok Busulasim 
hazambely Nep Mya [Kv; T J k III /2. 16]. 

hazabocsát hazaenged/ereszt; a da drumul aca-
să, a lăsa să plece acasä; heimlassen. 1567: Joannes 
vSecundus dei gratia Elecţus Rex Hungáriáé . . . 
Paranchyollywk nektek* ereossen hogy ez lewel lat-
wan myngyarast . . . beztercze Vydekereol huz 
zekeret es ahoz hatwan embert kwlgyetek oda 
keowarra az Var eppetesre mywelny, kyk ket 
lietre valo kostot wygyenek, annak vtánna az 
tyzt tar tó haza bochyattya eoket [BesztLt 40. 
— aBeszt. városának]. 1573: Molnár Kelemen fia 
Istók, Kolosy András fia Istok . . . Azt Mongiak 
hogi lattak az Comunitasba, hayt tot ta az Chisar 
fia Istwan egi keowel az Zebeny Zeoch gërg fiat 
Iancitt arcliwl, mykor Imar haza bochattak volna 
az germekeket Az Scholabol [Kv; TJk III/3. 134]. 
1598: Simo(n) János Moldoúabais oda iart az 
Attiammal de onna(n) megh ieoúe(n) haza 
bochatotta en hoszam liazatúl az I hogy az Attia 
oda vezett volt [UszT 13/35]. 1600: Elseőben 
zoluiik ez Zent Imreli vczaban* lakok felöl. Ertywk 
hogy vrunkat eö Nagat talaltak keönieèrgesek al-
tal, hogy eö Naga haza bochatana eöket az regi 
faluiok lielere [UszT 15/258. - *Szu-en]. 1633: 
estue ozto(n) hogy az varas szolgaia felessege haza 
bőoziatotta az varró leankakatt, az uta(n) be men-
tek az hazban es ot t megh cziokolta eőtett az tűz-
heljen Giarmati Marton [Mv; MvLt 290. 127b]. 
1696: virrattig az a ' három németh el ment vra(m) 
a ' Táborra; az ökröket, és embereket is haza 
bocsátották vra(m) [Balázsfva; BK. Veniczei 
Sándor Bethlen Gergelyhez]. 1735: 's oda Somkutra 
vontatván mind Nemes Jobbagy embereket haza 
bocsatottanak, mint hogy klakazni vólta(na)k nem 
Jobbágy szérben [Nagynyíres Sz t ; TK1 Ladislaus 
Kardos (49) nb. vall.]. 1770: a mi helljsegűnk beli 
Jobbágyok es Sellerek . . . a Szölgalatott . . . ugy 
practicálták, hogy Keden onnan házul ha Sz. 
Csehben be mentenek azon héten Pénteken hazais 
botsátották [Babuca Sz; IB]. 1786: azon Rá-
bák előtt járván az . . . Groff Ur kiáltoztanak, 
hogy könyörűllyen eö Naga raj tok s bocsássa 
Haza Gyermekeihez (!). De meg se halgatta eö 
Naga [Torockó; TLev. 4/13. 1 3 - 4 ] . 1869: az igaz. 
hogy mi csak egy évig szolgaiunk s akkor haza 
bocsátnak, de 10 évre esketnek fel a sárga 
fekete zászló alá [ K v ; Pf Pálffi Károly lev.]. - L . 
még Kemön. 190. 

hazabocsátás hazaengedés/eresztés; lăsare să 
plece acasä; Heimlassung. 7806: a közönség ser-
téscsordáját . . . Kerekes János és Vaszi Tamás 
fogadták légyen fel a feltetzendő 1807-dik eszten-
dő béli pásztorolás végett . . . az hazabocsát.isban 
a nyáj előtt jöjjen egyik és lassan-lassan maga 

után bocsássa mind a porgolát kapuig [F.rákos 
U ; RSzF 198]. 

haza bocsáttat hazaküldet; a face să fie trimis 
acasă; heimschicken lassen. 1653: Akkor én a kik-
kel az élést elvittem vala, haza bocsáttatám, de én 
magam o t t maradék, és a táborral egynéhány nap 
voltam ot t [ETA I, 81. NSz]. 

hazabocsáttatik hazaengedtetik/eresztetik; a fi 
lăsat acasä; heimgelassen werden. 1677: Mivel 
némely Vármegyéknek és Székeknek F ŏ Tisztei 
Udvari Szolgák lévén, gyakrabban a ' Fejedelmek 
mellett kelletik mulatniok, hogy a ' Causansoknak 
a ' miatt-is fogyatkozások ne essék, midőn Törvé-
nyes Székek celebráltatnak, edgyik Fö Tiszt 
mindenkor haza bocsáttassék, hogy azoknak ab-
sentiájok miat a ' Székeknek celebrálása el ne mul-
lyék [AC 175]. 1761: Ezen Jobbágyok . . . midőn 
több a' Veszszŏdi Udvarnál a dolog akkor továbbis 
tar tat tnak, ha pedig kevesebb akkor hamarább 
haza botsátattnak [Martonfva N K ; J H b K 
LXVIII/1. 389]. 

hazacsapnttntik hazazavartatik; a fi trimis acasă; 
entlassen werden. 1763: Sok szegénylegények 
ifjúságokat katonaságban eltöltötték s már vén-
ségekben hazacsapattatnak minden consolatio nél-
kül [RettE 151-2 ] . 

hazácska játszi kies haza ; patr ia ; Heimat, Va-
terland. 1798: a mi Édes Hazátskánkat az emberek 
nem igen méltóztatnak esmerni [MNy XLVI, 154 
Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttingá-
ból]. 

hazácska 1. căsuţă; Häuschen. 1560: zezennan 
vagion haz X X I I I I t em seller eozvegy azzony ha-
zachkaia kiknek sem fewldeok sem kertek ninchen 
I I [Szeszárma SzD; Makkai, SzDPuszt. 51]. 
1570: Trombitasne azt Monta hogy . . . egy hazach-
kat veotte(m) megh kely az arrat adnom [Kv ; 
T J k III /2. 160 Kwthy Antal, es Anna az felesege 
vall.]. 1591: most Georgy Geréb biria az helyet. 
Kochis Peteris lakék ra i ta az Gerebek szamara 
egy kis hazachkaba [UszT]. 1599: Hogi plébános 
Vram az kút mellet walo kis hazochkat meg chi-
naltatta, keoltet . . . f l 17 d 89 [Kv; Szám. 8/XVI. 
22]. 1619: az kws Hazaczjkat Georgj Antalne Czj-
nal ta t ta uala oda az eöreöksegre. fiayual egjwtt 
[Tusnád Cs; BLt]. 1644/1759: Az hátulsó két Bolt 
házacskák . . . az Udvaron ellenekben lévő kis 
házatskával és kamarácskával . . . a ' Tasnádi Ist-
ván Árváinak jutót [Ne; DobLev. III/651. 7a]. 
1676: regenten egy Kis hazaska volt ra j ta [Backa-
madaras MT; Told. 8]. 1694: Ezzel által ellenb(en) 
vágjon, . . . egj kis hazatska kertetskejevel egj-
gyűt t [Borberek A F ; B f R Néhai if j . Bálpataki 
János kúrialeír.]. 1729: Vagyon egy szép propor-
tioju rakó fabol épült házocska mellette lévő oldal 
kamarácskájával edgyűt t [Buza SzD. J H b K V/2]. 
1735: ezek a Sellérek . . . az Udvar Ház hellyre 
csináltak Házacskakott, azokban laknak [Gyéres 

79 — Erdélyi Magyar Stótörténeti Tár IV. 
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T A ; J H b XI/9.50] | levén egj igen kitsiný ben valo 
fundussa mellyen tsak egj Házotska vagyon [Kis-
solymos U ; Márkos-lev.]. 7739: más Hurubácskát 
's darabocska földet excindálván nékie, azon Há-
zacskára reá ment [Dés; Jk] . 1757: Sza-
kara Szimont énis ismertem, s emlekezem arais 
hogj ezen Utrumban specificalt örökségén lakot 
edgj kis házocskában [F.borgó B N ; BK. Orbanás 
Juon (60) jb vall.]. 1765: égy kisded Házotska 
Szalma Fedél alat t égy Istálotskával edgyűtt 
[M.peterd T A ; CsS]. 1768: Az Utrizált Veres ré-
szen vagy öt Házotskák mint mezőségen Jobbats-
kák de a többi ollyak hogy tsak egy vagy két 
esztendő mulvais másokat kel hellyekben tsinál-
ta t tn i [Kissármás K ; RLt 4. - Hét r. tanú vall.]. 
1803: Van még egy házocska az udvar kapuja előtt 
[Ispánlaka A F ; MkG]. 1837: vagyon egy más 
Agosokon épült sövény kertelésü Hazotska meg 
lehetős allapatba [Szentbenedek SzD; Ks 73. 55]. 

Szk: kalibaforma ~. 1705: (Az) eőrőkseg igen 
kiczin fundus s most egy kis kalyiba forma hazacz-
ka ra i ta [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 

2. szobácska; cameră mică; Zimmerchen. 1573: 
Megen hozza az hazachkaba hwl feksik volt, odya 
fely az Sebet hogi be keosse [Kv; T J k III /2. 55]. 
1593: Az templúmbeli kis hazochkanak Lan tomat 
ve t tünk . . . d 11 [Kv; Szám. 5/XX. 122]. 1603: 
En is akkor abbany Az hazachykabany voltam, Az 
Echyetes Altalaghy mellett wleok vala [Kv; T J k 
VI/1. 666 Varga Caspar leania Sophika (7) vall.]. 
1632: Kocziolatai* Udvar ház . . . Második ház. 
Inne(n) nilik egj kis hazaczkara egj fejer bellett 
vas pántos sarkas aito . . . Az negiedik kis hazacz-
kara nilik . . . parazt Zaras aito forditoiaual be 
vonoiaual edgiwth [UC 14/38. 3 4 - 5 . - *F]. 
1654: Roska Demeter . . . kis hazacskaja pituarocs-
ka ja [Liget MT; Ks Bánffy A. urb.]. 1681: Ezen 
malom házban vagyo(n) à Mólnárnak es (I) kis 
hazaczkaja ; három oldala deszkás Tapaszos . . . 
Belől szenelő, paraszt kályhás kemenczeje [Vh; 
VhU 575]. 1692: Nyilik ezen tomaczocskábol bal 
kezre fen megh-irt kis kamara felett lévő kis há-
zacskára . . . fűrész deszkából való párkányos aitó 
[Mezőbodon TA; BK Inv. 11]. 1723: Egy nagy kő 
lábokon állo házotskára járó le omlásra hajlandó 
Tornácz [Boldogfva H*; Bom. Vegyes I. 16. F. 
— a K6- v. őraljaboldogfva ?]. 1756: ezen Serfőző-
ben tanál ta t ik egy kis óldal házatska Ezen há-
zacska a la t t vagyon egy szalad öntő helly [Déva; 
Ks 92. I . 32]. 1796: a Néhai Groff Ur E ŏ Nagysaga 
. . . ép í t te te t t egy jo Fogadot azon hellyre egy 
fedél a la t egy kőz pitvarból egy másba nyillo két 
házatskát , az édjik ház vége alá egy kis fából 
epűl t Pintzétsket [Szentgothárd SzD; WassLt]. 

Szk: belső 1692: Ezen háztol el-rekesztetett 
ugyan az ur ŏ kglme belső Hazacskája Erkelyes 
Ezen u r ŏ kglme Belső Erkelyes Hazacskája az ur 
ŏ kglme nagy Házától az nap kelet felöl-valo resze, 
fenyő deszkából csinált rostellyal vagyon el-re-
kesztve [Mezőbodon T A ; BK Inv. 9] * hátulsó 

1694: ennek az haz(na)k pi tvarkaja es hátulsó 
Hazacakajais van, Idbenis egy sing Rud vason, 
es Vas Labocskan allo paraszt Kemenczecske van, 

Ket paraszt Ablakocskaja annakis [Kővár Szt ; 
J H b Inv.] * tanuló ~. 1803: égy Classis(na)k 
való kisded Kamarátska vagy Házatska égy kis 
Tanuló Házatska vagy Kamarátska [Désfva K K ; 
UnVJk 183] * tüzelő 1681: vagyon az bére-
sek számára csináltatott, ú j szél deszkával fedett , 
négy szegű tüzelő házzacska [CsVh 96] tü-
zes ~ '?' 1703: találtunk . . . Azon hámor felet 
két tüzes házacskát és egy kis kamrácskát vas 
sòrkas ajtókkal együt [i.h. 118]. 

Ha. 1756: házocskában [Burjánosóbuda K ; 
J I IbK XLIII /27] . 1774: kis Házotska [Szenthá-
romság MT; Sár.]. 1776: házatskákot [Malomfva 
U ; EHA]. 1792: házotska [Mezőcsávás MT; K p II . 
31]. 

házadás ház-átadás; predarea casei; Hausü-
bergabe. 1552: Zylay Fferench . . . azirt ez iddwc-
kwczbe gyakkorta orakkath hagyoth es nappokath 
az haz adasnak de ellweb ellweb halladoth, nem 
egeb okkayrth lianem chak, hogh inkkab myn-
dent ky takkarhassanak bellw€lle [Torda; LevT I, 
94 Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor Ferenc Ba-
tori András erdélyi vajdához]. 

hazaér haza érkezik; a sosi acasă; lieimgelangen/-
kommen. 1590: ami nemw dolgod pedig wgymond 
Palaticz Giorgy wraminal wagion, annak En Gon-
giatt wiselem hogy aban meg nem fogiattkozol ha 
zinte haza nem Erneljis [UszT]. 1742: en elig hi-
szem hogy péntek vagy Szombatnál elebb haza 
érjék [Ap. 4 Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 
1843: Haza érve a Szekereket a Csűr eleiben álli-
to t tuk [Bágyon T A ; KLev. I f j . Bottyán Mihálly 
(38) vall.]. 

hazaereszt 1. hazabocsát/ençed; a lăsa să meargă 
acasă; nach Hause lassen, heimlassen. 1586: Az 
Széna Hordasrul . . . Hogi haza Ereszteŏk eőket 
adata Biro vram nekiok (l) borra valo penszt f 1 
[Kv; Szám. 3 /XXIV. 3 5 - 6 ] . 1595: 27 Octob(ris) 
Rauazdy Wram kerttere, Azzoxmyűnk ö fge örö-
mere és vendeglesere Kenden, keretet Biro W(ram)-
tol hegedűseket és Lontosokat . . . Biro Wram 
hagya nekem hogy 1. Tallért adgyak nekj . . . f 1 
d 10 Aztis keuesnek mondák, mert hatod nap 
mulúa gyalog eresztettek òket haza [Kv; i.h. 6/-
XVIIa . 151 I f j . Heltai Gáspár sp kezével]. 1642: 
Az mikor io wdeo volt, haza sem ereztette eoket®, 
vgy takaxtatot t [Jegenye K ; GyU 75. — *Ti. a 
jb-okat az ub]. 1675: I t t Essŏ leven, es haza ereszt-
v(en) az Jobbagjokat , marasztottam harmat az 
buza eorzeni, felven a ' sertes Marhaktol [Kv; 
Szám. 35/1. 19]. 

2. elbocsát; a concedia; entlassen. 1760: Or. 
Káinoki Antal t . . . az ármádáról hazaeresztették, 
regimentjét tőle elvették, s adták gr Bethlen Ádám 
úrnak [Ret tE 101]. 

hazaérkezés hazaérés; sosire acasă; Heimkunft. 
1793: a ' mellyeket . . . a’ Néhai Gróf Ur savanyó 
vizről lett haza érkezésekor meg ne tudhasson 
[Koronka M T ; Told.]. 7879: próba marhat vá-
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sárollyanak, s a próbára valo Marhát haza érkezésé-
vel a Magistratus által kirendelendő biztosság előtt 
vágattassanak bé [Kv; MészCLev.]. 1831: haza-
érkezésemmel észre vévén azt, hogy a ' kertemben 
Marhák vágynák a ' málé szalma kőzt, onnan azo-
kat a' kertemből ki vertem [Dés; DLt 332. 11]. 

hazaérkezik hazaér; a sosi acasă; heimkommen, 
zuhause ankommen. 1573: Ez ely mwlt Napokban 
. . . zallot volt megh Kalianba Estwe fele Myert 
hogy esmerte Nem Erkezyk haza [Kv; TJk III/3. 
51 Nagy Jacab vall.]. 1584: Anna Kerekes Georgne 
vallia . . . Ez Lakatosne haza erkezek, Es Mon-
da . . , Ah fiaim Immár en Makóban* voltam az-
olta a Bathiammal [Kv; TJk IV/1. 264. - *Mákó 
Kv-tól nyugatra], 1629: én magam az Taborban 
leúen Csiszár Imreh réá ízent a' felesćghemre, hogy 
ha neki bért nem fizet a' mwheliteől tehát ki wzi 
belőle, . . . haza érkezuén én magamis Drabantokat 
hozott, hogy ki hánnio(n) beleőle [Gyf; EMKt 
VI. E. 228b]. 1657: az atyám . . . egykorban haza-
érkezvén, jól megivott barátival . . . , s én akkor 
fogantattam [Kemön. 15]. 1737: mikor én haza 
érkeztem mar akkor az kalodáb(an) vólt verve, 
de igen meg verve s véressen Gliga Szimeon [Csicsó-
gyòrgyfva/Retteg SzD; TK1 Soldere Gligori (51) 
jb vall.]. 1795: Illyetén rendetlenségeket követvén 
a’ jó ötsém, . . . valahányszor haza érkeztünk; 
mind annyiszor fekéllyekkel, bogarakkal, újra meg 
újra rakva találtuk [Mv; Told. 47]. 1812: Mikor a 
Groff né Aszszony eŏ nsga valahonnan a Groff ur 
eŏ nsgat haza érkezni látta a Groffban kőtőlődzőtt 
[Héderfája K K ; IB. Nemes Kolumbán Imreh 
(21) vall.]. 1861: haza érkezve a ' nyújtó padon 
találtam az őreg anyosomat [Szu; NkF]. 

hazaérkezte vki hazaérte; sosirea acasă; Heim-
kunft. 1842: haza érkeztemkor mingyár némŭ 
változásokat érzettem magamba, s tsakhamar 
a' szülés elo is ve t t [Dés; DLt 85. 9]. 

hazaerőltet hazakényszerget; a obiiga sä meargă 
acasă; nach Hause/heimzwingen/nötigen. 1598: 
Ment w kegelme Baniara Onnat hasza Ereltedte 
ket lowat Somborrwl . . . fiszedtem . . . d 7 [Kv; 
Szám. 7/XVIII. 91 Th. Masass sp kezével]. 

hazafelé spre casă; heimwärts. 1562: 1532 esz-
tendőben Szulimán török császár . . . Ausztriában 
rabolván, Tótország felől haza felé indula, mert 
télnek hidegsége szinte elközelget vala [ETA I, 
13 BS]. 1570: Erzebet Veres Benedekne Zolgaloya 
. . . az Kaiyttkanal Megyen volt hazafele [Kv; 
TJk III/2. 66c]. 1599: Rhadak András . . . Az Al-
parethj* hataron Niulazuan tér vizza haza fele es 
J u t t az zynyeyb hatarba niulazuan. . . , Es hogy ot 
Niulazna Olykor leuen Immár hogy haza fele igie-
keznek Ieónj [Dés; Eszt-Mk. — *"bAlparét és a 
vele tőszomszédos Radákszinye (SzD) határára 
vou. vall.]. 1606: lata(m) az Vonakodást hogy 
Kadar Andrást haza fele uonyak uala [UszT 
20/189]. 1636: jŏuok uálà házá felé . . . , talalek 
három louast szinte setet haynalkor hétfőre vir-

radolagh [Mv; MvLt 291. 72b]. 7687; hezza (I)a 

fele indula Opra, Many es Raduly Hertsogek 
a ' haram Attyafiak a' pakurar es Komsa utanok 
[Huréz F ; Szád. Kriszta Czigany (40)jb vall. — 
•Sietős, hanyag írással hazza, ill. haza h.]. 1745: az 
mint mentem haza felé az falun kivűl láttam távoly-
rol hogy feketéslik valami az útban [Bálványos-
váralja SzD; Ks]. 1766: látom hogy Dámokos 
Ferentz szalad haza fele és utanna rugaszkodam 
[Szüágycseh; BfR 104. 2 St. Betsi (25) zs vall.]. 
1793: haza fele Sárvárra viszszá indult [Sajósárvár 
SzD; Becski]. 1804: azon Malatz Süldő a többi 
után . . . haza fele Szaladot vanszorogva [Dés; 
SLt 82/1810]. 1825: Én a Szántóból jővén haza 
felé [Havad MT; CsSj. 

hazafi(a) 1. honfi; patriot; Patriot. 1607: kgl-
teket zeretettel keriwk mw feleőllwnk minden wdeö-
ben ugy gondolkoggiek, mint igaz haza Fiay kgme-
tek zolgai, barati, es Attiafiai feleől [Törzs. — Az 
aláírók az erdélyi rendekhez]. 1633: Mathe Vaida 

ugy veszwk eszwnkbe igaz reghi teŏs haza fia, 
az szegenisegh szereti, nem rontoia az orszagnak, 
hanem tellies wgiekezettel akarna eppitteni [KJ]. 
1671: Azért szŭkseges kglmednek a praefigalt na-
pon es hellyen fogyatkozasnelkŭl Comparialni, 
keresztem kŏtelessege s hazafihoz valo szereteti 
eszt kevannya [WassLt fej-i rend.]. 1736: Hej 
Apaffi Mihály*, Apaffi Mihály, miért nem fogadád 
szavát jó felséges uradnak s igaz hazafiai taná-
csosidnak, bizony nem koppansz vala ki az er-
délyi fejedelemségből ,és talám hazádnak Erdély-
nek is jobban esik vala I [MetTr 340. — *A való-
ságosan soha fej-i hatalmát nem gyakorló I I . 
Apafi Mihály]. 1763: br. Henter Dávid . . . igaz 
hazafi vala s ugyanazért venségében jubiláltaték, 
mivel acerrimus defensor nobUitaris praerogati-
vae vala a szász natio ellen [RettE 148]. 1854: a ' 
hol vasönkény a fájdalom panaszát elnyomá a 
hazafi keble rejtekeibe . . . biztatasul: hogy ők is 
érzik bár a ' balsors nehéz karjait . . . hazát hagy-
hatnak mégis utódaiknak örökül [ŰjfE 3]. - L. 
még Ret tE 338, 381. 

2. kb. helybeli (lakos); localnic; Ortsansfissige. 
1638: sza(n)to kaszalo feoldeket bőven adva nekj 
mint igaz hazafinak [Dés; DLt 403]. 1646: az 
Inctus Procura(tora) azt mondgya es kevannja hogy 
eőtet(is) ollyan Teőrvénnyel eltessek mint az töb 
haza fîait [Kv; TJk VIII/4. 157]. 7665/7754: Ha va-
lamely legény vakmerőségre vetvén magát, akár ha-
za fia, akár idegen légyen, és butsuzatlan elmen-
vén viszszá nem akar jŏni, tehát az olyan legé-
nnek neve bé iratik a' fekete könyvben, a'melyben 
minden betsűleti el-vesztett Legénynek nevek fel-
vadnak Írattatva [Kv; ACArt. 19. 1]. 1744: (Az) 
erdőre is ha ä Pásztor vakmerőképpen méreszelné 
hajtani a ketskékét toties, quoties meg büntettes-
sék Flor. Hung. 3 . . . H a penig valaki az haza fiai 
kŏzzŭl adanimálná a" Pásztort, hogy ä meg-irt er-
dőre hajtsa a' kétskéket azon haza fia büntettes-
sék meg Flor. Hung. 6 ~ hat Magyar forinton 
[Torockó; TLev. 10/2]. 1782: ezen őt szemellyek 
minthogy Haza fiai Deso János penig nem haza fia 
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az Fe l : K i r : Commissio aszt tartvan hogj a 
remekesek remek munkajok szerint collokaltassa-
nak a Cehokban, ezen ratiokra nezve az ŏ t reme-
kesek(ne)k utanna tetetett , mellyen magais Desö 
Jenő ő kigjelme az egesz Ceh előtt keze be ada-
saval acquiescalt [öCJk]. 7807; Tökéletesen meg-
határozván közönségünk . . . a kantároknál legény-
kedőkre nézve, hogy azoknak a kantároknál eltöl-
tö t t idejek semmiben sem fog acceptáltotni, akár 
idegenek, akár hazafiak légyenek azok [Dés; 
DFaz. 36]. 7828; senki, sem Idegen, sem Hazafi 
ollyan Börököt mellyek nem a' mi Thorotzkai 
Piatzunkan kivágatott Szarvas Marhákról valók 
bocskornak vagy egjéb szükségekre valo el árulás 
végett, sem Cseresen ki készítve, sem nyersen sző-
rösön bé hozni ne mérészeljen Confiscátió bünte-
tése alatt [Torockó; TLev. 13/3]. 7832; nem is 
lehetnek Hazafiak ezen Nemes Városban, tsak 
Kereskedés kedvéért be szállott Jövevények . . . az 
illyenek ki rekesztették a' valoságos Hazafit a Város 
Privüegiált Nemes Tagját [Dés; DLt 693]. 

3. honpolgár; cetăţean; Staatsbürger. 1769: 
Felseges Aszszonyunk a Mixtum Forumot, melly 
volt az f egj vert viselő Hazafiai kőzött abrogalta és 
kinek kinek törvenyes bajanak el igazittasat maga 
re'nde's Forumára igazíttani meltoztatott [UszLt 
XI I I . 97]. 

4. honfitárs; compatriot; Landsmann. 1663: 
Mikola Sigmond Ur(am) is . . . Lengiel országba(n) 
teob keresztien haza fiaival, az tatarok sanyarú 
rabsagaban eset volt [JHbK XIX/21 fej.]. 7753/-
7787; azon háborúság* le tsendesedvén, az békes-
ségnek (me)g nyerése utánn Kun Miklós Uris más 
több Nemes Hazafiaival graciára haza jö t t vólna 
[Algyógy H ; J H b LXXI/73. 194. - *A kuruc 
szabadságharc]. 7823—7830;Én is, mig ot t mulat-
tam, kevés fizetésért a hazámfiaival ettem [FogE 
252]. 

Vō. a hazafiú címszóval. 

hazafiság kb. haza/honfiúi érzelem; patriotism; 
Vaterlandsliebe, Patriotismus. 1855: Széchenyi 
István és Károlyi György . . . segítségül hívtak fel. 
hogy az országos és megyei gyűléseken a lanyha 
hazafiságot dörgő hangom és nyersecske modorom 
által felrázván, az elpuhult nemzedéket az általok 
tervezett magasabb elhivatásra vezessem [ŰjfE 
283 Wesselényi Miklós br. nyil.]. — Vö. a haza-
fiúság címszóval. 

hazafiú honf i ; patriot. 1785: nagyobb betsűllet-
ben ta r ta tnak az igaz Tŏs Tŏrssökŏs igaz Hazafiu-
nál [BK. Bara Ferenc lev. Szászvárosról]. — Vö. 
a hazafi (a) címszóval. 

hazafiúi honfiúi ; patriotic, de patr iot ; patrio-
tisch. 1792: azért követeink mind azok(na)k ki 
munkálására valamellyeket más Vármegyék Szé-
kes Hellyek és Szabad Városok Követeinél lévő 
Instmctiokb (an) a miénkkel nem ellenkezőket . . . 
Szükségesnek látnak. Hazafiul egész indulattal és 
törekedéssel véghez vitelekre köteleztetnek [Zi-
lah; Borb. I I követi ut.]. 

hazafiúság 1. patriotism; Patriotismus. 1680: 
Páter János uram fenn meg említett kegyelmes 
urunk és asszonyunk s eő nagyságok méltóságos 
szerelmesi igaz hűségére tökéUetes hazafiúságára 
és ezen levélbe dèclaralt hivatallyába híven, iga-
zán és tökélletesen való eljárásra mi előttünk erőss 
hittel meg esküvék [Gyf; CsVh 69]. 1691: Mint 
hogy penigh ez szoros űdŏben szorgalmatos gond-
viselés kívantatik, eo Kgle jo maga alkalmaztatá-
sával igaz Hazafiuságát tapasztaltassa [Kv; Törzs. 
Instr.l. 1732: meg tekintven mind Néhai edes Attya-
nak Ttes Nzetes Rákosi Peter Ur(amna)k nagy 
Haza Fiusagat, es Varosunkban valo sok hasznos 
szolgalattyat es blts Atyankfiai(na)k mellette valo 
tőrekedeseket ez mostani nehez es Szűk időben 
valo penz(ne)k Szűksegetis . . . egesz Taxajat de-
terminálta az blts Czeh ad Flor Hung 40 [Kv; 
ÖCJk]. 

2. vkinek helybeli/idevaló illetékessége; aparte-
nenţa localä a cuiva; js Ortszust&ndigkeit. 1832: 
Tisztelettel kérem is a ' Tekintetes Tanátsot, Bir-
tokom lételét, Hazafiuságomat 's ebből Törvénye-
sen eredő Személlyes Jussomat tekintetbe véve, 
méltóztasson nékem a ' Város Porondjábol, 
részt adni [Dés; DLt 693]. 

Vō. a hazafiság címszóval. 

hazafogad visszafogad; a primi înapoi; zurück/-
wieder aufnehmen. 1570: Erreh azt Mongia More 
Ambrus, ha ely hagiod az Rachnewal valo pere-
det, l m haza fogadlak hozzam [Kv; T J k III /2. 
149 ErzebetDarochy Jacabné vall.]. 7595;Tudo(m) 
hogy mikor Arpastoj János megh hazasodott uala, 
egy keúesse Jol laknak a' felesegeuel . . . el hagya 
a' felesege Jánost, ket vagy haro(m) hetigh iàr t 
volt oda, egjkor tahagh megh Jeótt , mondok hogy 
hya volt János haza, s mondottúk my hogy; 
bolond ember ha haza fogagyia | Tudo(m) hogy a ' 
felesege el hagia Jánost , egyzer haza fogada, ma-
szeris el hagia [UszT 10/49, 51]. 1610: Ertem az 
Pwspeok Vram parantsolatt iat es az ke gyei me-
detis Esperest Vram, hogy kgtek ennekem azt 
parantsoUya, hogy tizen ötöd napra haza mennyek, 
Chiki Simonnak is hogj r haza fogadgyon*, azért 

ezt mondom, hogy en az teorwenynek minden-
koron engedelmes woltam s wagyokis, de . mos-
tan ne(m) engedhetek [i.h. 20/223. — *Ti. az 
asszonyt az ura]. 

hazafordul 1. hazalátogat /szalad; a face o vi-
zită acasä; das Heim auf/besuchen. 1736: Kalnoki 
két féle tisztség utannis jár, mert a Generális Pcr-
ceptorsagrais van indinatioja, s az Secretarius-
sagra is, ezt pedig Ngos Néném Aszszony vehetne 
ki belőle, mert vgy ért tetem hogy az Innepekre 
haza fordul, s remenlem el nem kerüli kigyėlmete-
ket [Ap. 4 Petki Dávid Apor Péternéhez Nsz-ből]. 
1739: enis Ngod gratiajábol az héten két napra haza 
fordulnék [Abosfva K K ; Ks 99 Török Zsigmond 
lev.]. 1764: Azt tudom 's láttam szemeimmel gya-
korta, mikor Cancelláriárol haza fordultam 's két 
három napokig ide haza mulattam, hogy Néhai 
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SzÜágyiné Aszszonyomn(a)k ételt kenyeret gabonát 
's egyebet vittenek [Hídalmás K ; RLt O. 2 Lad. 
Korda (26) ns vall.]. 1772: minél hamarébb Isten 
velem lévén ismét haza fordulok ezen Fogado és 
Vjjfalvi Jószág iránt [DobLev. 438. la Szántó 
Sándor lev. anyjához Tordáról Ne-re]. 

2. hazamegy; a se duce acasă; heimgehen. 1749: 
Fő Biro Uram i t t járván a Matsukásunkot nem ta-
lálta a Kalibánál, mivel enni haza fordult volt 
[Tóhát AF; Told. 3]. 1765: dél tájban ebédre haza 
fordultam vólt egy kevés ideig [Borbánd A F ; 
Eszt-Mk Vall.]. 1810: Blos Mihaüának . . . egy fia 
éppen abban időben halálán lévén, egy késő est-
vefelé házul izenetet vévén, el kéredzett Udvar 
biro Cseh János urtol, hogy egy kevéssé fordullyon 
haza, mivel a' fia haló félben vagyon [M.bölkény 
MT; Born. G. XIV. 1 if j . Menyhárt János (46) 
vall.]. 

hazafut hazaszalad; a da o fugä pînă acasă; 
nach Hause/heimlaufen. 1573: Semy Jakab . . . 
ezt vallya, hogy . . . Talalt volt egy deakis oda ky 
vyttembergabol Jwt volt meg, . . . talalkozik oda 
thamas deák es . . . disputalny kezd az deakkal, 
Ne(m) alkhattak volt meg egymassal, Mond Tha-
mas deák meg Bizonytom haza fwteshoz egy 
kőnnywechket oda [Kv; T J k III/3. 144b]. 1584: 
Kun Balint Tolwait kialtwa(n) haza futa | haza 
futót Kim Balint es dardat hozot vgy werte le 
Desy Istwa(n)t [Kv; T J k IV/1. 203 Perecheny 
Mihalj vall.]. 1747: Juhaikat őrző Iffiu leginykék 
haza futat tak [LLt 47/2]. 1813: a Confirmatio meg 
esvén, haza futottak a azért nevűket nem tudván 
fel nem Írhattam [Gyalu; RAk 189]. 

hazafutamodik hazarohan/szalad; a da o fugă 
pînă acasă; nach Hause/heimrennen. 1800: haza 
futamadván, műszeremet kezemhez vettem [Décse 
SzD; Ks Vegyes 92]. 

hazafuthat hazalátogathat/szaladhat; a putea 
face o vizită/a putea da o fugă pînă acasă; nach 
Hause/heimlaufen können. 1852: énis haza futha-
tak Uj Évre [Kv; Pk 6]. 

hazagyűl a se aduna acasä; sich heimversammeln. 
1602: hazajövénk Vásárhelyre, és az mennyi haza-
gyűlt vala városnépbe, azokat egybegyűjtvén ezt 
a tanácsunkat nékik proponálúk, . . . hogy azt az 
Végett klastromot kastély formára kezdenűk épí-
teni [BTN 50]. 

hazahajt 1. hazaterel; a mina acasă; heimtrei-
ben. 1570: ez elmwlt Zombaton mykor az chordat 
ky haytota Regwel egywt Menth vele az Jakab 
Zeoleye fele Azwtan esthwe mykor az chordat haza 
haytotta Esmet egywt Jeotek megh [Kv; TJk 
III/2. 76 Teleky Dynes vall.]. 1591: ott fogadott 
volt valamy barom tar tó heliet s annak eleotteis oda 
hajtottak nappal, de Estwere mindenkor haza haj-
tottak fejni [UszT]. 1638: beszelünk vala hogi haza 
kellene hajtanunk az eõkreokett [Mv; MvLt 291. 
149b. 1718: Lát tem hegy az Paiulárclmak, enni 

valót hoztak loháton, még az Télen égy falkát haza 
hajtottak belölle®, s' az tavaszon ismét viszsza 
hajtották [Tűre K ; Told. 2. - aTi. a juhokból:. 
1758: mikor pedig azon ökrött el l iajtattatta 
akkar szép kövér volt, s az mikor haza hajtották 
akkor egészszen el volt hitvankozva s romolva 
[O.péterlaka AF ; Told. 23]. 1791: a Fel Fogadot 
Johakot . . . Februariusb(an) hajtották haza . 
hagj számban adják Széplakra® [F.kápolna K K ; 
SLt évr. Tolán Kosztin (36) col. vall. — aKükiillő-
széplakra (KK)]. 1801: Azt is láttam mikor a 
Tŏrŏkbuza pásztor haj ta t ta bé a Kováts István, 
Királly Gergely, Erdos Pál, és Mester Mihálly 
Marhajokat, és ezek(ne)k a Fiai eleiben állottanak 
es el Zaholták a Marhákot a pásztor elöl, s haza haj-
tották [Koronka MT; Told. 10 Barát Sigmond 
(27) vall.]. — L. még Bogáts 6 ; RSzF 153-4 , 
188, 198, 202. 

2. hazakerget/zaklat; a alunga acasă; heimja-
gen. 1570: Az Ázzon is ely fwtot volt zabo Janos-
twl es Nem akar volt vyzza Menny hozza, Es 
Zabo János vtanna Jew, hogy haza megien volt 
felesege Iliién zytkokal Illette, haza Kardos kwrwa-
ya es mind illien Zitkokkal haytota haza [Kv; 
T J k III/2. 33 Pesthy Kathws Ázzon vall.]. 

L. még RSzF 192, 215, 284 - 5. 

Ha. 1758: hoza haj tot tak ro.péterlaka AF; 
Told. 29]. 

hazahajtat hazatereltet; a dispune să fie mlnat 
acasă; heimtreiben lassen. '7627; Az Jozagbelj 
Majorsagh Diznaiabol hai tat tam volt az Baboczy 
Erdeórea az Makra No 18 . . . Vgian azon Diznokat 
haza haitatuan Teleltetesekre Attam Arpat Cub. 
2 [Kv; Szám. 15b/VII. 15. — aK]. 1638: En az en 
fiam utan megjek vala ki az mezeöre oda ala az 
sziget fele hogy haza haitassam az eökreökett [Mv; 
MvLt 291. 149b]. 1710: én senkinek csak egy bor-
ját sem ettem meg, haza sem hajtat tam, mint so-
kan nálamnál sokkal nagyobbak [Bön. 724]. 
1748: az nevezett sertéseket az Uram sokszor 
haza haj tat ta kéretvén hogj tartsa rekeszben 
Tatár Vram, de tsak kaczagta [Torda; TJk II I . 
241]. 

hazahajthat hazaterelhet; a putea mîna acasă; 
heimtreiben können. 1777: Midőn . . . a pásztor 
mellette lévéna, a vad miatt kár lészen, fele kár-
térítéssel tartozik; és ha a pásztorok lábán haza 
hajthassák, a gazda tartozik melléje állani a meg-
sebesített marhának [Zalán Hsz; RSzF 190. — 
aÉrtsd: a csorda mellett]. 1804: Ha valaki marhája 
vad által elkárosíttatik, ha a lábán haza nem hajt-
hatják a pásztorok, tartoznak az árát az ezelőtti 
usus szerint 15 napok alatt megfizetni [Kisbacon 
U ; RSzF 194]. 1806: ha a ' Farkas avagy Medve, 
elöttők a' barmot megmarja, és a' marás után azon 
barmot a' Pásztor lábán haza haj that tya 's azután 
a' Gazdánál megdöglik, a ' Gazda kára lészen 
[F.rákos U ; Falujk 11—2 Sebe János pap-not 
kezével]. 
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hazahajtódik hazahajtatik/terelődik; a fi mînat 
acasă; heimgetrieben werden. 1841: hirt te t tem ã 
tulajdonos urnák és sántikálva haza haj todot t — 
s igy tőr tént a tsiko lába eltörése, aminek én sem-
mi legkissebbé is oka nem vagyok [Dés; DLt 
15411. 

hazahí hazaszólít; a chema acasă; nach Hause 
rufen, heimrufen. 1570: bezellete volt az felesege-
nek hogy talal ta volt az vrat, Es Igen hi t ta haza 
[Kv; T J k II I /2 . 16f Mayor peter vall.] | Baran 
Benedekne Anna, azt vallya eotet hyak haza 
fijahoz [Kv ; i.h. 197]. 1597: az mikor az sebhetes 
eset az varos eorizeoin, wittek wolt eoket az vram 
hazahoz akkor hon ne(m) woltam hane(m) haza 
hiwanak Borbély Imrehwel ketten my keoteozeok 
be az sebeseket [Kv; T J k VI/1. 50 Borbély Be-
nedek Kobzos János legenye vall.]. 1634: Töke 
István kere engemett arra hogy mennek fel Kŏr-
tŏuelvtai Istvánhoz, es hina(m) haza az eo szolgáját 
[Mv MvLt 291. 3b]. 1779: (Pap Lupujt) Attya-
fia . h i t ta haza magok nemes örökségekre lakni 
[Orbó SzD; GvL. Pintye Ignát (63) jb vaU.]. 
1846: Dosáné asz (sz) ont magánál kapta — kit is 
a ' fiutska h ivut t haza [Kakasd MT; DLev. 2]. 

hazahívat hazaszólíttat; a trimite vorba să 
vină acasă; heimrufen lassen. 1568: Anna con-
sors Georgy Alch fassa e(st) . . . monda nekem 
seres Anna, Ted be az konyokloth mert ha meg 
lath haza hiuat [Kv; í J k ' I I I / l . 227]. 1573: 
Eieoszer zolt az az legennek ky Hlen vallast teot, 
hogi Eotet Kapene (!) az Santawal hyvat ta haza 
[Kv; T J k I I I /3 . 69 Zylassy Mihal és Beke Gergely 
vall.]. 1590: haza hjwatuk, mondek te roz azonj hol 
veotted a’ buzat [Kv; T J k V/ l . 6 Lengiel Adamne 
Barbara vall.]. 1634: Kerekes Balasnetol . . . h a l -
iam hogy monda, l m idegen orszaghban az Isten 
megh t a r t a az fiamat, es haza hivata(m), im ithon 
fel akar tak meszalni, hoherlani [Mv; MvLt 291. 
2a]. 1792: monda Lòríntzi Mihaljné, hogy ö tö t 
Tordai Mihaljné Mojzos Eva hivat ta haza 
[Borb. I I ] . 

hazahí vatás hazaszólítás; chemarea acasă; Heim-
ruf. 7693; Minthogy a’ Refr Eccl(ana)k Praedika-
tor dolga i r án t nagy a fogyatkozása, . . . matural-
tassek Csengeri Ephraim Ur(am) u tán valo kölcség 
küldés és haza lúvatása ő k(ne)k* [Kv: S R E 13. 
— aFranekérából]. 

hazahívattatás hazaszólíttatás; chemarea aca-
să ; Heimrufenlassen. 1672: Az Anak Fodor Ja -
nosnak dolga p(ro)curatoriban valo megh fogiatko-
zas miatt , hogj . . . ne periclitalodgyék differalta-
tik, miglen fogadott procu(rato)ra haza jêovend, ez 
alat sollicituskodgiék magha is haza liivattatá(sá)-
ba(n) [ K v ; T J k VIII/11. 176]. 

hazahí vattatik hazaszólíttatik; a f i chemat 
acasă; lieimgerufen werden. 1799: a ' Bán György 
ö kegyelme Léánya Julianna mig Sánta Urnái la-
kott rongyoson, rifantzoson (!) járt , a ' ki nem 

erőszakoson hivat ta to t t haza az Attyátol . . . ha-
nem at tya hire nélkül ment haza . . . reggel a’ 
Szalma jukba talál ta az Attya [Mv; MvLev.]. 

hazahord hazavisz; a duce/căra acasă; heim-
tragen/befördern. 1571: eo k. aztis kyaltassa megh 
hogy az zeolew Mywesek keozzwl seh darab karót 
seh venyket haza Neh horgion, Mert vala mely 
hozand es gazdaya megh latya teobet fely bernel 
Neh aggyon neky [ K v ; TanJk V/3. 36b]. 1588: 
26 January. Az Zekeressek az kyk az Jeget az Thi-
mar Gergelne Toarol hazza hordottak fyzettem 
nekyek f, 3 d. 25 [ K v ; Szám. 4/III . 48]. 1606: Az 
mikor az haz el Ege hozzam hoztak vala egy 
Zekreny ruhaiat onnat hordák haza [UszT 20/309 
Gal Marthon löuetej lib. vall.]. 1716/1793: aprón-
ként szekérrel sem egyszer se mászszor haza ne 
hordja* füvűl sub pocna flor. 1 [A.csernáton Hsz ; 
SzékFt 30. - *Ti. a kaszálást]. 1743: a7 Gyepű 
f átis senkinek le vágni, haza hordani, vagy akár mi 
modon púsztit tani nem szabad; sem az Gyepűt 
haza hordani [Torockó; TLev. 10/1]. 1780: Soka-
kot lá t tam ot tan innya, és haza hordani az Bort 
onnéd, de éppen most nem gyűn Eszembe kik vol-
tanak légyen [Déva; K s 113 Vegyes ir.]. 1836: 
kalákásokat gyűjtenek s ugy hordják haza a sok 
szenet [Bárót Hsz ; H S z j P Michael Bándi de Bi-
bartzfalva a miles Siculus pedestris (66) vall. — 
•U]. 

hazahordás hazavivés; ducere/cărare acasă; 
Heimtragen/beförderung. 1600: ammi zeoleo zedes-
re, must haza hordasra, hordo keotesre, es egieb 
zwkseges dolgokra keolt zwretkor tezen mindenes-
teol f 11//84 [Kv ; Szám. 9/IX. 55]. 1681: Az erdő-
rűl valo fa haza hordással szén csináláasal, az szén-
nek hámorra valo hordásával egy hétre fizettenek 
ha t béresnek fl. 3, három forintot [CsVh 100]. 

hazahordat haza v i t e t ; a dispune să fie dus/cărat 
acasă; heimtragen lassen. 1752: a ' donga fákot 
tavaszszal a’ tőbb Tisztartók haza hordatták [Sá-
ros K K ; Ks 83]. 

hazahordattat hazav i te t t e t ; a dispune sä fie 
dus/cărat ; heimtragen lassen. 7688: az sárkányi* 
határról haza ho rda t t a t t a az búzát [Bucsum F ; 
MvRK. - *F]. 

hazahordogat hazahordozgat/szállltgat; a duce/* 
cära acasä încetul cu incetul ; nach und nach heim-
bringen/tragen. 1771: Hallot tam . h o g y Imbrefi 
Szots Ferentz a Tökös Totol a Város Hidgyárol 
padló Dészkákat haza hordogatott volna és még 
szénát is lopogatot volna a Rétről [Dés; DLt 321. 
24a Mária Simon cons. nob. Mich. Jenei (26) vall.]. 
1823—1830: Négy ökrével szekerével elment a 
Mezőségre, s amely gabonát o t t termesztett volt 
az árendás pusztán, Gerebenesen túl a Lőrinci 
nevű praediumba, az t hazahordógatta, elélte, 
utoljára marhájá t , 9zekerét eladta [FogE 83]. 

hazahordozósko dik hazacipekedik; a duce/căra 
acasă incetul cu încetu l ; nach und nach heim-
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schleppen. 1586: az meni port eó Maga zamara 
Czinalt volt is . . . Niomot tonnástól Eoteod fel 
masat . . . hogi haza hordoszoszkodot attam — /15 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 27]. 

hazahoz 1. hazahord/szállít; a aduce acasă; 
heimbringen/tragen. 1570: vegre hogy az Mwstot 
haza hozzak akarya volt Zabo gčrgne wyonnan 
Megh Merethny [Kv; T J k III/2. 4 Anna Jso 
Ambrwzne vall.]. 1584: 7 Janúary fogattúnk vala 
egy Zekerest Konkol Demetert hogy Zebembeol, 
Az harangot haza hozta fyzettúnk neky teolle 
f 3 d 25 [Kv; Szám. 3/XV. 1 2 - 3 ] . 1600: az 
battiais . . . ream ieőtt Zanomra nagy rúddal, 
• . . famat le akarta rola wetni, mas Jámbor attiam-
fia hagiatta el wele hogy ne chelekeggie Azért 
az fat az ke ötté (I) meg es wgy hoztak haza [UszT 
15/75]. 7602; Molnár Mihalne keryhogyazeo must-
iat haza hoznaya, vgy monda hogy nem vihety 
mert Baka ferencznek igerte magat [Kv; T J k 
VI/1. 564 Zep Miklosne Magdolna azzony vall.]. 
1637: ada negj avagj eöt szaz forintot s en 
felis veöm en magam hoztam hazais . . . egy la-
daczkaba(n) [Mv; MvLt 291. 85b]. 1653: Die 1 
january* hozattam egy ormos koporsó-követ Ko-
losvárról tizenhét forinton, melyet hogy haza hozá-
nak, az én temető-kertemben letétetém [ETA I, 
122 NSz. - *1617-ben]. 1747: láttam hogy ettzer 
mászszor hozott haza a Molnár Janosne Leanya 
*gy egy Csomo Lisztecskét [Déva; Ks 101]. 1768: 
egy Szekér tsere fát 'a tilalmas tsere erdőről haza 
hoza fenyő bojtal be fedezve [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 151]. 1771: Láttam a Gyöngyösi János két 
kis Léánkáját s Rosa Hegyről reggelenként az 
ingekben Lipsiát hoztanak haza, de hogy mikép-
pen vették lopták é vagy más atta nékiek azt már 
nem tudom [Dés; DLt 321. 24a Mária Simon cons. 
nob. Mich. Jenei (26) vall.]. 1804: Getzi Minya egy 
Kád Szŏlŏt 2 őkrivel a Szöllőből haza hozván dun-
nogással többet nemis segitett [Ádámos K K ; 
Pk 5]. 

Sz. 1696: ma bizony lepedőb(en) hozzák haza 
ha megh kaphatom soha csordát nem őriz* [Mike-
háza MT; Berz. 17. Fasc. XII . - aPásztorral 
kapcsolatos fenyegetőzés]. 

2. visszahoz; a aduce înapoi; zurückbr ingen. 
1849: Molnár Gavrilla . . . hozott haza egy Szu-
székot, melybe volt nyoltz köböl Tőrőkbuza [Héj-
jasfva N K ; CsZ]. 

3. hazahajt ; a mîna acasă; heimtreiben. 1587: 
Az Lowakat hogy tarchyahazara vittek es hogy 
haza hoztak es hogy ot meg Eoriztek fyzettem f. 
- d.14 [Kv; Szám. 3 /XXXII I . 21 malomszám.]. 
1604: az ön magok lowokotis mjnd haza hoztak 
wala s az ő lowokal egiwt Tartottak az fwn [UszT 
18/125]. 1639: az Pragai Tamas szalloja megh űs-
merte hogy az gazdaja lova s haza hozta nekj 
[Mv; MvLt 291. 201a]. 1738: az el állatt ökrök 
közül vagy hatat haza hoztak [Harasztos TA; Ks 
99 Orbán Elek lev.]. 1788: Az fenn irt Limitaneus 
Katona Nyisztor Lup heted magával ã Kantzát 
S z- (1) Szent Iványon abjurálta és hazais hozta 
[Teke K ; KLev.]. 1808: Egy kanczámot épen ki-

adtam a' pásztorok eleibe, és nékem betegen hoz-
ták haza, eleget orvosoltam, de csak ugyan meg-
döglött [F.rákos U ; Falujk 35 Sebe János pap-not. 
kezével]. 

4. hazakísér; a conduce/petrece pînă acasă; 
nach Hause begleiten. 1631: Bőrueinet néha 
. . . eyell az katonak hoztak haza ferfiu ruhaban 
[Mv; MvLt 290. 46b]. 1640: Azután mikor az urát 
megfogták volt ennek az Asztalos Mártonnénak, s 
haza is hozták vala, akkor mondja csak Török 
András, hogy nem kár volna kicsapni [Mv i.h. 
291. 212a átírásban!]. 

5. hazavezérel; a conduce acasă; heimführen. 
1611: Zekel Miklós vrunkot az vristen ŏ szent 
Felsege mostan hozta idegen orszagbol haza kŏ-
zinkben [Taploca Cs; LLt Fasc. 155]. 1644: az is 
szomoret tuduan menni szok busulasid legiened 
(!) adígh edes lelkem mígh Isten haza hoz [Gyf; 
LLt Gyulafi Lázló feleségéhez, Balási Erzsébet-
hez]. 1681: I(ste)n kgd(e)t edes Ura(m) hozza haza 
hamar időn jo egessegben [Körtvélyfája MT ; Bál. 
1]. 1711: Minthogy I(sten)n(e)k itüetiböl Váro-
sunkból az el mult esztendőkb(en) ki kelletett buj-
dosnunk, . . . most ujjolag haza hozva(n) I(ste)n 
bennünket; itthon maradott betsűlletes Atyánk-
fiai némellyek oltalom (na) k okaert holmit kezek-
bein) vőtte(ne)k; de senki mosta(n) meg ne(m) je-
lenti [Dés; J k 355b]. 1817: í rhatom Nagyságod-
nak, hogy a' mikor az Isten szerentsésen haza 
hozza, más uj, és jobb rendbe talál mindeneket 
[Héderfája K K ; IB. Veress István t t kezével]. 

6. feleségül hoz; a aduce în casă ca nevastă ; als 
Gattin nach Hause führen/bringen. 1653: Die 30 
oct.m Szabó Andrásnét megkérettem, die 23 nov. 
haza hoztam Szabó Andrásnét [ETA I, 153 NSz. 
— *1650-ben]. 1823-1830: Borosnyai Hollandiába 
volt Akadémián, ottan megszeretett egy özvegy-
asszony leányát, ezzel a leánnyal megegyezvén, 
éjszaka hozzája ment, vele akarván hálni, de az 
özvegyasszony a leánya ágyába feküdt, s Boros-
nyai az anyát elhálta; azután . . . el kellett 
az özvegyasszonyt venni, s magával haza is hozta 
aki már akkor idő töltött asszony volt | Templom-
ból kijövet mentem Sombori Zsigmondhoz ezt 
kértem, hogy jöjjön Marosvásárhelyre, s hozza 
haza a menyasszonyt [FogE 68, 301]. 

7. feleségnek visszafogad/hoz; a reprimi ca 
nevastă; als Frau zurücknehmen/bringen. 1655: 
Varallyan* lakó Laposi István jelenti, hogy fele-
sege Nagy Ilona az elŏttis egy néhányszor hagyta 
volna el. Száz forint alat valo kŏtese is volt, ha 
többe elugrik, de ugyan elugrot . . . Mégis hozza 
haza maga melle, mert könnyen fel talaltathatik, 
a mint hallatik [SzJk 76. — *Bálványosváralján 
(SzD)]. 1724: Magamis oda fordúltam egykor 
Pekri Uramhoz, . . . és mondottam de hozza haza 
és Vegye Visz(sz)a ur(am) kgld Asz(o)ny(o)mat. 
ezt mondá Pekri Uram, Ha viszsza jŏne is élete 
miattam el fogyna [Udvarfva MT; BK. Makai 
Mihályné (23) ns vall.]. 

8. térséget ~ kb. vér szerinti, ősi birtokot visz-
szahoz/szerez; a aduce înapoi/a recîştiga ca propri-
etate strămoşească; Erb/Stammgut zurücktrwer-
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ben. 7774/7778: Néhai Déák István Vr(am) azért 
vétette el a Fiával életb(en) lévő Deák István 
Urammal Szikszai Borb ára Aszszony t hogy annál 
fogva a’ Pokai vérséget hozza haza és abban erős-
sebb légyen [Hencfva MT; DLev. 6]. 

hazahozás hazahozatal; aducerea acasă; Heim-
bringung/holen. 1582: 29 January . . . fizette(m) 
. . . Az Jegnek haza hozasatol az zekeresnek f 
2/60 [Kv; Szám. 3/V. 7 Lederer Márton sp kezé-
vel]. 7590: Az fúrúz deszka haza hozassa d 9 
[Kv; i.h. XIV/4. 9 Fogház számadás]. 1621: 2 
bokor malom keőnek vetelere, hazahozasara keől-
teot f 23 170 [Kv; i.h. 15b/V. 8 Voghner Mihály 
malomszám.]. 

hazahozat 1. hazaszállíttat; a dispune sä fie 
adus acasă; heimtragen/befördern lassen. 1765: Az 
Szekeret haza hazottam (!) [Nagyiklód SzD; Ks 
26. XI. 1783: o t t heljben el holt volt, az o t t levő 
Aszszonvok kaptak ra j ta és addig kenegettek szap-
panos palinkaval hogy valamenjire meg jött, har-
madnapján haza hozattam ide, de az után-is csak 
beteges volt, nem épülhetvén ki azon verésből, a 
mián meg is kelle halni [Lengyelfva U ; Ben.]. 
1807: egy Mokány Búgját . . . a maga Juhaival 
etetett m i g A Sztirkujbol . . . haza hozatván 
[Mezőcsán T A ; LLt]. 1844: A' Nyárádtŏ i Libákot 
a’ jövö héten haza hozatom [Széplak K K ; SLt 
évr. — Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

2. visszahozat/szállíttat; a dispune să fie readus; 
zurückbringen/holen lassen. 1721: ën nem kértem, 
edes Sogor Uram kigyelmedet hogy az ën jobbá-
gyomat fel keresse vagy haza hazassa kigyelmed 
[Csapó KK ; Berz. 17 Fasc. XII] . 1777: azonn Irina 
igazán meg valva nagy Ringyó lévén azon Ferje 
Gligor szégyenletiben el hagyta volt . . . azon idö 
alatt viselŏsŏdött volt meg ezen Podár Vaszi-
liával azon édes Annya Irina, ki is viselŏssegét meg 
ismérvén ördögi Mesterséggel é avagy mi for-
mán maga ezen Irina hozatta haza ezen hŭ tös 
Férjét Gligort [Szentbenedek SzD; Ks 30. 28]. 
1801: én Tantsra* meg érkezvén majd, meg halék 
Csudámb(an), hogy . . . egy Czigány sintsen at-
lian hogy az aratáshoz kezgye(ne)k. hanem osz-
tán Komlodrol* az Czigányakat haza hozatám és 
az Aratáshaz ugy fogaték hozá [F.zsuk K ; SLt 
17 Margitai János P. Horváth Ferenchez. — 
•Tancs K . b K]. 

hazahozatal hazahozatás ^aducerea acasă; Heim-
bringung/holen. 1833; a Tajigásnak a maiamba 
vitelért haza hozatalért fizetünk még pálinkáz-
zuk is [Torda; TLt Praes. ir. 1534/833]. 

hazahozatás hazahozatal/szállítás; cäratul/tran*-
portul acasă; Heimbeförderung. 1609: Fizettem az 
zekeresnek . az Hal haza hozatastol d 25 [Kv; 
Szám. 126/IV. 87]. 1751: annak* ki vonására haza 
hozatására t sak edgy őkrőm lévén, az biro őkrivel 
edgyben fog ta és hazais hozta [Vályebrád H ; Ks 
62/22 Metyies Igna vaU. - *Ti. a kotárkának, 
azaz kukoricakasnak]. 

hazahozathat kb. hazakeríthet; a putea aduce 
acasă; heim(ver)schaffen/kriegen können. 1573: 
Eczer Ennek az fekete kathonak Matkaya volt. 
Ad tyzennyolez forynthot Neky hogy kereskedyek 
velle eokreot vegie(n) velle, Megie(n) vasarherre, 
onnat soha Meg ne(m) Jőve, Az pinz es oda Marada, 
Az uta(n) katho valahol tudományosokat tuda t 
mindeneowe el me(n)t hogy haza hozathattnaia 
Mattkaiat, de soha ne(m) hozathatta [Kv; T J k 
III /3 . 86b Piroska Nagy Benedekné vall.]. 

hazahozattat hazahordat/szállít tat; a dispune/-
face sä fie dus/cărat acasă; heimtragen/befördern 
lassen. 1596: Hogi az kadokat zedeo zerzamot haza 
hozattatúk fizetünk teolle f — d 28 [Kv; Szám. 
7/II. 43]. 

hazahozattatás hazakeríttetés; re aducerea acasă; 
Heim(ver)schaffung/kriegen. 1806: Nemes Pap 
Demeter(ne)k is egy Kantzája el veszett, a ' melly-
nek haza hozattatasaért Varasió Aszszonyhoz fol-
lyamodván az Exponens* Pap Demeterrel mint 
Nanássával el ment Babtzara* egy ot tan lakó 
Varásló Aszszonyhoz, a ' ki fizetésért bíztatta őket, 
hogy a Pap Demeter Lovát elő hozza [A.várca 
Sz; BfR 130/1. Kis György (30) col. vaU. - áRobb 
Kosztán. bBábca Sz.]. 

hazahozhat hazakerí thet ; a putea aduce acasă; 
lieim(ver)scliaffen/kriegen können.- 7599: Az gyer-' 
mekek . . . ha el zőknjnek az Vajda János vram 
feőldjreől es az kezesek haza nem hozhatnak ta-
ha t kwleőn kwleőn Dikon (!)• maragianak az keze-
sek [Tancs K ; Ks. — • Toll vétség Dijokon h]. 
1606: Akkor en valek koczis, vgy megh haytottuk 
vala az Istua(n) Georgy louat hogy cziak ige(n) 
nehezen hozhatok haza, s mégis zabalt vala [UszT 
19/21 Petrus Lazar de Farczad vaU.]. 1742: (Gáta 
Jákob és Todor) Hogy ha . . . haza nem száll aná-
nak, vagy haza szalván is el szöknének és . . . Bor-
bereki Dániel Uram posteritasinak Jurisdlctioja 
alól el bodorog(na)nak, a . . . kezesek . . akar-
honnan is . . . tartozzanak reducalni és sistalni. . • 
Hogy ha pedig Ludasról* is haza nem hozhatnak 

vagy Masuva elszökven masunnat is akar hon-
na t haza nem hozhatnak a kezesek vagj ugyan 
reducalni nem is akarnák . . . negyven uegyvett 
Magyar forintokat exequaltathassanak [Elekes 
A F ; DobLev. 1/198. - »Marosludas TA]. 7823-
1830: én tar to t tam attól , hogy ő már azon Helyhez 
édesed vén, 's el is parasztasulváu, majd nem jönne 
haza; de az édes Apám erössen esdeklett utánna, 
minthogy ő Szabó Mesterséget tanult volt, örven-
det t nîki, hogy a Mesterség nem fogyna kl a ' 
Nemzettségből; azért mindenként azon igyekeztem* 
hogy haza hozhassam [FogEK 462]. 

hazahozott hazaszállí tott ; adus/cärat acasă; 
heimgebracht. 1805: midőn a háza eléget egy terhe 
haza hozott turo el károsodot a tőbb Bárány és 
egyébb gyűjteményeket tudom hogy haza hozta 
[Hodák MT; Berz. G. XVI. 1 Rusz Tyimota* 
(70) vall.]. 
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hazahúz hazavonszol; a tîri acasă; heimschlep-
pen. 7639; mig az Aszoni oda jara addigh mys 
haza akariuk vala húzni ezt a mihalt [Mv; MvLt 
291. 205b]. 

hazai 1. honi; din ţ a r ă ; heimisch. 7764; gr. 
Mikes Antal úr . . . igen tanult értelmes, igazság-
szerető ifjú úriember vala, de hogy a hazai tör-
vényeknek s nemesi praerogativának accerrimus 
defensora vala, Bécsbe kelle menni [RettE 161]. 
1832; a' világszerte hires kolosvári káposzta, 's 
más aprolékos hazai encsenbencseneknek hiánya 
[JHb P. Horváth Lázár Csáki Rozáliához]. 7845: 
(Az) illyetén kemény meg kínzások, nem tsak a' 
mai ki pallérozott vüág szellemével, sőt a fenn állo 
hazai tőrvényekkel is merőben ellenkeznek [Dés; 
DLt. 586. 27]. 1854: Én akkor sajnálva gondolám, 
hogy ennyi nemes tűznek, ennyi genialitásnak mért 
kelletik a katona szolgai teren mecsevészni; mivé 
fejlődnek s mily drága hazai kincscsé válhatnék 
az a megyei szabad mozoghatás mellett [ŰjfE 75]. 

2. helybéli; local, din localitate, de aici; hiesig. 
7598; mikor Somiion* volnánk Bodo Balas nevű 
Zegeni futót ember ada magatli az vitezleo Bibarc-
falvi Nagi Gasparnak fiurol fiúra mi ele ötté ŏnk 
ugi hogi Nagi Gaspar uramis hazai feoldet adgion 
neki [Berz. LXIX/7. 17a. - *Cs]. 1828: eléggé 
meg van egj néhány Esztendőktől fogva bizo-
nyítva hogj az Idegen bőrnek szabad bé hozása 
mellettis, nem tsak jo árron el költ a ' Hazai böris, 
söt még a7 Communátás sokszor látott Szükséget 
is s kéntelenittetik is Más Czehos hellyekre költsé-
ges utakat tenni fuvo bör keresés végett | a ' Tho-
rotzkora idegen hellyekről bé hozott nyers és ké-
szített marha börök szerfelett valo oltsosága miatt 
kéntelenittetett a ' Hazai piatzon le vágott Marhák 
bőrét Vásárokra hordozni s tetemes károkkal 
adni el [Torockó; TLev. 13/3]. 

3. 1757: minek hívtak Sípos Jánost hazai nevin 
és mitsoda nemzetségből valo nem tudom, itten 
Ifiu Legény korában egyeb nevit nem tudom hanem 
tsak Janosnak hívtak; a Sípos név azért ragadat 
réá, hogy Dudás, és Furujás volt [Mezőbölkény 
MT; Ks 4. VII. 8]. 

hazaigazit hazairányít/küld; a trimite acasă; 
heimschicken. 1714: Senki penig az ollyan fugi-
tivus Selléreket földire s Szárnya alá recipialni 
Ne mérészellye Sőt ha eddig recipiált volnais; 
tovább ott ne tarcssa, hanem immedíate remittallya 
• . . az affele földekre ment Selléreket . . . igazicsák 
haza [WassLt gub-i rend.]. 1771: nem régen midőn 
Tyiu György után Inquisitio peragaltatott 
Falus Biro Tóbiás Száv eskűttyeivel együtt . . . 
haza igazítottak, magok tudgyák mi végre tsele-
kedték [Bukuresd H ; K s 114. 61. 143]. 

hazaiktat hazaküld; a trimite acasä; heimschik-
ken. 1570: Mostan is veotte(m) valamy zabot neky 
az eo penzewel Leorinch Rewen fogatta (m) Zeke-
rest neky. De eo fyzet megh az Zekeresnek, haza 
Iktatom neky [Kv; T J k III /2. 15 Repas Myhal 
vall.]. 

hazaillant hazaillan /szökik; a o şterge pe furiş 
acasă; nach Hause verschwinden. 1795: De innen 
is, milient szerét tehette, azonnal haza illantott, 
oda hagyott [Mv; Told. 47]. 

hazaindul a porni către casă; sich heimbegeben/ 
auf den Heimweg machen. 1573: Zent Ianos Nap 
eleot valo vasarnap Mester aztal volt az zabok 
hazanal, . . . Es az Iffyw Mesterek haza kesertek 
az ceh Mestereket, . . . hogi vyzza Ieottek volna 
esmet az zabok hazahoz az Apioklioz, oztan vgy 
Indwlnak haza [Kv; TJk III /3. 277 Segeswary 
Gaspar vall.]. 1590: az en Jobbagiom Bartha András 
bwchiüt wezen az Iamboroktol haza indul hogj 
haza mennien [M.gyerőmonostor K ; KP]. 1600: 
Az vargiasiak haza indulanak, hogy amazok ot 
ne(m) leonek kezeon, En valtigh maraztam . . . , 
hogy varakoggianak mégis, ha eddegh varakottak 
[UszT 15/16]. 1747: latam hogj egj követ be haj-
tanak az uton de ki haj tot ta azt nem tudom en 
azonban haza indulek [Bereck Hsz ; HSzjP Pénzes 
Tamas Bereczki vall.]. 1767: meg rakván a sze-
kereket egy idő múlva Hoza indulánk [Betlen-
sztmiklós KK ; BK]. 1784: midőn . . . Csáki György 
. . . haza indult volna éczakának idején ki állót 
lest, s ki állutta (!) meg ú t j á t vas villával Bétában 
a Falu végin . . . ? [Bögöz U ; IB vk]. 1841: 
Gyárfás Elek most estve i t t vala 's monda hogy 
holnap indul haza [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina fér-
jéhez]. - L. még Ret tE 1 1 3 - 4 . 

hazain dúlás pornire/plecare acasă; Heimgang. 
1657: a fejedelem . . . a kísérőket elé rendelvén, 
a maga cselédivei és egynéhány fő urakkal s úri 
emberekkel útra indula* urunk haza felé. így 
lőn Rákóczi György hazaindulása hirtelen [ETA 
I, 163 NSz. — aA szerencsétlen végű lengyelországi 
hadjáratból]. 

hazaizen hazaüzen; a trimite vorba acasă; nach 
Hause Nachricht senden. 1837: Tegnap el annyira 
beteg volt Lajos, hogy kéntelenítettünk haza ízenni, 
hogy ízenjűnk (így !) az utánna valo kűldetettésért 
[Szkr; Pf Grúz Károly lev.]. 

hazajár a se duce acasă; heimgehen. 1736: ki 
ki az maga őrőkségiből hagyott az végib(en) egy egy 
darabocskatt szeker uczának, s ugy jarnak haza 
az mivel kévántatott [Kölózna SzD ; Ks 14. XLII . 
1]. 1801: Mely Nap oda ha j to t tak a Sertéseket 
azon Kap a mije(n)k haza kezdettek járni [Zalán 
Hsz; Borb. II]. 

hazajáró care vine acasă; nach Hause/heimge-
hend. 1806: Odamaradván az hazajáró Csordabéli 
valamelly marha, tartozik . . . a ' Pásztor . . . legot-
tan azon Marha keresésére viszszáfordulni [F.rákos 
U ; FaluJk 13—4 Sebe János pap-not. kezével]. 

hazajő 1. a veni acasä; heimkommen. 1564: 
Ezek meglévén, király* megint jó egésségben Erdély 
be hazajőve [ETA I, 22 BS. — * János Zsigmond]. 
1568: Meg ez vtan se Joion ez hozza(m) ne(m) 
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akarok uelle lakni mint a fele kuruaual Ugian ha 
haza Jone sem fogadnam soha haza [Kv; T J k I I I / l . 
148—9]. 1570: More Ambrws kerte az feleseget 
hogy megh Ne fogtassa otth hanem haza Jeoienek 
koloswarra es I t h Theorwent al neky [Kv; T J k 
III/2. 93 Sofia ázzon nehay Jósa Deakne vall.]. 
1593: Zigeti János . . . haza Jw volt tordarui [Kv ; 
Szám. 5 /XXI . 124]. 7600: ö Kk tanaczul vegesztek 
hogy az hadban meg sebesülteknek Miriszlo mellet, 
ki miat haza kelletet jönniek egy egy ho pénzt 
es segitseget adgyúnk [Kv; Szám. 9/III . 41]. 
1639: monda Gergeli kovacz hogi eő azirt iöt 
haza hogi azt hallotta oda ki magjar orszagba(n) 
hogy eötet hami (l) hitüe akarjak tenni, de eo az 
eo hiti melle iot haza [Mv; MvLt 291. 173b]. 
1664: Az mi Naláczi levele dolgát ületi, bizony 
Uram, mikor haza jüttem, már régen elküldte 
volt feleségem az Bánfi Uram emberétől, . . . 
régen meg is vitték, o t t kerestesse Kegyelmed 
[TML I I I , 178 Szentpáli János Teleki Mihályhoz], 
1682: Tudo(m) bizonyoson hogy ezen Iuon szegő-
döt pakulárja volt Diosi János Ur(amna)k száma-
datlan szőkőt el . . . , az mult öszel mégh az pakn-
lárom haza jű t t az jutol, addigh ezen Stephan 
Iuou az mennél jobb juhom volt . . . megh edte 
[M.köblös SzD; RLt Ábrahám Farkas (60) jb 
vall.]. 1693: haza jűttem s ithon lakom [Dés; 
Jk]. 1717: az onnan* aufugiált jobbágyok viszá 
szállottanak, még edig azokot békeségesen meg 
liattam nem haj to t tam egy felé is, hogy ha még 
valahol volnának azok is bizvásab haza jőjonek 
[Mezőméhes TA; Ap. 2 Makai Mihály Apor Pé-
terhez. - *A. v. F.detrehemből (TA)]. 1778: 
A’ Medjesi Ón-gyártó . . . tsak kóboról, ha haza jő-is 
egy fél nap mulat, s menten megint el lábog mas 
felé, a korhel ember [Szederjes U ; TL. Gr. Székely 
László lev.]. 1807: egész nap ettem i t tam játzodtam 
egy betűt sem tanultam, estve szomoruán haza 
kellett jőnem [Dés; Ks 87 Komis Mihály naplója 
369]. 1832: én azzal haza gyŏttem [Bh; KLev.]. 
1847: a ' lelkem anyám . . . töltse jol az időt, — 
mert hogy strápátziára haza jőjjen, mű azt nem 
kívánjuk [Kv ; Pk 7]. 

2. hazafelé közeledik; a se apropia de casă/-
de cămin (venind de departe); sich dem Heim nä-
hern. 1570: Karaznay János . . . vallya, hogy egy 
nap esthwe mykor az zeoleobel Jeo wolt haza, Es az 
azzonis kyral balintne hogy az zeolebel Jeo volt 
haza, es oda az Isthwan vajda hazahoz Jwtot volna, 
az haz eleot kywn al volt Isthwan vayda, Es azon-
ba kezdy zydny az Azzont [Kv; T J k III /2. 58]. 
1719: mind az reszeg ember ugy jŏ vala az úton 
haza netn engedém az udvarb(a) jöjön [Tövis 
AF; Ap. 2 Molnár Márton Apor Péterhez]. 1776: 
Valami Sitvei szászok . . . otton Nád Zsúpot 
Csinálván, hogy űress szekérrel meg ne térjek, 
oda menék és azoknak nyomakon fel vakargatván 
az hulladékjakat azzal jöttem haza [A.kápolna 
K K ; BK] . 7780: Sokszor Szemeimmel lát tam az 
Udvari Béreseket . . . részegen haza gyúnni [Déva; 
Ks 113 Vegyes ir.] | midőn a káros a vasat keresni 
viszsza t é r t volna, ezek a vassal nem mertek az 
uton járni, hanem az u t félen keringve jöttenek haza 

[Grohot H ; i.h.]. 1784: a tegnapi napon . . . Bitai 
Széjes Josef fel jövők vala haza Bŏgözbŏl amikoris 
szép szóval kértem őtet- hogy békéljék meg Csáki 
Györgyei [Béta U ; IB. Agüis Kibédi György 
(63) vall.]. 1797: egy estve Naphaladat t á jba 
mikor már a ' Sertés Csordais jöt t haza . . . [Náznán-
fva MT; Berz. 3. F . 3. Lit. N. No. 21]. 

3. hazaérkezik; a sosi acasă; heimkommen. 
1562: 1540 esztendőben János királynak egy fia* 
születék Budában az Isabella aszszonytól . . . , de 
a király azt nem láthatá, mert minekelőtte Erdély-
ből haza jö t t volna Budába az ő fia látni, annak-
előtte őtet Isten ki vevé a vüágból [ETA I, 14 
BS. — * János Zsigmond, a későbbi erdélyi fej.]. 
1570: Es hogi az keozt fely chinallya . . . azt mongya 
Neky hogy Bonch (!) el ezt Innét, Es hogy Bontani 
kezdy Megen oda Nagy Imrehne es kery volt Ba-
lasy Lazlot hogi ely Ne Bontassa myglen vrah 
haza Jew [Kv; T J k III /2 . 61 Alcz Lenart vall.]. 
1586: 1 J u n j estwe Jeot tunk haza . . . az Captalan 
zolgastol es Nemes vendegeinkis [Kv; Szám. 3/-
XXIV. 20]. 1605: egy vasarnap Lokodba jarta(m) 
úala, onna(n) hetfeón jeóúek haza, Akkor Vynek 
haza az szenaban [UszT 19/79 Petrús Barnabás 
de Orozhegy lib. vall.}. 1633: ez el mult hushagio(n) 
kedden estue Kerekes Zabo Istvanne az maga 
hazahoz hivatta Giarmati Marto(n)t . . . es Zabo 
Iacabneis o t t volt, eyell egy ora uta(n) jőue haza 
onna(n) mind o t t i t t ak vigattak [Mv; MvLt 290. 
122a]. 1678: Várakozzék az Aszszony Ura utan 
Szekely Boldisár uta(n), ha pedig azonkőzbe(n) 

-haza találna jűni az Tiszteket kénszericzek meg 
fogasra es az káromkodásért megh bűntetesre 
[SzJk 133]. 1717: aszt hallottam hogy Janka 
Gyorgyné remenkedett hogy ne zalagolyák meg 
mig az Ura haza nem jő Szeredából [Kál MT; 
Berz. 12. 92/129]. 1748: el mene ő Nga csütörtö-
kön a feredőre bor hegyesibe ugy hallom szeredán 
jőne haza [Somlyó*; Ap. 5 Bőjte Lőrinc Apor 
Péterhez. — "Valószínűleg Csík- és nem Szüágy-
somlyó]. 1764: Most nem régen a szászok közül 
tséplesböl jűvök vala Haza, s bè menvén Betfal-
vára Szétsi Pálhoz eo beszélé elé* [Bögöz U ; IB-
Csont János (30) libl. vall. — *Köv. a nyü.]. 1796: 
háromszor ment el Rus Maria Gáborral az Mlgo* 
Uradalom Dévai Méhes Kerte mellett t a r t a t o t t 
Nédéjajába, s onnan Szürkületbe jöttenek haza 
[Déva; Ks 101]. 1806: Ma éjtzaka fél a 11-* 
hazajüt t Kis Papa [Dés; Ks 87. 319 Komis Mihály 
naplója]. 1807: mihelyt Ferje hazajű tőstent ezeH 
bort vigye fel az Úrhoz [M.sáros K K ; DLev. 4-
XXXVIII ] . - L. még ETA I, 103. 

Ha. 1662: haza jűt tenek [Jára MT; Bál. 52]. 
1683/1751: haza jő [Süketfva MT; DobLev. I/95a]» 
1716: haza jőve [Nagyida K ; Told. 22]. 

hazajöhet a pu tea veni acasă; heimkommes* 
können/dürfen. 1590: Megh zabaditia az teorwerf 
bartalis Marthat Gergely Mihály vei Jakabig 
Gergely vra BUen ky eotett el ha t ta hiti melled 
el állott az eo marhalat az azzony el hozhassa 
Haza Jeohesse(n) az batiahoz [UszT Hent«* 
János Suky Jánoshoz]. 1606: lukacziot kww 
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vala az hadba lukacz azt monda hogy ha leuelet 
ad el megyen amaz azt monda hogy nem ad hanem 
ha haza Jehet eggjwt nem alkhatnak az eöreök-
segnek az mas felen chinalyon hazat, lukacz vgjan 
Bem mene el [i.h. 20/310 Bencze giörgy löuetej 
zabád zekelj vall.]. 7657; a székelyekben mintegy 
hét ezernyin . . . ú t ra indulának* Molduva felé, 
* •. azokat levágák, megdúlák és foszták, és csak 
számos jöhete hír mondani haza [ETA I, 163 NSz. 
— *II. Rákóczi György szerencsétlen végű len-
gyelországi hadjáratából]. 7770: Egy bérés Széké-
remet küldöttem az Ur Málmában, kérém bizadal-
mason az Urat, oda érkezvén ádasson Szert hogy 
Hétfűn éstvére jöhessenek haza [Mocs K ; SLt 
XL]. 7797; a Reszeges ember aki Szokott inkább 
innya Hetfŏn Tekebe Megyen hogy oltson kapja 
mind bort mind palinkat annyit iszik hogy az nap 
Haza sem jöhet onnét [Banyica K ; IB. Gombos 
István vall.]. 7878; az Unokám . . . gonoszságait 

hétszerte inkább kezdette öregbitteni . . . 
nagynehezen el fogat ta t tam, a ' Birák kezibe adtam 
és a' Vfce Ispány Urnák . . . legottan írtam, hogy 
; •. tartassa, oly kemény őrizet alatt, hogy egyszer 
is haza ne jöhessen [M.régen MT; TLt Praes. ir. 
321 Palatkai Anna fiához], 

hazajöhetés posibilitatea de a veni acasă; 
(die Möglichkeit des) Heimkommens. 1782: To-
gyer . . . maga hellyett hagyván fiát Tyitult az 
fogságban, haza jőhetésére Szabadságot nyert 
[M.fodorháza K ; Eszt-Mk]. 

hazajött 1. visszajött; reintors; zurückgekommen. 
7770; parantsollyuk . . . hogy azon . . . idegen 
Országból hoza (!) jŭ t t , s jűvŏ embereket semmi-
nemű adózásai s terh visseléssel terhelni ne méré-
szellye [Nsz; KvLt 1/198 gub. ir.]. 1785: Árkoson 
lakó Illyés András az inclytum Oroszianum Regi-
mentből szabadsággal hazajö t t katona provocálá 
ezen fórum eleiben providus Lemhényi Tamást 
ilyen okon, hogy az feleségit sólopással difamálta 
[Árkos Hsz; RSzF 255]. 1786: vagyon egy 
kis Kender föld ugyan ezen hellybŏl rontatot t 

még a ' Lengyel országi veszedelem után onnan 
haza jö t t Bándi Lakosok akkor osztották fel Kender 
földeknek a ' Közhelyből [Mezőbánd MT; TSb 

2. hazatér t ; reintors, venit acasä; heimgekehrt. 
1805: történt, hogy a meddő csorda elszakadozott, 
amit estwe észre is v e t t a pásztor . . . Haza is 
küldötte szolgáját a haza jö t t marháknak kihaj ta-
tására ; de a szolga . . . az hazaszakadott marhákat 
ki nem ha j to t t a [F.rákos U ; RSzF 219]. 

hazajötte. Csak szr-os a lakban ; numai cn sufix 
personal; nur in Form m i t Personalendung: 1. 
haza/vissza érkezte; reîntoarcerea lui/ei, venirea 
acasă a lui/a e i ; seine/ihre Heimkunft . 1751: 
(A katárka) ki vonására haza hozatására tsak egy 
ökröm lévén az biro őkrivel edgyben fogta és haza 
is hozta, mellyet hazajőtöm u tán nyilvánsagossá 
tétetődöt, maga Ujbar Péter Sem tagadta [Vályeb-
r ád H ; Ks 62/22 Metyies Igna nyü.]. 1847: noha 

szűvűnk, és lelkűnkből óhaj t juk hazajőtét 
ne vené rosz néven, ha arra meg instálnám, hogv 
addig vagycsak, míg egy kissé megcsendesedünk, 
allapodunk, ülne ot t a ' nyugodalomban [Kv; Pk 

2. -+*ben haza/visszafelé jövőben, útban haza-
felé ; în drum către casă, venind acasă; unterwegs 
nach Hause, bei/während der Heimkunft. 1590: 
Keolt. Hogy 24 february Enyedre Mentúnk volt 

Zab Zennara Mind estúe holúal Mind oda 
mentünkbe ez haza Jo t túnkbe Zenna Teze(n) 
f. 5 d. 5 [Kv; Szám. 4 /XXI . 16 Kis István sp 
kezével]. 1606: Ezt tudom hogi egizer wduarhelj-
ről haza Jőtwkbe wetekednek wala Antalfi matias 
es wőrós Balas egi massal, az mihaljfi benedek 
pinze es marhaia felől [UszT 20/213 Mihalj Peter 
Kadachy vall.]. 1631: akkor hazajeötünkbe(n) 
ki eresztettünk vala az szovati* reten, egj kis 
erdeö alat, szinte ala megjen vala az nap [Mv; 
MvLt 290. 256a. — fcA m.szovátin (K)]. 1640: 
Az mikor az ácsokat Görgényben fel vittem vala, 
akkor hazajöttömben utolérnek engemet két em-
berek [Mv; i.h. 291. 233a-51a átírásban 1]. 1761: 
Az Város tilalmas erdején I f j . Viski Mihaly Vram-
nak hat ökre, szekere . . . az I . eŏkegyelme mostoha 
fiaval . . . midÖn kertelni valo veszszŏvel jol meg 
terhelte volna szekeret deprehendaltatván,, haza 
jŏttekben . . . ezen N(e)mes Város közönséges 
házához béhozattatott [Torda; T J k T V. 38]. 
1775: én a mezőről valo haza jŏtömb(en) látám, 
hogj a Hoszszu Gergely Uram szolgai meg szán-
tották* [Bodok Hsz; Eszt-Mk. — ftTi. a szóban 
forgó földet]. 

hazajövendő hazafelé jövőben; în drum spre 
casă; unterwegs nach Hause. 1840: Annak u tánna 
. . . midőn én a ' Malombol hazajövendő valék, 
la t tam . . . a ' meg döglött Tehenet már ki húzva 
a ' martra [Dés; DLt 116]. 

hazajövés hazajövetel; întoarcerea/venirea acasă; 
Heimkunft. 1640: nekem el kell mennem az bándi* 
malomban, s nem tudom mikor leszen énnekem 
onnét hazajövésem [Mv; MvLt 291. 2 3 7 b - 9 b 
át írásban! - fcA mezőbándi (MT)]. 1662: teleket 
. . . Bálintit Geőrne (!) aszonio(m) holta Uta(n) 
foglalak el, lengien orszagbol valo Rákóczi Giorgi 
Ur(un)k eő Nagisaga haza iővese Uta(n) [Póka 
MT; Bál. 52 Bosodi Miklós Torda m-i Pokában lakó 
viceszolgabíró kezével]. 1770: Nagy vigyázatlan-
ságom volt nékem, hogy én hé t fűn estve tehenem-
nek a csordából való hazajövésit és gyertyánál 
való megfejésit törvénykéréssel nem allegáltam 
elegendőképpen [M.hermány U ; RSzF 210]. 

hazajövet hazajövőben, hazafelé jövőben, ú tban 
hazafelé, visszafelé jöve t ; în drum către casă, 
venind înapoi; bei/auf der Heimkunft . 1570: 
Margith Makay Balintne vallya, hogy . . . 
Botha Casparne az vton haza Jĕwet Mongia volt 
neky hogi Nagi palne egy korsotis lopot volt az 
fazakastul Meggiesen [Kv; T J k II I /2 . 7]. 7582: 
Keolteot Gergely v. oda mene t es haza Jeowet 



hazajövetel 1260 

mélyért most a t tam f 1/15 [Kv; Szám. 3/V. 16 
Lederer Mihály sp kezével]. 1600: haza ieöwet 
latta(m) az barmoth benne akkoris fu twa megyek 
wala, s wgyes kialtotta(m) az barmos embernek, 
hogy wze ki belőle [UszT 15/122 Isthwan Gyeörgy 
Hoggiay vall.]. 7800; Haza jövet Mŭkesen* meg 
eresztettünk a ' lovak(na)k vet tunk ket portio 
Szénát [Torockó; TLev. 5. - * ? Mikes TA]. 
1823-1830: É n evvel* sohasem beszéltem, mig az 
akadémiákról hazajövet i t ten Gálfalvánb nála vol-
tam, és igen jó szívvel fogadott [FogE 214. — *Ti. 
Kónya Ferenc pappal. bVámosgálfván (KK)]. — 
L. még i.h. 288. 

Ha. 1591: haza Jewet t [Kv; Szám. 5/1. 59]. 

hazajövetel 1. haza/visszaérkezés; sosirea acasă; 
Heimkunft . 1585: Igiarto Simon Leorincz deák 
vallasokat halaztottak Teleky Istwannak haza 
Ieowetelire [Kv ; T J k IV/1. 447]. 1595: Antal 
Georgieot Bánffi Is tuan vrunk kezebwl ki 
ueŭek kezessegen ket zaz forintigh Vajda Is tuan 
Vrunk haza ieoueteleighlen, hogy azkorra eleo 
allatiak vra eleiben [RLt O. 5]. 1620: (A) d o l g o t . . . 
hatra ha t t ak Petk j János vram eö Naga haza Jöue-
teleig [UszT 22]. 1655: Csepreghi Uram . . . az 
Tanácsban be jőve, jelenté haza jővetelinek okát, 
hogy difficultássa volna az Transmissio íratásban 
[Kv; CartTr I I , 897 Thomas Ozdi nyü.]. 1718: 
tudom bizonyosson hogy Jósika Sigmondne Asz-
szonyom fogottá meg ket nemettel Baronyai 
Marija Aszszony gondviselőjét s vitette az kastély-
ba arestumb(an) tar to t ta Jósika Sigmond Ur(am) 
haza juveteleig [Branyicska H ; J H b Tot András 
(16) jb vall.]. 1742: Váradi Intzédi Josef Uram . . . 
haza jŭvetelem utánis . . . oly Istenesen és Gra-
tiose bán t velem, hogj a’ maga pinzinek annyi 
esztendőktől fogva nem hogy Interesit kívánta 
volna, hanem annak meg fizetésibenis maga ke-
resett és exoperált favorabilis u taka t és modokat 
[Marossztkirály A F ; Incz. X. 6a]. 1798: haza jü-
vetelem u t á n hallat tam magatol Petroczi György 
urtol Vatsara felett beszelleni* [Kük.; J H b XIX/-
58. 6—7. — *Köv. a nyü.]. 1801: meg hagyatot t 
az erdő pásztornak, hogy lesnék meg haza jő ve-
telit [K; KLev.] . 1859: a ' többi ügyekről hazajőve-
telem u t án értesítendem [Ne; DobLev. V/1362]. 
L. még F o g E 155, 217; Re t tE 286; RSzF 243. 

2. hazajutás/kerülés; ajungere acasă; Heim-
kommen. 1699/1724: az én Sanczam és haza jö-
vetelem* nyolezvan két Tallérokban töl t [Backa-
madaras M T ; Told. 76. — *Ti. a ta tár rabságból]. 

3. hazamenetel; întoarecerea acasă; Heimgang. 
1777: Bélgyan vonullynál vendegségben voltanak 
az Papok o t t an m.2g i tasadván az u tán Haza jö-
vetelekkel Popa Juon maga Házába le fekűt 
[Ludvég K ; KLev. Ratz Szimion (24) jb vaU.]. 

Ha. 1659: haza jŭvetelire [Borberek A F ; Wass-
Lt. Perc. 52]. 

hazajövő I. visszajövő/térő; reîntors, sosit acasă; 
zurückkomtnend/kehrend. 1710: parantsollyuk az 
fem meg ir tmínden Rendeknek hogj azon felljeb 
irt idegen Országból hoza (l) jŭ t t , s jŭvõ embere-

ket semminemű adózásai s terh visseléssel terhelni 
ne mérészellye [KvLt Fasc. I . n. 198 gub.]. 1804: 
az Al Peres rab . . . Lúgosról haza jövö Ut tyában 
az útfélen a berekbe . . . tolvaj módra meg támod-
ván, tölle passussát el vette [Déva; Ks 115 Vegyes 
ir.]. 1823—1830: kivált az utolsó semestrisben, hogy 
hazajövő szándékkal voltam, minden leckét hall-
gat tam volna [FogE 228—9]. 

2. ~ben vissza jövőben, haza/vissza jövet; ve-
nind înapoi/acasä; bei/auf dem Rückweg. 1631: 
haza jőveobenis m i n d santal t az lo [Mv; MvLt 
58a]. 1632: egiszer Földuari Janossal Szebenben 
mentőnk vala, es haza jöuöben, Meggiessen va-
lank be egi emberseges Szaboual [Mv; i. h . 98a]. 

hazajövőleg I . hazafelé jövet ; în drum spre casä; 
auf dem Rückweg. 1680: Haza jovõleg leszás kertel 
be kerítve vagyon egy Puszta Hal tar tó is [A.po-
rumbák F ; ÁLt Inv . 35]. 

2. hazajövőben, hazafelé jöve t ; la venirea 
acasă; unterwegs nach Hause, während des Heim-
kommens. 1810: egy ide valo Nónya Nevű Ember 
küldet vólt Számára egy fertálly pálinkát . . . , 
melyet osztán haza jövöleg meg i t tanak Négyen 
[Petele MT; Born. G. XIV, 1 Molduán Gávrü (54) 
vall.]. 

házajtó 1. uşa casei; Haustür. 1761: a Ház a j tó 
is bé lévén zárva, bé nem jöhetett*, hanem o t t 
ahol b5 hágott vólt, ismét vissza ment [Szászsztiván 
K K ; BK. Ioannes Fejér felesége Sophia Koltsár 
(30) vaU. — *Ti. Ferentz Lörintz]. 1775: Káruly 
Minya az ház a j tó t bé kezdé kiviil fákkal rakni s 
áUogatni . . . mindenféle fá t Csutkokot az a j tóra 
hordván, aszt erőssen bé raká [Berekeresztúr MT; 
Bet. 7 Molnár Mihálly (24) lib. vaU.]. 1823-1830: 
egykor az utcán az házaj tóban állván, a verbunk 
o t t ment el [FogE 78]. 

2. a j tószárny; ar ipa uşii; cana t ; Türflügel. 
1849: Vaszi Péternél van égy festékes ház ajtó, 
hozza haza [Héj jasfva NK; CsZ]. 

hazajut hazaér /érkezik; a sosi acaaä^heimkommen 
geraten. 1570: Veres Benedek . . . vallya, hogy egy 
Nap esthwe Lat ta hogy Zigarto G&rgh lowon Jeot t 
volt Megh az Mezeoreol, es hogy haza J w t myhelen 
lowat Megh keoty hazanal, Azonnal ky Jndiffl 
es fely fwth volt Az vehan [Kv; T J k III /2. 73]. 
1582: Nagy Balasnakis az filipozky el vitelekort 
vezet volt el egy lowa wgy annyra hogy myhelt 
haza Iwtot t myngyar t megh holt [Kv; Szám. 
3/V. 43 Lederer Mihály sp kezével]. 1589: mihelt 
haza Ju tánk Vramuak megh bezyltem [Dés; DLt 
226]. 7600; Szász Cerstely semtnith nem thwd 
vallauy, mart i thon sem volt hanem chyak az 
egesnek az vtoliara J u t ó t zeolejebeol haza [Kv; 
T J k VI/4. 451]. 1629: Azonba(n) Uarga Mihály* 
haza juta, monda. No megh jeöueteke ugj mond, 
s monda az leania hogj megh jeöuek en ugj m o n d . 
de aniam nem jeőt t [Mv; MvLt 290. 172b]. 1639: 
Az mikor az en Ura(m) Szigjarto Gergeli eőzue 
haborodot volt az Eoregh Aszonnial en akkor ot 
hon nem volta(m) hanem az Marosra volta(tn) • 
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liatiem hogi haza jutek halla(m) azt, hogi megh 
liazuttah Uram (így!) az eöregh Aszont [Mv; 
MvLt 231. 204a]. 1653: hogy haza juték . . . igen 
örülének rajtam* [ETA I, 72 NSz. - *1602 tá jára 
von. adalék]. 

hazakel hazakerül/vetődik; a ajunge/a se întoarce 
acasă; heimgeraten, mülisam nach Hause gelangen. 
1640: Donát János Uramni szolgala Kovacz Balas 

s . . haza kele [Nyújtód Hsz; HszjP Thamas-
falvi András de Nagj Niujtod (41) nb vall.]. 

hazakér (menyasszonyt) kikér; a cere să ducä 
(mireasa); (Braut) ausbitten, abfordern. 7736; az 
násznagy emlékeztette az oromatyát, azelőtt való 
időben megígérték volt az vőlegénynek leányokot, 
azért haza kérte az vőlegénynek [MetTr 382]. 

hazakćredzik hazakéredzkedik; a se cere acasă; 
sich ausbitten, nach Hause zu gehen. 1600: a mi-
kor Theömeöswar ala Zaz Sebestol el indultunk, 
en haza kereczette(m) walami keolchigert [UszT 
15/2 ,,Chur Jakab Zentleleki Lofeö ember" vall.]. 
1629: Az kor Haza keredznek, jeot ala hozam Ebes-
faluara 12 Maj [UtI] 7662; sokak . . . futófélre 
magyarázzák vala a dolgot*, és némelly várme-
gyékbéliek haza is kezdettek vala kéredzeni, de 
csak alig mult vala . . . , hogy fel is nem köttetet t 
vala az emberekben0 [SKr 224. — *A hadicsel-
ből való, visszavonulásszerű hadmozdulatot. bI . 
Rákóczi György], 1829: Az artanokal ide jö t t kon-
dás haza kéredzet [Hadad Sz; TSb 5]. 

hazakerekedik hazakerül; a veni acasä; heim-
kommen/geraten. 1776: idővel feleségem haza kere-
kedvén atya hazához [Kvh; HSzjP]. 1782: Mi-
nekutanna én haza k e r e k e d t e m . . . , mindjárt 
Contradicáltattam mind a ' vásár, mind pedig a ' 
Contradictio ellen [Torda; KW Vall. 1 2 - 3 ] . 1847: 
Későbben férjem is, elméjét el vesztve haza kere-
kedett [Dés; DLt 1200]. 

hazakéret a cere să fie dusă acasä; bitten lassen 
lieimzukehren. 1584: Catalin chizar Andrasne 
vallia chizar Is twan zaiabol . . . Azt(is) hal-
lotta . . . hogy . . . a ' felesege sem testenek sem 
lelkenek Nem kell . . . sem el nem kewlte(m) vg-
mond sem haza Nem hivom hanem tuggya a ' 
hazat Ieóieón haza. De chizar peterne az' (l) ke-
wanta volna hogy Iamborokal keresse haza fele-
seget, mert mod nelkwl ky Ne(m) wzhety hazabol 
[Kv; T J k IV/1. 301]. 

hazakérezik hazakérezkedik; a se cere acasä; 
sich ausbitten, nach Hause zu gehen. 1567: az kó 
myessekys kerezennek vala haza de azzoknak 
semy modon En zabadsagott, kwlomben nem att-
hatok hanem ha. k. meg valtoztaya (!) * Ewkett, 
Erómest vyzza bochyattom [Kővár Szt ; BesztLt 
52 „Horwatt János kówary kappitta(n)" a beszt-i 
bíróhoz. - *Felváltja]. 

hazakerget hazaűz/zavar ; a alunga acasä; nach 
Hause treiben. 7767: az őreg Lup Togyer oda ér-

kezvén cseledjeit pirongatni és szidni kezdvén 
őkőt onnan haza kergette [EMLt]. 

hazakérhet a putea cere sä se intoarcä acasä; 
bitten können heimzukehren. 1610 k.: az el bu-
dosott Jobagiokat minden heliekrul haza kerhes-
sek [Dés; DLt 323]. 

hazakerül hazatér/vetődik; a se întoarce acasä; 
heimkehren, mühsam nach Hause gelangen. 1779: 
azután szökött el, innen és jó darab ideig oda 
bódorgott, Keringett, és . . . Haza kerülvén a ' 
bódorgásból szüret után szült [Km; KLev. 5]. 
1780 k.: tudgyé a ' Tanú . . . hogy Akosfalvi Szi-
lágyi Sándor . . midőn a ' koborlásbol ki fogyott 
kŏntősit és minden tehettségét elvesztegette . . . 
s addig haza nem kerűlté, még minden kŏntösiböl 
ki nem fogyott? [Msz; MbK X. 59]. 1781: oda ki 
valahol le betegedet oda Sinlődöt későre került 
haza [Káposztássztmiklós MT; Told. 45/10]. 
1798: én ezek utan házamhoz haza kerültem [Ádá-
mos K K ; J H b XIX/58]. 1806: el mentenek a 
Babczai széna fűre egy Boszorkányos nezô Asz-
szonyhoz a ' ki jo f ize test kérvén biztatta Pap 
Demetert hogy kantzája haza kerül csak 
hogy más Nap vigye meg a ' fogadott pénzt [A.-
várca Sz; BfR 130/1]. 1852: valyon Boriska a ' ki 
Szántner Lajinál lakot nem kerűlté haza ŏ tet sze-
retném fŏzŏnek [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjé-
hez] | Ferentzet ha meg nem tartod fogadj bé 
valakit a ' ki fŏzzen néked a ' még én haza kerűlek 
[Kv; i.h. ua. ua-hoz]. 1853: othon űl a' mig én 
haza kerűlek [Kv; i.h. ua., ua-hoz]. 

hazakerült hazatért; întors acasä; heimgekehrt. 
1769: a kérdésben lévő Unitus Pap onnan* kl holt 

és egy keringöjiböl haza került Ferentz Mi-
hály nevezetű Jobbágyát szálitotta réá [O.horvá-
t i Sz; BfR 88/5. - *Ti. a gkat . eklézsia telkéről]. 

hazakészül hazaindulásra szedelőzködik; a se 
pregäti sä se intoarcä acasä; heimgehen wollen, 
sich auf den Heimweg machen. 1589: Az Menieg-
zobewl mikor Immár haza akarnank kizewlni az 
Zan melleol menek be hogi eggiet mast ki horgyak | 
mikor Immár onnét haza kizewlnenek . . . el kewl-
di hogi eggietmast horgianak k j [Dés; DLt 226].. 

hazakísér 1. a petrece/însoţi acasä; nach Hause 
begleiten. 1573: Segeswary Gaspar Azt vallia hogi 
. . . az Iffyw Mesterek haza kesertek az Ceh mes-
tereket Eo keserte volt Bachy gaspart es zabo 
galt haza [Kv; TJk I I I /3 . 277]. 1589: mikor az 
che mester vramat hazahoz kesertwk vala enne-
ke(m) akor monda nagi mattiasnul kesertwk haza 
[Szu; UszT]. 1618: Boga Balint kwl monda . . . 
Matenak eöczje(m) Jmmar en bekeuel haza keser-
lek [Kozmás Cs; BLt 3 Boga András jb vall.]. 
1694: Bűnteték . . . Balogh Jánostis azért hogy az 
Czéhban megh ittasult buczuzatlan el ment Sen-
kit haza nem kisirt fl 1 [ K v ; MészCLev.]. 1697: 
Peter Deakne Aszonyom . vgy meg részegedett, 
hogy magatol el nem mehete t t onnan, hanem en-
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gemet kert hogy keserjem haza, én osztán az kar-
janál fogva vezette(m) haza fele [Kotormány Cs; 
CsJk 10]. 7756: kére engemet, hogy botsássam el 
az inasomat, hadd késérje haza ő kegyelmit lám-
pással, a ' minthogy el is késértettem [Kv; Mk I X 
Vall. 33]. 7827: jöjjen bé, és őket kisérje is haza 
[Dés; DLt 579]. — L. még hazahiséret al. 

2. (erőszakkal) hazakísér; a conduce acasă (cu 
forţa), a escorta pînă acasă; (mit Gewalt) nach Hau-
se begleiten. 1823—1830: az apám . . . bepanaszolta 
Máthé Lászlót mint székely katonát . . . kevés 
időre Háromszékről egy káplár harmadmagával 
ki jöt t Marosvásárhelyre, s ot tan Máthé Lászlót 
nem találván, utas í t ta t tak u tána Szebenbe, s 
oda menvén . . . a katonák elfogták és hazakísér-
ték [FogE 84]. 

3. (menyasszonyt) a vőlegény házához kísér; 
a petrece/conduce (mireasa) la casa mirelui; (Braut) 
zum Haus des Bräutigams begleiten. 1570: Zalay 
Myhal, es Anna ázzon az felesege vallyak, 
hogy Mykor Lêrinch deaknak a t tak volna egy 
leant, Mellyet Zabo János hazahoz vyttek volt, 
Es onnat mykor az azzonyok haza kesertek volna 
Mynth É*em Anyát, eo Ennyek es Innyok hozot 
volt [Kv; T J k ü l / 2 . 21]. 

Ha. 1585: keserte haza [Kv; T J k IV/1. 492]. 
1592: Haza keserni [Kv ; Szám. 5/XIV. 123 E p p ä 
Péter sp kezével]. 1597: kessere haza [Kv; T J k 
VI/1. 20]. 1598: haza kesereok [Kv; T J k VI/1. 
162]. 1704: haza kisírven [Kv; ACJk 89]. XVIII. 
sz. kōz.: haza késérni [Kv; FésCJk 44]. 

hazakísérés petrecerea/însoţirea acasä; Heim-
begleitung. 1684: (Az) i f jú mester az haza ké-
sérés után* tartozik a céhben visszamenni, izenetit 
az öreg mesternek a céhben megmondani [Dés; 
DFaz. 11—2. — *Ti. az öreg mesteremberek ha-
zakisérése u tán ] . 1756: Németi Is tván Uram . . . 
a ' Patikarius inasnak a’ haza késérésért, egy tal-
lért s három már jás t adott [Kv; Mk I X Vall. 41]. 
1834: A Casárma fundamentom kőve le tételekor 
Czehunk . . . ezen solemnitassal haza kisérésével 
a zaszlonak költődöt el 10 Rf. 12 x r [Kv ; Aszt 
CLev. Kül. Perc. 14]. — L. még hazakiséret al. 

Az ifjú mesterek kötelességei közé tartozott a céhgyúlés, és 
rendszerint az azt követő céhlakoma után a cċbmester és az idős 
mesterek hazakisérése. 

hazaldséret hazakísérés; petrecerea/însoţirea aca-
sä; Heimbegleitung. 1756: Némethi Is tván Uramat 
. . . Patikárius Uram inassa haza késérte vólna, 
kinek is haza késéretiért ajándékozott egy tallért, 
's három Márjásokat [Kv; Mk I X VaU. 31]. 

hazakísértet a dispune sä fie petrecut/însoţit de 
• . . ; nach Hause begleiten lassen. 1820: meg ér-
kezik a’ Rákosi Páphé . . . le telepedven discur-
susba eredének . . . az I f f j n aszszony . . . meg ma-
rasztá, azt ígérte hogy a’ Beresseivel haza kisér-
tet i [Aranyosrákos TA; J H b 48 Groza Marisko 
Luka Monujné (50) zs vall.]. 

hazakívánkozik a-i fi dor de casă; sich heimseh-
nen. 1570: Orsolya vichey ferenchne . . . Monta 

Kadas Mjdialnak, Myert nem ktwankozyk haza ha 
felesege gyermeke vagion [Kv; T J k Ül /2 . 177]. 
1770: (A) belső fel kelhető portékákat . . . midőn 
. . . Salánki Rachel Asszony annyáhaz haza ki-
vánkozatt és elis ment magaval el vitte s meg 
halálazván o t t maradtanak akkor [KisesküllŐ K ; 
RLt Désfalvi Simon Mihály keze írása], 

hazaköltözés hazahurçolkodás; mutarea acasă; 
Heimziehen/zug. 7597: Az waros Ret ty Kazal-
t ta t tasara walo kelchyegek . . . Az ky keolttezes-
tol a t tam zekeresnek keet vt tal f 1 d 0. Az haza 
keòlttezeostol a t tam f — d 75 [Kv; Szám. 5/1. 
57, 60]. 

hazaköltözik hazahurcolkodik; a se muta acasă; 
nach Hause/heimziehen. 7596: senkit az keozeon-
seges helie(n) arűlny ne engedgienek kewleombe(n), 
hane(m) amely kalmarnak kamoraya nem leze(n), 
az vasarbirak helt mútassanak, ahol zereda(n) es 
Chieoteorteokeon sá tor t wonhasson es arúlhasson, 
de egieb napokon o t ne arulhasson liane (m) haza 
keolteozzek onna(n) es sátorát le wennya [Kv; 
T a n J k 1/1. 284]. 1806: délig elvégeztük a Szűre-
te t . délután haza költöztünk [Dés; K s 87 KMN 
333]. 

Szk: ~-száll. 1614: Ebben az esztendőben* . . 
úrnapjárab virradólag éjfélkor az Básta hajdúi 
megüték a várost, és sokat az város népében le-
vágának; szörnyön megrablák-kóborlák az vá-
rost, újólag azért hogy azt reméljük vala, hogy im-
már nem keU félnünk, és minden másut t való mar-
hánkkal is hazaköltözött-szállott vala az város 
népe, de akkor ismét szörnyű romlás esék ra j tunk 
[BTN* 52. - •~b1602. jún. 6.]. 

hazakövetkezik hazajövetelre engedelmet ké r ; 
a cere ínvoire/aprobare pentru întoarcere acasă; 
um Erlaubnis b i t ten heimzukehren. 1581: Megh 
ertettek eò kegmek egez varassul az Vrunk lewe-
let az hywatal felól . . . H a penigh valamy zabat-
lansagot Akarnak reánk zalytany arra semmy 
keppe(n) ne mennyenek* es ne engeggienek hanem 
. . . tyztessegesse(n) haza kowetkezzenek eò keg-
mek megh Ielentwe(n) hogy eo feyektwl semmit 
ebbe ne(m) cliyelekedhetnek [Kv; TanJk V/3. 
245a. — *Ti. a város küldöttei]. 

hazakftld 1. a t r imite acasă; nach Hause schik-
ken. 1570: Margith Ázzon, Zabo ferenchne 
vallya, hogy Mykor . . . az Azzonnepek mynd uro-
kai egetembe Által Jeot tenek volt Dabo peterne-
wel perleny . . . az vrok az Ázzon nepeket haza 
kwltek [Kv; T J k I I I / 2 . 168]. 1589: Matias deák 
. . . zidni kezde hog v t a n n a mentem, mert ew haza 
kewldeot volt [Dés; D L t 226]. 1604/1675: Gaal 
Gergely Lo fü Dalnoki . . . fassus est . . . Bodor 
Bálás vala procatora Bérnald Miklos'nak éngém 
küldőt vala haza eoröm mondani [A.csernáton 
Hsz ; HSzjP] . 1670: Leanyomnak kűlte(m) ket 
rud szapant, a va jas deberket is haza kűlte(m) 
[Algyógy H ; Ks 41]. 1728: az Vrak minket haza 
küldettek [Perkász H ; BK sub nro 137]. 1761: 
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ez előtt cir(citer) 6. esztendőkkel az Attya Haza 
küldette volt Borért* [Szászsztiván K K ; BK. 
Joannes Ferentz (50) jb vall. - *Ti. a fiát]. 1805: 
a' pásztor . . . a ' szolgáját haza küldötte [F.rákos 
U; Falujk 3], 1840: Csató Gyurka kerítette Leá-
nyomat — ö volt a ' meg rontoja Csatóné bíztatta, 
házához bé fogadta — onnan Rettegre Szöktette, 

Leányomat . . . nem a’ roszra tanátsolni; ha-
nem haza — kelletett volna küldeni [Dés; DLt 
277]. - L. még FogE 281. 

2. visszaküld; a trimite înapoi; zurückschicken. 
1783: kérem azért az Urat ne terheltessék neki meg 
mondani hogy vagy a Kantáromat kűlgye haza, 
vagy az árát [Faragó K ; GyL. Marsinyán János 
(50) zs vall.]. 

Ha. 1598: haza kvldem. haza kyldette(m) [UszT 
13'Sl;. 1793: haza "küldettem [Drassó AF; GyL 
gr. Lázár János lev.j. 

házal 1. házról házra jár ; a umbla din casă în 
casă; von Haus zu Haus gehen. 1765: az A Asz-
szony nem szerette sem haza vitettés előtt, sem az-
után Férjét . . . tsak házalt, házról házra járt 
othon nem ült, még férjével egy házban sem ha 
tsak tehette [GörgJk 198. — A teljesebb szöv. 
hazavitettetés a l . ] . 

2. ~ ni ad házról házra ad; a da din casă în casă ; 
von Haus zu Haus geben. 1800: igy nem betsület 
s amúgy nem betsület s nem emberséges emberhez 
illik hogy az ő Tekerő levelét házolni attak [Dés; 
DLt]. 

házalat 1. ház(tartás), háztűz, rég, nyj füs t ; 
gospodărie, f u m ; Haushalt, Behausung. 1761: 
Ezen Gergellyfai Lakošok(na)k Falu neve alat 
birató kevés Szántó földe a' Falu mellet Póka-
falva* felől vagyon, mellyet házalatok szerént 
osztunk, és tŏrŏkbuzával vetünk [Gergelyfája 
AF; JHbK LXVIII/1. 715. - *AF]. 1774: a 
Falu köz földeit nem házalatok szerint osztotta, 
hanem elsőbben is magának az Javából annyit 
foglalt amennyi éppen elég volt [Udvarfva MT; 
Told. 44/47]. 1790: A Szőllő Biroság vagy Eskűtt-
ség Esztendeig viseltessék, melly következzék 
Házalat szerént ha p(e)d(ig) fel válolni ezen 
Hivatalt nem akarná, holot házalat szerent kővet-
kezénd, ez illy alkalmatossággal egy mforint Bir-
ságon maradjon mindenik Személly külön kŭlŏn 
[Karácsonfva MT; i.h. 76]. 1802: a' melly kaszál-
lot . . . a ' Falusi Colonusok . . . égy más között 
Esztendőnként őrökké ki nyilazta(na)k Házalatak 
szerént [Felőr SzD; Torma]. 1831: Az öri* Határ 
szél mellett a Béla hegy alatt vagyon a' ns Város-
nak Házalat szerént kiosztott nyillya [Dés; DLt 
904. - *Alőr SzD]. 1835: az Istántiába belé 
volt téve házolat szerént minden Siboi Embernek 
a ' neve [Zsibó Sz; WLt]. 

2. ' ? ' 1795: egj Gazdának egj Házalattyánál 
tőbb nintsen, nemis lehet a szokás szerént a más 
fél véka Búzát pedig mint Molnár ugj vévén ki 
maga számára, azt nem lehetett a Házalatba belé 
Írni [Aranyosrákos T A ; Borb.]. 7796: a Rovásakat 
a kezemben vévén, mikor újra visgalatra vétetödet 

igaz az hogj a Buza Rovás a Házalattal nem ed-
gyezett, mert két Ro vázat egj ben szakadva talál-
tatot t Fodor Sigmond Uram egjnek olvastatta 
mégis fennmaradatt egy véka Dificultásban [uo.; 
i.h.]. 7828: A Templam alatt lévő Malambeli 
Jövedelem Házalattya. Rákasi Fodor Sámuel 
Vram Maiam birosága alatt lévő Malambeli Jö-
vedelem Házalattya 1828-ki Katanai Esztendőbe 
[uo.; i.h.]. 

házaló szk-ban; în construcţii; in Wortkonstruk-
tionen ~ asszonyember koldusasszony; cerşetoare; 
Bettierin. 1800: azt meg vallani nem tudom mivel 
házaló Aszszony ember soha se voltam [Ilencfva 
MT; DLev. 3. XXXV/6 Kádár Judith (70) vall.] 
Xr ~ élődi személy kolduló élősdi személy; un 
parazit/vagabond care cerşeşte; bettelnder Para-
sit. 1820: Székelly Rosi egy házaló élődi Személly 
[Aranyosrákos TA; JHb 48 Gán Juon (40) zs 
vall.] Xr ~ szegény kolduló szegény; sărac care 
cerşeşte; bettelnder Arme. 1860: halt meg a kor-
házban Szathmari Ferencz házaló szegény 61 éves 
koraban [Dés; RHAk 110] ~ személy kol-
duló személy; cerşetor, persoana care cerşeşte; 
bettelnde Person. 1820: Székely Rosi afféle hazalo 
pipás Személly [Aranyosrákos TA; JHb 48 Vitán 
Josefné Pantzi Jutzi (32) zs vall.]. 

hazamegy 1* hazatér; a se duce acasä; nach 
Hause/heimgehen. 1565: feyer wary Ambrus az 
meg fogot embereket, minden Marhaiokkal békés-
sé ggel el erezze mihelt haza megyen [Kv; BesztLt 
42 egyezség Feyerwary Amburus és a beszt-i 
polgárok között]. 1568: ' Emerícus Lanthos . . . 
fass(us) est, hogy egy estue haza Menenk gergel 
deakal, es monda a felesege. vra(m) valaky a haz 
hyan Jar [Kv; TJk I I I / l . 237]. 1570: Aztalos 
Benedek . . . vallya, hogy haza megen volt hallót 

zaigast [Kv ; TJk III/2. 161]. 1590: o(n)nan ha-
za mene(n)k zolank egj massal, Az falú be igazyta 
az zekre [UszT]. 1597: haza menek hazamhoz 
od<a> Jeowe hiwtt k j bayra [i.h. 12/39]. 1638: 
Csiszár Palis . . . monda . . . miért nem migj haza, 
ha emberseges emberek el kisirnek [Mv; MvLt 291. 
132a]. 1655: estue haza menék, láték az kertben 
egy tehenet az széna mellett [Dés; DLt 436]. 1681: 
mihelt megh virrad, a ki ura s maga dolgarol haza 
mégyen, mentest hajcsa pásztor eleiben az őkrétt 
maga ne pásztorollya [KGy]. 1736: Mikor haza 
mentenek az temetésről, az özvegy külön házban 
ment, az nap nem ett [MetTr 410]. 1744: estve 
haza menénk az aratóból [Középajta Hsz; INyR 
4 - 5 Egri József (40) ns vall.]. 1757: Az Popa 
Gábor Déak fia mikor haza mégyek akkorá le jöne 
Ngdhaz a Szlobotzija lévélért [TK. Perlaki András 
Teleki Ádámhoz]. 1780: mikor haza menendek 
meg fogom édes Aszszony Anyámnak bėszėlleni 
[Kp III/203 Újfalvi Sámuel édesanyjához]. 1835: 
többet ittam mint a ' menyi kellet volna s éjfél 
tájban — ítkányosan . . . Szállásomra hazamen-
tem [Dés; DLt 6/1847]. 

2. hazahajt ; a merge acasä cu ceva; nach Hause 
fahren. 1798: Kiss Dávid lovas katona, (57) . . . 
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vallya: Egy kevéssé rangot akart Konya Antal 
tar tani s ászt vár ta volna, hogy mikor a szántóból 
haza megyen a felesége fogja ki marhákot [Eger-
patak Hsz ; HSzjP] | a Bihaj tajigával edgjüt t 
haza menék és a Bivalaknak enniek at tam [Ádámos 
K K ; J H b XIX/58]. 1846: Déváról Laposnyakra* 
haza ment egy két lovu batárdba [Kv; Pk 7. — 
•Lapusnyak H] . 

3. hazaoszlik; a se împrăştia pe la casele lor; 
sich zerstreuen, um nach Hause zu gehen. 1856: 
már is oskolánknak egy része hazament és hogy ha 
Szombatig néki betegen i t t kellene maradni ta-
lán egyedül lenne [Szkr; Pf. Serester Sándor lev.]. 

4. hazavonul; a se duce acasă; heimziehen. 1562: 
A törökök sok ideig vívák Szakmárt . . . Végezetrę 
a törökök elmenének haza nagy békével Szakmár 
aloll, senki nem bántá őket, hanem rabolva és 
égetve haza menének [ETA I, 18 BS]. 1653: Nagy 
égetve és rabolva el haza méne a török és ta tár és 
az ország népe is haza takarodék* [i.h. 65—6 NSz. 
— á1601-beli eseményre von.]. — L. még i.h. 
42. 

5. hazájába visszamegy/tér; a se întoarce în 
patr ie ; in sein/ihr Land zurückkommen/gehen. 
1653: el kellet a magyarnak azért jőni alolla\ 
mert nem bír t a törökkel, és a török ugyan o t t 
maradt, de a török is nem birt úgy vélle, hogy 
ugyan megverhette volna őket, mivelhogy a ta-
társágnak nagyobb része haza ment vala a prédá-
v a l | A németség is haza mene Sléziába®. I t t 
menének által városunkond mind lovas, mind gya-
log [ETA I, 42, 45 NSz. - 'Komárom alól. 
b1594-ben. C1595-ben. dMv-en]. 

Ha. 1568: haza menek. haza megíen [Kv; T J k 
I I I / l . 228, 236]. 1570: Megen . . . haza [Kv; T J k 
III /2. 203]. 1584: haza Mene [Kv; T J k IV/1. 360]. 
1595: haza menek [UszT 10/104]. 1634: haza me-
nyek. haza menye(n) [Mv; MvLt 291.4a]. 1700: 
haza megjen [M. lapád A F ; J H b XXIX/23]. 1745: 
haza mene [ H ; Ks 112 Vegyes ir.]. 1757: haza men-
tenek [Gergelyfája A F ; BK sub nro 834]. 1769: 
Haza menyek [Kv; SLt XL Henter János Suki 
Jánoshoz]. 1781: haza mégyek [Aranyosrákos 
TA; Borb.]. 1785: hazamenyen [Árkos Hsz; 
RSzF 238]. 1823—1830: hazamegyen [FogE 
101-2 ] . 7835; haza menyünk [Dés; DLt 1366]. 

hazamehet 1. a se putea duce acasă; heimgehen 
können. 1631: Miklós niargal vala . . . s latam hogy 
el ütette az szegeny aszónt az sarba(n) . . . ugia(n) 
en vonia(m) aztan fel az sarbol egi küföldi (!) em-
berrel s haza sem mehete szegenj [Mv; MvLt 290. 
50b]. 1641: Edes lelkem, ha lehetne hizem röpül-
nek hozad, megh egi het bele telik az mikorra haza 
mehetek [LLt Gyulafi László lev. feleségéhez]. 
1724/1779: a jo da jka . . . tsak az babot tudja vetni 
bizony számot ád rolla talám engemetis Ö babo-
nalt meg az b a b vetéssel azért voltam ollyan rosz-
szul de megmondja Kigyelmed hogy az babot meg 
fordittsa hogy haza mehessek mert nem árt nékem 
az ŏ babja [Gerend TA; KS. Bethlen Ágnes lev.]. 
1853: a' Csŏpŭ fonalat szõjjék meg, s fejéritsék a’ 

még én liaza mehetek [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina 
férjéhez]. - L. még FogE 60. 

2. hazahaj that ; a putea merge acasă cu ceva; 
heimfahren können. 1687: Ha elombe ki jönel, az 
szép nimet hintocska szinten ma fog altal jőni az 
maramarosi havason, s azon édgjút mehetnenk 
haza [ApLt 6 Káinoki Sámuel feleségéhez Nagy-
bányáról]. 

hazameneget. E szk-ban; în această construc-
ţ ie ; in dieser Wortkonstruktion: szédelegve ~ 
hazatámolyog; a se duce acasă clătinîndu-se; 
nach Hause taumeln. 1802: ki is jöve a’ kortsom á-
bol Forro Lajos, de alig lépet ket tőt vagy hármat 
ugy meg űti főbe . . . eő Nagysága kotsissa 
hogy a ' Fején nagy hasadás lett . . . , szédelegve 
hazamenegetet [Mv; Born. X X X I X . 53 St. 
Buzási (29) vall.]. 

hazamenés hazatérés; întoarcere acasă; Heim-
kehr. 1613: Mikor en velem tractaltal volna az haza 
menes felól, akkoris nekem azon ket Nemes ember 
altall illienkeppen izentell hogy cziak haza mennek 
tehát mindennemű suspicioboll magat expurgallia 
(így!) [KJ. jſoan. Csanalosy ass. kezével]. 1653: 
Másnap* osztán a hazamenésről gondolkodtunk, 
és ami pénzre való* volt, azt is eladtuk az nap mind 
[ETA I, 135 NSz. - M 621-ben. bTi. liszt]. 

hazamenetel hazamenés; mersnl/întoarcere 
acasă; Heimgehen. 1803: Nem kétlem hogy a ' 
Kedves Hugam a ' Pünkösdkor! látogatásával lá-
to t t és tapasztalt már régtől fogva sulyason ra j t am 
Uralkodo Nyavalyámról Sogor Uramot voltakép-
pen Haza menetelével ne tudositotta volna [M. 
déllő TA; DobLev. IV/868]. 1829: Kertsedi Foga-
rasi György . . . panaszolja: hogy közelebröl 
csöröge Szabó Janos(na)k mint Festőnek valami 
czondra posztoját festés véget oda adván tŏlle 
Czinkustis kapott, de haza menetelével Czinkussát 
el vesztvén másnap mingyárt visza jöt t [Torda; 
TVLt 260]. 1843: 'e közbe őszve akadtak együtt 
Szabó János Pekárikkal, 's nőm kiáltott haza mene-
telem aránt [Dés; DLt 586.6]. — L. még FogE 
243. 

hazamenő care duce acasă; nach Hause gehend/-
führend. 1610: haza meneò vtamba vtannam vigiaz-
tanak vgj hogj ha megh kaphatnak megh eólljenek 
[UsíT 30]. 

hazamente. Csak bírt . szr-gal; numai cu sufix 
posesival; nur mit Possessivendung: vkinek haza-
menése ; mersul acasă a cuiva; sein/ihr Heimge-
hen. 1590: az Alperes Jnnen Vduarhelyröl haza 
mentwnkbe(n) tamada reánk mind zitkaiual minà 
fegjueréuel [UszT]. 1614: Sőt az én szolgám olyat 
is hallott Erdélyben . . . , hogy vagy hazamentemig 
magát küldöm Nagyságod eleibe, vagy vélem együtt 
hazajővén mondja akkor meg . . . , hogy nem kel-
lett volna azokot az leveleket Nagyságodnak meg-
adni [BTN 157, BTN 1 161]. 
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házánál! vki házánál levő; care se află în casa 
cuiva; bei/in js Haus befindlich. 7849: a gróf 
Teleki János házánáli vendéglőnő, úgy a Vendler 
Károly fogadósnője Kelemen Béninek panaszko-
dott az iránt, hogy a nő nekiek adóssok maradott 
[Kv; Végr. VaU. 36]. 

házanként! házról házra történő; care are loc 
din casă în casă; was von Haus zu Haus erfolgt. 
1836: május 3 lik napjára . . . a 4 M. or(szá)gi os-
kolák számára, a kurátor házankénti kéregetéséből 
gyűlt alamisnát administrálni kell [Nagyka-
pus K ; RAk 13 esp. kl kiv.]. 1840: a Kovászanai 
E v : réf: Ekklésia számára, mely oskola házát 
építteti házonkénti kéregetés rendeltetik [uo.; 
RAk 17 ua.]. 

hazanógat hazanoszogat; a îndemna sä meargă 
acasă; jn antreiben/penzen heimzugehen. 1604: 
az huga borok* azonj kere gergely wramot hogy az 
lóhoz hozza latasson, s monda gergely wram hogi, 
Jo atiamfia, hogi En felelnek nem felelhetök az 
magamét sem ohatom, de az legenieket haza nó-
gatom hogi Etelbeol Jtalbol fogiatkozassa ne lé-
gien [UszT 18/126 „Zaz Mihály Andrasfalwy mol-
nos Ferench Jobagia" vall. — *A Borbála név 
beceformája]. 

hazaorsózik hazalopakodík/oldalog, hazapėrdül; 
a se furişa acasä; heimschleichen. 1653: Borsos 
Tamás és Szabó Gáspár egy karácson-tájba házok-
hoz haza orsozának, pironkodának, és senki sem-
mit nem szoü vala nékik* [ETA I, 33 NSz. — 
*Az 1595-beli tört-i vonatkozást 1. i.h. 30—3]. 

A kiadó lapalji jegyzetében az utótagot 'oeontának' értel-
mezi. A MTbz azonban a Szamosközről és a székelys égből szó-
tároz elorsótik igét 'ellopódzik, titkon odább áll' jel-ben. 

hazaoszlík hazaoszladozik; a se împrăştia spre 
casă; sich zerstreuend nach Hause gehen. 1653: 
Másnap Kézdi-Vásárhelyre reggel jutánk*, és ot t 
egy napon nyúgatók a népet. Es onnat kiki székibe, 
vármegyéjébe és városába haza oszla [ETA I, 
139 NSz. - »162 l-ben a török rendeletére a 
Moldvába — Nagy Szabó Ferenc vezetésével — 
élelmet szállító és onnan visszatérőben lévő szeke-
resek]. 1658/1759: meggyőzi a nagy sokaságú 
pogányság a kevés számból álló székelységet úgy-
annyira, hogy Bakó Is tvánt el is fogák elevenen, a 
hada pedig haza oszlott [Mv; EM XVIII, 451 -2 ] . 
1Ö62 «.; mindenek Barcsai körül Rákóczi jövetele 
miatt nagy félelemben voltak . . . kettőnként, hár-
manként és csoportonként is, kik alattomban, kik 
pedig nyüván . . . a Barcsai táboráról* mind haza 
oszlottak vala [ETA IV, 292 Enyedi István eml. 
Az 1657-i szerencsétlen végű lengyelországi had-

járat után II . Rákóczi Györggyel szemben fej-mé 
választott Barcsay Ákos táborából]. 

hazaplrongat megszégyenítve hazamenetelre kész-
te t ; a trimite acasă umilit/ruşinat; beschämend 
2um Heimgehen nötigen. 1772: magam kŭn álván 
az Uczczán cir 12 Ora tá jban égy Eczaka láttam 

hogy Ispány András Uramat a felesége Bányai 
Gyŏrgyné házatol haza pirongatta, azt hanván 
szemére hogy edgyik kurva el ment házul, u m 
Bányai Gyorgyné, a' másik helyébe marad ugy 
mint Budosné, s ahoz el jöt Kend édes Uram [Dés; 
DLt 321. 62a]. 

haza pironkodik szégyenkezve/szégyenletesen/ 
megszégyenülten hazavonul; a se duce acasă 
ruşinat; schmachvoll heimziehen. 1562: Mátyás 
király halála után a magyar urak . . . választák 
a királyságra az Albert herczeget . . . , de a királyi 
székbe bé nem ültethették. Annakokáért az 
Albert herczeg megtes (!) megtére és megtérté-
ben a falukat mind elrablá és felégeté. Végre 
Kassa alá méne és ott fekvék alatta valami ideig-
len de csak hiába, mert semmi nélkül kelleték 
haza pironkodni [ETA I, 10 BS]. — L. még 
hazaorsózik al. az idézetet. 

hazarándnlhat biz kb. hazaugorhatik; a putea 
da o fugă pînä acasä; auf einen Sprung nach Hause 
gehen. 1843: bár vagy edgyszer az aratás folyta 
alatt haza rándulhatnék — de Kovászna* messze 
[Veresegyháza A F ; DobLev. V/1242. — *Hsz]. 

hazárdjáték szerencsejáték; joc de noroc; Ha-
sardspiel. 1851: Meggyőződtem arról, hogy itten 
vendéglőkben és közönséges házaknál Hazárdjá-
tékok erőssen űzetnek [Dés; DLt 80]. 

hazarúkkol (katonai szolgálatból) hazatér; a se 
fnapoia/intòarce din serviciul militar; (aus dem 
Militärdienst) heimkehren. 1807: Törvénybe szó-
lítá Gáspár Kristóf a testvérbátyját . . . ez okon, 
hogy amíg a francia háborúban ki volt rukulva . . 
azon üdők alatt a testvérbátyja, . . . egy fűrész-
részt zálogosított volt, mint páter famüias. Haza-
rukulván az háborúból Gáspár Kristóf, osztozásra 
lépének [Szárhegy Cs; RSzF 2 4 1 - 2 ] . 

házas I. mn 1. nős; însurat; verheiratet (Mann). 
1572: megh Értettek eo k. Byro vram panazòlko-
dasabol Mynemw zertelensegh leszen Nemely Eyel 
Iaro zemelyekhttwl, Eo k. zolwan varoswl rola 
vegeztek azt hogy ha valamely varossy Ember 
kinek Eoreoksege vagion vagy hazas vagy hassag 
(így !) kywl valo Ember lezen es az fele zertelense-
get . . . eyel Ideo vtan chelekednek Az wrzeok megh 
Ne foglak hane(m) Inchek hogy hazahoz Takaro-
diek [Kv; TanJk V/3.58b]. 1588: oztozas vtan 
czyak hamar meg hala az ur, miwel hogy ennekem 
negy eoreg fiam vala hazas annak az kettey* aka-
ranakb kwleőn kwleőn egy egyhazat czinalny [Zsák-
fva Sz; WLt Mich. Talas jb vall. - “ A befed 4. 
al. sajtóhibával]. 1627: Ezek* Mihály Mathenak 
Eősteŏl marat Lo feő heljbe lak (na) k meljre az 
hazas Eoczeit szalitotta [Almás U ; UszLt IV. 50. 
137. - *Két jb nevének fels. után]. 1702: az 
Vice Tiszt Attyánkfiai, az Fő Tiszt vrak(na)k hiré 
tévén . . . az spedficált Munkásokat rendel-
lyék ugj él, hogj . . . Azon Munkások ném va-
lami lézegő isméretlen, erőtlen, és tehetétlen em-

8 0 — Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár IV. 
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berek Gyermeki vagj magok (így 1) legjenek, hanem 
házas, tüzes, lakos, és az munkára alkalmatos em-
berek legjenek [UszLt IX. 77. 47 gub.]. 

Szk: ~ férfi. 1736: Az házas férfiak koporsóját, 
kivált az urakét, fekete vagy setét megyszin bár-
sonynyal, az alábbvalókét fekete bakacsinnal (von-
ták be) [MetTr 402] * ~ fia. 1616: Pokafal-
wa(n)1, . . . Ztan Zithian hazas fiawal es kissebbik 
vnokaiawàl Panullal juta Wesendi Saranak [JHb 
XXV/25. - aAF]. 1663/1687 k.: Az olly özve-
gyek kiknek marhájok házas fiókkal édgyűtt va-
gyon égyűtt szántanak vetnek fél bért adgyanak* 
[Kibéd MT; MMatr. 2 0 0 - 1 . - aTi. a papnak és 
a mesternek (tanítónak)]. 1783: atam által zálagul 

providus Ordos Lukatsat ugyan tsak Luk áts 
nevű hazos fiaval és ugyan tsak Lukats nevű una-
kajavai együtt [Zágor K K ; K p I I . 9]. — L. 
még GyU 55 Xr ~ gazda nős/telkes gazdaember. 
1753: ezek minyájan házasgazdák, s gyermékes 
emberek [Bukuresd I I ; Ks 72] * ~ korában. 
1585: Catalin Phüep ferenczne vallia . . . Tudom 
hogy . . . , Amikor . . . a ' f iat Ianost elseobe haza 
hiua hazas koraba felesegesteól Eniedreól, Semyek 
Ne(m) vala a fianak chak egy tollú zarat se(m) 
hozanak [Kv; T J k IV/1. 437]. 1641: Arpastoi Sos 
Istua(n) keredszik be az Ecclia reconciliatiojara 
mivel adulteriumba(n) eset volt . . . addegh az 
Ecclia be nem bocziattia az reconciliatiora meddegh 
az Deliberatu(m) szerent megh nem bőntetik. 
Mivel nem nőtelen koraban volt az factu(m) mint 
exponálták hanem hazas koraban [SzJk 56]. 
7837: valamig ifíu Legénségben voltam és az után 
Házas koromban is a Nagyságod illő szolgálattyát 
hiven és igazán kívántam meg tenni [Szentdeme-
ter U ; Told. 39] * /v legény nős (mester)legény. 
7724: Ilucz György házas leginy [Nagyszeg Sz; 
WLt]. 7769: ha mely nőtelen Mester legények az 
hazas Legenyeket szenvedni nem akarnák hanem 
vexalnak . . . erdemek szerent fognak büntetŏdni 
[UszLt XIII /97] . 

2. ~ ember a. nős; însurat; verheiratet/eheücht 
(mit Bezúg auf männliche Person). 1585: Az Eyelj 
Iaras, Zitkozodas Zankozas kiáltás es egieb chin-
talansagh feleól vegeztenek hogy ha Niolcz ora 
vta(n) az illie(n) vetekben valakik meg talaltatnak, 
ha Ridegh legeny lezen. Az kalitkaba vitettessek, 
Es ha hazas Ember lezen . . . egy forintal 
bewntesse Biro vram [Kv; TanJk 1/1.2]. 1594: 
Az Jspannak minden hazas ember eztendeoben ket-
szer . . . tartozik ferthon penzel niolcz niolcz penzel, 
õzvegi azzoni penigh negi negi penzel [Barla Sz; 
UC 113/5. 38]. 1606: Az oztozaskor megh keuanam 
hogi miér t en Palfi Istuan tizen negi eztendŏtwl 
fogúa hazas ember uoltam, Palfi ferench eòchem 
pedígh neòtelen legenj uolt, felesegemrejs ki oszuk 
abbul az rez eóreksigból ualo rezet, az melljét 
nallam leteben penzen uottúnk [UszT 20/183]. 
1702: H a Hazas Ember vagy Mátkás nem leszen 
Sem kezest nem allitt. Semmi keppen be nem vete-
tödik* [Dés; J k - kTi. a céhbe]. 1785: A' Házas 
Emberek(ne)k Feleségeketis, mind az ökrösökètt, 
mind az gyalok szeresekétt fontattya, Rostáltattya 
s egyébb szolgálatrais ha j ta t tya [M.bikal K ; 

KLev. 9]. — b. nős/családos ember; om însurat; 
verheirateter Mann | telkes gazda; ţăran cu loc/lot; 
Grundbauer. 1585: Minden hazas ember hon lete-
ben eoneon eórizzen semjtny vton Inast ne erezzen 
[Kv; KvLt Vegyes ir. I I I . 16]. 1622: Műiden ha-
szas ember egi egy szeker fa t t viszen [Bonchida K ; 
SzJk 7j. 1632: minden hazas ember fél fél keőbeol 
komlott tartozik be adnj az Uárban [Betlen F 
UC 14/38. 99]. 7680: El és báránt mind(en) három 
házos ember egyett egyett szoktak adni [Korb F ; 
ÁLt Urb. 74]. — c. tbsz házasok; soţi, căsăto-
ri ţ i ; Eheleute. 1615: Jöuenek mw elönkben egy 
felül az Vitézlő Jllyefalui Mihaly Deák, mas felöl 
Taploczai Salamon Ka t a azzony ugyan ezen meg 
ír t Mihaly Deakne, es az menemw egyenetlenseg 
s' gywlöség (l) ez ket eztendőbe közöttök orialta-
to t t volt, mellyböl böchywlletes fö emberek ielen 
leuen intek ököt hogy özze bekellenenek, es uyonlag 
(!) ugy mint egyeb iambor hazas emberek <sze>-
retetben laknanak; de semmi uton az Azzont arra 
nem birhatak hogy uizza mennyen az Vrahoz [Cssz; 
BLt 4]. 1632: ennek az megfogott Feltóti György 
deáknénak él az hiitös ura . . . Azt is láttam, hogy 
ezzel az Alvinczi György deákkal mint jó házas 
emberek úgy él tenek: együtt ettek-ittak, sokadal-
makról-sokadalmakra együtt jártak, de én semmi 
gonoszságokat nem lát tam [Mv; MvLt 290. 94b 
átírásban!]. 

3. férjes; măr i ta tă ; verheiratet (mit Bezúg auf 
weibliche Person). 1573: chapo Balas azt vallia 
hogi Lat ta kywl az korchoma haz eleot al volt az 
Kowach Benedek hazas leania Mas.azzonial egembe 
[Kv; T J k I I I /3 . 229]. 7597; Almádj Gáspár Vram, 
es az w fia Almadj balint, es az w ket hazas leya-
nya, fŏ ldwarj Georgne, es onbozj myklosne [Sza-
va K ; J H b K XTV/6]. 1634: az fekete palastot az 
Buzaban* lakó hazas leanyomnak vagio(n) egy 
leány a Ersik new, annak hagio(m) [Mv; MvLt 
291. 5a. - *SzD]. 1638: Daroczy Matté Vram . . • 
eo kegelme Hazas leania, Daroczy Kattaszony . . • 
Az Hazas Leaniomnak Katassonnak Hagiok egi 
kobol buzat [Kv ; R D L I. 113]. 7777: A Házos 
Aszszonyok közzül Molnár Mihálynét tudom hogy 
nem házos Aszszonyhoz valo maga viseletet mutat, 
mert ugyanis Sándor Istvánnal mikor találkozik 
Molnár Miskáné . . . és ha bé megyen hozzája a z 

Legény nappal későn mengyen el onnan mit csi-
n á l o k ök tudgyák [Dés; DLt 321. 16a Barbara 
Szŏlŏsi cons. nb Ladislai Mak (25) vall.]. 

4 . ~ telek loc/lot cu casă; Grund mit Haus-
1819: Dobolyi Sigmond 's több Testvérei kérik 
Hazas Telkek kertyének a ' Maré Lászlone Ha«a 

szegeletéig egyenes Lineáb(an) valo vihetésére 
Consensust adni [Ne; DobLev. V/1026]. 1855: 
czigány szorosban egy házas telek [Makfva M? * 
EHA] | Béres Szinyion alias Butsi . . . kötelezte 
magát hogy házos Telkemért évenként 5. az a j 
öt 4. ökrös napszámot tészen [Maroskoppánd A*> 
DobLev. V/1396]. 1878: a Gyéresi belső há-
zas telek természetbeni felosztása . . . meg n e l 0 

engedtetik [Torda; Tolvaly lev. hiv.]. 
O Hn. 1774: A Házos Völgybe (sz) [Bözöd U; 

EHA]. 
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II . fn 1. nos (ember); bărbat însurat/căsătorit; 
der Verheiratete. 1589/XVII. sz. eleje: Ha kik 
penigh az Mesterek keozwl házasok volnanak ugian, 
De eok az eő Mestersegeknek megh irt Remekeit, 
vagy nem tudnak, vagi nem akarnak megh czinalni 
elegendŏkeppen : Ez illien mesterek . . . semmi 
nemw Jnas t es Legent, ne tarthassanak [Kv; 
KőmCArt. 21]. 1751: Sztàn Popi 3rom fiaival 
nyolcz esztendeje ment el, de az ketteje Ugj mint 
Sztàn és Dumitru nevüek Házasok egj Iuon nevü 
pedig Nőtelen [Brassó; BrÁLt Stenner V. 27. — 
Binder Pál kijegyzése]. 1812: Filep Andris fia 
Pali házas [Szászfenes K ; Ks 76 Conscr.]. — L. 
még GyU 62, 76, 118. 

2. tbsz házasok, házastársak; soţi, căsătoriţi; 
Eheleute. 1597: Tegnapi napon esmet ieot wala be 
Sardy János ha t bezellet az felesegewel, hogi el 
mene latam hogi keonywez wala az azzony, mon-
dek neki, Latodé edes azzoniom ennelkewl mind el 
lehettetek wolna immár regteol fogwa walo ele-
medet hazasok wat tok [Kv ; T J k VI/1. 94—5]. 
1736: Nem vala az házasok között is az religióból 
semmi visszavonás [MetTr 359], 1765: tapasztalta 
Vener. Consistoriumunk mind a két félnek igen 
ifijuji éretlen és egy mas t meg nem értő allapotját, 
mellyet nevelt és tsak nem orvosolhatatlanna t e t t 
a' Hazasok sziilejeknek illendő tisztessegek(ne)k 
és betsületek(ne)k meg nem adások [Kv; S R E 213]. 
1805: Hogy a ' Házasság ugy bontassék fel, hogy a’ 
házasok meg kűlönőzzenek égymástól lakásra, 
asztalra, és a ' házassági Kötelességre nézve [Gyf; 
Berz. 19]. 

Szk: felemás ~ok ? törvénytelen házasok. 7876; 
Nŏtelenek, özvegyek, felemás Házasok [UnVJk] 
* ifjŭ ~ck . 7873; A papi bér fizetésbe betétettek 
ifjú házasok, egy évi hazosságok u tán [Burjánosó-
buda K ; RAk 18] * új ~ok. 1631: ha t ot uad-
uak ezek az uy hazasok, iznak lakoznak vala [Mv; 
MvLt 290. 247a]. 1736: az vőfély jó éjszakát ve t t 
az u j házasoktól, . . . az lakodalmas helyre vissza-
ment [MetTr 388]. 1779: mivel ullj Hazas lévén 
Sernád Antal Ur azért Részt kivánt az Attyátol 
[Mátisfva Hsz ; H S z j P Petrus Betző (56) nb vall.]. 
1819: a Kozárvári* P a p Bátyám meg hot a Fele-
ségit a Batzai Nsgd pap ja vette el Felesegül; 
ttsgd p(e)d(ig) ki te te t i Batzábolb a papot ugy hal-
lom elég rosz nékije u j házosnak változni [Kv; 
GyL. Székej Is tván lev. - SzD]. 

Ha. 1683: hazos ember p p p Sz; SzVJk 59]. 
1088; Házos [F.ucsa F ; ALt Urb. 30]. 1728: 
Kázos [Kendilóna S z D ; TK1]. 1759: Házos [Fejér 
m.; JHb] . 

házasélet căsnicie, v ia ţä conjugalä; Eheleben. 
1862; Én Tamás Anna — férjem Boér Károlynak, 
velem szembe te t t gondoskodását lelkemre véve, 
jutván ezen rendelkezésében azt a nyílt betsületes 
lelkűségét a melyet eddig házas életemben velem 
szemben tanúsított , én is éppen azon szerű vég-
r endeletet teszek vele szembe, mint a minőt ő . . . 
Velem szembe te t t [ K v ; Végr.]. 

házasfél tbsz házasok, házastársak; soţi, căsăto-
riţi ; Eheleute. 1863: Alább neveinket sajátkezűleg 
alá írt házas felek®, józan meg fontoíással, és 
ép elmével halálunk esetére teszszük a követke-
zendő kőltsőnős végrendeletet [Kv; Végr. — 
*Köv. a nevek fels.]. 1880: Kebli tanácsunk házos-
feleket békere ihtette [H.bikal K ; RAk 348]. 

A 
hazasiet a se gräbi acasă; nach Hause eilen. 

1779 : Midőn efféléket beszélgetnénk asztal felett , 
azalatt érkezik a feleségének levele, melyben azt 
írja, hogy siessen haza, mert amely székelyek ha-
zafelé tértek, ismét jőnek vissza [RettE 395]. 
1812: ezen közbe a Groff uris észre vévén a dolgot 
haza sietett és a' kováts szekerét, mellyet a Groffné 
M. Vásárhellyre . . menni parantsolt megtérí-
tet te [Héderfája K K ; IB. Baki Borbára (22) grófi 
konyhaszolgáló vall.] #1849: meghagyta . . . hogy 

templom után siessek haza, hogy teríthessek 
asztalt s ebédelhessünk [Kv ; Végr. Vall. 37]. 

házasít 1. férjhez a d ; a măr i t a ; (mit jm) ver-
heiraten (weibliche Person). 1591: Jhol iw Z 
Antal napia kel nekik az bitangli, mert ki leaniat 
hazasittia, ki penigh fiat [ K v ; T J k V/ l . 61]. 1594: 
Banfy Boldisár hogy leaniat hazasita, 4 On talat 
At tam oda keteit altal lukadot (így l) hogy el 
olwaztottak [Kv; Szám. 6/VIII . 30b Casp. Semel 
sp kezével]. 1606: Vagi hazasitotta Doka Georgy 
az húgait Auagy nem, de az Genealógia ugj ua-
gio(n) keóztek az mint az A megh í r a t t a [UszT 
20/117 Adamus Zolia de Bagj (60) ppix vall.]. 
1634: mikor padóczy Is tvannet hazasita Molnár 
Imrehne, Haydu Demeter vala gazda [Mv; MvLt 
291. 24b]. 1645: mikor I lonkát hazasitak akkor eot 
szonieget hoztak vala [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 
120]. 

Szks maga magát ~ja maga kiállította kelen-
gyével megy férjhez. 1758: Tudom hogj az Leanjok 
magok magokot házasítottak tisztesseges köntös-
sel mivel magok voltanak Gazda Aszszonjok [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II Joannes Filep (56) vall.] 
Jb vhová ~. 1574: Kalara az nehay Hegedws Mathe-
ne Azt vallja hogi . . . mykor leányát varada haza-
sitotta volna Albert deaknak . . . megh hallia dely 
pal es I e o t o d a Maszod Magawal [Kv; T J k I I I / 3 . 
347] * vkinek ~ vkit vkihez férjhez ad. 1570: Mar-
tha Zanta Janosne, Thwgya h o g y . . . Markos Antal 
az Nennyet Zonkolios Matiasnak hazasitotta volt 
Az hwgat penigh Dancz ferencznek[Kv; T J k m / 2 . 
138]. 1629: Hoszutelki Ferencznek marada czak 
egi kws leankaja Borka Aszony, ki t kiczinsegetűl 
fogva Fra ta j Janosek ta r tanak , es haszasetak 
eleószór Szilagi Js tvannak azután Bálint deak-
nak [Botháza K ; SLt A. 44 Th . Peter (80) lib. 
vall.]. 1631/1733: ezen Pokai Miklósnak i t Balás-
telkén Lévén egy rész joszágotskája és . . . egy 
Baráth Pál nevű Iobbágya . . . Kárász Péternek 
Leányát házasítván és ezen Leányávall . . . adot t 
volna . . . egy Szőllőtskét [Balázstelke K K ; J H b K 
XXXIII /4 ] . 1662: Allia Sámuel . . . Bonyhán* 
nagy solemnitással temet te te t t vala, egy leánya 
maradván, Mária kit fejedelem asszony* nevelt, és 
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Zolyomi Miklósnak házasított vala [SKr 194. 
— ' K K . bLorántffy Zsuzsánna, Alia Sámuel só-
gornője volt huga, Lorántffy Ka ta révén]. 

2. megnősít ; a însura; (mit jm) verheiraten 
(männliche Person). 7597; ki leaniat hazasittia 
ki penigh f ia t [Kv; T J k I I / l . 61]. XVIII. sz. 
eleje: ha f iá t . . . köszvényes, Arénas Kolyikás, 
Kaszibás Balgatak Familiaba hazasitya Valaki 

Consolatiojat bizonyosan afféle qualitásokbul 
várja [ J H b 17/10 lótartási ut.]. 1785: vagyon 
p(e)d(ig) a szegény Toroczkai lakosok (na) k nagyobb 
és el kerűlhetetlenebb szükségek, mint midőn 
vagy halot tya történik vagy tselédit házasittya 
[Torockó; TLev. 4/11. 2b]. 

Szk: vhová 1653: 1634 esztendőben fiamat 
Szabó Ferenczet Kolosvárra házasitám [ETA I, 
146 NSz]. 

házasítás férjhez adás; măritare, măr i t a t ; Ver-
heiraten. 1507: valamy labas Barmom lezen 
myndent hagyok az peter fyamnak mel <meg 
in > arad az leanok tartasatul es hazasytassoktul 
[NylrK VI, 187 Clieh István végr.]. 1578: Frusi-
nazzony Az Annianak kezde mondani, hogy Edes 
Azzonionom (így I) Ania(m) Énnekem Az en ha-
zasitassomnak Ideien Sem lowat Sem zekeret nem 
adal [Torda/Boldoc TA; Thor. V/14 Joh. Zekely 
(55) jb vall.]. 1597: ha az haro(m) liannak vala-
mellykenek hazzasitasra ualo gondgia leze(n). Az 
ket fy egy arant hazasichiak [UszT 12/129]. 
7606; Voltak o t t azért az Dersi atiafiakba(n) az 
menyegzeoj lakodalomkoris de ne(m) tudo(m) 
mit a t tak s mit ne(m) az Nagy Andrasne hazasi-
tasakor [i.h. 20/186]. 

Ha. 1590: (az ő) hazasitassanak [Kv; RDL 
1/3]. 1734: Házasittasok [Szárhegy Cs; LLt Fasc7 
107]. 

házasitatlan nőtlen; neínsurat, necäsătorit ; un-
verheíratet. 1671: Az ingó Bingo háznál lévÖ 
márhak akármi nevvel neveztesse (ne) k ä relicta, 
és Ura holtakor házasitatlan két fia 's hajadononn 
maradot t ké t leány között egy aránt fel osztatnak 
[Hsz; BLev.] . 

házasíthat férjez adha t ; a putea măr i ta ; ver-
heiraten können. 1582: velem ezt mondata Farkas 
Mihalynak J o fiam Farkas Mihaly en az mynth 
hazasithatom az en leaniomat Annát ved Io 
Newen es az ki t latz azt vetesd fel [Lécfva Hsz ; 
HSzjP] . 

házasodás 1. házasságkötés; căsătorie, înche-
ierea căsătoriei; Eheschließung. 1681: Akar mely 
fele nevezetes naponis semmi fele ajandekkal nem 
ta r toznak; hanem ha mikor à Földes Vrnak kival-
képpen valo rend kivül valo expensajanak kellene 
lenni ( : hazasodas, kereszteltetés, egyeb rend kivül 
valo vendéghségh:) ülyenkor ha mit eö reajokis 
limitálnák, supportalni es administralni tartoz-
n a ) k [VhU 69]. 

2. nősülés; însurat, însurătoare, căsătorie; Hei-
rat. 1782: Házasodásának idejére jutván éngemet 

ezen Fa t tyú Todor ( ki Nanássa vo l t am: ) . . . 
küldött . . . Bocska Gligorhoz engedelmet kérni 
azon személ'yel lehető őszve kelésre [Sólyomkő 
K ; Eszt-Mk]. 1818: Iff iabb Aranka György 
Szerencsétlen Házasodása . . és aztat követett 
el válása [Mv; DLev. X X V I I I A. 3]. - L. még 
FogE 297. 

házasodik (meg)nősül; a se însura/căsători; 
heiraten (Mann). 1632: Czizar János Inassa Gergeli 
. . . fatet(ur) . . . Holnapi napo(n) leszen eztendeje 
hogi az vram Czizar János hazasodek [Mv Ĕ, MvLt 
290. 103b]. 1717: Todor Bürge ă Vass Pal Uram 
jobbágya volt . . . s Vass Pál Uram keze alat t 
häzasodek [Martonos Hsz ; Bet. 7 Kosztantin 
Timár (35) jb vall.]. 1775: Az idvezűlt szüleimtől 
hallottam hogj utrizált Kováts Péter és Jakab 
egj testvér Atjaf iak lettenek vólna, de azt nem 
tudom hogj s mint Házasodtanak [Borb. I I „Nob. 
foemina Borb ara Mitrats cons. . . . C le ment (is) 
Lazar de Dalnak" (50) nb vall.]. 1806: Újvári há-
zasodik vészi Fekete Károlinát [Ks 94 Thuroczy 
Károly lev.] - L. még GyU 40; Re t tE 5 9 - 6 0 , 
1 2 0 - 1 . 

Szk: ~ vhonnan. 1753: hallattam . . . , hogy az 
Exp(onen)sek szüle Attyak, Borbély Gergely 
Tordárul házasadat volt Rákosra [Borb. I A n d -
reas Balla de Várfalva* (70) vall. - *TA] * 
~ vhová. 1589: Veottúnk egy Jobagiot, Az ky 
Azzony falwara hazasodot volt [Kv; Szám. 4/XII . 
18]. 1680: Radul Bégül . . . Ez Felső Szombat-
falvárul Szkoréra hazasadott Szkoren lakik [Szkorei 
F ; ÁLt Urb. 67]. 1771: Csudálkozott az egész 
vüág akkor, miért házasodott oly alacsony helyre 
egy ország praesidensének fia* [RettE 258. — 
*Wesselényi Is tván br, országos elnök fia István] 

~ vkire. 1722: égy ficsor hazasodot a mas resz 
embér leanyára ki is a Nagod Jobbagjanak mos-
toha fia volt [O.csesztve A F ; Ks 96 Ágoston 
György lev.]. 1746/1792: Én Kézdi Széki Albisi 
Barabás András . . . Házasodtam Szoporban Fra-
ta mellett Zalnai Klárára [Albis Hsz ; BLev. Transs. 
40], 1810.ã néhai a t yám Szabó Sigmond Dálnok-
bol ide Zabolára joszágos leánra házasodot, mint 
fiu leánra F inna I loná ra [Zabola Hsz ; HSzjP] 
Xr ~ vkivel. 1693: az férfi Ez uta(n) szemesb 
legye(n)^ kit vesze(n) (így!) es kivel hazasodgyek 
[SzJk 270] * vmilyen famíliába ~ benősül vme-
lyik családba/famfliába. 1782/1785: valamellyi* 
Détsei* Foszto Famíliában házadosot volt [Szent-
benedek A F ; DobLev. 596. 334. - *Értsd: * 
Détsei család vmelyik tagja] vmilyen jószágbah 
részbe 1782/1785: az őrőg Détsei István Uram 
osztán ezen Tőrők részben házosodván ugy bir* 
itten [Szentbenedek A F ; DobLev. III/596. 320 T*-
Szentes de Kis Baczon (42) nb vall.]. XVIII. st-
v.: Thordán lakot Borbély Gergelynek fiát Sámu-
elt azért hívtak Tordal Sámuelnek, hogy o n n ^ 
származat volt Rákosra11 az Attya Gergely, ®9 

hazasadat Beke Mar tha Jószágaiba [Asz; Borb. 
I Egy 1664-ből való esketés hátlapján. - 'Ara-
nyosrákos TA]. 
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Sz. XIX. sz. m. / .; Házasadik a lapát Veszi a 
szirkáló fát* [EMKt Egyes versek gyűjt. — "Népi 
táncszó]. 

Ha. 1721: házasadat [Omlásalja SzD; SLt 
XLVII. 5 Simeon Fazakas (45) jb vall.]. 1769: 
házasadat [K; Told. 13a]. 7787/7785: házasodot 
[Szentbenedek AF; DobLev. 596. 177 Rusz Pre-
kup (60) zs vall.]. 

házasodott (vhol/vhova) nősült; căsătorit (un-
deva); (hin)eingeheiratet, sich verehelicht/ver-
mählt. 1681: Muskoteros, jövevény itt hazasodott 
Nemet Pers. 1 [VhU 76]. 

házasság căsătorie; Heirat. 1573: Vince deakne, 
Cruz Tamasne es Phüep tamas . . . valliak . . . 
Mond feyer boldisarne en zokat keoltette (m) 
hazassagadra* [Kv; TJk III/3. 72. — *Ti. az 
aztalos Imrehne-ére). 1595 : Ugjan ezen leanykanak 
hazassaga Jdejen valo ruhazattjara theorwenj 
zerent Jtelteonk negy szaz forintot [Zsombor 
K ; Soinb.]. 1623: Halabor Borbara azzonj . . . 
propositioiat az szen<t> szek megh halua<n>, 
Utrummal bocziata ki Halabor Borba<rat> hogi 
Ura ellen azt docealna, hogi parazna volna es 
a<z> szent hazassagnak tizta rendit megh fertez-
tette volna [SzJk 15]. 1683: eo kglme Felesege vei 
nem az tiszta Szent hazassagnak rendi szerent 
élt, hanem tilalmas sodomika (I) eletet Követet 
[Dés; Jk]. 1758: Nem tudam mi nemű bonumi 
voltanak Szekej Boldisar ur(amna)k hazossaga-
kor [Aranyosrákos TA; Borb. I I St. Tőtőri (70) 
váll.]. 1782: a ' házosság . . . kételenségböl esett 
hogy holmija el ne pusztuljon [Torda; KW]. 
1819: kérdezte, hogy tettzenék é a' házassága . . . ? 
melyre asz tat felelte : hogy a' leg jobban és a ' 
vízben élő halnak állapattyáhaz hasonlitatta [Kv; 
Pk 2]. 

Szk: ~ára szabadságot enged házasságkötését 
megengedi. 1680: űdŏsbik Osvat Istua(n) el vá-
lást kiua(n) fia Osvat Istua(n) képébe(n) Mátká-
jától Antok Ersiktől. Ez oko(n) mert ne(m) akar 
matkaságanak megh felelni, izentűnk neki, semmi 
valaszunk ne(m) löt teŏlle . . . Ez oko(n) fel sza-
badittyuk az ferfiat ez matkasag alol, házassagara 
szabadsagott engedünk, tsak legyen az Úrban 
[SzJk 151] * ~ától abszolválja házasságkötését 
lebontja. 1613: ha az I : megh eskűzik hogy fele-
t t i ben eló adot okokbol es nem egieb wgyből 
ment el az vra hazatul, az sz: zek absolvallia az 
Actor hazassagatul [Dés; K J ] * ~ot ér férjhez 
m -gy . 1591: ha penig Zyluasi Sophia elŏb meg 
halna, hog' nem mynt az ket leyanj hazassagot 
Jrne, tahat az ket leyannak Tutora a' ky lenne 
vgya(n) byrhassa Zowatt az leyanyoknak ky ha-
zasitasaig [Szava K ; JHbK XIV. 6]. 1643: az 
Vr Jsten Atyai kegjelmebeol az nagjobiknak Bor-
baranak szerencset paranczoluan hazassagot en-
gedet erni [Kv; RDL I. 131] * ~ot ért házasodó 
sorba levő. 1675/1687 k.: Az Vajai* Ecclab(an) ã 
tős gyökeres házasságot ért szántó vető iffiu 
nőtelen legények, ä kik magok házoknál laknak, 

egészsz bérrel tártoznak ã Praedikátor(na)k, 
Mesternek [MMatr. 111. — *MT] * ~ot meg-
szerez férjhez megy. 1606: Nem tudo(m) hazasi-
tottak. nem az A zyle Annyat, sem az teobbit, 
mert en vgy tudo(m) hogy mi(n)denik eò magok 
zerzettek megh az hazassagot [UszT 20/117 — 
Anna Rlcta Agüis Zikra de Bagy* (50) lib. vall. — 
*U] * ~ot tesz házasságot köt. 1823—1830: Fo-
garasi János . . . mint katona jó házasságot tévén, 
famíliát formált | Bethlen Farkas, míg Finna Zsu-
zsanna élt, nyilvánosságos házasságot nem tet t , 
azután vette el gróf Mikó Katá t [FogE 60, 1 5 0 -
1] ~ra ad vkinek férjhez ad vkihez. 1653: 
Ez volt az Anna aszszony az én nagyanyám, Nagy 
Szabó Ferencz édes anyja Borsos Anna aszszony, 
kit adott volt Borsos Sebestyén szüle-atyám há-
zasságra a Nagy Szabó Boldisár fiának Szabó Já-
nosnak [ETA I, 21 NSz] ~ra adhatja magát 
megházasodhatik. 1603: vegeztek . . . hogy ennek 
vthanna senky se ferfy se Azzonyalat hazassagra 
magat ne adhassa, walamegh az Arwak, Awagy 
azok nem lewen az Attia fiaknak az varos teorwe-
nie zerenth ez eo portioiokat ky nem Adgyak 
[Kv; TanJk 1/1. 434] ~ r a adja magát meghá-
zasodik. 1606: Swkeósd Miklós vram . . . mikor 
hazassagra Isten tòruenie szerent at ta volna 
magat azon Neuezeot Jozagra . . . kenzerit-
tetòt venni f. 100 [Köpec Hsz; Ks 90]. 1657: 
egy Mező Gyeŏrgy nevű nőtelen ifjú legeny . . . 
kötelezte magat örökös jobbagyul Nemzetes Vas 
János Uramnak, illyen conditiokval . •. Mig 
meg nem hazasodik üres legyen minden szolgalat-
tul . . . Hazassagra advan magat. Vas Janôs 
Uram hazat eppetessen szamara [Cege SzD; 
WassLt]. 1726: Mig a Nagyobbik Fiam hazossagra 
adgja magat, addig a leveleket Conserválja az 
nagyobbik Fiam [JHb XXXV/22 Jósika Imre 
végr.]. - L. még RettE 67 * ~ra admittáltatik/-
bocsáttatik. 1681: Molnár János Szász Menyhárt 
altal supplical, hogy az házasságra admittaltassek 
Szamlo Kataval, avagy Banyi Mihalyneval [SzJk 
158]. 1838: a fiuk 20, a léányok 15 évek bé töltése 
előtt házasságra különben nem bocsáttatnak [Nagy-
kapus K ; RAk 1 5 ] * ~ra (által)bocsát házasság-
kötésre bocsát, házasságkötést engedélyez. 1625: 
az Eccl(es)ia az uratol* <el zakaz>totta es aztb 

második hazassagra altal boczia<totta> [SzJk 17. 
— *Ti. a válóperes asszonyt. bTi az urát]. 1628: 
Az Eccl(es)ia megh olvastattva(n) az Attestatoria-
kat t <F>üzi Gábor ellen, megh bizonittatott . . . 
Fertelmes parazna elete. Meli miatt . . . artat-
la(n) iambor <fe>lesegetöl el zakaztotta, es má-
sodik házassagra az Azzo(n)t bocziatotta [i.h. 
20] Xr ~*a elgyŭrŭz eljegyez. 1641: Ombozon 
lakot Bone András vallia Procuratoranak Sos 
Marthont, ki altal Boncidan lakó Zabo Cathat 
giőrözte volt el iővendó hazassagra [i.h. 54—5] 
# ~ra eljegyez. 1643/1723: Mikola Sigmond Uram 
. . . Isten rendeléséből Kamuthi Susanna 
Aszonyt, jövendő Isten szerent valo hazossagra 
eljedczette* [O.fenes K ; J H b XIV/13. - *Egy 
másodlatban (JHb XLIX/32) : eljedzette]. 1656: 
Attjam Ura(mna)k eo Nag(yság)anak jouallasa-
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bol s At t j am fiajnak teczesekbeol jegyezuen el 
magamnak jeouendeobelj hazzassagra . . . Nem-
zetes Bethlen Borbarat [Fejéregyháza N K ; J H b 
Paulus Haller lakodalmi meghívója] Jb ~ra el-
veszik egymást megházasodnak. 1647: Director 
Uramekk j hozatua(n) . . . Nagy Miklóst, esKIouaczi 
Judi tot paraznasagh(na)k uetkeuel vadlak az 
teŏrueni eleŏt, melliet az két szemeli nem taţ?ada, 
hane(m) arra igirek magokot hogi Ecclesiat keŏuet-
nek, es el veszik egi mast jeŏuendŏ beli hazassagh-
ra [Kv; T J k VIII/4. 234] * ~ra felszabadítja 
magát kb. házasságkötésre magát kitisztázza. 
1663: Georgifi Georgi . . . az vnitarius Esperest 
Papolci Georgi előtt magat fel szabaditvan hazas-
sagra megh hazasult mint Jámbor [Iszló MT; 
BLt] Xr ~ra habilis házaséletre alkalmas. 1677: 
Mivel mind ket szemelyek habilisek az házásságra 
tiszt Uraimék admoneallyak, hogy házasságokat 
continuallyak [SzJk 131] Jb ~ra ígér házastár-
sul ígér. 1670: Mido(n) Tekintetes es Nemzetes 
Kiralyhalmi Petki János Ur(am) bőcziulletes attia-
fiai altal megh talaltatott volná Szerelmes haja-
do(n) Le anyó (m) Tekintetes es N(agysa)gos Haller 
Christiná felől nem bocziattota(m) idege (n) va-
laszszál hanem há Is(te)nnekis az volná Szent 
akarattiá jövendőbeli hazassagrá igertem eö k(e)-
g(ye)Iminek . . • teczesekből [ JHb lakodalmi meg-
hívó] Xr ígéri magát vkihezjvkinek házastár-
sául ígérkezik. 1642: Sz. Egieden* lakó Pete Nagy 
Lucza igirte volt magat Jővendő hazassagra ugian 
Jklodonb lakó Nagy Marthon Neuő Iffiu Legeny-
hez [SzJk 59. — *Szentegyed SzD. bNagyiklód 
SzD]. 1643: Phüep Ersebeth . . . Attía fiainak 
teczesekból igerte volt magat iővendö hazassagra 
keze be adasaual egy Olah Lukaczi neuő legennek 
[i.h. 60] Jb "ta impotens. 1654: Szeszarmanyban* 
lakó Jakab Peterne Molnár Kata kivan absolutiot 
Uratul J a k a b Petertűl ez okon: 1 Mert impotens 
volna az hazassagra, ugy hogy az ŭdŏ tŭ l fogva 
miolta ŏszve kőitek egymassal kòzŏsködesek nem 
volt [SzJk 73. — *Szeszárma SzD] Jb ~ra kibo-
csát házasságkötést engedélyez. 1696: ha eő Nagok 
Hazassagra ki bocsattyak* a beresseghbűl, a ke-
zessegh le szallyon [Fejérd K ; ApLt VII/4. — *Ti. 
a jb-ot] Jb ~ra kötelezi magát házasságra elkö-
teleződik. 1736: Vacsora előtt* az leányt ebédlő-
palotában kihozták . . . ; azután az legény az kör-
nyűlállóknak térdet haj tot t , czifrán, kardosan, 
lódingoson az leányhoz ment, és mintha kézfo-
gással az következendő házasságra kötelezték 
volna magokot, az legény szép gyengén az kezinek 
első uj ja i végével megütötte az leányasszony 
keze u j ja inak végét [MetTr 376] Jk ~ra lép há-
zasságot köt . 1848: ellenzette hogy fia a’ szegény 
néhai Erszényes Máriával házasságra lépjék [Mv; 
KLev.] Jb ~ra szabadságot ad házasságkötést 
engedélyez. 1600: Puelacher Jstwan vram es Hoz-
zw János vram . . . f a ten tur : . . . Amy portioya 
az Nagy Buday Thamas Jowajban iffyw Bwday 
Thamasnak voltis mindeneket eo maga perdpial t 

mindeneket oda ky keolteott el, mert mçgh 
az Attya eleteben hazasodott volt megh oda ky 
noha az hazassagtol az Zentzeknek theorwenye 

megh ti l totta volt, de oda ky attól absolwaltat-
wan az praedicatorok attak volt zabadsagott 
hazassagra [Kv; T J k VI/1. 191] Jb ~ra vesz 
megházasít. 1771: Meghal a a szegény Kádár Zsig-
mond is Némában, mintegy ötven esztendős ko-
rában Ezt 17 esztendős korában a házasságra 
vették volt s elvétették véle egy nagy vén Vasas 
leányt Szelecskéről* [RettE 252. - "SzD] Jb 
~ra veszi magát megházasodik. 1745: à Sót ke-
ményen vágván, haza jövetelem után harmadfél 
esztendőkig, annakutánna Házasságra vettem ma-
gamat [Torda; T J k T II . 11] Jb a ~ rendjét el-
bontja a házasságot felborítja. 1683: Sallai Laszlo 
diuortiumot petit felesegetŐl, mert az hazasag-
(na)k rendet el bontot ta [SzJk 198] * ~ tó i 
megtilt házasságtól eltilt. 1600: Puelacher Js twan 
vram es Hozzw János vram . . . fatentur iffyw 
Bwday Thamas . . . megh az Attya eleteben haza-
sodott volt megh oda ky noha az hazassagtol az 
Zentzeknek theorwenye megh tÜtotta volt [Kv ; 
T J k VI/1. 191] Jb ~tól untat házasságról lebeszél. 
1716: enis mint jo barátomat nem unta t tam az 
házasságtol, hanem inkáb adanimaltam, csak r a j t a 
bizony, ha talál ollyat az ki hozzá mennyen [Nagy-
id a K ; Told. 22] Jb aggódik vki ~ dn aggodalmas-
kodik vki házassági szándéka miatt . 1854: Kedves 
Fiam ne agodj až én Házasságomon mert ha a 
Szent Szűz Mária a maga Leányával megkínálna 
azt sem venném el [Csapó K K ; DobLev. V/1372 
Réz György vejéhez Dobolyi Bálinthoz] Jb el-
szánja magát a ~ra. 1795: én is már el szántam 
magamat a ' Házasságra [Mv; IB i f j gr. I . Bethlen 
Sámuel anyjához] Jb kételenes ~ kényszerű/ki-
kényszerített házasság. 1670: Király János . . -
propositioja hajdoni felesége Vajda Annok ellen 
ki mostan Lőrincz Milialyne keva(n) elszakadást 
. . . Kiva(n) szabadságot második liázasságara noha 
kételenes házassága tőr tént volt Tatar orszagba(n) 
valo rabságaba(n) [SzJk 109]. 

Sz: "on jár az esze nősülésre gondol. 1770: 
György*, ez jó forma i f jú lett volna, de hogy a 
tanulását elhagyta, nem igyekezett egyebet is 
tanulni, hanem a házasságon jár t az esze [RettE 
230. — *Id. Inczédi Sámuel fia]. 1758: Azzal 
átalmenénk a szegény Diószeginé asszonyomhoz, 

s hozák elé o t t is a dolgot. Mellyel igy megza-
varodék az eszem, hogy ezután nem a tanuláson, 
vagy katonaságon, hanem a házasságon járt az 
eszem [i.h. 67]. 1774: Földvári István . . mikor 
meghallotta felesége halálát, házasságon jár t az 
esze [i.h. 139—40] * esze, kardja, s után boldo-
gul az ember. 1758: Váradi Zsigmond bátyám 
discursus közben mondá szegény: „Édes öcsém-
uram I ezen az világon igaz, hogy esze, kardja, $ 
házassága után boldogul az ember, s arra nézve 
javallom kegyelmednek, hogy vegye el Aczél Salo-
mét, mert igen jó szerencse lenne kegyelmednek 
[i.h. 66—7] Jb nincs nehezebb dolog, mint a 
1794: E világon nehezebb dolog nincs mint a há-
zasság [Gyarmathi, Nyelvm. 271] * vén embernek 
halál a1716: miért házosadék megh kgld, hiszen 
hallotta kgld, hogj vén embernek halál az hazosságh 
[Nagyida K ; Told. 22]. 
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házasságbeli I . házas; căsătorit(ă); geheiratet. 
1632. Parazna birsagis f. 1 Es Eccl(esi)a keöuetes 
ha . hazassagh kiuwl uagion, ha hazassagbéli sze-
meli lezen Teőrueny zerint Exequaliak [Fog.; 
UC 14/38. 1111 

2. házassági; de căsnicie, de viaţă conjugală; 
Heirats-. 1646: Ez okon citáltattam az Inc-
tust, hogi az el mult 1644 esztendőben engemett 
házasságbeli hozzam valo kőtelessege kiuől, ele-
temre valo minden gondviseles nelkűl el hagiua(n), 
engemet igaz ok nelkűl parazna szemelnek mondot 
f ß z j k 62 Elisabetha Kouaczy (Bálványos várai ja 
SzD) válópere Fr. Nagi alias Székely ellen]. 1696: 
Az Asszony . . . beteg ágyamb(an) el hagyott 
paráznaságával hazáságbéli kòtŏlességét ò bontotta 
fel [i.h. 297]. 1765: Jöven elönkben Nánási András-
nak és Rátz Kalárának Házasságbeli igen tövisses 
Causajok tapasztalta Vener. Consistoriumunk mind 
a két félnek igen ifijuji éretlen és egy mast meg nem 
órtő allapotját [Kv; SRE 213]. 1793/1794: A(nn)o 
1760. 20. Maji Jelenenek meg a’ Venerabüe Con-
sistorium előtt Ujjabban Kurtán Jósef Feleségével 
Újhelyi Kristinával együtt a ' kik között gerjedet 
nagy Hazasságbéli egyenle tlenség ſ K v ; SRE 
195]. 

Szk: ~ kötél házassági kötelék. 1655: gyŭrŏje 
Jietn leven, egy tallért adot jegybe, mellyet szolga 
biro altal tŭ lem viszsza keretet, s enis viszsza 
a t t am neki mellyel maga oldotta el hazassagbéli 
iŏ te lu(n)kŏ t [SzJk 75] * ~ személyek házastár-
sak. 1671: Házasságbeli személyek egymást el-
hagyván, Papok Ítéleti szerént tartozzanak 
redealni [CCI]. 

3, házasságból eredő; în urma cäsătoriei; aus 
der Heirat herrührend. 1763: A z . , , házasságábali 
gazdagsága nagyobbára mágátol volt [Nyárád-
szentlászló MT; Sár.]. 

4. házasodási, házadosó; de căsătorie; Heirats-, 
Vermählungs-. 1675: Jelentvén Radnoton lak-
tomb(an) Kglmes Asz(onyomna)k* hazasságbéli 
szándékomat, bocsáttatt(am) el eŏ kegtol tisztes-
séges appáratussal, Somlyorab annak el követé-
sére [PIN 46a. — *A fejedelemasszonynak. bSzi-
lágysomlyóra]. 

házassági 1. házasságbeli; de căsnicie, de viaţă 
conjugală; Heirats-. 1784: a mostohaanyám és 
több távolabb lévő atyámfiainak erőltetésekből 
mentem vala az I.-hez feleségül, kívül is azótától 
fogva házassági csendes békességben csak egy napot 
is nem töl thet tem [FogEJ 343—4]. 1850: K. 
Kalotai Esperes T. Csiszár Sámuel aa . . . többé 
üyen törvény ellenes házassági el-választásokat 
tenni ne merészeljen [Nagykapus K ; RAk 3]. 

Szk: ~ alkalmatosság házasság-/házasodási le-
hetőség. 1700: az i f jú legény mind magát, mind 
el kötelezett Mátká já t szabadícsa, és annak utánna 
mind a két fél házassági alkalmatosságokat kö-
vethessék [SzJk] * ~ állapot házasságbeli élet-
(folytatás). 1680: Haydu Borka divortiumot kiva(n) 
Nagy Mathetol, férjétől . Deliberatum. Hogy Iste(n) 
nyomorúsággal meg látogatta s alkalmatlanna tötte 
az hazassági allapatra arról nem tehetünk, és 

azért nem diuortiallyuk [i.h. 149]. 1685: ide ei-
kezek N.B.D. Uramnak szolgája ki az ő kglme 
Házassági allapottya felől, az en Cursilis levelemet 
Esperestektöl Esperestekre hordozta [Fog.; BLt 
9 Horti István Mikes Pálhoz] * ~ állapotra adja 
magát megházasodik. 1726: Mig az nagjobbik Fiam 
házassági állapotra adja magát, addig az Leveleket 
conservállya az kissebbik Fiam [JHb XXXV/21 
Jósika Imre végr.] Xr ~ egybeköttetés házasság-
kötés. 1819/1831: Fel Jegyzése Azon ősi, és Szer-
zemény Leveleknek, mellyek . . i f j . Hunyadi 
Sámuelre, ennek magtalan halálával, két Léany 
Testvéreire . . . ezeknek Gondviselés alá lett esések-
kel a ' Hazassági egyben kŏ t tetés által, A' Rákosi 
Fodor Pálra . . . által szállottak [Aranyosrákos 
TA; Borb. I I ] Xr ~ egyezség házastársi (nemi) 
érintkezés. 1691: Kováts Katha vadollya férjét 
Illyés Petert, hogy velle a ' hazassaghi eggyesseg-
b(en) congressusb(an) mod nelkűl bánik ne(m) 
mint keresztye(n) ember, nem szenvedheti; majd 
ugjan fejere allattja ugj fajtalankodik [i.h. 255] 
* ~ élet házasélet. 1697: Szigethi Gergely fele-
segevel Görög Mariaval valo fonákul valo botran-
koztato eleterõl ez előttis a ' N.Tanacstol admo-
nealtatv(an) hogy I(sten)nek tettző Hazassagi 
eletett éllyen es feleseget mint keresztyen Ember 
taplallya [Dés; Jk] . 1760: Sebesi János, és Fe-
lesége Kolosi Ersébet . . . a ' Sz. Házassági életet, 
égymas közöt ru t veszekedésekkel . . . bontogat-
nák . . . égy-mást . . . meg követvén igérék mago-
kat a ' békességes Házassági életre . . . ha e ' Há-
zassok között . . . a ' Házassági békességes élet 
fel bomlanék, azt a ' k i annakoka lészen, a ' külső 
Magistratus kezében adni kénszerittetik [Kv ; 
SRE 191] * ~ életet követ (vmüyen) házaséletet 
éh 1797: I f j ú Székely András háborús házassági 
Eletet követvén eleitől fogva, néhányszor Consis-
torialis határozás mellett is minden jobbulás nelkűl 
maradott [Szüágycseh; BI. Dombi János ref. 
prédikátor nyü.] * - életre lép(ik). 1827: Szabó 
Márton Székelly Susival Házassági életre akarván 
lépni . . . ki kérdeztetvén, ezt felelték* [Gyalu 
K ; RAk 18. - *Köv. a felelet]. 1853: a T. Urnák 
igaz hogy egyetlen Gyermeke boldog . . . — de 
ha Isten még napokat ád neki Házassági életre 
lépik — adhat Isten annak is 10—12 Gyermeket, 
mert az Isten minnyajunkkal szabad [Nagylak 
A F ; DobLev. V/1364 Bartók Ferenc Dobolyi 
Bálinthoz]. 1858: házassági életre leptek . . . De-
meter András 31 éves i f jú legeny . . . Lovász Er-
zsébet 22 éves hajdonnal [Zentelke K ; REAk 
10]. - L. még R e t t E 118 * ^ életre összekel. 
1810: Sándor* és Matkaja Boros Eva magok decla-
ralak előttem hogy semmi eröltetes nintsen egyik 
részről is az ö Házasságokban, ha(ne)m önként 
egymás szemelljén meg nyugodva kelnek öszve 
az Hazossagi eletre [Nagykapus K ; RAk 16. — 
*A vezetéknév hiányzik] Xr ~ életre összeköttetnek 
egybe/összeeskettetnek. 1825/1859: Méltosagos By-
deskuti Károly úrfi és mélt. Bartha 'Susanna kis-
asszony . . . a házassági életre összekötteték hi-
vataloskodó lelkész Benedek Áron által [Nagy-
borosnyó Hsz; Végr.] Xr ~ hit házastársi eskü. 
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7689; Deák Jánosnak maga nyelvével valo sók-
szori kérkedékensége paráznaságával, és házassági 
hitinek bontogatàsa . . . constálván Feleségét 
Czinege Annokot Férjétől Deák Janóstul divor-
tiallya [SzJk 241] * ~ kauza házassági ügy. 
1764: Jővén a ' Venerabile Consistorium eleiben 
Kolosvari Cívisnek Szétseni Josefnek és Feleségé-
nek Vajna Borbárának Házassági Causájok, igye-
keztük ugyan a' kőztők valo szörnyű gyűlölséget 
és hidegséget meg oltani [Kv; SRE 209] * ~ 
kötél házassági kötelék. 7797; Az Házassági kő-
telbe nem levő Személlyek egyszeri botránkoz-
tatasokért . . . ha . . . egybe kelnek is hogy Tör-
vénytelen testi közösüléseket Törvényes hazassag-
gal fel váltsák a' Lakodalmi Gyülekezet előtt is 
reconcilialtathatnak minek előtte öszve esküdté-
nek [M.bikal K ; RAk 10] * ~ kötelesség házasság-
beli kötelesség. 1721: vüágosson constál Gergely 
Ersoknak házassági kötelessége ellen hites ura 
Kőpeczi Gyeőrgj mellől valo el szökése, és 
koborlása [Kv; TJk XV/3. 36]. 1745: Müyen 
actiom vagyon az J . ellen, hogy ö maga Házassági 
kötelességéről el felejtkezvén, melly szerint magát 
emiitett férjéhez hittel kötelezte vólt, à Sz:-
Házasságnak tiszta ágyát, rú t fertelmes és utá-
latos paráznaságával megferteztette, idegeneket 
admittáltatván magához [Torda; TJkT 99]. 1805: 
Hogy a ' házasság ugy bontasaék fel, hogy a' 
házasok meg különözzenek egymástól lakásra, 
asztalra, és a7 házassági Kötelességre nézve meg 
kell mutat tni . . . az ellenkező résznek . . . házas-
ság törését [Gyf; Berz. 19]. - L. még FogE 302; 
RSzF 268 * ~ összeszōvetkezés(szövetség házasság-
kötés. 1771: Vágjon Eö Felsége szabados tettzésé-
bŐl immár eddig elé 33. Esztendeje, miolta ketten 
a ' Házassági Szövetség által égjben köttettettűnk 
[Kv; KvRLt VII. 24Fajk András és felesége végr.]. 
1842: Ns Rákházi (!) Mihály. G. Catholicus Re-
formalodván . . . Házassági Szövettséget kötendő 
Ns Horváth Lászloné hajadon Leányával Évával 
[Gyalu K ; RAk 38]. 

2. ~ törvényszéki ülnök asesor de tribunal în 
probleme de căsătorie; Gerichtsassessor ftir ehe-
liche Angelegenheiten. 7869; az egyházmegyei és 
házassági törvényszéki ülnökök meghívatnak gyü-
jésre [M.bikal K ; RAk 176]. 

házasságkötés încheierea căsătoriei; Eheschlie-
ßung. 1865: kérem gyermekeimet, . . . a ' házasság 
kötésekben is azt tartsák szemök előtt, hogy 
magokkal egy nemzetből valókkal 's egy vallást 
követökkel lépjenek a' szent frigyre [Kv; Végr. 
4 - 5 ] . 

házasságrontó 1. házasságot megrontó; care 
strică căsătoria; Ehe verderbend. 1766: gr. Bethlen 
Ádámné asszonyom . . . már megvénhedvén . . . 
minden actáit kibeszéli. A többi között azt mondja, 
hogy „Bánffi György s felesége Toroczkai Ágnes 
között rossz életet én csináltam, úgymond, kurva 
voltam, házasságrontó voltam “ [RettE 197]. 

2. házasságtörő; adulter; ehebrecherisch. 1811: 
Kozma János . . . azt vallotta, hogy Kudor Pál-

nak hűtős Feleségét meg Ferteztette . . . ; tehát 
mint házassag ronto Vasárnap feggeli harangozás 
előtt a ' Templom előtt lévő kalodaba tétessek 
[M.bikal K ; RAk 86]. 

házasságszerzés házasságközvetítés; mijlocirea u-
nei căsătorii; Ehe/Heiratsvermmittlung. 1657: lit-
vaniai herceg Janusius Radcivilnek érkezének 
követjei*, kik által az Lupul vajdab leányának 
szerzését kévánván a fejedelemtől0 . . . Ezen há-
zasságszerzésben az fejedelem meg indula [Kemön. 
189. — M644 táján. *Vasile Lupu, moldvai vajda. 
CII. Rákóczi Györgytől]. 

házaságlalan nőtlen; neînsurat, necăsåtorit; 
unverheiratet, ledig. 1799: a Bátyám . . igy szól-
ván : ne busulyak, mert maga Házoságtolan ember 
lévén, nékem él, nékem kiván mégis halni [Déva; 
Ks 75. VlIIb. 130]. 

házasságtörés adulter; Ehebruch. 1805: Hogy 
a' Házasság ugy bontassék fel hogy a' házasok 
meg különözzenek egymástól lakásra, asztalra, 
és a ' házassági Kötelességre nézve meg kell mu-
tattni . . . az ellenkező résznek házasságtőrését 
[Gyf; Berz. 19]. 

házasságtörő 1. házasságrontó; care strică că-
sătoria; Ehe brechend. 1597: az azzoni wgimint 
aki mind Isten paranchiolattiat, mind penigh az 
ew keotelesseget melliel vranak tartozot wolna 
hatra hagiwa(n) . . . illien gonoz eletben leiedzett, 
megh hallion erette. Az legint penigh az perenger 
alat ob scortatione(m), wgimint hazassagh t e ö r e o 
Zemely megh vezzeoztessek es az warosbol ki 
kewldettessék [Kv; T J k VI/1. 26]. 

2. adulter; ehebrecherisch. 1628 u.: Meli czie-
lekedetit ertven semmi uta(n) en tiztessegbeli 
szemely leven el szenvedni nem akartam, sem el 
nem szenvedem, ha ellene sufficienter visíbilis 
documentis approbaltatik, mint ollian hazassagh 
teóreő szemelinek [SzJk 30]. 

házastárs 1. feleség; soţie; Ehefrau, Gemáhlin. 
1555)1556: Jgen kertem, vgian keremis, . . . Czaky 
Mihail vramath . . . tütornak, az en Jámbor hazas 
tarsomnak, Bogathy Chatanak, az eo edes Apro 
Arwaywaly eg'etemben [Zsuk (melyik ?) K ; SLt 
A. 33]. 1559: Nagysagos Bathori Ersebeth azzo-
nyomnak, Kerecheny Lazlo wram hazas társasak 
. . . adassyk* [Gyf; LevT I, 304. - *A levél]. 
1568: az ely mwlt Idekben . . . Zewch Len art 
Vram ydeiebe, valamy kez pénzt Ezwst Marhat, 
Aranyat adot volna Zenney pal Zeoch Lenart-
nak, es az ew hazastarsanak hazaba o l t a h n w l 

[BesztLt]. 1570: my attiwk az mi L e a n i u n k a t t 

chereni borbara assont az witezleo sido g e o m e k 
isten teorwenie zerintt orok hazas tarsswl kinek 
meniegzeyenek napiat t wegestwk zent andras 
nap wta(n) walo wasarnap [Balázsfva*; i.h. 104. 
- mKésőbb: A.balázsfva BN]. 1598: Az myerth 
pedigh hazas tarsom dolgát betegseget hosza eleó, 
. . . en Arrúl ne(m) tehettem Jsten niaúaliat 
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adot rah [UszT 13/3]. 7675/7628: Georgy vramnak 
. . . az vr Isten neky vy hazas tarsot parantsolt 
[Kv; RDL I. 96c], 7675/7782: Tatár Mihály Vr 
szerelmes házas Társa Nemzetes Vitzei Ersebet 
Aszszony hűségesen ejjeli nappali sok nyugliatat-
lanságával számos esztendőtől fogva, ugy a' mint 
igaz Hazas Taxs(na)k illik súlyos nyavaljájában, 

. . Tatár Mihály Vrammal dajkalodott [Kv; 
KvLt II . 18]. 1718: az mostani Kőhazakat T.N. 
Mlko Judit Aszszonnyal Szerelmes Hazas tarsa-
vai épitették [Szentmihály Cs; Borb. II]. 1815: 
Pataki Mária Tiszt. Farnos Györgynek ritka Hiv-
ségü . . . Fáradhatatlan okos Házas Társa [Gyalu 
K ; RAk 153]. - L. még RettE 123. 

Szk: ~ ának elvesz. 7743: Matkamot Házas Tár-
somnak el vészem [Mv; Told. 31] Xr ~ul ad. 
1567: Meg Mutatwan az hatalmas Jsten, en ray-
tani valo kegyelmes kezyt, kegielmesseget, meg 
holt tarsom helyebe atta Énnekem hazastarsul, 
az vitezlew gyeroffy Mihal vram leányát [Fráta 
K ; BesztLt 78]. 1583: Kozaruary annazzon . . . 
Jllen vallasth es protestatyott teón hogy Ko-
mornyk Myhal . Kynek eő . . . az eo Leanyath, 
hazos Tarswl a t tha volna . . . , leanyananak (I) ha-
lalos bettegsegenek Jdeyn, Nemw Nemw Jsten-
telen hamys es álnok vallas Testamenthom lewe-
letth zerzetth [SLt V. 13 „Imreh deák Papay" 
a gyf-i káptalan not-ának kézírása]. 1598: en atta(m) 
volt az Actornak egy leanyomat Katat hazas 
társul [UszT 13/2]. 1705: adtam házas tár-
sul, Pataki Boricza Árva leanyomat Técsi 
GyŐrgy U(ramna)k, mosta(u) Kentelki es Czegei 
Eccla Praedikatoranak [PIN 56] * elje-
gyez magának. 1674: Két Fraj czimereinet, ugj 
mint Galffi Suskát Istvándi István vra(m), Her-
pályi Rebekát Apáti Sámuel vr(am) jegyezvén 
el magok(n)ak hazas Társul, haza adásokat ren-
deltem ad djem 18 p(rae)sentis January [BLt 9 
I<oniai Anna fejedelemasszony Béldi Pálhoz]. 1776: 
Oroff Gyalakuti Lázár János Úrfi eŏ Nga 

Nevezett Kis Aszszont* magának tökéletesen 
el jedzette volna jövendőbeli Házastársul [Nsz ; 
GyL hiv. - *Ti. gr. Komis Annát] * ~w/ kel 
vkinek kb. feleségül megy vkihez. 1582: Taniztra 
keteó Simon vallia hallota keóz hirrel hog . . . 
mikor az legeny akinèk Catalin hazas Társul 
keolt volt el Akarta hadny a' feleseget Catalint, 
Tehát Nireo Kalman pénzt igirt volna a’ legennek, 
hog' el Ne haggia Catalint [Kv; TJk IV/1. 42] * 

kéret. 1597: Andreas Benchel . . . fassus est 
ieowe be az liazba(n) akiben walank Ersebet 

azzony, monda neki király Biro vra(m) az teob 
atiafiak akarattiabol, Jo atiamfia Ersebet im 
latod atiadfiait mosta(n) azért gywltwnk eozue 
az tatnbor iffiu legeny Vrbeger Balint keret tegedet 
hazas társúl Iamboroknak zokasa zerint [Kv; 
TJk VI/1. 62] * - ul megkér. 1584: Maros Gergely 
vallia . . . ez András az eleót valo Napestig Mind 
a’ korchoma(n) volt oth Iywt végre az András 
meg kerte ez Azont hazas tarszul az Attiatul Annia-
tul [Kv; TJk IV/1. 351] * ~ul megy. 1587: 
Itnmar Ilona Azzony az Maglas Tamas elseo Vra 
*Teweth el valtoztattwan, Sámuel deákhoz Ment 

hazas tarsol [Kv; KvLt Inv. I. 2. 1] * ~ul rendel. 
1608: az eő kgme zerelmes hazas tarsa Kalachsw-
teő Katha azzony mindattól az wdeőteől fogua, 
az myolta az Vr Jsten eő kgmenek hazas társul 
rendelte es parancliiolta volt, mind ez ideighlen . . . 
hwseges zolgalattal leőtt legien eő kgmehez min-
denekben [Kv; RDL I. 85]. 1644/1785: az Ur Isten 

az én Szerelmes Attyámfiát Nyagu Borbárát 
rendelte Házas társul [BfN Kémeri Huszti Meny-
hárt erdélyi főharmincados végr.] Xr ~ul van 
vkinél. 1585: Zekely János vallia Amegh (!) 
penigh ez Peterdy Balasnal vagion hazas társul, 
Azolta Iambor eletet tudok ez Azzonyhoz semmy 
feslet erkeólch Nem hallattatot feleolle [Kv; 
TJk IV/1. 523] * ~ul vesz (magának). 1564: 
Az hatalmas Jstennek Reghj rendelese zerent, 
vettem Magamnak hazas tarswl az Nehaj vitezlew 
Pathoczy ferencz leyanyat Anna azzont, kynek 
Menyekzoyenek Napyat vegeztuk zent János Nap 
vtan valo keden* lenny [Illye H ; BesztLt 41 
Lad(is)laus Dyenessy comes co(m)itat(us) Zarand 
a beszt-i bíróhoz, tanácshoz és a város polgáraihoz. 
— *Jún. 24]. 1570 k.: Ezt is végeztük őfeleöllök, 
ha (valamely) fazakas fazakasmesternek leá-
nykát y házastársul magának venné az olyannak 
<kell> adni fél mesterséget [Dés; DFaz. 9]. 
1621: Tordaj Peter Deák az Zeoleosi Peter Deák 
Uram leanjat maganak hazas társul Veuen. az 
menjegzeo napian mutat tak fel eo kemek Aian-
dokban* melljet veottunk az Georeogeokteol f 5 
[Kv; Szám. 15b/IX. 225. - *Csak így!]. 1749: 
Szentkatonai (!)* Vajna Gábor Vram veszi jö-
vendőbeli hazastarsul Barta Juczi Aszszont [Al-
torja Hsz; Ap. 5 Veres Sámuel Apor Józsefhez. 
— ĂTollvétség Szentkatolnai h.]. 

2. tbsz házasok; soţi, căsătoriţi; Eheleute. 1874: 
Értésére esvén kebli tanácsunknak, hogy Bálint 
János és Kudor Ilona házastársak most is külön 
élnek, nevezett házastársakat újra öszszerendeli 
[M.bikal K ; RAK 305]. 

3. vkinek meghagyott ~a vki özvegye; v ă d u v a 
cuiva; js Witwe. 1583: az Nemes Azzony allath 
thwnya Illyk Gallaczy Annazzon, az nehay Nemes 
megh holttli Theorok Mihalnak . . . megh hagyotth 
hazas tharsa [Oroszfája K ; WLt]. 

Ha. 1591: házas ţársomnak [Kv; TJk V/l . 
116]. 1687: házas tarsomnak [Alpestes H ; Incz. 
VI. 19a]. 1701: házos társával, házos társat [SzJk 
330]. 1716: házos társa [Nagyida K ; Told. 22]. 
1723: házos Társára [Ne; DobLev. 1/108]. 1832: 
Házos Tarsomot. Házos Társomtol [Szentbenedek 
AF; DobLev. V/1186 Bartók Ádám végr.]. 

házas-tüzes családos; cu familie; mit Famüie | 
telkes; cu teren/lot/parcelă; Grund besitzend. 
1660: Colosvari hazas tüzes Ember eőis [Kv; 
VII/3. 285]. 1731: Ezen vallók minnyájan Károly 
Fejér (így!) Vár(me)gj(é)b(en) Nagy Aranyason 
lakó házas tüzes residentias Fiscalis Jobbágyok 
[WassLt]. 1749: Ebesfalvi Krátson Gergely pro-
testál, ugyan Ebesfalvi Örmény Jakab Márton 
ellen, hogy az mostan ellene orialodott causaját 
folytassa Ebesfalván, mint ott residealo Házas 
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tüzes ember ellen [Torda; TJkT I l i i 251]. 1774: 
mitsoda nevezetű Jobbágyok Hazás, Tüzes Gaz-
dák vadnak jo karbeliek Vagy öregek [T; CU]. 

házasul házasodik; a se căsători/însura; hei-
raten. 1558: Nekem Negy Jobbagyom hazasult 
oda az ketek warasahoz tartózó Jozagban . . . Ké-
rem ke teke th. K. Ereoltesse Re ja eokeoth Jeo-
wenek (I) haza az En feoldemre, Mert kelmekel 
nem Ezetlenkethettem, merth . . , Jnkab akarok 
baratzjagal lennem [Szentiván*; BesztLt 25 Fr. 
Kendi de szent Jvan a beszt-i tanácshoz. — *Ké-
sőbb: Sajósztiván BN]. 1591 k.: Fazekas Lukaczi 
. . . az Bekes hada vtan oda az Georgy vram haza-
ban haszasula ott lakot, hogy megh hazassula 
vgy zalla ä Georgj vram hazaban [UszT]. 1600: 
En azt tudo(m) az dologhba hogi az eochem Tha-
mas a' mikor hazasul vala ott vala az menjegzeòbe 
Ferench János, az kinek kezet elvágták [i.h. 15/64 
,, Georgi András Zenthegi hazas olahfalwj Zabad 
zekelj" vall.]. 7823— 7830: Csakugyan Isten kegyel-
mességéből hamar felgyógyulván, mondottam az 
húgomnak házasulni akaró szándékomat [FogE 
289-90] . 

házasulandó I. mn 1. házasuló sorban levő; de 
însurat; heiratsf ähig. 7652; Sukor Peter . . . 
Edgik fia hazasulando [Szászfenes K ; GyU 119]. 

Az adalék e címszó II. szófája alá tartozónak is minősíthető. 

2. egybekelni szándékozó; care doresc să se 
căsătorească; mit Heiratsabsicht. 1750: a' Mag-
nasokan kivûl . . . ha az Házasulandó személyek 
két kűlőmbőző Eklésiákban vágynák, mind a ' 
kettőben Publicaltassanak [Gyalu K ; RAk IVb]. 
1760: A násznagy köszönt s nagy paresiával pe-
rorált, s emlékeztette az annak előtte megesett mát-
kaságra s eljegyzésre, mely esett a házasulandó 
személyek között [RettE 9 8 - 9 ] . 1856: a' háza-
sulandó egyének a ' nem erőltetés, rábeszéllés, 
vagy kénszerités iránt kikérdeztetvén ösz-
veeskettem (így!) [Bádok K ; RAk 69]. 

3. ~ szándék házasulási/házasuló szándék; in-
tenţia de a se căsători/însura; Heiratsabsicht. 
1582: Beregzazy Lukach . . . vallia, Az eothweos 
legeny enneke(m) eochem, Meg ertem hogy hazasu-
lando Zandeka volna kerdem kit akar venni [Kv ; 
T J k IV/1. 66]. 

II . fn tbsz házasságra lépendők; cei care ur-
mează sä se căsătorească; Heirat schließende 
(Personen). 1760: Midőn azért a házasulandók 
között a jegyváltás és esketés is végbement, egy 
bizonyos napot tettek a menyasszonynak haza-
adására [Ret tE 98]. 1791: Az Hazasulandok. . . 
publicaltassanak . . . Tsak egyszer Vasarnap na-
pon, vagy ha a ' kőrnyülállás kívánja mives 
napon 3szor [M.bikal K ; RAk 9]. 1838: a mikorîs 
az akkori Tisztelendő káplány Ur a házasulando-
kot egyenként ki kérdezvén, valhatom hogy . . . 
Perentzi Mária Aszony sírva felelte hogy ő 
teljességgel nem szereti . . elis szaladott [Bet. 1 
Antonius Czicziri (72) vall.]. 

házasulás nősülés; însurătoare, căsătorie ; Hei-
rat. 1586: Petronella Aszszonynak . . . Naponkintt 
walo Taplalassara Eztis Vegeztwk hogy esztendőn-
kint hazasulassaiglan Dobray ferencz Tòb Eo-
cheywel tartozzék Adny Tyzen hat t forintott 
[Lesnek H ; IB VI/225. 16] 1591 k.: EzLukachys-
neótelen korába nem lakott a Gerebek* feòldeken, 
hanem hazasulassanak vtanna kerelemből menth 
oda Jo akaratt ja zerinth [UszT. — *Olv. Gerébék, 
azaz a Geréb családbeliek]. 1594: Sofia, Crestel 
Gergelne, Turbán lakozo vallia: Ezt ertettem ez. 
fogoli Peter hazasulasa feleol, hogi ejel eskette 
megh az vra egi hituan azzoniallattal [Túr TA; 
TJkT V. 1. 419a]. 1635: En sėm hazasulasakor, 
sem hálálákor ot nem voltam Zigiarto Mihalynak 
[Mv; MvLt 291. 47b]. 1807 k.: minek utánna az 
Ex(pone)ns hazasulása után kűlőn kenyérre vette 
magát . . . az Felesegétől jöt őkrekkel és edgyűtt 
Felesegevel Szerzet s ennek jovaibol Szerzet Mar-
hákkal vitte a Gazdaságat [Sinfva TA; Borb. 
I I Fülep Mihály (49) ns vall.]. - L. még ETA 
154-5 . 

házasulható házasulandó; apt pentru însură-
toare/căsätorie; heiratsfähig. 1683 u.: ha el ado 
Leanzo házasulható legeny es Fellyebb valo űdős 
Férfiak s Aszszonyi állatok meg halándnak 
az ministernek Fizessen az temetteteő [Krasz-
na Sz; SzVJk 39]. 

házasuló 1. házasodó/házasságot kötő; care se 
căsătoresc; heiratend, Ehe schließend. 1631: az-
székely öregember egj koszorú vala az sűegen 
feliül az fejeben . . . az szüle fonta eözue eöket 
az volt az naznagjok, de hogj megh ertette hogi 
ezeket a házasuló szemelieket megh fogtak eöis 
mindgjárt ki takarodek az Uarasrol [Mv; MvLt 
290. 246a Veres Jánosné Hona asszony vall.]* 
1779: (A) kolozsvári református pap Deáki Pál 
uram megholt harmadnapi betegsége után. Melyet 
abból kapott, amint mondják, hogy reggeli kö-
nyörgés után hat házasuló személyeket copulált 
. . . megfázván . . . catharust . . j kapott [RettE 
393]. 1835: az Házasulokról való tudositást idejé-
ben) bé küldeni most is Tizen mulatták el [Vaja 
MT; HbEk]. 

2. házasodó korban/sorban levő; care tsre in 
rîndul însuräţeüor/celor de însurat; heiratsfähig. 
1685: Jákob Mihaila job(ágy) . . . két öccse, 
az edgyik, házasuló, a másik kicsin [Demetcrpa-
taka A F ; MvRK Urb. 30]. 

házasalt tbsz házasok; căsätoriţi; V e r h e i r a t e t e . 
1785: Hozzánk is elérkezé(ne)k a' Regius Com-
(m)issarius Conscriptor vrak, kik is M a t r i c u l a n k a t 
elő kérvén, látták mind a7 Házasultak (na) k, m ^ à 
a ' Keresztelték(ne)k, mind p(e)d(ig) az E l t e m e t t e -
tek(ne)k Neveiket [Gyalu K ; RAk 78]. 

hazaszahadul megszabadul; a scäpa; fr t i wex-
den heimzugehen. 1588: en onnat haza z a b a d u î e k 
hadadból* [Zsákfva Sz; WLt Lucas Barlas jt> 
vall. - *Sz]. 
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hazaszakad hazaszabadul; a scăpa/a se duce 
acasă; frei werden heimzukehren. 1805: Mivel a ' 
Pásztor vette észre, hogy az o kihálo tsórdájának 
egy része haza szakadott 's mégis illendőleg utánna 
nem látott azon el károsodot tehénnek egész 
betsű árrát . . . megfizesse a ' pásztor a ' falu székén 
í tél tetett [F.rákos U ; Falujk 2 - 3 . - Átírva 
teljesebb szöv.: RSzF 219]. 

hazaszakadott hazaszabadult; scăpat/dus acasă; 
frei geworden heimzukehren. 1805: A torlószaba-
d ni ás u tán a medő csorda is a torlóra forditatván, 
történt , hogy a meddő csorda elszakadozott . . . 
a pásztor . . . Haza is küldötte szolgáját a hazajött 
marháknak k iha j tására ; de a szolga . . . az haza-
szakadott marhákot ki nem ha j to t ta [F.rákos U ; 
RSzF 219]. 

hazaszalad haza fu t ; a fngi acasă; heimlaufen. 
1717: mint ha a Tatár az hatokon lot volna edszer 
s mind ötven haza szaladot, az Hajduk és Kato-
nák is nem kevéssé meg bódulván el széledtek 
[Szentk.]. 1744: S z : Egyeden tserélvén egy Bor-
zási Magyar Ember két őkrőt . . . , egyik okőr ide 
haza szalatt [Szentegyed SzD; WassLt]. 1797: 
a kiáltására Nagy Apám is haza szaladván onnat 
az Eŏttsiteől Sárközi u tánna fu to t t [Elekes A F ; 
DobLev. IV/783, la ] . 1814: a ' Tallorol haza szala-
d a t t a Csorda [Aranyosrákos T A ; Borb.]. — L. 
még RSzF 265. 

hazaszaladozik hazamenekedik; a fugi pe rînd 
acasä; heimfliehen/flüchten. 1658: az Tatar be 
ioveteletul fogva ez estveig nem hallattam semmi 
hírt is csak ket falubeli jobbágyimban is Harmincz 
hatot òltek vi t tek el . . . csak egyenkint szaladoz-
nak haza [Ks 90 Cseffey László lev. Beszt-ről]. 

hazaszáll 1* haza/visszatelepedik; a se reaşeza 
în bunurüe sale; aufs Gut zurücksieţieln. 1621: 
Zereday András deakis derekason haza zallot es 
megh hazasult [Szentháromság MT; Berz. 8. 
72/23]. 1632: h a Kozma Istuan haza akar szalani 
abba az Joszaghba es helybe Paripayan szolgalia 

Sigmond Pa l t [Lemhény Hsz ; BLt]. 1654: 
az Gyulai Szantsogsaghba(n) Orkolab neuw falu, 
^ntiek előtte ualo reghi wdöben el pusztuluán az 
Ŭadak miatt , sok ideigh puztan aŬott, azonban 
Istenben el nyugot t Betlen Istua(n) es Ibranyi Mi-
haly Vra(m)ek biztató leuele<t> adua(n) azon 
faluból el buydosot t szegenseghnek hogy bátor-
ságosok) megh telepedhetnek, arra kepest haza 
szallottanak [IB fej-i rendelet I . Bethlen Domokos-
hoz], 1729: Vaklas Lupulyt az veszedelemkor, 
a Tatár el rablot ta volt, minek utanna meg szaba-
dult 's haza szállott ugy neveztek Turkully(na)k 
[Kiskájon SzD; BK. Michaël Lupán (100) jb 
vall.]. 1795: Minthogy nem régen szállottam haza 
• . . bizonyost vallani nem tudok . . . [Berz. 6. 59 
Iá t . S. 9 Michael Szabó (32) nb vall.]. 1818: Be-
retzki Benedek Ferentzné Gáli Susánna (26) . . . 
fgy v a l l . . . míg a f ia haza szállott bezzeg nem volt 

mivel olly jo bővőn éllyenek [Szentkatolna Hsz ; 
HSzjP] . 

Szk: hazakõltözik-száll. 1614: azt reméljük vala, 
hogy immár nem kell félnünk, és minden másut t 
való marhankkal is hazaköltözött-szállott vala az 
város népe [BTNa. — A teljesebb szöv. hazaköl-
tözik szk al.]. 

2. visszatér/vonul; a se întoarce; zurückkeh-
ren/ziehen. 7694; tentál t irruptiot az galliai Brest 
nevű por tusra az anglus hajója, de sine fructu 
szállott haza az gallusa prince [II AMN 335. — 
•így l De nem elírás anglus h. ?]. 

L. még ETA I, 33 ,50 ,75 ,93 . 159; FogE 60, 80, 93, 305; 
RettE 123 322, 336, 350, 371; UjfE 173. 

hazaszállít hazahord/visz; a căra acasă; heim-
liefern. 1820: amidőn Épületre valo Nagy fáka t 
vontatnak ak(k)or égy szál fá t réá vetnek a gaz-
dára, 's azt Nyoltz és tiz ökörrelis kell haza szálit-
tani [Bács K ; KmULev. 2]. 1848: Kolos monostori 
lakosok.. az Uradalomnak Gáti retyét felibe által 
vették oly kötelezéssel; tartozok lesznek felibe 
le kaszálni, alkalmatos időben felgyűjteni, az ura-
dalom részét haza szállittani [Km; i.h. 3]. 

hazaszállítás hazaliordás/vitel; căratul acasă; 
Heimlieferung. 1695: A Mésznek Vistábul* valo 
hazaszállitásanak procurálását, jo szivei fel vallalá 
Ujfalusi Sámuel Vr(am) [Kv ; SRE. - *K]. 

hazaszállíttat hazahorţlat/vitet; a dispune sä 
fie cărat acasä; heimliefėrn lassen. 7699; Azoknak 
a ' tserepeknek meg vételére s haza szállítására 
. . . . mellyeket ő kglme . . . meg vŏ t t és haza 
is szaUittatott körűi bé ké t száz Magyar forintok-
kal [Kv; SRE 62]. 

hazaszármazik hazatér/vetődik; a se întoarce 
acasä; heimkehren, mühsam nach Hause gelan-
gen. 7668: mind az ke t ten o t t hon laktak, mint 
nyŏte ' le 'n le'gynye'k . . . , az u tan bujdostanak 
e'l . . . , en idemb(en) szarmaztanak vala haza 
[Dés; Ks X X X I I I . 9]. 1761: Tot Jeremiás U-
r(am) szaboságot tanulván, jo darab ideig oda 
vándorlót, s mmekutánna Haza származat, az ö 
kigyelme édes Annya, ugy magais belé szálván* 
elsőb(en) Néhai Szabó Mihályné Aszszonyom ellen 
inditat tanak pert a Tutorságért [Ne; DobLev. 
II/328. 5 a „Rebeka Főldősi quondam civis Da-
nielis Konya rel. v idua" (62) vall. — 'Ti . a ház-
ba]. 

hazaszeretet dragoste de ţară, patriotism; Vater-
landsliebe. 1809: azon Haza és Atyafiúi szeretet, 
bŏl s szánakozásbol t e t t Segedelmekből idővel 
terhes Adózás következet, melynek sullya a la t t 
m ű Hajdani Praedecessoraink ös tös gyökeres 
Székely Successotí nyögünk és tsak Parasztokat 
illető onusakra Praestatiokra szoríttatunk, el 
annyéra hogy már ma sem Székely Privilégiu-
munk al Sem Nemesi Praerogativánkal éppen nem 
dicsekedhetünk [Asz; Borb. I I ] . 
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hazaszerez hazakerít; a aduce acasä; heimbrin-
gen/schaffen. 1570: Magyar esthwan . . . vallya, 
Thwgia azt hogy az Gergel New legen ely zeoket 
volt Gywlay Myhaltwl Jde Kolosvarra Jeot volt, 
Es J t megh fogatta volt gywlay Myhal, Az Annya 
veotte volt ky Theole kezessegen wgy hogi esmet 
haza zerzy néky [Kv; TJk III/2. 164]. 1600: 
Mi zolgalonk wala Farkas Antal felesigenek az 
annia, ket t eöreögh Zolgank wala, eö azokhoz 
zimboralt, eggiket Zaz Jánost en wgyan raita 
kapta(m) bwn zerenth, es akkor chenaltak ezt 
az Farkas Antalnet, Wgy zerze oztan az a kett 
legeny Gyeörgyffi Balintnak, Aztis megh esmerwe (n) 
hogy nehezes, el wzte hazatol, orozhegybe ment, 
es ott leött az a bitang gyermeke Farkas Antalne. 
Vgy wagyo(n) hogy az vtan esmegh haza zerzet-
tek neki [UszT 15/37 János Gergely Zetelakj 
(50) pp vall.]. 1633: az uta(n) hogy az Aszonit 
haza szerzeők Biro vramekal az vrahoz, akkor 
mi ne(m) talalank semmi oly vetkett Bőlőni Mik-
loshoz az melj miat el kellene válni az felessege-
tőll [Mv; MvLt 290. 130a/2]. 

hazaszólít hazahív; a chema acasä; heimrufen. 
1793: ezek u tán engemet — haza szollítván onnat 
többet nem láttam [Dés; DLt az 1799. évi iratok 
közt]. 

hazaszökik a fugi acasä; heimfliehen. 1662: 
jm mostanis nimelliek melleöllwnk haza szőktenek, 
az eleo keleò emberekbe(n)is [UszLt VIII. 71 fej.]. 

hazaszökött fugit acasă; heimgeflohen. 1621: 
eo kglmek haton ben maraduan, hogy az Egy 
nehany gialogot eo kglmek el kezichiek, Az haza 
szeókeót gialogok helieben [Kv; Szám. 15b/XI. 
293]. 

hazatakarít 1. (szénát) betakarít; a strînge 
(fînul); heuen. 1815: vagyon a' Falun kűjel lévő 
lunkájok szélibe lak hellyek, az holatt nyomássába 
marhájokra nézt mullatozni szoktanak volt, hanem 
igaz mind eddig, most kosttyokat . . . nem rakták 
oda, mind haza takarították [Orsova MT; Born. G. 
XV/13 Molduván Vaszüia (78) vall.]. 1821: az 
raj ta készített Szénát békességesen arról maga 
oklához bé is takarította az ottan készült Szénát 
. . . békességesen haza takarította [Apahida K ; 
RLt O. 2 Zsukán Arszintya vall.]. 

8. hazahord/szállít; a căra acasă; heimbeför-
dern/tragen. 1833: a ' feleségének Portékáit ki adta 
's Baktsi Ádám Uramhoz haza takarították [Angya-
los Hsz; HSzjP Bikfalvi, de Angyaloson lako 
H(uszár) Páljános Ferencz (62) vall.]. 

hazatakarftás (széna)betakarítás; strîns(ul fînu-
lui); Heuen. 1754: az . . . Ulj malom mind 
az falunak mind közönséges személjes emberek-
(ne)k nagj károkra szolgál s vágjon nevezetesen 
az berekre kaszáló retre, annak mivelesére haza 
takarittására, marhajik(na)k legelni, élni, által 
járásara országos revet el vette az nagj viz ugj 
annjera hogy . . . az Fojfalvi hidra kel kerülnünk 
[Nyárádkarácsonfva MT; Berz. 15. XXXII/10]. 

hazatakarodás kb. hazamenetel; mersul acasă; 
Heimgehen. 1748: Az exhibealt Documentu-
mok . . . import állják . . . Sz. Benedek* körül 
azon éjszaka, melyb(en) a’ fenn forgo gjermek 
Lo el veszett, ottan való olálkodásokat és a’ 
Szüágyban Pap Vonkának haza takarcdását 
[BSz; Ks 27/XVIIa. - aSzD]. 

hazatakarodik 1. hazamegy; a se duce acasa; 
heimgehen. 1781. A' Strásák ki állásának ideje 
lészen az estvéli takarodóra szokott harangoz ássál 
valo jel adás, a harangat húzzák még jó hosz-
szan mint egy fél fertály óráig, hogy ki ki haza 
takarodjék [Torockó; TLev. 2/5]. 1794: a Mlgs 
Matskási Ferentz vrtol ki vett Török búza Föl-
deknek, Áldomássá meg itala véget a Svább vttzai 
Kortsomában menvén holott jol meg borcsodtak 
. . . onnat mind hárman haza akartak taka-
rodni [Déva; Ks 79. XXVI. 10]. 

2. haza/visszatelepedik; a se reaşeza; heim-
siedeln. 1653: a város népe igen hazatakarodott 
vala*; noha bizony nem volt eszesség töllök, mert 
nem volt semmi módja mikor két fejedelem volt 
az országban* [ETA I, 69 NSz. — aTi. az elme-
nekült lakosság. b1601 körül a valóságos fej. 
Báthory Kristóf és Básta, a császári hadak főve-
zére]. 

hazatekinthet hazalátogathat; a putea da o 
raită pe acasă; das Heim aufsuchen können. 
1674: Kd(ne)k igen alazatosson könyörgök barczak 
vagi ket napra tekinthetnek haza mert majd el 
erkezik aZ dolog ideie akor inkab nem mehetek 
[Bethlen SzD; BLt 9 Füeki Mihály Béldi Pálhoz]. 

hazatelepedik (szülőföldre, lakhelyre) visszate-
lepedik; a se reaşeza (în locul natal, în locuinţa 
de dinainte); (ins Heimatland, in den Wohnort) 
sich zurücksiedeln. 1587: Balogy Farkas myert-
hogy Jdeghen orzagba lakik, Nagy Banian, vegez-
tek hogy ez Ieowendeo Zent Ianos Napiara haza 
telepedgiek [Kv; TanJk V/l. 58]. 1710: már 
valamenyire Isten kegyelmiből a fellyebb való 
háborúság s fegyver zörgések csendesedvén, és a 
lakosok rész szerint haza telepedvén; kezdettünk 
az ecclesia épitésíhez [Uzon Hsz; SzO VII, 127], 
1714: ebben az el mult Revolu(ti)ob(an) ithon 
nem igen lakta(m), az után hogy enis haza tele-
pedtem lattam az Ur ŏ nga ide valo Erdeit hor-
dották . . . ŏ nga jobbagyi [Mezőmadaras MT; 
BK]. 1773: Vintze Péter . . . annak utánna tu-
dom hogj még haza telepedett O. Fenesre és 
meg házasodott [M.léta TA; JHb IT/3]. L. 
még FogE 58, 84, Í59. 

hazatelepit visszatelepít; a reaşeza; riicksiedeln-
1711: Minthogy I(ste)n eŏ Felsége bennünket 
romlott Városunkba(n) haza telepitett Tiszteletes-
Prédikátor Urainkal együtt. Végeztük . . . , hogy 
Tiszt. Prédikátor Uraink(na)k esztendőre valo 
pénzbeli fizetéseket f. 80 megadni [Dés; Jk 355a]. 

hazatér hazamegy; a se duce acasä; heimgehen. 
1562: 1530 esztendőben Ferdinandus király nagy 
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erővel . . . Budát sok ideig vivá, de semmit sem 
tehete néki; . . . holott számtalan népet elvesztvén, 
kényszeritteték haza térni Németországba [ETA 
I, 13 BS]. 1573: Mayos Matthias azt vallia hogi 
. . . Kapa myhal ely Indwl az varas fele georgy ely 
Marad teole hogi haza tert az Erdëreol [Kv; TJk 
III/3. 67]. 1600: i t t mindenkeppe(n) el kezolwe(n) 
ala indulank az teobbi vtan Theomeswar ala, . . 
az Lenarth Marton fia mind az Jztrigygh weleonk 
wala, ott marada el theőlleönk es haza terth 
[UszT 15/2 „Chur Jakab Zentleleki" vaU.]. 1751: 
Bőlts Emberek Heródeshez ne mennyetek 
Más uton haza térjetek Ivíert uj Királyt nem tisztelni 
Akarja de el veszteni [Hétfalu Br; EM LI, 126 
bethl. ját.]. 1812: Jo reggel felkelvén hogy fel 
öltöztem már haza akarwán térni a Házomhoz, 
azt mondja a’ Groff nékema [Héderfája K K ; IB. 
Molnár György (58) ref. esperes nyü. — aKöv. a 
nyü.]. 

Ha. 1572: haza teer [Kv; TJk III/3. 86c]. 

házatlan ház nélküli; fără casă; ohne Haus. 
1783: Fattyú Thodor . . . hol Pusztára hol másuvá 
keringett, . . . a mig hazatlan volt hol egyűt hol 
másutt tsak az hova húzhatta magát lakagatott 
mind addig mig . . . a Mlgs Vr(a)ságtol nyert egy 
Telekre házot épitett [M.fodorháza K ; Eszt-
Mk]. 

haznűz hazahajt; a mîna/goni acasă; heim-
treiben. 1596: Haza wztek wolt menes louama<t> 
wduaromba(n) oklomba es ottys Halata(m) [UszT 
11/89]. 1604 k.: Esek Ertesemre hogi azt monda, 
oswat János az zolgaianak Janosnak hogy meny 
ki az ökrekliez las hoza, oztan wzd haza az ket-
teyt [Gagy U i.h. 72a]. 

haza vágyódás honvágy; dor de ţară ; Heimweh. 
1823— 1830: István . . . kevés ideig nállom is lakott; 
hanem az Haza vágyódás, mint az Helvetust 
szokta utol érvén egy néhány napi fekvő betegsége 
után haza kellett botsátanom, 's hogy Haza indult, 
mindjárt meg gyógyult [FogEK 577]. 

haza vánszorog 1. hazatámolyog; a se duce a-
casă clătinîndu-se; sich heimschleppen. 1779: 
ugy m e g verette a V Ispány Ur szegényt, hogy a 
mint hallottam alig tudott haza vánszorogni [M.-
esesztve AF; Mk 5/3 Samu Máka cons. providi 
Czigány Vonuj (42) jb vall.]. 

2. hazasántikál; a se duce acasă şchiopătînd; 
heimhumpeln. 1803: (A sertéseket) Portsaimi Lász-
ló Ur . . . ugy annyira verte nyomorította a ke-
hben lévő karójával . . hogy mind bénnán ván-
szorogták haza [Dés; DLt 82/1810]. 

hazavár a aştepta să se întoarcă acasă; auf 
js Heimkehr warten. 1568: Anna consors Georgy 
Alch fassa e(st) hogy en az pyacrol haza Jouek 
hat en nallam vagyon, seres Anna, mondek neky 
meny el haza mert haza var András Katho [Kv; 
T j k Hl/1. 227]. 1589: Nem geozem haza várni 
hanem esinet vtanna Indulek es vgh talalam ewket 

az kapuba hogi Mizaros Mihalnet a kapuhoz tamaz-
totta vala ereossen bánik vala velle [Dés; DLt 
226]. 1801: Feleségem . . . már tsak haza várcm, 
addig nem mozdulok ki Hazannan [Kv; SLt 
Lázár István P. Horváth Ferenchez]. 

hazavesz visszafogad; a reprimi; (in sein/ihr Haus) 
zurücknehmen. 1572 k.: Mikor el űaltanak űala egj 
mastűl ez el műit niaroni a Kovaz (!) űra ioiie 
Battiamhoz s mondek nekye mit pironkottok János 
űram űed haza az orsolia azzont [Kv; TJk III/3. 
44a „Albert Deakne tanű űallasa Lima (!) Azzony"]. 

haza vetemedik hazavetődik; a ajunge/nimeri 
acasă; nach Hause geraten. 1642: Pusztakamara-
sona lakó Szekely Marthat twle hitetlenül el futót 
Tóth Ferencz nevü Uratul accedalua(n) Pŭspŏk 
Uramnakis consensussa, az Ecclia absolvalta el 
telven az eöt esztendeok, es a' második hazassagra 
transmittalta, obligalua(n) arra magat irasaba(n) 
Kemeny János Uram, hogy ha haza talal vetemedni, 
exequalhattya [SzJk 58. - *K]. 1806: Néhai 
Ada Miháj Uram othon nem űlt, két három 
nap el tele haza vetemedet a Gabonát ki merte 
[Karatna Hsz; HSzjP András László (50) col. 
vall.]. 

hazaveti magát hazavetődik; a ajunge acasă; 
heimgelangen/geraten. 1597: dellest vechernie ha-
rangkor taiban az azzoni giermekit az hazban 
be rekezte, eo maga a meniegzeore el mene 
vala immár eyfel vtan egi otakor mikor az Azzonys 
haza wete magat, egi leginy kessere haza [Kv; 
TJk VI/1. 20]. 

hazavetõdtk hazakerül; a ajunge acasă; heiin-
geraten/gelangen. 1752: Gall Ferentz ha hol talál-
tatik, vagy p(e)d(ig) haza vetődik, az specificalt 
Summát cum interesse tartozik meg fizetni [Mál-
nás Hsz; SVJk]. 1771: Tit. Zilahi István Uram-
mal hadnagyságának utolsó Esztendejében tör-
tént, hogy Éjfél tája felé hazavetődik Züa-
hiné Aszszonyom és bé menvén a házba(n) az holot 
az Ura hált, tsak hamar onnat ki jővén a kŭlsö 
házban és szaporán Vizet melegítvén ismét bé 
méne az Ur házába, és ottan Isten tudgya kit 
öntőt nyakon foro vizzel . . . a szolgálo azt 
is mondá hogy az Ur égy Ingbe Gatyába az Asz-
szony után puskával szaladot [Dés; DLt 321 j. 
1777: világra bujdosván . . . Szinte két Eszten-
dőkig tekergett oda azon Gligor ugy hogy amikor 
osztán ide Sz Benedėkre haza vetődött immár az 
Felesége . . . fiával . . . régen viselős volté avagy 
hogy immár szülte is volt [Szentbenedek SzD; 
Ks 30. 28]. 1817: Veres János az el mult Héten 
bé ment volt Nagyságodhoz és szombaton haza 
vetődvén Itten mi előttünk égy bámulásra méltó 
dologgal kérkedezett [Szászzsombor SzD; IB. 
Szentmiklósi István ref. pap kezével]. 

hazavezet a conduce acasä; heimführen. 1764: 
Azzal Tötörbe* menvén kimutata kettőt Keczeli 
János uram a kancák közül, . . . s mikor utána 
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küldöttem Mezei Gábor nevű szolgámat, hogy 
hazavezesse, még azt kérdezte tőle, micsoda kancák 
után küldöttem, mert úgy tudja, hogy nekem egy 
csepp kancalovam sincs ot t [RettE 172. — áSzD], 
1839: mingyárt a főidre essett, az honnét fel 
czészpelŏdvén Germán Dánila nevű iffiu megfogta, 
ü ugy vezette haza [K; KLev.]. 

haza vihet 1. a putea duce acasŭ; lieimbrkigen 
können. 1584: Mihaly deáknál mczitelen zabáat 
latoth, Az Annia Nehezen vihete haza [Kv; TJk 
IV/1. 312 „Cathus kis Caspar leania" vall.]. 
1699: Sos Annok Mátkájától Tot Andrástol . . . 
separatiot kivá(n), ez okon, mert mig a' léianzot 
el nem j edzette addig magát arra obligálta . . . 
hogy vallásában meg nem háborgattya, annak-
utánna penig mikor el jedzette, azt mondotta hogy 
ha haza viheti, mindgyárt Pápistává tészi [SzJk 
321], 1725: az konyha szekeren az borokot, es 
edgyet mast had vihessek haza tóstént [ApLt 2 
Apor Péter feleségéhez Kv-ról]. 1798: Az én sze-
rentsétlen postám . . . viszsza hozván az egész 
küldött málhát, tsak azt a vigasztalást hagyá 
hátra, hogy magam haza vihetem [MNy XLVI, 
154 Gyarmathi Sámuel Aranka Györgyhöz Göttin-
gából]. 

2. feleségül vehet/vihet; a putea lua de nevastă; 
heiraten können. 1597: Sala Istwan wallya. 
Az zegeny Vitéz Ferenczet neotelen koraban zol-
galtam . . . i t Coloswarat eginehany embernek wolt 
ados . . . azt monta ennekem hogi most megh nem 
fizetheti hanem mihelien az matkaiat haza viheti s 
az pénz akit welle adnak kezehez kelhet mingiarast 
megh fizeti [Kv; T J k V/ l . 139]. 

hazavisz 1. a duce acasă; heimbringen. 1568: 
Anna Relicta gregory zabo fassa e(st) . . . az 
legyen az vtanys Egy Jngeth es gatyat hoza 
hozam, az gathya Merő veres vala meg mossam 
(!) haza vm» [Kv; T J k I I I / l . 173. - * O l v . : 
vűm (vivém)]. 1586: Zabo Marton vallia, Latwan 
Grusz Leórinczet hogy vçres, fogham karoly 
Jstuannal hogy haza vigiwk, es vgia(n) Eolbe 
viweok haza [Kv; T J k IV/1. 546]. 1596: Az 
mústra cheóteórteóken leòn, monda az tizedes 
Cliier (?) Jakab, az Anak Peter Koúachnak, 
Peter Vra(m) i t t maragy estrasa allany, Peter 
Kouachy i t t marada my viueok haza louath 
[UszT 10/47]. 1632: Vstgjarto Istua(n) . . . akkor 
en tülem haza mene ismét, azon niomon erte külde 
ismét az giermeket az ladaert s ugja(n) en magam 
vüm haza az ladat az keöpeönieg alat [Mv; MvLt 
290. 62b]. 7730; én haza vűm az sok pénzt [Al-
torja H s z ; Borb. I] . 1806: ha a ' mezőb(en) vala-
melly Sertés megmalatzozik, tartozik a ' Pásztor 
haza vinni [F.rákos K ; Falujk 17b Sebe János 
pap-not. kezével]. - L. még ETA I, 32; FogE 
226; R S z F 266. 

2. visszavisz; a duce înapoi; zurückbringen. 
7606; lat ta(m) hogy Jgen vizy Kadar András Pal 
myhalyt t azon megh fogak eòkeótt es el ualasz-
tak egj mástól. Pal myhalj t t uyuek Kadar Peterny. 
Kadar andras t uizlia (!) haza uyuek hazahoz [Vágás 

U ; UszT 20/189 Geŏrgj Deák Jakab vall.]. 1675: 
Mivel Farkas János ugy vette el Toot Ká ta t fele-
ségül mint Szűz leánt azonba(n) parasznaságba(n) 
talaltatot keves űdŏk alat megh ismérve(n) ter-
hes (ne) k lenni, haza vive az At t ja házahoz Decze-
b(en)» [SzJk 127. — aSzD]. 7699;a Jővén Nem-
zetes Hadnagj Mátyás Uram házunkhoz Ferencz 
István nevű Jobbágja b végett hogj haza vigje 
mint Jobbágját [Vajdakamarás K ; Törzs. Tor-
dátfalvi Sigmond un. tanítómester kezével. — 
*~bA bontakoztat al. sajtóhibával]. 

3. hazavezet; a conduce acasă; nach Hause 
füliren. 1744: engem az Atyám meg fogva(n) 
haza vŭn [Szászbesenyő A F ; Told. 3]. 1853: 
Bontza Rozali meg látogatta és meg igéré hogy 
Kriskát viszi haza indulis ebbe a' pertzbe [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez Ádámosra (KK)]. 
- L. még ETA I, 1 5 2 - 3 . 

4ė hazaszállít; a căra acasă; heimliefern. 1568: 
Benedict(us) Serator . . . fassus e(st). Engemet 
hywth vala oda Sos Mártoné, hogy az ladat meg 
nissam, de az Nemes azyony, azt monda hogy 
. . . en haza víze(m) meg Nitom othon, merth az 
kulchot othon feleytettem [Kv; T J k I I I / l . 188]. 
7589; Iget boris vala egi atalagoczkawal de azt 
nem tudom ha haza vittiki vagi nem [Dés; DLt 
226]. 1644: onnét az Biro Uram majorabol vűm 
haza mind sakostul [Mv; MvLt 291. 391b]. 1728: 
Bartos Andrásné Márton Ágnes primipila (28) 
. . . fat(etur) az vén Sorbán az ki most fogva 
van egj üstöt az szekeremre tön, én haza vüm eo 
el vitte töllem [Altorja Hsz; HSzjP]. 1763: a ' 
Falu Erdejiben . . . támaszt hasogattak azon Tá-
maszokból ki hasadt haszontalan talam egy fél 
Singnyi széknek való Porgátsot vit haza [Udvarfva 
MT; Told. 44/15]. 1806: az orom vére meg indulván, 
mindjárt haza szaladtak kotsiért 's haza vittek 
[Dés; KMN 319]. 

5. feleségül visz; a duce1 ca nevastă; zur 
Frau heimführen. 1582: Andreas Kwthy fassus 
est, . . . Mikor a ' Mezaros legeny haza vywe a 
Dabo Erse Leányát Akkor vala [Kv; T J k IV/1. 
12 — 3]. 1640: Mikor Kóteles János azt az Felese-
get haza uiűe leian uala nem Eozuegh Aszoni 
[Mv; MvLt 291. 230a]. 1702: Ernyei Nemes Szi-
lágyi Mihály . . . mátkasi tot ta volt el Három 
Széki mostan Maros Vásárhelyt lakó Nagy Ilonát, 
házasság(na)k jővendőbéli rendire, és hazais akar-
ván vinni a Leányt, fel rúgott ra j ta a ' Leány-
Mellyhez képest a ' Legenyis meg idegenedett tőle 
[MMatr. I I / l . 2 6 7 - 8 ] . 

6 . átv hazasegít; a a ju ta pe cineva să a j u n g ä 
acasä; heimhelfen. 1653: Fogják meg hát őket 
míg haza viszen Isten, azután lássuk mit kell 
mivelnl véllek [ETA I, 32 NSz]. 1844: ha az 
Isten haza viszen t á m az idén ki nem m o z d u l a k 
többé [Kv; Pk 6]. 

Sz: haza nem viszi a fogát. 1780: hallám hogy 
némellyek fenyegetik vala illyen terminusokkal 
jo szerentséje hogy nem tudtuk mit akar, mert 
haza nem vitte volna a fogát [Tarcsafva U ; F*J 
* híres eperre nem kell nagy kászuval futni, mert 
üresen viszi haza. 1701: Vehetet volna neneui a sz" 
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szony rollam peldat hogy hires eperre nem kel 
nagy kaszuval futni, mert üressen viszi haza [Ne; 
BLt 9 Tóth István édesanyjához, Tóth Balásné-
hoz Angyalosra (Hsz)]. 

Ha. 1582: vid haza [Kv; TJk IV/1.39]. 1589: 
vittik haza [Dés; DLt 226]. 1597: hasza vidtek 
volna [Kv; Szám. 7/XIV. 2 6 - 7 , 94 Th. Masass 
sp kezével]. 1644: vid haza [Mv; MvLt 291.400a]. 
1697: haza uiuők [Kotormány Cs; CsJk 5 — 6]. 

hazavitel 1. hazavivés; dusul acasă; Heim-
bringen. 1802; (A katonai hatóságok) sok tanu-
lóknak koros atyjokat is sorozás által kényszeri-
tették fiaiknak haza vitelekre [Csetri, Körösi 48 
Mohai Károly ne-i rekt. prof. felirata a főkonz-
hoz]. 

2. feleségül vitel (az ú j asszonynak férje ottho-
nába vitele); ducere acasă ca nevastă; Heimfüh-
rung als FTau/Gattin. 1560: azt akarvan tŭ ke-
gyelmeteknek tut tara adnom, hogy az Ghalaczy 
istuan leányát az Ghalaczy anna asszont . . attuk 
az vitézlő szalay Ghasparnak tőrueny (!) felese-
ghűl, haza vitele es menyegzőye napya leszenft. 
nagy faluy hazunktul aggyuk meg az leant [Nagy-
falu K ; BesztLt 32.— .*A teljesen zavaros, sőt 
értelmetlen időpont jelölés elhagyásával]. 

3. hazahordás; căratul acasă; Heimtragen. 
1712: Szarvas vétkei az Pasztornak Kelepeci Pál-
nak, ugy mint Isten elle(n) valo karo(m)kodasi, 
szitkozodasi, szőlőnek titkon valo haza vitele . . . , 
reszegeskedese, a szék szinén eléggé meg vüago-
sodot . . . most masoknak peldajara, maga viselet-
lensegejért reszegeskedesejert és szőlő lopasajert 
az Tanacs haz előt megveretik [Kv; TJk XV/1. 
91]. 

hazavitel 1. a face sä fie dus acasă; heim-
bringen lassen. 7629: mégis izentük Szeöcz Mi-
halynak hogj ki fogja az menesbeöl mert nem 
eŐrizhetjük (:kys fogta:) . . . megh utuk (!) vala 
terengetni hogj ki szakada az menes keözŭl, s 
ugj izeneök megh hogj uitesse hazza [Mv; MvLt 
290. 164a]. 1785: onnét vitettünk haza 4 kupa 
Bort [Koronka MT; Told. 10 Czutzosi (!) Josi 
(30) vaU.]. 1792: de Péter . . . kiáltván a Báttyá-
uak Popa Joszivnak, hogy ne hadná az Annyát 
anyira indulatoskodni, hanem vitetné haza [La-
pugy H ; Ks XLVIII/7. 15 Holgyán Josziv (18) 
vall.]. 1824: Bernáld Ur haza is vitette a maga 
Udvarába, ki mostis o t t vann [A.csernáton Hsz; 
HSzjP Krizbai Lászloné Kelemen Kristina (60) 
vall.]. - L. még RSzF 266. 

2. hazaszállíttat; a face să fie cărat/transportat 
acasă; heimliefern lassen. 1629: Az kalmar ladatis 
• • eötueös Istua(n) vit tette haza [Mv; MvLt 
290. 182b]. 1802: (A mustot) a Dézma Székhez 
vitetvén s a Dézmát ki adván Hordóimat haza 
vitettem [Déva; Ks 108 Vegyes ir.]. - L. még 
RettE 102. 

3. visszaszállíttat/vitet; a face să fie dus/cărat 
inapoi; zurückliefern/bringen lassen. 1757: az Cso-
meni* akkari Udvari Birája . . . haza vitette ŏketb 

^ e s t e s r e ® . . s a midőn ezen Falu . . . az Csomenyi 

határra telepedet . . . akkor mind a hármat re-
ducalta [Szakatura SzD; Ks 9. XXXI . 20. — 
•Csömény SzD. bTi. a jb-okat. cSzD]. 

hazavitethet hazaszállíttathat; a putea face să 
fie dus/cărat acasă; heimliefern lassen können. 
1598: hallok hogy meg betegedett János kouach, 
látni menek, s mo(n)da zegeni, — azt lattia kegd 
hogy en ige(n) betegh uagŏk, s haza vitethete(m) 
uala magamath s az eŏrdegh ne(m) erezte el. 
[UszT 13/81]. 

hazavitetik hazaszállíttatik; a fi dus acasă; 
heimgeliefert werden. 1810: Gáspár Kristóf hu-
szár által hol és mi módon verettetett meg Sajgó 
Lajos és megverettetése után maga erejétől haza-
mehetett-é, vagy ki által vitetett haza gazdájához ? 
[Szárhegy Cs; RSzF 274]. 

hazavltettetés feleségül vi tetés; ducere acasă ca 
nevastă; Heimführung (als Frau). 1765: Eléggé 
ki tetszik az A Aszszonyn(a)k részére bé adott 
Relatoriabol erőszakos törvénytelen ferjhez menése 
az I. ferjfihoz; mert nem szerette sem haza vitet-
tése (!) előtt, sem az után az I, Férjét haza 
vitettetése után is tsak az Atyától valo felelem 
tartot ta kevés ideig h(ogy) véle Cohabitáljon 
[GörgJk]. 

haza vivő care duce acasă /către casă; heimfüli-
rend. 1806: megkívántatván, hogy az haza vivő 
útban találtassék az elesett Marha, nem félen vala-
hol [F.rákos U ; Falujk 12 Sebe János pap-not. 
kezével]. 

haza von hazahúz/vonszol; a tîrî acasă; heim/-
nach Hause schleppen. 1603: Kowaczy Lukacz 
Etedi Lofeo Ember . . . ezt vallia, Tot mihalj mag 
wetŏbŏl Jő wala haza be hiua hogiay györgjnj . . . 
wgy meg J ta tak ot Tot mihalt hogj . . . ket felöl 
fogwa wgj wonak haza hol a terden hol mint 
wontak [UszT 17/23]. 

haza vontathat hazahúzathat/vonszol t a tha t ; a 
putea trage acasă; nach Hause ziehen/schleppen 
lassen können. 1772: De ebben az irtóztató siet-
séggel lenni kellető sóvecturában* . . . nem hívat-
ta tot t a mindenható Isten segítségül, mivel mi-
helyt hordani kezdették, megeredtenek az esők, az 
útak megromlottanak és annyira elnehezedtenek, 
hogy akik elmentek a sóval némelyek üres szeke-
reiket haza nem vontathat ták hanem az úton el 
kellett hagyniok [RettE 277. — *A Bécsbe való 
sürgős sószállításra vön.]. 

há/becsű házbecslési összeg; suma valorii esti-
mate a un^ case; Hausschätzungssumme. 7606: 
Aztis chiak hallóctam mikor fel mértek az eŏrek-
seget, es haz bechytt ſUszT 20/192 Franciscus 
Nagy de Korond zs Vali.J. 1733j 1737: A(nn)o 
1733. dje 20 Maji, adott Simon Mihály Ház-betsüt 
Mar. 3. Den. 15 ~ Három Mariásokat és őt pól-
tura t ; mellyekről quietalom [Dés; Jk 471b]. 
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házbeesAlás házbecslés; estimarea valorii unei 
case; Hausabschätzung. 1570: Cathalin Kwthy 
ferenchne, Erzebet oswald kowachne vall-
iak hogy hyrewel ne(m) volt Kowach Andrásnak ez 
dologh, sem hogy az haz Beochwlesre Mentek azkor 
az felesege hon Ne(m) volt, Eok Montak megh 
Kowach Andrásnak hogi az hazat beochwllyk megh 
[Kv; T J k III /2 . 140b]. 1606: Az eòreksegh meg 
oztaskor es haz beczUlesekoris o t t valek [UszT 
20/192 „Petrus Barto de Zent lelek" lib. vall.]. 
— L. még hdzbecsüs al. 

házbecsŭs liázbecslő (személy); estimatorul va-
lorii unuei case; Hausabschätzer. 1570: hyrewel 
ne(m) volt Kowach Andrasnak ez dologh, sem hogy 
az haz Beochwlesre Mentek azkor az felesege hon 
Ne(m) volt, Eok Montak megh Kowach Andrasnak 
hogi az hazat beochwllyk megh Kowach András 
Mongyak (így I) volt haz Beochwseknek hogy meg 
varnak feleseget mygh haza Jeone, De Ne(m) akar-
tak várni [Kv; T J k III/2. 140b]. 

házbeli 1. vkit vmely házból (részként) megillető; 
ceea ce i se cuiva dintr-o casă; jm von dem Haus 
zukommend (Anteil). 1810: Katona Ambrus András-
nak . . . Az Érles Annya fizetetlen ház béli liarmad-
gva 208 Rf 48 xr [Kv; Borb. I]. 

Szk: ~ porciójrész a. házrész (ingatlan). 1568: 
gorg J s tuan fass(us) e(st), Ezt tudom hogy 
mikor ez azony fyatul meg veúe az hazbely rezt, 
húz müwarat ada az arraba [Kv; T J k I I I / l . 180]. 
1585: az marok haz bely rezemre ky doboka var 
megyebe vagyon . . . vottem ket gyermek lovat 
[M.fráta K ; SLt. Z. 4]. 1643: ha az házon gond-
uiseletlensegh miat valami romlás, es bomlás keo-
uetkezik, . . . mineo vssussat fructussat veszik, 
Jeouendeoben az magok hazbalj portioiokbol az arua 
szamara ki fogiak tudni [Kv; RDL I . 131]. 1688: 
Kis Miklós ki fizete Kadar Jánost hazbali részéből 
ugy mint 5 forintal [Vadad MT; VK. Nagy Mik-
lós ns kezével]. 1725: Szegedi Szöcs Beniamin 
Ur(am) s Felesége Szathmári Kata Asz(sz)ony . . . 
fele házbeli, fele pincebeli, s fele udvárbeli részek 
valore excellalja az Dobolyi István és Pál Ura(m)ek 
fen deciarait hazakot [Ne; DobLev. 1/117]. — b. 
liázrészbeli összeg. 1610: Cathalin Azzonnak penigh 
az eö hazbelj Rezet ekkepe(n) deputaltuk mégh. 
Az Hyd vczaj hazba(n) vagio(n) Azzoniomnak . . . 
f 200 [ K v ; RDL I. 6]. 1639: az atyai hazbalj 
kettszaz forint reszen kúúl [Kv; i.h. 116]. 7772/-
7777: Vajában Néhai Sárosi Sámuel Ur(am)nak 
lévin egy Nemes Udvarház hellye, ra j ta lévő Udvar-
házzal együt t ez a' közepin ketté hasittatván . . . a ' 
más rész atyafiaknak tartoznak Florenos 10 ház-
beli részeket deponálni [Vaja MT; DobLev. 1/79]. 
1810: Ka tona Ambrus Andrásnak fizetetlen ház-
béli része Rf. 106 xr 40 [Kv; Borb. I]. — L. még 
RSzF 2 2 7 - 8 . 

2. házban levő; din casă, care este in casä; im 
Haus befindlich. 1595: Hogi mind az ket Auditó-
riumba valo kemenczet, s mind az zaz Colaborator 
hazabelit, es az Magiar kantor hazaban valo kemen-
czetis meg chinaltattúk [Kv; Szám. 6/XIII . 40,. 

1631: egyeb házbeli ruha nemű az mi vágjon . . . 
arról szamot tud adni [Mv; MvLt 290. 250a]. 
1662: tartozzék . . . az hazbol akkor kimenni, azon 
hazbali kemenczeket pohár szekeket, padokat, ay-
tokat, kárpit dezkakkal edgyűt es akarmi hazbali 
eszkeozeőket . . . , semmit onna(n) el ne vigyen se 
vitessen [Mája MT; Bál. 50]. 1708/1719: adá . . . 
minden lábas marháit házbali minden edenyit 
[Tarcsafva U ; Pf] . 

3. házi ; din/de casă; Haus-. Szk: ~ aprólék 
házi holmi; boarfe din casä; Hauszeug. 1608: 
Miuel hogj penig az m j kicziny Jauaink ugj mint 
haaz szőlő es egieb hazbelj aprolikink uadnak 
mindeneket az E n att ia (m) fianak Ersebet asszon-
nak hagiok [Kv; RDL I. 84 Tölcseres Ádám 
kezével] Xr ~ aprólékos jószág házi apró holmi; 
lucruri märunte din casä; Hauskram. 1677: vad-
(na)k . . . Vizhez, s egyéb ususra való üvegek, bor 
hordani esős kancsós s egyéb hazbéli aprolékos 
joszágok, mellyek az házba(n) hagyattak [Kv; 
i.h. 155b] Xr ~ eszköz lucruri de casă; Hausrat/-
gerät. 1595: parna derekaly, aztal fedel pad fedel 
poniúa lepedeök es egieb hazbalj ezkeŏzeök akar 
m j neúel neúeztessenek [Szu; UszT 9/44]. 1600: 
Egyeb hazbalj eszkoszoknek mi Neuel N e w e z t e s s e k 
mind mett wk oztot tak fel [i.h. 15/45]. 1629: mi-
kor Borbély Ferencz azt az Szantajnet el uette vala, 

elegh sok szép házbeli ezkeöze vala, ontal 
kaunak es egjeb borbély Mihez valo szerszám [Mv; 
MvLt 290. 162b]. 1705: Tarczafalvi Mihalyne aszó-
nvom semmi hazbali eszkezeket nem adot [Usz; 
Pf Katona Ferencz (25) jb vall.]. 1711 /XIX. sz. 
eleje: Az alsó határbali Zallagos földek | a ' Patak 
martbali . . . Széna fii | Házbeli Eszközök | választá 

a' Patakfőbelit és Kápolnabalit [Kissolymos 
U ; Márkos-lev.] Xr ~ eszközmarha házi e s z k ö z ö k ; 
obiecte/lucruri de casă; Hausrat. 1598: az fellyel 
megh neueztem hazamból ky Rekeztettek a Z 

my keues marham vala minth Zegeni Embernek 
es hazbely ezkeoz marham feyer Ruha nemy e S 

vgy minth feyze, fwru kazam haló Ruhám jn sum-
ma valamy marham neke(m) vala m i n d e n e k e t h el 
veóttek teolle(m) [UszT 13/23. - Köv. az élelmi-
szerek és italok fels.] -X ~ ingó-bingó marha 
házi holmi; catrafuse din casă; Hausrat. 1618: 
Miuel hogy sok uolt az Adossagh, meljel tartozot az 
Apiok igy ne(m) ju tha to t egyeb hane(m) az hass-
belj ingó bingo marhakbol a' mint rendel keöuet-
kezik [Kv; RDL I . 104 Andr. Junçk kezével] * 
~ java/jó házi ingóság; bunuri mobile/mişcätoare 
din casă; häusliches Sachgut. 1651: azt tudom 
mondán j hogi bor bel j gergel jnenek ket part (') 
eouejt ket aranj giurojet, ezüst giuroketys ket 
zoknjat . . . egieb minden hazbeljt jouajt valamjje 
<v> olt Barla mjklos vit el [Torda; Borb. I Simon 
Istuanne Móricz Anna (70) vall.] marha 'ua.; 
idem\ 1570: Azkor l iytta volt eoket Kwpas Janos-
ne az hazbely Marhanak megh oztasara [Kv; TJk 
III /2. 84]. 7600: ha tagadnanak bochasson ki a« 
Zek ket t eskwttet, mostis sokat az en házbeli mar-
ii amb a ualok es liazoknal megh talalok [UszT 
15/31]. - L. még SzO III , 3 * ~ portéka 'ua. î 
idem'. 7676: Egjéb azpecsetes Regestumb(an) megh-
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irt dib dáb házbeli portéka maradat t Bethlen Ka ta 
Ászonjnál mint hogj u j gazdaszonj [Torda; IB 
Vl/225.20]. 1688: H a mi haz belj portékák uagi 
eszközök regiek uadnak an(n)ak az harmada le-
szén Czutak Istuané Aszoniouié [Ksz; BCs]. 1705: 
hazbali* portékák [Kőrispatak U ; Pf. — Az ere-
detiben alább ínég többször így, de -béli alak is]. 
7747: házbéli portékáiból azon meg holt embernek 
vettem egy kődnient egy Czondorát [Homoród H ; 
BK. Ilertza Opriána cons. Béltzás Gavrile (35) jb 
vall.]. 1763: egy jármas ökre sem volt házbali por-
tékájais igen kevés [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 
1849: vittek el ház beli portékákot, üsteket, va-
sat, palinka fözö ü tő t (!) egy sárga réz üstét, ser-
penyőket [Héjjasfva NK ; CsZ]. 

4. ~ udvari nép udvarházi nép/személyzet ; 
oanienü/personalul conacului/curţii; dem Herren-
hof gehöriges Volk/Personal. 1731: azt tudom hogy 
Néhai Ödvezült Idősbb Bánffi Sigmond és Pál 
Urak eŏ kmek engedelméből az Keresztesi ház tar-
to t t Csonakott, csak azért hogy az Keresztes 
házbeli Udvari nép vagy Cseléd és az oda Szolgálo 
Jobbágyok járhassanak ra j t a [Marossztkirály AF 
Told. 2]. 

5. szobai, szobabeli; din cainerã/casă; Zimmer-, 
im Zimmer befindlich. 1589: Az fazakas Az Nagy 
haaz bely kemenczeheòz, Myert hogy Az kahliaban, 
Sok el torott volt 29 kalilyat p(ro) f. - d. 58 
[Kv; Szám. 4/XII . 18]. 1755: a ' pitvarba vagyon 
egy sŭ tŏ kementze Cserén alatt, az hova a’ ház-
beli tŭznekis fŭs tye szolgál [Ludesd H ; BK sub 
nr. 1020 Naláczi-conscr.]. 1816: A' Fazakasnak a’ 
Madám Házabeli kemencze igazittásáért 2 Rf t 
[Madaras MT; Born. XVb]. 

Ha. 1600: haz baly [UszT 15/85]. 1634: hazbali 
[Kölpény MT; MNy XXXV, 263]. 1639: hazbalj 
[Kv; RDL I. 96a. Petri Adani m. pria]. 1701: ház 
bali [Kissolymos U; BLev.] . 1735: hazbali [Szent-
imre MT; Bah Lev.]. 1759: hazbali* [Etéd U ; 
NkF. — aA forrásban többször ugyanez az alak !]. 

házbér 1. lakbér ; cliirie, locaţie ; Hausmiete/zins. 
1569: Az borbei balas hazatwl vyczey János wetli 
fel haz berbe f. 1 d. 25 [Kv ; Szám. 1/XIII. 260]. 
1582: vegeztek hogy az Boltot megh aggyak neky, 
es az haz bért fizessek megh erte [Kv; TanJk 
V/3. 251b]. 1614: minden varosokban es ereosse-
gekben akj houa zeret mennj, az Nemes Emberek 
feleseg<es>teol giermekesteòl marhastol be bocza-
tassanak . ., marhaioktol penig es gabonaiokbol, 
se az be vitelkor, se az k j vitelkor bert ne vegienek, 
hanem az haz berrel legienek contentusok [Ks 
87 ogy-i végzés]. 1733: Considerálvá(n) Fogarasi 
Josephnek sok időktől fogvá(n) az Quartély tar-
tás iránt valo szenvedését, . . . és hogj béres házban 
lakik . . . Borbirák Atyánkf ia j az haz bert fl. 4 
adgjak meg neki eo kglmek [Dés; Jk] . 1817: 4.5. 
Esztendőknek el folyások alatt annyi Ház bért 
kelletik ki adnom, a ' menyivel magamnak alkalma-
tos Hajlékotskát szerezhetnék [Déva; Ks 118 
Vegyes ir.]. — L. még FogE 201. 

Szk: ~ben lakik. 1822: Soha semmi nemzetsé-
gem, én se szorul tani arra, hogy Ház bérbe lakjam. 

engem arra Fejedelmem 's Hazám szolgálatya kén-
szeritett [Kv; IB. Kenderesi Mihally kormányszé-
ki tanácsos kezével]. 1855: jóllehet az óvári Ipom 
féle közős telekbe mint férjnek két harmadam 
lenne, 's mégis onnan még 838-ban el üldöztettem 
Károly fiam(m)al égyűtt az hűtetlen nőm, \s pár-
tossai által . . . magam el üldöztetésem ideje-
tői . . . ház bérbe lakom [Kv ; Végr.] * ~be 
tud házbérbe beleszámít. 1573: Mészáros Markos es 
az felesege Anna Azt valliak hogy . torozkaine 
Akaratyabol zendelt veottek es meg heaztattak az 
hazat, Alclinakis eok fyzettek az haz Berbe Twd-
wan az keolceget [Kv ; T J k I I I /3 . 250]. 1585: Anna 
Zekeres Caspame vallia, Az zwret eleodeden Takach 
Georgne Akarattiabol Zeoch Casparnetol fogatta(m) 
vala megh a ' hazat, de cl hagia(m) az hazat. Margit 
Bachi Mihaline vallia Azont, De Ne(m) lakhatot 
benne, mert el teortek vala a ' kwrteojet, Igirt vala 
Zeoch Caspar es adottis vala eg' kwrteót, hogy Az 
haz berbe tugguk [Kv; T J k IV/1. 443] * ~re 
elfogad házat kibérel. 1789: lévén Osdola falvában 
egy házacskája Kerekes Boricának, amelyet ezen 
eztendőre elfogadván Huszár Józsefné házbérre 
[Ozsdola Hsz; RSzF 274] felteker rajta 
házbért felhajt raj ta . 1742: égy pénzt sem adtak 
mégis ã két Ispányok, sött hárem forint ház bért 
minden esztendőben fel tekertek ra j tunk [Kv; 
Aggni. C. 12]. 

2. szállásdíj /pénz; bani pentru găzduire; Quar-
tiergeld. 1677: a ' Városbéliek . Szállás adással 
tartozzanak, és illendő ház bérrel meg-elégedvén, 
akármi időben bé, és ki-viendŏ élésekből semminé-
mŭ bért és taksát ne vegyeiiek [AC 161]. 

házbérbeli lakbér fejében já ró ; care se ciivine 
drept cliirie ; von dem Hauszins zukonimend. 1734: 
esztendőre i tütetet t Házberbeli részt adni a Nagj 
Varga utczaj Házra annuatim 4 : / : 4 forint [Dés; 
J k I I . 143b]. 

ház bér-fizetés plata chiriei; Zahlung des Haus-
zinses. 1831: nagy Ház bér fizetéssel rongáltatom 
[Dés; DLt 336]. 

házbér-laksa lakbérösszeg; suma chiriei; Hauszins-
summe. 1829: A' Nemes Városnak fungens orássa 
és dobossá Foris Pál . . . ké t esztendőkről nem fi-
zetvén bé a ' czinterembeli esztendönkénti házbért,* 

kéntelen a Consistornim atyafiságoson meg 
találni a ' Tkts M(a)g(istra)tust az arant, hogy em-
iitett órás . fizetéséből a ' restantiába lévő két 
esztendei liáz bér Taxának . . . Ekklésiánknak Cas-
sájába valo szolgáltatása a rán t állandóul rendelését 
meg tenni ne terheltessen [Dés; DLt 292. — *A 
dési ref. templomnak a múl t század végéig várfal-
lal és bástyákkal kerített cinterme (templomkertje) 
körül néhány lakóház és bolthelyiség is vol t ; ezek 
egyikének liázbéihátrálékára von. a fenti kijegy-
zés]. 

házcserélés házcsere; sehimb de case; Haus 
tanscli. 1568: Petrus Aztalos fassus est, hogy 
az haz chverelesbe, akv haza t Kadar markostul es 

Kl - ! :ilelyí Mayyar Szòtòrtófjc! 
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buda azontúl (így!) chyerelt volt, vtolso fyzetesre 
marat volt 70 f(ori)nt [Kv; T J k I I I / l . 194]. 1584: 
Mideón irnanak 15. 80. eztendeóben . . Azkor 
volt Olayos giorgynek Zeolcz Martonnaly Valamy 
hááz czerelessek [Kv; T J k IV/1. 292a]. 

házcsinálás házépítés; construirea casei; Haus-
bau. 1570: Alcz Balaz vallya, hogy mykor 
eothet vgy mint ennekeleote 14 Eztendewel hy t t a 
volt Nagy Jmreh hazat chinalny az ew vduaraban, 
Es hogy az hazchinalashoz kezdet volna, Mond 
Nagy Jmrelinek, hogy vegez eleosser zomzedodal 
feleole hogy valami Banthasara Ne legien [Kv ; 
T J k III /2. 61]. 1591: En mind ket t felnek egj-
arant segítettem az haz czinalasban [Szentkirály 
U ; UszT]. 1653: Én az idén a ház-csináláshoz 
készültem ha mivel tudtam [ETA I, 139 NSz]. 
1734: A melly antiqua sessiokon lakó Haz vágjon 
de p(rae)senti, bar puszta legjenis, hasonlokeppen 
amelly antiqua puszta sessiokat vagj fel fogni 
kezdettek hogy Házat Csinállyanak reaja vagj az 
Ház Csinálás iránt assecuratio lehet az ollyan Há-
zakra es Helysegekreis egesz nyill adattassek* 
[Dés; J k 446b. - aTi. a határbeli közföldek 
osztásakor]. 

házcsináltatá? házépíttetés; construirea casei; 
Aufrichtenlassen eines Hauses. 1569: az haz Chi-
naltatasban tartozik Minden hethen, Egy Egy nap 
Iztrigj János [Mányik SzD; BetLt VI. 225/13]. 

házderék 1. szoba; carnerŭ; Zimmer, Stube. 
1591: Az Varosban az piaczon uagion egi keò 
haz . Vagion az Udwaron Negi sellier haz eòteò-
dik az haz derek Auagi zoba es a' Bolt [Kv ; Aggm. 
A. 53]. 

2. ' ?' 1654: Nagy Albert puszta haz hellye, egy 
rosz haz derek raj ta , job részét el-hordották [Ké-
tely SzD ; Ks Bánffy Anna urb.]. 1731: bé menvén 
a kapun bal kézre vagyon edgy romladozott fenyő 
fabaranákbol allo Ház derek [Impérfva Cs; BCs]. 
1743: tudom hogj ã kerdöben valo jószágra epi-
tette(ne)k volt Kis Pal Gjörgy, és Kis Pál 
Pál Vramek egy haz darakat [Uzon Hsz ; K p I. 
148 Fr . KiUjeni (60) pp vall.]. 

ház-dlrlneselés házcsere/cserélés; schimb de case ; 
Haustausch. 1593: Jlona Azzoni, a Markos Gas-
parne vallia az haz drinchelesre emlekezik, 
de azt sem tuggia mint volt [Kv; T J k V/ l . 406]. 

házégé9 arderea casei; Hausbrand. 1606: Aztis 
tudom hogy az haz Égéskor az Zekreny meg mara t 
vala [UszT 20/310 „Bencze giörgy löuetej Zabad 
Zekely" vall.]. 

házégetés házfelgyújtás; incendierea casei; Haus-
anzündung. 1614: Horvát Miklós Nobilis Ez t haz 
egetesert teotte* Jobb(ággyá) [Ehed MT; U. 
Betli. 60. - aBarlabassi Ferenc]. 1731 k.: Foga-
rasi Sámuel a mely szolgalo leanzo bé já r t 
hozzá H á z seperni, azonis erőszakot te t t , ennek fe-
lette, sok Istentelenségei, gyilkosságai, Ház égetése, 

hatalmaskodása constálnak [Dányán K K ; Born. 
X X X I X . 16 Jos. Aknai alias Nagy pas tör ref. 
vall.]. 

ház-eladás vînzarea casei; Hausverkauf . 1570: 
Erdély Mat thias vallya, hogy . Az haz ely 
adas feleol seinyt Ne(m) Twd [ K v ; T J k I I I /2 . 96]. 

ház-elhányás házlerombolás; dăr îmarea casei; 
Hausverwüstung/zerstörung. 1600: Actores pro-
testant(ur). Minde(n) Bizonsagoknak contra dical-
nak kik ielen vol tak az haz el haniaskor [UszT 
15/27]. 

házépítés construirea casei; Hausbau . 1571: 
Effele keozteok valo sok Ispanoknak zabadosoknak 
valo zolgalatiok is zantassok vetessek aratassok 
kazalasok, ezeknek be takarita9sj zamta lan sok 
nekijek valo ke r t es haz epitessek vol tak rajtok 
[SzO I I , 329 a székely nemzet foly. az ogy-hez]. 
1590: reszt keuanz hâz eppitesbòl, czyr czyna-
lasbol, ker t czynalasbol es egieb marhabolis [UszT]. 
1633: az varbal i haz epites feleol vgi alkuttanak 
megh hogi keobeol egy keoz falra epvllienek [Mv; 
MvLt 290. 129b]. 1791: Szamosfalván benn a fa-
luban eö Nga a közönséges fa lu u t z á j á t is Ház 
és Csúr epitéssel foglallja és Sán tzo l t a t tya Tetzése 
szerint [K ; J H b K LI . 25]. 

házépíttetés construirea casei ; Aufrichtenlas-
sen eines Hauses. 1774: a néhai ú r őexcelentiája* 
az oljan embereknek, akik f a lunkban m e g t e l e p e d n i 
akar tak szabadoson megengedte ezen erdőből ház-
építtetésre akárminémű f á t vágni és vágatn i [M--
kályán K ; E H A . — aBr. Wesselényi Ferenc]. 

házépŭlet 1. házépítés; construirea casei; Hauü-
bau. 1584: Aztalos Imreli vallia T u d o m is hogy 
el Adak Viczey I anosnak há rom zaz f r ton , de en 
Ne(m) tudom howa teo t tek a' pénzt . Abból keol-
teotteke Az haz Epwletre vagy Ne(m) [ K v ; T J k 
IV/1. 357]. 1623: A t t a n a k ke t forintot, ket 
keóböl buzat Annak főlőt tő haz Epwletre ualo 
fabol ualo segetseget [Mindszent*; WassLt. — 
•Később Kismindszent AF] . 

2. ház ; casă ; Haus . 1626: e z h a z e p w l e t meg be-
tswltetuen az az Eo t sem az a r ra t eggi pénzig tegte 
le [ K v ; R D L I . 129]. 1726: Az egész ház épŏlct 
a lat t t a lá l t a to t t h á r o m bó t haj tásos , kŭ lŏn reke-
szekre való jó, épp , h ideg p intze [Ne ; DobLev. 
1/124]. 1745: az H á z épület mellyben lakik mint-
hogy Annja ha lá la e lőt t sokat f u t o t t f a r a d o t t 
hasonlóképpen az I n e k jusson [Torda ; T J k T 11.26]. 

házeszköz házi eszköz ; unel te de ca sä ; Hausmit-
tel. 1605: T o t h a z y Eotwes Mihaly vallia . 
Hal lo t tam zegeny András deáktól hogy m o n d o t t a 
zegeny Colosine azzoniomnak 14 awagy 15 Arany 
gywreys vadnak nalla(m) teob haz ezkeoz eggyé* 
masiual kadgyawal eggywt [ K v ; T J k VI/1. 709]. 
1607 ti.: egieb h a z eszköz uolt ug j min t f e i z e , füro, 
veseo, es egieb effele akar iniczoda neuel neueztes-
sek kad, hordo. es affele haz j ezkeoz [UszT 18/33]. 
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7629: lattamis hogy haz ezkeözeök voltanak az 
hazba(n), ugj mint on tal, on kanna agy, parna, 
feualy, es egjeb affele sok fa szerszám [Mv; MvLt 
290. 159a]. 1653: Gál Mihály házáról a szent 
Győrgy-utcza meggyúlada, és 57 ház elége. Nékem : 
csűröm, házam, asztagom és házhoz való gerendám, 
deszkám, léczem — én minden házeszközzel oda 
felköltöztem vala - ot t elége [ETA I, 140 NSz]. 
- L. még BTN 100. 

Szk: apróság ~. 1629: ezeken kiueol egyeb apro-
sagh haz eszkeoz is eleg vala [Mv; MvLt 290. 
157a]. 

liázeszközbeli szk-ban; în construcţii; in Wort-
konstruktionen: ~ ingómarha házbeli/házi ingó-
ság ; bunuri mobile de casă; im Haus befindliche 
bewegliche Habe. 1637j1639: Az mi penigh az haz 
ezkeoz belj Ingó marhakbol Iutot portioját Illetj 

., azokatis nem ítéltük szükségesnek hogj In-
ventalyuk [Kv; RDL I, 111] * ~ marha házi 
eszközök; unelte de casă; Hausmittel. 1614: Mint 
hogy ne(m) voltt sem pénz* Ezwst, sem Aranj mar-
hak. tehát az hasz eöz keöz belj (I) marhakhoz 
kellet niulnúnk [Kv; i.h. 96a Andreas Junck kezé-
vel. - »E szó utólag betoldva]. 1618: Az teöb 
Adossagok . . . arra depútaltuk Catta Azzonnak 
haaz eŏzkeöz belj Mariiakatt, vgj mint Ohn zer-
zamot, palastot, Feyr ruhazotot, Agj zerzamot 
[Kv; i.h. 104 Andreas Junck kezével]. 

házeszkÖzl. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstrüktion: ~ marha házbeli 
holmi; bunuri/lucruri ale casei; im Haus befind-
liche Habe. 1616: Orsolya Azzonj adgyo(n) megh az 
Testamentum continentiaja zerént mindeneket 
az mitt az Battya hagyott, es azo(n) kiuúl 
Orsolya Azzonj még valamj egyebei ugy mint 
haasz Eözkeözj marhaual megh Jobitta miért hogy 
Martonak egyett massa el vezzet volt [Kv; RDL I, 

Andreas Junck kezével]. 

házeszköz-marha házbeli homi; bunuri/lucruri ale 
casei; im Haus befindliche bewegliche Habe. 1585: 
Annos Zyw Andrasne vallia, Mikor megh holt volt 
Zent király András, volt haz ezkeóz Marhaya es 
kewes On zerzama [Kv; TJk IV/1. 429]. 

házfal pere te de casă; Hausmauer. 1762: vit-
. . Háza erectiojára ház falnak valo három 

barana fákot [Fintóág H ; Ks 113 Vegyes ir.]. 

házfedél 1. acoperiş de casă; Hausdach. 1722: 
Vallyon a mely ház fedél alatt vagy teleken ket 
három gazdais lakik, kŭlsŏ örökségéi azok(na)k 
vadnake különösön ele engedendŏk? (így!) [To-
rockó; TLev. 4/9. 13a]. 

házpadlás; podul casei; Dachboden. 1722: 
Ket harangôtis* lá t tam hogj talalta(na)k az Pap 
péter ház fedeléb(en) [Kecsed SzD; TL. Szabados 
János (60) jb vall. - *Értsd: kolompot]. 

Szk: ~ szaggató vashorog tűzoltó csáklya. 1652: 
Az gerendaba függesztve egy fenyeo rud végiben 
Vas horog, haz fedél szaggató [Görgény MT; Törzs]. 

Különösen faluhelyt, de — szinte a hivatásos tűzoltóság 
megszervezéséig - korunkig terjedőleg tűzvész esetére számítva 
városon is kampós csáklyákat tartottak a háznál a gyúlékony 
zsindelyfedél levonására, és így a tűz terjedési lehetőségének 
csökkentésére. 

ház-felverés betörés; spargere, efracţie; Ein-
bruch. 1729: Tudódé, Láttádé . . . házfélveresit, 
véringézésit, Isten ellen valo káromkodását ? 
[Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 1823: 1817dik Esz-
tendőtől fogva . . . részenként való ház fel verések 
által F. Váraljai Parochiamban a ' Tolvajok által 
tet t Káraim Specificatioja [Firtos várai ja U; Borb. 
II]. 

ház-fel verő I. mn betörő; care sparge/fură ; 
einbrechend. 1749: nyilván lévén az Jnctusnak 
nyüván valo házfelverő szokásos tolvajsága 
itütetett hogj fel akasztassék és meg hallyon [Tor-
da ; TJkT III/267], 1761: (A vádlott) nem gondol-
kodván maga meg jobbítása felőli Tordai Szabó 
András vr(am) Házát fel vervén . . . mint Ház fel 
verő Tolvaj a7 szerént büntettessék [uo.; i.h. 
V/40]. 

II. fn betörő (személy); spărgător, ho ţ ; Einbre-
cher. 1731: Az Ház fel Verők(ne)k, ejjeli Lappan-
gok (na) k s minden gonoszságot Cselekedők (ne) k 
el Távoztatására Cirkálást Concludaltunk fel alli-
tani minden etczakara 12/12 Cirkálót [Dés; J k 
414a]. 1761: az I . . . mint ház felverő érdemes 
volna az Akasztófára [Torda; TJkT V. 3 0 - 1 ] . 
1785: el szökvén Léányom . . . Házamat fel ver-
ték, . . . Ekkor a ' mint Reflectálhattam; vittenek 
el a ' Ház fel verők ezeket* [Nagylak AF; DobLev. 
III/600. 1. - aKöv. az elvitt holmik fels.]. 

házforma hr-os alakban; cu sufix adverbial; 
mit Adverbialendung: -Lra ház alakúra; în formă 
de casă; in Form eines Hauses. 1714: Ház formára 
tsinalt, ezustell borított, s figurakkal ékesített 
fáb(an) Asztali Óra fl. Hung. 60 [Nsz/Fog.; REkLt 
II. Apafi Mihály hagy. 45]. 

házfőid faţa/podeaua casei; Hausboden. 1679: 
Ház Földet* tűruczkólő sulyok nro 7 [Uzdiszt-
péter K ; TL. Bajomi János lelt. 155. — *Olvas-
ható ßldêt-nek is, de akkor a ház 6. alá tartozik]; 

házfundns házastelek; loc/lot/parcelă cu casä; 
Fundus, Grund mit Haus. 1734: az Haz fundusban 
Néhai Fekete Mihály Ur magánák semmi in-
teressentíat es just nem apprehendalt [Branyicska 
H ; JHb^XXV/51 .30] . 

házgerezd a boronaház gerendáinak kiálló vége; 
capetele birnelor de casä; Kopfende der Balken 
von einem Balkenhaus(e). 1752: az Kapu Zábétol 
fogva az ház Gerezdig [Etéd U ; NkF]. 

házhéja 1. a ház padlása; podul casei; Dach-
boden. 1558: Panazolkodnak zokan hogy haz hyara 
Sok zenath Rakthak Azerth wegezek hogy . . . az 
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Ártalmas helen walo zenatli Nagy crews Bywn-
tliethessel ky hordattasak az warosbol [Kv; TanJk 
V/ l . 48]. 1568: Ez t hallottam hogy egy eyel gergel 
deák valtyk szitkozodek, es az haz hearais fel haga 
[Kv; T J k I I I / l . 237 Pesti Katus vall.]- 7-593: 
J u t a ezembe hogy az en fiam Ruha ja o t t az Soly-
mosi Mattiasne haza hyan volna . . . , en az haz 
hyara hágok ala vetem az gyermek chulayath 
[UszT]. 1622: Fwresz deszkából az hasz 
hejan iu tot No 22. 1 p(er) d.7. t t . f l . - d. 54 
[Kv; R D L I. 119]. 7666; Kis Gyorgiis giapiut 
hozot el az haszijarol [Szentgyörgy MT; BálLt 
55]. 7699; az hazhiára felnyilo tábla vas pantocs-
kakon forgo [Boroskrakkó A F ; BfN dobozolt 
anyag VI]. 1718: az haszijan eget őt szalonna min-
den aprolekjaval edgyűtt [Branyicska H ; J H b 
Fülei Csak Ferencz gondviselő vall.]. 1723: anyi 
sok bocskor van az hásziján a kasba(n) [Szépke-
nyerűsztmárton SzD; Ks 39. X X I I I . 1]. 1758: 
Olvasásra és irogatásra adtam magamat, s mint 
hogy nagyatyám tisztviselő ember volt, igen sok 
levelek s egyéb holmi írások gyűltek hozzája, me-
lyek mind az házhijján állottak [RettE 6 3 - 4 ] . 
1763: A Szósz, és Csepŭ nem volt az Böszörményi 
Hászhijáján (I), hanem az Szabó Pálén [Torda; 
T J k T V. 156]. 7777: László Pistától hallottam 
Széki Persirŏl ezt mondani hogy . . . holmi lopot 
kendert is találtanak az ház hi jáján (!) [Dés; 
DLt 321.20a]. 

2. ház fedele; acoperiş; Hausdach. 1584: Zabo 
Gaspar vallia Az haz hean Nagy Ropogás león 
Azt tudok hogy Reánk Zakod [Kv; T J k IV/1. 
262]. 

házhéjazás háztető ; acoperiş ; Hausdach. 7592 k.: 
Peter kowaczy valami haz heazast eppitet volt 
[UszT]. 

házhely telek, rég fundus; sessio; sesie; Haus-
grund | házastelek; loc/lot/parcelă cu casă; Haus-
grund mi t Haus. 1544: Zekel Myklosni ezth wal-
lotha . ., hogy Istrigy Symon . . . ezth mon-
tlia wolna meg elegetethe az borbala azonth 
myndembeol, nam fel haz helleth a t tha az mayor 
haz heleth az borbala azzonnak az che Gergelne-
(ne)k az fel haz ellen [Szászzsombor (SzD) körny. ; 
MNy X X X V I , 52]. 1558: Buday gergel ky hazban 
lakyk E w maga vettlie volt zalogba Atyawal 
Egyetembe Es megh Bwdan es meg keth haz helth 
[Burjánosóbuda K ; J H b K XXIII /39] . 1567: egy 
puszta haz hel wagyon Nap nywgat feleol mely 
engemet Eos Igassaggal Illet [Egrestő K K ; Bál. 
42]. 1590: Kendi Veólgi wagyon mind 
Nemes Vdúarhazamhoz, kiben Zenth Demeteren* 
lakom, I t tem penzen vett lofòsegh Eŏreksegem-
hez Jobbagym hazahoz, es haz hélyeihez [UszT. 
— *U]. 7609: az haz heliet Pal deák ueotte uala 
[Dés; D L t 311]. 1615: hagya . . Kozarwaratt* 
esmet egy nemes haz helt hozza adua(n) mindenik 
fordulóra tiz tiz eoregh keobeolre valo zanto feoldet 
[Gyf; SLt AB 8. - *SzD]. 1656: volt Borsaj 
J s tuan Vr(amna)k az Kackanj (!) riz iozagbul 
harmad fel haz helje . . . az melj hazheleknek 

vicinussy ugian Kackanj riz az melj felleb megirt 
haz heleket mind mezejuel erdejuel . ocupalt 
uolt meg holt Moh a j András, mind Peteben*, 
egj haz hellel egiut [Légen K ; Borb. I . — *K]. 
1677: A’ Mely Faluk részekre szakadozva, és oszolva 
vadnak néhány possessorok kŏzŏt , a ' mint hogy 
némellyekben Fiscusnak, és egyéb Patronu-
soknak-is bizonyos rész portioja, és házhelyei vad-
nak, sŏ t némellyek egy s' két ház helyeknek bírásá-
nak alkalmatosságával feles embereket-is telepíte-
nek a ' Faluba, és egyiránt akarják élni a ' 
Faluknak kŏz határi t , a ' nagyob részt biro Patro-
nusokkal ., végeztetett, hogy az ollyan helyeken 

juxta quanti tatem et numerum sessionum anti-
quarum osztassanak és birattassanak a ' határok; 
és ki ki maga ra ta portiojávai légyen contentus 
[AC 104]. 1708: vgj emlekezem jól reá hogj itt 
ebbe(n) a’ faluban eleitől fogván nem az Urak ré-
szekről, s, biradalmakról viselték annjban (így I) 
a' falus Biroságot mint inkáb a ' melj részen le-
vő ház helljen a’ jobbagj lakot s, lakik annak kel-
let biroskodni [Vámosudvarhely K K ; SLt AM. 
46]. 1773: azon . . . Ház helyre Román Joseff 
épitetett Házat , Pintzét, Istállót [Dombó K K ; 
J H b XIX/15]. 1804: magának a ' Falunak Topli-
tzánakis egy nevezetes részét, erő hatalommal el 
akarják nevezetesen a ' Remeteiek* foglalni . . mely 
erŏszakoskodásokot, ha el süthetnék, magából 
Toplitzábolis leg alább Ötven ~ 50 ház helyeket 
foglalnának ell [Abafája MT; Born. XVd. — 
*A tőszomszédos Gyergvóremete lakói]. 

Szk: ~ bői kifarag vkit telekből kiforgat. 1737: 
vásárolvánn meg . ház hejet De az J . minémŬ 
Politia, és pr(ae)textus alatt engemet belőle ki-
faragni akarvánn [Dés; J k ] ~ f t felfog tel-
ket foglal. 1732: Kesely Sándor . Ez minthogy 
nem regen szállót haza haz hellyit pusztából fogta 
fel [Nagyida K ; Told. 11/70]. 1776: azon ház hely re* 
leg elsőben ki Szállott, ki fogta fel a' Falu közofl" 
seges Földeböl és ki eppitett házott reája ? [Kük.; 
Ks 48 vk. - *Szélkúton (KK)] * ~eket ki-
jártat a falusi telkek számát és terjedelmét (hely-
színi szemlével) meghatározza. 1735: Pagocsán/ 
és Csánbanb ŭ d ö t kel keresni, és formaliter a föl-
deket, Széna füveke t nem kűlŏmb(en) haz hellye-
ket ki kell j á r ta tn i mert felesen el nyomultak ben-
nek [Görgény M T ; Born. X. 10 Lestyán György 
lev. — *Mezőpagocsa MT. bMezőcsán TA] * <*P' 
pertinenciásjpertinencids ~ földtartozékos házaste-
lek. 1737: Gróff Gönnez Ruszkai Kornis Ferencz 
Uramnak Disznajon hány ö rökös P e r t i n e n t i á s 
ház hellyei vadnak? [Msz; Ks 14. XXXVI. 10 
vk]. 1793: lévén . . Arpaston és Kŏzépfalván* 
három Appertinentias Ház helyek . adták strans-
ferálták Zállogb(a) Ezer Magyar forintokb(an) • •4 

Idősb Alsó Ferentz Vr(na)k [Árpástó SzD; R ^ 
O.2. - *SzD] * egész ~ (belsőségbeli) egész te-
lek ; integra sessio. 1624: mint hogi ninczis remifl-
sege hogi embert zallithasson rea ja ez mostani z^k 
ember idejen . . . ez megh neuezet, egez haz helt 
. . . ada eóreók arron, minden igassagat ki ueuen 
beleolleok Zalanczi Istua(n) vramnak [Mihályfva 
N K ; J H b X X I I I / 6 ] . 1735: Csegezi Néhai Tar 
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Jánosné Szabó Annok egy Testvér és az meg irt 
egész Ház helyben egy oszlo Atyafi volt az én Nagy 
Anyámmal Néhai Csép Péternével Szabo Katával 
[Borb.]. - L. még GyU 130 * fogott ~ a falu 
közföldjéből felfogott, egyéni használatba vett 
telek. 1732: hivjak ezeket fogot haz hel-
lyeknek azért hogy nem regen fogtak fel, de szinten 
ollyan nyilas haz hellyek mint a regi ŏrŏkős haz 
hellyek [Nagyida K ; EHA] * különös ~ külön-
álló jobbágytelek. 1735: (A) Sz. Jakabi Jobbágyok-
nak es Sellereknek kűlőnős Ház hellyek utan valo 
szántó főlgjek, es Kaszalojok nincsen, hanem mikor 
szaparodnak az Emberek, fel osztyák a falusiak egy 
más kőzőtt a Határt , facultasok szerint [Szent-
jakab TA; J H b XI/9. 22 — 3] nemes ~ nemes-
telek. 1675: Mezo madarasi Zálogos Udvar haz-
ţul ki szakasztot nemes haz hely negi az melyen 
jobbagiok lak (na) k [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 
1700: Ez a három fa lu* . . . nemes ház hellyekből 
áll, melyben tiszt vraimék is attestaltanak afféle 
lezzengő paraszt emberek neveit rend szerint 
fel töttük [Csomafája K ; EHA. - ECsomafája, 
Bádok és Kide (mindhárom; K)]. 1756: menyére 
valo Portiok az az hány Nemes, vagy Paraszt Haz 
hellyek vadnak [H; J H b LXX/2.6 vk] * nyilas ~ 
nyüföldtartozékos telek. 1733: Tudgyuk nyüván 
fs bizonyoson hogy T.N. Maxai Joseph Uram 
itt Kincsib(en) 6. haz hellyeket avagy Fundusokot 
bir, mellyek is eleitől fogva mind nyilas ház he-
lyek(ne)k tar ta t ta t tak s most is annak tartattatnak 
[Kincses K K ; SLt Fasc. 8 Sub K Nro 5]. 1760: 
az Falub(an) . . . mindennémŭ Possessiok régi és 
ujjabb Curialis Fundusak, nyilas és nyilatlan Ház-
hellyek maradván eddig valo Possessoraiknal, 
bonificalván a Veres résznek . . . darab közönséges 
földel [Szava K ; RLt O. 4]. 1800: midőn 
Edes aszszony anyánk halálazásával meg osztoz-
nánk, előre ratájaban kissebb Testvérünk Weress 
Sámuelnek Curiaul, annyiban mind egy Nyilas ház 
hejjet által engedtünk vala [Szászzsombor 
SzD; RLt O. 4] nyilatlan ~ nvílföldtartozék 
nélküli telek. 1772: hány népes, és puszta nyüas es 
nyilatlan Ház hellyek vadnak? [Szászfenes K ; 
BK. Mike.^ conscr.] Xr öreg ~ egész telek; integ-
ra sessio. 1736: Meg mérvén penig az egész faluban 
az Bánffi részből állo falu helfyet . . szaggata-
tott és borozdaltátott ki 26 öreg házhely . . . az 
öreg ház helynek 28 őlős kőtéllel lioszszát minde-
nütt két kőtélre szelességét 22 őlős kőtéllel egy kő-
éire hagytuk az apro azaz fél őreg ház heŬyek-
(ne)k penig szelyessége 22,, őlős kőtéllel kőtél 
egy hoszszais 28„ őlős kőtéllel kőtél egy [Záh TA; 
^ k V. VII/9] * örökös ~ ős-telek; antiqua ses-
sio. 1742J1760: mindenkor hallottam Régi Embe-
rektől hogy az kérdésben említtett Szüágyi Famí-
liának itten őrőkős ház hellyei volnának [Pu-
jon SzD; WassLt „Elisabetha Farkas rel. Joli. 
Farkas" (70) jb vall.]. 1754: az utrizalt Colonicalis 
Sessio ös örökös ház hellye volt . . . Néhai 
Ŭikola Laszlo Vrnak [Ádámos K K ; JHb XIX/11] 
* paraszt ülésű örökös ~ ősi jobbágytelek. 1787: 
Első egész népes paraszt ülésű régi őrőkős Házhely 
[F.gyékényes SzD; WassLtj * puszta ~ lakat-

lan telek. 1567: egy puzta haz hel . wagyon . . . 
mely engemet Eos Igassaggal Illet [Egresto K K ; 
Bál. 42]. 1578: az zent Juany rezben maradót ket 
puzta haz hely, tudni Jllik Haydo benedek puztaja 
másik boda agoston puztaja [Zsibó Sz; WLt Ba-
tory Elek nyü.]. 1619: az falu vegen egi puzta haz 
hellie [Petek U ; EHA]. 1760: az Exponens Ur 
. . . a Málomit*.. puszta ház hellye után tsinál-
totta [Bethlen SzD; BK. - *Ti. a ^álomban 
(SzD) lévő kaszálót] * rótt ~ (adó)rovatalba vett 
telek. 1675: Pagocsán* égi rot haz hely [Mezőma-
daras MT; Borb. II . — 'Mezőpagocsa MT]. 

Ha. 1560: hazhelnek [K; SLt S. 4]. 1570: haz 
hel [Kv; TanJk V/3. 17a]. 1577: haáz hely [Mező-
szopor K ; SLt J . 19]. 1632: Haz helt [Mv; MvLt 
290.68b]. 1654: haz heljrul [RLt O. 5 Joh. Ka vasi 
(60) dėcimator vall.]. 1730: haz hellyrŭl [Középfva 
SzD; SLt 28. J.9]. 

házhelyeeske liázastelkecske; loc mic/parcelă 
mică cu casă; kleiner Hausgrund. 1620: Kis Pal 
Balintnak . . . conferaltam . . . haro(m) buidosso 
vratlan Jobbagyokat . . . es hazhelyeczket . . . en-
gedgye bekessegesen birnyi [ K p l . I . 27 Bethlen 
István ad. lev.]. 1658: Az Alvinczi Felső varb(an) 
vőn egy darabaczka ház helyeczket [Alvinc AF ; 
Berz. 1]. 1698: adtuk azon haz hellyetskéjét három 
forinton [Dés; Jk]. 1716: az Nagy Eresei* portio-
nakis egész liasanfele eo kglmét concernállya de 
meghis Filstich Péter . . egy rosz Ház helyecské-
vel szúrta ki az szemét [Kozmatelke K ; Told. 52. 
— 'MT], 1736: Török István Instantiájara enged-
tetik egy haz hellye tske eletéig eã conditione 
hogy semmi nemű szin és praetextus alatt az epü-
letet nem abalienallya [Torda; TJkT I. 16]. 1767: 
kdá ezen Szüágyi Ferentzet . . . ki szakosztot kitsin 
ház helyecskével [Bethlenfva U ; Hr]. 1802: (egy> 
ház hellye tske vagyon [Csekelaka AF; KCsl 6]. 

Szk: nemes ~ nemesi házastelkecske. 1673/1873: 
A' Patak hellyben vett volt egy Nemes házlielyets-
két [Tövis AF; Kath.] puszta ~ lakatlan 
telkecske. 1658: attunk eŏ kglmenek az Uy keresz-
tienek felől valo Kapu előtt, egy puszta haz heliecz-
ket, ki merő kőszikla volt [Alvinc AF ; DLev. 
3. XXXI. A. 9]. 

Ha. 1750: haz hellye tske. jobbatska. Földetske. 
Malmotska. Szőlőtske [Vecsérd NK ; Berz. 88/5.11]. 

házhelyes. E szk-ban; în această construcţie; in 
dieser Wortkonstruktion: egész ~ gazda egész 
telkes gazda; ţăran cu sesie intreagă; Landwirt mit 
ganzem Hausgrund. 1785: Hány és minémü Hold 
Szántó földgye és Rettye vagyon egy egész Ház 
hellyes Gazdának, és hány Szebeni Vékát Véthet 
egyik egyik hold Szántó Fŏldgyében ? [Torockó; 
TLev. 6/1. Transm. 14b]. 

házi I. mn 1. házbeli; de casă; im Haus be-
findlich. Szk: ~ bútor mobilă de casă; Haus-
möbel/einrichtung. 1862: az én szállásomon, annak 
szobáiba, hijúba és pinczéjébe, ugy az ahaz tar-
tozó színben található arany és ezüst neműek 
. . . , egyéb féle drágaságok, házi bútorok . . . 
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halálam után egyenesen és kizárólag Wessely 
Maria . . . tulajdonává váljanak [Kv; Végr.] * 
~ egyetmds házbeli holmi; lucruri de casă; 
Hausrat/gerät . 1782: Háza, Píntzéje minden Házi 
Sűkséges egjetmásakkal, mint egj jo Gazda Asz-
szonynak Szokott lenni rakva voltanak [Mv ; 
DLev. 4. X X X V I ] * ~ felkelhető vagyon ház-
beli ingóság; avere mobilă/bunuri mobüe/mişcă-
toare din casă; im Haus befindliche Mobilien. 
1826: nem mulat ta el Deési szállásán tanal-
ta to Házi felkelhető vagyonnyait conscribáltatni 
[Dés; D L t 243] * - jó 'ua . ; idem\ 1748: 
Buza, Bor és egyéb házi jó elég maradott [Torda; 
Borb.]. 1819/1831: Hunyadi Sámuelné Tar Anna 
Citatioja Hunyadi Borbára és Rosália ellen némelly 
ingó házi Jok iránt 21a Febr. 1800 [Aranyosrákos 
TA; i.h. I I ] * - készület házbeli holmi/kész-
ség; lucruri de casă; Hausgerät/kram. 1827: 
Dobolyi Is tván Urnák i t t a Curialis házaiba nem 
maradot t egyéb házi készülete, egy vagy két 
Széknél, égy fa ágynál, s abba egy vagy két lepe-
dőnél egyebe; melyre nézve az Exponenst fele-
ségüli vet te hogy velle ágy némüt, 's egyéb házi 
szükséges és illő készületeket kaphasson [Kop-
pánd A F ; DobLev. V/l 109.9] * ~ marha ház-
beli ingóság; bunuri mobile/mişcătoare din casă; 
Hausmobilien. 1584: Eger Lenart, Es Eger Lukach 
valliak Tuggiuk hogy az Kappa Bartosne 
haza es hazy marhaia halala vta(n) Teremy Péter 
kezebe kele [Kv; T J k IV/1. 331]. 7600; Azért 
mi chak az mi rezeönket kewanniuk megh, mind 
az ingho bingho marhabol, es mind egyeb hazi 
marhából, akar mi newel neweztessenek [UszT 
15/93] Xr ~ mobilia 'ua . ; idem'. 7767; A ' Gyer-
mek dolga arant végeztetett hogy a ' 
Hálo Egyet mások pedig aequaliter osztassanak 
meg ide ertetven egyszersmind minden Házi 
Mobiliák [ K v ; SRE 196]. 1827: az Exponens 
aszszony ezen M Koppándi össi lakó Curialis 
Fundussát a Férjinek minden házi Mobiliák nél-
küli tanálván, abba rész szerint maga hozta a 
Mobiliákot és szükséges ágy és asztalnémüket 
[Maroskoppánd A F ; DobLev. V/1109. 12] Xr ~ 
portéka házbeli holmi; bunuri de casă; Hauskram. 
1646: Az Zekeres louak es hatas louak, tanult 
ökrökkel es egyebkent az teobiuel res mobilissel 
hazi portekaual ezkozokkel hogy ne oztoznának 
hanem mienk lenne [Bádok K ; J H b HI/72 Kéz-
dipolyáni Veres IstVán atyjához]. 1720/1811: 
Minden házi Fejér némü jelenvaló portékát három 
felé osztatának eö kegyelmek kőzöt t ; u :m: tsi-
nált Fejër némű portékát, és Fonalat [Szotyor 
Hsz; Borb. I I ] . 1812: Házi Portékám vagyon 
annyi, hogy mind a ' Szobáknak adjnstirozásában, 
mind pedig a ' Konyhára meg kévántató Edé-
nyeknek nem létében fogyatkozás nem lészen 
[Déva; K s 117 Vegyes ir.]. — L. még Barabás, 
SzO 382 * ~ portékdcska házbeli holmicska; 
lucru?oare de casŭ; kleiner Hauskram. 1774: 
Keszeg Pá l t iismertűk s tudgyuk hogy minden 
vagyonyait anyiban el vesztegette sőt adossa-
gokkalis maga t annyira meg terhelte s végtére 
. . . a kreditorok . . . kevés házi portékátskájára 

reá jöttek . . . az Fiara . Csak egy Fazekatska 
sem jutót [Gálfva K K ; Ks 66. 45. 17c]. 1831: 
minden Házi portékátskáim minden nap ázik és 
rothad (ígyt) [Dés; DLt 665] * - tűz/tüzelés 
házbeli fű tés ; încälzirea casei; Hausheizung. 
1782: A Toroczkai határon lévó Erdőket házi 
Tüzelésre is el-élhetnők, . . . de inkább szomszéd 
határokról segittyűk magunkat Tűzi fa dolgaban 
is [Torockó; Thor. XX/5. 24]. 1783: némely 
Atyánkfiai . . . Városunk határán magok kaszáló 
Réttyek mellett lévő Gyepű fáikot kívánták 
magok kűlenes szükségére és házi tűze pótlására 
fordítani [uo.; TLev. 10/3] * ~ utenzélia ház-
beli eszközök; bunurile din casă; Hausutensîlien/-
mittel. 1727/1816: Halalakor Etzken Andrásnak 
menemű fel kelhetŐi ugy mint Morliai Sertessei 
es egyebb hazi utenseliai (voltak) [Hsz; BLev. 
vk]. 

2. ~ majorság (házi)szárnyas, rég aprómarha, 
táj aprójószág, majorság; păsări de curte; Haus-
geflügel. 1635: Szent Marton Zabiat megh attak 
Az Vadasiak Cub. 4 Egy keoblŏt a t tunk feold 
ualtsagb(an). az többi hazi mayorsagra keolt el 
[UtI]. 

3. ot thoni ; de acasä; häuslich, Haus-. Szk: 
~ család háznép; familie, membrii familiei; Haus-
volk. 1862: Hivatalomból kifollyolag bövebbennis 
tudatom a ' Tekint(etes) asszonnyal hogy itten 
a ' mater Ecclesiaban Pünköst negyed napján 
Partialis Synodus fog tar ta tn i . . . szívesen meg 
hívom a ' Tekintetes Asszonytis házi Csaladjavai 
együtt . . egy Templomi Czérémoniankra [Simén-
fva U ; Pf Baka János pap lev.] ~ cseléd 
servitor în casă; Hausknecht/Magd. 1804: a Dési 
Sertés Csorda különös Sertés Pásztora ugyan 
nem volt hanem . . . Házi Cselégyei is vigyáztak 
a Sertésekre, hogy kárban ne mennyenek [Dés; 
DLt 82/1810]. 1810: Blós Mihailát láttom sok 
rendbe hogy házi Cselédgyeit a ' Hazbol ki ker-
gette [Adorján M T ; Born. G. XIV. 1 Mojszin 
Konsztántin (70) vall.] Xr ~ gazdasszony hÁzí-
asszony; gospodinä, stăpîna casei; Hausfrau. 1736: 
Mindenik nap* penig kalács elég volt, az gazdasz-
szonyok megkérdették mindenkor, hogy ettenek-e 
az kalácsban, h ţ mondo t t ák : jól ettenek, azon 
örvendeztenek, h a penig mondották hogy nem 
ettenek, azon megszomorodtanak; de még az 
hazi gazdasszonyok is megharagudtak ha az 
kalácsból az vendég nem evett [MetTr. 391. — 
•Ti. a lakodalom mindenik napján] ~ kör 
otthoni/házi kötnyezet ; mediu famüial ; Haus-
umgebtmg. 1845: A minap házi kőrőmből el vi-
tet tetet mü szereim Vissza adattatásáért instálom 

a Becsiilletes nemes Czehat, ne tessenek 
ottan abban a nedves pinczében az el romlásig 
tartani [Kv; AszCLev] Xr ~ lakás o t thon; că-
min, casă; Heim. 1831: mindenek a ' tisztaságot, 
valamint testekre, öltözetekre, ugy Házi Lâká-
sakra nézve is pontoson meg tartsák [Dés; DLt 
667] * ~ szűkség házi/otthoni szükséglet; cele 
trebuincioase casei; Hausbedarf. 1785: A ' îni a 
a* Bor és palinka t a r t á s t nézi és illeti, a Szent-
séges Decisionak 5dik punctumaban expressiosime 
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ki vagyon téve, hogy kinek kinek maga házi 
szükségére szabados légyen tartani [Torockó; 
TLev. 4/11. 2b. - »így kétszer!]. 1824: midőn 
volnánk itten Aranyos Székben F. Sinfalvána az 
Uni(ta)r(ia) Sz: Ekkla Házában az holottis jelen 
lévén egy Részről Sinfalvi Nms és Nztes Kontz 
Moses és Ajtai Sámuel Uraimék mint osztazo 
Sogorságok, kikis előbeszéllék melly szerént tőbb 
Házi Szükségeik felett a’ Sz: Ekklának valo 
adósságokért . . . elszánák magokban a’ Folján 
Rétén valo két kitsin Darab Réttyeket . . . eladni 
[Borb. I. — ftKésŐbb A.sinfvával összeolvadva: 
Sinfva TA]. 

4. háziszőttes; ţesătură de casă; hausgewebt. 
Szk: ? ~ gyapotjgyolcskendő ştergar de giulgiu/ 
din pînză fină de casă; hausgewebtes, baumwolle-
nes Tuch. 1789: Házi gyapot gyolts kendő melly-
nek edgyik végin keskeny Tót tsipke, és fellyebb 
mind a két végein két ujni szelességü Tot kötés 
[Laborfva-Szentiván Hsz; Palotay 19] * ~ 
gyolcs giulgiu/pînză de casă; hausgewebte Lein-
wand. 1777: az haló egyetmást is Rákosi Sán-
dorné Aszszonyom adta az Annya Aszszonynak 
a' melyben el nyújtot ták ugy mint Gyolcs Ro-
koja, Görög Gyolcs elő ruha, . Gyolts inguj, 
szemfedél, négy házi Gyolts [Martonfva Hsz; 
HSzjP „Catharina in Capülisa" (21) vall. -
'Ér tsd: hajadon]. 1826: Nyoltz 's fel sing vastag 
hazi gyolts . . . Három 's fél sing vékonyobbacska 
[Koronka MT; Told. 19] Jb ~ kendervászon há-
ziszőttes kendervászon; pînză de cînepă de casă; 
hausgewebtes Hanfleinen. 1789: vettem kezem-
hez . . . 1. vég házi kender vásznot 1. vég Len 
vásznot [Meggyesfva MT; JHb XVI/1 Torma 
Eva keh] Jb ~ lenfonal házilag font lenszál; 
fire de in toarse în casă; hausgesponnener Leinen-
garn. 1836: Ezen Kender fonalat két felé kell 
valasztani — mert ennek fele ollyan vékony 
mint a’ második rendbeli házi Lenfonal [IB. gr. 
Bethlen Sámuelné takácsnak szóló- ut.] Jb ~ 
párnahaj háziszőttes párnahuzat; faţă de pernă 
din pînză de casă; hausgewebte Kissenzieche. 
1818; Hat házi fejér Stráfos Párna Haj 34 
Rf [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina keh] * ~ pa-
tyolat-fersing fehér háziszőttes szoknya; fustă aibă 
din pînză de casă; weißer hausgewebter Frauen-
rock. 1826; Egy rongyos házi patyolat fersing 
[Koronka MT; Told. 19] ~ tok háziszőttes 
derékalj-huzat/tok; toc de saltea din ţesătură de 
casă; hausgewebte Unterbettzieche. 1790: Négy 
Pejhe Derekally kettejének jo féle karton, kette-
jének Házi Tokja [A. jára TA; BLt II . 12]. 

5. otthoni (otthon viselt); de casă, purtat(ă) 
acasă; Haus-, zu Hause getragen. Szk: ~ gúnya 
háziruha; rochie de casă; Hauskleid. 1766: Az 
I> sok rendben eleitől fogva sok féle gonoszságok-
ban, tolvajlásokban, házok fel verésében elegyít-
vén magát némŭ némŭ eladót házi gúnyá-
kért el fogattatott hogy lopta volna [Torda; 
T J k T V/339] Jb ~ mundér háziköntös; haină 
de casă; Hausanzug/kleid. 1847: Házi Mundérnak 
5 sing Posztot vettem singé 36.x [Szentkatolna 
Hsz; HSzjP] * ~ öltözet liáziruha(féle); îmbră-

căminte de casă; Hauskleidung. 1609: Az Mas 
hazat penigh . . . az Poklos vczaban adak es 
Conferalak Keopeczi Thamasnak es Keopeczi 
Georgynek minden hazi eolteozettel [Mv; I B 
VI/225. 17]. - Vö. a ház-öltözet címszóval * ~ 
sapka şapcă de casă; Hausmütze. 1866: Egy 
aranyal és kék bársony zsinelivel (?) kötött hazt 
sapka és egy más egyszerűbb [RLt] Jb ~ strimf-
li otthoni harisnya; ciorapi de purtat în casă; 
Hausstrumpf. 1803: 12. házi Strinfli [Felőr SzD; 
Bet. 7 Wass Anna keh] Jb ~ ujjaslájbi vestå 
de casă cu mînecă; Hausleibchen mit Ármeln. 
1805: Egy Fejer Házi Krádli ujjas Lajbit Fejér 
népnek valo ſA.jára TA; BLt 9]. 

6. otthoni (otthon használt); de acasä (folosit 
acasă); Haus-, zu Hause gebraucht. Szk: ~ abrosz. 
1819: Kék házi Sáhos apro kotzkaju abrosz 
[Kv; Pk 3] Jb ~ kávéskeszkenyő. 1819: egy hazi 
veres kávés keszkenyő [Kv; Pk 3]. 1849: Egy 
nagy Házi Kamuka kávés keszkenyő [Széplak 
K K ; SLt 17]. 

7. családi; familial; Faniüien-. Szk: ~ béke 
pace/înţelegere conjugală; Ehefriede(n). 1844: U-
gyan az Istenért mit gondolnak, hogy vén korok-
ban ugy háborognak égyűtt!R hiszen ha már a 
singet elhúzták, el húzhatnák az araszt is házi 
béke és csendességben [Kv; Pk 7. — aTi. a 
házastársak] Jb ~ békétlenség neînţelegere con-
jugală; eheliche Unzufriedenheit. 1833 k.: esede-
zem a ns Presbitériumnak, hogy . . . méltóztat 
. . . , a kőztünk fenforgo s háborúság okait közöt-
tünk le Csendesitteni, meg intvén Férjemet hogy 
azon Házaktol, a kik Házi békétlenségünknek 
okai, jo le kötelezés mellet el fogja magát [Usz; 
Borb. II]. 1872: Botos Sámuel ref. ki hoszszas 
ideig együtt élt nejével Horváth Katalinnal . . 
állittolag sok házi békételenség és kellemetlenség 
merült fel közöttök, megkísértettük őket ki bé-
kéltetni [Burjánosóbuda K ; RAk 121] Jb ~ 
elfoglaltatás családi/otthoni elfoglaltság; preocu-
pări casnice; Familieninanspruchnahme, häusliche 
Beschäftigung/Sorgen. 7867; Szabó István gond-
nok, okul adván, hogy mint magános ember házi 
elfoglaltatásai miatt az egyház ügyeinek elég időt 
nem szentelhet, hivataláról lemond [M.bikal K ; 
RAk 261] Jb ~ kereszt családi csapás/teher; cru-
cea/povara familiei/vieţii conjugale; Familien-
schlag/last. 7879; Néhai Rákosi Boldizsár szám-
talanszor feleségének mondotta hogy te teszel 
engemet engemet* a ' földbe, . . . hanem okát 
soha fel nem fedezte . . . , hanem mint házi keresz-
tyét örökké magába tar tot ta [Kv; Pk 2. — 
a így kétszer] Jb ~ nép családtagok; membriî 
familiei; Famüienglieder | háznép; oamenii casei; 
Hausvolk. 1823: éhei kellenék el veszni házi 
nepemnek s magamnakis végső pusztulásra kelle-
nék jutnom [Kv; ACLev.] Jb ~ teher poveri/-
greutăţi familiale; Familienlast. 1837: Nemes 
Kontz Mojzes Uram, és Felesége bizonyos Házi 
Terhek és Szükségeiktől kénszerittetve lévén — 
a' meljek(ne)k lehető ki potolása végett — adá-
nak el egy nyoltad (!) fél ölös Szélességű Törők-
buza Főldőtt [Asz; Borb I „Fogarasi Huszti 
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István nemes sz.* Sinfalvának hites Nótáriussá" 
kezével. — aOlv.: székünkbeli ?] Xr ~ ügy pro-
blemă famüială; Famüiensache/angelegenheit. 
9845: ő Balog Istvánnak Gazdaszszonya nem volt, 
hanem tsak Szükségnek idején könyörtiletesség-
ből s felesége iránti tiszteletből házi ügyének 
ideig óráig felfogoja [Dés; DLt 591]. 

8. ~ örökség házörökség; moştenire de casă; 
Hauserbe/erbschaft. 1595: Az Capitanok es tize-
desek az eo hiteok kenzeri teste alat vigiazanak ez 
Napsagtol fogwa az ollian zemeliekre kik hazat 
veznek, vagy penigh Jdeghenek lewen házassá-
gok Altal, házhoz Jutnak, Az Capitan es tizedes 
•ez illien ridegh zemelieket mikor megh hazasodnak 
telepednek ez varosban it megh maradandóke-
pe (n), es hazy eoreoksegheozis Jű tnak, Mingia-
rast Az Tanach eleibe hozzak, es ot zemelyet 
megh examinaltassak [Kv; T a n J k 1/1. 251]. 
1783: A dicit En most is azt mondom, mivel-
hogy en az Ur űdŏsbb Toroczkai Ferencz Ur(am) 
akarat tyàbol az Gälak egj részi hazi őröksegere 
száll a t t am . . , en gyanakozom hogj azon megh 
<emlitett Gftlak hazi örökségé után való kűlsŏ 
mezei öröksegh mindenütt oszolva volt [Torockó; 
Bo9la. Tobis Gergely actor contra Almási Mihaly 
inctus]. 

9. ház körüli/ táji ; în/din jurul casei; um das 
Haus befindlich. Szk: ~ dolog lucru de casă; 
häusliche Angelegenheiten. 1578: Egy Maiornetis 
tarcson másod magawal, ky az barom maiorsag-
hoz, es egyeb hazy dologhoz lásson [OL M. Ka-
mara Istr.' E-136 Inreg. Fasc. 34 Fol . 1 0 4 - 6 
V. Kovachoczy ut. Math. Niary gondv.-höz] Xr 
~ faeszközök unelte de lucru din lemn; um das 
Haus befindliche Holzgeräte. 1653: Inventalvan 
az Szeles Mihalj tol maradót Ingó bingo marhakot, 
Hazi fa ezkŏzókót, Vas szérszamokat Ruha Neműt 
[Ilencfva MT; DLev. 1. II . B. 12] * ~ gazda-
ság háztáj i gazdálkodás; gospodărie familială; 
Hauswirtschaften. 1792: látván Anya hogy egye-
dü l a ház terhét nem viselheti, egy nihányszor 
engemet kért, hogy mennék el Krivinára* és 
hinám haza Pétert, mert nintsen ki folytassa a 
hazi gazdaságot [F.lapugy H ; Ks XLVIII /7 
18 Pogán Mikodin (34) vall. — * Valószínűleg 
a krassó-szörényi Krivina]. 7826: Az Exponens-
nek néhai Férje az belső házi, és külső Mezei 
Gazdaságnak jo móddal valo folytatására mi 
okokbol nem volt alkalmatos ? [Ne; Doblev. 
V/1109. 2 vk] 5|c ~ kert grădină de lîngă casă; 
Hausgarten. 1800 k.: Boslák Fŏldin kender föld 
búzával parificaltatik másod Esztendőn vettetik 

. . Házi kert paríficáltatott [Torockó; Bosla] 
Xr ~ portéka háztáji gazdasági eszközök; unelte 
de gospodărie; hauswirtschaftliche Geräte. 1746: 
Tudgyaé a Tanú . . . Azon popa Krisztye Todor 

amidőn meg holt mie maradott nevezetesen 
házi portékája Szekére, Láncza, Csikoltyuja, 

Ekéje, vasaival, Fejszéje, Fnruja, egy szóval akar 
minémü házi portékája? [BSz; SLt 29. I. 3 0 v k j . 

10. ház tar tás i ; de gospodărie; Haushalts-. Szk: 
~ dolgok lucruri de gospodărie; Haushaltssachen, 
1692: Causa Visaien(sis)* Pap Istvá(n) válást 

kiván feleségétűi Seres Katá tu l ez okon hogy 
tellyességgel gondviseletlen az asszonyi állathoz 
illendő házi dolgokra tellyességgel alkalmatla(n) 
[SzJk 258. - *Visa (K)]. 1830: erősen nyugha-
tat lan vagy<a>k irantatak — s házi dolgak iránt 
[Kv; Pk 6] Xr ~ szolgáló cseléd; servitoare; 
Hausmagd. 1844: Fogadtam meg . . Hazi szol-
galomnak Kis solymosi Buzugan Sárit [Hideg-
kút U ; ToldNy]. 

11. szoba-, szobai; de cameră; Zimmer-. Szk: 
~ bútor szobabútor; mobüă de cameră; Zimmer-
möbel. 1837: Hazi bútorok Kolosvárt égj 
Ferjfi garderok (!) [Szentbenedek SzD; Ks 88. 
Oszt. 14]. 

II. fn 1. tbsz házbeli(ek); ai casei; Hausleute. 
1842: Hogy mások hallottaké a Szováltásokot, 
's a ' Tkts Hadnagy Ur le motskoltatását a ' Házia-
kon ' Idvűl nem tudom [Dés; DLt]. 1845: Déési 
Fazakas Madarasi Ádámnét haza népét, esmeredé 
? . . . mi barátságod van a háziakkal jártaké 

azon házhaz? [Dés; DLt 502. 3 vk]. 
2. tbsz itthoniak, ot thoniak; cei de acasă; die 

zu Hause Befindlichen. 1818: az háziaknak Edes 
Apámék helyet . . . kedvekbe járak [Torda; Pk 
3 kv-i leány Ádámosról (KK)]. 

<£> Szk: ~ ember kb. magánszemély; persoană 
privată ; Privatperson. 1581: Zereda(n) se Idegen 
Ember se kenyerswteo Ne merezellie(n) bwzat 
wenny se az bwza zerbe be is Menny Erre is 
gongyok legie(n) az vasar bir aknák hogy liazy 
Ember valamy zin alat ne merezzellie(n) kenyer-
swthonek bwzat wenny [Kv; TanJk V/3. 243a] 

~ kurva ţiitoare în casă; Hausdirne/liure. 
1849: Krisán Mária az általa felemiitett por-
tékákat részint magány keresményéből, ré-
szint katona tiszt kedveltje Sziveskedéseiből, ' s 

részint Kelemen Béninek ajándékaiból mint 
ki ötet házi kurva jának tar to t ta — szerezgette 
[Kv; Végr. 78] ~ só ' ?' 1844: Föl Dobai B a r t ó k 
Arronnak 1756beli kerelem levele és arra nyert 
válaszsza a házi soo erant [Ne/Nagylak AF; 
DóbLev. V/1249 iratlajstrom] * ~ szabadság 
kb. házadó-mentesség; scutire de impozitul Pe 

casă; Haussteuerfreiheit. 1573: Er tyk eo k. az 
Sala* keonergesetís, De eo k. varosswl Senkinek 
hazy zabadsagot Nem Adnak, hanem Eo kegek 
meg hat tak az vonás Igazito vraimnak hogy miko* 
ely larnak Meg la twan eo k. haza taian valo 
Bantasit Meg keonnebichek vonassat [Kv; TanJk 
V/3. 71b. - *Csak így!] * - szegény ? kol; 
dus ; cerşetor; Bettler. 1604: Az Niomorult hazj 
Zegenyeknek niomorgho ehelholtaknak, kik f z 

kúldulastis Zegenylik* (így!), az Tanach C o m m i s -
sioia, es magok io lelkj esmeretek Zerentis ezeii 
ieouedelembeol* dispensalhassanak [Kv RDL I-
77. — *Tollvétség Zegyenlik (olv.: szégyenlik) 
h. T i . az egyházfiaktól adott pénzből]. 1671 
Mikházán* levő hazi űgje fogjot s z e g é n y e k (ne)k 

liagjok hogj ki oszszanak k é t száz f o r i n t o t [K.S 
14. XLII Ib özv. gr. Csáki Istvánné M i n t s z e n t i 
Krisztina végr. - *MT]. 1682: hadtani A* 
Ispotálybeli szegényeknek két forintot Az 
házi szegenyeknek égy forintot [Kv; RDL 
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160] -X- ~ tűzifa lemne de foc pentru casă; 
dem Haus nötiges Brennholz. 1790j 1799: azt 
kivánta volna Hogy nékiek mind házi, mind 
Mesterségekhez meg kivántato Tűzi fájok iránt 
hathatós Rendelés tetetet t volna [Torockó; TLev. 
5/16 Transm. 408]. 

háziasszony gospodină, stäpîna casei; Hausfrau. 
1855: A szakácsi fehér sipka helyett vállközépig 
lecsüngő bozontos ha já t avas zsirral pazarul kiken-
ve, a tiiz előtt hajszálairól nagy cseppekben gördül 
le a zsir. A csundaság a háziasszony csinos rend-
szerével sehogy sem férne meg, de azért béké-
vel tűri [ ú j fE 179]. 

házieska házacska; căsuţä; Häuschen. 1840: 
bátorságosabban bírhassam azon Hazitskat [Dés; 
DLt 1420]. 

házicskó házikó; căsuţă; Häuschen. 1843: tet-
tzet admoneáltatni hogy a Tégla vető helyen 
fel epittetett Házatskát es egy kis veteményező 
Kertetskét elrontsam, holott az a Házitsko az 
egésség fen tartására . . . szükséges képpen meg 
kelletik lenni . méltóztasson azon Házitskot a 
maga valóságában meg hagyni [Dés; DLt 1358]. 

házieszköz 1. házifelszerelés; lucruri de casă; 
Hausgerät/ausrüstung. 1507: <Che>h Jánost en 
meg Elygytetem mynden Barmomból e<s mi>nden 
liazy ezkozbol [Kv. kör. ; NylrK VI, 187 Cheh 
István végr.]. 1584: Jlona Azzony ferenczy Ist-
uanne vallia . . mikor az Attia meg holt . . . 
minden hazy Ezkeozel beoueolkeodeot [Kv; T J k 
IV/1. 229]. 1594: Erdélyi Ferentz Doctor hazi 
eszkezit, Marhaiat miért hogy ö fge be költeszteti, 
vgyan azon hunnyadi 2. szekeressel vitettem 
Thordaig [Kv; Szám. 6/III. 20]. 1606 u.: az 
mellet buza zab uolt es egieb haz eszkőz uolt 
ugj mint feize, furo, veseo, es egieb effele akar 
miczoda neuel neueztessek kad, hordo, es affele 
hazj ezkeoz ezekreol het zerent valo zam adast 
keuanok tölled [UszT 18/33]. 1761: mitsoda ingó 
bingo portékáit házi eszközeit . . . menyit vett 
kézihez [Usz; Ks 20. XIV. 4 vk]. 1808: egy 
avatég deszka ágyán, egy festett Ládátskáján, egy 
Jo fejő Tejes vedrén, és egy Sajtárján kivül 
egyéb Házi Eszközeit az exponens ur el nem vette 
[Szászerked K ; LLt Bretfelyán Gavril (35) vall.]. 
- ív. még Ret tE 1 1 2 - 3 . 

2. háztáji gabonakészlet; stocul de cereale ale 
casei; im Haus befindliche/auffindbare Korn-
bestände. 1600; Az Zab, Zena, es egyeb hazi 
eszkeznek el hordassa felöl, mierthogy az J ta-
gaggia az A bizonicha azt hogy el hordotta, az 
J penigle(n) hogy ne (ni) [UszT 15/80]. 1754: Azon 
Búzát, Zabot, Árpát, s egyéb gabonáit az emlitet 
**lgs Asszonynak ki distrahálta? Az emiitett 
Házi eszkŏzeket ki hová tette, distrahálta, kinek, 
miért, ajándékon é, vagy pénzért menyiért ? 
[Fejér m . ; Ks 22/XXIa vk]. 

Ha. 1600: Hazi ezkeözemet [UszT 15/79]. 1712: 
Házi Eszkezek [Mczőbodon MT; BfN 54/12]. 

házieszköz-marha házbeli és háztáji ingóság; 
bunuri mobüe/mişcătoare din casă şi din jurul 
casei; Vermögen von Hausmobilien. 1597: Myert-
liogy Kárpitos Peter Rosas Ianos vramnak bizo-
nyos summawal ados wolt . . . , kewanta wala 
János vram az Tanachtol hogy exeqúútorokat 
adnanak ew kegmenek kik az az (így!) adossagot 
marhaian eoreoksege(n) exequalliak mikor az 
bechew az keozeonseges hazy ezkeoz marhabol ki 
ne(m) teolt volna, menenk Bornemizza Thamas 
hazahoz aholot mondák hogy egj boltba volna 
megh marhala karpitosnenak [Kv; TJk VI/1. 3 
Mich. Thothazy judex reg. nyil.]. 1639: Az mi 
Penigh az Egyeb Hazi ezkeoz marhakat illetj vgj 
mint on szerszamott, Eölteozetekett, feier ruhá-
zatott agy szerszamot. Rez es vas szerszamot, 
fa szerszamokat . . Lakatos Peternenek az eo 
kigyelmet jlletendő resze szerent ualo reszet k j 
mutattuk [Kv; RDL I. 116]. 

házieszköz-szerszám ? házi szerszámkészlet ; 
stocul de unelte de casă; Hauswerkzeugbestand. 
1590: Hazi eszkeòz szerzamot az mith vettwnk 
es zerzettwnk eggwtt laktunkban mindennek az 
felet meg kewanom rezzemeth [UszT]. 

A Kâtiesxköx-marha al. adott jel-sel is számolhatni. 

házigalamb porumbel de casă; Haustaube. 
1722: Az ház hijján, vágjon feless házi Galamb 
fűrész deszka [Algyógy H ; Born. XXIXa. 8 
Bornemisza János conscr. 1]. 

házigazda 1. helybeli gazda; gospodar localnic; 
ortsansässiger Hauswirt. 1690: Az i t t valo Disznó 
Hentesek(ne)k és kufarok(na)k Disznót tizenket 
oraigh ne legyen szabad venni sub poena fl. 6.//. 
migh az hazi Gazdak magok szűksegire nem vesz-
nek [Dés; Jk]. 

2. stăpîn al casei; Hauslierr. 1735: minthogj 
magam voltam Kolosvárott Házi Gazda, 
pirongságot mind szemellyemben, mind pedig 
Levél altal sokszor vallottam hogy ollj bőven 
fát t és egjébb Naturalekat ne vesztegessünk, mert 
a Jószágnak majd mi hasznát sem veheti a 
Mlgs ur [Kendilóna SzD; TK1. — Beniamin 
Cseh de Akna (29) ns vall.]. 1777: Nyelveskedni 
kezdvén Sok Motskos beszedekkel mint házi 
gazdát illetet az A(ctri)x, söt ingemet Férjem 
gyilkossának inondot diffámált [H; Ks 114 Ve-
gyes ir.]. 

3. papibérfizető gazda; gospodar care contri-
buie la retribuţia preotului; Priesterlohn zahlender 
Landwirt. 1728: mikoron Pestisben halnak, ă 
gyermeket akkoronis edgyet a házi Gazdának 
gyermeki kozzŭl tartozzék azon fizetésre el pré-
dikallani* [Backamadaras MT; MMatr. 105. — 
•Ti. a helybeli ref. pap]. 

házigazítás házjavítás; repararea casei; Haus-
reparierung. 1758: Asztalosnak az Ház igazításért 
MVásárhelyen Rf. 1 xr 30 [TL 11. 169b Teleki 
Ádám költségnaplója]. 
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házikenyér pîine de casă; Hausbrot. 1591: 9 
•die Decemb(ris) Battory Boldysar vram Jeûe be 
wittem Ayandekat Biro vram akaratyawal . . . 
4 hazy kenyeret Abrakasoknak [Kv; Szám. 5/1. 
47]. 1691: ŏ rőg Házi Kenjeret ŏ t tek nro 200 
[M.bece A F ; Told. 25]. 1742: a ' Gárgyasiak 
bányájából egy jó darab kész kortzot által vetett 
Tóbiás Botár (így!) vólt annyi mint egy Házi 
kenyér [Torockó; Bosla. Finta Jakab (34) szb. 
•all.]. 1757: céh gyűlésében feleségestől szoktunk 
compareálni az vendégség alkalmatosságával, az 
ú j asszonyok tartoznak adni egymásnak 
jóakaratba egy veder bort, egy fazék ételt, egy 
petsenyét és egy házi kenyeret [Dés; DFaz. 19]. 
1787: Talál ta tot t a Pitvarba egy Szuszèkba cir-
citer más fél véka közönséges házi kenyérnek 
valo Buza [Mv; MvLev]. — L. még DFaz. 19. 

házikó 1. házacska; căsuţă; Häuschen. 1640: 
vagi(on) ennek felette 19. muntanis Jőveveniek 
kiknek valami hazikoiokis vagio(n) szabadosak 
el menny vagi ot lakni [Szevesztrény F ; UC 
14/48. 78]. 1748: Házikót magok építtetnek [Á-
kosfva M T ; Told. 8]. 1757: Czigánynak egy 
kűsded Hazikoja [Taploca Cs; Sándor conscr.]. 
1798: Kádái János ö kegyelme Cserében adot 
Jószágán egy Haziko vagyan . . . Tar János ö 
kegyelme Feleségének Kádár János által, lett 
Csere Jószágban lévő házikónak amig hasznát 
lehet venni vegje hasznat [Csegez T A ; Borb. I 
Csegezi Csöngvai Pál Hütös assessor kezével], 
1826: 14. öl Hosszúságú hellyet . . égy Haziko-
nak fel lehet adni [Dés; DLt 930]. 1840: a ' Sol-
lyom kŏ alá építtetett volt egy házikot [Bikszád 
Hsz ; MkG]. - L. még FogE 94. 

2. kunyhócska; colibă mică; Hütte . 1841: egy 
rongyos Házikó [Torda; HG]. 

Ha. 1761: házikó [Jedd MT; Told. 45/3]. 1765: 
haziko [Szászbanyica K ; BfR Fasc. A. Nr. 
XXI . ] egy kűss Házikóban [Msz; Pf] | házikó 
[Csekeláka A F ; KCsl 6]. 1786: egy kis házikó 
[Mezösámsond MT; Berz. 15. XX/18]. 1797: 
házikóban [Náznánfva MT; Berz. 3. Fasc. 3. 
N. No 21]. 1815: Házikot [Orsova MT; Born. 
G. XV. 13 Szegedi László (58) ns vall.]. 1825: 
házikó [M. légen K ; KCsl 4]. 1831: házikot 
("Dés; D L t 163] | Házikot [Marosvécs MT; DLev. 
2]. 1832: Hazikojába [Kissáros K K ; DLev. 2. 
XI I . A. 2]. 1835: Kis Házikó [Etéd U ; NkF]. 
1844: kitsin Házikó [uo.; NkF]. 

házinyúl iepure de casă; Hauskaninchen. 1825: 
Vad és házi nyúlok szőre 1 font Bé-hozatal Taxája 
3 fl. 2 xr [Kv ; INyR 8754]. 

házirend rînduiala casei; Hausordnung. 1855: 
Osztán a házi rend azt ta r t ja , hogy őszönként 
Décsérőla a fazakas a gyümölcs kertbe egy egész 
katlan cserépedényt éget [ŰjfE 179. — *M.décse. 
SzD]. 

háziszőtt I . mn háziszőttes; de/din ţesătură de 
casă; hausgewebt/gewirkt. 185011851: H a t asztal 
kendő, házi szőtt [Kv; Szathmári lev.]. 

Szk: ~ abrosz. 1829: Egy lenget ég házi szőtt 
Abrosz 12. keszkenyő vei [Kv; Pk 6]. 1838: Házi 
Szőtt Vastag Abroszok [Mv; MvLev.] ~ 
Jer sing. 1840: Fejérnemŭk . . . Házi szőtt fersinc 
hat [Told. 19 Katona Miklósné gr. Toldalagí 
Polixeniakeh] ~ gyolcsrokolya. 1817: Háziszőt 
Gyots rokoja fejér 6 Rfl [Étfva Hsz; HSzjPi 
* ~ iberok. 1818: Egy kék kotzkás házi szőtt 
u j j Iberok [Kv; HG. Ádámosi Végh lev. Sylvéster 
Györgyné Ádámosi Végh Zsuzsanna hagv.] Xr 
~ surgyé háziszőttes derékalj. 1849: az Ágyak-
hoz 2 házi szőtt surgyé kék és közönséges fonalai 
barack magoson szőve [Széplak K K ; SLt 17] 
X ~ vászonldjbi. 1797: (Az) ágy végénél ült egy 
előttem esméretlen ember, fekete cănos öltözet-
ben, kurta mentében, kék csinos házi szőtt vá-
szonlájbliban . . . ki is osztán megtudtam, Vályi 
Pál, a gogánváraljai oskolamester volt [FogE 
272] X: ~ viganó. 1818: Egy veress kotzkás házi 
szőtt rongyos vigáno [Kv; HG A'dámosi Végh 
lev. Sylvester Györgyné Ádámosi Végh Zsuzsanna 
hagy.]. 

II. Jn háziszőttes (kelme) ; ţesătură de casă; 
Hausgewebe, Homespun. 7839: A Háloházban egy 
kotzkás házi szőttel bé vont divány [Kv; Ke 
73. 55]. 

háziszőttes de/din ţesătură de casă; hausge-
webt/gewirkt. 1820: ö t vigano köntösök egy kar-
ton a’ többi házi szőttes [Árkos Hsz; HSzjP] . 
1838: Házi szőttes Fejer Tokos párna négy 
Egy hazi szőttes veres csikos, és egy barna csikós 
párnak [Sáromberke MT; TGsz 54]. 1852: Egy 
házi szőtes és egy szederjes surczok Becsű ára 
váltóban 3 flo [Peselnek Hsz; HSzjPi . 

háziszövés háziszőttes; din ţesătură de casă; 
hausgewebt. 1818: Égy házi Szövés nagy Abrasz 
. . . Három vastagobb Házi szövés Abraszak [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina keh]. 

házitolvaj hoţul din casă; Hausdieb. 1849. 
Krizsán Máriáról . . . állithatom, hogy ő egy való-
ságos házi tolvaj, ki engem többszörösen l o p o t t 
meg [Kv; Végr. 6 Kelemen Benjámin nyihj-

liázivászon háziszőttes vászon; pînză de casă; 
Hausleinen. 1663: Da jka Aszszony Szebeni Sofia 
eztendeje kezdetik Bodog Aszsz(ony) Havának 
24 napjan, 1663-ban Három Ing, kettei házi 
vászon Edgyik Gallos gyolts [UtI]. 1687: Zám-
bori Gyólcsra vagj házi vászonra f. 20// [Utlj-
1723: Egy végb(en) vagyon házi vászon ulnae 
- 4 0 [Koronka M T ; Told. 29/2]. 1736: Fekete 
bakatsia (!) Gyapottal töltött, házi vászonnal 
béllett jó paplan 1 [Mikefva K K ; CU XIII /1. 
159]. 1758: Michel Jáger Dolmánya alá szép 
Házi vásznat vétett(em) Rhfh 1 xr 33 [TL. Te-
leki Ádám költségnaplója 208a]. 1814: Két darab 
Ingnek valo vékony hazi vászonyt adtai 
altal [Kv Pk 3]. 

Szk: ~ abrosz. 1803: Harmad fél szélyből A-
gyon varrással égyben foglaltatott Házi vászon 
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Abrosz [Désfva K K ; UnVJk 187] * ~ ing. 
1687: Ket Aszony embernek valo viseltes házi 
vászon inget [Déva; Szer.] Xr ~ ingvdll. 1648: 
Fogattam egy szolgalot omboszi (l) Catat, szegöd-
sege igy következik* egy hazi vászon ingy 
(!) vallat [Kv; ACLev. - aA fels-ból csak a 
címszóra von. adalék került ide] Xr ~ lepedő. 
1635: Egy Haszi Vászon lepedeo az keoszipeben 
fejir szel vagyon f. 1 d. 50 [Kv; RDL I . 107] 
* bécsi 1748: Háló Ingnek való Bétsi házi 
vásznot 11 Singet [Koronka MT; Told. 11/92] 
* bécsi ~ előruha. 1761: Szép vékony Bétsi házi 
vászon elŏruha [uo.; i.h. 19] Xr bécsi ~ lepedő. 
1734: Bécsi házi vászon viola Szin Selyemmel 
ezüst fonallal elegy var ra t t . . . edgy Pár lepedő 
[Born. XXXVII I .3 Komis Krisztina lelt.] * erdélyi 
~. 1844: jo Erdélyi házi vászony ingeknek és 
gatyáknak [Szúv; KLev.] Xr fejéritett 1816: 
40 1/2 Sing házi vászon 10 Rf 15 xr . . . 16 
sing fejéritett Házi Vászon [Kv; Born. IV/41]. 

házi virág-gyökér vmÜyen virágházi virág; un 
fel de floare de seră; irgendeine Treibhausblume. 
1813: Virág Házban: . . . Kigyo Virág Gyökér 
Nro 3 Matska Virág Gyökér Nro 2. . . . Házi 
Virág gyökér Nro. 2 [Alpestes H ; Told. 18 Tolda-
lagi Kata lelt.]. 

házközbell. E szk-ban; în această construcţie ; 
in dieser Wortkonstruktion: ~ marha házbeli 
ingóság; lucruri mobile/mişcătoare de casă; im 
Haus befindliche Mobilien. 1568: Vrsula Consors 
Ambrosi Pál fassa e(st) Tudom azt hogy 
mikor oth lakék vngwarine vala valamv haz 
kőzbely Marhaia, de en ne(m) tudom zam zerent 
my volt [Kv; T J k I I I / l . 159]. 1570; Taligas 
Gergh azt vallya hogy Mykor Latta volna az vchan 
hogi az Sarba hewer az Sas Balas haza eleot egy 
Mas haz keozbely Marha, kerdette kye es ki hanta 
oda [Kv; T J k III /2. 113]. 1573: Paisos Hles es 
az felesege azt valliak hogi Twgiak elteben Kalmar 
Itnrehnek haza Zeoleye, kalmar arwya Negy 
lowa vasas zekere hazkeozbely Marhaia lo Módon 
volt hazanal [Kv; T J k II I /3 . 195]. 

házkÖzép szobaközép, a szoba kellős közepe; 
mijlocul camerei; Zimmermitte. 1823—1830: Kónya 
első házában két ágyfa, házközépben egy nagy 
kerek asztal vagyon [FogE 273]. 

házköz-marlia házbeli ingóság; lucruri niobüe/-
mişcătoare de casă; im Haus befindliche Mobi-
Hen/bewegliche Habe. 1569: Az haz koz marha 
Chyerenj Clara Azzonnje, de az haznal hadgyon 
Walamith az Ew l o akara t tya zerinth [Mányik 
SzD; IB VI/225. 13]. 1570: Margith, Az Nehay 
Gereb Balasne vallya, hogy twgia azt Mykor 
Gereb Balas az ew vrah megh holt, Annyeh haz 
keoz marhaia volt, hogi egy Low Zekereh Raktak 
fely [Kv; T J k I I I /2 . 155]. 1573: Keon^es Leo-
rinchne es Nerges Ianosne Azt valliak hogi az 
halaiba holt volt Meg Kalmar Imre . . ., Láttak 

hogi hazaban haz keoz Marhaia zepen vol t[Kv 
T J k III /3 . 195]. 

házköz-portéka házbeli ingóság; lucruri mobüe-
mişcătoare de casă; im Haus befindliche beweg-
liche Habe. 1626: az haz keoz partekanak 
hasonfele neki adassék [Kv ; RDL I. 129]. 

házmázló szobafestő; zugrav ; Zimmer/Stuben-
maler. 1589: Apro Saytokat Attúnk el 23 p(ro) 
f. 3 d. 45 . . . Az Haaz Mazloknak att(am) 2 
[Kv; Szám. 4/XII . 1 0 - 1 ] . 

háznép a családtagok; membrii familiei; Fami-
lienglieder | házi személyzet; personalul (de ser-
vici al) casei; Ingesinde. 1590: A haz nepre ualo 
keólchegh Az haz nepi peniglen mind en magam-
mal es gazdam azzonial egietembe uadnak 14 
[Kv; Szám. 4/XIX. 9]. 1642: Zikszai idejeben az 
vetessel mindenkor beoueon el ertek maga eleg 
haz nep volt [Bh; GyU 73]. 1758: Kabos Fe-
renchez pedig azért nem ment , hogy ő szegény 
szintén-szinte világtalan lévén, nem szerette. Kü-
lönbenis nehéz háznép lévén a Kabos Ferenc 
uram háza, irtózott tőle [Re t tE 76]. 1846: Szé-
chenyi midőn a’ kocsiból ki lépett Zalainéval . . . 
találkozott, ki háznépestől el jö t t az innepély 
bámulására [Kemény Zsigmond naplója 164— 
5. — Benkő Samu kijegyzése]. — L. még R e t t E 
154; Szalárdi, SirKr 494; vö. még ház 3. 

háznyi ház nagyságú; de, mărimea unei çase ; 
hausgroß/hoch. 1823—1830: Kiérkezvén pedig a 
vágottból, csakhamar tanál tunk egy lejtőre, mely-
nek aljában egy háznyi magosságú mély árkon 
volt egy híd [FogE 263]. 

hazol 1. házul 

hazonnan 1. hazunnan 

házöltözet ? szobai szőttes; îmbrăcăminte din 
ţesătură de casă; Zimmergewebe. 1634: Oon es 
wuegli Pincze tokaimat, haz eolteozetimet, kar-
pitimat, szeonyegimet Aágy eolteozetimet 

hagiom az Erdelyben Colosmonostoron lakó 
Jesuita Pátereknek [WassLt 73/1 Czegei Vass 
János végr.]. 

házörökség moştenire de casă ; Hauserbe. 1557: 
Swky János eskwek Nagy Jstenre, hogy az Colos-
wary haz ewrewksegh eweyek [Szentmártonmacs-
kás K ; SLt ST. 5]. 1590: Keomives Pal Epete 
az haz eoreokseget felesegewel eozwe [Szu; UszT]. 
1636: Egj darab haz örökségét Zakazta es ada 
Zéles Mihalj Pavaj Janosnak [Lukafva MT; DLt 
1. I I B/7]. 1755: Evictiot-is vőn magára . . . 
Bartha Judi th . . . hogy a ' fellyebb describalt 
Haz örökségnek, és Berkek (ne) k szabadason valo 
bírásában minden l(e)g(iti)mus Impeditorok ellen 
meg-oltalmazza [Pólyán T A ; J H b XVI/29]. 

házőrző szk-okban; în construcţii; in Wort-
konstruktionen: ~ inas fecior de casă; Haus-
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knecht/diener. 7682; Szoboszlai Sámuel Urunk 
ö Nga Ház ŏrzŏ Inassá kezében táborra adott 
edgyetmások [UtI] Xr ~ kuvasz cîine de curte; 
Haushund. 7756: Jo Haz őrző Veres és szürke 
kuvasz 2 [Branyicska H ; J H b XXXV/35]. 

házpadozás szobapadlózás; pardosire cu scîn-
dur i ; Bedielung. 1855: Ház padazás [Kide K ; 
Ref. egyh. It]. 

házper proces pentru casă; Hausprozeß. 1791: 
elő vetétődik ezen haz per a Mlgs Dévai Uradalom 
Székin [Déva; Ks 114 Vegyes ir. J k 257]. 

házrész par te de/din casä; Hausanteil. 1582: 
Valentinus Colosvary . . . fassus est Sogora 
volt eothweós Miklós Peter Deaknak, es megh 
Adossult volt Nekie . . . a ' teörweny rea erezte 
peter deákot hog az Adósságért kiwel Neki eoth-
wéos Miklós tartozot volna, haz Rezt beochwlle-
nenek [ K v ; T J k IV/1. 1 3 - 4 ] . 1622: Az Eötuös 
Mwzerbeöl meljet Mihaljnak engetek tartozot 
mihalj Istok(n)ak forditanj f 7. d. 33 1/2 meljét 
Istók(n)ak az haszreszbe tu t tak [Kv; RDL I. 
119]. 1672: az d(o)m(inu)s Contradictortol exhi-
bealtatot sententia mely sonal néhai őregbik 
Szekely Lőrincz adossághárol, semmiben ne(m) 
attingallya az Inek haz reszeben adat ta to t t bol-
tot [Kv; T J k VIII/11. 180]. 

házromlás kb. házasélet felborulása; desträma-
rea căsniciei; Auflösung des Ehelebens. 1823— 
1830: Ezen ház romlás fá tumát okozta az apám 
nem elég okos vigyázatja s azonban siránkozása, 
mert midőn egyszer a kőztek való háborúság 
sokra ment volt, az apám mindenfelé panaszolkodni, 
siránkozni kezdett, az anyám szégyenletibe az 
házból sem igen jár t ki [FogE 86—7]. 

házrontó. E szk-ban; în această construcţie; 
in dieser Wortkonstrüktion: ~ asszony (más) 
házaséletét megrontó nő ; femeie care strică căs-
nicia a l tu ia ; das Fanülienleben (eines/einer ande-
ren) verderbende Frau. 1827: a ' Tegnapi napon 
midőn Pártialisra kelletet mennem . . . , azt a ' 
Ház rontó Czégéres életű Aszonyt Feleségemmel 
egy Székérbe ülve béértem — Feleségem mellől 
az Szekérből leszállítottam [TLt Közig. ir. 1529 
Fonvi Sándor kezével]. 

házseprfi szobaseprű; mătură de casä; Zimmer-
besen. 1768: Ház Seprő szőrből 1 [EMLt]. 

házszám număr al casei; Hausnummer. 1868: 
az anyakönyvekbe minden lelkészi actus alkalmá-
val mindenféle név és a házszám beírassanak [M.-
bikal K ; RAk 166]. 1873: minden egész bérfi-
zető örökségnek 2 szálfa osztassék ki, az 1 véká-
soknak 1 szálfa, oly módon, hogy előbb minden 
fa becsárra meghatároztassék, s az illetékesek 
házszám szerint rendre sorsot húzzanak [uo.; 
RAk 3401. 

házszerzés procurare de casä; Hauserwerbung. 
1737: Nms Városunk Constitutiojának Continen-
tiája 's vigora azt ta r t tya , hogj a melly betsúlletes 
Nms atyánkfiának Háza nintsen, az tartassék 
inkább az Ház vételhez 's szerzéshez nagjobb 
jussúnak, mint akinek már Háza vágjon [Dés; 
J k 237a]. 

háztáj 1. împrejurimüe casei/gospodäriei; Haus-
umgebung. 1594: Nemis igaszgatotli i th Nemes 
Ember akkor asz Jdeobe soha sem Nemes hasz 
tayath sem paraszt Ember tayath [Dés; DLt 
246]. 1665/1754: Az butsú vételben pedig akármi 
— rendbéliben-is, ha hirtétetlen jelen nintsen, 
bátor az ház tá ján légyen-is, mindazáltal bünte-
tése egy héti bér [Kv ; ACArt. 16]. 1717: Hogy 
ha . . ŏ kglmek birtoka alatt az Ház Ruinalod-
nék inkább mint sem eppűlne, és az Háznak ez 
utáni manutentioját difficultalna, tehát ki vévén 
azon ö kglmenek deponalando pénzből annyi sum-
mát az mennyi ká r t azon Ház tályan találtatik, 
és annji hijjávai tar tozam deponálni az pénzt ŏ 
kgl(ne)k [Kv; Ks 90]. 

2. ~ a t állit o t thont te remt; a-şi întemeia un 
cămin; Heim schaffen. 1823—1830: kétség kivül 
azt gondolta a' szegény Apám, hogy ő majd Miv-
helyet állit fel, 's maga mellette, és a kedvelt 
Mesterség mellett meg elégedéssel fog élni, de 
nagyon meg tsalatkozott ezen reménységében, 
mert haza jővén, meg házasodatt, ház t á j a t állí-
tot t , de tsak hamar el pusztult [FogEK 465]. 

háztaksa ház/ lakbér; chirie; Mietzins. 1825: 
Áz egyik vagy lő* Ház Arendatora Kosztándi 
Jánostol 1825re Ház Taxát juxta contra quetan-
tiam (!) 1 Percipiáltam Rf. 35 [Szkr. Borb. I-
*Olv.: első]. 

háztalp talpgerenda; grindă de bază ; Grund-
balken. 1734: Tudom nyüván és bizonyoson hogy 
Néhai Idvezűlt ur idejében az ur Teleki S á m u e l 
uram Jobbágyit az ur Szolgalattyára nem haj ta t tuk 
se edgy szer se másszor erőszakason hanem az 
mikor a Somkuti Vdvarházhoz fogtunk akkor 
kérelem szerént vi t tenek vagy hat Ház Talpat 
[Butyásza Szt ; TK. Merkás Kosztán (51) jb 
vall.]. 1782: meg vet tünk egynéhány Ház Talpa-
kat, és pincze gerendákat [Lozsád H ; Ks 76. 
VIIIc]. 

háztapasztó persoana care lipeşte casa; (Haus) 
Wellermeister. 1606: szegeniek zamara ualo Erdeö 
le uagonak, kert ionoknak, haztapaztoknak 
kenieret a t tam ki [ K v ; Szám. 12a/I. 15]. 

háztartás 1. ot thon-teremtés; întemeierea unui 
cămin; Heimgründung. 1776: Szekure Mihaly 
fel eszű boldogtalan ház tartásra nem Capax, 
most is bujdosóban vagyon [Bujtur H ; Szer.]* 

2. gospodărie; Haushalt . 1771: Háztartás és 
egjeb szükségre, kénte len í te t tünk el kelései^ 
Contractusokra hitelb(en) bort vásárlani hordostul 
Ur. 1171 [Kendilóna SzD; TL. Teleki Pál hagy. 



1293 havasalföldi 

Cseh Benjámin de Miske vall.]. 7780; neméllyek 
a ' telhetetlenség, mások, a ' terhes cselédes Ház 
tartás, mások pedig a ' szegénység miat t meg nem 
maradhattak [Torockó; TLev. 5a]. 

háztartó szk-okban; în construcţü; in Wort-
konstruktionen: ~ ember kb. háztelkes gazda; 
ţăran/gospodar cu sesie ; Landwirt mit Hausgrund. 
1828: Pántzélcseröl* eggy Czigányomat fogták el 
Katonának László Jóseff Nevezetűt, ha valami 
tekergő, vagy béjeges ember volna nem alkalmat-
lankodnám iránta Uram Bátyámnak, de . . . a ' 
Czigány Háztarto betsűletes jámbor ember [Bet. 
1 Fosztó Gábor Vajna Istvánhoz. — *Páncél-
cseh SzD] Xr ~ jobbágyember kb. háztelkes job-
bágygazda ; iobag cu sesie ; Fronbauer mit Haus-
grund. 1758: Beczében* fixe Commoralo es jo 
háztarto Magyar Jobbágy emberek [Told. 21. — 
aAF]. 

háztelek házhely; loc de casă; Hausgrund. 
Szk: puszta 1648/1723: excindaltassek Kamu-
thi Miklosné Aszoniomnak és Kamuthi Susanna 
Aszonjnak, Hesdáthon, hasonlo két puszta haz 
telek [O.fenes] K ; J H b XIV/13]. 1676/1681: 
Tamburás Mihály puszta haz Telekje [Vh; VhU 
3<;7]. 1704: En Székely Kereszturban lakó 
Kovács István . . . puszta ház Telkemet 
hozzá tartózó . akarmi nével nevezendő haszna 
vehető appertinentiaival . . . a t tam Tekint(etes) 
Nemz: Dobozi Js tván Ur(amna)k . . . Négy száz 

forintokon* [Incz. VII I . 9b. - aA nyü. sk., 
de Debrecenben kelt]. 

tiáztűz háztartás; gospodărie; Haushalt. 1637.Ĕ 

Nőtelen legeni, haza tűzeis Ninczien kiről szol-
gai tat t l iat tam volna [Kovászna Hsz; HSzjP]. 
1744: külön Házok tŭzŏk is vagyon [Uzon Hsz; 
i.h. Dánér Mihály jun. (16) pp vall.]. 

háztűz-látó háztűznéző személy (a vőlegény 
házatáját megszemlélő személy) ; persoană tri-
misă pe vedere (la mire) ; bei dem Haus des Bräuti-
gams Schau haltende Person. 1736: hallottam 
régi emberektől, hogy régen olyan szokás is volt, 
az mely most is az székelyek között az közrend 
között megtartatik, hogy az leánynézés után az 
leánv apja két atyafiát elküldötte az legény házá-
hoz; azok háztűz-látóknak hivat tat tak [MetTr 
376]. 

Iiaztuz-tartás ház ta r tás ; gospodărie; Haushalt. 
1842: Én el nyomorodot Szegény ház tüz tartás 
nélkül mások Házánál szigorkodom [Dés; DLt 
1528]. 

liáztüz-tartó háztar tás t folytató; care conduce 
gospodărie; Haushalt führend. 1793: i t t Angya-
loson meg fordulván, és engemet értvén Férfi 
nélkült lévő, Ház Tűz t a r tó Fejér népet szol-
gálatot keresvén [Angyalos Hsz; HSzjP Haelena 
(!) Fnrró (60) nb valh] 

hazud(lk) a minţ i ; lügen. 1568: Georgius Veeg 
. . . fassus est . . . Jgy zola, enneke(m) toth ferenc, 
hazud, balog Jmre, mert en egy Penzeuel sem 
tartozom | Petrus Kholb fassus est . . . sic 
audisse . a Johanne Brassai . . Hazuch vera-
lulo (!)aBestie [Kv; T J k m / 1 . 177, 220. -
•Tollvétség; olv.: véráruló]. 1573: Cepser Ianos 

vallia, hogy . . . Neoznerne teob Zo Bezede 
keozbe Mond hogi l m az hitwan Ember az Kolb 
Myklos enge(m) Arra Tanyt hogy hazwdiak es 
vtanna valliam hogi Eoneky fl 100 vagiok ados 
| Fazakas myhal es chinek Balint valliak 
hogi Mond paxy Tamas neky Te egi p(ro)-
cator vagi Neked hazwg tamas deák Newed chigan 
vagi, Mond tamas deák, Nem hazwttale te vagi 
ne(m) hazwcche [Kv; T J k I I I /3 . 82, 143]. 1584: 
Barbara Peter deák zolgaloia vallia, Be Iu ta 
az Azzony Monda erre, mit hazuez kwrwa-
neó No Amit en zememmel latek Ne Hazugy 
te Az ellen [Kv; T J k IV/1. 286]. 1629: hazud 
az beste kurua fia [Mv; MvLt 290. 162b]. 1702: 
hazudot à beste lélek kura fia [Ádámos K K ; 
ApLt. 5 Mikes Mihály Apor Péterhez]. 1786: 
Tot Js tván engemetís oszve szidott hogj 
hazudok ugy mert tudom [Hidvég Hsz; GyL. 
Kotsis Stéfán (39) vall.]. 1793: hazud a ' Krimi-
nális teremtette Kurvája [Koronka MT; Told.]. 
1805: ebben is szemtelenül hazudat t a Ngod Áren-
dássá [Csekelaka A F ; KCsl 15]. 1818: Azt mon-
'dam akárkinek is, hogy hazud [Dés; DLt 434]. 
- L. még ArÉ 92; Bethlenönél. II , 3 4 - 5 ; 
ETA I, 113, 132; Re t tE 56, (174, 302; RSzF 272. 

Szk: ~ vkire vmit. 1568: Barbara Georgy sze-
keres consors . . . fassa e(st) hogy eo Bornemizane-
tol Jo th ky, es kerdy volt otet ez valót feyerwary 
dúrko hogy myt hazudanak oth en reám [Kv; 
T J k I I I / l . 226]. 1597: Zebeny Gieorgi wallia 

Sardy János monda az leannak, Aha te, 
marczona bestie hires kúrwachka mit keolteottetek 
rea(m) ketten azzonyoddal, ki t anyta tegedet arra 
hogi azt hazud rea(m) ázzonvod tanitae ? [Kv ; 
T J k VI/1. 93] * ~ (vmiülj abban/benne. 1567: 
Embersege az hogy az gyolchot az en ládámból 
ky wewted elmetelted es Vrad ingere foldottath 
( !). Cui respondisset Helena Hazuez benne orzag 
ffoltha kuruaul te a t tad Illa conuerso 
dixisset Hog hazucz te kuruaul [Kv; T J k III /1. 69 
„Anna Koach vxor Caspar(is) ispán de Maythyn" 
vall.] | Philip ferenczne dixisset ad vxorem thomae 
Komies Hazuez bestye lator agnowl benne [Kv; 
i.h. 104]. 1573: pitter bennyk, es Anna Zabo gŏrg-
ne Azt valliak hogy ez Ely mwlt Napokba I t kwn 
az Thanach haznal hallotak zaygast Ianos deák 
es Zeoch Pal keozet . . . az keozbe Mond l a : deák 
ezt hallia kegek l m azt Mongia hogi hazwdok ebwl 
Bestiewl benne [Kv; T J k I I I /3 . 142]. 1605: Dániel 
Peter vra(m) azt Izene János vra(m), hogj az 
minth azth mondottad hogy az falunak romlására 
vagion, hazŭch benne bestie Arulo Kurua fyaŭ l l 
[UszT 19/82]. 

Sz: szabad hazudni a messziről jöttnek. 1811: 
Nem tartom e' mondást eléggé meg-főttnek*; 
Hogy szabad hazudni a’ messziről jöt tnek; Olly 
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Privilégium ez a ' Hazugoknak, A' milyent hallot-
tam lenni gyalogoknak; Tudni-illik: hogy áy kinek 
nintsen Lova, Annak szabad gyalog járni ide 's 
tova [ÁrÉ 92. — aLapalji jegyzetben: Az az, 
nem látom elég helyesnek] Xr szűkön oszt bőven 
~. 7596; Ezekben anny marat megh, hogi másod 
vttalis chak az maradék retkçt es ćhukat a t tuk, 
mert vgian nem talaltunk, zwkeon oztottuk, beo-
ueon hazuttunk, chak hogi mazzor is maraggion 
[Kv; Szám. 6 /XXIX. 107 Bachi Tamas sp kezé-
vel]. 

Ha. 1570: hazud [Kv; T J k HI/2 . 102b]. 1573: 
hazwd [Kv ; T J k I I I / 3 . 225, 300a]. 1586: hazud 
[Kv; T J k IV/1. 576]. 1633: hazŭd [Mv; MvLt 
290. 124b]. 1756: hazud [Kv; Mk I X . Vali: 57]. 
1792: hazud [F.dobra H ; Ks XLVin /7 . ] . 1810: 
hazudat t [ K ; KLev. 7]. 1840: Hazud [Szu; 
KLev. 6]. 

hazudhat a putea minţ i ; lügen können. 1724/ 
1779: í rha tom kigyelmednek hogy én az nyŭgem-
től meg menekvém, holtig valo bujára edgy né-
melyik cselédnek úgymint Töröknek és Fog<ara>si 
Istvánnak, hogy többet nem hazudhat néki [Ge-
rend TA; KS . Bethlen Ágnes Székely Ferenc sajói* 
gondviselőhöz. — aBN]. 

hazudozás umblatul cu minciuni; Lügen, Fa-
selei. 1745: az J . Incze Klára . . . Ns Hunyad 
vár(me)gyébenis . . . sokáig raboskodván afféle 
tsafárdságát hazudozását, másoknak meg rontását 
. . . continualta practizalta, melljertis ugjan ot t 
judicialitèr ă nyelvéből el vágat tatot t [Torda; 
T J k T II . 8 7 - 8 ] . 1758: Mi Rézmíves Mester Em-
berek vagyunk dolgozunk a ' Groff Teleki 
Sámuel Vrnak a' Groff fá j tunk a ' mit 
lehet el r án t most is a szegény Boldisár Gá-
bornak egy Lovát el vétette az sokszor emiitett 
Groff az Vajda hazudozása miat [Nagysomkút 
Szt ; TK1]. 1817: ez ugyan mintegy gyengeség-
nek látzik bennem, hogy megnem (l) regulázom®, 
hanem ennek tsak az az oka, hogy mint malitiosus 
embernek nelégyen (!) oka a ' hazudozásra [Héder-
fá j a K K ; IB . Veres István t t kezével. — ĂTi. a 
nyakas bivalyos embert]. 

hazudozik hazudik; a umbla cu minciuni, a 
minţ i ; lügen, faseln. 1582: Balas kowach 
vallia Égkor eg zomzedom Azzony Gergel 
kowachne, Monda ennekem, haliad vgmond Ba-
las vram. Azt hallottam en Zarwadi Gergelneteól, 
hog Te veres Lukachal eozwe eg wst pénzt tálal-
tatok, Azért ez liitwan Azzonj ig' liazudozot es 
zolot hamissan feleollem Masŭttis [Kv; T J k IV/1. 
47]. 1689: Szabó Mihalyne' Jud i t mint Actrix 
proclamaltata Csutak Pe ' témét Annát mint Inctat 

diffamalt illjen szókkal, hogj miat tam nem 
lakhatik az uraval addig cinciuskodom hazudozok 
[Kovászna; HSzjP] . 1758.å Urak körül hizelkedni, 
hazudozni, a j tajokon sompordálni, gratiájokhoz 
bízni i r tóztam [RettE 80]. 1835: Pásztor István 
. . . ide hazais rollam hazudozni temondalni méré-

szeit [Torja Hsz; Bet. 4 Apor József lev.]. 1852: 
sokat häzudozot nékem [Kv; Pk 6]. 

hazudozó I. mn hazudó; mincinos; lügneriscli, 
lügenhaft. 1711: Ungvári András ( : mint gonoszul 
mások meg csalasára szerette hivattatni magat, 
noha Leányi neve Ersok volt:) . . . reszegeskedŏ, 
cselcsap, hazudozo lévén . . . sebes tűzzel valo 
meg egetesre i tütetik [Kv ; T J k XV/1. 6 8 - 9 ] . 

I I . fn hazudó (személy); (om) mincinos; Lüg-
ner. 1782: ha a ' Melgos Ur meg fontolja az Hazudó-
zokot méltán Udvarából ki tsapathat tya . . . ne 
hidgyen azok(na)k az hazudozok(na)k [SLt X L 
Ágoston Márton Suki Jánoshoz]. 

hazudság hazugság; minciună; Lüge. 1849: ha-
zudság tehát, hogy a levelet gróf Mikes irta volna 
[Kv; Végr. Vall. 10]. 

Hn. 1864: hazudság (sz) [GyHn 61]. 

hazudta. E szk-ban; în această construcţie ; 
in dieser Wortkonstrüktion: ^t mondja hazugnak 
nevezi; a face pe cineva mincinos; lügnerisch/lü* 
genhaft nennen. 1570: Kayantay füep Georgh 
vallya . . . hallotta hogy Lazlo myhalt hatarhanyo-
nak Monta Myhal penigh hazwttat Monta, Mert 
ew nem határhanyo hanem kyral zolgaya volna 
[Kv; T J k III /2. 45]. 1574: Kalara Kwpas Ianosne 
. . . vallia hallota hogi hazwttat zokzor 
Monta az Annyanak [ K v ; T J k II I /3 . 362a]. 

hazudtat hazugnak nevez; a face pe cineva min-
cinos; lügneriscli nennen. 1573: Angalit Hegedws 
Mártoné vallia hallota hogi Aztalos Leo-
rinchne Mongia volt Katónak zembe te oly Ember 
vagy az en leaniomnak azt Montad hogi ha egy wy 
fazakat leh wtthnel az feoldre vtanna az fely zeme 
ky apanah, Kato valaztig hazutat ta [Kv ŝ

t T J k 
III /3 . 86]. 1585: Beke Mathias vallia . . . erre az 
zora igen Curwazak az lelkewelis megh zidak ha-
zuttatak az Actrixot, feokeppe(n) Nyreó Mathené 
[Kv; T J k IV/1. 385]. 1604: czieherdfalwi Jssak 
wyfalwj Zabad Zekel wallia Tiboldi Jsak 
Jgen hazudtata, az birot Jgen orrogata mind pol-
garostol [UszT II /3. C. 145]. 1629: halotta(m) hogi 
hazudtatt iak vala egi mast Boros Istua(n) Kadar 
Janossal [Mv; MvLt 290. 183b]. 1771: Valaki ma-
gát illetlenül viseli a falu gyűlésiben, vagy attáz, 
teremtéz más<t> l iazuttat , hamisgat . . . bünte-
tődjék ad den. 24 [Szemerja Hsz ; RSzF 94j 
1788/1799: Praefectus Dési Uram erre osztán 
meg haragudván hazut to t ta [Torockó; TLev 
5/16 Transm. 332]. 

hazudtatás hazugnak nevezés; faptul de a face 
pe cineva mincinos; Lügner nennen. 1590: eo 
kgmek Varosul mind Jsten eleot s mind emberek 
eleot tanobizonsagot téznek, hogy . . . Remelwen 
Immár ezt varosul, hogy Bor(nem)iza meg Alaz-
wa(n) magat mindé (n) J o lezen. De Az Serelmes 
tanachbely vraim Nem merteklek megh magokat 
hanem hazuttatas esek miattok az Mas fel elle(n) 
mindé (n) Jo Igiekezetwnket faradsagunkat liy-
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wsagba hozak [Kv ; T a n J k 1/1. 142]. 1618: miuel 
hogi Kortomaz Georgi az Biro képet mègh hazut-
ta ta azért az hazuttatasert bwntettwk 16. penzre 
[Vajdasztiván MT; R D L I . 12]. 1710: É n . . . már 
azelőtt a hazudtatás mia t t véle nisi de publicis 
nem beszéltem [Bön. 871]. 

hazudtol vkit hazugnak nevez; a face pe cineva 
mincinos; jd Ltigner nennen | vki állítását hazug-
ságnak mondja ; a spune că afirmaţia cuiva este o 
minciună; jn Lügen strafen. 1758: Volnya Ide-
genekei bizonyittván Giláék hazutalni kezdették 
hogy mitsanallyanak àz Anyának es Leikenek 
[Cintos A F ; TK1 19/42 Gyirászin André (60) 
jb vall.]. 1768: az Falu közönséges Uttzáján első-
ben szóval égy más (!) aggrediálták, szidták, mocs-
kolták, hazudtoltak [Dés; DLt Liber inventatio-
nis]. 

hazudtolás hazugságnak nyilvánítás; declararea 
de a fi mincíune; Erklärung für Lüge. 1671: az 
J . megh hazuttolta az At, arra kellet réá hini az 
Anak az I t , az mit t ackor mondot, melylyért meg 
hazuttolta . . . szavait akarva(n) megh bizonyit-
tatni, és az Inek hazuttolását refutalni [Kv; T J k 
VIII/11. 35]. 

hazug I. mn 1. mincinos; ltignerisch, ltigenhaft. 
1568: Julianna Alba Narrasset sic Meg 
monttam neky hog Ez egy hazug ne(m) Jámbor 
lator [Kv; T J k n i / 1 . 145]. 1584: Daroczy Balint 
vallia . . . Monda olaios georgy Elegh liozugh 
vagy, keonyw volt enge(m) meg chalnod [Kv; 
TJk IV/1. 293]. 1639: Haliam enis azt hogy 
Kis Szeòcz Marton valtigh Czigangata, hazut-
ta ta Szálkái Mathenet, hogj te Szalkaj Mathene 
hazugh vagy alhatatlan vagj [Mv; MvLt 291. 
183 a]. 1716: en bizony meg vallom, soha anyi 
hazug; fondor ket szin tőkeletlen embereket nem 
láttam mint nimeljek közöttünk vadnak [ApLt 
Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 1775: Helena 
Rapolti Clara Rapolti fatentur Opra 
Máttvásné szörnyű Hazug es Tetovázo eszű [Pe-
selnek Hsz; HSzjP]. - L. még Ret tE 345. 

Szn. 1536: Hazwg Petherne [MNy X, 270]. 
Hn. 1685: az hazug ú t r a megjen labbal [Küyén 

Hsz; EHA]. 7703: Hazug u t által kelőben (sz) [uo.; 
EHAl. 1818: A' Hazug u t véginél (sz) [uo.; EHA]. 

Szk: ~ száj. 1855: Banffi Joseff Ur nagyon bánt-
va vette, a levelit — melyben őtett pontattlan, 
és ígért szavának nem állósággal érdekli — 's 
azt állittya hogy hízelkedő hazug száj nyomán 
indul fel — Már pedig hizelgésből soha nem ha-
zudtam [Nagylak A F ; DobLev. V/1391 Kóréh 
György Dobolyi Bálinthoz] sebes ~ (hírdedt/ 
notórius) hazudozó. 1760: Eodem die temettetett 
el a szegény véglai Horvá t Gáspár úr . . . Ez 
szegény igen sebes-hazug volt [RettE 105]. 1811: 
Ŭéési Bányai Sámuel . . . felette beszédes, magyar, 
f ö l á l l nyelvet tud, sebes hazug [DLt 629 nyomt. 

Sz. 7603; Az mint u ram magamis montam kg-
teknek it letebe, hogy az hazug embernek az igaz 

zouatis nem hízik, uegre el [Ks. Kendi Sándor 
Kornis Boldizsárhoz]. 

2. hamis; fals ; falsch. 1703: az eo Felségehez 
valo hűsegben álhatatosan maradgyon meg, és 
abban semmi hitegetesekre, haszontalan hazug 
remenségekre nézve meg ne tantorodgyék [UszLt 
IX. 77. 68 gub.]. 

Szk: ~ hír hamis/valótlan hír. 1700: Alázatoson 
akaram Uram Kdget tudosittani, micsodás Nagi 
hazug hírt Indit tának Ur(am) i t közöttünk [Torja 
Hsz; ApLt. Szabó Péter Apor Péterhez]. 1774: 
az után való időkben, vgy hallottam, és halloga-
tom Mostis szüntelen, hogy csak ugyan véttek 
egy házat két száz forintokkal . . , ebben semmit 
nem tudok . . . , ha valóé, vagy csak hazug hir 
[Szentdemeter U ; LLt Vall. 47]. 

II. fn hazug ember; (om) mincinos; Lügner. 
1568: negasset se daturu(m) Emericus bogner hys 
dictis Mas hazugoth meg hi j t te l Es engem nem 
akarz Megh hijnni [Kv; T J k m / 1 . 161]. 1811: 
Nem tartom e ' mondást eléggé meg-főttnek :* 
Hogy szabad hazudni a ' messziről jöt tnek; Olly 
privüegium ez a ' Hazugoknak, A'milyent halottam 
lenni gyalogoknak: a ' kinek nintsen Lova, 
Annak szabad gyalog járni ide 's tova [ÁrÉ 92. 
— ^Lapalji jegyzetben: Az az, nem látom helyes-
nek]. 

Szk: ~gá lesz vki miatt kb. hazug ember hírébe 
keveredik vki miatt . 1585: Grusz peter vallia . . . 
Daroczy János Siralmason ig panazolkodot eleot-
tem l m vgmond az en fiam DaSroczy Peter mindé-
nemeth el veszty, ezenteól hazuggá kel lenne (m) 
miatta [Kv; T J k IV/1. 394]. 

Sz. 1811: De mit bíbelődöm én a hazugokkal 
. . . az Hazug májamhoz Ugy nem fér valamint 
hazugság szájamhoz [ÁrÉ 92]. 

hazugság 1. minciună; Lüge. 1570: Maga haluan 
en zolgaim, buday tamas Mikeppen eskwt előttwnk 
. . . , de vgian semmi az ö eskwese es Mondasa chak 
fraska es hazugsag [Nsz; MKsz 1896. 366]. 1582: 
Pulacher Istwan vram vallia . . . veres Lukach 
meg Mente teörweny zerent maga t De chak kewes 
hog ez Azzony hazugsaga es hamissaga miat el 
Nem veze az Veres Lukach [ K v ; T J k IV/1. 47]. 
7632; monda Szakolczaine Fel tot ínak en el unta(m) 
jmmar uarni, az te sok hazugságodnak en ueget 
nem ere(m) [Mv; MvLt 290. 93b]. 1663: immár 
a hazugsagert bizonj megh poenitentiazom ne 
hazudgion mondgion igazatt [Petek U ; Ks 101 
Pribék Ferenc lev.]. 1730: Valamikett tavaly s 
az iden ellenem mondattak megh bizonyittom, 
Emberrel, I(ste)nnel hogy bizony hazugsagh volt 
[Abosfva K K ; Ks 83 Bakó Iosef lev.]. 1752: 
Joseph Úrfi Imetsnét a Feleségem ellen 
fel inditotta egy nagy hazugsággal, panaszolván, 
hogy azt mondotta volna à Feleségem, hogy Imets-
nét à Perengerb(en) meg csapat tya [Torja Hsz ; 
ApLt 3 Apor István Apor Péterhez]. 1827: az 
1742ben 7a Febr. költ osztáj levelet szeretném 
ha mind a ' ketten olvasnok, . . . azonban hidje 
Sogor Uram hogy abból semmi hazugságot i t t 
ki nem irtam [Asszonynépe A F ; DobLev. V/1122. 
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2a Borbereki József Dobolyi Zsigmondhoz]. — 
L. még BTN 112; ETA I, 132; Re t tE 56, 97, 108, 
326. 

Szk: ~ a kikerekedik/tetszik hazugsága kiderül/-
vüáglik. 1776: az Inek hazugsága világoson ki 
tettszik, melyért, de azért ís, hogy a dolog jobban 
ki világosodjék szenvedet tízénkeţ paltza ütést 
[H; Ks 114 Vegyes ir.]. 1831: Láddé . . . hogy ke-
rekedik ki a te sok hazugsagad [Dés; DLt 332] 
~án megindul hazugságát elhiszi. 1774: Tudom 
ismét elég bajom lesz Tihón a feleségével, mivel 
leánykorában is sok bajoskodásaim voltak véle, 
mert valami hamislelkű jobbágyai lévén ott, 
minden hazugságokon megindult [RettE 326] Jb 
~ a világosságra jön hazugsága kiderül/vüáglik. 
1831: midőn több rendbeli Tanuk szemedbe mon-
datták, hogy ot t nem háltál, meg kellet vallanad 
azt, hogy nem igazán erősítetted azt, hogy azon 
éjtzaka o t t háltál volna, i t t jö t t vüágosságra a 
te hazugságad [Dés; DLt 332. 16] Jb ~ban hagy. 
7663; Édes Bátyám, . . . Az Istenért benn ne hagy-
jon Kegyelmed ; Kegyelmed felől feleltem, micsoda 
hőséggel* leszen Kegyelmed; a sok gonosz nyel-
veket hagyja hazugságban. Kegyelmed [TML 
II , 460—1 Bornemisza Anna fejedelemasszony-
Teleki Mihályhoz. — *Értsd hűséggel] * ~ba« 
marad. 1828: azon csalárd nyughatatlan Már-
kosfalvi* árendátorai kik az el tar to t t 
Árenda hijánosságát hazugsággal kivánták ki pó-
tolni, mi helyest énis meg halgattatom minnyárást 
hazugságba maradnak [Martonfva Hsz; Bet. 
1. — *Hsz] Jb ~gal kifizet vkit hazudik vkinek. 
1817: az enni és ínnya valo tsak ugy marad meg 
egy Udvarban ha zár és petsét alatt ál, kűlőmbben 
hozzá nyúlnak és egy nagy hazugsággal ki fi-
zetik az embert [Mezőkapus TA; IB Reg. I I I . 
149 Székelly József Bethlen Sámuelhez] * ~ okkal 
laktálja magát hazugságokkal á l ta t ja magát. 1773: 
sok különb-különbféle hazugságokkal lactálják ma-
gokat. Hol azt mondják, hogy az az katona, aki 
elvitte volt*, maga a császár volt, hol azt, hogy 
megadja Inczédi azoknak az elvitt emberek rab-
ságoknak az árát [RettE 308. — *Ti. Inczédi 
Sámuelt] Jb ~ ot költ hazugságot agyai/eszel ki. 
1764: Palffi Ferentz ellen hazugságot köl töt t 
[Tarcsafva U ; Pf] Jb alacsony ~ alávaló/aljas 
hazugság. 1790: valami azonn Levélbe vagyon, 
tsalárd irigy indulatból származott, maga hasz-
nára intézett alatson hazugság [Kóród K K ; Ks 
Miss. I. Lengyel János lev.] Jb merő ~ csupa/sze-
menszedett hazugság. 1618: bátorsággal elhiggye 
azt az urad is, s mással is elhitesse bátorsággal, 
hogy azok csak mind merő hazugságok valamit 
oda felhQrdoztak, mert az hatalmas császár ċs 
az vezér az német császárral való frigyet és bé-
kességet fölbontani nem akarják, hanem erősen 
őrizik [BTN 112] * mesterséges ~ kiagyalt/-
eszelt hazugság. 1776: csudalom hogy milyen 
hazugságokat tudnak fe (!) találni azok az Haller 
Kis Aszszonyok bizzany nem illik Dámátol hogy 
oly mesterséges házugságokat gondoljan [GyL. 
gr. Lázár János lev.] Jb sült ~ merő/szemen-
szedett hazugság. 1831: Azon feladása . . . sült 

hazugság, mivel az adósság summája . mind 
hágat t fel [A.jára T A ; TLt Közig. ir. 403 Dávid 
Jakab örmény kereskedő nyil.] Jb tekervényes 
~ra rábír körmönfont hazugságra rávesz. 1845: 
réá bírt a ' fennebb elé beszéltem tekervényes 
hazugságra [K; KLev. 11] Jb tenyeres-talpas ~ 
otromba/vaskos hazugság. 1769: Minden ellenem 
valo Expositioi aztr t Ŏtsém Uramnak nem iga-
zak, tenyeres talpas hazugságok [Mv; Told. 
19/45]. 

Sz. 1811: De mit bíbelődöm én a hazugokkal 
az Hazug májamhoz Ugy nem fér valamint 

hazugság szájamhoz [ÁrÉ 92]. 
2. hazug/valótlan h í r ; ştire mincinoasă/falsă; 

falsche/unwahre Kundé/Nachricht. 1710: azt hal-
lottuk, hogy az német beszállott Bányára, — 
de hazugság volt [TT 1891. 285 SzZsN]. 1731: 
azt beszélték hogy az a Leány gyermek az Kovács 
Maria Aszszany gyermeke lett volna melyet 
midőn meg hallottam csak el hűltem honnét 
tamadot az a hazugság . . azt is liiresítették 
volt hogy azt az születet gyermekét Kovács 
Mária Aszszony el vesztette . . . abban az időb(en) 
sok elegy belegy mocskos hir vala [Szelistye H ; 
Born. XXXIX/16] . 7769; Némellyek azt az hazug-
ságot hirdetnék s azzal tsalagatnák a Népet hogy 
az olah országon hét esztendeig adot nem adná-
nak kik oda telepednének [UszLt XI I I . 97]. 

házul 1. hazulról, ot thonról; de acasă; von 
zu Hause. 1582: azt igere hogj az darakan walo 
parta eowet es egi Geongios fedelet oztan 10 fl a 

es meg annak fele te onnan hazolis segetsegel 
lezen [Kv; T J k IV/1. 599 „Iso Amburusne Anna 
azzonj" vall. aTollban marad t : ad]. 1585: 
azt monda, hogy eo vi t te házul az fianak [M.-
valkó K ; KP] . 1589: Ezeoknek kyweolle vyttúnk 
fel Innék (!) hazzol hordo Borokat 8 [Kv Szám. 
4/XII. 6]. 1590 k.: el kelletek házul mennem 
[Szu; UszT]. 1596: az melj kenjeret elest Inne(n) 
hozol Sebesi Miklósnak eò vòt t volt abban e t t 
Egheyi Georgys [Szu; i.h. 11/47]. 1602: három 
fekete zek wagio(n). Az liazol witett az melljet 
hazol vit t eppen mind keúan(n)juk, mert eótet 
ne(m) illeti [i.h. 19/53]. 1626: Boczkor Matthia-
sis czak hamar ala iu ta házul [Szentgyörgy Cs ; 
BLt 3 Ficz Mihalj (60) pix. vall.]. 1683: Az en 
Prokatoromnak szükséges keppen el kelletet házul 
menni [Dés; Jk] . 7697; Péter Deák uram mit 
gondolván az útban viszszá tért , s rettenetesen meg 
verte az Feleségit, megint el ment hazóll [Kotor-
mány Cs; CsJk 2]. 1707: csak azt várnák, hogy az 
ember hazúl elmenjen [Somlyó Cs; SzO VII, 
138]. 1779: Vasárnap hazól az udvarban jöttem 
[O.zsákod K K ; L L t Vall. 195]. 1846: nékem 
pedig hazol mennem kelletvén, csákányomat ma-
gamat oltalmazni kezemhez vettem [Dés; DLt 
530/1847. 28]. - L. még ETA I, 126; FogE 
226, 251; Re t tE 6 3 ; RSzF 206, 277. 

2. o t thon; acasă; zu Hause. 1790: a Pász-
tornak a’ Szüreti időb(en) . . . ha . . . valamel-
lyik & Szőllős Gazdák közül kűn a ' Szőllő Hegyen 
Bérit meg nem fizetné annak utánna 8-d Napra 
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Házul ki fizetni tartazik [Nyárádkarácsonfva MT; 
Told. 76]. 1828: Hatfaludy Lajossal igyekszünk 
mindent ügyesen és helyesen eligazitan<i>; ám-
bár dolagba elégbe kerúl; nem lehet azt hazúl 
képzelni [Bet. 4 Hodor Károly lev. Bécsből]. 

3. a falu felől; dinspre sa t ; von dem Dorfe 
her. 1729: A len kertb(en) vágjon egj fel hold 

vic(inusa) az Olt Felöl Dénes Mihály házul 
Bong Balint [Arapataka Hsz; SVJk]. 

4. szk-okban; în construcţü; in Wortkonstruk-
tionen : ~ felöl dinspre sat/oraş ; von deiç Dorfe/-
der Stadt her. 1638: egi szántó főid szom-
zegia . . . házul felől Giongiőssi Jst(v)an szantu 
fölgie [Déva; JHb 53h]. 1700 k.: vagyon ket 
hold szanto föld szomszedgya hazol felöl Szakmari 
János [Ne; DobLev. 1/51]. 1744: (A földnek) 
házul felől harmada Ju t a Bartokné Ászszonyom-
(na)k [Feldoboly Hsz; i.h. 1/211]. 1837: Gábor 
Mezeje szélyében hazulfelől . . megaszalt bükk-
fák a tüalmas bükkben találtattak 18 [Jenőfva 
Cs; RSzF 119] * ~ felöli felőlünk való; care 
este înspre noi; von uns/unserer Seite her. 1853: 
az út minden tavaszon és őszen földem hazul-
felőli végén veretik, — 's az annyira elutaztatik, 
hogy megszántani alig lehet [Kv; Pk 3]. 

Ha. 1587: hazol [Kv; Szám. 3/XXXII. 4]. 
1589: hazol [Kv; i.h. 4/VI. 17]. 1593: hazol [Kv; 
i.h. 5/XXI. 100]. 1602: hazol [UszT II/3. B. 
44]. 1606: hazol [UszT 20/153]. 1650: hazol [N.-
kede U ; UszLt 8/64. 68b]. 1666: házul [Ozsdola 
Hsz; HSzjP]. 1701: hazol [Kissolymos U ; Ş-
Lev.]. 1713: hazol [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 69]. 
1756: házul felül [Ne; DobLev. I/271a]. 1758: 
hazol [Betlensztmiklós K K ; BK]. 1801: Hazol 
felöl [Szárazajta Hsz; Köpeci lev.]. 1834: hazol 
[K; KLev.]. 

liazuli liazul/a falu felőli; dinspre sat ; von 
dem Dorfe her befindlich. 1841: Vagyon itt egy 
szénafűhely, melynekis szomszedgya Napnyu-
gotrol azaz hazuli betűjén Pál Antal [Bereck 
Hsz; HSzjP]. 

hazulnitt hazulról; de acasă; von zu Hause 
1606: Azért hiuattam teórúenihez az Alperest 
az mostoha fiamot, hogj mikor az eoszuegisegem-
ben Arua kenjere(n) 13 egez eztendeigh kiczinse-
geteol fogua fel tar tot ta (m) neúeltem volna . . . 
hazolnitt marhambol vet t marhamo(n) tartot-
ta(m) [UszT 20/153 „Sofalúi Ágoston Balintne 
Dainokos Dorottja azzonj" nevében prókátori 
nyilatkozat]. 

hazulról otthonról; de acasă; von zu Hause. 
7640: Az Molnár István lakójának Miklósnak az 
felesége mondotta azt, hogy mikor Molnár István 
elmegyen hazulról, a szabólegény fekszik melléje 
az asszonynak [Mv; MvLt 291. 233a — 51a 
átírásban!]. 1809: régólta hazulról el mentenek 
[DLt 182 nyomt. kl], 

hazunnan hazulról, otthonról; de acasă; von 
zu Hause. 1801: Feleségem már tsak haza 

várom, addig nem mozdulok ki Hazannan [Kv; 
SLt 17 Lázár István P. Horváth Ferenchez]. 
1816: a ' pénzt . az övedzö Szijjamba hazunnan 
hoztam [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 1828: a’ sze-
gény adozo nép marhái, Kost nem léte miatt 
felettébb el alâtak, ugy hogy hazunnan Kostot 
nem hozhatván [Dés; DLt 308]. 1846: Virág 
Lázlo — Darvas Jánost meg támadta, s 
liazonnan a' végre magahoz vett réz fokossával 
. . . kegyetlenül megverte [Dés; DLt 530/1847. 
26]. 

Ha. 1809: hazunnan [Dés; DLt]. 1823: hazun-
nan [Bh; HG]. 

hazunnat, hazunnét hazulról, otthonról; de a-
casă; von zu Hause. 1798: etzaka hordotta el 
hazunnét [Backamadaras MT; CsS]. 1816: ha-
zunnatt egy fél általvetö krumplit hoztam | a ' 
krumplit hazunnot hoztam a ' pénzt 

az övedzö Szijjamba hazunnan hoztam [Déva; 
Ks 116 Vegyes ir.]. 1824: Én magam ezer örömmel 
sietnék menni elébb az Édes Atyám Uramék 
tiszteletekre de mind szüntelen útba vagyok a' 
miolta hazunnat eljöttem [Hosszútelke AF; Dob-
Lev. V/1084, lb]. 1828: semmi jutalmat hazun-
nét nem adott [Mártonfva Hsz; Bet. 1]. 1841: 
A kötőfékkel hazunnatt jőve — egy fiút 
találtam [Dés; DLt 1541]. 

Ha. 1816: hazunnot [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

hazunnól, hazunnúl hazulról, hazunnét; de a-
casă; von zu Hause. 1781: láttam hazunnul®, 
hogj az Apját a Földhez Csapta [Kv; KLev. — 
aEz a MNy XLVIII, 116. 1-ján sajtóhibával]. 
1784: hazunnol nem adtanak pénzt [Mv; DLev. 
2/XIII Ba]. 1807 k.: hazunnol Lisztet nem vitt 
[K; KLev.]. 1813: Réti Uris hazunnol induló 
félbe lévén Lo Háton [Petele MT; Born. G. VII. 
67 Vidám János (47) vall.]. 1840: én szeretném 
ma Tktes Foszto Károly Urnakis hirt tenni, az 
Sz. Mihályi(al)vi Jószág introductiojára nézve is 

., ne hogy hazunnol el meńnyen [A.szentmi-
hályfva TA; Bosla. — B. Miske Ferenc Bosla 
Ferenchez], 1848: Több kenyeres tarisnyát, mel-
lyek hazunol vitettek [KvH; HSzj kenyeresta-
risznya ah]. 

hazunnot 1. hazunnat 

házfllés házhely; sessio ; sesie ; Hausgrund. 1721: 
kelletett maga Joszagocskaját egj haz ülését 
aruban bocsatani [Koronka MT; Told. 26]. 

házfllés-hely telek, rég fundus ; sessio; sesie; 
Grundstück. 7609: az haz wles hely, es ahoz 
minden neuuel neuezet iozagh es eoreoksegh [De-
ményliáza MT; Berz. 15. XXXVIII/9] . 1726: 
Ada Keresztúri Miklós Ur(am) i t t . . . Ka-
kasdon egj ben valo ház ülés helyett [Kakasd 
MT; Berz. 15. XXXII/2]. 

liázülćs-helyecske telkecske; lot mic, parcelă 
mică; kleines Grundstück. 1725: leven maros-
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zsekben Vajaban három Ház ülés hellyecskeje 
[VH]. 

házvétel házvásárlás; cumpärare de casä; Haus-
kauf. 1578: Az Bribek (!) János haza felöl my-
keppe(n) ez elot is el wegeztek volt hogy meg ne 
Engeggiek az haz vetelt neki [Kv; TanJk V/,3. 
169a]. 1589: Az Balint deák haz vetelereől teczik 
varosul eó kgmeknek hogy ha lewelet kewan á 
hazrol, Nobilisnek Ne Iriak, hane(m) Circumspec-
tusnak ciuisnek De eleozeor a ' Conuentek eleót 
tegie(n) fassiot, hogy ez varosba(n) Nemessege-
nek telliessegesen Renuncial, az az Awal nem 
Eel, . . . melyet ha megh chielekezik, vgy Aggya-
nak lewelet a ' haz vetelreól [Kv; i.h. 1/1. 115]. 
1629: Az Haz ve tel feleől szinte (n) ugi val mint 
az 12 valló [Mv; MvLt 290. 181b]. 1737: Nms 
Városunk Constitutiojának Continentiája 's vigora 
azt tart tya, hogj a melly betsűlletes Nms atyánk-
fiának Háza nintsen. az tartassék inkább az Ház 
vételhez 's szerzéshez nagjobb jussúnak mint aki-
nek már Háza vágjon [Dés; J k 237a]. 

házsárt kockajáték; joc cu zaruri; Würfelspiel. 
1561: Senky se mester se legeny az feletteb ualo 
rezegsegbe a ' uagy az hasartban be ne merwllyon 
az cehnek kissebsegere Mert az kyt effele wetekbe 
talalnak Else vetekert eg' lottal másikért kettouel 
harmadikért hwzonn egg' lot ezwstel bwntet-
tessek. ha mynd erre is megy nem zwnnek. ha 
mester lezen az Cehbol kv wettessek [Kv; ö -
CArt.]. 

házsártos kötekedő; cîrcotaş, certäreţ, pricinaş; 
zanklustig, polterig. 1678: elsőben az Attjafia-
kot megh kenalta volna aval az megh irt őrökse-
gevel Bato Marto(n), an(n)ak uta(n)na Biro Tha-
mas Urunkotis — Hogy valami oly hásartos 
peres patvaros ember kezeben ne eytene vici-
nussa(na)k akarat t ja ellen [Homoródsztmárton U ; 
Eszt—Mk Cserei lev.]. 1768: igen nehez terme-
szetű, hásártos, fenyegetőző, és jámbor ember-
séges emberekbe belé kötŏlözŏ emberek [Nyárád-
karácsonfva MT; Told. 3a]. 1773: a M Létaiak 
edgjmás közöttis Hásártosak perlekedők az Iff-
jabbak az öregektöl nem halgatok [M.léta TA; 
J H b II/3]. 1794: Muntyán Gligor . . . Hásártos 
Felesége tanátsán járván, hogy azzal is kedvét 
kereshesse Feleségének, ottan ottan belé akad 
egyben is Másban is [Déva; Ks]. 1813: A' Czéh 
Articulussa szeréntis érdemes é az ülyen hásár-
tas s Elöljáróinak nem engedelmeskedő Ember, 
hogy a' Czéhbéli Társoságnak Tagja légyen ? 
[Dés; DLt 56. 4 vk]. - L. még FogE 59, 322, 
4 6 4 - 5 . 

házsártoskodik kötekedik; a cîrcoti; stänkern, 
Streit suchen. 1596: miertliogy az zeoleo 
mieltetesre walo mieseket nem kaphatnak, vé-
geztek . . . hogy affele rewdegh legenyek ez 

varosra zabadon es bantasnelkewl el ieöhessenek 
es el zenwedteszenek, de azért Biro vram ew 
kegmenek zorgalmatos vigiazassa legien ha affele 
legeniek valami chint chelekednenek részegesked-
nének; hasartoskodnanak . Biro vram bewnte-
tesnelkwl ne zenwedgie [Kv; TanJk T/l. 286]. 
1628: Annak felette Bor ital keózben . . . hogi 
egi' Eóry* emberrel i t tak hasartoskodott . . . az 
fóldhóz vert es zidot hogi mas emberhez ia<rok> 
en [SžJk 21 Válóperes asszony panasza. — *A1-
v. Felőrből (SzD) való]. 1776: Triff Luka, mi-
kor meg részegszik, akkor hásártoskadik [Ka-
tona K ; Born. VI. 14 Felezujke Györgye 
(50) zs vall.]. 1813: a ' Czèh Gyűlések miatta* 
betsületesen nem folyhatnak, szüntelen hásártos-
kodik [Dés; DLt 56. 37. - kA féktelenkedő, 
nyugtalankodó Barátosi József miatt]. 

házsártosság 1. szenvedélyes kockajátékosság; 
patima jocului cu zaruri; leidenschaftliches Wür-
felspielen. 1561: Az Rezegessegnek hasartossag-
nak Byrsagirol [Kv; öCArt. Mut.]. 

A jelzett forrás Mut-ja itt előbb a házsárt al. id. art-szŏv-
beli céhrendelkezésre utal. 

2. kötődés, kötölőzködés; cîrcotă; Neckerei. 
1796: Boltomat a Fogadom szomszédságában ad-
tam Kereskedő örmény Kovrig Marton eö Klmenek 
. . . olly formán hogy esztendővel hirt tégyen 
ha nem fog tetzeni a Boltom, . . . Fogadósommal 
s mas szomszédokkal levő hásartosságot kerülje 
Haza Népestől [Nagyzsombor K ; Somb. I]. 1841: 
Méltóztassék . . . szomszédomat feleségestől rollam 
és feleségemről le ültetni, és meg zaboláztatni, 
az eddigi el követet házsártosságáért pedig meg 
intettni [Dés; DLt 516]. 

3. kb. felelőtlenség; iresponsabÜitate; Unverant-
wortlichkeit. 1652: Seres János . . . reszegen má-
sod magaual Eccaka az mihelyben ment 
nagy morgassal, az Eo Muszeret Eoszue szedven, 
buczyú vetlen az Ceh levele tartasa ellen az vrat 
el hatta. Ezért az hasartossagert búntette megh 
az Ceh leuele szerent Elseoben, Eotuen penzel 
~ d 50a [Kv; ÖCJk. - ^Utólagos melléjelzés: 
soluit]. 

házsongárdbeli a Házsongárdban (Kv) fekvő/-
levő; care se află în Házsongárd/Hajongard (Cluj); 
in Házsongárd (Klausenburg) befindlich. 1573: 
az Harsongardbely zeolek Myweltetesereis eo k. 
legien gongiok Ne pwztwllianak ely [Kv; TanJk 
V/3. 78b]. 

házsongárdi a Házsongárd (Kv) hn -í képzős 
szárm.; derivatul cu sufixul -i a toponimului 
Házsongárd/Hajongard (Cluj); mit -i Ableitungs-
suffix gebildete Form des ON Házsongárd (Klau-
senburg): din Hajongard; Házsongárder. 1734: 
Az Úrfiak . . . fel mentek a Hásongari gyűmől-
cses kertben [Kv; TK1 ,,Joan. Farkasdi (27) prae-
ceptor rhetorum" vall.]. 


