
H 

(Folytatás) 
he durva megszólításként; ca termen de adresare gros-

olan; als grobe Anrede: hé, hej; măi; he(da). 1793: He 
Gazon kapott bitangja! [Dés; DLt 1799. évi adatok 

közt]. 

hé 1. hév 

héaszóbeli a Héaszó hn hasonult mély hangrendű 
(-beli))-bali képzős formájával alakult szárm.; derivat 
formát din toponimul Héaszó cu sufixul -bali forma asi-
milată a sufíxului -beli; mit der assimilierten tieftonigen 
Form des Suffixes (-beli})-bali gebildete Ableitung des 
ON Héaszó: a Héaszóban fekvő/levő, héaszói; care se 
află/găseşte ín Héaszó; in Héaszó liegend/befindlich, 
Héaszóer. 1716: íiejaszollybali szántó fold [Kobátfalva 
U; NyM 162]. 1730: Héjaszolybali fold [Tordátfva U; 
NyM 163]. — Vö. a hévaszóbeli címszóval. 

hebeg dadog; a bflbîi; stottern. 1851: Sala Farkas is 
tegnap eret vágatott magán mint ha nyelvét valami 
kis guttátska legyintette volna meg, alig tudott hebegni 
[Pk 7]. 

hébe-hóba olykor-olykor, néha-néha; din cînd ín cînd; 
ab und zu, zuweilen. 1756: azon Szőlejet majd egyedül 
Takács Lenardal dolgoztatta meg héb(e) hób(a) se-
gítvén a' Szolgaloval néki [Mv; Told. 16/42]. 1770: Azis 
igaz hogy ez előtt három négy esztendővelis tsak héba 
hoba forgatt az Adámosi Malomnak negyedik kereke 
[Dombó KK; JHb LXVII/140]. 1776: tsak hebe hoba 
jőnek a szántasra [Backamadaras MT; CsS]. 1782: Sen-
kitis semi szolgálattal nem agraváltam, sőt meg hiba 
hoba eshetett, hogy ki nem tölthettek amint kellett vol-
na, s abba maradott [Baca SzD; GyL. Molnár György 
lev.]. — L. még RettE 141. 

hebehurgya szeleburdi, szeles; pripit; fahrig, schusse-
lig. 1775: (Rhédei Farkas) szegény édesanyja is, mint-
hogy ifjan, valami 24 esztendősön maradott volt el az 
urától, igen szép személyü asszonyka volt, különben he-
behurgya és meggondolatlan beszédű, délután jókedvű 
[RettE 353]. 

hebehurgyán siettében; ín grabă, la repezeală; eilends. 
1702—1764: A hirtelensegel, hebehurgyán ki mondatt 
törvénj banatot vonszan utana [Torockó; MNy IV, 
233]. 

hebehurgyás felületesen/hebehurgyán végzett; fåcut 
superficial/în pripă; huschelig, faselig. 1780: Az hebe-
hurgyás Calculus miatt tették ad Hf 1981. 89 Es igy 
többre rúgtatták Hf 15 d 68 [Alparét SzD; JHbK LIII]. 

hebehurgyaság meggondolatlanság; necugetare, ne-
chibzuiníă; Unbesonnenbedachtheit. 1765: A* mi G. 
Károlyival való Tractát nézi alázatoson meg követem 

Excellentiád kegyelmes személlyét én abban Semmi he-
behurgyaságot nem cselekedtem, nemis hozzám illik a 
hebehurgyaság már mind öreg Legény Levén [Aranyos-
meggyes Szt; WLtMiss.]. 

hebehurgyásan összevissza; alandala; durcheinander. 
1760: Most lengyel-, stájer-, német-, minuet-, oláh-, és 
cigánytáncokat nagy hebe-hurgyáson járnak, a szegény 
kővári-nótának híre sincsen [RettE 100—1]. 

bebenſa, bebenum-ſa 1. ébenfa 

hecc felfújt dolog, hűhó; zarvă; aufgemachte/ge-
bauschte Sache, Klimbim. 1888: Nincs tárgya az érzé-
kenykedésednek. Veled igazán bársonyos kézzel bán-
tunk, de a heccet te provokáltad úgy, hogy nem lehetett 
kitérni [PLev. 137 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

becsempecs csipkebogyóíz; magiun de măceşe; Hage-
buttenmus/marmelade. 1838—1845: Hecsempecs és 
hecsepecs csipkerózsaíz, befőtt csiggenye [MNyTK 107. 
22]. 

héderſáji a Héderſája (KK) tn -i képzős szárm.; deri-
vatul cu sufixul -i al toponimului Héderfája; mit 
Ableitungssuffix -i gebildete Form des O N Héderfája: 
din Héderfája/Idrifaia; Héderfájaer. 1554: Borlobassy 
línart Hedwrñay [Héderfája KK; BfN]. 1556: Barlabasi 
János Hederffay [Mikefva KK; BfR VI. 283/3]. 1614: 
Siket János Hederfaj [Lukafva MT; BethU 9]. 1717: az 
Kis Sarosi Ns Udvar ház, tagasab, es nagyob az 
Hederfainal [Kük.; DobLev. 1/108]. XIX. sz. eleje: 
Hederfaji Paris alma Nro. 4 [Keménytelke TA; IBJ. 
1810: Héderſái Joszágotskám . . . Soha fel ne osztodjék 
[Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel végr.]. 1841: A' 
Héderfái gazdaszonynak 18 xr [Mv; BLt]. 

Szn. 1564: Héderfái Tamás [ETA I, 21 BS]. 

hegedű 1. vioară; Violine, Geige. 1568: Egy szép 
Tyukmonyom vagion vgy kellene az hegedçhoz 
wthnçm hogy vgian meg kondulna [Kv; TJk III/1. 236]. 
1571: kery azon eo K. biro vramat hogy kialtassa megh 
hogy senky Ideo vtan Neh Iaryon, sem penigh korcho-
man vchan hegedw lant Zo Ne hallassek Mert ha ky azt 
mywely megh fogassa eo K. es tegyek az kalickaba mynd 
Lantostwl hegedwsteol es egynap estigh otth legen [Kv; 
TanJk V/3. 38a]. 1585: Borbély János ezt valia hogy . . . 
al orchiasok, hegedöuel lanttal . . . ot zöktek tanczoltak 
egez efely korig [Kv; TJk IV/1. 491]. 1598: Giúlay Mik-
losne Margit Azzony . . . wallya: Latam azt hogy . . . az 
Hegedws feiebe(n) akaria vala az Zappanios legennek az 
Hegedwt verni [Kv; TJk VI/1. 162]. 1736: Asztalról fel-
kelvén, vagy még asztalnál ülvén is, készen volt az hege-
dű és duda, ottan ottan az frulya és czimbalom is [MetTr 
331]. 1767: ha meg talállok valahol öszve rontom a he-
gedűdőt [Majos MT; Told. 26/5]. 1794: Szolga Biro 
Korponai Sámuel Vram . . . azt mondá hogy menjek-el 



hegedűhúr 

musikálni, de én azt felelvén hogy nintsen hegedűm, mi-
vel zálogba vetettem, tőllem el-mentek hogy mástol 
kérjenek számomra musikát [Ne; DobLev. IV/728. 2b]. 

Szk: bécsi 1792: Egy Bétsi Hegedű tokostul [CsS] 
* lipsiai ~ lipcsei hegedű. 1755: Egy jó Ujj Lipsiai He-
gedűre FI H. 1 xr. 42 [TL. Teleki Adám költségnaplója 
25a]. 

Sz. 1702—1764: Senki hegedűvel nem ver szeget kő 
falba ha vas ütő nincs a kezében [Torockó; MNy IV, 
234]. 

2. (nyak)kaloda; butuc/obezi (ín care prinde gîtul 
celor torturaţi); Halseisen. Szk: ütteti veret nyak-
kalodába tétet; a dispune să fie pus ín butuc/obezi; in 
Halseisen schließen/legen lassen. 1760 k.: szegeny leant 
hegedűben veretven ugy gyalazatoson hurczoltattak 
vonczoltattak az Udvaron [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 
1766: Ki mondott ollyan szokot hogy Kapitány Uram-
nak panaszt teszek és hegedűben üttetlek [Sszgy; h.]. 
— E jel-re, ill. jel.-alakulásra l. a TESz-t. 

Ha. 1784: hegedŭjivel [Béta U; IBJ. 1797: Hegedőt 
[Mv; Berz. 7. Fasc. 69]. 

hegedűhúr coardă de vioară; Violin/Geigensaite. 
1629: Kalmar Marha iutot . Wicej Antal(na)k 
Egy kis Jskatulia Hegedw hur [Kv; RDL I. 131]. 1711: 
264 Hegedű hŭr Parja — // 24 fa(cit) 2 // 64 [ApLt 5. 
Apor Péter lelt.]. 1771: hogy Sogor Uram is örögségihez 
keppest teng Lenghet örvendem de az őrőgség miatt 
az jo Musikás is minden nap egj nótát felejteni szokat de 
kedves sogar Uram láttam az hegedű húrt most is úgy 
tugya pengetni mind ennek előtte 30 esztendôkel és egy 
egy ujj nottát csak túd most is Componálni [Csesztve 
AF; Ks 96 Haller Zsuzsa lev.]. 

hegedül a cînta la vioară; geigen, Violine spielen. 
1568: Barbara vxor Casparis Jaxit(!) fassa est . . . 
haza megien volt gergel deák hegedwlúe, es hogy András 
Kato meg hallia, mond hogy Jhol az en hegedçsom az 
Rosz bestie kuruafia gergel deák [Kv; TJk Il l / l . 236]. 
1573: Ferkel Miklós azt vallia hogi Az eo hazanal volt 
korchoma Ieottek Be oda három drabant (így!), Azok le 
vltek . . . Az hegedwstis vgi hittak ely velek hogi hege-
dwlien Nekyk penzekert [Kv; TJk III/3. 304]. 7585; az 
Darabantok deákok Igen iartak hozza hallottam fi-
leymmel hogy hegedeoltek deoseoltek tancholtak zalla-
san [Kv; TJk IV/1. 106. — aA Kassay Kalmar Thamas-
ne Borbara ázzon házában]. 1639: Nagyobbik Fazakas 
Márton . . . ſassus est . . . azt láttam . . . hogy az rabak-
kal harmad-negyednapig is éjjel-nappal ittak, vendéges-
kedtek, hegedültek, táncoltak, ittak [Mv; MvLt 291. 
188a-91a átírásban!]. 1699: A* kik nappal vagy ettzaka-
nak idejen gyanús helyen mulatnanak hegedülnének 
vagy tavimat (!) tartananak azokatis . . . meg fogják 
[Dés; Jk 277b]. 1796: Gitzi Jósi nevezetű Czigány má-
sodmagával Hegedűlt [Mocs K; Eszt-Mk]. 1868: a' 
pályázó® tudjon vagy hegedülni vagy zongorázni [Gyalu 
K; RAk 144. esp. kl. — A lelkészi állásra]. 

Sz: hiába ~nek, nem megy táncba senki. 1619: heáb^ 
fognak hegedülni, nem fog senki táncokba menni [BTN 
186] * puszta malomban ~ a falaknak beszél. 1710 k.: 
A szász törvény sententiázta volt őteta csigázására, ló-
farkon való vondozásra és kerékben való törésre . . . 
Executiójára is az ország részéről Bethlen Jánost és Petki 
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Dávidot az én voksom ellen küldték . Ha pedig 
ugyancsak küldenek, grófokat érdemel-é egy kerékre 
ítíltetett veneficus sicarius szász? De csak puszta ma-
lomban hegedültem [BÖn. 955—6. — aSzász Jánost, ki-
nek bünlajstromát bőségesen ismerteti az emlékíró (i.h. 
945—58)] * üres malomban nem is ~nek. 1673: (A há-
romszékiek) minden változást veszedelmesnek hisznek 
lenni, üres malomban nem is hegedülnek8 [Siménfva U; 
SzO VI, 339—40. — aA megelőző szövegrész nagyon za-
varos]. 

hegedülés 1. hegedűszó; cíntec de vioară; Geigenspiel. 
1570: Agotha Bakó Myhalne ezt vallya, hogy hallót eyel 
Zeoch Adam hazanal hegedwlest es Eneklest [Kv; TJk 
III/2. 71]. 1640: Hegedülést, táncolást láttam s hallot-
tam eleget . . . de egyebet nem láttam, sem hallottam 
[Mv; MvLt 291. 233a—51a átírásban!] 1771: A mikor 
Templomban mentünk Vasárnap elégszer hallottam a 
Mlgos Gróf Haller Péter Ur ŏ Nga kortsomáján hegedű-
lést, de kik mulattanak ottan én azt nem tudom [Dés; 
DLt 321.19a Elizabeta Cziro Johannis Cziro (50) jb 
vall.]. 

2. hegedűn játszás; cîntat la vioară; Violinspiel. 
1594: Az Ceheket biro vra(m) be hiwassa es megh inche, 
hogi minden ember az zitoktol atoktol meg tartoztassa 
magat: Biro vra(m) megh kialtassa publice az zitkot 

rezegeskedest: Meniekzeoben való hegedwlest, tan-
czolast, es minden éjeli vigasagot, chintalansagot [Kv; 
TanJk 1/1. 240]. 1789: tántz, hegedűlés olyan van ott, 
hogy ritka [Dés; DLt]. 

Szk: ~ / cselekszik hegedül. 1572: Eo k. . . . vegeztek 
azt hogy ha valamely varossy Ember . . az fele zertelen-
seget kiáltást hegedwlest lantolast eyel Ideo vtan chele-
kednek Az wrzeok Inchek hogy hazahoz Takarod-
iek, Es regwel hyrre tegiek biro vramnak [Kv; TanJk 
V/3. 58b]. 

3. hegedűjáték; cîntat la vioară; Violin/Geigenspiel. 
1776: Popa György . . . három esztendőktől fogva kez-
dett hegedülést tanulni [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ir.]. 

hegedültet 1. a dispune/face să se cínte la vioară; gei-
gen lassen. 1570: Teolcheres János . . . vallya hogy ez el 
mwlt eyel hallót Zeoch Adam hazanal hegedw zoth so-
kaigh de ew Nem Twgya ky hegedwltetet [Kv; TJk III/2. 
70]. 

2. ~ i magát hegedültet magának, húzatja; a dispune 
să i se cînte/să i se zică la vioară; sich geigen/aufspielen 
lassen. 1589: Valaky penigh tíz oranak vtanna vczan he-
gedwltety magat zellel Iar, es kiált, fegyvert hordoz. 
Eleobby mod zerent bwntessek [Kv; TanJk 1/1. 112]. 
1639: az Rabokis majd egj hetigh ittak ot hegedültettek 
magokat, tanczaltak [Mv; MvLt 291. 190a]. 1731: Lát-
tám, oda az it való Csizmadiaval hegedűsei mentenek fel 
az Vendég fogadobol, meg magamis oda mente(m) hogj 
Lassa(m) ki hegedŭlteti magát [Császári SzD; WassLt 
Balas Mafte (50) vall.]. 1740: egy egész éjtszaka hegedűi-
tette magát Vdvarbiró Vram, masokkal együtt Vendé-
geskedvén, ivutt, torbézolt [Kornislaka SzD; Ks 54. 72]. 

hegedűs I. mn hegedűn játszó; care cíntă la vioară; 
Violine/Geige spielend | vmilyen más vonós v. fúvós 
hangszeren játszó; care cîntă la un alt instrument cu 
coarde sau la un instrument de suflat; auſ einem anderen 
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Streich- od. Blasinstrument spielend. Szn. 1453: Hege-
des mehalne [Kv; TT 1882. 535]. 1567: Blasius filius Ma-
they Hegedews de Jklod [Kv; TJk III/1. 15]. 1569: Gre-
gorius li(ter)atus Hegedws [Kv; i.h. 251]. 1573: Hegedws 
Georgy. Kalara Hegedws Matene. Ágota hegedűs gérne 
[Kv; TJk III/3. 64]. 1583: Hegedews János [Kv; Szám. 
3/XI. 34]. 1590: Hegedős Istúane. Hegedeos Istvanne 
[Kv; i.h. 4/XXI]. 1592: Joannes Hegedws salicida [Dés; 
DLt 235]. 1594: Heggedeos János. Hegedeös Paal. He-
gedeos Caspar. Hegedeös Miklós [Bagos Sz; UC 113/5]. 
1598: hegedeos Janchi [Kv; TJk V/l. 163]. 1602: he-
gedűs Gergelj Zent abranj zabad zekel (70) [UszT 17/38] 
I Hegedűs Tamás [Gyergyóújfalu Cs; SzO V, 242]. 1640: 
Hegedős Balázs. Földvári Hegedűs Varga Miklós [Mv; 
MvLt 291. 218a, 233a-51a átírásban!]. 1659: Musiká-
sok. Virginás Lŏrincz . Hegedűs János [UtI]. 1682: 
Hegedűs János fiat Hegedűs Laczkot [Mánya SzD; Ks 
9. XXXI. 3]. 1722. Hegedűs Marczi [Balázsfva; UtI]. 
1781: Hegedűs Dániel [Berekeresztúr MT; BetLt 7]. 

A kettős jel. lehetőségére, ill. a jel.-alakulásra 1. TESz. 

Szk: ~ cigány cigány hegedűs. 1762: Bŏlŏni Domboi 
Péter eŏ kegyelme: a Sz: Háromság tánczát az Hegedűs 
Czigánnyal vonatni, s másokat az táncz járásra nogotni, 
s izgatni nem irtozatt [Torda; TJkT V]. 1767: s mihely (!) 
bé érkezéka Kis Todor azonnal a Hegedűs Czigányun-
kat el akará vinni [Betlensztmiklós KK; BK. Musnai 
Márton (22) szolga vall. — aA kocsmába]. 1783: (A) bel-
ső funduson . . . két Tzigány Házak építtettek . . . me-
lyekben Vas míves és Hegedűs Tzigányok laknak [Nagy-
rápolt H; JHb XXXI/28]. 

II. ſn violonist; Violin/Geigenspieler. 1568: Jhol az en 
hegedçsom . . . gergel deák [Kv; TJk III/1. 236. — A tel-
jesebb szöv. hegedül 1. al.]. 1570 k.: végeztük . . . hogy 
az új mesternek az nagy ebeden hegedüssinek kellyen 
lenni | végeztük hogy (az) új mesterré lett tartozzék 
. . . készpénzt . . . adni, három tál enniva(lót) . . . egy 
veder bort . . . két hegedűst [Dés; DFaz. 6-7, 10]. 1573: 
Hegedws Mihal Azt vallia hogi . . . Az hegedwstis vgi 
hittak ely velek hogi hegedwlien Nekyk penzekert [Kv; 
TJk III/3. 304]. 1582: Zekeres Gyeorgy wizy az Báthory 
Jstwan, hegedeosset lantosat Rakpatakaig JKv; Szám. 
3/IV. 47 Lederer Mihály sp kezével. — Rákpataka 
préd. Bogdánháza (Sz) táján]. 1631: jött hozzam 
Kouacz al(ia)s Mészáros János es Bõrueinetis oda 
hiuata, es bort hozata neky uegre hegedőssŏkis vala 
[Mv; MvLt 290. 47b]. 1736: Némelyeknek11 megvolt tiz-
tizenegy gyalog inasa is, azon kivül némelyeknek 
trombitási, török síposi, hegedűsi, dudási, furulyási, 
czimbalmosi, énekesi, asztali mulatato markaifi avagy 
az mint hítták, bolondjai [MetTr 362. — aNémely nagy 
úrnak]. 1738: attam az heeedűssek(ne)k 
praemondajokba met. 2a [Gysz; LLt. — Zabot]. 1795: 
Szuszin Nyikula, Csotra Ónul és Girda Adám mind a 
hárman Hegedűsek [Déva; Ks 94/XXVIII]. — L. még 
SzO VII, 416. 

Hn. 1750/1797: a* hűgedűs (!) hegye alatt [Nagydoba 
Sz; Borb. II]. 1754: A Hegedűsben (k) [Sáromberke 
MT; EHA]. 1773: Hegedűs Kutnal (k) [Bogártelke K; 
KHn 186] | A Hegedűs Bokránánál (sz) [Ditró Cs; 
GyHn 32]. 

Szk: cigány ~. 1638: nevezgette Csiszár Mihaline ezt 
az Csiszár Istua(n)t, Feketenek, minek mint egj Czigan 

hegedűszó 

hegedűs ollia(n) [Mv; MvLt 291. 130a]. 1687: Nehay 
Lakatár Gõrőg Mihály Relictaja Pripia Aszony 
Ada . . . Nemzs Boer Peter Ur(amn)ak ŏ kglnek Egy . . . 
Czigány Hegedűs jobagyot őrök arron pro f. 27 
[Fog.; Szád. Buczi Mihály kezével]. 1736 u.: mikor a sze-
gény atyámhoz általjött Bölönbõl Káinoki Farkas, Ür-
mösrõl Maurer Mihály, itt ittanak, estve . . . szánban ti-
zenkét ökröt befogtanak, bele ültek a cigány hegedűsök-
kel együtt, a szán közepin egy öreg cseber bor volt . . . 
megindultak . . . muzsikaszóval, kiáltozással s ivással 
egybenjárták a falut [MetTrCs 458] * jó 1773: (Do-
bai Zsigmond) atyja . . . igen derék, jól tanult, jó tör-
vénytudó ember s szép író . . . Emellett jókedvű, jó hege-
dűs volt, melyet most öregségében is exerceált [RettE 
310-1]. 

Ha. 1569: hegedős [Kv; Szám. 1/XIII. 200]. 1589: He-
gedoseoket [Kv; i.h. 4/VI. 117 Stenzely András sp kezé-
vel]. 1590: Hegedosset Lantossat [Kv; i.h. 4/XV. 3]. 
1596: Cancellarius W. Hegedūsit, Czimbalmosat [Kv; 
i.h. 6/XXI. 13]. 1598: hegedeos [Kv; TJk V/l. 163]. 
1754: hegedűseket [Mezõsámsond MT; Berz. 14. 
XIX/11]. 1762: Hegedűsűnköt [Geges MT; BfR G. Ne-
mes (19) jb vall.]. 1767: Hegedűsse. az magok hegedűs-
seknél [Betlensztmiklós KK; BK]. 

hegedfiske. Csak hn-ként bizonytalan jel-sel; numai ca 
nume topic cu semnificaţie/sens nesigur; nur als ON mit 
unsicherer Bedeutung: 1761: Hegedūske [Kiskászon 
Hsz; SzNMEml. 61]. 

hegedfisné soţia violonistului; Frau des Geigers/Vio-
linspielers. 1558: Zerethe Anna Bizonsaga Thamas 
dyak, azth walla, hogy lattha az hygedewznehez (!) 
Sok latrok es dyakoth (!) Jarthanak . . . az Thyzedes 
zokzor zol<ito)ttha megy deh semmyth ne(m) gondolth 
wele az hegedewsne | Kerekes Myklosne . . azth walla 
hogy . . . az fy elelgette az hegedewznet [Kv; KvLt Di-
versae 1/26]. 1573: hegedwsne Az ſaran fely Emely zok-
niayat [Kv; TJk III/3. 74]. 1584: Anna Illyés Kowachne 
vallia . . . Az hegedewsne . . . azt(is) montaa [Kv; TJk 
IV/1. 255. — aKöv. a nyil.]. 

hegedftstárs violonist pärta$; Mitspieler auf der Geige. 
1767: En vagyok Hegedűs, vagyis Contrás Társa Ráduj 
Gyurkánok azért mindenkor mindenütt jelen Lévén 
vélle, vélle edgyűtt mindeneket vgy Láttom az mint eõ 
elé beszéllette [Betlensztmiklós KK; BK]. 

hegedűszó cîntec de vioară; Geigenspiel. 1570: Theol-
cheres János . . . vallya hogy ez el mwlt eyel hallót Zeoch 
Adam hazanal hegedw zoth sokaigh de ew Nem Twgya 
ky hegedwltetet [Kv; TJk III/2. 70]. 1573: Orsolia 
Trombitás Leorinchne vallia . . . egi Nap Megen 
volt Ele az Kadar Markosne haza eleot Azomba hal oda 
Be hegedw zot lakast [Kv; TJk III/3. 154]. 1633: akkor 
penigh az katonak ittak ot Zabo Jacabnenall az első haz-
ba mert hegedő szotis hallek ott [Mv; MvLt 290. 122a]. 
1755: Bina Peczért az Burdéllyában tanáltam â Czigány 
Vajdákkal Hegedű szó kőzött mulatni [Déva; Ks 101]. 
1765: Láttam Szemeimmel mikor Kosztántin Foka az 
Fiaival s az Kis Grekujjal a fogadobol mentenek volna 
Haza felé Hegedű Szónál rikodoszva [Marosbogát; Mk 
V. V/97 Tordai Imre (24) jb vall.]. 1771: A Mgos Gróf 



hegedűtök 

Haller Peter Ur ŏ Nga kortsomáján Hegedű szót hallot-
tam Vasárnapokonis [Dés; DLt 321.21b Elizabeta Lász-
ló cons. nob. Valentini Bálint (40) vall.]. — L. még RettE 
108-9. 

hegedűtök toc/cutie de vioară; Geigenkasten. 1637: 
Teŏreŏk Janosne valtigh nevezgete Nagi Miklosnet po-
tura szeműnek vak Czafonnak (!) hegedű toknak, mert 
ugia(n) egj emberseges ember sinczen az uczaba(n) keöz-
tunk a kinek nevet nem ad [Mv; MvLt 291. 88b]. 1788: 
Egy viseltes hegedű Tok benne lévő két viseltes hegedű-
vel együtt . Egy hoszszuko hegedű Tok, benne lévő 
hegedűvel égyűtt [Mv; TSb 47]. 

hegedűvonó nyirettyű; arcuş; Geigenbogen. 1599: Kis 
János vallya: Enis ott voltam abban az lakodalom-
ban, egykor mikor ott mulatnank Demeter deák valami-
képpen az orrát fel zwra Menihart deaknak az hegedeo 
vonoúal kin Menihart deák megh haragwúen (!) veowe 
kj az hegedeott kezebol Demeter deaknak, es vtwte (?) 
az fejeben . . . azért az hegedeonek semmy romlasa nem 
leon [Kv; TJk VI/1. 277]. 

hegy1 1. munte; Berg. 1572: Ew pestesen3 Lakotth Jo-
hal Járt de altal az hegyen az Byrczen menny zabad Nem 
volt [Dés; DLt 184.—aPestes SzD]. 1591: ada az hegy 
meget való riz szil feoldet [Melegföldvár SzD; SLt DE. 
6]. 1692: az Görgeny vize felől az hegy tetejin egy rend 
kőszmete [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1729: egy 
szép hegy tetejin pasintos hellye(n) epitetett kő templo-
mocska [Buza SzD; JHb V/2]. 1757: a Hegjnek két bér-
czetskéje [Kissolymos U; Márkos lev.]. 1772: ezen alol 
. . . a* Küköllö árka keskenyebb, nagj Martok és hegjek 
között tekervényesen folj [Sövényfva KK; JHb 
LXVII/283]. 

Szk: ~ alja. 1690/1745: a' hegj alljáb(an) . vágjon 
egj forásos árok [Hidegkút NK; Ks 67. 42. 21]. 1724: 
mindenütt ezenn hegy allya tartotta a' Kis Kŭkŭllŏ fo-
lyamattyát [O.solymos KK; Ks 12/111 Lukács Thodor 
(100) jb vall.] * (a) ~ éle hegygerinc. 1732: (Az erdő) 
nap nyugotról a' hegy élin felmenő ut, nap keletről penig 
a* Vőlgjőn le jövő ut szomszédságában [Torda; JHb 
XVI/52]. 1769/1802: a hegy éllin . . bükkös Erdő [uo.; 
TJkT III. 142-3]. 1770: (A) Bükkös Erdőt az Hegy élitől 
avagy Tetejétől kezdvén le felé a Völgyre hasítottuk hat 
egyenlő nyilakra [Nagyesküllő K; BHn 79] * (a) ~ 
farka. 1840: Oroszfalu Marhássai gát ágat és kaláts fát 
vittek a Hegy farkához [Bom. G. XXIVb. — aMT] * 
(a) ~ gyomra a hegy mélye. 1757: jobbak többire a' 
méllyebben találtató Vénák, . . . inkább proseqvállyok 
pedig azokat, mellyek . . . a'hegyeknek gyomrában ta-
láltatnak [Zalatna AF; JHb Borsai István lev.] * (a) ~ 
háta O Hn. 1699: az aranyas hegj hâtân [A.csernáton 
Hsz]. 1775: az Aranyos hegy hátán a kis szász ut mellet 
(sz) [Albis Hsz] * (a) ~ nyaka. 1763: (Az) ut a' Saz 
Gabrilla szállásáról megyen a' hegj nyakára [Torockó; 
Bosla] * (a) ~ vápája. 1679: tudok Hegj vapayaba(n) 
egy Geges (!) Alma Fát [Vadasd Mt; Told. 41] * ~ 
völgy, ~ en-völgyön. 1590: Egy Jambornak leaniat . . 
mint hozta s hogj hozta Jdeigh az hegieke(n) veolgie-
ke(n) Erdeokeon altal . . . lato bizonsaga vagion [UszT]. 
1704: Elhullat testekkel hegy vögy meg volt rakva | 
Hegy Vögy Erdő Mező hat jaj szóval zendül [EM 
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XXXV, 275-6 gyászének] * erdőkön- ~ eken hegyen-
völgyön, mindenütt. 1733: minden szemérem nélkül 
egjgjűvé feküdtek s ölelkeztek, sokadalmokban erdőkön 
hegjeken egjütt lappangottak [Dés; Jk] * minerális 
1757: Kérdés támad ez iránt is: Ha az az vizek folyama-
tiban találtató Arany ott termetté, vagy Minerális He-
gyekből devolvalodat oda? [Zalatna AF; JHb] * olda-
las ~ hegyoldal. 1757: ha mi keves Búzát inseminálni 
kivánunk . az nagy erdők kŏzŏtt igen nehéz erdőből 
kell nyitnunk egy egy darabotska oldalas hegyeken 
[Kimpeny H; BK ad nro 144]. 

Sz. 1803: Hegy heggyel nem találkozik, de az ember 
emberrel igen [Berz. 3. 5B/1]. 

2. hegyoldal; coastă de munte; Bergseite/hang. 1588: 
egy azzony leon kezes erettem hogy az terhet fel hozzam 
az hegyen es hogy az vtan vizza vizem az eokreoth neky 
[Zsákfva Sz; WLt]. 1591 k.: az orzag vta . . . az hegyek 
Rea Zakadozwán el vezet [Dés; DLt 233]. XVIII. sz.e.ſ.: 
az ò Ngä erdejéből rug azon patakba két farkotska azon 
hegjbűl [Petlend TA; AbN]. 1653: Végtére oly sok esők 
kezdenek járni, hogy az eső éjjel nappal esett . . . az he-
gyek mind az országban és másutt is szakadoztanak 
[ETA I, 51 NSz]. 1714: az Ŭlkei hegyre megyen egy föld 
egy resze parlagos egy resze tövisses [Lengyelfva U; 
Orb.]. 1743: Vallyebrad in Communi Exponállya hogy 

magok határakon kapával ássák az hegyeket hová 
keves Búzát és Kukurizát vethetnek [H; Ks 62/22]. 
1785: szántó földeinknek harmada hegyeken fekszik, a 
Záporak által el árkoltatnak és nehezen lehet trágyázni 
[Torockó; Thor.]. 1820: a' hegy survadása tövibe [Dés; 
DLt]. 

3. szőlőhegy; podgorie; Weinberg. 1592: Az Monos-
tory hegien való zeoleink puztulni kezdettenek [Kv; 
Diósylnd. 43]. 1598: Eo kgme biro vram izennyen az 
Monostory Tiztartonakis, hogy az monostory hegybeo-
lis ne pacialtassa hordany se karott, se veniket [Kv; 
TanJk 1/1. 324]. 1613 ?: volt Desfaluj Gasparnak . . 
Egy kws puzta Zeóleóje . Gaspar Kebb . . . kjrte volt 
megh Desfaluj vramtol hogj fel mjuellie es Eő Gaspar 
Keb az Mihaljfaluj hegjben . . . mas Zeóleótt adna eret-
te [Vessződ NK; JHb XXIII/5]. 1683 k.: Szőllő volt 
ugyan de incuriâ vulgi el puztult mivel az egesz hegyis 
pusztulasra fordult [Ipp Sz; SzVJk 57]. 1742: à mig à 
szüret lé jütt à szöllö ki fogyott à hegybül [Kv; 
AggmLtC. 12]. 1770: En az Somjaji hegyeken Levő Szü-
retet elvegeztem [Somlyó Sz; Borb. II Szathmari János 
lev.]. 1790: mindenik Hegyet egy Napon és egyszer-
smind ne Szűretezzék [Karácsonfva MT; Told 76]. 
1831: bizonyságaim lehetnek, az véllem egy hegyben 
vintzelléreskedet és mostis vintzeléreskedŏ Vas Mihály 
[Dés; DLt 332. 5]. 

4. ? tisztás; luminiş, curătură; Lichtung, Waldwiese. 
1593: En ezt twdom gyermeoksegeomtwl fogva ez 
Ideyg. Hogy az kj Hegeott akart venny az Erdo keoz-
be(n) ott kerteott kellett tarttany [UszT]. 

O Hn. 1357: in loco Saturhegli/M. kiskapus K; KHn 
170. — aMa: Sátor(hegy)/. 1377: (Meta) iret versus me-
ridiem in radicem cuiusdam montis Eurhyg voċati [Koz-
matelke K; BfO I, 336]. 1399: montem Hoziwhegh vo-
catum | montem Eurhegy vocatum [M.bikal K; KHn 
70]. 1435/XVIII. sz.v.: montem Mezítelen hegy alio no-
mine Plés vocatum [Pusztasztkirály TA]. 1451: montem 
Eghazhege dictum [Somkerék SzD; TelO II, 47]. 
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146511539: in Kavaskuth hegyen [Bh; KHn 61. 1526: In 
promontorio Chychegyea [Dés; DLt 115. — Olv.: Cic-
hegye]. 1554: Az Kerek hegen [Sárd K; Törzs]. 1570: Az 
Zent Gergh hegie Alat [Kv; TanJk V/3. 10a]. 1575: In 
Monté Bela hegie. Rosahegie [Dés]. 1577: tima falwa 
köszöt es betfalva köszöt mely hegiet hinak pör höginek 
[Betfva U]. 1602: Sándor hegye pusztaia [Szenthárom-
ság MT]. 1604: nagy hegy neúy feóld [Medesér U]. 
1631/1733: az Óh Hegyben (szö) [Balázstelke KK]. 
1639: Púpos hegye alatt (sz) [M.köblös SzD]. 1641: Az 
Fekete hegyen, az Ueres hegyen szŏlŏ [Inó Sz; GyK 
X. 30/8]. 1643/1687 k.: Őrhegyben (sz) [Bő MT; Dob-
Lev. V/263]. 1646: Derékhegy [Retteg SzD; SzDMon. 
V, 531]. 1655: giepes hegien (sz) [Tarcsafva U]. 
1655/1753: Az Szép hegy oldalában [Dálnok Hsz]. 
1670: Nyugodo hegy farkab(an) (sz) [Petek U]. 
1681/1748: A közép hegyen (sz) [Szancsal KK]. 1693: 
Az Kecskes hegyben (szö) [Abosfva KK] | Kerek hegy 
észekb(en) (sz) [Vadad MT]. 1709: az kovac héégy me-
züben [Futásfva Hsz]. 1714: Az sz: Miklós képe hegje 
megėt [Lengyelfva U]. 1717: örhegj oldalban (psző) 
[Ne; ETF 58. 25]. 1718/XVIII. sz.: A mezitelen hegynél 
(sz) [Széplak Sz]. 1720: A Kopasz hegy alatt (sz) [Hétúr 
KK]. 1720 k.: Kurta hégy (sz) [Menaság Cs]. 7722: A' 
Borbát hegje hágojáb(an) (sz) [Zágon Hsz]. 1726/XVIII. 
sz. köz.: A Cseresnye hegjbe . egy darabocska bongor 
[Csóka MT]. 1729: Az Gál hegyén (sz) [Csávás KK]. 
1732: Az cigány hegyen (szö) [Balla Sz]. 1737: Máll 
hegjen (szö) [Zovány Sz]. 1746: Nyugo hegy farkán (k) 
[Petek U]. 1753: A Köröm Hegyin (sz) [Sárvásár K; 
KHn 132] | A Csipkés Hegjben (szö) [Marossztkirály 
AF]. 1757: Az Őrhegy Sorkán [Szentmihály Cs] | A 
Hégy Homlokon (sz) [Taploca Cs]. 1765: Függő Hegy 
[Gerend TA; KS]. 1768: A kis hegyen (szö) [Sarmaság 
Sz]. 1781: A Zsiros Hegybe (szö) [Vécke U]. 1790: A Vén 
Hegy nevezetű Szőllő Hegyb(en) [Karácsonfva MT; 
Told. 76]. 1792: A Déde Hegyén (sz) [M.gyerőmonostor 
K]. 1795: A Rigó Hegybe (gyü) [Köbölkút K]. 
1796/XIX. sz. eleje: A Kakuk Hegy (szö) [M.lapád AF]. 
1799: Galamb hegy [Ludvég K]. 1801: A' Kintses 
Hegyin (sz). A kakas Hegy alatt (sz) [Kendilóna SzD]. 
1802: Kopàsz hegy alatt (sz) [Szénaverõs KK]. 1803: az 
Ábrahám hegje alatt [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1806: 
A' Gesztenyés Hegybe (szö) [Kusaly Sz]. 1830: a magos 
hegy nyakán [Hídvég Hsz]. 1832: A' Disznó hegy Faron 
lévő Tábla [Tasnád Sz]. 1835: a* lárma fa hegye 
[M.bodza Hsz]. 1852: A Kukuk heg(y)ben (szö) 
[M.bagó AF]. 1864: Disznohégy [Vasláb Cs]. 

Ha. 1649: hŏgiben [Kissolymos U]. 1692: hégy far-
ko(n) [F.szentmihály TA] | hégy [A.jára TA]. 1714: a' 
hegyen [Szászfenes K]. 1760: hegyre, hegyek [Hasadát 
TA]. 1775: az hégy alatt [Karácsonyfva U]. 1782: innen 
az hegyén [Füzes SzD]. 1825: a Hegyenn [Nagymoha 
NK]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

hegy 1. vminek a hegyes vége; vîrf; Spitze. A. tárgyé; 
al unui obiect; in bezúg auf einen Gegenstand: 1574: 
Beogler peter vallia . Talalta egi Merekle fatis 
kinek az hegy ganeios es alab veres volt [Kv; TJk III/3. 
378. - - A holttetem mellett]. XVIII. sz. eleje: Mihelyt ä 
lovad inat ŭt . . . ha ér Vago vasad nincs kés hegyivel csi-
naly apertúrát [JHb 17/10 lótartási u t j . 1788: kék tehén 

hegyecske 

a bal szarva kisuvadván a csugájábol egy kevés kitörött 
a hegyiből [HSzj kék al.]. 1823-1830: Kassel varosa . . . 
Itt a fejérnépek . . . fejeken egy kihegyeződő hosszú fe-
kete sapkájok, melynek hegye hátul lefityeg [FogE 247]. 

B. testrészé; al părţii corpului; in bezúg auf einen Kör-
perteil. 1766: én hogy meg olvasám a' Transmissiot ir-
tózatos Káromkodásaitól el irtóztam; Iparkodámis 
mellette eleget a annyira menék, hogy az életit vagy fejit 
meg marasztám; de az Nyelve hegyiből elitilének ennyit 
mint ez az I, mind magának s mind mások(na)k oktato 
példájokra [Szentbenedek MT; Told. 5]. 1811: vittenek 
el . . Egy setét pej Kantzát mind két füleinek hegye 
égy kevéssé tsorba [DLt 629 nyomt. ki]. 1813: Báró Bi-
bób (!) Jósef . . . egy kevéssé meg gŏrbett a' hegye felé 
kitsinnyég szélesebb orrú [DLt 446 ua.]. 1840: világos 
pej kantza ló . . . lába valamivel bokátul felyebb egész 
körme hegyéig kesely [DLt 1627 ua.]. 

Szk: az lába ~én lábujjhegyen. 1631: oli igen lassan 
iőtt eleö czak az laba hegjen, hogj megh az eb sem erzette 
megh [Mv; MvLt 290. 239b]. 

Sz. 1868: képzelheted, mennyi teendőm volt, a gyer-
mekek visgája s az enyém is körmöm hegyén lévén [Kv; 
Pf Barabás Sándor jogász lev.]. 

2. ujja ~e ? ingujj-vég (az ingujjnak a kéz fölötti ré-
sze); pumnaş, pumnăşel; Ende des Hemdärmels. 1576: 
Wagion egy czenadof Ingh wy kezeoletlen Az wya hegy 
warroth Aranyai feyr Selyemel [Szamosfva K; JHbK 
XVIII/7. 8]. 

3. ágvég; vîrf/capăt de creangä; Zweig/Geästende. 
1751: Láttam hogy Beres Miklós hozott a télben szánon 
Cserefa hegyeket Beres Miklós olah Imreh, Oláh 
Mihálly az le vágott Cserefak(na)k hegyit tűzre haza 
vitték [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 151]. 1768: az elmúlt 
Szombatan háram fiatal Cserefát, és valami levágat 
Cserefak(na)k hegyeit hozott Házáhaz [Csapó KK; 
Berz. 3. 7. C. 7]. 

hegybeli 1. -hegyi, -hegyben lévő; de (la) munte; 
Berg-, in/auf dem Berg befindlich. 1604: nagi hegybely 
Zanto föld [Medesér U; EHA]. 1635: az en Batyammal 
Zabo Jstwannal perlodek az Trebely hegy beli szolŏ fe-
leol [Mv; MvLt 291. 59a]. 1684: Sok kár volt az szőlő-
ben, mivel felénél több rothadott volt el, ki miatt minden 
hegyekbeli málok szőlőjének mustjában sok nyű volt 
[Torda; SzZs 256]. 1694: Gebodal nevű hegjbéli . . . ka-
száló [Borberek AF; BfR]. 1715: az Uly (!) hegy beli sző-
lőt is edgyŭt fogták [Koronka MT; EHA]. 1745: a Tse-
resnye hegy beli gŏdrŏkb(en) [Nagyida K; EHA]. 1818: 
a púpos hegybéli erdő [M.köblös SzD; EHA]. 

2. kb. vmely szőlőhegyben szolgálatot teljesítő; care 
face slujbă/serviciu la o podgorie; auf einem Berg Dienst 
leistend. 1747: a* sina hegjbeli Pásztor [Torda; TJkT III. 
168]. 1852: en mint hegybeli főgazda ara felé indultam 
[Dés; DLt 747]. 

hegycsúcs pisc/vîrf de munte; Bergspitze/gipfel. 1864: 
Jajgató erős kőszirtos magos hegy Csúcsokkal, és 
meg járhatatlan részekkel, 's használhatatlan Csepűs er-
dővel boríttatik [Csomafva Cs; GyHn 28]. 

hegyecske kies munticel, muncel, muntişor; Berglein. 
1694/1764: az hegyetske tetejéig [Királyfva K; Told. 26]. 
1738: azon hegyetskében az Szalai Rész szölŏn fellyül 



hegyéi 

[Balavásár KK; Ks 13. XV]. 1754: alol a Falu közönséges 
erdeje, melyet határoz égy meredek ormós hegyetske [A.-
tők SzD; THn 7]. 1848: A' Kápolna félre egy hegyetskén 
vagyon építve [Born. F. VIIc Csiki Sámuel lev.]. 

hegyéi hegygerinc; creastă/coamă de munte; Berg-
kamm. 1580: ottis halmokat hanyattunk az pataktwl 
fogwa(n) mind fel, in cacumine montis, mind az hegy 
Elig [Pókafva AF; JHb XXVI/8]. 1776: (A határ) onnan 
mindenŭt elé az hegy élín mégyen a Nagy Kristóczi hatá-
rig, melly hegy élnek vagy is Bértznek Dél felől való része 
Kis Krisztolczi, Észak felöl pedig a Broszkai határ [Sza-
lonna SzD; JHbK XLII/6]. 1777/1780: a Csatáni Erdők 
felé fel járó hegyéi [Alparét SzD; i.h. LII/3. 162]. 1821: 
Nap Nyugotrol a' Téri nevezetű Hegy-él szomszédságá-
ba [M.gyerőmonostor K; KHn 86]. 

hegyes11. mn muntos, deluros; bergig, gebirgig. 1698: 
A Hoszszuban való hegyes irtovány főid [Bonyha KK]. 
1768: Kál . határának nagyob része Eszkos sovány, 
Hegyes oldalos terméketlen [Kál MT; Berz. 2. 40/62]. 
1820/1875: Határunknak fele része jobb és trágyázha-
tóbb . . a több fele része hegyesebb a föld szine elegyes 
sárga és követses [Zsobok K; WassLt]. XIX. sz. köz.: A 
mi Határunk a Havasunk torkában esik, földünk 
Hideg, köves, agyagos, motsáros, palás Hegyes, oldalos 
[Szu; Pf]. 1864: Bányaháta hegyes, oldalos kőszirtos, 
vizmosásos hely [Ditró Cs; GyHn 34] | a Község határa 

1/4 része fiatal erdős hegyes és kokojzát termő 
dombos [Gyszm; i.h. 44]. — L. még i.h. 28, 34-5. 

Hn. 1326: Hegyeshalm [Apahida K; Csánki V, 328] | 
Hegyeshalom [Zsuk K (melyik?); i.h. 403]. 1366: in uno 
parvo monticulo Hegusholum [Ub II, 260]. 1592: hegjes 
chiere oldalaban [Impérfva Csj. 1627: Az Hegies er ol-
dalan (sz) [Lőrincfva MT]. 1639: az Hegies domb teteje 
[Bikal K]. 1655: hegyes hegy neuű helyben (szö) [Vadad 
MT]. 1685: A' hegyess ér alatt (sz) [Nyárádtő MT]. 
1693: Hegies halo(m) hagajab(an) (sz) [Tordátfva U]. 
1698.é Hegyes berczen [Feketelak SzD]. 1714: hegyes kő-
ben (sz) [Jakabfva Cs]. 1720: hegjes mái nevű hellyben 
[Borosbenedek AF]. 1727: Hegyes Dombi Szőlőmb(en) 
[Kv]. 1732: A hegyes oldalon a Verő fényen (sz) [Páncél-
cseh SzD]. 1740: Hegyes Dombon (sz) [Gyerővásárhely 
K]. 1746: A Hegjes hegjen [Tarcsafva U]. 1751: A He-
gyes Főldb(en) (sz) [Válaszút K; BHn 169]. 1754: Az 
Hegjes tsupnál (sz) [A.jára TA]. 1772: Az Hegyes Nyir 
nevezetű Helyben (sz) [Csekefva Cs]. 1781: az hegyes 
Csere nevezetű Erdő [Gorbófő K]. 1784: a Hegyes irtás-
ba (sz) [Udvarfva MT]. 1793: a' hegyes Hegynel a' Füg-
gőbe (sz) [M.péterfva KK]. 1797: Hegyes hegyen (sz) 
[Tordátfva U]. 1818: Hegyess Dombnál (sz) [Mezőve-
resegyháza SzD]. 

Szk: ~ és völgyes dimbes-dombos, hegyes-völgyes. 
1797: Kolosvár . esik Ajtontol egy mért földnyire, en-
nek az uttya igen bajos hegyes és völgyes [Ajtón K; CU 
IX/2. 80]. 

U.fn Hn. 1576: Montem wulgo Zenegethew hegyesse 
[Középlak K; KHn 294]. 1577: slz zeleo hegiese erdeie 
[Jobbágyfva MT]. 1622: Boczihegyesse [Szentmihály 
Cs; SzO VI, 66]. 1628: az Erdó hegyes [Nyárádtő MT]. 
1699: Falu Tilalmas Erdeje: vágjon Himosban Kis vŏlgj 
Hegjesséig [Székelyszállás U]. 1720: Az Koromberek 
Hegyessire jű véggel [Kide K; BHn 88]. 1725/XVIII. sz. 
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v.: a* Balla hegyesse [Kövesd MT]. 1744: a hegjesbe (sz) 
[M.zsákod U] | a hegyesbe (sz) [O.zsákod KK]. 1746: 
Tamási Pál Hegyesse alatt (sz) [Vadasd MT]. 1746/ 
1831: Csergő nevű hegyesse [Szentdemeter U] | a' Szur-
dok hegyessére [Csöb U]. 1754: Hegyes nevű helyb(en) 
[Somosd MT] | Az Bük Hegjesse alatt (sz) [Kisillye MT]. 
1758: A Tompa Hegyessiben (k) [Bh]. 1763: A' Nyir he-
gyesse uttya mellett [Udvarfva MT]. 1781/1818: A He-
gyesben (sz) [Náznánfva MT]. 1796: Hegyess (szö) 
[M.bece AF]. 1797: Bartsak hegyessiben (sz) [Rava U]. 
1804: az Hegyesben (e) [Nagydevecser SzD]. 1813: A 
Hegyesen (e) [Csóka MT]. 1814: A* Nagy Hegyes (k). A' 
Kis Hegyes Tsupja [Pusztakamarás K]. 1815: A Nyereg 
Hegyesse [M.bece AF]. 1824: a' Csuts hegyesse Tábla 
nevezetű helybe [Nyárádszereda MT]. 1826: A Kis He-
gyess alatt (sz) [Pusztakamarás K]. 1840: a* Kis hegyes 
pataka mellett kaszáló [Bükszád Hsz; MkG]. 1847: 
Tsere hegyessiben (k) [Etéd U]. 1848: Nyáros hegyesse 
(irt. sz) [Véeke U]. 1849: Csere Láz hegyessín (sz) [Kőris-
patak UJ. 1851: Az Örményes hegyesének szomsz(édja) 
a' Borzond [Erdősztgyörgy MT]. 1855: Kŭs Mihály He-
gyessibe (e) [Kissolymos U]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

hegyes2 I. mn 1. cu vîrf, ascuţit; spitz(ig) A. tárgyra 
von.; cu privire la un obiect; in bezúg auf einen Gegen-
stand. 1587: Ket lapos Chyaklat es ket hegies (!) Chi-
naltatot fyzete(m) Kowachynak d. 40 [Kv; Szám. 
3/XXXIII. 12]. 1591: im egy csismat kwltem be Kegdet 
kere(m) mint bízott szo(m)szed vramat poro(n)czoll-
io(n) az lakatosnak mingiarast patkollia megh igen ala-
czono(n) me(n)teol kwsseb sarkantiutis utue(n) ra czak 
egy izni legie(n) az mint most szoktak czenalni . . he-
gies Sarkantiu legie(n) menteol kŭsseb es reouidgieb 
[Nyr mezeoa; BesztLt St. Szentgeorgy arcis Bethlen pre-
fectus a beszt-i főbíróhoz. — aNem tudjuk azonosítani]. 
1631: Tudom asztis hogy Valaszuţj Laszlo keze miatt 
holt megh az Fejerwary Varga Mathe; Mert az hazam 
eleott wte az Vak szemet, egy hegyes keouel [Abrudbá-
nya TA; Törzs. Georg. Egri (54) jur. civ. vall.]. 1714: 
Külombfele Zaszlo 14 kik kőzzül ennyehany hegjes [AH 
52]. 1717: Malom . . Csákányok: Hegyes 2. Lapos 3 
[Abafája MT; JHbK XXXIV/20. 11]. 1747: mentünk 
. . . két tölgyfa Kapu félből bikſa . . . kötésekre és 
hegyes Zápokra eresztett bikfa deszkákból tsinált 
Kapun bé [Borsa K; Told. 24]. 1849: Rostéllyos kertnek 
való hegyes karotskák [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

Szk: ~ csákány. 1584: Veottem egy Apró wassat 
hogy egy hegies Chyakant Chinaltanak belőle atta(m) 
erette d. 5 [Kv; Szám: 3/XIII. 3 Malomszám.]. 1600: 
Veottem Egy Apró Wassat hegies Chiakannak f — d 12 
[Kv; i.h. 9/VIII. 5]. 1729: Az Sz.Annai malom La-
pos csakánj nro 3. Hegjes Csákánj. nro 3 [Marosszt-
györgy MT; Ks 23. XXIIb]. 1785: Lapos Vas Csákán 
Nro 4. Hegyes Csákán Nro 2 [Szu; Ks 73/55] * ~ csók-
lya. 1600: Malomra walo . . . Keolchieg . . . Veottem 
kett Apro Wassat, az Eggikbeol . . . chinaltattam Egy 
hegies Chiakliat d 24 [Kv; Szám. 9/VIII. 5] * ~ csúpŭ 
hegyes tetejű. 1743: Vagyon ezen palánknak a patak 
felöl való oldalán . . deszkából való kis ajtó . . . Ennek 
is egy kis hegyes csúpú zsendelyes fedele [Vád F; ETF 
108. 9] * ~ tű melltű, bross. 1695: Hegyes tű Kettő, 
egyik arannjas, másik paraszt [Buza SzD; LLt]. 
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B. testrészre von.; al părţii corpului; in bezúg auf 
einen Körperteil. 1690: Bornyus Tehenek, l Kek, Fel 
allo Hegyes Szarva. 2 Sarga, Szelyes Szarva . . . 6 Feke-
te, Bogár szarva [BK Kentelki inv. 15-6]. 1757: Egj szép 
kik barnutza8 fel állo hegyes szarvával [Pusztasztmiklós 
TA; Berz. 3. l/9. — aTehén]. 

Szn. 1453: Em[ericus hegyes [Kv; TT 1882. 528]. 
1602: Hegyes Bálint. Hegyes András [Szentlélek Hsz; 
SzO V, 183]. 1806: Hegyes Maris [uo.; HSzjP]. 

Szk: ~ állú. 1815: (A gonosztévő) fejér veressel ele-
gyített ábrázatú, hegyes állú, melynek közepén egy kis 
gŏdrŏtske vagyon [DLt 96 nyomt. kl] * ~ ſûlû. XVIII. 
sz. eleje: A Ménlŏ körül ezeket kel observálni . . . az 
vékony és közép Szerű hegyes fŭlŭ Lovak legh Szebbek 
[JHb 17/10 lótartási ut.]. 1807: Barna szőrű hegyes Fŭlü 

paripa Lo [DLt nyomt. kl] * ~ orrú. 1806: Du-
mitru Flóra . . . fekete vérmesen ki-álló szemű, le-állo 
hegyes orrú [DLt 730, 8464 ua.]. 1820: Básta János 
hegyes gŏrbetske orrú [DLt ua.] * ~ szarvú. 1681: Az 
Mílványia megh holt jobbágy<omnak> . . . Jánosnak 
maradott eökre négy egyik égy fejér buta kettei szőke 
egyik fel állo szarvú egyik rőt fel allo hegyes szarvú [RLt 
1. — aK]. 1711: Egj hegjes Szarvú kék Tehen [Újfalu Cs; 
WLt Mich. Simo (25) pp vall.]. 1805: Egy kék szőrű űnŏ 
Tino hegyes fenn állo Szarvú [DLt nyomt. kl]. 

2. ~ orrú fogó fogófajta; un fel de cleşte; Art Zange. 
1622: Lapis orrú fogo No 6. hegies oru fogo No 7 [Kv; 
RDL I. 119 Tótházi Eötues Mihály ötvösműszereinek 
lelt.]. 1627: Egj hegies orw fogo, Eotuesnek való, tiz 
pénzt adtak erette f — d 10 [Kv; i.h. 134]. 

3. elkeskenyedő/hegyesedő; care se îngustează; spitz 
zulaufend, schmaler werdend. 1679: Viragh víznek való, 
ighen hegyes szárú üvegh nro 3 [Uzdisztpéter K; TL. Ba-
jomi János lelt. 24]. 1869: azon tojásbol lessz kakas mely 
hullámos vagy háporkás kinézésű hegyesebb felén [Mk 
Balog Simon „székely zsellér" gr. Mikó Imréhez]. 

4. kb. kúpos; conic; kupp(e)lig, kegelförmig. 1596: 
Egy kis hegyes gyémántos gyewrew . . ér f 25 [Kv; 
RDL I. 65]. 1611: Egj hegies rez es aranios sissak [Kv; 
i.h. 88]. 1637/1639: Rosa módra ualo gjúrú, melynek az 
keozepiben hegyes gyémánt, mellete 4. rubint, . . . f. 28 
[Kv; i.h. 111]. XVIII. sz. eleje: Az melly lovon rűh indúl, 
az ajakának belső részin ä foga felöl apró hegyes 
biborcsok lesznek azt így orvosollyak , à lovat 
erőssen meg kötözvén a tüzes fazekai Szép gyengén az 
ajakárul a hegyes bibocsokot égesd meg . . . , ã mikor az 
ajaka meg gyógyul az rűhe is el múlik [JHb 17/10 
lótartási ut.]. 1814: Egy solitér régi modi gyűrű hegyes 
gyémántal Rf. 35 [Kv; Born. IV. 41]. 

5. ? hegyes szarvú; cu coarne ascuţite; mit spitzen 
Hörnern. 1681: Mogha Tivadar eökre 7. égyik egy 
kormos buta 2 égy kek szőke hegyes | égy nagy eöreg 
szőke hodos hegyes Tehen [Milvány K; RLt 1]. 
1720/1811: egy kék hegyes ökör [Szotyor Hsz; Borb. II]. 
1764: Az fakó s az hegyes ökrök aestimaltattak 32 Rf 
[HSzj fakó al.]. 1814: Hegyes Tehen Tino kitsi borjával 
[Mezősályi TA; RLt]. 

An. 1767: Kik szőrű Hegyes nevű ŏkret . . . altal haj-
totta [Tarcsafva U; Pf]. 1836: Hegyes (ökör) [Borsa K; 
CU]- 1839: Három Tehén . az Csonka nevű . . az 
Hegyes [Kv; Pk 3]. XIX. sz.: Hegyesa [Szentk. — aKék 
szőrű tehén]. 

hegyestőr 

6. ? cakkos; cu colţi; zackig, gezackt. 1714: Fél Se-
lyem Materiabul való vörös szoknya előkettovel egjűtt 
arany Viragokkal szővett, alul aranyos hegjes Csipke f. 
h. 70 [AH Íj. 

I I . ſ n (a ló) melle ~e ? szügy; piept; Brust. XVIII. sz. 
eleje: A melly lo vagy Kancza fel borzadva vagyon bá-
gyatul viseli maghat, vony kégyŏ fŭ gyökeret, ă mellye 
hegyesibe [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

hegyesecske szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ orrú; cu nas ascuţit; spitznasig. 1821: 
Monka (!) János . . . hegyesetske orrú [DLt 631 nyomt. 
kl]. 1825: Romoselyi Nyikuláje Szimulyészk hegye-
setske orrú [DLt 767 ua.]. 

hegyesedik elkeskenyedik; a se íngusta; schmäler wer-
den. 1834: (Szántóföld) az ut mellett . . . fetske farkulag 
hegjesedve a falu fele [Andrásfva MT; EH A]. 

hegyesen 1. csúcsosan, kúposán; ţuguiat, conic; spit-
zig, kupp(e)lig, kegelförmig. 1679: garadicz fabul eppet-
tetett . . . hegyesen való sindelyezese úy [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János lelt.]. 1761: kŏtéses jo kemény cse-
reoszlopokon állo négy szegeletre hegyessen szarvazott 

cserefábol felrótt csinos vj gárgyáju kŏbŏl ki rakott 
. . . bŏv vizű Kerekes Kút [Szászvessződ NK; JHbK 
LXVIII/1. 197]. 

2. ékalakúan; ín formă de ic; keilförmig. 1694/1764: 
A Falu Kis Tójánál a hegyre járó utig egy Láb főid, mely 
a hegyre hegyessen szakad ki [Királyfva K; Told. 26]. 
1728: (A) cseré(en)k Felső része az mellj hegiessen mé-
gjen ki juta Jármi Miklós Vramnak [Baromlaka NK; 
DobLev. 1/132]. 1783: tetejea hegyessen mégyen ki a' Be-
retzki Ferenc ŏ Kglme Nyilának szegeletére [Harasztke-
rék MT; Told. 25. — aAz erdőrészé]. 1798: (Az) Allodia-
lis erdő . . . hegyesen mégyen ki a* külső végire [Koron-
ka MT; EHA]. 1800: egj kitsid szénafű menyen hegjes-
sen a kútra [Tarcsafva U; Pf|. 1834: Tógát nevű helyen 
. . . Déli bütűje hegyessen végződik [Gyalakuta MT; 
EHA]. 

hegyesít hegyez; a ascuţi; zuspitzen. 1585: voltanak a 
kik a karót faragtak es hegiessitetek hat ember attam 
azoknak d. 20 [Kv; Szám. 3/XVII. 14]. 1587: Balasz Ko-
wachynak hogy vallamj Chyakanyokot hegesitett, 
atta(m) d. 38 | hegesytettenek 7 chyakanyokat atta(m) f 
— d. 63 [Kv; i.h. 3/XXXIII. 10-1]. 

hegyeske hegyesecske; puţin ascuţit; ein wenig ge-
spitzt. Hn. 1835: A Hegyeskékben (sz) [Nyén Hsz; 
EHA]. 

hegyesség kb. ék; ic; Gespitztheit. 1816: A legg Alsó 
Nagy Berek a Felső-végin Fetske Farkú hegyesség-
gel rúgván . . . Kaszálójára . . . Két Figurába méretett 
meg [Radnótfája MT; Born. G. IV. 17]. 

hegyestőr floretă; Stoßdegen. 1525/1560: filio nostro 
Johanni legamus ensem nostram vulgo hegyes-
tewrth (!) totaliter argentatam [Héderfája KK; TelO II, 
451]. 1562: 1490 esztendőben Mátyás király meghal 
Bécsben . . . kiről azt mondották némelyek, hogy miko-



hegyes-völgyes 

ron Bécsben beteg lett volna, az urak toltak volna egy 
hegyes tőrt által a derekába fel, de ez csak közhír [ETA I, 
10 BS]. 1573: Michael Herbert fassus est . . . Ele Ieo 
Kappa Myhal . . volt egy hegesteor es egi fek Nala 
[Kv; TJk III/3. 49]. 1626: Boczkor Matthiasnak pallos 
auagy hegies teor uala az kezibe(n) ereossen feniegetj 
uala az molnárt . . . latod eh hogy ha akarnék (így!) altal 
verhetnelek az hegies teoruel [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 
1638: magam hazamra is egyszer mezítelen Hegjes tőrrel 
jót uala [Dés; DLt 402] | Hegies tòrómòtt meg fogta az 
lovam oldalan cziak alig ohattam meg magamott, 
Hegies tórómòtt el vonta [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1719 
k.: ket hegyes tŏrvegere való ezüst fark vasak [LLt Fasc. 
115]. 1736: az hegyes tőr mindenkor az paripán volt . . 
Viseltek pallost is, de azt rendszerént olyan paripára 
kötötték, az kin hegyes tőr nem volt [MetTr 370]. 

? Hn. XVII. sz. köz.: Hegyes tőr hagoban égy 
feczke farkú föld [Impérfva Cs; EHA]. 

Szk: aranyos ~. 1688: Fekete Czapaval boritot Ara-
nyas hegyester (!) . . az hüvelye farkarol el eset egy da-
rab ezüst [Beszt.; Ks 5 Mise. 27] | Egy Zöld Bársonyos 
ezüştel borított Aranyas Hégyéstőr [Born. II. 18 Mikola 
László lelt.] * aranyos-ezüstös ~. 1627: Egj merő aran-
nias, ezwsteos hegesteor maicz az raita valo. Másik 
aran(n)ias ezwsteos hegesteor [BLt 1 Béldi Kelemen 
lelt.] * capás (hüvelyű)/capával borított/capára csinált 

1642: egy fekete Czapaval borított ezústos hegyes 
Tór | egy Veres Czapara Czinalt aranyas ezústós hegyes 
tór haro(m) le kótó szy [Koronka MT; Told. la. II]. 
1673: Egj fekete czapas hegjes tőr romlat hüvelyű [Ma-
rossztkirály AF; IB]. 1710: Kett ezüstös aranyos Czapas 
hivelyű saselŭ hegjes tŏrŏk [Told. 19] * ezüstös 
1629: Egy Ezwsteos hegies teőr f 50 [Kv; RDL I. 
143]. 1637/1639: Vagyon Egy mereo Ezüsteos hegyes-
teor, mereo Aranyas nyom. m. 4. p. 24. Aestimaltuk az 
uasaual egjütt f. 72 [Kv; i.h. 111] * háromélŭ/szegletes 

1687: Egy három elü rövid szal paraszt hegyes tőrt 
[Déva; Szer.]. 1714: Három Szegletes hegjes tőr hüvellje 
és a Markolatţja meg aranjozott ezüsttel és ket karíkaval 
ékesített fl. Hung 20 [AH 7] * keresztes ~. 1588: mihelt 
haza Ieowe Hadadba3 Kopaczy Ferenczy be hiwata en-
gem . egy igen nagy kereztes hegyes teory wala Kopa-
czinak arra tetette az kezemet vgy eskete^ meg engem 
hogy soha meg nem háborítom ez dologért az Sombori 
Iobagiat [Zsákfva Sz; WLt Luc. Barlas jb vall. — aSz. 
A kártérítés dolgában] * paraszt 1644/1759: Va-

gyon két paraszt Hegyestőr pro flor. három [Ne; Dob-
Lev. III/651. 4b] * sásélŭ 1710: Kett ezüstös ara-
nyos Czapas hivelyű saselü hegjes tőrök [Told. 19] * 
verfeljes ~. 1645: Mikolt Sigmondnakis czinaltam . . . 
egj verfeljes (!) hegies tőrt [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 

? Hn. 1660: Hegiestőr hagoban [Impérfva Cs; BLt]. 
1674: az hegyes törhagoban (sz) [uo.; EHA]. 

hegyes-völgyes dimbes-dombos; deluros; hügelig, ge-
birgig. 1768; Ezen főid hegyes völgyes helyen lévén 
még trágyázni is nagy munkával, marha kínzással esnek 
[Bő MT; EHA]. 1772: nap kelet felől valo partya a' meg 
nevezett víznek, hegjes vőlgjes, és mellette el nem lehetett 
volna menni hajó nélkül és a' merésa is az hegjek miatt 
nem esett volna jol [Sövényfva KK; JHb LXVII/178. — 
aA távolság mérése]. 1864: György deákok mezeje he-
gyes völgyes [Ditró Cs; EHA]. — L. még GyHn 34, 41. 
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hegyetlen hegyezetlen; neascuţit; ungespitzt. 1582: 
Biro vram Hagiasaboll . . Baratt Peter vramtoll veot-
tem hegiettlen karott 200 p(ro) f. 2 [Kv; Szám. 3/VIII. 
43]. 

hegyez 1. hegyesít; a ascuţi; zuspitzen. 1589: Esmet 
attam az Korchiolasnak hogy Timar Janosal Czeoueket 
hegyezet d. 20 [Kv; Szám. 4/VI. 24 Stenzely András sp 
kezével]. 1787: szőllő karót hordunk, hegyzünk [Ben-
cenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1842: Szöllö karót hasa-
gatott *s hegyezett [Hosszúaszó KK; Born. F. Uh Sze-
merjai Károly számadó lev.]. 

Szk: csákány ~ w . 1601: Attam Mihály Mesternek 2 
apró vasra Chyakany hegyezni d 20 [Kv; Szám. 9/XV. 
35 Jer. Nekel sp kezével]. 

2. hegyesre boglyáz; a face clăile cu vîrf ascuţit; spitz 
(auQfeimen. 1767: az kaszalo Réteket . . meg kaszál-
tatta, és Buglyába rakatvan az gyűlt Szénák hogj jól 
nem voltak hegyezve, az Eső annyira meg vesztegette, 
hogy . jobb részeket az el rothadás miá az mezőn kel-
letett hagyni [Kóród KK; Ks 19. I. 8]. 1840: Oroszfalu8 

. . . Gyalagassai Zab^t arattak és zakazokot hegyeztek 
a Motsárba I Kásova . . Gyalagassai sarjút gyűjtöttek 
és szakaszokat hegyeztek [Born. G. XXIV — á bMT]. 

hegyezés hegyesre boglyázás; fåcutul clăilor cu vîrf 
ascuţit; spitziges Auffeimen. 1586: Az Széna Hordasrol 

Szakasz rakoknak napszamoszoknak is kellet fiszet-
nem kik az szenat hatokon hordottak, az hegieszesre at-
ta(m) —/82 [Kv; Szám. 3/XXIV. 35-6]. 

hegyezett hegyesre faragott; ascuţit; zugespitzt. 
1838—1845: Cigle, ciglésdi, azon játéknem, két végén 
hegyezett fácskával, mit másutt cigére, pí, pige névvel 
hívnak [K; MNyTK 107. 15]. 

hegyező-kaláka a ház fedelezésének befejezését végző 
közösségi munka és az azt követő megvendégelés; clacă 
pentru terminarea acoperirii casei şi ospăţul care ur-
mează după clacă; Gemeinschaftsarbeit bei der Beendi-
gung der Hausbedachung und darauffolgende Bewir-
tung. 1813: Hegyező kalákára pálinka, kenyér 3 Rfl. 
[Martonfva Hsz; HSzjP]. 

hegyſa ? ágvég; vîrf/capăt de creangă; Geäst/Zweig-
ende . . . 1778: A Sugya . száraz és hegy fákot adott 
tsirkéért [Girbó AF; BK Girbói ír. Martusc Vonye (30) 
jb vall.]. 

hegyfark (meredeken megszakadó) hegyvég; capăt de 
munte (care se termină abrupt); (steil abreißendes) Berg-
ende. 1735: (Az) egész északos oldal . . a Nagy rétekre 
le nyulò hegyfarkáig [Mezőcsán MT; DobLev. 1/160. 
10-1]. 

Hn. 1692: az hégy farko(n) alóli (k) [F.szentmihály 
TA; EHA]. 1696: Hegy fark nevű hellyben va(n) egy 
föld [Szotyor Hsz; LLt]. 1713: A Hegy fark nyakán által 
ményen véggela [Szárhegy Cs; EHA. — aA föld]. 1728: 
Hegj farkon Kárászos tónál (sz) [Lisznyó Hsz; EHA]. 
1736: a* Hegj farkon (sz) [Bodola Hsz; EHA]. 1773: a 
hegy farkon a Keresztfán fellyel (sz) [Szárhegy Cs; 
EHA] | A Hegy Fark (sz). A Hegy Fark mellett (sz) [Dit-
ró Cs; EHA]. 



9 hegytető 

hegyhatár kb. hegyes/dombos határ(rész); parte de 
hotar deluroasă; hügelige(r) Flur(teil). 1777: Az Albisi 
Dálnok felől való Hegy Határban . . . volt fél földe Etz-
ken Andrásnak [Albis Hsz; BLev. Vall. 4]. 

heggyel-tővel rendszertelenül; dezordonat; durchein-
ander, ungeordnet. 1780: A' sok féle bajoskodás és do-
log kŏzŏtt hegygyel tővel kelle írnom [Ne; Borb. II Ko-
váts Jósef rektor-prof. lev.]. 

hegyi 1. hegybeli; de pe deal; Berg-, auf dem Berg be-
findlich. 1734: (A) specificalt Vén hegyi kisseb szŏlŏt N. 
Fekete Mihály ur(am) első felesegével coacquiralta 
[Torda; TJkT I. 30]. 1756: az hegyi Fogadonál két szép 
Aszszonj ember lakott [Galac BN; WLt]. 

Hn. XVIII. sz. köz.: A' Hegyi parlagon (k) [Tordaszt-
lászló TA; EHA]. 1774: Farkas Hegyi szőlőiben ter-
mett Virág Bor [Told. 56]. 

2. ~ kerülő hegy/szőlőpásztor; păzitor de vie; Berg-
hüter. 1806: Hegyi Kerüllőknek madár pásztornak Ba-
jomba8, és Paczalba a két rigó pásztornak edjűtt fizet-
tem M for 8 Dr 16 [Berz. 8. Fasc. 72. — aHárom ily çevü 
település is van: Kis-, Nagy-, és Tasnádbajom (Sz). Ké-
sőbb: Érszőlős Sz]. 

O Szn. 1596: Hegi Tamas [UszT 12/112]. 1600: Hegy 
Balinth [WassLt 15/27 Joannes Istwan de Bikafalva pp 
vall.]. 1625: kysebik hegi balint. nagi hegi balint [Bika-
fva U; UsztT 33a]. 1650: Hegi Mihalj [i.h. 8/64. 66b]. 
1761: Hegyi János [Mezőcsávás MT; TL]. 1780: Högyi 
János [Kissolymos U; Márkos lev.]. 1808: Hegyi István 
[DLt 940]. 1836: Lakatos Hegyi György zárok igazitta-
san dolgozott . . . 1 R 30 x [Dés; Törzs Dési taxalisták 
12]. 1853: Hegyi Mária [Dés; RHAk 46]. 

hegyitolvaj (havasi) rabló, zsivány; bandit, tîlhar; 
Räuber, Strauchdieb. 1798: betsŭletes uton járó embert 
mint hegyi Tolvajok ne támadgyanak meg, ne verjenek, 
és ne foszszanak meg [H; Ks 76. VIIIc. 191]. 1803: A ne-
vezet Rabok Rosu Péternek és Tyei Szimán Nyikunak 
Hegyi Tolvajok által fel praedaltatásakor hogy jelen let-
tenek volna . . . Nem tudom [Tyéj H; Ks 113 Vegyes ir.J. 
1811: hegyi Tolvajok . . . vittenek el Három ujj által 
vetőt Egy Puskát [DLt 629 nyomt. kl]. 1818: Uno-
kám . . . Mint a' Hegyi Tolvaj meg támad [M.régen 
MT; TLt Praes. ir. 321 Palatkai Anna fiához]. 1842: He-
gyi tolvaj volt, az erdökön lakott nem a' faluba [Bábony 
K; KLev.]. 

hegyitolvajság zsiványság; banditism, tîlhărie; Gau-
nerei, Beutelschneiderei. 1803: Tudgyaé a Tanú . . . 
vagy hítelessen hallatta é hogy a kérdett Collonusok 
Hegyi Tolvajságba elegyedtenek vagy Hegyi Tolvajok-
(na)k orgazdái lettenek volna? [H; Ks 113 Vegyes ir. vk]. 
1812: Busta Thodor Gyergyo Bélbori Unitus . . . gyil-
kosság, hegyitolvajság vétkiért volt fogva [DLt 642 
nyomt. kl]. 

hegykarika ? tengelyvég-karika; verigă/cerc de la ca-
påtul osiei; Achsenendenring. 1736: Béres széker tiszta 
fakó mellynek két első kerekin van négy hegy 
karika vasból való . . tengellyekről le hullottak három 
hegy karika és egy fojto karika [Pinárd MT; CU. XIII/1. 
92 néhai gr. Keresztes Márton gyermekei kúriájának le-

írásában]. 1745: Vagyon égy Béres Szekér, melynek 
edgyik kereke vasas, hárma fakó, Azon kerekeken hegy 
karika 7. tö karika 4. fojto karika 4 [Veresegyháza AF; 
Told. 18] | Fojtó karika nro 4 Hegj karika nro 4. Tŏ kari-
ka nro 6 [Marossztkirály AF; i.h.]. 1750: Ket rósz kere-
ken két hegy karika [Esztény SzD; i.h. 25]. 1794: Három 
hegy karika és egy tö karika Nro 4 [Gyalakuta MT; TSb 
17]. 

hegykarikás ? tengelyvég-karikás, cu verigă/cerc la 
capătul osiei; mit Achsenendenring. 1723: Vágjon két 
fakó beres Szekér Ezen Szekerek(ne)k kerekein(e)k 
harma hegj karikás, a Többi vas nélkül valók [Ludvég 
K; Told. 29/7]. 

hegylánc lanţ de munte; Bergkette. 1864: Éles sorok 
hegy láncz [Ditró Cs; GyHn 34]. 

hegyláncolat hegylánc; lanţ de munte; Bergkette. 
1864: Nagy és kis Malató . . . magas hegy, honnan 12 
falut és határát, úgy e vidékét környező délnyugoti Kár-
pát hegy-lántzolatok egy részét beláthatni [M.valkó K; 
KHn 112]. 

hegynyak kb. hegyperem; gît de munte; Bergrand/ 
saum. Hn. 1639: Púpos hegj njaknál (sz) [M.köblös 
SzD; DHn 47]. 1731: Kerék hegy nyak alatt (k) [Impér-
fva Cs; EHA]. 1774: Kerek hegj Nyak alatt (k) [uo/ 
EHA]. 

hegyoldal coastă de munte; Bergseite/hang. 1650: Ba-
nya sarkan hegy oldalban (sz) [Gyszm; GyHn 36]. 
1681/1748: az ő nga részére való hegi oldal [Balázsfva 
AF; EHA]. 1712: a Monaszteria mellett lévő nagy 
vadon erdőb(en) az hegy oldalban tiszta nyers erdőből 
fogott egy darab Szőllő hegyet [O.németi BN; EHA]. 
1769: az ország uttya . . . 'a Hegy oldalnak éppen alatta, 
vagy tŏviben tért fel [Apahida K; JHbK XLII/24]. 1772: 
Tövisses és pallagos hegj oldal [Bálványosváralja SzD; 
Ks 101 Inv. 71]. 

Hn. 1754: Az szekes hegj oldalon [Mezőmadaras MT; 
EHA]. 1766: Hegy odal [Szászfenes K; EHA]. 1777: A 
Hegy oldalon 4 hold egy borozdán Cub 4 [Albis Hsz; 
BLev. Vall. 6-7]. 1825: Szántó föld vágjon a Vontato hegy 
oldalonn [Szárazpatak Hsz; SzentkZs Conscr. 332]. 

hegysarok hegynyúlvány; prelungire de munte; Vor-
läufer, Gebirgsausläufer. 1864: Hollo sorka hegy sorok. 
Aszod bûtŭje hegy sorok [Ditró Cs; EHA]. 

hegysuhadás hegycsuszamlás/suvadás; alunecare de 
munte/de deal; Bergrutsch. 1878 k.: Szõllők alatt hegy 
suhadas [Mv; TSb 31]. 

hegyszösz-vászon a kenderszál hegyéből való szöszből 
készült vászon; pînză din cîlţi de la capătul firului de cî-
nepä; gewebte aus dem Werg vom oberen Ende des 
Hanfs. Leinwand 1748: Hegj szősz Vászon Ulnar 44 
[Nagyida K; Told. 11/95]. 

hegytető vîrf de munte; Berggipfel. 1678: (Egy szántó-
föld) szomszedgya az Regi hatarigh való hegy tető [Ko-
csárd TA; DobLev. 1/26]. 1735/1760: (Az) Inatze nevű 



hegytőkarika 

Láb földnek a hegy felöl valo borozdáján, van egy darab 
szántatlan gyepes föld ki az hegy tetőig [Elekes AF; i.h. 
1/160. 3]. 1748: A Fel hegy Szŏlŏ és Vápa Szőlő kõzõt 
van egy darabocska Verő fényes oldal ki az hegy tetőig 
[Koronka MT; EHA]. 1754: az Küs Kanás patakán tul 
valo hegytetőig [Várhegy Cs; EHA]. 1760: (A határ) mé-
gyen ala ä két patak kőzött az utcán ki fog ä Liszhuluj (?) 
nevü hégy Tetőre [Hasadát TA; EHA]. 1837: az egész bé 
fogot Szőllő közül a hegytetőig ki tizennyoltz számú 
Hompozásokkal . . . a falu uttyát meg különböztetek 
[Kelementelke MT; Told. 3l]. 

Hn. 1737: A Hegytetőn véggel a Puszta szőlőre járó 
(sz) [Tancs K; EHA]. 1740: A Hegj Tetőn [Szamosfva 
K; EHA]. 1801: A' Hegy tetőn [Kendilóna SzD; EHA]. 

? hegytőkarika ? kerékagy-karika; cercul de la butu-
cul roţii; (Rad)Nabenring. 1750: Negy fakó szekerek 

. . hegy Tó Karikák a kerekeken az elsőnek vagyon 
Nro kilencz fojto Karika (!) . . . 3madik szekér (!) Tó 
hegy Karika Nro l l [Gyeke K; Ks 83]. 

hegyű vmilyen hegyben végződő; care se termină într-
un vîrf oarecare; mit irgendeiner Spitze. 1705: edgy Csa-
pontott hegyű ezüstös aranyos Pallos [Cege SzD; 
WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György keze írása]. 
1740: Ostor hegyű fűrész [Pálos NK; Ks l l . XLI. 32]. 
1741: Három csapontott hegyű vésŏa [Kv; TL 90. — 
aLakatosszerszám]. 

hegyzés kalangyahegy-rakás; vîrfuirea clăii; Auffei-
men. 1755: az Kalongyák Hegyzésire [LLt Fasc. 162 
Litt. B]. 

begyzettet (asztag/kazalhegyet] rakat; a dispune să se 
facă vîrf (la stog); auffeimen lassen. 1591: 23. Augusti. 
Az Varas zenaiatt Terengetettem el, az Drabantokkal, 
hogy wizes volt, zaraztattam, Kazalt mytt Igazgattat-
tam heccettettem [Kv; Szám. 5/X. 29]. 

hegyző ? karóhegyező-hely; loc pentru ascuţirea pari-
lor; Platz zum Pfahlanspitzen. Hn. 1817: A' Karó Hegy-
zőbe (sz) [Györgyfva K; EHA]. 1864: Karohegyző [uo.; 
EHA]. 

héhel ige, nép léhel; a hehela; hecheln I gerebenez; a 
dărăci; raffeln. 1735: Biro Ianos Ur(amna)k hét fő lenét 
héhelve Murza Gábornit talaltuk meg [Gyeke K; Ks 
Miron Gábor (40) vall.]. 1756: Héhel egj fán, melyen 
ketten lehet héhelni [Somkerék SzD; Ks Bethlen Imre 
lelt.]. 1840: Orsovaa . . . Gyalagassai Kendert, Lent hé-
heltek [Born. G. XXIVb. — aMT]. 

A kenderszál fésülésére Erdélyben általában két ſésûlõeszkōzt: a talpas 
hèheh és a kétnyeles gerebent használták. Alkalmazásuk és elnevezésük vi-
dékenként változott, hol mind a kettővel, hol csak az egyikkel dolgoztak, 
cserélgetve az elnevezéseket (Nagy Jenő közlése). — Erre von. 1. még Szol-
noky Lajos, Alakuló munkaeszközök. A magyar népi kenderrost-meg-
munkálás. Bp. 1972. 

héhel fn 1. nép léhel; hehelă, hecelă; Hechel. 1700: 
Laszlo Janosnenak Gereben nro 1. Hehel 1 | Gereben 
egy bokor Lehel nro 1 [Csicsó Cs; BálLt 71]. 1723: Há-
rom hehel . . . Négj pár gereben [Koronka MT; Told. 
29/2]. 1761: Egy kis Gereben Egy kis héhel [uo.; i.h. 8]. 
1762: hozott . . . héhelt 3mat gerebent kett part . . . gya-
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pot fono kereket kettőtt [Oltszem Hsz; Mk RN. 
IX/109]. 

2. nép léhel; hehel, hehelă, hecelă; Hechel | gereben; 
darac; Raflel. 1596: Egy Vas Nyas, egy vas serpenyeo, 
ket hehel [Mihályfva NK; JHb XXIII/3]. 1651: Egy rósz 
hehelj [Kv; RDL I. 28]. 1653: Egj öreg ollo Egj Hehel 
[Ilencfva MT; DLev. 1. II. B. 12]. 1656: ket Hehely [Do-
boka; Mk Inv. 3]. 1697: az tornaczbol mennek edj gra-
diczon az házok hejjára: Itt vágjon Hehel nro 2 . . Ma-
tola Fonal nro 5. Tilolt kender gell 26 // Egj falka szősz 
[Borberek AF; Mk Alvinczi Péter inv.j. 1717: Czigány-
nak 2. Héhelbe csinálván fogakat [Küküllővár KK; 
UtI]. 1787: Egy héhel a ház hijján [Mv; MvLev.]. 1794: 
két avadag Héhel [Márkosfva Hsz; HSzjP]. 1797: Rosz 
hehely | Rosz Hehel [Mezőköbölkút K; CU]. 

Szk: bécsi ~. 1685 e.: az két üveg ablakos cseled haz-
ba . . . Becsi héhely Nro 1. Cigány csinalta hehely Nro 1 
[Borberek AF; MvRKLev. Urb. 6] * pácoló 1797: 
két pátzaló héhel [Koronka MT; Told. 34] * vasfogú 

1787: Egy avatag vas fogú rosz héhel Dr. 6 [Mv; 
MvLev. Csiszár György hagy. 5]. — L. még len- és sün-
disznó-héhel al. 

Ha. 1697: Hehely [Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter lelt. 
9]. 1735: Héhely [Királyhalma NK; Ks 23. XXIIb]. 
1747: Hehel [uo.; i.h.]. 1761: Héhel [Szentmargita SzD; 
Ks l l . CII. 16]. 1763: Héhel [Mezősámsond MT; Berz. 
14. XIX/23]. 1764: Hehel [Buza SzD; LLt]. 1765: He-
hely [Szászsztjakab SzD; Told. 8]. 1780: Héhel [Bethlen 
SzD; BK]. 

héheletlen nép léheletlen; nehehelat; ungehechelt. 
1675: Hehelt Kender vagion hetven nyoltz Kalon(gia) 

Heheletlen Kender Kétszáz ötven Kalongia [Rad-
nót KK; UtI]. 1717: 17 fű heheletlen kender [Kentelke 
SzD; JHbK L. 3]. 1748: Tilolt héheletlen kender Gelin 
20 . . . Kitilolt régi héheletlen Len Gel. 5 [Szászsztjakab 
SzD; Told. 11/95]. 1750: vágjon 15„ Kalongja idei hé-
helletlen kender, és Negj kalongja héhelletlen Tavallyi 
kender [Szamosfva K; JHbK LVIII/4. 4]. 1769: Moldu-
vaba s Havasalföldire s más külső Orszagokra Nemes 
Erdély Országából ki viendő heheletlen es hehelt lennek 
másajatol 30 xfr (így!) . A Harmintzadon vetetik 
[UszLt XIII/97]. 1848: Kender meg héhelve . . . Kender 
héheletlen [Görgénysztimre MT; Born. G. XXIVd]. — 
L. még héhelt al. 

héhelkenő kb. nép léhelzsírozó; unealtă cu care se unge 
hehela/hecela; Hechelschmierer. 1802: Héhel Kenő egy 
kissebb és egy nagyobb [Tűre K; MkG]. 

béhelő I. mn nép lehelő; care hehelă; hechelnd | gerebe-
nező; care dărăceşte; raffelnd. 1678: Hehelõ Aszszo-
nyok(na)k f // 52 [UtI]. 

II. ſn 1. nép léhel; hehelă, hecelă; Hechel gereben; da-
rac; Raffel. 1805: Három Héhelő Betsü Ar 1 R flór. 
[HSzj héhel al.]. 

2. nép lehelő (munkás); cel/cea care lucrează la hehe-
lă/hecelă; Hechler | gerebenező; dărăcitor; Raffler. 
1797: minden Gazdától égy héhellőnek ki kell telni 
[Cege SzD; WassLt Conscr. 681], 

héhelt nép lehelt; hehelat; gehechelt. 1586: Az kezep 
kapúy oranak eggik kötele Zakadot wolt el Chinalt ko-
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telwero Jakab hehelt kenderből wiat fizettem f. l [Kv; 
Szám. 3/XXVII. 15a]. 1684: Hehelt Kender . . . Hehe-
letlen Kender . . . Hehelt Len . Regi heheletlen Len 
[Radnót KK; UtI]. 1694: Azatlan kender vagyon Gell: 
162. Heheletlen kender vagyon Gell. 90 . . . Tavalyi és ez 
idei ázatlan Len Gell. 193 Heheletlen Len vagyon 
Gell. 193 . . . Heheletlen Len vagyon Gell. 356 . . . Hé-
helet Len Gell. 40 [Ebesfva; UtI]. 1738: hehelt Kender 1 
Kalongya 4 Fő [M.bikal K; KLev.]. 1756: Héhellett és 
meg etselt kender Szöszivel edjŭtt Gel. 53 Heheletlen 
Kender Mind ŏszve Nro 8 . . . Héhel egj fán, melyen ket-
ten lehet héhelni [Somkerék SzD; Ks Bethlen Imre lelt.]. 
1770: Harmat fél kalongya Kender héhelet szöszivel 
együt [Köpec Hsz; Köpeci lev.]. 1796: Magos hehellett 
kender [Usz; Pf]. 1797: 34. Fŏ héhellett Len [Koronka 
MT; Told. 34]. 1820: Egy matolla Tizen nyoltz Kalan-
gya héhelt kender [Mv; i.h. 19]. — L. még heheletlen al. 

heidelbergai heidelbergi; din Heidelberg; Heidelber-
ger. 1815: A' Nagy Enyedi Fő Fő oskolánkban Tanulá-
sát végzett, Magát a* Papi Sz. Hivatalra el-szánt, és kül-
ső országi, név szerént a* Göttingai vagy Heydelbergai 
Academiakra menni szándékozo Körösi Sándornak11 

Bizonyság Leveleit . . . mutattya bé Fő Cons'istoriu-
munk a Mlgs Királlyi Fő Igazgató Tanátsnak [Kv; 
NylrK XII, 139. — aKőrösi Csorna Sándornak]. 

Szk: ~ katekézis heidelbergi káté. 1791: minden fel 
szentelendő szemellyek mikor fel szentelés végett a Gen. 
Synodusra jőnek Canonja Papi Tisztje (így!) Helvet 
Confessioja Hejdelbergai Catechesise még pedig tulaj-
don magáé magaval légyen [M.bikal K; RAk 9 esp. kl]. 

hej isz 1. keserűség v. vágy kifejezésére; pentru a expri-
ma amărăciunea sau dorinţa; als Ausdruck der Betrüb-
nis od. Sehnsucht: hejh; oh, of; ach! hei. 1687: Igaz do-
log edesem még böjt középre intéztem vala bé menetele-
met, hej mélly meszsze estem attól. Szegény ember szán-
dékát boldog I(ste)n vezérli [ApLt 6 Káinoki Sámuel 
feleségéhez, Lázár Erzsébethez Nagybányáról]. 1697: 
héy Lelkem hogj te engemet el nem felejtettél [Szent-
györgy Cs; CsJk 7-8] | Aszt magamis tudom hogj oda 
ment Judithoz, lattam hogy Balint Deakkal őszve ölel-
kezett s ugj csokolodott . én mondottam, héj, héj 
Aszonjo(m) miért teszen kegjelmed kárt az Lelkéb(en) 
[Kotormány Cs; i.h. 12]. 1736: Hej Apaffi Mihály, 
Apaffi Mihály , miért nem fogadád szavát jó felséges 
uradnak s igaz hazafiai tanácsosidnak, bizony nem kop-
pansz vala ki az erdélyi fejedelemségből és talám hazád-
nak Erdélynek is jobban esik vala! [MetTr 340. — aII. 
Apafi Mihály, a fejedelmi székbe még atyja életében be-
iktatott, de valóságosan sohasem uralkodó erdélyi fej.]. 
1759: azt monda Csirko Mihály az Sugjenek hogy ezen 
malom nem az Uraké, hanem az enyim, es monda az 
Sugje, hej baratom mind te mind az Joszag az uraké [Bu-
kuresd H; Ks 62/4 Sam. Varadi jur. ass. not. vall.]. 1762: 
Guczul Gyurka ezt mondá: hej Apa ha a minap itt lettél 
vólna bezzeg ehettél volna halatt [Marossztgyörgy MT; 
Ks 67. 48. 31]. 1799/1800: Héjj be ingyen birja az öreg 
Rákosi Ferentz a' Haraszkerekia Joszágomat [Told. 30. 
— aHarasztkerék MT]. 1820: a ' Báró ha tsak fekvő be-
teg nem volt, Aszszonyos volt, engemetis mástis meg la-
pogatott . . . , egy ügyős fózője lévén sokszor Szemem 
láttára meg lapogatta a' fárát 's mondotta hej ha most 

h é j 

Iffiabb volnék meg lapogatnám s azonba lapogatta 
[Aranyosrákos TA; JHb Fasc. 48 Vitán Józsefné Pantzi 
Juci (32) zs vall.]. — L. még Barabás, SzO 391; RettE 
112, 274; ŰjfE 89. 

2. emlékezésben; ín aducere aminte; Erinnerung: 
haj; ehei; ach. 1572: Marta chiuka Menhartne Azt 
vallya, latta hogy Az Damakos Mathias hazahoz Jart 
Keomyes gergne es otth lakozot, Egyzer eleol talalya 
kerdy Myt chelekedet otth, Mond hogy hey byzon Jol 
laktam Massoris Jol tartyak ott ez azzont [Kv; TJk 
III/3. 4]. 1773: Nékem is azt mondja egyszer a szegény 
Keczeli György öcsém lakadalmában Ilosván: „Kegyel-
medet Rettegi Györgynek hívják?" „Annak — mon-
dom — nagyságos uram." — „Hej, a nagyapját is esmér-
tem én kegyelmednek. Kerek, veres szakálla vala, de Tö-
kölyivel bémenvén Törökországba, odamaradott." Úgy 
is volt. [RettE 310]. — L. még i.h. 150, 288. 

3. panaszkodásban; ín plîngere; Klage: jaj! vai; ach, 
weh(e). 1724: aztis hallottam Pannátul, hogy őtetis ele-
get erőlteti Pekri Ferentz, mert a többi kőzőtt Panna igy 
panaszolkodott: Hej Pesta Bátsi! Uram engem tsak 
erőitett hogj véle hállyak [BK. Ábrahám Istvánné (20) jb 
vall.]. 1732: aszt mondottak az Aszszonyok Haller Fe-
renczne és Vitéz Györgyné Aszszonyok énnékem hejj 
Persi ha teged meg esketnek meg mondot (!) hogj az in-
günkbenis pénzt dugtunk el [Asszonynépe AF; Szentk. 
Elizabetha Lado cons. Beniamini Mogjorosi (22) ns 
vall.]. 1783: Héj, Flóra még téged meg kötnek mért haj-
tad bajban azon embert [Faragó K; GyL. Betzán Lup 
(30) korcsmáros vall.]. 

4. ~ el! hess el!; hîş!; husch!. 1567: Catalin vxor 
Francisci Kuti iur(ata) fassa est q(uod) vidisset vt quan 
(!) semel aufugisset vxor a figulo eam . . . his vocibus pe-
pelisset hey el hey el bestie lelek kurua Az Anyadis kurua 
[Kv; TJk III/ l . 110], 

héj isz hé; hei!, măi; he(da). 1774: kérdem, Ki vagy héj 
[Marossztkirály MT; Berz. 15. XXVII/21]. 1789: Egy 
bálban valaki a' Maszkorások közül egy más Maszko-
rásnak, kinek a* természet hátul-is hasat adott volt, há-
tára ŭte, mondván: Hej! hogy lehet ebbe a1 kamarába 
menni [Andrád, An. I, 265-6]. 

héj1 fn 1. haj, huzat; faţă (de pernă/saltea, etc.); 
Zieche, Kissen/Unterbettbezug. 1576: Wagon egy kys 
wankos heya tereok warasal warroth egyk fele, mynd ze-
lel | Egy wankos henak walo kekes he [Szamosfva K; 
JHbK XVIII/7. 7,15]. 1589 k.: az ket parnat, az derekait 
heiastol . . . megj Ada magiary tamas [Szu; UszT]. 
1592: egy derekalt heastol . . . egy kezkeneôt, ket parnat 
heastol az en leanio(m)nak Katanak hagiott vala Balas 
Ianosne Katalin [i.h.]. 1597: weszet wolt el fazakass pe-
ternek Egy few alia Mind hiastul . . . w kegelmek megh 
hadgiak hogy fiszessek Eredte neki f 1 [Kv; Szám. 
7/XIV. 61 Th. Masass sp kezével]. 1654: kezeb(en) ada 
minde(n) ruha nemuyet . . . Kett Derékalt héjastól, kett 
fyualjt héjastól kett szoknyát [Folyfva MT; Told. 21]. 
1704: Nyolcz darab kék fejtŏbŭl kötött recze Sárga s fe-
jér czérnával töltött nro 8. Hét darab recze, fejér és szür-
ke czérnával töltött nro 7. ezek vánkos hejáb(a) és Lepe-
dőbe ) valók [Kv; WassLt]. 1766: Négy nagy vánkosok, 
Ugy három kissebb lintzi Gyolts Zöld és karmasin Se-
lyemmel varrót híjakkal a nagyobak(na)k, de a kissé-



héj 

bek(ne)k karton hijak vagyon [Lesnek Hj Szer. Harsá-
nyi Éva lelt.]. — A jel-re nézve l. még haj 1. al. 

2. fedél, tető; acoperiş; Dach. 1570: Balasy lazlo az 
Sala Jmre heazatyarol leh vert zendelt az eo maga estal-
loia heara hanyatta volt altol [Kv; TJk III/2. 60a]. 1572: 
Kadas Myhalne Katalin Azt vallya latta aztis hogy 
az Satora heat az vasar byrak leh vteottek [Kv; TJk 
III/3. 18 — aZeoch Benedeknének]. 1582: Az zolgaknak 
hogy segítettek hordany az Agyagot az Zoba heara d. 9 
[Kv; Szám. 3/V. 25 Lederer Mihály sp kezével]. 1656: 
Mikor molduaba jara Csiszer Ferencz, akkor az ma-
lo(m) heyal alla [Szentgyörgy Cs; BLt 3]. 1681/1748: (A) 
ház héjján vágjon égi Templom forma boltoczka [Ba-
lázsfva; KvAkKt Mss lat. 236]. 

3. borító/fedőlap; scoarţă/copertă (de cărţi); Deckel. 
1615: Keőnyuekbeöl Jutót nekj Jŭb anyaj rezreŏl Egj 
regj Biblia p e a k meljnek hejais d. 50 [Kv; R D L I . 97]. — 
L. még haj al. 

4. szemei ~a szemhéj; pleoapă; Augenlid/deckel. 
1816: Krotskevits Károly Ur . . . Szem orvos . . . teljes 
bizadalommal foljamadhatnak hozzája azok, a' kik sze-
meik gojobissa, es héja meg-rögzött gyuladástol szen-
vednek [DLt 103 nyomt. kl]. 

héj1 ſn egysz 3. szem. bírt. szr-os alakban; cu sufix po-
sesiv de persoana a 3-a sg.; in Form mit Possessiven-
dung Einzahl 3 Ps: padlás, nép, rég hiu; pod(ul casei); 
Dachboden. 1570: az haz hean egy Erzenbe kyt otth 
Reyteget volt talt (!) valamj ezwst drottot [Kv; TJk 
III/2. 109]. 1585: Az templum hean, Egy vasas chiga 
keotelek wadnak hozza [Kv; Szám. 3/XIX. 5 a Szt. Mi-
hály templom inv.]. 1593: Orsolia Takach Casparne 
vallia: Eoteod nappal az Jnas halala eleot kezde nekem 
mondani hogi neki igen fai az oldala, . . . es az haz heara 
indula hogi fel mennien hogi le fekegiek [Kv; TJk V/l . 
405]. 1629: mikor az a Zab lopás eset . . . , akkor estwe 
. . . mondák, hogy lopo vagyon az haszhejan [Kv; TJk 
VII/3. 37 Lonay János leanya Annok (14) vall.]. 1656: 
Ezen kis haznak az heian vagyo(n) Szalonna nro. 15 
[Doboka; Mk Inv. 5]. 1685 e.: vagyon az haz héjára le 
eresztős vas sarkos pántos ajtó rajta valo lakattal edgyŭt 
kolcsostol [Gyf; MvRKLev. Urb. 26]. 1694: megyen fel 
egy őt lépésből allo fa Garadics az Haz hejara [Kővár 
Szt; JHb Inv.]. 1717: Van az Malomház héján Vam 
tartó egv Nagy Hordo, más kisseb hordoval [Pálos NK; 
LLt Fasc. 140]. 1733: Az Elés ház héllyán vagyon öt ujj 
szalonna [Marossztkirály AF; Told. 25]. 1798: A melly 
Portékák pedig a Házban, Kamorában, Ház héjján, 
és udvaron találtattanak azokat betsúltük ad ñ. 300 [Bo-
dola Hsz; BLt]. 1815: minekutánna a' Házból mindene, 
Sőtt ä Héjjá padlássa Deszkáiis ki hordattattanak volna 
Hersánynak . . . el-égettetik Háza [Orsova MT; Born. 
G. XV. 13]. 1825: A'Hijuban a' Szarufák ajja közül négy 
szál Deszka szélességre meg vágjon bérelve, ezen Szá-
rasztó héjjá el vagyon rekesztve a' Serfőző Haz héjjátol 
deszkákkal [Dés; DLt 595]. — Vö. a házhéja és a hiu cím-
szóval. 

Ha. 1637: Az Istálló Heian [Ebesfva; UtI]. 1647: az 
Istállók héján [Marosilye H; VLt 55/5415]. 1656: Az . . 
hazak hejan [Doboka; Mk Inv. 4]. 1680: haz héján 
[A.porumbák F; ÁLt Inv. 19]. 1697: hejjára [Borberek 
AF; Mk Urb. 2] | hejjara [Alvinc AF; Mk Alvinczi Péter 
lelt. 9]. XVIII. sz. eleje: héjján [Kv; LLt Fasc. 71]. 1737: 
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héjján [Széplak SzD; CU. Petrichevich Horváth Boldi-
zsár conscr.]. 1740: Az Haz hejan [Dés; Hr 2/10]. 1780: 
héjján [Fintóág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1783: hejjan [Al-
gyógy H; Szentk.]. 1794: a Palota hejjan [Zentelke K; 
CU]. 1798: Héjjában [Vingárd AF; KCsl 5]. 

héja Accipiter; uliu, erete; Habicht, Feldweihe. 1708: 
Héjjá: Milvus, Milvius [PP]. 

Szn. 1595: Az tziganok fizetese . Hejanak . . vöt-
tem 1. kek karasia Nagyragot [Kv; Szám 6/XVIa 237 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével]. 1602: Héja János. Héa Mik-
lós [Sárfva Hsz; SzO V, 188] | Héja Bálint [Gelence Hsz; 
i.h. 197] | Heia Benedek [Almás Hsz; i.h. 192]. 1614: 
heya Miklós jb [Gelence Hn; BethU 378]. 1690: Héja 
Mihályné [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1818: Héja Ersébet 
[Vista K; RAk 105]. 1826: Petőfalvi Héjjá István (22) 
[DLt 1358 nyomt. kl]. 

Án. 1850: Héjjá (kanca) [Bilak SzD; LLt]. 
Hn. 1739: A Héja berczin az nyerczei határ szelyben 

[Középlak K; KHn 294]. 1775: a Héja Bértze Ormojánál 
[uo.; KHn. 299]. — L. még KHn 296-7, 299. 

héjacska huzatocska; faţă mică (de pernă/saltea etc.); 
Zieh(e)chen, kleiner Überzug. 1629: Egj varrót vánkos 
heaczjka [Gysz; LLt Fasc. 155]. 

héjas 1. huzatos; cu faţă; mit Überzug. 1573: heas de-
rekai fewalt my (!) Zamlalt ele [Kv; TJk III/3. 72]. 1679: 
Mezítelen derekaly nro 2. Héjas Fevaly nro 2 [Uzdi^t-
péter K; TL. Bajomi János lelt. 81]. — Vö. még hajas 1. 

2. ? pikkelyes; cu solzi; schuppig. 1584: Az Hall 
dolga Chwkanak Aggiak fonthiat Lib. p. d. IIII. 
Harchanak fontiat aggiak Lib. p. d. III. Keowyhal-
nak ky heatlan keowy Merteket Eytelet Aminemewt 
neky rendelnek Lib p. d. IIIa Heas keowynek merteketh 
Lib. p. d. II [Kv; KvLt Vegyes III/7-8. — aAzaz fontját 3 
pénzért (dénárért)]. 1640: Vagion a Falunak Halas pata-
ka, melib(en) semling heias keoy halak es Rakak terem-
nek benne [Vojla F; UC 14/48. 112]. 

? héjás ? (eredetileg) héjában gazdag; bogát ín ulii; 
mit Feldweihe(n). Hn. 1740: Héjjas bikk szélin (sz) 
[Sztána K; EHA]. 1758: A Héjas bik Széllyin (sz) [uo.; 
EHA]. 1832: (Erdő) mely Héjasnak neveztetik | az ugy 
nevezett Héjas nevű Cserés bokros erdő [Dés; EHA]. 

héjasság hiány, hiányosság; lipsă; Mangel. 1692: va-
gyon ennek az haznak három deszkazakban (!) foglalt 
minden keszsegevel jo ablaki, nem leven semmi hejjasa-
ga [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 

héjadan 1. huzat/héj nélküli; fåră faţă (de pernă/saltea 
etc.); ohne Zieche/Überzug. 1589: Tizen Negy heatla(n) 
fewaly Három vánkos Mezítelen [Kv; KvLt Inv. 1/2. 
37]. 1627: aestimalt: Egy heatlan vánkost [Kv; 
RDL I. 135]. 

2. ~ árpa pelyvátlan/csupasz kétsoros árpa; Hor-
deum distichon var. nudum; orzoaică golaşă; nackte 
zweizeilige Gerste. 1629: Vres desa, az eggjikben uagion 
hejatlan arpa [Szentdemeter U; LLt]. 

3. ? pikkelytelen; fåră solzi; schuppenlos. 1584: Keo-
wyhalnak, ky heatlan keowy Merteket Eytelet Amine-
mewt neky rendelnek Lib. p. d. III [Kv; KvLt Vegyes 
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III/7-8. — A teljesebb szöveget l. héjas al.]. — Vö. a ha-
jatlan címszóval. 

héjaz1 (tetőt) fed; a puné acoperiş, a acoperi; (über)/ 
(be)dachen. 1585: az Templum heazattiath ky az pleba-
nus haza feleól Sendelliel vagyon heazwa le ronchak, es 
chereppel epichek megh [Kv; TanJk 1/1. 5]. 1592: Egy le-
gennek sendel hordastol Attunk f — d 2 Mikor az 
kis templumon hiaztanak . . attunk ket legennek f — d 
24 [Kv; Szám. 5/XIV 28 Éppel Péter sp kezével]. 1593: 
Az chizaroknak adatot biro wram hogy az Torniot 
hiaztak f 5 . . Aczy gergeljnek adatot biro wra(m) hogy 
az Chizarok Tornia melliet hiazot 1 darabot f 1 [Kv; i.h. 
5/XXI. 65]. 1609: Achy ferenchnek, Balintnak Georg-
nek hogy chiatornat vontanak fel az Scholaban es hiasz-
tanak Az kamerak feliben Attu(n)k f 2 [Kv; i.h. 126/IV. 
120]. 1621: Aczok az nagj boltok hiazattiat bontot-
tak fel . . . Mind harma(n) dolgoztak es hiaztak Bol-
tokat hiaztak [Kv; i.h. 15b/LV. 22]. 1646: Ácsoknak 
ualo fizetes . . Georgy Mesternek (: az varbali Tanacz 
hazat hiazuan :) dieb(us) 4 fl —/ 8o [Mv; MvLt AA11 6]. 
1647: Aszonj haza . . . Az le menő Tornaczanak gradi-
cza reghi, ujolagh kel hijazni [Marosillye H; VLt 
55/5415]. 1723: vágjon egj fedel alat három szakaszban 
epittetet Istálló . . . , mellyen vagyon 3 Deszka Ajtó fa 
sarkokkal es zarokkal sŏvennyel héjazva rész szerént 
szalmával resz szerent regi o sendellyel meg fedve [Holt-
maros MT; Told. 29/7]. 

Szk: ház <»ni. 1573: Hendrik Mihal azt vallia hogi 
Eotet Trozkaine hitta az haz heaznj [Kv; TJk III/3. 250] 
* kémény ~m. 7590- Az Kemeni heazni ueöttem chere-
peth fl. — d. 22 [Kv; Szám. 4/XIX. 18]. 

héjaz2 fennhéjáz; a fi trufaş/orgolios; hochmütig sein. 
1697: megint mondotta azon Aszszony neki miért héi-
jasz ollyan fen, szeretne kegyelmed kőztünk való embe-
reket, arra aszt mondotta Peter Deákne Aszszonyom, 
nem én bizony zekéb(en) járó Paraszt embereket, ha sze-
retek Nemesembereket, Papot, Deákot szeretek [Kotor-
mány Cs; CsJk 5 György Albert (30) pp vall.]. 

Sz. 1722: roszsz dolog az embernek ereje felett héjaz-
ni, szintén ollyan roszsz sordide élni ha van miből élni 
[EMLt]. 

héjazás 1. tetőfedés; acoperire (a unei case); Beda-
chung. 1585: fizettünk . . . Ach Antalnak az hiazas my-
wetol f 5 az boltak felet hyazassa a wagy foldo-
zasatol az legeneknek attunk . . . d. 10 [Kv; Szám. 
3/XIX. 39]. 1595: Az másod útoly hiazassatol fogva ed-
dig, letz zeget atţúnk 832 [Kv; i.h. 6/XIII. 43]. 1643: arra 
penigh vgj viselljenek gondot, hogj ha mi heazas es csy-
nalas az házon keuantatik Ideien gondot viselljenek rea 
[Kv; RDL I. 131]. 

2. héjazat, tető(zet); acoperiş; Dachung, Dachwerk. 
1598: minket fogada megh Zabo Emreh harman, es mj 
chinaltuk uala az kalmar zeket mind talpatol foghua; s 
mind az heazasat mj chinalok megh [UszT II/2. D. 61]. 
1626: Vrunk eo felge paranchyolvan keglsen hogy 
az Eotues András fel haza Sámuel Deakéual egyben sza-
kasztassék; miuel egy keoz falt le kelletett rontani es fen 
az helyeben gerendakat kelletet vonatnj, Es miuel az 
Eotues András háza alachyonnyob volt alat fellyeb kel-
let czinalni, gerendazattyatis fel kellet sutulnj hejazasos-

héjazat 

tol, Ablakaitis fellyeb kelletet vitetnj [Kv; Szám. 24/ 
XXVII]. 1681: Vagyon(n) ezen Pitvarban: Csatorna-
hoz, es hejazashoz való kupás cserep Nro 700 [Vh; 
VhU 533]. 

3. (szakasz)fedés; acoperire (a stogului); Schober-
dachung. 1596: lattak eő kegk ha volté baiom az zakaz 
rakatassal . . . fogattam Bajuz Gáspárt zakaz rakni 
Esmet hogj nem gieŏzi vala egjedwl az igazgatast es hea-
zast, hivattam Molnár Albertot [Kv; Szám. 
6/XXIX. 171 Th. Bachi sp kezével]. 

Ha. 1587: heiaszas [Kv; i.h. 3/XXX. 21 Seres István 
sp kezével]. 

héjazat 1. tető, tetőzet; acoperiş; Dachwerk. 1570: 
Balasy lazlo az Sala Imre heazatyarol leh vert zendelt az 
eo maga estalloia heara hanyatta volt altol [Kv; TJk 
III/2. 60a]. 1579: wóttem schendelt az plébános hazahoz 
az hyazatnak [Kv; Szám. 1/XVIII. 38]. 1592: a kis temp-
lúm hiazattia foldozassatol Attunk . . /18 [Kv; i.h. 
5/XIV. 30 Éppel Péter sp kezével]. 1594: Ezen fyrez dez-
kat Rokattom az Monostor kapŭba, az heiazott ala, a 
Mely heiazot allatt, az vaross kuchya Állott [Kv; i.h. 
6/VIII. 123]. 1623: Az Egez Istallokott zekerzentt vgy 
Czinaltassa hogy mind Egy vegb(en) legyen sohol azok-
nak heazattitt old<ala)ytt megh ne zagassak Egy fedell 
alatt legyen mind [Törzs. Bethlen Gábor gazd. ut.]. 
1647: Vágjon negj Kasamatam, kiknek hejazattjok jo 
[Marosillye H; VLt 55/5415]. 1652: Ezen haznak hija-
zattyi fotosok igen megh avultak [Görgény MT; Törzs]. 
1728: Azon héjazat alat vagyon egy Pinţzenek determi-
nált hellye Ugyan azon egy Hejazot alat . . . vagyon 
egy Pitvar [Ludvég K; Told. 29/19]. 1732: Hijja-
zattya a nagy háznak, gyalulatlan fenyő, a Kamara, és 
Kis ház hijazattya pedig bárdolatlan Csere deszkával 
padlottak [Szászsztjakab SzD; TSb 51]. 1738: vagyon 
minden féle fákból, négy szegre Gerezdbe rót kopo ól, 
mellynek héjjazattya tizen négy szál fenyő deszkával van 
bé padolva [A.idecs MT; CU XIII/1. 43]. 1825: Ezen fo-
gadó hijazattja alatt találtatott . . . 15. darab gerendák 
meg romlo félben [Dés; DLt 595]. 

Szk: ~ alá vesz megfed. 1580: Az Magiar vcza (!) kis-
ayto felet való Torom felól wegeztek eo kegmek . . . 
Miért hogy penig mosta(n) az keo rakassat . . . ne(m) 
chinalhattyak . ha meg lehet vegiek heazat alaa [Kv; 
TanJk V/3. 21 la. — aA tornyot] * ~ o t fedéllel eltart te-
tőt megfedet. 1573: Kolosy peter vallia, hogy vagion 
hat Eztendeie Mikor az Ilona Azzony Molnár Mattét az 
hazba Bochatta volt hogy az keozt fely chinalna, Mert 
eo zomzedsagaba vagion az haz Es hogy keozy Nem 
volt, Ereoltetty volt eoket hogi ky Mind meg chinalna 
keozyt (így!) . . oztan vgy vegeztek Egimassal hogi az 
felet Molnár Matthe tartozzék Eomaga fely chinalny Es 
az heazatiatis fedelei ely tharca [Kv; TJk III/3. 273] * 
~ tal tart héjaztat. 1693: ha szint(en) feles pénzt hozott 
volna is Felesége házához Borbereki Istvá(n) Ur(am), 
előttünk ne(m) Constál, hogy . . . házaknak ex funda-
mento lőtt épitésekre, ha szintén héjazattal tartottais lat-
hato es tapasztalható keppen köthette [Ne; DobLev. 
1/37] * cserepes ~. 1597: az scholaban az cherepes hia-
zatot megfoldoztattatúk [Kv; Szám. 7/III. 28] * 
deszkás ~. 1677: (A) kerittésre nyílik . . . deszkás héja-
zat alatt . . . egy kapu [Madaras Cs; CsVh 48] * zsinde-
lyes ~. 1677: Vagyon eő nagyságoknak j ó sindelyes hé-



héjazatlan 

jazat alat Rákoson egy kő udvar házok [Rákos Cs; 
CsVh 54-5]. 1680: ezen hazok(na)k Sendellyes heja-
zattyok avadag foldozott | sendellyes héjazat allat 
Kása Tŏrŏ [A.porumbák F; ÁLt Inv. 6, 34-5] * zsú-
pos/zsúppal kötött ~ . 7580: az tyz myat . . . az tereny fe-
rencz suppal keotet heazattiat . . . mingiart le bonchiak 
[Kv; TanJk V/3. 23lb]. 1680: Ezen Pinczenek eleb meg 
irt bolthajtásos gatora kŏteses oszlopokon allo uj Sup-
pos hejazattal vagyon [A.porumbák F; ÁLt Inv. 30]. — 
Vö. még a hajazat címszóval. 

2. héjazás, tetőfedés; acoperire (a unei case); Beda-
chung. 1577: Eo kegmek azért az heazatot es chyatorna 
tartast meg ígérik ha eo kegme Tellyesseggel az varas-
nak Engedy az egez Capu keozyt [Kv; TanJk V/3. 
147a]. 

3. padlás, nép hiu; pod; Dachboden. 1791: Az Is-
tálló. . .padlása, vagj hijjazattya deczkás [T; CU]. 

Ha. 1583: heazattia [Kv; Szám. 3/XV. 10]. 1585: 
Heaiazatban (!) [Kv; i.h. 3/XVIII. 20a Gellyen István sp 
kezével] | hiazattiat [Kv; i.h. 3/XIX. 35]. 1589: hiazattia 
[Kv; i.h. 4/IX. 22]. 1647: heazattia [Drassó AF; BK 48. 
F. 16]. 7650: hiazattianak [Folt H; BK sub nr ll7]. 
7680: hejazattyok [A.porumbák F; ÁLt Inv. 6]. 1696: 
Hejazattya [Bethlen SzD; BK]. 

héjazatlan fedetlen; neacoperit; unbedacht, ohne 
Dach. 1647: egy Uy szin, héjazatlan, deszkazatlan [Ma-
rosillye H; VLt 55/5415]. 1656: Vagyo(n) egy Malomis 
. . . sendely hiazat alatt, edgyik fara az víz felől az Ma-
lomnak heiazatlan [Doboka; Mk Inv. 7]. 1697: vagyon 
egy két részből állo héjazatlan meg romlott kő falból állo 
pincze [O.brettye H; Born. XXIXa 2 néhai Bodoni Bá-
lás conscr.]. 

béjazatos fedeles; cu acoperiş; mit Dach, bedeckt. 
1647: Onnat az Var elõt valo kapura jutván, melj ket fele 
nylo hejazatos, korúi az hid veghe fel állo palankal be 
czinalva [Marosillye H; VLt 55/5145] | Vagyon Solyom-
kőn egy Uduarház kerittése régi bornabol rot fel 
(így!) azis réghi, vagyon egy hejazatos kapuja desz-
kás rósz reghi vas sarkon forgo [Sólyomkő K; SLt GH. 
5]. 

héjazatosan megfedve; acoperit, cu acoperiş; ūber/be-
dacht. 1653: egy darab földet vettem vala melyet pa-
lánkkal meg is kerítettem vala héjazatosan, szépen [ETA 
I, 122 NSz]. 

béjazatú vmilyen fedelű, tetejű; cu acoperiş; mit . . . 
Dach, bedacht mit . . . 1681: Egy szél deszkákal borit-
tot héjazattu szín [CsVh 97]. 

béjazhat ? fennhéjázhat; a putea ñ trufaş; ûbermŭtig 
sein können. 1779: Ha kik pedig találtatnának Commu-
nitásunkban olyanok kik . . . nem a kőz jónak elé moz-
dítását: hanem pure purea Csak az magok privatumat 
hogj mások felett hejazhassanak munkálodgyák az 
vármegjéről ottan ottan jövő terheltetésekben a sze-
génységet nem adjuválják, hanem tsak az magok obti-
nentiájokat teszik le és viszik véghez mindenekb(en) 
[Torockó; Thor. 21/20. — így kétszer!]. 
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béjazócserép tetőcserép; ţiglă; Dachziegel. 1621: 
Hyazo Cserepett az nagy Templomhoz veott(un)k 
Ezertt fl. 15 [Kv; Szám. 15b/IV. 16]. 

héjazószeg szegfajta; un fel de cui; Nagelart, Pappna-
gel. 1585: vettem heazo zeget három ezert es eot zazat, 
zazat d. 3 az arra azoknak f. 1 d. 7 vettem Sendel Ze-
get ezert es ket zazot d. 36 . . vettem . . . heazo 
zeget ezert Eot zazat . . . d 45 [Kv; Szám. 3/XVII. 7-8]. 
1587: Az owarbely Swteo hazra walo keolchyeg 
Veottem ezen Sweteohazhoz Eott Ezeor Sendelt f. 5 . . . 
Veottem heazo zeget ezen Swteohaz Epitessere 13. 
Ezeort . . . d. 35 [Kv; i.h. 3/XXXIV. 8 Zabo György 
isp.m. kezével]. 1590: Chinalta meg Lucachy mester az 
Jeg veremnek heyazatyat . . . Attam hozaya 100 Lecze-
get . . . Heyazo Zeget attam hozaya 1600 f. — d. 48 [Kv; 
i.h. 4/XXI. 16 Kis István sp kezével]. 1596: vettúnk az 
tempíúm Zamara 3000 hiazo zeget d 90 [Kv; i.h. 
7/II. 20]. 7600: Az o varbelj Swteo haznak foldoszasara, 
Sendelt hiaszo (!) zeget Lecz zegett, es Lechett vette(m) f. 
2 d. 32 [Kv; i.h. 9/XIII. 9. Damakos Máté isp.m. kezé-
vel]. 7605: Az kolchar hazban uagion . . . Hiazo szegh 
ket ezer. Lezy (!) szegh ket szaz [Gyalu K; Sennyei 11/47 
fej-i lelt.]. 1621: Ez egez eztendóbe(n) minde(n) fele Ep-
pitesekhez a meny Lecz Zeget, Zaru Zeget Es hiazo Ze-
get veottwnk Jgy keouetkezik* [Kv; Szám. 15b/IV. 29-
30. — aKöv. a fels.]. 

Szk: bécsi ~. 1599: vettúnk az egihaz zűksegere . . . 
Bechy hiazo zeget 1400 fl. 1 [Kv; i.h. 8/XVI. 35]. 
1600: hogy az Torniot megh foldoztak . . . Eoregh 
heazo Bechi zeget az Toronihoz veottwnk fl. 3 d 53 [Kv; 
i.h. 9/IX. 32-3]. 

Ha. 1597: heazó zeg [Kv; i.h. 7/XII. 156]. 1599: hiazo 
zeg [Kv; i.h. 8/XVI. 34-5]. 

Az OklSz az egyetlen, 1549-bõl való adalékának 'clavus scandula-
ríus; Schindelnager, azaz 'zsindelyszeg' jel-t tulajdonit. Mivel azonban 
fennebb az 1585-i és az 1597-i adalékban a héjazószeg együtt szerepel a 
zsindelyszeggel, az előbbinek alkalmasint külön szegfajtának kellett len-
nie. 

béjazószekerce tetőfedő ácsszekerce; bardă de dul-
gher; Zimmeraxt/beil. 1528: III secures minores wlgari 
heyaso sekertze [Vh; DomH 127]. 

héjazott fedett; acoperit; überdacht. 1681: szél desz-
kákkal héjazott szin l [CsVh 97]. 1685: Vérű szín prostil-
lávala híjazott, igen rosz no. la [Vh; HÉvk. XX, 154 bá-
nya- és hámor-összeírás. — aA közlésben nyilvánvaló 
sajtóhibából: prostilláva-, de ez és a fennebb kiegészített 
forma is hibás közléspraestillával v. prestillávalh. — L. 
a prestilla címszót]. 

béjaztat (tetőt) fedet; a dispune să se acopere; 
be/überdachen lassen. 1581: Esmeg Byro vram Akarat-
yabol az eskolla fellet, heiaztattunk . . . Esmeg weöt-
túnk 5000 sendel zeget Annak az hejazatyanak f. 2. Es-
meg veottŭnk 200 leczeget p(ro) d. 28 [Kv; Szám. 3/IV. 
12-3]. 1585: az napokban hiaztatúnk a Scolaban Ach 
Antalal . . . egy kamaranak Hid wcza feleol égik oldolat 
megh hiaztatuk [Kv; i.h. 3/XIX. 35]. 1587: az Magiar 
Vchiaj kis aiton alol valo Torniot kezdettem heiaztatnj 
[Kv; i.h. 3/XXX. 22 Seres István sp kezével]. 
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Szk: ház ~m. 1646: Veöttunk az Haz hejaztatnj 
Sendelt . . Veöttunk Sendely szeget [Kv; SzCLev.]. 

Ha. 1584: heyaztatúnk [Kv; Szám. 3/XV. 15]. 1587: 
heiaztatnj [Kv; i.h. 3/XXX. 22]. 1592: heaztassa [Kv; 
TJk V/l. 235]. 

héjaztatás (tető)fedetés; dispoziţia de a se acoperi/de a 
se puné acoperiş; Be/Überdachung. 1585: 14 Aug(ust)y 
Kezdettünk el (így!) az massahaz hyaztatassat, attunk 
. . . egy embernek ky sendelt hordot d. 6 [Kv; Szám. 
3/XIX. 38]. 1594: Az Wendeg fogado Haznal ualo Ke-
menyre es Darab kò falra ualo epitessenek, mind Heaz-
tatasaual egyetembe ualo Kŏlczyeg [Kv; i.h. 6/V. 45]. 

héjaztatik befedetik; a fi acoperit; gedeckt werden. 
1662: Az vadkert tisztásán közhelyen két hosszú épüle-
tek voltak, a héjazatjok nagy magos épületek voltak 
(így!), éppen pléhvel lévén héjjaztatva mindenik [SKr 
265 Lichtenstein hercegnek a morvaországi Ainsgron-
ban lévő kastélya leírása]. 

hejegetés hej-hej kiáltozás; strigăte de hei-hei; hej-hej-
Rufe/Geschrei. 1767: Tudom hogy egy éjtszakának ide-
jén Nagy hejegetés, hogatás s szekér tsikorgás volt a há-
tam megett [Kökös Hsz; Kp IV. 2. 43 Joh. Kováts (50) 
pp vall.]. 

hejehuja zajos múlatás; chef; Saus und Braus, Gelage. 
1662: nem bemerült-e . . meg olly bűnökben is, mellye-
ken kegyes előttünk eleink alkalmasszerént irtogattak és 
fogyatgattak volt a nép közül mineműek a sok dorbézo-
lások, hejehuják, bujaságok8 [SKr 713. — aFolyt. a bű-
nök terjedelmes fels.]. 1772: szegény Kapi decrepitus 
vén ember, amellett vesztegető, semmirekellő ember, a 
felesége mindenre ráveszi, annak pedig egyéb nem kell 
csak heje-huja [RettE 264-5]. 

hejehujás hejehujázó, mulatozó (személy); chefliu; 
johlende/zechende Person. 1787: sirasd meg edig való 
bolondságodat, forduly jobb oldalodra semmi hejjehu-
jásakrol ne gondolkodj Buszerzö nével való Conversa-
tionak is békét hagy . . . mert bizony már Vén vagy nem 
illik az efféle [IB gr. Toldi Zsigmond tréfálkozó lev. gr. 
Iktári Bethlen Sámuelhez Szászalmásról (NK)]. 

hejehujázik) hangoskodva mulatozik; a o duce ín che-
furi; johlend zechen/lumpen. 1724: Hallom aztis, h(ogy) 
mostis sokszor heje hujaznak, tantzol(na)k [M.királyfva 
KK; BK. Moldovánj Bukur (40) falusbíró vall.]. 

héjjasfalvi a Héjjasfalva (NK) tn -i képzős szárm.; de-
rivatul cu sufixul -i al toponimului Héjjasfalva/Vînăto-
ri; mit Ableitungssuffix -i gebildete Form des ON Héj-
jasfalva: din Héjjasfalva/Vínători; Héjjasfalvaer. 1544: 
My El Menivnk az heiasfaluj vitaliusthol . . . hogy az 
nagj lakj rez Jozaghban ozlast keriunk [Fiátfva U; MNy 
XXIV, 216 „ozdy gergel" és „gaspar gerebh" lev. Fráter 
Györgyhöz]. 1604: az Heasfalui rez eoreoksig . . . Zalla-
go(n) uagio(n) az Alperesnel [UszT 18/69]. 1650: az Fe-
jeregyhazi falutul foghwa, az héjas falvi rethig eleitűl 
fogva ut nem engedtetet [KvAkKt Mss 340]. 1849: a* 
Héjjasfalvi Oláhok [Héjjasfva NK; CsZ. Horvát Miklós 
(57) vall.]. 

Szn. 1578: heasfaluy pal [Lompért K; WLt]. 1598: 
Heasfoluj Anna [Gerend TA; Törzs. Gerendj Pal végr.]. 
1614: Heiasfalvi Istwan [K.ajta Hsz; BethU 201]. 1849: 
Héjasfalvi Krisán György [Héjjasfva NK; CsZ]. 

héjú vmilyen huzatú; cu faţă de . . . ; mit irgendeinem 
Überzug: Szk: kittel 1629: Egj agj, abban kett Kittel 
heiu derekali [Szentdemeter U; LLt] * négynyŭstös 
1647/1648: Egy Nyoszolya; vagyon raita . . . ket veres-
ses, negy nywsteos héjú derekaly; ket mezittelen derek-
aly [M.királyfva KK; BK Fasc. 16]. 

2. vékony ~ cu pieliţă subţire; dünnschalig. 1847: A 
Madárszőlő édesebb sokkal, mint a Vékony héjú, és 
épebb is . . A Cikmántoriak a Madárszőlőt Lyányka-
szölönek hijják; ámbár igen tévesen; mert a Lyanjka 
szőlő szemei sűrűbbek, sárgásabbak, és sokkal véko-
nyabb héjuak [KCsl 13 br. Kemény Dénes kezével]. 

Szk: vékony ~ szőlő borszőlőfajta. 1843: Bakator 
. . . Vékonyheju vagyis boros Fekete szőllő 
Riesling [i.h. ua.]. 

hekeg 1806: ezért vagyon miért B. Henternének 
. . . ellenem motskolodni és vagyon miért Simon 
Eleknek hekegni és Socinus Faustus conscientiája sze-
rint hamis tanátsot adni [Mv; Ks 101 Thuroczy Károly 
lev.]. 

Talán a székely hekkre. hekkësën 'gőgösen* tájszóval [Vadr. 502] tar-
tozhatik egybe, és így 'fennhéjáz, hetvenkedik'-féle jel-sel számolhatni. 

hektika tüdővész-, rég, nép szárazbeteşség; oftică, tu-
berculoză; Hektik, Schwindsucht. 1774: Novembernek 
6-dik napján temettetett Kecsetben szegény öcsém Vára-
di János uram hectikában esvén végit érte [RettE 
336-7]. 1793: szegeny Dani Szászsebesbe fekszik beteg 
hecticába, nagy tsuda lesz ha ki épül [Drassó AF; GyL 
gr. Lázár János lev.]. 1811: (Megholt) Szabó Anna haja-
don Leányzó . . . 16 Eszt Hectikában [Szucság K; RAk 
138]. 1839: (Meghalt) Latzi Minya felesége 28 Eszt Hek-
ticaba [Méra K; RAk 105]. 1853: halt meg Basa Dániel 
asztalos mester hectikában 45 éves korában [Dés; 
RHAk 46]. — L. még FogE 80, 214. 

Szk: ~ba ejt átv elsorvaszt. 1806: ittenis a* Ngod el 
menetele utántol való élelmemre tett költség, laposs er-
szényemet hecticában ejtené [Ks 94 Thuroczy Károly 
lev.]. 

helberg l. herbert 

belebárd l. alabárd 

heltai, helti a rég Helta/Nagydisznód (Szb) tn -í kép-
zős szárm.; derivatul cu sufixul -i al toponimului Helta/ 
Cisnădie; mit Ableitungssuffix -í gebildete Form des 
ON Heltau. I. mn din Heltau/Cisnădie; Heltauer, aus 
Heltau. Szn. 1595: Helthy Caspar. Heltej Gaspar [Kv; 
Szám. 6/XI. 8, 9. — A két névváltozat ugyanabban a 
szám-ban!] | Regestrum . Casparus Helti typographi 
[Kv; i.h. 6/XVI]. 1596: Heltay Caspar . . Safar polgár 
[Kv; i.h. 6/XX. 2] | Heltusa Gaspar Saffar polgár [Kv; 
i.h. 6/XIX. 8, 11. — aKétszer is így!] | D. Caspar Hethy 
Regiusa [Kv; TanJk 1/1. 72. — "Királybíró, azaz városi 
másodbíró]. 1599: Casper Helthy [Kv; TanJk l/\. 352. 
— A szász náció tagjaként a 12 városi tanácsos közé vá-
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lasztva]. 1600: Caspar Helthj typographus [Kv; Szám. 
8/VI. 131]. 1604: Helty Caspar [Kv; TanJk 1/1. 468]. 
1611: Heltus Gaspar Uram eő kgme [Kv; i.h. II/l. 93-4]. 
1617: az Varos Notariusa Heltus Gaspar vram | Caspar 
Helthi [Kv; i.h. 234, 247]. 1618: Gaspari Helti [Kv; 
Szám. 14b/XV]. 

A fenti adalékok a nagy Heltai Gáspár fiára, ifjú Heltai Gáspárra vo-
natkoznak. Az ó személyére nézve 1. Acta Hist. Lit. (Szeged) X-XI. 13-27 és 
kny. Irodalomtört. Dolgozatok 65 és Nyír. 314-37. 

II. ſn Heltai Gáspár vmelyik könyve; una din cărţile 
lui Gáspár Heltai; irgendwelches Buch von Gáspár Hel-
tai. 1805: a Rectorral olvastunk a Heltaiból [Dés; KMN 
47]. 

Alkalmasint Heltainak »Chronica az magyaroknak dolgairól« című 
munkájára vonatkozó naplóbejegyzés. 

helvéciai I. svájci; elveţian, din Elveţia; schweizerisch, 
aus Helvetien. 1804: Valdrám Péter: születésére nézve 
Soldomi Olosz-Országi Helvetziai, 24 Esztendős [DLt 
nyomt. kl]. 1837: Nagy aranyos rámájú Helvetziai 
Landsaftok [Szentbenedek SzD; Ks 88. 12]. 

2. ~ konſessziôt/vallást tartó helvét/református hit-
vallású; de religie reformată helvetică; von helvetischer/ 
reformierter Konfession. 1790: Ezer hat százban Mind 
szent Havának 25dik napján meg állított ország Végzé-
sének erejekkel . . . Helvetiai Confessiot tartó Vallásunk 
több bé vett vallásokkal egyenlővé tétetvén . . . követke-
zik, annak szabad gyakorlása [Kv; SRE 267-8]. 1811: a 
Várasunkbéli Helvetziai vallást tartó Nemes Ecclesiánk 
[Kv; AggmLt]. 

helvét, helvétus I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wort-
konstruktion: ~ hitül hitvallású református; de religie 
reformată; von reformiertem Bekenntnis. 1859: Tamás 
Zsófia özvegy Czakó Jánosné . . . bekövetkezendő halá-
la esetében az ezen városbani Helvét hitű egyház tiszt 
elöljárósága már meg nevezett feleki útban lévő házát 

vegye birtokába [Kv; Végr.]. 1866: Ifj. Kasza Már-
ton és felesége Czakó Borbára Helvét hitvallásúak 
[M.léta TA; RAk 3]. 

II. ſn svájci (személy); elveţian; Helvetier, Schweizer. 
1823-1830: Ez a fogadós helvetus volt s református 
[FogE 258] | István . . kevés ideig nállom is lakott; ha-
nem az Haza vágyódás, mint az Helvetust szokta utol ér-
vén egy néhány napi fekvő betegsége után haza kellett 
botsátanom, 's hogy Haza indult, mindjárt meg gyó-
gyult [FogEK 577]. 

hely l.fn 1. loc; Ort. 1560: vagion . . . wy haz kyt az en 
idembe wy helyre chinaltak [Néc SzD; Makkai, SzD-
Puszt. 52]. 1573: Pechine Azt vallia hogi . . . pénzt veot 
fely Teollek Zwksegere, Azért Teotte az kalachsiteo pin-
ceyebe Borait hogi ados volt nekyk Mert az eomaga pin-
ceiebeis helt talalt volna Borainak [Kv; TJk III/3. 206]. 
1589: Matias deák . . . oly helreis Nywl vala Ahova nem 
kel vala neki kapnia® [Dés; DLt 226. — aAsszonyi nyil.]. 
1592: Monda Jstuan batiam . . . chinaltass az en 
kertembe mehejdnek helt [Kv; TJk V/l. 236]. 1604: olj 
helyre kötötte ö azt az louat hogy mj meg nem talalnok 
[UszT 18/125]. 1655: az helynek távul lete miatt az hun 
az levél vagio(n) az ados levelet ö kglme kezéhez ne(m) 
adhato(m) [Pusztakamarás K; Told. la]. 1718: az Olt 

vize igen erősse(n) erre az Csűr felé ásta, véste magát, az 
nagy szárazságok miatt ne(m) lévén hellje hogy tulfelŏlis 
szélesedhessék [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból). 1744: to 
mély regen már hogj elapadt s a hejjit szánthatni, kaszál-
hatni [Szentdemeter U]. 1792: A* . . . Zugo Gerendáit 
latta helyekből ki mozdítva [Szászerked K; LLt Csáky-
per 224. L. 25]. 1840: Ezen erdő(t) le praedálta, ugy 
hogy ma csak a' törsők csutkok mutattyák az erdő 
hellyét [Udvarfva MT]. 

Szk: A. Névszós szerk-ben; ín construcţii nominale; 
in nominaler Konstruktion: a ~ lelkén a hely legjobb ré-
szén. 1840: a' Kádbükkin a' hely lelkin lévő egész anti-
qua nyíl földemet bírám [Dés; DLt 1053] * a ~(nek) 
szînénjszínére a helyszínen/színre. 1625: My azért az 
helynek szynere mentwnk es magunkis az Gatnak heliet 
es molnatis oculaltuk [UszT 176]. 1804: (A tanúkat) el-
sőbbszer is az hejnek Színén erŏss Hittel meg eskettük 
[Szászerked K; LLt Csáky-per 274]. 1853: No de ugyan 
meg kűsdém Szabó Sándorral a1 Szakadát tŏvin lévő 
földbeli részemért — a' Hely színére is ki mentünk az 
Elöljárósággal . . s be bizonyittám hogy nints igaza mit 
az Előljároságis át láta [Héjjasfva NK; Pf] * bejáró ~ 
a. bejárat. 1585: Lakatos Istvannak Zyn vczainak húz 
horogtul, meliet az beiaro helien ki rúdot a bolt alat a 
falba rakatunk (így!) be verettük, attunk f. O d. 35 [Kv; 
Szám. 3/XIV. 34]. 1768: régi Konyha, mellyben bé járó 
helly adatik egy paraszt párkányos fenyő fa deszkából 
valo vas sorkokon forgo avadék ajtón [O.kocsárd KK; 
Ks 74. 55]. 1773.ė Ezen Föld Pintzének béjáro hellye 
vagyis Torka [Szászpéntek K; Mk]. — b. kb. vmely te-
lekre/földre valo bejárás céljára szolgáló földdarab. 
1583: Barbara hozzw Georgne vallia vagion eg kis 
Darab Zeóleochkem Az en Atthiam tizen három ezten-
deig birta, Az a' hely volt be Iaro heliwnk, akit most 
Paloczky János be chinalt [Kv; TJk IV/l. 179]. 1756: (A) 
kisded Sessionak nem lévén be járó hellye appropriál 

Perjutz Mihálytol . hellyet . . . mellyet applicalt 
azon Sessiotska be járó hellyinek [Bós H; JHb LXX/2. 
63] * a büntetés(nek) ~e vesztőhely. 1593: Mierthogi 
constal Mondro Peternek nielue vallasabol az eó Isten-
telen gonoz chelekedeti, ki . . . zanzandekkal vrara ta-
madot, es teob lator tarsaual meg eolte, seot ennek 
eleotteis effele gilkossagokban tapaztaltatot Azért 
legh eleozeor az tormentumban megh kérdeztessek ; 
Annak vtanna lo farkon megh hordoztassek, fogoual 
megh fogdostassek és az bwntetesnek heliere ki vitessek, 
ott keze laba el vagdaltassek, vegezetre teob tagiait negi 
rezre vagassek (így!) es fel fwggeztessek karóba [Kv; 
TJk V/l. 449-50] * ecetes ~ ecettartó rekesz/rekeszték. 
1679: Deszka rekeszhez valo fenyő deszka, mellyel ez 
előtt eczetes helyet rekesztettek volt el darab nro 11 [Uz-
disztpéter K; TL Bajomi János lelt.] * feljáró ~. 1693: 
Alsó iratos haz annak felette levő Küs hàzaczkákkal, es 
fel jaro gradiczaval együtt, azon fel járó hellyvel [Abafá-
ja MT; Told. Huszár lev. 17a] * haltartó 1619: egy 
hal tartó helyet vesz [Nyárádsztlászló MT] * kijáró 
a. kijárat. 1652: Ezen Major háznak . . . az felseõ falo-
zattyán Tyúknak valo ki jaro hely [Görgény MT; 
Törzs]. 1681: Öreg Konyha . . . Régenten ezen a* Kony-
hán altal volt ä ki járó hely ă Vár árkán által ä Templom 
felé [Vh; VhU 518-9]. — b. kifolyó. 1681: Az Selyép alsó 
végénél levő kő fal, (: az hol az viz ki jaro helye vá-
gyóin) :) . . . ighen kezdet le szakadozni [Vh; VhU 577] 
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* misemondó 1748: Az Ur Házában . . . a Szegelet-
be fenyő deszkából való három Szegeletü almariumos 
asztal, vagy-is Misemondo hely [Ks 8. XXVIII. 5] * 
nyugodalma ~e vkinek a síija. 78/0: harangazzanak mi-
kor a* . . . sirba bé tesznek és két mester énekelje a' 42ik 
soltàrt és a 62iket és ezzel tegyenek a' nyugadalmam he-
lyére [Héderfája KK; IB gr. I. Bethlen Sámuel végr.] * 
nyugovó ~ a. sir. 1692: Leven pedig hatra, hogy az eo 
Annyaval az földel, kitől eredetit vetté részesûllyen 
rendelte(m) . . . az olah vj fálvi kapolnaba(n), Jó emlé-
kezetű edés Elei nyogovo hellyire temetessit [DLev. 5]. 
— b. pihenő/szusszanó hely. 1781: A Tornátzban a bel-
ső Graditshoz való harmintz két Paluszterek (!) és nyolc 
Posztamentek, Articsókák, és a nyugovo hellyen (!) 
vagyis Paleszthez (!) való kövek mind készen vadnak 
[Öraljaboldogfva H; Ki] * szénahányó 1681: Istál-
lók Sindelyezesin levő Széna hanyo hely Nro 2. Egyik aj-
taja felszer, vas Sarkas hevederes, retezes, retezfejes l 
Masiko(n) bé tévő Ajtó ninczen [Vh; VhU 504] * szene-
id ~. 1679: Serfőző Ház . . Belső háza . . Téglából ra-
kott szenelő helye, kürtőjével együtt nro l. Ennek mele-
ge, füsti, az ház padlásan vagyo(n) által véve [Uzdisztpé-
ter K; TL. Bajomi János lelt. 137-8] * tüzelő ~ tűzhely. 
1574: Az Thwzeleo helieknek meg latasat es Bontását 
Most az Ideo nem zenwedy, hane(m) ez vtan hogi meg 
Enged az Ideo, Eo k. Byro vram kapitan vraim altal Lá-
tássá meg, Es kyk Artalmaszok Minden kemeletlen ely 
haniassa [Kv; TanJk V/3. 100a]. 1698 k.: az alkalmatlan 
Tüzelő hellyek(ne)k oculalasara rendeltük Szekely hidi 
János, Varga György, és Vadaszi Sigmond Uraimekat 
[Dés; Jk]. 1746: parantsollya mega a sóvágoknak, A tü-
zelő hellyek meg visgálását [Torda; TJkT III. 49. — aA 
kamaraispán] * vhány ~ r e kb. vhány felé. 1688: Eze-
ken kívül idvezült Anyám Aszony(om) adossagit sok he-
lyekre aprónként exolvaltam [Szamosfva K; JHbK 
LVII. 34]. 1781: az iden tsak Restans Intereset 107 forin-
takat kellett nekem tsak egy helyre le fizetnem s a mellett 
egyeb aprolekabb Adosságakat [Kp III Mezőkövesdi 
Újfalvi János lev.]. 

B. Igés szerk-ben; ín construcţii verbale; in verbaler 
Konstruktion: ~be áll munkahelyére/munkába áll. 
1750: nap feli jövetelkor helyben alvan a dologra nap 
halatig dolgozzanak [Szentgerice MT; Sár.] * ~ében 
tart változatlanul hagy. 1573: eo k. meg Értettek . . . 
teob Nepeknek panazolkodasokat az vonasnak terhe fe-
leol . . . Mostis Eo k. Meg beochwllyk az eo k. Igazitasat 
Nemis Akaryak kyleomben valtoztatny, hanem ez Ez-
tendeo altal heleyeben (!) akaryak tartany, sem zallitany 
sem Eoregbiteny [Kv; TanJk V/3. 73a] * ~et ad. 1638: 
eő Naga kglms parancziolattyara, egy fóltt Marhaianak 
eő Naganak azon rész határon esztendeőnkint hellt 
adok, és azoknak ott való legheltetésekett nem ellenzem 
[Beszt.; Ks 90]. 1810: a Méltoságos udvar Az allo-
diumok közül 5 véka vetésnek helyet ád, hova, a maga 
magvából maga erején Búzát vét a* Fogados [Doboka; 
Ks 76 Conscr. 99] * találja vhol tanyázik vhol. 
1756: nagy Confidentiával vólt Németi István Uram 
azon Uri Házhoz, éjjel nappal ottan találta helyit [Kv; 
Mk IX Vall. 43] * ~é / alig/nem találja a. kb. alig tudja 
fékezni magát. 1765: majd nemis lészen vala, aki bátor-
kodgyék administratiora elejibe menni, kivált ebéd 
után, mert ollyankor haragjában alig találta hellyit [Ma-
rossztimre AF; Eszt-Mk Vall. 215]. — b. nem boldogul 

vkivel, célt nem ér nála. 1823: Csernátoni Sámuel Uram 
. . . akár hol, és akár millyen fejér népet kapjonis erősza-
kot tészen rajta, valamint akart velemis Bánkoval, és 
minden adományaival kínált tsak hogy éngedgyek néki, 
de nálam nem tanálta helyit el illantot [Radnótfája MT; 
TVLt Praes. ir 65/1827]. — c. nem tudja, mit kezdjen 
vmivel. 1778: Bor . . . mindenütt annyi termett, hogy 
nem találták helyét [RettE 392-3] * csak ~e vagyon 
csak hűlt helye (van) vminek. 1653: Ezt hallván a fejede-
lem®, mond: hogy hozzák az aranyos ládát . . . És mikor 
keresni kezdek csak a helye vagyon [ETA I, 107-8 NSz. 
— aBáthory Gábor 1611-ben] * elméjében ~én van ép 
elmével/ésszel van, épeszű. 1610: szàmosfaluj Mykola 
Ersebett Aszonj Elmybenn (!) mjndenkjppen heljn 
Leuen . . . Jleó szajaual teôn Jllen testamentomota 

[M.gyerőmonostor K; JHbK LVII/49. — aKöv. a végr. 
szöv.]. 1640: Nemzetes Daczo István Uram . . . igen ne-
hez betegsegben de elmeieben Helyen es eszen lewen 
teőn . . illyen eőrőkos meg allando Testamentomat 
[Msz; Törzs. Vajai Daczo István végr.] * elméje/esze 
~én van józan eszének/ítéletének birtokában van. 1631: 
Nemzetes és vitézlő Nagi Teremi Swkòsd Geórgi vram 

. . Betegh agiaban fekűuen, de mind azon altal esze es 
elmeje helien leuen, eleö nielueuel teőn illien testamento-
mot [JHb XXI/1. 1. — aKöv. a végr. szöv.]. 1632: most-
is tvrheteő egessegben leuen, eszem s elmemis heljen 
leuen sziuemennis semmi haboru nintsen [KJ] * meg-
állja a ~ét. 1592: Mikor el Indulank eorzeni kerde az 
Capitan az tizedesteol, ha mind ot vadnak az eo tized 
allia Az Capitan meg hagia hogi megh birsagolliak 
akki ott nem lezen. Azomba oda Iuta ferencz, es monda, 
vay ne birsagollianak mert en megh állom az en heliemet 
[Kv; TJk V/l. 252] * nem leli ~ét. 1791: még azak a 
Tömlötzből ki szabadultak ezen Popa Jákob Román 
mindég bukálta, ugy hogy ha tsak vagy egj Gornyik, a 
vagy más valaki Levéllel az Faluban bé jött már eö rebe-
get bukált, helyit nem lelte [Sebeshely AF; JHb Andrej 
Hincza (38) jb vall. — ^ i . barátai voltak a kiszabadul-
tak] * tisztessége ~én van tisztessége érintetlen/sértet-
len. 1593: Jngemet meg kúruaztak volna, es en Az zott el 
halgattam veztegette(m) volna Leorinch georgeott 
teoruenhez Zolitotta(m) az teoruennek vgj tecczek, 
mjert hogj Az teoruenj eleott, Az eo maga njelueuel meg 
tagagja, tiztessege(m) heljen vagion, Az teoruenj heljen 
hagja tiztessegemet [Szentegyházasoláhfalu U; UszT]. 

C. Kérdő v. von. névm-i értékű szerk-ben; ín con-
strucţii cu valoare de pronume interogativ sau relatív; in 
Konstruktion vom Wert eines Interrogativ- od. Relativ-
pronomens: amely ~ (b)en ahol. 1650: az mely helien 
Romaniek az karót fel vertek azt az heliet . . . Leo-
rinczi Istuan birta [A.boldogasszonyfva U; UszLt 8/64. 
69a]. 1749: az melj heljben az elòttis vólt ez Kert . . . föl 
tötték az Kértőtt [Gagy U; Ks 83 Péterffi Sándor lev.] * 
mely ~en? hol? 1635: akor ideoben egj kas szenet astak 
el emlekezetre, de mely helien astak zinten nem emlekez-
hetem [Kvh; HSzjP Gara Mihály bélafvi (70) vall.]. 
1774: azon Tésla fát a fen irt erdőben a még lábán allott-
is tudtam hogy melly hellyen volt [Vaja MT; Told. 
46/14] * micsoda ~ben/~en/~t? hol? 1641: minden 
modon megh tudom hogi mikor lezen es miczoda nap 
. . . es miczoda helit [BeszLt 179 Mich. Literátus Bistri-
ciensis lev.]. 1722: Kŏvŏttkŏznek Az Erdőknek vicinussi 
és Hol micsada heljbén vadnok [Szőkefva KK; Kp 112]. 
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1736: mellyik Esztendőb(en) és naponn 's mitsoda he-
lyenn nyilvánn valo paráznaságonn találtatott [Dés; Jk]. 
1750/1797: A' Gőrtsőmb(e) járóban tudok egy darab 
Kaszállót . . A' Széna füvön ugy másutt is tudom hogy 
vagyon, de hun és mitsoda helyet nem tudom [Nagydo-
ba Sz; Borb. II. Balogh András idősbb (70) ns vall.]. 

Sz. 1704: (A székelyeknek) mikor a terminus eljött 
volna csak hűlt helyét találta Gravena, mind el mente-
nek, ki Havasalföldébe ki Csíkba, ki Gyergyóba [WIN I, 
290. — aGraven Ludvig Ferdinánd császári ezredes, 
majd tábornok]. 

2. helyszín, színhely; loc (al unei acţiuni/întîmplări/ 
unui fapt); Schauplatz, Stelle. 1571: eo k. Byro vramat 
es Kyral byro vramat keryk azon varoswl hogy az eo 
Naga paranciolatiat Mindenfele cehbely ceh Mester 
vraimnak Ideien Agyak erteny hogy Tarciak hozza Ma-
gokat es el Mennyenek az helre es dolognak vegeze-
sere az eo Naga parancholatia zerent [Kv; TanJk V/2. 
52a]. 1599: az teoruenttis kere(m) Zaua halua ne legiò(n) 
keseo mind kegtek ellót mind penigh az Apellatiok he-
ljen teobbet Zolno(m) [UszT 14/33]. 1668: Nemes Or-
szágh Generális gjülésit mely(ne)k celebralásá(na)k 
helyét Fejérvári Városunkb(an) . lenni rendeltük 
[UszLt VIII. 70 fej.]. 1711: (A vádlott) vétkes cselekede-
tit meg esmérte annyira hogy kívánta vétkes cselekedeti-
nek hellyere vissza jŏni és megbántot Jo-Istenét s Fele-
barátit meg követni [Dés; Jk 357b]. 1766: Székelly Já-
nost keményen meg verték . ,el menek és meg nézem a 
hejjét, holott annyi alutt vert láttam, hogy el hűltem raj-
ta [Szilágycseh; BfR 104/2], 1863: A közelebbi Részletes 
Zsinatunkra helyül Gyalut tűztem ki [Szentlászló TA; 
RAk 136 esp. kl]. 

Szk: megy odamegy. 1723: meszŭnnen 
disponalni bajos es karos is: Annak okáért közéi lévén 
kegyelmetekhez a' le vágatott es vecturazni valo fa, ezen 
Commissionkat praesentalo Czeigházbéli embernek ál-
lítson kgltek Curr. nro 15 hogy a' Szekerekkel helyben 
menven fel rakathassa és ide Szebenben az ŭdŏ es ut en-
gedven behozathassa [Ks 18/XCIII a gub. Nsz-bõl]. 

3. föld(darab), határrész; (bucată de) pămînt, parte 
de hotar; Feld/Flurstück. 1569: Jg Jgenesednek megy 
dyenos deyakal es Bwday gergel (így!) hogy bwday ger-
goly ada coloswary dyenos deyaknak ket helyon valo 
erdőt [Kv; JHbK XXII/52]. 1577: Az az heltt (így!) pe-
rennaliter veotte [Mv; BálLt 79]. 1583: attam penig eo 
km(éne)k ezt az heliet az egi szanto feoldel ereok (!) 
arron megh hiuathatatlanul niolcz forintért húszon eot 
pénzért [UszT]. 1600: birtt egj darab heliett, tanorok-
bannis tartotta [Szentmárton Cs; BLt]. 1683: Ez neueze-
tes Petertelketis Tŏsedhez (!) ualo helynek, es biro-
dalomnak tudom lenni mind az mai napigh [Kál MT; 
Berz. 2. 40/72]. 1749: ezen helyt . . . Mind az Felső Ná-
dosdiak birták békéségben [H; JHb XXXII/30]. 1765: 
ugyan nagy darab helyet bír ked itten [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 149]. 1792: honnan hajtyák ketek ezen marhákot? 
ezeket mű a Batzo nevű helyről a ketek helyiről [Szent-
katolna Hsz; HSzjP Cseh György (41) ns vall.]. 1806: 
azon . . . Kaszáló igen nagy giz gazos és Fűzfa bokros 
miveletlen helly volt, és nagy munkával tötte Ókos 
György Kaszálóvá [Zentelke K; BfN], 

Szk: A) Természeti állapotra, földhasználatra von. 
szerk-ben; ín construcţii privitoare la starea naturală, la 
folosirea pămîntului; in Konstruktion bezűglich des 
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Naturzustandes/der Feldbenützung: baromtartó ~. 
1591: ott fogadott volt valamy barom tartó heliet s an-
nak eleotteis oda hajtottak nappal, de Estwere minden-
kor haza hajtottak fejni [UszT] * bongordos/bongoros 
~ gyümölcsös. 1757: A Bordos agyban egy Bongoros 
hely [Kisgörgény MT; MvLev.]. 1766: értünk gyermek 
korunkban afféle igen régi gyümölts fákat és ollyan 
Bongordos hellyet [Szásznyíres SzD; Ks 33] * bük-
kös 1807: az esztenás Bátsok mindenkor Puszták el 
fogása nélkűllis a Nyájat a bikkos heljeken jártathatyák 
[A.csernáton Hsz; HSzjP] * cserépcsináló 1812: A 
Publicum Cserép Csináló heljén [Mv; MvHn] * csorda-
járó 1775: azon Csorda járó hellyen meg bomolván 
az ut, az Atyám a Faluval Oltszemivel csináltatta meg 
sokszor [Bodok Hsz; Mk II. 2/71] * égeres ~ égerbe-
rek, égeres. XVII. sz. v.: Zines töuin egj daraboczjka 
Egeres helj [Menaság Cs]. 1720: Tudok egy darab 
szántó földet Szenafŭvivel s egres hellyivel eggyűtt [Pa-
rajd U; LLt Fasc. 138] * enni adó ~ etető(hely). 1732: 
egy darab hely a Sertések(ne)k enni ado helynek meg 
hulladozot sátoros sövény kertel be kerittetett [Nagyida 
K; Told. 11/70] * gyümölcsös 1648/1786: az Ziget-
ben Gyűmőlczeős hely [Gombás AF]. 1754: egj igen 
szép gjümőlcsõs helj, hoszsza magjar 4. ŏlŏs rudal 37 
[Mezőmadaras MT; Berz. 18]. 1796: A Hives hegyben 
egy kevés Gyűmőltses hely [Nagykend KK; Told. 39/30] 
* itató 1736: az marháknak légyen itató helyek [Te-
kerőpatak Cs; LLt Fasc. 161]. 1778: minthogy nintsen 
azon kivűlis más itató alkalmatos hellyek az marhák-
(na)k azon Tóó gáttyát tartoznak eő kglmek . . reno-
váltatni és meg dugatni [Szászsztjakab SzD] * kieresztő 

1592: azon az peres porondon haltunk zekeresteol 
barmostul, senki nem zolt my Nekewnk erette, mert azt 
viz keoznek mondtak, es mindennek zabad viz keoz hely 
volt, Azt vgian ki erezteo helynek tartottuk mindenkor, 
mert viz hanias volt, es Nagy Rew iart altal rajta [Árpás-
tó SzD; Ks] * kultiváló ~ gazdálkodási terűlet. 1757: 
mind a' Gyógy vizi Jószág, ugy a' Guraszádiis egészszen 
erdő hátságon inhabitál, és mindennemű Cultivalo he-
lyeit erdőből kell irtás által nyitni [BK ad nro 144 
Joannes Gulya de Déva (43) prov. vall.] * lócövekló/kö-
tő 1573: Az mely lo keoteo helyeynket . Radak 
vra<m> fel zantata [Nagyernye MT]. 1610: Az parlagh 
felöl bizonyczianak az fel peresek hogj falú lo kötö helje 
volt [UszT 40a]. 1736: Az Falun fellyül van egy dara-
botska Lo tzőveklő helly . teremhetne rajta egy Me-
reklye Széna [Noszoly SzD; CU XIII/1. 8]. 1820: a Lo-
kőtőbe . . Napkeletről a Falu Közönséges Lokötõ 
hellye (sz) [Ákosfva MT] O Hn. 1816: Ló kőtő helly 
dombján (sz) [Csíkfva MT] | A' Ló tzŏveklŏ Helyb(en) 
(e) [Vadad MT]. 1847: a Lokőtő helyben (k) [Mezőber-
genye MT] * marhalegelő/legeltető ~. 1655: ha edgyik 
a másikot . . . marha tartó, legeltető hellyeinek, erdei-
nek, vizeinek birodalmába(n) meg háborítaná [Br; BLt 
3]. 1740: Vágjon azon Havason az Uraknak edgj darabb 
marha legeltető hellyekis [M.valkó K]. 1802: én több 
Uzoni Béres Szolga Legényekkel együtt, a' Szűk Marha 
legelő hely miatt a* Fekete ügy Vizén által hajtottuk 
a' Marhákat [Uzon Hsz; Kp IV. 298 Szabó Antal (59) 
paraszt vall.] * mészégető ~. 1647: Az mesz egeto hel-
jen vágjon egj kemencze oltatlan meszis [Marosilye H; 
VLt 55/5415]. 1810: Mész égető hely a' Csorgonál [Tűre 
K] * ököretető ~ ökörlegelő. 1596: Sikattius mezeó 
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keözelebe az eóker eteteò hely zelibe [Szentegyházas-
oláhfalu U] * ökörjáró ~ 'ua.' 1738: Azt tudjuk, hogy 
kicsiny és szűk az szindi határ s kényteleníttetik az falu 
Lugosi uraméktól bizonyos ökörjáró helyet árendálni 
[ErdO I, 717 Torda megye vallatása]. 1807: az Igás lo-
vak(na)k szabad lészen az ökör Járó hellyen a* legelés 
[F.rákos U; Falujk 27 Sebe János pap-not. kezével] * 
pityókás ~ burgonya/pityókaföld. 1840: a Lisznyo pa-
takán egy véka féreje pityokás hely [Lisznyó Hsz; BLt 
11] * puszta 1577: mynde(n) feoldek fel ozollyannak 

Mely pwztha helljek ozlattlannwl Marattak, 
Wgja(n) akor kj merjek, azokattjs megh ozak [Vajdaszt-
iván MT; BfN 71/19]. 1619: (Vajda Ferenc) eznek 
elleote wajda Janosnak mjd (!) puzta helljt be kertelte es 
elle [Gyerőmonostor K; Ks] * szántó ~ szántóföld. 
1833: adá tserében . . . egy belső fundusatskáért a kö-
vetkezendő kaszáló és szántó helyeket [Csekelaka AF; 
KCsl 16]. 1864: Hollo téres fekvésű kaszállo és szántó 
hely [Ditró Cs] * szénacsinálój szénatermő j szénás ~ ka-
száló, rég, táj szénafű. 1625: uas Jstua(n) kertj zena cina-
lo helie [UszT 24a]. 1691: Az hámoron alól egy darab 
széna czenáló helly, mellyet is kertben tartanak [CsVh 
115]. 1775/1778: Szénát hány szekérrel tsináltassanak 
bizonyoson meg mondani nem tudjuk, igaz hogy sokat 
tsináltatnak, mivel nagy 's jó széna termő hellyeket bír-
nak [Bakonya H; JHb LXXI/8. 407]. 1816: az árviz a' 
szénás hellyeket el iszópólta [Adámos KK; Pk 5] * szil-
vás ~ szilvás(kert). 1732: A Papi Parochia vegib(en) 
levő szilvas hellyet . . meg cserelven az Eccla, mivel a 
Parochia szoros volt, amplificalodott immár jó darab-
bal [Lisznyó Hsz; SVJk] * tisztás ~. 1766: (Az erdő) al-
só vége . . rug le . . . az Térbe az tisztás hellyre [Szász-
nyíres SzD; Ks 33. II. 16]. 1803: egy tisztás hellybŏl Po-
jánábol valami hat vagj hét Katona a' Juhait . . . Reme-
te felé már hajtottákis [Várhegy Cs; Born. XVc 1 Iuon 
Dobrán (40) col. vall.]. 

B. Tulajdonjogi von. szerk-ben; ín constructii referi-
toare la dreptul de proprietate; in Konstruktion bezüg-
lich des Eigentumsrechts: bojéri ~ fogarasföldi kivált-
ságos szabadosi birtok. 1690: Az Popicza Fundussarol 
Jo igassagunk vagyan hogy Boeri es nem Paraszt hely 
[Fog.; Szád.] * falu ~ e a falu közföldje. 1748: el pusz-
tulván . Sállyi ugy hogy egy Ház is benne nem mara-
dott, kezdettek a Veikének ezen Sállyi Határból involal-
ni, el annyira hogy még a Falu hellyébenis szántottak s 
vetettek [T; Ks 7. XV. 31]. 1773: Nagy Márton széna fü-
vinek az felső bőtüinél (!) az Gáspár Família az alsó be-
tűinél (!)a az falu hellye szomszédgya [Szentsimon Cs; 
Hr 10/22. — aHáromszor is így]. 1803: találtatnak ollya-
nok is, kiknek Földei falu helljeire rúgván, azokban belé 
harapoztanak [Backamadaras MT; CsS] * kuriális ~ 
udvarházhely. 1751: ezen Haller resre jutót curialis hely 

udvara lesz à kapun kivűl levő pusztaság és Filego-
rias kert [Fiátfva U; JHbK XXIV/14]. 1791: A' melly 
praevicinált és extensiojára nézve meg-is mért Curialis 
hellyen vágynák ezen deklarálandó épületeka [Búzame-
ző SzD; Ks 74/56 Conscr. 5. — aKöv. a fels.]. 1803: én 
azan belső Curiális hejet ki arendálam és birni akaram 
[Aranyosrákos TA; Pk 7] * majorkodó/majorkodtató 
~ allodiális/földesúri földdarab/hely. 1701: Iklod tágas 
Majorkodo helly és igen jo termő föld, szép darab Szől-
leje, jo három Kerekű Molna [Kv; SLt FG. 55]. 1721: 
hogy Tyúk ollya(n) majorkodtato helyben, holott a ma-
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jorsagra annyi temérdek gabona erogalodott a mi(n)t 
fellyebb meg teczik, egy is nem maradott, szükséges hite-
lesein) docealni [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1810: Kerítése 
ezen Csűrös és majorkodtato helynek szalma fedelű 
vesszőből font, támaszos, még alkalmas állapotban lévő 
kert [Doboka; Ks 76 Conscr. 51] * métális ~ határ-
hely. 1782: Mivel ide való lakos embér vagyok tudom 
nyilván és bizonyosan, hogy . . . az Füzesi és Dragi ha-
tarokat külömbéztetik (!) még illyen valaságos és meta-
lis hellyèk és Jegyek8 [Füzes K. — aKöv. a fels.] * nemes 
~ nemes telek. 1625: Az Galfi János ős Nemes heliehez 
ne(m) tartozik az falu vgj mint puztahoz nylat adni, de 
ahoz ualo eõs nylat teóruennelkwl az falu most el ne(m) 
veheti cziak illien simpliciter [UszT 101b]. 1793: volt it-
ten egy ben való puszta Jószága külsőivel edgyütt . . . 
melly Joszágot ezen faluban Hlyében Nemes hellynek s 
Jószágnak lenni mondottanak [Kisillye MT] * osz-
tályos ~ nyilas-osztásos közföld. 1797: Szilagy (!) 
Sàndar . . . az itten Kertseden levó Hazat . . . minden 
azon Hazhaz tartazando Falu osztaljos Hellyeivel egjut 
atta volt arendaban Tiszteletes Scola Mester Jeremiás 
Laszlo Uramnak [Keresed TA; WassLt] * örök/örökös 
~ öröktulajdonként birtokolt hely. 1584: Megh ertet-
tek varosul Byro Vram Zaüabol mynemeò keserwes 
Niawalia keowetkeznek az varosra, az Seminariumnaka 

meg Epitessebeól, feokeppen Innét hogy az varos feóldet 
kewannak penzen eóreókeoswl az Seminariumnak hely-
heztetny es ky Mutathny, holot az varos priuilegiuma-
nak Regy ereie zabadsaga zerent eoreokeos helyt priua-
ta personak es Nemesek Ne(m) vehetnenek es magok-
nak Ne(m) tulaidonithatnanak [Kv; TanJk V/3. 277b. 
— aA jezsuiták szemináriumának]. 1597: az hol ez tawa-
zo(n) el asta nagy Gergely az arokott az az feold Peter 
Janosneje en zantotta(m) me<gh> orok helljett Peter Ja-
nosnenak [UszT 12/75] * ós (örökös)/őstől maradt ~ 
'ua.' 1607: my az oka hogi Semj Regi Estŏl maratt hellie-
tek ninche(n) [UszT 20/356]. 1627: Tanka Ferencz jde-
ge(n) Eős heljben szállót [Városfva U; UszLt IV. 50. 
138]. 1711: A Telekbeli Tubákos kert és az Nehay 
Balog István hellye . maradnak a négy leánynak 
Mivel hogy az hajadon leánynak az Attyay ős hellyen 
való fa épületekk az Fiakkal és az Dotalistával edgyűtt 
jutottak [Altoija Hsz; Borb. I]. 1737: Motson régi ős 
örökös Ház hellyek Nro 85 . . . találtatnak közönsége-
sen az egesz Faluban, mellyeken az régi Magyar embe-
rek laktanak volna; s azokon kívül többek nem is tálal-
tathatnak a' kik ős őrőkős héllyek(ne)k mondattathat-
nánák [Mocs K; JHbK LIX/26. 4-5] * prédiális ~ pré-
dium. 1835: Várfalvi Tkts Barla Béniámin Ur az Al-
só Sinfalvi Birtokasságnak Fő Biztossá . . es az Alsó 
Sinfalvi elpusztult Falu Praedialis Hellyének Birtokas-
sai [Asz; Borb. II] * rótt ~ adózó/adó alá vont hely/te-
lek. 1696: Régenten, a* miüdön Benedika épp állapottal 
vólt attól fogva, eddig, a* mellj rótt heljek abból de-
ficialta(na)k, következ(ne)k igj: . . . Kovács István . . . 
deficiált . . . Gothárt Jstván aufugialt . . Abra(m) 
Márton hazát az ország eximalta az Adó alól [BfR. — 
aValószínűleg Borosbenedek AF] * szabad/szabados 
~. 1591: Az Bagy Katona Antal leot kezes Az olah falui 
János Balasert Es fiaiért János Gergelyert . . . ha teor-
tennek menny mind aknako(n) hamorokos (!)a Es mind 
Nemes Emberek hata meget s minde(n) zabad helieken 
megh foghassak eoket [UszT. — ^o l lh iba hámorokon 
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h.]. 1625: az peres helj az falunak legelteteõ szabados 
helie [i.h. 4]. 1642: a Nagyág tövén levő szénafűveken 
felyűl való szabad helyeken [Bikfva Hsz]. 1807 k.: Szek 
Szabad helljeből fogattatot Szőlő hegy annak földe Sze-
kelly Haza törvényé Szerent Léánt nem illet [Sinfva TA; 
Borb. II] * szabadtalan/szabadságtalan ~ kb. fisku-
si/kincstári v. földesúri joghatóság alá tartozó hely. 
1644: ha valami szin és Pretextus alat maga Kŏrcz Jakab 
es Felesegi . . . el soknek (!) es buidosnek . . Nemzetes 
Torma Peter Ur(am) Certificaltatuan az Kezeseket . . . 
Hozza nyulhosson minden nemű szabad es szabadtalan 
heljeken [Dob.; Törzs]. 1656: valahun Csizer Ferencz 
uramot kaphatnak . . . akar Falun, akar vámon, akar 
Malomban, akar vrak hata meget, akarmi szabad helye-
ken, es szabadtalan helyeken, megh Foghassa Fogattat-
hassa [Abafája MT; BLt]. 1695: En Tekei Tivadar 
ha ez magam fejem kötését valamelly részeb(en) fel bon-
tanain mind szabad és szabadcságtalan hellyéken 

megfogattatthassa(m) [Marossztkirály AF; 
WassLt] * szállott ~ kb. birtokba vett hely. 1806: Az 
Exponensek kőzzűl szüretezés végett itten Sárosan ki je-
lent meg, hová szállott bé, mulatott é itten bé szállásá-
ban akadállyoztattatott é meg, mulatásában háborgat-
tatott é szállott hellyin valakitől vagy nem? [M.sáros 
KK; DLev. 4. XXXVIII] * taksás ~ taksafizetéses 
hely. 1793: a Roska Patakán tul Délre lévő Farkas Mező 
n. Taxás hely [M.kiskapus K; KHn 171] * tilalmas ~ 
legeltetési tilalom alatt lévő hely. 1570: Thorsa peter . . . 
vallia, hogy Ez Aratas korba, János kenez Thyltotta volt 
megh Balinth Thywadart hogy Ne haytana Jwhait Az 
Tharlora . . . Azzal Balinth Thywadar nem gondolt 
vgian Rea Éreztette az tylalmas helre Juhayth [Kv; TJk 
I1I/2. 9-10]. 1768: valamely Cselédgye jó gondot nem vi-
sel, s jo meg nem őrzi a tilalmas hellyektől marháit, eő 
Nsgának jelentsük meg [Nagyajta Hsz; JHb XVIII/29]. 
1791. íí Juhokat bé akarván hajtani . . . tilalmas 
helyünkről . . . a' Juhokat nem akaija3 vala engedni 
[Galgó Sz; JHb 1/2. — aA pakulár, azaz a juhpásztor]. 
— L. még SzO VII, 332 * udvari ~ allodiális/földesúri 
gazdálkodás alá tartozó hely. 1843: a' Dirmoszka 
porondján levő Udvari Helynek régi borázdáját újra ki 
akarja borozdoltatni [Bodola Hsz; BLt 9] * uras ~ 
vkinek a birtokában/tulajdonában levő föld. 
1689í1782: Isten vgy segélyen tsudálkozom mit tsinál 
Nagy János, miért kapdál azon az hellyen, mert az vras 
helly Mohai Lászloné Szőlő hellye volna [Szentgerice 
MT; CsS]. 

4. terület; teren; Gebiet, Flãche. 1578: az reteketis a 
kik wadnak gongya legyen, hogy yrtog<assa> es 
beöwiche eöket minden heleket, ki<k> retnek walok 
wolnanak megh tisztichon [Kisfalud AF; OL. M. 
Kamara Instr. E — 136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 104-6 V. 
Kovachoczy ut. Mathias Niary gondv-höz]. 1616: egy 
darab szabad mezeóczke vagion, alat valo lapallios 
hellyen szinten az Maros Parthon [Náznánfva MT; 
Berz. 13. II/2]. 1639: én nem bánom ha az eo Naga birá-
jais tsináltat ot Sz. Gieorgieon affele veteménynek valo 
kertet . . . mert az falu feolde s eleg tágas hely [Homo-
ródsztpál U; Szád. Redej János Nagy Tamás de Fogaras 
udvarhelyi vár-prov-hoz]. 1720: Sepsi Sz. György Vá-
rossáb(an) az Pijaczon lévő helyb(en) egy Lak helly 
[Sszgy]. 1763: attan pedig igen szűk lévén a hely nem 
lehet teijeszkedni [M.fráta K; JHb XVIII/28]. 1772: 
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Ezen kaszálló ha jó Füvet teremne, akkora hely, hogy 
húsz szekér széna fel kelhetne rólla [Tekerőpatak Cs; 
LLt]. 1820: Vágynák ollyas hellyek is amellyek az ár víz-
nek nagyon ki vadnak tétetődve [Bács K; KmULev. 2]. 

Szk: ekonomizáló ~ gazdálkodási terület. 1738: A fa-
lubolis economizalo helyekből ne vegyenek részt a léány 
gyermekim [Ks 14. XLIIIa Komis István végr.] * kö-
zönséges ~ nyilvános hely. 1597: elseobe(n) ameli 
kezewel Sarkeozi az Mordalisagot chelekette el wagat-
tassek azútan az keozeonseges zokot helie(n) eomaga-
nak feie vetessek, es le vagattassek [Kv; TJk VI/1. 32], 
1726: ellenem mondott bestelen szavait a város közön-
séges piaczá(n) Kádra álván recántállya, és elebbeni tisz-
tességemet restituálvá(n) közönséges hellyen meg köves-
sen [Dés; Jk]. 1855: három héti tanítás után szent vallá-
sunk* hit ágazatai 's erkölcsi alaptudományábani jártas-
ságok iránt közönséges hellyen megvizsgáltattak . . . e' 
következők [Bádok K; RAk 258] * tábori ~ tábor-
hely/terület. 1595: Zenafŭ Egy nehany rendbelj Se-
reg Nep lakot raitta: En magam oluastam 16. kaljbat: az 
mellyet mint egy Taborj hellyen czjnaltak volt az Chris-
toph Deák szolgaj es hada nepe [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
274 ifj. Heltai Gáspár sp kezével] * téglacsináló/há-
nyó/vető 1774: a Téglátt is Derekasint hányák . . a 
Lonai Határban tsináltunk Tégla hányó heljett és Cse-
rép Csűrt is tsináltattam [Kv; BfN Farkas János gr. 
Bánffy Györgyhöz]. 1833: ugy találtuk, hogy azon Ocu-
lált Hely éppen a Határszélben lévén a Városnak 
nagy incomodumára lenne ha olyan távol szakasztatnék 
ki a Téglavető hely [Dés; DLt 904/1831 mell.] O Hn. 
7806: A Tégla vető Helynél a Falu napnyugotti részében 
[Búzásbocsárd AF]. 1841: a tégla tsinálo hely erányába 
[Dés; DLt 1541] * tekézõ ~ tekepálya. 1736: Mikor az 
mezőre laptázni nem jártanak az convictorok, recreatió-
ra mentenek az monostori mostani jesuviták házánál 
való gyümölcsös szép kertben, ott az pátereknek külön 
tekéző helyek volt, az convictoroknak az nagyjának kü-
lön, külön az aprajának [MetTr 433] * temető/temetke-
ző ~ temető. 1573: Biro vram az eleby Themetteo helie-
ket Zaroltassa ereossen be [Kv; TanJk V/3. 79a]. 1686: 
az tellyes falu temeteo helye mellyet szentegyház mezeje-
nek hinak [Tarcsafva U]. 1794: régibb Temető hely va-
gyon a' Szászok Temetkező hellyén fellyül [Hosszúaszó 
KK]. 1839: a' Megye Birák . . . a temetkező hellyet jo 
Statusban tartsák [Bodos Hsz; HSzjP]. 

5. helység, település; localitate, aşezare; Ortschaft, 
Siedlung. 1546: Ez Lewel keelth az meg yrth, helyen, Es 
napon Ezer Ewth zaaz negywen haath Eztendeeben 
[Radnót KK; JHbK XXXVIII/19]. 1561: Ha walamely 
legeny es (!) warasra ione Miŭelny es it az varason myet 
nem talalna kiért olly herre ky menny à hun semmy ceh 
nynchen ollyan helyen ket hetnel toab ne leg'en zabad 
myelni [Kv; ÖCArt.]. 1604: Költ ez lewel az föllyöl 
megh irt helyen, napon, es esztendeoben [Radnót/Sző-
kefva KK; Ks 90]. 1671: ha valamelly Falubéli emberek 
sereggel, absoluta potentia mediante mennek mások er-
dejekre, és azon hellynek possessori, vagy lakossi nem 
rezistalhatnak, panaszt tévén azon Vár-megye vagy 
Szék Tiszteinek, száz forintot exequalhassanak az 
ollyan hatalmaskodokon [CC 39]. 1694: Decimae. Ez az 
helja Árendás [BfR. — aKisenyed AF]. 1721: Az Útban 
valo Hellyek a' sok Militaris, és másféle Condescensiok 
miá elpusztulván, hellyeket annyéra el hatták, hogy az 
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Ország uttyában lévő hellyek, már tellyességgel lakosok 
nélkül hagjattak [Kv; Ks 18. XCIII gub.]. 1793: régets-
kén vivén Bort a' Falukra, vagy két hejt fogyatékján tu-
dom lenni a bort [Hadad Sz; JF 36 LevK 294 Benkő 
Elek lev.]. 

Szk: adófizető ~. 1632: nemely nemessek magok ne-
mes ioszagokat el advan, ado fizeteö helyre szállották az 
adot megh nem advan, abbolis az mi ieövedelmwnk ke-
vesedett [UszLt IX. 75. 2 fej.] * aknás 1606: Az Va-
rasok pedig feokippen Aknás heliek aual uolnanak haz-
nosbak menteol teobben lakhatnanak [Kv; DLt 285]. 
1614/1616: vadnak az aknas hellyeken oly Condjtiok az 
melyekben nemünemü adomanyban nem kell missilis , 
mert az többj közöt az Akna Biraknakis Decanyoknak 
és az Szeker Dacan'oknakis (!) jar bizonyos szamu so-
vok prouisioiok [Kv; RDL I. 100 Mich. Literátus Nyilas 
rationista salis fodinae Thordensis nyil. — a A fej-tői]. 
1616: Egi Kouaczj Tiuadar neuo ember . . . ada es valla 
eo magat eorokeos Jobagiul fiurul fiúra Az vitezleo Alsó 
Balasfalui Cziereni Farkas uramnak, Belső zolnok var-
megyie feo Jspanianak . . ha valamikor el menne el 
büdösnek Thehat Cziak ezen leuelnek ereieuel hozza 
niulhasson es minden neuel neuezendeo Szabad Heliek-
reol, szabad varosokbol, Aknas Heliekrol . . . megh ker-
hesse ki uehesse mint sajat eőrokós Jobagiat [JHb] * 
árendás ~ dézsmaáltalányos/dézsmaáltalányt fizető te-
lepülés. 1677: Az arenda fizetésének első részének ideje, 
Szent György nap előtt két héttel kezdetŏdvén, tart . . . 
két hétig . . . ; az arendának másik részének bé-szolgál-
tatásának ideje penig, kezdetik Szent Márton nap elŏt 
két héttel, és telik el Szent Márton nap után két héttel; 
azon időnek forgása alat minden árendás helyekről be-
vinni, és a' Perceptorok bé-venni tartozzanak [AC 73-4]. 
1729: Ez a Feketelaka Árendás helly, az Vr eo Nga részé-
rül p(rae)stalando Arenda másfél magyar forint [JHbK 
V/2. — aSzD]. — Erre nézve 1. még árenda 3. és az azt kö-
vető címszók al. felsorakozó adalékokat * céhes 
1620: Vagion panazolkodas az kadar mesterekre, hogj 
az keőzseghnek nagj karara Nem akarnak megh keőtnj 
az ollian hordokat; az mellieket egiebwnnet vagj Cehes 
heüiekreől hoztanak [Kv; TanJk I I / l . 300]. 1764: (A) 
Gubemialis Co(mi)ssio tenora, mely mellett az Instans 
más Kereskedő őrmenyekkel edgyűtt az bárány bőrők-
(ne)k minden hellyeken sine discrimine temporis lehető 
szabad vásárlását p(rae)tendálya, nem azt tartya hogy 
szabadsagok volna Falukon, Varasakon, Czéhos Ce-
hatlan hellyeken mindenüt bárány bőröket akar miko-
ronis szabadoson vásárolni, sőt a Városi Czehos hellyek 
excludáltatnak [Torda; TJkT V. 218] 1772: az B: Ceh 
maga Céhában be ne végye ha nem minden Tanulyon 
Cehos hellyen s szolgályon Levélért [Kv; FésCLev. 48] 
* céhetlen céhes ~ * emporiális ~ vásárhely, vá-
sáros helység/település. 1817: Kŏvesdheza a nevezetes 
emporiális hellyek távul vágynák ellenben az Há-
romszéki jószág nevezetesen az Uzoni, nemtsak hogy in 
loco sokadalmas, és vásáros helly és más több apróbb 
commercialis hellyekkel szomszédos, hanem éppen 
Brassó királlyi várossal, három országok Com(m)ercia-
lis városával is [Árkos Hsz/Mv; K p V. 318. — Később: 
Agotakövesd NK] * kommerciális • emporiális ~ 
* külső ~ más helység/település. 1592: Sigmond derek 
lewele, illien dolgokrol, hogy az publicus Nótárius, pro-
curator Ne lehessen. Hogy kilseo helien recipialtatott 
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vallatasnak inter Ciues helj ne adattassek [Kv; 
Diósylnd. 33]. 1734: Az Templomb(an) Copulálandok-
tolis 3:/:3 máijás fizettetik mint eddig; . . . ha szinten 
Deesi Aszszonyt, vagj Leányt külső helyről való sze-
melly venneis el vagj ha Deesi Ferfiu külső helyről való 
szemelyt hozandis azis Csak egj Tallérral tartozik [Dés; 
Jk 556a] * lakos ~ lak/lakóhely. 1656: ha penigh azok-
is az kezesek el szöknénekis mostani Lakos helyekről 
akar houa mennyenekis meltosagok (így!) es priuilegio-
mos helyben ugian exequalhassak raitok az megh neue-
zet külön ualo summakat [BSz; RLt O. 5] * privile-
giált/privilégiumos ~ kiváltságos helység/település. 
1614: Zent egyhazas olahfalû es Kapolnas olahfalû. 
Priúilegiumos heliek, melliet exhibealnak . . eszer 
fwresz dezkaual tartoznak Egieb szolgalattiok ninch 
[UszLt VI. 56. 97]. 1679: Isten ellen való káromkodo, és 
hallani-is irtózásra való szitkozodások kezdettenek bé-
származni csak nem régen hazánkban; . . halállal-is 
meg-bŭntettessenek affélét cselekedők, végeztetik . . . 
meg-maradván mindazáltal a ' kapitányoknak-is eddig 
observaltatot authorítássok s per contrarias Consti-
tutiones nem tollaltatot privilegialt helyeknek 
szabadságok [AC 131-2]. 1792 k.: a' . . . Privilegiumos 
hellyek és Városok . . . a1 katonáskodás kötelessége alol 
fel Szabadullyanak [UszLt X. 80] * sokadalmas ~ vá-
sárhely, vásáros helység/település. 1590: az Was dolga-
ban . . . Eo Kegmek egienleó voxal wegheztenek, hogy 
. . . senki sohowa eleybe Ne Mennyen tiz forint bwntetes 
Alath Seot Biro vram . . . Az Monostori tiztartot megh 
talaltassa, hogy holot Monostor Ne(m) • sokadalmas 
hely, Nem letetel heli, Nem keozeonseghes vasarnak 
helie, ot eo kgme Ne engeggyen sem Wasat depo-
nalny, sem Georeogeoket Arulnj a' varos Zabadsaga 
ellen [Kv; TanJk 1/1. 127-8]. 1756 k.: Mészár Székek So-
kadalmas hellyek ha vadnak azok micsoda importantiá-
juak, és miképpen observáltatnak? [H; JHb LXX/2. 7 
vk]. — L. még emporiális ~ * stációs ~ katonai állo-
máshely. 1740: Szénát mind esős időben kelletvén 
hordatni, azt a Militia nem acceptálta, hane'm a Statios 
helyeket nyomorította még, s az őszve hordott Széna is 
ott vész él [Hosdát H; Ks 83 Zejk István lev.] * szabad 

1658: ha Moldovány Sephán (!) . el találna 
bujdosni tehát az kezesek . . . tartozzanak . . mjnden 
neúuel neuezhetŏ Zabad és Zabadtalan privilegiumos 
hellyekről haza hozni [Méhes K; WassLt] * szabad-
talan szabad ~ * székes ~ székhely. 1606: az J. 
falunak p(ro)cúratora Bogartfaluj Mihály azzal all be 
hogy mikor teòrwenjek lett harmad ezten nap Akkor 
jeóue(n) Zekes helyreól . . Vtokban . . Elekes Amb-
r u s ) . . . es eőcze Elekes Lúkacz le akartak vagdalnj 
[UszT 20/75]. 1677: Valaki Armalist extrahál, ne csak 
Ország Gyűlésén, hanem . . . a' mely Vármegyebeli 
vagy Székbéli volna, ott-is publicaltassa Armalissát; ha 
penig nem az Országi ember . . . valamely helybe(n), 
vagy valakinek háta meget lakik, annak Székes helyén 
publicaltassa [AC 78-9]. 1792: Utolyára mint hogy ezen 
Instructiob(an) mindenek meg nem határoztathattak, 
. . . azért követeink mind azok(na)k ki munkálására va-
lamellyeket más Vármegyék Székes Hellyek és Szabad 
Városok Követeinél lévő Instructiokb(an) a miénknek 
látnak, Hazafiúi egész indulattal és tőrekedéssel véghez 
vitelekre köteleztetnek [Zilah; Borb. II]. — L. még ETA 
I, 47; SKr 90; Szalárdi, SirKr. 315 * vámos ~ vámsze-
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dési kiváltsággal felruházott helység/település. 1759: 
mindenkoron vámos helly volt Álparétha [JHbK 
LX/8. — aSzD] | az én értemre vámos helly volt Magyar 
Gorbon mindenkoron, sőt mint az Levelekből experial-
tam, az előtt is vámos helly volt [Alőr SzD; i.h.] * vár-
megyés ~ vármegyei joghatóság alatt lévő helység/tele-
pülés. 1609: Belső Szolnok vármegje Főispánja Beszter-
ce városának: Az kegtek beöcchyulletes Attyaffia 

. Ide Desre az mi Zekes és varmegyes helliunkre Jeot 
volna [BesztLt 9] * vásáros ~ vásárhely (vásáros hely-
ség/település). 1671: Minden Városokon és Vásáros 
hellyeken ez hazában szabados légye(n) akarmit-is vásá-
rolni, mind szegénységeinknek, mind más rendbéliek-
nek-is akkor mikor azon városbélieknek vagy vásáros 
helybélieknek szabados adni és venni, melytől ne-is tilal-
maztassanak szegénységink s' mások-is, semmi szin és 
praetextus alatt az Városbeliektől és vásáros helybéliek-
től, sub poena Articulari [CC 84]. 1735: Thorda vásáros 
hely [Marossztjakab TA; JHb XI/9. 24-5]. 1817: (Uzon) 
sokadalmas, és vásáros helly és más több apróbb com-
mercialis helyekkel szomszédos [Árkos Hsz/Mv; Kp V 
318]. 

6. vidék (országrész); regiune, ţinut; Landesteil, Ge-
gend. 1586: Vrunk eo Nga . . . Int hogy Ne elegied-
gywnk eozwe az deogeós helyreól Ieoweo emberekkel 
[Kv; TanJk 1/1. 33]. 1629: Deuaj Istuan . . . modgja (!) 
vala, hogj ha szinte teörueni szeren megh jtiliknekys az 
husz forintot Hadi Giergjnek, de eö ugjan bizony nem 
adgja megh, hanem oly helyre megien hogj fejedelem 
szolgaja leszen, menien utanna Deuara s perelien ot az 
zazlo alat vele [Mv; MvLt 290. 176a]. 1775/1781: Iosika 
Imreh Ur eŏ Nagysága jó serény gazda volt, 's 
ollyan asztagokot rakatott, mellyeknek párja ott a körül 
bé valo helyeken nem volt [Renget H; JHb LXXI/3. 
372]. 1787: A Juhokis eddig elé jol vágynák, a métely 
ugyan közönséges ezen a hellyen, de a Nsgtok juhai 
eddig türhetőleg vágynák [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1864: Szokásos az erdélyi fával gazdagobb 
helyeken azon határrészt, mely vetés alatt van az ugartol 
kerteléssel elkülöníteni [M.valkó K; KHn 112]. — L. 
még EOE IV, 556-7; RettE 103, 341, 373, 413. 

Sz. 1816: Tímár Györgyné Szász Márisko ollyan 
mutskos Szájú; hogy nagy darab helyt páija nincsen 
[Dés; DLt 99]. 

1Ĕ helyiség; încăpere; Raum. 1580: az foglioknak he-
lye felól wegeztek eo kegmek hogy . . . ha hun It az 
zomzedsagban valahun helt talalna zabad legien eo keg-
mek . . rakassa be az férfiakat [Kv; TanJk V/3. 223b]. 
1600: Az scholaba, az nagj Auditóriumba, es egieb helie-
ken, boritattam megh niolcz ablakot lantornaual fl 1 // 
40 [Kv; Szám. 9/IX. 49]. 1716: Kádakat hordokat min-
denkor szép tisztán száraz hellye(n) tartassa(n) meg ne 
bűszhedgje(ne)k [Szászerked K; LLt Lázár Ferenc ut.]. 
1763: az la eleitől fogva . . . éjjel, nappal fogadokban 
katonak szalasara s mas olyas helyekre ment és járt, hol 
feslett erkölcsét gjakaralhatta, holott is minden szemé-
rem és tartalék nélkül, csokolodot ŏlelgetŏdzett, kŭlenes 
helyekre bé zárkodat [Torda; TJkT V. 179]. 7787: a' Fa-
lusi Biro ha maga Házánál ollyas jo hellye lenne te-
hát ottan conservaltassék a' Natura [Torockó; TLev. 
3/2. 2b-3a]. 

Szk: dolgozó ~ műhely. 1679: az Szijgyarto dolgozo 
helyie; Ajtaja nem lévén, fellyül hagdosnak bele [Uzdi-
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sztpéter K; TL. Bajomi János lelt 88] * futató ~. 1677: 
Vagyon az hámor ház kerittésin kivül hat fa oszlopokon 
deszkás héjazat alat vas futató két lyukra csinált kő allyu 
kemencze, melyhez vagyon két bokor fúvó alá való 
futató hely; ennek fúvó hajtó kupás vízi kerekít az felső 
kemenczéhez vitték, mert a mely ott volt elromlott 
[CsVh 53] * imádkozó 1736: Amaz nagy hírű igaz 
catholicus nagy ur, báró Komis Gáspár Szent-Benedek 
a névü falujában megépíteté az templomot: nézd meg, az 
maga falujában is eltilták az templomtól és kénytelení-
tették az maga kastélyában imádkozó helyet avagy ká-
polnát csináltatni [MetTr 438] * korcsmárló ~ fogadó, 
kocsma. 1579: biro vram meg kialtassa hogy senky 
az varasba es egieb korchiomalo helyeke(n) kyweolis az 
varasson semmy nemó fegywert ne vissellie(n) senky 
[Kv; TanJk V/3. 197b]. 1772: az annyiszer fellyebb emlí-
tett Udvarházhoz kortsomárolo helly vagy is vendég fo-
gadó vagyon [Szászfenes K; BethKt Mikes conscr.]. 
1783: Ezeken kívül kortsomárlo helyeim vagjnak, Bán-
patakán, Vormágán, és Stanizán [Kéménd H; JHb 
XXXI/28] * majorsághizlaló 1745: A' Tomátz alatt 
. . . Szárnyas Majorság hizlaló hellyek vadnak [Maros-
sztkirály AF; Told. 18] * prüsszentő ~ '?' 1743: Ezen 
Leányok házáb(an) edgj Ptrŭszszŏntŏ hely czifra ajtó-
val, vas sarkokkal és Pántokkal belŏll penig vass horog-
gal valo [Pocstelke KK; BfN] * rostoló ~ vaskőpör-
kölő helyiség. 1673: a koh mellett . az rostoló helyen 
felül vagyon egy nyári ház kamarástul [Cssz; CsVh 43]. 
— A jel-re l. Jankó, TAszT 201 rost al. * serfőző 
1625: en puztaiaba tudom azt az serfeozeo helliet [Bol-
dogasszonyba U; UszT l64a] * strázsáló ~ őrbódé. 
1694: az Var Piattzán, az Varnak az alsó Kapuja felől 
valo oldalaban va(gyo)n egy Czeyt ház . az külső Ay-
taja előtt edgy Deszkából csinált Strasallo hely va(gyo)n 
[Kővár Szt; JHb Inv.] * szükségtevő ~ árnyékszék, bu-
da. 7679: Szükségh tévő helyhez valo tábori Árnyék 
szek desastol nro 9 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 95] * vaskőégető 1673: az koh mellett vagyon 
egy rostoló, vas keő égető hely, oldala három felől fenyő 
fábul rótt, fedele deszka [CsVh 43] * vendégfogadó ~. 
1732: Vészfő nevű hellyen Vendeg fogado helly [Csoma-
fva Cs] * verbuváló ~ toborzó hely/helyiség. 1745: az 
káplár az katonákat az verbuváló helyre taszigálá [Tu-
son K; Ks 5. X. 6 Szokolyán Vonya (50) jb vall.]. 

8. ház; casă; Haus. 1595: Biro W . . . meg paranczo-
la, hogy me(n)ten egy Wedres pintze Tokot szerezek, 
mentem tíz helyre, de mindenüt kj mentek magokat [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 152 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1710: 
Kglt(e)k publicállya mindenüt, hogy akár Németh, akár 
Rátz kattonák Passzus nélkül járni s valamely helyre bé 
menni s ott bé szállani, s alkalmatlankodni, praedalni, 
vagj fosztagotni (!) deprehendáltatik, mindgjárt arres-
táltassék (így!) [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. 1807: Maa 

egész nap esett az eső, és hideg volt vgy hogy sokan elé 
szedték a Bundát, és sok héjt bé tsinálták a tüzet [Dés; 
KMN 260. — aOkt. 4-én]. 

Szk: lakodalmas 1736: Legelői . . . ment bé az la-
kadalmas helyre az násznagy [MetTr 381]. 

9. kb. család, ház(táj); familie, gospodărie, casă; Fa-
milie, Haushalt. 1589/XVII. sz. eleje: az Legeny rend ez 
Varosbol elmehet idegen mesterekhez igaz hel-
lieken, kwlseo mestereknel szolgalhat tisztesegesen [Kv; 
KőmCArt. 7-8]. 1606: En nem tudom hogy az eöreök-
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segbe bele vallottak volna Zöke lukacziot az mikor az 
hadra eröltetthek azt monta hogy eö nem megjen mert 
eö ot az helybe chiak Zolga [UszT 20/309]. 1731: Togyer 
Gidu Onya Gidut az Opra Vlád fiát oda vitte 
még gyermek korában és ott meg is hazasitotta . . . meg 
haraguttam réaa minthogy már számban sem akar en-
gem tartani hogy ennyire fel neveltem és jo helyre meg 
hazasitottam [F.gezés NK; KA. — t o g y e r Onyára]. 

Szk: jó ~ re esik jó családba kerül. 1759: Eza igen szép 
ifjúasszony vala szegény, de hogy im báró volt az ura, 
nem igen jó helyre esett volt, jobbat érdemlett volna 
[RettE 84. — aBr. Diószegi Mihályné Décsei Ágnes]. 

10. menedékhely; adăpost, loc de refugiu; Zufluchts-
ort. 1628: haborusagos ideokben tartozzék Ura(m) eo 
kgl(m)e az en fiamnak, mind szemelyenek, es minden 
lauainak, minde(n) bantasnekwl helt adnj az Mogioroj 
kastélyban [Bonyha KK; Eszt-Mk Cserei Mária végr.]. 
1639: Mészáros Imreh Minden latornak helt ad, s min-
den or, toluaj ot talalia heliet, az kik az eö lovat el lop-
takis ot voltak szálláson eo nala [Mv; MvLt 291. 203a]. 

11. szállás, szálló(hely); sălaş; Unterkunft. 1573: Ka-
das Mathias Azt vallia . . gergel deák . . . Mond . . 
hogi valamy Idegen Ember Iar az en hazamhoz hon 
Nem letembe ky Neke(m) tyztessegemre Ninchen . . ki 
akarom ketsegemet venny feleole, Agy nekem valamy 
helt hazadnal hwl legiek [Kv; TJk III/3. 155]. 1641: 
mikor az Vrunk Eö Nga p(ro)tectionalis Leuelit . . . ele 
adok, eloluastatua(n) ., az Esperest teŏb papokkal es 
feo vraymmal Egiŭtt, es sok modnelkŭl való falangato 
beszedekkel kezdenek bennünket falangatni, Illien 
szoual, hogy it ne(m) leszen heliŭnk es kenierünk [Futás-
fva Hsz; HSzjP Val. Vasuat (!) (50) parochus vall.]. 
1716: Mentem Segesvárra, Polgár Méstér vramot még 
kéllét várnom ., dél után őt óráig jártam és ő kgme is 
jártatot, hogy más alkolmatosab szálást találhassunk 

. . Polgár Méstér vra(m) azt mondgya, hogy ő kgmé 
né(m) kénszéríthét senkit az Maga alkolmatosságának 
ki adására, más képpén ha maganak volna oly héljé örö-
mest kédvéskédnék Ngtoknak ő kgme [Szentdemeter U; 
Ks 96 Fodor Márton lev.]. 

Szk: ad. 1771: Szabó Ferkőne minden féle rósz er-
kölcsű lézengök(ne)k helyt ád [Dés; DLt 321.12a Eva 
Onaki Szabó cons. nob. Alexandri Kis vall.]. 

12. rejtek(hely); ascunziş; ascunzătoare; Versteck. 
1697: Tőllem igen kére helyet Az Sajtnak Peter Deakne 
Asszonyo(m) . . . én mondám, én bizony ne(m) adhatok 
mert nékem nincsen olyan záros hellyem az hová az én 
fiaimis ne nyúlhassanak [Kotormány Cs; CsJk 2 Balint 
Petemé Ersebeth (60) pp vall.]. 1848: Ha valaki a ma-
gunk kebelünkben könnyű lopásban tanáltatnék, vagy 
valaki a lopott portékáknak helyet adna . a falusi bi-
rák szoros kötelességeknek tartják megbüntetni [Je-
nőfva Cs; RSzF 266]. 

13. (piaci/vásári) árulóhely; loc pentru vînzare (ín 
piaţă/tîrg); Verkaufsstelle (auf dem Markt). 1573: Vtol-
ban az Mezarseken kywl való Arulas feleol egenleokep-
pen Tecchyk eo kegnek hogi Nem Illendeo, hane(m) 
Maradianak helieken Mind Mezaros es Henteler [Kv; 
TanJk V/3. 87a]. 1598: Hozzw János wallia. Vagion 
immár tizen nyolcz eztendeie hogy illien zokassal eltenek 
az poztometewk hogy mikor walamely sokadalomra 
mentewnk az helyert nylat vetettewnk es akinek hol helie 
iútot ot kellet arulny . . . akit túttak hogy el ieo . . . an-

helyére 

nak newebeis nylat wetettek . egizer viragh sokada-
lom estin erkeztem vala az sokadalomra, hogi ot ne(m) 
volta(m) az nyl weteskor nem hattak volt heliet hanem 
mikor immár az teobinek io vassara wolt, el kellet eggik-
nek sátorát bontany, meghis heliet kellet neke(m) ad-
niok. Erreol lewelekis wolt az poztometewknek [Kv; 
TJk V/l. 178]. 1741: A Piaczon áruló Tekenŏsők(ne)k és 
Pálinka árúlok(na)k Helyek, mint hogj sok Confusiok 
hallatnak, determináltatott, hogj felosztassan(a)k újó-
lag, . . . minden hejet jól specificállyanak osztó birák 
atyánkfiai, mellyiket 's hányat hány hány pénzre limitál-
ták [Dés; Jk 551]. 1746: az emiitett Ns Enjedi Gombkö-
tő Czéhnak immediatè az Erdélyi posztós Satoroknak 
vegiben szakaszszanak illendő helyet [Torda; TJkT III. 
105]. 1840: Vizi István Úrhoz igy szollá: hová, meddig 
bátja, melyre ugy mondott gyöjjön, nézzünk egy uj 
hellyett a kalaposok számára [Kvh; HSzjP]. 

Szk: ~et ad árulóhelyet biztosít. 1598: el kellet eggik-
nek sátorát bontany, meghis heliet kellet neke(m) ad-
niok [Kv; TJk V/l. 178 A teljesebb szöv. 1. előbb 13. al j . 
1806: táblajárásbeli céhat gyűjtvén céhmester atyánk-
f ia) a szamosújvári árulásér . . . tetszett a nemes céhnak 
. . . minden ember maga helyére álljon katalógus sze-
rént, egyik a másiknak helyet adjanok [Dés; DFaz. 33] 
* mutat árulóhelyet kijelöl. 1596: senkit az keo-
zeonseges helie(n) arúlny ne engedgienek kewleombe(n), 
hane(m) amely kalmarnak kamoraya nem leze(n), az va-
sarbirak helt mutassanak, ahol arúlhasson [Kv; 
TanJk 1/1. 284]. 1646: Az bechwlletes Vensegh fen leuen 
biszonyos okokért, miuelhogy megh volt ęö kgmekteől 
parancziolua hogy ez napra Conuocalliuk eő kgket hogy 
az Szűr Mies Vrainknak az kapu keőszeőt, kinek kinek 
mutatnank Heljet, es Neueket is Jrnuk fel, mind penigh 
az eő kgmek Deljberatiojat, hogy be imuk [Kv; SzC-
Lev.] * áruló 1748: A' Mészárszék(ne)k annualis 
Taxája lévén tiz forint, az Instansok áruló hellye pedig 
két akkora hellyet occupalván az közönséges piaczbol, 
nem sok(na)k itiltetik tizenkét forint pro annuali Taxa 
[Torda; TJkT III. 225]. 1826: a' Déési kufárnék áruló 
Hellyeík Taxái figáltassanak [Dés; DLt 306] * sóáruló 

1759: a* közönséges piattzon a* buza szerben és a' só 
áruló helyen [Mv; MvLev.]. 

14. (kijelölt) ülőhely; loc de şezut (indicat); (be-
stimmter) Sitzplatz. 1561: Az ides vín Embereknek az o 
allapattiok es ideiek zerent illendő tiztessegek meg adas-
sék . . Minden ember az q helien wllyon az kyt neki 
Rendelnek. Es ha ualami zoua lezen wIq heliebol tartoz-
zék tiztesseggela [Kv; ÖCArt. — aÉrtsd: kb. tartóztassa 
meg magát becsülettel]. 1589/XVII. sz. eleje: Valamely 
Mester az eő neki szabót hellyere az Cehben nem wlne, 
seőt az Iffiu az wdeős mester helliet foglalna, húszon eőt 
penzel bwntessek [Kv; KőmCArt. 25]. 

15. házhely, telek; loc/lot de casă; Grundstück. 1591: 
Az molnot im(m)ar aúagy annak heljet vgymint szala-
gost bírja Geórgj Gereb [UszT]. 1636: Ada . . egi puzta 
hazat heljestul es minden rajta ualo epulettel edgiut 
[Burjánosóbuda K; JHbK XXIII/20]. 1695: En na-
gyobb leven idővel Szallek az Kis Kati Mathe jobbapam 
hellyere [Bh; MNy XXXIX, 240]. 1717: Az Udvarház 

minden lakásra való alkalmatossagival, az helynek 
szorosságához képest elegedendõképpen el vágjon ké-
szülve [Nagyrápolt H; JHb XXXI/3]. 1741: a' Ház 
hellyekis edjűnnet másunnat, Hetven hat hellyekkel meg 
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szaporodtanak [Teremi KK; Ks 69. 50. 44]. 1804: mais 
azon elpusztult Malom helyét közönségesen edgyütt bir-
ják 's Törökbuzával vetegetik [Makfva MT; DLev. 5]. 

Szk: darabonti ~ darabontrendű telek. 1748: hallot-
tam . . . hogy Gámányné Aszon(na)k lett volna egy 
Veteményes kertye, a melyis lett volna ugyon Darabanti 
hely [Radnótfája MT; Born. G. XI. 3] * parókiális ~ 
papi telek. 1722: Egy Parochialis Helly . . . bé nyúl ép-
pen a* patakig [Unoka MT; GörgJk 162]. 

16. jobbágy- v. zsellértelek; sesie iobăgească/de jeler; 
Fron- od. Inquilinenhof. 1606: Salatj Balintt az Veres 
Jmreh helieben lakik Veres Jmreh tudom hogi az Job-
bagjsagnak Jdejen velwnk egiwt zolgal vala az várra 
[UszT 20/113 Matheus Bereczk de okland (60) pp vall.]. 
1617: Tudom Azt hogy Tompos matyas Becz Paine 
Azoniomott szolgala, az Éltes geórgy hellyreóllis Éltes 
matias, Eott zolgala [BLt 3 Betegh myhaly tusnady a 

(40) ns vall. — t u s n á d Cs]. 1679/1681: Haczogi Szeve-
rin Muntyan Mivel most valtotta megh czak magat 
es ezen helyben telepedet, nem bánom fizessen Taxat al-
kalmaztatva(n) magat az töb Taxa sok (!) szolgalattya-
hoz [VhU 477]. 1722: Pap Péter vr(am) . az Temp-
lomban) Kendert, Vásznat, Túrót szalonnát Tart; Ka-
marájanak tartya; vgj annyira hogj ha meg nem orvos-
lódik, mi egész falustól az helyünket és az vrainkat el 
hadgjuk [Kecsed SzD; TL. Marosán Lup (50) jb vall.]. 
1770: en Nemes György és Marina Gábor Irtás Földön 
Lakunk és ã kettőnknek heljeert tsák 12 Napi Szolgála-
ton kivánt az vraság mikor oda szállattunk többet nem 
[Babuca Sz; IB]. 

Szk: ~ adni. 1655/XVIII. sz.: Ha az Dominus terrest-
risek Szász Nemzetséggel el akarnák abban az Dedrád 
nevű falub(an) Jobbagyokot Szaparitani keszek lesznek 
helly adni nekiek [Marossztgyörgy MT; Told. 26] * 
adó-adó ~. 1622: Takacz Matyas (50) . . . aszt vallom, 
hogj ado ado hely volt, es mostis avval az Joszaggal 
Edgiut adot ad | Opra Marthon (60) felelem aszt 
hogi megh mikor giermekek voltak laktam azon az o ke-
gielme helyen es ado ado hely volt, mostis ugian ado ado 
hely. akoris megh attam az adaiat [Peselnek Hsz; HSzjP. 
— Jb-ok] * belső/bennvaló ~ belsöségbeli telek. 
1625: Ben valo hely vagio(n) egi kys daraboczka [UszT]. 
1714: adá . csereb(en) örök örökben (!) fijurol fijurá 
maradvarol maradvara egy Darab Ben valo heyet [Bi-
barcfva U; Hr 1/2]. 1761: irt Gaspar Balint decessusan 
Sepsi György jobbágy elei szállíttattak vólna az irt két 
föld belső heljére Csik Sz. Simonon [Hr 10/16]. — L. 
még Barabás, SzO 368 * kolonikális ~ jobbágytelek. 
1812: Régi Népetlen Egész Colonicalis Helly vagyon a' 
Falunak közepe táján [Mezökók TA; HG gr. Haller 
lev.]. 

17. talaj; sol; Boden. 1717: mind a két kert mész kö-
ves hellyen lévén építve a fák gyŭmŏltsŏket éretlen ko-
rokban, és többire sengéjekben szoktak el hullatni, a 
melly kevés gyŭmŏlts még érikis, nem nőhet meg az hely-
nek forrosaga miatt [Nagyrápolt H; JHb XXXI/4-5]. 
1760: ezis sovány helly füvet sem terem, zabnak sem jó 
culturara alkalmatlan [Novoly K; BLt]. 1780: az helly-
nek soványsága és eszkosság mián a* Gabona termésre 
alkalmatlan főid [Nagyercse MT; Told. 79]. 

18. (víz)meder; albie (a rîului/pîrîului); Flußbett. 
1590/1593: Az Zamos foliasatis tudgia hojgy Christoff 
vram Veótte ez mostani helyre8 az Regi fóliásából [Bál-

ványosváralja SzD; Ks. — aDés és a tőszomszédos 
Szentbenedek peres határán]. 1745: mar a sok zápor es-
sŏk áradási miá annyéra meg méllyŭlt es szellyesedett 
azon árok hellye hogj hidat kelletik az ország uttjában 
rajta tartani [Tordátfva U]. 1800: ezen Pataknak árkát 
. . . , valahányszor ki ástuk, anyiszor a következet Zápor 
essŏbŏl származót árviz ugy bé iszapalta; hogy a patak-
nak hellye is alig láttzot [Marossztkirály MT; Berz. 5. 
45. S. 85]. 

Szk: ~et csinál/ver magának (a víz) medret mos ma-
gának. 1763: a' Szamos . . . magának másfelé tsinálván 
heljet itt nagy porond és berek nevekedett [Széplak Sz; 
Ks 92]. 1864: Két völgy köze . . . tavaszszal ho menes-
kor, essözés alkalmával a földekről lefolyó viz magának 
helyet vervén otton ŭlepszik és folyik [Alfalu Cs; GyHn 
20] * Szamos- 1740: Ezen Controversiaban forgó 
Rét, Szamos hely, fenék, és erdős berek vólt [Dés; Jk]. 

19. nyom; urmă, semn rămas; Spur. 1570: egy kort 
hogy haza Mennek volt az vton Egy bottal vgy vteotte* 
volt agyon hogy mostis megh Lacchyk az helye [Kv; TJk 
III/2. 11]. 1591: az giermek mikorontan megh holt 
volt akkor lattam az testen az megh weresnek heliet [Kv; 
TJk V/l. 55 Walazuthi Ambrusne Jlona azzony vall.]. 
1675: mikor megh halais az palczanak az helliej mind 
megh teczik uala az mint meg dófotte uele [Kőrispatak 
U; Pf]. 1686: Kálmá(n) Péter Taszitta oldalban engemet 
edgy vas villával most is az oldalomo(n) az hellye [Ma-
daras Cs; BLt]. 1725: Láttam szememel az vért az Mol-
dován Vaszil kaiján, az pap mihálj vasvillája öklelésé-
nek az heljitis láttam az kŏdmenin [Velkér K; Ks 7. XV. 
12a Rusz Lázár (39) jb vall.]. 1752: látám a' Farán a' se-
leteknek hellyit [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 29]. 1765: le 
oldván az ökreim fejéről az Istrángot meg kötötte . . 
annyira, hogy három hétig viselte kivált a' szolgám a kö-
tés hellyét [Szentdemeter U; Eszt-Mk]. 1807: meg mu-
tattad éppen az ütésnek vak, és szederjes hellyét [Déva; 
Ks 116 Vegyes ír.]. 

Sz. 1736: A hintók mind bőrös magyar hintók volta-
nak, híre helye sem volt az német hintónak | híre helye 
sem volt hogy bakról hajtsák az lovakot, hanem az ko-
csis megnyergelte az nyerges lovat s nyeregből haj-
totta az négy lovat [MetTr 363-4, 367]. 

20. tiszt, tisztség; funcţie; Amt. 1633: am az Teö-
meösvari Passatis Mazulla teuek, egy Rezovan nevű 
Passat teöttek helyebe [Dés; BesztLt Miss. 191]. 1700: 
Szappanyos Mihály Quartas Ur(am) ideje terminálván, 
õ klme helyében succedal Halasz András Ur(am) [Kv; 
SRE 68]. 1759: Hajkul Farkas . . . midőn idejött Tisz-
tartoskodni, volt egy verembe 180. véka buza, mellyet 
midőn én a' Tisztartoságbol ki vettettem, és eoklme he-
lyembe substituáltatott, ki nem vehettem, és néki szám-
ba nem adhattam [Marosludas TA; TK1]. 1807: meg-
hagyatik Kegyelmeteknek; hogy . . azokat kik köteles-
ségeket jól vinni el mulatják, ebbéli hivatallyokból ves-
sék-ki, és más alkalmatosnak helyében tŏstént való ikta-
tásáról gondoskodgyanak [Kv; TVLt Közig. ir. 1045 
nyomt. gub-i körrend. 6668/1807]. 

Szk: ~ (é)ben/~én marad. 1575: Eo K. meg Értettek 
az Mereonek panazolkodasat az varas dolga feleol, Az 
mellett Mégis Ielentette Nemely zemelyeknek hogi eo 
Nehez Ember es Beteges volna, Ez vtan Nem zolgalhat-
na Teccet eo k. varoswl hogi az vonasnak Zalitasa Mos-
tan nem lehetne, hane(m) helien kely maradny, De eo k. 
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Byro vram hywassa be az Mereot zollion neky es Tartoz-
tassa zep zowal hogy legien Bekeseges zolgalion az va-
rosnak [Kv; TanJk V/3. 114a]. 1592: Az karo dolgarol 
amyt Wegheztenek tawaly, azon veghezes maraggyon 
megh . . . Erre való Circalok vgia(n) az tawaliak marad-
tanak heliekbe(n) [Kv; i.h. 1/1. 173]. 1730: ha . . . hely-
ben maradna a Colonellus Ur, avagj akar melly Fő Tiszt 
tartozzunk ujjonnán Contrahálni az emiitett Úrral 
minden esztendőnként [Dés; Jk 392b] * ~ben meg-
hagy. 1669: azon kül való teob betsiületes Tiszteketis 
helyben megh hadták [Kv; SzCLev.] * ~ben van. 1653: 
így lőn dolga Ráduly vajdának. Ákkor székébe ülteté 
Básta, és mind Báthori Gábor idejéig helyben lőn; ha-
nem ő véré ki onnat [ETA I, 74 NSz] * magas ~re hág. 
1764: magamnak privata oeconomiam mellet őrőmőst 
meg maradvan, hamit onnan emberseges embereknek 
szolgálhatok örömömnek tartom, és azoknak kik magas 
helyre hágtanak a le esésnek felelme miát szenvedő 
nyughatatlanságokota [Középlak K; BfR. — aA kijegy-
zés, sajnos, ilyen csonka!]. 

21. fórum; for, autoritate; Forum, Stelle. 1593: kérik 
varosul eo kgmek ez valaztot Zamweweo Vraimat hogy 
az eo Authoritasokban lagyak Ne legienek, hane(m) a' 
Varos igassagat minden heliekreol s minde(n) tiztvise-
lekteol (!) ki vegek [Kv; TanJk 1/1. 223]. 1730: (A com-
missariusoknak) imponaltam volt, hogy nékem minden 
excessusirol az Militianak genuina informatiot tegjenek, 
hogy azok(na)k orvoslását, annakutánna énis illendő 
helyeken munkalodhassam [Csapó KK; Ks 90 Kun 
László lev.]. 1823: egy Tisztel(etes) Papis a' Mtgos fő 
Consistorium ell-mellŏzésével felsőb hellyen ne alkal-
matlankodgyek [Nagykapus K; RAk 32]. 

Szk: székes ~ törvényes/törvényszéki fórum. 1586: 
Hozzu Iacab vallia, zolgalt engemet Nagy feoben Iaro 
penben leaniomnak . . . vegre vgya(n) Megh Nyere a* le-
ányom perit Minden zekes helieken [Kv; TJk IV/1. 593]. 
1598: nem neúezi megh neûet az Zabo Georgy neúet, 
noha az eztendeót es napot megh neúezi. Az teóruenys 
megh Jtely hogy megh kellet volna neúezni neúet es a' ze-
kes helyetis [UszT 13/59]. 1604: be<ne>dek wramot 
Zekre hittak, s azt akarnok eo kegielmeteol meg tanulnj 
ha It lehetne zekes heliwnken törueniünk auagi oda fel 
kel wduarherre az törwinire tartoznunk [i.h. 18/185]. 

22. munka-/szolgálati hely; loc de muncă/de servi-
ciu; Arbeits/Dienststelle. 1632: mégh engemet kért vala 
ez az Győrgi Deák hogi Commendalliam ualahoua io 
helyre engemetis szinte vgi Szidott az Aszony hogi el 
akarta(m) Commendalni [Mv; MvLt 290. 95a]. 1654: en 
aszt tudtam mikor hozza mentem felesegül, hogy paçi 
beczöletit vissza allatta fungált veres egyházán , 
de abban semmi sem volt . . . latvan hogy sem bizonyos 
helye Ecclesia, sem semmi allapottya, es semmi elete nin-
czen, azért hagytam el [SzJk 74. — aMezőveresegyházán 
(SzD)]. 1779: Láttya láttya kityed (!) engemet Márton 
Ur(am) meg betsűlhetne, mert én ollyan helyre igazí-
tottam 'a kiből meg élhet 'a mig éli [O.zsákod KK; LLt 
Vall. 194-5]. — L. még HurmDoc. XV/II. 1226; RSzF 
261. 

Szk: ~ t tart. 1805: Még eddig keringő emberek nem 
voltunk mindenkor helyt tartattunk [M.ózd AF; Múz-
Radák.-Tomai László kijegyzése. — * ~ / tartó. 1805: 
(A) Jobbágyok is . . . jó helyt Tartó, 's nem keringő, Föl-
des Urakat igazán, es hasznason szolgálo emberek vad-

helyére 

naké . . . ? (Fejér m.; i.h. ua.) * vált szolgáló helyet 
cserél. 1602: ha . . . zerekzay Many Opra az Vitezleo 
Machkasy Ferencz Vram Neue alol, Es feölderwl uala-
minemw gondolatiab(an) el tauoznek, Es mas vrat 
auagy helt ualtanaa [Bokaj H; BK. — aKöv. a büntetés. 
— A teljesebb szöv. avagy 1. al.] * dolgos 1591: 
Amint megi betegesultem penigh az tőmlòzbe(n) Az 
nagi dolgos helien ha toruin mutattia Azt mondhato(m) 
arról hogi fel nem uettem tiz forintirt [UszT] * munkás 

1754: a Várhegy alljaiaknak ezen helljség régtől fog-
va való munkás helljek ők vágván itten le minden fákot 
[Ditró Cs; LLt]. 

23. (intézményi) férőhely; loc (într-o instituţie); 
Platz. 1864: A' Dániel féle kegyes alapítványon, mely-
nek papi, mesteri, és elnyomorodott világi özvegyek le-
hetnek részesseik, három hely ürült meg [Gyalu K; RAk 
86]. 

24. helyzet; situaţie; Lage. 1603: szo nelkwl hozam 
haytaa . . . az földre essem Azal megy ne(m) elleged-
ue(n) az földen ugy útte uezteg fektű hellyemben [UszT 
18/67. — aAz alperes]. 1648: eo oly reszegh volt hogj az 
falu eorzeok vontak fel fekweo heliebeol [HSzj ſalu-õrzõ 
al.]. 1718: az üveg Palaczkokkal vágjon nagj bajom 
Ngos Ur(am) mivel allo helyib(en) az edgyik el hasada-
zot [Ks 96 Bornemisza Imre lev. Nsz-ből]. 

25. kb. illő/illetékes/vmire rendelt hely; loc destinat 
pentru ceva, loc corespunzător; zu etw. bestimmter 
Platz, bestimmte Stelle. 1581: masatis kjry vala galaczj 
Jstvantul a zalagos levelnek galaczj Jstvan azt felele hogj 
En nem Adom most hanem ahul helie lyzen ott ozton 
oda adom bar masatt ved [Fűzkút K; WLt]. 1587: Byro 
vram kialtassa megh mind vcza(n)kent mind a piaczo(n) 
a' hon helie vagio(n) hogy senky az mas Embeor Zoleye-
beol se karót se weniket el ne horgyon [Kv; TanJk 1/1. 
56]. 1625: Jm ertom kegyelmeteok altal az eo kegyelme 
akaratyat az hol helye lezen ot okoth adok az myt adha-
tok [UszT 166a]. 1653: nem csak felverek, de ugyan meg 
is égetek mind tornyot, templomot, eskolát. Erről sokat 
kellett volna írnom a hol helye volt, de elfelejtettem 
[ETA I, 69 NSz]. 1681: az Urbariumba(n) mind azok ä 
dolgok mellyek ide tartoznak . . . inseraltattak; es az eö 
helyeken specificaltattak [ÁLt Fog. Urb. 2]. 7855: A 
hellyéröl, a bába felejtése miatt ki maradván irodott idea 

[Kalotasztkirály K; RAk 15. — aAz újszülött neve]. 
Szk: az appelláció ~én. 1580: Isten zerint való igaz 

Teorwint warok az kgtek zekitōl es tudomant teszek 
hogy ne legyen kisö az Peresnek zova halwa többet zol-
nom Mind itt kgtek eleòt s mind penig az appellationak 
helin [Szentkirály U; UszT]. 1603: tudomant tezek . . . 
mind it s mind az appellationak helyein [i.h. 17/5] * jó 
~en. 1564/1770: az Alperesek . . . ezt mondák jo helen 
mi es bizonyítok (így!) [Gidófva Hsz; HSzjP] * mikor 
~e és módja van. 1584: bizony vgmond mikor helie es 
moggya volna meg Bakoznalak [Kv; TJk IV/1. 306]. 

26. átv cél; scop, destinaţie; Ziel, Zweck, Bestim-
mung. 1571: Másképpennis zwksegesnek latatik orszá-
gunk Jawara annak meg tudakozasa es ertesse hogy hi-
jaba való helire ne keolt legiena ha mar az zeginysigteol 
el nywztak [SzO II, 324 a székelység foly. az ogy-hez. — 
aA felszedett jogtalan szolgáltatás]. 1595: Ez eztendeót 
altal hidak, palok keó falon való wiz foliamra es egieb il-
lendeó heliekre keolteót f 62/73 [Kv; Szám. 6/XI. 29]. 
1671: felljűl megh nevezet Clastromokba és hellyekre 



hely 

specificalt pénz alamisnatis eo keglme Komis Gáspár 
őtsém vram tartozzék megh adni kész pénzül [Ks 14. 
XLIIIb özv. gr. Csáki Istvánné Mindszenti Krisztina 
végrj. 

Szk: helyes ~re alkalmas/megfelelő célra. 1784: Az 
inctus Gidró János is pretendálja, hogy az édesattyoktól 
maradott tőkemarhákot adja számát, kit hova tettek, ha 
eladták, az árát hova tették. Költötte? Ha helyes helyre 
költötte, maradgyon abban [Jenőfva Cs; RSzF 237] * 
szükség ~ére, szükséges ~re. 1788: Tavaly abb(an) 
edgyeztŭnk vala meg ketten, hogy attól fogva a' szegény 
Erdély ne kŭldgye a' gazdag M. országra maga pénzét, 
hanem itt fordittassék az a szükséges hellyekre, a* jószág 
gyarapitasara etc. [Opra- v. Sztrézakercisóra F; TL]. 
1814: a' mi a' Gabona béli Gyvjteményeket illeti 
azoknak eltsépeltetéseket, és szükséges helyre valo For-
dításokat . . sem tselekszi [Banyica K; BfR 117/1 
Mayer alias Rusz Von (65) col. vall.]. 1861: Fő Czéh 
mester Göntzi Sámuel atyánfia (!) előterjeszti a Czéh 
Színén hogy ajándék edént a Szükséges helyekre aján-
dék edényt vásárolyunké vagy sem [Zilah; ZFaz.]. 

O Hn. 1465/1539: sub monte farzegewwarahele sita 
[Bh; KHn 5]. 1571/1754: Szent helje inde in Homorod fő 
[Ompolyica AF]. 1591: Ada . egy malom helyetth kyt 
baratok molna helyenek hinak [Jedd/Náznánfva MT; 
BálLt l]. 1685: Pincze hellyben (sz) [Szemeija Hsz]. 
1643/1687 k.: Bab helyb(en) vagyon égy nyíl fii [Bő MT; 
DobLev. 1/264]. 1718/1793: az Pintze hely Erdő [Albis 
Hsz]. 1734: Porgolat helyben (sz) [M.gyerőmonostor 
K]. 1737/1792: Loco vulgo Követses helly vocato 
[Szúv]. 1753: Kosár helly nevü hellyben [M.nádas K; 
RLt]. 1759: a Tábor helyben (sz) [Alvinc AF]. 1771: a 
mez kö hejŏn (sz) [Tusnád Cs]. 1779: Tövis helly [And-
rásfva MT]. 1780: Bab hely nevezetű Tanorokja [Tar-
csafva U]. 1805: A' Moso helljnél (sz) [Magyarókereke 
K; KHn 93]. 1809: a Tutaj vontato hellynél (k) [Udvar-
fva MT]. 1841: Köles hej nevezetű hejjen (sz) [Tarcsafva 
U]. 

O Szk: ~ adattatik az apellációnak a fellebbezésnek 
hely adatik; recursul se admite; einer Berufung wird 
stattgegeben. 1834: ezeknél fogva alázatoson meg ki-
vánnya a1 Felperes, hogy az Appella(ti)onak helly ne 
adattassék [Asz; Borb. I] * ~ében hagy érvényben 
hagy, érvényesnek ismer el; a fi ín vigoare, a recunoaşte 
ca valabil; in Geltung belassen, für gültig anerkennen. 
1576: Mykeppen az Tawaly Eztendeoben eo K. varos-
swl Tablara Iarwan valaztottak volt Negy zemelt eo k. 
zama keozzwl, Mostanis eo K. Azon Rendelest helyeben 
hagiak [Kv; TanJk V/3. 131a]. 1584: Érthettek o kgmek 
Warosul az be Adoth Níreok privilegiűmat, Melybe(n) 
elegh Abusust tapasztaltanak megh . . Ez Nyreók dol-
gabannis awagy eo kegmek priuilegiumokat heliebe 
haggjak, Awagy penigh az pozto Nyresnek arrat megh 
emendalliak [Kv; i.h. 28la] * ~ében megtart 'ua.; 
idem.' 1573: ez May Napon egyreol egyre feyenkent 
voxot adwan hozza, az kor ely vegezet Akaratyokat 
heleyebe (!) es Ereyeben akariak meg tartany [Kv; i.h. 
73b] * ~ engedtetik az apellációnak (a bíróság) helyt ad 
a fellebbezésnek; (instanţa) admite recursul; (Gericht) 
der Berufung stattgeben. 1834: Az Alperes Tulajdonos 
Possessoratus inhaereal insinualt Appellatíojánaka 

nem álhatván annak ellent a* Felperesi Contentio, meg-
kivánnya az Alperes Birtokosság: hogy az Appellátíó-
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nak szinpliciter helly engedtessék [Borb. II Asz törvény-
széke. — aKöv. a megokolás] * ~ engedtetik a kérésnek 
(vki/vmely testület) helyt ad a kérésnek; (cineva, un corp 
constituit) dă urmare unei cereri; (jd/eine Körperschaft) 
einer Bitté stattgeben. 1840: Mü, becsületes eskütség és 
falu, szándékoztunk az következendő 1841. esztendőre 
sertéspásztorságot válolni Ezennel ezek meghallgat-
tatván s kéréseknek hely engedtetve, lépénk a követke-
zendő egyességre és határozásra [Taploca Cs; RSzF 200] 
* ~e van jogos; just, justificat; rechtmäßig. 1600: Gal 
Gyeörgyes a mint Euictorra fogoth wolth, Wagassi Já-
nosra hogy in facie sedis euincallia, Euincaltais, az bi-
zonsaghis nylwa(n) megh tartotta, Az euictionak hele 
wagyo(n), es absolvaltatik [UszT 15/28]. 1795: helje 
vagjan a Repulsionak [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1834: 
a' Szoszolloi meg Hívásnak a' hasonlo legrövidebb ter-
mészetű keresetekbe nem tsak előtte, de még a' derekas 
ítélet utánnis hellye vagyon [Borb. I Asz törvényes szé-
kének hat.] * ~é/i van 'ua.; idem* 1595: Azért p(ro)tes-
taltam affelól melljeknek bechyet le tette hogy Itillje az 
teórueny megh ha helyen lezen az a' bechye (!) le tetei 
mint hogy keózbeól tette le [UszT 10/10] * ad*, kb. 
elfogad; a accepta/admite; annehmen. 1566: Azoknak a 
kik az igazságnak engedni nem akarnak, ő felsége pa-
rancsolatja, hogy György püspökkel superintendenssel 
a bibliából megvetekedjenek és az igazságnak értelmére 
menjenek; kik ha úgy is a megismert igazságnak helyet 
nem adnának, eltávoztassanak [ETA II, 374 ogy-i vég-
zés]. 1570: Pal mester protestál, hogy semmy helt nem ad 
az byzonsagoknak, mert zem látomás ellen, semmy he-
lye nynchy (!) az Emberbely byzonsagoknak [Gyalakuta 
MT; BálLt 1]. — b. kb. számol vmivel, számba vesz 
vmit; a lua ín considerare ceva, a ţine seama de ceva; 
etw. in Rechnung nehmen, mit etw. rechnen. 1613: alle-
galvan hogy ő kgmek az ő Fge leúelenek helt ne(m) atta-
nak volna vagy nem adnanak, holot az fogoly Hattuanj 
Jstua(n) ahoz akarta volna magat tartani [Kv; PLPr 
1612-5. 96] * ~t ada hírnek hitelt ad a hímek; a da cre-
zare ştirii; einer Nachricht Glauben schenken. 1662: Tö-
rök, tatár hímek Kegyelmed helyt ne adjon, mert most 
abban semmi nincsen [TML II, 338 Ébeni István Teleki 
Mihályhoz] * ~et ad az intésnek intelmet megfogad; a 
accepta un avertisment; eine Mahnung befolgen. 1653: 
Ö maga3 is nem éle két esztendőt, meghala; gyermekei is 
azelőtt mind megholtak vala. így veszté el nemzetemből 
a jó házat, semmi intésemnek nem adván helyet [ETA I, 
17 NSz. — aAz emlékíró öccse] * ~t ada vádnak hitelt 
ad/tulajdonít a vádaskodásnak; a da crezare acuzaţiei, a 
admite acuzaţia; der Beschuldigung Glauben schenken. 
1800: A' Nemes Ember . egymássba keresi a* hibát vi-
tsalodik perlekedik es Arulkodo parasztya hellytelen 
vadgyanak helyt ád meg lévén győzettetve abban hogy 
az Arulo az emberséges ember [Csapó KK; Berz. 11. 
Fasc. 75] * ~t adat az apellációnak a fellebbezésnek 
helyt adat; a face sa fie admis recursul; einer Berufung 
stattgeben lassen. 1834: a' Felperes Közönség ellene 
mond az Apellatio megengedhetésének, s Tisztelettel 
meg kivánnya annak hellyt nem adatni [Asz; Borb. I 
Asz. törvényes székének végzése] * ~ t ad vki kívánsá-
gának teljesíti vkinek a kívánságát; a satisface dorínţa 
cuiva; js Wunsch erfüllen. 1575: Meg bezelwen az feye-
delemnek Ez dolgot Mynemw Igentelensegel Indultatot 
volt az Grwz Peter kewansaga, keonieregienek az feye-
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delemnek hog ez fele Igentelen Ertelmw Embereknek ke-
wansagoknak helt Ne aggion [Kv; TanJk V/3. 113b] * 

nem adhat a vallásnak hitelt nem érdemelhet a vallo-
más; mărturia nu poate merita încredere/nu poate fi cre-
zută; der Aussage keinen Glauben schenken können. 
1597: az azzony vallasanak vgimint infamis personanak 
semmi helt ne(m) adhat [Kv; TJk VI/l. 5a] * ~ t nem ad 
a gondolatnak kb. meg sem fordul agyában, nem is gon-
dol reá; nici nu-i trece prin minte, nici nu se gîndeşte la 
aşa ceva; es geht einem nicht durch den Kopf, man 
denkt gar nicht daran. 1775: Bizony nem kell vala helyt 
adni még csak a gondolatnak is, nem hogy kezin adni 
[RettE 358-9] * ~f talál a protestáció vki a tiltakozás-
nak helyt ad; cineva admite protestul; js Protest 
gestatten. 1830: Melly Protestatiom ha reménységemen 
kivŭl a T. Urak előtt hellyt nem találna, minden ebből 
következhető kedvetlenséget magoknak tulajdonítsa-
nak [Nagyikland TA; TVLt Közig. ir. 1748] * bizonyos 
~et verhet magának kb. vhol megállapodhatik/teleped-
hetik; a se putea stabilit/aşeza undeva; sich irgendwo 
niederlassen können. 1677: Valaki Armalist extrahál 

. a' mely Vármegyebéli vagy Székbéli volna ott-is 
publicaltassa Armalissát; . mihelt bizonyos helyet 
verhet magának, azon helynek Székes helyén akkor 
publicáltassa, az Ország Gyűlésén löt publication kivŭl-
is . egyébaránt erŏtelen lészen Armalissa [Ac 78-9] * 
jó ~ben hagy rendez; a aranja/rîndui; ordnen, richten. 
1605: az minemű egyenetlenségek vannak az nemesség, 
lófejek és szabad székelyek között földeknek és öröksé-
geknek birodalma felől . . . mindeneket eligazitsanak és 
jó helyben hagyjanak [Barabás, SzO 356 fej.] * 
nincs/nem volt ~e a. nem (volt) jogos; nu este/era jus-
tificat; es ist/war nicht rechtmäßig. 1569: Vid deák 
dolga Zok ferencel, Az wy Itylet, az ados leúelnek 
massat keuania, massat ne(m) attak. Vyd deák kez 
hwtiuel fel veny hogy meg atta, az hwtnek penig helie 
nynchien, mert az első p(ro)cesusba nem forgata az 
hwtQth [Kv; TJk I l l / l . 255]. 1593: Az teŏrúeny Jgy 
talala hogy az prokator hiúatalnak ninchien helye [Szu; 
UszT 9/48]. 1766: Ditseri maga Processussat az A. eo 
Kegjelme, hogj az igen hellyes volt . . . ha hellyes voltis, 
tsak ugyan hellye nem volt [Torda; TJkT V. 329]. — b. 
nincs szó (vmiről); a nu fi vorba (despre ceva); es ist 
keine Rede von etw. 1771: kedves sógar Uram láttam az 
hegedű húrt most is úgy tugya pengetni mind ennek 
előtte 30 esztendőkel . . nincs hátt hellyje illyjen Em-
bernél az örőgségnek kik (!) sok ifiaknak gyalázatot 
tesznek [Csesztve AF; Ks 96 Haller Zsuzsanna lev.]. —• 
c. hiábavaló; (a fi) inutil/zadarnic; nutzlos, vergeblich. 
1584: thereketteönk ereőssen e melleth az Begeknel . 
az my theörekedeseönknek helye nem wolt [Gyf; Bátho-
ryErdLev. 151] * vmely gondolatot ~én hagy vmely 
gondolatot helyesel/helyesnek tart; a aproba/a socoti 
drept bună o idee; irgendeinen Gedanken billigen/be-
jahen. 1653: Borsos Tamás, Nagy Szabó János az 
Apám, és Nagy Szabó Mihály, egykor* tanácskozának 
azon: hogy bárcsak olyan bástyát építhetnének Vásár-
helyt egyet . . . meg is nem budosnék az ember másuá 
idegen nép közé. Ezt a gondolatot jóvá és helyén hagy-
ván, felkészülének és haza szállának szent Bertalan nap 
után ottan hamar [ETA I, 75 NSz. — a1602 táján]. 

II. hsz-szerüen, ragos alakban; adverbial ín forme su-
fixate; adverbialartig in Formen mit Personalendung: 1. 

~ben a. egyazon helyben/helyen; pe loc; in gleicher/der-
selben Stelle. 1679: helyben fordulo csiklos hintónak az 
horgas vasa nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János 
lelt. 72]. 1722: Az kgd Pej Gyermek Lova szerencsétle-
nül járt az első Lapaczkája meg romlot, igen Sánta 

. ki csaptam az Mezőre, talám az inkáb fog használni, 
mint az helljben heverés [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 
— b. e helyt; loco; hierorts. 1691: Ebédet öttünk vgyan 
helyben Gernyeszegen [IIAMN 329]. 1716: (A bor) ret-
tenetes drága helyben jobb jott, mint tavullyab alab 
valót egyenlő vagy fellyebb való áron venni [Vidrátszeg 
KK; ApLt 2 Haller János Apor Péterhez]. 1774: let . . . 
8 Szekér fa ezeknek Szekere meg ért könnyen Csak 
ottan hellyben (: mivel itten szűk a fa :) három márjást 
[Mocs K; KS Conscr.]. 7820; Malomis vagyon helybe a 
Faluban [Bogártelke K; KmULev. 2]. — c. a hely 
színén; la faţa locului; an Ort und Stelle. 1752: mind a 
hárman a Pintzébe bé menvén, egy négy kupás Átala-
gatskát, és három kupás palatzkot, három hordot fel 
szakasztván, azokbol meg töltettük, ott hellyb(en) a Pin-
tzeb(en) penig circit(er) három kupányit meg ittunk [Al-
gyógy H; BK. Pakalina Petra (28) jb vall.]. 7785; mivel a 
szántó földeket és kaszáló helljeket . . . elosztani vagj is 
meg határozni itten nem lehetett, tehát ottan helljb(en) 
adjustålják az Atyafiak [Zoltán Hsz; Borb. II]. 1812: a 
Groffné eő nsga . . . Mégis rakatta vala a* Kováts szeke-
rét minden jobb jobb portékákkal, melly alkalmatosság-
nak a' Kereke elsőbbenis a Terüh alatt az udvarban 
hellyben, másodszor a Hágó közepén a megváltoztatott 
kerékis eltört [Héderfája KK; IB. Takáts Jpseff (45) tt 
vall.]. — d. azonnal, nyomban; imediat, îndată, pe loc; 
im Nu, sofort. 1752: egy egy tsirkét vagy tyúkot kelletett 
vinnünk; hanem (!) vittünk hellyben lántzra verttenek 
[Backamadaras MT; Told. 37/44]. 1783: ott heljben el 
holt volt, az ott levő Aszszonyok kaptak rajta és addig 
kenegettek szappanos palinkaval hogj valamenjire meg 
jött, harmadnapján haza hozattam ide, de az után-is 
csak beteges volt, nem épülhetvén ki azon verésből, a 
mián meg is kelle halni [Lengyelfva U; Ben.]. 1843: Mi-
kor a' Szekerénél kend az idegen Utazót meg találta, ott 
hellybe meg támadták, és vertéké kedet vay nem? [Bá-
gyon TA; KLev. vk]. 

Szk: ~ben áll (még) megvan. 1767: 4-ma Maii iszo-
nyú nagy hó esek a virágos gyümölcsfákra, mely még 
ma, úgymint 7-ma helyben áll [RettE 209] * ~ben 
állhat helyben maradhat. 1714: ha az a Gátt helybe(n) 
álhatót volna olljan nagy sebbel az maros vize nem foljt 
volna [Mv; Berz. 13.||/33] * ~ben lakó helybeli/helyi. 
1781: ezen Strásálásnak terhe alól senki immúnis ne le-
gyen . . . hanem . . . a* város végein lévő rend szerént 
helyben lakó strásák, kiknek a' szüntelen való vigyázás 
és strásálás . . . kötölösségekben áll a1 most rendelendő 
strásálás seriessiből exemptusok lesznek [Torockószt-
györgy; TLev. 2/5] * ~ben mulat (a szóban forgó) he-
lyen tartózkodik. 1815: Nemes Személly Domokos 
Miklós . . . Legfeljebb két Hétnél tovább ott nem fog 
mulatni helyben, s ennél tovább szabadsága nemis terjed 
[Torda; TVLt 1227] * ~ben megtartóztat helyben ros-
tokoltat/tart. 7779: A minapiban a hátralevő székelye-
ket is kiindították volt, hogy az ármádára felvigyék. Né-
mely része Máramarosban Szigetig ment volt, de or-
derek érkezett, hogy térjenek vissza Elég az, hogy 
olyan szörnyű bódulással voltak a szegény székelyek, 
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Bizony ugyan nagy stakfisság is volt valakitől sült az 
az order, mert meg lehetett volna őket egy-két hétig hely-
ben tartóztatni [RettE 395] * ~ben van a. lakóhelyén 
tartózkodik. 1772: 27-ma Junii kényteleníttettem a . . 
feleségemet Kolozsvárra . . . küldeni . . . Magam is le-
mentem Apahidára 3-tia Julii, 4-ta helyben voltam. 5-ta 
Kolozsvárra, 6-ta helyben [RettE 279-80]. — b. (még) 
megvan. 1685: az Kis Kŭkŭllŏn Malmok volt ennek 
előtte, melly malom(na)k az Viz Szerszama mais nagyre-
szint helyb(en) vagyon [Désfva KK; Ks 4. l] * azon 
~ben azon nyomban, rögtön, rögvest. 1774: azon hélly-
b(en) a szekér nyomot fel vettük s minden tétovázás nél-
kült mentünk a szekér nyomon [Vaja MT; Told. 46/14] 
* egy ~ben egy/ugyanazon helyt, ugyanott. 1720: az 
élő Isten láttya, egj napig valo nyuvogásom (!) egj hely-
b(en) alig vágjon [Ruszkova Mm; TK1 Zólyomi János 
Teleki Pálhoz]. 

2. ~bõl azonnal, nyomban; imediat, numaidecît; so-
fort. 1761: a' debitorok admonealtatták azt a' tőkéletlen 
Arszintyiát ., midőn az Vr V(ice) Ispány Vram termi-
nál rajtam nem múlik helyből procedálok [Rőd K; Ks 
26. X]. 1867: beszélgessenek össze édes Sogor Ur mind 
hárman. s' helyből el kell döjteni a dolgot [Bözödújfalu 
U; Pf Kovács Sándor lev.]. 

3. hellyel helyenként; pe alocuri; stellenweise. 
Szk: hellyel-hellyel imitt-amott, helyenként. 1613: Az 

czwmekis kel foldozás mert hullot el az sendeliben hel-
liel helliel egj általfa megteoreot [HSzj udvarház al.]. 
1635: az en buzamat mind egez vegigh az bórózdaja(n) 
el arattuk hol killyeb hol belljeb hellyel, hellyel, kózepet-
is keue kötelet uettenek [Mv; MvLt 291. 46b]. 1757: 
Sándor Dombján egy Erdötőll fel költ régen szántó föld 
most Néhül hellyel hellyel kaszállo [Csomortán Cs; Sán-
dor conscr.]. 1843: minthogy a' régi Borázdais még 
hellyel helyei ösmerszett, a' régi Borozda helyin újra ki-
borozdoltuk [Bodola Hsz; BLt 12]. 

4. (egy) ~en/~t a. egy bizonyos helyen; într-un 
anumit loc; an einem bestimmten Ort/einer bestimmten 
Stelle. 1542: walamyth eg helen mond, myhelen kylepyk 
masherre, nynch eg makzem tewkellethesseg benne 
[Fog.; LevT I, 18 P. Orozy Zalay János poson m-i isp-
hoz és Fog. vára urához]. 1590: Deesen veottek ze-
nat egy helyen [Kv; TJk V/l. 50], 1641: Szanto földet tu-
dok egy helyen az Zauojba(n) ket fáczat [Gardánfva Sz; 
GyK X. 30/8 Ioannes Habuk (75) jb vall.]. 1762: a' Por-
tékákot . kérdem tőlle miért vittek oda, azt feleli, 
azért hogy ha futás talál lenni vagy egj hellyt tsak még 
marad valami [Oltszem Hsz; Mk RN IX/109]. — b. egy/ 
ugyanazon helyen; ín acelaşi loc; an derselben Stelle. 
1791: Igaz e hogy a Széplaki Johok Tavaj nem Meteje-
sedtek meg holot ezekkel Tavaly Nyáron egy helyen 
és egy Turmában voltak, és Legelődtek [Kük.; SLt évr.]. 
1843: Edes Atyámmal égy hellyen lakam [Dés; DLt 
1397]. 

Szk: ~en-helyen ihol-néhol, helyenként. 1645: mely 
el foglalt hatarnak helien helien szelesege . . . tèszen ket 
hold szanto feőld [Szenţjakab K; Told. 27]. 1694: va-
gyon mas egy Sas fak keozze boronaval fel rótt, alkal-
mas (: noha azis helyen helyen meg lyukadoztatott, 
vesztegettetet:) Sindelyezes alat leveő Hosszú Hintó tar-
tó szeker szin [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1723: történik 
mindazáltal hogy ettzer ettzer embereink helyen helyen 
széllyein tudniillik a' Bereknek egy egy kevés Irtásokkal 
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bellyebb haladgatnak [Balkács KK; BK]. 1840: égy 
nagy tarka rojtos keszkenő — hellyen hellyen jukatas 
[Dés; DLt 1590] * ezen/azon ~en itt/ott helyben|nyom-
ban, rögvest. 1591: Monda Paua Istuan Ceklasnak es 
Nagi Janosnak, Esse lelkek, ha ez embert nem neznwk, 
konczrol konczra hannank ezen helien [Kv; TJk V/l. 
163]. 1592: Borbeli Mihali vallia: Nem ertettem mint 
zollalkoztak eozue Makrai Tamas es Nyreo Istuan, de 
latam hogi az villát hozza huza Tamashoz Nyreo Istuan 
de meg nem wte: E (!) latua, Tamasis Zabliat ranta, es 
Jstuanhoz chapa, Nyreo Istuan meg akada, es hatra es-
sek, Tamas raita hogi vagdallia azon helien [Kv; i.h. 
260]. 

5. ~ re. Szk: egy ~ re is, más ~ re is ide is, oda is; ici şi 
colo; hierhin wie dorthin, einmal hin, einmal her. 1765: 
annak utánna hogy Katana lön Foka el vövé egy Kan-
czámot, addig hurczalta egy hellyreis más hellyreis, hogy 
el rontotta és mégis vakította [Marosbogát TA; Mk V. 
V/97 Marcsinán Toma (40) zs vall.]. * más ~re más-
hová; altundeva; anderswohim. 1594: Vágjon jtth egi 
Malom . . . melliet az var viz miath mas helire kezthenek 
epetheni [Zovány Sz; UC 113/5. 49]. 1763: az Ezűsteket 

. . Mikó Miklós Ur(am) . . . ă mértékből ki szedvén 
más heljre rakasgotta [Kóród KK; Ks 22/XXIa]. 7800: 
ha egy hejjen meg Sárosodott vagy meg vágásosult más 
hejre verték az utat [Backamadaras MT; Hr l/40]. 

6. -rõi Szk: * ~ ről helyre rendre; pe rînd; der Reihe 
nach. 1791: (Az) Erdők meg visgálása, kiintézése, éggik 
Erdő(nek) a más Erdővel lett meg egyeztetése, is Nyilak 
ki tsinálása után . . azon nyilazásokat, hellyrül hellyre 
meg visgáltuk [Szászsztlászló TA; JHbK XXVI/10] * 
más ~rõl máshonnan; de altundeva; anderswoher. 
1690: Fogar(a)sban Sárkányban Szombatfalván a' Ma-
jorkodásbul és más hellyekrül Percipiált Bonumok-
rol írott Generális Extractus [UtI]. 

7. helyben; loco, pe loc; hierorts, am/im Ort. 
1812: Tudom hogy a Groff vrtol mais itt hejt lehetne a' 
Groffné a' Groff el sem kergette, hanem önként ment el 
[Héderfája KK; IB]. 1828: a Csűr készítés — Tőrőkbuza 
bé, hórdatas a szántatás-vetetés, szükségesképpen a 
helyt létemet meg keványa [M. kemény telke MT; IB. 
Vas Josef ub lev.]. 1840: minthogy a dolgot elenyésztetni 
ígérte, égy kupa bortis vettem, melyből magamis 
Darvas Uris valamint a Procedens Regius vrak is ittunk 
. . . s ottan helyt Contractust expediáltak szerencsétlen 
fejemre bor kaláka mellett nyakamra kötött Contrac-
tusnál fogva a fizetésre napoztatva vagyok [Dés; 
DLt 160]. 

Szk: ~ / áll a. helyben marad. 1653: Csík, Gyergyó és 
Udvarhely egynéhány falukkal öszve, Marosszéken is a 
havas alatt egy néhány falu nem állottak el a régi avas 
pápistaság mellől . . . Kolosmonostor és ott a tájban is 
helyt állottak volt ebben a változásban és persecutioban, 
a kik máig is alkalmas szerént helyben vágynák [ETA I, 
28 NSz]. 1785: a Papunk is ide hagyta volt a házat de a 
Mester emberek s a gazdaasszony szerentsénkre helyt ál-
lattak bajos napokat értünk [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. 1847: A Közönség Erdeje Nyilazásakor is a 
Biztosság köteles helyt állani, hogy tudgyan mind a 
rendről, mind a kiadott Nyilak számáról [Torockó; 
TLev. 10/9]. — b. (földesura) falujában marad. 1761: 
Bontz Rádutz . . . ide valo Gyekei Mlgs Possessor Kor-
nis Urak(na)k ős őrőkős Jobbágya kis innen ugy szár-
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mázott és ab aléenálodott (!) volt . . egy Donát János 
nevü Tisztarto . . . Bánfi György Urtol fel kérette, és re-
ducáltatván egy darabig hellyt állotta, és szolgált; de vi-
szont vagy két versenis viszszatért Kékesre [Gyeke K; 
Ks 5. XII. 22. — aTi. eredeti illetőségi helyén, Gyekén 
maradt. — bSzD]. — c. helyben/tétlenül áll. 1841: Kő-
hér Marhassai a nagy sár miatt hejt állottak . . . Kin-
tses Marhássai hejt állottak [Born. G. XXIVb. — 
a MT] * ~t ül veszteg marad. 1812: a Groffné . . . 
mihelyt megérkezett azonnal a számtartot kérdezte hol 
légyen, ámbátor nem volt meszsze mégis Zugalodásával 
félszet őntöt mondván: mért hagyja az udvart pusztán 
mért nem ül Hejt [Héderfája KK; IB] * egy ~ t együtt. 
1849: ott oly sok minden házi Drága eszközök voltak 
hogy bajos egy helyt annyit tsak látni is [Héjjasfva NK; 
CsZ. Szakács Juliánná Lõrintzi Istvánné (45) vall.] * 
egy ... más itt is, másutt is. 1817: A' sticklázott 
linea jelenti, hol lehetne a' kőz kertet elvinni hogy min-
denik fél annyit nyerjen egy helyt, a' mennyit veszt más 
helyt quadrat ölekben [Mv; DE 4] * más máshol. 
1680: ha annyib(an) drágállyák odaiş hadgjak az 
makkotis más hellyt keresnek [Szeráta F; ÁLt Urb. 62]. 
1789: mint hogy a régi gátotis meg nem borították más 
helljt megint el szakasztotta más árviz [Abosfva KK; 
GyL] * se egy ~ t, se más ~ í se itt, se ott. 1747: Pap Mi-
hályt ezen helységben se az attyafiainál, se égy helyt 
se más helyt nem szemléltem [Csicsópoján SzD; Ks 27. 
XVII]. 

Ha. 1584: helyt [Kv; TanJk V/3. 287b]. 1600: helt. he-
let. helen. helle(n) [UszT 15/15, 89,105, 211] | helet [Len-
gyelfva U]. 1606: hell. heljbwl [i.h. 18/11, 20/168]. 1609: 
hellebwllj [Dés; DLt 318]. 1610 k.: (az ők) heleikrul 
[Dés; DLt 323]. 1623: (az ők) heliek [JHb Val. Salat ppix 
deKibed (60) vall.— MT] | heliekön [KobátfvaU; Pf]. 
1672: hèlben [Szemeija Hsz] | (az ő) helyin [Mezősám-
sond MT; Berz. 5. 41. S. 16]. 1676: (az ő) hellin [Gyalu 
K]. 1690: helyben [Tarcsafva U]. XVIII. sz. eleje: hely-
ben [Bánfva/Tusnád Cs]. 1720: héljb(en) [Szentimre Cs]. 
1721: helyben [Pálos NK]. 1731: hèlyb(en) [Szabéd 
MT]. 1734: hélybén [Köpec Hsz]. 1737: hejenn [Dés; Jk 
480b]. 1742: héjén [Vaja MT]. 1746: hellyben [Bibarcfva 
U]. 1754: helybén [Szentimre Cs]. 1755: helyben [Kurta-
patak Hsz]. 1760: héllyek. hellyeket. hellyben. [Hesdát 
TA; BLt] | hélly(ne)k [Mákó K; KHn 232]. 1777: 
héllyen [Mezőbánd MT]. 1784: (azt a) hellyt [Torockó; 
Bosla]. 1786: héjben [Nagypacal Sz]. 1799: helyenn 
[Jobbágyfva MT]. 1817: (az ők) helyek [Szásznyíres 
SzD; Ks 68. 49. 40]. 1822: heljünköt [Kőrispatak U; Pf|. 
1824: (az ők) helyek [Dés; DLt 976]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EH A-ból valók. 

helybeállat 1. helyreállít; a restabili; wiederherstellen. 
1657: Bocskai . . . állatta helybe Magyar- és Erdélyor-
szágnak mind külső s mind belső szabadságit [Kemŏn. 
26]. 

2. tisztébe/tisztségébe állít/beiktat; a instala ín func-
ţie; ins Amt einsetzen. 1677: (A) fő Tiszteket-is a' Feje-
delmek hallogatás nélkül helyben állássák [AC 272]. 

helybeállatás tisztség-helyreállítás/újraszervezés; reîn-
ñinţarea unei funcţii; Wiederherstellung/Reorganisier-
ung des Amtes. 1662: (Bihar) vármegye főispánsága 
tisztinek helybeállatása halogattatván, hogy egyik vice-

helybeállíthat 

ispán is, néhai Kér Mihály megholt volna, az másik vice-
ispánja, Boldvai Márton portai kapikihaságra küldet-
tettven, főispán nélkül viceispánt is állítani nem szintén 
szokásos [SKr 308]. 

helybeállatbat helyreigazíthat/pótolhat; a putea puné 
la punct, a putea înlocui; richtigstellen/ersetzen können. 
1677: Statutiojokrol való Relatoriákat, kik amittálták, 
testimonio vicinorum állathattyák helyben fogjatkozá-
sokat [AC 263]. 

belybeállattatik tisztébe/tisztségébe állíttatik/beiktat-
tatik; a fi instalat ín functie; ins Amt eingesetzt werden. 
1652/1677: A' Fő Ispánságnak vacantiájában meg-szü-
nik a' vicéségnek Tiszti, miglen a' Fő Ispán helyben nem 
állattatik [AC 116]. 

helybeállít 1. helyreállít/igazít; a restaura/repara; wie-
derherstellen/a ufrichten. 1755: A pusztákra házakat 
kellenék epittettni az Felső kertet . . . hejb(e) kelle-
nék allittanunk [Szentmargita SzD; Ks 18. CII. Kosa 
Zsigmond tt lev.]. 1782: Küköllővárolis hordott feles 
számú Tö Szöllőkkel és Késallya fákkal potolták, és épí-
tették azon Uj Szöllöket, és állították heljben a' régeb-
bieketis [Dombó KK; JHb XIX/22. 12]. 

2. kiigazít, helyesbít; a îndrepta/rectifica; richtigstel-
len, berichtigen. 1805: A Könyörgő Tarsaság . . esede-
zet s Nyert . . . oly rendelest, mely altol a Tarsosag 
kőnnyebbülesit erzette volna de azon Sinor merteket 
Nem követte és a Birák kötelességek el mulatásaval a 
Rendet altolhagokat a ki hatarozot mod szerint annak 
meg tartásara nem szorította s ma se szorítja, ennel fog-
va a Jo rendnek fel állításához ambar keves remenségem 
legyen, meg is a Tarsoságnak sűrű keresére az Const. Ci-
tált Articulussait a Mostani Környul állásokhoz kepest 
ilyen Magyarázottal helybe alítani kivanom [Torockó; 
TLev. 9/38]. 

helybeállítás 1. helyreállítás/igazítás; reparare; Wie-
derherrichtung. 1774: Az krajnikalis Ház el lévén pusz-
tulván hellybe állítása krajnik Vramnak Serensegere 
bizattatnak [Roskány H; Ks 76. IX. 18]. 

2. visszaállítás; restabilire; Wiederherstellung. 1662: 
A többi szomszéd urainknak és frigyes társainknak, 
egyetemben az egész keresztyénségnek e jelenvaló írá-
sunkkal értésekre akartuk adni, hogy . . megítéljék, 
mily nehéz kényszerítő okok indítottanak fel minket is-
teni és emberi törvényeinknek és az evangelicus státusok 
szabadságának helybeállítására [SKr 117-8]. 

3. 1740: Causank hellybe(n) allittasara szükség 
volna az Ur(na)k Lazar Gábor es Adam Uramek(na)k 
ha Szebenbe bé rugaszkodhatnának [Sepsisztiván Hsz; 
LLt Fasc. 134]. 

helybeállíthat helyreigazíthat/pótolhat; a putea puné 
la punct, a putea înlocui; richtigstellen/ersetzen können. 
1712: Bőer Sámuel Uram és Feleséghe Nzts Bároczi 
Christina Aszszony . . . jelenté, hogj az mostani köze-
lebb el múlt haborusághos ŭdökb(en) mind(en) marhá-
jokbol nagjobbára ki pusztultanak vólna . . . zállagban-
is volná(na)k . . . holmi alkalmatossághi, mellyeket 
akarnának ki váltogatni, de minthogj magok tehetsé-
gektől ebbéli fogyatkozásokot hellybe nem állithatnák, 
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akarnák el adni vagj cserében vagj másként [Hari AF; 
DobLev. 1/75]. 

helybeállító helyreállító (személy); restaurator; Wie-
derhersteller. 1792 k.: I. Leopold Tsászár, és az Erdéllyi 
Kőz Társaságnak 2dik Fundátora és hellyb(en) állitoja 
a' Székelységnek ezen szabadultságát nemannyira Visz-
sza adta, mindsem annak az előbbeni időben valo törvé-
nyes lételétis meg ismerte [UszLt X. 80 Plánum a székely 
nemzet állapotjáról]. 

helybeálltat visszaállít; a restabili; wiederherstellen. 
1624: az reghi io usust akaruan helyben altatni [Mm; 
DLt 352]. 

helybeigazodik helyreáll; a se restabili; sich wieder-
herstellen. 1734: Halott felett valo praedikatioktol lé-
gjen a kívánság szerint mig reménlyŭk a regi usus talám 
irásbol elő kerül s helyben igazodik3 [Dés; Jk 556a. — 
aA dési ref. pap válasza a halott feletti prédikáció díjazá-
sára von. javaslatra]. 

helybeli l.mnl. helyi illetőségű; localnic, din localita-
té; ortsansässig. 1827: Egerbegyi hellybéli Lovas Kato-
na Fejurgyán Tyifornak megverettetése Tárgyában . . . 
ámbátor ki nyomozás vitetettis végben . . . kelletik hiva-
talos exmissio mellett peragálodni [Egerbegy TA; TLt 
Közig. ir. 1110]. 1837: A' Város a' helybéli szegény Öz-
vegyeknek . . . fel segillésökre egy intézetet állított fel 
[Torda; TLt Praes. ír. 466]. 

Szk: ~ lakos. XVIII. sz. eleje: Az Szŏlŏk . . minde-
nütt azon helybeli lakosak altal osztassanak két egyenlő 
rezekre [LLt]. 1833: (Kereszteltem) Török Mihálynak és 
Molnár Kátának Martont — Helybéli lakos [Nagyka-
pus K; RAk 29] * ~ polgár. 1836: (A béres) négy Béres 
társaival együtt Jenei Jó'sefet helybéli Polgárt, az Ó-
Tordai Határi vetések között bottal főbe verve gyilkolta 
meg [Kv; DLt 505 nyomt. kl]. 

2. a helységben működő; care lucrează ín localitate; 
im Ort tätig/wirkend. 1677: A legitime recipialtatot col-
lateralis Attestatiok, és azon Falunak lakosinak hiteles 
bizonysági, mind penig a' más félnek maga mellet lévők-
nek vallási ez Casusokban admittaltassanak, . . . kivált-
képpen azon helybéli Papoknak, Mestereknek, és 
Deákoknak-is Fassioi [AC 158]. 1816: egj Gradual 
. . . tartatik a' Templombéli éneklő óltáronn A* Sz. ge-
riczei unitaria ekklésia' oltárára készíttette Kozma Ger-
gely ekori hely béli pap 1802 [UnVJk 22]. 1835: Helybeli 
E. Ref. oskola-Rector Csorna Ferentz [Burjánosóbuda 
K; RAk 5]. 1837: a helybeli Arany és ezüst mives Czéh-
nak . . . Czéh gyűlése tartván . a Voxolás-is Czinku-
sok utján meg tétetett [Kv; ÖCLev.]. 

3. (vmilyen nevezetű) helyen levő; care se află ín locul 
(numit); in (irgendeinem genannten) Ort befindlich. 
1603: dio vapaia newy helibelj kerte [Korond U; EHA]. 
1606: Oroz hegi protestál hogj az njres new heljbeli mező 
orozhegj hatar [UszT 20/165]. 1737: A rosdás szeg nevű 
hellybéli Erdőcske a Beresztelki határszéllyben [Kisfűl-
pös K; EHA]. 

Szk: mindenik ~ minden helyen/bárhol levő. 1679/ 
1681: régi gazda lévén Udvarbíró Ur(am) jol tudgja, 
ezen joszaghban mindenik helybeli majorságban, à 
Szántó földek, Retek vetemenjes kertek es szőlők ighen 

megh sovanyodtak azért azokat eo kglme igyekezzék 
Tragyaztatassal réparalni [Vh; VhU 668-9]. 

4. vmely helységbeli; dintr-o localitate; aus irgendei-
ner Ortschaft stammend. Szk: más ~ más helységbéli. 
1703: Midőn más helljbeli Nemesség Régen Haza szál-
lott s njugszik mik penig Egjnihányon fenn Tartassunk 
nagj megh terheltetésűnkre Méltó dolog é ? [Fog.; 
UtI]. 

5. helyileg szokásos; obişnuit ín partea locului; orts-
gebräuchlich. 1846: Adórendszer . . . Velnicéktül és 
Szeszgyáraktul . javasolom: Velnicékre (: az az: gép-
szerkezet nélküli közönséges kazánakkal ellátott pálin-
kaházakra :) a kezelő Személyzet fej-adójánn fölül Ka-
zán-pénzt is kell vetni. Velnicéknél: fej-adó az alárendelt 
Személyzettül fejenként lehet két-annyi, mennyi a hely-
beli al-mennyiség. Magáé a Velnicésé . . . két-annyi mint 
az Alszemélyek közül Egyiké [EMLt Kemény Dénes, 
Érdekegység (kézirat) I, 288]. 

6. helyben való; local; lokál. 1830: A két Esketést be 
vivén a Fellperes Ur Enyedre . . . , Procuratort szegő-
dött, és ekkor praenumeralt 5 Rfot, jövő, menő, helybéli 
költség . . 6. Rft [Ne; DobLev. V/1165, lb]. 

7. ~pénz céhtagság elnyeréséért befizetett pénz-
összeg; suma plătită pentru obţinerea calităţii de mem-
bru de breaslă; gezahlte Summe für Erlangung der 
Zunftmitgliedschaft. 1823-1830: Verestói Sámuel 
nem akarván tanulni, úgy adták csizmadiamesterségre, 
felszabadulván, az helybeli pénzt is befizették a céhbe 
érette, hogy ha bujdosásából hazajön, elsőbb helye lé-
gyen [FogE 71-2]. 

I I . ſ n 1. helybeli lakos; localnic, om din partja locului; 
Ortsansässige(r). 1737: senkinek idegennek helybéliek-
(ne)k Várasunkonn marha bőrt el-adni szabad ne légjen 
[Dés; Jk 486b]. 1741: Az Sándor hegye vegiben vagyon 
edgy darab hely az helybeliek szabadon élik [Szind 
TA; EHA]. 

2. vmely helység/telepűlésbeli lakos; locuitor într-o 
aşezare/localitate; Órtsbewohner. 1677: idősb Rákóczi 
György Fejedelem idejében . a* kik exemptiojokban 
helyben maradhattanak, és ez ideig meg-tartattanak, ez 
után-is helyben hagyassanak, és egy helybéliek-is a* pro-
ductiora ne kénszerittessenek [AC 46]. 1710: Minemű 
nagy romlása és pusztulása következet légjen, sok 
hellyeknek az Iste(n)nek szegény Hazánkra bocsáttatott 
keserves itileti, és sullyos Ostora, a Pestis miatt; a már 
inficiált hellyekkel gjakorlott Co(m)municatio alkalma-
tosságával keservesen meg tapasztalhatták, kikis . . 
nem irtóznak az afféle hellyekbéliekhez menni, vagj az 
onnan valókat bé fogadni [KvLt 1/198 a gub. Nsz-ből]. 

helybenhagy 1. érvényben levőnek/érvényesnek ismer 
el; a recunoaşte ca valabil; einräumen/gelten lassen. 
1621: eő kglmek eleobbj vegezeseket heljben hattak 
[Kv; TanJk II/l. 310]. 1705: En Kézdi Széki Alsó Torjay 
Mihálcz Mihály senior Mint hogy az előtt, az én magam 
házamról, és Bélafalván lévő egy jobbágy űlesemrŏl tet-
tem vólt Testamentaria dispositiót, azon dispositiót 
helyben akarom hagyni [Altorja Hsz; Borb. II Nic. 
Márton pp Scholae Magister keze írása]. 1809: Bizony-
ság Darotzi Josef helyben hag(g)ya az ottani Fassio-
ját [Szu; UszLt ComGub. 180/8]. 1829: Ezen vallamast 
minden pontyában helybe hagyam es meg esmérem 
Gazda Josef m: sz:a armárista Nemes Személy [M.köl-
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pény MT; TSb 48. — Olv.: ? marosszéki]. 1832: az 
Authentåcatiokor a fel olvasott vallomását a' Tanú 
hellybe hagytaé vagy nem? [Asz; Borb. II]. 

2. jóváhagy; a apróba; genehmigen. 1620: az Tavalj 
Ispa(n) es malom Birak vramekat . . heliben hattak, es 
Tiztekben confirmaltak [Kv; TanJk II / l . 292]. 1642: eŏ 
Kglmek az Birak Urok(na)k teórveniet helyb(en) had-
gyàc, cziak szinte(n) annibol merioralliak (!) hogy keze 
el ne vagattassek, hane(m) cziak feie uetessek [Kv; TJk 
VIII/4. 261]. 1693: (Az) elébbeni törvényt Partialisulis 
helyb(en) hadtuk [Berekeresztúr MT; MMatr. 230]. 
1734: A melly Determinatiot avagj Rendelést az Or-
bai Decanatusban a Templombeli székekről tett, azt a 
sz. Visita(ti)o fel olvastatván helybe hadgyta [SVJk]. 
1768: a Consistorium activitását méltóztassék Excel-
(le)n(t)iad helyben hagyni es Solidalni [Szilágyfőkereszt-
ûr; WLt Dobai Sándor lev.]. 1781: a' fenn veghez ment 
és meg irt osztást minden pontyában jovallák, és hely-
ben hagyák [Asz; Borb. I]. 1822: a' Tkts Nemes Tanáts 
a' mi Határozásunkat helyben hagyni nem méltóztatna 
[Kv; ACLev.]. — L. még CsH 455. 

3. helyesel; a încuviinţa, a fi de acord; billigen, bei-
stimmen. 1641: Damokos Jstua(n) vra(m), Ira meg az 
Compositiot, s kerde az papokat hogy ha joualiak, azt 
az Compositiot auagy ne(m), s az papok heliben hagiak 
[Sárfva Hsz; BfR Sipos Gergely pix. 35) vall.]. 1646: az 
Birak vraimek deliberatiojokot helyb(en) hagyua(n) azt 
adjungalliak hogy deposito mortuo homagio keòues-
se(n) Ecclesiat [Kv; TJk VIII/4. 139]. 1729: ha az Asz-
szony is az iránt való hellyes okaimot meg ertheti, 
mellyeket ugyan csak az Asz(szonyo)m(na)k fogok dete-
galni . . . reménlem maga is az Aszszony helyben fogja 
hagyni [Darlac KK; ApLt 1 gr. Haller János gr. Kálnoki 
Borbárához]. 1747: Az . más két Atyafi . ezen Pro-
po(siti)ot . mindenekben hellyben hagjván, . . . kinek 
kinek rata Portioja excindaltassék [Torda; TJkT III. 
113]. 1770: a' mint a Falu meg egyezet nékünkis helyben 
kelletett hagyni ketten harman el nem ronthattuk 
[A.várca Sz; IB]. — L. még RettE 129]. 

4. (vkinek/vkinél vmit) meghagy; a lăsa la cineva 
ceva; (bei jm etw.) belassen. 1667: Az Jobbagiokbol pe-
nigh Specificĕ Szász Marton nev Inast . . . helyben ha-
gianak . Ez mellet, Egy Fodor Mihály nev Inast, ha 
rehabealhattja Mihalcz Mihály Vr(am) [Ikafva Hsz; 
Borb. I]. 1781: Amint az árkosi communitás az falu 
pusztájából egy darab szántóföldet adott volt Péter 
Józsefnek 8 magyar forintokért; most is az hütösök tör-
vénye helyben hadta Péter Józsefnél [Árkos Hsz; RSzF 
136]. 

5. otthagy; a lăsa; liegenlassen. 1653: Ismét jöve mint-
egy tíz lovas, mely után a derék is eljőve. Mi is innét elébb 
mozdulánk reájok, de a zászlókat helyben hagytuk ide 
hátra, mintha ott nagy sereg lett volna [ETA I, 63 NSz]. 

Ha. 1781: helyben hágy [Árkos Hsz; RSzF 104]. 

helybenhagyás 1. meghagyás (változatlanul hagyás/ 
megtartás); menţinere (lăsare neschimbată, păstrare); 
Belassung. 1671: Ez hazának eleitől való szokása volt az 
Libera Electio, melyre nézve, az Választandó Fejedel-
meknek, az ŭdŏknek folyása szerint az Regnicolak Con-
ditiokat-is szoktak praescribalni, es azoknak a' Condi-
tioknak helyben hagyások s' meg-változtatások, követ-
kezendő Fejedelmeknek az ŭdŏ szokta hozni [CC 5]. 

helybenhagyatik 

2. jóváhagyás; aprobare; Gutheißung, Genehmi-
gung. 1808: az Alperes által . . . elé mutatott . . . Testa-
mentaria Dispositio Törvényben még álható, és tellyes 
hitelt érdemlő, mind azért hogy . . . ugyan azon Regiu-
sok által hitek után tett helyben hagyások általis 
meg erőssittetett, mind pedig azért, hogy az a' Testánsok 
által Soha . . nem revocaltatott [Asz; Borb. II]. 1809 
k.: En NN esküszöm . . . Hogy a miképpen a* Mlgs B Fő 
K Biro Ur eő Nsaga Hellybe hagyasábol Janitornak re-
solvaltatván, Mlgs Fő és V Tiszt Nótárius Urak Rende-
léseinek Parantsolattjának engedelmes leszek [UszLt 
III. 48]. 1841: (A cserevásár-levelet) a felek előtt fel 
olvasva azoknak hellybe hagyásokkal Ki adtuk [Bözöd 
U; Borb. II]. 1847: (Az erdőbiztosoknak) Kötelességek 

. megvisgálni és számba venni, a határan lévő kertelé-
seket, hogy az Erdőségekből közönség hejbe hagyása 
nélkül kert ne készíttessék [Torockó; TLev. 10/9]. — L. 
még RSzF 131. 

helybenhagyat kb. elfogadtat; a face să fie acceptat; 
annehmen lassen. 1808: A praetendens Aszszonyok fen-
nebb irt Feleleteket helybe hagyattni kévánnyák [Asz; 
Borb. II]. 

hegybenhagyatás meghagyatás/tartatás (változatla-
nul hagyás); menţinere (lăsare neschimbată, păstrare); 
Belassung. 1677: Noha ez hazának éleitől fogván való 
szokása szerint, ä Fejedelmek választásában a' Regnico-
laknak libera electioja mind ez ideig meg-tartatott, 
mellyre képest a* választandó Fejedelmeknek szemé-
lyek, és az időnek kivánsága szerént szoktanak à Feje-
delmeknek Conditiokat prescribálni, és azoknak pro 
ratione temporis vagy változtatását, vagy helyben ha-
gyatását az időnek mi volta hordozza magával ., né-
mellyeket azok kŏvzŭl az Articulusokban inseralni 
szükségesnek Ítéltetett [AC 18]. 

helybenhagyatik 1. jóváhagyatik; a se apróba; geneh-
migt werden. 1662: immár a posonyi gyűlésen is minden 
dolgok végbementek, helybehagyattak és megerősítte-
tek vala [SKr 286]. 1677: Fiscalis jószágban a' mely Ne-
mességnek személyekre s' örökségekre nézendő dolgok. 
Bethlen Fejedelem idejében helyben hagyattak, most is 
ratificáltatnak [AC 257]. 1681: ha egiszer ahoz tudo em-
berek limitatioja altal helyben hagiatot ennek utannais 
az szerint observáltassek [VhU 67]. 1756: Constál most 
is azért hogj az Inctusok által történt sertésbéli kára, 
azért hellyben hagyatván ă Dominalis Bironak esküi-
tekkel egyŭt való deliberatiojok; tartoznak az Inctusok 
az A sertését juxta aestimationem ki fizetni [Bukuresd 
H; Ks 62/4]. 1800: instáltam vala Nagyságodnak még 
tavaly, hogy méltóztatnék az én Bétsi Causamot a* 
Fö-Méltosagos Gróf Cancellarius Ur ő Excellentiaja-
nak recommendalni, és töröködni mellettem, hogy minél 
hamarább hadd folyna ky, helyben hagyatván a* Felsé-
ges Királyi Gubernium kegyes és igazságos Ítélete [Már-
kod MT; IB]. 1842: Biroi telyes meg gyözödésig bèlévén 
bizonyosodva az Alperes férj nős paráznasága — ezen 
alap okból az alpapi szék által hozatott — a Felperest az 
Alperestől örökösen elválasztó ítélet minden czik-
kekben helyben hagyatik megerösitetik [Kv; Borb. I]. 

2. (változatlanul) meghagyatik; a fi lăsat (neschim-
bat); belassen werden. 1723: Minthogy ă Militaris Nor-



helybenhagyatott 

má(na)kis observatiojátol függ ă Hybernumok Státus-
sá, Annakokáért kgltek(ne)k intimaltatik, hogy ă Tava-
lyi Norma mindenekb(en) helyben hagyatott, és ugyan-
tsak ă Tavalyi Regimentek lévén mostis az Hazában, 
azok(na)k ă Generalatustol már intimaltatott, hogy 
mindenekb(en) a Tavalyi Normához alkalmaztassák 
magokat [Ks 18/XCIII a gub. Kv-ról]. — L. még UF II, 
660. 

3. megerősíttetik; a fi întărit/confirmat; bestärkt 
werden. 1671: Háczokiaknak Rákóczi György Fejede-
lemtől adatott Privilégium az Postálkodás tollálásárol, 
cum conditione helyben hagyatik [CCI]. 1789: az akko-
ron Uralkodo második Joseff Császár áltól . . gyüke-
res Földes Uraságunka helyben hagyatott [T; Thor. 
XX/10. — aA Thorotzkay családé]. 

4. kb. megállapíttatik; a se stabili; festgestellt wer-
den. 1805: A lohajtoknak Berek ahaz kepest a hany lo-
val Iarnak hataroztatik e keppen a kik öt hat loval hajta-
nak és tavulrol az ötven for. berek helybe hagyatik a kik 
negy loval azoknak 40 a kik három loval 30 a kik kettő-
vel 20 [Torockó, TLev. 7/12]. 1845: 12 Darab Szarvas 
Marhák mint próbák bé vagáttatások után . . a Szar-
vas Marha húsnak fonttya helybe hagyattott [Dés; DLt 
446]. 

helybenhagyatott helyben/jóváhagyott; aprobat; ge-
nehmigt, bestätigt. 1671: az Országul végeztetett és hely-
ben hagyatot Uniónak conditioit minden czikkelyivel 
fogyatkozás nélkül meg-tartya [CC 6]. 1838: ezen álta-
lunk íratott a Felektőlis hellyben hagyatott írásunk ren-
gyei a maga valoságaban Szentül meg maradgyon és 
meg állyon [Bözöd U; Borb. II Bözödi Sebestyén Dániel 
székely ns nyil.]. 

helybenhagyattatás meghagyattatás; lăsare neschim-
bat; Belassung. 1677: A' Váradi Fiscalis joszágokban 
lakó Nemesség . . mentől hamaréb valo alkalmatos-
sággal, tartozzanak producalni Exemptiojokrol, a' Feje-
delem méltoságos személye mellett lévő bŏcsuletes Ta-
nács Uri és egyéb rendek előtt, kiknek dolgok igazítás-
ban vétessék, és az 1650. Esztendŏbéli Articulusnak tar-
tása szerint, a' kiknek productiojok, és helyben hagyat-
tatások elucescal, azok ez után-is meg-tartassanak, a* 
kik penig nem producaltak, avagy az után telepedtek 
oda, producalván discussioban vétessék levelek [AC 
143]. 

helybenhagyattatik 1. jóváhagyatik; a se apróba; ge-
nehmigt/bestätigt werden. 1673: Ezen Néhai nagy emle-
kezetü Felséges Bethlen Gábor Fejedelem Magyarosdi 
Thoma Laszlonak es Thoma Peternek őrőkős szabadsa-
garul ki adot kglmes levele előmbe producaltatvan . . . 
tőlemis helyben hagyattatik, es confirmaltatik [Vh; 
VhU 350 Thököly Imre ad. lev.]. 1692: in Anno 1684 

. . a' Quartasok eleibenn adattatott 21. Punctumokbul 
allo Instructio, in omnibus punctis helyben hagyattatik, 
es az utann választandó Quartasok, annak minden Arti-
culusibann valo meg tartására köteleztetnek [Kv; SRE 
5]. 1740: minek utánna ezen egészsz Ca(us)a . . . revi-
deáltatott vólna, az elsőbb deliberatum hejb(en) hagjat-
tatván, az utóbbszori Deliberatumais, azon T. Sedriá-
n(a)k, in ea parte, hogj az Onus Repulsionis annihilál-
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tassék [Dés; Jk 339]. 7808: ennyiben ã Deliberatum re-
formáltatott; több résziben pedig helyben hagyattatott 
[Asz; Borb. II]. 

2. meghagyattatik; a fi lăsat neschimbat; belassen 
werden. 1677: Az Ecclésiai jövedelmek, parochialis 
örökségek . . . a* mellyek voltanak és meg-hagyattatta-
nak, ezután-is helyben hagyattassanak | A' Karánsebe-
sieknek legitimé emanaltatot Privilégiumok helyben ha-
gyattatik melyben ez ideig meg-tartattak; Signanter pe-
nig, Háczokon Vámot adni ne tartozzanak [AC 5, 142]. 
— L. még AC 245; UF II, 662. 

helybenhagyhat jóváhagyhat; a putea apróba; geneh-
migen können. 1820: Illy vallástételemet a Cancellista 
Urak azzal bövitvén . ., én ezen bövittést helyben nem 
hagyhattam [Várfva TA; JHb Fasc. 48]. 

helybenhagyó helyénvaló; potrivit; angebracht. 1826: 
Hogy a fennebb Pecipiáltakot (!) a Székelly Keresztúr 
Városi 1825béli Allodiális Perceptor Kováts Imre eő ke-
gyelme a fennebb meg írtakra elkölteni előttünk Régius-
sa által meg, bizonyította, Miis heljben hagyó s bevehető 
költségeknek lenni igaz Hitünk szerént bizonyittyuk 
[Szkr; Borb. I]. 

helybenmarad 1. érvényben marad; a rämîne ín vi-
goare; in Geltung/geltend bleiben. 7602: Ha mely At-
tiankfiain az Zantas dolgabol es be vettetes dolgabol 
Jniuria esset volna tehát liceat eggyk az masikat 
theorwenniel keresny, mindazatal az varos vegezese he-
lyeben maradwan [Kv; TanJk 1/1. 422]. 1605: az mint az 
Altizes magiarasza hogi eő rajok az feltizes es Keózep tí-
zes giepwt mert, ne(m) akariak hogi az rendbelj giepwt 
merjenek rájok az mellyet mertek mert az nylas giepw, 
hane(m) merjenek nekikis az tizes giepwben, Az ket tizes 
azt akarjak (!) uala hogi maradgio(n) heljbe az mérés 
[UszT 19/92]. 1676: az elebbi tórvenyt kevanyuk hely-
ben maradni [Kvh; HSzjP]. 1746: A' Birák eo kglmek 
törvénye egészszen helyben marad, mélly mind két félt à 
bekességhez szorittya [Torockó; Bosla]. 1761: Vásár Bí-
róság dolgáb(an) az Com(muni)tasnak elobbszorj deter-
minatioja maradgyon helyb(en) [Torda; TJkT V. 28]. 

2. megmarad; a rămîne; verbleiben. 1677: Fogaras 
földi és Kővári joszágokban, a' Kapitányok, vagy . . . 
egyéb substitutus Tisztek tartozzanak mind a* Circálást 
szorgalmatoson peragaltatni, s' mind penig a' Latrokat 
kedvezés nélkül meg-büntetni . ; egyebekben a* he-
lyeknek szabadságok, és eleitől fogván valo ususok hely-
ben maradván [AC 120]. 

3. helyén marad; a rămîne pe loc; an seiner/ihrer Stel-
le bleiben. 7779: Innét hogy mind a két épület helyben 
maradjon, és Péter a maga jószágából Józsefnek pótolja, 
amennyivel több, a csűr felől a házbeli részét [Taploca 
Cs; RSzF 227-8]. 

helybenmaradás helyén maradás; rămînere pe loc; 
Verbleiben. 1701: ha edgj más kőzött megh ne(m) alk-
hatnak placidis modys tehát az Csűrnek s egjéb épület-
nekis nagjob resze el bomla(né)k az mellyis igen káros 
lenne, mivel ugj az becsüt fel ne(m) érik azok az épületek 
hane(m) helyb(en) mara<dá>sokban érnék meg [Kis-
solymos U; BLev.j. 
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helybenmaradhat 1. érvényben maradhat; a putea ră-
mîne ín vigoare; in Geltung bleiben können. 1666/1701: 
Helyb(en) maradhat az Czikkek(ne)k állapattya, az 
fellyebb meg irt punctumokb(an) inseralt dolgok(na)k 
bántódása nélkül [KvLt 1/188]. 

2. exempciójåban ~ kiváltságában/kiváltságos hely-
zetében megmaradhat; a-şi putea păstra situaţia privile-
giată; im Vorrecht/in der Vorzugsstellung verbleiben 
können. 1677: A' Fiscalis Joszágokban . A' kik . . 
1631. Esztendő után telepedtenek vagy eximáltattanak, 
azok-is Néhai idősb Rákóczi György Fejedelem idejé-
ben eléggé meg-visgáltatván, a' kik exemptiojokban 
helyben maradhattanak, és ez ideig meg-tartattanak, ez 
után-is helyben hagyassanak, és egy helybéliek-is a pro-
ductiora ne kénszerittessenek [AC 46]. 

helybevisz véghezvisz; a duce la îndeplinire; durchfüh-
ren. 1777: Koszta Vaszily . mindenekben engedelmes 
lèszen a Méltoságos Földŏs Ur Porontsalattyát helyben 
viszi [Kük.; SLt 35. A A. 57]. 

helyébe I. nu 1. vki/vmi helyett; ín locul cuiva/a ceva; 
anstatt meiner/deiner/seiner/ihrer . . . , dafür. 1568: Mi-
chael wogner . fass(us) est, Tudom hogy az en Ceh 
mestersegembe(n) Egy lengelnek Czynala pozto Ruha-
kat, de az Ruha zwk lçn mert az poztoth bele ne(m) 
zabta es ne(m) lçn Jq, hane(m) az vta(n) mast wçn az 
poztho helyebe Mas Ruhát Czynala [Kv; TJk III/1. 
200]. 1574: Kewannyak eo K. aztis hogy altalan fogwa 
biro vram Az korcolias heliebe Mast vallasson [Kv; 
TanJk V/3. 106a]. 1596: az kek lo helyebe egy pej csitko 
iútott volt Sebesi Miklósnak [UszT 11/45]. 1619: melly 
Kus János annak Eleotte Zabad szekelj uolt . akara 
ismett magat szemeljebe(n) az regi io szabadsagban al-
latny es maga hellieben, egj Adam Mihalj new Embert 
állata Kun János Vramnak Jobbagiul [Kál MT; Berz. 
10. 77/13]. 1672: Minden Mester Ember a' maga Szeri-
ben vágjon egy őkrőt az őkőr helyeben 2 teheneket 
hogy a' Varos Nepe meg ne fogyatkozzék hus dolgabol 
[Dés; Jk]. 1720: (A rozsot) bé ne(m) veszi, míg az edgyik 
száz kőből Ros hellyeben, búzát ne(m) küldek [KJ. 
Rétyi Péter lev.]. 1752: ember hejjiben embert adjon 
[Körtvélyfája MT; BfR]. 1842: én az Apám helyébe bo-
táskodtam a' mezőn, őrizvén a' tőrőkbuzákat [Bábony 
K; KLev. Bódis Pista (13) vall.]. — L. még ETF 107. 34. 

2. e(nnek)/a(nnak) ~ ehelyett, ahelyett; ín locul 
acestuia/aceluia; statt dessen/deren, dafür. 1613: az cza-
torna nem joo hanem az helliben mas kell [HSzj udvar-
ház al.]. 1614: (Kornis Boldisar) enneke(m) mondotta 

Antal Peter ugv kellene forgodnwnk hogy en Rad-
notert sok zepseget attam Rákóczi Fejedelemnek az he-
lieb(en) mast kellene keresnwnk [Kisfalud MT; Ks O. 
20. — aEzüst- és aranytárgyra von.]. 1681: Csűr. . . . 
szalma fedele sem ighen jo. Ez helyében mast kellene csi-
nálni [Hátszeg; VhU 602]. 1774: A melly Pap fizetést 
• • • Groff Széki Teleki Sámuel Ur õ Nsga in A(nn)o 
1757-be(n) rendelt volt maga udvarától . . . ; aszt ŏ 
Nsga most in A(nn)o 1774. meg váltosztatta és egisszen-
is el hadta 's annak helyibe adott ŏ Nsga állandóul vál-
tozhatatlanul ezer Magyar forintokat, hogy annak ren-
des esztendőnként való interesse ugy mint három ma-
gyar forint járjon a Papnak [Sáromberke MT; GörgJk 

helyecske 

II. hsz 1. helyette; ín schimb; dafür. 1572: Nem 
Ennyet sem ket Annyet myt Ez Erne hanem Tyz Annyet 
is vary En teolem heljeben [Kv; TJk III/3. 46]. 7590; 
Chywtor Benedek es Gal Thamas kj alla az eskwtsegbwl 

az falw vgj valazta mast, heliekben Chiomortan Já-
nost es Chipeo Antalt [UszT]. 1634: en sido mihaljnak 
zamba atta(m) az en Johomot . . . egjet el ueztenek ben-
nik . . . az törueni azt itili hogj nekem agjon mast hellibe 
[BLt 3 Szabó Matthe Kozo(n) Uyfalui (34) ns vall.]. 
1681: Vizi Malom . . . Migh a keo padgaiis jobban el 
nem romlanak, addigh kellene helyeb(en) mast készet-
tetni [Hátszeg; VhU 603-4]. 1703: olljan remenséggel 
küldött Kglmetek hogy két hétigh . . . Táborozunk, an-
nak utanna masokat külddnek helljunkb(en) [Fog.; 
UtI]. 1733: Szarvas Marhai annyéra el hullotta(na)k, 
hogy ha másokot hellyekben nem állit Economiajanak 
folytatásában tellyesseggel megh csokonik [Kilyén Hsz; 
MvRK Lev.]. 1824: egyik Kantza meg Csíkozván . . a 
hellyibe a' Menesbol egy alá való Meddő pej Kantzát bé 
fogtunk — és tanítjuk [Perecsen Sz; IB. Tamás Mózes 
lev.]. 

2. érette; pentru el/ea; um/für ihn/sie/es. 1734: Ma-
gához vette az Ur Isten ezen szelid Bárányt® heted napig 
tartó kinos nyavalyája után . . Vigasztallyon meg az 
Ur Isten hejében! [ArJk 41. — aA leányát]. 

helyecske 1. locşor; örtchen, Plätzchen. 1763: Lévén 
szüksége . . . egy helljetskére aholis ketskéket nyuzogat-
hatna [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 149]. 1767: Néhai Ladá-
nyi legált 1000 For. Interessét, approbállya 'a Supr Con-
sistorium hogy fordittassék Bibliotheca augmentatiojá-
ra, sőt hogy azon Testans emlékezetire 'a Bibliothecá-
b(a) kŭlŏn helyetskére tétessenek azok a könyvek 
mellyek ezzel vásároltatnak [Nsz; BK A kv-i ref. koll. 
csomója]. 

Szk: bejáró 1726: Busittatom Becsületes Perceptor 
Uraméktol, az mostani magyar utzai házam végiben le-
vő kapu béjáro helyecském iránt [Kv; Pk 6] * fatartó 

1694: az Kemenczebe fat szoktak be hanni, kinekis 
vagot fa tartó helyecskejeis va(gyo)n [Kővár Szt; JHb 
Inv.] 

2. földecske, határrészecske; bucăţică de pămînt. 
părticică de hotar; Feldchen, Stückchen Gut. 7600; En 
mindenkor Fekete Balaseeknak tuttam azt a helechket 

eók kazaltak [UszT 15/87 Isthwanffy Isthwan, 
Kaidichfalui, Zabad Zekely vall.]. 1636: Ez negyedik 
resze az kertnek cziak magaba(n) való szép fuues bara-
niok hizlalasara való kies helieczke [Siménfva U; JHb 
Inv.]. 1667: Vagion két kűs hellyeczike azt szancziuk 
ki az patakig [Imecsfva Hsz; LLt]. 1733: Tóth János sza-
bad szemellj heljecskéje [Backamadaras MT; LLt Litt. 
B]. 1751: néha palánt magot vetettek belé az hol száraz 
hellyetske találtatott [Kóródsztmárton KK; Ks 17/ 
LXXXI. 18]. 1766: ezen kis hellyetske mindétig Falu 
Földének tartatott [Szentegyed SzD; WassLt Pap To-
gyer (40) zs vall.]. 1784: a' Mlgŏs Groff ur ŏ Nagysága 
. . . kaszáltatott mintegy két szekér szénára való 
hellyetskét [M.gorbó SzD; JHbK LIX/4. 28]. 1825: 
Ezen hellyetske igen jo helly [Szárazpatak Hsz; 
SzentkZs Conscr. 337]. 

Szk: árkos 1762: az utrumban Specificalt Ár-
kos Hellyetske . . . égy darab időtől fogva senki nem cu-
rálván . . . abalienalodott [Cege SzD; WassLt] * bok-



helyén 

ros ~. 1690: van Ngd(na)k egj kis hellyetskéje, mely . . 
semmire kellő iszapos Olt mosta porond . . . magab(an) 
haszontala(n) bokros hellyetske [Fog.; Szád. Recsei Bo-
jer Péter lev.]. 1807: egy fenekes bokros keskeny hely-
jetske . . most pusztáb(an) hever [Nyárádsztbenedek 
MT; Told. 37] * erdős 1774: négy ölnyi Szélességű 
Erdős hellyetske [T; CU] * gyümölcsös 1798: égy 
Gyűmőltsős helyetske. és Pusztácska tőrőkbuzás és 
káposztás főldetske [Kv; Pk 6] * mocsaras ~ vizes 
~ * piíyókás ~. 1825: a Falu alsó végibenn vagyon egj 
kis pityokás hellyetske [Papolc Hsz; SzentkZs Conscr. 
191] * puszta 1672: Bodis Peti puszta darab hellye-
keje (!) [Alvinc AF; Incz. VI]. 1765: egj darabotska 
puszta hellyetske [Csávás KK; LLt] * seppedékes 
1799: Azon seppedekes hellyetske a Kender földek-
ből szakadott é el? [T; Ks 89 vk] * szabad ~. 1752: sza-
bad kis hellyetske [Msz; LLt 80/9] * tisztás 1761: a 
kérdésben fel tőtt Vad almafák, ezen tisztás hellyets-
kével vagy kaszalotskával égyjűtt, . eo Nga földéhez 
tartoznak [Koronka MT; Told. 26] * vizes 1764-
1766: vagyon égy kitsin motsaros vagy vizes hellyetske 

mellyet mikor meg lehetne kaszálni a viz es ingovány 
miatt Lenne rajta két merekje széna [Nyárádkarácson-
fva MT; i.h. 76]. 

3. (ház)telkecske; mic loc/locuşor (de casă); kleines 
Grundstück. 1681: Az holott valami oly alkalmatos he-
lyeczke volna, mellyen is Groff Vrama eŏ Nga Cziganyi-
nak kellene lakniok; az ollyan helyek el vannak foglalva 
[Vh; VhU l l . — aGr. Thököly Imre]. 1770: azon kis 
hellyetskén egy Kurucz Tivodor nevezetű szabad 
ember épített leg elébb házat [Burjánosóbuda K; JHbK 
LVI/1]. 1795: a' Szántó Sándorné Jármi Ágnes Asszony 
fél Puszta Sessioja . a' Túri Kristina biradalmába ál-
tal méne, az Túri Kristina Aszszony Kis Hellyetskéje pe-
dig . . Szántó Sándorné Aszszony(na)k . . . az Turi 
Kristina Aszszonytol adatot Hellyetske kissebb volt 
[Veresegyháza AF; DobLev. IV/756, la]. 1806: Getse 
Klára aszszony azonn Telekket mely az néhai Öregeke 
volt jol réám tudta Sütni advánn érette Négyszáz tíz 410 
vforintokat mely ennekem bizony amint ki ki lathatja 
eleg drágábann áll azonn kicsid helyetske [Dés; DLt 
17/1809]. 

Szk: belső 1784: itt bedetsbena vettünk egy Küs 
Belső helyetsket [Szentimre Cs; EHA. — al567-ben Be-
dechy (SzO II, 220), 1601-ben Bedecsfalva (EHA) néven 
még önálló település, később — de mikor, nincs rá ada-
tunk — Szentimrébe olvadt bele] * bennvaló 1741: 
a' fellyebb le irt ben való helyetsket meg vásárlották 
[Koronka MT; Told. 22]. 1759: Vagyon itten ä Faluban 
egy benn valo helyeske . egy huruba vgyan el térne 
rajta [Tusnád Cs; BLt 9]. 1760: egy ben valo hejetske 
[A.volál Hsz; LLt] * kuriális ~ udvarházhelyecske. 
1781: égy Curialis hellyetske [Berend K; CU]. 

4. helyiségecske; încăpere; Raum. 1776/1787: egy 
Boltnak valo heljetske [Dés; DLt]. 

Szk: kovácsszéntartó 1694: Kovács mihely az 
Garadics alat va(gyo)n egy meg romladozot ritkáson még-
is Deszkasztatot Kovács Széntartó helyecskeis [Kővár Szt; 
JHb Inv.] * vaskőtartó ~. 1681: vagyon . . . szén tartó 
csűr, melynek jobbik oldalában vagyon fenyő boronák-
kal el rekesztetett vas keő tartó hellyecske [CsVh 89]. 

Ha. 1658: helieczket [Alvinc AF; DLev. 3. XXXI. A. 
9]. 1673: helyeczke [Fog.; Törzs]. 1727/1790: helyetské-
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re [Ádámos KK; MvLev.]. 1737: hellyecske [Tancs K; 
Told. 11/73]. 1749: Hejecskének [Dés; Jk 535a]. 1766: 
hellyetskéjin [Szentegyed SzD; WassLt öreg Pop Iuon 
(76) zs vall.]. 1770: helyetskére [H; JHb XXXI/17. 3]. 
1815: Hellyetske [Msz; LLt 88/13]. 

helyén I. nu helyett; ín loc de, ín locul . . . ; (an)statt. 
1585: Miért hogy a Scolaba az kúton vntalan a vedret a 
giermekek el teorek . . . az égik veder helien chinalta-
túnk egy keowet [Kv; Szám. 3/XIX. 32]. 1587 u.: Az 
helyen az yles helj heljen vgj adta Abbalj reszem heljen 
en nekem Antalffi Thamasnak ez A. Mathias vra(m) 
[UszT]. 1605: Kecheti Caspar minden Kisfaludi 
aniay eórekseg helien az kecheti atiay eŏreksegbeól 
adott mast [i.h. 20/49]. 1717: adott volt . ket ŏkrŏt ke-
zekhez . . de annak az egigjiket el lopák az Atyámtol az 
másik helljen pedigh más ökröt attam Salla Máténé Asz-
szonyomnak [Tarcsafva U; Pf]. 1746: Géczi Dávid 
Vr(am) . az elégett Töredék helyén két annyit hordat-
tasson és hordgyon az elégett szántó főld(ne)k reficialá-
sára [Torda; TJkT III. 93]. 1777/1810: Annuatim ezen 
Havasakon legelő Turma Juhok Taxájábul ezen részre 
jutt egy Berbéts, és egy sajt, s néha Berbéts hellyin egy 
Bárány a Turmáknak Sokaságokhoz képest [Déda MT; 
JHb LII/3. 355]. 

Szk: anyja ~ėn való anyja. 1709: Annya helyin valo 
Annyát el sem hadgja [Imecsfva Hsz; LLt]. 

II. hsz helyette; ín locul meu/tău/său; anstatt meiner/ 
deiner/seiner . . 7606: zent kjralj uayda Janosnak uala 
egj Jstuan new fya melyet Kouachy antal òhoza hit uolt 
az hadakozasnak Jdeyen hogj hadakoznék helie(n) es 
minden Iozagaba harmadaba bele fogadna beleis fogata 
[UszT 20/181]. 

helyénállat helyre/visszaállít; a restabili; wiederher-
stellen. 1613: Eo felsegea az ki futott vrakott megh 
hiuassa, velek megh bekelliek, Vrasagokott es iozago-
kott s mindennemeo allapattiokott, megh adgia es 
hellien allassa [KJ. — aBáthory Gábor]. 

helyénhagy 1. érvényben hagy, megerősít; a menţine 
ín vigoare, a întări/confírma; in Geltung belassen, be-
stärken. 1568: Tudom azt Bornemiza vram birosagaba 
ez azonnak tŏruenye vala, luka Janosal, az haz dolga 
felöl Vicey Antal vra(m) birosagabays haborgatya 
vala ez azont luka János, de eö kegelmeis az bornemiza 
vram tŏrúenyet helyen hatta vala [Kv; TJk III/1. 211]. 
1577: Az zeredanapy vasar felöl eo kegmek az elobby 
wegezest hagyak helyen . . . a wasar vgia(n) azon zertar-
tassal maraggion meg [Kv; TanJk V/3. 153a]. 1604: Az 
Zeoleo Miúeseknek fizetesek feleol az Tawaly eztendeo-
bely . . . vegezest helyen hattak [Kv; i.h. 469]. 1723: Kő-
rispataki Vas György nem akarja azt a ' Testamentumot 
helyen hadni [Kőrispatak U; Pf). 

2. jóváhagy; a apróba; genehmigen. 1570: Vichey Já-
nos, Langh Jakab vallyak, hogy . . . Dobo Peter 
Atthiaífiay Az ázzon nepek . . . Beh vallottak az vrokat 
Tellyes hatalommal hogy valamyt ely vegeznenek Min-
denben helyen hadnak . . . Annak felette kezeketis Beh 
attak [Kv; TJk III/2. 173]. 1592: Annakutána bozzon-
kotta(m) hog' az mi Jarasunkat helín ne(m) hattak | 
az mi jarasunkat oztasunkat ne(m) hattak helin [UszT]. 
1602: Az Birak Wraim mondotta törúennyet ö Kk Ta-
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naczul hellye(n) hattak [Kv; TJk Vl/l . 583]. 1605: Megh 
ertettek . . az Thorda vchay haznal való swtheo haz ep-
pitetesenek karos voltat . . helyen hattak az eot fertali 
bely Capitan vraim oculalasa zerenth való deliberatiot 
hogy eoregh swtheo hazat ne extruealhasson ott [Kv; 
TanJk I/l . 508]. 

3. helyesnek ítél/talál; a considera corect/bun, a încu-
viinía; gutheißen. 1583: Annak okayrt eó az feollwl meg 
Newezetth Komornyk Myhalnak ezfele hamyssan es 
gonozul chinalt es zerzetth lewelet Semy chykelleben 
helien nem hadna sem ereyeben nem hadna [SLt V. 13 
Imreh deák Papay a gyf-i káptalan not-ának kézírása]. 

4. meghagy; a menţine, a lăsa neschimbat; belassen, 
beibehalten. 1576: Myerthogi az Magiar wcay Kis Ayto 
tawol vagion, Es kapw kolca tartoyanak oda Iarny Sá-
ros Ideoben Nehez, Azért Annak kolcztartoyat Az ky 
eddeg volt helyen hagiak [Kv; TanJk V/3. 135a]. 1587: 
Az Nappaly Eorizest eo kgmek varosul le tezik mind 
azon Altal Az Eyely Eorizest helyen haggyak [Kv; i.h. 
1/1. 46]. 

5. otthagy; a lăsa acolo, a păstra; liegen/dortlassen. 
1589: Hallottam hogy az Zabo Thamas feoldere ki va-
gio(n) oz varas vegen, ki ment volt oz varas hogy el von-
niak de miel hogy oz eskuttek el ollottok melleole oz va-
rasis helien hatta az kertett [Szu; UszT]. 1606: Azért mj 
az hol az Azzonj foldenek az hatarat tudok mj el Járok es 
megjs Jeczötthwk ugj hagjok hogj ha telekfala kj Jö es az 
hatarozott helyen haggya assanak követ az hatarlasra 
de en nem tudom ha hattake azt az mj hatarozasinkat 
helyen az telekfaljak vagj nem [UszT 19/32]. 

Ha. 1570: helien hagiak [Kv; TanJk V/3. 12a]. 1583: 
helie(n) kel hadny [Kv; i.h. 273b]. 1586: helyen hattunk 
[Lesnek H; IB VI. 225/16]. 1588: helien hadtanak [Kv; 
TanJk 1/1. 65]. 

helyénhagyatott megerősített; întărit, confirmat; be-
stätigt/kräftigt. 1589/XVIL sz. eleje: Teorueny szerent 
megh láttatott rostaltatott, be veőtt es hellyen hagiatot 
és az Keömiues giwlekezetnek örŏkkę való Birasara 
ki adatot Ceh leuelnek es abbeli Articulusoknak bizon-
sagara erŏssegere, Ez mi Priuilegiumi leuelwnket Varo-
sunknak nagiobik es fwggeő peczieti alat attuk es 
ajandekosztuk [Kv; KőmCArt. 28-9]. 

helyeni vmilyen helyen levő/való; care se află/aflător 
într-un anumit loc; an bestimmter Stelle befindlich. 
1837: az ott találtató Sántznak némelly hellyeni része 
kevéssé a' sorvadás által teldegel [Dés; DLt 775]. 1862: 
Méltoságos Grof Fő-gondnok Ur! Méltsád szíves volt 
. . . a* kőtlevélnek illető helyeni kieszkőzlését magára 
vállalni [Abafája MT; TGsz Szabó Sámuel ref. pap lev.]. 

helyenként pe alocuri, ici şi colo; stellenweise. 1770: az 
is el hihető hogy azon Adamosi utrizált malom régisége 
mian Le nyomult, mivel már a talp fákis ugy el rodhatta-
nak alatta, hogy helyenként másokkal kellet ki toldani 
[Sövényfva KK; JHb LXVII/15]. 1851: még bányabŭk-
nél el setétettŭnk de Iosi lámpást és viasz gyertyát vett 
• . . szegény Iosi anyiszor le szállat . . . helyenként gyala-
golt [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

belyénmarad 1. érvényben marad; a rămîne ín vigoa-
re; in Geltung (ver)bleiben. 1579: Meg ertettek eo keg-

mek egesz varasul Az Mezarosok kewansagokat melyek 
zerent Akaryak mind az engedelmet s mind az egienet-
lensegnek le zallitassat, tudny illik hogy meg engedik Az 
hentelereknek az vasart zereda naponis zabadon barmot 
vehessenek es három nap árulhassanak chyak hogy Az 
teob Articulusok Maraggianak helie(n) [Kv; TanJk V/8. 
191a]. 1584: az Chebely vegezes leuęl . . . mynd(en) 
zikçllebe helyen maragion [M.fráta K; SLt T. 18]. 1600: 
ha az zabadsagh helin maradna, es ez az eöreksigh tied 
lenne, megh tudna(m) en alkwnni the weled [UszT 
15/47]. 

2. megmarad; a se păstra; sich erhalten, verbleiben. 
1613: Eo felsegea az Orzagal ellene való vetsegwnkertt, 
feleolleonk az minemeó Articulust Íratott es Czinalta-
tott volt, azokott eo felsege cassaltassa es ki vonassa, 
Arulo neveonk orzagunkban semi fele rendteol ne lé-
gién, tiztessegeonk hellien maradgion [KJ. — aBáthory 
Gábor]. 

3. tulajdonosánál marad; a rămîne la proprietar; 
verbleiben (beim Besitzer). 1600: hol peniglen azth mon-
gya Berze Mihály, hogy eö neki Zent Imrehen . . . eöstQl 
marat iozagha wolna, Mies tuggiuk hogy wolt, de ne(m) 
mondhattia eö kegme, hogy hatalmasul foglaltuk wolna 
el . . . Kegd ezt ne(m) keresheti, hane(m) ennekis helin 
kell maradni [UszT 15/258]. 

4. ottmarad; a rămîne acolo; dortbleiben. 1602: (A) 
kert ha helyen marad az visz iszopot wet az kerek ala 
hogy nem fordúlhat [UszT 16/10 E>emien Miklós Betfa-
lui, Zabad zekely (40) vall.]. 

helyénmaradhat megmaradhat; a se putea menţine; 
sich erhalten können. 1589: Az keomies Wraym Suppli-
caltak az eo priuilegiumok meg adassa feleol, Azért 
igy deliberaltak . . . , az eo Cehekreol Jryanak Rend ze-
rint Articulussokot, es azokat Jrwa hozwan Byro vram 
es tanachy eleiben Azwtan ha az Varasnak az eo Ar-
ticulussok, es cehnek Rend tartassa helyen maratthat, es 
Jowallyak, Az vtan wgy pechyeteltesse megh Byro vram 
leweleketh [Kv; TanJk 1/1. 96-7]. 

helyénvaló rendes; ordonat; ordentlich. 1758: (Rhe-
dei Pál) igen jó ember volt, ea pedig kemény haragos em-
ber s udvara sem éppen helyén való, mivel feleségül is 
csak akkor vévén el az Henter Jánosné, Gyerőffi Kata, 
Bíró Mózestől maradott leányát, Bíró Katát, a gazda-
asszonysághoz sem sokat értett [RettE 64. — aRhédei 
József]. 

helyére 1. vissza-; înapoi; zurück-. 1571: Az kyk 
penigh varos Messebeol keowebel ely hordottak . . . Eo 
k. biro vra(m) helyere zereztesse velek [Kv; TanJk V/3. 
49a]. 1584: Zabo Cato . . . a feyzeuel fel fezite a kűzeob-
nek keoûet as Alaia sot hamat hintûen A kwzeobeot es-
meg heliere fordita [Kv; TJk IV/1. 221]. 1631: Jstuan 
deák egy hegyes teort . . . felig az hwuelyebeol ki 
uonuan, megh hellyere bocziata [Abrudbánya; Törzs. P. 
Vayda (33) concivis vall.]. 1679: ezen kamoraban levő 
eggyetmas(na)k nagyub része szemet modon lévén, jo 
rendb(en) nemis vétethetett; Az kinek gondviselese alá 
tartoznak, ugian az ha szépen fel tisztitana es kit kit he-
lyere rakna . . . ugi irattathatna(na)k mindenek szép 
rendel fel [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 30]. 
1727: Ha valaki valakinek szántó földit el szántya és az 
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Hűtősöket ki híják . . ha az határ követ ki hánnya . 
az követ az Hűtősök tegyék hellyire [Szotyor Hsz; 
SzékFt 36]. 

2. helyette, helyébe; ín locul ; dafür. 1585: Az Is-
potály hidgianak két faia Törot wala megh Az Korczo-
liasnak harmad Magaúal Atta(m) hogy mast Chinalt 
heliere f. — d. 20 [Kv; Szám. 3/XVIII. 20b Gellien Imre 
sp kezével]. 1600: Tibald Gergely el foglala az hazat 
Tudom hogy bele keöltezet az hazba Tibald Gergely, az 
aztalt ki emelte, es agiat tetette helere [UszT 15/128]. 
1695: előre mindenkor készen legyen a* malomhoz valo 
szerszám hogy mikor edgyik3 romlik, a masikat helyére 
tehesse [Kv; SRE 41-2. — aAlkatrész. A malommes-
ter]. 

helyes 1. helyénvaló, illő; potrivit, corespunzător; 
angebracht/gezeigt, richtig. 1659/1681: az Jövevények-
hez valo jo czelekedetek(ne)k gyakorlasaban, Boldogh 
emlekezetü Meltosagos Eleink(ne)k diczeretes peldajo-
kat igyekezven kővetne(m) méltó s helyes Collatio-
jokat annuentiajokat minden bőcsülettel es ahoz illendő 
Tisztesseggel prosequalnom s megh tartanom [Vh; VhU 
314 Zolyomi Miklós ad. lev.]. 1737: Reá vigjázzanak 
. . . mind Malombirák, mind Pallér atyánkfiai ő 
kglmek, hogj a nap-számosok jó és hejes rendel járja-
nak2 [Dés; Jk 475a. — aA malomgátjavító munkára]. 
1770: mentünk Gorbóra3 gr Haller János úrfihoz . . . 
Udvart és abban helyesebb rendtartást ma Erdélyben 
senkinél különbet látni nem lehet [RettE 228. — aCsáki-
gorbóra (SzD)]. 7809: A Cselédeket számba vévén söt 
birtokokot is ki puhatolván, ha valamelyik birtokához 
illő szolgálatott eddig el titkolta volna is aztott a helyes 
szolgálatra szorítsa [Hsz; Mk IX/109-hez]. 

2. helytálló, igaz; valabil, adevărat; stichhaltig. 
1680: ennek megh bizonyítására harmad nap designál-
tatik, akkor az mas felekis minden helyes bizonyságok-
kal praetensiojok(na)k stabilimentumára keszen legye-
nek [Kv; RDL I. 158]. 1700: A' tőrvenyben helyes mon-
dás: Qui prior est tempore potior est Jure [Dés; Jk 316b]. 
1746: Lattatik ugyan az A. fatenseink ellen excipialni és 
protestatiot erigalni de helyes ratioját nem assignallya 
[Torda; TJkT III. 91]. 

Szk: ~ ok. 1629: immáron bizonyoson informáltat-
tunk felőlle, hogy az Csizmazia Mestereket arra a scis-
siora nem valami derekas és helyes ok, hanem, czak va-
lami egymás között valo priuata iniuria vitte [KvLt Céh-
ir. I fej-i rend.]. 1729: ha az Aszszony is az iránt valo 
hellyes okaimot meg ertheti . . reménlem maga is az 
Aszszony helyben fogja hagyni [Darlac KK; ApLt 1]. 
1780: Városunk gyűlése lévén, ez eleiben adtuk . . . mél-
tónak ítélhető kérésünket hogy ha . . . helyes okból el 
maradatt futatást edgy esztendőről másra által lehet 
vinni [Torockó; TLev. 9/17] * ~ ok nélkül. 1749: Jó-
sziff ólly természetű volt, hogy az Embernek minden 
hellyes ok nélkül leg előbszőris a fejit ügyekezte ütni 
[Korolya H; Ks 101]. 1876: E szerződést egy év lefolyása 
alatt 5 frt kötés mellett egyik fel is helyes ok nélkül fel 
nem mondhatja [M.bikal K; RAk 323] * - okát adja 
vminek. 1650: A ki prédikatiorol kimégyen, hellyes okát 
nem adván, büntetése toties quoties egy font viasz [SzO 
VI, 194 Cssz, Gysz és Ksz hat.]. 7850; valaki méltó és 
hellyes okát nem adná mes nem jelenésének a' czéh elől 
járói által ki tűzött órára Ŏra mulattságot fog fizetni 25 
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xrokot [Kv; ACProt. 31] * ~ okkal menti magát. 1670: 
Medgyesi István . kys semmiuton nem nem (így!) 
akarván fel vállalni azon Tisztet3, helyes, és hiteles 
okokkal mostys uyabban megh mentvén magát arra 
elégtelennek lenni, tudni illik, hogy tagjaiban nyomo-
rék, béna, s, félszeg volna [Kv; SzCLev. — aA céhmes-
terit]. 

3. megfelelő, jó; corespunzător, bun; entsprechend, 
gut. 1653: die 3 may elkezdem a malom felöll való bás-
tyát rakatni nagy szorgalmatossággal és igen helyes 
alkalmatossággal [ETA I, 148 NSz]. 1681: Mind ezeket, 
tőrvenyes, helyes, jó Relatoriab(an) kellene venni 
[VhU 120]. 1720: helyesi vagj helytelen helyen akarjaé 

Sallai János gjepűjét fel tenni? [Dés; Hr 7/31]. 
1761: (: látván ő Ngok közt disharmoniat:) jovallottam 
Dániel Úrfi ő Ngának hogj hellyesebb lészen az Udvar 
házok iránt atyafiságoson végezni, hogy sem atyafiság-
talanság . származzék belölle [Branyicska H; JHb 
XXXV/46. 18]. 1814: Tkts Kis László, és Posoni Áronn 
Urak ki neveztetnek edgyikünk Koronka Laszlo által 
intézett patak Árka iránt tett projectumnak hellyes vagy 
Helytelenn voltának s állapattyának meg visgálására s 
delineatiojanak ki nyomozására [Asz; Borb. II]. 

4. szabályos, törvényes; regiementar, legal; vor-
schrifts/gesetzmäßig. 1662: àda számot két rendbeli 
adókról Administralt hiteles es helyes Quietantia 
szerint Ugro(n) Ur(amna)k fl. 210. Restal ad solvendum 
magánal fl. — 2 [Szád.]. 1734: Pro A. Procurator 
Ioannes Csipkés Nob. de Rákos dicit Az Inek 
sine Retractione soha nem lehetett volna engemet el til-
tani a' Jószágtól, mert eo Kgleis jelen volt az el adas-
b(an) és ratihabealta de a Decre(t)omis meg engedi az 
hellyes el adást [Aranyosrákos TA; Borb. II]. 1789: A 
Faluk ratioi nem éppen a helyes normán vitettek Mely-
rŏlis, hogy miként vitessenek rendelés tétetett [Kénos U; 
UszLt XIII. 97]. 

Szk: ~ úton. 1753/1781: az bŏlts ember által látja, ha 
hellyes uton vette é ela Mostoha fiaitól, vagy nem [Máda 
H; JHb LXXI/3. 264. aJosika Imre a mostohafiai jus-
sát]. 1762: nem helyes utan esett a bonumaknak el vitele 
[Torda; TJkT V. 76]. 

5. jogos; legitim; rechtmäßig. 1638/1762: Pécsi 
Simon . olly dolgokban magát nem társalkodtattya 's 
elegyitti, mellyért derekas és hellyes Suspitiotis magára 
vonhatna [KvAkKt Mss. 263]. 1677: Mint egyebek, vgy 
a' Székely Vitézlőrendek-is . . hadi expeditiohoz fel-űl-
ni tartozzanak; ha . . . a' Mustrára rendelt időben, és 
helyben jelen nem lennének a' magok fő Tisztei elŏt 
mentségeket comprobalván, ha mentségeknek 
helyes és igaz voltárol Testimonialist adnak, meg ne 
büntettessenek [AC 156]. 1724: azt tudódé . . . , hogy a' 
ki most kapdosna azon házon, vagjoné helţjes, és egjenes 
jussa hozzá? [Ne; DobLev. 1/106. 7b vk]. 1764: meg sem 
disputaltatott, az, valyon az A p(rae)tensioi helyeseké és 
meg alhatoké, vagy nem [Torda; TJkT V. 233]. 

O Szk: ~nek ismer a. jónak lát; a considera că e bine; 
für gut befinden. 1814: igen jó volna a falu közönségé-
nek egy maglónak akármi módon való megszerzése. 
Mely feladást helyesnek esmérvén a faluközönség is és 
hasznosnak [F.rákos U; RSzF 179]. — b. jogosnak tart; 
a considera justificat/îndreptăţit; für Recht finden/hal-
ten. 1669: hogj jussa ne proscindaltassek Széki Miklós 
Uram(na)k heljesnek ismerjük [SzJk 106]. 1678: Helyes-
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nek ismerjük az Actornak kévansagat hogy rendelet-
le(n) felesegetül absolvaltassék [i.h. 135] * ~nek ítél a. 
jónak lát; a considera că e bine; für gut befinden. 1752: 
az I. Csedöiana Cahors meg indul 25ta Augusti, et us-
q(ue) lmum 7bris a több I. Compãgniäk is Masirozás-
b(a) fognak és mint hogy az egy Compäniàval Com-
putusnak kel lenni . az egész I. Militiàval Computust 
ineálni . helyesnek Ítélném [Aldoboly Hsz; ApLt 5 
Hollaki János Apor Péterhez]. 1803: menyire ítélné a 
Mlgos Ur is ezen Plánumot hellyesnek méltóztasson tu-
dósítani [Ebesfva; Pk 4]. — b. szabályosnak/törvényes-
nek (el)ismer; a recunoaşte ca reglementar/legal; für re-
gel/gesetzmäßig erkennen. 1673: az Testamentumról ér-
tekezven . az bene meg irt jo es keresztyeni ratiokra 
nezve hellyesnek itilven lenni abban specificalt legatu-
mokat az Relictanak . Ki szolgaltatank [Kv; RDL I. 
154]. 1764: nem itelvén hellyesnek az Jakab István sza-
lonnai(na)k erőszakosan lett el vetelét . . hogy 
mindenek restitualtassanak ítéltetett [Torda; TJkT V. 
221]. — c. jogosnak vél; a considera justificat/índreptă-
ţit; für Recht haltén. 1668: Mely kiuansagat Auner Gá-
bor Vr(amna)k helliesnek jtilven küldenek el à vegre 
hogy az nemes varos nevevei . azt az Corodi (!) falut 
. . valtanak ki az Atjafiaktol eo kglkteol [Kv; KvLt 
1/180. — aKóród, a város tőszomszédjábanj * ~nek 
ítéltetik helyénvalónak tartatik; a fi considerat/socotit 
ca la locul lui/ei; für angebracht gehalten werden. 1757: 
a' mennyi Summa pénzt fog ki adni a ' Mlgs Aszszony 

. az Inctuson . . . desumaltathassa liberrime, helyes és 
méltó dolognak ítéltetik [EMLt] * ~nek ítéltethetik 
megfelelőnek minősíttethetik; a putea fi socotit ca cores-
punzător; für entsprechend erklärt/beurteilt werden 
können. 1671: sufficienseknek, s helyesek(ne)k Ítéltet-
hetnek azon exhibiták, mint hogy az Cau(sana)k p(ro)-
cessussát tangallyák egészle(n) melyből orialtatott 
eze(n) Cá(us)a [Kv; TJk VIII / l l . 139] * ~nek lát helyt-
állónak ítél; a aprecia/socoti valabil; für stichhaltig er-
klären/urteilen. 1757: Az Jk ezen Deliberátumat appel-
lálni akarák kőz emberek szekire . . mindazon altal az 
szék nem látván helyesnek ezen Apellatiot nem trans-
mittalá [Torockó; Bosla]. 7800; vélekedéseket a fen irtt 
hŭteseknek mŭ is hejjesnek és egyenesnek láttuk [Backa-
madaras MT; Hr 1/40] * ~nek látszik szabályosnak 
tűnik; pare a fi regiementar; als regelmäßig erscheinen. 
1736: Investigalvan az Parsoktol bé adott Literale-
kat az perben levő Atyafiak közt edes Attjoktol tett Tes-
tamentaria Divisio in omni parte az igazsággal egyezni, 
és per hoc hellyesnek lenni láttzik [Torda; TJkT I. 111] 
* ~nek talál a. a găsi/socoti corect; als richtig befin-
den. 1748: Adot szamot Simon Martor (!) Uram maga 
Che mestersegeröl az melyet is a Beculletes Che jol 
meg visgalván helyesnek is tanala az ö kigyelme Szam 
adasat [Kv; FésCJk 41]. — b. szabályosnak vél; a con-
sidera ca fiind regiementar; für regelmäßig haltén. 1792: 
(A) kijártotast hellyesnek nem találván . . a Conscrip-
tio, s annak mértéke szerént újra reambulaltottván a 
dolog ugy jött ki, hogy a Búzának fel szántott földből 
16. kalangyára való Buza földet az eő Exlaja részére . . . 
el szántottak az Úrnak [Ádámos KK; J H b XIX/35]. 
1804: Pál István a Makkos Pásztorok Keze alol el ve-
szett Sértéssé dolgában a Falusi Hitesek ítéletét meg vis-
gálván helyesnek, és törvényesnek találom [F.rákos U; 
Falujk]. — c. megfelelőnek tart; a considera corespun-

zător; fur entsprechend haltén. 1805: Ezen panaszára az 
actornak a nemes faluszéke helyesnek nem tanálá az 
attestatiókot, mivel csak raboktól és cigányoktól költ 
[Szárhegy Cs; RSzF 283] * ~nek találtatik jónak mi-
nősíttetik; a fi calificat ca bun; für richtig/gut erklärt 
werden. 1737: Mind addig a Néhai Petki Sámuel ur(am) 
expeditioji meg allottanak es hellyesnek talaltattak vala-
míg a Nms Vár(me)gye Assessori kŏzzŭl ki nem tétetett 
ugy Nms Varos Assessorsagabol is [Torda; TJkT I. 
138]. 1814: Kis László és Posoni Áronn Urak Oculatoris 
Contemplatiojak hellyesnek találtatván, a pataknak a 
Contemplatio szerént való hellyen Árok ki nyittatasa 

miatt szármozatt károknak . . Exequaltatása pa-
rantsoltatik [Kövend TA; Borb. II] * ~nek tart a. 
jónak lát; a considera că e bine; für gut halten/befinden, 
gut dünken. 1776: Előttem fel is olvasá à Mgs Praepost 
ura, de azokban egy sem volt ollyas, hogy minek előtte 
Groff Komis Kis Aszszont el venné, tartoznék Pápistá-
vá lenni, Mellyet ä M. Groffné vgyan vgy kívánt, de ã M. 
Praepost Ur hellyesebbnek tartotta most M Gróff Lá-
zárt nem erőltetni töbre [GyL. Adalbertus Biró siculug 
ex Csik Kartzafalva nunc residens in Pago Csokfalva 
vall. — aA reverzális pontjait. MT]. — b. indokoltnak 
vél; a socoti justificat; für begründet haltén. 1823-1830: 
Publicus praeceptorok lettünk egyszeriben: Szabadi 
Farkas a cellában vagy elementariában; miért nevezte-
tett cellának, ezt az okát látom: hogy a nagykapun belül 
volt egy nagy faház, melynek alatta pince volt, s régen 
korcsma, idővel osztán ebbe jártak a cellisták . . vagy 
azért neveztettek cellistáknak, hogy valamiképpen a 
cella az épületek alsó része, úgy ez a classis is a classisok 
között a legalsó volt, de helyesebbnek tartom az első ma-
gyarázatot [FogE 124]. 

helyesebben 1. illőbben, jobban; mai cumsecade/bine; 
gebührender, richtiger. 1697: Az A' ő klme Citatoria 
Relatoriajaban felteszi hogy egy Medgyessy Borka nevű 
Asszony Ember szolgalojaval paráználkodott volna az 
J. annak Annussat, diesset, locussat hogy hol történt a' 
dolog . . . nem declarallya, hogy az J is annak idejeben 
jo modgyaval mentegethetne magat es hogy a' tőrveny-
tevőkis rendesebben es helyessebben pronuncialhatna-
nak; azért meg kivanom hogy ez az Causa condescen-
dallyon [Dés; Jk 252a]. 1771: Hogy az őfelsége szolgá-
latja annál jobban és helyesebben elémenjen, arra 
gond légyen, hogy bírók idejekoránt . . . választassa-
nak, úgy a hűtősök is polgárokkal együtt [Szemerja Hsz; 
RSzF 93]. 

Szk: mentől 1671: itt Erdélyben-is bizonyos 
hellyeken tartozzanak az Szász Atyafiak-is, Posta lova-
kat tartani, kik-is magok kőzött mentül hellyesebben 
rendellyék-el, hogy a' Posta-is rendesebben continual-
hassa előtte való uttyát [CC 32]. 1677: a' meg-bántodot 
fél, panaszát exponálván, és mentől helyessebben lehet 
annak igaz voltát comprobálván; a' Vá,-megye vagy 
Szék a' dolgot ugy lenni comperiálván, . . ha mi kárt a' 
Possessornak tet az occupans, azt-is refundallya [AC 
80], 

2. pontosabban; mai precis/exact; genauer. 1666: mi 
az toáb való menetellel senki határát el ne(m) voszszük 
hanem had oculállyuk mindenik hellyet, oculalvan las-
súk hová mutathatna helyesben az határ jáit levél [Thor. 
III/6 országos kommisszió jel.]. 1699: a' Malmokra való 



helyesel 

expensa jo lelkiismerettel vetessek számban hogy a' 
Quartas Uraimek ŏ klmek szamadasokat könnyebben 
és helyesebben igazithassák [Kv; SRE 54]. 1775: az Ut-
rumokotis a' Circumstantiakra nézve jobban és hellyes-
sebben meg Írhatom [Kv; SLt XL Ágoston Márton Suki 
Jánoshoz]. 

3. helyénvalóbban; mai adecvat/potrivit; angebrach-
ter. 1838-1845: bab szilvaüszög, mit másutt — 
gondolom helyesebben — birtokának neveznek 
[MNyTK 107]. 

4. szabályosabban; mai regiementar; vorschriftsmä-
ßiger. 1747: Sajnallya a* Magistratus ezen Ca(usana)k 
tovabra valo Dilatiojat . . . , hogj annál hellyesebben és 
törvényesebben terminalodhassek, ad futur(am) diffe-
raltatik [Torda; TJkT III. 176]. 

helyesel helyesnek tart/tekint; a considera ca fiind la 
locul lui/ei; billigen, beistimmen. 1854: Lapta, czigle 
vagy más gyermeki játékban nem vett részt8 de az ügye-
sebb játékost nagyon helyeslé [ŰjfE 100. — aNagyenye-
di diák korában Körösi Csorna Sándor]. 

helyesen 1. illőképpen, rendesen; cumsecade; ange-
bracht, gebührlich. 1736: Méltoságos Aszszony Ngod a 
mint parancsolta volt hogy az Simon András jószágára 
valo épületeket meg fedetném . . . becsŭlletes jó Embe-
reket fogadtam . . Sok fa béli fogyatkozás volt de mind 
jól és hellyesén ki epitették, jól s tisztességesen meg fed-
ték [Nagykászon; ÁpLt 2 Kádár András Apor Péter-
hez]. 1766: 64 esztendős volt Teleki Ádám úr mikor 
megholt, s még az édesanyja Vaja Kata nemcsak él, ha-
nem minden dolgait helyesen folytatja [RettE 203]. 
1819: a' Decan . . . az halattas Házoknál idején jelenjék 
még, ott amik Szükségesek azokrol gondoskodjék . . . , 
és mindenképpen arra törekedjék, hogy mindenek Szép 
rendel, és hellyesen follyanak [Kv; MészCLev.]. 

2. okosan, jól; cuminte, bine; klug. 1720/1730: Dal-
noki Dániel Atyánkfia eŏ kglme helyesen replicalva(n); 
minden difficultassi eŏ kglmenek Tolláltattanak s el iga-
zodtanak [Dés; Jk 396a]. 1783: Nanya Makavéj . 
ahol tsalhat, tsal eő ottan, és asem (!) tselekszik hellye-
sen aki az eő szaván meg indul [Faragó K; GyL. Betzán 
Lup (30) korcsomáros vall.]. 1784: A Provizoratus . . . 
hellyesen cselekedet, hogy az illyen hellytelen versengés-
be belé nem elegyedett [Mv; Ks 74. VII. 28 hiv.]. 

3. szabályosan, törvényesen; regiementar, legal; re-
gel/gesetzmäßig. 1759: ezen hellyesen vicinált hellyben 
az utromban Specificalt Naponn és időbe comparéált 
volt . . . Hatházi Czilika, hogy ezen földet . . . fel mérje 
[Árpástó SzD; BK. J. Sándor (70) ns vall.]. 1766: ha 
láttya a' Peres a* Törvénynek Sullyosságát el tilthattya 
Peressét az Oculatiotol, innen hejtelenül intentáltatván 
a' Patvar, hellyesen retorquealtatik [Torda; TJkT V. 
316]. 

Szk: ~ esik szabályosan megy végbe. 1766: az In(c-
tu)sok(na)k Instantia mellé lett ammoneáltotások he-
lyesen esett, vgy, hogy Personaliter ammonialtatotis az 
edgyik I [Torda; i.h. 344] * - talál. 1757: a földnek 
akkori borozdàját hellyesen jol tanálván a szerint kiis 
jedjedtték (!) [Szentbenedek MT; Told. 28]. 

4. pontosan, hibamentesen; precis, fãră greşeală; ge-
nau, fehlerlos. 1739: Noha egj szócskának nem hejesen 
való tétettetéséért láttatik kevés difformitásnak lenni, az 
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utrumb(an) specificált vicinatis . . . descriptiojáb(an) 
De . . . ob hunc errorem pene Grammaticum, hogy a 
Ca(us)a Corruállyon, ne(m) lehet [Dés; Jk 295b-6a]. 
1775/1802: ezen Relatiojakbol . . . helyesen concludál-
hatni, hogy ök a Nyikita Pojanáját sem ţudhattyák, ha a 
Bezdédia vagy hogy a Nagy Kristolczi Határhaz valo 
légyene [BSz; JHb LXVII/3. 27. — a"bMindkettő SzD-
ban]. 

Szk: ~ találtatik hibátlannak minősül. 1738: Próba 
Szedesi alkalmatossagal egész Gyűlése lévén az blts N: 
Czehnek elsőbenis az probakat Szorgalmatoson meg 
visgalván helyesen tanaltattak [Kv; ÖCJk]. 1750: Próba 
Szedés alkalmatosságával egész gyűlése lévén Becsületes 
Nemes Czehŭnknek, mellj alkalmatossággalis az Próbá-
kat szorossan meg visgálván és hejesen találtattanak 
[Kv; i.h.]. 

5. jogosan; pe drept cuvînt; berechtigt, gerecht. 
1696: Az Jeremiás Siralmátt meltan — s — hellyesen 
enekelhettyük [Vécs MT; TK1 Kemény Simon Teleki 
Pálhoz]. 1761: Méltán s' helyesen meg kevánhatom az A 
eō kegyelme impetitioja alol, es az Ingerensek p(rae)ten-
siojak alol meg szabadulni [Torda; TJkT V. 46]. 7766: a' 
midőn arról szollok hogj itt nints Meta, azért nem lehet 
Rectificalni, azzal azt mutatom meg hogj a Commissa-
riusokat hellyesen tiltottam, a' mint hogj a' több Ratio-
imis mind ide néznek [uo.; i.h. 328]. 

helyetlen helytelen; incorect; unrichtig. 1745: Fŏ Biro 
Ur mondá néki miért cselekesznek oly helyetlen dol-
gokot, mert nem azért küldöttek kenteket ide hogy ily 
gazlást húzást vonást tselekedgyenek [Kiscég K; Ks 5. 
X. 6. Kerekes János (24) zs vall.]. 

helyett 1. ín locul; statt. 1544: Jztrigy Symon az fel 
haz helleth attha az mayor haz heleth [Szászzsombor 
(SzD) körny. ; MNy XXXVI, 52]. 1582: Mikoron egzer 
az fogoly Catus Azony megh eskwt volna ez Boregeteo 
Peterne Rezere, . . . Boregeteo Peterne . . . Igirthe . . . 
hog edes Annia helyet lezen [Kv; TJk IV/1. 93]. 1592 k.: 
eggyk földem . . . volna az Chiere haton az Nagy veölgy 
zadan azt ennekem az varos eöreök földem helyet atta 
[UszT]. 7604: Eotwes András Vram myerthogy Tanach-
bely foglalatossaga miat nem erkezyk az oztobirosagra 
eo kgme helyet valaztottak Radnothy Miklóst [Kv; 
TanJk 1/1. 468]. 7770: (A jobbágyok) ökreiket el adgyák 
s, azok hellyet Kantza Lovakot s, teheneket szereznek 
[T; JHb II/1]. 1852: vétek hogy a' kitsi Pákei Titit nem 
látod most kezd vartyagni . . . nagy mama helyet azt 
mongya (!) ma ma ma [Kv; Pk 6]. 

2. gyanánt; drept, ca; als. 1604: eò teólle betegsege-
ben zeókett el a Taborrúl per hoc bizonitsa megh az A. 
hogy hazatúl zeókett el marhaiúal az J. ki mas fel hetigh 
volth nalla zolga heljett [UszT 20/130]. 1655: Panaszol-
kodat nekem Tōttházi Jstvan, hogy megh tréfálták . . . , 
három száz forint erő arany helyet dirib darab onot, és 
mértékes apró köveket adtak neki [Kv; CartTr II St. Kab-
zos vall.]. 1745: Major-ház . . . kémény hellyett sövény 
Cserénye vagyon [Marossztkirály AF; Told. 18]. 1842: 
Gémes Kut merittö veder, — ez rongyos kopott — 
van rajta két vas abronts, és égy szivárvány formájú vas, 
mely füle helyett szolgál [Oprakercisóra F; TSb 51]. 

3. helyébe, helyére; in locul lui/ei; an seiner/ihrer 
Stelle. 1637: Uagyon egy Juegh Czwris; kitt most kez-
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dettek epitteni; Az reghi hellyett [F.porumbák F; UC 
14/42. 169]. 1732: 'a Cserepes hellyett való Kementze sö-
vényből font [Dál K; Told. 11/67]. 1789: Zápor tartó 
. . . azon két Zápor tartóban lévő ágas fák hellyett má-
sokat vertünk [Mihálcfva AF; Eszt-Mk]. 7806; A' Regi 
Palló hellyett keszittetett Hidas akkora, hogy ket ŏkrŭ 
Szekeret bele lehetne szállittani [M.régen MT; Born. 
XVI Gorbai János (32) vall.]. 1855: a kertekbe a hidegek 
miatt a le legelt fŭ hellyett nem igen akar nőni sarjadék 
[Zsibósz; WLt Kelemen Benjámin lev.]. 

4. híján; ín lipsa lui; mangels. 7699; T. Bátai Gyŏrgj 
Uramat Isten e'világbol ki szollitvánn, ő kegyelme 
hellyet az Ecclésia harmadik Praedikator nélkül szűköl-
ködik [Kv; KvRLt X. A. 9]. 1808/1809: A Tordaiaknak 
alkutt szalonna helyett kiktől rakodtak meg a Tordaiak, 
én azt nem tudom [Szu; UszLt ComGub. 1753u.]. 

helyette ín locul meu/tău/lui/ei/său . . . ; dafür, an-
statt meiner/deiner/seiner/ihrer 1597: Zabo Bar-
thos . . wallia Elek János . . . immár egi nehani 
rende(n) fordult megh az kereskedesb(en), eginehanzor 
mindenet el veztette azútan az Jsten esmet mast adot he-
liette [Kv; TJk VI/1. 13]. 1603: Sattz adónak exigalasara 
valaztottak volt vásárhely Balinth Deák es Hannes 
Adam Vramekat . . . kewannak azt hogy mas rendbe-
lyeket valaztananak helyettek [Kv; TanJk 440]. 
1676/1681: mindenik majorban hizlaltasso(n) disznó-
kat ã vár számára . . . megh hizvan egi rend beli, helyet-
tek masokat vesse(ne)k bé [Vh; VhU 659. — aÁ racio-
nista], 1737: en Ngos Aszonjom mégis azon kőnjörgők 
hogj heljettem kü<lgyen> mas Gondviselot mert en eleg-
telen vagjok a Gonviselosegre az Szam adashoz nem tu-
dok [Noszoly SzD; ApLt 4 Hatházi Kristóf Apor Péter-
néhez]. 1766/1800: a* Portiobanis egyszer, máttzor, 
pénzt helyettem adott [Harasztkerék MT; Told 30]. 
1804: Dolgost fogadok a Szŏllŏbe hellyettek [Ádámos 
KK; Pk 5]. 1824: a' Margitai Vásáris mindjárt követke-
zik, az hova el hajtván az itt való Vén ökrökŏt szép ifjú 
Czimereseket vásárolunk helyettek [Perecsen Sz; IB. 
Tamás Mózes lev.]. 

Ha. 1768: helyettek [Melegföldvár SzD; Born. VI. 6]. 
1792: hellyettek [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1806: hej-
jette [Dés; KMN 214]. 1814: helljette [Sóakna MT; 
Born. G. IX. 6]. 

helyettes locîiitor de . . . , suplinitor; (stell)vertretend. 
1841: Szipolly Elek mk. Segéd és helyettes tiszti fo ügy-
véd [Zilah; Borb. II]. 1843: Tekintetes Helyettes-Alis-
pán Ur! [VKp 66 főispáni rend. megszólításában]. 1866: 
N.T. helyettes esperes Szakács István ur beiktatja hiva-
talába az egyháznak törvényesen megválaszott uj 
papját t. Benedek Pál atyafit [M.bikal K; RAk 259]. 

helyezés rakás, tevés; aşezare, punere; Stellen, Setzen. 
1847: Másodlöketésenn keresztül ment pe'sgök viz-közé 
helyezése [KCsl 13]. 

helyeztet 1. tétet; a lăsa să fie pus, a puné; setzen las-
sen. 1662: Fejérvárott az öreg templom és fejedelmi ka-
puja előtt, faragott kőből építtetett amely igen szép to-
rony, a romlásokban megégvén, pusztában állott, az fe-
jedelemsége kezdetében mindjárt nagy szépen megépít-

helyheztet 

tetvén, abban órát harangjával helyeztetett0 [SKr 95. — 
aBethlen Gábor]. 

Szk: bátorságba ~ biztosít. 1811: szükség lészen . . . 
a' partotis jászoly part-erössitéssel tsak a' lotsogtatástol 
bátorságba helyeztetni [Dés; DLt 19]. 

2. áthelyez; a muta; verlegen. 7662; Hogy pedig a fe-
jedelmi székes hely, Fejérvár a sok háborúságokban na-
gyon elpusztult volna, arra vetette vala elméjéta, hogy 
székes helyét Szebenbe helyeztetné [SKr 89. — aBáthory 
Gábor]. 

helyeztetik rakatik, tétetik; a fi aşezat/pus; gesetzt 
werden. 1751: Mert születet vj Királyotok . . Vagyon 
alázatos hellye A barmok Istálojában Bé kőtőztetet po-
lában Hellyeztetett a jászolyban Nem aranyos palotá-
ban [Hétfalu Br; EM LI, 123 betl. játék]. 7779; a Nemes 
Szek Archívuma . . . az holis vagyon 9. Nagy és 3 kitsid 
in Concreto 12 Almárium az kikben maga rendiben az 
Nemes szek Prothocollumai hellyeztettek [UszLt XII. 
87]. 

helyhezet állapot, helyzet; stare, situaţie; Lage, Zu-
stand. 1854: Hanyatló éveim, honom s nemzetem jelen 
búskomor helyhezete, lehetetlenné teszik soraimban 
azon rendet és egybefüggést, mit fiatal éveimben, kedve-
zőbb körülmények közt tán képesebb lehettem volna 
tenni [ÜjfE 5]. 

helyheztet 1. helyez, tesz; a aşeza/pune; legen, setzen. 
1585: az rud aranyakat nem azon helyen talaltam meg a 
houa en helyheztettem uolt [Kv; TJk IV/1. 490 Olayos 
Georgy vall.]. 1599: (A tehenek) rekeztesere egy fŭrez 
dezka uala a* kerten felijei helyheztetve [UszT 14/41]. 
1653: A Krisztus koporsója ugyan az ma is, a kibe Nico-
démus és szent Jósef az urunk testét helyheztették volt 
[ETA I, 120 NSz]. 1736: a testet még hajnalban bevitték 
az színben és az leirt sámolyra helyheztették [MetTr 
407]. 1851: A' Cselédház — az udvar felől van a* négy 
fiók gerendák alatt négy pap, erősségül helyheztetve . . 
a' pincze belseje papokon fekszik [Erdősztgyörgy MT; 
TSb 34]. 

Szk: bátorságba ~ (vmit) biztonságba helyeztet. 
1814: lehetetlen tehát . . . hogy a Törvényes Hatalom-
haz ne folyamodjam, és magam személyit, s mindenek 
felett . . . felettébb martzongalt Betsülletemet most 

az Dolognak melegibe bátorságba helyheztetni alá-
zatosan ne esedezzem a Tktes Generális Széktől [Torda; 
TLt Praes. lev. ad 136 Fodor Mihály ügyvéd panasza 
ügyvédtársa, Csipkés Albert ellen]. 1835: a Könyörgö-
ket az Zudor Elek minden némŭ üldözései boszszujja és 
velek való rosz bánástol oltalmazni 's őket tőkelletes bá-
torságban heljheztetni igyekezzék [Kv; DobLev. V/1208 
gub.] * bizodalmát Istenbe ~ i bizakodását/bizalmát Is-
tenbe helyezi/veti, Istenben bizakodik. 1796: Felséges 
Fejedelmünk II. Ferentz . . . a' kegyetlen Frantziak 
pusztitasai ellen . . . az Iste(n)be(n) helyhezteti bizodal-
mat [M.bikal K; RAk 22]. 1807: az Isten (: akiben egye-
dül mint árvák Attyában minden bizodalmamat hely-
heztettem vala :) engemet el nem hagyott [Kv; Incz. 
XII.3a br. Josinczi József lev.] * biztos helyre ~ 1845: 
néki mint árva leánynak senkije sem lévén hozzája8 

huzodott . . . a' mi gunyátskát 's egyetmást szolgálaţja 
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által szerezhetett hozzája mint biztos helyre helyhezte-
tett [Dés; DLt 591. — Székely Anikóhoz] * helyére ~ 
visszahelyez/igazít. 1584: Angalit Rázman Paine vallia 

most Immár annyera Iutottam hogy amint Az keze-
met es labomat viradwa talalom fekwnny (így!) Nagy 
minden Iaigatassal es faidalommal helyheztetem heliere 
az Izeket, es hogy heliere igàzgathatom az Izeket, vgy 
kelhetek Nagy veszellel fel, illie(n) Niomorusagom va-
gion mostis [Kv; TJk IV/1. 217] * vmilyen állapotba ~ 
vmit vmilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat vmit. 1580: 
Az alpóres Az el vyt marhat Azon allapatba ke-
wanta helyheztetny, Mint hogy volt mykor el vytte, 
oherta wyatt wóth, az el keoltert mast veot [Kv; TanJk 
V/3. 227b. — aOlv. óért; értsd: régiért]. 1812: Szabadt-
ságában lehessen a nemes Collegiumnak az által adott 
Fundust . . oljan állapotban helyheztetni melj szerint 
az azon fekvő Summaknak interessét meg kaphassa 
[Ne; DobLev. IV/944. 2a]. 

2. helyeztet, tétet; a lăsa să fie aşezat/pus; legen/setzen 
lassen. 1760: Titt. Boros Ur(am) . . . idejővén az Falunk-
ba, a Titt. Henter István Ur Földire akarván helly-
heztetni a Papunk Házát, de a Falunk . közónséges-
sen Contradicált [Magura TA; SzentkGy Bircz Szimion 
(35) zs vall.]. 1797: A Szekes és Butelias Ferslagot a Sze-
kér el hozta a mult héten a Szekeket ki szedtem és be 
rakattam az Hazba az Buteliás Ferslagot penig Aszók-
ra helyheztettem [Banyica K; IB. Gombos István lev.]. 

3. helyez, rak, tesz; a aşeza/pune; legen, setzen, tun | 
helyeztet, rakat, tétet; a lăsa să fie aşezat/pus; legen/set-
zen/tun lassen. 1589/XVII. sz. eleje: Az mi nézi penigh 
az Faragot kŏueket . . az keómiues mester hely-
hesztesse helliere [Kv; KőmCArt. 18-9]. 1593: Tchinalt 
vy Portta kitt kezen az Zabok Torniaban helyhoztettek 
[Kv; Szám. 5/XXV. 5. — aÉrtsd: lőport]. 1676/1681: A 
Borokat őszszel bé szüretvén es à várb(an) helýheztetvén 

tékozlás és kár ne legyen bennek [Vh; VhU 658]. 
1844: a' Szekér Színbe ismét bort helyheztetünk [Szép-
lak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenchez]. 

4. elhelyez/szállásol; a aşeza (undeva), a adăposti/ 
găzdui; unterbringen, behausen. 7602: Vagion sok pa-
nazolkodas az kwldus gyermekek myat valo rusnia-
saghrol ezeknek megh circalasara es megh valogata-
sara valaztottak ket vraimat Eo kgmek megh 
valogassak eoket a1 kyk varosy zegeniek azokat az Ispo-
tályban helyheztessek es az Idegeneket Abarcealiak 
[Kv; TanJk 1/1. 422]. 

5. (máshová) helyez, rendel (vkit); a transfera/deta-
şa; versetzen, beordern. 1827: kéntelenittetünk . . . ese-
dezni Métoztatnak . . . ezen . . minden morális Cha-
ractert magáról le vetkezett Embertől . menté tenni, s 
oda Helyheztetni parantsolni, a honnét sem nékünk se 
más Felebarátunknak ártalmára ne lehessen [Nagylak 
AF; DobLev. V/1125]. 

6. van van, található; a se afla; zu finden sein. 
1556: az en gyermekymnek . attham Petherffalwaba-
ly Rezemet ky feyerwarmegyeben wagyon helyhezteth-
wen [Mikefva KK; BfR VI. 283/3]. 7752: (A templom-
ban) vannak heljheztetve mesterségesen készíttetett négj 
tŏ csokros téli virágok | az ajtó Szemöldök párkánján 
vannak heljheztetve két . . effigiesek [Kóród KK; Ks 
12.1]. 1765: egy nevezetes Sáncz jött az Barom Vásár fe-
lől ottan az hol mostan az Páter Minoriták Residentiája 
vagyon helyheztetve [Mv; EHA]. 
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7. (át)ad/enged; a céda; überlassen. 1584: Megh er-
tettek varosul Byro Vram Zaüabol minemeó keserwes 
Niawalia keowetkeznek az varosra, az Seminariumnak 
meg Epitessebeól, feokeppen Innét hogy az varos feóldet 
kewannak penzen eóreókeoswl az Seminariumnak hely-
heztetny es ky Mutathny [Kv; TanJk V/3. 277b]. 

8. rendel; a rîndui; bestellen/ordnen. 1678/1683: jllik 
azért magokra igen vigiazniak . . kiket közületek 

Ez Erdelj Birodolmocskaban Is(te)n mégis tovabra 
tartvan helheztet, s, helheztetet [Ks Komis Gáspár kezé-
vel]. 

9. illeszt; a fixa/pune; in etw. einfügen/setzen. 1582: 
Vagattam egy keomyessel az keofalba lywkakatt az 
howa az kozoro fakat helyheztettek [Kv; Szám. 3/V. 27 
Léderer Mihály sp kezével]. 

10. kb. (be/fel)sorol; a înrola/înşira; einreihen, auf-
zählen. 1750 k.: En a' meg bantodast vagy offensat négy 
Classisban helljheztetem [Ks 83 Onadi Szakács Mihály 
lev.]. 1835: az ide valo Bakonyitzásoknak Vámolással 

megterheltetések orvosoltatása tárgyában . Sé-
relmöket ezekben láttatnak hellyheztetnr [Torda; TVLt 
Praes. ír. 1012. — aKöv. a felsj. 

O Szk: allegációját ~z' vmibe indoklását/mentegető-
zését vmire alapítja; a-şi baza/fundamenta motivarea/ 
scuza pe ceva; seine/ihre Begründung/Entschuldigung 
auf etw. gründen. 1784: Rosnyai Ur . . abba helyhezte-
ti maga allegatioit hogy én interessatiobol adtam ki a jo-
szágot [Msz; MbK XI. 71] * vallomását vmilyen módon 

kb. vallomását így adja elő; a-şi prezenta mărturia 
astfel; seine/ihre Aussage in irgendeiner Weise vortra-
gen. 1829: Ns Vit(éz)lö Gazda Joseff 43. Esztendős Ar-
márista Ns Ember . vallamását hellyhezteti e követ-
kezendő modon [Mezőkölpény MT; TSb]. 

helyheztetés 1. elhelyezés; aşezare, punere; Verset-
zung/stellung. 1764: Ha tsak helyheztetés okáért tette 
volna eleb a' flintát, s ex casu sült volna el a fenn állott 
puska a padláson ment volna ki, és nem találta volna 
Hints Ersokat [Torda; TJkT V. 246]. 1787: Egy Len 
Gyolcs két vége tot Csipkés a* Közepe a' Pulpitusra 
helyheztetésiért meg lyukasztatott kendő [Szentiván és 
Laborfalva Hsz; Palotay 19]. 1825: Interimalis Fő Had-
nagy a' nevezett akadállyok el-hárinthatása tekinte-
téből — elégendő számú rabokat parantsolt ki a' Kö-
veknek, s Fáknak, senkinek nem praejudicálo hellyre 
hellyheztetése tekintetéből [Torda; TLt Közig. ir. 252]. 

2. fekvés; poziţie; Lage. 1740: a' szemem előtt tartott 
fővebb elveket nézve . . . a' Sinor mértékül felvett 3-k 
Nyílon meg kezdve, a' tőbb és adjustálando nyilak ad-
justálásában, és a' meg maradott réz Ioszágok leendő 
meg osztásában az idő és joszágok helyheztetésihez al-
kalmaztatott intezetemet . . . e' kővetkezendökbe 
teszem [Kv; Ks 100 Nyilak könyve 18]. 1795: nem régen 
a Dombai határon fel épült különös négy kővü Malma 
. . . közös gáton fejüli . . . hanyatott uj Malma árkában 
tött KükŭllÖ vize bé vételivel s ahoz mérsékelt uj Malma, 
s annak szerszámai helyheztetesivel azon Dombai 

Commune Terrenumban Szemben Tünő károkot 
és el szenvedhetetlen szággatasokot már is szült, 

nemzett és okozott [Ádámos KK; JHb XIX/49]. 
3. helyzet; situajie; Stellung. 1839: 18 Esztendeje a' 

miolta Er Káváson folyvást Hadnágy vagyok az előtt 
pedig a' nemes Birák közt, huzamosan Esküdtséget vi-
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seltem, — annál fogva Ns Nagy Mihálynak szabad 
nemesi állapotba lévő helyheztetéseket (így!) jol tudom 
[Érkávás Sz; Borb. II Nyisztor György (65) nemesek 
hadnagya, egy. gör.a vallású vall. — aErtsd: gkat.]. 
1852: nékem akárki is szabadon el veheti és el horthatja 
(!) sajátomat, engem sem törvény sem tiszti hatóság nem 
védelmez jogaim meg őrzésében, vagyon bátorságot leg 
alább nem élvezhetek; a' leg siralmasabb polgári hely-
heztetés e' világon [Nagylak AF; DobLev. V/1352 Do-
bolyi Bálint nyil]. 

belybeztetett 1. (el)helyezett; aşezat, pus; gesetzt/legt. 
1757: Matyies Igna Expositioja. Bénzo nevü helyemen 
egy kész ágasakra helyheztetet katarkámat hon nem lé-
temben valaki az agassairol le vette s el akarta vinni 
[Vályebrád H; Ks 62/22]. 1789: Benn az N. Vladár 
Adám háló Házában a' Kőfalban hellyheztetett Alma-
riomon lévő petsétekis violáivá találtattanak [Mv; 
ConscrAp. 1]. 1815/1817: Ezen Malom a fundamento-
mába vert cserfa tzővekekre jó móddal helyheztetett tal-
pakon áll [Szu; TSb 47]. 

Szk: nagy tiszteletben ~ ember nagy tiszteletben álló 
személy. 1662: Itt gondolja meg minden keresztyén 
elme, mit ígérhetett magának a mi hazánk akár a religió 
s akár a közönséges polgári társaság szükségében az 
ilyetén és ily nagy tiszteletben helyheztetett emberektől, 
kik hazájuknak, religiójuknak törvényüknek, maguk-
nak és a magyar vérnek nyilvánvaló ellenségeia, kik min-
den tehetségükkel közönséges veszedelmünkre töreked-
nek és vigyáznak [SKr 110. — aA Habsburgok és a kato-
licizmus érdekeit kiszolgálókra von.] * vmibe ~ bizako-
dás vmibe vetett bizalom. 1807: Nms Nemzetes Vitézlő 
Possessorok, magok erejekben helyheztetett bizokodás-
tol viseltetvén . . . Toplitzai Nevü Faluknak (!) Határoi-
bol (!) . erőszakoson . . . terjeszteni törekedvén 
violentiakat miveltenek [T; Born. XVd]. 

2. illesztett; fixát, pus; eingefügt/setzt. 1756: ugro 
kút tetejében kőből kifaragva tanáltatik egy fejér 
Hattyú nyakában hellyheztetett vas nyíllal [Déva; Ks 
92. I. 32 kúrialeír.]. 1849: Egy fa nyélbe hellyheztetett 
vas lapotzka [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

3. fekvő, levő; (care este) aşezat, situat; liegend. 
*r?9: az varczagas uttzában az alsó Soron, egy felől né-
hai Jeszenki (!) Ur posteritassi, . másfelől . . . Barta 
Laszlo Ur(am) házok szomszédtságiban . . . helyhezte-
tett fundussát rajta lévő kő épületŭ házokkal [Ne; 
DobLev. III/536. la]. 

4. leledző; care se află; befindlich. 1786: vadnak olly 
Szegeny állapatban hellyhesztetett emberek hogy né-
melly Esztendőkben el marad nállak az Vass Dézma 
[Torockó; TLev. 4/13. 24]. 

5. 1782: ama nagy emlekezetű Meltosagos Liber 
Báró, és Gyeneralis Branyicskai Jósika Joseff Ur 
meg emlekezvén ez boldog, és boldogtalan örökkévaló-
ság közzé helheztetett, kitsiny Punktumotskánok az az 
ennek az Életnek bizontalan voltárol Testamentu-
mot tett [Kv; JHb V/9]. 

helyheztethet helyezhet, rakhat, tehet; a putea aşeza/ 
puné; legen/setzen/tun können. 1589/XVII. sz. eleje: az 
mi nézi penigh az Faragot kŏueket . . . az keőmiues mes-
ter ugi vonnia fel, ugy tegie es helyhesztesse helliere, 
hogy eő szerenczeiebe leszen, ha tŏrikis eő kára, ha be-

helyheztetődik 

keuel helihesztethetys, eő io szerenczeie . az Gazda io 
akarattiabol segitteot adhat mellejek az migh el helihesz-
tetheti az kŏueket [Kv; KőmCArt. 18-9]. 

helyheztetik 1. helyeztetik, tétetik; a fi aşezat/pus; ge-
legt/setzt werden. 1814: bé menőleg a Csűrös Kertben 
találtatik égy Avaték Leveles Kapu régi Avaték Tölgyfa 
Kapu felek közzé helyheztetve [Récekeresztúr SzD; 
BetLt]. 1837: Salamon Móses' . . midőn . . Bontzidá-
ra igyekezne a' Vármegye Gyűlésére menni, útját állván, 
a' Fodor István Úr szekeréből négy missussaival le hur-
tzoltatván, Kis Esküllöre Udvarába vitette, ott egy 
puszta nyári konyhában két lántzokra tétette olly állás-
ba helyheztetvén, hogy még a* Természeti terhét is 
<azo>n helyen kéntelen volt le tenni [Dob.; Somb. II]. 

Szk: tisztességbe ~. 1662: Pázmány Péter is . . a ki-
rály után ezen országban legfelső tisztességbe3 helyhez-
teték [SKr 114. — aAz esztergomi érsekségbe]. 

2. van, fekszik (vhol); a fi situat/aşezat (undeva); He-
gen, sich befinden. 1556: En Barlabasi János Hederñaya 

Adam Emlekezethwl ez en lewelemnek zerybe hog 
attham Petherffalwabaly Rezemeth, ky feyerwarme-
gyeben wagyon helhezthethwen Mynden hozza tartho-
zoywal az wytezlo Glesan Janosnak Mykaffalwan lako-
zonak Mas fel zaz forynthon [Mikefva KK; BfR VI. 
283/3 Barlabasi János zálogosító lev. — a KK]. 1692: 
nemellyk varossok eő kglmek(ne)k az ideghe(n) Ország-
ra való Commertiumra nézve ollj heljen heljheztetet hogj 
bekesseges vdöben felljeb megjen abból való lucrum, 
hogj sem két haro(m) varmegje(ne)k jövedelme [Sző-
kefva KK; Törzs. Sarosj János kezével]. 1760: Hely-
heztetett ezen falu Nemes Kolos Vármegyeben, ugyan-
azon Vármegyében kőrnyűlőtte lévő Falu (!) kőzött 
[Novoly K; BLt]. 

helyheztető szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: bizodalmát Istenbe ~ bizodalmát/bizalmát Istenbe 
vető; care îşi puné încrederea ín Dumnezeu; sein/ihr 
Vertrauen auf/in Gott setzend. 1762: Rettegi István bá-
tyám igen erős hitű, minden reménységét s bizodal-
mát Istenbe helyheztető ember volt [RettE 134-5]. 

helyheztetődik 1. helyeztetik, tétetik; a fi aşezat/pus; 
gelegt/setzt werden. 1832: A' mi megkeseredett szívünk-
ben . a* mit még ő érette tehetünk az ő meghidegedett 
tetemeinek tisztességes eltakarittása, melynek véghez vi-
telét ezen folyó Böjtmáshava'8 30ik napján délelőtti ki-
lentz órára határoztuk, a* midőn . N.Laki Temető-
bóltunkba fog helyheztetődni [Nagylak AF; DobLev. 
V/1185 Dobolyi Zsigmondné Szántó Rósália nyomt. 
gyászjel. — aMárcius]. 

Szk: bátorságba 1809: a' Flgs K. Gubernium . . . 
méltóztassék hellységŭnket maga különös vedelme alá 
venni . . . hogy . . . mind cseledeink, mind szegŏdett 
Dolgosink bátorságba helyheztetodven . . . a Publicum-
nak hasznos Tagjai lehessünk [Torockó; TLev. 9/43] * 
szabadságba ~. 1843: szabadságba helyheztetödjen 
[Dés; DLt 947]. 

2. kerül, jut; a ajunge; gelangen/raten. 1813: Mi-
hellyest az alsó konyha oly álapotba fog helyheztetődni, 
hogy ottan főzni lehet [Mv; Berz. 21]. 1837: A kérel-
mes Gergely Anna Babos Jánosné is oly környületek kő-
zött volt . . . , mig nem most olly állapotba helyheztetö-
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det . . . hogy kényelmesen élhet [Torda; TLt Praes. 
ir. 466]. 1850 k.: 1822 ujj Papi lakot épitetett az Ekk-
lésia . . . de a* melybe csak 1827e költözőt belé Tisztele-
tes Gál Sigmond Ur, mivel akkor helyheztetődőtt lakha-
tó állapotba [Szucság K; RAk 96]. 

3. illeszkedik; a se adapta; sich einfügen. 1788: Ami 
pedig a most érkezet két Svábokot illeti tehát azokot a 
mint ők vagy a Magyar Lakosok Közé helyheztetődtek 
ezekhez vagy amazokhoz mind a Terhekre mind a hasz-
nokra nézve egyenlő képpen kell tartani [Tasnád Sz; 
EHA]. 

helyheztettet vki által (oda)rendel; a fi rînduit prin ci-
neva (acolo); durch jn (hin)beordern. 167811683: jllik 
azért . . magokra igen vigiazniak . . . kiket közületek 

Ez Erdelj Birodolmocskaban Is(te)n mégis tovabra 
tartvan helheztet, s, helheztetet [Ks Komis Gáspár kezé-
vel]. 

helyi I. mn 1. local; local, örtlich. 1844: A' köröm-
rákfene a' lókörminek helyi nyavalyája [DLt 1063 
nyomt. kl]. 

2. helybeli, odavalósi; localnic, din partea locului; 
dortig, hiesig, lokál. 1867: a' meg jelenéskor3 a helyi vi-
szonyok igényelni fogják az irt rendet meg változtatják 
[Gyalu K; RAk 131. — aA vizitáció]. 

II. ſn helybeli lakos; localnic; Ortsansässige(r). 1599: 
Mikor a' Warhoz ualo Ispán valek jeóttem enis fel hói 
dezma felól feiedelem szamara, hói pedig Makkot fog-
laltunk, kerdezte(m) en az helieket hogy kj melj falú szal-
lasa, megh newezte az Bogartfalvi, lengelfalui es farcadi 
Zallast [UszT 14/9 Nic. Jakab de Farczad (60) pp vall.]. 

helyiség 1. Jelzős szerk-ben; ín construcţii atributive; 
in attributiver Konstruktion: (vmilyen) hely jellege/vol-
ta; caracteristica unui loc; Art (irgend)eines Orts. 1864: 
Nád. — kaszállo rét, melly folytonos vizenyös-seppedé-
kes hellyiségénél fogva nádat és sásos szénát terem [Ma-
gyarókereke K; KHn 94]. 

2. terület; teren, loc; Gebiet, Gelände. 1868: Az őkőr 
tilalmasra nézve, ugy egyezhetnek abba belé, hogy az 
őkőr tilalmas helyisége körül legyen irva [Szu; Pf Gálffy 
Sándor lev.]. 

3. helység; localitate; Ortschaft. 1852: Illyefalva és 
Szotyor helyiségeiben Torok gyilok ütötte ki magát 
[Kvh; HSzjP]. 

helymes címeres; cu blazon; mit Wappen versehen, 
Wappen-. 1561: A mester Remek penig az mit eleiben 
agg'ianak. effele lezen. Eg' knoros kupa, Eg' helymes pe-
chet eg' aran gwrw kiben zínesh kw legien [Kv; ÖCArt.]. 
1770: az remek lészen . . . égj arany gjürü szines köre, 
égj hellymes petsét [Kv; ÖCJk]. 

helynév toponim, nume de loc; Flumame. 1864: az 
ezen község határában előforduló többi topographiai 
nevek az illető birtokos községeknél és a cs. k. erdé-
szeti Igazgatóság helynevek jegyzékeiben fordul elő 
[GyHn 60]. 

helyrajzi helyszínrajzi; topografic; topographisch. 
1878: (A) 960-967 hr sz: a: foglalt birtoktest idős Pataki 
József és Fogarasi Josef osztatlan közős birtokosok ne-

vén van fel véve, de ezen helyrajzi számok az osztály le-
vélben fel említve nem lettek [Torda; Tolvaly lev. hív.]. 

helyreáll 1. kb. visszaszereztetik; a fi recîştigat; wie-
dererworben werden. 1765: Korda György . . . kevés tu-
dományú ember de jó magaalkalmaztató s amellett 
szép jószágú lévén, respectusa volt az országban ennek 
előtte, de egy darab időtől fogva sok helytelen cselekede-
teivel alább szállította becsületét is úgyannyira, hogy 
alig hiszem többé helyreálljon [RettE 193]. 

2. (egészségileg) helyrejön; a-şi reveni; (gesundheit-
lich) in Ordnung kommen, (die Gesundheit) wiederher-
gestellt werden. 1773: (Bánffi László ur) tovább 
húsz esztendőnél az alfelinek egyéb hasznát nem vette, 
hanem hogy rajta ült; minden amit a száján bevett, 
ugyanott ment ki. Hanem utoljára helyreállott [RettE 
309]. 1847: A' kicsi fattyam megint helyre állott víg, ele-
ven | míg tőkélletesen helyre nem áll ne induljan el 
[Kv; Pk 7]. 

helyreállás vminek rendbejötte; întremare; (das) in 
Ordnung kommen, Gesundwerden, Genesung. 1760: 
ama Eke Kabola formára álló Lábánakis hellyre állását 
mint őrülöm [Kara K; KfMiss.]. 

helyreállat rendbehoz; a repara; wiederherstellen. 
1614: Az Tanuló Scolacatis igiekezzenek heliere 
alatnj es megh epiteni [Ks 87 ogy-i végzésből]. 

belyreállatás 1. helyreállítás, rendbehozás; reparare; 
Wiederherstellung. 1629: kellettuen mostan itt az Saua-
niu viznęl egi nehani napokigh egessegűnknek helire àl-
latasaert mulatasunknak lenni [UszLt VIII. 8/72 fej.]. 

2. kb. visszaállítás; restabilire; Wiederherrichtung, 
Herstellung. 7667: Isten aldomasabol eo kgl(me)k megh 
indulva(n), es az Nemes Orszagh Gyűleseb(en) erkezven 
ott az mi az szegeny megh romlott haza(na)k meg 
maradasat reghi bekessege(ne)k helyre allatasat es egyeb 
kőzőnseges jovait concernallya, tehetségek szerint 
azo(n) forgolodgyanak eo kgl(me)k consentialva(n) az 
statusokkal es Tőb bõczülletes varmegyek követeivel 
hogy ollyant végezhessenek, ne fegyvert hanem bekesse-
get vonván ez hazara [WassLt követi ut.]. 

helyreállhat helyrejöhet, meggyógyulhat; a se putea 
restabili/reface/vindeca; in Ordnung kommen/genesen 
können. 1835: melegítés és herbatejezés által, gyengült 
gyomra helyre álhassan [Kv; Pk 7]. 

helyreállít 1. (eredeti állapotába) visszaállít, rendbe-
hoz; a restabili; wiederherstellen. 1782: a ' régibb Allo-
dialis Szöllök is pusztáson jővén által . . . eő Excellentia-
ja birodalma alá, azokatis azon sok felől hordott kés alja 
fákból és Szöllökböl foldozták, építették és állították 
heljre [Dombó KK; JHb XIX/22. 9]. 1849: Csuléj Stéfán 
— Pontz (?) Simon hordották el a' Sertés pajta oldalait, 
állítsák helyre [Héjjasfva NK; CsZ]. 1867: Az istállónak 
déli egész oldala . . . merőben kidőlt célszerűbb 
tölgyfa ószlópók és paticsal helyjre állítani [Búzásbo-
csárd AF; DE 1]. 

2. átv visszaállít; a restabili; wiederherstellen. 1814: 
Gróf Teleki Adám es a' Grofnéja között akarnám a Há-
zassági tsendet helyre allittani [Ne; TSb 12]. 
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helyreállítás 1. helyreigazítás, kijavítás; refacere, re-
parare; Herstellung. 1816: Az ujjonnan Fából fel állí-
tandó Kardosfalvi Hidnak . . . kívántatik . . . 18 oszlo-
pok a Híd Karjanak hellyre állítására [Kv; KmULev. 2]. 
1864: Dósa Lajos . . Makfalva helysége határában 
levő lisztelő és dürützkelő malmának, az idei utolsó ár-
víz, zápor tartóját merőben összerontván, gátját meg-
szaggatván, a vizet kerekekre vivő kánálissát betöltvén; 
mindezeknek helyre állítására nézt árendatora Szentko-
vits Lukáts vrral ilyetén egyességre lépett [Mv; DLev. 5]. 

2. visszaállítás; restabilire; Wiederherstellung. 1840: 
Hajdú Kováts János . . . meg vallya, hogy a* rabak közt 
való csendesség hellyre állítása véget korbátsal rá ŭtott 
. . . Báthorinéra — ennélfogva méltónak találom — 
hogy olly ügyelettel tekintessék Báthoriné — hogy — 
kénye szerént ne ittasadhassék meg [Dés; DLt 36/1841 
Dósa István városi szb kezével]. 

Ha. 1852: helyre álittas [Körtvélyfája MT; LLt]. 

helyreállíttat kiigazíttat, megjavíttat; a dispune să fie 
refåcut/reparat; herstellen/ausbessern lassen. 1807: Ko-
losvár Várossá lesz köteles ez utánis az apróság gá-
tok tartása mellett azon töltést állandó állapotban tarta-
ni és ha szakadást szenvedne hellyre állíttatni [Kv; 
KmULev. 3]. 7850; esedezem alázatosonn a* Tekintetes 
Tanátsnak, méltóztatik, azon le vágott kertemet, a' bé-
panaszlottakkal helyre álittatni [Dés; DLt 780]. 

helyreállíttathatik (korábbi állapotába) visszaállíttat-
hatik; a se putea restabili; wiederhergestellt werden 
können. 1764: Hogy pedig a kiscéhmesterségn(ek) jobb 
móddal való viselése helyre állittathassék, a mostani kis-
céhmestertől hivatalja onussát felvenni az nemes céh ne 
merészelje, nehogy a mostan elkerülni kívánt <ver>sen-
gés ismét bécsússzon [Dés; DFaz. 23]. 

helyreállíttatik 1. kiigazíttatik, megjavíttatik; a se re-
para; hergestellt/ausgebessert werden. 1803: A' műsze-
rek kezek alatt meg bomolván, romolván, ŭdõ Vesztege-
tésével állíttatnak helyre, és költséggel [Torockó; TLev. 
9/35]. 

2. (asszonynak) tisztasága ~ kb. (asszonynak) tisz-
tessége elismertetik/igazoltatik; se recunoaşte/se adeve-
reste cinstea (unei femei); die Éhre (der Frau) aner-
kannt/bestätigt werden. 1761: Noha a' Kolosvári Te-
kintetes Magistratus, Tordai Annát, Deák János Felesé-
get justificalta, nem találván benne semmi tisztátalan 
életet . . , Deák János mindazonál(ta)l . . . el vesztvén 
Caussaját . . , appellálta a Caussát a Mltgos Királyi 
Tabla eleiben azzal vexalta Feleségét hogy még Felesé-
gének tisztasága helyre nem állitatott, holott a' Tekinte-
tes Magistratus előtt tisztasága Feleségének nyilvánva-
lóvá tétetett [Kv; SRE 201]. 

helyrecsinál 1. helyreigazít/tesz; a repara, a puné la 
loc; wiederherstellen, zurückversetzen. 1585: Az Kys 
Templomban eyelkor az koporso es padymontom 
keowek hogy meg zakatak volt, hogy esmeg helyre chi-
naltak es fel emeltek attunk ket embernek d 6 [Kv; 
Szám. 3/XIX. 40]. 

2. helyre/visszaállít; a puné la loc; zurück/wieder-
herstellen. 1804: hogy egy földemet ellenzettem hogy ne 
károsítsák el az úttal, mikor eő kegyelmek el mentek az 

Erdőre akkor felre hánták az elenzőt s mikor jöttek haza 
akkor tsináltam helljre [Pálfva U; Pf Jakab Gergely (48) 
szabad székely vall.]. 

helyrecsináltat helyreigazíttat/tétet; a dispune să se re-
pare/să se pună la loc; zurechtrücken/wiederherstellen 
lassen. 1593: Az keo Aztal hogi le deolt úala ismegh heli-
re chinaltattam 4 embernek a' ky fel segítette emelni at-
tam f — d 4 [Kv; Szám. 5/XX. 131]. 

helyreerósödik helyrejön; a se întrema; gesund wer-
den, genesen. 1809: Kedves Feleségem még ugyan éppen 
egészszen helyre nem erőssödőtt, de Istennek hála nap-
ról napra frissebben van [Kv; TSb 20 gr. Rhédei Ádám 
lev.]. 

helyregyógyul (egészségileg) helyrejön; a-şi restabili 
sănăţatea, a se reface; gesund werden. 1824: Bálintnak 
roszszul létét szivemből sajnálom . . . addig ne külgyék 
bé Édes Atyám Uramék mig tőkélletesen helyre nem 
gyógyul [Hosszútelke AF; DobLev. V/1084, lb]. 

helyrehoz 1. rendbehoz; a reface; in Ordnung bringen. 
1584: Takach Jeremiás vallasa . . . az giermek laba talpa 
fel fordulwa(n) es ky tekeredwe(n), ez Azony hiuatla(n) 
oda me(n)t es eordeoghy hatalmawal illien veszet 
Niaualiat vgy hozot chak harmadnapra heliere hogy 
semmit a' giermeken tiszta epp testnel Ne(m) esmertek 
[Kv; TJk IV/1. 259]. 1816: Istennek hálá jol vagyok a' 
Bor viz helyre hozta az egésségemet [Mezökapus TA; 
IB]. 

2. kijavít; a repara; ausbessern. 1779: az házakon s 
házokba . . . ha valami defectus a fedelibe párkánnyá-
ba, vagy kőfalaibanis történnek, aztott 8 idest nyolcz 
esztendők alatt maga Corrigálni s hellyre hozni tartozék 
[Déva; Ks 78. 20/11]. 

3. jóvátesz; a remedia; (wieder)gutmachen. 1791: 
azon hibájokat is édes Attyoknak a rendes Törvény 
uttyán hová hamarabb hellyre hozni el nem mulattyák 
[JHb XLIV/5]. 1811: most a' hibákat helyre kellett hozni 
[ÁrÉ 24]. 

helyrehozás rendbehozás; reparare; Herrichtung. 
1801: a Miháltzfalvi Udvar mindenfelől kerítetlen, . . . 
egész hellyre hozása be kerítése feles költségben került 
[Noszoly SzD; JHb LXVII/48]. 1825: a malomra vizet 
botsáto Zápor tartón el kezdve . . . újba építeni tartoz-
zanak a Gerendejek helje mián el vágatatt Sasfák 
heljében, tsinos tsapanyos prájtzoknakis bé tételeivel s 
mind vizi, mind Bél kerekek(ne)k tsinos heljire hozásá-
val [F.zsuk K; SLt XU]ū 

helyrehozatik kiigazíttatik; a fi corectat/îndreptat; be-
richtigt werden. 1855: Telek könyvi rectificatiokor min-
den hiányok hozassanak helyre [M.bikal K; RAk 56]. 

helyrebozattatás visszaállíttatás; restabilire; Wieder-
herstellung. 1780: Városunknak vagy Verős Kovátsi 
Commúnitásunknak az a Része, a' mely Részis már to-
vább nem szenvedhette a' már jo darab időktől fogva 
alattamban bé csúszott rendetlensegböl és tŏrvinytelen-
ségbŏl származott . . . el nyomorodott sorsát, Azon ren-
detlenségnek tolláltatása és az régi s hasznos Tŏrvinyek-
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nek helyrehozattatása végett kéntelenittetett vala 
Ntok szine eleiben Instantiat porrigálni [Torockó; 
TLev. 9/19]. 

helyrehozhatatlan jóvátehetetlen; irreparabil, ireme-
diabil; nicht wiedergutzumachend. 1662: nemde a 
hazug lélek szólott-é Julianus kardinál által mindaddig, 
míg az ifjú királlyal elhitetné a hitszegésta, mellyel ő az 
Amuratesszel való hitét és kötését megszegné, s magát, 
országát s hazáját helyrehozhatatlan kárba s veszede-
lembe ejtené a hamis esküvésért [SKr 100. — a1444 
őszén I. Ulászló magyar király Cesarini Julián bíboros, 
pápai legátus „hitetés“-ére, biztatására egyoldalúan fel-
bontotta a Murád szultánnal kötött szegedi békét, de a 
Hunyadi János vezette keresztény sereg a várnai csatá-
ban súlyos vereséget szenvedett; maga a király és a „hi-
tető" bíboros is életével fizetett a „hitszegés“-ért. Szalár-
di a szövegösszefüggésben a király személyét illetően té-
vedés áldozata: I. Ulászló helyett a mohácsi csatában 
(1526) ugyancsak életét vesztett Lajos királyt szerepel-
teti (i.h. 732]. 1819: Csak azt az egyet ajánlom, hogy a' 
Ládának fel nyitásába szemes és vigyázó legyen, ne hogy 
valamely Levélnek el tévelyedése által . az egész Fa-
míliának valamely helyre hozhatatlan kára következzék 
[Császári SzD; WassLt gr. Wass Miklós lev.]. 

helyrehúz a readuce/repune la loc; zurechtziehen. 
1772: most tsak nem régiben húzták helyre a Malom há-
zot dőló félben Lévő voltábol [Ádámos KK; JHb 
LXVII/2. 374]. — L. még helyrehúzás al. 

helyrehúzás readucere/repunere la loc; Zurechtzie-
hung. 1772: mikor húztak helyre a malom házat nem tu-
dom a malom háznak helyre húzását . . . hallottam 

. . magától Praefectus Arkosi Uramtol [Sövényfva 
KK; JHb LXVII/2. 377]. 

helyreigazítás helyreállítás, megjavítás; refacere, re-
parare; Wiederherstellung. 1853: A hét oszlopos düle-
dező Goré helyre igazitásáérta [Szakatura SzD; Újf. 1. 
— aKöv. a költségfels.]. 

helyrejő 1. visszaáll; a se restabili; wiederhergestellt 
werden. 1779: Ebugatta németje, esmét helyre kezd jőni 
a becsületek, mint régen, mert ezelőtt kevéssel nagy con-
temptusba mentek volt [RettE 403]. 

Szk: ~ az esze a. elmeháborodásából kigyógyul. 
1831: láttam szemeimmel, hogy Fodor Péterné hordoz-
ta a' leányát az oláh Templomba — kerdeztük tölle 
miért viszi oda, azt felelte; Székely Farkasné vgy meg 
verte, hogy a' miatt meg háborodott, s azért viszi oda, 
hogy jőjjen az esze heljre [TVLt Közig. ir. sztlan Szegedi 
Laszlone, Szaboné Fodor Juliánná (33) vall.]. — b. ma-
gához tér. 1823-1830: Tanuló korában megbetegedvén, 
minthogy nagyon szegény volt, senki is házába be nem 
fogadta, hanem a városon kívül kivitték valami széna-
csomókhoz, ő ott olyan beteg lett, hogy magáról semmit 
sem tudott, minden gondja alája ment. Midőn sokáig ott 
feküdt volna, egyszer az esze helyrejővén, elmászott va-
lami vízhez, ott kimosta magát [FogE 149]. 

2. észre tér; a se cuminţi; zur besseren Einsicht kom-
men. 1831: Én Székely Farkasnét jol esmerem mert en-
gemet szolgált . . . , a' mig nállom lakott jol viselte ma-

gát, némelykor holnapos volt fel duzta az orrát, de me-
gint helyrejött, 's végben vitte a' maga kötelességét [Tor-
da; TVLt Közig. ír. sztlan Turzai Ferentzné Musnai 
Mária (55) vall.]. 

helyreköltözget a repune pe rînd lucrurile la loc; (Din-
ge) nach und nach zurückstellen. 1852: a' meszeléssel 
vége felé járunk, 's már kőltőzgetünk helyre [Kv; Pk 7]. 

helyrenyomattatik helyretolattatik; a fi împins/readus 
la loc; an die Stelle geschoben werden. 1772: Igazé 
hogj jóllehet a nevezett Malomház heljre nyomattatott s 
egjenesen áll, . . . meg is a' két alsó kerekek csak alig fo-
rognak [Kük.; JHb LXVII/275 vk]. 

helyrepótol (pótlólag) jóvátesz; a remedia/repara (ul-
terior); ersetzen, nachholen. 1877: Terhes foglalatossá-
gaim nem engedték hogy ígeretem szerént a Karácsoní 
ünnepeket eggyütt töltsük, hanem e mulasztásomat 
igyekezni fogok rövid idón helyre potolni [Marosdécse 
TA; Tolvaly lev. Tolvaly Károly anyjához]. 

helyrerak visszatesz; a puné înapoi; zurŭcklegen/set-
zen. 1736 u.: mivel a darvak többire szürkék, kiszedték a 
tollakot szép gyengén, s fa olajat öntöttek a tollú tokja-
ba, s ismét helyre rakták a kiszedett tollakot úgy fejérül-
tenek meg [MetTrCs 464]. 

helyreszárad újra megszárad; a se usca din nou; wie-
der trocken werden. 1797: meszet . kentelenittettem 
venni hogy a Házak mind ki meszelödgyenek . A 
Boltba is minekutánna helyre száradt minden portéká-
kat kit kit a maga helyire bé raktunk [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 

helyretesz ' 1635: en mondék hogy na(m) en tűllem 
aszt izenéd Vas János vramnak hogi herre teszed mikor 
az tőrueny téuók el jőnek [Cege/Szentegyed SzD; 
WassLt Ratoni Giorgy viceszb vall.]. 

helyretétet kiigazíttat, megjavíttat; a dispune să fie re-
parat; herrichten lassen. 1808: (A) Sasfatul az ujj Határ-
ban téjendö Köz Kerttyét Pakei Jánosnak tulajdon ma-
gam költségemen jo móddal helyre-tétetem és adok 
hozzá két ujj Sasfákatis, egyébb hozzá tartózó matéria-
lékat pedig maga Pákei János fog subministrálni [Kv; 
Pk 3]. 

helyrevesz (korábbi helyére) visszaállít; a reaşeza la 
locul de dinainte; (an/auf die frühere Stelle) zurückstel-
len. 1770: ha az Silipet herre vennék, ugy itelem az 
Adamosi malomnak mind a négy kereke rendesen fo-
rogna [Dombó KK; JHb LXVII/143]. 

helyrevisz helyére szállít; a căra/duce la locul cuvenit; 
auf/an die Stelle befördern. 1587: hogi szekerre fel rak-
tak es heljre vittek fiszettem nekiek -/50 [Kv; Szám. 
3/XXX. 3l Seres István sp kezével. — a A köveket]. 

helység 1. localitate; Ortschaft. 1724: Tudgyuk . . . , 
hogy ă mi helységŭnkbŭll Hadadbull . . . Ezek Aufo-
giáltának [Hadad Sz; WH]. 1733: eő kglmek penig nem 
regib(en) telepedvén helységünkben magok privatumat 
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mas helyeken kerestek [Dés; Jk 435a]. 1759: az . Sás-
vári3 nevezetet viselő hellységben egy uj malmot akar és 
ügyekezik Nsgod érigálni, építeni [Mv. — aElpusztult te-
lepülés Mv és Koronka között]. 1788: olyon jo indulása 
vagyon a Tavasznak, hogy minden képpen bőv eszten-
dőt remélhetünk, tsák az Isten hellységűnket az ellenség 
béütésitŏl oltalmazza [Bencenc H; BK. Bara Ferenc 
lev.]. 1815: Ezen Füleháza, Déda, Toplitzaa . Helyse-
gek Határán mindenikben vagyon fenyves Erdő [Ks 77. 
19 Conscr. 1307. — aMindhárom MT-ben]. 1864: A' 
helység felett magosan emelkedik fel a Ropó hegye 
[Nagyalmás K; KHn 317]. 

Szk: egész ~ integra possessio. 1780: ha szintén 
magok nem értékis, de rész szerént elejektől hallották s 
abból tudják lo Hogj Gyurkapataka egész helység 42. 
Antiqua Sessiokbol állott légyen [BSz; JHbK LIV/25. 
23] * idegen ~. 1806: Pataki István Uram . . . azon 40. 
Mázsa szalonnát . . a Városbol idegeny helljsegekre ki 
ne adgya [UszLt ComGub. 1753u.]. 1846: idegen Hely-
ségekbe Czellengvén — egyszer-egyszer hozzám is bé ál-
lott [Dés; DLt 352] * külső 1782: eö Excellentiaja ti-
zenkét forint árru válagatott Oltavány Ágakot hozatott 
külső heljségekből [Dombó KK; JHb XIX/22. 30]. 

2. a falu/város mint társadalmi-jogi közösség; satui/ 
oraşul ca comunitate social-juridică; Dorf/Stadt als so-
zial-rechtliche Gemeinschaft. 1650: akkori feiedelmünk 
Commissariusokat bocziatua(n) az helisegre, minket fel-
irtanak akkori Commissariusok sine Contradictione 
zaszlo ala [UszT 8/64. 74d]. 1765: a Nmes Mag(istra)tus 

consideralván, az helységnek miattoka az talp, és 
botskor vételében lévő felettébb való karosittatását, 
hogj a botskor bőrt az szegénység bővebben, és jutalma-
son vehesse, 's ebben a helység szükséget ne lássan, a' 
szőrös bocskor árulás kozenségesen minden rendbeli 
embernek fel szabadittatik [Torda; TJkT V. 228-9. — 
A tímárcéhbeliek miatt]. 7778; El nyomorodott Sze-

gény helységünkén terhes a Contributio [Torockó; 
TLev. 14/3]. 1792 k.: ezen hellységek a' priviléggiumok-
(na)k tartása szeren(t) . . . a' katonáskodás(na)k terhe 
alol mentségeket keresték volna [UszLt X. 80]. 
1820: ezen szokásbeli adomány, az ilyen természetű 
helységekben, mindenütt megvan [Báld K; BLt 6]. 

Szk: a ~(nek) bírája a. falusbíró. 1726: Magjar Igen-
ben3 lakó mostani helység Bírája iffiu Folnagy Márton 
ur(am) [TGsz 51. — aAF]. 1782: Régi usus volt kőztünk, 
hogj a Helységünk Bírája Urat nem szolgált, sem Taxát, 
sem Dézmát semminemű Javaiból nem adott, érette sem 
praestált a Helység semmit a Földes Urnák, de minek-
utánna az ujj Rendelés bé jött (: noha nem Helységünk-
hez illik :) kaláka adásra kénszerittettünk vala, mellyet 
a' Tekintetes Tábla eleib(e) promoveálván, oly Resolu-
tiot vettünk, hogj Kalákát adni nem tartozunk, hanem 
Helységünk Birájának Taxáját Földes urának fizessük 
meg [Torockó; Thor. XX/5]. 1799: A melyjet Miis Ta-
masfalva Helységnek Bírája Esküttyei megírtunk 
Hogy miképpen ismertessék Ifjú Nemes Tussá Joseff 
Uram az maga eredetiben [Tamásfva Hsz; ACLev.]. — 
b. tbsz a falusbíró és esküdtjei/az esküdtség. 1845: Alább 
írattak Ip Helysége Hüttes birái adjuk ezen betsŭ Leve-
lünket3 [Ipp Sz; Végr. — aKöv. az ügy előadása] * a ~ 
eleje a falu v. város lakosságának tehetősebb része. 1782: 
a hellységnek az eleje pro lubito pusztította a szegény-
séget nyomorgatta, húzta vonta [Torockó TLev. 4/6]. 

helyére 

3. határbeli hely, határrész; loc ín hotar, parte de ho-
tar; Feldmark, Flur. 1727/1751: Műis Serio circumspi-
ciálván mind a* Controversiaban forgo hellyeket, az 
egész Controversiában forgo helységeket az Inctusok-
nak illegitima Possessiojoktol absolváltuk [CartTr II. 
XXX. 5b határmegállapító ítéletlev.]. 1748: Innen a 
Nyárádon vulgo a Szakadásban vagyon egy jo nagy da-
rab gödrös vápás hápa hupás helység mely a Nyárádig 
bé rug [Szentbenedek MT]. 1757: Demián nevű Jobbágy 
azon helységet tisztogatni kezdette, szántó földet akár-
ván belölle tsinálni . . . az Udvari Tisztek tiltották 
hogy, arról a helységről recedalyon, és ne tisztogassan 
[Galgó Sz; JHbK LIV/6. 10]. 1781: Ezen hellységet 
pedig a' mint a' vicinitasokkal kŏrnyŭl írják én egeszen 
Gaz reznek tudom [Gyszm; DE 3]. 1858: a' János meze-
je nevezetű helységben . . . kaszáló [Szováta MT]. 

Szk: bokros 1751: az Alsó Vátzmányban lévő 
hoszszu Nagy Láb főid . . . igen tövises bokros Erdős 
Hellység [Koronka MT; Told. 31/4]. 1823: el ment 
a' Csere szöllö nevezetű hegy tetőre az holott is Conter-
minalodva vagyon egy darabb Szőlője a . . . Groff ur 
Csügör hegy tetejin lévő Bokros Cseresnyés helységével 
[Szentbenedek MT] * ciheres 1776: Mindezeken a' 
három meg nevezett hellségeken, ennekelőtte sok idővel 
Erdős Tzűheres és Tŏvisses hellységek lévén a' minthogj 
mostis némű némű részben tzűheres, Erdős és Tővisses 
hellyeknek találtattanak [Szászerked K; LLt] * cseresz-
nyés 1783: (A föld) vicin(usa) . . kűl a Fejin a Falu 
Erdeje, belől az Vas István Uram ős örökös Cseresnyés 
helysége vagy Puszta szŏllője [Rigmány MT; LLt 84/7] 
* erdős 1775: Én . . Vas András Jágersegemben 
Sokat vadaszván azon erdős heljsegben az Jáger társam 
mutatta mindenik Makkos kosár hellyét nekem az vadá-
szatban [Oltszem Hsz; Mk II. 2/71] * gyümölcsös 
1798: az kőrnyűl lévő kertek hasonlo képpen mitsoda 
Statusban vágynák, ugy a' bél kertekis, veteményes, 
Gyümőltsős, és egyéb tilalom alá rendeltetett helységek 
körül [Hsz; Mk IX/109 vk] * kaszáló 1756: a Sz. Be-
nedeki Határban situalt Kanta nevezetű Allodialis ka-
száló nagy helység [Nyárádsztbenedek MT]. 1760: ã 
Titt. Mlgos Família birodalma vagy kaszáló helysége 
mellett [Ditró Cs; LLt Fasc. 149] * kenderes 1768: a 
Kenderes helység pedig melly a Motsárba vagyon a 
benn lakó Possessorok(na)k és a lakosok(na)k antiqua 
Sessiojokra Subdividaltassek [Ákosfva MT] * pusztás 

1758: akkor azon pusztás hellységen . . . nagy erdő 
volt [Szárhegy Cs; LLt Fr. Szabó (60) jb vall.]. 7777; Né-
melyek . . . az falusfelek közül azt kívánják, hogy akik 
. . . a falu orotását, avagy marhalegeltető pusztás hely-
ségit felfogták, azok is senkinek kezin ne maradjanak 
[Jenőfva Cs; RSzF 135]. 

4. (bel)terület; vatra/teritoriul satului; inneres Ge-
biet. 1785: Minemű haszon vételei vadnak ezen Helly-
ségnek, és Határjának? avagy ellenben minémü károk 
szokták közönségesen érni hellységet, és határját? [K; 
TLev. 6/1. 9b]. 

5. telek; teren, lot de pămînt; Grundstück. 1804: 
Ezen Malom helységének szomszédgya a* két viz kö-
zött Sigmond birodalom . . . , a* vizén innen Dosa Dá-
niel és Farkas Urak, Pálfi és Kovács Birodalom 's töb-
bekis [Makfva MT; DLev. 5]. 1838: Fűzfa Bokros he-
lyen, az azon helységemre építtetett Két Sellér lakta Há-
zak [Nagyernye MT]. 



helységbell 

6. vidék; regiune; Gegend. 1749: az idén ezen a hely-
ségen olj szárazság volt hogj az marhák éhel is majd meg 
holtak az borjokot is az Tehenek elig tarthatták [Kis-
kend KK; Ks 7l. 52 Szám.]. 7777: itten a körül lévő 
helységből végyen Marhát, és Mind a kettööknek jelen 
létekben adattatodgyék el [Déva; Ks 92. I. 17 Fülep Já-
nos lev.]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

helységbell rendsz birt. szr-os alakban; de obicei cu 
sufix posesiv; gewöhnlich mit Possessivendung: I. mn 1. 
helybeli (helyi illetőségű); localnic, din localitate; hiesig, 
dortig, lokál. 1770: a mi helljsegűnk beli Jobbágyok es 
Sellerek Szolgalattyak egy forma volt ugy hogy mikor a 
Jobbagy szolgalatba ment, a Selleris ment [Babuca Sz; 
IB]. 1782/1799: a' Mészárszéket . . . hellységűnkbéli 
Mészárosok árendálták ki [Torockó; TLev. Transm. 
348]. 1823: a helységbéli Lakosoknak nagyobb része tu-
tajosságra menvén, meg nem találtathattak [Udvarfva 
MT; Told. 42]. 1844: Honnyomban Házam és jószá-
gaim vágynák, 's hellységembéli Elöl járóktól pedig sem-
mi Írásaim nintsenek [A.sófva U; DLt 1441]. 

Szk: ~ születés. 1834: Helység beli születés föld mives 
Bartha Márton [M.gyerőmonostor K; REAk 1]. 

2. a (szóban forgó) községbeli; din comuna (respecti-
vă); aus der (genannten) Gemeinde. 1748: Uri igért jó 
akaratjából csekély Igenpataki Házomnak Subleva-
(ti)ojára, ígérte vala az Úr vagy három Szász helységbeli 
Dézmának impetra(ti)ojában valo assistentiaját [TK1 
gr. Teleki Ádám lev.]. 1751: az Generális Girás Szék it-
ten curralt az közel hellysegbeli nemesseg utcunq(ue) 
concurralt vala, de meszeb valók nem tettek tojongást 
[Abosfva KK; Ks 83]. 1762: az Kőre Tetőn lévő Szántó 
Földnek végiben . . az két helységbéli Lakosok meg 
édgyezett akarattyokbol . . . métául tetetett Kő [Szent-
lászló TA; EHA]. 1803: égy helyt nagyobb, más helyt 
meg szoritottabb immunitásban tartatnak a Bányászok, 
mire nézve mű leg inkább meg lévén terhelve; jónak és 
igazságosnak láttuk hogy a mas Helységbéli Bányászok 
sorsát meg tudhassuk [Torockó; TLev. 15/9]. 

Szk: ~ születésű. 1840: Rohán György mészáros le-
gény T. Torna Vármegyei Makránz helységebeli születé-
sű [DLt 859 nyomt. kl]. 

3. (a szóban forgó) községhez/településhez tartozó; 
aparjinător comunei/aşezării respective; zu der (ge-
nannten) Siedlung/Gemeinde gehörig. 1746: választya 
meg égy mástol az két Helységbéli határokat édgy Kŏ-
Szikla tető [Szentlászló TA; EHA]. 1762: az Utrizált két 
helységbéli Határok ezen Aranyos Fő tetőn rúgnak 
és folynak egyben [uo.; EHA]. 

4. vmilyen határrészben/helyen levő; aflător într-o 
parte de hotar/într-un loc; auf/in (irgendeiner) 
Stelle/Flur befindlich/liegend. 1746: a declarált 
helységbéli Gabona . . . Nyomásb(an) volt, mely kö-
rül . . nem vólt derekas kerítés [Szentegyed SzD; 
WassLt]. 

II. ſn 1. helybeli (helyi illetőségű) lakos; localnic; 
Ortsansässiger. 1734: Az egész Communitasban obser-
váltassék es observaltattassek hogj az harangokkal ne 
abutallya(na)k az helységbéliek hogj minden dib dáb 
dologra csengesse(ne)k vagj harang felen verest 
tegje(ne)k [SVJk]. 1781: Az Mlgs Familiatol rendelendő 
vas Váltó Administrator ollyan legyen, a' ki a* helység-
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nek és az opificiumnak természetit jól értse s tudja, a' 
mellé a* helységbéliek közzűl négy Colloboratorok a' 
kik . . hivatalyakat az Administratorral meg egyezöleg 
vinni Capaxok legyenek [Torockó; TLev. 9/20]. 

2. a (szóban forgó) községbeli lakos; locuitor din co-
muna (respectivă); Einwohner des (genannten) Dorfes. 
1742: A Lovat . . mi sokkal nagyobb költséggel tart-
yuk mint mást helységbeliek [uo.; i.h. 9/4. 2a]. 

Szk: idegen 1744: a' Faluk közönséges határából 
is Szabad ne légjen más idegeny helységbéliek(ne)k tsak 
tűzi fát is hozni az udvarral inealando Conventio nélkül 
[Déva; Ks 78. XIX. l]. 

Ha. 1784: Helység béliek [Torockó; TLev. 2/6 3a]. 

helységbeni 1. rendsz. birt. szr-gal; de obicei cu sufix 
posesiv; gewöhnlich mit Possessivendung: helybeli; din 
localitate; hiesig, dortig, lokál, vom . Ort. 1847: én a 
mi helységünkbeli korcsomárlást subarendáltam volt 

. 60 ezüst rénes forintokba [VKp 226]. 
2. a (szóban forgó) községbeli; din comuna (respecti-

vă); aus der (genannten) Gemeinde. 1847: Varga Kata-
lin ezen helységekbeni tartózkodása alatt tudom, hogy a 
három helységek részére törvényes esketés vitetett vég-
hez a régi szolgálat aránt [VKp 275]. 

helységeeske földecske, határrészecske; bucată mică 
de pămînt/de hotar; kleines Feld/Flurstück. 1744: A 
Lunka Kinyipe helységetskét Gánya Petru bírta . . 
s háza volt ott [Nagyalmás H; BK sub nro 181 Szidera 
Filip (58) jb vall.]. 

helységi falusi; sătesc; Dorf-. 1852: a Helységi előljá-
rok, és Lelkészek között föl merülhető minden félre ér-
tés, és kellemetlen súrlódás, a legnagyobb készséggel el-
távolítandó [M.bikal K; RAk 49]. 

helységjegyző falubeli jegyző; notar comunal; Dorf-
notar. 1845: (A kártevő teheneket) az akkori Helység 
Jegyző Néhai T: Szénási Lajos Ur . . . az Birákok ke-
zibe adta [Páncélcseh SzD; RLt 1 Pop Styéfán (35) 
vall.]. 

helyszerzés településhely-szerzés; găsire a unui loc 
pentru aşezări; Erwerbung der Siedlungsfiäche. 7668: 
nemzetes Auner Gábor vr(am) az Vnitar(ia) Ecelesia 
Curatorinak kepekben az nemes varos eleott teon illjen 
jelentest, hogy tudni illik, mivel az nemes varas az Sancz-
ban ki adot Vnitar(ia) Ecclesia penzek(ne)k rész szerént 
valo megh fizetesereol emanaltatott contractussa sze-
rent az Vnitar(ia) Ecclesianak azon fizetesben adot hely 
nelkúl valo el szeledet jobbagiok(na)k hely szerzessel 
tartoznék, ez okon az vnitar(ia), Ecclesia gond viseleoj 
faradoztak abban miképpen az Maytini András vr(am) 
successori kezeknel leueo Corod nevű zalagos falutt ki 
valthatnak, azok(na)k az el szeledet Jobbagiok(na)k 
szúksegekre es telepitesekre [Kv; KvLt 1/180]. 

helytáll helyben/helyén marad; a rămîne pe loc/la lo-
cul său; standhalten. 1785: Itt ezen a földön igen meg fé-
lemlett a nép, . . . a Papunk is ide hagyta volt a házat de 
a Mester emberek s a gazdaasszony szerentsénkre helyt 
állattak bajos napokat értünk [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 
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helytálló I. mn 1. (földesura) helyén/szolgálatában 
megmaradó; care rămîne pe locul/în slujba (moşierului 
său); im Dienst (des Gutsherrn) verbleibend. 1745: Usu-
rely Pétér . . . , Nyitra Sándor ., Kete Juon . . . válalá-
nak kezességet Folti Maria Aszony eö Nsga Ungur Pé-
ter névü Folti Jobbágya Detentiob(an) levő Feleségéért 
Gora Ersokért, illy Conditiok alatt . . . Hogy . . . ennek 
utánna helyt álló, jó szo fogado . . . Majornéja lészen eö 
Nsgának [Bábolna H; BK ad nr 1124]. 1758: méltóztas-
sék Excellentiád Kegyes Grátiaját (így!) helyt állo s jo 
szo fogado Sellérét meg Segilteni [Csüdőtelke KK; Ks 
72. 54]. 1782: Ignáth Juont eö Excellentiaja reducal-
tatta volt, mert sok idők alatt tekergőjében volt, de redu-
cáltatvan ide Adámosra szállították, immár a' fiai most 
heljt állo és Szolgálo Jobbágjok eö Excellentiajának 
[Ádámos KK; JHb XIX/22. 39]. 

2. (helyben) álló; care stă (bine aşezat); (fest) 
stehend. 1828: Helytálló edényt tartó fejér tálas — vas 
sorkokon forgo ajtajával [Szentdemeter U; Told. 39]. 

II. ſn kb. megőrző; păstrător; Bewahrer/hüter. 1757: 
az igaz Atyai álhototos szeretetemnek voltam helyt álló-
ja [Torockósztgyörgy; Berz. 3. 1/4]. 

helytartó I. mn (földesura) helyén/szolgálatában meg-
maradó; care rămîne pe locul/în serviciul (moşierului 
său); im Dienst (des Gutsherrn) verbleibend. 1682: Fo-
garasfőlden Posoritan lakó Sandru Zarnovan es 
Petru Petrucz lőnek kezessek . . . Mihály Morarert 
Fog(a)r(a)s Varanak V Kapitanyanak Nemzetes Rezei 
(!)a Boer Sigmond Uram(na)k eő Kglme(ne)k . . Ea 
Conditione . . . hogy Nemzetes Boer Sigmond Vram-
(na)k . . . igaz hű engedelmes Jambar ős ŏrŏkős Iobba-
gia lesze(n) az eö Kglme főidéről hire neve es keze allol el 
nem bujdosik sem szökik, hanem mint hely tartó ős ŏrő-
kes feje köttet Jambar Iobbagy ot a' hol eö kglme kivan-
ya es paranczallia . . . lakik [Szád. — aOlv.: récsei]. 
1727: O. Nádason3 lakó Orosz Lőrincz nevü jobbágy 

az Dominus Terrestris földéről, keze 's neve alol el 
nem szökik, el nem bujdosik, el nem idegenedik, hanem 
hely tartó jo szó fogado jobbágy lészen [Somb. I. — aK]. 
1735: ezek mindnyájon . . Sz: Margítán Lakok Töves 
Gyükeres Hely tartó jo Gazda emberek [Szentmargita 
SzD; Ks 17/LXXXV. 36]. 1755: A mentionált kérdés-
ben jelzett Emberek . . nem is igen voltak helly tartó 
Gazdák Falunkban Balsán, h(ane)m tsak afféle Falu 
nyomorúságát kerülő, hol itt, hol másutt loppango Ván-
dor emberek [H; GyK]. 1795: jővének előmben . . . Me-
leg Földvári3 jo helly tartó tizen egy számból állo meg 
szűkült Gabonátlan Emberek kik valolanak (?) magok-
ra . hitelbe 50 ~ Ötven Véka jo Rosos Búzát à Dr. 
120 penzeken vékáját [SLt XLIV/4. — aSzD]. — L. még 
MNy XXXVIII, 134. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: 1. (földesura) helyén/szol-
gálatában megmaradó (ember); cel care/persoana care 
rămîne pe locul/în serviciul (moşierului său); der/die im 
Dienst (des Gutsherrn) Verbleibende. 1772.ű (Ezek) nem 
valami szellyel koborlo, és lengező (!) Czigányok, ha-
nem Continuo az időtől fogva helly tartok [Bálványos-
váralja SzD; Ks 101 Conscr. 80]. 7776; Szekure Mihályt 
is ismertük hogy fel eszű boldogtalan és nem helytartó 
[Lezsnyek H; Szer.]. 

helytelen 

2. guvemator; Statthalter. 1600: Mw Mihály Olah 
Hauaselföldenek Vaydaia az Chyaszari es Királyi szent 
Felsegnec thanachy adaia, Erdélyén helytartaia [Hr 1/5] 
| mostan ada ertesemre Logophet vram az Fejeruari 
helitarto, hogi el akarnanak menni [HurmDoc. XII, 939 
Aga Leka kővári kapitány a beszt-i főbíróhoz]. 

helytartóság locotenenţă (organ executiv suprem in 
Transilvania între 1854-1861); Statthalterei. 1861: A* 
Mlgs Egyh. Fő Tanátstol egy statistikai minta példány 
küldetik, a' Statistikai Főbb Hivataltol, és ennek nyo-
mán a Helytartóságtól, melyben utasítás adatik a' statis-
tikai Tabellák ezutánni készítésére [Gyalu K; RAk 60]. 

Erdélyi cs. és k. Helytartóság (K.k.Statthalterei für Siebenbŭrgen): 
1854. május 29-e és 1861. április 24-e között az 1849-ben megszüntetett Fő-
kormányszék (Gubernium) helyett működött országos végrehajtó szerv. 

helytelen I. mn 1. vkihez nem illő/méltó; care nu se 
potriveşte pentru cineva; ungeziemend/gebührend. 
1701: Kisari István(na)k a' Széki Schola Mesternek a* 
Sz. Partialis mostani fogyatkozásit condonállya, hac 
conditione hogy õ kglme magát corrigállya . . , helyte-
len helyekre ne járjon, magát mindenekb(en) tisztessége-
sen visellye [SzJk 334. — SzD]. 1702: a Czeh Mesteris 
valamelyik Mester Embert igaz ok nélkül pirongato szó-
val vagy helytelen bestelenitő dolgokkal illetné . . . tehát 
a Czéh előtt tartozzék annak idejeben fel követni [Dés; 
Jk]. 1795: Kegyelmed mi gondolattol viseltetve maga 
tudhattya hellytelen és igen Tréfa beszédekkel felelt, iga-
zán szólva olly oltsoitto consunsussal (!), a mellyet a 
Mlgos Báronissa Exponens Ur Aszszany . . . Kegyel-
medtől nem várt volna [Ádámos KK; JHb XX/18]. 

Szk: ~nek láttatik. 1794: őzvegj Csipkés Maria Asz-
szony hogj a' tulajdon magájébol ki rekesztessék, 
helljtelennek láttatnék [Asz; Borb. I]. 

2ê nem megfelelő; necorespunzător; nichtentspre-
chend. 1581: Az twzzelleo helyeket Az Capitanokkal 
meg Cercaltassak . . . Azonkeppe(n) 'a hun zenat vagy 
zalmat helytele(n) helie(n) talalnak, Azokatis el vytessek 
onnét [Kv; TanJk V/3. 238b]. 1588: Lattiak az legennek 
illie(n) ketseges Allapattyat Nem lattyak moggyat 
hogy az zegenyseget illie(n) heltele(n) helre keolchyek 
(így!) [Kv; i.h. I/l . 63]. 7696; Eset Büntetesben Lörinczi 
Boldisar Ur maga fel panaszolván magát helytelen 
hellyen való borkiadasrol adot buntetest d. 24 [Kv; 
ACJk 19]. 1708: Az Pincze és Felső Joszágbéli Plajások 
helytelen occupatioja felőli már én ednehány izb(en) sol-
licituskodván mind eddig egyebet nem obtinealhat-
tam hane(m) maga okglme valasz Tetelet [Fog.; KJ. Fo-
garasi János lev.]. 1826: A' Szeredai János Ur által vég-
be vitettnek praetendalt Oculatio . . . itt nem producal-
tatik, és így hihető mint praetendalt helytelen oculatio 
meg sem tétetett [Msz; GyL]. 

3. nem helytálló, alaptalan; neîntemeiat, nefondat; 
nicht stichhaltig, unbegründet. 1678: Nemzetes Czegei 
vas János Ur(am) al(á)z(atos) requisitiojabul értyuk 
hogy . . . Nyerges András levé(n) adoss hét száz negyven 
forintokkal, melly summa pénz adósságát . . . hol egy 
hol más helytelen cavillumokkal differálták [WassLt a 
fej. Beszt-hez]. 1698: Azért akár ő kglme, akar más ele-
gyicse bele az en emlekezetemet maga beszedgyeb(e), ez 
iránt kgd ne hidgye, mert sem kgdről sem masrol soha 
bizony ollyat ne(m) igyekezem szollani a ki helytelen le-
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gyen [Szamosfva K; Ks 98 Mikola László lev.]. 1754: 
magok gondolatlanságokbol vagy mások szaparátlan 
Tanátslásokbol az Erdéllyi Méltoságos Királlyi Guber-
nium előtt helytelen, 's minden igassagon kivŭl valo vá-
dakkal bé vádalván [Koronka MT; Told. 22]. 1800: 
A' Nemes Ember . egymássba keresi a' hibát vitsalo-
dik (!) perlekedik és Arulkodo parasztya hellytelen 
vadgyának Szentül helyt ád [Csapó KK; Berz. 11 Fasc. 
75]. 1814: (A felperesnek) a' 9k Tanú ellen tett ki fogása 
is . helytelen, mert nem tsak ennek vallomásán épitett 
az Alperes [Dés; DLt 56]. 

4. téves; greşit; falsch. 1772: Kindgje Todor kett-
ség kivül eŏ Excellentiajátis helljtelen informatioval vet-
te reá, miként másokatis akart fel költeni Malmom ellen, 
kiknek hasonlóképpen semmi kárt nem tészen Malmom 
[Kük.; JHb LXVIII/251]. 1809: ez hellytelen és minden 
próba nélkült valo álittás [UszLt ComGub. 1753u.]. 

5. szabálytalan, törvénytelen; nereglementar, con-
trar légii; unregelmäßig, gesetzwidrig. 1671: Noha a' 
Postálkodoknak, és egyéb rendbélieknek saczoltatások, 
sok rendben meg-tiltatott de még-is a' Falukban a folna-
gyok és Birák félelemtől és egyéb respectusoktol-is néha 
viseltetvén . . afféle saczoltatástol ne(m) supersedeal-
nak. Végeztük azért hogy ha melly Folnagyok vagy Bi-
rák afféle saczoltatóknak valamit conferalnak a' 
Falu ne vegye az ollyan helytelen expensat számban, ne-
ís acceptaltassék, hanem légyen a' magok károk, az 
ollyan Folnagyoknak és Bíráknak [CC 31]. 1698: egy bi-
tang embert maga oltalmáb(an) jobbagyom ugy talal-
van hajtoni, hogy az Gondviseletlensig miat megh holt, 
de ahoz eö kglmenek semmi közi nem volt nincsenis ez 
helytelen praetensio [Cege SzD; WassLt]. 1744: ă több 
Falukkalis . ha . . Consentialhatnak . . minden 
hellytelen Expensákrol inquiráltassanak [Bölön Hsz; 
INyR Raphael László (40) ns vall.]. 

Szk: ~nek ítél. 1812: (A) Berket az én értekemre 
őrökké a Nagy Laki reformata sz. Eklésia birta . . . , ha-
nem most valami két három esztendeje a kotsárdiak belé 
akadtak, részt kérvén a Berekből, mellyetis az NagyLaki 
Eklésia hellytelennek Ítélvén már most hallom perel-
nek érte [Nagylak AF; DobLev. IV/943. 33b Vonka Tu-
dor (67) jb vall.]. 

6. hibás; cu greşeli; fehlerhaft. 1792: Mint hogy 
Nsgod Postanis gyakor tudósítást Méltóztatik paran-
tsolni, mivel pedig a közelebb fel járt lovas ember által 
talám még kelleténélis többet írtam volt, s helytelen irá-
som(m)al mégis fogtam Ngodat bántani . . . alázatoson 
botsánatot instálok, mert egygyűgyűségbŏl hibáztom 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1837: A fenn irt 
árendátor, huszár katona Kasza Istvánnak a jelentése 
nem helytelen, mert valamint a communitás gyűlésében 
felfedezte a hibákat megvizsgálásunk után aszerént ta-
láltattak [Jenőfva Cs; RSzF 119]. 

7. nem helyénvaló; de nepermis; unzulässig. 1863: A' 
kör levelek titkot vgyan nem rejtenek, de mégis helytelen 
pecsételetlen küldeni egyik Egyházból a másikba, misze-
rint bé petsételve kell küldeni [Gyalu K; RAk 81]. 

II. hsz 1. illetlenül; necuviincios; unziemlich. 1748: az 
Vagner István hejtelen valo szollasáért Becsületes Cze-
hŭnkben, hogy azért valo bŭntetetese differalodik az kö-
vetkezendő Czeh Gyulesre [Kv; ÖCJk]. 

2. méltatlanul; nedemn; unwürdig. 1683: Túszai 
Ur(am) helytelen vadlot . . . az Urak szolgai kik ŏ 
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kglměvel voltak lehetnek bizonysagim [UtI]. 1768/1771: 
melly két Tisztek(ne)k helytelen valo globázasokert, ha 
Sokáig tiszteskedni fognak rajtunk, készek vagyunk 
minnyájan el pusztulnunk [Bukuresd H; Ks 112 Vegyes 
ir]. 

helytelenkedik 1. illetlenül viselkedik; a se purta necu-
viincios; sich unziemlich benehmen. 1845: a' Groff pe-
dig mind végig velünk volt de sémit nem hejtelenkedet és 
nem káronkodott [Moson MT; TSb 35]. 

2. haszontalankodik; a zburda, a se purta rău; sich 
schlimm aufführen, Unfug treiben. 1804: helytelenked-
tem az expositio alatt, melyért pirongatást kaptam [Dés; 
KMN 27]. 1807: tsak hejtelenkedtem és nem tanultam, 
azért nemis tudtam sem a Letzkét sem a Repetitiot [Dés; 
KMN 361]. 

helytelenség nem illő cselekedet; faptă nedemnă; Un-
fug/angemessenheit. 1758: egy Kolosvári Dániel nevű 
haszontalan semmirekellő gazember3 Jobb emberek 
között magánál: ökör, sem discursusa, sem magaviselé-
se egy batkát nem ért, literaturája kevés félénk, rossz 
gazda Egyéb helytelenségei is számtalanul voltak, 
melyeket magam becsületiért ide nem teszek [RettE 59-
60. — aAz emlékíró mostohaapja]. 1792: A Szászvárosi 
gazdát a napokb(an) meg intettem holmi helytelensé-
geiért, s a házok koltsátis el vettem a kezéből, mert egész 
Bál házat tsináltak volt a katana tisztek a Nsgod Udva-
rából [Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.]. 

helytelenül 1. rosszul; rău; unrichtig. 1780: Meghala a 
mi felséges asszonyunk és királyunk Mária Terézia 

Igen keresztény lelkű, istenfélő, adakozó király vala 
. . Semmiben sem cselekedett helytelenül s méltán lehet 

a jó királyok számában írni [RettE 411]. 
2. illetlenül; necuviincios; unziemlich. 1805: hejtele-

nül, rosz szagot botsátottam mellyért a Rector az asztal-
lábára ültetett Sírtam [Dés; KMN 63]. 

Szk: ~ viseli magát a. illetlenül viselkedik. 1727: Azis 
tetzet hogy ha az kŏzŏnseges kalandosi szép rend tartás-
nak es mulaczagnak idejen egymást valaki besztelenite-
ne hejtelenŭl magát viseli (így!) szabadságaban le-
gyen az becsületes Atyáknak . . . meg büntetni edgy fo-
rintal [Zilah; Borb. II]. 1813: Barátosi Joseff eő kigyel-
me a' Nemes Czéh gyűlésit nem frequentallya . . , és ha 
vagy édgyszer meg jelenik ottan magát helytelenül viseli, 
ugy annyira hogy a' Nemes Czéh sem birhat vélle [Dés; 
DLt 56. 7]. — b. haszontalankodik. 1804: egy kisség 
helytelenül viseltem magamat [Dés; KMN 16]. 

3. alaptalanul, igaztalanul; neîntemeiat, pe nedrept; 
unbegründet/recht. 1741: ezen rajtam hellytelenül, és 
Törvénytelenül végben vitt motskoltatást Sine re Sortita 
ügy fogom ígazitàsban venni, a* mint leg jobnak tudom, 
látom, és tapasztalni fogom [TK1 gr. Teleki Ádám prot-
ja Kraszna m. közönsége előtt]. 1764: Külsó magam vi-
selesemről I(ste)n jovoltábol már emberkort érvén, ked-
ves Szüléimen kivül egy Privatusnakis szamadolni nem 
tartozom ha valakit Tőrvéntelenűl s hejtelenűl meg bán-
tok, Törvény alatt lakván pereljen meg, ha nemes ember 
lesz, s ott meg felelek [Középlak K; BfR]. 1795: az Sós 
hajók . . minden akadálly nélkült bátron járhattanak 
. . . Hellytelenül adta fel tehát Hajós Mester eö Keeme 
a' Gátnak a' Sós hajókra nézve akadállyos voltát [Déva; 
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Ks 73. 74. VII. 108]. 1827: Hellytelenül tészi panaszszát 
Máté Josef az osztály éránt, mivel az ő meg egyezésével 
esett az osztálly [Dés; DLt 143]. 

4. jogtalanul, törvénytelenül; ilegal, cońtrar légii; 
rechtswidrig, widerrechtlich. 1758: Executioval «x' secu-
lari foro p(ro)cedalt Vólnais akkori Vice Curator vr(am) 
eŏ kglme ha reppellált volna az Jnctus nem hejtelenŭl 
tselekedte Volna, mivel ezen p(rae)tensioban nem lehe-
tett volna seculare Forumon lévő Executorokkal p(ro)-
cedalni [Torda; TJkT III. 276-7]. 1780: Constalt az ki já-
rok előtt es mi előttünk hogj az Nánási Familia a* mije 
soha nem volt azt cserelte el hejtelenül [Msz; MbK X. 
57]. 1803: hejtelenül erőlködnek most a Successorok 
magok Iussokra vonni ellenkezőt bizonyítván a ' 
Levelek [Dés; Ks 79. 29. 321]. 

helyváltozás helyváltoztatás; schimbarea locului; 
Platzveränderung. 171611813: két Szigeth az Ólt ví-
zinek gyakorta való hely változásának alkalmatosságá-
val szakadtanak által a Fejérvármegyei Hídvégi határ-
hoz [Hídvég Hsz; Eszt-Mk]. 

hempelyeg csorog, pereg; a curge/^iroi; rollen. 1592: 
mihelt az Apia keozel kezdet keorwle forgodni, mint egi 
eoregh borso, vgi hempelget le a veritek rolla. Mikor az 
teorveni fához fel uiuek, akkoris vgian ki omlot az or-
czaian az veres veritek, hogi az Apia keozel ment hozza. 
Minthogi egi tarsasagban voltam velle, az eleottis tu-
dom hogi Igen niomoran tartotta az Apia es igen rette-
get az Apiatol [Kv; TJk V/l . 214. — aA fia körül]. — A 
jel-re 1. MTsz: hömpölyög 1. 'pereg (a könny)' (Hsz). 

hendereg lődörög; a umbla íncoace şi íncolo; herun-
terhängen, baumeln. 1776: (A bika) a Tehenre fel szö-
kött es az Csöge hatra álván Semmit sem tehetett az Te-
hennek Sőt aztis láttam hogy többire az Csöge kin hen-
derget egy szóval hibás és azért küldették vissza, hogy 
nem szolgálhatott [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

henderikázik hengergőzik; a se rostogoli/tăvăli; sich 
wälzen/rollen. 1812: égy páltzával tovább toszitottam a 
mint a verés közben a lábomra henderikázotta [K; 
KLev. — aA gyermek]. 1848: Miklós piros fersingel, szé-
pen ül már földön, kosárban, — a' pokrotzon henderi-
kázik, és jo ízűn elmatyog, örökké vidám, eleven [Kv; 
Pk 7]. 

henger1 szitk-ban is hóhér; călău; Henker. 1567: 
audisset in piatea a paisosne hec dicta audisset ha tud-
nám e ver aruloth ky uuolna (!) ky az en gyermekemet 
meg ewtthe (!) en magam lennek hengeere (!) es enma-
gam vinne(m) nekj az fogoth [Kv; TJk III / l . 49]. 1570: 
Erzebet Keomyes Thamasne, Orsolya Aztalos Lérinch-
ne ezt vallyak hogy Mynekwtanna Rengeo Annát ky 
vertek volna, Az Annya Kwthy Antalt hengernek Mon-
ta volt . Mely Zydalomert Kwthy Antal perbe fogta 
volt [Kv; TJk III/2. 102b]. 1582: weotte(m) az henger-
nek egy czondorat d. 20 [Kv; Szám. 3/V. 7 Lederer Mi-
hály sp kezével]. 1666: minden igaz ok nélkül el hagyot, 
diffamaltis salvum sit illyennek, hogy Henger, jobbagy 
pandúr [Kovászna Hsz; HSzjP]. 1671: A* melly gyilkost 
meg-sententiaznak . . , mihelt Hengernek szerét teheti 
a' Tiszt s nem exequaltattya hanem el-szalad a ' gyilkos, 

hengereg 

maga hallyon-meg azon Tiszt a* ki el-szalasztya, ha ki 
szántszándékkal, vagy fizetésért bocsáttya-is-el [CC 54]. 
1675: Horváth Annának Teorvènye lévén ki koszorú-
zásra itiltetett, Teorvèny pénzt adtunk f — d 15. Az Hen-
gernek hogy ki koszorúzta f — d 60 [Kv; Szám. 34/LVI. 
7]. 7680; az I. az I(ste)nt, ördőgh atta szitkozodassal ka-
romlotta mely cselekedetiert az Nemes Orszagh Törvé-
nyé szerint vittessek ki az piaczra, es az Henger igen ke-
menyen három (így!) palczazza megh [Dés; Jk]. 1744: 
Helena Putyei (!), Flóra Ilona, Gaznan (!) Sára a Hen-
ger altal Ki Csapattatvan ki is Koszoruztassanak, s in 
Perpetuum ab hinc exulalyanak [Kv; TJk XV/4. 31]. 
1764: (Jósika Imre) Alamorra megyen éjszaka be az ház-
ba, hát a cigánylegény az asszony mellett nyújtózik . . . 
mezítelen feküdt a henger asszonya mellett, megkorbá-
csolja. Az asszonynak is jutott elég, amint mondják 
[RettE 163-4]. 

Szn. 1748: Henger Josi [Torda; TJkT III. 205]. 

henger2 1. vmilyen fürészmalom-alkatrész; valţ (piesă 
a unui joagăr); Walze (Bestandteil der Sägemühle). 
1846: Fűrész Malom . . A fűrészelő gépely egy ollyan 
négy gerendákból alakított szekeren működik, amely 8 
hengereket magában foglalo ágyon jár, és a metzésre al-
kalmaztatott Tőnkőkőt hordozza a szekér allya 
vagy ágya egészen bé deszkázva 3 henger persely hibázik 
[Bács K; KmULev. 2]. 

2. vmilyen papirosmalom-alkatrész; parte componen-
tă a unei mori de hîrtie; irgendein Bestandteil der Papier-
mühle. 1840: A Hollanderen keresztül van helyeztetve 
egy nagy kevesset görbe vas tengely, mely a Hollander-
ben egy nagy hengert forgat, mely hengernek felsőjében 
30 vas kések vannak hoszszara bé eresztve [Km; i.h.]. 

? hengeres henger; tăvălug; Walze, Rolle. 7856; Két 
eke Egy tserefábol készült hengerts, két végibe lévő 
vas csapokkal 's ahoz való fa készülettel [Majos MT; 
Told. 35]. 

hengeredik gurul; a se rostogoli; rollen. 1771: láttuk 
az ökröt, hogy . . az tőke az Labára hengeredet, 
addig fel nem kelhetett mig Varga Jancsi az tőket az lá-
báról el nem hengeritté [Mezőmadaras MT; BK. Musta 
(?) Jánosné Nasztaszija (40) zs vall.]. 1846: őkigyelme 
egy felé esett, a' hordo pedig más felé hengeredett [Dés; 
DLt 315]. 

hengereg 1. hengeredik; a se rostogoli/tăvăli; sich rol-
len/wälzen. 1590: Haliam az lowest hogy Pribék Gergely 
leowe keozikbe(n), . . . Mikor Ala Jeonek vala az Zent 
egyháztól, akkoris ky tarta az puskát de nem swle ky, 
vgia(n) heongereoghnek vala az pwska leowes miat az 
azzony nep s leány az feoldeo(n) [Szu; UszT]. 1776: 
Tudgyaĕ a Tanú . . Hogy . ketten a tépelődés miatt 
egy mást a Főidre le húzták, s ott hengergettenek, de 
ezen őszve bonyolodásnak nagyobb oka volt Vajvod 
Juon, mint Dán Juon? [K; Born. VI. 14 vk]. 1783: azzal 
Fülöp Todor fel szökvén meg taszittá az Apját hogj a 
Főidőn hengergett sokáig [Udvarfva MT; Told. 44/54]. 

2. gördül; a se rostogoli; rollen. 1840: a K Monostori 
Papiros Malomnál Egy srof készítő pad 2 tölgyfa 
padokon Ezeken hengereg ki simított vatzkor tönk 
cilinder formára 1 [Km; KmULev. 2]. 
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Nem értelmezhető kétségtelenül a kōv., legrégebbi ide vonható, homá-
lyos, zavaros adalékban a címszóbeli szó: 1573: hoza my Nekwnk az wy-
tezleo feyerwary Ambrws az Nagod Communis Levelet . . . el Mentwnk So 
falwara feyerwary Ambrws Monda Nem fwtthattok hegyre ha-
nem ha Leytore hengergenek az Lewelekett megy Magyarazak [RLT O. 5. 
— BN]. 

hengerel hóhérkodik; a face pe călăul, a comite cruzi-
mi; Grausamkeiten verüben. 1786: (Tobis Geczit) az 
Hajdú hurtzalni ütni verni kezdette, aszt mi látván én 
magam mondattam ne hengerelly hadgyan békét mert 
én . nem banak olly kegyetlenül az szegényseggel [To-
rockó; TLev. 4/13. 34]. 

hengerget görget; a rostogoli; rollen. 1843: (A hor-
dót) hengergetni kell több ízben napjában, de csak csiny-
nyán [KCsl 13 Kemény Dénes kezével]. 

hengergettet hengeríttet; a dispune să fie rostogolit; 
rollen lassen. 1739: Kercsedbea . a Kapitány a Com-
missariusokkalis a szegény panaszlo Embereket az kik-
(ne)k panaszszok is igaz volt, gomolyába köttette ugj 
hengergettette, a Commissariusokat maga elől ki űzte 
[Harasztos TA; Ks 99 Orbán Elek lev. — aTA]. 1788 u.: 
(A) Harangot . . . Rudakon hátra hengergettethem a' 
szin alatt (így!) [Kv; SRE 323a]. 

hengergő I. mn guruló; care se rostogoleşte; rollend. 
1828: afféle hingergő (!) köveket itt a kérdezet időbe lát-
tam [Besenyő Hsz; HSzjP]. 

II. ſn ? henger; valţ; Walze, Rolle. 1824: A malom kö-
vet fel emelve tartó rud egy es egy hengergő [Nyárádszt-
benedek MT; Told. 37]. 1842: két vas fogú borona jo — 
de hibázik a kettőből négy vas fog egy hengergő [Cseke-
laka AF; KCsl 3]. 1846: egy lisztelő tengelye tiszta uj viz 
kerekével együtt . a csapokra nézve hengergője köze-
pes mind küjel, mint belől Az alsó lisztelő . . a viz kere-
ke hasznavehetetlen, a tengelye fenyőfa, de élhető, mi 
csapjait illeti a belkerék felől tiszta uj hengergővel va-
gyon, a karikája gyenge, a viz felől valo csapja gyenge 
hengergőjibe karikájával együtt [HSzj lisztelő al.]. 

A MTsz 'gurító henger' értelmezést rögzít ugyan, de ez mi? 

hengerpallos hóhérpallos; paloşul călăului; Henker-
schwert. 1692: Egy henger pállos [Szárhegy Cs; LLt]. 

hengerpersely vmilyen fűrészmalom-alkatrész; lăca-
şul/bucşa valţului; Zylinder(lauf)büchse (Bestandteil 
der Sägemühle). 1846: A fűrészelő gépely egy ollyan 
négy gerendákból alakított szekeren működik, amely 8 
hengereket magában foglalo ágyon jár, és a metzésre al-
kalmaztatott Tőnkőkőt hordozza . . . , a szekér allya 
vagy ágya egészen bé deszkázva 3 henger persely hibázik 
[Bács K; KmULev. 2. — A teljesebb szöv. henger al.]. 

Az ÉKSz adta jel. újabb műszaki fogalomra von. 

hengverkes fahíd függőszerkezetes/szerkezetü fahíd; 
pod de lemn cu sistem de suspensie; Holzbriicke mit 
Hängewerk. 1822: Benn a Városban a Kodor felől le 
folyo Szajka patakán, . . a piatzra vezető uttzán égy 
Hängverkes fa hid [Dés; DLt 154]. 

henteler hentes; cîrnăţar, mezelar, măcelar; 
Fleischhauer, Fleischer. 1570: Ertyk eo kegelmek Az 
hentelerek panazolkodasokat az Barom vetel feleol 

hogy az Jowat mynd Teoserzegre zedyk fel, Azért eo ke-
gelmek varoswl Azt Mongyak hogy az mynt egiebkor 
Thylalmas volt az Baromnak Nyeresegre valo megh ve-
tele, Mostanys . . . senky seh Mezaros, sem henteler sem 
penigh Jdegen Ember az vásáron Theosersegre Barmot 
Neh vegien, hane(m) az ky veszen vgian Jtten leh vagya 
. . . ha ky kylémben chelekednek az Barmot ely vetesse 
Teole Az Mezaros ceh mester vraimat hywassa beh es 
hagya megh hogy hws nelkwl Megh ne hagia fogiattkoz-
ny az varast, azonkeppen az hentelereknekis hagia megh 
eo K [Kv; TanJk V/3. l4a]. 1572: Az Mészáros vraim es 
hentelerek keozet valo Igentelenseget ely Igazitany hat-
tak eo k. Byro vramra es az Thanach bely vraimra [Kv; 
i.h. 67a]. 1573: ket Beleg vas legen varos chymerere, 
Mely Belegel az negi gondviseleo vraim Minden Barmot 
valamelliet vagi Mezaros vagi henteler ez varos piachan 
vagi vasarnak Napyan vagi egeb keoz napokon Meg ve-
yendenek, ky Ne Merezeliek az Mezeore haytany az 
gondviseleo vraim hirenelkwl, hane(m) az vago hydhoz 
haycak, Es oth az kowachoknal meg Belegiezzek es az 
utan haycak ky [Kv; i.h. 84a]. 1593: vetem egy Boryűtt, 
Egi hentelertól f 2 [Kv; Szám. 5/XXIII. 92 Casp. Sche-
mel sp kezével]. 1602: Myerthogy eo kgmek varoswl fe-
lette izonyw Abusust latnak az Praeda marhaknak megh 
veteleben, . . semminemeo rendbely ember semmy 
praetextus alat . . . barmot ne merezellyen venny, 
hanem chyak thwlaidon az Mezarosok es hentelerek ve-
hessek megh az vagnj valo barmot [Kv; TanJk 1/1. 406]. 
1657: az Patica haz es az Hentelerek meszarszeki keo-
zŏtt valo, fen valo helya [Kv; ŎCJk. — a A piacon]. 

A valószínűleg német eredetű, de származtatása részleteiben tisztá-
zatlan szót nem leljük a NySz címszavai között; az OklSz azonban ezt hen-
tellér alakban iktatta be. Mivel kijegyzéseinkben kizárólagosan ikeritetlen 
/-es formával találkozunk, magunk ilyen alak felvételét láttuk indokolt-
nak. 

Szn. 1565: Henteler Jacab [Kv; Szám. l/X. 119]. 
1566: Henteler Antal [Kv; i.h. 208]. 1568: Henteler Ma-
tiasne [Kv; TJk III/l. 186]. 1584: Ilona Henteler Gergel-
ne [Kv; TJk IV/1. 362]. 1608: Cathűs, henteler Gergely 
leanja [Kv; TJk VII/l. 237]. 1637: Mészáros Henteler 
Istua(n) [Mv; MvLt 291. 116a]. 

hentelerlegény henteslegény/segéd; calfă de cîrnăţar/ 
mezelar/ măcelar; Fleischergeselle/gehilfe. 1595: az hen-
teler légin attia fiainak attunk f — / 53 [Kv; Szám. 6/XI. 
40]. 

hentelermester hentesmester; mezelar, cîrnăţar; Flei-
schermeister. 7580: Baka Georgy . . . Az my nemo keo-
zoskedessebe foglalta magat Thar Istwannal, . . . tar-
chya ahoz magat a mint magat Ayanlotta az teob hente-
ler mesterek Rendtartassa zerent [Kv; TanJk V/3. 220b]. 

hentes 1. mészáros; cîrnăţar, mezelar, măcelar; Flei-
scher. 1672: Az Hentesek csak akkor akarnak vágni 
mikor a' marha bő kőver es fagygyas [Dés; Jk]. 1697: 
Vizi Jánost Bűntette az Becz: Céh azért hogy hentessel 
Társalkodot disznó Vásárlásb(an) fl 1 d 50 [Kv; MészC-
Lev.]. 1702: Vegeztűk . . . hogy senkiis ez utan az Deesy 
Czehes Mészárosok és kőztünk Lakó Hentesek kőzzűl 
Bocskort metélni ne mereszellyen [Dés; Jk 320a]. 1717: 
Semminemű mészárszékre ölni valo állatot az egy ökör s 
tehén húson kivül az henteseknek . . . nem szabad árulni 
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[Mv; MvLt APol. 47]. 1746: az I. fogadása szerint à ter-
minált napra nem ad(mini)stralta à meg Szegődött bárá-
nyokat, és ä hentes(ne)k kára forog sokadalmi alkalma-
tosság lévén [Torda; TJkT III. 30]. 1756: tudót Balog 
Uram Csehi Hentes Vejinek két Mårhájåt ki telelni az 
Uraság szénájával [Durusa Szt; TKl]. 1809: Hentesek és 
más szalonna árulok sertés Húsvágók sohult egyebütt 
ne árulhassanak, hanem tsak tsupán az Újonnan Épit-
tett Csizmadia szin ajja alatt és körülötte [HSzj csizma-
dia-szírt al.]. 

A címszó kezdetben általában marhaöléssel és feldolgozással foglalko-
zó mesteremberre vonatkozhatott, és csak valószínűleg a XVII. század ele-
jétől kezdõdõleg avulhatott el a szó 'mészáros* jel-e. Az OklSz egyetlen 
1619-beli adaléka a két szó, ill. jelentés elkülönülése viszonylag korai je-
lentkezésének legelső bizonyítéka. A szó-, ill. a jelentéselavulás menetében 
ajánlatos szóföldrajzi (területi) eltérésekkel számolni. A Désrõl, Mv-ről, 
Durusáról (Szt) és Tordáról származó késői kijegyzések az OklSz-nak 
Debrecen nyelvéből közölt egyetlen korai jelentés-elkülönülésről tanúsko-
dó adalékával szemben határozottan jóval későbbi jelentésszûkülésre mu-
tatnak. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: henteskedő, care are meseria de cîrnă-
ţar/măcelar; fleischernd. 1734: az Tktes Nemes Tanács-
is Concludalta; s approbaltais, Hogy Hentes Atyánkfiai 
akármi féle meg enni való hust Szeredán, és Szombaton 
estveig szabadoson arulhatnak fél fel penzzel alább ha 
veszik eszre hogj estveig azon árron húsok el nem kelne 
[Dés; Jk 445b]. 1737: Meg-kivánnya pedig a Tkts Nms 
Tanáts és Universitas, hogy Hentes Atyánkfiai előtt 
méltó respectusba(n) vétessenek a meritalis personák, és 
az Húsnak ne alávaloját obvendállyák az ollyas Emeri-
tus Atyánkfiainak; más ként animadversio és büntetés 
nélkül nem marad aki cselekszi [Dés; Jk 255a]. 1834: 
Czeh mester Majer János Uram requisitiojara, meg in-
tettem hentes Ferenczi N. Wramat az eránt; hogy tessék 
mestersége mellé állani, és hentesi kötelességét folytatni 
[Kv; MészCLev.]. 

Szn. 1638: Hentes Mihály mészáros [Dés; DLt 402, 
403]. 1672: Hentes András Ur(am) [Kv; ACJk 14b]. 
1703: Hentes Tamás [Kv; ACJk 88] 1766: Hentes And-
rás. Andr. Hentes (35) jb [Szilágycseh; BfR 104/2]. 

hentesi hentesmesterségi; de cîrnăîar/măcelar; Flei-
scher-. 1834: Czeh mester Majer János Uram requisitio-
jara, meg intettem hentes Ferenczi N. Uramat az eránt; 
hogy tessék a mestersége mellé állani, és hentesi köteles-
ségét folytatni [Kv; MészCLev.]. 

henteskedik hentesmesterséget folytat; a avea meseria 
de cîrnăţar/măcelar; als Fleischer tätig sein, Fleischerei 
betreiben. 1679: az mely Hentes öszszel Henteskedni 
akar most is vágjon öreg marhat az Hentes is lato Mester 
nélkül le ne vaghassa az marhat [Dés; Jk]. 1700: Pocsai 
Henteskedik [Kv; Szám. 40/11. 116]. 1728: akik eddig az 
Hentességre be nem vétettenek és az Nemes Tanács hire 
s akarattya ellen Henteskednek . . . mind Házoktul, 
mint a Piatzon akármiféle húsok el vétessenek (így!) az 
Nemes Mészáros Czeh által [Dés; Jk 371b]. 

henteskedő hentesmesterséget folytató; care are mese-
ria de cîrnăîar/măcelar; Fleischerei betreibend. 1806: az 
Enyedi Reformat(um) Collegium mellett Henteskedő 
Nagy István Uram [Torda; UszLt ComGub. 1753u]. 

hentesség hentesmesterség; meseria de cîrnăţar/măce-
lar; Fleischerhandwerk. 1728: Ha valaki, Hentességre 
akarja magát applicalni azok az Ne(m)es Tanácsott re-
quirálván, ha admittaltatnak, usuállyák azokis az Hen-
tességet, de akik eddig az Hentességre be nem vétettenek 
és az Nemes Tanács hire s akarattya ellen Henteskednek 

. mind Házoktul, mint a Piatzon akármiféle húsok el 
vétessenek az Nemes Mészáros Czeh által [Dés; Jk 
371b]. 1735: A Nemes Mészáros Czeh Hentesseggel élő-
dő Atyankfiait Instantiajok melle Certificalva(n), de Dje 
21 Januarii az Hentesek ellen Instantiajokat be nem ad-
tak [Dés; Jk 451b]. 1747: Városi Residentiatus emberek 
lévén az Tordai Szőts Czéh Taghjaiis, Mint hogj minden 
Városi residentiatus embernek szabadságában áll, ha 
magát applicalni akaija hentességre, per hoc facultaltat-
nak a* szombatonként való bárány nyuzasra, kénszerit-
tetven erre az okbol hogj magok mesterségekhez való 
bárány bőrt nem szerezhetnek [Torda; TJkT III. 119]. 

hentességi hentesmesterségi; de meseria de cîrnăţar/ 
măcelar; fleischermeisterschaftlich. 1737: a Tktes Nms 
Tanáts 's Universitas recens abb(an), hogj Hentes 
Atyánkfiai, a melly Hentességi Characterekb(en) ma 
vagjnak, ex Consensu et annuentia D(omi)noru(m) La-
nionum lőtt, egjgjmás kőzött meg-egjgjezvé(n); azért in 
Statu quô, Hentes Atyánkfiai meg-maradnak [Dés; Jk 
255a]. 

hentesszék hentesbolt; cîrnăîărie, măcelărie; Flei-
scherladen. 1832: a Hentes szék építtetett [Dés; DLt 
238]. 

hentesszer (piaci) hentessor (a hentesek piaci áruló he-
lye); mese (aşezate ín şir) pe care măcelarii îşi vînd marfa 
(ín piaţă); Reihe/Stand der Fleischer (auf dem Markt). 
1782: Látom, hogy a' Bedeleieka nyúznak hentes Szer-
ben, de egyébb féle aprolékos húsokat a* külső Falusiak 
hoznak e bé árulni vagy sem nem tudom [Torockó; 
Thor. XX/4 Mich. Csupor (40) jb vall. — aA tőszomszé-
dos Torockósztgyörggyel határos Bedellő lakosai. 
Leölt állatot]. 

hentestársaság hentescéh; breasla cîrnăţarilor/măce-
larilor; Fleischerzunft. 1733: az Hentes Társaság 
válaszszon Fő Dékányt és Vice Dékányt [Dés; DLt]. 

henye lusta, dologkerülő; leneş, trîndav; faul. 1621: 
Hogj . . henie vandorlo zemeliek itt az Varoson ne lap-
panghjanak, es az varost szabadoson ne elliek, eo 
kglmek igj deliberaltanak, hogj minden ado fel wetesen, 
Ado szedeő vraim affele zemeliekteől Egj Egj fertalj adot 
exigallianak [Kv; TanJk II/1. 312-3]. 1765: adosságot 

ne rakjan, az henye és haszontalan életről le mon-
gyan, . . mint más keresztyén ember igaz kézi munkája 
altal éllyen és ügyekezzék [Torda; Pk 2]. 1831: (A kocsis) 
tsakugyan a Déési Mészárosak Marhái mellé, Conven-
tio mellett Gujásnak bé állatt volt, hogy henye életet él-
hessen [Dés; DLt 332a]. — L. még RettE 340. 

henyél lustálkodik, tétlenkedik; a lenevi/trîndăvi; 
faulenzen. 1580: az vincellerek az Mywest zorgalmaz-
tassak es ne haggyak henyelny, karo darabot penig es 
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zoleo teorseket ne haggian Az vinceler az mwesseknek(l) 
haza hozny [Kv; TanJk V/3. 214b]. 1621: Az Budoso 
Szolgák, szolgalokra szorgalmatos gondot vjsellienek 
Ado szedeő Vraim, mert igen sok panaszolkodas va-
gio(n) hogi sokan cziak henielnek. Azért indifferenter 
mindenekteől szedgiek fel az Adot | Ridegh Legjenieket 
es hewereő zolgalokat, sokat ertenek imit amot lennj es 
henielnj, kik senkit nem szolgalwa(n) itt az varoson vgj 
elnek, mint az hareka az meheken [Kv; i.h. II/1. 316, 327. 
— ^ollvétség herék h. v. ä-s ejtés rögzítése?]. 1805: a 
Verős Kovácsi Tarsosag szegyenli maga mestersegit 
folytatni sot Csinalgataskor is inkab henyel mint se dol-
goznék [Torockósztgyörgy TA; TLev. 9/41 br. Tho-
roczkai Joseff kezével]. 1844: már szégyellemis itt he-
nyélni, s ilyen dolog időn a' házon kivül tekeregni [Kv; 
Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

henyélés lustálkodás, tétlenkedés, tétlenség; lenevire, 
lenevie. trîndăvie; Faulenzerei. 1585: Latthiak eo 
kgmek Meny Ridegh legeniek vadnak Az varosson kik 
nem zolgalnak, hanem chak Az korchomakon hewer-
nek, Azért Biro vra(m) meg kialtassa haromzoris, 

hogy egy hetiglen Aky el nem zegeodnek es effele he-
nyelesben talaltatnek, hat mingiarast Az kalitkaba vites-
sek, harmad Napig oth tartassek es Az vtan A Cziganok 
Az kapun ky keseriek. Az leanzoknakis kik chak ma-
goknak henyeleseben valaky hazanal laknak ill'en 
bewntetessek legien [Kv; TanJk I/l . 4. — aA kisebb vá-
rosi tanács tagjai]. 1775: szuts alias Papuk Mihályt igen 
jol esmérem . . . egy esztendőtől fogva nem dologban, 
hanem henyélésben, és lovak cserélés berélésekben töl-
tette idejeit [Fintóág H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1801: a Gaz-
da henyélésre, parádéra, vagy kényes Sétálásra 
éppen nem érkezik [Adámos KK; JHb]. 1831: azután, 
hogy SzUjvári Rabságadbol ki szabadultál, henyéléssel 
töltetted Napjaidat [Dés; DLt 332. 22]. 

Szk: ~ben hever lustálkodva hever. 1584: Az Lezze-
geö legeniek feleól valamennel Iobba(n) tudnak eo 
kgmek tanachul wegezny, eo kgmek lassak es bewntes-
sek es talallianak oly modot hog' dologra Mennienek es 
az korchoma(n) karthia Iaczasba(n) henyelesbe(n) zit-
kozodasba(n) kialtozasaba(n) Ne heweryenek [Kv; 
TanJk V/3. 281b]. 

henyélő lustálkodó, naplopó; leneş, pierde-vară; fau-
lenzerisch, nichtstuerisch. 1593: Az zolgak, zolgalok fe-
leol, kic imit amot lezzegnek, es el ne(m) akarnak ze-
geodni, eo kegmek zolottanak, hogi biro vram vyolagh 
. . . vigiaztasson rea, es ha effele engedetlen, budoklo he-
nieleo zolgakat zolgalokat talaltathat, megh fogassa 
[Kv; TanJk 1/1. 208]. 1679/1681: Joszágokban lappan-
gó, Lezengő, Uratlan, Henyelõ emberek találtatván, 
azokatis az Orszagnak arrul irott articulussa szerint 
megh fogassa3 és tégye Jobbagyommá [Vh; VhU 677. — 
aAz ub]. 1829: Valoságos szükölkedőknek dolgát és élel-
met adni nem pedig henyélő dolgát kerülő kudusakat3 

táplálni, használtattnak é szerént a' nemesebb Tzélra 
határazat kegyes adományak [BLt 12 a kv-i dologház 
nyomt. szám. — aA nyomt-ban egy kéz ceruzajavításá-
val: koldusokat]. 

benyeség lustaság; lenevie, trîndăvie; Faulenzerei. 
1780: nem a mi henyeségünk vagy nem akarásunk, ha-
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nem az emiitett Szén tsinálástol való el tiltattatásunk 
miat nem futathattunk s mivelhettük ki quottánkat3 

[Torockó; TLev. 9/18. — aAz elmaradt vasrészt] 1782: 
Ha nyári takarításkor olyan ember tapasztaltatnék 
aki vagy henyesége vagy egyéb bal szándékból nem kí-
vánna gabonája körül szorgalmatoskodni . . abban 
esendő kárát magának tulajdonítsa [Oroszfalu Hsz; 
RSzF 157]. 1823: a kováts azt fogja mondani, mikor do-
logra kellene menni, hogj miért menne ŏ oly szorgalma-
toson . tsak utat s modot ád a' vas-adás a henyeségre 
vagj tobzodásra [Torockó; TLev. 9/47]. 

hepe-hupás 1. hápa-hupás 

herbárium növénygyűjtemény; ierbar; Herbárium. 
1823—1830: herbáriumot hoztam magamnak is, valami 
240 kiszáraztott plántákat. Hoztam volta valami 100 
plántának magvait, magokat a füveket itató szürke pa-
piros közé téve, nagy gonddal s fizetéssel hozattam haza. 
Eleintén nézegettem egy-egy eleven plántával össze ha-
sonlítottam, s időtöltésem volt velek . . Ezek a hijuban 
felfüggesztve maradtak, az egerek rágták, magukban is 
elenyésztek, elhányódtak, már ma nincsenek [FogE 222. 
— aKülföldi tanulmányútról Göttingából]. 

berbáriumos könyv füvészkönyv; (carte de) ierbar; 
Pflanzenbuch. 1594: Az Thoroni alat ualo Thar hazban 
. . . Egj herbariomos keonyw Joannis Ruelly Nro. 1 
[Somlyó Sz; UC 78/7. 30-2]. 

herbatea, herbatéj 1. teafü; ierburi/plante pentru ceai; 
Tee. XVIII. sz. eleje: Vettem . . . Egj fel süveg Nádmèzet 
mar(jås) 3. Egj bäldog herbatèjàt mar(jås) 3 [Kutyfva 
AF; Törzs]. 7722: Herbatet Kávét Nad Mezet Szerecsen 
diot Szerecsen dio virágot Szek füvet [ApLt 2 Apor Pe-
temé inv.]. 7750: Nádmézre, kávéra Herba Tejre, Ba-
dian es egyéb Temesre (!) Valo konyhai Szükséges Szer-
számakra költettem Flo hung 47 Den. 77 [Ks 91]. 1756: 
Félfont Herbatélyre Rfl. 2 xr 40 | Kaféra, Nádmézre s 
Herbatejre [TL. Teleki Ádám költségnaplója 95b, 152b]. 

Szk: kínai 1808: Chinai Herba Théára 16- [WLt 
Cserei Heléna jk 109b]. 

2. tea; ceai; Tee. 1730: égy Herbathaenék valo 
arannyas kanna . égy kis Herbathaeés kanna [Kv; Ks 
15. LVIII. 6]. 1732: Egy pár Bádiánnak és herba tének 
valo Lapos ezüst palaczkok Lot. 48 [Ks Komis Zsig-
mond lelt. 13]. 1736: Legelsőben is reggeli kávé, herba-
thé, csukolátának hire sem vala3 [MetTr 321. — aTi. 
Apor Péter fiatal korában, a fejedelemkor végén]. 1738: 
két mázos edényke herbatének valo [M.bikal K; KLev.]. 
1751: Káinoki Borbára Aszszony életében minémü fel-
kelhető bonumokkal birt? . . . különösen káféhoz, her-
batéjhoz valo portékái? [Kézdisztlélek Hsz; HSzjP]. 
1796: Egy Herba theának való ezüst Ibrik [Vajdasztiván 
MT; TSb 43]. 1807: felöltöztem herbatéát ittam káféz-
tam [Dés; KMN 361]. 1823-1830: Pénzért kávét, herba-
tejet s egyéb nyalánkságot lehetett innyaa [FogE 249. — 
aA németországi Kassel komediaházának (Opernhaus) 
egyik helyiségében]. 

3. gyógytea; ceai de plante medicinale; Kräutertee. 
1735: egy lot mannát és egy quőting Fólia Sennot (!) 
ruhába kötvén és reggel vagy két phindsia szilva, vagy 
apró malosa levivel akar kávéval vagy herbatheuel, fel 
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foralhatni . . az levit hŏrpegesse fel a Kis Aszszony [Ks 
Borosnyai N. Márton lev. Nsz-ből]. 1749: mivel az Her-
batéjomnak való prescriptiot, mellyet reggel sz<ok)tam 
inya el vesztettem, irtam nekie8 hogy írja le [Buzd AF; 
Ks 96 Mikó Ferenc feleségéhez. — A felcsernek]. 1780: 
(Gjuritzát) a köhögés elérte volt, és a Patikából vettem 
herba tejnek való fi&vet, és herba tejet ivutt a héten [Kv; 
SLt XL Ferentzi Ferenc Suki Jánoshoz]. 1823—1830: 
31. X-ben laxativát és herbathéát praescribálta, 5-en ja-
nuár 1795. pedig borzagyümölcsből való izzasztó mixtú-
rát és ugyan borzavirág herbatejet | nem is járhattam, 
kezemmel nem foghattam, egy kevés herbatejet is más 
töltett a számba, utoljára ugy elaléltam, hogy nem is 
ettem, csak az orvosság és herbatej tartották még ben-
nem az életet [FogE 130-1. — aAz orvos]. 

Szk: bodzavirágos 1791: igyanak gyakron és bő-
ven, forro vizzel meg öntött borza virágos herba tejet 
[Dés; DLt] * székſŭvirágos 1797: hazajővén a Fiam 

azon napon Estve ki borzogatta a Hideg 's minthogy 
nagy szorulása volt . . addig itta a Borkőves Vizet s 
Székfü virágos Herbathét hogy a gyomra meg indult so-
kat ment mind sár vizet s mind egyebet [Héderfája KK; 
IB id. gr. I. Bethlen Sámuel lev.]. 

herbatea-főző teafőző; ceainic; Teekessel. 1732: Egy 
nagy ezüst herbatë főző belől arannyos [Kv; Ks Kornis 
Zsigmond lelt. 36]. 

berbatea-ſőző ibrik teafőző edény; ceainic, vas pentru 
fiert ceai; Teetopf. 1732: Egy orros herba téh fozo ibrik | 
Egy ezüst herba téh főző orras ibrik Lot 34 [Ks 73. 13, 55 
Kornis Zsigmond lelt.]. 

herbatea-öntő ibrik teáskanna; cană de ceai; Teekan-
ne. 1739: Egy herbatéj öttő (!) ezüst ibrik fedelestől 
[Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 

herbateás szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tionen: ~ csupor teáscsésze; ceaşcă de ceai; Teetasse. 
1756: fedeles zöld mázos Herbatejes Csupor [Nagyrá-
polt H; JHb XXXV/35. 24] * ~ ezŭstkancsó ezüst teás-
kanna; ceainic de argint; silberne Teekanne. 1723: Va-
gyon egy herba thés ezüst kantso | Egy herbá Thés ezüst 
Kantso [Koronka MT; Told. 29/2, 37/17] * ~ ibrik 
teáskanna; cană de ceai, ceainic; Teekanne. 1754: Nád-
méz tartó, és igen szép Herbatejes Ibrik [Nsz; Told. 19]. 
1759: Egy Herba tejes ibrik [JHbT Árva Bethlen Kata 
hagy.]. 1790: Bétsi Portzellan Herbatejes Ibrik 1 [Ki-
rályhalma NK; Ks 67. 46. 24c] 1812: Egy herba tejás Ib-
rich [Györgyfva K; LLt Csáky-per 212. L. 3] * ~ kandli 
'ua.; idem\ 1782: Egy fejér ordinair herbatejes kandli 
[Nalác H; CsS. — Cserépedények fels-ban] * ~ kanna 
'ua.; idem' 1730: égy Herbathaenék való arannyas kan-
na égy kis Herbathaeés (!) kanna [Kv; Ks 15. LVIII. 
6] * ~ ónibrik ón-teáskanna; ceainic de cositor; bleier-
ne Teekanne. 1768: Herbatejes on Ibrik [Mezősztgyörgy 
K; Ks 23. XXIIb]. 

herbatea-szűrő teaszürő; strecurătoare de ceai; 
Teesieb. 1807: Herbatészŭrő [DLt 378 nyomt. kl]. 

herbatea-tartó teatartó; vas/recipient pentru ceai; 
Teebehälter. 1763: A Néhai Mlgos Asszony ideibe való 

keves Porcenella Fingyiakot Bokájokot Herbatéj tarto-
kot, Kristály poharakat, Üvegeket . . . a Mlgs Atyafiak 
fel osztak négy részekre [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

Szk: ~ pléh teafûtartó bádogedény. 1788: Herbatéj 
tartó nagy lapos pléh, és égy Bádián tartó pléh [Mv; TSb 
47]. 

herbatej 1. herbatea 

herbatej-adás teaitatás; băutul ceaiului; Teetrinken-
geben. 1835: melegítés és herbatejezés által gyengült 
gyomra helyre álhassan de . . a* herbatéj adásnakis 
következése az lett, hogy a* mint máskorís szokott, 
gyomra felémejedett, és vagy kétszer hánt [Kv; Pk 7]. 

herbatejezés teaivás, teázás; băutul de ceai; Teetrin-
ken. 1835: a* herbatéj adásnakis következése az lett, 
hogy vagy kétszer hánt [Kv; Pk 7 A teljesebb szöv. 
herbatej-adás al.]. 

herbert szállás; sălaş; Herberge. 1799: Az Asztalas 
Czéhnak tulajdon Recognitiojábol bizonyos lévén az, 
hogy ez előtt két esztendőkkel kezdette a* Legényi Tár-
saság a Czéh Consensussábol az Herbertet, a' Város Fe-
jér Lo Nevezett alatt való Fogadojánál tartani | azon 
Fogadoban a' német Szabó Legényeknekis Herbertyek 
van, és más Czéhbéli Legényekis a* Városi más Fo-
gadokban a* Külső országok, és városokban gyakorlott 
szokások szerént Herbereket tartanak [Kv; ACLev. vá-
rosi tanácsi végzés]. 1834: Asztalos Legény Mártinovits 
Rudolf a Varosra való meg érkezésével . első ejt-
zakán nem a herberken hanem rósz helyen hált [Kv; i.h. 
Kül. Perc. 14]. 1840 k.: Egy Síit a' mely is az helbergen 
fel fűgesztve szokott állani [Kv; ACArt. 29. 1]. 1847: 
Aranyos Ferentz a' Helberkre be menvén 3 
legények minden szollalkozás nélkül velle 
kötölözködtek [Kv; ACProt. 23-4]. 

herbert-tartás szállóhelytartás; deţinerea unui loc 
pentru sălaş; Beherbergung. 1799: a ' Czéh . azon ók-
ból kivánta, és kivánnya az Herbert Tartást az Atya 
Mester Házánál tartattni, hogy az említett Fogadóban 
gyakran a' Legények lázzasztó, és lármás egybe gyűlése-
ket tartottanak, verekedtenek [Kv; ACLev. városi taná-
csi végzés]. 

herbert-tartó szállástartó; care are loc de sălaş; Her-
bergshalter/geber. 1799: az ugyan azon Fogadoban, 
Herbert tartó Német Szabó Legények Társasága bizo-
nyittásaivalis világosságra hozván aztat hogy az aszta-
los Legényi Társaság . az emlegetet Herberten Rebel-
liot, és Lázzadást magában foglaló Gyűléseket, Congre-
gátiokat nem tartott [Kv; ACLev. városi tanácsi vég-
zés]. 

herceg 1. prinţ, principe; Herzog. 1595: Aússiúst az 
Mantuaj hertzeg köuetet vittek Thordaig [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 104 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1690: Maga 
az Lotharingiai Herczeghis Szebent az mikor p(rae)si-
dealta azt mondotta8 [Ebesfva; Törzs. Bethlen Sámuel 
fej-i ut. — aKöv. a nyil.]. 1708: hogy oda fel ne pericli-
tallyon a* Mis Herczeg alkolmatossaga az ott való Ispán 
melle mindgjart rendeltem fel Bornemisza Miklóst 



hercegasszony 

[Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1709: az Mélt(óság)os 
Hertzég Fogarasi Szamtartoja Herszenyi György Deák 
ur(am) [Fog.; UtI]. 1857: A Hertzeget nagyon járta a' 
vad, mínd-őszve 17 darabott lött [Dés; Űjf. 2 id. Pataki 
Dániel lev.]. 

Sz. 1782: ágj némúje ollyan hogj egj Hertzeg belé fek-
hetett volna [Mv; DLev. 4. XXXVI]. 1825: 'A Castély-
béli épületek erössek, szépek, Fényesek, a' Hertze-
gekis el lakhattak volna benne [Szentdemeter U; Told. 
Conscr. 74]. 

2. Rangjelölőként jelzői v. értelmezőszerű haszn-
ban; ca titlu cu funcţie de atribut sau de apoziţie; in at-
tributivem od. appositionalartigem Gebrauch als Rang-
bezeichnung: 'ua.; idem.' 1562: Némelyek választák 
a Kasimir lengyel királynak másik fiát a királyságra a 
László herczeget | 1542 esztendőben Joachim a branden-
burgumi herczeg a szabad városok erejével Németor-
szágból alájőve hogy ő Budát megvegye [ETA I, 10, 14-
5 BS]. 1595.ã Wyfalúsi Lászlót Mattyas Hertzeg szol-
gaiat vitte 6 lowal Cassa Marton, Zillahig [Kv; 
Szám. 6/XVIIa. 36 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1653: 
Rákóczinak3 hozák a Fridericus, Palatinusbeli herczeg 
leányát, a Henriette aszszonyt feleségül [ETA I, 155 
NSz. — aI. Rákóczi György kisebbik fiának, Zsigmond-
nak]. 1708: Méltgos Herczeg Apaffi Mihálly, Kglmes 
Uram ŏ Her(cegsé)ge [Ebesfva; UtI]. 1717: teczet Felsé-
ges Eugenius Herczegnek, . . . az itt ben lévő Regimen-
tek mellé még hat lovas Regimenteket be küldeni [Kv; 
KvLt 1/220 gub.]. 

Szn. 1467: Michael Herczegh de Olnok8 [BfO II, 90. 
— aKésőbb: Ónok SzD]. 1478: Johannes Herczeg de Ol-
nuk [Barabás, SzO 139, 141, 143] | Johannes Hercheg de 
Olnok [BfO II, 190]. 1554: Herczeg Gaspar [Kv; Szám. 
1/IV. 44]. 1558: Antonius Herczegh [Kv; TanJk V/l. 
25]. 1560: Antonius Herczegy [Kv; i.h. 74]. 1570: her-
cegh Antal vram [Kv; TJk III/2. 74]. 1573: Herceg An-
talne Anna [Kv; TJk III/3. 97]. 1582: Hercheg Gaspar 
vram [Kv; Szám. 3/VIII. 49]. 1585: Herczegh Caspar 
vra(m) Az Warosnak feo Biraia [Kv; TanJk 1/1. 7-8]. 
1589: Azzoniom Herczegh Paine [Dés; DLt 226]. 1614: 
Herczegh Georgy zs [Etéd U; BethU 153]. 1625: Her-
czegy Gergely Urunk eo felsege bizonios Žamu katanai-
nak hadnagia [Dob.; Ks 42. E]. 1635: Hercégh Jstua(n) 
Ura(m) [Bala MT; SLt AY. 42]. 1806: Hertzeg Péter Ur 
[Csekelaka AF; KCsl 16]. 

Hn. XVIII. sz. köz.: Herczegben (sz) [Szentmárton 
Cs; EHA]. 1775: Az Hertzég nevű hellyb(en) (sz) [Recse-
nyéd U; EHA]. XVIII. sz. v.: Hertzeg pataka mellett (sz) 
[Szentgyörgy Cs; EHA]. 1820: a Hertzeg láz patakáig 
[Martonos U; EHA]. 

hercegasszony hercegné; prinţesă, principesă, soţie a 
unui prinţ; Frau des Herzogs. 1714: Gyönge Vaszony-
bul valo Abrosz . . . körös körül Zöld selyem, arany fo-
nallal egjelitett Viragokkal ékesített, melljn(e)k a' közö-
pen arany fonallal egjelitett Zöld selyem Koszorub(an) 
mostani Herczeg Aszszony® Czimere vagyon [AMN 30. 
— aII. Apafi Mihályné Bethlen Kata]. 1716: Marcsinána 

lakó Sorbán Popa Méltoságos Herczeg Aszszanv õ Her. 
Marcsinai Plajás Jobbágya [Berz. LXIII/6. — Marzsi-
na F]. 1720: Bur Laczk . Instál Vram kegk(ne)k hogi 
valahova Collocaltassék edgi Pusztára az Herczeg Asz-
szony Joszãgãb(an) [H; UtI]. 1770: Volt egy Sterken 
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nevű Leibchyrurgusa őfelségének, ki is az herceg-
asszonnyal Olaszországban volt [RettE 234]. — L. még 
FogE 248, 259. 

hercegség 1. hercegi tartomány; principat; Herzog-
tum. 1562: Ferdinandus király a leányát a királyfiunak 
igéré, mert a János király fiaa immár tizenkét esztendő-
ben jár vala; annakfelette Sleziában egy herczegséget 
ada nékik az hol lakjanak [ETA I, 15 BS. — aSzapoljai 
János fia, János Zsigmond]. 1623: Az Opoliay herczeg-
ségbeöll Nemet Cziaszarnak 25 ezer forint jevedelmek 
uolt, de mostan nekwnka per annuatim három zasz ezer 
forint jeowedelmwnk infallibiliter vagion [BGU 122. — 
aBethlen Gábornak]. 1801: Neidt Ádám, származására 
nézve Bucheimi a' Vŭrtzburgi Hertzegségből [DLt 
nyomt. kl]. — L. még FogE 187, 231, 245. 

2. hercegi méltóság/rang; demnitatea/titlul de prinţ/ 
de principe; Würde/Rang des Herzogs. 1738: ha pedig 
az emiittett Bagasia Commendansa Kgld insinuatioja 
szerint nem akarna transmigrálni, mas designalt Statio-
ra, tudosítson Kgld bennŭnke' és Mlgs Commendans 
G(ene)ralis Herczegségénél elaborallyuk [ApLt 1 a gub. 
Apor Péterhez]. 

A hercegre való hivatkozásban, ill. a megszólításban egykor szokásos 
ôhercegsége összetételt 1. önálló címszóként. 

hercehurca necazuri, belele; Schererei. 7880: Téglás-
sal0 hercehurcát ne csinálj [PLev. 81. Petelei István 
Jakab Ödönhöz — t é g l á s Gáborral]. 

hercsekes csökönyös, rég, táj erkölcsös; încăpăţinat; 
bockig, starrköpfig. 1602: ha idejen meg monta wolna 
hogy az Jstrangot el akaria metelnj az masikotis el od-
hattuk wolna, de ugy wagion hogy maj (!) hercziekes 
wala az menes lo [UszT 17/45 Biro Jakab lofw Bodog 
azon falwj vall.]. 

A MTsz ugyan csak a Dunántúlról közöl a címszó hörcsökös alakválto-
zatára adalékokat, de az ott adott, éppen lóra vonatkozó egyik, somogyi 
adalék figyelembe vételével a fenti jel-sel bátran számolhatni. 

here 1. testicul; Hode. 1672: Haydu János noha Lo 
herelő volt, de az czipteteő fátis másnak adta kezében, 
mással is köttette megh az Lo hérejét ne(m) magha, . . 
ki miat esett az Lónak herejenek gyűkeré(ne)k be szala-
dása az czipteteőből [Kv; TJk VIII/11. 244]. 

2. ? lóhere; Trifolium (pratense); trifoi; Klee. Hn. 
1606: Kis hereben az Ló kerben (!) [Derzs U; EHA]. 

3. lusta, dologkerülő személy; leneş, chiulangiu; Mü-
ßiggänger. 1681: Vagyo(n) most Mácso(n) . . . Attjafia-
val Lakó jobbagi Pers. 50 (: noha sok here :) ha partial-
nak mennyi gazda lenne ebből? [Mácsó H; VhU 109]. 

Szk: ~ módon dologtalanul, hereként. 1677: Idegen, 
jövevény, és uratlan paraszt emberekből állo vagus em-
bereket, senki maga jószágában here modon élni ne 
szenvedgyen [AC 114]. 1683: sokak(na)k . . . here mo-
don csalárdcsággal való élődések, vagy tartozó szám 
adasok foganatossabbanis véghez mehessenek [UszLt 
IX. 76. 13 fej.]. — L. még AC 12-3. 

4. (méh)here, hereméh; trîntor; Drohne. Sz. 1621: 
Ridegh Legjenieket es hewereő zolgalokat, sokat erte-
nek imit amot lennj es henielnj, kik senkit nem szolgal-
wa(n) itt az varoson vgj elnek, mint az hareka (!) az me-
heken [Kv; TanJk II/1. 327. — aMerő tollvétség v. û-féle 
hangot jelöl az a?]. 
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here2 vaskőzethordó ló háti kosara; corfă; Tragkorb 
des Eisenerz tragenden Pferds. 1531: duo herea equis d 
XXVIII [Vh; DomH 105. — aA közlő lapalji jegyzetben 
románul így értelmezi: Are îníeles de corfă. A m. jel-t a 
szerk. a közlő szíves szóbeli felvilágosítása nyomán álla-
pította meg]. 

hereál 1. kb. függőben van; a fi in suspensie; in der 
Schwebe sein, schweben. 7605; Az adossagokrolis kik az 
varoson bizoníos helyeken herealnak, . . . mindeneket 
citallianak es megh vegiek raítok [Kv; TanJk 1/1. 506]. 

2. kb. marad; a rămîne; (zurück)bleiben. 1757: az én 
Apám Popa lévén magátis . . . Szakare Szimiont elte-
metvén minden költség nélkül, a mint a mi rendŭnken 
szokták Szlusbákat csinált az Apám utánna nem 
maradván, Szakára Szimionnak senkije hét magjar 
forintokban haeralt mindeddig nállunk azon kis dara-
bacska örökség [F.borgó BN; BK. Popa alias Flemind 
Andréés (55) jb vall.]. 

here-bor ? csiger, lőre (hitvány bor); vin de proastă ca-
litate, poşîrcă; schlechter Wein. 1841: A Seprőről lett 
Here bor bé vétetik 7 v(eder) [Pókafva AF; Bora. F. Ilf]. 
1842: A Seprőről le vont Here bor 15 ved(er) [Hosszú-
aszó KK; i.h. F. Uh Szemerjai Károly számadó lev.]. 

heredál örökségként rászáll; a(-i) reveni (cuiva) ca 
moştenire; jm als Érbe zufallen. 1642: minden megh ne-
vezendeo őrőkszegeket (!) megh mutogattyak az mit 
Ficz Ersebeth igaz ozlas szerent birtt volna, es ez may 
Napigh Mészáros Jstvan Uramra mint édes Fiara haere-
dalt volna [Nagymeregyó K; JHbK XVIII/20]. 

hereditál örökössé tesz; a institui (pe cineva) ca moşte-
nitor; zum Érben einsetzen. 1742: az . . . Relicta Asz-
szony eó nga a* leány ágat . . . ezen Erkedi, Solymosi, és 
Barátfalvi Joszágokban nem haereditállya, sőt haeredi-
taltatni sem kivánnya [Szászerked K; LLt Fasc. 97]. 

hereditáltat örökössé tétet; a face ca să fie instituit ca 
moştenitor; zum Érben einsetzen lassen. 1742: az 
Relicta Aszszony eó nga a' léány ágat ezen Erkedi, 
Solymosi, és Barátfalvi Joszágokban nem haereditállya, 
sőt haereditáltatni sem kivánnya [Szászerked K; LLt 
Fasc. 97]. 

hereditárium örökség; moştenire; das Érbe. 1620: mi-
képpen találták fel titkos tárházában azt az hispaniai ki-
rállyal való confederatióját, azkiben mint hereditariu-
mot Ferdinandusa Magyarországot és Csehországot 
Á . . elkötötte volt az hispaniai királynak [BTN 395. — 
II. Ferdinánd]. 

hereditás ősi birtok; moşie strămoşească; Stammgut. 
1753: Koronkában egy talpallatnyi Haereditások nin-
tsen [Koronka MT; Told. 85]. 1762: (A jószágot) Red-
meczi a feleségének, felesége pedig második urának, en-
nek a Somkerekinek testálta volt. A haereditas pedig Ve-
senyei Sámuel komámé, Füzesena lakóé [RettE 145-6. — 
Alkalmasint Ördöngösfüzes SzD]. 1781: Csetri Sámuel 

Vram, Hadi Szolgálatytyára adván magát ŏ Felségének 
• . . , kevés Hereditássát Militaris Státussá miatt eddig 
sem procuralhatta . . . , hogy világi szerentséjit kereshes-

se, magát illető rész Jószágának külső Appertinentiáit 
áruban és Cserében botsátotta [Mezőbánd MT; MbK 
XI. 61]. 

hereg l. herreg 

herél kiherél; a castra/jugăni/scopi; kastrieren. 
XVIII. sz. eleje: harmadfű korokban leg job herélni ă 
Gyermek lovakot [JHb 17/10 lótartási ut.]. 

herélés kiherélés; castrare, jugănire, scopire; Ver-
schneidung. 1677: Herélés miatt. Negyed fűre menő Pejj 
Gyermek Lo nro 1 [Szúv; UtI]. 1700: Méltó considera-
tioban veven Csatani Csőrke Varacsuj Janosnak, 
erőtelen vénségét egy felől; más felől hogy herilesnek 
mestersegevel táplálván nagy reszbe(n) világi boldogta-
lan eletett azon esztendőben minden Jobbagyi Szol-
galattul immunitaltassek [Dés; Jk 302a]. 1731: Az Gyer-
mek Lovak herélését Tavaszkor an(na)k idejebe(n) kell 
meg heréltetni (így!) annak az mesterével [JF lovászmes-
teri ut.]. 

heréletlen kiheréletlen, rég fordítatlan, metszetlen; ne-
castrat, nejugănit, nescopit; unverschnitten. 1673: gyer-
mek Lovak . . 2 vércse, edgyike heréletle(n) [UtI]. 
1769: a fiamnak az Asz(sz)ony esmét adott egy herélet-
len bornyut [Felőr SzD; BetLt 7 Mich. Béres (62) jb 
vall.]. 1793.ã Esztendős ökör Borja ezek(ne)k . 1 3 
Ezek kőzőttis van heréletlen Bika borjú [Kirva Sz; JF 36 
LevK 230 Vincze István lev.]. 1794: Következnek a Ser-
tések. . . . Esztendős heréletlen Süldő Nro 4 [Gyalakuta 
MT; TSb 17]. 1833: ki herélt 3. eszt. pejj paripa Csikó 
kettő, heréletlen 2. eszt. pejj paripa Csikó őt [Katona K; 
Ks 73. 55]. 

herélő persoană care castrează (animale), jugănar; 
Verschneider. 1776: Ima May 4 Ló heréiésért a Herélő 
Czigánynak attam Hung. flór. 1 Dr. 36 [Mezőméhes 
TA; WassLt]. 1807: Csitkot hármat ki hereitettem, Fi-
zettem a Herílőnek Rf 3 xr. 24 [Dédács H; Ks 98]. 

herélő-hám ham folosit la castrare; Kastriergeschirr. 
1848: A' herélő hám [Bilak BN; LLt]. 

herélő-por praf folosit la castrare; Kastrierpulver. 
1831: Herélő por Lovak számára 3 f 48 x pengőbe N. 
Szeben 7a Juni 831 kifizetődet Molnár Károly Patiká-
rius által [TL]. 

herélt 1. kiherélt, rég metszett; castrat, jugănit, scopit; 
verschnitten. 1592: Ceklas Mihaline, Anna azzoni 
vallia . . . Az leanka neki ezt monta, Engemet kwlde az 
Maiorba az Apam hogi az batiamnak megh mongia(m) 
hogi az hereit louat hordozza [Kv; TJk V/l. 213]. 1599: 
adot eo kegme Theke Ferencz . . . egy herilt kyk paripat 
huz fton [Dés; SLt 29. Y. 10]. 1623: ezeket mi elótwnk 
ada egi fekete zeórú hereit loert [Mihályfva NK; 
JHb XXII/24]. 7677; Eötöd fu Metczet sötét szürke n. 4. 
Ez iden Herélt negyed fű: Fekete Gyerm(ek) Lo nrõ 2 
[Szúv; UtI]. 1686: Tavalyi: Bika Borjú nrö 1. Herilt Bor-
jú nrŏ 3 [uo.; UtI]. 1747: midőn Pap Vanka az buzajat 
nyomtatta egy idegen ember volt nyomtatoja 
Lovok három volt, kőzőttők egy Pej gyermeklo is volt 
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de Metczetlen volt e vagy herélt nem tudom mert nem vi-
gyasztam [Ks 27. XVII]. 1821: meg döglött 3om anya 
Juh és 4. herélt Berbéts [Gyalu K; LLt]. 1849: el adot Ju-
hok száma Czigároa Medű 32 Cziger herélt 10 [Me-
zőcsán TA; Born. F. Ia. — aL. még cigára al.]. 

2. kasztrált; castrat; kastriert. 1562: Herélt basa 
megveré ördög Mátyást a Palastoknál, az holott ám el-
hullának sok jó vitézek [ETA I, 16 BS]. 

heréltet kiheréltet; a dispune să fie castrat/jugănit/ 
scopit; verschneiden lassen. 1716: Tavaly boriu 4 hárma 
ökör bornyu most héréltétem [Szentdemeter U; Ks 96 
Fodor Márton lev.]. 

herés 1. ingyenélő; parazit; Schmarotzer. 7699: Kŏ-
peczi Mihály . . . Feleséget nem taplálta, hanem inkáb 
ötet mint valami herés rosz dolgatla(n) embert a' Felesé-
ge az a' maga erŏss kezi munkájával tartotta [SzJk 322]. 

? 2. '?' Hn. 1699: Herés Erdélyé. Herésb(en) két ágá-
b a n ) (k) [Vécke U; EHA]. 1700: Alsó Herés [uo.; 
EHA]. 1744: Heréslokán (k) [uo.; EHA] | Küs herésbe 
(k) [Pipe KK; EHA]. 1825: az Herés Loka nevezetű he-
lyen Észkas hely (k) [Kelementelke MT; EHA]. 

héres, héresz 1. örökös; moştenitor; der Érbe. 1591.ŝ 

mynd feoldwarj Georgj S mynd penig onbozj myklos az 
Jozagott ky boczassa keziból es Almadj Gasparnak, 
wagj penig haeresenek es maradekianak meg erezze 
[Szava K; JHbK XIV/6]. 1592/1594: az meli hazban en 
lakom mostan, . . . ez Actor fundallia Actioiaba hog 
Jure success(i)o<nis> eótet illeti mint Attianak legitimus 
heresset [Kv; RDL I. 63]. 1597: Sofalui János felese-
géuel Anna Azzonnial Eggiwth meg gondoluan hog 
semmi teörúeni zeörent walo hereseök Nem leúen, az 
korondj Eöreöksegeöketh . . Mindzentj Benedeknek 
adak [Szu; Ks 14. XXIX. 11]. 1614: az teoruenitelenwl 
spolialtatot haeresek affele Jozagokat es marhaiokat, 
teoruenniel az ide ala megh irt mod zerint keressek8 [Ks 
87 ogy-i végzés. — aKöv. a végzés szöv.]. 1625: ó ot ide-
geny en pedig órókos heres vagiok [UszT 119]. 1677: va-
lakik legitime nem convincaltattanak, azoknak bonu-
minak törvényes uttya szerint valo keresetitŏl-is az igaz 
Haeresek el ne rekesztessenek, affélékről irot törvények-
nek és Articulusoknak processusa szerént [AC 81-2]. 
1750: a* Hegyek kőzött a ' mely kitsiny tseplesz, észkos 
bokor vagyon, közönséges akaratból adatott Groff Tol-
dalagi László Uramnak, és minden Haeressinek örökö-
sön [Koronka MT; EHA]. 1799: a 180. f. 33. 1/2 xr. állo 
Superflua administratiot pedig Néhai Sáfár Gjörgjnek 
Haeressei által, a . . Szász Régeni Communitasnak 
bonificaltatni el ne mulassák [Kv; TLt 662 gub-i rend. 
6074]. — L. még ACI 263; SKr 90. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: öröklő; moştenitor; erbend. 1763: 
Egy kard szijara valo ezüst Csattot p(rae)tendálnak az 
Haeres Urak melyre az Aszszony ugy reponál hogy 
Semmit abban nem tud [Hsz; Ks 23. XXIIbj. 

hérészes lakodalmas; nuntaş; Hochzeitsleute. 1827: 
Máris Juon 27 Eszt(endős) Vallomásában változta-
tást tészen ezek szerint, hogy nem tudgya amikor a ' 
Szt Miháji Hérészesek oda jöttek Nyértzére a ' Fujurás-
sokat mellyik ragadta elébb Mejbe . . . Ránta Vonuj . . . 

a* Tántzokat (így!) el szélesztette a' Fujurájokat el vette 
[Nyérce K; KLev.]. — A jel-re 1. MTsz, TESz. 

herézis eretnekség, eretnek hitágazat; erezie; Häresie, 
Ketzerei. 1571: De mind e tájban8 itt Vásárhelyt is volta-
nak nagy hánykodásban a religio válogatásban, mert 
majd fele a városnak, ugyan a nagyja az uj haeresist, a 
Blandratáét , bevette vala. Egyszóval: a szászokon 
kivül mind az országban lakó magyarság ily veszélyben 
forgott akkort [ETA I, 28 NSz. — *Értsd: a XVI. sz. de-
rekán. Blandrata György (? 1515-1588), olasz szárma-
zású orvos az erdélyi fej-i udvarban; az ő nevéhez fűző-
dik az unitárizmus erdélyi elterjedése]. — Az adalék kel-
tezésére 1. i.h. 34. 

hergel 1. ingerel; a sumuţa/asmuli; ärgern, (auf)rei-
zen. 1838-1845: hergel: uszítja, bosszantja a kutyát 
[MNyTK 107]. 

2. (meg)búboz, tojóz; a călca; treten. 1838-1845: her-
gel: A kakas, mikor a tyúkot megnyomja [i.h.]. 

3. lehever vmit; a tăvăli/călca ceva; (liegend) platt 
drücken. 1838-1845: hergel: lehergel, lever, lehúz-tör 
valamit heverésével (E.) [i.h.]. 

tierget hergel, ingerel; a alîţa/instiga; ärgern, (auf)rei-
zen. 1850: (Rózát, a leánykát) nints ki untalan hergesse, 
bosszantsa [Kv; Pk 7]. 

Szk: ~ rá izgat ellene. 1829: most egy darabtol fogva 
mind hergeted Pekrit réája, mind te tanátsolad az erdós 
dolgába is ellene, nékie meg mondották hogy te Pekrivel 
foralsz ellene, . öröke Pekrinél ŭls . . — olyan jo em-
bert mind (!) Dániel nem kéne meg bántani [Kv; Pk 6 
Pákei Krisztina férjéhez], 

hergoc kelmefajta; un fel de material/de stofå; 
Tuchart. 1818: Négy Derekaj Haj, kettő kék tsikos, 
Sellyem kanafász, kettő Rosa szin tsikos Hergotz 
144 Rf [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina kel.]. 

? herhercs-vas '?' 1696: Vas Lūcz kava nó 2. Herherts 
vas nó 2 [Bethlen SzD; BK]. 

hering 1. Clupea harengus; scrumbie; Hering. 1550: 
et etiam aleces herengh et alia necessaria que fuerunt 

Rf 2 [Kv; Szám. l/II. 11]. 1582: 25 (Marty) Zita peter 
wizen az feyedelemnek wizát heringet kechyeget negy lo-
wa(n) tordaig [Kv; i.h. 3/V. 38 Lederer Mihály sp kezé-
vel]. 1585:9 Janua: Jowe az Kalmar Mihály zolgaya Mi-
hály deák, hoza vrunk zamara . . , 2 tonna Herynget 
[Kv; i.h. 3/XXII.l]. 1621: 4 Juny . Érkezek 
Kouaczoczy Vram Kassara megien eö Felsegehez8 

Beöteos leuen Gazdalkottam Negi font Vizát kwltem 
fonttiat f 5 f — d 20 Negi Heringet f — d 16 [Kv; i.h. 
15b/IX. 26, 29. — aBethlen Gáborhoz]. 1681: egy alta-
lagb(an) Hering Ket kis kerekded Vendelyb(en) 
Viza ikra [UtI]. 1685: 1 Cseberb(en) régi hering circit(er) 
50 [UtI]. 1770: sok egy s más discursus lévén közöt-
tünk8, bizonyosan beszélé, hogy Désnél sok heringeket 
fogtak, melyekből ő is ett. Nagy csuda, hogy kellett a 
tengerből ide származni [RettE 241. — aSzilvási János 
és Rettegi között. Nyilván lódításról van szó!]. 

Szk: aszott ~ szárított/szárítással tartósított hering. 
1599: Estue kesen iutat eó nagysaga Batori András 
uittwnk ayandekot . . . 6 Apró Szerw Retket 13 Fontot 
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d 36. 10 Azot Heringet . . . d 40 [Kv; Szám. 8/XIII. 5 
Szabó András sp kezével]. 

2. heringhús; carne de scrumbie; Heringsfleisch. 
1823—1830: Legolcsóbb vacsora volt az hering nevű ki-
száraztott tengeri kis hal, . ecetet öntöttünk reá, s 
megettük, kevés táplálóerő volt benne, inkább nyalánk-
ságnak való [FogE 229]. 

? O Szn. 1853: Herink (!) Anna [Dés; RkBAk 9]. 

herlosbeli a Herlos (Ne) hn hasonult -béli > -báli kép-
zős szárm.; derivatul cu -beli asimilat -bali al toponimu-
lui Herlos; mit assimiliertem Ableitungssuffix: -beli > 
-bali gebildete Form des ON Herlos. 1618: az Herlos-
bali3 Szőlőt egy Enyedi Embernek atta volt őrökben 
[Kv; Incz. — aMagára a hn-re 1. EM XXXVIII, 227, ill. 
ETF 58. 18]. 1652: Murza Marton Hellosbéli Szŏllŏje 
[Ne; EHA]. 

hermaſroditus I. mn hermafrodita; hermafrodit; her-
maphroditisch. 1772: (Gr. Székely Lászlónak) Vagyon 
még egy hermaphroditus testvéröccse, Ádám [RettE 
270]. 

II. ſn hermafrodita; hermafrodit; Hermaphrodit. 
1823-1830: mentünk . a japanische(s) palaisba(n) 
lévő régiségek házaiba (Antiquiteten Zimmer) . neve-
zetesebb darabok egy vén Faun egy Hermafroditus-
sal, más faun egy Nimfával [FogE 183-4]. 

hermec-szíj, hermet-szíj 1. csapószíj, hord-/tartószíj (a 
nyergen); curea de şa; Tragriemen am Sattel. 1649: Pos-
ta louak Nyergere uěóttem egi bokor ziy heuedert f 
— D 55. Ittem negi zál hermet sziyakat ueottem f — D 
10 [Kv; Szám. 26/VI. 539]. 1697: egy far motringott //18 
egy helmecz Szijjat //3 [Dés; Jk]. XVIII. sz. eleje: Puská-
tok fel kőtő szijjåért, hermecz szijjakért 1. kőtő fékért 
[JHbB]. 1731: addig le vagatott az hermecz szijjal 
edgjütt az meg neveszett köpenyeg az nyeregrűl [Dés; 
Jk]. 1744: Nyereg hermet sziju [Ks 73. 55 Kornis 
Antal kezével]. 

2. rabszíj; cureaua cu care se leagă robii; Sklaven/-
Gefangenenriemen. Sz: tatárok ~ára amandál tatárok 
rabszíjára ad/küld. 1752: Ngdnak mind barátsága, 
mind pedig attyafisága igen nyúl hátán jár . . . , midőn 
szemembe szépet szólván, hátom megett Feleségemet 
éppen illetlenül minden ok nélkül az egész Udvar előtt 
őszve gazlotta ezen okbol, hogy azt mondotta, hogy 
Imetsnét a' Perengérb(en) meg csapattya . . . Ngdnakis 
jobb volna azon fertelmes asz(szon)t pokolnak ä feneké-
be, avagy addig a Tatárok hermetszijjára amandalni, 
hogy nem maga ki mondhatatlan nagy kárára bestelen-
ségére, veszedelmére manuteneálniis [ApLt 5 Apor 
István Apor Józsefhez]. 

Még CzF hermecszíj alakban és 'csapószíj a nyergen, melyen holmit a 
nyereghez lehet kötni' értelmezéssel szótározza ugyan, de ez az értelmezés-
beli csapószíj külön címszóként már ott sem fordul elõ, sőt nem szerepel-
teti a MPászt gazdag szómutatója, Frecskay, valamint az ÉrtSz és ÉKSz 
sem. A TESz-nek hermec al. adott egyik 'nyeregheveder; Sattelgurt' jel-e 
(ha e szőnek egyáltalán volt ilyen jel-e) nem vonható ide. — A jel-re 1. még 
NySz, OklSz. 

hermelin 1. hölgymenyétprém; blană de hermină; 
Hermelin(pelz). 1758: Egy kisded Német mente, tarka 
Atlaczból, Fattyú Harmelinnel (!) bérlett, s nestel pré-
mezett [Nsz; TSb 21]. 

hernác-palást 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: hölgymenyét-szín (a hölgymenyéthez 
hasonló szőrű/színű); de culoarea herminei (de culoare 
asemănătoare cu blana/culoarea herminei); hermelin-
farbig. XIX. sz. eleje: Egy Hermelin Kantza Tsitko 
[MNy XXXVI, 198]. 1811: (A ló) hermelin és fakó ha se-
rénnye fejér Nem betses előtte, igen keveset ér [ÁrÉ 154. 
— aLapalji jegyzetben: A' hermelin, és fejér serényû fa-
kó között az a külömbség: hogy amaz egészszen fejér, és 
a' szeme-is vagy fejér vagy kék, ennek pedig más forma a 
szeme, 's a teste-is megsárgásodik, néha almáson]. 

hermelinszín hölgymenyétszínü; de culoarea hermi-
nei; hermelinfarbig. 1846: Égy kisded rendű hermeli (!) 
szin füles mosdo kanna [SLt 17]. 

bermelinszőrfl hölgymenyétszőrű (a hölgymenyéthez 
hasonló szőrű); cu păr de culoarea herminei; mit herme-
linfarbigem Haar. 1813: A* fel-fogott Kantza hermelin 
szőrű hodos homlokú [DLt 48 nyomt. kl]. 

hermetszfij 1. hermecszíj 

hernác kelmefajta; un fel de stofà; Stoffart. 1517: 
Feria quinta post Nativitatis Marié missa Cibinium pro 
harnacz [DomH 39]. 1591: Zaz Marton vallia 
Theleki Jstuanne, es Leorincz deakne hozanak egi 
vegh hernacot hozzam, es en ket palastot czinalek be-
leolle az ket Azzonnak, de en ne(m) tudom az herhacz 
keoz volté vagi mint volt [Kv; TJk V/l. 92]. 1599: Kas-
par Wasswander Hozot Bechy Marhatt 6 Ball gallér 
giolchott . 12// — 8 Veg Handstwkot . . 1//80 4 
Veg Harnachott — //80 . . . 2 Veg Nederlandy Va-
szony . //50 [Kv; Szám. 8/XIV. 12 hj]. 1620: Egy vegh 
keőz Czemeletteől f. — / 50 . Egy vegh Bibortul f — /20. 
Egy vegh Dupla Hernacztul f — /40 [Kv; KvLt 11/69 
VectTr 8. — A fizetendő harmincad]. 1688: Egy vegh 
Bibortol f-//30 Egy végh Dufla Hernácztol f — //60 [BÍR 
Vect.]. 

A SSWb IV, 72 az 1467-ből idézett harnasy adatot 'Stoffart' értelmezés-
sel közli, és e szót a harras 'hárász' anyagnévvel veti egybe (Nagy Jenő tájé-
koztatása). A szerk. ez utóbbi egybevetést ugyan kételyesnek, az 1467-beli 
adalék és a címszó egybetartozását azonban valószínű feltevésként szá-
montartásra érdemesnek véli. 

hernác-palást hernáckelméből készült, panyókára 
vetve viselt, kacagányszerü női mente; mantie pentru fé-
méi confecţionată din stofa numită „hernác"; Umhän-
gemantel für Frauen aus hernác-Stoff. 1570: Calara 
Theolcheres Mathiasne Ezt vallya hogy Mykor ez Zabo 
Myklosne Igen Betegh volt megen hozzaya Iso Ambruz-
ne Es ezt Mongia Neky Jo Azzoniom lm latom hogy ha-
lainak vagi fia, Azért az en zolgalatomrol Emlekezzel 
meg Arra Zabo Myklosne Mond neky Nem ha-
giok semyt, Mert en teged ky hazasitotalak, hernach pa-
lastot, Mohar Zoknyat, partha Eowet, Inget, hymet at-
tam, Mennel eleolem Ne bwzich mert semmit Nem adok 
[Kv; TJk III/2. 197]. 1587: Veottem az Orsolia azzon-
nak egj harnacz palastot p(ro) f. 17 [Kv; Szám. 3/XXVI. 
70 Suweges Gergely isp. m. kezével]. 7589; Egy zederies 
hernacz palast mind vegigh Arany parthas f. 12 Egy 
fekete hernacz palast taffotas f. 10 [Kv; KvLt Vegyes 
1/2. 34]. 1611: Ferkeö zamara . . . Jutót . . . egj fekkette 
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hernacz palast meljnek az elein aran zin taffota barson 
premes — f. 20 [Kv; RDL I. 88]. 7627: Egi feier ladaban. 

Egj fekete hernacz palast [BLt 1 Béldi Kelemen inv.]. 
1658: En ez mostani felesegemnek atta(m) . Hernacz 
Palastot, azonnis igen szép Aranyas Eperjes Ezüst ka-
pocz [Mv; Nagy Szabó Ferenc végr.]. 

hernyó omidă; Raupe, Wurm. 1774: Káposztát . . az 
Hernyó ell vesztegette vólt [Szentdemeter U; LLt Vall. 
l l l]. 1812: a sok mérges hernyó . . . ha az embernek a' 
testire esik mint ha a tüz égetné a helyit ugy fáj s utánna 
fel hojagzik [M.egregy Sz; JF. V. Baczó László máj. 19-
én kelt lev.]. 

hernyófiú pui de omidă; junge Raupen. 1614: Az Du-
nától fogva az havas aljáig valo falukba igen sok selyem-
szaro bogárfiakat találtunk a szállásokon, kiket csak 
akkor költöttek vala ki, azki mind olyap vala, mint az 
igen apró zöld hirnyófiú [BTN 65, BTN 67]. 

hernyós ? hernyóval ellepett; cu omizi; raupig. Hn. 
1815/1817: A Hernyós Ponkon (sz)^Az Hernyós Pont 
(!)a tetején (sz). A Hernyós Pogit (!) nevezetű Hellyen 
(k) [Miklósivá U; EHA. — a~ Tollvétség v. tudálékos 
etimologizálás Ponk h.]. 

hernyószedő-vas hernyózóvas; fier de prins/strîns 
omizile; Raupeisen. 1816: Egy pár hernyó szedő vas 
[Varsolc Sz; Born. IV. 41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 
1820: Edgy hernyó szedő vas [Mv; MvLev.]. 

hernyő 1808/1813: 2 Font csiga Makaróni 2 Font 
Hernyő [Mv; Told.]. 

Heródes-lélek szitk átkozott/gonosz lélek; suflet hain/ 
ticălos/nelegiuit; verteufelter Kerl, Bösewicht. 1762: ba-
szom az Hérodes lelkit Hurubánjnak [Ebesfva; Berz. 12. 
92/184]. 

hérosz hős; erou; Held | félisten; semizeu; Halbgott. 
1811: 'S Ha bé-tekintünk a' Hérósok számába, Jánost 
látunk többet azoknak sorjába [ÁrÉ 181]. 

berreg 1. átv is vicsorog; a rînji; fletschen, blecken. 
1736: Haza viven az uj feleségét az új házas ember, 
harmad napon az vendégek elmentenek, az uj házasok 
ugy éltenek, ritkán igen jol csendesen . . . , talám többet 
heregve, morogva, koczódva, hogy több vig napok sem 
volt talám az lakodalmok napjánál [MetTr 392]. 

Sz. 1769: hallám hogy mint az ördögök dergetnek a 
Házba, heregnek, morognak mint a kutyák Putzi 
András . . . vissza menvén a Házba hallám hogy ismét 
kiáltoznak, veszekednek vala [Agyagfva U; IB. Kristoff 
András (26) szabad személy vall.]. 

2. civakodik, pöröl; a se sfadi/ciorovăi; streiten, ha-
dern. 1629: En semmi dolgokat nem lattam egyebet ha-
ne(m) hogy egymassal koczodtak herregtek [Kv; TJk 
VII/3. 148]. 1774: égy Papp Telki Uraság Jobbágya 
Papp Nyikita Tonka Nutz nevezetű Jobbágynak 
Részire mint egy Láb nyomnira tanálta a metán belől 
tenni a kertyit, a mellyértis ők heregtenek együt Regeitől 
fogva Délutánig [Paptelke SzD/Mocs K; KS Conscr.]. 

herszen-gerezna prémfajta; un fel de blană; Pelzart. 
1602: Horwat Janosne, Orsolia azzonj . . . vallia: Me-
nek en égikor hozzw Peternehez, es latek hazanal az az-
talon egy herszen gereznat, es kerdem hol veotte azt az 
gereznat [Kv; TJk VI/l. 658]. 

hervad a se ofili; (dahin)welken. 1708: Hervadok: 
marceo, marcesco, flacceo, flaceesco [PP]. Sz. 1771: na-
ponként bizony mint a' gyertya fogyok, mint a' fű és a' 
gyenge plánta a' nagy hévségben hervadok s mind 
ezekben ha az Isten hathatoson meg nem vigasztal 
egészszen el is fogyok, s elis hervadok, vajha immár . . . 
az Isten adna égy Jo es nyugodalmas Házot és hajlékot 
akár a földön, s akár a' főldbé [Kv; Pk 2 Pákei Mózes 
nyil.]. 

hervadás lankadás; lîncezire; Hinwelken, Erlahmung. 
1736: minekutána in anno 1687 az pogány török igája 
alól felszabadúla, . . édes hazánk . . . apostoli szent 
hütünk nem hogy hervadást szenvedett volna, sőt na-
ponkint szebb s meg szebb virágokkal zöldellik [MetTr 
421]. 

hervadt 1. ofilit, veştejit; welk. 1708: Hervadtt: Flac-
cidus, Langvidus, a, um [PP]. 1767: Hervadt: Flaccidus, 
Langvidus, a, um; welk, schlottericht, matt, schwach 
[PPB]. 

2. kopott, fénye/tüzevesztett; fără luciu; (in bezúg 
auf Edelstein) glanzlos, matt. 1618: Azmely köves botot 
Nagyságodnak Kamuti uram3 commendált volt . 
ilyen: az tollai rubinokkal rakott, az nyele arannyal bo-
rított, zománcos; vagyon kő benne 440, kinek öte sma-
ragd, azmint magam is valami rosszul ismertem hozzája. 
Okulár által is valóban meglátogatám az köveket, de 
úgy ismerém, hogy az köveknek fele is közel hirvadt 
[BTN 168. — aKamuthi Farkas (mh 1626), akkor Kons-
tantinápolyban a Portán erdélyi főkövet]. 

A drágakő az ékszer használata közben kopik és veszít fényéből; az 
ilyen drágakövet az ötvösök kopott, ritkán ma is hervadt jelzővel illetik 
[Fuhrman Károly ötvösművész tájékoztatása]. 

3. 1811: Ember! Éltednek Tavaszszát mikor 
büszkén méred, Szép vagy, és erőss vagy, buján hevül vé-
red; Elmélkedjél, hogy majd el-mulik szépséged, 'S Her-
vadt erőtlenség kedvetlenit téged [ÁrÉ 189]. 

beseget hes indulatszóval csitítgat/altatgat; a domoli/ 
adormi cu rostitul hes; mit /ies-artigem Ruſen zur Ruhe 
bringen/einlullen. 1847: Rozaa jo darabig rengeti kitsi 
Hántzít — a' dajka fiát — heseget, piszeget, dúdol neki 
irgalmatlanul, hogy alugyék [Kv; Pk 7 Pákei Krisztina 
férjéhez. — aA kis unokahúg]. 

besetel suhintgat, suhogtat; a învîrti întruna; schwir-
ren, schwippen. 1783: Sámuel Intze de Ali Torja (44) 
miles pedestris fatetur . . . mondánk ittis meg békélhet-
tek, de ők tsak heseteltek a páltzáikkal [Feltorja Hsz; 
HSzjP]. 

hét11. számn şapte; sieben (Zahl). 1557: ez lewel kewlt 
zenth Balynt nap vthan chyethertheken, Ezer ewtzaz 
ewthwen heet ezthendewben [Somlyó Sz; WLt]. 1570: 
zabo gèrgne . . . azt Montha Dabo Tamasnenak hogy 
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het forintara Mustot aggyo(n) neky [Kv; TJk III/2. 4]. 
1582: onnét falwrol falwra heet egez nap Jartak oda 
[Kv; Szám. 3/V. 48]. 1599: En Attiaban het eztendeigh 
laktam [UszT 15/194]. 1628/1635: Egj arannias Nemet 
kupa fedelnelkul ualo, tizen niolcz nehezeket es het gyrat 
nyom [Bodola Hsz; BLt 5 Béldi Kelemen lelt.]. 1774: az 
illyen bornak kupája kéli ell hol hat, hol hét xron [Szent-
demeter U; LLt Vall. 16]. 

Hn. 1767: a Hetfa vapaja nevü hellyben (sz) [Etéd U; 
EHA]. 1770: az Het Lepesben a patakra jóvöben (sz) 
[Köpec Hsz; EHA]. 1786: hét fa vapájaba [Kibéd MT; 
EHA]. 1812: A 'Függő, Csonta, Hét ág terű [M.lapád; 
EHA]. 

Szk: hat- ~ hat v. hét. 1748: A' Király a Privilégiu-
mot nem hat hét ember(ne)k, hane(m) az egész Czéh-
(ne)k adta [Torda; TJkT III. 222-3]. 1796: Ifjú Gróf 
Uram eő Nsága az Abrug Bányai Hovasrol gabo-
násnak való fát vecturáztatni Parantsalt a Kopándi Jó-
szágai Kemény telkérea holot it hat, hét Szekér vagyan 
[Koppánd TA; GyL. Csia Moses lev. — ^ A ] * ~-hét 
egyenkét hét. 1568: Eskessenek . . heet heet parazt Em-
berth megh, de maas Ember Jobbagyt [Gyf; JHbK XII. 
8]. 1614: Hust penig úgy vasarolyon ., hogy egy hettre 
mindenkor hett hett pfont essek egy szegenyre [Kv; 
AggmLt A. 83]. 1768: 4. gyöngyös Rosácskák hét hét 
arany szemmel [Nsz; TGsz 51] * ~-nyolc hét v. nyolc. 
1687: hét nyolcz Rabotis szőlő miwelni . . ki viteti eő 
kglme [Szilágycseh; GramTr VIII]. 1748: két vetett ágya 
volt ŏ Kglmé(ne)k, edgyik paplanos, hét-nyólcz vánkos-
sa [Torda; Borb.]. 1775/1781: egy véka árpa kilentz, egy 
véka alakor hét nyoltz poltrán el kél [Algyógy H; JHb 
LXXI/3. 351] * ~ úttal hétszer, hét ízben. 1588: Talas 
gergely monda hogy eo le vagia az porgolathot en 
tiltottam hogy le ne vagia nem czyak egy vttal 
hanem het vttalis tiltottam [Zsákfva Sz; WLt Luc. 
Barlas jb vall.]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch. 1. şapte; sieben. 1564: 
mast ötbwl egy felet roa hitbwl eggiet ro [SzO II, 180 
Cssz foly. a fej-hez. — aDézmaként disznóból, juhból]. 
7600; biszott volt kegtek kezembe eszer Niolchad fel Zaz 
sótt . . . Zazat penigh Attunk hetennis heted felennis, 
Egiet Eggyet az ki valogatva veotte kilenchenis, tizennis 
Attunk [Kv; Szám. 9/XIII. 1]. 1690: még virattig az 
Tholdalagi András Uram sertesinek az kosárára ra men-
tenek . . . hetet ki szakasztottak belőlle [Szótelke SzD; 
SLt KL. 28 Maraci Peter (36) jb vall.]. 7757; A' mely hét 
Stompjai . vadnak Gróff Uramnak azokatis mind a' 
hetet eő Nga praeparaltatta uj materialekbol [Danulest 
H; BK ad nro 144]. 1794: Gyökér áso kapa hét [Gyala-
kuta MT; TSb 17]. 1829: 13om termő Almafa, mellyek 
közül hét édes, a többi Savanyó [Csekelaka AF; KCsl 6]. 

Szk: hat vagy 1748: a' Mester asztal(na)k . . . el 
költése concernalta az öregeket hatot vagj hetet felese-
gestŏl [Torda; TJkT III. 223]. 

2. birt. szr-os alakban; cu sufix posesiv; in Form mit 
Possessivendung: hete (vminek) vhány közül hét; şapte 
(dintr-un număr de . . . ); sieben von etwas/davon. 
1594: Ratio Vinorum. Restal az warban 20 hordoban es 
altalogba (: ennek hete fel feoldi borok :) bor [Somlyó 
Sz; UC 78/7. 7]. 1627: Meddw tehen vagion Nro 9 Hete 
szeoke, egjgik barna, az másik kesely szeorw [M.rücs 
MT; BLt]. 7 733: Pincze Tok rosolisnak való 8 üvegeivel, 

mellyek(ne)k hete Sutus, edgjike paraszt [Marossztki-
rály AF; Told. 2]. 

III. sorszámn. helyett; ín locul numeralului ordinal; 
statt der Ordnungszahl. 1. időpont jelölésére; pentru in-
dicarea timpului; zur Bezeichnung des Zeitpunkt(e)s. 
1571: estwe fele Mostan hat oran Ezwtan het oran vo-
nassa megh eo k. (így!) hogi az kor allion ky a zeoleo-
bewl az Mywes, Es annakeleote Nem [Kv; TanJk V/3. 
36b]. 1584: Fides (!) Rlcta Ambrosy Balk fassa est hogy 
mint egy het orakorba vala hogy eozwe zolalkozek a' 
Borbély legeny Daroczy Boldisarral [Kv; TJk IV/1. 
334]. 1665/1754: Az legény pedig magának estvéli hét 
ora után gazdája akarattya ellen nem dolgozhatik [Kv; 
ACLev]. 

2. 1634: lennea giermekded lo, het vagi niolczad fú 
[KJ. — aA veendő ló]. 

IV. hsz-szerü haszn-ban; cu valoare adverbială; in ad-
verbialartigem Gebrauch: 1. heten hét személy együtt; 
şapte persoane; unser/euer/ihrer/zu sieben. 1586: az kik 
az kvchit es az kachiolakat hoztak vala voltak heten 
[Kv; Szám. 3/XXIV. 14]. 1596: Az meli drabantok . . 
az olahok mellet voltak, vgimint heten, mikor . . . Ide 
hoztak eokat, attam 7. Eitel borra való pinzt [Kv; i.h. 
6/XXIX. 68 Bachi Tamas sp kezével]. 1606: 5 July 
voltak Szent Giŏrgj hegien azzonnap keuerŏk heten 
[Kv; i.h. 12a/I. 44]. 1632: Ez kis faluczkabola az el mult 
két eztendeő alatt . . . az gabonanak szwkuolta miat he-
ten futottanak [UC 14/38 Kománai (F) Urb. 143. — aAz 
integra possessiónak jelzett Lupsa mindössze hat job-
bágy családfővel szerepel az összeírásban (vö. UrbF I, 
273)]. 1762: az Hesdátiak kõzzŭl heten ollyanok kiket az 
Szent Lászlaiakis kedvellenek [O.fenes K; JHb 
XXXIV/1]. 

2. hetével hetesével; cu cîte şapte; zu siebenen, je sie-
ben und sieben. 1625: vetettünk . . Eoregh Jo szeles te-
merdek Georgényi deszkakat No: 50 heteuel egy fo-
rinton [Kv; Szám. 2/XXVII]. 

Ha. 1600: hett [Kv; i.h. 9/VIII]. 1637: hett [Posorita 
F; UC 14/42. 125]. 7774: Hétt [Szőkefva KK; Ks 66. 44. 
17c]. 

hét2//i 1. săptămînă; Woche. 1561: Ha ualamely legen 
az q vrat . el hadna oknelkwl es az üra bozzusagara az 
meg mondot bwchw ket hetet Setalassal tolteneie el es az 
utan mas mesterhez akarna menny semmi kepen miet 
neki ne aggianak [Kv; ÖCArt]. 1583: Zen Marton napa 

elot való hetben loat weottem [Kv; Szám. 3/XII. 7-8. — 
aNov. 11]. 1636: minden embernek egy heten kett kett 
napot kelletik szolgalnija [Siménfva U; JHb Inv.]. 1693: 
Húsvét után egj vagj két hét tájban [Told. 2]. 1706: Illye-
falván az marhás jobbágy egy héten két nap szolgál, a 
sellér edgy héten edgy nap [Hsz; Törzs Rákóczi inv.]. 
1711: igen nagy bajoskodással lehetett csak a búzát is lé 
arattatnom az I(ste)n tudgja mint vehettünk elé egy 
hétben ket vagy haro(m) aratott [Vacsárcsi Cs; BCsj. 
1796: itten lakadalmazatt vagy két Héten (Kv; 
AggmLt). 1847: két hetet egességesen a' többit betegen 
töltötte [Dés; DLt 896]. 

Szk: A. A hetek időrendjére, múlására von.; cu privire 
la succesiunea, trecerea săptămînilor; in bezúg auf die 
Zeitfolge/das Vergehen der Wochen: kelvén egy hé-
ten belül. 1755: Klmes Asz(onyo)m eo Excellya . . . 
egyedül lévén, mostanáb(an) ide bé, nehezetskén tölti 
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idejit, reménlem mind az által hétb(en) kelvén Generális 
Gyulaj Vramis bé fog érkezni [Nsz; Ks 96 Baló Antal 
lev.] * a ~en ezen a héten. 1716: az Árok gátját kevés-
ben) maradót hogy el nem vitte az jég, az héten mind 
rajta dolgozgattam [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János 
lev.]. 1775: Jánosi Uram . . a* Fiatskáját a' héten te-
metteté el [Mikefva KK; Ks 66. 45. 17b]. 1796: Az ara-
táshoz hozzá fogatunk az héten tsak az essŏ akádalyaz-
tat [Baca SzD; TSb 24]. 1828: A majorban valo vetemé-
nyezést is a héten, ha lehett el kévánóm igazitatni [Kop-
pánd AF; BfR Fodor Antal gr. Bethlen Sámuelnéhez] 
* ~rõl ~re. 1617/XVIII. sz. eleje: a Bagosi Ecclesiá-
b(an) lévő és léjendŏ keresztyén lelki Pásztoroknak, hét-
ről hétre, égj egj napi és éjjeli proventussát . igazán fo-
gjatkozás nélkül meg adom [Bagos Sz; SzVJk] * ~ 
számra heti váltásban. 1783.ü itt Perecsenben hét számra 
viselyük a Kis Biróságot [Perecsen Sz; IB] * (egy) ~en 
által egy hét alatt. 1734: én azt meg nem tudom határoz-
ni hogj egj héten által hany szekér fa kőit el [Szentpál K; 
TK1]. 1797: Azután nem Mérte senki is ki venni arendá-
baa, hanem héten által a' mit kap a hajós a hét végével bé 
viszi az Udvarba [Csombord AF; CU III/2. 16-7. — aA 
hidat] * (vhány) ~ alatt vhány héten át. 1655: Ete-
leőnkre keölteötteőnk az Egy het alatt f 1 d 65 [Kv; SzC-
Lev.]. 1722: nem verének halálra, hanem három 
egész hetek alatt erőssen kötözve Falukról Falukra hor-
doztattatának [Velkér K; Ks 7. XV. 6 Moldován Juon 
(46) zs vall.]. 7797: a Sogora azt mondá hogy két hét 
alatt minden adósságát fel szedeti [Banyica K; IB. Gom-
bos István lev.] * (vhány) ~en (vhány) héten belül. 
1653: Őszre kelve elérkezék ide is az atyafias pestis, és 
két héten három gyermekemet temettem el: Borkát, Bol-
disárt, Annókot [ETA I, 140 NSz] * (vhány) ~ig/iglen. 
1570: wgy werthea volt az keofalba az leannak feyet 
hogy három hetiglenis Meg lacchot az neky [Kv; TJk 
III/2.7 Erzebet Kopás Jakabne és Martha Kis Demeter-
ne leánya vall. — Nagy Pálné]. 1573: Erzebet Kis Ia-
nosne Azt vallia . sala Balint ky rakta volt az haz 
eleybe Marhaiata mely allot Mint egi hétig otth [Kv; TJk 
III/3. 260. — aAz előző tulajdonosét]. 1603: egy egez he-
tigh az fogsagban voltam [UszT 17/19]. 1610: Zabo Ca-
tus Azony így val mint Egy hetegh lakam ot az 
Buday Mihály deák hazanal [Dés; DLt 321]. 1813: (Te-
mettem) öreg Vintze Jánost néhány hetekig gyengéiked-
ven utoljára a dagadásba meg holt [Damos K; RAk 101] 
* (vhány ~ (tői) óta. 1841: Takáts Mihály . . . nállom 
tsak három héttől oltal lakik [Dés; DLt 687]. 1847: már 
hat hetektől ota [Dés; DLt 862]. 1852: két hét ota kinlo-
dom jobb karomban 's kezemben a' rheumatismussal 
[Kv; Pk 7] * (vhány) ~tel . . elõbb/elõtt. 1568: Faza-
kas Simonnak az felesege, eőth hettel Elyeb holt megh 
hogy nem mynt az vra [Kv; TJk III/1. 176 Casp. Meza-
ros, Georg. Lippel és Georg. zóchy vall.]. 1596: ez eleött 
ket hettel, az Apahidj ton harmad napig vezeödeött [Kv; 
Szám. 6/XXIX. 82]. 1657: Moldovai András jelenti, 
hogy felesege e nehany napokban, mint egy három 
hettel ez elõt hŭtŏtlenŭl tŭle el ment [SzJk 83]. 1777: Hal-
lottam . hogy Flóra Kosztán elszőkése előtt egy, vagy 
két héttel vitte volna a' Feleségét gyógyítani [Sajóudvar-
hely SzD; KS. Kotsis Ignát (40) jb vall.] * (vhány) 
~tõl/hetétõl (fogva). 1681: majd három hettül fogva az 
Malom vesztegh allat [Dés; Jk]. 1707: En ezt a boldogta-
lan czárát az én nagy sarummal már egy héttŭl fogva 

nyomom [Klokotis H; KaLt Körtvélyesi János Korda 
Zsigmondhoz]. 1713: vagj három héttŭl csak fekszem 
[Nagybarcsa H; JHb Barcsai György br. Jósika Imré-
hez], 1844: Ma két hetitől fogva Szakmán Ferentz min-
dég részegen veszedelmezett Cseresnyés Dánielnével 
[A.sófva U; DLt 1441] * (az el)múlt ~ ben/en. 1585: 
Ilona Simon Martonne vallia, Az el múlt hetben^ vala, 
igy ziggya vala Danch Leorincz viczej Andrást [Kv; 
TJk IV/1. 515. — aKöv. a szitok szöv.]. 1640: az elmúlt 
hétben jövének katonák oda [Mv; MvLt 291. 212a át-
írásban!]. 1708: a* mult héten Tentaltak a* Commen-
da(n)st mind Puskások s Bethleni halaszok de ne(m) 
akart Protectiot nékiek adni [Fog.; KJ. Fogarasi János 
lev.]. 1797: A mag Búzának Csepeltetesehez hozzá fog-
tunk a mult héten [Szilágycseh; IB. Fogarasi István lev.] 
* jövő ~en. 1717: az aratok . a jövő hetfvre mind ott 
legyenek ha az idő es az alkalmatosság engedi az jővő 
heten az őszbuzat le akarnam mind vagattatni [Gyeke 
K; Ks 96 Bíró János lev.]. 1742: En most sokat nem 
irok, az jővő heten bővebben tudosittalak [ApLt 2 Apor 
Péter feleségéhez] * ma/már/most vhány hete/hetitől. 
1731: oljan szél volt ma egy hette hogy az kertteket min-
den fellöl Le ronttat (!) [Abosfva KK; Ks 99 Györki Já-
nos lev.]. 1774: Biro Marián le betegedvén mar hat hete 
hogy fekszik [Sáros KK; SLt XL Körmötzi József Suki 
Jánoshoz]. 1784: Már ma hetitől semmit sem halhattam 
[Sáromberke MT; TSb 18 gr. Teleki Sámuelné Bethlen 
Zsuzsanna lev.]. 1844: Szakmán Ferentz mind 
örökké gaz ember volt, most két hete is sok mocskolodo 
szókkal elszidta Cseresnyés Danielnét kurvának 
[A.sófva U; DLt 1441] 

B. Jeles v. ünnepi hetekre von.; cu privire la săptămî-
nile festive sau cu zile de sărbătoare; in bezúg auf die 
Festwochen od. Wochen mit denkwürdigen Tagén: ál-
dozó hete áldozócsütörtök hete. 1847: a' lelkem Anyám 

magát áldozo hetibe elvárja [Kv; Pk 7] * bűnbánat 
hete bűnbánati hét (vmelyik nagy v. sátoros ünnepet 
megelőző hét). 1863: Az uri Sz. vacsorát mindenütt la 
mártii kell ki osztani, egy felöl az egyformaságért más fe-
löl, hogy a bűn bánat hetiből, a húshagyó ked ki kerŭ-
lŏdjék [Gyalu K; RAk 78] * csonka ~ a nagy v. sátoros 
ünnepek miatt csonka munkahét. 1727: azon fordu-
ló hatarnak nyillas Város földei felosztassa(na)k az 
Csonka héten3 [Dés; Jk. — aA pünkösd utáni, jún. 4-7-e 
közötti csonka hétre von.]. 1729: mingyárt az Innepek 
utánn a csonka hétbe ki kell indulnom [Somlyó Cs; 
ApLt 1 gr. Haller János gr. Káinoki Borbárához.]. 1757: 
mikor vágtunk a kglmetek két karacsonnyak kőzött a 
Csonka héten voltunk [Spring AF; BK sub no'834] * 
dologtevő ~ úrbéri szolgálatos hét. 1756: ă fennebb Spe-
cificált dologtévő heteken, két nap magok kenyerek mel-
let, négj nap az Udvarból, vagy krájnikatusból czipajok 
Subministráltatik [Mihalesd H/Déva; Ks 101] * Egyed 
hete Szent Egyed napját (szept. 1) magába foglaló hét. 
1732: Az Őszi vetés elein Szokott lenni, Szent Kereszt, 
Kis Aszszony Egjeda Hetein rend Szerént; Az késői ve-
téshez keveset kell bizni [Kóród KK; Ks 12. I. — aSzent 
Egyed napja szept. 1., Kisasszony napja szept. 8., Szent 
Kereszt felmagasztaltatása szept. 14. — Az őszi vetéssel 
kapcsolatos babonás népi hiedelemre nézve 1. alább 
Üszögös Péter hete al. a jegyzetet] * fujtató ~ a vasfuj-
tatás hete. 1768: Hogy a Verös kovátsok(na)k egyenlő 
Futatások és Mivelések lehessen, minden Esztendőből 
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XII. Heteket a' Bánya Műre ki szakasztván, azután a' 
Futató és Muvelŏ Heteket igy observállyák a Verŏs Ko-
vátsok: Hogy t.i. midőn a Kis és Nagy Karátson Kŏzŏtt 
a' Hét Csonka lészen, tehát a' Bánya Mü után esendő 
napok, ragasztassanak az el mult két Karátson közt 
esett Csonka Héthez, hogy igy a' Csonka Hétis egészre 
ki potolodjek [Torockó; TLev. 9/12]. 1780: Rendi a' mi-
velő és futató Heteknek igy observáltassék hogy a' 
ki Tavaszszal kezdi mivét, a' bánya mü után esendő na-
pokban fújjon az utannah mindjárt kővetkező hétre, 
osztán más héten mivellyen, 's rendel e' Szerént follyon 
a' munka [uo.; i.h. 4a] * húsvét hete. 1744: Ezen eszten-
dőbe Húsvét hetibe seu a Virág hétbe [BfN] * kántor he-
te kántorböjt hete. 1742: Kantor hetin jo esső lőn, igen 
sokat segített az Szántás vetes kŏrŭl [Ikafva Hsz; ApLt 4 
Dombi János Apor Péterhez] * karácsony hete. 1590: 
karaczion hetiben Jeoweonk vala Sombat fala feleol 
[Szu; UszT]. 1761.š Most a' közelebb múlt Karátson he-
tiben Molnár Jánosnénak két Fersingje el veszvén az 
én kertembe kaptúk meg [Szászsztiván KK; BK]. 1840: 
a közelebb el enyészett 1839ik Esztendő magyarok Ka-
rácsonya hetébe [Dés; DLt 1073] * keresztjáró ~ az ál-
dozócsütörtök előtti csonka hét. 1736: az keresztjáró 
(így!) avagy diebus Rogationuma kellett mennünk az 
monostori templomhoz Az keresztjáró héten első 
nap mentünk Fenes felé . . . ; második nap mentünk 
Monostorott az páterek házánál lévő, akkor puszta ká-
polnához; harmadik nap az monostori templomot ke-
rüljük vala meg [MetTr 434. — a Rogationum dies v. ro-
gationes áldozócsütörtök (Ascensio Domini, Jézus 
Krisztus mennybemenetele) előtt való hétfő, kedd és 
szerda; a hét a keresztjáró hét: azoknak a keresztes kör-
meneteknek hete, amelyekről fennebb Apor is megemlé-
kezik. Km-ra] * Kisasszony hete a. a Kisasszony-nap-
ját (szept. 8) magába foglaló hét. 1732: Aíz Öszi vetés 
elein Szokott lenni, Szent kereszt, Kis Aszszony és 
Egyed Hetein [Kóród KK; Ks 12.1] — b. vmelyik aug-i 
hét. 1769: Tudjaè a Tanú Hogy ezen follyo 1769dik 
esztendőben Kis Asszony Havában8 szinten Kis 
Asszony Hetében . . . Korda György Ur eo Exclja 
Kortsoma Házának pintzejet etzakanak idején ki verte 
volna fel ? [Szu; IB. — aAug. Talán az aug. 5-i Mária-
ünnepet (Mariae de nive) magába foglaló hétre vonat-
koztatható hét-megjelölés] * Medárdus hete az a hét, 
amelyre Medárd napja (jún. 8) esik. 1771: Ezen nagy 
szárazságot Medárdus hetea (változtatta meg), mivel el-
kezdvén akkor az esőzést, máig, id est 7-mo Julii, majd 
minden nap esett az eső [RettE 251-2. — aEz évben jún. 
2-9-e] * művelő ~ munkahét. 1795: egy Kovács(na)k 
Esztendei ajándéka a' negyven művelő het szerént ha 
nem többre, leg-alább Negyven Rhenens forintokra fel 
mégyen [Torockó; TLev. 9/29] * penitenciális ~ bűn-
bánati hét (vmelyik nagy vagy sátoros ünnep előtt hét). 
1808: a' Parochialis háznál Ifjú Halmádi Josefné és 
Ányosa à penitentialis héten öszve vesztenek [Nagy-
kapus K; RAk 18] * pünköst hete a pünkösd előtti hét. 
1645: Pünköst hetiben miveltem 4 nap . . . akor adot 
. . . egy heti bért [Kv; ACJk 64a]. 1759: Bukurestyan 
Nyikula ökreinek négyit az oha szerént való Pŭnkost he-
tiben esett Topanfalvi Sokadalomban die v(i)d(e)l(ice)t 
9na Mensis Juny el adta [Abrudbánya; Ks Vegyes ir. 
H l . — aÓ-naptár] * szegénység hete '?' 1623: Az feol-
dek igen ell Souaniottak, Azért Rendelyen es zakazon 

vagy ket hetet Arrays az Zegenysegh hetib(en) es kęth 
heten az Eott Eott zàz Embernek valamy barma lezen 
haytassa rea es ganeoztasson velek [Törzs. Bethlen 
Gábor gazd. ut.] * Szentgyörgy hete a Szent György 
napot (ápr. 24.) magába foglaló hét. 1584: Taualy Zent-
georgy hetiben wala hogy valamy Barom amy vczank-
bol ky takarodot vala mind vizza futa Az vcza vegiteól 
ez zelesne hazara [Kv; TJk IV/l. 252 Gazdagh Jakabne 
vall.]. 1610: Anno 1610 Zent Georgy heteben [Bordos 
U; UszT 52-höz]. 1687: Ha I(ste)n jo időt ad Szent 
Gjőrgj hetiben magadis Bandra jõjki [ApLt 6 Káinoki 
Sámuel feleségéhez] * szentkereszt hete a Szent Kereszt 
felmagasztaltatásának ünnepét (szept. 14.) magába fog-
laló hét. 1732: Az öszi vetés elein Szokott lenni, Szent 
Kereszt, Kis Aszszony, Egyed Hetein rend Szerént [Kó-
rod KK; Ks 12.1 a teljesebb szöv. és jegyzet előbb Egyed 
hete al.] * sokadalom hete országos vásár hete. 1646: egj 
Sokadalom hetjn egj falka marhat kj úrit vala Barabas 
Georgj az udvararol [HSzj falka al.] * Üszögös Péter 
hete Szent Péter ünnepnapját (Petri ad cathedram: febr. 
22) magába foglaló hét. 1600: Beoytelő hóban Wzeo-
geos Peter hetibe(n) [Kv; Szám. 9/XIII. 16 Damakos 
Máté isp. m. kezével. — CzF szerint „a babonás nép azt 
tartja, hogy oly napon, péld. hétfőn, kedden, szerdán 
stb., melyre ezen ünnep esik gabonát nem kell vetni, 
mert üszög esik bele"] * vajas ~ T 1851: meddig ül-
hetsz itt mert a* Vajas hétre othona kel hogy legyünk — 
a* turot ki osztani [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina a férjéhez. 
— a Ádámoson (KK)]. 

2. regélő ~ ? vízkereszt hete; săptămîna Bobotezei; 
Woche der Dreikönige/des Epiphaniasfests. 1552: 
mindiárást, à mi WRunc Iesus Christus szŭletésénec 
napia vtan, kŏuetkezic az ŏrdegnec nagy innepe, à Rege-
lõ hét, ottan à farsáng etc. Ackor isnac az emberec, tob-
zŏdnac, lakoznac, es kŭlemb kŭlembfele heaba való kŏl-
chéget mŭuelnec [HeltDiai. A 3 hm]. 

Az időszakasz meghatározására nézve bizonytalanságban vagyunk. Az 
eddigi kutatók 1. a karácsony másodnapjától jan. 2-áig terjedő időszakasz-
ra, 2. a vízkeresztet (jan. 6) kővető hétre, ill. — még bizonytalanabb hozzá-
vetéssel — 3. a farsang vmelyik hetére egyaránt gondoltak. Minthogy 
azonban alább hétfő 2. al. az 1585. január 11-én tett számadásbeli feljegyzés 
a regélő hétfőn elkölt borra vonatkozik, nyilvánvaló, hogy Kv-t ennek a 
jeles napnak a jan. 1 l-e előtti időszakaszra kellett esnie. A fennebb jelzett 
időbeli rögzítés lehetőségei kőzûl tehát a 3.-at — legalábbis kv-i viszonylat-
ban - feltétlenül ki kell rekesztenünk. A regélő hétfő-ről alább mondottak 
tekintetbe vételével (1. hétfö 2.) legvalószínűbb időszakasznak vízkereszt 
(jan. 6.) hetét kell tartanunk. Heltai mindjárást-ja miatt azonban nem hagy-
ható figyelmen kívül a fennebb 1. al. jelzett, karácsony másodnapja és jan. 
2-a közé eső időszakasz lehetősége sem. A kérdés irodalmára 1. Kanyaró 
Ferenc, Regélő hét; EM XI, 396-8. — Pais: Magyar Századok (Horváth 
János emlékkönyv). Bp„ 1948. 18-9; MNyTK 75. 15. 

hetecske kies (vhány) röpke hét; săptámînă scur-
tă/trecătoare; flüchtige Woche. 1758: Barcsai Jánosnál 
laktomban mentem volt ki az asszonnyal Váradra az fe-
redőre . . . Négy hétig laktunk ott, de elmondhatom, 
hogy sohasem éltem olyan jól, mint ott azt a négy 
hetecskét [RettE 65]. 

heted I. számn hetedik; al şaptelea, a şaptea; sieben-
ter(e)es. 1566: hywanak Mynket Ez wytezleo ferfyak 
Twdny Jllik Kemyny ferencz Kemyny Lazlo, Es 
Kemyny Imre Beoyt Mas hónak heted Napyan gereo-
monosthorara& Az Eo Jozagoknak Meg oztasara [KP. 
— aM.gyerőmonostor K]. 

II. ſn hetedrész; a şaptea parte; Siebentel. 1668: Ga-
banas kertnek hetede [Csicsó Cs; LLt Fasc. 120]. 
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hetedes hetedrészes osztozó; care împarte (recolta) ín 
şapte; über ein Siebentel verfügend. 1749: a' Samarjai 
rész mindenben hetedes, a' minthogy az Biroságot is 
minden hetedik esztendőben a' Samarjai részről viselik 
[Szind TA; DobLev. 1/236. 11b]. 

hetedfél I. számn hat és fél; şase şi jumătate; sechsein-
halb. 1562/1564: Biro Vra(m) es az polgár Vraim ma-
rattak adossa Kepiro Janosnak . . hetetfel forintal 
[Kv; Szám. 1/X. 70]. 1589: Hogi az Theoreokeok feier-
uarrol vizza iŏttek volt, vettem Ebedre . Heted fel ej-
tel meh sert d. 40 1/2 [Kv; Szám. 4/X. 42]. 1607: Vet-
te'volt az loŭath hetedfel forinton [Mv; MvLt 290. 8a]. 
1651: Az Szakadason fellul valló földben juta Heted fel 
rud [Szükerék SzD; JHbK X/l6. 1681: Nebojsza Bástya 

Muskotérhoz valo por öszve Computalvan le-
szen heted fél tonnával Nro 6 1/2 [Vh; VhU 557-8]. 
7694: a Fejérdi bérez felöl valo része . . hetedfél kótél 
[Gyula K; SLt AH 1]. 1733: Darék ado fel vetéskor éged 
por, pogátsa hetedfél poltra [Kvh; HSzjP]. 1747: Az Inc-
tusok még illegitime aetasuak lévén . . az másik heted-
fel esztendősnek comperialtatván, törvenyesen nem 
büntetődhetnek [Herepe AF; Ks LXII/14]. 1809: heted 
fel fertály es egy hüveknyi (!) Szelyesegü Sák nem ta-
náltatik [Sófva U; UszLt ComGub. 1647]. 1810: (Meg-
holt) Kováts János hetedfél Holnapos Tsetsemö [Szu-
cság K; RAk 138]. — L. még HSzj malomkő al.; RSzF 
280. 

Szk: ~ -fél egyenként hat és fél. 1586: Az Hid kapw 
emelchioie Vasazasa (!) elseóben veottem három zaz es 
Negi vasat Zazat veottem heted fel fel f(orin)ton teszen f. 
19/76 [Kv; Szám. 3/XXIV. 39]. 

II. sorszámn-ként időpont jelölésére; cu valoare de 
numerái ordinal pentru indicarea timpului; als Ord-
nungszahl zur Bezeichnung des Zeitpunkt(e)s. 1823-
1830: 3-ik febr. hetedfél órakor elindulván Iglauból 
mintegy 200 ölnyire elértük a csehországi határt [FogE 
175]. 

III. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch; hat és fél (forint); şase şi 
jumătate (forinţi); sechseinhalb (Florin). 1600: biszott 
volt kegtek kezembe eszer Niolchad fel zaz sótt. Melly 
Soabol Árultam eozze Summalwan f 151 d 16. Zazat pe-
nigh Attunk hetennis, heted felennis [Kv; Szám. 9/XIII. 
1 Damakos Máté isp. m. kezével]. 

hetedfélszáz I. számn hatszázötven; şasesute cincizeci; 
sechseinhalbhundert. 1600: 5. Juny Veottem kapozta-
nak valo palántott heted fęl szaz szalat f 1 d 14 [Kv; 
Szám. 9/XII. 68 Igyarto Simon isp. m. kezével] | Gellien 
Jmreh vram zolgaloya Margit vallia . . Adossag-
bannis maratt volta minth egy heted fel zaz forintal [Kv; 
TJk VI/1. 450. — aRazmanne]. 1651: hetedfélszáz tallér 
[RákDiplö 59]. 1692: nyervén hetedfél száz forintot azt 
. . . forditottúk . Apahida ki váltására [Kv; KvRLt 
X. A 6 Pataki István kezével]. 

n . hsz-szerû haszn-ban; cu funcţie adverbială; in ad-
verbialartigem Gebrauch; ~áva / hatszázötvenenként; 
cîte şasesute cincizeci; zu sechseinhalbhunderten. 1597: 
Vettem 5800 sendelt hetedfel zazaual egi forinton f 
7/80 | Az tégla wetelnek ratioia Teglas Antalnak attunk 
6000 teglara f. 9 d 35. Erre fizetet heted fel zazawal egj 
fton [Kv; Szám. 7/XIII. 6, 4/XIV. 8]. 

hetedfű I. mn (állatról) hetedik évében járó; (despre 
animale) care merge pe anul al şaptelea; siebenjährig(es 
Tier). 1647: Tehen barom: Eoregh Meddeo Tehen 
vagion No. 25. Eoteod fw Eokeőr No. 2. Heted fw 
Eokeor No 2 Hatod fw Bika No 2 [Drassó AF; BK 
48/16]. 1656: Labas Marhak Borsana Egy tavalyi 
szürke Czödör nro 1. Egy heted fű fejer hereit Nro. l . . . 
Ket sarga harmadfű [Doboka; Mk Inv. 8-10. — aK]. 
1736: Egy hetedfű ló [Kv; Pk 6]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare de substantiv; in 
substantivartigem Gebrauch: hetedik évében járó állat; 
animal care merge pe anul al şaptelea; siebenjähriges 
Tier. 1686: Heted Füvek Egj tiszta Fekete Kanca ló 
[UtI]. 1720: Gyermek Lovak promiseue minden szŏrüek 
harmadfű, negjedfü, ŏtŏdfü, és vagy kettő kőztök hatod 
fű es hetedfüekis vadnak nro 31 [Szurduk SzD; JHbK 
XXVI/12]. 

hetedik I. sor számn 1. al şaptelea, a şaptea; siebenter-
(e)es. 1587: 22 Juny Elseo ky oztasban Jutót az zwzek-
bol. Az varosz zamara keobeol Bwza. 30 . . . 4 Decemb-
ris hetedyk oztasban Jutót 30 kobol [Kv; Szám. 
3/XXXIII. l malomszám.]. 1589: Az Zabo Thamas feol-
de feleol . . vgian azont tudgia mint az hetedik bizon-
sagh [Szu; UszT]. 1679: Miuel hetedik esztendőben for-
dult immár Szŏts Mihály hŭtetlenŭl feleségét Kis Katat 

el hagyta . . . az asszonyi allat diuortialtassek hűtet-
le(n) ferjetűl [SzJk 140]. 1698: Hetedik ládában . . Egj 
superlát [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1718: Az hetedik fa-
tens . ugj felel mint az első bizonsagh [Szentmihály 
Cs; Borb. II]. 1761: Referálom magamat hetedik punc-
tumban tett fassiomhoz [Branyicska H; JHb XXXV/45. 
12]. 

2. (vkinek a) ~ anyja (vkinek) a hetedízigleni/heted-
íziglen való anyaőse; strămoaşa de a şaptea spiţă (a cui-
va); (js) Mutterahn bis ins siebente Glied. 1765: azt 
mondá, hogy Almádi Borbára még az hetedik anyja volt 
[RettE 180-1]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: al şaptelea, a şaptea; sie-
benter(e)es. 1589: Arany Gywreok . . . Negyedik gyw-
reo feyer Jáspis benne . . . f. 5 Hetedik egy thwrkeses 
gywreó f. 2 [Kv; KvLt Inv. 1/2]. 1597: vgy teczyek 
Az teorwennek hogy myel hogy mynd Az három Bizon-
sag meg tartya Az fel perest, Az mynth kj fogott: keresen 
hatt embertt es hetedyk eo maga es eskeogyek raya 
[UszT 12/67]. 1795: A mely hét szekér szénát fel adtanak 
minden Esztendőre ebből . . . a hetedik . a Kránikális 
funduson termett [Dobra H; Ks Dévai ur.Mixtae rel. et 
doc. XXVII/1-12]. — L. még WJN I, 312. 

hetedíziglen szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ való nemzetség hetedfokú leszármazott; descen-
dent de-al şaptelea grad/spiţă; Nachkomme siebenten 
Grades. 1574: Ezeket halwan vicey Ianos Monda Ellene 
hogy En ellene(m) az Zek zynen ezt Nem Mondhatnad 
Mert en Iambor vagiok, Azért hogi Mondod rak ream 
Mindiarast, ha penig Ream Ne(m) rakod Nem chiak 
Magam dyat, hane(m) heted íziglen valo Nemzetse-
ge(m) dyat keowetem Raytad [Kv; TJk III/3. 413]. 

hetedmagával 1. vele (a szóban forgó személlyel) 
együtt heten; şapte cu el/cu ea (cu persoana despre care 
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este vorba); zu sieben. 1570: Del korban azonnap az 
annya Rengeo Margith megyen Reyaiok Byro pechety-
wel es be Idezy eoket, Es mykor Teorwenbe keoltek vol-
na masodnap az biro heted Magokal való hytet hagy ne-
kyk hogy Rea eskedienek [Kv; TJk III/2. 104-7]. 1582: 
ha penig meg eskezel heted magaddal kel meg eskenned 
[Kv; TJk IV/1. 34 Petrus Grúz vall.]. 1591: deliberatur, 
hogy hetedmagawal iamborokal Menche magat, hogy 
Nem az eo keze miat holt megh az gyermek, hane(m) 
egieb betegsegben [Kv; TJk V/l. 57]. 1593: azth ytyle a' 
toruenj hogy en heted maghammal megh eskeogiem, 
hogy en Jámbor wagiok, es tiztan wiselthem az en Jlete-
meth [UszT]. 1647: Eskudgiek megh az Nadasi kenez 
heted magaval hogi eŏk niomot fel nem vottek ott [Hét-
bükk MT; BálLt 51]. 1671: ha az Falun vagy Városon 
kivŭl tévesztetik-el a' nyom ., esküdgyék-meg azon 
helybéli Biró heted magával, hogy nem kŏzzŭlŏk való 
cselekedte3 [CC 86-7. — aA marhanyúzást]. 1708: Az 
mely két őkőr vólt Verebesbe(n)a, sokat faratta(m) eret-
te, rá menvén heted magammal el esküttem . . de bi-
zony ösztövérek [Kozmás Cs; ApLt 5 Molnár István 
Apor Péterhez. — aCs]. 1745: az Actrix azon Suspicio 
alol heted magával jo hirü nevű becsülletes emberekkel 
magát expurgallya [Újbárest H; Ks 62/3]. — L. még 
HSzj mag-méh al.; RSzF 199. 

Szk: vkinek ~ való törvénye vagyon. 1595: Myert az 
bizunysagok homalioson valnak, elegendendeó keppen 
az Actrix ne(m) bizonytott. az Jnek heted magaúal való 
teóruenye vagio(n), myert fiatol eset az halai menche 
magath hogi eó telliessegel Ártatlan vetetlen az Sofalui 
ferench halalaban [UszT 10/45]. 

Ha a vádlott bűnösségére nézve nem volt elégséges bizonyíték, a törvé-
nyes szék arra ítélte, hogy hat szavahihető társával együtt, azaz hetedmagá-
val esküvel bizonyítsa ártatlanságát. 

2. heted-hetedmagukkal egyenként mindenik heted-
magával; fiecare cu şapte înşi împreună; je zu sieben. 
1598: niolcziad napra heted heted magokal menczyek 
megh magokat hogy az megh taglót legeny dolgaban se-
miben nem rezesek [Alparét SzD; Ks]. 7600: Az Acto-
rok mind az ketteoneka heted heted magokkal fejekre es-
keowen annak vthanna mind az ketteonek feye essek el 
[Kv; TJk VI/1. 457. — aA gyilkossággal vádolt két le-
génynek]. 

Ha. 1587: heted magokkal [Kv; Szám. 3/XXXII. 8]. 
1599: heted magokkal [Kv; TJk VI/1. 377]. 1650: heted 
magammal [UszT 9]. 1698: heted magaval [Dés; Jk 
267b]. 1699: heted magaval [Gerendlóna TA; Törzs]. 
1759: heted magokkal [Bulzest H; Ks 101]. 1785: heted-
magával [Taploca Cs; RSzF 260]. 

hetednap 1. hetedik nap; a şaptea zi; der siebente Tag. 
1560: hywanak Mynket Beoyt Mas honaka heted 
£íapyan gereomonosthorara [KP. — aMárcius. 
M.gyerőmonostor K]. 1589: Elseo nap . másod nap 

. . . Harmad nap . Hatod nap Heted nap [Kv; 
Szám. IV/X. 45, 52]. 

2ă hét nap(nyi idő); (timp de) şapte zile; Zeitspanne 
von sieben Tagén. 1585: Heted napyg voltak oda az vtra 
[Kv; Szám. 3/XXII. 58]. 1682: Lattiuk nilvan való erős 
hűt alat Bethlenb(en) in Anno 1671 die 16 Marty kolt re-
versalissat Üdvözült Berki István Ur(am)n(a)k . . . , ily 
conditioval hogy az Husvet innepe utan heted nappal 
Uionnan ratioiaval redeal Bethlenb(en) es ratioiat fina-

liter el igazittia [Kv; RDL I. 161]. 1734: Magához vette 
az Ur Isten ezen szelid Báranyta heted napig tartó kinos 
nyavalyája után [ArJk 41. — aA jegyzetíró leányát]. 

hetedrész heted birtokrész; a şaptea parte din moşie; 
Gutssiebentel. 1749: (A faluban) hetedes lévén Samar-
jaia, a' Határban is heted résznek kell lenni [Szind TA; 
DobLev. 1/236. 11b. — aCsak így!; értsd: Samarjai nevü 
birtokos família]. 1796: a Néhai Groff Ur eö Nagyságát 
ezen reszbõlis ha fel osztotnek egy heted rész Compe-
tálna [Balázsháza SzD; WassLt]. 1817: Ezen Sessio . 
egy heted része adatott a Határ osztállykor a Sztánts To-
dor Telke utánn [Torda; DobLev. IV/913. 9]. 

hetedszer hetedikszer; a şaptea oară; siebentens, das 
siebente Mai. 1597: Masotzoris . . Harmadzoris 
Negiedzeris . . Eoteodzeoris Hatotzoris . Hetet-
zer veottem [Kv; Szám. 7/XII. 126 Filstich Lőrinc sp ke-
zével]. 1792: Harmadszor Ötödszer Hatodszor 

Hetedszer [Mv; Told. 67]. 

hétejteles hétkupás (hét ejtel/kupa űrtartalmú); de 
şapte cupe (cu o capacitate de şapte cupe); sieben 
Achtel/Maß enthaltend. 1677: Vagyon egy réz Űst 
hét ejteles [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1699: Het ejte-
les Srofos On kondér Nro 1 [O.csesztve AF; LLt Gyulafi 
László lelt.]. 1738: a földön egy Bődőlő 7 ejteles más 
Bődölő hét ejteles haj sírral tele [M.bikal K; MLev.]. 

Az ejtel alapszó 'kupa' jel-ére 1. ott a jegyzetet. 

hetei 1. heti szolgálatot teljesít; a avea slujbă cu săptă-
mînă; Wochendienst leisten. 1687: (A) hetes szegény 
Jobbágyok . Juhászok mellet szoktanak telet szaka ki 
vált hetelni [Máramarossziget; Törzs]. 1770: kivált a' 
Nyári munkán mikor Szorgos dolog ideje volt egész he-
tekett kelletet az Uraság dolgán töltenünk . . . a' Telen is 
mikor a' Sor reánk kerúlt, rendre à Maros Mellett hetèl-
tünk egy egy hetett, de az más héten sohova sem hajtot-
tanak [Babuca Sz; IB]. 

2. időz; a zăbovi; verweilen. 1784: nem hallottam, 
hogy innepelni, hetelni, vagy hálni fel jöttenek volna 
[Zágon Hsz; HSzjP Mart. Ördög (47) gy. kat. invalidus 
vall.]. 

hetelés heti szolgálat; slujbă cu săptămînă; Wochen-
dienst. 1770: Telben . engedelmûnk vagyon annyiban 
hogy szüntelen Szolgalatot, az egy hetelésen es fa vitelen 
kivül nem teszünk [Tótfalu Sz; BK]. 

hetelő 1. heti szolgálatot teljesítő/tevő; care face servi-
ciu/slujba cu săptămînă; Wochendienst leistend. 1658: 
Hetelő darabantok: Tizedes Matoczi Mihály [Zilah; 
EM XLIII, 307]. 

2. ~ szekér heti szolgálatot teljesítő fogat v. iga; ate-
laj care prestează serviciu cu săptămînă; Wochendienst 
leistende Fuhre od. Joch. 1681: Az Erdő hátságo(n) . . 
minden Bányához való joszágh, külön külön mindenik 
Banyatul Hunyad várahoz való szolgálatra hetenkint 
két ket szekeret tartozik bé küldeni; mely hetelo sze-
keret ha az Porkoláb be nem szolgaitat, az arant való de-
fectust tartozik suplealni; es minden szekérert ötven öt-
ven pinzelis fizetni [VhU 200]. 7770; ezen három eszten-
dők alatt igen súlyos teherviselés volt a vármegyén . . . a 
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campamentumra valo naturáknak, hetelő szekereknek 
és manuariusoknak küldése [RettE 243-4]. 

hetenként hetente; săptămînal, ín fiecare săptămînă; 
wöchentlich, jede Woche. 1679/J681: Az Urbárium sze-
rent hetenkent jaro vasat igaza(n) futathassak es vehes-
sek ki az ahoz lato mesterek [Vh; VhU 672]. 1681: Gidro 
Páál csak új és nem egész szeres bányásznak tartatik, 
semmi fizetése nem jár hetenkint [Karcfva Cs; CsVh 
101] | az vasnak hetenként valo perceptumit . . . hiteles 
commissiokkal, quietantiakkal és testimonialisokkal 
comprobalja [Szu; i.h. 108]. 1738: itten még három Ser-
tèss vagyon, asztis Nacságod parancsolatya szerint he-
tenként le veretyük [Gyeke K; Ks 99 Komis Antal lev.]. 
1760: miolta Béldi Josef Ur dirigalta az Sellérekis 
Hetenként egy, egy napot szolgálnak [Báld K; BLt]. 
1792: Bondi (!) János mind tenyerrel mind vono mar-
hakkal hetenként 3 Nap teszi a szolgalatott [Bh; CU 
Bánffi Sándor conscr.]. 1837: Dragamir Juon . . . mán 
tul négy ökörrel a' maga erejin tészi hetenként a' két napi 
szolgálatot [Torockósztgyörgy; Bosla. Andrád Ferenc 
ref. rektor nyíl.]. 

Szk: ~ tartozó/való szolgálat. 1762: Vallyebrad He-
tenként volo marhával Levő szolgálattyakat redimályák 
Rft 70 [Déva; Ks 76. IX. 12]. 1811: Serbenátz Pétre köz-
lakos, Vóve és alkuvá ki Mlgos Báró Bornemisza Leo-
pold Ur eö Nsgátol Lisztelő Négy kerekű Malmát, 
hogy az hetenként tartózó Rabota béli Szolgálattyais el 
engetődgyék [Oroszfalu MT; Bom. G. IX 5] * ~ szol-
gáló. 1786: Az Hetenként szolgálok vagyis kézi munkás 
Thoroczkai Lakosok közül egyet sem tudak az ki az 
maga Szolgálattyát el vonta volna vagy annak ellenére 
szegezte volna magát [Torockó; TLev. 4/13. 29]. 

hetenkénti hetente való; heti; săptămînal; wöchent-
lich. 1820: a Szolgálaton fellyül az egész Közönség sem 
ád semmit, senem szolgál többet a rendes hetenkénti 
szolgálaton fejül [Bogártelke K; KmULev. 2]. 1839: He-
tenkénti szolgálat tétel Extractussa . . . 3 naposa . . 
Hammásztak [Libánfva MT; Bom. G. XXIVb. — ^ i . 
jb-ok]. 

hetes I. mn 1. vhány hétnyi korbeli/korú; de cîteva 
săptămîni; einige Wochen alt, -wöchig. 1799: 'A Felesé-
gem és 5 Hetús fiam alázatos tisztelettel tsokolják 
Ngtokk kezeiket [Szászcsávás KK; IB. Szász István 
ref.pap lev.]. 1808: temették . . . Csoma János 4 Hetüs 
fiát Andrást [Damos K; RAk 99]. 1812: Juliánná . . . 10 
Hetűs [MvLev. Szabadi József hagy. 1]. 1824: (Meghalt) 
Sinko Gáspár nevű hét hetös fia Sinko P: Martonnak 
Cholicaban [M.gyerőmonostor K; RAk 132]. 1857: halt 
meg Orbán Zsigmond fazakas leanykaja Juli 6 hetüs ko-
rában mellhurutban [Dés; RHAk 86]. 

Az I. jel. alá sorolt számn-i jelzős szk-at külön összetételként önálló 
címszóként is be kellene sorolnunk, azonban egyrészt a régies-tájnyelvies 
hangalaki változatok, másrészt a hetes címszó e jel-ének igazolására ide is 
be kellett őket iktatnunk. Sajnos, az egy- és háromhetes címszó a maga be-
tűrendi helyén hiányzik. 

2. heti szolgálatot teljesítő/tevő; care face slujba cu 
săptămînă; Wochendienst leistend/machend. 1687: (A) 
hetes szegény Jobbágyok Juhászok mellet szokta-
nak telet szaka ki vált hetelni [Máramarossziget; Törzs]. 
1783: az akkori Hetes Kis Bírót Jósa Mártont kül-

döttem fel az Udvarba, azon idéző Compulsoriummal 
hogy az ő Nga Udvari Cselédgyeit kővetkező napra 
Somlyóra idezze bé Authenticatiora [Perecsen Sz; IB]. 
1829: mégis hagyta volt az akkor tájba Hetes Szék árlo 
Legényeknek, hogy a* büntetés pénzeket . . mihelyt ké-
rik mindjárt viszsza adják [Kv; MészCLev.]. 

Szn. 1621: Hetes Balint [Kv; Szám. 15b/VIII. 13]. 
Szk: ~ darabont. 1586: egj szegin kw feoldj ember 

holt volt meg égik hetes drabant hazaban [Kv; Szám. 
3/XXIV. 9]. 1588: Az három kapwbelj hetes Drabantok 
fizetessek Hidwcza kapwban . . f. 5 [Kv; i.h. 4/1. 49-51. 
— aKöv. a további fels.J. 1675: Tofan Gergely . . . Ne-
medben láko Urunk <Eö)Nga hetes Darabantya [Sza-
mosújvárnémeti SzD; RLt 1] * ~ legény. 1649: Fogat-
tam egi legint az hetes Leginy melle hogi szenat hozzan 
az louaknak D 5 [Kv; Szám. 26/VI. 538] * ~ szolga. 
1625: Bomemizza Lazlot Citaltatua(n) ket hetes zol-
gaual. attunk nekik f. — d. 4 [Kv; i.. 16/XXXIII. 23]. 

Ha. 1809: hetüs [Szucság K; RAk]. 1813: Hetüs 
[Györgyfva K; RAk 121]. 1816: hetüs [Gyalu K; RAk 
155]. 1836: hetüs [Nagykapus K; RAk 8]. 1853: hetüs 
[Burjánosóbuda K; RAk 107]. 1859: 10 hetüs [Dés; 
DHAk 101]. 1863: hetüs [Damos K; RAk 193] | 13 hetes 
[Dés; DHAk 101]. 

II. ſn 1. (vhány) hetes gyermek; copil de . săptămî-
ni; . . . wöchiges Kind. 1840: (Meghalt) Benedek Sándor 
égy hetüs Görtsbe [Nagykapus K; RAk 10]. 

2. heti szolgálattevő (személy); persoană care face 
slujbă cu săptămînă; Wochendienst leistende Person, 
der Wochehabende. 1587: 19 Septemb. Kezdettenek az 
keomiesek az keoszep kapú padimontomoszasahoz 
Az kapun valo hetesekis es az drabantokbanis segiteot-
tenek [Kv; Szám. 3/XXX. 27 Seres István sp kezével]. 
1589: Keozep Vczabeli hetesek fizetese | Hid Vczabeli 
hetesek fizetese | Monostor Kapubeli hetesek fizetese8 

. . . Kantoros Zolgaknak heteseknek walo fizetesek es 
Ruhazatiok tezen egy Sumaban f 402 d. 40 [Kv; i.h. 
4/X. 84-5. — a Mindenütt 2-2 hetes, négy kántorra (fer-
tályévre, évnegyedre) 25-25 forint fizetéssel]. 1625: Czil-
log Istuan hetes | Keouetkezik a kantoros szolgaknak az 
4 kantorra valo fizetesek Az második kantorra fizet-
tem ez szerint Monostor kapun az heteseknek Lakatos 
Jstwannak f 6 d 25. Felfeőldj Jstwannak f 6 d 25a [Kv; 
i.h. XXVIII. 4, 16/XXXIV. 256. — a A többi kapun 
ugyanígy]. 1756: Szolgálattyok ezen Heteseknek annua-
tim 7 hét kaszával Sorloval Ekével Szekérrel és a mivel, s 
mire kévántatnak [Branyicska H; JHb LXX/2, 58-9]. 
1761: Hát sellérek Hetesek vágynák e ? . . . Hát azon 
Jobbágyok Sellérek, és Hetesek szolgálnake, vagy taxát 
adnak esztendőnként . ? [JHb LXVIII/2. 10 vk]. 
1840: 3rom napos8 8 Hetes a pálinkafőzőbe [Hodák 
MT; Bom. G. XXIVb. — Szolgálatot tevő jb]. 

hetes-arany hétforintos arany-pénzérme; monedă de 
aur de şapte forinţi; Goldmünze von sieben Florin. 
1656: Igaz ligában valo hetes, négyes kettős és eggyes 
aranyak három száz hetven hét [Cege SzD; WassLt]. 
1725: tanáltatott arany Tövisen8 . . . tizes arany hat . . . 
ötös arany egj . hetes arany egj harmas arany egj 
[ApLt 5. — AF]. 

hetesház a hetes darabontok őrszobája; camera de 
gardă a darabanilor care fac serviciu cu săptămînă; 
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Wachstube der wochehabenden Trabantén. 1621: Faza-
kas Jstvan . az keozep kapubeli Hetes hazban az ke-
menczet meg Czinalta f — /80 [Kv; Szám. 15b/IX. 243]. 

hetesség hetes szolgálat; slujbă cu săptămînă; 
Wochendienst. 1782: ritkán esett meg az is, . . hogj he-
tességre kukuruza kapálni, vagj szedni, vagj széna tsi-
nálni kimentenek az apróbb tselédek [Torockó; Thor. 
XX/5]. 

hetes-vászon durva vászonfajta; un fel de pînză aspră; 
grobe Leinwandsorte. 1622: Kett ket singh vazona az Prae-
dicat<ornak az) őszuegy Ázzon nepektől egi singh hetes 
vaszo(n) gatian<ak> [Bethlen SzD; SzJk 9. — ^ i . jár]. 

A szerk. az értelmezéskor a NySz adta 'linteum crassum; grobe Lein-
wand' jel-hez igazodott. 

hétesztendős 1. hétéves (korú); (ín vîrstă) de şapte ani; 
sieben Jahre alt/siebenjährig. 1611: Mihaíj Deák megh 
hold es kett Arúa maradót vthana vgy mind Ferkeö melj 
het eztendeös es Mihók melj ott eztendeös [Kv; RDL I. 
88]. 1619: Catthalin Azzontolis egj leania leue(n) Borka 
Neueö melj hét Eztendeös [Kv; i.h. 107 Andr. Junck ke-
zével]. 1761: kajla szarvú hét Esztendős, Bornyuzo Te-
hén [Branyicska H; JHb XXXV/39. 17]. 

2. hėt-hétesztendõs egyenként hétéves; fiecare (ín 
vîrstă) de şapte ani; je sieben Jahre alt. 1742: Pej kantza 
Lo hét hét esztendős 2 [Kisborszó SzD; TL 42]. 

3. hétéves (hét évig tartó); de şapte ani (care durează 
şapte ani); siebenjährig (sieben Jahre dauernd). 1823-
1830: egy Lovositz nevű városkán általmentünk . . . 
Innen elindulván találtunk Welhota nevű falura, ahol a 
hétesztendős prussus háború alkalmatosságával igen 
nagy ütközet volt [FogE 179]. 

hetetszaka 1. hétköznapokon, a hét folyamán; ín cur-
sul săptămînii; an Werktagen, im Laufe der Woche. 
1681: Mikor ä Bányák hetetzaka egi Susztra járnak; egi 
Bányára, á fő es vice Sáfárok nem tartoznak többet adni 
száz húsz tereh szénnél [VhU 62-3]. 1803: szoross és el 
múlhatatlan kötelességeknek esmérjék valamint vasár-
nap vgy hetedszakais mind a' reggeli 's mind az estveli 
Istentiszteleteknek rendes órain harangoztatni [Széplak 
KK; UnVJk 213]. 

II. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch: a hetente/hétszámra való; săptămînal, 
šaptămîni de-a rîndul; wochenlang/weise. 1745: He-
tedszaka könyörgésre az kvssebbik harangal szoktak 
harangozni, Szombaton estve a nagyob harangal 
[UnVJk]. 

hetetszakai, hetetszaki hétköznapokra eső; pentru 
zilele lucrătoare (ale săptămînii); für die Werktage. 
1769/1778: az Hetedszakai Vraság Szólgálattyát miis 
ugya(n) praestálván . . . két hét múlva onnét haza botsá-
tottanak [Kárásztelek Sz; BfR DDD/4]. 

2. hetednapi; de a şaptea zi; am siebenten Tage (statt-
findend). 1677: A' Vasárnapi vagy hetedszakai innepek, 
(:ugymint Istentől rendeltetett hetedik napok, mellyek 
akkori időben szombatoknak neveztettenek és mely he-
lyett az Uj Testamentumban már Vasárnapok tartatnak 
a' keresztyéni Ecclésiákban:) meg-szenteltessenek, és il-
lettessenek [AC 6]. 

3. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~ vásár hetivásár; tîrg săptămînal; Wochenmarkt. 
7659; hetedszaki vásárok napjain, à közönséges Város 
Piaczán szoktak mind búzát s minden egyéb féle gabo-
nát es akarminemŭ Marhákat el adni [Törzs]. 1740: Tu-
dom hogy ez előtt Hetedszakai vasárokon szabad volt a 
Circumjacens Falusi lakossoknak Dohányt . . . árulni 
[Kvh; HSzjP Paulus Bálás de Ali Torja (66) vall.]. 1764: 
végeztetett, hogy sem sokadalmak, sem penig hetedsza-
kai vásároknak napjain más a két hűtős Vásárbirokon 
kívüli ne vámoljon [Kvh; i.h.] * ~ vásárvám hetivásár-
vám; vamă/taxă de tîrgul săptămînal; Wochenmarktab-
gabe/zoll. 1681: Hetedszakai vasár vamis szokot exigal-
tatni minden czötőrtőkőn [Vh; VhU 51]. 

hetetszakos hétköznapokra eső; care are loc ín zi-
lele lucrătoare (ale săptămînii); auf die Werktage 
fallend. 1761: hogy heted szakos Vásáros Napokon 
külső embereknek szabados adást . . . és alávaló 
egyébféle bőröket venni nem engednének [HSzj szõcs-
céh al.]. 

hétezer I. számn 1. şapte mii; siebentausend. 1587: 
Het ezer Sendelis vagion az teobbitis tartoznak el kezi-
teny [Kv; Szám. 3/XXXII. 13]. 1718: Kívánnak a Hid 
Mesterek hét ezer szekér Veszszőt [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból]. 1778: Rhédei Mihályné . . . reávette ezt az is-
tenfélő jámbor urát . . . , hogy Kolozsvárt építsenek egy 
nagy Baál-házat hétezer forintra ment csak a készü-
let [RettE 383]. 

2. számn-i összetételben; ín numerale compuse; in 
zahlwörtlichen Zusammensetzungen: 'ua.; idem' 1567: 
Regestum super Sedium siculicalium Maros Wduarhely 
Chik et gyergyo 1. 5. 67 Ad exaccionem Contribu-
cionis d. 25 . . Hetezer negy zaz huzon egy capwt tezen 
myndenesteol penzwl tezen tyzen nyolcz zaz ſorintott 
[SzO II, 216, 223. — aKöv. a 25 dénáros adónak széken-
ként és településenként való fels.]. 1767: az . . . Udvar 
Biro . . . igért hét ezer Hat száz Rhenenseket [Teremi 
KK; Ks 66. 45. 17h]. 

II. fn-i jell-ü haszn-ban; cu funcţie substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: 'ua.; idem'. 1587: Huz 
ezer Sendel chinaltatasara attunk az három faluban hat 
embernek fl. 3 . . . Kezitettek ebben megh het Ezért [Kv; 
Szám. 3/XXXII.ll]. 1761: Arra ismét mondá, hogy „Vi-
gyen el az ördög" Én is búcsú fejében azt felelém: „Vi-
gyen el téged, még pedig nem egy, hanem hétezer" 
[RettE 128]. 

hétezernyin hétezeren; cam de şapte mii; fast/etwa sie-
bentausend. 1657: a székelyekben mintegy hét ezernyin 

útra indulánaka Molduva felé . . . azokat levágák, 
megdúlák és foszták, és csak számos jöhete hir mondani 
haza [ETA I, 163 NSz. — aII. Rákóczi György szeren-
csétlen lengyelországi hadjáratából]. 

hétfalusi a Hétfalu (Br) tn -i képzős szárm.; derivatul 
cu sufixul -i al toponimului Hétfalu/Săcele; mit Ab-
leitungssuffix -i gebildete Form des ON Hétfalu: din 
Săcele; Hétfaluer. 1750: Borb Sztojka Hétfalusi gjöke-
res ember Zoltányban lakott mind sellér, nem akart Bor-
czába visszamenni [Hétfalu Br; BrÁLt Stenner V. 3. — 
Binder Pál kijegyzése]. 



hétfejű 

hétfejű cu şapte capete; siebenköpfig. 1811: Majd 
mikor érdemlett fenyítéket adnak3 Annak ki hátán ül a' 
hét fejű Vadnak [ÁrE 176. — aA végítéletkor]. 

hétfő 1. luni; Montag. 1550: az the N paranczolatya 
zerynt, kiwel mynket Inthenek az withezlö kemyn János 
es Walkay Miklós aldozo napwthan walo hetfewre3 hog' 
Damos newő faluba mennynk [K; MNy XXIV, 289. — 
aMáj. 19. K]. 1559: Attam . Matyasnak szent Leö-
ryncz nap eleött valo hetfeön3 | Zent Mathe nap wtan 
hetffen ordoghnek attam . . d 50 [Kv; Szám. l/V. 175, 
178. _ aAug. 7. Szept. 25]. 1561: költh ez lewel frathan 
aldozo napia elöth walo hethfewn3 Ezer őth zaz hath-
van egy ezthendőben [M.fráta K; SLt Sub litr. V Nro 28. 
— aMáj. 12-én]. 1568: Keolt Ez lewel zenth dienes Nap 
wtan walo hetfeon3 Anno dni 1568 [Kük.; JHb 
XXIV/25. — aOkt. 11] | Zent marton nap vtan walo het-
fwn3 [Abrudbánya; Törzs. — aNov. 15]. 1572: Kwlt 
Desen wisz kerezth Nap wtan hetfwn3 [Dés; DLt 182. — 
aJan. 7]. 1582: Zentt Marthon Nap wthan walo 
hettpheon3 [Monor BN; JHb XXVI/11. — aNov. 12.]. 
1585: Penteken Zombaton . Hettffyn [Kv; Szám. 
3/XVIII Gellien Imre sp kezével]. 1595: Az public(us) 
nótárius . az Jeóúenddeó hetfeón megh kjaltassa . . 
valakik belyegh nelkyl ualo beórt Árúinak el vegiek 
[UszT 12/108]. 1600: Kis Karanchon Nap utan valo 
hetfen3 [Nyújtód Hsz; HSzjP. — aJan. 3]. 7696: hetfün 
jo reggeli Kovács János Feleségestől megjen vala feli az 
uton [Mikháza MT; Berz. 17]. 1713 k.: Az elmúlt hétfŭn 
még az ŏkŏr az Gáspár Ferencz istallojaba vala [Tarcsa-
fva U; Pf]. 1727: hetfŭ eczaka mentek be azon portio-
ba(n) [Gergelyfája AF; JHb XXVII/5]. 1729: az jővő 
hetfűnn . . az eddig tött epiteseket szellyel hánnyák 
[Dés; Jk 384b]. 1767: ez az villongo Gyepű csinálatlan 
marado(tt) s osztán hétfüig valaki meg tsinálta, mert 
hetfünn csinálva találok [Siménfva U; Sf Andreas Ti-
boldi (79) vall.]. 1769: Hétfűn . a' Fejér Cselédeinket 

. hajtották Nagyfalura Etselleni [Bagos Sz; BfN 
DDD/4]. 1778: most hetfűre ügyekezének Nagtok erre 
által menni [Tür AF; TSb 10]. 7806: egy szekér jo szénát 
. ., ha hétfűn östvére küldene Ngod kedvesen venném 
[Mv; Ks Thuróczy Károly lev.]. 7877: A közelebb volt 
Hetfön mult egj Hete kezdette . . szedettetni veretni a 
Szilvát [Aranyosrákos TA; Pk 7]. 1854: A' Borakat 
Mltsgod rendelkezése szerènt indittom hétfőn [Mv; Űjf. 
2 Soós József Újfalvi Sándorhoz]. 

Az itt, a szk-ban és a Ha al. felsorakozó XVI. sz. m. f.-bõl, valamint a 
kõv. század elejéről való hetfe ~ hetſé ~ hetſeo ~ hetfeu ~ hetfo ~hetfw-
ſéle írott alakok esetében — a korabeli hangjelölés fogyatékos volta miatt 
— az e az első szótagban e-nek és é-nek is olvasható, a második szótagbeli 
e-nek pedig é és ó, az eo, eu, o-nak 6, az u- és w-nak ŭ (~ŭ) hangértéke le-
het. Az 1585-i adalékban egyetlenként jelentkező második szótagbeli .y-nak 
— a jelnek a régiségbeli / és j mellett gyakori ŭ ~ ŭ hangértéke miatt (erre 
nézve 1. MNy LXIV, 8-14, NyM 236-49) — itt is az utóbbi olvasatával kell 
számolnunk. A maitól eltérő többi írott alakváltozat olvasása a korabeli 
hangjelölésben jártas kutató számára nem okoz gondot. 

Szk: ~ r e kehe. 1778: Másnap Hetfűre kelve Tekébe 
a Vására hajtotta hogy el adja a [Nagyida K; Told. 6. — 
3A bárányt] * ~re virradólag. 1573: Ez ely Mwlt Na-
pokban egy hetfere viradolan hallót Nagy kyaltast az 
haznal [Kv; TJk III/3. 49 Anthonius aztalos vall.]. 1584: 
Mas napra hétfeóre virradólag vgj meg vesztek az labat 
hogy Nem Jarhatot [Kv; TJk IV/1. 215]. 77J6: az el mult 
hetfűre virrádolag Imecs Damokos Uram mene . . . 
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Olah Kosztandinehoz [Karatna Hsz; HSzjP]. 1769: az 
közelebb el mult hetfűre virradólag hallék az hazamban 
valami zerét [Tarcsafva U; Pf] * eszten ~ a. a múltra 
von.: a mai hétfőtől visszafelé számított nyolcadnap (a 
múlt hét ugyané napja). 1585: Zilassy Mihály vallia Ez-
ten hetfeon p(rae)dicatiora Valank [Kv; TJk IV/1. 436. 
— b. a jövőre von.; a mai hétfőtől számított jövő hétfő (a 
jövő hét ugyané napja). 1572: Az Zamadast eo ka Ren-
deltek Ezten hetfeore [Kv; TanJk V/3. 67b. — 3A városi 
tanács]. 7590: Albert Pal Malomfaly Pal Jstuan Ellen 
dolgát p(ro)katorara tartia valamy Nyl feold veget Bo-
gardfaly Mihalyra ezten hetfeore [UszT]. 1594: Vtolzor 
Azon kérik Biro vramat hogy eo kmeket varosul Az Li-
mi(ta)t(i)o ighazgatasara es egieb dolgokért, ezten het-
feore be gywchie [Kv; TanJk 1/1. 232] * húshagyó ~ a 
húshagyó kedd előtti hétfő. 1573: Berbe meg fogattak 
volt Lwkach deakne hazat es hogi Bele Mentek 
lakny 15 Eztendeye lezen Ieowendeo hwshago hetfeon 
[Kv; TJk III/3. 48]. 7592 k.: Az el mult hús hagió het-
feón latom az vtan hogy el vitété Abranfalvi Boldisar 
Sándor Lukacznak egy yneo tehenet az Adósságért 
[UszT] * vízbevető ~ húsvét másodnapja. 1736: úrfiak, 
elévalo fő és nemes emberek húsvét másod napján az az 
vizben vető hétfun rendre járták az falut, erősen öntöz-
ték egymást, az leányokot hányták az vízben [MetTr 
359]. 

CzF vízbe hányó al. ezt írja: „Húsvét hétfő, midőn némely vidéken a le-
gények a leányokat öntözik, s néha a vizes váluban megfürösztik" — L. 
még CzF öntöző és vlzöntőnap al. 

2. regélő ~ ? vízkereszt (j a n- 6.) hetének hétfője; 
lunea din săptămînă Bobotezei; Montag der Woche der 
Dreikönige od. des Epiphaniasfests. 1570: Margith, Az 
Nehay Gereb Balasne . . . vallya Geréb Balas az ew 
vrah Eotet Regelew hetfeon veotte volt (így!), Es 
pinkeost tayba holt megh [Kv; TJk III/2. 155. — ăErtsd: 
a néhai Geréb Balázs özvegye]. 1585: 11 Janua(rii) . . 
Tyzta bor költ Regelö hetfön 24 eytel [Kv; Szám. 
3/XXII. 55]. 1586: Mikoron a' Czebe Regeleó hetfeón 
eggywt volnánk, ot vala Henneg Ianosis [Kv; TJk IV/1. 
544]. 1594: Mikoron az legeniek es Eottues Jnasok en 
nallam mulatnanak regeleo hetfeon, valami talneros 
iatekot indítanak keozteok [Kv; TJk V/ l . 457]. 1640: 
Regeleo hetfeon ha ki veszekedest es eoszue veszést indí-
tana bűntetese f. 1 [Kv; KCLev.]. 

Minthogy az 1585-beli adalék szerint a regélő hétfőn elkölt bor költsé-
gét jan. 1 Inén számolták el, és mivel ez a nap ebben az évben az ó-naptár 
szerint vasárnapra esett, az az évi kv-i regélő hétfő-vei kapcsolatban csak-
is a legközelebbi megelőző hétfőre, azaz jan. 5-re gondolhatunk ( Nem va-
lószínű ugyanis, hogy az akkor nagyrészt protestáns Kv-t a céhéletben há-
rom évvel a Gergely pápa féle naptár bevezetése után már az új naptár sze-
rint keltezték volna a számadást). — L. még hét 2. al. a jegyzetet. 

Ha. 1559: hettfon [Désfva KK; BfR VI. 279/3]. 
1566/1576: hetfeo(n) [Kisszőlős KK; SLt XY 21]. 1569: 
hetfwn [Kr; BálLt 78]. 1570: hetfòn hethfôn [Kv; TJk 
III/2. 61, 116]. 1572: hetfeün [Gyerőmonostor K; KP] | 
hetfwn [Dés; DLt 182]. 1578: hettfeón [Poklostelke 
SzD; JHbK VIII/14]. 1580: hetfon [Légen K; i.h. 
XVI/23]. 1582: hetfeon [Dés; DLt 209]. 1585: Heotfén 
[Galac BN; WLt] | hettfwn [Dés; DLt 215]. 1596: Het-
fwn [UszT 11/91]. 1604: Hethfwn [Kézdipolyán Hsz; 
BálLt 82]. 1624: het feőn [Mihályfva NK; JHb 
XXIII/6]. 1636: hetfün [Teke K; BK]. 1667: hetfün 
[TML IV, 99 Bánfi Dénes Teleki Mihályhoz]. 1691: hét-
fűn [Dés; Jk]. 1717: hetfűre [Gyeke K; Ks 96]. 1718: het-
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fön [Szentdemeter U; Ks 96]. 1723: hetfün [Kóródszt-
márton KK; ApLt lj. 1724: hetfün [Kisborosnyó Hsz; 
SzékFt 32]. 7729; hetfűnn [Dés; Jk 384b]. 1730: hét fönn 
[Altoija Hsz; Borb. I]. 1744: hetfün [Középajta Hsz; 
INyR]. 1748: hetfün [Zágon Hsz; HSzjP]. 1764: Hétfün 
[Udvarfva MT; Told. 44/30]. 7770; hétfűn [M.hermány 
U; RSzF 210-1]. 1771: hettfűn [Csesztve AF; Ks 96]. 
7777: Hétfűn [Koronka MT; Told. 26/21]. 1788: Hetfün 
[Kisilye MT; IB]. 1799: Hetfŏnn [Kv; SLt XL]. 1806: 
Hétfüig [Mv; Ks 94]. 1807: Hetfün [Ördögkeresztúr K; 
Somb.]. 1815: Hetfün [Kv; TVLt rtlen]. 1816: Hètfŭre 
[Déva; JHb Jósika János főisp. ir. 45]. 1818: Hetfün 
[Szemerja Hsz; Eszt-Mk]. 1829: Hétfŭn [Girolt Sz; TSb 
5]. 1831: Hetfün [Kvh; HSzjP]. 1847: hetfŭtŏl [Kv; Pk 
6]. 1850: Hétfŭn [Nagylak AF; DobLev. V/1302]. 1851: 
Hetfün [Asszonynépe AF; i.h. V/1320]. 

hétfői 1. de luni; montágig, Montags-. 1843: a mult 
hetföi jégverés tetemes karunkat okozá [F.zsuk K; SLt 
évr. Szigethi G. Zsigmond P. Horváth Ferenchez]. 

2. hétfőn befolyó; care intră/se încasează luni; am 
Montag einkommend/laufend. XIX. sz. eleje: Vagyo(n) 
egy Malo(m) Sinfalva(n)a mellynek hetfüi jövedelminek 
. . . hármad része Kõvendi Ecclesiäba(n) jár [UnVJk 
11. — TA]. 

hétgyermekes cu şapte copii; mit sieben Kindern. 
1843: bucsum-száti dominalis bíró Dáncs Todor, 45 
éves, görög nem egyesült vallású, házas, hétgyermekes, 
beszél | Jánk Sándru lui Makarie bucsum-pojényi köz-
lakos, mintegy 45 éves, disunitus hétgyermekes, szelíden 
kikérdeztetvén, felelb [VKp 81, 116. — a"bKöv. a vall.]. 

héthetes hét hétnyi életkorú; la vîrstă de şapte săptă-
mîni; sieben Wochen alt. 1824: (Meghalt) Sinko Gáspár 
nevü hét hetös Sinko P: Martonnak Cholicaban [M.gye-
rőmonostor K; RAk 132]. 

heti 1. vhány hétnyi; de săptămîni; -wöchig. 1723: 
az Fejedelmek idejében Puszta lévén abban az időben ez 
az Falu ugj jött volt ide ezeknek az elejek, s ök szállották 
volt meg, elsőben Taxaban alkutta(na)k volt meg az Do-
m(inu)s Terrestrissel, annak utanna penig hat heti szol-
gálatban esztendőnként [Kisnyíres SzD; Ks 5. XI. 3]. 
1774: egy pár eke taligát vetett vólt 'a nálunk lévő Erdő 
Pásztor Pipei Pista, hogy Fülöp Demeter Uram számára 
csinállyam meg egy Heti Jobbágyi szolgálatomban 
[M.zsákod U; LLt Vall. 228]. 1812: Zorilla Lázár . . . 
Az Mitu Lezereszk fiának . . . egy heti Dologtehetetlen-
né tetelert és fájdalomért fizessen 20 Rftkot Bánkoba 
[Petrilla H; JHb 36 Prot. 25]. 1840: Azon taxára kibo-
csátott Sellérek esztendőnként tegyenek nékem ŏszve-
senn 12 ~ tizenkét héti tenyeres munkát [Torockó; 
Bosla]. 

2. vhány hétre járó; pe/pentru . . săptămîni; für 
einige Wochen zukommend. 1670: Az lengyel Szőcznek 
attam hat heti pénzt f 1 //80 [UtI]. 1681: Heti kenjerre az 
Molnarnak adatik fel veka buza [Hátszeg; VhU 604]. 
1685: Húsz személlyből állo s valogatott Kocsisok(na)k 
Fellajtarok(na)k 30. 30 penzivel 12 heti pénzt f. 22 [Fog.; 
UtI]. 

3. hetenkénti; săptămînal; wöchenüich. 1640: Szol-
galattyok allapattyaban szabót rendet nem tarthatni 

. . . heti rendek szolgalattyokban nincsen limitalua [Fog.; 
CU 14/48. 13]. 1674: Kamuthi Miklós ur(amna)k az edes 
attya Kamuthi Farkas telepite, Szallíta megh 'a falutt ŏr-
menyest harmadik heti Szolgalatra [Mezöörményes K; 
JHbK XX/20]. 1756 k.: Egy ember(ne)k nem szabad har-
mintz vas számnál többet tartani és harmintz vasat két 
heti circulusban csinalhat [Torockó; TLev. 9/9]. 7797: 
héti szolgálatomat ki töltvén . . . [Náznánfva MT; Berz. 
3. 3. N. 21]. 1836: October 17én a Tordai Héti Barom 
vásárba, egy barna szörü, Tavasszal 5 Esztendős . . . 
paripa Lo találtatván, mint eladó kezén . . . lopott Ló-
nak kell lennie [Torda; TVLt Közig. ir. 234]. 1840: Héti 
Szolgálat Extractussa [Libánfva MT; Born. G. XXIVb]. 

4. ezen ~ e héten esedékes; scadent ín această săptă-
mînă: in dieser Woche faliig. 1794: a Csehiekre ezen heti 
szolgalatyokra égy égy öl Fát vetettem [Szilágycseh; IB. 
Fogarasi István lev.]. 

5. ma egy ~ egy héttel ezelőtt kelt; datat de azi o 
sămptămînă; heute vor acht Tagén datiert. 1850: én a' 
mint ma egy heti alázatos Levelembe kértem, a1 T.Biztos 
Urakat, . . . nékem . . . még egyéb igazíttandóim is len-
nének [Nagylak AF; DobLev. V/1302]. 

Ha. 7775: héti [Olnok SzD; CU]. 1818: héti [H; JF 36 
Prot. 2]. 1819: héti [Damos K; RAk 104]. 

hetibér leafă/salariu pe o săptămînă; Wochenlohn. 
1561: Valamel ewtûes legen akar hun tanolt legenis az 
itűaloktol meg üalûa az ky az Cehbe be akar allanj 
kewteles legen az mesterek kozzwl ûalamellyet egy egez 
eztendeig heti berert zolgalní hog addig meg esmertessek 
mynd erkolcheben s mynd maga viselesebe hog' ha illen-
áç lezene az cehbe aüag' nem [Kv; ÖCArt.]. 1655/1754: 
Ha valamely Mesternek Társ Legénye léjend, Apró-bé-
res Legényt-is tarthasson, mellette szabadoson; . . 
Társ legénynek heti béri d. 25. Apró béresnek heti béri d. 
20 [Kv; ACJk 7]. 1821: senkiis Remek Esztendő töl-
tés nélkűlt, a' Czéhban bé ne vétettessék, hanem azt min-
den kifogás nélkűlt, a* mostani, s az ezelőtti Casusból 
semmi hímet nem várván, illendő, és a' Czéh által meg 
határozando Heti Bér mellett, pontoson ki tölteni tar-
tozzék [Kv; FésCJk 32]. 

Szk: lakik hetibéresként tartózkodik (vhol). 
1571: vadnak Ez varoson sok Idegen Nepek Azon-
képpen vadnak szok zolga Renden való legenyekis es 
zolgalok, kyk sem Eztendeore sem felre sem fertalra 
Nem akarnak zolgalny, hane(m) chyak hety Beren lak-
nak [Kv; TanJk V/3. 41a]. 

hetibéres I. mn hetibérrel szegődtetett; angajat cu 
plata pe săptămînă; mit Wochenlohn ge/verdingt. 
1589/XVII. sz. eleje: Minek utanna az Heti Beres szolga 
az eo tanusaganak Remeket ŏnneőnmagatol elkezituen, 
elegedendeökeppen megh mutattia, Mestersegét megh 
bizonittia . . . Mesteri Jelt adgianak neki, es az Tarsok 
keõzibe számlálliak | Minden Heti Beres Legeny eszten-
dőben eczer eczer kwlõn kwlõn huszoneöt eőt penszt 
tartozzanak az Ceh Ladaiaba vetni az Cehbeli közōnse-
ges szwksegere [Kv; KőmCArt. 10-1]. 1594: it Colozua-
rot Balasfi Gergelj heti beres legenie volta(m) [Kv; TJk 
V/l. 463]. 1629: Keomies Pal . . . műre alla, nekűnkis 
volt hetiberes legenyunk [Kv; TJk VII/3. 32]. 

U.fn hetibérrel szegődtetett inas v. legény; ucenic/cal-
fă angajat cu săptămînă; Wochenlöhner (Knecht od. 
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Bursche). 1571: senky hety Berest Neh Tarchon sem pe-
nigh Napi zamra zekeres legent neh tarcon hanem ze-
geodet zolgat vagi fertal wagy fely vagy egez eztendeore 
[Kv; TanJk V/3. 41a]. 7590: Vegeztek . . . , hogy senky 
hetyberes (!) es zolgalot ne foggagion [Kv; i.h. \ j \ ŝ 124]. 

betibér-fízetés hetibér-járandóság; retribuţia/leafa ce 
se cuvine pe o săptămînă; Wochenlohnbezüge. 
1589/XVII. sz. eleje: Mind az Faragó, s mind Rakó heti 
béres szolgaknak illien heti bér fizetesek legien az eő 
Gazdaioktol, mesterektől tudni illik: Kis Aszszoni nap-
iatol foguan Husueth napigh egi hetre adgianak har-
mincz eot magiar penszt, es az wdŏnek rŏuidsege miat, 
es holot az Legeni nem szokot giertiánál miuelni, feöles-
teõkõmek se iárion, De Husueth napiatol foguan Kis 
Aszszoni napigh, az Legeni bér fizetés hatuan pénz le-
gien hétre, es feolsteo(keo)mŏkis kilencz orakor az ŏ 
mesterektől megh iarion. Mikoron penigh az Várason 
kwuwl valo hellieken, falukban, Varakban miuelnenek, 
akkor, holot nem az mester tartia etellel az eo Legenyt, 
az Legeni bér fizetés hętre minden ellenkezés nelkwl egy 
forint legien az mesterteől. Valamely mester penigh vagi 
nyluan, uagi titkon, vagi az nap dolgaban, vagi az Heti 
bér fizetésben ez Articulust megh szegnę valamely resze-
ben, auagi egeszszen: Tehát az menyszer miueli, annyç-
szor tizenkęt kęt forintal bwntettessék keduezesnelkwl 
[Kv; KőmCArt. 7-8]. 

betipénz 1. hetibér; leafå pe o săptămînă; Wochen-
lohn/gehalt. 1678: 3. Mai Adtam Sarási kezekhez Ko-
csisok s Fellajtárok heti Penzekre; mely terminalodik 7 
Maj . . . In summa adta(m) f 226 // 36 | adtam Lőrincz 
Puskásnak . . . Heti pénzt kilencz forintot [UtI]. 

2. heti ellátáspénz; bani pentru aprovizionare de o 
săptămînă; wöchentliches Verpflegungsgeld. 1750: A 
Spotalybeli Szegenyeknek heti pénzt 30 Személy(ne)k 
ad. 12 52 hetekre H. fl. 187 d. 20 [Kv; Szám. 70/VIII. 16]. 

hetipénzes hetibérre/pénzre szegődött (személy); 
angajat/salariat cu săptămînă; Wochenlöhner. 1677: 
Heti penzesek . Egy Jáger Mester(ne)k 40. penzevel 
tiz Agár hordozok(na)k, es három Peczer(ne)k 30. pén-
zevei, egy Peczér Inas(na)k 15. pénzevei, masnak 6 pen-
zevel atta(m) a' die 31 Octobr(is) usq(ue) ad diem 5dik 
Decembr(is) öt heti penzeket f. 22//55 [UtI]. 

hetivásár tîrg săptămînal; Wochenmarkt. 1681: itt or-
szágos sokadalom nem esik hanem heti vásár [Hátszeg; 
VhU 150]. 1739: Pataki Dániel Atyánkfia, maga, és ha-
sonló Vas kereskedéssel élö társai . . . Instantiájára 
Concludáltuk . . h o g j . . . semmi rend béli külső embe-
rek(ne)k, vasat, héti vásárokon szálanként ne árullya-
n(a)k; hanem ha hozn(a)k a ' külsők, adhattyák átallyá-
b(an) [Dés; Jk 523]. 1762: Héti vásárkor a Piatzon min-
denkor elégedendő botskor légyen a' vásár kedvéért, 
hogy a vásár meg ne szorullyan [Torda; TJkT V. 8a]. 
1796: Vagyon vgyan minden Szombaton kŏzŏttők Héti 
Vásár, de ez nem az övék, hanem a' Földes Uraké . . . a' 
Vásár Vámot ugyan ŏk szokták bé szedni | az Héti 
Szombati Vásárról, semmi emlékezet nem tanáltatik 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 26-7, 69 tábl.]. 1818: Héti vá-
sárra jővő szekerek általis gyűjtessék, és hozassék Ko-
vats [Dés; DLt 319]. 1825: Sokadalmok és Héti Vásárok 

curens jövedelmei A* két országos Sokodalombol gyült-
bé 3 Rf. 63. A Héti Vásárból Rf. 65 [Szkr; Borb. 
I]. 

Ha. 1768: Héti Vásár [Kissármás K; RLt O. 4]. 7779: 
héti vásárokban [Kszeg; BfN]. 1786: Héti Vasár [Toroc-
kó; TLev. 4/13. 41]. 7800: héti vásár [HSzj áruló-asztal 
al.]. 

hetivásár-bíró jude pentru tîrgul săptămînal; Wochen-
marktrichter. 1826: mi Székellj Keresztúr Várossának 
1825béli Héti Vásár Biráji . . . az irt Város akkor 
Allodiális Perceptorának . Esztendő alat Admi-
nistraltunk Rf 65 [Szkr; Borb. I]. 

hetivásár-nap ziua tîrgului săptămînal; Wochen-
markttag. 1752: Egy mester Ember se merészeljen héti 
vásár Nap Fát vásárolni [Kv; KCJk 17b]. 

hetivásár-napi hetivásárnapra eső; pe ziua tîrgului 
săptămînal; auf einen/den Wochenmarkttag fallend. 
1618: ada ki Pattko János Vra(m) Vrunk eo Nga Na-
gyobbik Cancellariajan lakó esküt Nótárius es Scriba 
egy Nundinalis Lewelet, kett sokadalomra sonalot, min-
den eszte(n)deobe(n) es minde(n) heti vasarnapi uasarra 
szolot p(ro) f. 13 [Borb. I]. 

hétköblös 1. hét köböl gabona férőjű; de şapte chiube-
le; von sieben Kŭbeln, sieben Kübel Korn fassend. 
1611: egj het keöbleös feöld . . . az Vicej Mathe vra(m) 
haro(m) giermekj keözeot keöz [Kv; RDL I. 88]. 

2. hét köböl tárolására alkalmas; bun pentru şapte 
chiubele; sieben Kübel fassend. 1699: edgj fűz vesszőből 
font hét köblös kas [Andrásfva U; LLt Inv. 115-6]. 

hétköznap köznap, táj míves/műves nap; zi de lucru; 
Wochen/Arbeitstag. 1697: Udvarfalván a visitatio előtt 
felróják a papnak, hogy sokszor el múlik itkányossága 
miatt az hétköznapokonis az isteni szolgálat [MRLt 
II/1. 140 Sipos Gábor kijegyzése]. 1700: P: Szemeriai 
Ur(am) reszegsége miat az Ecclának nagy scandalu-
mára a' cultust ne(m) csak hét kóz napokon hanem 
vasárnapokonis gyakorta el mulatta [SzJk 324]. 1769: 
Hétkŏz Nap követett Tiszt Esperest Soos Ferentz vram 
engedelmebŏl Ecclat egyszeri fel állassal Kerekes Sára 
Nős paráznaságert [Gyalu K; RAk 172]. 1841: Határo-
zás Atya és Két Bejáró mesterek hogy adig is magokat a 
legbetsűleteseben Viselye magát (így!) hét köznap Ga-
tya Szárba járhatnak [Zilah; ZFaz.]. 

hétköznapi munkanapi, rég táj míves napi; de zi de 
lucru; wochentãglich, werktägig. 1782/1799: a Bedelei 
Mészárosoknak adták a' szombati nyuzást, a1 Hét köz-
napi nyuzást pedig magoknak tartották11 [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 378-9. — aA földesurak]. 

hétkopás-ſorma hétkupáënyi (űrtartalmú); cu capaci-
tate de şapte cupe; sieben Humpen groß. 1802: Egy hét 
kupás forma közönséges fogantyus üst [Ne; DobLev. 
IV/858. 8a]. 

hétlatos hét lat súlyú; greu de şapte loţi; sieben Lot 
schwer. 1767: A' szent-Lászloi Reformata kitsin Ecc-
lesia instantiajára, a' Kolosvari Reformatum Consisto-
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rium egy kitsin 7 lotos ezüst pohárért, adott más na-
gyobb l 31atos ezüst pohárt [Kv; SRE 210]. 

bétlépcsőjû hét lépcsőfokos; cu şapte trepte; mit sie-
ben Treppen. 1699: mennek fel . . . egy kis hét lepsŏjŭ 
garadicson egi kis Tornaczocskába [Szentdemeter U; 
LLt]. 

hetman kozák parancsnok; hatman; Hetman. 1653: 
Azokban is elegen vesztenek, mert a hetmánjok is, a 
nagy kozák hetmán öcscse ott veszett lövés miá a sáncz-
ban [ETA I, 156 NSz]. 1662: a kozák hetmány is a len-
gyelek ellen való confeoderatióját, szövetségét nagyon 
kívánja vala [SKr 345]. 

hetmányista hetmánpárti; care este de partea hatma-
nului; zur Hetmanpartei gehörig. 1672: Azt mondják, 
Uram, mind a fogott lengyelek s mind az erősségekből 
kijöttek Az urak gyűlnek-gyülnek öszve, veszeked-
nek s meg eloszolnak . . semmi közönséges jóra valót 
nem végeznek. Ki regalista, ki hetmanyista [TML VI, 
318-9 Baló László Teleki Mihályhoz]. 

hétmáriásos 1. hét máriás árú; de şapte mariaşi; sieben 
Siebzehner wert. 1740: az Ik Potentiat patráltanak 
ellenem, és vérengezést megfosztván hét máriásos kucs-
mámtól, pénzemtől, kesztyűmtől [Dés; Jk 341a]. 1783: 
egy hét Márjásos kutsma [Drassó AF; TSb 24]. 

2. hét máriásban megszabott; stabilit/fixat ín şapte 
mariaşi; in sieben Siebzehnern bestimmt/festgestellt. 
1823-1830: 1788-ban nyári examenkor a logica classis-
ból cenzurázvána . . . pénzjutalmat osztogatván . egy 
volt hétmáijásos jutalom, és ezt nékem ítélték, s ki is 
adták egy két R. forintos ezüst tallérba [FogE 95. — aA 
mv-i ref. kollégiumban]. 

hétmillió şapte milioane; sieben Millionen. 1772: Né-
melyek azt mondják, hogy a töröknek teljességgel sava 
nem lévén miólta a muszka elvette sóaknáit, őfelségének 
két arannyal fizetné mázsáját és így hétszázezer mázsa 
tészen 14 százezer aranyat, mely az én calculusom sze-
rént, úgy tetszik, hét millióra mégyen [RettE 276-7]. 

hétnapi hét napnyi; de şapte zile; siebentägig, von sie-
ben Tagén. 1687 k.: Berkenyésben hétnapi járás föld 
[Seprőd MT; MMatr. 237]. 

hétöles hét öl hosszúságú, hét ölnyi; lung de şapte stîn-
jeni; von sieben Klaftern. 1722: Hét öles Fenyő Geren-
dák [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 1753: hét őlős kazal 
[Mezőzáh TA; Told. 18]. 1828: kérének . . 13 Szál Ge-
rendákból állo, szélességére két hosszúságára pedig He-
vedere közt hét Német öles Tutajra 16 ~ tizenhat Rfo-
rintokat [Marosvécs MT; DE 2]. 1851: Alsó folyó 
gerenda, hét ölösek [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

Hn. 1848: a' hét öles faa nevü táblának napkeletről 
. szomszédi [Méra K; EHA. — aE máig élő elneve-

zésre 1. KHn 245. bKöv. a fels.]. 

hetös 1. hetes 

hétrendbeli hétsoros; cu şapte rînduri; mit sieben 
Reihen, siebenreihig. 1632: Vagyon hét rendbeli polczo-

kon allo twzes szerszammal tele czinalt cziupor N. 
1400 [Fog.; UF I, 136]. 

hetruriai etruriai, etruszk; din Etruria; etrurisch. 
1823-1830: mentünk a japaniche(s) palaisba(n) lévő 
régiségek házaiban (: Antiquiteten Zimmer:)a . . Neve-
zetesebb darabok . . . Egy hetruriai oltár Hercules histó-
riájával, egy Palmiria idejebeli görög oltár [FogE 184. — 
aDrezdában]. 

Etruria tartomány Itáliában, a későbbi Toscana [Finály], 

hétszám 1. a hetek száma; numărul săptămînilor; 
Wochenzahl. 1819: én fogantotása napját elő nem szám-
lálhatom . . . hanem hogy hét szám szerént számlálva a' 
gyermek néha a 1 liki holnapba is bele lépik, a1 mint ész-
tét több tapasztalásaim után is erősíthetem [Kv; Pk 2]. 

2. heti fizetség; leafå/salariu pe o săptămînă; Wo-
chenlohn/gehalt. 1788: a provincialisták nevében és ké-
pében az alább subscribált provincialista hűtősök meg-
egyezvén egyenlő akaratból, ígérének az írt bírónak esz-
tendeig való hétszámjáért 8 magyar forintokat; oly kö-
tés alatt hogy a jövő Szent Mihály napra befizetik [Ár-
kos Hsz; RSzF 95]. 

hétszámi szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: ~ szolgálat heti (úrbéres) szolgálat; slujbă (urba-
rială) cu săptămînă; (urbarial) Wochendienst. 1813: 
Rosz idŏbenis elégszer hajtották a Szolgálo Embereket 
gabonával Brassóig, és hétfaluig, de mindenkor az hét-
számi Szolgálattyokba vètetŏdŏtt [Kilyén Hsz; MvRK-
Lev.]. 

hétszáz I. számn 1. şapte suté; siebenhundert. 1546: 
Aranyon11, es Gernyezegen , zam zerenth wagyon, thyz 
heyan, heeth zaz yoh [Radnót MT; JHbK XXXVIII/19. 
— aH. MT]. 1642: Nótárius Vramtol hallottam hogy 
megh szolitotta volt Apaffine Aszzonio(m) Gereofíi Já-
nos vramat az Het szaz forint adossagert [Harangláb 
KK; Ks 39. XVI. 3]. 1655: Ozdi Thamás . . . hétszáz fo-
rint arra arany port tőllők el vőtt [Kv; CartTr II. 890]. 
1793: azon Malombéli részünkért . . . igyirni méltózta-
tott Hét-száz MForintokat [Kŭküllővár KK; JHb 
XIX/37]. 

Szk: hat-hétszáz. 1775/1781: egyik Méltoságos Ud-
var részéről szoktanak vettetni s vetnek hat, hét száz vé-
kát4 [Algyógy H; JHb LXXI/3. 335. — aBúzát] * hét-
nyolcszáz. 1775/1781: Al Gyógyon . . . kŭlõn kŭlŏn 
minden esztendőben szoktanak vettetni, 's vettetnek 
most is hét nyoltz száz véka búzát [uo.; i.h. 350]. 

2. összetett számn-ben; ín numerái compus; in zu-
sammengesetztem Zahlwort; şaptesute ; siebenhun-
dert . . . 1619: vöttem keze(m)hez het szaz s hetue(n) ket 
Aranjakot [Szentdemeter U; LLt Fasc. 70]. 1655: Ezért 
hogy opponálta màgat igen difficultallya Csepreghi 
Uram nagj nyereségnek látván ött száz forinton hèttszáz 
husz forintot adipiscalni [Kv; CartTr II. 887]. 1713: Cal-
culálván az Eccla kőlcségét, mely adósságb(an) ki va-
gyon, ment hét száz és húszon négj forintokra fl: 724 
[SzVJk 31]. 

II. fn-i jell-û haszn-ban; cu valoare substantivala; in 
substantivartigem Gebrauch: şapte suté; siebenhun-
dert. 1587: az Szaz prędicatornak egi vttal adattata 
vram szendeljt hęt zazat [Kv; Szám. 3/XXX. 20]. 1687: 
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Maga ŏ kgme verette Apró fejes szeget hét százat nr. 
700 [Szád. Bornemissza Anna fejedelemasszony ut.]. 

hétszázezer şapte suté de mii; siebenhunderttausend. 
1772: hétszázezer mázsa só [RettE 276]. 

hétszegletes hétszegletű; heptagonal; siebeneckig. 
1714: Korbatsotska het szegletes Kristaljomos nyelével 
[AH 36]. 

hétszer hét izben/úttal; de şapte ori; siebenmal. 7558 
k.: Wenusnak feyersege ez zerenth lezen. Wegy 
kalcionalt sooth, borkoueth es timsoot Egienlçkepen 
chalch(ional)va ezeketh, oluazd meg anny echetben 
keuerue, ozton ebbe hetcher heuitue oluazthua olchad 
az veres rezeth, lezen zep feier es lagy Minth on [Nsz; 
MKsz 1896. 287]. 1629: Atkozot legyen az ki ezeknek az 
en marhamba(n) chyak egy penztis adna, atkozot 
legyen, hetzer atkoza megh [Kv; TJk VII/3. 28]. 1731: 
hetszer volt perengerben, de ő csak ugj megjen oda, mint 
az boltba [Maksa Hsz; HSzjP]. 1772: Hétszer elválha-
tott volna tőlea de nem akart [RettE 269. — aA gróf a 
feslett erkölcsű grófnétól]. 

hétszerte de şapte ori; siebenfach. 1818: az Unokám 
Az előtt is gyakorlott gonoszságait el meneteledtől 

fogva, hét szerte inkább kezdette, öregbitteni, vgy hogy 
elégtelen vagyok elő számlálására [M.régen MT; TLt 
Praes.ir. 321 Palatkai Anna lev. fiához]. 

hétúri a Hétúr (KK) tn -i képzős szárm.; derivatul cu 
sufixul -i al toponimului Hétúr/Hetiur; mit Ableitungs-
suffix -/' gebildete Form des ON Hétúr; Hétúr lakosa; 
locuitor din Hétúr/Hetiur; Einwohner von Hétúr/Ma-
rienburg. 1654: Szedő Vedöuel ha megh akarjak venni 
rajta tartozik mint az nadasiek s heturiek (így!) [Ks 
Bánffy Anna urb.]. 

hetű 1. vhány hetes; de săptămîni; von einigen 
Wochen, -wöchig. 1744: meg hala az én kellemetes szép-
ségű Leányom Ersébeth őt esztendős és 3 hetü korában 
[ArJk 45]. 1750-1760 k.: egy kis fiacskam most Született 
neve Marczi Circit(e)r 6. hetű [Balavásár KK; Kp III. 
106 Csiki Márton (29) jb vall.]. 

2. vhány hét óta tartó; care durează de . . . săptămî-
ni; seit einigen Wochen andauernd. 1723: Luka Vaszily 

kétt hetu gyermek ágyban lèvŏ feleségét àgyăbol fel 
verte [Hodák MT; VGy. Prekup Gligore (34) jb vall.]. 

betűs 1. hetes 

hétvedres hét veder (kb. hetven liter) űrtartalmú; de 
şapte vedre; mit Rauminhalt von sieben Eimera. 1704: 
adtunk az Teleki Mihály uram parancsolatyára az czéh 
porábóla egy hét vidres átalaggal, szakadékokat vasból 
numero 2szász 34-gyet [Mv; EM XXI, 537. — aA mv-i 
szabócéhéből]. 

hétvékás de şapte baniţe; von sieben Scheffeln. 1875: 
Kozma Fogados István magtári pénzbeli, valamint kepe 
tartozásai törlesztésére mint egy 7 vékás földjét felaján-
laná [M.bikal K; RAk 309]. 

hetven I. számn 1. şaptezeci; siebzig. 1627: Más fwg-
gŏis, meliben uagio(n) Egy termes Rubint az keozepi-
ben, allatta Egy meczetlen Sáfely . aestimal: hetue(n) 
forintra [Kv; RDL I. 132]. 1677: Vagyon egy darab 
kaszálló rét is, melyet ordinarie kaszálhat meg hetven 
ember [CsVh 54]. 1725: Miklós Deák vr(am) már hetven 
árkost le irt az könyvedből, meg harmincz árkos le' iro 
[ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Kv-ról]. 1828: vettünk 
meg a Vőltsia határon égy nyilatska erdőt 70 
~ hetven váltó Rforintokon [RLt. — aK]. 

Szk: hatvan vagy 1729: az hol regenten az Szamos 
vize folyt most halovany . . , az halovany Circiter vá-
gjon 60 vagy hetven õl szelessegű [Kancapatakaŭ; JHb 
1/19. — aEltűnt település BSz-ban] * ~ (vagy) nyolc-
van. 1680: parancsollyuk kegyeimessen Hűsegednek 
adosson égy tonna ágyú port oda legyen mint Egy 
hetven vagy nyolczvan font [Szád. fej-i rend.]. 
177511781: Zab is vetődik minden esztendőben . . . 
hetven, nyoltzvan véka [Máda H; JHb LXXI/3. 385-6]. 

2. összetett számn-ben; ín numerái compus; in zu-
sammengesetztem Zahlwort: şaptezeci şi . . . ; sieb-
zig. 1573: Ez Lewel keolth fogarasba . . . Ezer eoth Zaz 
hetwen három Eztendeoben [Törzs]. 1584: vgy tudom 
hogy vagiok hetwen eót eztendeos fele [Kv; TJk IV/1. 
330 Elisabet Tereny czigler peterne vall.]. 1673: Lud va-
gyon hetven-öt [Almakerék NK; UtI]. 1682: Méh va-
gyon hetvin (!) kilencz kosárral [Mánya SzD; Ks 9. 
XXXI. 3]. 1723: egy jo nyerget 78, hetven nyõlcz penzen 
vŏnk [Hodák MT; KGy]. 1768: Háznál szőt Asztal 
keszkenő Hat tuczczet mely tészen Hetven kettőt [Szár-
hegy Cs; LLt Fasc. 109]. 1834: Hetven két jo féle oto-
vány Termő Alma [Doboka; BetLt 7]. 

Szk: ~ hét-hét hetvenhét-hetvenhét. 1569: walame-
lyk ffel Egymást Bekessegel Nem tartanak, Wagy ez do-
logrol Meg Bozzontnak Egymást hetwen het het fo-
rintton Maragyanak egyk az masyk ellen [Diós K; 
JHbK XL/13] * ~ öt-öt. 1678: Vŏttem hat Teve szőr 
Eõvet hálót hetvenöt öt penzen [UtI]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: şaptezeci; siebzig. 1755: 
vala 100 darab Sertés, de csak hetven van [Ger-
nyeszeg MT; TGsz 35]. 

ü l . hr-gal hsz-szerű haszn-ban; cu sufix adverbial 
avînd valoare adverbială; mit adverbialer Endung, in 
adverbialartigem Gebrauch: hetven személy 
együtt; şaptezeci de persoane împreună; zu unser/ 
euer/ihrer siebzig. 1763: A limitrophok hetvenen a 
commandójokot, ki is egy német hadnagy volt . . . a ha-
vastetőre felvitték, s onnat megmutattak néki Moldvát 
[RettE 152]. 

hetvenes hetven vedres (kb. 700 l-es); de şaptezeci de 
găleţi (aproximativ 700 de litri); von siebzig Eimera 
(etwa 700 1 groß). 1637/1639: 6. kesz keoteott hordo, ki 
njolczuanos ki hetuenes aestimáltuk f 6 [Kv; RDL I. 
111]. 

hetvenesztendős hetvenéves; de şaptezeci de ani; sieb-
zigjährig. 1577: en wagiok hetwen esztendős ember 
[Nagygalambfva U; UszT]. 1584: Hetwen eztendeos 
vagiok [Kv; TJk IV/1. 327 Vrsula Mészáros Miklosne 
vall.]. 1734: el esett hetven Esztendős öreg koromban, 
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folyamodtam a Kolosvári Tktes Refta Ekklesiához [Kv; 
KvRLt IV. 32/1]. — L. még RettE 203. 

hetvenezer şaptezeci de mii; siebzigtausend. 1603: 
hetuen ezer forint [Kv; TanJk 1/1. 454]. 1762: Az ellen-
ségnek csak olyan népe, amely még harcon nem járt 

vagyon hetvenezer [RettE 145]. 

hetvenhetedfél hetvenhat és fél; şaptezeci şi şase şi ju-
mătate; siebenundsechzigeinhalb. 1557/1585: az Eos 
J(oza)got Mikola Pal Bírhassa az mi az Mikola Laz-
lo reze volna, <A)nak fele zálogon Maraggion Orsolya® 
Azzonnal hetven heted fel forintba [Gyf; JHbK 
XXVIII/29. — aMikola Orsolya]. 1744: (A jószágot) 
Adamoshoz birtäk . . . mind az Magyar lapadbely rez-
zel Eozwe hetwen hetedfel forintba [Ádámos KK; i.h. 
XXVIII/25]. 

hetvenhétrét hetvenhétszeres; de şaptezeci şi şapte ori; 
siebenundsiebzigfach/faltig. 1572: Margit Bosy Bene-
dekne, Azt vallya, hogy zoksor latta Azt hogy Keomyes 
gĕrgne Damokos Matias hazahoz . . . Jart, Be rekezket-
tenek az hazban vigattak Thancoltak laktak Es azt 
Mongia hogi hetwen het ret kwrwa legen Az eo Annya 
ha vigan Nem lakyk otth az haznal [Kv; TJk III/3. 3]. 

hetvenhétszer számtalanszor; de nenumărate ori; un-
zähligemal. 1585: Anna Aztalos Istwanne Vallia, 
Monda Ersebet kezben vagiok Amyt Érdemiek az-
zal bewntessenek, eólienek megh . . . bizony en tagom 
eza, es en vagiok ennek gilkossa Lucia Zakach Bol-
disarne vallia . . . , Az leány . . . monda hetwen hetczer 
megh erdemlettem a' halalt* [Kv; TJk IV/1. 454. — ^ i . 
a megölt csecsemő. A csecsemőgyilkos leányanya.]. 
1631: Szilagj János . . . ezt mondgja vala Szanto Peter-
nenek . . . nylua(n) való kurua vagj mert hetuen hetszer 
fel fektak teged Bonyhana [Mv; MvLt 290. 258a. — 
aKK]. 1633: aztis mo(n)dak Fülöp Palnenak az kato-
nak, hogy hetuen hetszeris fel hagnak rea ez ejel [Mv; 
i.h. 133a]. 

hetvenkedés hányavetiskedés, hetykélkedés; semeţie, 
trufie; Übermut, Großtuerei. 1855: tudva a toborzói 
hetvenkedést s másfelől a Zsibói magyarok botoskodó 
hajlamukat nagyon vontatva hajlott kívánságára 
[ÚjfE 267]. 

hetvenötezer şaptezeci şi cinci mii; fünfundsiebzigtau-
send. 1809: Ezen . Magyar Valkai Lakosok . . . Al-
mosdra3 . . . hetvenöt ezer Sendelyt . . . vecturázni 
tartoznak [Kalotasztkirály K; Somb. II. — aB]. 

hetvenpénzes hetvendénáros; de şaptezeci de dinari; 
von siebzig Denar. 1684: Szegóttunk egy Szolgalot . . . 
igirtunk karacsonigh fizetesebe egy köz perpeta Szok-
niat egy inget alyastol gioltz inget perpeta ruhát, egy het-
ven penzes partat [Kv; ACJk 32b]. 

hetvenvedres hetven vedernyi (kb. 700 literes); de şap-
tezeci de găleţi (aproximativ de şapte suté de litri); von 
siebzig Eimern. 1700: Kezdettettem ki a Spotalynak egj 
Borát mely volt hetven vedres [Kv; Szám. 40/1. 10]. 

hév, hé I. mn 1. forró, meleg; fierbinte, cald; heiß, 
warm. 1585: Anna Maytini . . vallia Az vton megh 
Alla hogy meg teoreolgesse Az lowak zemet, Es mikor 
törölgetne Az eggik lo Rezketny kezde, Azonba chak le 
deole es meg hala, hew wdeó sem vala Akor, mert Bótbea 

vala, es hois leót vala Akor [Kv; TJk IV/1. 467. — aOlv.: 
bőtbe; értsd: böjtben]. 1797: a' Ki a' Zabot in naturali-
bus bé nem szolgáltathattya Nyári hév napokon 
által a' mikor meg szollittatik . tartozik 4. napi mun-
kát tenni kiki [Szentegyed SzD; WassLt Conscr. 342]. 
1860-1861: Nevezetes légkőhullása történt itt 1852-ben 
sept. 4-én délután 5 és 6 óra közt, hév és huzamos tiszta 
időben, a mikor egészen derült volt s felhőtlen az ég is 
[Benkő, Mszlsm. 8-9. — aJegyzetben: aërolith, Meteor-
stein]. 

Megjegyzendő, hogy a szerk. Közép-Erdélyben még köznyelvi szinten is 
hallotta, sőt maga is használja a hé nyárba(n) szk-ot. — Az erdélyi nyj-i 
előfordulás bizonyságára 1. a KTsz, MTsz, TSzj székelységi és közép-erdé-
lyi adalékait. 

? Szn. 1638: Heu Simon [Szászfenes K; GyU 32]. 
Hn. 1590: Heazo Zadanal való feold [A.boldogfva U]. 

1591: Az heaszoba(n) kaszalok vala [UszT]. 1600: a 
Heazo oldalaban [Telekfva U]. 1605: Hejazo farkaban 
. . . zanto fóld [Malomfva U]. 1608: a' hiazonak min-
denkor Paztora wolt [Ábránfva U] | hiozoba [UszT 
20/357]. 1638: Hy patakban (sz) [Muzsna U]. 1657: he-
jazaly neuü helyben [Tarcsafva U]. 1669: Heyazoly feje-
ben (sz) [uo.]. 1672: Heyaszo hagajaban [uo.] 
1695/1717: Héjászoly hagajában (sz) [uo.]. 1701: Hèjá-
szoly hágojabali . . . földe [Tordátfva U; Rf]. 1718: Hé-
jászoly pataka [Tarcsafva U; Pf], 1747: Hé Kemencze-
b(en) [Berekeresztúr MT]. 1755: A Héjaszóban [Taplo-
ca Cs]. 1756: a hév viz pataka [Szentimre Cs]. 1757: A 
Hájászora menőben (sz) [Csomortán Cs]. 1775: A Hi 
Patak tővi nevű hellyb(en) (sz, k) [Muzsna U]. 1800: 
Hev jaszoly (!) fejeben (sz) [Tarcsafva U]. 1823: Az Hija-
szobol (sz) [Csobotfva Cs]. 1863: a Héjaszoba (sz) [Ka-
dács U] | Hév aszszoban [Csókfva MT]. 1864: Héjászoly 
régi magyar szónak látszik lenni de a tiszta értelmezést 
nem tudhatni [Kobátfva U; Pesty, MgHnt LVII. 213a]. 

Ide tartoznak a mai Melegszamos (K) tn és folyónév névváltozatára 
von. köv. adalékok: 1448: Hewzamus [Csánki V, 360]. 1625: Heszamos 
[Kv; Szám. 16/XXXV. 149]. 1640: Heu Zamos [GyU 58]. 1676: Hé Szamos 
uize [Melegszamos K] | Hé Szamos [Gyalu K]. 1679: Hev Szamos vize [Me-
legszamos K]. 1727: Hév Szamos [uo.]. 1774: Hé Szamos [uo.]. 1780: Hév 
Szomos [uo]. 1793: A' Hév Szamos mellett [M.kiskapus K; KHn 171]. — 
Először 1773-ból adatolható az újabb Melegszamos, de még azután is elő-
fordul a régi név. — Talán az alábbi első adalékbeli értelmezés, tájékozta-
tás ellenére ugyancsak ide vonhatók a kőv. kijegyzések: 1864: Hi patak tu-
lajdon képpen hives patak. Hipatak feje [Lázárfva Cs; Pesty, MgHnt XIII, 
261a, 262a] | Hipatak [Muzsna U; i.h. LVII, 264a]. 

2. izzó, tüzes; incandescent; glühend. 1644: ket fele-
seget megh eòlte Monar Giörgy . . . az második Felese-
genekis tudom hogj mind megh süteogette czombiat 
mint he vassal [Mv; MvLt 291. 414b]. 1812: a' jo Gróf-
ném a' veres alatt a szemerem testemet meg fatsoija 
és azt mondja le vágja és a' hellyét hév vassal meg sütteti 
[Héderfája KK; IB]. 1818: Egyenlő mértékű apró Sót, és 
aprorá tőrt Bŭdŏskŏvet hév vasra hinteni, hogy öszve 
perkelődgyenek [DLt 168 nyomt. kl]. 

Szk: ~ fogó. 1591: Bathor Simon es zappanios 
Jstuan, eoltek megh Zeoleos Gáspárt es Kis Georginet 

teccik az teoruennek, hogi eleozeor megh czigaztas-
sanak, megh czepegetessenek. Annak vtanna heu fo-
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goual megh fogdostassanak, lo farkon hordoztatassa-
nak [Kv; TJk V/l. 109]. 1603: myerthogy nagy Balinth 
nem tagadgya hogy eo foztotta megh az holt testet 

Tetczyk azért az theorwennek hogy elseoben lo far-
kon megh hordoztassek, másodszor hew fogowal megh 
fogdostassek es annak vthanna kerekben teorettes-
sek [Kv; TJk VI/1. 657]. 1648: Ez szemelyek mint il-
lie(n) latorságot csielekedeŏk, elseób(en) hew fogoval 
megh fogdostassa(na)k az utan megh cziepegeteszenek 
es an(na)k utanna masok(na)k peldaiara fel akaztassa-
(na)k [Kv; TJk VIII/4. 293]. 

O Szk: ~ kő'?' 1728: Ebregy meny el kutya fia, mert 
ihol jŏn amaz hév kŏ az Urát értvén inkább hiszem rajta 
[MNy XXXVI, 269]. 

II. ſn szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
egy ~ vei-lével egy füst alatt; imediat, numaidecît; im 
Nu. 1668: Tsak bánom hogy az leovés alatt egy hèvel, lé-
vel reá ne'm menénk, s, fizettünk megh nékie [Diós 
K/Kv; Ks 65. 43. 10] * forró ~ vei forrón, szenvedélye-
sen; cu căldură, înfocat; feurig, leidenschaftlich. 1855: 
Forró hévvel ölelem mega a felém közelgő parasztot, az 
első magyar embert, kire itt történetesen bökkentem 
[ÚjfE 186. — aA hosszas bécsi tartózkodás után hazá-
jába visszatérő emlékíró] * nagyobb ~ vei hevesebben; 
mai vehement; heftiger. 1848: már ekkor nagyabb hév-
vel támodta [Dés; DLt]. 

Sz: hevet-hideget szenved/tűrjtűr-szenved (vki melletti 
vkivel) együtt tűr/szenved vkivel; a răbda şi suferi îm-
preună cu cineva; mit jm zusammen leiden und dulden. 
1605: az praedicator rendek mind hewet hydeget 
velwnk eggywt twrtenek zenvettenek [Kv; TanJk 1/1. 
525]. 1608: Énnekem Jámbor hazas tarsom vagio(n) kj 
mi(n)d heuet hideget mëg eddig velem twrt, Es ennekem 
mi(n)d Egissigembe, mi(n)d pedig niaualias es beteges 
allapato(m)ba(n) en uelem ugj mi(n)t keresztien asszony 
állat daykalkodot [Kv; RDL I. 84 Tölcséres Ádám kezé-
vel]. 1702: sok hevet hideget szenvedtetek mellettem 
[Tarcsafva U; Pf]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

hévaszóbeli a Héaszó nevü helyben fekvő; care se află/ 
este situat ín locul numit Héaszó; im Héaszó genannten 
Ort liegend. 1730: Héjászolybali föld [Tordátfva U; Pf]. 
— Vö. a héaszóbeli címszóval. 

heveder 1. gurtni; chingă; Gurt. 1597: Egy zeoleo hor-
dani valo botot vettúnk az hewederewel egietembe p(er) 
f — d 35 [Kv; Szám. 7/III. 40]. 1647: Egy uy széles terhe-
lő szy, egy varrót uy hevederrel egy ruhab(an) [Szászvá-
rosi ref. lt Halics Mihály lelt.]. 1679: Két emberre valo 
fejér nyoszolja nro 1. Ennek parna tartó feneke, kender-
ből szűtt hevederből vagyo(n) czinalva [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 20]. 1681: Tábori vas ági, hevede-
rivel együtt Nro 1 [Vh; VhU 539]. 1758: Az bőrös ko-
tsimhoz való más rendbéli szegekre, hevederekre, ényv-
re, marha szőrre Rf. 8 xr. 45 [TL. Teleki Ádám költség-
naplója 175b]. 1794: 2. Kenderből valo hevederért Fél 
rántójával együtt xr. 48 [Kosesd H; Ks 78. XVIII. 
12]. 

2. nyeregheveder; taftur (la şa); Sattelgurt. 1531: he-
wedera et quosdam lovas emit pro d XXI [Vh; DomH 
111. — aA kiadó románul 'chingă* értelmezést ad]. 1583: 
veottem 2 hámot egyknek wankossa vagion a masyknak 

ninchyen mind heuederestul f. 1 d. 7. Kengyel ziat hozza 
d. 25 [Kv; Szám. 3/XII. 7 malomszám.]. 1609: Az Sarka 
(!) paripara egy Heuedertt vetem pro d. 15 . a z kek 
paripara egy Heuedertt vetem pro d. 15 [Gyalu K; 
Sennyei 47/11. — L. még GyU 433]. 1625: Csináltattam 

. . Egy hewedert az rudas lónak . . . d 40 [Kv; Szám. 
16/XXXII. 12]. 1681: hat Setét Szürke Gjermek lovak 
mellyek(ne)k uj pokroczok, hevederek, peczkes kòz-Fe-
kek s Kőtő fekek adattak [Görgény MT; UtI]. 1744: 
Nyereg rajta lévő hitván Szűgyellővel hevederrel és far-
matringal [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1748: a' nye-
reg lévén piros bőrrel borított és piros bőrből tsinált nye-
reg parnával készülve, az rajta lévő heveder pedig nyers 
bőrből edgj arasznyi szélességű lapos és szokatlan for-
májú tsattokkal adaptalva [Torda; TJkT III. 219]. 1782: 
Egy ujadan uj tőtől bőrös nyereg hevederrel egyűt [Na-
lác H; CsS]. 

Szk: ſarmatringos ~. 1807: Két párnás, és Farmat-
ringos Heveder 2 [Szentmargita SzD; Ks 67. 49. 41] * 
hasló ~. 1805: Egy Anglus nyereg Szarvas bőrrel borít-
va, Ángliai plattirozott fekete kantárral, plattirozott pár 
kengyel-vassal; lekötő és haslo Hevederrel, verejték 
posztoval [Mv; TGsz 52] * párnás ~ ſarmatringos 
~ * szíjas ~. 1625: Szy-Gyarto Mihálytól vŏttem Egy 
Bokor hámot, fejert Egy vy szyas hevedert [Kv; 
Szám. 16/XXXIII. 9] * vánkosos 1584: Veottem az 
loaknak ket pokrozot f — d. 98. Veottem egy vankosos 
hevedert f — d. 16] [Kv; i.h. 3/XI1I. 8]. 1591: Zigiartho 
danielteol veottem Egy heuedert p(ro) f — d 12 Egy 
vankosos hevedert f — d 18 Esmeg ket heuedert vánkos 
nelkul f — 24 [Kv; i.h. 3/V. 5]. 1600: Veottem kett 
vankosos hewedert, es eg' Nyeregbe valo hewedert . d 
44 [Kv; i.h. 9/XII. 64 Igyártó Simon isp. m. kezével]. 

3. öv; cordon, brîu; Gürtel. Szk: teveszór 1589: 
Egy thewe zeor heweder. Egy futha Ew [Kv; KvLt Ve-
gyes 1/2. 65]. 1592: Az feo Zolga Bironak Comiat Zegj 
Palnak attam vgia(n) Thordan egj teue Zeor heuedert f. 
/50 [Kv; Szám. 5/XII. 9] * török 1620: Az Daroczot 
forint szamra harminczadolliak . . . Zaz apró teőreök 
hevederteűl f — /50. . Egi teue szeör Eőtúl f — / 2 [Kv; 
KvLt 11/69. VectTr 16 hj]. 1687 k.: száz Apró Török He-
vedertől f — // 75 [MvRKLev. Vect. 8 Hj]. 

4. fa v. vas keresztpánt; chingă transversală de lemn 
sau de fier; hőlzernes od. eisernes (Tor)band. 1588: 
Veottem 8. Apró vassat . d. 64 Áz Negyebeol 
esmet chynaltak az Kapwhoz Retezt es Heuedert [Kv; 
Szám. 4/1. 40]. 1596: Az bokos Caspar bolttia zwksegere 
vgi mint aytonak tablanak valo sarknak es hewedernek, 
zegezeonek etc. vettúnk Razman Jstwantol 6 apro 
vassot . . d 48 . Azra valo wasmynek chynalassatol 
be furdalassatol fizetúnk . . f. 3 [Kv; i.h. 7/II. 26]. 1660: 
csinaltam az sütet camarahoz egy aztalt kerezt labra az 
labat hevederit magam hars fajabol d 6 [Kv; ACJk 78a]. 
1675: vagion egi ketczeres ajtó . . . vas sarkai hevederi-
vel edgiût [Mezőmadaras MT; Borb. II]. 1756: Ezen 
Nagj kapunak vágjon két felé Nyilo avatag Fűrész Desz-
kából allo Cserefa hevederekhez fa és Vas szegekkel 
szegzett két két Vas Sorkokon fordulo ajtó Levele, 
mellyet közepette lévő hoszu fa hevedere Oszve foglal-
ván, belől a kapu Sorka hevederihez negj Szemből 
állo reteszfòben ŭtkŏzŏ vas Lánczal Záratik bé [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 11]. 1840: A zugo ajtaja 
ezenn ajtonnis ket lantz vagyon mindenik egy egy fél vas 
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karika által és nagy vas szegek által foglaltatik a zugo 
hevederjeihez [Km; KmULev. 2]. 

Szk: csiklós ~. 1681: Ladara való cziklos heveder Par 
l [Vh; VhU 541] * zárló 1738: Az kapunak középső 
zárlo hevederének az . utcza Ajtó felől való végin, 
ugyan Vas retesz főbén lakattal zárlodhato vas káva 
[Szászvessződ NK; Born. XX. 12]. 

5. tutaj-keresztgerenda; grinda transversală a plutei; 
Floßquerbalken. 1828: kérének . . . 13 Szál Gerendák-
ból állo, szélességére két hosszúságára pedig Hevedere 
közt hét Német öles Tutajra 16 * tizenhat Rforintokat 
[Marosvécs MT; DE 2]. 1840: Tutaj fakót raktak8 a he-
vederekre [Libánſva/Görgény MT; Born. G. XXIVb. — 
aA jb-ok]. 

6. '?' Hn. 1676: Kovács heveder neű patak [Toplica 
MT]. 1693: Felső heveder alat (sz) [Oklánd U\. 1699: 
Heveder tetején [O.zsákod KK]. 1720: erdő alatt . . . 
Heveder fenyő nevű heljb(en) (sz) [Szentsimon Cs]. 
1728: heveder patakba be függő árok [Lisznyó Hsz]. 
1736: a falun felyŭl heveder vesze nevű hellyen [Vasláb 
Cs]. 1744: Hevederbe (sz). Küs heveder (sz) [Vécke U]. 
1766: A Heveder n. h-en (sz) [Ditró Cs; GyHn 31]. 1773: 
A Heveder vesziben a két Heveder között (k) [Tekerőpa-
taka Cs; GyHn 55]. 1860 k.: Nagy Heveder (sz) [Vécke 
U]. 1864: Hevederdombja [Tekerőpataka Cs; GyHn 
58]. — A jelzet nélküli adalékok az EH A-ból valók. 

hevederecske keresztpántocska; chinguţă transversa-
lă; kleines Querband. 1699: az aiton egj fa rostély, vas 
hevederecskeken Sarkokon forgo [Boroskrakkó AF; 
BfR dobozolt anyag VI]. 1736: vas kávátskaban alol vas 
Tsapon forgo, ugyan Cserefa Sorkokba vésett, két heve-
deretskére fa szegekkel szegezett Gyalog kapu [CU]. 

hevederes 1. fa- v. vas-keresztpántos; cu chingä trans-
versală de lemn sau de fier; mit hölzernem od. eisernem 
Querband. 7679: Tejes Pincze Deszkás ajtaja, az Pitvar-
bul nyilo felszer, vas sarkas hevederes plehes kulcsos, ŭt-
kŏzős nro 1 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 
115]. 1681: Vajda Hunyad vára . . Szegelet Bástya . . 
Alsó Contigna(ti)ojanak Ajtaja fel szer; Vas Sarkas he-
vederes retezes [Vh; VhU 502-3]. 1692: fenyő deszka ka-
pu, kapu balvanyi hevederes szemődők faja tölgy fabol 
valók [Görgénysztimre MT; JHb Inv. ]. 1694: az Udvar-
ház előtt, vágjon a' Konjha ház, melljre njilik fa mellje-
kes, hevederes, vas sarkokon és pantoko(n) forgo, Sor-
vadozott félszer Ajtó [Borberek AF; BfR ifj. Bálpataki 
János kúriájának leír.]. 1788: Egy négy szegeletŭ heve-
deres iskatuja [Mv; TSb 47]. 1798: Sûttő házatska . . . 
Zsendely fedél alatt . . . tsak hevederes deszka ajtó levén 
rajta [Brád H; Ks 76. IX. 27]. 

Szk: csiklós ~. 1679: (Az) őregh kapu felett levő Ház. 
Feljáró garadicza fabul eppettetett . . Ajtaja az gara-
dicz felső végen, felszer, csiklós hevederes, Festekes, vas 
Kilinczes, Kilincz tartós, tolyo záros | Pohár székeczke 
nro 1. Ennek alsó részenek ajtaja, csiklós hevederes plé-
hes [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 6, 108] * 
vaslós ~ . 1679: Ezen Tornáczban levő deszka rekesz 

Ajtaja, fel szer, vaslos hevederes, retezes retez fejes 
[uo.; i.h. 6]. 

2. ? gurtnis; cu chingă; mit Gurt. 1810: Egy Hevede-
res Agyfa [Mv; DLev 2. XIXA]. 

hevederezett hevederes, keresztpántos; cu chingă 
transversală; mit Querlasche. 1756: Nyilik más avatag 
fenyő Deszkából allo hevederezett ajtó fa sorkokon fa 
kilincsel Cserefa hasonlo ajtó felei kŏzŏt a Házban [Bra-
nyicska H; JHb LXX/2. 12]. 

hevederfa 1. fa keresztpánt; chingă transversală de 
lemn; hölzerne Querlasche. 1761: Szolgál az . . . ország 
Vtyárol avatag Sendely fedél alatt lévő galambugos tse-
refa kŏtéses zábék kőzött hevederfáihoz avatag fenyő 
deszkákból szegzett, vas sorkakon két felé nyilo nagy 
kapu [Pagocsa K; JHbK LXVIII/1. 12]. 

2. T 1593: 1 heweder fat ostoranak, az waros Jsta-
loia(n) walo kapuhoz weottem f — d 6 [Kv; Szám. 
5/XXI. 19]. 1692: Ezen hoszu istallonak . . . kapu 
balvannyi, heveder és szemöldök faja tölgy fabul va-
lók [Görgénysztimre MT; JHb Inv.]. 1757: a Malom-
nak egesz oldalai a Kaptsokbol, és heveder fáiból ki 
szakadozván hogy ha nem corrigaltatik és Ujjabb 
Csatlásokkal meg nem erositetik, a mint kévánnya 
az egész Kŏpadotis magával a Vízben ne húzza [LLt 
Fasc. 129]. 1840: Tutajfát húztak . Heveder fákot 
huztaka [Hodák/Görgény MT; Born. G. XXIVb. — a A 
jb-ok]. 

hevederkötő ? hevederszíj; curea de chingă; Gurtrie-
men. 1790: Egy Puttón, fél heveder Kőtő rajta [Mv; Mv-
Lev. Cimbalmos Ferencné hagy. 4]. 

hevederléc T 1838: A Várbéli Fogadoi eszközök . . 
Az Ivo házban vagyon egy kelneráj fenyő létzböl van ké-
szülve . . . ennek elején a' heveder létz meg vagyon égve 
[Km; KmULev. 2]. 

hevedermetsző \ 1738: 3 Kőz Gyalu 4dik Párkanyo-
zo az őtődik heveder mecző [M.bikal K; KLev.]. 

heveder-öv derékövfajta; un fel de brîu/cordon/cingă-
toare; Gürtelart. 1736: az heveder-övnek hire sem volt, 
hanem szép selyem-övet viseltenek [MetTr 352]. 1743: 
Heveder őre való Ezüst Csatt egy pár [O.fenes K; JHbK 
XXIX/28]. 1763: Mikor én tanuló-gyermek voltama, 
akkor hozták be őtet is a collegiumba s jut eszembe, 
hogy valami tarka szőrmatériaból való heveder-öve 
volt, melyet akkor igen viseltek [RettE 149. — ^ i . az 
emlékíró; szül. 1718-ban. A Lengyelországból beszár-
mazott Szilvási Jánost; szül. 1721-ben]. 

hevedersarok vaspántos kapusarok; balama de poar-
tă din fier; eiserne Torangel, eisernes Torband. 1647: A 
Majorhaz kapuja deszkás, sendeljes vas heveder sarkok 
rajta [Marosillye H; VLt 55/5415]. 

hevederA (vmilyen) hevederes; cu un fel de chingă; mit 
irgendeinem Band (versehen). 1699: feljŭl vas kapcson 
forgo Cserefa sorku hevederű bűk fa deszkából való ka-
pu [Szentdemeter U; LLt]. 

hevedervas vas keresztpánt; chingă transversală de 
fier; eisernes Querband. Szk: csiklós 1679: Almá-
riumra való csiklós heveder vas Par 2 [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János lelt. 28]. 
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hevedom-adta szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ val káromol hevedom-adta mondással 
mocskolódik/szitkozódik; a înjura/sudui folosind con-
strucţia hevedom-adta; mit der Wortverbindung heve-
dom-adta schimpfen/schmähen. 1772: Tit. Zilahi Uram-
tol kútja Heve dom (!) attával Teremtettével káromolni 
elégszer hallottam [Dés; DLt 321. 75b P. Etsedi (45) ns 
vall.]. 

héven melegen; cald; warm. XVI. sz. m.ſ.: Holt tetem 
oruossagha. Egy tikmoniat kéményén kell sewttny es 
ketteo meczczeni io hewen ra kell keottny azt Haromzor 
kell chelekedny eggyk keotest vagi ket napig tartsa rajta 
[MNy XXI, 142]. 

heveny szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
~ májlob heveny májgyulladás; hepatitis acuta. 1896: 
Betegség neme Heveny májlob [Kv; RHAk 259]. 

hevenyében 1. hirtelenjében), mindjárt; ín grabă, la 
repezeală; in der Eile/Hast. 1582: Michael Nag' fas-
sus est . . . az Albertal valo haborusaghban ennyt tudok 
. . . Zaz Georgh . . . megh zolita Molnár Albertot 
Azon keozbe Zaz Georg hozza chapa a chakannal eg' 
Nehanzor . Ez Molnár Albertis maga malmaba hoz-
za chapa Zaz Georgheóz, es az chapas miat el esek ha-
nyatta, ez penigh vgian azon harczban hevenibe(n) eset 
[Kv; TJk IV/1. 30]. 1752: ha Praefectus vram azt nem 
mondotta vólna, hogj â mltgs úr fog küldeni formulátt, 
mi akkor hevenyéb(en) meg irtuk vólna [Mocs K; Ks 83 
Trenk István lev.]. 1802: hogy pedig pistolyis lett volna 
nálla hallottam akkor hevenyibe, de kitől meg felejtet-
tem [Mv; Born. XXXIX. 53 Joh.Virág (74) vall.]. 1809: 
a' midőn a nevezett károka meg történnek, azok 
hevenyébe két hiteles Regiusok által ki nyomoztatván, 
az arol valo munkájok késedelem nélkül küldettessenek 
bé [UszLt gub. 1677. — aÁrvíz, jég és tüz okozta károk]. 

2. gyorsan; repede; schnell. 1760 k.: Szél nem fújván 
hir nélkül, hogy a' nagyobb gonoszt, nagyobban, és job-
ban, hevenyebben meg fojtassék, Ngod azon Can-
cellistát minden késedelem nélkül küldje, és magától 
<bocsássa el> [TK1 gr. Teleki Ádám lev. — aGr.Arva 
Boldvai Sámuelné Vas Kata]. 1804: se Felesége se attya-
fiai nem igyekeztek hamarjában Borbélyt hozatni és a 
rajta eset Sebet idejében és hevenyiben visgáltatni s gyo-
gyitatni [KLev.]. 1838-1845: Süvegalakú kőbura, me-
lyet kimelegítvén, beborítják vele a hevenyében tűzhe-
lyen sütendő kenyeret [MNyTK 107 papik al.]. 

3. kb. hirtelen; deodată, subit; plötzlich, rasch. 1716: 
hadgy bekit az ebnek, mert mentől inkab veszik eszek-
ben hogy haragszol, annal inkab azt gondolják hogy bo-
szonthatnak, am had czifrázza az orrom hasicsak fel, ha 
ket esztendőre vgy nem jár mint az Anya tudod az 
Apor Farkas termeszetit hevenyeben kapja, vegre me'g 
unya [ApLt 2. Apor Péter feleségéhez Nsz-ből]. 

Ha. 1814: hevenyiben [Torda; TLt Praes.ir. ad 136 
Fodor Mihály ügyvéd kezével]. 

hever 1. heverészik; a fi/sta culcat; herumliegen. 
1592/1593: mindenkor barom Iart ott Az mikor fwüet 
kaphatót, ha semmi few nem volt rejta ot heuert az ba-
rom rejtha [Szásznyíres SzD; Ks]. 1670: Szolga biro 
Ur(am) Pál Ánnokkal egy ágyb(an) hevert volna, estve-

tŏl fogván virattig alig Szállót le rolla [Bodola Hsz; 
BLt]. 1714/1836: innep napokon együtt jáczodtunk, he-
vertünk az oda valo Pásztor Legényekkel [Szárazajta 
Hsz; HSzjP]. 1724: azt az atkozot Christofot vasba kelle 
veretnem, mert csak ivut, s annál az kurvánál hevert 
[Nyújtód Hsz; ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1755: 
Látván Pánit István az Ugarokon heverni minden étel-
nélkül Tréfából mondá hogy be kéli hajtani onan az ök-
rokőt [Nagydevecser SzD; WLt Marosánj Juvon (60) zs 
vall.]. 1793: Iosef nevü fia imit amott keringet és Ham-
masnak hivták | mások hamvasnak is hivták minthogy 
többire az hammuba hevert [Bodola Hsz; Mk]. — L. 
még ÁrÉ 148. 

Sz. 1772: Hej bé jó helyre akadott a fösvény zsebrák, 
maga hasznát . . munkálódó gazdag ember. Tudom, 
hogy nem hevert híjában se szeme, se keze [RettE 288]. 

2. 1584: Zekeres Mihalj vallia . . az leány . Mon-
da ferkely Miklós feleol, Rezegh Az Dizno, Ne(m) me-
gie(n) haza . ., hane(m) chak raita(m) Akar hewemy 
[Kv; TJk IV/1. 226]. 

3. (ágyban) fekszik; a sta culcat (ín pat); (im Bett) He-
gen. 1807: tegnap este jol laktam aluttéjjel, ma beteg vol-
tam ., hánytam hevertem estveig [Dés; KMN 375]. 
1851: napestig fen járagat dél előtt del után hever . . . 
Lelkem Anyám [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 
1857: a sok fáradtság meg ártott volt; égy hétig hever-
tem ágyba reomatismusos hidegleléssel [Dés; Újf. 2 
id.Pataki Dániel lev.]. 

Szk: ~ i az ágyat nyomja az ágyat. 1755: Lázár Jánost 
. . . Jankul egy fejszét kezében, orozva hátul főbe vágta, 
melly miánt egy néhány hétig heverte az ágyat [Lyáuc H; 
Ks 112 Vegyes ir.]. 

4. magatehetetlenül fekszik; a zăcea neputincios; 
hilflos liegen. 1597: Zabo Mihali vallia az ázzon 
. . . monda . . . az atkozot ember ew gilkossa az en gier-
mekemnek addig were rongala . . az agi ala vetette egi 
egez etzaka mind ot hewert zeginy giermek . . . , amiat 
kelletek megh halnj [Kv; TJk VI/1. 38]. 1638: az szeke-
retis lattam hogi fel deöle s ki imit s ki amot hever uala 
bennek, az Aszonnepek sinak rínak vala [Mv; MvLt 
291. 124a]. 1702: tolvaj kiáltás Esét oda futván latom 
hogy az Atyok az földön hévér vala de melyik8 ejtete le 
en aszt nem lattam [Szentimre MT; BalLev. — ^i.gyer-
mekei közül melyik]. 1769: az őkőr8 . . ott hevert az 
nap dél táljáig, az után bé ámboljgott a Cserére [Tarcsa-
fva U; Pf. — A megrugdalt ökör]. 1802: láttván a' ko-
tsissátis a főiden heverni, kit . . az ott lévő, és ak-
koris réá agyargó kotsissa B. Bánfi Pal Ur eò Nagyságá-
nak agyalt le [Mv; Born. XXXIX. 53 Susána Venus 
cons. Iacobi Schreiber cauponis (19) vall.]. 1849: láttam 
Szemeimmel, hogy le verve a' lántsásoktol a' földön 
hever8 [Héjjasfva NK; CsZ. Pap Rafira (33) vall. — 
aCseh József]. 

5. henyél; a trîndăvi; faulenzen. 1571: Az zeoleo 
Mywesekis egi Napy berywel egy hetenis az korchomán 
hewer [Kv; TanJk V/3.41b]. 1584: Az Lezzegeő legeniek 
feleől talallianak oly modot hog' dologra Mennie-
nek es az korchoma(n) karthia Iaczasba(n) henyeles-
be(n) zitkozodasba(n) kialtozasba(n) Ne heweryenek 
[Kv; i.h. 281b]. 1594: 15. Noúembr(is) Wrúnknak ö fge-
nek vittek Magyar Országi Mustokat es wj borokat, 
Waradrol hosztak vala 25. szekerrel, Vittettem Thorda-
ra 24 szekérrel. Maid 3. napig kellet az szekeres (!) szük 
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volta miat it heverniek [Kv; Szám. 6/III. 18]. 1623: 
Hogy pedig Eokőtta ott b(en) heuerny ne hagiak keuan-
tattnak Jgen Io sereny pallérok kik . . . riogatassal fe-
nyegeted Nogatasal dolgoztassak Eókött [Törzs. Beth-
len Gábor gazd.ut. — aA jb-okat]. 1681: hogi penig az 
halaszathoz rendeltetett ember ne heverne, az ű idejében 
mindenkor halasztatni kellene [Vh; VhU 49]. 1764: Hát 
azt Tudja a Tanú hogy meg nevezett kertész Inasa ki Há-
zát gyakorlotta éjjel és nappal, ki Hazánál ivutt, része-
geskedett és hevert? [Bögöz U; IB vk. — aSzetsi Fe-
rentz]. 1794: Azon Szivágyia Embereket hogy a Bort vi-
gyék bé hajtottam két egész Nap itt heverének de az essŏ 
mindég esvén . . . tsak nem volt mod benne [Szilágy-
cseh; IB.Fogarasi István lev. — aA. v. F.szivágyról (Sz) 
való]. 1810: örökké a* fogadokban hevert, s ivut a' nyil-
vánságos tolvajokkal [Aranykút K; KLev.]. — L. még 
CsH 156; TML VIII, 243. 

6. kb. sanyarog, sínylődik; a tînji; schmachten. 1723: 
a Rab Legeny . . . mostis a tŏmleczben hever [Pálos 
NK; Ks 95 Hévizi István deák lev.]. 1744: közönséges 
hír az, hogy . Konsztandin Bánul Lopásért Sze-
benb(en) a' Tőmleczb(en) sokáig hevert volna [Déva; Ks 
112 Vegyes ir.]. 1786: ha némellyek (!) Thoroczkai La-
kos az Szegenység vagy egyéb akadállya mián be nem fi-
zethette az Taxát, azaicat az Uraság Tisztyei Csoporton 
Szent Györgyre vitették, és ottan egy Hazban bé rekesz-
tették és mind addig ott hevert az szegény Ember míg 
meg fizetett [Torockó; TLev. 4/13. 43]. — L. még RettE 
333. 

7. átv vmi alatt ~ kb. vmilyen megbélyegzés terhe 
van a fején; a avea o înfierare asupra capului cuiva; ge-
brandmarkt sein. 1736: az Incta Aszony . . Simon 
Márton nevü Legényével fajtalan életet élt . . Nyilván 
való kurvának kiáltatott, 's mind ez mái napig is alatta 
hevert . az eltiltott Simon Márton nevü Legénnyel 
együve került [Dés; Jk 191a]. 1741: Minémü obtrectato-
ria Instantiákat 's Leveleket attanak nėm régiben, bizo-
nyos Nagy Helyekre bé, a Tktes Nms Tanács ellen, elébb 
is Kolozsvári Horváth János, közelebb pedig Irsai Sig-
mond ŏ kglmek ., fájdalommal kell ismerni a Tktes 
Nms Tanácsnak . . ; azért hogy azon mocskok alatt ne 
láttassék heverni a' Tktes Nms Tanács és Universitás, 's 
azoknak succumbálni, injungáltatik Hadnagy 
atyánkfiának, hogj ezen megirt Detrecator személlye-
ket, a' Tktes Nemes Vármegye székin Juridice prose-
quállya [Dés; Jk 553]. 

Szk: parázna hír s név alatt ~. 1739: Szabó Gergélyné 
Kibédi Ersébeth . nyilvánságos kurvának kiáltatott, 
mégis mind ez ideig azon parázna hírnek 's névnek alatta 
hevert, magát nem expurgálta . . . magok az idegen 
Nemzetek sokak előtt meg-vallották, hogj vélle sokszor 
paráználkodtanak, és kiis Pasquilizálták [Dés; Jk 301b]. 

8. vmi vhol fekszik/van; ceva zace/se află undeva; (ir-
gendwo) liegen, sich befinden. 1570: Taligas Gergh azt 
vallya hogy Mikor Latta volna az vchan hogi Sarba he-
wer az Sos Balas haza eleot egy Mas haz Keoz bely Mar-
ha, kerdette kye es ki hanta oda | Martha Berkenyes 
esthwanne . . vallya hogy lattha . . . mykor Kolb Myk-
los varas zolgaywal az Sos Balas hazara Menth Es 
vgy hanyatta ky Marhaya (!) az hazbol az vchara, Es 
eyelis otth hewert Masnapig otth latta [Kv; TJk III/2. 
113]. 1630: az fa zaris az feöldeön hever vala [Mv; MvLt 
290. 222b]. 1694: Njilik innét az ebédlő Palotára . . . 

Ajtó . . . ott hever(ne)k két darab faragott kövek is [Bor-
berek AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeírása]. 
1732: Tsere-Erdŏ . . . le-húllott asszu-fais imitt - amott 
hever kőzte [Szászsztjakab SzD; Told. 11/67]. 1761: az 
mely parna haj p(rae)tendaltatik hogy az szapullobol lú-
goson el lopatott volna, olyan lúgos párna haj tovább 
egy hétnél lattatott az I. pinczéjiben az hordon heverni 
[Torda; TJkT V. 47]. 1768: a legjobb halászotnak idején 
ott hevert a háló [Tóhát TA; JHb XI/22. 11]. 1850: Kora 
Juon . . . a1 küldött karokat fel sem szúrta, azok ma is 
szöllőmbe szét szórva hevernek [Ne; DobLev. V/1327]. 

Szk: halva ~ holtan hever. 1768: Boka Mitrut meg 
ölte Nemes Tóth Vonul és a Főidőn hever halva, . . . az 
földen holt számban találam Boka Mitrut [Kiskáján 
SzD; BK]. 

Sz. 1583: Catalin Rezeny (!) Albertne valia, Tuggia 
Az Gywleóseget es eg más keozót Az Rut Zidalmot, 
Monta Igiarto Ianosne Igiarto Georgnek, Girko 
vgmond az Zarwadnak az fel vege Az Sarba hewer [Kv; 
TJk IV/1. 139]. 

9. (pénz, irat) elfekszik; a zăcea; (Geld, Schriftstück) 
verlegt worden sein. 1764/1765: Hallottam . . . Ne-
mellyek oly opinioját 30.40.60. ezernek kell heverni Nál-
lam, ha eleitől fogva emezekre6 nem kőltõntűnk (!) vol-
na igenis volna [Kóród KK; Ks 14. XLIIIa Kornis Fe-
renc végr. — aAz előbb felsoroltakra]. 1783: felettébb 
éles kenderek termettek az idén . . . eztis Medgyesi 
Gazda Aszszonyunk vásárlotta, kinél hevert pénze 
etsém Aszszonynak [Ádámos KK; Pk 2]. 7809; jöven-
dőre nézve . . . az egyszer ítélet alá botsátott Criminalis 
kereseteket a Referenseknél meg ne engedgyék heverni 
[UszLt ComGub. 1672]. 1812: az alkalam Szerint is 
4000 Rfamis atan hever minden haszon nélkül [Sárd 
AF; KmULev. 3]. — L. még RettE 79-80; FogE 160. 

Szk: ellátatlanul 1852: adtam bé egy adosságos 
követelést Kemény Dénesné ellen, mái napig el látatla-
nul hever [Nagylak AF; DobLev. V/1352 Dobolyi Bá-
lint nyíl.]. 

10. műveletlenül áll; a sta necultivat/părăginit; unbe-
baut/brachliegen. 1736: azon Máléföld iránt Concludál-
tuk hogy ezenn 1736-ik Esztendöb(en) fel-osztattassék 
ad Personas bene-meritas hogy hijáb(an) ne heverlyen 
[Dés; Jk 460b]. 1754: Tanorok . . . jóbb hogy hasznát 
vegye valaki; mint sem Tövisbe ottan heveijen [Gálfva 
KK; Ks 66.44.17a]. 1759: az erdő ezen földet fel fogta, 
és incultè hever [Lázárfva Cs; BLt 9]. 1768: (A telek) 
csak ugy hevert, az Ludak telekje volt [LLt Fasc. 1. A]. 

Szk: gazban 1772: Ez az idő nagy romlására va-
gyon a gabonáknak a búzák sárgulni kezdettek, a 
törökbúza gazban hever, nem kapálhatják [RettE 277] 
* gurdalyban 1731: (A) kicsind föld . . . út gyanánt 
ã gurdalyb(an) hever [Kv; Pk 7] * gyepben 1732: 
van egj darab kopacz óldal . . . most gjepben hever [Kis-
sajó BN; Ks 12.1] * parlag(já)ban/parlagul 1724: 
egy föld . . egy darabja . . . pallagjáb(an) hever [Kö-
zéplak K; JHb VI/3J. 1757: Ezen föld . . . többre . . . 
parlagban hevert Sovány lévén [Csüdőtelke KK; Ks 
66.45.17f]. 1767: csérébe adván nékem két darab 
földit melyek az élőt mind pallagban hevertek [Szentsi-
mon Cs; Hr 10/36]. 1768: (A föld) pallagul hever regtől 
fogva [Kőrispatak U; EHA] * pusztá(já)ban/pusztán 
~. 1713: ada és ajándékoza ö Ng(na)k örökösön két da-
rab Szŏlőkőt, mellyekis most pusztajaban hevernek az 
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Vj Thordai hataron az Mezes Mai nevü Szőlő hegyben 
[Torda; JHb XV/11]. 1738: Minthogy ezen csicsei (!) ha-
tár régen pusztában hever csak jövevények lakják, 
az ki hol irtogathat helyet, ott lakik [Csúcsa K; BfN br. 
Bánffy Farkas conscr.]. 1815: (A szőlő) már régtől fogva 
Pusztán hever [Bálványosváralja SzD; Ks 77.19 Conscr. 
944]. 

11. hasznavétlen áll; a sta neutilizat; unbrauchbar/ 
nütz liegen/stehen. 1681: Vajda Hunyad vára Vá-
gyóin) ezen kapu között . . . Só őrlő kõ, (: kár hogy czak 
ugi hever :) Par l [Vh; VhU 502, 509]. 1741: Hogy ha 

a' Város Ser korcsomája, õ kglmeka negligentiájok; 
vagy Contumatiájok miatt szenyvedne, heverne, a* Nms 
Város, a' defectust ö kglmeken meg-vehesse [Dés Jk 
552b. — aA serfőzők]. 1770: Sŭllyedetté azon malom 
még, s hogy mint forgott nem tudom, masoktol hallot-
tam, hogy elégszeris hevert nem lévén a gáttya jo móddal 
meg kötve [Adámos KK; JHb LXVII/123]. — L. még 
FogE 63, 160. 

12. áll, pang; a sta/stagna; stehen, stocken. 1772: a' 
Malom alá az holt Viz fel gjül és ott hever [Mikefva KK; 
JHb LXII/2. 305] | a' mint az holt vizet a' két kerekek 
alatt heverni látom, jobban forgani nem fognak [Dom-
bó KK; i.h. 306]. 

13. táborban fekszik, táboroz; a campa/cantona; la-
gern, kampieren. 1710: A fejedelem az erdélyi hadakkal 
együtt Győr alól eljővén, sokáig heverének Buda alatt 
[CsH 176. — 1684-re von. feljegyzés]. — L. még CsH 
349. 

O Szk: a műhely soha nem ~ t a műhely sohasem ma-
radt/volt munka nélkül; atelierul n-a rămas niciodată 
fără muncă; die Werkstatt stand/blieb nie ohne Arbeit. 
1823: Ami a mesterségét illeti, a maga idejében igen híres 
mesterember volta . . Vitték dolgozni az urak még 
városokra is s otthon is maradván egy-két legénye s 
inasa, úgyhogy e mívhelye az házánál is soha nem hevert 
[FogE 63. — aAz emlékíró atyja] * vkin vki szüntelen 
rajta ~ vki vkinek szüntelenül nyakán (van); a şedea 
permanent pe capul cuiva; jd/jm unablässig vom Halse 
bleiben. 1770: székelyekről a capitis taxát le akarják 
venni s a vármegyékre akarják tenni . . . Boldog Isten, 
hová leszen el a szegénység, most is szüntelen rajta hever 
az executor, még sem tudja felszedni a quartumot, hát ha 
(akkor) azzal is augeáltatik [RettE 222]. 

O Sz: a világ fiilig-ſarkig ~ a bűnben a világ a bűnben 
fuldokol; lumea este cufundată ín păcate; die Welt ist in 
Sünden versunken. 1758: Ittas állapotomban proclivis 
voltam amaz bűnre2, melyben az egész világ fŭlig-farkig 
hever [RettE 81. — aA zavaros fog-ból nem vehetni ki, 
hogy az emlékíró a káromkodásra, részegségre, pazar-
lásra v. vmilyen más bűnre gondol-é]. 

hévér ridicător, cric; (Wein)Heber. 1608: Keowettke-
zik az my Eggiet mas Pinczehez es az szobaban vagio(n) 

Vagion Egy eoregh hewer bor emelni valo [Kv; 
RDL I. 83]. 1629: Egy io Héuér aestimaltuk tt f. 2 d 
Item, Egy Héuér f. 1 d [Kv; i.h. 13]. 1726: Egj kéz Vono 

Egj hévér [Kv; Pk 6]. 

heverés 1. (ágyban) fekvés; zăcutul/statul (ín pat); (im 
Bett) Liegen. 1778: erössen fel melegedett s izzadó Teste-
ket hirtelen ruhájok levetésével, hideg földön való heve-
réssel, sok hideg viz itallal meg hűtik [MvÁLt Mátyus, 

ConsSan.gub.]. 1850: Farkas oly jol néz ki, hogy soha se 
ugy, elhízott a* sok heverésben mint egy disznó [Kv; Pk 7 
Pákei Krisztina lev.]. 

2. hentergés; tăvăleală; (Herum)Wälzen. 1689: Az 
Asszony ellen penigh vadnak holmi paráznaságra muta-
tó circumstantiakis egy Istva(n) nevű szolgajaval egy 
szekérben ülése, lába között valo heverése dŏfölŏdése, 
egy ágyba(n) valo fekvése [SzJk 236]. 

3. henyélés, tétlenkedés; vagabondaj, trîndăvie; 
Nichtstun, Herumschlendern. 1570: Borbel Demeterne 
Jlona, vallya, hogy ew Nala zolgalt az lean es lattha 
Rezegesseget es Jdestowa valo hewereset, es alasfelwalo 
Jarasat [Kv; TJk III/2. 87]. 1710: Én históriát írni nem 
akarok, . hanem a heverést megúnván ennyi hosszas 
bujdosás alatt, Apañ Mihály idejétől fogva rövideden 

igazán amit vagy más igaz hazafiaitól értettem, 
vagy magam bizonyoson tudtam, experiáltam s experiá-
lok minden napon, azokot irtam le, senkinek se nem hí-
zelkedvén [CsH 50]. 1764: Jővén a' Vener. Consistorium 
eleiben . . Szombati Jo'sefnek, és Feleségének Boër 
Marianak Házassági Causájok, ezeket az együtt valo bé-
kességes Cohabitatiojára réá vettük ezen Conditiok sze-
rént . . . a Férjfi szorgalmatoson dolgozik, vgy hogy 
heverése iránt panasz többé ne legyen [Kv; SRE 211]. 

4. szünetelés; întreruperea activităţii; Stillstand. 
1741: Hogy ha a' Város Ser korcsomája, ŏ kglmeka 

negligentiájok; vagy Contumatiájok miatt szenyvedne, 
heverne, a' Nms Város a' defectust ö kglmeken meg-ve-
hesse, az az, a' mennyi Lucrum rend szerint ingrediálha-
tott vólna a' korcsoma heverése alatt [Dés; Jk 552b. — 
aA serfőzők]. 1780: a* vólt a' Vas tsínálásrol irt Arti-
culusnak föbb czéllya hogy . . . a' Po(sse)ssorok a* 
Verők heverése miatt tized vas jövedelmekben kárt ne 
vallyanak [Torockósztgyörgy; TLev. 9/16]. 

5. kb. táborozás; campament, cantonament; Lagern, 
Kampierung. 1662: a vezérnek a Tocó mellett két hétig 
való heverése alatt, az Tiszáig való szép darab föld, Is-
tennek annyi sok szép gyülekezeti a szép rakott hajdúvá-
rosokkal . ím mostan, ó, nagy Isten mindenestül por-
rá és hamuvá tétettek [SKr 549]. 

heverészhet gyak heverhet; a putea sta culcat; herum-
liegen können. 1694: az Ház annak előtte Porkoláb 
Haz volt, most Nemetek Quartalya . . negj darab fű-
rész es egj darab Tőlgy-fa Deszkacskak vad(na)k benne, 
kiken az Nemetekis hevereszhetnek [Kővár Szt; JHb 
Inv.]. 

heverészik heverget; a sta culcat, a se tăvăli; (herum)-
liegen. 1762: Maga valya az la hogj az Nyártol fogva egj 
sánta katonával baratkozik, s utánna jár, s ittenis más 
katona által annak szállására fel hivattatván, ottan ed-
gjűtt véllek agjb(an) mindenek szeme láttára fekütt, s az 
mint az Fatensek importállyák külen kŭlenis vélek ŏlel-
getŏdzet, heverészet [Torda; TJkT V. 140-1]. 1814: A' 
mult nyáron pedig sokszer láttam a' Gróf Urat Rósi 
Kis-Asszonnyal a' kertben a fűbe heverészni, 's tsoko-
lodni [Ne; TSb 12]. 

heverésző heverő; care stă culcat/tolănit; (herum)lie-
gend. 1571: Ezennys kérik eo Kegelmet Byro vramat es 
az Thanaczbely vraimat, hogy az ket Egyhazfya Melle 
eo k. valazzanak az Thanaczbely vraim keozzwl ketteot, 
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kyk az Templum alat heuerezeo zegenyeket lassak 
megh, Es az kyk az Espotalban valók Rendellyek oda 
Az kyk penigh giermekesek volnanak . . . Azoknak eo 
k. Rendelienek Az quartabol segitseget [Kv; TanJk V/3. 
41a]. 

hevergődzik heverészget; a sta tolănit/întins; herum-
liegen, faulenzen. 1704: Ugyan most este csak hirtelen 
kezdé a földhöz verni magát az úr spanyol lova, akit is az 
ördögök nyargaltanak meg . . . , elsőbben csak izzadott 
és hevergödzött, fel sem kelhetett magától [WIN I, 290]. 

beverhet 1. feküdhetik; a se putea culca; liegen kön-
nen. 1690 k.; Azomban a Szamos Ujvari Commendans 
. . . kéményén meg parancsolá, hogy az Várbeli gjalog el 
faratt Nemetek(ne)k, semmi háló szerszamok ne(m) lé-
vén, Pokroczokat, Lepedőtt, derekalyt, vánkost, vagy 
elegedendő vásznát szerezzünk nekik az Falukrul mert a 
földön csak ne(m) heverhetnek [UtI]. 

2. állhat, fekhetik; a putea sta/zăcea; liegen können 
(Geld). 1822: a város pénze interes nélkűlt nem heverhet 
[Torda; TVLt Közig. ir. 631]. 

heverő I .mn 1. heverésző; care stă culcat; liegend, ru-
hend. 1843: az Ország ut mellett heverő Boijurol a* Ha-
rangot le vette é? [Bágyon TA; KLev. vk]. 

2. fekvő; care zace; liegend. 1805: a' már dögölve 
alatta heverő Juhval ismét mutskalodni kezdett® [KLev. 
—a Sodomita pásztorról]. 

3. pihenő (állományban levő); care se odihneşte; ru-
hend. 1747: Heverő jármos ökör 1 [Marossztgyörgy 
MT; Ks 23. XXIIb]. 1767: Szollást hallattuk, hogy tila-
lomba akarnák tartani a heverő marháktol az őkőr tilal-
mast de Soha meg nem tartattott [Buijánosóbuda K; 
JHbK LIV/5. 28]. 1799: Az heverő ökrökért fizetem 34 
xr. az Iarmos ökrökért adtam 1 Rf 3 xr [Mezőcsán TA; 
Ks 65.44.11]. 

Hn. 1891: Heverő domb [Bh; KHn 28]. 
4. 1730: vettük volt Ngodnak dispositiojat, hogy 

ezen szegény Városra már régtől fogva rajta heverő fél 
Compania Liquivilliana Militianak adnank minden 
Portiot . mellj is ennek az felette meg terheltetett és bi-
zony el is romlott városnak igen nehéz, es kedvetlensé-
ges, hogy a Companianak terhét mi hordozzuk [Vizakna 
AF; Ks 83]. 

5. vhol fekvő/levő; care stă/se află; irgendwo lie-
gend/befindlich. 1753: Főiden heverő Tölgy fa ágas N 7 
[Besenyő AF; Told. 18]. 1792: (A város) az emberi emlé-
kezetet fellyŭl haladott időktől fogva az Hid Vám Sze-
désnek usussában volt, mely usust hogy Helységünk va-
lamely Privilégiumon fundálhatott . . Archívumunk-
ban tsak magokra heverő Királlyi függő Petsétek 
könnyen hihetővé tesznek [Zilah; Borb.II]. 1804: a jo re-
ménségű fiatalokot mind meg hagytuk tsak a heverő fá-
kot gyűjtöttük egybe [Csapó KK; Berz. 17b]. 1825: (A 
városi tanács) azon uttzában künn heverő Fáinak . . . 
el-mozdittatása aránt intettesse meg [Torda; TLt Közig, 
ir. 252]. 

6. pangó; stagnant; flau, stagnierend. 1778: A has-
nak pedig megszorulása mindenkor ártalmas, minthogy 
a' vérnek rothado forroságot, a belekben heverő emész-
tetnek rothadt gözi felettébb neveli [MvÁLt Mátyus, 
ConsSan.gub.]. 

7. hasznavétlenül álló; care stă neutilizat; unbrauch-
bar stehend. 1694: Disznó ól melljre njilik fa sarkas 
hevederes, bardolatlan, paraszt, és most tsak heverő, 
deszka Ajtó [Kisenyed AF; BfR ifj. Bálpataki János 
urb.]. 1736: Malomhoz kívántató vas eszközök heverők 
Korong vas 2. Korongra való karika 4a [Mikefva KK; 
CU XIII/1. 172. — aFolyt. a fels.]. 1758: Vagyon ezen 
Malomhoz való két Uj heverő Malomkő [HSzj malom-
kő al.]. 1818: Fakó Szekér, három jo szoritto karikáju 
heverő kerékkel [Kv; Born. IV. 41]. 

Szk: veszteg 1647: Vágjon más egj öreg Ajtojs 
Tőlgj fabol való vesztegh heverő [Marosillye H; VLt 
55/5415]. 1789: akkora a . . . Malom elromalva lévén 
veszteg állott . . . , akkori Méltóságos Principálissá 
méltóztatott volt parontsalni hogy maga nézze meg 
azon veszteg heverő malmot, és itillye meg, ha meg íga-
zithato volna é [Abosfva KK; GyL. — a 1784-ben. °Toth 
Ferentz tt-nak]. 

8. henyélő, semmittevő; trîndav, leneş; faulenzend, 
nichts tuend. 1621: Ridegh Legjenieket es hewereő zol-
galokat, sokat Értenek imit amot lennj es henielnj, kik 
senkit nem szolgalwa(n) itt az varoson vgj elnek, mint az 
harek (!) az meheken [Kv; TanJk II/l. 327]. 1823-1830: 
Még Kolozsvárt heverő mutatásomban egy dolgot pró-
báltam, de belesültem, mely a volta [FogE 159. — aKöv. 
az eset leírása]. 

9. elfekvő; care zace; verfŭgbar. 1794: egy különös 
Tabellát készítsen à Commissio a' mellyben mind a' 
Stagnans Interesek, mind a periculumban lévő Capitali-
sok feljegyeztetve légyenek olly móddal hogy abból egy-
szeri tekintetre meg tessék kiknél mennyi Capitalisok 
után mennyi időtől fogva heverő Interesek, vgy mitsoda 
periculumban lévő Capitalisok légyenek [Kv; SRE 312]. 
1814: a' lévén tsak föbb tzélűnk, hogy az Irt Jokan min-
den haszon nélkűlt heverő pénzűnk meg fordittassék 
[Dés; Borb. I]. 

Szk: kinn ~. 1801: e follytában lévő Katonai Eszten-
dőnek második angariajárol kűn heverő Taxakrol szollo 
Laistrom [Kv; DLt]. 1809: Hivatalosan tudositott vala 
engemet, a Ttes Tisztség, hogy további rendelésig az 
még hátra lévő, s kűn heverő restantiát a* Lustrált Sze-
méllyeken egy átaljában ne hajtassam [Lengyelfva U; 
UszLt ComGub. 1734]. 1835: meg hagyatik Kegyel-
mednek hogy . . . a künn heverő adot tulajdon felelet 
terhe alatt fel szedetni elmúlhatatlan Kötelességének űs-
mérje [RLt a gub. Kv-ról]. 

10. műveletlen, parlagon hagyott: necultivat, lăsat ín 
părăgină; brachliegend. 1775: Az Ŏrdö(n)gõs To alatt 
égy heverő Pallag (sz). A Temetőn aloll az oldalb(an) 
egy heverő rósz Suhór (sz) [Oklánd U; EHA]. 1784: (Ez 
a hely) a* miolta ki irtották szabadjában heverő puszta 
volt [Székeremb H; JHb XXXIII/36]. 1841: Vagyon a' 
Ns Városnak . . . somkuti völgyi, és égési földjeim kő-
zött, egy kis Cziheres bokros heverő földje [Dés; DLt 
572]. 

Szk: hiába ~ parlag. 1766: ezen föld . . . parlagul he-
ver . . . , haszontalan héjában heverő parlag volt, az Falu 
marhája élte [Kőrispatak U; Pf] * parlagban!parlagul 

1742: azon ökrekett . . . parlagul heverő földeken 
kaptuk [Déva; Ks 73. 74. VII. 98]. 1748: Ezen Pallagban 
heverő földek mind Rűdegek Ugy hogy nem is kaszál-
h a t j á k [Koronka MT; Told. 79]. 1767: ã Széna fű 
allyában Balabás nevű hellyben . . . régtől fogva parlag-
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b(an) heverő föld [M.ózd AF; EHA] * pusztában 
1775: a Dako Szigetbe egy pusztába heverő ujj Foglalás 
Füzes Berek [Középlak K; KHn 298]. 1778: pusztában 
heverő sessionak csegelyes része [Bonyha KK; EHA]. 
1813: a Magura n. Szölö Hegyben égy pusztájában he-
verő szöllö [Ketesd K; KHn 63]. 

11. álló; care bălteşte/stagnează; stockend, stehend. 
1737: Noha a Tktes Nms Tanács és Universitas Consen-
susa ez vala, hogj Nms Várasunk nagj Réte ujolag 
fel-osztattassék; kaszállás ideje előtta; de mind Rétün-
kön sok ideig heverő árviz; mind ö Felsége számos Mili-
tiáinak Hejségünkön lőtt által-takarodása, ezen szándé-
kunkat mind edig meg gátolta [Dés; Jk 481b. — aA be-
jegyzés kelte: máj. 27.]. 7772: oly magosságra pedig a' 
Malmot, Gátat és Silipet fel emelni, hogj a' két alsó kere-
keknek a' mostani alattak heverő holt viz ne ártson . . . 
semmiképpen nem lehet [Dombó KK; JHb LXVII/2. 
308]. 

II. ſn szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~(jé)ben áll parlagban hever; a sta părăginit; brachlie-
gen. 1767: (A föld) heverőben állott meg osztás után is 
egy darab ideig [Kettősmező Sz; JHbK LIV/9. 7]. 1775: 
A Tizedes nevű helyb(en) . . . a* Dél felől valo végei a* 
Dájai Marha Legeltető hellyben, az Északról valo vége 
. . . a1 Biro jus heveröib(en) állo suhárában ütköznek 
[Berec préd. U; EHA] * ~ (jé) ben vagyon a. hasznavét-
len(ül) áll; a sta nefolosit/inutil; unbrauchbar/nütz ste-
hen. 1740: Investigáltassék, kinek kinek Mészáros 
atyánkfiai közzül hány marha bőrök vágjon heverő-
ben), a Piaczonis [Dés; Jk 536a]. 1792: hevereibennis 
volt egy jo vasas kotsi szekér [Telekfva U; Pf]. 1840: A' 
Vám Házon tul vágynák heverőbe, valami el hánt bon-
to, vagy csónak nagyon avaték darabok [Dés; DLt 132]. 
— b. műveletlenül áll, parlagban hever; a sta părăginit; 
brachliegen. 1764: a szőlők mellet a mely darabats-
ka szántó Főid vágjon . . . ki birta szántotta é valaki 
vagy tsak heverőben volt? [Fejér m.; JHb XXVI/22 vk]. 
1765: az Utrizalt főid ez előtt Cir. 40. esztendőkkel 
volt inkább heverőjiben, azon innettis hol ettzer, hol 
mattzor, inculte hagyatván . . . nem tudom hogy . . . ki 
fogta, és rontotta fel [Bala MT; Ks 14. XXXV]. 1766: 
ezen hellység a' kinn állunk heverŏib(en) volt az előtt 
nem igen élték [Vaja MT; VH]. 

Hn. 1757: A Ló heverőnél (sz) [Szászfulpös MT; 
EHA]. 

heverő-dívány kerevet; sofa; Sofa, Diwan. 1848: ott 
heverő divánt (Prittset dészkapárnástul) hat véset ke-
mén fa Lábokra enyvezett plattokra égy őlős hoszszusá-
gut [Dés; DLt]. 

hevert 1. feküdt; culcat; gelegen. 1761: ő is az házból 
ki ment mikor is láttya már Hűdre Gligort az földen vé-
resen heverni, Lázár Juont pediglen fel vont bottal mel-
lette állani akkor senki más az földen véresen hevert 
Hűdre Gligor mellett, vagy kőrülette nem volt senki 
[Torda; TJkT V. 50]. 

2. használatlan/hasznavétlen állt; care a stat nefolo-
sit; unnŭtz gestanden. 1750: Ez előtt 3 esztendővel he-
vert (így!) Malom kereket, meg indítván, gerendely be 
tételre HFlor 30 d 50 [Kv; Szám. 70/VIII. 18]. 

3. megműveletlenül állt; care a stat necultivat; unbe-
baut/brachgelegen. Szk: parlagban 1796: a' Kakasdi 

határon egy darab eleitől fogva pallagban hevert és nem 
használt hellyet nékünk Kakasi Fiaknak el adott [Ilenc-
fva MT; DLev. 3. XXXV. 4] * pusztájában 1765: ez 
a föld pusztajaban hevert miveletlen, el suvadozott tö-
visses bokros helly [Kissolymos U; Márkos lev.]. 

hevertében tartózkodóban; ín timpul şederii; während 
des Aufenthalts. 1823-1830: Másnap . Vasárnap 
lévén, predikállottam a' Templomba, melyet Bétsbe he-
vertembe készítettem3 [FogEK 460. — aErtsd: prédiká-
ciót]. 

hevertet 1. heverésztet; a face să se culce; (herum)lie-
gen lassen. Sz. 1582: Marta Consors Martini Daly 

fassa est Égkor Monda Kalman vramne, En Im-
máron oly Nag keserwsegben vagiok az en zolgalo 
leaniom miat hog maid kyzakad a' lelkem, Mert az eór-
deog mindenkor oda be hewertety, eo lat vramhoz en 
semmire Nem kellek, azt sem tuggia mire valo vagiok 
[Kv; TJk IV/l. 39]. 

2. henyéltet; a face să stea inactiv; faulenzen lassen. 
1847: a' munkára készen állo tégla vetöjimet hevertetni 
kéntelen vagyok [Dés; DLt 617]. 

3. (földet) pihentet, parlagban hagy; a läsa pămîntul 
ín părăgină; brachliegen lassen. 1775: (A földet) Simén 
Elek Urak (!) fel töröttek Szántották két esztendeig Tö-
rökbuzával egy esztendőben hevertették [Gálfva KK; 
Ks 66. 45. 17c]. 

4. heverőben/hevertében hagy; a lăsa să zacă; lie-
gend lassen. 1679: (A juhbőröket) job volna rúdon 
tartani, mint sem imit amot az porban hevertetven az 
mollyal étetni [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 
ll.]. 

heves I. mn 1. forró; fierbinte; heiß. 1664: Menyem 
asszony betegségén bizony igen búsulok . . . Az doctor 
felöl is irsz, hogy elküldjem Polikot hozzája . . . de a 
doctor azt mondotta, hogy most pedig a legheve-
sebb holnapokban igen bajos az orvoslás [TML III, 176 
Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 1823-1830: A 
leghevesebb nyárban is, sokszor éjszakánként annyit ír-
tam, hogy a szemeim is kidagadtak [FogE 91]. 

2. indulatos; iute la fire; hitzig, aufbrausend. Szn. 
1737: Heves István [Torda; TJkT I. 145]. 

Szk: ~ fővel indulatosan. 1808: A mely Mester Em-
ber heves fővel jő a Czéhba annak minden engedelem 
nélkül büntetése, 1 Mflor [Kv; KCJk 21a]. 

U.fn T Hn. 1668: Az Heves Völgyében (sz) [Bonyha 
KK; EHA]. 1755: A Heves alatt (sz) [Gógán KK; 
EHA]. 

heveskedés hirtelenkedve indulatoskodás; pornire 
bruscä/violentă; übereilt/jäh aufbrausen. 1880: Beszél-
tem Nagy Miklóssal a te dolgodban. Elmondta, hogy 
neki bizony rosszul esett a te heveskedésed, de hát ez el-
múlt, s ő nem haragudott soha. sem nem tart haragot 
[PLev. 80 Petelei István Jakab Ödönhöz]. 

hévhónap július v. augusztus; iulie sau august; Juli od. 
August. 7662: az üdö is cániculára, az hévhónapra jár-
ván, a vitézlő nép a vérben3 is halni nem kevésbé kezdett 
vala [SKr 235. — aA sajtó alá rendező 'vérhas* értelme-
zését a TESz 5. jel-e is igazolja]. 
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Már Sylvester János latin nyelvű magyar nyelvtanában (1539) a latm 
hónapnevek magyarításai között ez olvasható: lulius siue Quintilis. Nos : 
Hevho, auag' Arató ho [CorpGramm. 17. — Értsd: a magyarok], ö tehát 
a júliusra vonatkoztatta ezt a hónapnevet, az 1524-1527 között leírt ÉrdyK 
azonban valamivel őelőtte igy nyilatkozik: Az hew ho ky mondatyk augus-
tusnak [NySz]. A TESz kánikula al. — a NySz-ra hivatkozva — Heltai 
Krónikájából (1575) idézi ezt az adalékot: Caniculában, mellyet hew hói-
napnak nevezünk. (Ezt az adalékot azonban a Krónikának a NySz-ban jel-
zett helyén a hasonmáskiadásban a szerk. nem leli; ez nem meglepő, hi-
szen ez a forrás is a NySz-t ért szenvedélyes bírálatokban — pontatlan 
cédulázása miatt — eléggé megbélyegzett gyűjtő kezén fordult meg). A 
NySz i.h. még van egy idézet, amelyben a címszóbeli szó — azonosítás nél-
kül — előfordul, de ennek lelőhelyére nézve nem találunk világos tájékoz-
tatást. 

hevít 1. forral; a fierbe; (auf)kochen. 7558; Wenusnak 
feyersege ez zerenth lezen. Wegy kalcionalt sooth, bor-
kQueth es timsooth oluazd meg anny echetben 
keuerue, ozton ebbe hetcher heuitue oluazthua olchad 
az veres rezeth, lezen zep feier es lagy Minth on [Nsz; 
MKsz 1896. 287]. 

2. izzít; a încălzi la incandescenţă; glühen, (er)hitzen. 
1812: a' Nagy Aszszony a Groffnéval meg paran-
tsolták, hogy a vas kalánt hevittsék, és azzal a Grófinak 
Titkos tagját sütőgőssék meg [Héderfája KK; IB]. 

3. füt; a încălzi; heizen. 1823-1830: Szoboszlóban 
. . láttam legelőbb egy földből való melegítő s kívül he-

vítő kemencét . . . Ezt hevítik náddal, és legkisebb gőze 
sincsen [FogE 166. — A teljesebb szöv. hevítő 4. al.]. 

hevítés forralás; fierbere; Kochen, Sieden. 1735: Téli 
időkben a Collegiumb(an) . vgj hideg őszszel feles fa 
consummálodott, a háznál olykor két hellyt, de többire 
oda ertetődvén a Sűtp Kementze és fejér őltőző viz heví-
tésre való tűz, három hellyt tüzeltek egéz esztendő által 
[Kendilóna SzD; TK1 Beniamin Cseh de Akna (29) ns 
vall.]. 

hevítő 1. forraló; încălzitor; kochend, Koch-, siedend, 
Siede-. 1652: Viz hevétő vas fogantyus réz vst [Görgény 
MT; Törzs]. 7679; Feredő viz hevető őregh réz Üst nro 1 
| Első Sütő Ház . . . Mosogato viz hevető katlan nro 1 
[Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János lelt. 3, 64]. 1797: Egy 
fél vedres viz hevittő üst [M.igen AF; DobLev. IV/777. 
16]. 

2. hevülést okozó; care te încălzeşte; Erwärmungs-. 
1831: hevittö italakat mérsékelve igyák [Dés; DLt 667]. 

3. izzító; care aduce ín stare de incandescenţă; Glüh-. 
1677: Az vas verő házból szolgál ki egy kő kémény, 
melynek alata vagyon vas hevittő koh [Madaras Cs; 
CsVh 50]. 

4. fűtő; care încălzeşte; încălzitor; Heiz-. 1823-1830: 
Szoboszlóban láttam legelőbb egy földből való melegítő 
s kívül hevítő kemencét. A kemence éppen olyan for-
májú mint a falusi kenyérsütő kemencék . . . Ezt he-
vítik náddal . . . Ha estve behevítik, egész éjjel melegen 
tartja a házat [FogE 166]. 

hévíz melegforrás; apă termală; Warm(wasser)quelle. 
Hn. 1756: mely ut keszantulag (!) megyen altal hev viz 
patakra [Szentimre Cs; EHA]. 

hévmérő hőmérő; termometru; Thermometer. 1847: 
A hévmérő nappal árnyékban is 17 fokig hágott: s éjjel 
sem szált alább 10-11 foknál [KCsl 13 Kemény Dénes 
nyilj. 

hévség 1. hőség; arşiţă; Hitze. 1763: a* többi se láttak 
(!) egy darabig a' nagj ejség (!) szomjúság és az nagy hév-
ség miatt [Udvarfva MT; Told. 44/15]. 1768: Tugyaé a 
Tanú hogy . azon Territóriumban Marha itató 
To, vagy Szüntelen Folyo bö vizű Folyamat . . va-
gyoné, vagy pedig Nyári hévségekben Szárazságokban 
. . . Kutakból bajjal itatatik a Marha? [Kissármás K; 
RLt O. 4 vk]. — L. még FogE 278. 

Sz. 1771: naponként bizony mint a' gyertya fogyok, 
mint a' fű és a gyenge plánta a' nagy hévségben herva-
dok s mind ezekben ha az Isten hathatósan meg nem 
vigasztal egészszen elis fogyok, s elis hervadok [Kv; Pk 2 
Pákei Mózes nyilj. 

2. láz; febră; Fieber. 1704: Az asszonyt is ma lelte el 
egyszer az harmadnapi hideg, és az belső hévség mia 
mind kiomlott szája és orra, aki mia igen nagy fájdalma-
kat lát [WIN I, 69]. 7778; erössen fel melegedett s izzadó 
Testeket . . sok hideg viz itallal meg hűtik . . . sok bort, 
égetbort isznak . . mellyböl a' hideg viz és hirtelen való 
meg hülés miatt belső részeikben támatt hévséget, és fel 
gyulladást szörnyű képpen öregbítvén, magokba fene 
rothadást szereznek [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

hévszamosi a Hévszamos, később Melegszamos (K) tn 
-i képzős szárm.; derivatul cu sufixul -i a toponimului 
Hévszamos, mai tîrziu Melegszamos/Someşul Cald; mit 
Ableitungssuffix -/ gebildete Form des ON Hévszamos, 
später Melegszamos: I. mn melegszamosi; din Meleg-
szamos/Someşul Cald; Hévszamoser. 7609; Hew Samo-
si loo szam | Hewsamosi Tattamer János [GyU 429, 
432]. 1625: Egi He szamosi Oláhtól Veottem Egy Czeber 
pisztrángot f 1 d 60 [Kv; Szám. 6/XXXV. 61]. 1666: Sil-
va Glan(difera). Vágjon egy kutţja nevü Hávas, az Var-
hoz való mellje(n) mikor terem az szere(nt) Dezmalljak a 

mint az Hév szamosit [Hidegszamos K; GyU 154. — 
aAz ott makkoló disznókat]. 1679: Halászó Viz. Gyalui, 
Hév Szamosi, Hideg-Szamosi határokon az Szamos vize 
mindenkor másoktúl tilalmas | az Hév-Szamosi és Hideg 
Szamosi Havas [Gyalu K; GyU 206-7]. 1727: egy Hosz-
szu nevü bérez . . . az Hév szamosi lakosoké volt [GyU 
343]. 7757: Hév Szamosi Falusi SeUérek [GyU 497]. 

Ō. ſn melegszamosi lakos; locuitor din Melegszamos/ 
Someşul Cald; Hévszamoser (Einwohner). 1642: Az 
Hevszamosiak a is ezent fateallyak [GyU 88. — aLatin 
szöv-ben: Hevzamosien(ses) (i.h.) — Köv. a vall.]. 
1652: Ezek(ne)kisa ollyan ususok vagyon az Dezma fe-
leől mint az Hev Szamosiak(na)k [GyU 114. — a A hi-
degszamosiaknak]. 1679: Báranyok(na)k, Disznojok-
nak, és Raj méheknek tizede, váltója mindenekben 
eggyez az Héh Szamosiakkal | Mogyorót mint az Heh 
Szamosiak adnak [Hidegszamos K; GyU 215]. 1698: 
Hev Számosiak [GyU 232]. 1726: Hé Szamosiak [EHA]. 
1737: az Hév Szamosiak [GyU 403]. 

A származék alapszavára 1. hév. hé al. a jegyzetet. 

hevül átv hevesen buzog, forr; a fierbe; brodeln. 1811: 
Ember! . . . Éltednek tavaszát mikor büszkén méred, 
Szép vagy, és erőss vagy, buján hevül véred [ÁrÉ 189. — 
A teljesebb szöv. hervadt 3. al.]. 

hevŭlés láz; febră; Fieber. 1758: a szülésben . . . a 
gyermek az szék alatt való cseberbe beesett s ajakát . . . 



hézag 

megütötte a cseber szélében Igen gonosz, ártalmas 
nyavalya . ottan-ottan megdagad, amidőn is nagy he-
vülése és egészségének változása vagyon a szegény gyer-
meknek [RettE 70]. 

hézag 1. rés, repedés; spărtură, crăpătură; Ritz(e), 
Lücke. 1842: a parquet táblák az első kéztül hibássan 
készütek már több hellyen le süllyedett a parquet, és 
hizakja (!) van azért mivel a materiale nem vólt száraz 
[Kv; ACLev.]. 

2. nyílás; deschizătură; öffnung. 1851: A' Borzondi 
Csűr . . . fedele zsúp Az eszterha hézagát be foglaló 
deszkából van meg hat darab [Erdősztgyörgy MT; TSb 
34]. 

hézagos átv kb. üres (tartalmatlan); gol, sec (fåră con-
ţinut); gehaltlos, hohl. 1740: melly hézakos volt ditseke-
désed [Mv; Told. 20a]. 

hézagság repedés, rés; spărtură, crăpătură; Ritz, 
Spalte. 1681: Vajda Hunyad Vára . . . Himes Torony 

. Ezen Torony mind a* kő sziklatol fogva a* boltos he-
lyeig merőn vagyon fel rakva (: hezagsagh nincz benne): 

külső oldala festett [Vh; VhU 502, 556]. 

hi, hij, hiju 1. hiu 

hi, hŭ hideg; rece; kait. Hn. 7590 k.: az hyw Ágban, az 
Hyw Ágban [A.jára TA]. 1629: Az Hiu keözeon [Uzon 
Hsz]. XVIII. sz. köz.: Hiyu patakaba(n) (sz) | Hu patak-
ra jövöbe(n) (sz) [Tusnád Cs]. 1655: szenegetteo es 
hiúágh teteŏ keozőt [A.jára TA]. 1679: az Hju völgy 
[Küküllőszéplak KK]. 1728: az Hijju kŏzŏn (sz) [Uzon 
Hsz]. 1748: hiu pataka [Tusnád Cs]. 1754: Az hivak ne-
vezetű helyben [A.jára TA]. 1759: Hi Patak lábjáb(an) 
(sz) [Kozmás Cs] | A Hi völgyben [Lázárfva Cs]. 1767: 
hiu patakára jövőben (sz) | hŭ vólgjben (sz) [Tusnád Cs]. 
1722: az Hiu Patakon (sz) | Hü Patak nevű Hellyben (sz) 
[Kozmás Cs]. XVIII. sz. v.: Hiju patakban [Recsenyéd 
U]. 1802: A' Hivágban (sz) [A.jára TA]. 1843: Hü pata-
kán tul [Lázárfva Cs]. — Az adatok az EH A-ból valók. 

A címszóban jelzett alakokon kívül az adalékokban még hí, hiu és hiū ol-
vasattal is számolhatunk. Ezek és a címszóbeli alakok alkalmasint ahhoz 
az ismeretlen eredetű hi- ~ % hiū tőhöz kapcsolhatók, amelyből a 
hideg, hűl és hűt szó is származik [TESz]. A hiju ~ hiu olvasatű hn-i alakvál-
tozatok ide vonható volta tekintetében a szerk. azonban fenntartással él. 

hí, hív 1. a chema; rufen. 1550: My zekel myklos Es 
Kaytot (!) Ferencz, Es doley (!) miclos manykroly3, 
aggwk Emlekezetwly myndeneknek twttara hogy my 
elewnkbeh hywa kinch tartho wrwnk poroncholattya-
waly Iztrydy myhaly, pokay lazloth, Es sombory lazloth 
wgy mynth kez byrakath . . . tewnek illyen wallasth 
[BfR 192/23; MNy LVIII, 491. — aMányik SzD]. 1568: 
Minket hittak vala az vízhordo Tamas hazahoz, es kérik 
vala az Testamentomot, de víz hordo Tamas azt monda 
hogy, nynchyen, es ez emberek vg Tíltak hogy egyet mas 
el ne ozolyon az haztul, bîro pechyeteuel [Kv; TJk III/1. 
190 Apra (!) Rta Joannis Zereday ac Dorothea c(on)-
sors Andree, Koach vall.]. 1573: valameliketa valaky 
hywandia Boranak ely esset Abroncha fely vtny, Ely 
Mennyen zemely valogatas nelkwl, mert ha Nem Me-
nend es az Ember kart val, meg kely rajtok veńny [Kv; 
TanJk V/3. 92a. — ^i.vmelyik kádárt]. 7585: Zilassy 
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Mihály vallia Monda Zabo Georg . . Nem Jo vol-
na illienkor hínyaa hanem az eleót valo Estwe [Kv; TJk 
IV/1. 436. — aSzőlőosztásra]. 1588: Byro vram kwlte az 
eggyk lowas legint Boldisart Pataban ket vttal zolga bí-
róért hogy Zamosfalwara hia, hogy az Eottweos Elek 
fiat meg eoltek volt, annak ky keresessere [Kv; Szám. 
4/1. 22]. 1598: Thothazi Mihály vra(m) vallya . 
panazolkodot Bodoni hogi menny kara vagion, hiútis 
oda [Kv; TJk V/l. 186]. 1599: Rlcta Prouidi Petrj Pokos 
Anna fassa est erkezek egy veres dolmanyú Nyi-
rö legény es hinnya kezde [Kv; TJk VI/1. 384]. 1600: Az 
haborúsaghnak eleotte egizer hytt wala engem valami 
leúel el oluasni Jakichj András [UszT 15/65]. 1606: megj 
ezek felet hiút uolt ket bizonisagot [i.h. 20/141]. 765J: 
sokat suttoganak3 . . es egymást hiak vala az borzaba 
[Mv; MvLt 290. 132b. — aA legény meg a leány]. 1669: 
ot leven meg kerdettük volna, hogy mi (!) nezve hiuut 
volna eo keglme [Kv; RDL I. 150]. 1724: A Fiaimis hi-
nak Kolosvára Comediaba [Altorja Hsz; ApLt Apor 
Péterné Káinoki Borbára férjéhez]. 1763: engemet se hi-
vutt senki [Koronka MT; Told. 33/31]. 7772: Gãlffi Per-
sit sohasem hitam hanem tsak Pista hita [Héderfája KK; 
Pf). 1775: Hij Déákos embert de ha nem hisz is én meg 
olvasom a Levelett [Bodok Hsz; Eszt-Mk]. 1778: Gyer-
tek el velem, mert Keletzeli Josziph Dumitru hivu [K; 
KLev. Poptyán Vaszij (30) vall.]. 1811: hállottam hogy 
hivu egy néhány Jószága béli Embereket [KLev. Gruzda 
Farkas K-i hites assz. kezével]. 1820: tréfából mondám: 
tám pálinkát adsz azért hivusz, kapsz aztis [Várfva TA; 
JHb 48 Buszujok Anna Matzodi Szamuiláné (70) vall.]. 

Szk: félen ~ félrehív. 1572: (A) Sall Wasaran Lako-
zok Ezt wallak . . . Kabos ferench Es Rado Myhaly, 
Az wraym keozwl ky Jevenek Es, Az Monostorhoz0 tar-
tózó paraztsaşnak feyeth feleon hewan, Bezellenek we-
leok [KP. — Később: Sárvásár K. M.gyerőmonostor 
K]. 1593: felen hiwa Vas Marthon az bjro Anthal Palnet 
[UszT]. * hite mellé 1628: Mezeö Mihalj az eő Fele-
segett Dombi Erse<be>tett hiti melle hia haromzeór (!) 
hogi eő nem aszert veotte el hogi el vezne tőlle hanem 
hogi vegiglen mint io hazasok egiöt laknanak [SzJk 25] 
* hozzá ~ magához hív. 1584: Angalit Razman Paine 
vallia, Ez hus hagiatba ez Minapiba meg betegeswlek, 
hivam hozzam Zabo Catot, es megh kene, vegre fel 
keonniebedem [Kv; TJk IV/1. 217]. * keresztkomának 

1631 (Szalontai Gergelyt) kerezt komanak hitta 
vala Ura(m) . . . , immár kerezt koma(m) volt, akkoris le 
akar uala niomni [Mv; MvLt 290. 238a] * kisnyoszo-
lyóleányt 1736: Az legény rendszerént az közelebb 
való atyafiai közül hívott magának násznagyot, nyoszo-
lyó-asszonyt, vőfélyt és kisnyoszolyóleányt [MetTr 378] 
* látni 1570: Zigarto gêrgh, Azt vallya hogy, Az 
Sala Jmre felesege hytta eotet latny hogy Balasy Lazlo 
fely Bontatta volt az eo Jgenes gebelyet eo hyrenelkwl 
[Kv; TJk III/2. 60a] * násznagyot, nyoszolyóasszonyt 
~ -»• kisnyoszolyóleányt ~ * nyomra 1727: Ha va-
laki csengetne és az Falut nyomra hiná hogy kára va-
gyon, és valaki el nem menne az ki az Tanorok kapun 
belől lakik fl. 1 büntettetik ha penig oknélkül csenget 
vagy csengettet az is fl. 1 [Szotyor Hsz; SzékF 36] * pró-
kátort ~ prókátort fogad/rég vall. 1571: Az haladék 
wta(n) hallom hogy jelenti wolth hogy Terehnel kwl pro-
katort akar hyny, ha jeczeteys az haladék vtan jeczette 
az prokator hywast [BálLt 79]. 1591: valami dolgok eó 
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nekiek nagj menjhartnak es Casparnak volt my velúnk 
mindenekből p(ro)catorth hittak [UszT]. 1600: Kys 
Kedei Imreh Janosne Margyt azzony, Medeseri Ambrus 
János ellen p(ro)katort hywoth, tereh nelkeöl, Antalffi 
Tamast. Wallot wy p(ro)katorth Sikei Peter kowachot | 
Ebben hittam p(ro)katort, Az en p(ro)katorom Antalffi 
Thamas ebbe(n) teött wolt enneke(m) wetsigeth [i.h. 
l 5/203] * szembe ~ a törvény előtt való személyes meg-
jelenésre szólít fel. 1591 k.: szembe hyak olah falúy 
tanko ballasnet Anna Aszont [i.h.]. 1610: zembe hittam 
az falut Swkeő faluat, Cziki Petertis ugian Swkeyt [i.h. 
29] * tanácsra 1595: mikoro(n) minczenti benedek 
vram ide joue, engemet tanachira hiút enge(m) aual 
yeztet ne(m) tudo(m) myt tegyw(n)k Gyulai györg dyak 
uduar biro ura(m) megh akar Jobagyul kernj, de enged 
megh had keryelek en inkab megh urunktól [i.h. 10/23] 
* testamentum mellé ~. 1599: Molnos János . . . vallja: 
Amy az Makray Catalin adossagat nezy arról eggiebet 
semmith nem thwdok, hanem aminth testamentumaba 
fatealt niawalias Thamas deák, mert enys eggyk testa-
mentarius voltam, mely testamentumot pechjeteonk 
alat Attunk ky. Amy azt nezy hittake Makray Catalint 
az testamentum melle awagy nem azt hogy lattam volna 
nem tudom [Kv; TJk VI/l. 349] * törvénybei törvényhez 
~ bíró elé szólít. 1568: Eçtçle wçttek volt 3 hordo bort 
szQch Balas es fenesy Mihal az arraert szçch Balast 
tçruenybeis hittam, es ç atta meg az arrat ennekem [Kv; 
TJk III/l. 240 Nicolaus Borbély vall.]. 1590: Ez mostany 
kapitan wra(m) . . . kapytanságabays Ez al pereseket 
tóruenyhez hyuam Jrette [Farcád U; UszT]. 1596: Az 
zot pedigh chelekede . . nagy Galambfalua(n) Uduar-
helyzekben kózos hazúnknal mikor teórúenhez hit-
tu<k> volna felesege kepebe [i.h. 11/36]. 1607: Az en 
Adossagomat Zegin Katona Mihalio(n) eltebe(n) Megh 
Ne(m) tuda(m) Venni hane(m) holta vta(n) az feleseget 
hiua(m) teóruenheóz, Addigh Jartata hogj f 16 Vege-
ze(m) el Vele [Mv; MvLt 291. 439b] * vkit vmi mellé ~ 
a. felszólít vkit, hogy tanúként vmin jelen legyen. 7629; 
Mikor az leuelet írtak es az keotest keoteottek en azt 
nem tudom . mert minket chyak az pénz le tetei es fel 
vetel melle hittanak volt [Kv; TJk VII/3. 31]. — b. felszó-
lít vkit vminek végrehajtásában való részvételre. 1590: 
az Mehesi hatar rectificalassa feleol az mynemw vegeze-
se az vitezleo Czegej Was gyeorgy vramnak Zelemeri 
Barbara azzonnyal volt, melybe folthi ferencz velem 
nem volt, tehát Nagod paranchyolattia tartassa zerent, 
myert hogy eois Mehesen portionatus, az Mehesi hatar 
feleol való compositio melle, . folthi ferencz vramatis 
melleyek hynok [Méhes TA; WassLt]. 1599: Az testa-
mentum melléjeis hittak Makraj Cathalin azzont egy 
leány altal [Kv; TJk VI/1. 349]. — c. felszólít vkit, hogy 
álljon vmi mellé/pártjára. 1597: Zent Király falúa perle-
kedett, az tilalmas tsere Farkas gyepy neuy hely vegett, 

Marthon Jánost pedigh az falú melle hitta, egy resze 
pedigh az falúnak ellengezek hogy rezze ne(m) volna 
ben(n)e, de ugy techek teoruenj zerenth hogy ha kj aka-
riak belólle vetny teorúen(n)yel vessek kj, myert eóis fa-
lús fel, es az falus biro hitta a' falú melle [UszT 12/6] * 
vőfélynek/vőfélyt 1736: Az legény rendszerént az kö-
zelebb való atyafiai közül hívott magának . . . vőfélyt 
[MetTr 398]. 1807: Haller Péterné néni a Frájjának La-
kodalmába Vöféjnek hivutt [Dés; KMN 218]. 

2. (meg)idéz; a cita/chema; (vor)laden. 1584: hozak 
minekünk az nagjsagos Ke(n)dj ferenczj Szent Iwani es 
Dobo Istwan ruszkaj levelet kik Akkor erdelj Vajdak 
valanak. meljben poronczjolnak vala minekünk 
hogj . . . az marton ferenz haza heliet Kwsmeödeön3 

az chiok falui Vajda lazlone marta Ázzon newere 
kerneök meg . . . es ha meg nem adnák ugian azon po-
ronczoljottal Hjnok niolczadnapra az Vajdak 
eleibe [MNy XXVIII, 319. — aU]. 

Szk: bíró elébe ~. 1570: Maszod nap hogy János ke-
nez Biro Eleybe híja volt Thywadart, Nem Mert volt Be 
Jeony, Mert fely volt hogi megh fogatya az Biro [Kv; 
TJk III/2. 12]. 1573: es hogi meg Nem akaria volt adny 
az azzony az zeoleo Arranak Maradekat, hia biro Eley-
ben otth az Biro meg hagia neky hogi . . . meg elegiche 
eoteta [Kv; TJk III/3. 193. — aKwtasso Mátét, a tanút] 
* bíró pecsétével 1570: hytha Biro pechetywel ne(m) 
Jeot, Es ez okaert megh fogatta volt Byro vram Thywa-
dart [Kv; TJk III/2. 12] * ok adni 1614/1618: Ngod 
. . . paranchiol minekwnk, hogi Zentelkena Banffi 
Peter es Banffi Mihali vramat . . . ez mostani Terminus-
ra Ngod eleiben ok adni hinok [Ks 14. XLV. 2. — aK] * 
perbe ~. 1568: noha nelúel tudomant tçth, hogy ç neky 
meg mas biraiais volna de . . . p(er)be erette ne(m) hitta 
[Kv; TJk III/1. 178] * székre ~ törvényes székre idéz/ 
szólít. 7589; Fancziali Peter az mint az fanczialiakat 
vrunk Jobbagit hitta volt Ide zekre, part veott az Alpe-
res, az zek el zabaditotta teorwenj vege zakattaigh a ki 
mit bir az eleott való eztendeoben abban [UszT]. 1604: 
be<ne>dek wramot Zekre hittak, s azt akarnok eo ke-
gieimeteol meg tanulnj ha It lehetne zekes heliwnken tör-
ueniünk auagi oda fel kel wduarherre az törwinire tar-
toznunk [i.h. 18/185] * törvénnyel/törvényhez/törvényre 

1571: az ket megh lato Mestertis Teorwenre hiak, es 
ha Terwen zerínt Menthetyk Magokat Io, hwl nem teor-
weniel Bwnhedienek [Kv; TanJk V/3. 51a]. 1591: San-
dorfalj biro Miklós Ántal bizonnicza azt hogj három-
szor három teorweniel hittak, ezt mo(n)dwa(n) három 
teorweniel hilak mégis hilak harmadczorís hilak [UszT]. 
1593: en velem soha torwenbe nem woltak, soha tor-
wenre sem hittal, ygy sem hittal torwenhez, megh sem 
tartoztattal, azerth chak hozam feleltel, arról azth mon-
dom ne(m) tartozom semmy walazth adny [UszT]. 
1612/1723: az el mult időkben Törvénnyel hívtuk vólt a ' 
Bodoniakat kglmetek eleiben [HbEk]. — E szokás ma-
gyarázatához 1. a köv. egykorú adalékot: 1591: mo(n)da 
az bironak Elekes Georgy biro vra(m) ad megh az Pal 
Ambrusne Eokreit, mo(n)da az biro nem adom mert en-
nekem megh hatta az Capitanj vram kepe hogy holnap 
oda be hajchiam az varba(n), mo(n)da ezen Elekes 
Georgy biro vra(m) agy három teorwent vgy mo(n)da 
hogy lm hilak az azzonj (!) Mihalj deák kepeben miis 
monduk az bironak ezt hallia ked biro vra(m), Ismét 
mo(n)da masodchoris Ismét hilak harmadchoris hilak 
mi harma(n) voltûnk teorwenj Mester Gergely, Kvpa 
Mihalj, Szeoke János mi mind harman monduk mind az 
haro(m) hiwatalliara lm hallod biro vra(m) [UszT]. 

3. halálújításon ~ tetemre hív/idéz; a aduce bănuiţii 
ín faţa cadavrului celui ucis (pentru descoperírea crimi-
nalului); zum Bahrrecht (vor)laden. 1609: az mint 
penig halai vytason hy, itt az a tórveny nem iar, sótt 
megh a Szekelsegh kóztis cziak vsusok voltak azok, vgj 
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mint halai vyttas, tetem emelés, fól bucziuzas, ott sem 
órók tórveny volt ez [Hídvég Hsz; HSzjP]. 

L, halálújítás al. a jegyzetet. 

4. invitál; a invita/pofti; einladen. 1787: Kegyelmed 
emberséges embereket akkor hivu Innepelnia mikor már 
máshoz a Deákok is ki szállattok Quartellyra [Szászal-
mád NK; IB. gr. Toldi Sigmond tréfálkozó lev. gr. Iktári 
Bethlen Sámuelhez. — aA lev. kelte: dec. 24]. 

Szk: áldomásitalra ~. 1573: Gal Benedek Azt vallia 
hogi vegre hogi meg hozta Mind az arrat az azzony, 
Eztennapra ky keoltezyk Beleole pwskar Bele Ieo, Es 
hya ebedre Áldomás Italra [Kv; TJk III/3. 167] * aszta-
lához ~. 1589/XVII. sz. eleje: Ha penigh io keduebeol, 
es Nem tartozásképpen az Mesterek keözwl edgi vagi 
ket tal etekre, ez illien Uy mester asztalahoz hiuand, 
senki megh ne birsagolhassa erette [Kv; KőmCArt. 12] 
* borra ~ĕ 1617: az három faluból három kert jaro 
bírott ualaszanak kiki faluiabon hadgia meg az reses 
embereknek hogi megh czinallia kertit, elsőben megh ne 
bűntessek . minden res kett kett pénz, de az kert járó 
az kertes embert az borra kel hini annelkult megh nem 
ihattja (így!) [Msz; Törzs] * vendéget 1593: az 
Chaüz minden nap wendeget hiwt . . . , hordotanak 
bort Rawasra . 109 eitel bort f 6 d 54 [Kv; Szám. 
5/XXI. 55]. 1629: Latta(m) aztis hogj vendeget hittak az 
pecseniere [Mv; MvLt 290. 186b]. 1671: énis fősztem en-
niek valót edgy nyáron, mikor az Vajdane itt vala Vásár-
hellyena, ha vendeget hijutt is ő kegyelme [HSzjP Catha-
rina Dárdás (55) vall. — aKvh]. 1735: az urffi Teleki Sá-
muel Ur(am) sokszor hivutt Deák s egjéb vendégeket 
[Kendilóna SzD; TK1] * vendéggé 1573: .. 
<Mathe> . azt vallia Mykor Molnos mihal az Sombo-
ry <har>minczadost Mihal deákot vendegge hytta volt, 
es egy <le>welet forgattnak volt oth de eo Semmy Értel-
met abból <nem> veot hogy tudna mire valo volt volna 
[Kv; TJk III/3. 210a]. 1592: Az Zaam wewo vraim hiit-
tak vendegeh az Egez Tanachot Ebedre [Kv; Szám. 
5/XIV. 357]. 1593: Borbara, zabo Istwan deák zolgaloia 
vallia: Hallottam hogi Niari Martonne azt mondotta az 
vranak ., az aniad vgimond, az az nagy farú, nagi fe-
nekw bwueos bauos bozorkani kurua az ki az eordeo-
geoket vendegge hitta [Kv; TJk V/l. 331-3]. 

5. meginvitál/hív; a invita; einladen. 1720: ugy va-
gyok informalva, hogy valakiket Kölesen Ur(am) hit 
senki el nem meri mulatni s nekemis ott kelletven lennem 
meg próbálóm ha ki csinalhatom magamot [Ks 96 Apor 
Péter lev.]. 1729: Alázatosson köszönöm az Aszszony 
gratiaját, hogy méltóztatik az Innepekre magához hini 
[Somlyó Cs; ApLt 1 Haller János Apor Péterné Káinoki 
Borbárához]. 

6. (hivatalosan/ünnepélyesen) meghív; a chema (ofi-
cial/solemn); (amtlich/feierlich) berufen. 1601: János 
Vramat az Lectort, Mikor Predicatorsagra hittak volna, 
az Plébános haznal helt adanak nekj, kezitettem 2 hazat 
nekj [Kv; Szám. 9/XV. 10 Jeremiás Nekel sp kezével]. 

Szk: királyságra ~. 1619: Hallom én is, hogy hítták 
azt az királyságra [BTN 366]. 1656: Jóllehet hogy re-
besgették, hogy urunkat3 Lengyelországra hívják ki-
rályságra, de azt senki nyilván nem tudta [ETA I, 161 
NSz. — II. Rákóczi Györgyöt]. 

7. uraság dolgára ~ robotra/úrdolgára rendel; a or-
dona să presteze clacă/robotă (la moşier); zum Fron-

dienst bestellen/ordern. 1786: az ollyan Szegény az ki-
nek egy falattya nem volt mit egyék és mit tegjen az Ta-
risnyában az zugalodatt elegszer, hogy etlen és ehen 
hogy dolgazhassék, az illyenekert én magamis sokszor 
kŏnyŏrgettem hogy ne hívják Uraság dolgára míg az 
Isten kenyeret nem ad nékie valahonnan [Torockó; 
TLev. 4/13. 26]. 

8. kb. kihív, (mestersége, foglalkozása gyakorlására) 
elhív; a chema (pentru exercitarea meseriei, ocupaţiei); 
(zur Ausübung des Berufs) herbeirufen. Szk: borbélyt 

1764: (Enyedi István) Azzal csak elereszti magát, 
fogják a város szolgái, beviszik a házba, leteszik egy ka-
napéra, borbélyt hívnak, eret vágnak rajta, hát megholt 
[RettE 176]. 1765: harmad nap múlva hivtanak Bor-
bélyt curáltatása végett, mikor már meg mérgesedett 
volt a Seb [Torda; TJkT V. 259] * cigányt 1586: így 
zola Zechi Istüa(n) a' Czeh Mester, . . vgy megh Mwta-
tom a' vezzeot Neky hogy Minde(n) ember megh emle-
kezik rolla hyanak czigant [Kv; TJk IV/1. 557] * 
szolgabírót 7579: atam az varos zolgayanak Men-
hartnak ö Naga parancholatgyat hog az zolga byrot 
hina ródróla hog ö vele zolgabyroval parancholattal 
hyna az metanossokot az hatarnak ocŭlatara atam köl-
cheget d. 12 [Kv; Szám. 1/XVIII. 26. — aA város közelé-
ben fekvő Rődről]. 

9. bajra ~ párbajra hív ki; a provoca (pe cineva) la 
duel; (zum Zweikampf) herausfordern. 1572: Thamas 
Eotthues Myhal zolgaia latta hogy Caspar . . . Ieot 
kardiat ky vonta volt es hozzais vagot egy kekbelihez 
Bayrais hy volt egy gwbas legent [Kv; TJk III/3. 25]. 
1585: Judith Zeoch Miklosne vallia, Curwa felesegwnek 
zidta Istuan Mihalt, Mihalis valtígh zidta Jstuant, de Ist-
uan Jobban zidta, Bayrais hya vala Istuan Mihalt [Kv; 
TJk IV/1. 537). 1599: mikor Király Ferencz, Wargha 
Balast baira hitta, azt mo(n)dotta Wargha Balas, meg 
lad hogy maid ki megyek, chak te legy ember hozza 
[UszT 15/197 Sofia, Kys Thamasne, Zenth Mihály 
vall.]. 1632: annak eleotte szidogatta Hamar Istók or-
nak toluajnak eótet s bajra is hitta [Mv; MvLt 290. 71b]. 
1683: hogi eoht Bajra hitta nem tagadia, hogi egi Cza-
kanniall utanna nem ment az mezőre, s ot megh Czataz-
ua(n), ha eo nallanal job uolt eoht meg Birtah eo mar ar-
ról ne(m) tehet [Harasztos TA; Berz. 17b]. 1717: tudom, 
hogy mikor részeg mindeneket bajra hiv Becski uram 
[M.köblös SzD; RLt Pataki Sámuel (40) ns vall.]. 

10. vminek szólít; a i se adresa cuiva cu . . . ; nennen. 
1570: Monda ez byzonsagh3 az embernek My keppen 
valo Sogorzagh vagion keoztetek hogy Jm hallom So-
gornak hyatok egymást [Kv; TJk III/2. 85. — aKwpas 
Isthwan]. 1573: Nyreo János Azt vallia hogy . . . Mond 
arra Tompa Istwan te Bestie kwrwaffy zebennis zolhat-
nal Nekem annal, Mond Nyreo András Nem (!) Mond 
vra(m) Azt Mert nem Annak hinak engem [Kv; TJk 
III/3. 77]. 1592: Catalin Zekel Ianos zolgaloia vallia . . 
Lattam hogi valtigh eoleltek chokoltak egimast, es az le-
gini az Azzont Edes tarsanak hitta minden zouaual, az 
Azzonÿs azon keppen az legint [Kv; TJk V/l. 270]. 
1631: az Aztalnalis hogj ittanak ottis felesegenek hitta 
az legeny s amazis Uranak ugj lakoztak [Mv; MvLt 290. 
246a]. 1736: megírám micsoda szeretetben éltenek az 
atyafiak és tíz íznyig is bátya, öcsém, koma, sógor hítták 
egymást [MetTr 416]. 1752: engem örökké anyán(a)k 
hivutt [Backamadaras MT; Told. 37/4]. 1784/1796: egy 
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csomos oldalú öreg rend Aszszonytis üsmértem, és ér-
tem . . . a kit nenyinek hivutt [Tarcsafva U; Pf]. — L. 
még MetTr 356-7, 377; MetTrCs 481. 

11. nevez; a se numi/chema; heißen, nennen. A. 
1561: It herep arant egy hyd wala altal azt az hidat hiak 
wala Bagdy hydianak [Pókafva AF; EHA]. 1569: az kys 
veolgyet, kit mostan hallom hogy kynchies veolgynek 
hynak, kit en myndeltig, kys veolgynek hallottam . . . 
Bernald balas Elte Ez Jdeig [Harcó MT; VLt 7/692 
Mich. Zasz de Hocczo vall.]. 1577: vagion egi patak kit 
hinak szenegettö patakanak [Betfva U]. 1586: Kozmasia 

hatarban vagyon Egy Tanorokok kit Tekercsnek hynak 
[BK Mise. 1145-78 Marthon Mihály Zent Simoni Ne-
mes Ember vall. — a~ Cs]. 1677: A' Dézmások per abu-
sum magoktol talált szegínység terhére, a' Fiscusnak-is 
semmi hasznára való egyéb abususokat le-tegyenek, ne-
vezet szerint, a' mellyet ŏk szoktak hini, keresztyén 
pénznek, ászak pénznek, penna hévének, penna bornak 
[AC 217]. 1801: Völgy fejin, mellyet Nyir kŏzinekis hív-
nak [Szárazajta Hsz]. 

B. 1584: Monda Leorincz, No chak te Edes pecheó 
Peter, Monda András, Ne(m) az volna Neke(m) Ne-
veim) hane(m) Andrasnak hinak engem [Kv; TJk IV/1. 
361]. 1749: hányad magával volt az occupator, s' kiknek 
hívják (így!), nem tudom [Algyógy H; JHb XXXIV/18]. 
1765: Groff Szárhegyi Lázár Adámné . . . Groff Dániel 
Anna Aszszony ide Andrásfalváraa szállított két olá 
gazda embert, az egyiket hívják Bándi Illyenek, a masi-
kat pedig Bándi Márknak [Told. 8. — aMT]. 1801: hogy 
hivták, az akkoron volt Tisztet nevezze meg a Tanú 
[F.szőcs SzD; TK1]. 7826; Engem hivnak Pap Péternek, 
ide való Dévai, 30 Esztendős oláh vallású vagyok 
[Déva; Ks 116 Vegyes ír.]. 

12. (becsmérlőleg) vkit vminek mond; a spune cuiva 
(ín mod injurios, defåimător): ; (schmähend) spre-
chen, erklären. 7629; Balogh Anna . . . igen gonoz mer-
gw Azzonj minketis Moslekos Diznoknak hiu [Kv; TJk 
VII/3. 91] | Gal Christinais . . . nekünk bjrak(na)k ké-
szét bé ada, hogi tőbszőr Gál Petert, sem asz eö marad-
vannyát, se maga, se maradványa, az jegj ruhaual ados-
(na)k ne hiná [Mezősámsond MT; Berz. 17b]. 1634: 
(Asszonyom) engemet megh akar vala verni, en vgy tazi-
ta(m) hogy holt szamban fekszik, és immár Azzonyo(m) 
gylkosanak hy [Mv; MvLt 291. 6b]. 

13. elnevez; a numi; benamen/nennen. 1568: 1568. 
esztendőben szent Mátyás-nap estin ada az úr Isten 
az én gazdámaszszonynak egy leány magzatot, kit Ersé-
betnek hívtunk [ETA I, 26 BS]. 

O Szk: békességre ~ kb. békességre rendel; a sorti 
pentru bună ínţelegere; zum Frieden bestellen. 1681: 
Mivel hogy az Iste(n) bekesegre hivta az hazasokatis 
azonban Szováti János nem ugy tartotta feleségét 
mint keresztyen hazas ember, hanem verte taglotta, seŏt 
ölessel fenyegette . . . az aszonyi allatot absolvallyiuk 
verengezŏ kegyetlen feijetŏl [SzJk 154] * igazságát ~ja 
benne kb. jogot formál vmire; a formula pretenţii/drept 
la ceva; auf. etw. Anspruch machen. 1606: Asz: J riam 
Jóŭe egj nehaniad magaual ram tamaduan meg is se-
besztet . . . az ram Jouesert asz nagy hatalomnak terhin 
uagyon erte mert ha mj Jgassagat hjta bene törueniel ke-
let uolna keresnj erte [UszT 20/197] * vmiben részt ~ 
kb. vmiből részt kíván, vmihez jogot formál; a ridica 
pretenţii la/pentru ceva; von etw. seinen/ihren Anteil 

hí 

verlangen. 1748: abban az Jószágban senkj akkor reszt 
nem hivut [Szentegyházasoláhfalu U; OfLev.]. 

Ha. 1584: hyv [Kv; TJk IV/1. 244]. 1591: hiu [Kv; 
TJk V/l. 126]. XVII. sz. eleje: hyu [Bélafva Hsz; HSzjP]. 
7604; hy [Bikafva U; UszT 18/43]. 1634: hi [Kászonúj-
falu; BLt 3]. 1638: hi ſMv; MvLt 291. 123a]. 1721: hiu 
[Rognaa; Ks 25. V. — Később: Kornislaka SzD]. 1769: 
hív [Bukuresd H; Ks]. 1587: hywnk [Kv; Szám. 3/XXX. 
9]. 7590; hiwunk [A.boldogfva U]. 7596; hyúúnk [Tar-
csafva U]. 1604: hiuunk [Farcád U]. 7606; hiúnk [UszT 
20/17]. 1612: hyonk [Alparét SzD; KGy]. 1627: hi-
vu(n)k [Kelementelke MŢ). 1665/1753: hívunk [Dálnok 
Hsz]. 1790: hívunk [M.köblös SzD; DHn 48]. 1570: hy-
nak [Gyalakuta MT]. 1577: hinak [Alparét SzD; Ks] | 
hinak [Betfva U]. 1578: hynak [Marossztkirály AF]. 
1582: hinak [Dés]. 1584: hinak [Kv; TJk IV/1. 361]. 
1585: hinak [Kv; Szám. 3/XVI. 32]. 1588: hjnak [Vécke 
U; BálLt 81]. 1592: hyn(n)ak [Szentkirály U]. 1602: hin-
nak. hynak [Kv; RDL I. 73, TJk VI/1. 583]. 1606: hinak 
[Sükő U]. 1627: hinak [Kiskend KK]. 1659: hinak 
[Szentmárton Cs; SzO VI, 223]. 1683: hivnak [Szilágy-
cseh; SzVJk 123]. 1733: hinak [Erősd Hsz; BLt 7]. 7757; 
hivnak [Szászfülpös MT]. 1842: hinak [Dés; DLt 1528]. 
— 1863: hívom [Szentlászló TA; RAk]. 1593: hiuod 
[Szu; UszT]. 1568: hya [Kv; TJk III/ l . 233]. 1593: hia 
[Kv; Szám. 5/XXI. 114]. 1595: hya [UszT 13/77]. 1632: 
híja [Mv; MvLt 290. 100a]. 1651: hija [Gyula K; RLt 1]. 
1716: hija [Nagyida K; Told. 22]. 1798: hívja [A.árpás 
F; TL]. 1783: hívjuk [Feltolja Hsz; Bogáts 5]. 1571: 
hyak [BesztLt 2 Paulus Banfi losonchy de mogyoro a 
beszt-i tanácshoz]. 1573: hiak [Kv; TJk III/3. 88]. 1590: 
híjak [Km; GyU 13]. 1592: hiiak (UszT). 1594: heak 
[Mákó K; GyU 26] | hyak [Somlyó Sz; UC 113/5. 6]. 
1595: hyak [Malomfva U]. 1606: hyiak [UszT 20/303]. 
1613/1640: hyak [Gyalakuta MT]. 1617: hiiak [M.szt-
györgy MT], 1638: hijak [Mv; MvLt 291. 155a]. 1643 
U./1687 k.: hijják [Msz; MMatr. 244]. 1646 k.: hiak [Bá-
nyabükk TA]. 1652: hijak [Vista K; GyU 99]. 1698: hív-
ják [Vízszilvás SzD; Ks]. 1701: hiák [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 69]. 1717: hijjak [Dés]. 1729: hijak [Arapataka 
Hsz] | hívjak [Hidvég Hsz]. 1746: hillják (!) [Verespatak 
AF; Ks 94. 29. 4]. 1748: hívják [Koronka MT]. 1765: 
hívják [K; BetLt 6 vk]. 1822: hijják [Uzon Hsz; HSzjP]. 
— 1591: hilak [UszT]. 1592: hilak [i.h.]. — 1584: hit-
ta(m) [Kv; TJk IV/1. 276]. 1592 k.: hittam [UszT]. 1573: 
hittal. hivtal [Kv; TJk III/3. 261]. 1593: hittal [Szu; 
UszT 9/46]. 1606: hittal [i.h. 20/162]. 1570: hywt [Gyala-
kuta MT; BálLt 1]. 1573: hywt [Kv; TJk III/3. 50]. 
1574: hitt [Kv; i.h. 378]. 1577: hjwth [Vajdasztiván MT; 
BfN 71/19]. 1584: hiwth [Kv; TJk IV/1. 113]. 1589: hit 
[Szu; UszT]. 1590: hiwt. hitt. hit [i.h.]. 1591: hywott 
[Kv; Szám. 5/X. 23]. 1595: hiuatt [Kv; TanJk 1/1. 260]. 
1597: hiwot [Kv; TJk VI/1. 80] | hiút [Vessződ NK; J H b 
XXIII/3]. 1599: hiút [UszT 15/193]. 1607: hyut [Dés; Ks 
I. 20]. 1616: hiwtt [Cssz; BálLt 61]. 1628: hiutt [Récse F; 
Szád.]. 1629: hivut [Kv; TJk VII/3. 34]. 1668: hiút [Ara-
nyosrákos TA; Borb.]. 1731: hivutt [Dés; Jk]. 1735: hi-
vut [Mezőmadaras MT; Berz. 15. XXII/10]. 1742: hivót 
[Szemerja Hsz; ApLt 4]. 1747: hiot [Déva; Ks 112 Ve-
gyes ir.]. 1748: hivutt [Torda; Borb.]. 1779: hitt [Bh; 
BfN Bh-i cs.]. 1794: hivatt [Koronka MT; Told. 42/1]. 
1842: hivut [Szárazajta Hsz; Bogáts 10]. 1844: hivutt 
[Bágyon TA; KLev.]. 1846: hivutt [Dés; DLt 1291]. 
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1849: hivut [Héjjasfva NK; CsZ]. 1585: hyttwnk [Kv; 
Szám. 3/XVI. 36]. 1590: hittünk [Máréfva U]. 1571: 
hyttak [Somlyó Cs; BálLt 79.] 1575: hyttak [HSzj/ í al.]. 
1586: hittanak [Cssz; BK. Mise. 1145-78]. 1588: hittak 
[Kv; Szám. 4/1. 22]. 1591: hittak [Kv; TJk V/l. 118]. 
1592: hiittak (!) [Kv; Szám. 5/XIV. 357] | hittanak 
[UszT]. 1596: hittak [i.h. 11/86]. 1600: hitanak [Fintahá-
za MT; KvAkKt Mss 343]. 1610: hittak [Dés; DLt 320]. 
1623: hittanak [Kv; RDL I. 120]. 1663: hittanak [Dob.; 
Born. XXXIX/4]. 1687: hittanak [Szentlélek Hsz; 
HSzjP]. 1735: hittak [Altorja Hsz; Borb. I]. 1737: hitta-
nak [Marosvécs MT]. 1754: hivtanak [Gernyeszeg MT; 
TGsz 16]. 1781: hivtanak [Mezőszopor K; MkG 36. 
3/2]. — 1569: hyta [Torda; WassLt]. 1591: hitta [UszT]. 
1602: hitta [Kv; TJk VI/1. 613]. 1723: hivta [Kisnyires 
SzD; Ks]. 1743: hitta [Szásznyires SzD; Ks]. 7773; hivta 
[Aranyosrákos TA; Borb.]. 1776: hitta [Nsz; GyL hív.]. 
1804: hivta [Dés; DLt 198/1807-hez]. 1805: hivta [F.rá-
kos U; Falujk. 2]. 1846: hitta [Dés; DLt 530/1847. 15]. 
1849: hivta [Kv; Végr. Vall. 4]. 1582: hittük [Kv; TJk 
IV/l. 32. 3]. 1585: hittwk [Dés; DLt 215]. 1590: hittük 
[Szu; UszT]. 1607: hyttuk [Dánfva Cs; Eszt-Mk]. 7732; 
hivtuk [Bálintfva MT; Sár.]. 1754: hivtuk [Gernyeszeg 
MT; TGsz]. 1763: hittük [Udvarfva MT; Told. 69]. | 
1570: hitak, hyttak [Kv; TJk III/2. 2, 69]. 1592: hittak 
[UszT]. 1619: hytták [Abrudbánya; RDL I. 108]. 1643: 
hittak [Sárpatak NK; LLt Fasc. 70]. 1735: hitták [Altor-
ja Hsz; Borb. I]. 1815: hivták [Körtvélyfája MT]. 1572: 
hywa [Jákótelke K; KP]. 7586. hiua [Kv; TJk IV/1. 
501]. 1589: hiua [Szu; UszT]. 1606: hiúa [i.h. 20/139]. 
1612/1613: hiva [Buza SzD; KJ]. 1629: hiua [Mv; MvLt 
290. 167b]. 1651: hiva [Asz; Borb. I]. 1656: hiua [Msz; 
BálLt 49]. 1739: hiva [Szentlélek Hsz; HSzjP]. 1569: hy-
wanak [Msz; LLt 77/5]. 1572: Hyuanak [Gyerőmonos-
tor K; KP]. .'593: hiuanak [Kv; TJk V/l. 388], 1595: 
hiuanak [UszT 10/95]. 1597: hiuanok [Vessződ NK; 
JHb XXIII/3.]. 1600: hianak [UszT II/2. F. 264]. 1615: 
hiuanak [Cssz; LLt]. 1621: hivanak [Szucság K; JHbK 
VIII/27]. 1752: hivának [Désháza Sz; Ks 101]. 1767: hi-
vánok [Betlensztmiklós KK; BK]. — 1568: hîvam [Kv; 
TJk III/l. 227]. 1584: hivam [Kv; TJk IV/1. 217]. 1635: 
hivam [Mv; MvLt 291. 41b]. 1697: hivam [Hsz; Borb. I]. 
1631: hiua [Mv; MvLt 290. 54b]. 1641: hiva [Kentelke 
SzD; BfR]. 1568: hywok [Szentegyed SzD; WassLt]. 
1569: hywok [Msz; LLt 77/3]. 1570: hywok [Erked K; 
JHbK XIII. 23]. 1592: hiwok [UszT]. 1605: hiuk [HSzj 
szántás al.]. 1753: hivők [Marossztgyörgy MT; Ks 48. 
67. 31]. 1633: hiúak [A.venice F; Szád.]. | 1574: hywalak 
[Kv; TJk III/3. 309]. 1631: hiualak [Mv; MvLt 290. 
23la]. — 1602: hivom vala [Boldogasszonyfva U; UszT 
17/45]. 1573: hya volt [Kv; TJk III/3. 107] || 1589 k.: hi-
nek [Szu; UszT]. 1582: hjna [Iklód/Néma SzD; DLt 
210]. 1586: hyna [Cssz; BK Mise. 1145-78]. 1609: hina; 
[Cssz; BLt 3]. 1656: hina [Kászonfelsőfalu; BCs]. 1675: 
hina [Abrudbánya; Törzs]. 1571: hynanak [Somlyó Cs; 
BálLt]. 1613: hlnanak [Cssz; BLt 3]. 7626; hynanak 
[BSz; WassLt]. 1842: hivnanak [Dés; DLt 85. 9]. — 
1780: hinam [Bözöd/Kőrispatak U; Pf]. 1587: hina [Kv; 
TanJk 1/1. 51]. 1752: hiná [Kv; KCJk 17b]. 11580: hinok 
[Galac BN; WLt Galaczy Jósa es Nagy Boldisar bizony-
ságlev.]. 1585: hinok [Dés; DLt 215]. 1614/1615: hinok 
[T; Törzs]. 1584: hinak [Kv; TJk IV/1. 243]. 1599: hinak 
[Kv; TanJk l/\. 347]. — 1595: hytt volna [UszT 10/19] || 

1570: hyon [Kv; TJk III/2. 130]. 1573: hion [Kv; TJk 
III/3. 238]. 1588: hyon [Kv; TanJk 1/1. 73]. | 1586: hya-
nak [Kv; TJk IV/1. 557]. 1600: hianak [UszT 15/264]. 
1673: hijanak [Kv; RDL I. 154]. 1796: hivjanak [Uzon 
Hsz; Kp IV. 288 Lad. Tana (66) gy. kat. vall.]. — 1568: 
hyam [Kv; TJk III/l. 227]. 7583; hiam [Kv; TJk IV/1. 
157]. | 1574: hyd [Kv; TJk III/3. 309]. 1651: hid [Zoltán 
Hsz; HSzjP]. 1766: hid [Sszgy; i.h.]. | 1659: Hijja [SzJk 
87]. | 1572: hyak [Kv; TanJk V/3. 61b]. 1619: hyak [Or-
baitelek Hsz; HSzjP]. 1735: hijják [Kvh; i.h.]. || 7573; 
hiny [Kv; TJk III/3. 99]. 1591: híny [Kv; Szám. 5/X. 17] | 
hiny [UszT]. 1599: hinnya kezde [Kv; TJk VI/1. 384]. 
1632: hini [Grid F; UC 14/38. 3]. 1681: hini [Mogyorosd 
H; VhU 80]. 1700: hini [Dés; Jk]. 1748: hivni [Koronka 
MT]. 1802: hivni [Mv; Bora. XXXIX/53]. — 1596: hi-
no(m) [UszT]. || 7572; hewan [K; KP]. 1578: hyuan 
[Msz; BálLt 79]. 1596: hjwan [Kv; Szám. 6/XXIX. 172-
3 Bachi Tamas sp kezével]. 1654: hiva(n) [Fog.; Kem-
Lev.]. 1779: hiván [Nagysajó BN; KS]. 

A címszó forrásjelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. — A hangala-
ki és alaktani szempontból figyelemreméltó adalékok kõzŭl — a térrel való 
takarékoskodás miatt — csak azok kerültek be a Ha. alá, amelyeket nem 
iktathattunk be az egyes jel-ek, ill. a szk bizonyító példaanyaga közé. Ép-
pen ezért a fenti paradigmatikus felsorolás jelentős mértékben kiegészíthe-
tő az 1-13. jel. al. felsorakozó kijegyzésekböl. 

hiába I. hsz 1* sikertelenül, eredménytelenül; fãră re-
zultat; erfolglos, umsonst. 1570: My kor fodor Esthwan 
Byrosagaba megh Sentenciasta volna Rengeo Margith 
Leanjat Annát, Megien eo hozzaya Borbély Janosnehoz 
az Annya es keoneregh volt neky hogy Těrekednek Eret-
the Neh hadna ky veretthnya Es eo Megen az Byrohoz 
zoly neky hogy ha Bantasara Nem volna es ha byztatna 
hogy heaba Nem Jarna, Az Thanach eleybe be Menneh 
Theob azzonyokal egetembe hogy kĕnergenenek Eret-
the [Kv; TJk III/2. 100. — aA városból hóhérral való ki-
veretés egyik legmegszégyenítőbb, erkölcsileg legsúlyo-
sabb ítélet volt]. 1586: Theleky Leórincz vallia . . Ist-
ua(n) p(rae)dicatorne panazolkodik vala hogy heaba 
Ieot ide huniadról az Borokért ide (így!), De eotweos 
Orbán Nem Akara ky Adnj [Kv; TJk IV/1. 501]. 1597: 
Enys az vtan megh vittem vala az zaz Tallçrth, deh Cziak 
heaban Jarek [Kozárvár/Néma SzD; SLt BC. 6]. 1608: 
Hogy az eo kgme Sok faratsagais Zolgalattyais tellyes-
siggel heaba(n) ne essik . . . Sogoro(m) az my reszwnket 
. . . Nagy Kereken . . . kezwnkben ereztte es ada myn-
den Igassagaual [Kv; JHb XXVI/49]. 1674: â B: Ceh 
dolgában fáradozván az absenteseket és az Eozvegyeket 
járván el héjában teobbire, de mégis kellet keoltenűnk f 2 
[Kv; SzCLev.]. 1700: hogy hijaba(n) ne mullyon minden 
szöleinkre teendő munkánk, kőlcsegünk es farattsa-
gunk: vigeztük . . . hogy . . . senkinek ne legyen szabad 
az idegen Bort be hozni [Dés; Jk 312b]. 1773: a Fákis ac-
comodálva lévén nem fáradtunk hijjáb(an) mert éppen 
Kaplonig8 el szállítottuk [O.léta TA; JHb II/3. — aKap-
jon SzD]. 

2. hasztalan; inutil, zadarnic; vergebens. 1657: az fe-
jedelem az vízpartról eléggé pirongatta de heában, nem 
mene által [Kemény, önéi. 53]. 1689: Bánoczi János 
Ur(am) egész écczakákan Feleségét csak hijjaba(n) kin-
zatta, gyõtrőtte egyéb modon nem satisfaciálhatvá(n) 
néki [SzJk 236]. XVIII. sz. eleje: héjában van valakinek 
jó féle Menesse, ha roszul tartya [JHb 17/10 lótartási 
ut.]. 1757: az Ik Banyájokból olly sok vizet botsátottak 
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az mi bányánkb(a) hogj . . az nap tizen egj Legény hija-
ba vonta a vizet mert . Sem(m)it Sem apatt [Torockó; 
Bosla]. 1769: De hijjában titkolodunk Lelkem, mert né-
kem Is vadnak Correspondenseim [Mv; Told. 52]. 1782: 
fenyegetőztenek, hogy hijába kapáljuk meg, mert meg 
étetik vagy le kaszálják, mikor leg jobb lesz* a Törők 
buza [Koronka MT; i.h. 4]. XIX. sz. eleje: hijába buszsz, 
hijába rejted magadot mert ismerlek [Maksa Hsz; 
HSzjP]. 

Szk: csak ~ egészen/merőben hiába. 1619: ismét 
megmondák, hogy csak heába fáradunk minden dol-
gunkkal, mert az immár el vagyon végezve, hogy addig 
az mi dolgunkban semmi nem kél, valameddig bizonyo-
san nieg nem hozzák az urunk koronázatjának az hírit 
[BTN 393]. 1636: monda Koházi Kathalin Te ven szá-
kálu szekely cziak heyaba(n) dűlz fulz, mert az migh elek 
addigh ne(m) czinalz ot házát [Mv; MvLt 291. 65a]. 
1697: csak héyáb(an) uersz s őrzesz, mert ha rea uetem 
magamot, csak oda lesz dolgom egj órában [Szentsimon 
Cs; CsJk 10]. 

Sz. 1619: ezek felől Nagyságod egy álommal s édeseb-
bel többet aludjék, mert bizony heába fognak hegedülni, 
nem fog senki táncokba menni [BTN 186]. 

3. potyára; degeaba, inutil; kostenlos, umsonst. 
1574: Eccher vgian zokat keoltetet volt vele heaba feoze-
tet volt Ebedre es Nem Ment Rea baratywal [Kv; TJk 
III/3. 382]. 1589: 2 Jŭly voltanak az Zekben Nem Lòtt 
Zek Kólt heyaba Menesúnkre d. 25 [Kv; Szám. 4/XII. 
13-4]. 1609: Voltanak dolgosink . Mágunkisa ot Nap-
lottunk . hogy Az Nap Zamosok heaban ne Mulas-
sak az Napot [Kv; i.h. 126/IV. 110. — aA sáfárpolgá-
rok]. 1676/1681: arra légyen gondgjaa hogi a* mikor à 
várban vagi à vár körül dolgozo emberek vannak czak 
hejjáb(an) ne üllyenek, hanem dolgozza(na)k serenye(n) 
[Vh; VhU 665. — aA porkolábnak]. 1716: az vármegyé-
ről jött kaszások is, nagyob részén héába tőltőték el az 
napot 4 utal verté ki az ésső õkőt az kaszálásból [Szent-
demeter U; Ks 96 Fodor Márton lev.]. 1741: hogy a* ve-
tetlen maratt szántó földek, hijában ne heverjenek 
Concludáltuk . . hogj a* buza földekbe is . . . málét vet-
hetnek [Dés; Jk 549b]. 1765: (Az udvarbíró a) Keze alatt 
valo Béresekkel, dolgasakkal az időtt hijáb(a) ne töltse, 
hanem mikor minek ideje lészen utánna állyon a dolog-
nak [Mezőcsán TA; Ks 26. X]. 

4. haszon nélkül, kihasználatlanul; nefolositor, ín 
mod inutil; unnütz(erweise). 1621: Gellien vram Zama-
ra regteol fogua allot hiaba Egi bolt [Kv; Szám. 15b/IV. 
21]. 1681: Vizi Malom . Migh à keò padgaiis jobban 
el nem romlanak, addigh kellene helyeb(en) mast készet-
tetni; hogi a' mikor jo és alkalmatos ideje volna csak 
öszve rakhatnák az kész eszközt; hogi sokaigh ez ma-
lo(m) hejjaban ne allana [Hátszeg; VhU 603-4]. 1715: az 
elmúlt öszŏn eleget állott az úrfi malma héjjában [Türe 
K; Told. 28]. 

5. haszontalanul; inutil, nefolositor; unnütz, nutzlos. 
1757: a Puskasokat kopokkal együtt fel küldeni minél 
hamaréb ne Sajnalja Ngd, ugy az petzér alá egy Lovat, 
mert ugy járhattya jol meg a Sŭrŭt s tőb hasznunk lé-
szen, nem tŏltyük hijáb(a) az időtt [Retteg/Kendilóna 
SzD; TK1 Perlaki András Teleki Ádámhoz]. 

6. kb. fölöslegesen; de prisos; überflŭssig. 1592: 
megh bekeltetwk eoket Jgy hogy Zagony Mihály masfel 
forintot adgio(n) Lukaczynak tizen eoteod napra Ezen-

be(n) az király bírák megh ertek hogy megh bekellette-
nek egymassal teorwenyhez vgy hiwak mind az ket felet 
. . . Jgazatis tezen vala Mihály mindgiarast de miel hogy 
az király birak ezen dologért teorwenyhez hittak heaban 
Nem eoreomest fizetthett vala [UszT]. 1756: ha tuttam 
vólna, hogy hirt adott kéd Németi Istvánnak, én héába 
oda sem mentem vólna [Kv; Mk IX Vall. 63]. 1780: izen-
tem hogy hijába magát, s marhaját ne fároszsza [Baca 
SzD; TSb 24]. 1784: Még az ürmös borokat nem küldet-
tem bé a Vármegye tiszteinek, mert alig tudtam átalago-
kat szerezni, és már míg bé nem gyűl a Tábla, nem kül-
deni hiába mert széllyel vágynák [Bencenc H; BK. Bara 
Ferenc lev.]. 1817 k.: ezel elé vettem a' Recursusrol kőit 
Testimoniumat, mellyre mínyájon le fityeztették az aja-
kokata, egy része mondotta no ide bizony hijába jöt-
tünk, más része megint azt, dehogy hijába, teszünk még 
egy fordittást [Héderfája KK; IB. Veress István tt lev. — 
aAz ítélőbírák]. 

7. alaptalanul, ok nélkül; föră temei/nici un motiv; 
unbegründet, grundlos. 1635: látám, hogy az legény szű-
rébe betakarózván fekszik az ágyba, Falábú Katà az ágy 
mellett állván tisztogatja vala az palástját. Én mondám 
neki: Mit csináltok itt annyi időtől fogva? Bezzeg ez 
nem illenék hozzád, ugyanis nem héjában vagyon annyi 
szóbeszéd felőled [Mv; MvLt 290. l36a-8b átírásban!]. 
1760: egy cigány halála távol légyen . . . hogy aequipa-
ráltassék egy másféle keresztény istenfélő ember halálá-
val . Nem hijában mondotta volt prinz Lobkovicz 

„Ah! egy cigány megölése s halála nem derék álla-
pot . . . “ [RettE 109]. 

8. kb. oktalanul; nechibzuit, nesocotit; unbegründet. 
1579: Iryanak eo Kegmek Barbely Georgnek hogy hea-
ba ide zekeryt ne munkaltassa, mert Az Zegenysegh 
pincznelkwl semmy keppe(n) az borokat ky nem adgya 
[Kv; TanJk V/3. 203b]. 1753: kigyelmed is hijaba Mol-
nár Jánost az marosi malomban nejestŏl ne költöztesse 
mert onnan bizongy ki tsapam [Lõrincfva MT; SLt 
XLIV. 13 Suki László Gálfalvi Ádámnak]. 1762: a Vete-
ményes kertetskéit hijában neis epitse mert le vágattya 
[Szentrontás MT; Berz. 1. 10/39]. 1806: én hijába nemis 
panaszlok az Arenda bajos fizetése iránt [Ádámos KK; 
Pk 5]. 1832: ugy ítéltem balgatag fejem! hogy én más-
képpen fogok onnan kilépni . . , de hijában hittem 
[Torda; IB. Demény János udv. tiszt lev.]. 

II. igei-névszói jell-ű áll-os szerk-ben; ín construcţii 
avînd caracter de nume predicativ; in verbo-nominal-
artiger prädikativer Wortkonstruktion: 1. eredményte-
len; fåră rezultat; erfolglos. 1573: lo ázzon ha Immár 
Ide hittam az vraimat Ne legen heaba az Mwnka a hwl 
teobet adok az ty feoldetekert ket vagi haro(m) lepessel 
[Kv; TJk III/3. 184]. 1653: hejaba let 'a dolog [KJ] | 
monda: hogy oda ne menjünk, mert hijában lészen; ha-
nem térjünk meg és jelentsük meg a vezérnek [ETA I, 
131 NSz]. 1658: Házamhoz . . . gyűltek vala tractára: 
hogy mit kellessék cselekedni? De semmiben múlék, és 
hijában lőn a tractájok; mert a hír érkezvén, felrezzené-
nek és tétova eloszlának [i.h. 167]. 

2. hasztalan; zadarnic, ín zadar; nutzlos, unnütz. 
1556: (Ha) az fyzethesnek az felywl meg Jrth napon Ele-
get glesan János vram Nem thenne hath heyab(an) le-
gyen ffyzethes kyth fyzeteth En <nekem> az Jozag Na-
lam Maragyon [Mikefva KK; BfR VI. 283/3]. 1653: a 
császár8 tábori mestere is eljött, és azt a helyet a hol mi 
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valánk, a császár sátorának rendelé . . Eléggé hányánk 
ellent, de csak hiában lőn, mert el kellett onnat mennünk 
[ETA I, 133. NSz. — aA török szultán]. 1740: Házokhoz 
senki ne nyúlhasson, mig engemet, eddig való Expen-
sáimról, azon árvák iránt nem excontentál minthogj 
én, érettek felesen költöttem, és mostis Fel-szabadulásá-
ra kész vagjok adni flór. Hung. 12. mintsem eddig való 
kölcségemis hijában légjen [Dés; Jk 323a]. 

3. ? alaptalan; neîntemeiat; lipsit de temei; unbe-
gründet. 1807: Mind ezek Szerént tehát héába lévén a 
Novizans Bizonyittása es allegatioja, megkivánnya 
hogy mind azok egyenlő osztálljra botsáttassanak [Ara-
nyosrákos TA; Borb. II]. 

III. isz-szerűen; ca interjecţie; interjektionsartig: 
hasztalan/hiábavaló (minden szó), kár a szóért; inutil 
orice cuvînt, păcat pentru fiecare cuvînt; eitel, müßig; 
schade um (ein) jedes Wort. 1806: Az Anjám ö Nagjtsá-
ga . ez előt egj 2 napol érkezet meg Konkoljfalvaról8 

elég betegesen, de jába (!) mert ő Nagjtsága . . . réánk 
nem halgat [Vingárd AF; Ks lOl. — *SzD]. 1812: hogy 
ha valami modi köntös jött bé a Groffné azonnal ra kon-
tozott; néha Zugalódott a Groff, hogy igen drága. Mind 
arra a' Groffné azt felelte: Hijába mert ennek 's, amaz 
Groffnénakis ollyan van 's, én sem akarok alábbvaló 
lenni [Héderfája KK; IB]. 

Ha. 1682: héában [Kv; RDL I. 160]. 1700: héjjaba(n) 
[Msz; MMatr. 175]. 1708: hejjaba [Fog.; KJ. Fogarasi 
János lev.]. 1716: heaban [Nagyida K; Told. 22]. 1744: 
hiába [Bölön Hsz; INyR]. XVIII. sz. köz.: héjában 
[Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152]. 1755: hijábann [H; BK ad 
nr. 144]. 1765: héjában [Kisenyed AF; Eszt-Mk Vall. 
282]. 7766; héjában [Kőrispatak U; Pf]. 1767: héjába 
[Jedd MT-Told. 45/1] | hiába [Kristyor H; Ks]. 1770: 
hejaban [Örményes®; BK. — aKésőbb: Bükkörményes 
Sz]. 1774: héjában [A.jára TA; BLt 12]. 1776: héjába 
[Kóród KK; GyL]. 1778: hijába [Szentmihály Cs; LLt 
34/16]. 1803: héjába [Mája MT; BetLt 5 St.Lőrincz (38) 
lib. vall.]. 1814: hijába [Dés; DLt 56. 3]. 1840: héjába 
[Dés; DLt 1268]. 

hiábavaló I. mn 1. értelmetlen; fåră sens/rost; sinnlos I 
haszontalan; inutil, nefolositor; unnütz. 1661: az levele-
ket . . Regestralni iszszonyu munka leot volna, s heja-
ba valois nemellyik, csak az megh latogatassanis ne(m) 
keves munka(m) leven, ugy atta(m) ö kgme kezehez, 
hogy kgd eleibe(n) fel bontasnelkúl vitessek [Kv; Ks 41. 
C. 1 Vall.]. 1700: Ezeketa azért vontuk ki hogy mászszor 
ne fáradgyunk olvasásával mivel Gegessi Uraimék Kő 
Templomot épitvén vég képpen el szakadtak a* sz: Si-
moni Templomtol, mellyhez képest az Conditiokis héj-
jában valókká lettenek [MMatr. 175. — aA két falu 
egyezségére von. sorokat]. 1719j1724: meg untam az 
sok kőlcséget, fáradcságot, és itt a sok hijjában való te-
kergést [Torda; JHb XIV/6. 60]. 

Sz. 1847: rosz munkán hiába való a todás fodás [Dés; 
DLt 862]. 

2. eredménytelen, meddő; fără rezultat; erfolglos. 
1729: a Fel Csiki héjába való fáratcságunkot ez ide való 
vadászat ki potlotta, mivel most harmadnapi vadásza-
tunkba ejtettünk három szàrvast két vad disznót, s edgy 
őzet ejtettünk [Lázárfva Cs; ApLt 1 Haller János lev. 
Apor Péterné Káinoki Borbárához]. 1823-1830: az ak-
kor híres doktor öreg Pataki Sámuel . . . Eleget iparko-
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dott minden mesterségével a grófot életben tartani, de 
hiábavaló volt, mert néhány hetek múlva meghala 
[FogE 156]. 

3. haszontalan; netrebuincios, nefolositor; unnütz. 
1571: Maskíppenis zwksegesnek latatik . . . annak meg 
tudakozasa es ertesse hogy hijaba való helire ne keolt lé-
gién ha mar az zeginysigteol el nywztaka [SzO II, 324. — 
A jogtalanul felszedett szolgáltatást]. 1614: méregetők 

Brassónak az kőfalát, hogy ha valami erősséget tudnánk 
csinálni az elégett s pusztult sok heábavaló templomok-
ból és kőfalakból [BTN 53]. 

4. hasztalan (való); zadarnic; vergeblich/gebens. 
1592: ha valakit erre megh eskwtnekis semmit az hwt Ne 
keőtelezhessen, heaba való legien [Kv; Diósylnd. 26-7]. 
1737: (A designatiót) Ngod előtt minnyárást in praesen-
tia declaráltam volna, ha Ngod itt ben való léte iránt bi-
zonyos lehettem volna, de ott kün való jószágait visitál-
ván Ngod, minden fáradságom hiljában való lőtt volna 
[Ne; TL. Onadi B. Josef lev.]. 

Sz. 1761: (Barcsai Jánosnak) deáksága s esze is lett 
volna, de hijába való embernek a jó hat hámos ló, ha ko-
csisa nincs hozzája való [RettE 118]. 

5. oktalan; nechibzuit, nesocotit; unsinnig, sinnlos. 
1580: eo kegmeka a mit az varas vegez exequallya, Ne 
lattassek heaba való seongesnek (?) lenny az eó kegmek 
vegezesse [Kv; TanJk V/3. 207a. — aA bíró és tanácsa]. 
1602: az az Gyeongyeossi Jstuan choda sok heyaba való 
bezedew ember [Kv; RDL I. 73]. 1672: valami hijaban 
való vagy izgágát Szerző beszedeben es dolgaban eleb 
eleb megyen büntessek meg cu(m) d. 33 [Dés; Jk]. 1779: 
Bíró Anna . . igen okos és nem hiábanvaló elmével 
bírt, nehezen is mene férjhez a miá valami 24 esztendős 
korában [RettE 405]. 1796: a* mostani Cselekedetit 
myhent észre vettük mind a“ Papot mind a* Mestert hi-
básoknak lenni, babonás Practicájokbol a* Sz. Ur Isten-
nek hijába való fel vételével, ő Kegyelmeket kivánnyuk 
resignálni [Krasznarécse Sz; KCs K. 1265]. 

II. ſn 1. értelmetlen/hiábavaló dolog; lucru fără rost; 
Unsinn. XVII. sz. eleje: Isten és a természet heába valót 
soha nem cselekszik [BTN 413]. 

2. hiábavalóság, haszontalanság; zădärnicie, deşer-
täciune; Nutzlosigkeit. 1663: Engemet az a tökelletlen 
Rácz István . . . bevádolt . . . Végére menvén a dolog-
nak, mit beszéllett, de ha vgy leszen, meghidgye Rácz 
István, oly helyen fordítom orczájára, hogy megpirul, 
mert én soha nem fenyegettem veled senkit s olyan 
hiában valót nem beszéltettem, hiszen nem vagyok gyer-
mek [TML II, 450-1 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mi-
hályhoz]. 

3. kb. haszontalan/mihaszna (személy); om netreb-
nic/de nimic; Nichtsnutz. 1779: Inczédi vagy Josinczi 
József . . Igen derék úriember . . . A felesége egyné-
hány fiakat, de hiábanvalokat szült, sem magához, sem 
az atyjokhoz nem ütöttek [RettE 405]. 

hiábavalóság 1. haszontalanság; zădärnicie, deşertă-
ciune; Nutzlosigkeit. 1662: (: hogy azon épületeknek 
minden célja csak a testi gyönyörűség volna :) csak arra, 
hogy alatta főképpen tavasznak idején, mind egyéb ven-
dégeskedésbéli és egyéb testi gyönyörűségre nézendő 
mulatságokkal . . . gyönyörködtethetnék magokat . . . 
hagyatik azoknak ítéletekre akik efféléket nemcsak lát-
tak, hanem afféle világi múlandó héjábavalóságok kör-
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nyül gyakorolhatták is magokat [SKr 265-6 Lichten-
stein hercegnek a morvaországi Ainsgronban (Eisgrub) 
levő kastélya leírása]. 1710 k.: Következik két eszten-
deig való káros vesztése az én tanulásra való legjobb if-
júságomnak . . . Apáczai . . . az elébbeni chaost rendbe-
vette, az ó filozófiát az újjal conferálván, annál nagyobb 
világosságot hozott az elmémbe, úgy hogy jómra fordult 
a hiábavalóságoknak is tanulása [BOn. 554]. 1775: 
(Bánfii Györgyné) soha jóba nem igyekezett nyavalyás, 
hanem mind efféle hiábanvalóságokban [RettE 358]. 
1800: nints nékem gondom a hijába valóságra, nem er-
kezem én a roszrol gondolkozni [Borsa K; IB. Petykó 
Rózsa lev.]. 

Szk: világi ~ok földi haszontalanságok/hívságok. 
1775: szemérmesebb asszonyt3, s akinek világi hiábava-
lóságok s új módik úgy ne kelljenek, mint annak az 
asszonynak, ritkán látni [RettE 350. — aBr.Kemény 
Miklósné gr.Wass Krisztina]. 1780: Csakhamar Bécsbe 
ment, az holott annyira belé kapott mindenféle világi 
hiábavalóságba, hogy majd minden jószágának az árát 
elvesztegette [i.h. 410]. 

2Ş (kicsapongásbeli) haszontalankodás; bădărănie 
(comisă la chef, la desmăţ); (liederliche) Lümmelhaftig-
keit. 1724: én bizony Pekri Ferencz uramat eleget kér-
tem és intettem, hogj az Iffjú Asz(o)nyt jo kötés alatt ve-
gye viszsza, ne gyalázatoskodyék, hanem éllyen I(ste)n 
szerént valo életet . . . , de én ŏ kglmével nem birhatok, 
én a sok hijában valóságit hallom, mellyen eléggé is bú-
súlok mint Ayafi [Náznánfva MT; BK. Némái Istvánné 
(60) vall.]. 

hiáeint 1. jácint 

hiány 1. lipsă; Mangel, Fehlen. 1832: a' világszerte hi-
res kolosvári káposzta, 's más aprolékos hazai encsen-
bencseneknek hiánya [JHb P. Horváth Lázár Csáki Ro-
záliához]. 1848: a* Kolos Monostori Királyi alapítványi 
Uradalomnak . . . két szobábol állo alkalmatosságat 
. . . a' csődülök hiánya miatt egyezés uttyán . . . haszon-
bérbe vettem [Kv; KmULev. 2]. 1868: Mind két munká-
lathoz a papok nyújtsanak segédkezet, bérlistákat . . . 
birtokíveket, conscriptiokat tartsák készen hogy ezek 
hiánya miatt a munkálat ne hátráltassék [M.bikal K; 
RAk]. 

2. vminek híja; lipsă; Fehlen. Szk: ~ nélkül teljes 
egészében, hiánytalanul. 1861: mü készek vagyunk a' 
leg rővideb időn a meg ígért 60 ftott betsületesen hiány 
nélkül meg fizetni [M.zsákod U; Told. 31] * kevés 
hiánnyal kevés híján. 1876: A' másadik csoportis kevés 
hijánnal feljáró, a' betüzést végezvin A* harmadik egy-
szer mászer feljáró [Bádok K; RAk 254]. 

3. kb. csorbaság; lacunä, spaţiu gol; Lücke. 1844: 
tsak a hijjánt láttam ott az erdőnél jártomba most a Té-
len azt sem tudom hogy mit ért volna, vagyis mit ér-
jen meg, valamig meg nem betsűllődik [Nyárádselye 
MT; DE 4]. 

4. szükség; nevoie, lipsă; Not. Szk: szenved a. 
szükséget szenved. 1871: ha mészbe az építkezés alkal-
mával hiányt szenvednönk, jó szántából igérte Nagy 
Sándor aa, hogy mészszel ellát, nem fogunk hiányt szen-
vedni [Burjánosóbuda K; RAk 114]. — b. hiányzik vmi 
vkinek. 1840: mü őkrősők semmivel egyébbel nem tar-
tozunk, hanem a' hányan vagyunk . . . a magunk erőn-

hiányos 

kőn nyoltz nyoltz napot szántani a gyalogosok pedig he-
tenként két két napot tenyérrel szolgálni és egyéb asszo-
nyi munkátis tenni — ki kötvén a' Contractusba még azt 
ís hogy ha a gyalogosok szolgálattyára nézve valami hij-
jánt szenvedne8, azt mű őkrősők kipotoljuk [A.esküllő 
K; RLt O. 2. — aA földesúr]. 

5. kb. hézag; breşă, lacună; Lŭcke. 1847: Az ujj ba-
rom Istálo . . . híjjá végig deszkával borítva hijány nél-
kül [F.árpás F; TSb 46]. 

6. fogyatkozás; deficienţă, lipsă; Mangel. 1837: (A) 
szerentsétlen tűzi veszellyek kárát . . . a Zállagba vevő 
Ur tartozik viselni, ki vévén a rend kivülli ár víz által 
eredhető hijányokot [Dés; BetLt 5]. 1852: Balo sogortol 
pedig egy szál deszka dolgos ha jő egy máskor imputalo-
dik ebbe ha lehetséges hián ne tôrtenyék mert ha ezt 
most véghez nem viszŭk mikor gát kötéshez fognak anyi 
munkás kívántatik hogy egyszerre ki állíttanunk nem 
lesz képes (így!) [Kadács U; Pf Pálffi Dávid Pálfii Lajos-
hoz Illyés Mihály jegyző kezével]. 

7. hiányosság; defectuozitate, lipsă; Mangelhaftig-
keit. 1855: Telek könyvi rectificatiokor minden hiányok 
hozassanak helyre [M.bikal K; RAk 56 esp. kl]. 

8. (testi) fogyatékosság, gyarlóság; infirmitate, me-
teahnă; Gebrechen. 1836: Érzem gyengesegemet s hijjá-
nim ösmerete a telő üdővel őregbül [Zsibó Sz; WLt Ke-
lemen Benjámin lev.]. 

9. mulasztás; neglijenţă; Versäumnis. 1840: a fen-
nebbi hat pontok alatti fizetés és praestatiok betöltésére 
a* fenn irt kezesek . . . magokat kötelezvén, ugy ă felho-
zott fennebbi pontokbeli akármely hijjány vagy az 
edgyezés nem tellyesitésebeli minden terŭh egészben a' 
kezesekenn fenekelvén edgyütt is, külön külŏnis [Toroc-
kó; Bosla]. 

hiányos 1. hézagos; lacunar, cu lacune; lückenhaft. 
1694: a* szekér szin . . . oldalai barona fákal vannak sas 
fákb(an) fel rótatva, de azok is héjanossak [Borberek 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János kúrialeír.]. 1700: az 
Anak . . Supplicatioja hijanos es csonka: mert csak a' 
vagyon benne hogy kerte a bardott az J az Átül; de nin-
csen az hogy oda adta a' bardott es gontviseletlensege 
miatt veszett el azért kér Satisfactiot [Dés; Jk 303b]. 
1754: a Malomn(a)k Falozattya fenyő Deszkából valo s 
neholt hejános [Kincsi KK; JHbK XXVIII/10]. 1837: 
(A szoba) padlása hiános [Marosgombás AF; TSb 20]. 
1844: több helyeken hijános deszka fedél [Abafája MT; 
TSb 35]. 

2. csonka; incomplet; unvollständig. 1636: némelly 
szükséges ŭdnepi ceremoniákot fel keresgettem, . 
az nyomtatothoza ragasztottam ; azok nélkül penig 
melly tsorbás és hiányos lott volna az Graduál [ÖGr Aj. 
— aAz öreg Graduál]. 1714: Három darabból álló héja-
nos mérték [AH 48]. 1799/1802: (Az) irtásból . . . sza-
kasztatott az ESzGyörgyi Refor. Pap, és Mester hijjános 
Canonica portioja ki pótlására Hat köböl, a Pap, Négy 
kőből pedig a Mester számára [Erdősztgyörgy MT; 
MMatr. 146]. 

3. hiányzó; incomplet, care mai lipseşte; fehlend, 
mangelnd. 1781: őkegyelme bíróságában a falu ve<te>t-
te volt fel ellopott paripájának az árát; és ezen felve-
tés szerént . . . ki nem telik az ára. Subsumálván azért a 
fórum pretensióját, igaznak találá; és másfél magyar fo-
rintok héjával találá lenni. Ezen héjános pénzt repar-
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ciálá az fenn irt fórum az szaparodásokra, tudniillik az 
kinek külön-külön marhájok vagyon és külön kenyeren 
vadnak a páter familiástól [Árkos Hsz; RSzF 104]. 

Szk: ~nak talál vmit vmiből vmennyi hiányzik. 1795: 
tanáltunk tizen öt edény Uraság borát jol bé petse-
telve, . a petséteket fel bontván az edényeket héjáno-
soknak tanáltuk [Ádámos KK; JHb XIX/50]. 

hiányosan 1. hézagosan; lacunar, incomplet; lücken-
haft. 1783: hogy Fassionk hejjanasan ne maradgyan, 
arra ekként feleltünk [Torockó; TLev. 6/1 Transm. 16a]. 

2. híjával; cu lipsuri; unvollständig. 1756: hallottam 
a' Cséplőktõl egykor beszélleni, hogy sokszor a' búzát 
fel szórva a' Csűrben két három napokig tartotta Tisz-
tarto Uram, és igy mindenkor hijánoson találták volna 
[Galac BN; WLt Oltyán Nikuláj (45) zs vall.]. 1765: igen 
ritkán történt az, hogy héjjanoson ne találta vólna eö ke-
gyelme az mü administratioinkat [Ompolyica AF; Eszt-
Mk Vall. 20]. 

3. hiánnyal; cu lipsă; mit Fehlen/Mangel. 1786: Ba-
rabás Gábor 3 mázsa mésznek az árát héjánosan vette 
fel, nem úgy, amint alkutták volt, hanem minden mázsát 
42 pénz héjjával [Árkos Hsz; RSzF 124]. 1834: A' kész 
pénzről Szolló Diarium s Szám ado könyv ugyan be van 
adva, de hiányoson [Somb. II]. 

Ha. 1801: héjanoson [Kv; DLt]. 1805: hijjánason 
[Mv; DobLev. IV/893. 3a táblĔ]. 

hiányosít megfoszt; a lipsi/priva (de ceva); jn um etw. 
bringen. 1796: Olasztelki Kolumbán Sámuel Uram . . . 
Kintsiben lakó . Colonussai keservesen panaszalyák, 
hogy az Ur őket házaik után járandó bizonyos mezei ap-
pertinentiájaktol . . an(n)yira szokta priválni, és hijá-
nasittani, mely miat éppen meg ijettenek azon, . . . hogy 
ők, mind ado fizetésére, mind pedig a D(omi)nális 
szolgálatnak telyesittésére alkalmatlanakká tétetnek 
[Kük.; JHb XX/23]. 

hiányosocska meglehetősen hiányos; destul de in-
complet; ziemlich mangelhaft. 1798/1812: egy ujj, de hé-
jánosotska Conscriptio [Msz; HG Conscr. 222]. 

hiányosodik ' 1793: a' mikor az asztagok rakásához 
fog, azon igyekezzen hogy egy Asztagba ha hijjánosod-
nak, egy forma búzát rakasson, meg számlálva rakassa 
a' kalangyákat az Asztagban [JF 36 LevK 297 Vég Mi-
hály pref. ut. a drági tt-hoz]. 

hiányosság 1. hiány (vminek a hiányos volta); lipsă; 
Fehlen. 1727/1777: ezen ház hely mind földére nézve kis-
sebb volt a' másiknál . . . , épület sem volt rajta, ennek 
hijánosságát potlá ki Gálfalvi János uram [Vaja MT; 
DobLev. III/505. 4b]. 1730: (A) pénzeket noha házam-
nal exacte ki olvastam . . . , minden kis hijánosságot cum 
dr 9 potoltatván; ekkor meg károsított 8 Ren(en)s forin-
tokig [Kv; Szám. 56/XIX. 28]. 1789: hogy a Szőllők el ne 
darabolódjanak, mégis osztályok igazságoson mehes-
sen, ugy edgyezenek a Condividens Urak, hogy . . azon 
hijánosság most pótlódik ki [Kük.; Kp II. 25/115]. 1796: 
Ezen két Telkek ki-teijedése kissebb az Első Nyílban té-
tetett Curialis Hellynél; de ezen hijánosság ki potoltatik 
az Appertinentiákkal [Kv; Ks 74/56]. 1807: Egy kisded 
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. . . nagyon hitván Kantza Ló . . . fogai hijánossága 
miatt a' szalmát és szénát nem eheti [DLt 856 nyomt. kl]. 
1827: (Ha) az arenda idejének ki telesekor . . . akkori 
betsü árrok a* mostanit fel nem fogná érni a1 hiánossá-
got kész pénzül ki potolni 's fizetni köteles leszen az 
arendator Ur [Ne; DobLev. V/1128. 1]. 

Szk: eszenciális 1828: (A certifikációból) sem az 
meg nem tetztzik, hogy mi végett certificáltatott volna 
sem az, hogy hová certificáltatott, mellyek ollyan essen-
tialis hijjánosságok, hogy a . . . procedúra certificatio 
nevezetet sem érdemel [Ne; DobLev. V/1129, lb] * 
minden ~ nélkül hiánytalanul. 1750: Harmintz egy Ma-
gyar forintokot . ez előtt minden héjánossága nélkűlt 
feli vettek volt [Karatna Hsz; HSzjP]. 

2. híja vminek; lipsă, lucru care lipseşte; Fehlen. 
1756: már az épület fel ment, beis Szarvaztatott, tsak fe-
dele héjánossága [Déva; Szer.]. 1797: Az Borokat meg-
visgaltam mennyi költ el a Czinkussait az Hordokn(a)k 
kuldom . . . , a két bog között való hoszusag az hijjáno-
sága az Hordoknak [Banyica K; IB. Gombos István 
lev.]. 1802: égy 'Sákot mely is hat vékás ki kellete mér-
nünk, melynekis, mint égy háróm négy kupa hijjánossá-
gát ki kellett más Zsákból tőltőnűnk [Kv; IB]. 1827: Egy 
hitvány fedeles Lengyel Szekér meg avult, de kevés vassa 
hijánosságával [Koronka MT; Told. 34]. 

3. kb. veszteség; pierdere; Verlust. 1791: ezen nagy 
héjánoság és kár a Juhokb(an) rész szerént abból eset, 
hogy rósz kóres Szénát Vettek s attak nekik [Széplak 
KK; SLt évr.]. 1793: (A) Pokai rész el vesztésében tör-
tént hijánossága ki potoltassék [Mv; DLev. 3. XXXV. 
3]. 1839: kéntelenittetnek az Exponens Urak az exaren-
dált Malmokat az Ur kezéből el venni, és újba Licitaltat-
ni és másnak kiadni, és ha mi hiányosság s rövidség eb-
ből fog szármozni aztot az Urán fel vétettni [Kv; KmU-
Lev. 2 Szabó József szb nyíl.]. 

Szk: tesz vmiben veszteséget okoz vmiben. 1783: 
midőn az . . . özvegyek és más nyomorult Szegények 
meg vásárolhatnak egy vagy két véka Gabonát, siro 
szemmel kelletik nézniek, melly nagy héjánosságot tesz-
nek benne a' szörnyű nagy vámlásokkal [Torockó; 
Thor. XX/4]. 

4. hiba; cusur, defect; Fehler. 1675/1688 u.: a Liszte-
lő és fűrész Molnokrais oly gondgia legyen, hogi azokis 
pusztaiab(an) ne allyanak, ha mi heianossagok vagion 
azt meg epittesd [Borb. I]. 

5. hiányzó rész; parte lipsă; fehlender Bestandteil. 
1823: Tartozik . . Hidunk Ládáinak hijjanosságát is ki 
potolni, s arra égy Jégtörő Uj Gerendát alkalmaztatni 
[Dés; DLt]. 

6. kb. szűkösség; spaţiu insuficient; Knappheit, En-
ge. 1786: látván Leányomnak udvarbéli hijánosságát 

Tsűrom gabanásom istálom, és Disznó ólamat ce-
daltom hogy lehessen holmiit hová takarítani [Nagylak 
AF; DobLev. III/618]. 

7. mulasztás; neglijenţă; Versäumnis. 1699: mind az 
Postának sietése miat mind egj kedves Professor Ba-
ráttyának nálla léte az levél írástól el rekesztette, igiri eb-
be(n) eset hejjanosságat prima oçcasione ki potolni [TL. 
Fagarassy Sámuel gr. Teleki Pálhoz]. 1720 k.: Nem tu-
dom miből de elégg (!) hijjánosságbol esett hogy szegény 
Atjád Sogorom el holtát tsak most tetted híremmé 
[O.szilvás AF; Told. 2]. 
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hiányozás híja vminek; lipsa unui lucru; Mangel, Feh-
len. 1842: (A holt gyermek) bal Lába szárát a* Térdin 
aloll harapás által le szakasztva annak héjjánozásával 
találtuk11 [Dés; DLt ad 85. — aHoltan született, elásott 
és disznók által kitúrt gyermeki holttestről]. 

hiányság hiány; lipsă; Fehlen. 1816: ugy békéllet meg, 
hogy az kivágatott négy lántz szem héjántságátis meg fi-
zeti [Sszgy; HSzjP Civis Huszár ifiabb Gyárfás Pál (36) 
vall.]. 

hiányulás (meg)fogyatkozás; diminuare, împuţinare, 
sòadere; Abnahme, Verminderung. 1662: (II. Rákóczi 
György) az ítélőmester előtt a tárházának is az or-
szág szabadsága oltalmazása mellett lött nem kicsiny hi-
jánulását nagyon fájlalván mindeneket előforgat 
valaa [SKr 476. — al659 tájára von. feljegyzés]. 

hiányzik a lipsi; fehlen. 1840: Egy nagy fenyő detzka 
lapotzkás kerék mely Lapotzkák közül 8. hiányzik [Km; 
KmULev. 2 papirosmalom-lelt.]. 1851: a* kaptsok köz-
zül hijánzik hat darab [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 
1852: Az Udvarháznál fogyatkozik két kő gomb, és a* 
szegeletnél egy pár Téglais hiányzik [Backamadaras 
MT; CsS]. 1854: az ifjúban sok hiányzott azokból, mik 
egy nőszülő nemes ifjú kellékei közé számittatnak [ÚjfE 
17]. 

hiba 1. cusur, defect; Fehler. 1640: ha mind az négy re-
mekben hiba találtatik, tartozik büntetésben még egy 
esztendeig legén szamban miuelni [Kv; KovCLev.]. 
1692: az N(a)gy Baniai István . . az remek hibaja mia 
bŭntetesen maratt cu(m) flo 3 [Kv; öCJk]. 1698: ha az 
Arannyokat edgyŭve olvastyák mind szine s mind való-
sága meg lészen, mivel csak valami szinének fel ereszté-
sében vágjon hiba [KaLt Apor István levelezése]. 1772: 
az Utrizalt két alsó Kerekeknek az emiitett Ocula-
tiokor meg jedzett hibái azután meg igazíttattak [Ádá-
mos KK; JHb LXVII/2. 224]. 1793: Sajtot . . . Bálás 
Márton állított volt, . . utoljára Bálás István is jobbí-
totta a' mi hibája volt [Kissáros KK; DLev. 2. XIA. 4]. 
7800: a zároknak ha tsak nevezetes hibájok nintsen ne 
bontogassa a Lakatos [Gerend TA; DE 4]. 1846: azon 
hibának nem mük Atsokul vagyunk okai hanem a Kő-
mivesek [Dés; DLt 78]. 

Szk: ~ esik vmiben. 1771: a' Gát kötésben esett volt 
hiba ugj hogj ha még csak két ölnire, mint a* régi Gát 
volt, meg nyúlhatott volna, sokkal jç>bb móddal lehetett 
volna a* Malomra vizet venni [Ádámos KK; JHb 
LXVII/166] * ~ja esik meghibásodik. 1770: az elottis 
laktam bennea, akkar nem hibázat, most pedig a gondvi-
seletlenség miatt esetté hibája nem tudom, mivel órők-
ketig változtatták a molnárokat [Királyfva KK; JHb 
LXVII/108. — aA malomban] * ~ nélküli a. hibátlan. 
1844: a Fazék hiba nélküli [Zilah; ZFaz]. 1869: (A) Kor-
so hiba nélküli [uo.; i.h.]. — b. ép és egészséges. 1841: 
egy kilentz éves, közönséges húsba lévő, jo egésséges, 
semmi hiba nélküli Bika [Karácsonfva MT; ToldNy] * 

csinál vmiben hibát követ el vmiben. 1816: (A per) 
most 3dik Prokátor kezén fordul meg ., és még kezde-
tében) tetemes hibát tsináltak benne [Kv; DobLev. 
V/1000] * ~t ejt a. hibát követ el. 1819: Tartozik . . . 
égy kövér Sertést meg perselni, megtakarittani, és fel 

bontani, s annak minden féle aprólékját tisztességesen és 
legjobb izüen fel takarittani . . . és ha a ki adott Norma 
ellen a Remeklésben tetemes hibákat ejtene a Czéhba bé 
vétetni köteles a Czéh . ne légyen [Kv; MészCLev.]. 
— b. hibásan ír/mond vmit. 1804: irtam deákul az exa-
mentre egy hibát ejtetem benne [Dés; KMN 34]. * ~ r 
talál vmiben. 1763: kiküldetett volt Bálint Pál úr, ki is a 
Somai Sándor nem sincere viselt perceptorságában felet-
te sok hibákat talált [RettE 148]. 1773 k.: talált az nemes 
Céh . . . , az korsóban hibát [Dés; DFaz. 29]. 1790/1799: 
szükséges mindeneket ugj el készitteni, hogy többé 
hibát ebben a* Felsőbbek ne tanálhassanak [Torockó; 
TLev. 5/16 Transm. 411] * ~ t tesz hibát követ el. 1584: 
Ha valamely Chiaplar hibát thenne wagy fogiatkozast 

az Bornak korchiomallasaban Tehagh az vasarbi-
rak az panazra valo kepest a hordot megh meriek . . Es 

ha my fogiatkozast megh tapaztalnak, kyreol za-
moth nem adhatna az Chiaplar, Tartozzanak mindgia-
rast az karos embert megh elegitetny [Kv; KvLt Vegyes 
III/12] * ~h / tesz vmit hibáztat. 1814: a' Groffné fös-
vénységét lehet hibául tenni, a* ki az Asztagokat mind 
ott tartya, a* mig azok ott el sorvadnak [Banyica K; BfR 
117/1 Rusz Juon alias Majer (30) col. vall.] * ~ ul tesz ki 
vmit hibául ró fel. 1803: hibául ki tettük . aztotis . . . 
[Kv; FésCJk 22]. 1826: az Alp(ere)s . . . hibául tészi ki 
szoszollojának hogy a testamentumát miért nem adta bé 
[Ne; DobLev. V/1114. 7b] * ~m7 tétetik hibának tekin-
tetik. 1841: A Borokba a seprő tétetik hibául [Görgény 
MT; Born. G. XXIVc Gáál István számt. kezével], * 
~ul tulajdonít vmit hibának tekint/ró fel vmit. 1780: ha 
továbbá is ezen dolog el nem igazítodik, osztán ne tulaj-
donítsa nékem Exlád hibául, ha igasságomat maga 
uttyán kéntelenitetem meg keresni [Szamosfva K; Born. 
XXXIX. 51]. 1789: a K. Gubernium 1788ban Februa-
riusnak 4kén . . . tett ki nyillatkaztatása szerént hibául 
tulajdonittya [T; Thor. XX/10] * testi 1843: (A) 
hires mag mén Champion el adóvá tetetett 
Championnak egy testi hibája van: az eleje rokkant . . . 
szemei, s egyéb tagjai hibátlanok, jól hág [F.zsuk K; SLt 
évr.J. 

2. kb. hibázás; comiterea unei greşeli; Fehlermachen. 
1823-1830: privatus praeceptorom volt Szigeti Mihály 
urama . kemény ember volt . Az hibát nemigen 
szenvedte el [FogE 80-1. — aMv-t a ref. koll-ban a 
XVIII. sz. végén]. 

3. erkölcsi/jellembeli hiba, jellemhiba; defect de ca-
racter, deficienţă morală; moralischer/Charakterfehler. 
1854: A főnök gyalársága átszivárgott a titkárba, példá-
jául annak, hogy a nagyok hibái többnyire káros hatá-
súak az alárendeltekre [ÚjfE 158]. 

4. jog alaki hiba; viciu de formă; Formfehler. 1716: 
mind az két félnek, Nótárius Vramtol ki adatott Delibe-
ratuma hibákkal telljes [Torda; JHb LIV]. 1745: Az Ad-
versa Parsnak Processussaban hiba találtatván, per hoc 
az Anak Processussa corrual [uo.; TJkT II. 28]. 1808: 
minthogy azon Testamentaria Dispositio azon kívül, 
hogy Sem intrinseca, Sem extrinseca Solemnitássa és 
formalitássá nincs, tellyes sokféle hibákkal, tehát ezen 
Divisionale Forum Törvényesnek és Törvényben meg-
alhatonak most Sem ítélheti [Asz; Borb. II]. 

5. tévedés; eroare, greşeală; Versehen, Irrtum. 1765: 
(A pénz) ki lévén rakva, én curiosuskodtam iránta, s ob-
serválván a számolás béli hibáját Perceptor uramnak 
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osztán en demonstráltam, s recognoscálta magais hogy 
nincs Defectus az administrâlt Summában [Tövis AF; 
Eszt-Mk Vall. 222]. 1789: hadnagyné asszony hibából 
taplocai Lajos Péter és Lajos János földit bé tanál-
ván vettetni, mindjárt . . . megkénáltatta az fenn írt sze-
mélyeket, hogy az hadnagyné asszony földit mint ma-
gáét tulajdon magjával vesse be [Taploca Cs; RSzF 289]. 
7798; az Bihalast, az Ats Pallért és Kis Palit az Erdőre 
küldvén hibából mentek volna az Baro Jósika Imrene 
Asszony ö nga erdejeben a huva nem más valaki paran-
tsalattyábol mentek hanem hibából [Kük.; JHb 
XIX/58. 6-7]. 1803: Kaszáló Dengelegen . . . a' Con-
scriptioban hibából nem Vicináltatott [Dés; RLt O. 3]. 
1836: hiteles Bizonyitványokbol nyilván való lévén Ba-
bos Istvánnak hibából esett taxáltatása, őtet ezen Kir: 
Fö Számvevő hivatal a' relaxalandok közé mái napon 
feljegyezte [Kv; RLt gub.]. 

Szk: ~ csúszik be vmibe. 1874: Magtárnok jelenti, 
hogy a magtári számadásban tavaly hiba csúszott be 
[M.bikal K; RAk 305]. 

6. kb. fennakadás; întrerupere, oprire; Stockung. 
1821: az én restségem mián a' kívántatott Hus vágásba 
hiba nem volt [Kövend TA; Borb.]. 

Szk: abban ~ nem leszen. 1812: egész igyekezettel le-
szünk és ki Szerezzük az Orgoványi Pénzt abba hiba 
nem leszen [RLt O. l D. Teleki József lev.]. 

7. kb. kivetnivaló; de obiectat/reprobat; Man-
gel/Fehlerhaftigkeit, Tadel. 1629/1676: Talá(m) adgya 
I(ste)n az én szerencsémre, hogy csak kévés idő mulvá(n) 
is meg ismerheti kgld . . . ha ajánlásomba(n) volté hiba 
[Somkerék SzD/Sv; WassLt]. 1770: Szilvási Ádám 
jó, barátságos, jámbor, istenfélő, bornemissza ember. 
Sokszor mondottam néki, hogy hiba benne a bor nem 
ital [RettE 237]. 

Szk: kap vkiben kivetnivalót talál vkiben. 1832: 
kik a jo Embert pártfogolni szoktăk — Engem sem 
hagynak el — ha itt nemis — măsutt meg fogom mutat-
ni, hogy nem tudnak bennem anyi hibát kapni [Torda; 
IB. Demény János udv. tiszt lev.] * ~t keres vmiben. 
1758: (Feleségem) nyolc esztendőnek s nyolc hónapnak 
alatta soha csak egyszer sem viszálykodott ellenem, pe-
dig nem mindenkor jártam a lineán, de sem költé-
semben, sém magaviselésemben nem keresett hibát és ze-
nebonát [RettE 71]. 

8. mulasztás; neglijenţă; Versäumnis. 1779: a Gye-
pűsér es Szőlőhegy fele menő Gyepüknek tartasa felette 
sok hibakkal tellyesek lévén . . . [Kőrispatak U; EHA]. 
1793/1794: NEnyedi Szántó Sándor Ur azokban az 
időkben mellyekben a' Commissio, ezen Bagói határ 
osztállyára conflualt abból az hibából, hogy p(rae)-
vie hirré nem tétetett . . . mikor fog conflualni a Com-
missio, jelen nem lehetvén [M.bagó AF; DobLev. 
IV/l 3b-l 4a]. 1801: nem tudom irt-e őtsém Uram, a' Bá-
tyám(na)k kŏszõnö Levelet a' minapában küldött pén-
zért, nékem ez Iránt egy kis disgustussát jelentette, s hi-
ba-is lett volna meg-nem köszönni [Kv; SLt 17 P. Hor-
váth Miklós öccséhez]. 

Szk: ~ nélkül mulasztás nélkül. 1794: a' Tiszt. Pro-
fessoratus által rendeltessenek 12. Deákok, a' kik mago-
kat különösön kötelezzék arra hogy mind a' két Temp-
lomba) minden nap hiba nélkül el járnak [Kv; SRE 
295]. 

9. vétek; vină; Fehler, Schuld. 1784: A Torotzkai Bi-
rak a Szofogadatlanságért, Tilalom Rontásért s egyébb 
más illyen forma interveniens Hibákért extrajudicialiter 
fellyebb 50. Pénznél senkit meg ne büntessenek [Toroc-
kó; TLev. 2/6. 4b]. 1797: azért jöttem ide, hogy egy 
néhány rendbéli tetemes hibáidért kúlőn külön meg fe-
nyítselek [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 21]. 1813: Új-
vári Sámuelné Foglár Klára Aszszonyt bizonyos Hibá-
jáért a' Czéh degradaltotta volt a' maga hellyéröl8 3om 
personával alább [Dés; DLt 56. 10. — Árulószínbeli he-
lyéről]. 

Szk: esik vétkezik. 1823-1830: lejövetelem után 
sokat lopott és elcsapták; lehetetlen is volt, hogy ő ezen 
hibába ne essék, milyen gondatlanok voltak mind az úr-
fi, mind a doktor [FogE 228] * ~kba elegyedik. 1812: 
Kádár Gligor . . . első Esztendőkbe jol viselte magát de 
az utolsokba hibákba elegyedet [Jára MT; Pf Nagy Lá-
zár lev.] * minden ~ján kívül teljesen ártatlanul, ártat-
lan-vétetlen. 1823-1830: mármost minden hibámon kí-
vül csak azért, hogy jó tanácsot adtam, megvetnek, meg-
csalnak? [FogE 199]. 

10. testi hiba/fogyatékosság; infirmitate, defect fizic; 
Gebrechen. 1758: (Egy gyermek) sem él, jóllehet annak 
rendi szerint könnyen, hiba és defectus nélkül születtet-
nek, de mindjárt meghalnak [RettE 77]. 1761: a* Venera-
bile Consistorium nem találván semmi hibát a' Férfiú-
ban, végezte, hogy a* Menetske mennyen viszsza Férjé-
hez, és néki engedelmeskedjiék [Kv; SRE 196]. 1769: hi-
baja a miá ha esett hogj kecske kórát vetett az ökör 
mikor ki szökött a kertből [Tarcsafva U; Pf]. 1810: a 
gyermeknek két hibája vagyon, a háta gilintze velejének 
el romlása, és a fejébe is talám viz [Buza SzD; JHb Jósi-
ka János lev.] 

11. baj; cusur, defect; Übel. 1752: a Malom körül 
nagy hiba vagyon ezer szeker ag tövissel egyŭt kí-
vántatik pincze gátra, és odal gatra mart erŏsitésire 
[Abosfva KK; Ks 83]. 1771: a Silipnek semmi egyeb hi-
bája nem volt, hanem hogy az alsó kereke állo vízbe 
igen Lásson forgott [Kük.; JHb LXVII/27]. 

Szk: minden ~ nélkül. 1771: eő Excellentiája Malmá-
nak . . . az négy Kerekei jól, és minden hiba nélkül for-
gottanak [Ádámos KK; JHb XX/26. 8] * nincs ~ a do-
logban nincs semmi baj, minden rendben. 1823: (A lakó) 
ahány numerus alatt vagyon az ő szobája, annyiszor 
rángatja meg a csengettyűt, s tudja osztán a szolgáló, 
hogy melyik numerusú ajtón menjen be, ha nincs 
otthon, megmondja, hogy őtet más elküldötte volt, s 
nincs hiba a dologban [FogE 226]. 

12. baj, nyavalya; boală; Übel, Krankheit. 1721: a lo 
. . mikor ell veszet nem volt semmi hibája most pedig 
bénna [Kv; TJk XV/3.43]. 1789: (A felperes) producál is 
két testimoniumokat, de amelyek azon hibáját, tudniil-
lik vérhúgyosságát, melyben az ökör megdöglött, nem 
eléggé hozzák világosságra [Taploca Cs; RSzF 282]. 

Szk: ~t kap. 1850: (A csikók) ha . . . valami hibát 
nem kaptak vagy szerfeletti roszsz telelések, vagy hur-
tzoltatások nem volt, ugy bizonyoson a' 110 . . . Pengő 
forintot egygyen egy(gy)en meg kell hogy érjék [Csapó 
KK; DobLev. V/1292]. 

13. kb. sérülés; leziune; Verletzung. 1787: a fiam kö-
szöni Lobeli gratiadat a kovátsnak Curája alá adta is 
hogy az első Lapatzkájába való hibát orvosalja [Bolya 
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NK; IB gr. Toldi Zsigmond gr. I. Bethlen Sámuelnek]. 
1794: (Megvizsgálták) hogy miből esett volna azon mar-
hának az lába eltörése, de az bőrön sem kívül, sem belől 
semmi kéz mián, sem kutya mián esett hiba nem látszott 
[M.hermány U; RSzF 217-8]. 1810: (A bika) egész el ká-
rosodását tulajdonították . . . a külső látott, és tapasz-
talt vagdalás és meg mérgedett verésbeli hibák(na)k 
[Marossztkirály MT; Berz. 7 Fasc. 72]. 

Szk: ~ esik vmiben. 1779: mianna esett hogy kinek 
fogab(an) kinek kezíb(en) hiba esett az udvari Legenyek 
közül kik a' Marhakat a' Karból bé akarták hajtani 
[Nyárádsztbenedek MT; Told. 46]. 

14. hiány; lipsă, defectuozitate; Mangel. 1794: Egy 
Udvari Lo után valo vasas tár Szekér Nro 1 Melyben 
ezek a hibák két kerék szeg Lántzostol a hátulsó fel-
hértznek egy darabja pánt és felhértz vasastol és két ka-
potsal együtt [Gyalakuta MT; TSb 17]. 1804: ezen ház-
nak el veszet fáit Mosikás Peti lopta el . . . meg is be-
tsültük a hibáját ezen háznak Mosikás Petire [Hídvég 
Hsz; Mk I. IV/122]. 

Szk: ~ és fogyatkozás nélkül hiánytalanul. 1802: 
Quietantia Száz Negyven őt Renens forintokról . . . 
mellyeket . hiba és fogyatkozás nélkül percipialtunk 
[M.zsombor K; Somb. II] * (minden) ~ nélkül a. 
hiánytalanul, teljes egészében. 1732: A szanto fôldek 
mind a Templom szamara taxazok, mind penig a Paro-
chiahoz Pap es Mester szamara vaíok hiba nélkül jelen 
vad(na)k a fellyeb valo visita(ti)onak Inventariuma sze-
rint [Illyefva Hsz; SVJk]. 1790: (A bírságot) minden 
Szőllős Gazda rendre a kik kezeseknek neveztetnek fel 
szedni és a Kortsomárosnak hiba nélkült admínístralni 
tartoznak [Karácsonfva MT; Told. 76]. 1837: minden 
ablakokon kivül négy felé nyillo Zöld színre festett Salu-
gáterek vágynák, a rajtak lévő vas készületek és bé hor-
golok minden hiba nélkül jo állapotba [A.szőcs SzD; 
BetLt 5]. — b. kifogástalan állapotban. 1756: Az Ur há-
zában . . két nagy ablak, mellyek(ne)k ónos bézárói, 
Sorkai, pántyai, le és fel rugó . . . vasai, minden hiba nél-
kül [Déva; Ks 92. I. 32]. 1813: A' Fortzimmernek van 
egy ablaka minden hiba nélkült, és erre egy pár szaru-
kráter (!) is minden sarok nélkült [Koronka MT; Told. 
18]. 1826: Ujj Só őrlő malom, minden késségivel hiba 
nélkült [Szentdemeter U; Told. 41]. 

O Szk: keres kb. akadékoskodik, gáncsoskodik; 
a face greutăţi, a căuta nod ín papură; jm Schwierig-
keiten bereiten, bekritteln. 1785: midőn a' szolgálatot 
meg tészűk, és fel akarjuk rotatni, az Gondviselő hibát 
keres [M.bikal K; KLev.] * ~t lát vmiben helytelennek 
talál vmit; găseşte ceva greşit/necorespunzător; etw un-
richtig finden. 1767: Igáz é az hogy Bodoni Klára, és 
Susánna Aszszonyék Posteritássi nemtsak egyszer, ha-
nem két vagy három ízben is osztozodtak? ha hibát lát-
tak az osztályban fel bontották, s meg újra osztoztak? 
[T; JHb IX/48 vk]. 

hibácska kis hiba; cusur mic, defecţiune mică; kleiner 
Fehler. 1772: ezen Malomnak, a' mint láttam, némely 
apró hibátskái vadnak [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 
313]. 1826: Ifjab Ajtai Moses . . . némely aprolékos hi-
bátskákért büntettetett tsak három ezüst forintokig 
[Kv; ŎCJk]. 

hibádzik 1. hibát követ el; a comite o greşeală; Fehler 
begehen/machen. 1806: kötelességeik ellen akármelly 
pontbanis hibádzvána, először büntettetik a' Falusi Biro 
által fél forintig [F.rákos U; Falujk 17 Sebe János pap-
nőt. kezével. — A pásztor]. 1808: a Tónál lévő emberem-
nek az halászatban valo excessusátis investigáltam azt 
Ugy találtam, hogy a Tisztarto hibádzatt | . . . azt az ren-
delést tettem Nékie, hogy . . . ő magais többet ne hibád-
zék [F.detrehem TA; Ks 65. 44. 11 Kemény Ignác lev.]. 

Szk: beszédében 1766/1770: a' ki azt mondgya 
. . . I az nagyon hibádzik beszédében [Széplak KK; SLt 
Transm. 280]. 

2. hiányzik; a lipsi; fehlen. 1838: (Az istálló) fedele 
mind rothadni kezdet — ahonnanis hibádzik égy szál 
deszka [Km; KmULev. 2]. 

? hibánosság hiány, hiányosság; imperfecţiune; Man-
gel, Fehlerhaftigkeit. 1670: Azért hogy eo kglme min-
dennapi imatsag mondasaba(n): Es botsasd megh a* mi 
bűneinket, hogy befoglallya az hibánosságát is a<z> hit-
lésben, méltónak ismerjük [SzJk 107-8]. 

Ha az egyetlen adalékban e szó nem merő tollvétség, akkor is ez csak a 
hibásság X hiányosság > hibánosság alakulissorral magyarázható alkalmi, 
nem társadalmi érvényű szóalakulat. 

hibás I. mn 1. cu cusur/defect; fehlerhaft. 1711: Verner 
Antal Ur(am) remekét be mutatván a B. Czéh eleiben 
. . . hibásnak találta [Kv; FésCLev.]. 1740: az Thordai 
Varga Mester emberek, az Céhes Szigyártokat, sem nem 
visitálhattyák, sem nem taxálhattyák, hanem ha mi hi-
bás munkát a Szigyártok ennek utánna Városunkra hoz-
nak, annak visitálása állyon az Magistratus authoritasá-
b(an) [Torda; TJkT I. 188]. 1790: A Szõllŏ Biro és Es-
küttek ugy vísgállyák és tsináltassák meg â hibás Gye-
püket hogy azok igazán minden kedvezĕs nélkült és nem 
boszszubol legyenek kivált ha meg rotat(na)k â Birság-
lásra [Karácsonfva MT; Told. 76]. 7809: az utakot tsinál-
tatni igazíttatni az hol hibásabbak voltanak el nem mu-
lattuk [Bardóc U; UszLt ComGub. 1722u.]. 1817: Egy 
kis hibás kompász 2 Rf 50 xr [Varsolc Sz; Born. IV/41]. 

Szk: ~ beszédű beszédhibás. 1758: laktanak itta . . . 
két Lippai nevü emberek a kissebbik . edgyügyü, 
és hibás beszédű volt [Born. IX. 41. — aAranyosgyére-
sen (TA). 

2. fogyatékos, gyarló; imperfect, slab, defectuos; 
mangelhaft, fehlbar. 1696: kgldt hosszas hibás írásom-
mal nem terhelem továb [Vécs MT; TK1 Kemény Simon 
Teleki Pálhoz]. 1733: Siető hibás irásomrol követem 
Atyafiságoson édes Angjam Asz(szo)nj kgldet [Boros-
bocsárd AF; Borb. II Récsei Boër Sámuel lev.]. 1775: 
Szotyori Gábor Uram szemeinek látásában felette igen 
hibás, mert Nappal nem lát tyukszemü [Kvh: HszjP Fr. 
Kolosvári al. Borbély (34) vall.]. 1851: hibás irásamert 
engedelmet instálak [Mv; DobLev. V/1312 Dobolyi 
Klára Dobolyi Bálinthoz. — aA levélíró kezdetleges kéz-
írására és fog-ára von.]. 

3. átv gyarló; supus greşelii; hinfallig. 1797: meg val-
lom nem tagadom hogy ollyan vétkes és hibás ember va-
gyok hogy senki is nálamnál bünősőb nintsen [Mezőcsá-
vás MT; Kp II. 52]. 

4. testi hibás; infirm; gebrechlich. 1774: tavaly 'a 
Csesztvén lévő Ménesből egy Metzett hibás Lovat ell at-
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tak 34. forinton [Vécke U; LLt Vall. 202]. 7778: Az Ju-
hok az Métejben el hullottak, s azok is az kik meg Ma-
radtak hibások nem tartani valók voltak [Csicsó; Ks 65. 
44. 13]. 

5. beteg, beteges; bolnav, bolnăvicios; krank, kränk-
lich. 1782: (A lovat) megismervén, hogy hibás, azaz ke-
hes, negyednap múlva visszavitte [Árkos Hsz; RSzF 
280]. 1789: (Az ökör) hibás létének meg bizonyítására 
producál is két testimoniumokat, de amelyek azon hibá-
ját, tudniillik vérhúgyosságát, melyben az ökör megdög-
lött, nem eléggé hozzák nyilvánosságra [Taploca Cs; 
RSzF 282]. 1820: Azonn Utrizált Joszágon edgy tsonto-
rag Vadalmafát tudok lenni . . . ezek igen keveset terem-
nek mivel a fák vének hibások [Martonos U; Pf]. 

6. kb. nyomorék; schilod; verkrüppelt. 1773: (Az 
ökörnek) edgyik hátulsó lába a forgojáb(an) hibás [O.lé-
ta TA; JHb II/3]. 1782: az a ketek legénnye hibás lehet 
mitsoda fél fortsokullag megyen az uton [Zágon Hsz; 
HSzjP]. 1805: Muresán Angyel fél keze hibás [Fintoág 
H; Ks 98]. 

7. kb. sérült; deteriorat; beschädigt. 1813: Hibás on-
toráju fenyő fenekű Káposztás Kád [Koronka MT; 
Told. 18]. 1816: Cserefa fenekű hibás Ontoráju nyomo 
kád [uo.; i.h. 47]. 1849: Egy tsonak melly a hidasnál van 
oltska az orra hibás [Somkerék SzD; Ks 73/55]. 

8. helytelen; incorect; unrichtig. 1722: Tegnapelőtt 
tőtte(m) vala emlékezetett az Várbeli Tűzifá(na)k hibás 
administratioja iránt [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 
1764: hogy az irántam való hibás velekedés masoknalis 
gyökeret veijen el nem szenvedhetem [Középlak K; 
BfRJ. 1801: (Az öregek) az Commune Terrenumok köz-
zül valamely részeket az régen el-táblázott hellyekhez 
jártak-ki hibáson, azon hibás munkájok . . . meg változ-
tassék [M.zsombor K; Somb. II]. 1804: a' Méltoságos ur 
hibás gondolkozásának, és igen léhás okokra épített tse-
lekedeteinek gyökeres, és nyilvános fel-fedezése [Berz. 
21]. 

9. vétkes; condamnabil; schuldig/haft. 1772: Távol 
legyen azért, hogy valakinek hibás cselekedeteit . . . gya-
lázatjának fentmaradásáért igyekezzen feljegyezni 
[RettE 268]. 1778j1779: A Jobbágyimnak hibás tseleke-
detíért megengedem hogy az Udvarba Dominalis szék 
Celebráltassék [Kv; Ks 65. 44. 13]. 1793: Feleségének 
hibás cselekedeteit most nem régiben az ősz felé, a* bor 
vizén létiben tudta meg világosobbana [Koronka MT; 
Told. — aTi. a „Néhai Mlgs Gróf ' ] . 1796: ezen vala-
mennyire hibás Cselekedetének fel adásához ragaszta-
tott ennél sokkal szarvasabb . . Cselekedete Ambrus 
Gedeon Uramnak [Récse Sz; KCs. K. 1265]. 1812: Más 
nap viszszá hoztam volna az el orzott Czitromokat, 
de tartottam azon hibás cselekedetemnek meg büntette-
tésétől [Déva; Ks 119f]. 1841: az árvák . . . apjok hibás 
tetteiért kárt nem szenvedhetnek [Dob.; Somb. II]. — L. 
még RSzF 192, 265. 

10. hiányos; cu lipsuri, incomplet; lückenhaft, un-
vollstandig. 1759: A hideg álly beliek a Szilvas ker-
ten fejül való lább s szená fŭ alat valóval egyben ritkák, 
igen hibások egy szóval felénél több azoknak el veszet 
[Kendilóna SzD; DHn 30]. 1776: Ezen házból . . . men-
tünk egy más bé gerendázott de padlás nélkül való hibás 
tapaszu hazban [Mezőméhes TA; WassLt]. 1792: ezek-
ben a Házokban Táblás üveg Ablakok vágynák, és in 
rotundo calculo Tiz Tábla üveg hibás benne, némellyike 

egészszen ki romlott [Apahida K; RLt O. 2J. 1814: Vi-
rágháznak, Udvarháznak 's egyéb Udvari épületeknek 
fedeleit, a' hol hibások voltak, mindenütt meg igazíttat-
ta jo móddal [Banyica K; BfR 117/1]. 1816: Ezen Ma-
lom . . Fedelin lévő 'Sendelyezés hibás, bé Fóldozására 
meg kívántatik 4000. 'Sendej [Radnótfája MT; Born. G. 
IV. 17]. 

11. kb. hitvány; prost, ordinar; wertlos, schlecht. 
1671: mivel a' Lengyel Országi négy polturás és tiz pol-
turás uj sustakok hibások, valakik ez után bé-hozzák, 
tŏllŏk el-vétessék az harminczadosok által [CC 91]. 
1767: my soha ollyan rósz hibás szántást nem láttunk 
mivel csak néhol néhol akadott belé az ekeis [Hídvég 
Hsz; Eszt-Mk]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban; cu valoare substantivală; in 
substantivartigem Gebrauch: 1. vétkes személy; persoa-
nă vinovată; Schuldige(r). 1840: azan parantsolatot 
kaptam, hogy a' páltza a' kezembe 's a* hibásra ha na-
gyon rendetlenkedik rá üthetek [Dés; DLt 36/1841]. 
1847: (A bíró és a bírák) a Határra szoros ügyelettel 
lévén a hibásakat a Biztosokkal korlátolni, és meg bün-
tetni köteleztetnek [Torockó; TLev. 10/9]. 

2. gyarló; om supus greşelii; Hinfallige(r), 
Schwache(r). 1772: Nem lészen azért, reményiem 
ezen írásom unalmas az olvasásra, ha előttem a minde-
neknek útjával ment embereknek halálokat feljegy-
zem . A jókat jóból azért, hogy igyekezzenek jót csele-
kedni s magok után jó hírt-nevet hagyni, a fogyatko-
zottakat és hibásokat azért, hogy azt eltávoztatni igye-
kezzenek [RettE 268]. 

hibásacska puţin vinovat; ein bißchen fehlerhaft. 1785 
k.: Kata ugyan mégis nem oly hibásacska: Dolgaiban 
serény, sokkal is jobbacska, Alattomban ő is akarato-
socska [EM XX, 503 Balás-kódex]. 

hibásan 1. rossz állapotban; ín stare rea; in schlechtem 
Zustand, fehlerhaft. 1792: (Ha) ezen kapufákot . . . hi-
báson találtatnák, hatalma legyen a falusi bírónak meg-
büntetni [Árkos Hsz; RSzF 148]. 1818: az Istállókat az 
Árenda ki telesekor nem adta ajan státusba a' Mint által 
vette volt, viszsza. Hanem mindent hibásan és 
rongyasan [Mezőbánd MT; TSb 35]. 

2. gyatrán; prost, rău; schlecht, dürftig, schäbig. 
1753: Mint hogy magok az Felső Lapugyiak azon 
hétenis igen hibáson praestalták a Szolgálatott; mellyért 
hogy indulatoskodot Krajnik uram hivatallyát követte 
[F.lapugy H; Ks 62/11]. 1767: imit amot az tisztássán 
két három borozdát fel szaggattatott igen hibáson [Híd-
vég Hsz; Eszt-Mk]. 1788: A magamra vállalt Földmérés 
béli munkát, mellyet eddig hibáson s nem a p(rae)-
scribált Norma szerint vittem . . . az Instructio szerint 
meg jobbítom [Dés; BLev.]. 1844: Végére kívánván ezen 
Czéh járni, hogv azon Pálinkás korsok ki által készíte-
tek, oly hibáson azokat Szabó Sándor mester tár-
sunk magáénak ösmerte [Zilah; ZFaz.]. 

3. helytelenül; greşit; unrichtig. 1747: hibáson Folyt 
azon Divisio [Uzon Hsz; BLt]. 1761: a Repulsio onussát 
mind az hàrmak(na)k meg kelletett fizetni hibáson kezd-
vén magok perlekedésekhez [Ne; DobLev. 11/328. 6a]. 
1795: A mi nézi a Jószág által adást, az elég hibáson va-
gyon [Márkosfva Hsz; BetLt 1 Barabás Sándor Vajna 
Istvánhoz]. 1811: A mi tegnapi számvetésünk hibáson 
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esett [Gyf; Told. 6]. 1812: hibáson cselekedtem mikor a 
Nagy Aszszonyt akaratomon kivŭl pofon legyintettem, 
és azután még kurvánakis mondottam [Héderfája KK; 
IB. Molnár György (58) ref. esp. vallj. 1821: hibáson 
jött vala azon szokás a' czéhbe hogy aki Mester ember 
leányát vészi két Részit fizzesse Czéh-bé állásának [Kv; 
öCJk]. 

4. tévesen; greşit, eronat; irrtümlich, falsch. 1653: A 
Kalendáriumban látom kezdettek valami históriát iro-
gatni . . . — a mit értem benne és jól tudom mint volt — 
abban is látok olyakat, hogy hibásan irták, melyet ha Is-
ten segitt, ide alább meg fogom jobbítani [ETA I, 41 
NSz]. 1764: hibáson informaltatott az irtott földek iránt 
is Bátyám Ur(am)a [Középlak K; BfR. — aEgy kihúzott 
szövegrész alá írva]. 1819: Itt a bizonyságok irodtak volt 
fel hibáson, feltserélődve [Damos K; RAk 18]. 1842: 
Bor árrába két versbe fizetődött 1235 f. hibásan tetetö-
dött csak 784 f. a perceptumhoz [Görgény (MT) körny.-
Bom. F. Ifi- — L- még RettE 53-4. 

5. kb. hamisan; fals; falsch, falschlich. 1780: Hogyha 
találtatnának ollyanok, kik hibáson igen kis darab 
Vasat . . futatnának, a' vegre hogy azzal a' futatásbeli 
Restantiájokat szaporittsák . másodszori futatásban 
az illyen fúvás vagy Medve ingrediáltathatik [Torockó; 
TLev. 6a]. 

hibátlan 1. hiba nélküli, ép; fåră defect, întreg; fehler-
los, vollständig. 1835: Egy veress Sráfos kotzkás Kana-
pé, 1 felette lévő nagy hibátlan Túkórrel [F.zsuk K; SLt 
Vegyes perir.]. 1843: (A) hires mag mén Champion . . . 
egy testi hibája van: az eleje rokkant, mit még négy éves 
korába kapott volt egy kordázás alkalmával — szemei, s 
egyéb tagjai hibátlanok, jól hág, s jol tenyészt [F.zsuk K; 
SLt évr. Szigeti Cs. Zsigmond P. Horváth Ferenchez]. 
1849: Ezen Tiszti szabákban vágynák két két üveg abla-
kak . hibátlanak [Szentbenedek SzD; Ks 73/55]. 

2. ártatlan; nevinovat; unschuldig. 1843: az ajtót 
ránk zárván . . a fogadobol ki botsátoni nem akart 
kértem hogy legalább engemet mint hibátlant botsátana 
ki, kiis tsak ugyan nagy bajjal el botsáta [Dés; DLt 586. 
20]. 

Ha. 1843: hibátlanak [Dés; DLt 622]. 

hibázás 1. hibás járás/müködés; mers defectuos, 
funcţionare defectuoasă; fehlerhafter Gang/Betrieb. 
1772: malmomnak hibázását semmi nem egjéb hanem 
az I. Groffné Malma miatt lött fel tojulása a' viznek 
okozza | hogj a' Birák Urakis annalis bizonyosobban el 
hitethessék magokkal Malmomnak az emlitett okbol 
valo hibázását [Kük.; JHb LXVII/230]. 

2. vétség; delict; Vergehen, Schuld. 1778: ezek a' ve-
szedelmes hibázások mindenfelé igen közönségesek. Az 
egesség dólga <le>lki esméretbe járó dolog. Mert magok 
g(on)datlan és vakmerő életével okozott halál, nem kü-
lömb gyilkosság, mint ha késsel vagy fegyverrel ölné 
meg az . ember önnön magát [MvALt Mátyus, Cons-
San. gub.]. 

hibázat hiba; greşeală; Fehler. 1807: itten az intrinse-
ca solemnitasaban hibazat esett azon kepzelt Testamen-
tumnak akkor, a mikor a Testansnak . . . Testamentu-
máról valo Szándékát . . . meg nem irtak [Aranyosrákos 
TA; Borb. II]. 1808: a' Testificans Regiusok ezen Testa-

mentumról difformiter fateáltanak; holott pedig az 
egyik . . . éppen maga irta le maga Vallomását, mellyek 
mind ollyan Szarvas hibazatok, hogy a Testamentum-
nak Validitassát által meg által Spekelik [Asz; Borb. II]. 

hibázhatQk) 1. véthet; a putea comite o greşeală; sich 
vergehen/Fehler machen können. 1805: az utolsó arti-
culus ellen tudtunkra Társaságunk nem hibázott, de 
nemis hibázhat [Torockó; TLev. 9/38]. 

2. kb. hibásan/akadozva járhat; poate funcţiona/ 
umbla defectuos/cu întreruperi; fehlerhaft in Be-
trieb/Gang sein können. 1770: már a talp fákis ugy el 
rodhattanak alatta, hogy helyenként másokkal kellet ki 
toldani, mely miattis hibazhatik az a Malom [Sövényfva 
KK; JHb LXVII/115]. 

hibázik 1. hibát követ el; a comite/face o greşeală; 
Fehler begehen. 1772: nem hibáztanak azért semmitis 
azon Oculator Vrak, ha minden Molnár s Malom Mes-
ter nélkül oculaltakis [Kük.; JHb LXVII/222]. 1784: 
Szász vramis hibázott volt annyib(an), hogy a túrónak 
és sajtaknak nem adott egy edényt vagy Sákot [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. 1809: maga hibázott Pataki a 
Városunk piattzán fel szedett Szalonnák(na)k (: több-
szeri meg intetése utánn is :) idegen helyre valo ki adásá-
val [Szu; UszLt ComGub. 1753u.]. 1832: Én meg ifiu 
gazdaaszony vagyok — Y annál fogva, megeshetik 
hogy hibázomis némellyekben — de igyekezem többre 
többre menni [Torda; IB]. — L. még RSzF 282. 

2. vét; a greşi, a executa ceva greşit; sich vergehen. 
1766: Hogy ha . . . valamellyik a* Birák közül az irt 
Constitutio ellen hibáznék, Stomp Wásakat készítvén 
vagy készíttetvén, tehát nem tsak mint Törvénynek meg 
rontója; hanem mint exemplaris Persona exemplariter is 
bŭntetŏdgyék [Torockó; TLev. 9/11. — aA stompvas-
készítést illető végzés]. 1790: aki ezen punctum ellen hi-
bázik minden kedvezés nélkült egy Mforintig Bírságal-
tassék [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 76]. 1800: A fö 
Consistorium és Sinodus rendelése szerint, a' Simboli-
kus könyvekkel ellenkező dogmát ne prédikáljunk, más 
vallásuakat ne motskoljunk, a' Privát meg sértődést a ' 
katedráb(a) ne vigyük, a' ki p(eni)g ez ellen hibáz az Es-
perest Ur(na)k referálni kel [M.bikal K; RAk 33]. 1819: 
ha pedig a Mesterek közül valaki ez ellen hibázna és ha-
mis mértékkel valo élésben találtatna az illyen 12 Rfo-
rintal . . . bűntettessék meg [Kv; MészCLev.]. — L. még 
RSzF 201. 

3. mulasztást követ el; a comite o neglijenţă; ein Ver-
säumnis begehen. 1769: az éjjeli és Nappali szorgalma-
tos vigyazásb(an) Passus nélkül idegen tanaltathato 
Emberek(ne)k (így!) arestalásáb(an) ne hibázzék [UszLt 
XIII. 97]. 1841: megfogadtattak tehénpásztoroknak 
Miklós János és . . . Miklós József . . . a falusbírónak 
kötelessége lészen ügyelni, s ha hibáznának a pásztorok, 
őköt a falu előtt illendően megbüntetni [Taploca Cs; 
RSzF 201-2]. 

4. hibát ejt; a comite/face o greşeală; Fehler machen. 
1800: Decemberi Holnapnak lóik positiojában az Cal-
culusban hibáztunk /64 [Torockó; TLev. 5. — aÉrtsd: 
dénárral]. 

5. téved; a greşi; sich irren. 1745: az A. expositiójá-
ban láttatik hibázni . . . , hogy elsőbben az Lovat ennek-
előtte cir(citer) két esztendővel el lopottnak lenni mon-
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dotta [Torda; TJkT II. 81]. 1790: olly hegyekreis állot-
tunk, honnan (: ha hibáztanok volna :) à történhető hi-
bákot meg esmérhetnők [Szentlászló TA; JHbK 
XXIX/24]. 1800: kik keresztezték a' Fákat azt én nem 
tudom, de ha a' Kŏŏdieka keresztezték . . . bizonyoson 
hibáztak, mert . . . az a' Kelentzeieknek békességes bi-
rodalmában volt [Benedekfva Sz; BfR II. 58/21. — a"DA 
Benedekfvával tőszomszédos Kelence és Kőd lakosai]. 
— L. még RettE 214. 

6. átv kb. sántít; a şchiopăta, a nu se potrivi; hinken, 
schief sein. 1765: azt mü nem tudgyuk a miatt esette' 
hogy mü az eökegyelme jactusonként való számlálásá-
hoz nem értettünk, vagy az eö kegyelme számlálása hi-
bázott, nemis mérjük mondani, mert meg perlene [Ma-
rossztimre H; Eszt-Mk Vall. 215]. 

7. hiányzik; a lipsi; fehlen. 1794: az harmadik abla-
kon két két fél karika hibázik [Backamadaras MT; CsS]. 
1795: Két felé nyilo ablak az utza felől 5. karika hibáz a' 
felső résziben alol pedig Semmi üveg nintsen [Déva; Ks 
108 Vegyes ir.]. 1806: Más fél fontos Réz mérő melynek 
a sorka hibázzik [Szu; UszLt XII. 87]. 1807: az szerelem 
nyavaljában szenved, es gyógyítására szükséges költsé-
gé hibázik [BesztLt 1266. — Kiss András kijegyzése]. 
1823: Küldök egy kis Hordotskát . . . , egy Zatskoba 
asszu körtvélyt, . . . ha valami hibáznék, tudositsatok 
rolla [Mv; BálLt 1] | negy Tábláju ablakban hibázik egy 
üveg Tábla, a' n(ap) nyugot felöl valón hibáz 3 üveg 
Tábla s egy karika [Erdőszengyel MT; TSb 43]. 

8. vmiből vmennyi még hiányzik; a fi lipsă de . . . , a 
lipsi; es fehlt an etw. 1802: még 4 forint hibázik és 80 
Pénz [Maroskeresztúr MT; DLev. 3. XIXA. 13]. 1814: 
még az 50,000 Téglából 2,000 Tégla hibázik melynek ki 
vetésére . . . magokat kötelezték . . . 's tulajdon ételeken 
meg égetik [Felőr SzD; BetLt 6]. 1826: azt is bátorkodik 
az Escadronos Commando meg jegyezni, hogy . . . a 
mult Militaris Esztendőre is még 3 Őll fa hibázik [Eger-
begy TA; TLt Közig. ir. 1495]. 

9. kb. vmi nincs feltüntetve/megjelölve, vmi hiány-
zik; a fi lipsă de . . . ; etw. ist nicht angegeben/gezeigt, es 
fehlt an etw. 1735: Á mostani Certificatiojaban tsak én 
reám condescendaltat ollyan dolgot a mellyet nem tsak 
én hanem mással birok és igy kettőnkre kellet volna 
condescendaltatni a pert. mert igy szomszedgya hibázik 
a joszag(na)k [Torda; TJkT I. 72]. 

10. a fi stricat; lücken/fehlerhaft sein. 1813: Hol a 
Kertek hibáztak láttom hogy renovaltotta | a Kopata 
rétnél is hibáz a kert [Kilyén Hsz; MvRKLev.]. 

11. kb. haszontalankodik, rosszalkodik; a se purta 
rău; a se ţine de rele; sich schlecht/nichtsnutzig beneh-
men. 7806: Ma egész nap estvig meg lehetős voltam, ak-
kor hibáztam egy keveset [Dés; K M N 323]. 

12. kb. hibásan jár, akadozik; a funcţiona defectuos, 
a se opri ín mers; fehlerhaft im Gang sein. 1761: A Mal-
mok is nyomorult Statusban valának, . . . az Alsó szára-
zon heverve az középső is hibázva [Déva; Ks 94. 24. 4]. 
1770: a gatot jó kötéssel tartván, az utrizált alsó köve a 
Malomnak nem igen hibázatt, de hogy . . a gátot nem 
Kezdek jol procuràlni, ugy hogy a viznek az ereje tob-
nyire a gáton menvén el, a Silipen járó vizet alol meg 
akadályozta mivel eleibe tsapatt, mely mián az alsó Kő 
nagyon hibázatt [Sövényfva KK; JHb LXVII/115]. 
1791: levált volt . . . eő Nsga . . . a MVasarhellyi Refor 

Kollégyom pénzéből legális Interesre 2000. Mforinto-
kat, melljnek Interessét eleinte accuraté is fizette eő 
Nsga, de annak utánna hibázott a Dolog, mert ez jelen 
való esztendő Januariussanak 19dik Napjaig a Restans 
Interes 600 Mfra nevekedett [Mv; Ks 68. 48. 32]. 

Szk: az eke ~ az eke hibásan szánt. 1757: a mi kevés 
hiba esettis az eke hibázott [Nyárádsztbenedek MT; 
Told. 28]. 

13. 1767: a Falu közönséges ínnya való kuttyánis 
egész télen altal . . . Groff Toldalagi Pal Vr itattotta 
marháit, mely mián a vize roszszabba változván a kut hi-
bázott, romlott; és azzalis az egész Falunak szenvedhe-
tetlen boszszuság okoztatott [Koronka MT; Told. 
19/29]. 

Ha. 1794: hibazatt [Aranyosrákos TA; Borb.]. 1827: 
hibáz [Berend K; IB]. 1835: hibáz [F.zsuk K; SLt Ve-
gyes perir.]. 1846: hibáz [Kv; Végr.]. 7850; hibáz [Gyé-
ressztkirály TA; DE 5]. 1851: hibáz [Erdősztgyörgy 
MT; TSb 34]. 

hibázó 1. vétkes; vinovat; schuldig. 1823-1830: min-
den classisbeli praeceptornak voltak observatorai alat-
tomban, akik a más classisbeli gyermekek után vizsgá-
lódtak, és a magyarul beszélőket, diligentia elein későn 
bejövöket és egyebet is hibázókat feljegyzettek [FogE 
125]. 

2. vétő; care greşeşte; sich vergehend. 1809: Szarvas 
marhákkal arra felé Senki nem bocsáttatik . . külőm-
ben az ez-ellen hibázó 200 forintal büntettetik [UszLt 
ComGub. 1591]. 

hibázott \.mn\. vétkes; vinovat; schuldig, schuldhaft. 
1790: ezen meg irt Bírságnak . . . Exequutoraí â Szőllős 
Gazdák légyenek és â mie találtatik az ollyatén hibázat 
Szemelly(ne)k abból végyenek Contentumat [Karácson-
fva MT; Told. 76]. 

2. hiányzó; lipsă, care lipseşte; fehlend. 7870; tanál-
tam . . . egy derék boronafa Házat, ebben hibázott Ge-
rendák hellyett pedig ujjakat szerzettem [Torda; Pk 7]. 

II. ſn vétkes (személy); persoanä vinovată; Schuldi-
ge(r). 1822: a' hibázot toties quoties a' Constitutio sze-
rént való büntetéssel büntetődjék [Gyéressztkirály TA; 
TLev. 9/27]. 

Ha. 1795: hibázatt [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

hibáztat 1. hibásnak mond/tart vkit; a învinoväţi pe 
cineva, a considera vinovat pe cineva; bemängeln, für 
schuldig haltén. 1840: látva azt, hogy . . . Bátoriné lár-
máz, 's rendetlenkedik, 's az ott lévő rabokis hibáztatják 
Bátorinét, . . . égy nyihány szór (!) kezemben lévő kor-
bátsal rá ütöttem [Dés; DLt 36/1841]. 1848: telyes re-
ménnyel vagyok, hogy ötsém Uram engemet mint ki 
előtt négy gyermekeim bizonytalan jövendője áll, a ' dol-
gok ily reménytelen fordulatával nem fog hibáztatni 
[Ipp Sz; Végr. Veres József lev.]. 

2. (meg)bírál; a critica; beurteilen. 1823-1830: A 
templombeli képekkel sok időmet töltöttem, mert a 
drezdai képesházban már kevés esméretet vévén a ké-
pekről, ítéletet az itt valókról tudtam hozni, vagy dicsér-
ni, vagy hibáztatni [FogE 200]. 

bíbeli 1. hiubeli 
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hibernál telel (vhol télen állomásozik); a ierna; über-
wintern. 1738: (Á katonák) az ell mult télen nálunk hy-
bemaltanak [Hsz; Ks 99]. 

híbernális téli; de iamă; Winter-. 1710: Poroncsolta 
volt . Ngtok ., hogj az Hybernális holnapokban az 
húsnak fontyát mindenüt két pénzen mérjék ; már 
az hybernális holnapok el telvén, kezdették ismét minde-
nütt három pénzen mérni [Kv; KvLt I/199d a mészáros 
céh a gub-hoz]. 1718: expirálvan ă két hybernális holna-
pok, mellyre ă téli qvartélyban localt Militiánakis antici-
pált Qvantuma consum(m)áltatik, illendő, ujjabb Dis-
positiot tenni, de ulteriori Subsistentia ejusdem Militiae 
[Kv; Ks 83 gub.]. 

bibiszkusz hibiszkuszvirág; Hibiscus sp.; zămoşiţă; 
Hibiskus, Ibisch. 1849: egy Kamuka Abrosz Hibiszkus 
formára [Körtvélyfája MT; LLt]. 

híd 1. pod; Brücke. 1561: It herep arant egy hyd wala 
által azt az hidat hiak wala Bady hydianak [Pókafva 
AF; EHA]. 1570: Byro vram egy Kis hidat chinaltasson 
az folyamra Mely az vago hidra Megien hogy Iarhassa-
nak zekerel altal Rayta az Nagi hydnak legen kemelese-
re mykor az wyz kichin [Kv; TanJk V/3. 12a]. 1604: De-
meterfalwy Gergelj János azt bizonichia meg hogj az 
malom arokon minden Ember hidgiat Zabad wolt fel 
bontanj, mikor . . walakinek kara lennę az wiz meg du-
godassa miat [UszT 18/139]. 1607: ot senkinek nem uolt 
Zabad halazny az viz kerten alol az hidigh ala [Dánfva 
Cs; Eszt-Mk]. 1631: hogi az ket hid keŏzeöt valo kis hi-
don altal jőuenk, latok hogi az hidon fel jöuenek egj né-
hány louasok, s hogj az hidrol le erezkedenek mindgiart 
megh rugazkodanak [Mv; MvLt 290. 52]. 1770: Az Hi-
dakat őrző Hites vámos Fél esztendő alatt Tizenhá-
rom forintott gyűjtögetett és adott bé Udvarbíró Uram-
nak [UtI]. 1842: le menve a Malmak feletti átjáró Híd-
hoz . . egy részin öszve rothadott fákból, Tŏrõkbuza 
kotsán gazból áll nem Hid hanem Hit, mert tsakis 
ebbe bízva szálhat reá valaki [Kv; KmULev. 2 László 
János mérnök nyíl.]. 

Hn. 1332: Soushyd [Zsuk K (melyik?); Csánki V, 
403]. 1456/1539: pontem Dragnapathakahyda vocatum 
[Bh; KHn 5]. 1556: az wayda hydatol fogua [Bita Hsz]. 
1561: Bagdy hydia [Pókafva AF]. 1570: az Nagi hyd 
[Kv; TanJk V/3. 12a]. 1571: Hyd ucza [Kv; Szám. 
1/XIII. 430]. 7577: Az hyd vcza [Kv; TanJk V/3. 151b]. 
1578/XVII. sz. köz.: az Chipkes higianal [Kide K; BHn 
86]. 1597: hid kapw [Kv; Szám 7/XIV. 107]. 1600: az Sar 
hidnal [Mezőbodon TA; KvAkKt 343] | Eördenges híd-
nál [Etéd U]. 1622: Tekehida [Szentmihály Cs; SzO VI, 
66]. 1639: Töke hid teriben [M.köblös SzD; DHn 46]. 
1645: az Falu vegin az Küs Hidnal [Györgyfva K]. 1648: 
az Vargak hidgya [Mv; MvHn]. 1668: tüvis hidgian [Kál 
MT]. 1669: az kózepso hyd [Mv; MvHn]. 1677: Fejede-
iem hidgyan aloll [Medvés AF]. 1687 k: Keresztes hidnál 
(r) [Seprőd MT; MMatr. 238]. 1691: Hid Szeriben 
[Szentmárton Cs]. 1697: Sáros Hid [Dés]. 1699: Csortos 
hidgyánál [Nagykend KK]. 1716: Az romlott hidan 
fellyül [Bh]. 1736: Kurta patak hidgjan alol [Bikfva 
Hsz]. 1753: A' hitván hidnál (sz) [M.décse SzD]. 1754: 
Tüvishid nevezetű puszta praedium [Bota MT]. 1755: A 
Tamástelki hidan alol [Gógán KK]. 1758: A To hidan 

belől [Szentháromság MT]. 1759: A Kaloda hidnál [Kál 
MT]. 1785: A Hidok kőzőt a térbe [Szamosújvárnémeti 
SzD]. 1788: a' Tövis Hid nevezetű helyben [Erdőcsinád 
MT]. 1792: a Kis aszany hidgyára menő utzák [Derzs 
U]. 1799: Czigány hid [Ludvég K]. 7806: az írt falu 
mostoni bírája . . két hütösseivel, úgymint Hídnál való 
Pál Györggyel és Fitori Andrással [F.rákos U; RSzF 
195]. 7876: Gombos hidon felyül [Seprőd MT]. 7878: az 
Kolosvari Hidan tul [Páncélcseh SzD; DHn 57]. XIX. 
sz. v.: Kökényes hídjáról (sz) [Kibéd MJ]. 

Szk: ~ö / csinál. 1591: Eo kegmek az niolc emberek 
referalasara, vegeztek eztis, hogi az Nadason egi hidat 
chinallianak [Kv; TanJk 1/1. 167]. 1592: Ha Thordan 
Wam lenne arról valo Zabadsagh hogy oth Vamot Ne 
aggiunk. ha azért az Araniason valaha hidat chinalnak 
protestálni kel, es ęltetny ez leweleth [Kv; Diósylnd. 20]. 
1770: az Budasi (!)a lakosok egy Alparéti határon lévő 
hidat tsinálnak és tartónak ., mellyért az Mélgs Ura-
ság a* mi Falusi embereinket sem eczer, sem máczor nem 
vámoltottyák [Alparét SzD; JHbK XL/8. — aBujdos, 
Alparéttól délre] * ~ű / csináltat. 1579: Az kayanto 
pathakon chinaltasson hydat altal, ha valahon zeret te-
hety fanak [Kv; TanJk V/3. 197b] * ~at tart. 1677: A' 
Kiké a' Vámok jövedelme, azok tartsák a* hidakat, és 
egyéb szükséges töltéseket, mások pedig arra ne erőltes-
senek [AC 246] * álló ~ híd. 1796: a Nságod Adámosi 
Udvari Tisztye . azon Maiamnak Gátja eleiben 
egy állo hidat szándékozik epittetni, a mellyel éppen 
egyenesen praejudicálni akar az Exponens Ur Aszszopy 
ö Nagysága nagy Munkával és nagy költséggel készitte-
tet Adámasi Hídjának . . . azért ö Nsága Nsagodat 

azon Hídnak készittésetől 's fel allittásátol inhibeál-
tatya 's tiltatya [Ádámos KK; JHb XIX/56] * emelcsõs 
~ felvonóhíd. 1652: ez kapu alat az kapu előt valo ár-
kon altal egy kis emelcsős híd, vas retez retezfő, öreg la-
kattal kulcsai, vas tengelye(n) forog [Görgény MT; 
Törzs] * jármos ~. 1833: edgy a* Szamos Vizére Ujjon-
nan építendő Jármos Hídhoz . . . meg kívántatnak 35 
Darab Hidlabok . . 7 darab Hid Gerendák 5 Da-
rab egyben foglalo járom gerendák [SLt Vegyes perir. 
Enyedi Sándor In'sener nyil.] * köteles ~ ? kötélhíd/-
komp. 1779: A' Kutyfalvi köteles hidnál [Marosbogát 
TA] * küpüs 7775: Kűpűs Hidnál valo Láb [Szár-
hegy Cs]. 1793: Küpüs Hidnál [Erdőcsinád MT] * lábas 
~ kb. pilléres híd. 1795: el kerŭlhetetlen szükségek le-
vén a Kis Kükűllŏ vizén erigalando allando lábos hidra 
. . . olyan praevisio, s provisio tartassék hogy . . . jöven-
dő beli romlások s károk ne következzenek [Ádámos 
KK; JHb XIX/46] * leeresztő ~ felvonóhíd. 1681: Vaj-
da Hunyad vára . . . Vár emelcsős kapuja (: ez felett va-
gyo(n) esztendő szám 1480 :) . . . A le eresztő híd külső 
szélen-is (: mellyel az hidat le foglallyák hogy fel ne emel-
kedgyék :) retez, retez föstŏl Nro 2 [Vh; VhU 502, 508] 
* padlásos ~ hídlásos/padolt híd. 1759: Szinyea felől 
valamelly rut seppedékes hellyen vagyon Talpfákon fek-
vő padlásos hid circiter tizenkét ölős | a meg nevezett 
Padlásos hidak végeinél többire mindenüt ág töltések is 
vágynák [Alparét SzD; JHbK XL/8. — aA tőszomszé-
dos Radákszinye] I a Sáros hellyeket mind Padlásos hi-
dakkal, és ág-tõltésekkel vagyis gátlásokkal tartyák 
[Désakna; i.h.] * vámos ~. 1595: Zöcz Mihályt és Zöcz 
Gaspar Wraimat, kültek ö km(e)k Tanaczúl Thordara, 
hogy ö km(e)k az Aranyasson valo vámos hidak felöl, de 
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immunitate nostra, tractallyanak [Kv; Szám. 6/XVIIa. 
130 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 1632: Vagion az Oltt 
vizén egy Uamos hid, kin Reŭesz Ianos most az Uamos, 
meli hid hol teőbbet, s hol keuesebbet hoz; az Gala-
cziak3 per annu(m) adnak teőlle f. 16 taxa szerent. Az 
Fogarasiak es Bethleniek Eőregbik Groff Betthle(n) 
Istua(n) Ur(am) eö Naga engedelmebeől, ab anno 1622 
semmit nem attak hid vamban [Fog.; UC 14/38. 110. — 

Galac és Betlen (F) lakosai]. 1677: A' Vámos hidak 
felöl penig lészen emlekezet a' Vámokrol való Írásoknak 
rendiben [AC 111. — aL. ezt AC 246-7]. 1826: Szüksé-
ges . . . az említet meg avult Vámos hídnak . . . meg 
avult karjait, és Függő Jármait le szedni [Dés; DLt az 
1827. évi iratok közt]. 

2. felvonóhíd; pod ridicător/mişcător; Zugbrücke. 
1589: veottem 2 Kotellet az Hyd Cappúra a kyuel az hy-
dat fel vonzak [Kv; Szám. 4/VI. 37]. 1592: vettem Esmeg 
Az hiidt kapűbely hiidthoz 2 Erog kettelett kyűel Az hy-
dott fel vonzak [Kv; i.h. 5/XIV. 267 Éppel Péter sp kezé-
vel]. 

3. felvonó ~ 'ua.; idem'. 1593: AÍZ vy Molomon felyűl 
Chinaltotom Az palot, vettem keót (!) zal fat hoza f— d 
40 Az Teóbit oh fabol Chinaltak A Mely az fel wono 
hiidrol Maradót [Kv; i. h. 5/XXIII. 101 Casp. Schemel 
sp kezével]. 1625: Hid Kapunak az fel vono hidgia meg 
bomolua(n) . . . hoztanak hozza 6. zal zep egienes 
Teolgi fat . . . f 3 d 90 [Kv; i.h. 16/XXXV. 179]. 1684: tu-
dunk egy Szállást mely vagyon az Varos fundusan Hid 
kapui fel vono hid felet az garadicson felyül [Kv; ACJk 
51b]. 

4. vágóhíd; abator; Schlachthof/brŭcke. 1590: Ha 
valamely nap ez dologba(n)3 fogiatkozast tapaztalnak 
az hiteos lato zemeliek . . . az oratol fogwa Az Mészáro-
sok, az eo tanolt mywekkel Ne ęlhessenek . . . se(m) hig-
giok, sem meszarzekek Nem lezen [Kv; TanJk 1/1. 139. 
— aÁ vágás dolgában]. 1598: minthogy sok vton Járok 
talalkoznak az varosra Jeony az baromnak vagatasat 
megh nem foghattjak, hanem az mezarosok, az elebby 
zokas zerent vagyanak . . . az vagatas penigh az keo-
zeonsegös hydon legyen [Kv; i.h. 316]. 

5. komp, rég, táj hidas; bac, pod umblător; Fähre. 
1796: a Nságod Ádámosi Udvari Tisztye egy állo hi-
dat szándékozik epitteni, a mellyel éppen egyenesen 
praejudicalni akar az Exponens Ur Aszszony ö Nagysá-
ga Adámosi Hídjának [Ádámos KK; JHb XIX/46]. 
1818: alig menvén a* Hid a' pártol edgy ölnyire mingyárt 
le kezdett úgyannyira nyomulni a ' vizbe, hogy a* Hidas 
tetejen a viz bé kezdett folyni . . . kéntelenek voltak a' 
víznek a' tulso szélé felé a* hol a' viz kissebb volt a' Hidat 
taszítani [Sülelmed Sz; IB]. 

6. ötvösök ~ja ? kb. aranymívesek mérőeszköze; 
instrumentul de măsurat al orfevrierilor; Meßgerät des 
Goldschmieds. 1592: Sigmond király Jo lewele illien do-
logrol, hogy mind megh bwntessenek, Notaba Essenek, 
A kik hamis penzel eelnek, A kik a ' pinzt megh Nyrik, a* 
kik a' penznek nehezít ky valaztiak az Eottweoseok hid-
gian [Kv; Diósylnd. 18. — A lap szélén XVII. sz. végi 
kézzel: Pénz nyírés, veres, válogatás]. 

7. sült alá való ~ T 1679: Régi Konyha . . . Sült ala-
valo hid nro 12 [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 
69]. 

Ha. 1732: hidótt [Dés; Jk 426a]. 1795: a Hidot [Ádá-
mos KK; JHb XX/18]. 1818: az Kolosvari Hidan tul 

[Páncélcseh SzD]. 1824: hidakot [Dés; DLt]. 7827; a Hi-
dan innét [Moholy SzD; WassLt Conscr. 158]. 1835: A 
Márkusi hidan fellyül [Nyén Hsz]. 

A címszó jelzet nélküli adalékai az EHA-ból valók. 

hidacska 1. kis híd; pod mic; kleine Brücke | palló; 
punte; Steg. 1585: (Az ölfa) Egy Rezet az kezep kapún 
belől walo hidachkara Raktak. Hogy ez hidachkat megh 
Chinalta az Korcholiasz Negied Magaúal fizettem . . . 
d. 25 [Kv; Szám. 3/XVIII. 26a]. 1594: vőttűnk . . . vgian 
Ezen Hidaczkakra Egi ttolgi gerendackanak (így!) d 15 
[Kv; i.h. 5/XXIV. 22]. 7679; Felső Tó . . . Ez mint hogi 
ighen csékely, gáttyais nem ighen derekas Zugoja nin-
czen, hanem az folyásán egy hidacska [Uzdisztpéter K; 
TL. Bajomi János inv.]. 1727: ezen Vendég fogadónál 
vámot az úton járóktól vesznek ez szerint8 . . . Ezt penig 
abban az uttban találtató egj nihány Hidatskáktol ve-
szik [Csákigorbó SzD; JHbK XXVI/13. 25. — aKöv. a 
részi.]. 1758: tőnek . az Korodi pallón avagy hidats-
kán való által járásokért illyen meg egyezést és fogadást3 

[Kóród KK; Ks 17/LXXXII. 14. — *Köv. a részi.] | van 
edgy Cserefa Gerendákon állo boronákkal meg padol-
tatott Hidatska [M.kiskapus K; Mk]. 1806: a ' Palló 
Hellyett azon kis Hidatskát keszitették ã melly hellyenis 
a' Viz szelessegere nezve a' mint hozza vethetek vagyon 
mint egy 100 ölnyi (így!) [Szászrégen; Bora. XVI/76 
Kiss György (50) vall.] 

Hn. 1728: A hidacskánál Pataki hagob(an) (sz) [Aldo-
boly Hsz; EHA]. 1750: A hidotskanal (sz) [Körös Hsz; 
EHA]. 

Szk: karfás ~. 1694: ezen az Var árkán altal vágjon 
egy keskeny hitván regi Karfas Hidacska, az kőzepin en-
nek erős Palló va(gyo)n [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

2. felvonó ~ pod ridicător/mişcător; Zug/Aufzieh-
brücke. 1632: Fogaras vára uagion egy fel uono hi-
daczka keötelesteöl, kin uagion egy hat szemw lánczbol 
czinalt retez [UFI , 130]. 1694: az öreg Kapunak kö-
zepe iránt egy keskeny Palló formara fel vono Hídacska-
jais van [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

3. gyalogos kompocska (gyalogos átkelésre való kis 
komp); bac mic/pod umblător mic pentru pietoni; klei-
ne Fähre fŭr Fußgänger. 1806: jol tudom hol vagyon 
egy kis által járó Hidatskája . . . Azon a hellyen a hol 
tudni illik az emiitett hidasotska vagyon [Szászrégen; 
Born. XVI/85 Lepres Mihálly (80) vall.]. 

hidal hídlást/padolást készít; a face podină/podea; 
(Brûcke/Boden) belegen. 1589: Az bekas pataki hídhoz 
veottem . . . affele hidlani való fakat 142 zalat . . . d. 
84-9 [Kv; Szám. 3/X. 58-9]. 1595: Ezen Hidhoz vöttem 
Hidlani valló feli fakatt szarufa sabasu tolg fatt Húson 
niolcz sallat sent antall Estin vottem Ezen nagi Híd-
hoz Hidlani valló feli fakat . . Húson nig sallat [Kv; i.h. 
6/XV. 59]. 1781: vágtanak két Hidlásnak való Fakat, 
mellyeket â Pajtájáb(a) Marhája alá hidalta [Csóka MT; 
Ks]. 

hidalatlan hidlástalan, padolatlan; fåră podină/po-
dea; ohne Bodenbelag. 1736: (A) Sövényből font já-
szolly alja hidalatlan ajtaja dib dáb [CU]. 

hidalt hídlásolt, padolt; cu podină/podea; mit Boden-
belag. 1732: vágjon egj rend istálló három részbe sza-
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kasztva, mely(ne)k gerendáj fenjò fák, padalatlan, csere-
fa deszkával hidalt [Kóród KK; Ks 12. I]. 

híd-árendás hídvámbérlő; arendaş al podăritului; 
Brückenzollpächter. 1823-1830: Péterfi Rebekának 
Nagy Istvántól két gyermekei maradtak volt . . . Na-
gyobbik gyermeke volt István, marosvásárhelyi polgár, 
csizmadia mesterember, híd-malomárendás stb. [FogE 
305]. 

hidas I. mn I. cu pod, podului; Brücken-. Hn. 766i: 
Hidas Ajaban [Gyalu K; EHA]. 1693: Hidas Patak [Ho-
moródalmás U; EHA]. 1765: az Hidas Pataknál 
[M.gyerőmonostor K; KHn 80]. 

2. ~ vám vámos komp; bac/pod umblător cu taxă/ 
vamă; Zollfahre. 1682: Hidas vam proventusa f 37 [Vh; 
VhU 689]. 1756: Burznyik . . Itten ă jobbágyok, mind 
faragó Mester emberek lévén . valahányszor Uraság 
Maruson lévő hidas vámja kivánnya, uj hajót csinálni 
tartoznak [Déva; Ks 94. 24. 3]. 

II. ſn 1. komp; bac, pod umblător; Fähre. 1622: ha-
talmassagh az, mi Ideőn kedveönk akaratunk, s szabad-
ságunk ellen az mi hatarunkra keölteőzteti az Hidast 
[Dés; KGy]. 1703: Az Szamoson lévő Hidas alá valo 
egyik hajó rosz [Dés; Jk]. 1716: a hidast ma betétettem a 
marosba [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János lev.]. 
1720: Vágjon az nagj Szamosra tsinált Hidas . . . van ki 
kŏto rév part, jo és ép, edgj szekeret tereh nélkült két Lo-
val altal viszen. Csolnok vágjon nro 3 [Szurduk SzD; 
JHbK XXVI/12]. 1745: a' Maros parton egj négy 
szegletü avatég Sindelyes szin alatt lévő erős tsigájával 
edgyütt, ezzel által ellenb(en) vágjon a' túlsó parton egj 
erős tölgy fa sindelyes oszlop. Ezen oszlopról az innettsŏ 
partra a' Csigára által szolgáló nagy öreg hoszszú kőtél 
vagyon, mellyen az hajó jár. Ezen Appertinentiákhoz 
vágjon egj jó öreg hidas hozzá való két hoszszabb 's egj 
kurtább lántzas horgaival edgyütt [Marossztkirály AF-
Told. 18]. 1793: A hidos is el készül a' Tavaszon Vétsen 

Hidos és Kis Hajokért elő pénzt adtam . . . A Hidos-
ra vettem fel Mása Vasat F. 7 a' mellyből tsináltattam 
két Araszos hosszú Vas Szegeket [Maroskeresztúr MT; 
JF 36 LevK 200-2 Kocsis István lev. — aMarosvécs 
MT]. 1806: A mostani által járó Hidas . vagyon ak-
kora Nagysagu, hogy Szorultságból egy Szekeret kett 
ŏkrŏtt bele lehet állittani [M.régen MT; Born. XVI. 
165]. — L. még RákDiplö 377; SKr 138. 

Hn. XVIII. sz. eleje: Sz: Benedek3 alatt az hidasnál 
[Dés; EHA. — aA várossal tőszomszédos település]. 
1766 k.: A' Bogáti hidas mellett [Oroszi AF; EHA]. 
1786: A Kutyfalvi hidasnál való Fogadó [Marosbogát 
TA; EHA]. 

Szk: vámos 1723: Mihálczfalvi3 Határon a Maros 
vizin . . országos uttyán lévő Vámos Hidassa [LLt. — 
aAF]. 1789: minden Vámos Helyeken, Hidakan, és Hida-
sakan . adni szokott Vám meg tudassék [Dés; DLt]. 

2. repülőhíd; pod mobil/mişcător; fliegende Brücke. 
1690: Oltra csinálva, általjáro csonakon hidas öt geren-
dákra, hidlása 45 fenyû vastag deszkából álló, két fahor-
gon nyolcz szál hosszú kötél, item hajó szegeletin valo 
hordozó kötél 2, az hajó orán kivető kötél 3. Ezen hidas-
nak földben felásott kötéses oszlopjának az közepin van 
egy kötéltekerő csiga. Ezen csigáról az Oltón által szol-. 

gál két árboczfára öreg vastag kötél 55 öl. Csiga árbocz-
fáját tartó vasláncz [Fog.; MNy X, 369]. 

Az adalékot közlő ődöngő Ábel (Takáts Sándor) alkalmasint helyesen 
értelmezte az adalékbeli hidast a fennebb adott jel-sel. A repūlõhid olyan 
kompfajta, amelyet — megfelelő kötél- és csigafelszereléssel — a folyóvíz 
sodra hajt a másik part felé, míg a közönséges kompon a révész csáklyával 
is segít felhasználni a víz hajtóerejét. — E jel-re 1. CzF értelmezését is. 

3. járó ~ komp; bac, pod umblător; Fähre. 1610 k.: 
Desen az zamosnak giakrabba(n) aradasba(n) vagion 
(így!) hidat rayta ne(m) tarthatu(n)k hane(m) eoregh 
hayokat kel yaro hydasokat tartanu(n)k, kiket mikor 
megh vytunk vgy mint ket eoregh hidast es egy eoregh 
gyalogh hayot, ket zaz forintba(n) nem eppethetw(n)k 
[Dés; DLt]. 

4. révész; podar; Fährmann. 1705: Percipialtam az 
Hidastul Flór 1 [Szentbenedek SzD; Ks 70 Szám. 51]. 
1715.š Tartva(n) az időnek háborgásától, senki sem ké-
nálta magát az udvarbíró mellé valami szolgálatra, ha-
nem inkább kerülték, sem vice udvarbíró, sem korcso-
maros, sem biro, sem Hidos, sem kertészek, sem Csürbi-
ro sem mások akkori időben3 honoráriummal nem jár-
ta(na)k szolgálattjok uta(n), hanem kit szép szóval, s kit 
kéréssel, kit fenyegetéssel s kénszeritetessel állított akko-
ri udvarbíró maga mellé [Fog.; UtI. — 3A kuruckori za-
varok idején]. 1730: 27 Marty az Hidastul percipiáltam 
Flór 1 d 89 [uo.; Ks 26. XIV]. 1756: Balog Uram az Sza-
katurai Hidastol hidvámot percipialt 6 f. egy forintyát 
az Hídas(na)k atta [Szakatura SzD; TK1]. 1776: Csonta 
Thama a' Marosi Réven hidas volt [Mihálcfva AF; 
MvRKLev.]. 1853: A számosán hidásnak, és ajándék 
Erdő szádán3 talám VRf 2 kr 30 [KCsl 3. — 3Szt]. 

5. ? kb. hídpásztor; paznic de pod; Brückenhüter/ 
wärter. 1784: Hidas — der auf die Brücken sorgen iñuss 
und sie in gutem Stand erhalten muss [Hétfalu Br; 
BrÁLt Consignation 3. — Binder Pál kijegyzése]. 

O Szn. 1614: Hydas Pal jb. Hydas Marton jb [Gyepes 
U; BethU 98]. 

hidas-árenda komp-haszonbér; bani de arendă pentru 
bac/podul umblător; Fährenpachtgeld/zins. 1816: hi-
das arenda 20 [WLt Cserei Heléna jk 1 la]. 

hidasház ? révészkunyhó; coliba podarului; Fähr-
mannshütte. Hn. 1815/1856: a' Hidasháznál (k) [Hídvég 
Hsz; EHA]. 

hidasoeska gyalogos kompocska; bac mic pentru pie-
toni; kleine Fähre für Fußgänger. 7770: a' Szász Rege-
nieknek azon altal járó Kis Hidasotskája a Mellyet 
a* viz által gyakorta el rontatott palló helyibe tsinaltatta-
nak [Szászrégen; Born. XVI/79-80 Kiss Márton (98) 
vall.]. 1806: Azon általjáro palló hellyett keszittetett Hi-
dasotska jol lehet akkora legyenis, hogy azzal ket lovat 
a* Vizén altal lehessen vinni, . . . csupán a* gyalog valo 
járás engedtetik meg [Radnótfája MT; Born. XVI. Csa-
vasi Mihály (34) ns vall.]. 

? hidasos komp; bac, pod umblător; Fähre. 1818: a ' 
vásárra menő sokasággal nem birván a* Hidasba erősza-
koson sokan tódulván 's még utoljára is a* midőn a* Hi-
dasost3 meg indították a* Pártol reá szökdöstek [Sülel-
med Sz; IB. — aElírás hidas h.?]. 



hidász 

hidász pontonier; Pontonier. 1868: a' vőlegény . 
gyalog a' vagy lovas, vagy tengerész vagy hidász, 
vagy tüzér [Gyalu K; RAk 150]. 

hídcsinálás hídépítés; construire de pod; Brückenbau. 
1573: Eo kegek Erchek Apaffy Akaratiat es ha valamy 
Io Móddal Alkhatnak vele Io, hwl ne(m) lehet, se hyd 
chinalasra, se Egeb fyzetesre Az varast Ne keotelezzek 
[Kv; TanJk V/3. 81b]. 1587: az meg Chereit Jobbagjot 
Njwtodj Gjeorgj vram Semmj keozeonseges falw dolga-
bol mint hid, porgolat zent egj házon való chenalas . . 
kj ne vonnya es attól meg ne tartoztassa [Nagykend KK; 
LLt]. 1595ŝ. kerenek az Aaczok ö kmektöl borra való 
pénzt: panazolkodúan, hogy . az szegetseg penzel fel 
nem erúen, az önmagokét kellet volna el költeni az hid 
czjnalaskorth [Kv; Szám. 6/XVIIa. 141 ifj. Heltai Gás-
pár sp kezével]. 1625: onnét kwldenek en velem három 
embert . az Mikehaza es Zent Benedek keozeót való 
Hid czinalasnak eppitesenek tereh viselesenek depona-
lásanak okaert [Szentbenedek SzD; SLt V 15]. 1711: 
Bonczidaj hid csinalasra szent egyedről3 két szekeret 
rendeltem es három gyalog szeres embert [Vasassztiván 
SzD; WassLt Farkas Gábor (38) jud. nob. vall. — aVa-
sassztivántól kissé délre]. 1719: hogy szeredai uramék3 is 
mind hídtartásban, csinálásban contribualjanak, 
méltóztassék a m. gubernium poroncsolni [Cssz; SzO 
VII, 263. — 3A csíkszeredaiak]. 

hídcsináló I. mn hídépítő; care construieşte pod, 
constructor de pod; Brücken bauend. 1592: Zent János 
Nopban Ment Hozw János Vra(m) az hiidt Chynalo 
achertt bezterczereh [Kv; Szám. 5/XIV. 244 Éppel Péter 
sp kezével]. 

II. ſn. hídépítő; constructor de pod; Brückenbauer. 
1591: Az Hid Czínaloknak adot f 37 d 50 [Kv; Szám. 5/1. 
104]. 1810: vettem 2. Szekér Forgátsot, Mellyét az Hid 
Csinálok Forgátsoltak [Sóakna MT; Born. G. IX. 4 
Zuga Matyéj (50) vall.]. 

hideg I. mn 1. rece; kait. 1558 k.: (A keveréket) ted egy 
sima kgre egy hideg pincheben [Nsz; MKsz 1896. 283-
4]. 1585: Veottek eo kgmek zemek eleybe(n) az Zent Pe-
ter egyhazanak puztasagatis, mely miath az Jsten-
nek Igyeinek halgatoyt el tauoztattiak onnét . . 
Nyarba az Nagy hewsegh es az Zápor esseok, Tely 
wdeóben az ho Eses, es egieb Zavaros hidegh zeles 
wdeok, fergetegek [Kv; TanJk 1/1. 6]. 1600: Miért hogy 
az Vristen ŏ felsege az Johoknak Ellésekor Jgen niava-
lyás vezedelmes hidegh wdót zolgaltata, ki miatt az Ba-
raniokban sok meg holt az Elléskor. Annakokaert hoz-
tanak haza az Johazok meg halt Baranyoknak beorit 28 
[Kv; Szám. 9/XII. 99 Igyártó Simon isp. m. kezével]. 
1623: Sok panaz Jeott addigis eleonkbe nemely Nemes 
vraymnak illetlen chelekedetek feleol kik nem varuan 
adossagoknak megh fyszetesset magok kezekkel ueótte-
nek igazatt, . . . sokokot, az hydegh tely Ideouel nem 
gondolua(n) hazokbol ki hantak [Csíkszereda Törzs, 
fej.]. 1723: kett hetu gyermek ágyban lévő feleségét . . 
lánczon nyomorgatta kis fiokajaval a hideg házban [Ho-
dák MT; VGy. Prekup Gligore (39) jb vall.]. 1763: hideg 
télnek idejin házából ki kergette, üldözte [Uzon Hsz; 
HSzjP]. 1788: a' mostani Szállásom Szebenben igen al-
kalmatlan . . . , hidegek a* szobák; vén ember(ne)k bajos 
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azokb(an) most Subsistalni [Kercsesóra F; TL. Málnási 
László ref. főkonz-i pap gr. Teleki Józsefhez]. 1847: 
szeptember utóján s ezen holnap3 első két napján tiszta 
és annyira hideg éjek voltak, hogy a viz künn meg kör-
mödzött [KCsl 13 Kemény Dénes nyil. — aOktóber]. 

Hn. 1432: Hydegkuth ere [Vajdasztiván MT]. 1598: 
ahon az Fekete Pálné pataka be esik Hideg aszszóba 
[Derzs U; Barabás, SzO 342]. 1600: Hidegh azzo feie 
[Homoródalmás U]. 1608: Az Hideg kúton Jnnet [Kv; 
RDL I. 83]. 1672/XVIII. sz. vége: a' Hideg völgy Torká-
ban (sz) [Mezőbánd MT]. 1673: az Hidegh agyb(an) 
[Szabéd MT]. 1679: az hideg kútt [Galac BN]. 1690: Az 
hidegben (k) [Dányán KK]. 1693: Hidegkút hágajá-
b(an) (sz) [Bő MT]. 1694: Az Hideg völgyben [Fejérd K] 
| az hidég kut nevű helyb(en) [Pálos NK]. XVIII. sz. ele-
je: Hidek kuttra menyen vegei (sz) [Tekerőpataka Cs]. 
1734: Hideg labb(an) (sz) [Datk NK]. 1736: Az hideg 
kút padján (sz) [Sárpatak MT]. 1739: hideg kút domb-
ján (sz) [Verebes Cs]. 1740: Hideg Vőlgj Fejéb(en) (sz) 
[Gyerővásárhely K]. 1758: A hideg kut gazza kőzt [Eg-
respatak Sz]. 1759: Az Hideg kút főben [Zovány Sz]. 
1764: A' Hideg áj oldalán (k) [Göc SzD]. 1767: Hideg 
kut mezein (sz) [Tusnád Cs]. 1772: Az Hideg kút Mar-
tyánál [Kozmás Cs]. 7773; A Hideg Lokán (k) [Gyszm]. 
1778: A' Hideg Észkon alias Nyir oldalon (sz) [Nagyer-
cse MT]. 1783: Hideg Halam vegiben (sz) [Mikháza 
MT]. 1801: Az hideg ágy árka mellett (k) [Kendilóna 
SzD]. 7805; A Hideg kut vápájáb(an) (sz) [Vécke U]. 
1841: a' Hidegállyai gyümöltsös [Bálványosváralja 
SzD]. 7850; a' hideg alja (sz) [Kendilóna SzD; DHn 
30]. 1864: Hideg aszó pataka [Vargyas U; Pesty, 
MgHnt LVII, 362b]. — L. még BHn Mut.; GyHn 29; 
KHn Mut. 

Szk: ~ étek ? kocsonya. 1641: én mondám, hogy mi 
nem főztünk semmit, hanem ám egy tál hideg étek va-
gyon, s én kihozom, egyék benne [Mv; MvLt 274b-77b 
átírásban!] * ~gé tesz lefagyaszt. 1592: Egi Swlleò hi-
degge teőwe . . . d 12 . . Egi kechieget fwwe . . . d 12 
[Kv; Szám. 5/XIV. 119] * - ősz késő ősz. 1614: Ebben 
az esztendőben3 hideg ősszel méne oztán Geszti . . . ge-
nerálisságába Facsát alá [BTN 42. — a1594-ben]. 1630: 
az Kukura Thamas meg ueretelj hideg eozzel . . . eset, 
utanna keouetkezendeo beotben holt megh [Mezőceked 
TA; WassLt]. 1681: Az mint ă Molnár mondgia, Ta-
vaszkor szoktak kezihez adni az disznót hizlalni, es hi-
degh őszig hizlaltattjak à Tisztek [Vh; VhU 576]. 1735: 
Téli időkben a Collegiumb(an) a Kamaraban tudniillik 
és Classisban, ugj hideg őszszel feles fa consummálodott 
[Kendilóna SzD; TK1 Beniamin Cseh de Akna(29) ns 
vall.]. — Értelmezésünket megerősítő adat: 1831: Lovai 

Meleg őszszel u. m. October 6kára viradolag lopat-
tattak el, a mikor a nagy sár és hideg még bé nem követ-
kezett [Dés; DLt 332. 19] * ~ tavasz kora tavasz. 1822: 
a* hideg Tavaszon . . . egy tereh fát vitt [Dés; DLt 1823. 
évi iratok közt]. 1831: Még a' hideg Tavaszon Rettegen 
az Országos vásárból el lopták egy Lovamat [Dés; DLt 
809]. 1834: a földet a' hideg tavasszal újra vissza ad-
tam [K; Somb. II]. 

2. 1701: edes Anyám kegyelmed egy jo Nagy 
Pokroczot keszitcsen jőven<dö> telre mert annelkül 
soha el nem lehetek mert az melly haló egyetmast haz-
ta<m h)azul igen hideg az telre [Ne; BLt 9 Tóth István 
édesanyjához Angyalosra (Hsz)]. 



99 

3. (ki)hűlt, élettelen; fåră viaţă; leblos. 1628: akar 
honnetis az en hidegh testemet hozzak es ho<za>ssak ide 
Bohniaj Templomban Temettnj [Bonyha KK; Eszt-Mk 
Cserei lev. Bánffi Mária végr.]. 1648: az Bethle(n) Ist-
ua(n) hidegh tetemet hozua(n) holmi Katónak szállot-
ták volt be [Kv; TJk VIII/4. 320]. 1757: az hideg Tete-
mem . . . tétessek az Nyutaztato padra [Torockószt-
györgy; Berz. 3. 1/4]. 1769: mikor meg hólt oda mentem 
s az hideg tetemit Lattam a' nyuttó padon [Szárhegy Cs; 
LLt]. 1816: tsak a' hideg Testet kísérhetem ki a' nyuga-
dalom hellyére, hogy nyughatatlan maradjan az én szi-
vem [Héderfája KK; IB. Molnár Sámuel lev.]. — L. még 
TML IV, 767. 

4. T 1739: aztis hallottam Paveltŏll hogj az ŏ Lelké-
nek nem kell a Felesége s kerdettem tŏlle hogj miért nem 
kell, arra azt felelte, hogj a mitsodaja hidega, az feleségé-
tol is hallottam hogj panaszolkodott, az ura véle nem 
háll régtől fogva [Kóród KK; Ks XI. VII. — aA szöv. a 
nemi kapcsolatban hideg, érzéketlen nőre vonatkozha-
tik]. 

O Szn. 1602: Hideg Bálás [Mindszent Cs; SzO V, 
232]. 1614: Hydegh Georgy [Szentgyörgy Cs; i.h. 426]. 
1637: Hidegh György [uo.; BLt 3]. 

II. ſn 1. hideg idő; frig, vreme rece; Kälte. 1572: Pap 
János Es Beseney János Ezt wallak hogy my az hy-
degben, Mentwnk wala . . . Az tewzheoz [Zentelke K; 
KP]. 1586: Az Nagi ereós hidegben egi szeker fat twsre 
haniattanak le [Kv; Szám. XXIV/3. 38]. 1592: a' nagi 
ereós hideghnegh (!) miatta holt megh 29. Thiwk [Kv; 
i.h. 5/XIV. 125 Éppel Péter sp kezével]. 1636: (A malom) 
mind telbe(n) nyarban forog, hanem mikor ighe(n) hi-
degh es nagy szaraszag uagyon, akkor nem foroghat [Si-
ménfva U; JHb Inv.]. 1654: E télnek az utolsó része igen 
nagy hóval és hideggel telék el [ETA I, 157 NSz]. 1709: 
hideg szelek, nagy hovak, fergetegek és erőss hidegek 
voltak [SzZs 761]. 1770: Haricska Kását is küldöttünk 
volna de itt az Hidegek miána most nem lehet csenáltat-
nunk [Imecsfva Hsz; Ks Imecs Imre lev. — aA levél kel-
te: jan. 24]. 1825: a* hideg és fagy korán bé álván az ősz-
vetést még tsirájában el fagylalta [Kercsesora F; IB]. 

Szk: ~ (ek) jár(nak). 1595: Miért hogy illyen terme-
szet ellen valo hideg iar vala, Tartót 45 Veekęt . . . hogy 
az hall el ne hallyon [Kv; Szám. 6/XVIIa. 115 ifj. Heltai 
Gáspár sp kezével]. 7658: igen nagy hidegek járának 
[ETA I, 166 NSz]. 1775: A Szőlőt ki karoztatt(am) de 
még nem hajtatt(am) ki mivel igen keménj hidegek jár-
nak ere ki [Szentmargita SzD; Ks 18. CII] * fogas 
1840: Veteményt 's Majorságat, mihelyt ez a* fogas hi-
deg szelidül, küldeni fog a' Tiszt [A.ilosva SzD; Kf Miss] 
* sanyarú 1757: az éség, rongyosság, sonyoru hideg 
környül vŏtt minket [Kvh; HSzjP Szöts István Faragó 
(64) vall.]. 

Sz: mind hevet ~et vele (együtt) szenvedjtŭr. 1605: az 
praedicator rendek mind hewet hydeget velwnk 
eggywt twrtenek zenvettenek [Kv; TanJk 1/1. 525]. 
7608: Énnekem Jámbor hazas tarsom vagio(n) kj mi(n)d 
heuet hideget meg eddig uelem twrt, Es ennekem mi(n)d 
Egissigembe(n) mi(n)d penig niaualisas es beteges alla-
poto(m)ba(n) en uelem ugj mi(n)t keresztien asszony 
állat dajkalkodot [Kv; RDL I. 84] * sok ~et szenved 
(el) sokat fagyoskodik/fázódik. 1702: sok hevet hideget 
szenvedtetek mellettem [Tarcsafva U; ?{\ŝ 1742: ă szegé-
nyek . . . sok hideget szenvedtek [Kv; AggmLt C. 12]. 

hideg 

7800: Mikor ezen . . . Erdő osztás alkalmatosságával 
sok és külŏbb (!) külŏmb, féle hidegeket el szenvedtünk 
. . . akkor az Biráinkal egy Vatsorát tsináltattunk [To-
rockó; TLev. 5]. 

2. hideg levegő; aer rece; kalte Luft | fagy; ger; Frost. 
1582: az vdwara is hydegre wittette magat [Kv; TJk 
IV/l. 59]. 7650: eő az eő szokasa szerent eõt ivűt, az hi-
degen iart, az hidegh czipe meg, igy orbanczosodek el 
mergesedek az feje [Becski]. 1714: a lábamot igén még 
ütvén séb vagyon rajta, . . . minap azon sébésen járván 
az hídég meg ártót néki [Szentdemeter U; Ks 96 Fodor 
Márton lev.]. 1738: ez hideg, ala s fel járván az hidegen, 
az lábat meg csipte [Gyeke K; Ks 99 Komis Antal lev.]. 
1792: mihent egy kis hideg ér, Enis mingyárt oda vagyok 
[Szőkefva KK; BálLt l]. 1804: En nem mozdulhatok 
egyfeléis a' lábomra a* napokba valami pokol kelés es-
vén a' hidegre nem merek menni vele [M.palatka K; 
DLev. 1. II. 24]. 

3. fagy; ger maré, îngheţ; Frost. 1600: 25 Marty Kor-
mos János hazanal fekwt egi legini, kinek az laba hidegh 
miat el zakadot volt, attunk segitsegwl nekj d 50 [Kv; 
Szám. 9/IX. 30]. 1653: Szent Mihály nap tájban oly hi-
deg volt, hogy a kádban a víz megbírt, úgy megfagyott, 
és a szőlőt a hideg lágyitá meg és úgy szedhettük [ETA I, 
149 NSz]. 1658: az Uyaimatis ugy megh haboritotta volt 
az hideg mégh fel teóttek az szanban . . . hogi ugi posog-
nak aligh foghatok vellek [Nagybánya; DLt 441]. 1788: 
Szőllõ hejeinket a ho harmat és hideg a terméstől m(e)g 
fosztotta [Branyicska H; JHb XXXI/26]. 1841: én a' Tö-
rökbuza szedést el tiltván Tőrőkbuzájok a' hideg mián 
meg fagyott [Dés; DLt 405]. 1849: Temettetett el Dió-
szegi Márton . . . minden ujjai leszakadtak a" hideg 
mián [Gyalu K; RAk 216]. — L. még FogE 132; RettE 
296-7. 

Szk: ~gelholt megfagyott. 1599:1 Die febr. . . . Vet-
tünk farkas uczaba(n) kiwil egi hidegei holt zegeni Em-
bernek egi zan fat f l — d 75 [Kv; Szám. 8/XVI. 26] * 
~gel véteti meg magát megveszi az isten hidege. 1751: 
ha igy tort, hogy sem fogy, sem alvad bizony hidegelis 
meg vetetem magam itten [Abosfva KK; Ks 83 Borbán-
di Szabó György lev.] * a ~ is majd/szinte megveszi 
majd megveszi az isten hidege. 1774: Lascia . . . inven-
tioja az, hogy a magyar regementekben . . . A dolmányt, 
övet, magyar kardot, kalapot mind letétette a felsőruha 
helyett adtak nekik tiszta sült német rockot . . . a dol-
mány helyett egy kis leiblit, hogy a hideg is majd megve-
szi őket benne [RettE 323-4. — aLascy (Lacy) Ferenc 
Móric (1725-1861) osztrák tábornagy, a hadsereg újjá-
szervezője]. 1823-1830: az hideg is télbe szinte megvett, a 
városból lopott fával tüzeltünk | sokszor az hideg is szin-
te megvett egy kis deáki mentébe s vásott köpenybe 
[FogE 97, 102] * elcsípi a ~ leforrázza a fagy. 1774: 
1767-b(en) . . . 60. Vedernél több nem termet volt ezen 
Motsi Majorság Szŏllŏben hogy az Hideg el Cipte [Szép-
kenyerüsztmárton SzD/Mocs K; KS Conscr. Veress 
Mihály (60) vincellér vall.] * elrontja a ~ elpocsékolja a 
dér/fagv. 1823-1830: Nem derék szőlőhely ez az alsó láb 
a város felöl való végében, mert az alatta folyó Poklos 
pataka miatt hol Szent Mihály-nap tájában, hol ta-
vasszal az hideg gyakran el szokta rontani [FogE 72. — 
aMv] * elveszi a ~ elpocsékolja/leforrázza a dér/fagy. 
1649: 6 die May viradora az hidegh az all hegjeket mind 
el vŏtte [Kv; ACLev. 63a]. 1730: A szőlőt a hideg mind 



hideg 

erüst el vötte [Varsolc Sz; Ks 99 Datz Peter ub lev.]. 
1737: Isten itiletiből 13 Majy Viradolog az szőlőtt az hi-
deg el vőtte [Dés; Jk 437b]. 1768: (A szőlőt) a* tavalyi 
esztendőben ell vervén két izben az jég, az idén pedig az 
hideg ell vévén, igen ell száradott, és pusztulni kezdet 
[O.kocsárd KK; Ks 74/55] * elveszi kezét/lábát a ~ 
megfagy keze/lába. 1693: az havasson az hidegh az lá-
baimot el vette mely miat lábaim ujjai elszakadtanak 
[Kovászna Hsz; HSzjP]. 1829: (Édesanyámnak) a' kézit 
egészen el vette a* hideg — egészen el van dagadva [Kv; 
Pk 6] * megcsípi (a szőlőt) a ~. 1759: a szölöis szép egy 
kevéssé meg tsipte ugyan az hideg [Esztény SzD; Told. 
29] * megcsípi vkinek a fejét/lábát a 7650; Beczki 
vramis ugy űté egy vékony faczkával hozza, de hogy az 
a' ütes halalos képpen leőtt volna nem volt, hanem eő az 
eő szokasa szerent eőt ivűt, az hidegen iart, az hidegh 
czipe megh, igy orbanczosodek el mergesedek az feje 
[Becski]. 1738: az hideg, ala s fel járván az hidegen az 
lábat meg csipte s igen roszul vagyon vélle [Gyeke K; Ks 
99 Kornis Antal lev.] * megsanyaritja a ~ vmit elkí-
noz/megnyomorít a hideg. 1813: (A citromfákat) az hi-
deg a' Télen meg sanyaritván, hogy el ne veszszenek, a* 
száradni kezdett részeit le kel fürészelni [Koronka MT; 
Told 19] * megsüti a szőlőt a ~ leforrázza a szőlőt a 
dér/fagv. 1593: Anna Georgyfalvi Mihály felesege Mo-
nostori vallia . egy zeoleochkeie vala Kopa Mi-
halnak, kit egy zaznak Ada, de az zasz Megh hagya a 
szeoleot mert az hidegh swte megh [Kv; TJk V/l. 419. — 
aKm-i] * megveszi a ~ a. megveszi az Isten hidege. 
XVII. sz. m.ſ.: kglmes Aszszonyunk a Tél el jóvén ruhá-
talanok vágjunk ugj annyira hogj ha az Ngod kegyel-
messége hozzánk nem járul az hideg is meg veszen ben-
nünket [UtI udvari szakácsinasok kérelme Bornemisza 
Anna fejedelemasszonyhoz]. 7680; az hidegis megh vett 
volna az el mult telen ha eŏ klme fát nem küldött volna 
két ízbenis . az hazamb(an) ugy megh fagyott az Viz 
hogy forro vizzelis nehezen olvasztottam ki [Étfva Hsz; 
KaLt Apor István ir.]. 1714: Tatár Mihály Ur(amna)k 
írtam hogj . szekerek(et) külgjőn minden haladék nél-
kűlt, én tsak aszt Várom Ur(am) mingjárást be mégjek, 
mert az Hideg meg veszen ide ki Mente nélkűlt [TK1 Zó-
lyomi János Teleki Pálhoz Szurdokról (MM)]. — b. 
(vkinek vmely testrészét) megcsípi a hideg. 1595: (Egy) 
zegeny leankanak kynek thawaly az hideg a1 labat meg 
vette volt vettunk egi czondorat p(ro) f — /34 [Kv; 
Szám. 6/XIII. 34]. 1766: Sok embereknek orrát, lábát, 
állát megvette a hideg [RettE 195]. 

4. hideg ital; băutură rece; kaltes Getränk. 1582: hi-
degett jwtt . melyet . . minden nap erősen tilttatan 
(!) [Kv; TJk IV/1. 59d-e]. 

5. hideglelés/rázás; frisoane; Schüttelfrost. 1814: én 
magam tsak Dictáltam Aprilisnek 5díkéig, azon in-
nen el gyengitvén a' hideg 's forroság semmit nem írhat-
tam, s nem is dictalhattam [Déva; Ks 117 Vegyes ir. Rá-
polti Sz. Mihály ügyvéd lev.]. 

Szk: a ~ esik reá eléri/rájön a hideglelés/rázás. 1758: 
Barcsai Jánosnál laktomban . . . esett reám az hideg Oc-
toberben valami baracktól s egész esztendeig lelt [RettE 
65] * (a) ~ leli hideglelése/rázása van, hideglelés/rázás 
gyötri/kínozza. 1574: Eo Nem Ihatik Mert hideg lely 
[Kv; TJk III/3. 386b]. 1600: Jósa Thamas fia a kiwel 
wiaskottak es wertek kiben mostis hideg leli, kerdeze 
theölleo(n)k, ha latuk András vra(m) zolgaiat [UszT 
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15/122]. 1637: Szanto Marton le vle az Tüz heljre, s 
ereössen leli vala a' hidegh [Mv; MvLt 291. 105a]. 1791: 
Engem éppen most léi a hideg többet Nem irhatok [SLt 
17]. * el/kileli a ~ kirázza a hideg. 1728: gyakran a hi-
deg ell lelven annak utanna nagy forrósaga vagyon eo 
kg(ne)k [Darlac KK; ApLt 1 Ápor Susanna lev. br. 
Apor Péterné Káinoki Borbárához]. 1781: Szegény Uj 
Várit az estve ki lelte az hideg, az éjjel forrosága volt [Sá-
romberke MT; TSb 13 Bethlen Zsuzsánna lev.]. * elma-
rad a ~ kihagy/marad a hideglelés/hidegleléses roham. 
1755: ha holnap az hideg ell maradna leg alább 
Szombaton tsak ki indulhatnánk [Ks 96 Bíró Antal lev. 
Nsz-böl * harmadnapi ~ harmadnapos hideglelés/rá-
zás. 1755: az én kegyes Mlgos Patronámot kétszer a har-
mad napi hideg ki lelvén, bizony egy tsepett sem pirosí-
totta [Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-bőlj. 1771: Katit . az 
minden napi hideg szüntelen leli Annikot pedig az har-
madnapi hideg [Földvár TA; Told. 5a árva Bánffi Dru-
zsiánalev.] * jő rá a ~ kirázza a ~ * (ki)borzogatja 
a ~ 1755: Klmes Ur(am) eo Excellja talám magát étellel 
igen meg terhelte, ugy annyira, hogy ebed utan az hideg 
mindgyár ki borzogatta [Ks 96 Bíró Antal lev. Nsz-böl]. 
1797: a Fiam Tsötőrtőkön reggel fájtatni kezdette a Fe-
jét s azon napon Estve ki borzogatta a Hideg osztán 
jobbatskán kezdett lenni de Penteken tizen egy orakkor 
ujjra borzogatni kezdette nagy Fő fájással a Hideg [Hé-
derfája KK; IB]. 1805: Reggel az hideg egy kevéssé ki 
borzogatott, délig az Ágyba feküdtem a Rector eszre vé-
vén hogy az hideg borzogat le fektetett és bé takart [Dés; 
KMN 116]. 1848: az Annyais fekszik a* hidegis ki-
borzogatta [Kv; Pk 7] * kirázza a ~ kileli a hideg. 
1806: egy darabig játzodtam de azután lebetegedtem 

ki rázot az hideg azután forroságom volt [Dés; 
KMN 317]. 1808: a Dajkát újra erŏssen ki rázta a hideg 
[Buza SzD; JHb Jósika János lev.] * leli a a ~ esik 
reá * mindennapi 1734: az Feleségemet az minden-
napi Hidegh ki lelte, ketczér paroxizalvan . . tegnap 
nem recurralt [Abafája MT; Ks 99 Bornemisza Ignác 
lev.]. 1771: Katit . . az minden napi hideg szüntelen leli 
[Földvár TA; Told. 5a árva Bánffi Druzsiána lev.] * ne-
gyednapi ~ 1759: Az Gyermeken az has menés szépen el 
szűnvén az negyednapi hidegeis egészen remittálni 
láttatott [M.csesztve AF; Ks Mikes Antal lev.]. 1763: az 
ilyen negyednapi hidegből senki magát ne siessen kiven-
ni [RettE 158]. * reájön a ~ reájōn a hideglelés, rázás, 
kirázza a hideg. 1806: nem jütt reám a hideg estve 6 
óráig, de akkor ki rázott [Dés; KMN 318]. — A szk-ok 
közül némelyik a 6. jel. alá is tartozhatik. 

Sz: 1765: már mikor hallattam hogy jönnek már rá-
zott az hideg bele [Marosbogát TA; Mk V/V. 97]. 

6. bírt. szr-gal is; şi cu sufix posesiv; auch mit Posses-
sivendung: mocsár/váltóláz, malária; malarie, friguri; 
Wechsel/Sumpffieber, Malaria. 1758: én is az hidegből 
kiépültem [RettE 66]. 1853: Ó hát maguk a* sorstol csak 
ara rendelvék, hogy ismét meg ismét hideggel hajolja-
nak? | En Istenek hálá jobban vagyak a* hidegem ki 
maradat [Kv; Pk 7]. 

7. birt. szr-gal is; şi cu sufix posesiv; auch mit Posses-
sivendung: mocsár/váltólázas v. maláriás roham; acces 
de friguri intermitente/palustre/de malarie; Sumpf/ 
Wechselfieberanfall. 1755: Klmes Vr(am) eo Exellya 

hidege napján annyira ell gyengéedik, hogy majd az 
Emberre* se* figyelmez, hidegén kivül való napokon pe-
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dig tsak alkalmasint vagyon | Ma lévén pedig megint hi-
dege napja, arrolis közeli Postával, mint fog eo Excellyá-
val bánni alázatoson Ngtokot tudósítóm | Tagadhatat-
lan az, hogy eddig való hidegjeit eo Excellyának . . . for-
roságok követvén meg gyengeitettek [Ks 96 Baló Antal 
lev. Nsz-ből]. 

Szk: beléesik a ~ rájő a hidegleléses/rázásos roham. 
1739: it minyájunkba belé eset volt az hideg Pál uramot 
mostis leli [Abosfva KK; Ks 99 Török Zsigmond lev.] * 
elhagyja a ~ 1734: az Ur frissen vagyon, az Aszszonytis 
alkalmasint el hadta az Hidegh [Abafája MT; Ks 99 
Bornemisza Ignác lev.]. 1739: az Hugomotis el hatta az 
hideg [i.h. Kornis Antal lev.] * rontja a ~ leli/rázza a hi-
deg. 1719: Ket béresre szorultam azt is az édjiket csak 
rontja az hidég [Tövis AF; ApLt 2]. 

8. kb. forróláz; febră mare, temperatură ridicată, 
pop. arşiţă; starkes, hohes Fieber. 1824: tetszett a 
Mennyei nagy Felségnek akkor amidőn 5. Esztendőket 
mint Togatus Deák ért volna . . . egy lassú borzaszto Hi-
deggel el lankasztania [Nagylak AF; DobLev. V/1094, 
la. — aA sorok írójának fiát]. 

Szk: geleszta ~ '?' 1854: halt meg Incze Roza 4 éves 
korában geleszta hidegben [Dés; RHAk 58] * gyermek-
ágyi ~ gyermekágyi láz. 1860: Betegség neme: gyer-
m(ek) ágyi hideg8 [Kv; RHAk 142. — ^Halálozási ok] * 
katarális ~ kb. hüléses hideglelés/rázás. 1819: meg holt 
. . . Szüts Andrásnak 2 hold napos János fia catharalis 
hidegb(en) [M.gyerőmonostor K; RAk 127] * lopó ~ 
'?' 1851: a' Lelkem Anyám fekszik, már 3ad napja fen 
huzot valami lopo hideget és nagy köhögést, de el gyen-
gült és fekszik [Kv; Pk Pákei Krisztina férjéhez] * pete-
cses ~ vörhenyes/skarlátos láz. 1852: Betegség neme: 
petecses hideg [Dés; RkHAk 140. — aHalálozási ok]. 
1853: halt meg Szabó Sára Leánya 'Susánna 21 na-
pos korában petetses hidegben [Dés; i.h. 50] * ráesik a 
~ rájön/meglepi a forróláz. 1777: Kolumbán János . . . 
Hazamenvén Varsolcra Csekelakáról, a hideg reáesett s 
meghalt [RettE 381-2] * skárlátos ~ vörhenyes láz. 
1854: halt meg Tóth Miklós . . . 5 és fél éves korában 
Skárlátos hidegben [Dés; RHAk 58] * sorvasztó ~ T 
1853: halt meg Pető Júlianna 14 éves korában sorvaszto 
hidegben [Dés; RHAk 45] * sülyös ~ T 1854: halt meg 
Németi István 17 éves korában sülyös hidegben 
[Dés; RHAk 52]. — A szk első tagja -s képzős süly alap-
szava régiségbeli és mai népi jelentésének bizonytalansá-
gára nézve 1. Berde, NDerm. 238-40, 283; ezért a szk-ot 
magunk sem értelmezhetjük. 

L. még a forróhideg címszót. A szócikk jelzet nélküli adalékai az 
EHA-ból valók. 

bidegeeske meglehetős hideg; destul de rece; ziemlich 
kait. 1836: a hó le esett . . az óta el lepve a földet áll — 
most hideecske (!) van, de nincs nagy fagyás [Zsibó Sz; 
WLt Nagy Lázár lev.]. 1847: Az nap is több izben 
esett hidegecske eső [KCsl 13]. 

bídegedik hűvösödik; a se räcori; kühl(er) werden. 
1807: Dec 7a. Egész nap igen szép nap fény volt, kezdett 
az idő jobbatskán hidegedni. 8a Meg fagyott reggelre 
jotskán [Dés; KMN 269]. 

hidegen 1. fŭtetlenül; neîncălzit; ungeheizt. 1717: 
Soha nem hallék illyént hogy beteg Gyermek(ne)k réggel 

hideglelés-forma 

tegyenek edgy kis Tüzét estig Semmit ne(m) . . . az ha-
zok meg hűl Csak hidegen áll [Altoija Hsz; ApLt 2 Kái-
noki Borbára férjéhez, Apor Péterhez]. 1823-1830: 
Másnap 11 órakor, azután 10 órakor megyek hozzájuk, 
de mindenkor hidegen kaptam a konyhát [FogE 276]. 

2. ? kihűltén; răcit, ín stare de răcire; im Erkalten 
begriffen. 1772: (Az ökör) Bendŏjinek pedig a' Feketéje 
a' belső fele . . . tsak magától, hidegen is ollyan könnyen 
le koppada 's le hámlék, hogy . . . soha ollyant többet 
nem láttunk [Koronka MT; Told. 26]. 

3. átv hűvösen; rece, indiferent; kühl. 1823-1830: 
minthogy a vejét Tktts úrnak hívták, én is őtet tekintetes 
asszonynak szólítottam. De nagyon hidegen fogadott. 
Egyszer tapasztalván, hogy az udvariak Mlgos, Ngos 
asszonynak hívják, én is úgy kezdettem szólítani, és az-
után igen kedves embere lettem szüntelen dicsért 
[FogE 148], 

hidegítő hűtő; de răcire; kŭhlend, Kühl-. 1720: (Egy) 
Fü viz főző fazék, hidegittö Sisakjával edgjut [HSzj ſ ü -
víz-fôzõ-ſazék al.]. 

hideglelés 1. mocsár/váltóláz; friguri palustre/inter-
mitente; Sumpf/Wechselfieber. 1647: (A szőlőt) fogada-
som szerent megh miueltem volna, de az tauasztol ſogh-
va az felesegem nagi beteghseghb(e) v(agyo)n magamot-
is az hideg leles veszteget cziak nyomorgunk [Kv; TJk 
VIII/4. 225]. 1674: September Dje 13. Estem ágyb(an) az 
hideg lelés és Wér has miatt [PatN 1 lb]. 1712: az en cse-
ledim-is inkab mind az hidegh lelesben vadnak [Ks 96 
árva Kemény Kata leányához]. 7729: A Leánjkám ép-
pen el fogy az mindennapi csudálatos febrisben, ennek 
Mája és Lépe fáj . . . Az illyen hideglelésnek neme, bŏj-
teléssel és Imádcsággal; ne(m) chinini porokkal es essen-
tiakkal fizettethetik ki [KJ. Rétyi Péter lev. Almakerék-
ről (NK)]. 1746: (Vass Jánosnak) feles űdŏkig kelletvén 
raboskodnia az hideg lelés is invadalta [Torda; TJkT 
III. 110]. 1755: Külőmb(en) az Doctorok eo Excellya, 
hideg lelését jónak tartyák, jobb egésséget remélvén 
utánna [Ks 96 Baló Antal lev. Nsz-ből]. 1817: (Meghalt) 
Peter György 79. Esztendős Hideglelésbe [Nagykapus 
K; RAk 2]. 

Szk: esik. 1823-1830: Ezen 1798-ik esztendőnek 
utolsó fertályában igen terhes hideglelésbe estem [FogE 
289]. 

2. hidegrázás; frisoane; Schűttelſrost. 1835: a soka-
ság két harmad része, mind maszkara volt; tsak egy 
kis Furtsa hideglelés is nagy változást okoz az Ember 
természetes ábrázat vonásaiban, hát mikor még Lárvát 
is teszen fejűi reá, mennyit nem változtat rajtok? [Kv; 
JHb Kisdobai Bán Mihály Kállay Leohoz]. 1842: sze-
gény Josi is nagyon beteg - . nagy fájdalmai vadnak 
ŏrŏkŏs hideglelése, kedvetlen, igazán nem szeretyŭk az 
állapotyát [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 

3. láz; febră; Fieber. Szk: rewnatizmusos ~ kōszvé-
nyes/reumás láz; febră artritică/reumatică; Gicht/ 
Rheumafieber. 1857: a sok fáradtság meg ártott volt; 
égy hétig hevertem ágyba reomatismusos hidegleléssel; 
de már azt is meg láboltam Isten jo voltábol [Dés; Újf. 2 
id. Pataki Dániel lev.]. 

hideglelés-forma hidegrázásszerű; de felül frisoane-
lor; schűttelfrostartig. 1753: Vram eo k(ne)k ugyan vala 



hideglelő 

szeredán kevés hideg lelés forma változása [Ks 28. VII 
Dániel Zsóña nem sk levele]. 

hideglelő ' ' Csak e hn-ben; numai in acest toponim; 
nur in diesem ON. 1769: A Hideglelő kútnál [Andrásfva 
MT; EHA]. 

hideglelős 1. mocsár/váltólázas beteg; bolnav de fri-
guri palustre/intermitente; Fieberkranke(r). 1591: hal-
lottam hogy hideg leles (!) wolt harmad nap eleot mi 
eleotte az giermek megh holt [Kv; TJk V/l. 55]. 1781: 
noha én hideglelős voltam, de . . . reménységemen kívül 
még egyszer felgyógyultam [RettE 416]. 

2. kb. vacogtatós; care te face să dîrdîi; zähneklap-
pend. 1811: Mit ítélsz Nocsner! mind ezekből? . . Ezen 
hideglelős szent Mihály napodba, Tudom, léi a* hideg 
magános ágyadba, Mikor hánykolódol, most hevülsz, 
majd meghűlsz [ÁrÉ 168-9. — Ének . T Chyrurgiae 
Doctor Nocsner Mihály Úr neve napjának tiszteletére]. 

hidegség 1. nagy hideg; frig straşnic, ger; Kälte, Frost. 
1562: ő maga3 Bécs alá méne fel, kit meg is vett volna, ha 
a télnek hidegsége onnét el nem űzte volna | a télnek hi-
degsége szinte elközelget vala [ETA I, 13 BS — Szoli-
mán, török császár]. 1589: Restal a' diznokba 14. 
Myerthog' a' sanyarú telbe az etlenseg es hidegseg mya 
megh vechemeztenek uolt, sem(m)it nem zaporottak 
[Kv; Szám. 4/XI. 13]. 1609: Alkottunk volt megh Dio-
zegj Jstwannal negy forintban de az hidegseg reánk er-
kezue(n) vegben ne(m) viheteok [Kv; i.h. 126/IV. 119]. 
1755: olljan kemény Zúzmarás Derek járnak régtűi fog-
va hogj az föld is az hidegség mián nagjakat hasadat 
[Szentmargita SzD; Ks 18. CII Kosa Sigmond tt lev.]. 

2. elhidegülés; înstrăinare; Entfremdung | hideg/hű-
vös/kimért magatartás; atitudine rece/rezervată; küh-
les/gemessenes Verhalten. 1664: Az oda ki valók az 
szegény haza részéről ez dologban hidegséget tapasztal-
hattak, valamint csak a halogatásból is, magokhoz 
[TML III, 190-1 Szalárdi János Teleki Mihályhoz]. 
1749: Hogy előbbeni úri leveledre nem válaszolhattam, 
arról követlek ., ne tulajdonítsd hidegségemnek, 
vagyis büszkeségemnek avagy parasztságomnak, mert 
bizony az lehetetlenség volt az oka [Bodok Hsz; Daniel-
Ad. 274 Hídvégi Mikó Ferenc ifj. br. Dániel Istvánhoz]. 
1764: igyekeztük . . . a* kőztök való szörnyű gyűlölséget 
és hidegséget meg oltani, és a' tsendes Házassági Életre 
mind a' két félt réå ven(n)i [Kv; SRE 209]. 1766: el hagy-
ta az J férjét és hidegségét, szeretetlenségét hozzája bizo-
nyos szavaival mutogatta [GörgJk 207]. 1786: sok ezer 
foglalatosságaim mia, nem pedig restségből vagy hoz-
zád való hidegségből el mulatót Leveledzéseimért igaz 
barácságomat kétségbe hozad [M.régen MT; DobLev. 
III/615. la]. 

Szk: ~gel van/viseltetik vkihez hidegen/hűvösen/ki-
mérten viselkedik vkivel szemben, hideg/hűvös/kimért 
magatartást vesz fel vkivel szemben. 1751: Titt. Pálfi 
<Fer>enczné Nagj Judith Aszszonyt gjermekségétől 
fogván Puthnoki Istvánné Kassai Krisztina Asz-
szony tartotta, nevelte, mint maga gyermekivel szintén 
vgj dajkálodott . . . nem akarván azért Pálfi Fe-
renczné Aszszonyhoz hidegségei lenni . . ezen Specifi-
cált Sessiot rajta lévő házat . . Nagj Juditt Aszszony-
nak . . . légalja és testálja [Mezőbánd MT; MbK 
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VIII/12]. 1812: Mi hellyt egybe költenek egész elmenete-
le ideéig tapasztaltam hogy a Groffné hidegséggel visel-
tetett a Groffhoz [Héderfája KK; IB. Jánosi Ersebeth 
Takáts Joseffné (28) ns gr. I. Bethlen Sámuel tisztnéjé-
nek vall.]. 

3. közöny; indiferenţă, nepăsare; Gleichmut/sinn | 
érdektelenség; dezinteres; Uninteressiertheit, Interesse-
losigkeit. 1662: De ó, boldog Isten! szomorú említeni, 
eleitől fogva melly hidegséggel lettek légyen a mi nemze-
tünkben, akiknek illett, s tisztek mutatta volna is, az 
ilyen közönséges jóra való gondviselésben8 [SKr 86. — 
aBocskai István végrendelkezésének meg nem tartásá-
ban megnyilatkozó közönyre von.]. 1743/1770 k.: Saj-
nálva szemlélte a' Sz. Visitatio ezen Eklésiab(an)a azt a' 
hidegséget és rendeletlenséget, hogy a Gyermekek nem 
tanúl(na)k, nem-is tanittat(na)k ez okon, mert eddig 
rendes fizetése nem vólt a' Mester(ne)k [SzConscr. — 
aBethlenben (SzD)]. 

Hn. 1602: Hidegsegben walo szanto feóldben [Farcád 
U]. 7606; hidegségben [Szu]. 1607: hidegsegbe(n) az alsó 
ret [Makfva MT]. 7625; Az hidegjsegen ualo totis 
Bech Imreh Vra(m) czenaltatta [Szentgyörgy Cs; BLt] | 
az hideghsege(n) [Szentlélek Hsz; BLt] | az hidegsege(n) 
ualo tot biria uala Becz Imreh Vr(am) [Szentmárton Cs]. 
1638: az hidegsegh Arkaban (k) [Vadad MT]. 1714: A 
hidegségben (sz) [Lengyelfva U]. 1720/1805: Hidegség 
nevű Hegyben (szö) [Vadad MT]. 1729: Hidegsegben (k) 
[Pálfva U]. 1764: Hidegség nevezetű helj [Szentsimon 
Cs]. 1775: A hidegség nevü hellyb(en) [Lokod U]. 1807: 
Hidegség megett (zabfold) [Vadad MT]. 1864: Hidegség 
mely a rajta eredő igen hideg de jo iható forrásrol nevez-
tetett [Dálya U; Pesty, MgHnt LVII, 105b] | Hidegség 
sok hideg vizforrásaitól kapta nevét [Kányád U; i.h. 
198a] | Hidegség a hidegkút víziről neveztetett ennek 
[Lokod U; i.h. 233a] | Hidegség hideg forrásokról [Ti-
bód U; i.h. 349a]. — A jelzet nélküli adalékok az EHA-
ból valók. 

hidegsült friptură rece; Kaltbraten. 1823-1830: Re-
gensburgtól hajón utaztam Estvénként másnap-
ra némelykor lehet eltenni egy-egy kevés hideg sültet is 
[FogE 262-3]. 

hidegül hűvösödik; a se răcori; kűhl(er) werden. 1735: 
Az Excellentiád dinnyére való appetitusa későre jött 
meg, minthogy már Lőrincz napja elmúlt és az idöis lá-
tom vadulni s hidegülni kezdett [Ks Borosnyai N. Már-
ton lev. Nsz-böl]. 

hidegvér sînge rece; Kaltblütigkeit. 1855: Jelen ha-
nyatló évünk a történetnek annyira dúzs (!) tömegével 
lebegett át fölöttünk, hogy azokra hidegverrel visszá pil-
lantani szinte lehetetlen [UjfE 239 Újfalvi Sándor Deák 
Antalhoz]. 

Sz: ~re/ veszi a dolgot hidegvérűen/szenvtelenül fo-
gadja/nézi a dolgot, az ügyet. 1823-1830: Le is tettem 
ekkor az eszemet a házasságról, hidegvérrel vévén a dol-
got [FogE 291-2]. 1844: szegény Intzédiné meghala 
az első hír . . mindenikünkre, de kivált Anyámra nézve 
nagy benyomást tőn, 's a* szokott rázkodáson keresztül 
kelle esnie, de ebből kiutsudva, meggyőződött arról, 
hogy ennek elébb utóbb megtörténnie kellettvén, csen-
des és hideg vérrel kell vennie a' dolgot [Kv; Pk 7]. 
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hidegvette (meg)fagyott; îngheţat, degerat; erfroren. 
1657: Szabó Miklóstól temettek egy hideg veotte embert 
attak d 50 [Kv; KvRLtl. C. 3. 14]. 1681: adattak Kony-
habeli eszközök . . Egj általag hideg vŏtte Czitrom le-
vet. Fel általag tiszta Czitrom levet [UtI]. 1785: Hideg-
vette Faszullyka [Csapó KK; Berz. 4. 8. C. 20]. 

bldegvíz-ſeredő hidegfürdő; baie rece; Kaltbad. 1826: 
Doktor Ferentzi Ur a* Gyergyai hideg viz feredőt jovo-
solta mint olyan vizet, a' melyet esmér jóságáról [Zi-
lah; Ks 94 Vegyes lev.]. 

hidegvíz-ital hidegvíz-ívás; băutul apei rece; Kalt-
wassertrinken | hideg ivóvíz; apă rece de băut; kaltes 
Trinkwasser. 1778: akármi okbol erössen fel melegedett 
izzadó Testeket hideg földön valo heveréssel, sok hi-
deg viz itallal meg hűtik [MvÁLt Mátyus, ConsSan. 
gub.]. 

hídelvi I. mn Kolozsvár Hídelve nevű részében lakó; 
care locuieşte ín cartierul denumit Hídelve al oraşului 
Cluj; in Hídelve (Stadtteil von Klausenburg) wohnend: 
din Hídelve; Hídelveer. 1574: oda Ieot egy hidelwy Em-
ber [Kv; TJk III/3. 346]. 1593: Medwe Leorincz hydel-
wy, vallia [Kv; TJk V/l. 425]. 1699: Hidelvi Szŭts 
János Harangozo Ur(amna)k a' Leányok tanításáért 
rendelt a' T. Consistorium pénzt f. 6 búzát metr. nro 24 
[Kv; SRE 59]. 1742: a' Hidelvi királlyal főbe üttette 
a szolgálatra valo lovat [Kv; AggmLt C. 12]. 

II. fn hídelvi lakos; locuitor al cartierului denumit 
Hídelve al oraşului Cluj; Bewohner des Klausenburger 
Stadtviertels, genannt Hídelve. 1780: mi Hidelvieka 

egyenlő akaratból megváltunk és hogy az akkori Várbeli 
vagy Belső Kalandostól békességesebben megválhas-
sunk minden perpatvar nélkül 1680-ban (?) minden ka-
landos szerszámainkat, melyek a temetésre kívántatnak, 
oda engedtük [Kv; EM XI, 223. — aAz öregebb hídelvi 
kalandostársulás tagjai]. 

A címszó Kv-t máig is közkeletű a Hídelvi templom névben. A régi ko-
lozsváriak — a városközponttól számítva — a Szamos-hidon túl. a folyó 
bal partjára esõ részre még ma is hivatkoznak a Hídelve névvel. — Magá-
ra e névre 1. KvTel. 56. 

hídépítés hídcsinálás; construcţie de pod; Brücken-
bau. 1784: nem kevés meg terheltetésére vagyon az 
Helységnek . . a Postálkodás; ut csinálás; Hid Epittés, 
vagy Restauralás [Torockó; TLev. 2/6. 3a]. 1808: a ' Bí-
ráknak kötelessegében állyon az Erdőkben tett ká-
rosodás meg térítéséből szorossan számadalni és az hid 
epitesre valo költséghez forditonni [Torockó; i.h. 7/13]. 

hídfa hídpadló (a híd hídlása); podina podului; Brük-
kenboden/belag. 1778: sorkantyuba szorittám a lová-
mot s égy hid fa bé tőrék alatta [Berekeresztúr MT; 
Berz. 15. XXXVI/14]. 1784: Biro Mihálly a Fenyedi 
uj Hídnak fel állítására egy szál hidfát le nem akart vinni 
[Zetelaka U; UszLt XII. 89]. 1840: Petele Marhássai . . 
vittek . a Motsárbol hidfákot [Msz; Born. G. 
XXIVb]. 1841: Oroszfalu Marhássai hidfát vittek 
R(adnót)fájára [Görgény MT; i.h.]. 

híd-formálag híd módjára/-szerüleg; ca un pod; brük-
kenartig. 1813: Az uttzárol a kapu közire be menő hely 
egy ölnyi hoszszuságra hid formálag három Cserefa tal-

hídkapubeli 

pok köze rakott Cserfa Deszkákkal jó móddal meg hid-
lásolva [Koronka MT; Told. 18]. 

hídfő cap de pod; Brückenkopf. 1846: fa hídhoz . . 6 
darab ráma gerenda, a* két hídfő, és két közbülső lábhoz 
[Dés; DLt 858/1847]. 

hídgerenda grinda podului; Brückenbalken. 1594: 
vottünk Egi ttolgi fatt Jaromnak d 50 . kett ttolgi 
fatt Hid gerendanak . d 25 [Kv; Szám. 5/XXIV. 15]. 
1833: Sukona edgy a' Szamos Vizére Ujjonnan építen-
dő Jármos Hídhoz meg kívántatnak 7 darab Hid 
Gerendák [SLt Vegyes perir. — aA három (Alsó-, Felső-
és Nemeszsuk K) közül melyik ?. — Kis-Szamos]. 
1838: 20 darab öt öt öles hídgerenda Rf 80 [F.zsuk 
K; i. h.] 

hídhely loc de pod; Brückenstelle. 1737: A Deberkén 
lévő Hidunkat, a Deberke Pataka meg-áradvánn el-ron-
totta, annyira, hogj azon(n) helyenn, az Hid tovább nem 
lehetne, azonn el-bomlott s romlott Hídnak s Hid-hely-
n(e)k oculatiojára, és ha kívántatik az hid hejnek másutt 
lejendő designatiojara exmittáltatn(a)ka ö kglmek 
[Dés; Jk 473. — aKöv. a nevek fels.]. 

hídi (vmely) hídnál lévő; care se află la un pod oareca-
re; an (irgendeiner) Brücke befindlich. Hn. 1740: Az 
Hidi hágóban (sz) [Csekelaka AF; EHA]. 

hfidjárom o parte a podului: palié de pod; irgendein 
Brückenteil: Joch. 1833: a' Szamos Vizére Újonnan épí-
tendő Jármos Hidhoz . . . meg kívántatnak 35 Darab 
Hidlabok . 7 darab Hid Gerendák . 5 Darab egy-
ben foglalo járom gerendák 18 Darab, a' három 
közbül essö hid jármoknak egyben foglalásokra 
megkívántató fák [SLt Vegyes perir.]. 

hídkaláka hídépítő/javító kaláka; clacă la construcţia 
de pod; kollektive Arbeit am Brückenbau/herstellung. 
1778: Hid kalákanak fele Bika kaláka [Mezőzáh K; 
Told. 18]. 

hídkápa fahíd vmely része; o parte a unui pod de 
lemn; irgendein Teil einer Holzbrücke. 1851: A' Kűkűl-
lőn lévő Vámos híd Hid kápának való faragott fák 
három darab [Erdősztgyörgy MT; TSb 34.]. 

hídkapubeli 1. a kolozsvári Hídkapuban lévő; care se 
află ín Hídkapu (Poarta podului) din Cluj; im Hídkapu 
(Brückentor) von Klausenburg befindlich. 1582: Az hid 
kapu bely Eorizeo haz aytayanak az kolchya [Kv; Szám. 
3/V. 10]. 

2Ş a kolozsvári Hídkaput őrző; care păzeşte poarta 
Hídkapu (Poarta podului) din Cluj; das Hídkapu 
(Brükkentor) von Klausenburg bewachend. 1598: Kwn 
Jakab hyd kapubelj darabanth [Kv; TJk VI/1. 245]. 

Magára a kolozsvári szamosi Nagyhíd felé nyíló felvonóhidas kapubás-
tyára a köv. korai adalékok idézhetõk: 1570: domini Judex et senatores 
Andre fabro ferario Jn preparacionc diuersorum Instrumentorum et Clavi-
culorum Ad Restauracionem ponti Hyd kapw necessariorum exhibito de-
bitores ſacti sunt R 1 [Kv; Szám. 1/XIII. 344. — Kiss András kijegyzése], 
1588: Veottem Syweges Gergeltol az Hyd Capunak hydya Tengely fayat 
p(ro) f. 1 d. 20 [Kv; i.h. 4/III. 35]. 1597: hosztak ket Gerendát az hid ka-
puhoz az eggikbwl chinaltak az Emelczw walwiat, Az Masikbwl az 
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Emelcszwnek az ostorát [Kv; i.h. 7/X1V. 109 Th. Masass sp kezével]. 1645: 
ez ket fogoly fenyes nappal . az hid kapura menuen, ot leuõ 
uaros szolgaiara, darabantira zugoloduan, őket baira hittak [Kv; TJk 
VIII/4. 26]. 1730: Hid kapu belső gémjehez 3 őlős kőtélért Den. 15 [Kv; 
Szám. 56/XIX. 17]. — A kapubástyát 1870—1872-ben bontották le 
[KvTel. 57-8]. 

hídkarfa hídkorlát; balustrada podului; Brückenge-
länder. 1833: 4 Darab Hid karfának való [SLt Vegyes 
perir.]. 

hídkarfa-oszlop stîlp la balustrada podului; Brücken-
geländerpfosten. 1833: 4 Darab Hid karfának való 
10 Darab Hidkarfa oszlopok [SLt Vegyes perir.]. 

hídláb 1. hídpillér; picior de pod, pilă; Brűckenpfeiler. 
1595: vōttem Ezen nagi Hidhoz kett ttollgi fatt Hid Lab-
nak | Ezen Hidhoz vöttem Aprob Lab fatt Hid labnak 
. . kitt az fölld szinbe kellettett verni vötem nigett [Kv; 
Szám. 6/XV. 58-9]. 1825: Tartozik az . két régi Hid 
Lábak első orrát pedig újonnan fel emelni, hogy azok 
Jeg ronto bakok helyett szolgályanak [Dés; DLt 86]. 
1838: AÍZ első Hid-lábnak az orrát a Jéghasitóval édjütt 
a viz el vitte [Dés; DLt 794]. 

2. pallóláb; picior de punte; Stegfuß. 1594: Attam 
Egi ttolgi fat vgian Ezen fellszo nadas palló Hid Lábhoz 
d 50 [Kv; Szám. 5/XXIV. 9]. 

3. hídlábgerenda; grinda piciorului de pod; Brük-
kenpfeiler. 1833: 35 Darab Hidlabok [SLt Vegyes 
perir.]. 

hídláb-cövek hídpillérnek való gerenda; grindă pentru 
picior de pod; Balken/Pfosten für Brűckenpfeiler. 1594: 
uottem . . . Egi tollgi fatt Hid Lab czoueknek d 50 [Kv; 
Szám. 5/XXIV. 9]. 

hídláb-fa hídpillérnek való gerenda; grindă pentru pi-
cior de pod; Balken/Pfosten für Brűckenpfeiler. 1595: 
vöttem Egi gerenda fatt . . Egi Hid Lab fauall ösue fl. 1 
d 50 [Kv; Szám. 6/XV. 58-9]. 

hídlás 1. padlat, padlózat; duşumea, podea; Bedie-
lung, Belag. 1589: Affele hidlashoz veottem esmet 14 zal 
fat [Kv; Szám. 4/X. 58-9]. 1593: bokor lukaczjnak attam 
hogy teob fat hozzon az keozep kapu emelczeoienek hid-
lasnak de nem hozta el . . . d 25 [Kv; i.h. 5/XXI. 31]. 
1625: Az Közép Kapu hidlasa(n) el teorue(n) egi Nehanj 
fa hogi meg Czinaltak attam Aczy Illiesnek . . . d 50 
[Kv; i.h. 16/XXXV. 173]. 1690: Oltra csinálva, általjáro 
csónakon hidas öt gerendákra, hidlása 45 fényű vastag 
deszkából álló [Fog.; MNy X, 369]. 1710: Vágjon egj 
hoszszu Istalloa Fenyőfa boronabol rákot, melynek . . . 
hidlását es oldalat sendelyezese(ne)k nagjob reszet el 
hordottak [Msz; MbK 104. — aMezőbándon (MT)]. 
1740: egy hoszszu Lo Istálló boronafábol rakott, meg 
padoltatott, sendelyezett, mindenütt Lovak Labai alatt 
hidlás [Pálos NK; Ks 11. XL]. 1793: Talpra épitetett Is-
tálo padlás nélkül, de Tölgyfa hidlásával [Szér Sz; JF 36 
LevK 170]. 1817: A Szent Ivany felől jãro Hid a patakra 
építtetve áll 4 czővekeken, mellynek tölgyfából való hid-
lássa két gerendakan áll [Ördöngösfuzes SzD; örm-
Múz. 9]. 

2. hídlásfa/deszka; scîndură pentru podea; Belag-
brett. 1694: Áz Hidlasok alat volt egy fa Csatorna, az 
mellyen az belső Varból hol mi Locsadek, es haszonta-

lan vizek szoktanak volt le járni [Kővár Szt; JHb Inv.]. 
1777: Tartozik . . . mindenik 120. Szőllő karót, két két 
nagy czőveket, és Hat Istáloban való Hidlásokat az vra-
ságh Számára Désre be Szålitani [JHbK XXX/19 Servi-
tus urbarialis]. 1817: két szál hidlása hibázik [Mv; Mv-
Lev.]. 1827: Ezenn Marha pajta . . . Hidlássai merőbe 
Jok [Koronka MT; Told. 34]. 1849: Gyurkutzánál 
vágynák az Istálobol el vitt Hidlások. — tegye helyre 
[Héjjasfva NK; CsZ]. 

3. kocsifenék, fundul trăsurii; Wagenboden. 1781: 
Az öreg Gróf Vr . . kotsijára . . . a Hidlásra egy plehet 
ujjat xr. 12 . . . a' juhára egy plehet újra ki-tottam xr. 7 
[Szászváros; BK]. 

4. komp, rég, táj hidas, járóhíd; bac, pod umblător; 
Fähre, Überfuhr. 1676: vagion az Olt vizén egy rev helly 
mellyen vagion három eőregh csonakon eöreg temerdek 
kőtélén járó deszkás hidlás. Az Olt párton uy sendelyes 
heázatt alatt egy tekerő cziga melynek kett felől való tal-
pakban ereztet kőteses oszlapon, egy eőregh tölgy fa ge-
renda vagion . . . Vagion az Alt vizenek kett felől való 
szelin az ki szalosra alkalmaztatott kett darab hídlas 
[Fog.; UF II. 745]. 

5. kb. (parti) komp-palló; punte (la mai) pentru bac; 
Fährensteg. 7676; Vagion az Alta vizenek kett felől való 
szelin az ki szallosra alkalmaztatott ket darab hidlas 
[Fog.; i.h. — A teljesebb szöv. a 4. jel. al. — aÉrtsd: Olt]. 

6. kb. hajóhíd; pod de pontoane; Anlege/Schiffs-
brücke. 7662; a fejedelem . . a Tiszát . ahol a Bod-
rog beesik a Tiszába, nagy öreg hajókra olly széles hid-
lássai köttette általa, hogy két szekér egymás széltében 
könnyen rajta elmehetne [SKr 249. — aI. Rákóczi 
György valószínűleg az 1644-i Habsburg-ellenes hadjá-
rat kezdetekor]. 

hídlásdeszka 1. padlat, padolás, rég, táj hídlás; duşu-
mea, pardoseală, podea; Brett für Bodenbelag. 1783: az 
Ló Istállónak egy darabján vagyon valami régi Hidlás 
Deszka, cir(citer) harmad része pedig hidlás nélkül va-
gyon [Mocs K; JHbK XXXI/1]. 1820 K.: egy Tölgy fa 
deszkákkal rakott Sendelyes Sertés hizlaló ól jo állapot-
ban, melynek Hidlás deszkái is Tólgy fából valók [Dés; 
RLt]. 

2. padlatdeszka; scîndură pentru podea; Belagbrett. 
1851: Az udvari nagy kapu előtt a* sánczon van egy cse-
refa hid, — ezen van tíz szál fűrészen vágott cserefa hid-
lás deszka [Erdősztgyörgy MT; TSb 34]. 

hídlásfa padlatdeszka; scîndură pentru podea/duşu-
mea; Belagbrett. 1662: bemenvén a várba, az hidat be 
kezdek szedetni minden hidlásfáival, gerendáival, igái-
val és cövekeit is kivagdaltatni, kapuját berakatni, tölte-
ni és csak a vár oltalmára magokat készíteni kényszerít-
tettek valaa [SKr 581. — aVárad várának a törökkel 
szemben való védelmére készülő várbeliek]. 1694: érkez-
tünk az Belső Var Kapuja előt való mély vizes Árokra 
csinaltatot fa Hidlasra, mely fa Hidlas az sok esső veres 
miat meg avult hidlas fai fel szakadoztak, Ket felől 
való Karfai el vesztenek [Kővár Szt; JHb Inv.]. 1722: 
Nem hiheti el senki aval az híddal való bajoskodást. 
Szüntelen való dolog van ott, csak rothadnak az hidlás 
fák, aszt csak hánni kel, és ujjokat hellyiben tenni [KJ. 
Rétyi Péter lev. Fog-bólj. 1840: Petele* . Gyalagassai 
. . . hidlásfákat készítettek itt gőrgénbe | Radnotfájac 
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Marhássai Hidlásfának egy a viztől elvit tutajt hordtak 
a Hidhoz vizza [Bom. G. XXIVb. — a MT]. 
J 

hídiásol hídlásoz (hídlást/padlatot rak); a podi/par-
dosi, a puné podea/duşumea; mit (Boden)/Belag verse-
hen, belegen. 1840: Két Marha Pajták Csere Sasfákan 
. . . aloll Csere Deszkákkal hidlásalva [Várhegy MT; 
TLt Közig. ir. 1042 Bentze Illyés lelt.]. 

hídlásolás hídlásozás (hídlás/padlatrakás); podire, 
pardosire, punerea podelei/duşumelii; (Boden)Bele-
gung. 1832: A Parochialis telken lévő Pajtának hidláso-
lásáért l Mf. 60 Dr. [M.köblös SzD; RLt]. 1873: Felho-
zatott . a papi pajta hidlásolásért 1 f. 50 xr fizetés 
[Burjánosóbuda K; RAk 18]. 

hídlásos padlatos, hidlásdeszkás; podit, pardosit, cu 
duşumea; mit Bodenbelag. 1652: Ezen Udvaron . . há-
rom reszbe talpfara az patak feleol czŏvekekre csinált 
sasokban boronakkal gerezdekbe felrótt négy szegeletü, 
Tyúknak, Ludnak, Réczének, s hizlaló disznóknak valo 
oll. Az allya temerdek szin deszkával hidlásos gerendá-
kon állo [Görgény MT; Törzs]. 1752: vagyon . . . geren-
dás de nem padlasos, tizenkét Lónak valo, rekeszes két 
szabasu, hidlasas Istalo [Pókafva AF; JHb XXV/73]. 
1824: ezen Istállón jo hat ajtó fa és vas sarkokon felső 
padlása pereje alolrol hidlásos [Eresztevény Hsz; 
HSzjP]. 1837: Az Ökör Istálo három rekeszbe . kette-
je hidlásos, edgyike annélkült [Szentbenedek SzD; Ks 
73. 55]. 

hídlásoz hídiásol (hídlást/padlatot rak); a podi/par-
dosi, a puné duşumea/podea; mit Bodenbelag versehen/ 
belegen. 1718: az héten meg vitetem (így!) Kolosvara 3 
szekér fat és égy szekér Deszkát az istalo hidlasozni 
[Szentpál K; TKl]. 

hídlás-tölgyſadeszka tölgyfa padlatdeszka; scîndură 
de stejar pentru duşumea; Boden/Dielenbrett aus 
Eichenholz. 1725: 15 Szál Hidlás Tŏlgjfa deszkaert l„ 
35 [Kv; Szám. 54/111. 3]. 

hídlású vmilyen padlatos/padlózásos; cu un fel de du-
şumea/podea; mit irgendeinem Bodenbelag. 1843: égy 
nyoltz Lóra valo Istálló Jászlával és Saragjájával, jo hid-
lásu [Borsa K; BetLt 1]. 1852: Egy két osztállyu deszka 
fedelű és hidlásu rakofa még használható sertés ol [Fel-
falu MT; DE 4]. 

hídlódeszka deszkafajta; un fel de scîndură; Art Brett. 
/725: Hidlo Deszkák 14 | A* Beteg házhoz Kut Gargja-
nak Hídlódeszka 1 2 Tölgj Fa [Kv; Szám. 54/111. 4, 8, 
11]. 1730: Vőttem 18. hidlo deszkát H fl. 1 Den. 35 [Kv; 
i.h. 56/XIX. 8]. 

Az első és a harmadik adalék esetében nagy valószínűséggel a 'híd-
lás/padlatdeszka* jel-sel számolhatni. 

hídló-tölgyfadeszka tölgyfa hídlás/padlatdeszka; scîn-
dură de stejar pentru duşumea; Bodenbelagbrett aus Ei-
chenholz. 1725: Hidlo Tölgyfa deszka 81 [Kv; Szám. 
54/111. 4]. 

hídmester hídépítő mester; maistru constructor de po-
duri; Brückenbaumeister. 1718: A mint calculalhatni az 
Hid Mester relatioja szerentis szólván még ezen kivŭl 30. 
mása vas meg kelletik, de én alig hisze(m) hogy avalis 
meg érjék ha ugy vasaznak mint eddig | Kívánnak ä Hid 
Mesterek két ezer szekér Veszszőt és ezer Szekér Tővis-
set [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból]. 

híd-oldalgerenda grindă laterală a podului; Brücken-
seitenpfosten. 1838Ė- 8 darab 5-5 öles hid oldal gerenda 
felett vékony Gerenda Rf. 64 [F.zsuk K; SLt Vegyes 
perir.]. 

híd-oltalmazás hídvédelem; apărarea/protecţia podu-
lui; Brückenverteidigung. 1632: Seruitia Colonor(um) 
Fogarasien(sium) Iegj Rakassal, ho haniassal, híd 
oltalmazassal tartoznak Iegh meneskor [Fog.; UC 
14/38. 109]. 1640: jegh rakassal, ho hanyassal, veteme-
nyes kertek Tisztitasaual, gyomlalassal es Jeg meneskor 
hid oltalmazassal, mind az Betthleniekkel eggyŏtt tar-
toznak [uo.; i.h. 13]. 

hídpadlás hídpadolás; podina podului; Brückenbe-
lag. 1771: Az oroszfalvi jószágok után hídpadlók, ha-
tárkertek e szerént következnek. Barra Péter jószága 
után három arasz hídpadlása, tizenhat öl kert [Oroszfa-
lu Hsz; RSzF 144]. 

bídpadlás-lopogatás hídpadlat-tolvajlás; furatul po-
delei podului; Diebstahl von Brückenbelag. 1749: im-
portallya az Inctus Keresztes Peternek régtől fogván 
maletiosé gjakorlott sok aprólék lopogatásait u. m. sze-
nabelit Tilalmas hellyröl szekér veszszőbeli és híd-
padlás lopogatásait [Torda; TJkT III. 262]. 

hídpadlázat hídpadlat/padló-deszkázat; podina po-
dului; Brückenbelag. 1833: Sukona edgy a* Szamos Vi-
zére Ujjonnan épitendő Jármos Hidhoz . . . meg kíván-
tatnak 243 Darab hid padiázatnak valo tölgy vagy fenyő 
fák . . . 8 Darab Hid padlázattyát le szoritto gerendák 
[SLt Vegyes perir. — aF.zsuk K]. 

hídpadló hídpadlat-deszka; scîndură pentru podeaua 
podului; Belagbrett. 1771: Az oroszfalvi jószágok utána 

hídpadlók, határkertek e szerént következnek . . . Ben-
kő Sámuel és Gábor jószágok után 3 arasz hídpadló fa, 
16 öl kert [Oroszfalu Hsz; RSzF 144. — aÉrtsd hozzá: 
gondozás céljából járó]. 1846: fa hidhoz . . . 11 híd pad-
lók az oszlopok irányába, mellyekbe a karfa közép és 
kissebb oszlopai tevődnek . . . 13 Szál padló le kötö fa, a 
hid padlók végein [Dés; DLt 858/1847]. — Vö. a hidpad-
lò-ſa címszóval. 

hídpadló-fa hídpadlat-deszka; scîndură pentru po-
deaua podului; Belagbrett. 1771: Az oroszfalvi jószá-
gok után8 hidpadlók, határkertek e szerént következnek 
. . . Benkő Sámuel és Gábor jószágok után 3 arasz híd-
padló fa, 16 öl kert8 . . . Nagy István jószága után 3 
arasz hídpadló fa , 16 öl kertc . . . Birtalan János és Mi-
hály joszágok után 3 arasz hídpadló fa és 16 öl kert 
[Oroszfalu Hsz; RSzF 144. — 8 Értsd hozzá: fenntar-
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tás, gondozás céljából járó. cFolyt. a fels.]. — Vö. a híd-
padló címszóval. 

híd-restaurálás hídjavítás/fenntartás; repararea/între-
tinerea podului; Brückenausbesserung/herstellung/ 
instandhaltung. 1784: Az is nem kevés meg terheltetésé-
re vagyon az Helységnek, hogy az midőn valamely 
ollyas dolgok adgyák elé magokat, az hol Marhával, 
avagy gyalog szerben való szolgálat kívántatik; amillye-
nek: a Postálkodás; ut csinálás; Híd Épittés, vagy Res-
taurálás . . . s a többi, mind azokat pénzen fogadott Em-
berek által vitetik véghez, holott az Helység béliek min-
den pénz béli költség nélkül effectualhatnák [Torockó; 
TLev. 2/6. 3a]. 

hídtartás híd-fenntartás/karbantartás; întreţinerea 
podului; Brückeninstandhaltung. 1677: Háromszéken 
Málnás nevü Falu határán az Olt vizén való hid tartást, 
ez után-is azok continuallyák, kik ennek előtte [AC 241]. 
1719: hogy szeredai uramék3 is mind hídtartásban, csi-
nálásban contribualjanak, méltóztassék a m. guber-
nium poroncsolni [Cssz; SzO VII, 263. — aA csíkszere-
daiak]. 

hídtartó hidat karbantartó; întreţinător de pod; 
Brückeninstandhalter. 1781: János István primipilus-
nak egy borjus teheninek az lába eltörött . . nevezete-
sen Nagy Ér hídján. Mely hidat tartnak padlással egész 
fundamentumával Bernád István és maga János István 

. . Ezek az híd tartó emberek magok azt vallják, hogy 
az hídban is volt hiba, ellenben az töltéses embernek sem 
volt jó az töltése . . . Azért a proportione a felek . . . az 
kárt fizessék meg. Itíltetett [Taploca Cs; RSzF 101-2]. 

hídvám 1. hídpénz; podărit, brudină; Brückengeld. 
1632: Vagion az Oltt vizén egy Uamos hid, kin Reŭesz 
Ianos most az Uamos, meli hid hol teöbbet, s hol keue-
sebbet hoz; az Galacziak per annu(m) adnak teőlle f. 16 
taxa szerent. Az Fogarasiak es Bethleniek Eőregbik 
Groff Betthle(n) Istua(n) Ur(am) eö Naga engedelme-
beől, ab anno 1622 semmit nem adtak hid vamban [UC 
14/38. 110]. 1736: Aíz Indalyia Lakosoknak az hid vám 
cédaltatott az következendő esztendőben esendő Szent 
János napjaig ily conditioval, hogy az Indaion lévő Va-
ros Tavának a' gattjara minden szekér . . . tiz tiz io sze-
ker főidet tartozzék vinni [Torda; TJkT I. 117. — Indal 
(TA), Torda közelében]. 

2. komp/révpénz; podărit; Fährgeld. 1756: Balog 
Uram az Szakaturai Hidastol hidvámot percipialt 6 f 
[Szakatúra SzD; TK1 Gugya Peter (60) jb vall.]. 

hídvám-jövedelem komppénz-jövedelem; venitul din 
podărit; Fährgeldeinkommen. 1756: Vamolo hely is 
mind eddig nem tapasztaltatott hanem a Maroson által 
járó hidas . a midőn ezen részre jutand Hid vám jöve-
delmet ha mi kevessetis lehet remelleni [Branyicska H; 
JHb LXX/2. 43]. 

hídvámos hídpénzszedő; podar, brudar; Brückner. 
1763: Én Berkár Vonyaa . . . mikor az orzagb(an) az a 
fel bódult Tatár hir vala Hid Vámossá voltam az Asz-
szonyom ö Excellentiájának, a1 minthogy mostis vagyak 
. . . Mányika Juon Felesége . . . Mikor . . . most utoljá-

ra Záhrol ide költezet Én akkor a* Vámos Hidnál nem 
lévén, mit hozott . . nem tudom [Gálfva KK; Mk V. 
VII/1. — a70éves jb]. 

hídvám-pénz hídpénz/vám; podărit, brudină; Brük-
kengeld. 1632: Vagion az Oltt vizén egy Uamos hid, kin 
Reuesz Ianos most az Uamos. Az Uamos igy ad szamot 

Ab ultima Iuny ab Anni 1629 Administralt hid vám 
pénzt ad ultimu(m) Iuniy Anni 1630 . . f. 295/54 [Fog.; 
UC 14/38. 110-1]. 1671: Reti János Galfalui bíránk ad-
ministrált hid vám pénszt kilencz forintott [UtI]. 1683: 
Szescsori Sorbán adminisztrált hídvám pénzt harmincz 
forintot [Fog.; AUt 297]. 

hídvám-szedés hídpénzszedés; percepere de podărit/ 
de brudină; Brückengeld-Erhebung. 1792: mivel ezen 
Város nagy Ország Uttyában lévén, . . tsak két felé 25. 
a több Utakon pedig több mint 32. Hidak és Töltések kí-
vántatnak igen sok terhekkel küszködő Városunk 

. az emberi emlékezetet fellyŭl haladott időktől fogva 
az Hid Vám Szedésnek usussában volt [Zilah; Borb. II. 
— A teljesebb szöv. hihető 2. al.]. 

hiedelem kb. (el)hihetőség, vminek (el)hihető volta; 
credinţă; Glauben, Vermutung. 1769/1802: Mar pedig 
hiedelem felett való dolog az Hogy az actionalt két 
határak tsak egy régi határ keresztel distingvaltathatná-
nak, mely keresztetis fátéálnak hogy Nyárfában volna; 
melynél veszendőbb fa nintsen [BSz; LXVII/3. 35]. 

hiendő hihető; de crezut; glaubhaft. 1653: Azt hiszem, 
hogy nagy ígéretet is tett, nékieka, hogy inkább melléje 
vehesse őket; sőt az elmúlt időben, hogy mellőle eljövé-
nek Brassótól, hiendő dolog, hogy ígérhette azt is nékik, 
hogy arról meg nem emlékezik, hanem örök feledékeny-
ségben lészen [ETA I, 106 NSz. — a161 l-ben Báthori 
Gábor fej. Nagy András főkapitánynak és a többi kapi-
tánynak]. 

híg mn fluid, subţire; dünn (flüssig). 1586: Bon-
tottak az alsó Thanachj hazban való kemenchiet 
Kaianto vtbol egi zeker agiagot hoztak —/15 . . hogi 
hig vala az agiag mégis egi szeker agiagot hoztak hozaia 
p(ro) —/14. [Kv; Szám. 3/XXIV. 36]. 1715: Fokadék el-
len. Lencsét és meg hámozot almát erőssen őszve kel főz-
ni és szitán által verni Fa olajat kőzib(e) tenni, hogy mint 
valami hig ír ollyan legyen azzal kell kenegetni [Szuszia 
H; Kf]. 1736: mikor valamely leányos házhoz leánynéző 
ment, tyúktojást főztek s az legény eleiben tették, azt há-
rom szégyen nélkül kellet megenni. Elsőben azt kellet 
megtudni, híg-e vagy kemény [MetTr 377-8]. 

Szk: ~ tojás. 1736: Elsőben azt kellett megtudni, híg-
e vagy kemény, mert ha az híg tojást kemény gyanánt 

. . bontotta fel, első szégyen volt [i.h. 377-8. — A kezdő 
részt 1. a főjél. al.]. 

2. ~ az elméje kb. nehéz felfogású, szükfejű; slab de 
minte, greu de cap; mit Dickschädel, schwer von Begriff. 
1675: Daczo János sokat beszél, tractál; híg az elméje, 
conturbatus; száz ház jobbágyot kiván [TML VII,5 Te-
leki Mihály Béldi Pálhoz]. 

II. fn-i jell-ű haszn-ban bírt. szr-gal; cu sufix posesiv 
avînd valoare de substantiv; in attributivartigem Ge-
brauch mit Possessivendung: a főzelék híg része; 
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partea ñuidă a ñerturii de legume/a iahniei; das Dünne 
des Gemüses. 1799: (A) cselédek szamara kiadott fazuj-
kabol melyet mar meg főzött volta a levét és higját le 
szűrte a tseledek szamara a sűrűit pedig küldette a Mos-
toha Anyanak [Berz. 9. 74. — aMária, a szolgáló]. 

hígan fluid, subţire; dünn. Szk: ~ megy a hasa a avea 
diaree; Durchfall habén. 1847: megint aggodalmunk, 
bánatunk volt a' kitsi Rózával, . . a' mint gyanítjuk, 
foga is jön, mert néhány nap ota hígan megy a* hasa [Kv; 
Pk 7 Pákei Krisztina férjéhez]. 

hígelméjfi hígeszű/velejű; gägăuţă, särac cu duhul; 
schwachsinnig/köpfig. 7808: Tanuljatok a' Magyarok 
példáján, a' kik hig elméjűek, szabad szájuak, púzdori 
haragúak lévén egymás ellen mindent ki kiáltoznak, 
egymásra a Tisztek előtt vádolkodnak [Kemény, 
CollMss Tom. XXX. Varia XII]. 

hígeszfi hígvelejű; găgăuţă, sărac cu duhul; schwach-
sinnig/köpfig. 1758: Ennek is seribája voltam, de meg-
untam volt, mert rettenetes hígeszű . . ember volt sze-
gény [RettE 65. — aBarcsai János, főrangú nemes H-
ben]. 7808: nem bajos a* híg eszű, és fetsegŏ Magyarok-
(na)k betsűleteket rontani, 's a* szelíd jámbor oláhokat 
fel magasztalni [Kemény, CollMss Tom. XXX. Varia 
XII]. 

higgadozik hajladozik; a se îndoi/încovoia; sich bie-
gen, schwanken. 1736: erŏssen le hajolt Mester Geren-
dája ., hogy jobban vagy erŏssebb(en) ne higgadoz-
zon, vagyis lene tŏijék, az Héjjazattára lefektetett két 
szál erős gerendákba által vésett, vas Szegek tartvák 
[CU]. 

Az itt adott jel-t PP köv. adalćka sugallja: 1708: Híg, hajló, mint a vesz-
sző: Vitilis, e. — PPB ezt az értelmezést a német 'weich, flussig, frucht' jel-
sel toldja meg. 

higgadtan calm, liniştit; besonnen, gesetzt. 1848: 
ezennel őszintén és higgadtan nyilvánittom — hogy az 
jŏvŏ héten törvényes procedulát (!) maga ellen tétetni el 
nem mulatándom [Csapó KK; DobLev. V/1275 Wizy 
Lajos Dobolyi Bálinthoz]. 

hígító diluator; verdűnnend. 1836: Ezennel küldök 
üvegben valami nyál-hígító és erősítő orvosságot [Mv; 
Pf dr. Engel József lev.]. 

híhat 1. a putea chema; rufen können. 1591: Capitany 
vramnak eo kegnek panazlottal oda hihattalak ahol az 
panazt teotted [UszT]. 1606: egi keuese mennek az nio-
mon, égikor megh alnak touab semmikeppen nem hi-
hattiak eőket az Vy Szekeliek [i.h. 20/227]. 

2. elhívhat; a putea chema (într-acolo); hin/herrufen 
können. 1584: Mikor az vriste(n) egy fiachkamat Ada 

. kerta ereossen hogy eotet hiam oda, De Nem hiha-
ta(m) [Kv; TJk IV/1. 245. — aSoos Ianosne]. 7600: Exe-
cutor Sass Matthias, Miklossi Pal, Sass Antal, Kadich 
Benedek, Gagyak, a mellet a kit hihat wgy mi(n)th Me-
deserrol Mathias Petert, Benche Ferenczet, egyebeketis 
a kiket akar [UszT 15/200]. 

Szk: prókátort ~ ek prókátort (ügyvédet) vallhat. 
1571: Az teorweny vgy talala hogy mogyanel kwl nem 

hyhat p(ro)katorth mertt az zek el haladoth [BálLt 79] 
* a rövidre/rövid törvényre ~ rövid per (brevis proces-
sus) lefolytatására idéztethet. 7560: walaký ezt meg nem 
Állana az felliül meg Mondot dolgokat, Eot Zaz forint 
az keotele, Igie wezzen Beleie, Reouidre hihassak erette 
[Ebesfva; Ks 101] | Ha kedik ez fölwl megh mondot dol-
got, walamylyk (!) megh nem allanaya fl 100 kötele az 
rowydre hyhassa eretthe [K; SLt S. 4] | Az Mely fçl meg 
allya, Az más fçlt az Reóuid teóruinire hihassa, Az or-
szág biraia Eleibe, Az ki az wdeóben ez orszagba leszen, 
vagy feó biro, vagy vice biro leszen, teóruint es Jgazat te-
hessen marhaiabol es Jószágából Az Ezer arany fo-
rintról [Mv; JHbK XII. 7]. 7568: az fel bontho fel az 
Thobby ellen ezer forinton maradgjon kjert az Rowidre 
hihassak [M.valkó K; KP]. 

Az ún. rövid perek voltak az egy vagy legfeljebb két törvényszakaszon 
ugyanazon törvényszék előtt lefolytatandó perek. E perekre általában és 
fajtáikra különlegesen 1. AC 177-8; EJt 205 kk. 

híhatatlanul visszavonhatatlanul, rég meghíhatatla-
nul; irevocabil; unwiderruflich. 1650: Ekart Ferentz . . 
adott volt Ekárt Mihallynak . . . tizenöt szamu vas tsi-
náló verőt l l ~ tizenegy forintért, az felső verőben őrök 
arron Fiurol Fiúra híhatatlanul [Thor. XXI/6 fej.]. 

hihet 1. elhihet; a putea crede; glauben können. 1772: 
nehezen hietni (!), hogy Gyermek Lovakat az Processu-
som beli falukból ki foghasson valaki, mert ha imit amot 
találtatnék is egy vagy kettő, azt . . . mihelyt fel nevelke-
dik, el szokták adni [Fejérvíz H; JF 36 Balt. Herna szb 
jel. a főispánhoz]. 1775: A' most éló Logáéknak Nagy 
Attyok, ha Opra nevet viseltis, de hogy e' lett volna az a* 
ki 1629-be Zálogba adatott, nem hihetni, mostani Falu-
siak memóriája oda nem is mehet fel [DobLev. 11/461. 
lb-2a]. 

Szk: nem ~em hihetetlennek/lehetetlennek találom/ 
vélem. 1575: en vgian nem hihetem, hogy chyazar hire es 
parancholatia kyül effele háborút meryenek kezdeny 
[BáthoryLev. I, 313 és hm]. 1671: az túró felöl az oszko-
tár beszéli uram, hogy Kgld. f. 6 mondta volna mázsáját, 
hogy eladja, én uram nem hihetem, mert úgy elvitték 
volna régen mind [Bodola Hsz; SzO VI, 332 Donáth Pál 
Béldi Pálhoz]. 1716: nem hihetem hogj ezekben az üdõk-
ben arra valo lett volna hogj Aszszony emberrel kŏzesŭl-
hessen [Nagyida K; Told. 22]. 1752: hogy azon meg ma-
radt borok meg vesztenek volna nem hihetem [Backa-
madaras MT; Told. 37/44]. — L. még FogE 83, 155. 

2. hitelt adhat vkinek/vminek; a putea da crezare cui-
va/a ceva; jm/einer Sache Glauben schenken können. 
1618: itt is igen mondják vala, hogy mindent adnak . . 
de hogy annak mi nem hihetünk, az legények gondvise-
lésekkel hát egy küs szekér szénacskát hoztak [BTN 83]. 
1619: Az tatárok, láttatik sokszor, hogy megszegték az 
frigyet, most is penig azmeddig az hatalmas császár felöl 
az régi frigynek megerősítése nem lészen, addig az tatá-
roknak nem hihetnek [i.h. 264]. 1831: hogy hihessen 
Ember a Te szavaidnak, midőn ki kérdeztetésed után 
tett szabad Vallamásaidban tsak nem minden nyomban 
hazudtál [Dés; DLt 332. 16]. — L. még TML II, 457. 

hihetetlen incredibil, de necrezut; unglaublich. 1772: 
Annális inkább igasságtalanul vallanak, s hihetetlen a1 

mit mondanak uj Fatensei is eö Excellentiajanak [Kük.; 
JHb LXVII/245]. 1818: Kotsi P: Jánas Ur Törvéntelen 
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tselekedetei 10 Pantakban való fel adásam, egy előre 
mind egy hihetetlenek lesznek [M.fráta K; KLev.]. 

hihetetlenkedik hitetlenkedik, kételkedik; a se îndoi, a 
avea îndoieli; zweifeln, Zweifel hegen. 1663: Az mi az 
búza dolgát illeti, én abban nem kételkedem, hogy meg 
nem adnád az árat, távul legyen, hogy hihetetlenkedjem 
[TML II, 458 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

hihetetlenség hihetetlen/elfogadhatatlan dolog; lucru 
de necrezut; Unglaubliche. 1762: azt vallya, hogy látta 
légyen az embriónak ŭtlŏdését Annya hasában est-
veli Templom után, mikoris . setét volt az házban, es 
igy hihetetlenséget hoz magával ezen Dobaine fassioja | 
Szabó János lopott légyen el Kondort Füleptõl egj 
darabotska vasat.jol lehet referallya, hogj tudatlanság-
ból cselekedte, nem esmervén meg (: minthogj olyan kis 
palcza forma volt:) ha vasé, vagy fa légyen, mely szavai 
is hihetetlenséget importálnak [Torda; TJkT V. 97, 132]. 

hihetetlenül hallatlanul; nemaiauzit/pomenit; uner-
hört. 17H4 9 az I. engemet . . . cégéres vétekben élő sze-
mélynek vádolt, becsületemben is kisebbített és civiliter 
megölt midőn a praeinserált mocskokat és pusztítá-
sokat ellenem véghezvinni kívánta, engemet hihetetlenül 
deferált [FogE 344 Verestói Zsuzsánnának volt férje el-
len indított keresete]. 

hihető 1. de crezut; glaubhaft, glaublich. 1772: hallot-
tam Szavát hihetó regi öreg emberektől emlegetni, hogy 
Csomafalvábol3 Szállott nevezett Kopias Dorottyára 
Oláh Imre nevezetű Szabad Székely [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 152. — aCs]. — Vő. a szavahihető címszóval. 

2. elhihető; credibil, care poate fi crezut; glaubhaft/ 
würdig. 1590: az eó edes annjok en neke(m) mostoha 
aniam volth . . , az pedigh hiheteó dologh hogj eó ne-
kiek akart nagjub igazat mjert hogj nekjek volth edes-
Annjok [UszT]. 1672: Az hírek majd mind ellenkezők 
egymással, kiért nehéz hitelt adni. Áz idő megmutatja, 
melyik leszen hihetőbb [TML VI, 165 Bánfi Dienes Tele-
ki Mihályhoz]. 1770: hihető azis, mint hogy az Adámosi 
malomnak gáttya meg volt nyomulva ., a gáton le 
menő Sebes viz hányhatta az parandat az Silíp árkára 
[Dombó KK; JHb LXVII. 137-8]. 1792: (A város) az 
emberi emlékezetet fellyūl haladott időktől fogva az Hid 
Vám Szedésnek usussában volt, mely usust hogy Helysé-
günk valamely Privilégiumon fundálhatott Archí-
vumunkban tsak magokra heverő Királlyi függő Petsé-
tek könnyen hihetöve tesznek (így!) [Zilah; Borb. II]. — 
L. még RettE 83, 418. 

3. ~ (, hogy) hihetőleg, valószínűleg; de bună 
seamă, probabil; wahrscheinlich, gewiß. 1633: ez az 
Cassay Ferencz az en hazamra jött vala mezítelen kett 
elő pallossal eczakanak idején es erőuel be akart jőni, hi-
hető hogi nem volt igen io szandekkal [Mv; MvLt 290. 
130b]. 1724: Naláczi László ur(am) . . az kardal Pasko 
Sigmond ur(am)hoz lédgyinte, és hihető meg szálosztot-
ta az kardot s ugj Sértette meg Paskó Sigmond Uram-
(na)k az fejitt [Mihályfva NK; BK sub nr. 984 Matthias 
Kovács (36) ns vall.]. 1848: hihető a* mint le esett, tám 
megütötte a' fejét az ajtóba [Dés; DLt]. 1864: Hagymás-
áj hihető nevét vette a * sok kigyó hagymát termő tulaj-
donságáról [Keresed TA; Pesty, MgHnt III. 36a]. — L. 

még ETA I, 143; RettE 136, 155, 259, 288, 294, 302, 344; 
SKr 680; TML II, 472. 

hihetőbben hihetőleg; şi mai probabil; glaublich, 
glaubhaft. 1818: (Tutajával) egy Tutajjal Kereskedő 
Tutajos gazda nagy Tutaját másod magával a vizén 
le felé kormányozván, midőn éppen ezen Hadrévi hatá-
ron az Aranyos vizén fen állo egy igen hasznos lisztellő 
Hajós Malmamhoz érkezett volna . . . , nem tudom, a viz 
kicsinsége miatt, vagy szántszándékkaié? vagy pedig hi-
hetőbben, nem bírván másod magával rend felett Desz-
ka Tutajjával, ugy hozzá csapott irt malmamhaz hogy 
az azon Szempillanatban izre porrá törettetvén, a vizén 
el szórva darabonként el ment [Hadrév TA; TLt Adm. 
ir. 1527]. 

hihetően feltehetően, hihetőleg; de presupus; 
annehmbar, glaubhaft. 1859: holt meg Botha Rozália 
12 napos korába hihetően Himlőbe [Burjánosóbuda 
K; RAk 112]. 

hihetőleg feltehetően, valószínűleg; de presupus, pro-
babil; annehmbar, wahrscheinlich. 1826: Ats Mester 
Studetzky Josef Cseh Országnak Boleslavi kerületéből 
. . . hihetőleg Magyar Országra ment [DLt 1036 nyomt. 
kl]. 1846: a ház minthogy nagyon rósz cserénnye omlo 
félbe volt hihetőleg vagy egy szikra ki ment 's belé aka-
datt a cserénybe s ebből lehetett a gyulás [Dés; DLt 
1040]. 1864: Lágy, egy süppedékes . . . fent sik . . . Hi-
hetőleg az egész hely torfa (!) telep [M.valkó K; KHn 
116]. 

hihetősen hitelt érdemlően; (demn) de crezut; glau-
benswert. 1836: hihetősen tudja az ellenkezőt [Kv; TSb 
20]. 

hihogás ihogás-vihogás; chicoteală; Gekicher-Gewie-
her. 1723: hallottam a Timofihazéba (!), hogy nagy hi-
hogás kaczágás vagyon . . . , bé mentem az Timofi házá-
ban s pirongattam ököt mit bolondoskodtok, kaczagtok 
ollyan rutul [Szásznyíres SzD; Ks 27. XVI]. 

hihogó huhogó; care huhură; uhuend, heulend. 1672: 
Északi (!) hihogo madar: Noctua [PPGlj. 

Hogy az e glosszában ránk maradt madárnév, amelyből a címszót ki-
emeltük, milyen éjjeli bagoly- v. kuvik-fajtára vonatkozhatik, az a ponto-
sabban szintén nem értelmezhető latin név láttán sem dönthető el. 

hij hü/hüj (az áldóját)!; ei!; hu!. 7640; Én egyéb Go-
noszságát nem tudom, sem láttam Asztalos Mártonné-
nak, hanem az elmúlt hétben jövének katonák oda, s az 
egyik mondá, hogy hij, bezzeg sok jó lakást töltöttünk el 
itt, ebben a házban mikor a varga itt lakik: megré-
szegítettük az vargát, s az asszonyt alávittük a pincébe 
. . . , ennyiszer cselekedtük meg neki! [Mv; MvLt 291. 
212a-5b átírásban!]. 

híja I. 1. hiány; lipsă; Fehlen, Mangel. 1598: Tálalta-
tott volt az soo dolgabol kilenczwen eot keo soó héja, kit 
eo kgk Jámbor zolgalattjat megh tekintwen, nekje con-
donaltak [Kv; Szám. 8/IV. 29]. 

Szk: (kicsiny) találja vminek. 1573: Dorottia Ne-
hay Zabo lazlone Azt valŰa hogy latta puskarne Egi da-
rab giolchal kalachsiteneh Satoraba Ieot, Eotetis oda 
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zolitotta es kerte hogi meg Merneh, Eo hogi meg Merte 
volna Igen kichin heat talalta hogi 12 zing Ne(m) volt 
[Kv; TJk III/3. 268] | az Jwhokatis Meg zamlaltak, 53 
heat talaltak kinek semy beore sem volt [Kv; Szám. 4/V. 
7]. 1682: Tudom hogy . . ur(am) számot veszen vala, s 
negyven fejős Juhnak találá héát [M.köblös SzD; RLt]. 
1802: Minthogy ötven négy véka adodatt el éppen annyi 
forint is mengyen (!), potolván még ezt Albert 8 lusták-
kal és 10 Poltrával mert annyi hijját találtam [Kv; IB]. 

2. híjával; cu lipsa . . ; bis auf . . . , mangels. 
?150f: Bak benedeknek egi rez zena fuue szalagibana-
lam (!) tíz ozpora heian (így!) [Szentlélek Hsz; MNy LX, 
106. — aA szerk. írástörténeti meggondolásból kételyes-
nek tekinti a keltezést]. 1647: (A ház) Ablaka Eot, ki-
lencz reszben allo, egy fiók ablak hean [Drassó AF; BK 
48. F. 16]. 1699: ónban foglalt hat fiokos üveg ablakai 
mindeniknek ŏtŏdfel öreg tangyér héján [Szentdemeter 
U; LLt]. 1710: En akkor az mi rea(m) eset meg atta(m) 

. három pótra hya(n) [Aranyosrákos TA; Borb. I]. 
1721: Tavalyis 4. hét héjján ide Lakta(m) oda haza min-
d(en) dolgom fűstb(e) ment [Szurduk Mm; TK1 Zólyo-
mi János Teleki Pálhoz], 1748: Találtatott egy fekete 
Czapás Rezes záros fekete tokban 12 pár ezüstös nyelű 
kés egy villa hejján [Koronka MT; Told. 11/92]. 1797: 
Ezen kas egy singnyi héján tele lévén [Kőrispatak U; Pf). 
1824: van 7. Cserefa sas közt szalma fedél álatt borona-
fábol rakott kert ŏt borona fa hijján, jo állapotba [Erdő-
szengyel MT; TSb 43]. 

3. egy húsz típusú szk-ban; ín construcţii care 
arată că mai lipseşte cîtva dintr-un număr; in Wort-
konstruktionen mit dem Sinn: es fehlt noch so und so 
viel bis auf die betreffende Zahl. 1507: vala Nalam zala-
gon Eg torot serlege melben <vagyon> három Nehezek 
hyan ket £yra [NylrK VI^187 Cheh Istwan végrj. 1546: 
aranyon es gernyezeken sam serynt wagyon tyz hyan 
heet zaz Jph [Radnót KK; MNy XXXIX, 155. — *? 
Arany H. Gernyeszeg MT]. 1589: vaznomis vagion tiz 
singh hean zaz singh [Máréfva U; UszT]. 1592: Ha meg 
eskezik meg menekes<i>k ha meg nem eskezik tartozzék 
meg fizetni János deák az egy hia(n) Zaz forinthot Moni 
Mihalynenak [Szilágycseh; Borb. II]. 1612: katrincza fl 
2 ueres fonalas katrincza, 20 d heian fl 1 [Ksz; BCs]. 
1639: fizete . tiz pinz héan niocz forintot [Mv; MvLt 
291. 200a] 1708: Nééb Marto(n) Ur(am) . . . helyebŏl 
amovealtatva(n), nem derekb(an), hane(m) egj hiján leg 
utolso leszena [Kv; ACJk 67. — A mesterek sorában]. 
1759: egy Sellér ökrével szekerrével két nap héján három 
hetet szolgált [Marosludas TA; TK1J. 

4. ~ val a. híján; cu lipsa . . ; bis auf . . . , mangels. 
1590 k.: Az Thorday János deakne Adayaban hatra tar-
tottak 80 pénz hyaual attak be [Szu; UszT]. 1595: az 
paztorok egy hyaúal attak megh az eö Juhokot [i.h. 
13/77]. 1604: Diznainkat zallas heliwnkbeol, Nyres 
new heljbeől be wzek, ekkor ketteő heyaval adak megh 
[i.h. 18/73]. 1694: Majorság-Szölő vágjon itt egjgj, . 
melj(ne)k eddig való mind(en) műve, karozása, hajtása, 
kapálasa, meg-adatott, homolittatása héjával [Kisenyed 
AF; BfR néhai ifj. Bálpataki János urb.]. 1812: A' Groff 
keresvén pénzét, nem találta, keresvén az ithon nem 
levő Groffné Ládájában . . . 's, mégis találta de sok hij-
jával [Héderfája KK; IB. Takáts Joseff(45) gr. I. Beth-
len Sámuel tisztje vall.]. 1823: Török búzát Lisztül 1 
vékát 2 kupa híjával [Firtosváralja U; Borb. I]. — b. kb. 

hiányosan; incomplet; unvollständig/vollkommen. 
1573: hozot az felesege fl 210 kerdy hwl az teobi Mond 
hogi Nem akar vra(m) teobet adny erte, Eois azt Mongia 
hogi eo sem agya kywlĕmben Mint az arw leot, Az 
azzony kery volt azon hogi venne ely, Az teobit eomaga 
meg adna, De eo vgian Nem akarya ely venny heawal 
[Kv; TJk III/3. 167]. 1676: Banfi Janosne ketszeris megh 
hozta Batori Katanak az pénzt de nem tóit ki az suma 
. . . Batori Kata fel ne(m) vŏtte hijaval [Varsolc Sz; Ks 
90]. 

5. vmi ~ val vmi nélkül; fåră ceva, cu lipsa a . . . ; 
mangels, bis auf . . 1664: Zagori János az Tőröknek 
inne(n) el meneteli után, harmad nap viszá jőve 20 mar-
ha hijjával [Szentanna MT; BálLt 55]. 1681: Vagyo(n) 
itt Rez dob . ket sotu szeg héjával [Vh; VhU 564]. 
1693: Edgy nyakba(n) valo Arany egj Arany pénz híjá-
val nyom Aureos 7 [Ne; DobLev. 1/37. 4]. 1716: őkőr Is-
tálló; feles rakó fája hejjával [Pagocsa K; JHbK 
LXVIII/1. 16]. 1744: Egy nagy ezüst . Korso, vagj ib-
rik, Fenék hijjával [Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 
1816: Egy Zöld kályha kementze egy kályha hijjával 
[Varsolc Sz; Born. IV/41 Bornemisza Krisztina conscr.]. 

6. vmennyi ~ val vmennyivel kevesebbért; mai puţin 
cu ceva . . ; (mit) etw. weniger. 76/4: Bakó Istwa(n) bí-
zót volt valami marhakat rea hogj el aggja húszon egj ft 
heaval atta el s abba keotte magata nekj [Udvarfva MT; 
BethU 62. — aÉrtsd: jb-ul]. 

7. hiba; defect, cusur; Fehler. 1592: Ket pincze tok az 
eóregbikbe palaczk vagion Nro 9 . . . Ezek mostan io 
keez tiztak nem bwdeòseòk semmi heya ninchi [Kv; 
Szám. 5/XIV. 188]. 1731: ha valami szakad, vagy törik 

az Mester embereket bé hivatván csináltassa meg 
. . . vagy az Istállo(na)k is, vagy Lo Iskolá(na)k ha mi 
héjjá lészen [JF lovászmesteri ut.]. 1732: igen keves héja 
lött volna remekjnek [Kv; öCJk]. 

II. Névszói v. névszói-igei áll-ként; ca predicat nomi-
nal sau verbo-nominal; als Prädikatsnomen od. verbo-
nominales Prädikat: 1. (vmiből vmennyi v. vmi) hiány-
zik; a lipsi (din ceva un număr/o cantitate de ); einer 
Sache eine bestimmte Menge/etw. abgehen, fehlen. 
1573: Orsolia Sos Janosne vallia hogi . egi vasarnap 
hia ky az Mereot Benedek, . hogi megh Merte volna, 
Mond hogy Ez zeole Ninchen három fertal 12 Rwd hea 
vagion, Mert ez eleotis merte(m) En ez zeolet de ely za-
kaztot benne [Kv; TJk III/3. 80]. 1592: az ket falyka 
Johnak vagyon 40 Eòreg barom híja [UszT]. 1600: 
Nyreó Dauid vram az mint . . . számba be atta hogy ha-
giott itt 110 keóbeol búzát, En mikor megh merettem 
leótt héa Cub. 2 és véka 7 [Kv; Szám. 9/XII. 60]. 1621: 
Az mely sátort az gialogoknak kelletek adnunk giepleo 
hea leuen Veottem giepleot hoza [Kv; i.h. 15b/IX. 202]. 
1632: Ezen haznak három Ablaka, kilenc kilencz Tab-
lákban, az edgiknek két Tabla hea [Komána F; UC 
14/38. 121]. 1674: Brassóból hosztanak Riskásat egy 
Kantárral de ki nem tölt, hanem uolt 8 font héya Tőit 
csak 112 fontra [UtI]. 1714: volt héjjá a' Nyájnak Med-
dű Juh 7 [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1742: a Beszterczei 
vekaval egy véka héja lött [Szászerked K; LLt]. 7806: ha 
héjjá lészen, tartozik a bács utánapótolni [F.rákos U; 
RSzF 199]. 

Szk: egy ~ sincs. 1792: A Juhok és szarvas marhák 
. . . egésségesek eddig elé egy hijjak Sintsen [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.] * kevés ~, hogy . . . a. kis híja, 
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hogy . . . 1692: Igaz dologh feles Kapu szamjokra nezve 
keves hija hogj az Szász Natio az terehnek felét ne(m) 
supportalta [Szőkefva KK; Törzs. Sárosj János kezé-
vel]. — b. kevésen múlik, hogy . . . 1582: Ersebet Zekel 
Balasne . . . vallia, hogi latam hogi mîkor Jsten Az 
Lowal megh niomodot Azzonnak Az giermeket Ada ez 
vilagra, Az gyermeknek kewes hea hog' ketteó nem valt 
vala a* feye, egieb thesteis mind kek volt Az gyermeknek 
[Kv; TJk IV/l. 16] * kicsid/kicsiny ~, hogy kevésen 
múlik, hogy . 1572: tsak kychyn hya hog maryan 
wayda az desy hatarba nem Jeot az malom chinalassal 
[Dés; DLt 184]. 1592/1593: Meegh az Rew hely, az hűl 
altal járunk vala igen kichid hya, hogy az keet Malmot 
reyta nem chinaltak [Décse SzD; Ks]. 1696: engemet ne-
mes embert halaira vert s taglót, sebhetet, kicsiny hyja 
hogy meg nem haltam sokaigis sindeltem [Dés; Jk] * 
nem sok ~ kevés híja/híján. 1573: Jol Nem Emlekezyk 
az arra feleol ha volt zinte Negi forint, de Nem volt Zok 
heya [Kv; TJk III/3. 200]. 1596: en azt velem nem sok 
hea hogj chak az Nemetekre mingiart 35 öl zena el nem 
keölt vala [Kv; Szám. 6/XXIX. 172 Bácsi Tamas sp ke-
zével]. 1614: soha iob izw testw embert Dengeleghinenel 
ne(m) Ismerte(m) maga Immár kilencz Zaznak ne(m) 
sok heya, kikkel keözeöskeödte(m) [Nsz; VLt 53/5267 
Cyprianus Seyler (21) udv. muzsikus idézi Báthory Gá-
bor fej. szavait]. 1774: megérte unokájának unokáját a 
szegény néném. Nem sok híja lehetett a száz esztendő-
nek [RettE 329] * nincsen annyi ~ nem hiányzik be-
lőle annyi . . . 1573: Mond oztan puskarne kalachsité-
nenek ladde hogi Mégis Ninchen Ánnye héja Mennyet 
Mondaz [Kv; TJk III/3. 268]. 

2. hátravan; a mai rămas, mai este; übrig sein. 1573: 
(A levél) ket Eztendeore zol volt, Es meg ket holnap heya 
volt az lewelnek ky telesenek [Kv; TJk III/3. 101 Adam 
Thamas vall.]. 1593: Zabo Georgi vallia Idejet 
nem tudom bizonnial ha Lukach ki teolteotte e volt8 ep-
pen vagi valami hea volt megh [Kv; TJk V/l. 336. — 
Szegődségi idejét]. 1625: Egy Bokor malom követ 

megh fel nem vonatthatta(m), mert męgh az edgyiknek 
az lyukasztása heya vagyon [Kv; Szám. 16/XXXIII. 10]. 
1755: a' Kertet nem régiben állították fel . . . annyira, 
hogy tsak tŏviselés és sátorozás hijja [Ludesd H; BK sub 
nr. 1020]. 1782: A Joszag Conscriptiojának . . . vége 
volt, tsak purizatio héjjá [Szu; Ks 94 Vegyes ir.]. 1790: az 
Kissebb érlelő háznak már tsak kementze és az ablakok-
ba Üveg hijja [Kercsesora F; TL. Wessényi Dániel gr. 
Teleki Józsefhez]. 

Szk: csak (az) a ~, hogy . . . . (már) csak az van hát-
ra, hogy . . . 1710: Az agar kölkék uram mar jo nagjok 
csak az hija hogi megh tanjthatnam eöket [Újfalu (Ká-
szon-); BCs]. 1772: (A) Sessiok után concernalo szántó 
és kaszáló földeket külön külön Conscribáltuk, tsak a' 
híjjá hogj a' Commune Terrenumokbol distingválljuk a' 
Ngod részit [Pocsfva KK; Ks 66. 44. 17c]. 1799: a Leány 
edgyikhez is másikhoz is olly feslettséggel viselte magát, 
hogy tsak a' volt már hijja, hogy réá hágjon, mint a' 
Fojato tehén a' Bikára [Dés; DLt]. 

hiju 1. hiu. 

hilib-deszka ? deszkafajta; un fel de scîndură; Art 
Brett. 1695: Hilib deszka nro 8 [O.csesztve AF; LLt]. 

U O 

hillérkedik 1771: Őfelsége azt parancsolja a férfi 
parasztgyermekek felől, hogy a fonást tanulják . . . 
Szoktassa el a szegény ember a marhatartástól, szántás-
vetéstől s egyéb mezei munkától a gyermekét s tanítsa 
fonni, azaz a guzsajjal a tűzhelyen ülni, fonóba járni, hil-
lérkedni [RettE 258]. 

A MTsz a címszónak, 'kacérkodik, hízelkedik, nyájaskodva settenke-
dik vki körül' jcl-t tulajdonít, de e jel-ek kõzŭl az elsőnek a másik kettőtől 
való elütő, ill. a jelentésfejlődés magyarázhatatlan volta kételyt ébreszt a 
szótári tájékoztatás elfogadhatóságát illetően. Kristóf György [Pásztortűz 
VII, 411] a Maros mentéről 'tréfáskodik, virgonckodik' jel-ben ismerte a 
szót. Ez a közlés ellentmond a MTsz-ból előbb idézett jel-eknek. — Az itt 
olvasható egyetlen régjségbeli adalékban az emlékíró a szót bizonytalan je-
lentésben használja: kiérezhetjŭk belőle a Jakó Zsigmond adta 'kacérko-
dik* jel-t, de számolhatunk 'bolondozik, pajkoskodik' vagy más ilyenféle 
jel-sel is. — A szó eredetére 1. a Kristóf György és Csŭry Bálint között le-
folyt, eldöntetlen vitát: Pásztortűz VII, 411-2, 474-5, 684-5, 783-4. 

hím1 1. minta, mustra; model, desen; Muster. 
1666/1687 k.: Vagyon egy tsellyán Gyolts keszkenő, ki-
nek a négy szegeletin tenger szin selemből varrót him va-
gyon Simon Mihay (!) hajadon leánya adta [Moson 
MT; MMatr. 262]. 1687 u.: Bíkfalvi Sigmond Ura(m) 

conferalt az Urasztalára égy keszkenőt melly egész-
szen benn 23. szép hímekkel meg vagyon töltve [Ha-
rasztkerék MT; i.h. 116]. 1697: Zöld Selyemmel varrott 
ápro hímekkel czinadoff orcza tőrlö nro 1 [Szentmargita 
SzD; KGy]. 1719/1770 k.: Fejérvári Bóldisár Ur(am) 
conferalt ezen Eklá(na)k . . . egy patyolat keszkenőt, 
melly gazdagon szkófiummal meg-van varrva 8 hímek-
kel egyetemb(en) [Sajósztandrás SzD; SzConscr. 46]. — 
L. még külön az apróhím címszót. 

Szk: ~be szőtt. 1739: 1 vég Sájos himbe szőtt Ab-
roszsz darabba Nro 1 [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. — 
L. még alább szarufás ~be szőtt al. * ~me/ varrott. 
1729: Egj elegjes hímmel varott kis keszkenő [Káinok 
Hsz; SVJk]. 1788: Különb külŏmb féle Spanyol és más 
hímekkel, fejéressel és kŭlŏmbŏzŏ sejmekkel varrott 10 
darab formák [Mv; TSb 47]. — L. még alább rác ~, var-
rott ~, spanyol ~ és török ~mel varrott al. * ~ re szőtt. 
1682/1687: Attam ket Eőregh Uy Derekalt . . . , Az 
eggiknek Ueres es Kek Feitőuel uarrott az Csupya, az 
masiknak pedigh Ueres feitövel Takacs szőtte az 
Csupya, hímekre szőtt [Fog.; Borb. II Rákosi Anna 
kel.]. 1729: Egj len gjolcs abrosz himre szőtt [Káinok 
Hsz; SVJk]. — L. még kamuka ~mel/~re szőtt al. * 
kamuka ~mel/~re szőtt. 1628: Egj uegh kamuka 
hjmmel zwtt kender vázon [Bodola Hsz; BLt]. 1728: Egj 
kamuka himre szőtt sahos abrosz [Szacsva Hsz; SVJk] 
* metéléses ~ vagdalásos hímzés. 1666/1687 k.: Va-
gyon egy két szél gyolcs kőtésés abrosz kinek a* négy szé-
lén metéléses him vagyon fejéressen Jánosi Miklosné 
adta, körűllötte csitke (!) van [Moson MT; MMatr. 262] 
* rác ~mel varrott. 1576: Wagion egy pattyolath eleo 
Rwha három Rendel Aranyas teodzes Az Alyan A feye 
Racz hymel warroth Aranyos s gyeongyes [Szamosfva 
K; JHbK XVIII/7] * sáhos/sávos ~be szőtt ~be 
szőtt * spanyol ~. 1674: Harmadik abrosz kékes fejé-
res az kőzepiben. Negyedik Gallos Gyolcs Spanyor him 
az kőzepiben [Beszt.; WassLt 72/6]. 1682/1687: Attam 
hatt Uy Uankosokat Eggiknek az haya minden fele 
szinü Seliemmel uarrott szelies spanyor himekre giolcs-
bol ualo. [Fog.; Borb. II Rákosi Anna kel.]. 1763: 1 Le-
pedő hajtás 4 párna Csuppal Király szin Selyemel Spa-
nyol himre varva [Nsz; Szer.] * szarufás ~be szőtt. 



111 hímecske 

1739: 3 vég szarufás himbe szőtt Abroszsz darabba Nro 
3 [Szászerked K; LLt Fasc. 96] * török ~mel varrott. 
1628/1635: Egi kek tafota theoreok hjmm<el> varrót 
eleo ruha, aranj czipke az kornjeke. Egj zold tafota theo-
reok hjmmel varrót aranj czipkeuel peremezett elō ruha 
[Bodola Hsz; BLt néhai Béldi Kelemen inv.]. 7629:Egy 
teoreok hymmel varrott patiolat kez keneo ér . . . d. 50 
[Kv; RDL I. 143]. 1742: A Tkts Ur Mikó Pál Ur(am) 
adott az Eccla számára egy gyólts Tőrök himmel varrott 
keszkenőt [Erősd Hsz; SVJk]. 

Sz: ~et varr szokásnak tekint vmit, úzusnak vesz 
vmit. 1795: némelly gazdák alattomba a' rendes fizeté-
sen fellyŭl ajándékokat igirvén magok Művelőiknek, 's 
ezen alkalombol művelőkis himet várván, már annyira 
ment az állapot, hogy a' leg alább valóis ajándék nélkül 
szolgálni nem akar [Torockó; TLev. 9/29]. 1821: senkiis 

Remek Esztendő töltés nélkült, a' Czéhban bé ne vé-
tettessék, hanem azt minden kifogás nélkült, a' mostani, 
s az ezelőtti Casusból semmi himet nem várván, illendő, 
és a' Czéh által meg határozando Heti Bér mellett, pon-
toson ki tölteni tartozzék [Kv; FésCJk 32]. 1849: kőzőn-
ségessen elhatározták: mivel mindenfelé drága a* bor — 
adjon minden gazda egy véka rosot . . három jó-fél-
kedvű egyén hozám feljővén — sok alkalmatlan kunyo-
rálásokra el engedtem egy vékából — egy kupát de ezen 
nem kel himet várni [M.bikal K; RAk 43]. — Vö. a hím-
varrás 2. jel-évei. 

2. hímzett/kivarrt kelmedarab v. szalag; bucată de 
stofa sau panglică brodată; gesticktes Stoffstück/Band. 
1570: partha zewĕ Katalin ezt vallya hogy az azzony ha-
lala vtan ueott ew János deaktwl Barzon parthat, fel 
aranyw parthat, hymeket es Arany Zynort, hytwan poz-
tozelt [Kv; TJk III/2. 62]. 7576: En Melytth Anna hat-
tam Baranyay Annok Zeoksegere Egy hymnek Az 
eleyth Racz warassal warroth gyöngyes hogy teob gyön-
gyei ezwe kozorwth chynaltassa(na)k neky Benne [Sza-
mosfva K; JHbK XVIII/7. 5, 13]. 1619: küldtem egy 
hímet az két leánnak előruha aljába valót, melyet vöt-
tem fl 4 és 50 pénzen [BTN 282]. 1649/1687 u.: Elekesi 
Borbála Aszszony adott a' Szeredai Templomhoz az Ur 
Aztalára egy karmisin szin selyemmel varrott szkofiu-
mos patyolat keszkenőt, négy him vagyon benne [Szere-
da MT; MMatr. 250]. 1664: Vánkos vigibe(n) valo 
edgyik veressel az másik feketevei varrat him Nro 2 
[Dés; Hr 2/23]. 1704: Egy darab him fekete Selyemel s 
fejér czérnával varrott nro l [Kv; WassLt]. 

Szk: aranyas 1570: Margaretha Chyzar . . fassa 
est, hogy w chyenalth Bornemyza Janosnenak zent 
Myhal Napba ket Aranyas hymet [Kv; TJk III/2. 102c]. 
1692: Aranyas es Egyéb lepedőben valo himek 22 darab 
[Bilak BN; JHbK L. 36]. 1700: Egy kis darab aranyas 
him [Hr l/20] * aranybogiáros ~ 1637/1639: Egy 
Gyöngyös Turkeses Arany bogláros Aszonyember nya-
kara valo him, aestimaltatot ad f. 200 [Kv; RDL. I. 111] 
* dirib-darab ~ selyemmel varrott ~ * ezüstös ~. 
1615: Vagyon ket Geongiŏs Azzoni Embernek valo 
hym, meüyeket Beczültek edgyüt . . . f. 10 Ittem egy 
Ezüsteos hym . . . az ezűsteost Beczültek . . . d. 50 [Kv; 
i.h. 96b] * ſejéreses ~. 1652Ĕ- Negy darab fejereses him 
parna heljakb(an) valók [Nsz; IB X. 2 I. Bethlen István 
lelt.] * gyöngyös ~. 1593: uulgo Gieongieos him [Kv; 
KvLt II/2]. 1596: Egy wy gieongieos him kiben zep 
eoregh gyeongieok vadnak [Kv; RDL I. 65]. 1600: Feies 

Janosne . . . Ezt Valya hallottam hogi az kösónthiűt 
es az Giőngios himet annak fölőte az Granat szokniat 
Razmani Jstuan leanianak atta [Kv; TJk VI/1. 381a]. 
1611: Jutót nekj egj gieongies partara úalo hym meljet 
bechwltek f 20 [Kv; RDL I. 88]. — L. még aranybogiáros 
~ al. * írás után való/varrott ~ ún. írásos kelmedarab 
v. szalag. 1654: Iras utan valo hím kendeobe valo No 7 
[Csapó KK; LLt Fasc. 100. C]. 1709: Három darab irás 
utan varat him [EMLt Árva Matskási Ersebet lelt.] * 
spanyol 1710: Egy lepedőben való keskenyvarrás 
spanyol hím, arany ezüst fonallal, sokféle színű selyem-
mel [DanielÁd. 87] * spanyol varrásos ~. 1654: Spa-
nior varassos him No 8 Egy arany fonalos Spanior Va-
rassal varott kendeo [Csapó KK; LLt Fasc. 100. C]. 

hím2 masculin; männlich. 1708: Hím és nőstény között-
való külömbség: Sexus [PPm]. 1767: Hím és nőstény kö-
zött-való külömbség: Sexus. das Geschlecht, männli-
cher und weiblicher Art [PPBm. — Ezt ismétli a PPEm]. 

A cédulaanyagnak az alábbiakban megokolt hiánya miatt — szoká-
sunktól eltérően — az erdélyi PP három kiadásából iktathatunk be adato-
kat. 

Szk: ~ ló. 1566: Minthogy . Erdélyben búza és 
egyéb vásárra viendő marha — bortul megválva — bő-
vebben vagyon hogynem mint Magyarországban, vé-
geztetett ez: hogy mind búza és mindenféle barom, tud-
niillik: ökrök, unőbarmok, ménes kacsoláka — him lo-
vaktól és csődöröktől megválva — kivihessenek min-
denfelé addig, míg a felőli más végeztetik [ETA II, 373. 
— aígy, de elírás v. sajtóhiba lehet kaczola h.]. 

Feltűnő, hogy eléggé gazdag cédulaanyagunkban csak egyetlen cédulán 
és csak szk-ban fordul elő e címszóra von. adalék. Ha azonban egyrészt te-
kintetbe vesszük korai szójegyzékeink, kódexeink, a NySz és az OklSz gyér 
adatolását, másrészt meg a RGIr-ban, az UF-ben és Inczefi Géza gazdag 
XVIII. századi szegedi állatszójegyzékének egyetlen him borjú adalékát 
[MNy L, 500], továbbá azt, hogy a MPászt-nak, a magyar állattartás e 
rendkívül gazdag kincsestárának Mut-ja is meglepően kevés, mindössze őt 
esetben utal a him szóra, ill. összetételeire, cédulaanyagunk jelzett koldus-
szegénysége valamennyire érthetővé válik. A szegényes adalékanyag láttán 
magyarázatul ez kívánkozik: az ősi, uráli eredetű him szavunk ritka előfor-
dulása azzal magyarázható, hogy a különböző nagyobb és kisebb állatfaj-
ták egyedeinek nemi megkülönböztetésére szolgáló elnevezéspárok (bika 
tehén; csődör : kanca; kos :juh; kakas : tyúk; kiskakas, kakôca : jérce; gá-
csér : (tojó)kacsa/ruca; (tojó) lúd/liba gúnár stb) használatának szüksé-
gessége szoríthatta és szorítja ma is vissza a mindennapi nyelvben a címszó 
használatát. Minthogy pedig a gyűjtő kezén elsősorban a mindennapi be-
széd szintjén keletkezett levéltári iratanyag fordult meg, a hiány magyará-
zatára ez, gondoljuk, elfogadható ok. 

? hím3 ' ' Hn. 1608: az Hintelkiben (k) [Kalotasztki-
rály K; KHn 50]. 1728; Hintelki Berczen (sz) [uo.; KHn 
52]. 1735: A Hintelke Bertzen (sz) [uo.; i.h. — L. még 
KHnMut.]. 1751: A Himberke verőfényes oldalán vagy 
orrán egy föld [Koronka MT; EHA]. 1817: Himpatak 
[Köpec Hsz; EHA]. 1864: Himberke [Koronka MT; 
Pesty, MgHnt XXVIII, 130b]. 

A címszó elé vetett ? a szerk-nek a külön címszóként való felvétel jogo-
sultságát illető kétségére utal. E kétely annál inkább jogosult, hiszen pél-
dául a kalotasztkirályi Himtelke, illetőleg Himtelke bérce hn egy eltűnt 
település [KHn 37] emlékét őrizte meg; ennek tehát előtagjában személyne-
vet és nem kőzszót sejthetünk. De 1. alább a székelységi Himes ~ Himos 
helyneveket. A fenti 1728-, 1735-, 1817- és 1864-beli adalék esetében vala-
melyes valószínűséggel a himes jegyzetében felvetett származtatási lehető-
séggel is számolhatni. 

hímecske hímzés; broderie mică; kleine Stickerei. 
1576: Wagion egy weres tereok Ingh taffota kereol A 
galyran igen zep gyngye (!) Aranyos hymechke [Szamos-
fva K; JHbK XVIII/7. 4]. 
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hím-égetés 1608: Vagion valamj hym Egetes mely 
nio(m) m — p 20 teszen f 2 d 50 [Kv; RDL I. 83 „ezüst 
marhák" közt]. 1645: Gyakorta oluaztatot . . . affele 
him egetest uelem [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 120]. 

Talán az 'ezüstszállal kivarrott hímből kiolvasztott ezüst' jel-sel számol-
hatni. 

hímelhet-hámolhat hímezhet-hámozhat, köntörfalaz-
hat; a putea face cîr-mîr; hin und her reden können. 
1658: Soha annyit ne hímelhessen-hámolhasson levele 
által Szegedi előtted, hogy én hírem s akaratom nélkül 
soha meg ne engedj [TML I, 164 Teleki Jánosné ñához, 
Teleki Mihályhoz]. 

hímes1 1. mintás; cu desen/model; gemustert. Szk: 
spanyol ~ spanyol mintás/hímzésű. 1674: az Bánfi Die-
nes romlásakor hozattam bé, tőttem bőr ládában 
Egy tablas Reczés abroszt . . . egy spanyor himes ken-
dőt [Beszt.; WassLt 72/6. — aUtalás az ellenségei töre-
kedésére 1674-ben hatalmaskodás és hűtlenség címén 
halálra ítélt és kivégzett főúr tragikus végére] * szőttes 
~ szőtt mintás. 1821: Vagyon egy rojtos kanafátz, két 
szőttes hímes, s egy viselő abrosz [Kvh; HSzjP]. 

2. mintásan/mintásra festett; pictat cu modele; mit 
Muster^n) gemalt. 1681: Vajda Huny ad Vára Himes 
Torony Téglából rakott, boltos, az allya padimentomos 
. . . Ezen Torony mind a' kő sziklatol fogva a' boltos he-
lyeig merőn vagyon felrakva . . kerekdeden; külső ol-
dala festett [Vh; VhU 502, 556. — a A kősziklára épített 
vár kerekded, fakult mintás toronybástyája ma is áll]. 

3. (vmilyen) hímmel varrott, hímzett; brodat cu un 
model (oarecare); mit (irgendeinem) Muster gestickt. 
1585: Egy Sarga Casula himes keresztew f 1 d 50 
[Kv; Szám. 3/XIX. 4]. 1589: Három hymes gyolch kez 
keneo Borbelnak való [Kv; KvLt Vegyes 1/2. 66]. 1633: 
Hett giolcz kendeó kezkenók hímesek es reczesek [Ks 
Vesselini Kata kel.] | en nem latta(m) hogi senkj Nagy 
Peternenek lellt keszkenött adott volna, sem hogy az 
eöueb(en) himes kezkenött hordozot volna akkor [Mv; 
MvLt 290. Il la]. 1715: Egy szép himes abrosz [Zilah; 
SzVJk 31]. 1749: Conferalt Nemet Istvanne Aszszo-
nyom a Szacsvai Templomb(an) való Ur Asztalara egy 
kiiint mely fejeres vereses kekes himes [Szacsva Hsz; 
SVJk]. 1817: Egy más Boltbeli himes Nagy Abrosz két 
Szélbe [Mv; MvLev. Simonffi Zsuzsanna hagy.]. 
1829/1830: Negy Himes Kendő Rf 4 xr 15 . . . Egy nagy 
Himes Kendő [M.régen MT; TLt Közig. ir. ad 
196/1830]. 

4. virágos, virágozott; înflorat, cu flori, pictat cu mo-
dele de flori; mit Blumenmustern gemalt. 1596: Vagion 
Negy nyoszolya, kettey himes az eggyknek gombochkak 
raytha aranyasok, az másik rákot az feyetewl [Kv; RDL 
I. 65]. 

Szk: ~ karszék. 1618: Egj himes karzek, két oloz kor-
soual . . . d. 75 [Kv; RDL I. 104 Vzdj György hagy.] * 
~ láda. 1596: Egy hymes lada . . . f 2 [Kv; i.h. 65]. 1628: 
Egy hozzu szaroz (!) feier ladaban Ábroznak ualo 
vászon twret Nro. 7 Egy kolcznelkwl ualo himes la-
daba(n) uaszo(n) twret Nro. 15 [Gyalu K/Kv; JHbK 
XII/44. 2]. 7629;Egy hymes láda ér tt f. 1. Egy Zeold kar 
szçk ér tt f. 1 [Kv; RDL I. 143]. 1732: a egy Himes Lada-
ban Való Aprolekot hagytam neki [Marossztkirály AF; 
Told. 18. — aAz aprólék 1. al. az évszám hibás]. 

5. 1634: egy himes szeges masfel eiteles kanna kin test 
állások wad(na)k [Kv; RDL I. 105]. 

? hímes2 Csak hn-i adalékokban; numai ín atestări 
toponimice; nur in ON-Angaben: '?' 1693: Himesb(en) 
(k) [Vécke U]. 1697/1772 k.: Himös tetőn egy jó esztena 
hely [Kászonaltíz]. 1698: Himos Tetein [Kászonimpér-
fva]. 1699: Falu Tilalmas Erdeje: vágjon Himosban 
[Székelyszállás U] | Himos Nevü hellyb(en) (e) [Bordos 
U] | Himos Csereje (e) [Csöb U]. 7744;Hímosba az erdő 
kőzött . . Irtotlan [Vécke U]. 1797: Hímesen (sz, e) 
[Bordos U]. 1825: Himus (e) [Bordos U]. 1812: Az 
Himos is mint bokros sovány hely Falu pascuumának 
hagyatik [uo.]. 1861: Himus [Szentdemeter U]. — Az 
adalékok az EH A-ból valók. 

A Himes ~ Himos ~ Himös ~ Himus alakváltozat egybetartozása 
kétes. A hn-i adalékok talán a 'vadkan' jel-ben kihalt htm szó -s képzős 
származékai. 

hímez a broda; sticken, brodieren. 1846: Egy paputs 
hárászszal hímezve [Dés; Berz.]. 

hímezett hímzett; brodat; gestickt, brodiert. 1847: egy 
veres selyemmel 's aranyos virágokkal hímezett két vé-
gin fejér csipkés pergál kendő [UnVJk 62]. 

hímez-hámoz 1. kertel, ötöl-hatol, köntörfalaz; a cîr-
ni, a face cîr-mîr; fickfacken, hin und her reden. 1640: 
Én — minthogy házamnál lakik vala az szolgálo eccer 
. . . hogy bemenék az házban, afféle rátot bűzt érzek. 
Kérdem az leánt, hogy micsoda szag. Ez az leány csak 
ott hímeze-hámoza [Mv; MvLt 291. 236b átírásban!]. 

2. ts szépítget, takargat; a cocoloşi/muşamaliza; 
schönfarben, bemänteln. 7870; Stefán el magyarázta, s 
hímezte, s hámozta a' dolgot [K; KLev.]. 1841: Ezen 
szemekbe lett mondására az allöri nevezett pásztornak, 
a ménes pásztor és szolgája — ide 's tova habozva — hí-
mezték, hámozták volna — tagadássalís a dolgot — nem 
tudtak tisztán vallani [Dés; DLt 1541. 9b]. — Vő. az el-
hímez-hámoz címszóval. 

himlő 1. fekete/hólyagos himlő; variola major/vera; 
variolă, vărsat negru; Schwarzblattern. 1629: Czeffej 
Uram az húgomnak meg latasara seot ugyan keretesere 
indult volt, kerdezuen abrazattyokban ha az himló kart 
nem tóttë [KCs IV/116 Kemény János lev.]. 1651: az kis-
sebbik Kis Aszszonnak az himleobe(n) ige(n) el hullot 
volt az haja [Fog.; BK. Kemény Jánosné Kállai Susánna 
lev.]. 1653: Szabó Máté barátom meghal ez esztendőben 
. . . Egy udvarhelyi szolgálóm is himlőben [ETA I, 
148 NSz]. 1750: Ester szép Leányom meg himlözvén 
Gyenge korában a' himlőből midőn 3. hétre meg tisztult 
vólna, mind két szemeivel . . . meg-vakúla, belső hájog 
ereszkedvén réája [ArJk]. 1809: (Meghalt) Sinko Már-
ton Ersok nevű 8 esztendős leánya, az himlő ki nem üt-
hetett rajta [M.gyerőmonostor K; RAk 116]. 1834: (A) 
jegyző-könyveket ugy vigyék, h(ogy) a* meg himlö-
södött és ne talám a himlő miá meg holt személyek 
száma ki tétessék [Nagykapus K; RAk 8]. — L. még 
FogE 149, 159, 221; RettE 68-9, 116, 314-5, 351; TML 
VI, 162. 

2. himlőoltás, védőhimlő (feketehimlő elleni védőol-
tás); vaccinatio antivariolica; vaccin contra värsatului, 
vaccin antivariolic; Schutzimpfung gegen Schwarzblat-
tern. Szk: a ~ beoltatik a himlőoltás elvégeztetik. 1850: 
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a papok teendői közzé tartozik . . össze irni azon Kis-
dedeknek neveket kikbe a himlő bé nem oltatott 
[Nagykapus K; RAk 4] * ~ t olt himlőoltást ad/végez. 
1852: Himlőt oltott Boyta Jósef Sebész ur 73 gyer-
meket [Gyalu K; RAk 12] * megfogan a ~ megfogan a 
himlőoltás. 1825: Hány Gyermekbe fogant meg a' Him-
lő Hányban Nem? [Nagykapus K; RAk 36]. 

3. hólyagos ~ fekete/valódi himlő; variola major/ve-
ra; variolă, vărsat negru; Schwarzblattern. 1778: sok fe-
löl jöttenek ollyan Relatiok a' Continua Táblára, hogy 
oldal fájásban, torokfájásban, veres himlőben, hollya-
gos himlőben és egyébb forro nyavallyákban sok hellye-
ken történtenek e' Nemes Székbenis hirtelen való meg-
halálozások [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 1825: 
Diosi Szabó István hajadon Leánya Borbára . . . meg 
holt a* hòjagos himlőbe [Burjánosóbuda K; RAk 93]. 

Szk: a ~bõl megkönnyebbedik kilábol a (hólyagos)-
himlőből. 1712: (A mátkám) Megh humlőzőt hollyagos 
himlőben volt akkor Annor(um) 15 . . . Az Himlőből 
megh könnyebbedet [SL 17 Suky László felj.J. * a ~ 
vkibe csipeszkedik vkire ráragad a himlő. 1758: Egy al-
kalmatossággal mondja a Szakmári nagyobb fiacskája 
az anyjának: „Anyó, ne járj ki Gondoshoz, mert az 
himlő Zsigóba csipeszkedik s osztán meghal" 
[RettE 68-9] * eléri a ~ hólyagos himlőt kap, megkapja 
a hólyagos himlőt. 1843: 28ik Febr. N.almási ifjú legény 
Varga Márton 18 éves, az útba el érvén a hojagos himlő 
. . . ez év első áldozatául esett el [Nagykapus K; RAk 
10]. — L. még FogE 242-3. 

4. ? bárányhimlő; varicella; varicelă, vărsat de vînt; 
Windpocken. 1852: kitsi Miklós . délbe roszul lett 
nagy tűzbe volt, . mustáros kovászai, vizicátoral meg 
rakta a' Doctor hát a' 4dik nap ki ütőt a* himlő valami 
kŏ himlő a mind nevezik [Kv; Pk 6]. — Az 5. jel-sel is 
számolhatni. 

5. veres ~ rózsahimlő; rubeóla, rujeolă, pojar; Rő-
téin, Wiebeln. 1739: az kis Miska fiacskám, meg himlö-
zött veres himlőben, de már jobban vagyon [Ks 99 Kor-
nis Antal lev.]. 1759: Itten az veres himlőben Sokan vad-
nak, s holtanak is, ben az udvarban két árva gyermek 
már meg fordult [Déva; Ks 94. 24. 2]. 1778: veres himlő-
ben, hollyagos himlőben . történtenek e' Nemes Szék-
benis hirtelen való meghalálozások | igen ártalmas az 
illyen forro nyavallyában, veress és hojjagos himlőben 
fekvő betegeket igen nagyon bé melegített, s' meg re-
kesztett aerü Házban tartani [Mv; MvÁLt Mátyus, 
ConsSan. gub.]. 1853: Miklósán valami Veres himlő ki 
ütött [Kv; Pk 6]. 

6. ? skárlátos ~ skarlát, vörheny; scarlatina; scarla-
tină; Scharlach. 1855: halt meg Mátéfi Mihály porondi® 
pásztor skárlátos himlőben 32 éves korában [Dés; 
RHAk 65. — aA Porond a Szamos és az egykori Malom-
árok közötti határrész neve]. — Vö. a skárláthimlõ cím-
szóval. 

7. juhhimlő; rubeolă ovină; Schafblattem. 1711: Tu-
dom hogy az juhok rŭhben, s, himlőben erőssen holtak 
[Búzásbesenyő KK; BfR IV. 30/26 Szöcs János (40) jb. 
vall.]. 1754: őt bárány is volt, de a himlőben eldöglette-
nek [Buzd AF; Ks 22/XXIa]. 1807: ha a' fel tett hat esz-
tendőkben az egész Hazában orszagban a' Juhak el 
hullanának a métejben, vagy pedig orvasolhatatlan 
Himlőben el döglenének . az illyen közönséges Dög-
ben el hullatt Juhokban vallott kárt . . . eő Nsga szen-

himlőoltás 

vedje [Kóród KK; Ks 67. 47. 21]. 1829: két Bárannyok 
el döglöttek az Embereknél himlőbe [Pókafva ÁF; 
Born. F. Ia Bod László tt szám.]. 

8. himlőkiütés; erupţii de variolă; Blatter(n)aus-
schlag/blüte. 1585: Nem tuggiuk minemeo dologh vala 
raita, himleó valaye vagy halai haza, De igen swreó vala 
A' karyannis is Derekannis meg a' labannis es veres vala 
Azért mint eg* himleó, es meg zederiesedik vala a* Tete-
ye, es be Megie(n) vala a* testebe [Kv; TJk IV/1. 496]. 
1852: Miklós még fekszik . . még vagy egy hétig nem 
ereszti fel a Doctor kopik a' himlője [Kv; Pk 6]. 

himlőhely ragyafolt/petty; cicatrice/semn de la vărsat; 
Blatternarbe. 1841: imitt-amott a* himlőhelyek látsza-
nak szeplős hosszukó ábrázattyán [DLt 299 nyomt. kl]. 

himlőhelyes ragyás, ragyafoltos/pettyes; ciupit de văr-
sat; blatter(narb)ig. 1745: lattam hogy egy Gyulaianus 
himlő helyes katona egy embert kard lapoz [Domb K; 
Ks 5. X. 6]. 1767: Raffael Mariánok le irása hajadon 
Leány magosszál és vékony sugár termetű hoszszú ábrá-
zatú, nagyon himlő helyes [Szancsal KK; Mk Jos. Me-
zey jur. ass. kezével], 1782: egyik fia . . . ábrázattyában 
himlő helyes fejér szeg légin [Esztelnek Hsz; HSzjP]. 
1785: én N. Körösitől attól a* Forrásos himlő hellyesnek 
az apjatol hallottam beszelleni [Harasztkerék MT; 
Told. 26]. 7799: Dési Füsűs Munkatsi István Uram Zöld 
réklis és hümlő hellyes Legénye [Dés; DLt]. 1846: ha-
sonlok a vén fekete himlő hellyes fejér néphez a melly a 
mikor magát ki festi s bé vakollya hasonlo az Isten Án-
gyalához s mikor ki mosdik tsufabb az ördögnél [Ilyefva 
Hsz; HSzjP]. — L. még RettE 355. 

himlőhelyesecske egy kissé himlőhelyes/ragyás; puţin 
ciupit de vărsat; ein wenig blatter(narb)ig. 1822: Kibédi 
Sámuel hoszszuko himlŏhelyesetske ábrázatú | Pipa 
Antal szűrkétske himlŏhelyesetske ábrázatú [DLt 
70, 73 nyomt. kl]. 

himlőköltes himlőhelyes, ragyás; ciupit de vărsat; 
blatter(narb)ig. 1801: Nagy Mihály . . . 28 esztendős 
. . . hoszszu himlőköltes ábrázatú | Vaszil János . . . 
20esztendŏs himlőköltes8, fekete ábrázatú | Ventzel Va-
nilschek himlőköltes, egy kevéssé kopatz [DLt 
nyomt. kl. — aI.h. alább jó néhányszor más személy le-
írásában: himlőhelyes]. 1802: Kopreáń Gligor . . . ke-
rek barna egy kevéssé himlŏkŏltés ábrázatú | Szilágyi 
Imreh hoszszuko himlő kŏtes ábrazatu [DLt ua.]. 

himlőoltás 1. himlő elleni védőoltás; vaccinare împo-
triva variolei; Schutzimpfung gegen Blattéra. 1818: a' 
Tehén Himlő bé oltásrol . . . szükségesnek találta a* Kir. 
Guber. a' Hazai Fő Biztosságnak azt a" Rendelést adni: 
Hogy minden Királyi Perceptorok Himlő oltásb(an) 
fáradazo Physicusok(na)k 1 Rfr. 5 xb(an) Chirurgusok-
(na)k 37 1/2 krokb(an) meg határozott napi Bereket 
időről időre . . . ki fizetni el ne mulassák [Kv; RLt]. 
1824: édgyik Chyrurgus által véghez vitt Hűmlő oltás 
[Dés; DLt 966]. 1826: Himlő oltáskor a Tyrurgus Urak 
intertentiojokra Rf. 3 xr. 27. A Tyrurgus Urakot hordo-
zo Szekernek bérib(en) Répartitio szerént xr. 50 [Szkr; 
Borb. I]. 1844: a Máréfalván és több falukban az himlő 
oltás alkalmával ki űtőtt buja senyv körüli nyomozodás-
rol kívánt jelentést a következő gyűlés eleibe adja bé 
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[Usz; UszLt XI. 85/2. 47]. 1866: ha a papok a hümlö ol-
tásra es megvizsgálásra meg nem hivatnak, az óltó orvo-
sok miveletérőli bizonyítványt ne írják alá [M.gyerőmo-
nostor K; RHAk 17 esp. kl]. 

2. juhhimlő elleni védőoltás; vaccin contra rubeolei 
ovine; Schutzimpfung gegen Schafblattem. 1837: tar-
tok tŏlle hogy ha gyengén találya ŏkŏta a Himlő oltás el 
mecsevéjesznek (!) [Zsibó Sz; WLt Nagy Lázár lev. — 
aA bárányokat]. 

bimlőoltási himlő elleni védőoltási; pentru vaccinare 
împotriva variolei; Blatternimpfungs-. Szk: ~ díj. 
1852: A' Hŭmlŏ oltási dijjak administraciojároli Nyug-
tatványokat . December ho végéig bé küldessék 
[M.bikal K; RAk 50 esp. kl]. 1865: A' himlő oltási dijjak 
beküldését a' polgári év kezdetével rendeli8 [Gyalu K; 
RAk 103. — aAz esperes]. — A jel-re 1. himlőoltó al. 

himlőoltó himlőoltást végző; cel care face vaccinarea 
antivariolică; Blatternimpfung durchfiihrend. Szk: ~ 
borbély himlőoltást végző felcser. 1818: Jakab István 
. . A' Himlő olto Borbéllynak a' 40 xrt bé fizette [Vista 
K; RAk 57] * ~ orvos. 1850: a papok teendői közzé 
tartozik . . össze imi azon Kisdedeknek neveket, kikbe 
. . . a himlő bé nem oltatott, s ezen . össze irást, a him-
lő olto orvos meg érkeztével, neki kézbesíteni [Nagyka-
pus K; RAk 4 esp. kl]. 

himlős 1. fekete/hólyagos himlős; bolnav de variolă/ 
vărsat negru; blattern/pockenkrank. 1717: I(ste)n(ne)k 
hála az Gyermekeim jobbacskán vadnak, . . igazán 
meg vallom hogj fejtem (!) őköt es ha Jankocska himlős 
nem volna Csak el vinnem őkőtt [Szu; ApLt. 2 Káinoki 
Borbála férjéhez, Apor Péterhez]. 1853: himlős letem 
alatt tobb apróságra mintegy VRf 17 kr 30 [KCsl 3]. 

A 'bárányhimlős' és 'rózsahimlõs' jel-sel is számolhatni. 

2. juhhimlős; cu rubeóla ovină; schafblatternkrank. 
1621: Ez 46 Beört miuel az Juhok Himleöseök uoltak 
Attam el az Varganak edgiet p(ro) d 15 mert feljeb ne (!) 
Veötte Facit f 6. d 90 [Kv; Szám. 15b/VII. 14-5]. 7787; 
Vétetik két font Réz viz két font büdös kő, két font Bal-
fŭmag két font száraz Egerfa burjány, két darabb Ŏrdŏk 
bozza gyüker, az melyekis az kemenczébe meg aszal-
tattván, az ordŏk borza gyükérnek mertekihez képest 
két anji meteljes Ju vétessék, nem külŏmben ŏtt font 
Tyúk ganéj . és osztán métejes Gojvás vagy hŭmlŏs 
Juhoknak nyalására kel adni [UszLt X. 80]. 

himlőzés meghimlősödés; îmbolnåvire de variolă; 
Blatternkrankwerden. 1686: az mi az himlőzés álla-
pottyát illeti, én arról magamis való sokat gondolko-
dom ., nem régen érkezek szent Lélekről Bartók Péter 

. . , azt mongya hogy ot is valóban himlőznek, s majd 
minden nap temetnek, tegnap is ketőt temettek [Körös-
patak Hsz; ApLt 6 Lázár Erzsébet férjéhez, Káinoki Sá-
muelhez]. 1718: az ne(m) tudá meg mondani melljik 
Gyermeke hol volna meg ŏ kg(ne)k, de én mingjárt Sup-
ponalta(m) hogy az nagjob Leánya lehetett, nagj procli-
vitassat az Himlőzésre tudván [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-
ból]. 1758: azután csakhamar meghimlőzék az ő gyer-
meke s meg is épüle, de az enyim himlőzés után 11 napra 

elaluvék [RettE 68-9]. 1778: (A gyermekeknek) az eö 
testekből egésséges korokba ki gőzölni szokott rothadt, 
erős tsipös matéria bennek reked, és azokat mindenféle 
hideglelésekre, veszedelmes forró nyavallyákra, or-
bánczra, veress petets és más féle rosz himlözésekre 
nyakra főre viszi [MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

himlőzik (meg)himlősödik; a se îmbolnävi de variolă, 
a face variolă; blatternkrank ^erden. 1672: Én Gyalu-
bana leszek, mert Bonczhidán igen himlőznek [TML 
VI, 156 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz. — ^Mindket -
tő K-ben Bánfi-birtok]. 1686: nem régen érkezek szent 
Leiekről Bartók Péter . . . , azt mongya hogy otis való-
ban himlőznek, s majd minden nap temetnek [Köröspa-
tak Hsz; ApLt 6. — aA teljesebb szöv. himlőzés al.]. 
1715: itt az Gyermekek himlőznek [ApLt 2 Apor Péter 
lev. Nsz-ből]. 1717: nemis tudtam hojg himlőznek a vá-
roson éjei és nappal [ApLt 2. Répasy lev. Apor Péter-
hez. — Csak így!]. 1791: az Himlőzni akaró gyermekek 
igen tsendesen feküdjenek [Dés; DLt]. 1848: a* városon 
mindenfelé skárlátosodnak v. himlőznek a* gyermekek 
[Kv; Pk 7]. 

himnusz imn; Hymne. 7836; (A) Püspök Ur Fejedel-
münk . . . születése és név napjára . . . szép Hymnuso-
kat készíttetett . . . kotát v(agy) nótát nem küldöttek 
hozzá [Nagykapus K; RAk 14]. 

himocska 1692/XVIII. sz. köz.: Nyulasraa menő utt 
mellett egj darab himocska szántó föld [Told. 36. — 
aKisnyulas MT v. Nagynyulas K ?]. 

hímfi vmilyen mintájú/mustrájú; cu desen/model de 
. . . ; mit/von irgendeinem Muster. XVIII. sz. v.: Temp-
lom eszközei nagy himü Sáhos Abrosz, rojtos [Szövérd 
MT; MMatr. 126]. 

Szk: barackmagos 1816: Egy négy nyüstös ba-
ratzk magos himü, égy Szélybŏl állo Abrosz [Szentgerice 
MT; UnVJk 20] * kamuka 1789: Egy Szejből állo 
Totos Abrosz Kamuka himü rojtos [Köröspatak Hsz; 
Palotay 19] * kötött 1728: Két dupla szőnyeg 
Egj festekes kötöt himü [Sszgy; SVJk] * virágos 
1746: Conferala a* Mlgs Mikó Ferentz Úrfi az Ur 
Asztalához . . . Egy Lengyel dufla virágos himu abroszt 
[Zalán Hsz; SVJk]. 

hímvarrás 1. hímzés; broderie; Sticken. 1603: Budaky 
Georgy Vramnakis Ke(gyelme)d mondia zolgalatomat 
es az mely Leankatt ennekem Commendalt uala itt az en 
gyermekim keózeótt io Egessegbe vagion . . . , es az 
Nyeluetis Jllien hamar igen megh kapta Hím varrastis az 
en Lyankammal egywtt tanulnak es azbannis io funda-
m e n t u m o t vetett az mint enneke(m) az haz nepe eleom-
be adia [Dés; BesztLt 65 Th. Szabó dési bíró G. Frank 
beszt-i esküdt polgárhoz]. 

2. átv szokás, úzus; uz, obicei; Gewohnheit. 1770 k.: 
aszt keváná hogy irt Koronkai Jánost a* Constitutioba 
expressalt mód szerént meg büntessük0 . . , felvén hogy 
azon Törvénytelen Cselekedet másoknakis norma lé-
szen a rosz Him varásra [Torockó; TLev. 9/14. — aA 
konstitúcióellenes vasfújtatásért]. — Vö. hím 7. al. a hí-
met varr szólással. 
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hímvarrásos hímzéses; cu broderie; gestickt, mit Stik-
kerei. 7622:Egj giolch kendeö hym varasos d. 32 [Kv; 
RDL I. l 19]. 

hímvarró I. mn hímző; care brodează; stickend. 1663: 
Him varró Mester Muráni János [UtI]. 

Szn. 1570: Hym Varró Anna [Kv; TJk III/2. 53]. 
II. ſn hímző személy; brodeză; Stickerin. 1679: Him 

varrónak valo fedeletlen Lada 1 [Uzdisztpéter K; TL. 
Bajomi János inv. 36]. 

hímzett 1. brodat; gestickt. 1819: egy fejér sellyem ma-
tériából tambur munkával hímzett, és veres pantlikával 
meg-kŏtŏtt táska [Dés; DLt 342]. 1847: Egy zöld főldü 
bordűrrel hímzett két szélin rojtos teve szőr keszkenő 
[Csíksztmárton MT; UnVJk 103]. 

2. kivarrt; cusut, înfirat, brodat; ausgenäht, gestickt. 
1846: Egy Szívár tók Egy gyöngyei hímzet Szívártok 
[Dés; Berz. 20]. 

hínár broasca-apei, broscăriţă; Tang, Laichkraut. 
1592: Halaz Amburus uetete ket úttal az gialom halót az 
toba, az hínár miat semmit ne(m) foghatot [Kv; Szám. 
5/XIV. 125]. 1621: Apahidan az Toot el vagatua(n) 
halaztattuk megh az menyre az hinar mia lehetett [Kv; 
i.h. 15b/IV-hoz 11]. 1774: Kedden . . . az Malmon alol 
valo To árkot akarnám az Falusiakkal az hínártól, és 
Béka nyáltol meg tisztíttatni [Záh TA; Kf Nagy Sámuel 
lev.]. 

hínáros cu broasca-apei/broscăríţă; tangig. 1734: 
Ezen To . . . tiszta szép, nem nádas, se nem Hináros, fö-
venyes és kövecses a feneke, Ebben Vadnak szép Halak 
Harcsa, Csuka, sügér Kárász, és Fejer hal [Tóhát MT; 
JHb XI/9. 28-9]. 1735: Vágjon egj To, a Regi Falu 
hellyin . . . ezen Tóban Gyalommal nem lehet Halászni 
mert igen hináros [Mezősztjakab TA; i.h. 13]. 1767: Va-
gyon Medgyes Tó nevezetű gattal tartó Hináros Ha-
las To . . Vagyon Büdös Tó nevezetű . . . alol fe-
lyül Nádas es Hináros közepette tiszta még halászható 
Tó [Mezőbodon TA; Torma]. 

hint 1. szór; a presăra; streuen. 1584: Ez Zabo Cato 
kere teollunk egy feizet, a feyzeuel fel fezite a kü-

zeobnek keoüet es Alaia sot hamat hintűen A kuzeobeot 
esmeg heliere fordita Herselnet penig haromzor altal ha-
gata raita [Kv; TJk IV/1. 221]. 1649: Veottem Posta ló-
nak Sebes háta hinteni Timsot [Kv; Szám. 26/VI. 529]. 
1759: liszttel tyúk tojás székit lenmag olajjal gyúrja meg, 
aszalván és törvén az égést hintik vélle [HSzj tojás-szik 
alj. XVIII. sz. v.: A Sállya gyűkerit, nem kell ganéjozni, 
hanem Szapullot hamvat kell kŏrűíle hinteni [Ks Kerti 
oeconomia]. 

2. terjeszt; a răspîndi; (ein Gerűcht) verbreiten. 1746: 
kezdették hirdetni és hinteni Sárosi János Uram és Cse-
lédgyi [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 1846: A lázasztó ve-
szedelmes asszony, Varga Katalin . közöttök vesze-
delmes tanácsokat hintvén, sok pénzt tőlek felszede 
[VKp 142 Vida Antal (kincstári uradalmi) ispán és Ster-
ka Sulutz János ellenőrködő kulcsár jel.]. 

Szk: hírt ~. 1579: ö Nga meg haragút mert hog lengel 
orzagban volta sok kúlemb külemb hyrt hyntet [Kv; 
Szám. 1/XVIII. 34. — aZok Péter]. 1753: minden híreket 

eö hintet közöttünk [Uzon Hsz; Törzs. Andreas Zajzon 
(40) ns vallj. 

3. 1847: siralmat és reszketéssel teljes nyughatatlan-
ságot hintett közökbe [VKp 156-7 Varga Katalin sk élet-
leírása]. 

hinta kötélhinta; leagăn; Strickschaukel | libikóka, 
mérleghinta; scrînciob; Schaukelwippe, Kippe. 1839: 
Hintákból, és kuklikbol jött bé 7 Rf [Kv; BLt 12 kv-i do-
logház nyomt. szám.]. 1870 k./1914: hinta logó kötélen, 
és közepén feltámasztott deszkán [MvÉrt. l 7]. 

hintázik 1. a se da ín scrînciob/în leagăn, a se legăna; 
schaukeln. 1593: Anna azzoni Merai Tamasne vallia 

az ket fiam hintázik vala, oda Ieoue Niari Marton-
ne, bele wle, hintazek, égikor esmet oda jeoue, . . . Es-
met bele wle, hintazek | Immár vgian hintázom [Kv; TJk 
V/l. 331]. 

2. rugódzik, rugózik; a avea suspensie elastică; fe-
dem. 1823-1830: 10 órakor indultunk kia Bécsből a 
Landkutschén, a vén hintót pedig Bécsben hagytuk . . . , 
hálni mentünk Sierendorfra Itt már estve sajnálot-
tuk az öreg hintó elhagyását, mert a Landkutsche is ko-
csi volt . . . de nem hintázott szíjakon, hanem a tenge-
lyen feküdt s rázott a sok köves úton, pedig azok a nagy 
cseh lovak sohasem futnak, hanem csak lépést mennek 
[FogE 173-4. — a1796-ban]. 

hintáztat lógáztat; a legăna; baumeln/schwingen las-
sen. 1772: a katana a Bírót szemünk látára gömbö-
lyégre meg kötözte és a gerendához kőtőte s a szerint 
hintáztatta [Tirnáva H; BLt 11]. 

hinteget 1. híresztel; a divulga; (ein Gerücht) verbrei-
ten. 1692: illyen szókkal Diffamalt s — illyen nagy kis-
sebsegemre valo hirt költőt felőliem, és hintegette s — 
hirdette inditotta mint itt a' Varoson s — mind pedigh 
egyéb hellyeken [Dés; Jk]. 1753: En ezen dolognak indu-
lattyát a Kõzlebb el mult nyáron hallottam, de az után 
Orbán Bétsbŏl le jővén ugj kezdette jobban ezen dólgott 
hintegetni [Albis Hsz; Törzs. Joh. Vas (54) pp vallj. 

2. terjesztget; a răspîndi; ausstreuen. 1662: Mert ki-
csoda hintegetett újonnan ezen hazának polgártársai és 
lakosai közt vissza vonást és ellenkezést ? A pilises pa-
pok! [SKr 105]. 1670: Diószegi Istva(n) Semmi ujji-
tást az Régi be vöt tudományo(n) kivül ne(m) hinteget 
sem publice, sem privátim [SzJk 110-1]. 

Szk: hírt ~. 1655: Szegény Udriste uram fia felől oly 
hírt hintegettek már itt, hogy vajdaságot akarna sollici-
tálni [RákDiplö 270 Petrus Budai a fej-hez Konstanti-
nápolyból]. 1762: mikor akár mely maga betsŭlletét sze-
rető N(e)mes ember meg hallya, hogy ártatlan, gonosz 
hirt hintegetnek felőlle, nehezen szenvedheti el, szo nél-
kült [Torda; TJkT V. 86]. 

hintegetés szórogatás; răspîndire, divulgare; wieder-
holtes Streuen. 1584: Az Alperes azony Jámbor teos 
giwkeres zomzedlwal tartozik hetedmagawal meg es-
kenny ezeken hogy a' Zakaly Georgy hazaba(n) es senky 
hazab(an) eo eyel be Nem me(n)t Az giermeke el veztese-
be(n) eo nem Rezes, Az vczan walo hintegetest sem che-
lekette semmy gonoz vegre es Masnak Niomorusagara 
[Kv; TJk IV/1. 259]. 



hintegetett 

hintegetett kb. el-elejtett; scăpat ín repetate rînduri; 
wiederholt fallengelassen. 1782: ennek előtte mintegy 
három esztendőkkel valamely ezen helységben irgett 
forgott u^ Cancellistak imitt amott, hintegetett illyetén 
beszedjek után . . indíttatott arra, az Jobbágyság alol 
gondolhato ki-szabadulhatásnak egész reménysége mel-
lett magát hogy Fattyunak lenni meg bizonyicsa [M.fo-
dorháza K; Eszt-Mk. — ^ i . hogy a fattyúgyermekek 
felszabadulnak a jb-i kötelezettségből]. 

hintegető szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: hamis hír ~ hamis hírt terjesztgető; care răspîndeş-
te/colportează zvonuri/ştiri falsé; falsche Nachrichten 
verbreitend. 1630: nemeli hamis hir hintegeteó emberek-
(ne)k szavok miat, az Tekintetes es Nags Kereszegjg (!) 
Chaki Istian (!) Vram es en kózótemis tamadot valami 
ellenkezeó dologhra való occasio [Gr.Csáky központi lt 
CCC 28/53. — I. Bethlen István assecuratio-ja Csáky 
István számára]. 

hintett szórt; semănat, împrăştiat; gestreut. 1768: a* 
Falu határának jóságát valósággal lehet dicsérni . . . 
mivel . minden némű földben hintet magvának, böv 
termésit, és gyűmôltsõzésit remélheti a* szegény mag 
vető Gazda [Szamosfva K; Ks 74/56 Conscr. 35]. 

hintez szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
hírt ~ hírt hinteget/terjesztget; a răspîndi ştiri; eine 
Nachricht/ein Gerücht wiederholt verbreiten. 1618: Ezt 
az hírt hozák és hintezék akkor: ha igaz vagy nem nem 
tudjuk, azután jobban meglátjuk [BTN 150]. 

hintezett behintett/szórt; presărat; überführt; einge-
streut. 1736: tgy . . tsipkés fényes porral hintezett, pa-
raszt veres Kállyhábol rakott, szép tüzelő kementze 
[CU]. 

hintó1 I. mn ingoványos, lápos; mlăştinos, mocirlos; 
sumpfig. morastig. Hn. 1809/1813: a Hintomezőben 
[Kide K; BHn 99]. 1811/1813: a Hintó mezőbe . . . Irot-
vány [uo.; i.h.]. 1900: A hintó mezon (e) [uo.; BHn 103]. 

E hn a kidéi jelenkon gyűjtés alkalmával is előkerült a terület eredeti jel-
legére utaló tájékoztató megjegyzés kíséretében: 1941-1943: Hintómező (e. 
k). Valamikor hináros mező volt, ma erdő és kevés kaszáló erdőben [BHn 
104]. — A Hintómező felfogható mn-i jelzős összetételnek, és akkor 'ingo-
ványos mező' jel-t tulajdoníthatunk neki, de főnévi jelzős összetételt is lát-
hatunk benne, s akkor az 'ingovány/lápmező' jel-sel számolhatunk. Ez 
esetben azonban az adalék a II. alá tartozik. 

II. fn ingovány, láp, ingoványos/lápos terület; teren 
mlăştinos; sumpfiges/morastiges Gelände. Hn. 1714: 
Hintó Aj előtt (rét) [Középlak K; KHnMut.]. 1724: A 
hintó válya előtt egy darab rét egyik darabjába(n) ennek 
tengeri buza vagyon [uo.; JHb VI/3]. 1752: az Hintó aja 
n(evezetű) h(ely)ben (k) | az Hintóaja n(evezetű) h(ely)-
ben (sz) [uo.; AE 403]. 1755: A Hintó alya előtt (k) [uo.; 
i.h.]. 1761-1762: Hintó allya előtt (sz) | Az Hintó allja 
előtt (k) [uo.; i.h.]. 1766 k.: A' Hintóajába [uo.; i.h.]. 
1768: A' Hintóajába (sz) | a'Hintoája előtt (k) [uo.; i.h.j. 
1775: A Hintó Ajjába (sz) [uo.; i.h.]. 1792: A Hinta 
Allyában (k) | A Hintovája (e) [Nagyalmás K; KHn 
Mut.]. 1795: a hintó aly (sz). [uo.; i.h.] 1826: a' Hintoaj-
ban (sz) [uo.; i.h.]. 1892: Hintó alja [uo.; i.h.]. 
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Mint az I. alatti Hintómező, a Hinióaj/áj is felfogható fn-i és mn-i 
összetételnek is; ennek megfelelően nagy valószínűséggel 'ingoványos/lá-
pos vőlgyecske', ill. 'ingovány/lápvõlgyecske' jel. tulajdonítható neki. A 
megadott valószínű jel-ekre és az idézett történeti adalékok alakvál-
tozatainak egymáshoz való viszonyára, magyarázatára nézve 1. Mé-
szöly: Nép és Nyelv I, 225-36: Pais: MNyv IV, 329-30 és a szerk.-től: 
Nép és Nyelv II, 240-1, AÉ 402-4. Mészöly fejtegetéseinek figye-
lembevételével némi valószínűséggel ide vonható a kõv. adalék is: 
1731: Hindo alatt (k) [Kászonújfalu; BCs]. — Vő. a hintós1 cím-
szóval. 

hintó2 1. caleaşcă; Kutsche, Equipage. 1589: 9 Juny 
Az felseo partról hoztak volt vrunknak egi hintót, 
Cibere Peter, es Kalmár Albert vitte tiz louon Thor-
daigh, attam nekik f 2/50 [Kv; Szám. 4/X. 69]. 1590: 12 
octob: . . vittek el, Borsolo vramnak Hyntoyat 
feyerdre, 3 Lowal [Kv; i.h. 4/XV. 17]. 1594: Az var eleöt 
az zeker zenben vágjon beör zekér No. 3. Hintó vgjan ott 
vágjon No. 1 Hituan kochi három kerekeuel vágjon No 
1. Dezkas zaan vágjon No. 3 [Somlyó Sz; UC 78/7. 16-
8]. 1609: Iy giarto Esaiasnak az Kakoni Jstuan hintaia 
Ablakatol . fizette(m) f 2 [Kv; Szám. 126/IV. 299]. 
1618: az pasának nem kell, Kegyelmes uram, azféle 
hintó, azkit behoztunk . . . hintó ne legyen, hanem amaz 
régi erdélyi kolyának kit hinak, olyannak describálá az 
lovászmester [BTN 111]. 1621: Kouaczoczi Istuan 
Vramat Vrunk hiuatua(n) Cassara B.V. adatot hintaja 
elejben Teoreok Gasparnak hat loat Tasnadig fizettem 
. . f. 7/50 [Kv; Szám. 15b/IX. 153]. 1669: négy darab 
hintora való le eresztő bőrök [Kőhalom NK; Ks 66. 46. 
24a]. 1681: Hintóban való portai, tarka, párna Sák alsó 
része bőr, mindenik ighen viseltes Nro 2. [Vh; VhU 540]. 
1736: Az hintó . . vaspléhekkel czifrán ónozva, meg 
volt pléhezve, az bakja penig elől hátul tágas volt | Az tö-
rök síposok és trombitások után mentenek az urak hin-
tái® | Az test után mentenek az keserves asszonyok hin-
tái [MetTr 366, 410. — a bA temetési menetben]. 1748: 
Regi Modi öreg Nagj Hintó Jo nro 1 Ujmodi kis Hintó 
jo és ép nro 1 [Koronka MT; Told. 37/29]. 1767: Régi 
módi hitván hintó, kerekei, Rud nélkül, egy üveg ablak-
kal [Marossztkirály MT; Berz. 5. 38. P. 2]. — L. még 
MetTr 338, 347, 362-366, 370, 372, 379; RettE 96. 

Szk: ~ val jár. 1823-1830: már ma Sándor Mihály de-
rék lovakkal, hintóval jár, úri módra él, azt mondják, 
gazdag jövedelme vagyon [FogE 126] * ablakos ~ üve-
ges hintó, batár. 1638/XVIII. sz. köz.: adatott . abla-
kos Hintót a* Superláttya virágos vont arany hat Lovak-
kal, Szironyokkal . Hámokkal együtt [Fog.; Told. 27] 
* bőrös ~ ernyős/fedeles hintó. 1736: Áz hintók mind 
bőrös magyar hintók voltanak, híre-helye sem volt az 
német hintónak [MetTr 363] * csiklós 1679: helyben 
fordulo csiklós hintónak az horgas vasa [Uzdisztpéter 
K; TL. Bajomi János inv. 72] * egészvágású ~ oszlo-
pos ~ * fedeles ~ ernyős hintó. 1736: az hol ide alább 
az fedeles hintót leírom, tudd meg, hogy éppen olyan 
volt az bőrös kocsi is [MetTr 363] * félfedelű 1823-
1830: végtére hat barna lovakkal, a néhai grófné fél-
fedelű, elöl spritz léderes hintójával, kocsissal, felejtárral 

elindultunk Kolozsvárról [Fog E 161-2] * félvágású 
~ oszlopos ~ * kétſelé-eresztős ~ landauer. 7736; 
Az kétfelé-eresztös 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 
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sem lett volna | Az mely úrnak, fő rendnek két hintaja 
volt, az kétfelé eresztős az úré volt, az orsós az asszonyé | 
Kétfelé eresztős hintaja az köz és alábbvaló főrend em-
bernek ritka volt, mert azt tartották, hogy az olyan hintó 
csak az urakot és nagy fő rend embereket illeti [MetTr 
364, 373. — Nem szótári, hanem tárgytörténeti szem-
pontból ide vonható a köv. adalék is: 1720: Hintó va-
gyon kettő l . Két fele eresztő Cseza forma veres Poszto-
val borított egesz aparatussal 2dik Közönséges Cséza 
Zöld Posztoval borított egész apparatussal (Szurduk 
SzD; JHbK XXIV/12)] * leeresztõs fedelű ~ nyitott 
hintó; fr. calèche. 1681: (A hintók) Egyike le eresztős fe-
delű fel vagasu [Vh; VhU 505] * magyar 1714: 
Magjar Hintó Karmazin szin barsonnjal belől borított 
hasonlo szin Seljem s arannjal egjelitett s két Vankossal 
egjütt Vörös fél Seljem Török Materiaval borított, s fejé-
res fígurakkal ékesített, többi appertinentiakkal egjütt 
fl. Hung. 508 [AH]. 1732: Egj nagy régi Magyar hintó fe-
deles [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 34]. 1736: A hintók 
mind bőrös magyar hintók voltanak, híre helye sem volt 
az német hintónak | Az magyar hintó is kétféle vala, 
egyik kétfelé eresztős, az drágább is volt, az második or-
sós. Az mely uraknak kétféle hintaja volt, az kétfelé 
eresztősön járt az úr, az orsóson az asszony | A magyar 
hintónak az hátulsó bakjára nagy öreg, fekete bőrrel bo-
rított, ónos szegekkel czifrán megvert ládát tettenek, ab-
ban . úr, asszony köntöseit, szoknyáját s egyéb porté-
káit mind bérakták, mégis az bőrládán felyűl sok egyet-
más elférhetett [MetTr 363-4, 368-9] * német 1736: 
Vesselényi Pál uram ajándékozott volt Apafi Mihály 
öreg fejedelemnek egy német hintót, . . Szebenben 
gyermekül úgy jártunk nézni mintha csudalátni men-
tünk volna, elmenvén az híre, hogy a fejedelemnek né-
met hintaja vagyon [MetTr 363-4] * orsós 1736: Az 
csatlón hátul az úr felől állott az csatlós, másfelől, az 
asszony felől az inas . . . azok az orsós hintónak fél kéz-
zel az orsóját tartották, az kétfelé eresztősnek az karfá-
ját [MetTr 369] * oszlopos 1681: (A hintók) Egyike 
le eresztős fedelű; másik oszlopos, mindenik fel fel vaga-
su. harmadik szász csinálta egész vagasu; oszlopos hintó 
[Vh; VhU 505]. 1688: Egy Tiszteseges veres karmasinos 
oszlopos hintó Uy [Szamosfva K; JHb LVII/34] * öreg 

régi hintó. 1796/1823-1830: Januarius 30-ikán reggeli 
10 órakor indultunk ki Bécsből a Landkutschén, a vén 
hintót pedig Bécsben hagytuk . estve már sajnálottuk 
az öreg hintó elhagyását, mert a Landkutsche . . . rázott 
a sok köves uton [FogE 173-4. — A teljesebb szöv. hintá-
zik 2. al.] * szuperlátos ~ ernyős/fedeles hintó. 1696: 
Én Székelj Kocsárdi Balogh Sigmond . . . vőttem . . 
Tholdalaghi András Uramtoll . . . egj kis superlátos 
hintótt, két száz húszon őtt Zloton [Kv; SLt XXXVI] * 
úti 1732: Uti hintó Veres posztóval Sárga paszomán-
tal, hintó párnákkal, két Sellyem Sárga hanyatló pár-
nákkal, Matéria Cortinákkal, külső bé vono bőrökkel 
[Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 34] * üveges ~ batár 
(zárt hintó). 1736: Láttam igen gyermekkoromban üve-
ges hintót is, de amaz apró üvegből ónban foglalva ajta-
ja volt, mint az másféle, apró kerék üvegben, ónban fog-
lalt ablak szokott lenni [MetTr 366]. 1828: Néhai L.B. 
Henter Anna S. Szent Iványi Udvarából Méltoságos 
Tab: Regiae Praeses Szekely Mihály Ur Ő Nagyságához 
Kilyénben hoztanak által . . Egy Batárt v: Üveges 
Hintót minden hiba nélkül [LLt]. — L. még FogE 145. 

Sz. 1755: Mátyás Igna Panaszolkodik, Gornyik Adas 
Petru, Fauer(!) Thuma nem tudom mi oktúl viseltetvén 
egy néhány izben részeg korokban engemet Boszor-
kánynak pronuncialtak hogy Ejtzakanként Őrdőgy 
Hintókkal alá s fel járok az Utzán; Mellyre a D(omi)na-
lis Biro Román Györgyis protestált, hogy ha valami 
Ember vagy Marhais a Faluban meg hal nem másra ha-
nem én rám gyanakodik; meg kivanom azért, hogy azon 
ellenem ki adott szokat vagy meg bizonyítsak, vagy pe-
dig a Bötsűletemet adgyák viszsza, és affélékben erde-
mek szerént refraenaltassanak [Vályebrád H; Ks 62/22]. 

2. ? brícska; brişcă; Britschka, Borutsche. 1770: 
Olosz Ferencz ur . . . mattzor is mondotta énnékem; 
hogy Benczenczen aegy Hintó vagy Pirocsel Ládájában 
volt le téve 300 darab hármas Aranya, és kilencz vagy tiz 
darab régi arany Monétáji [Déva; BK sub nro 2017 
Ádám Pogány (51) lib. vall. — aH]. 

hintóalj hintóderék/kas, táj korba; dricul/partea de 
mijloc a(l) caleştii; (Kutsch)Kasten. 1732: az hintó Szin-
ben égy hintó ally fen a gerendán [Kv; Ks Kornis Zsig-
mond lelt. 34]. — A jel-re 1. Frecskay 152 és 667 Kasten 
al. 

hintóbak-előtakaró hintóülés-takaró; pătură pentru 
capra caleştii; Decke für den Kutschensitz. 1733: négy 
darab zöld rása hintó takaró . . . egj rongjos hintó Bak 
elő takaró [Hacezsel H; JHb Jósika Zsigmond udvar-
ház-leírása]. 

hintóbeli hintós, hintóba való; pentru caleaşcă, Kut-
schen-. Szk: ~ ló hintós/parádés ló; cal de caleaşcă; 
Kutschen/Galapferd. 1779: oly szörnyű tempestas kö-
vetkezett reájok, hogy öt-hat hintóbeli lovak egybenke-
verődztek [RettE 397]. 

hintóbölcső hintóderék/kas; dricul/mijlocul caleştii; 
(Kutsch)-Kasten. 1810: Egy hínto bölcső Rf 1 xr 21 
[Mv; MvLev. Trincséni Mihály hagy. 18]. 

hintócsináló I. mn hintógyártó/készítő; care face/fab-
rică caleşti; Kutsche(n)/Wagen machend/herstelíend. 
Szk: ~ kerekes. 1700: az Hintó Csináló kerekes [Kv; 
Szám. 40/111. 11] * ~ mesterember. 1730 k.: Asztalos 
Mátyás nevű Hintó tsinalo Német mester ember 
[BMúz]. 

II. ſn hintógyártó(személy); persoana care fabrică/fa-
ce caleşti; Kutschenmacher. 1673: Hintó csinaloknak n 
3a [Gyf; UtI. — aÉrtsd hozzá: bőr]. 1684: (Adtam) az 
Hintó Csináló Kezehez az Hintóhoz tizen ket sing 
Porumbaki vásznát [UtI]. 1717: En Brassaj . . . hintó 
csináló András alkuttam meg Uzonj Béldi Kelemen 
urammal hogy készítek ŏ kglmenek egy fél hintott tizen-
kilencz forintért [BLt]. 

hintócska 1. kis hintó; caleaşcă mică; kleine Kutsche. 
1687: az mely 18 lovat másodszor Szigetre hoztak vala, 
penzen el ne(m) attam 8 bénne, hanem kit az Generalne 
hintocskajaert, kit tőrök aszanyokert, gyermekert 
[ApLt 6 Kálnoki Sámuel feleségéhez Nagybányáról]. 

Szk: német ~. 1687: Ha elombe ki jönel, az szép ni-
met hintócska szinten ma fog altal jŏni az maramarosi 
havason, s azon édgjüt mehetnénk haza [i.h. ua.]. 



hintóderék 

2. játékhintó; caleaşcă de joacă; Spielkutsche. 1816: 
Egy Sárga festékű gyermeki kitsi Hintotska [Bányabükk 
TA; MkG]. 

hintóderék hintóalj/kas; dricul/mijlocul caleştii; 
(Kutsch)Kasten. 1735: Egy kisded hintó Derék avagy 
kass nem egészszen el készülve [Kv; Ks 40. Varia 
XXVIIIc]. 

hintófa-karó 1 1729: Hintó fa karó l Sas lábára való 
békó nro l [Marossztgyörgy MT; Ks 23/XXIIb]. 

hintófedél hintóernyő; capota caleştii; Kutschenver-
deck/decke. 1733: A külső Házban . . . egj Sátor, egj 
hintó fedél [Hacezsel H; JHb Jósika Zsigmond udvarhá-
za]. 

hintóforma hintószerű; ca o caleaşcă; kutschenartig. 
1723: egy fekete bŏrŏs, vasas, ormós, záros, retezes, La-
katos régi Hintó forma Ládáb(an) [Koronka MT; Told. 
29/2]. 

? hintóház-csinálás ' 1789: Hindo ház tsinálás — 72 
[WLt Cserei Heléna jk 22b. — A jk-író nyelve idegensze-
rü]. 

hintókas hintóalj/derék; dricul/mijlocul caleştii; 
(Kutsch)Kasten. 1735: Egy kisded hintó Derék avagy 
kass [Kv; Ks 40 Varia XXVIIIc]. 1736: Le vetett régi 
magyar bőrős Hintó kas nro l [Várhegy MT; CU 
XlII/l. 111-2]. 

hintókerék roata caleştii; Kutschenrad. 1736: (A) 
Hintó Szinben van Avatag le tett vasatlan Hintó kerék 
nro 5 [Várhegy MT; CU XIII/1. 111-2]. 1748: Vasatlan 
két rosz első Hintó kerék [Ks 8. XXVIII. 5]. 1753: Vasas 
avadeg első Hintó kerek [Marossztkirály AF: Told. 18]. 
1755: Két hintó kerékre Rhf. 4 [TL. Teleki Adám költ-
ségnaplója]. 7776; a* Czigánnak hogy a* Groffné Hintó 
kerekire egy Kaptsot csinált, és a tőkarikákot ujjra 
verte, és hogy egy Czimer vasat meg forrasztott fizettem 
Dr. 12 [Mezőméhes TA; WassLt]. 

hintókocsi hintó; caleaşcă; Kutsche. 1735: a Kolosvá-
ri majorban lévő régi paraszt magyar hintó kocsi [Kv; 
Ks 40 Varia XXVIIIc]. 

hintóláb vmely hintórész; o parte a caleştii; Teil der 
Kutsche. 1669: hintó labra való 8 dirib darab rosz vas 
pléh onas [Kőhalom NK; Ks 66. 46. 21a]. 

hintóláda lada caleştii; Kutschenlade. 1652: Ezeka 

vad(na)k egy fejer rongyos hintó Ládáb(an) [Nsz; IB X. 
Reg. 2 Bethlen István ir. — aAz előbbiekben felsorol-
tak]. 1681: Egy Fejer Hintó láda . . . , az kõntõsŏs uj 
Hintó Láda | egy Fekete Hintó láda [UtI]. 1768: Regi 
Hintó Láda 1 [Mezősztgyörgy K; Ks 23. XXIIb]. 1778: 
Talaltam egy Fedél nélkűlt való Hintó Lädãt [Agárd 
MT; Told. 8]. 

hintópántlika * 1816: 60. sing Sellyem hintó pántlika 
. . . 3 R f 2 0 x r [Kv; Born. IV/41]. 
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hintópárna hintóvánkos; perna caleştii; Kutsch(en)-
kissen/polster. 1732: Uti hintó Veres posztóval Sárga 
paszomántal, hintó párnákkal, két Sellyem Sárga ha-
nyotlo párnákkal [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 34]. 
1752: Edgy viseltes Zöld Hintó Párna [Szászvessződ 
NK; JHb XXIII/27]. 

hintós1 I. mn ingoványos, lápos; mlăştinos; sumpñg, 
morastig. Hn. 1344: silue Hyntuserde nominata [Légen 
és M.palatka (K) táján; AnjOkm. IV, 419. — Ld. OklSz 
erdő al. és Pais: MNny IV, 329]. 1352: circa unum rivu-
lum Hyntus a parte septemtrionali super unum monticu-
lum [uo.; i.h.]. 1771: Hintos-ajj nevezetű helyben (sz) 
[Páncélcseh SzD; MNy XLV, 331, AÉ 406]. 7779; hin-
tós vápa (sz) [Csöb U; EHA]. 

II. ſn ingovány, láp, ingoványos/lápos/mocsaras terü-
let; teren mlăştinos; sumpfiges/morastiges Gelände. Hn. 
1296: medietatem possessionis Palathkaa vocate, et alia-
rum quatjuor arearum Mykoteluke , Thehuenusteluke0, 
et Legun vocatarum, simul cum medietate sylue Hintus 
vocate, in uno ambitu sub certis metis inclusarum [ÁUG 
V. 151 id. Pais: MNny, IV, 329. — aM.palatka K. 

Mindkettő eltűnt település a másik két itt említett tele-
pülés táján (Csánki V, 383, 418), Légen K]. 1720: Az 
Hintosban (k) [Vajdakamarás K; MNy XLV, 331, AÉ 
405]. 7734/7770 k.: a* Hintosban széna földe az Eklésiá-
nak két felől való szomszédja a* Marokházára menő 
ut [uo.; i.h.]. 1753: a Hintós erdeje, a' Hintós nevezetű 
hellyben az Erdő alatt (k) (szomszédja) ab oriente a* Pa-
latkai . . a* Septentrione Marokházi határ, a' meridie 
et occidente Kamarási Lakosok nyilai [uo.; i.h.]. 1759: a 
Hintás nevű erdő [M.palatka K; i.h. 331, ill. 406]. 1766: 
a' Hintós Berczin (sz). Hintós (k). Hintas (k) [Vajdaka-
marás K; i.h.]. 1803: Az Alsó fordulón a Hintós nevü 
helyen egy zab föld [Nyárádköszvényes MT; EHA]. 
1841: az Vkamarási hintosba le kaszált szénáját fel gyűj-
tene [uo.; EHA]. 

Vajdakamarás határából még néhány adalék i.h. A jelenkori gyűjtés 
(1941) Kisbács határából a kōv. adalékkal gyarapította a sort: Hintós ~ 
Hintós [KHn 217]. A Hintós helynevek hintó alapszavára 1. hintó1 al. a jegy-
zetet. 

hintós2 hintó elé való; pentru/de caleaşcă; Kutschen-. 
Szk: ~ ló parádés ló; cal de paradă; Kutschen/Ga-

lapferd. 1728: Hatt pejj szőrű Hintós Lovak, és egj Lep-
tikás [Ludvég K; Told. 29/19]. 1748: az Néhai Urnák 
marattanak két rendbéli hintós Lovai, pejek, és barnák, 
Szép Menes [Szelecske SzD; Szentk. Math. Szabados 
(50) lib. vall.] | Istállóba be fogott paripa Csikók Nro 6. 
Mén Lovak Nro 2. hintós Lovak Nro 6 [K; Szentk.]. 
1757: az Eő Excellaja Hintós Lovai mellett lévő Czel 
György nevü kocsisnak egy pár télré való nagy Bornyu 
bőr Csizmát tsináltattam [Kiskend KK; Ks 71. 52 
Szám.] * ~ paripa. 1752: hintós es szekeres paripák 
[Backamadaras MT; Told. 37/44]. 

hintószekér hintó; caleaşcă; Kutsche. 1590: 19 feb-
ruary B. V. par(anchyabol) vittenek egy hintó zekeret es 
ket hordo bort Magiar orzagit Tarczalit, 8 Loúon ket ze-
keren Galfinak Tordara — fyzettem Topanto Lazlonak 
f. 2 [Kv; Szám. 4/XXI. 76 Kis István sp kezével]. 1593: 
Die 12 februaij Cancellarius zamara wizen hunaidy (!) 
Mathjas 7 lowon tordaig egy Hintó zekeret kin Hering 
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es egyeb marha wagyon fizetem f l d 25 [Kv; i.h. 5/XXI. 
98]. 1614: vöttem feleségül Kolozsváratt az Huszár Fe-
renc leányát, Huszár Borbárát, azkit hoztam Kolozs-
várról hat lovú veres fedelű hintószekérben [BTN 39]. 
1647: vagion egy szalmas Szeker Szin, boronabol 
rótt, vagyon alatta egy hintó szeker, de igen rongios alla-
pattal [Drassó AF; BK 48. 16]. 1662: (Báthory Gábor) 
felmészárolt teste egy hitvány kasos szekeren két te-
heneken hurcoltatott Adorjánig az öreg Csáky Ist-
vánnénak a nagy jeles fejedelem ember veszedelmén 
s méltatlan esetén, siralmas sorsán megesvén szíve 
. . . , maga hintószekerén s lovain kísertette s küldte volt 
Ecsed várába, s onnét vitték Nyírbátorba | Az lengyel 
Casmir király a kozákságtúl már régen injuriáltat-
ván ., onnan igen méltóságos ajándékokkal küldetett 
vala egy nagy úr követ a fejedelemhez11 . . segítségek kí-
vántatik és szorgalmaztatik vala . . Melly ajándékok 
valának, úgymint egy igen friss bársonnyal borított, 
arany rojtokkal, prémekkel gazdagon cifrázott, szép 
aranyos királyi hintószekér mind egy ívású termetű hat, 
szép habostarka szekereslovakkal [SKr 90, 333. — 
al613-ban. bFolyt. a fels.]. 

Szk: német ~. 1666: egy Nimet hintó szeker [Maros-
sztgyörgy MT; BálLt 55]. 

hintószín kocsiszín; şopron de caleşti; Kutschen-
schuppen. 1679: Hintó Szin Baronabul rótt oldalai, 
kivül belől tapaszos kivül meszes; belső tapasza romla-
dozot [Uzdisztpéter K; TL. Bajomi János inv. 84]. 1687: 
Az hintó színben Eot úres szüszék [Veresmart TÁ; Berz. 
11. 87/1]. 1699: nyilik be az hintó színben párkányos 
kapu [Szentdemeter U; LLt]. 1720: hintó es szeker szí-
nek; ennek két felől valo betüjin egj egj darab romlado-
zott keofallal [Köröspatak Hsz; HSzjP]. 1729: az Hintó 
színben . . talaltunk Egy kis Sézát. Ugjan fedél nélkül 
's kasa nélkül valo más lectikatis [Marossztgyörgy MT; 
Ks 23. XXIIb]. 1732: Az Vdvarra nyúlik veggel es a 
Tora a szeker vagj hintó szin . melyb(en) jo tagason el 
fér három hintó [Tancs K; Told. 11/70]. 1783: Vagyon 
Branyicskán Nobilis Curia Vágjon égj fedél alatt kö-
böl, nagj Conservatorium, melyben Sajtó szin hintó 
szin, Gabonás, kamarák és árnyék szék tanáltatnak 
[Branyicska H; JHb XXXI/28]. 1835: A' Hintó Színben 
. . . Egj fejérnému Mangorlo [F.zsuk K; SLt Vegyes per-
ir.]. 

Ha. 7792: Hintó Sziny [Bh; BfN]. 

hintó-szuperlát hintóernyő/fedél; capota caleştii; 
Kutschenverdeck/decke. 1652: Egy rosz hintó superlat 
bőrös [Görgény MT; Törzs], 

híntótakaró pătură pentru caleaşcă; Kutschendecke. 
1733: négj darab zöld rása hintó takaró [Hacezsel H; 
JHb]. 

hintótartó hintó tartására való; pentru adăpostirea 
caleştii; zum Kutschenhalten (bestimmt). 1694: Vagyon 

. . Sindelyezes alat leveő Hosszú, Hintó tartó szeker 
szín, kívül tapaszos [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

hintótengely osia caleştii; Kutschenachse. 1735: egj 
hintó allya, fél hintó tengelly vasastól [Kv; Ks 40 Varia 
XXVIIIc]. 

hipokrita 

hintóülés scaunul/bancheta caleştii; Kutschensitz. 
1736: az hintóülésben az párnazsákok voltanak, s az ba-
kon az ládák [MetTr 374]. 

hintóvánkos hintópárna; perna caleştii; Kutschen-
polster. 1665: Hintó vánkosokra egj parta Tall. 8 [UtI]. 
7673: Egj hintó vánkos [Marossztkirály AF; IB]. 7676: 
adtam Turzaihoz mennel szeb veres dufla hintó vánkos-
rá . aur. 8 [UtI]. 1705: Edgy Pár hintó vánkosnak 
valo virágos bársony [Cege SzD; WassLt Vas Dánielné 
lelt. Rettegi György kezével]. 1713: Egy pár bársony 
hintó vánkosnak valo Paplan [WassLt id. Vass György-
né Nemes Mária hagy.]. 1739: Két hintó vánkos fájlan-
dis tetczin posztóból való [Szászerked K; LLt Fasc. 96]. 

hintő szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktion: 
konkolyt ~ ember egyenetlenséget/viszályt keltő ember; 
persoană care provoacă ceartă/neînţelegere; den Samen 
der Zwietracht Ausstreuender, Uneinigkeit Stiftender. 
1753: ezen konkolyt hintő, és gonoszságot indittó embe-
rek mutogattak vólna némely irásokot ? [Törzs]. 

hinnyog 1761: Sz: Iványi Mária nappal Kelemen 
Mihájjal ŏszve került, és ott hinnyogván edgjŭt s mar-
kászván azt mondotta iljen irásra hívtam kedet, s leterít-
vén a szoknyáját reá fekütt s Kelemen is réá és edgjut pa-
ráználkodtak [Nyárádsztlászló MT; Sár.]. 

Minthogy a címszó egyetlen régiségbeli adalékunkban, sőt alább a 
hinnyogat származék egyetlen előfordulására von. adalékban is szeretke-
zéssel, ill. szerelmi féltékenykedéssel kapcsolatos igei alakulatról van szó. a 
címszó esetében meglehetős valószínűséggel a köv. nyj-i jel-ekkel rokon je-
lentésárnyalatű hangutánzó-hangfestő szóval számolhatunk: 1. nyihog, vi-
hog (párosodáskor v. egymással játszva a ménló és a kanca) [MTsz, 
M.pászt. 3131. 2. ihog-vihog, nevetgélve enyeleg [MTsz]. — A TESz 
vinnyog al. Pereszlényi Pál 1682-beli nyelvtanából (CorpGr SÍ3) közöl hi-
nyog alakot. SzD -ben ez olvasható: Hinnyogni: nevetdegelni, ncvetkezni, 
vinnyogni. CzF a címszónak még csak ilyen jel-ét szótározza: „Oly neve-
tősről mondjuk (ti. azt, hogy hinnyog), ki pajkos, vidám kedvvel, csúfo-
lódva, gúnyolódva, s hihi hangon nevet. Hinnyognak a csintalan, pajkos 
leányok, midőn maguk között, csak úgy titkolódva nevetnek valakin vagy 
valamin. Máskép: vinnyog". — Az állati élet köréből emberre vonatkozta-
tott jel-ü szóvá alakulásra nézve megemlíthető, hogy a röhög 'röfög', a kari-
csál is 'énekel' (a tojó tyúk)' eredeti jel-sel állati hangot utánzó szó volt, és 
csak később vonatkoztatták ezeket az igéket emberi cselekvésre is. 

hinnyogat 1750: hallottam Kotsis Danitol 
hogy Sos Sigát egyszer rajta kapta hogy hinnyogatta . 
Simon Boritzát 's, jól meg vert (!) érette, engemis meg tá-
madott volt ettzer . hogy tántzoltam Simon Bo-
ritzával [Kál MT; Berz. 12. 92/61]. 

A valószínű jel-re 1. előbb hinnyog al. a jegyzetet. 

hipokondriákus hipochondriás, ipohondru; hypo-
chondrisch. 1771: Ez a szegény Apor István úr . Ször-
nyű hypocondriacus volt. Sokszor mikor hozzámentem 
úgy találtam, mintha olyan halálos betegségben lett 
volna, nyegett, hol egy, hol más baját mondotta [RettE 
260]. 

hipokrita I. mn képmutató; ipocrit; hypokritisch, 
heuchlerisch. 1775: Széken létemben szörnyűkép-
pen sinforizált mind Dési a nótárius, mind Sombori 
Gergely körülöttem, mintha soha nekem nem vétettek 
volna. Kétszínű hypocrita emberek [RettE 349]. 

I I . ſn képmutató (személy); ipocrit, persoană prefåcu-
tă; Hypokrit, Heuchler. 1791/1798: akik nem belső 
meg-gyŏzŏdésböl, hanem valamely világi . . . büntetés-
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nek el-kerűllésére nézve akarnak gyülekezetünkbe bé vé-
tettetni . . . tsupán tsak Hipokritak(na)k neveztethetnek 
[M.bikal K; RAk 27 püsp. kl]. 

hipokritáskodik ' 1805: a Német Grammatikát szag-
gattam . . ott a Palotán hypocri(t)askodtam vele [Dés; 
KMN 117]. 

hipotéka zálog; gaj, zălog; Hypothek, Pfand. 1813: 
Rettegi Mihály Urnák . . . tartozom 50 — ötven Rns fo-
rintokkal és 30 xrokkal Váltó Cédulában . . azon Sum-
ma Pénznek hipotekajául le kötöm és által adom Vass-
mives Ciganyomat Antal Getzit [Palatka K; RLt O. 2]. 

hipotekál zálogba ad; a puné zălog; zum Pfand setzen, 
verpfanden. 1789: Hogy néhai b. e. Tekintetes Magya-
rosi Beniámin Ur Tiszts Tudós Imreh Ferentz Uramtol 
. . . Levált légyen költsön 60 idest hatvan Forintokat, és 
Zálagul valami jóféle gyöngyöt hypotékált, ezt igen jol 
tudom [Sárd AF; DobLev. III/666]. 

hipotekárius hitelező; creditor; Gläubiger, Kreditge-
ber. 1752: az Hipotecarius Csákó János eö klme Posteri-
tassi három Ház és minden rajta találtatando Epüle-
tek(ne)k aestimatioiat p(rae)tendalvan, egy más között 
nem convenialhatván bennünket meg birálának 
[M.kecel Sz; Borb. II]. 

hipp hopp; hop; hops, hopp. XIX. sz. m.ſ.: A csizmá-
nak a szára Lehajlott az órára Hipp! Nábity hutty Ne 
tégy ugy hipp! | Tánczoltasd meg Katiczát Ád az anya 
pálinkát De Zsuzsát se hadd szúnyadni Meg ke őtet for-
gatni Igy, igy, igy, igy, igy! Ide nézzen ki irigy! Hipp! 
[Asz; EMKt Egyes versek gyűjt. Aranyosszéki tánc-
szók]. 

bír 1. veste, ştire; Nachricht. 1553: Egieb hyrt Nem 
Jrhatok Hane(m) Eszt Hogi Asz pyspek Nepet Meg Ver-
te Artandy Kelemen [Alparét SzD; SLt V. 4 Mich. Bor-
lobassy lev.]. 1573: Kadas Mathias Azt vallia hogi 
gergel deák . Mond hogy ah Io Attiamfia Az Myne-
mw hirt en hallotta(m) Regen ely veztem En, hogi azt 
hallia Nem tudgia myre velny, Esmet kérdi mi hir volna 
az [Kv; TJk III/3. 155]. 1697: miltosagos Ur(am) itt 
most Sem(m)i hirek nincsenek it most csendessegb(en) 
vagyunk [Szilágycseh; BK. Kümíves Gergely Bethlen 
Gergelyhez]. 1733: Uj hírekről tudosittanom az Urat 
nem látom szükségesnek, mert itt is azok circulalodnak, 
mellyeket az Vr is szokott a novellakbol olvasni [ApLt 1 
gr. Haller János lev. Nsz-ből]. 1764: ezenn Hirek azon 
Időben az egész Gerenden nagyon Serpaltanak [Nagy-
sajó BN; KS. Mich. Détsei (20) és G. Csizmadia (19) jb 
vall.]. 1779: Nem tudom vgy mondottaé mind másoktol 
hallott hirtt, vagy mind maga assertumatt [Marosvécs 
MT; KS. Gabr. Nagy alias Fartzádi (75) ref. pap vall.]. 

Szk: ~ adatik. 1780: Midőn a' Kalandosbélieknek a 
temetésen való megjelenésre harangszó vagy dékány ál-
tal hir adatik 's a* rendelt órára a" temetesen meg 
nem jelenik, 's meg nem jelenésének helyes okát nem 
adja fizet d. 12. Az özvegyek pedig csak d. 6 [Kv; EM 
XI, 374] * ~ bői hall vmit. 1847: Hallottam hírből azt is, 
hogy Varga Katalin a faluk költségén járt Nagyenyedre, 
s hogy Bécsbe is járt volna [VKp 261]. — L. még i.h. 237, 

241, 252, 256, 267 * ~ében hallt ismer vkit hallomásból/ 
hírből ismer vkit. 1779: Mariséi nevezetű Gyalai Hava-
son lakó Provid: . . . Surs Ignatott, Surs Nutzúlt, és Surs 
Nyikulát szemellyekben . . . nem esmérem, de hírekben 
igen [O.monostor K; GyL. Gligor Nyisztor (70) jb vall.]. 
1798: Ismerte é a' Tanú, vagy ha nem ismerte szemellye-
sen, hireben hallottaé Nagy Nyujtodi Néhai Tetes Do-
nát Mihály Urat? [F.Fejér m.; RLt vk] | En az emiitett 
Urat nem ismertem szemellyesen, hanem hírében hallot-
tam [uo.; RLt Bernatfalvi Bernát Sándor (42) ns vall.] * 
~e érkezik. 1653: annak a csuda dolognak a híre már 
erre az 1651-dik esztendőre jött és érkezett ide [ETA I, 
153 NSz]. 1664: Ez órában erkezék bizonyos hírűnk 
hogj ok vetetlen Estvére bé erkezik Taborunkb(a) a Fŏ 
Vezernek ujjab Kapucsi Passaja [WassLt fej.] * fut. 
1756: mikor a' tőrtént kárnak hire futott, . . . kérdezős-
ködni kezdek, hogy Titt. Némethi István Uram, nem ho-
zott é hozzám valami Aranyakat [Kv; Mk IX Vall. 32] 
* ~efutamodik. 1717: Itt nagy híre futamodott, hogy 
Landor Fejérvárt meg vették [ApLt 2 gr. Haller János 
Apor Péterhez Nsz-ből]. 1729: Itt Csáki Imréh Vr(am) 
halálának is nagy hire futamodék [Somlyó Cs; i.h. 1 ua. 
Apor Péterné Káinoki Borbárához]. 1817: az ollyatén 
Terhes nyavalyáknak hire szokott futamodni [Déva; Ks 
116 Vegyes ir.] * ~ e hallalik. 1726: most a kaszasok 
utan kŭldŏtem ami leszen csak le vagatom, mert it a Ta-
borozasnak hire halatik ne hogy azt is kare valyuk a mi 
vagyon [Tövis AF; ApLt 4 Fogarasi Sámuel Ápor Pé-
terhez] * ~ e-helye sem volt. 1736: híre helye sem volt 
hogy bakról hajtsák az lovakot, hanem az kocsis 
nyeregből hajtotta az négy lovat j Bezzeg régen . nem 
valának ezek az éktelen, Istent méltó haragra indító ká-
romkodások, még penig híre helye sem vala | valamely 
úrfi vagy nemes ifjú legény vígan volt s tánczolni akart, 
. . . az falusi leányokot esszegyüjtette, . virradtig is 
tisztességesen eltánczoltanak, még hogy legkisebb buja-
ság esett volna is, soha híre helye sem volt [MetTr 367, 
414, 419-20] * ~ e indul, híre kerekedik. 1771: Amicso-
da nagy híre indult volt a pestisnek s azt követő praeclu-
soria lineanak, szintén olyaképpen megcsendesedének, 
Istennek hála, minden pestis hírek [RettE 251] * ~ e j õ 
híre érkezik. 1630: oly híreim jöttek énnekem . . . hogY 
. . . külömb gondviselésnek kell lenni ezután [BTN 
428]. 1757: Karácson harmad napján hírűnk jővén mi-
nékünk hogy az Springiek az mi Falunk Erdejére jőtte-
nek volna . a mi Erdőnkre kimentünk [Gergelyfája 
AF; BK sub nro 839] * jõ vkinek/vminek vkiről v. 
vmiről hír érkezik. 1574: ky Ment volt Mwnkach zalla-
sanak eleotte az pap Battya látni Berekzoba, kinek oly 
hire Ieot volt hogy ely vittek az Tatarok [Kv; TJk III/3. 
347]. 1602: Sala Jstwanne kerte az en Vramath hogy az 
had megh veresenek hyre Jeowe hogy megh nissa az 
ladat [Kv; TJk VI/1. 601]. 1691: Jűvén híre az tatár béjö-
vetelinek, Görgényből indultam ebéd után Besztercze 
felé [IIAMN 329] * ~ e kerekedhetik. 1836: (A juhok-
ból) azonban még sem vennék: mivel könynyen az a1 

hire kerekedhetnék, hogy a' fenn irt úrtól viszszahányta-
kat vettem [Felgyógy AF; WLt Szabó György lev.] * 

kerekedik. 1775/1781: ha hoztanak is valami kevés 
pénzt azon Bányákból, nem vólt ollyan sok, hogy annak 
hire kerekedett vólna [Algyógy H; JHb LXXI/3. 369] * 
~ekkel tölti vki fiilét. 1619: Mostan immár . . . Nagysá-
godnak . . . bizonyos dolgot írhatok azvégre, hogy 
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akárki más ember az Nagyságod filét más idegen hírek-
kel töltse, ne annak adjon Nagyságod helt és hitelt, ha-
nem ennek az én írásomnak [BTN 338] * ~e lesz el-
megy a híre. 1764: monda Simon, Ha egy embert nem 
néznék olyan dolgát tselekedném hogy még másutt is 
hire lenne [Kóród KK; Ks 19/1. 6]. 1780: Varjatok mert 
rövid időn olyat hallotok hogy hire lesz ezen a Tartomá-
nyon [Etéd U; Pf] * ~ e megy. 1619: Ugyan ország vé-
gezése, hogy az fejedelem sem vehet adót, dézmát az 
ilyen falun hat esztendeig, s ennek ment az híre oda is az 
Tömösvár vidékére [BTN 235 — aAz elpusztult falun] 
* sem/nem vala/volt (ott) a. hallomásból/hírből 
sem ismerték. 1736: reggeli kávé, herbathé, csukolátá-
nak hire sem vala | Az öreg Teleki Mihály vénségében is 
az öve megett hordozta hüvelyben gyöngyház nyelű két 
kést s egy villát . . . , az ezüst nyelű késnek nem volt még 
akkor híre is [MetTr 321, MetTrCs 463]. 1740: csak bi-
zonyos időtől fogva kezdette a Nms Timár Czéh, a* ké-
szült bürökét kifeszíteni, az előtt . hire sem volt, s nem 
practizáltatott [Dés; Jk 334a]. 1759: Az ilyen kicsiny sü-
vegnek az én értemre még híre sem volt, de most minden 
embernek vagyon többire [RettE 89]. — b. még ott sem 
volt. 1592: az Christoff Vram Malmanak meeg hire sem 
volt ott, azmikor azon Jo Altal iaro reweonk® vala 
[Szásznyires SzD; Ks.-aSzentbenedek és Dés határán, a 
Kis-Szamoson]. 7672: az kvkeólleónek arradasi, s ki 
uetesi penig akkor uoltak mikor az Ur Mikola Sigmond 
Ura(m) malmanak semmi hire nem volt [Ádámos KK; 
JHbK XXI/16]. — c. hallani sem lehetett. 1762: az ôrőg 
Aszszany beszél,,,, de az mind tapasztaltam igen jol el 
szokta az fűzfa Sujkat hajtani . . bizony Szégyen gyalá-
zot őkigyelmenek olyan Szokal dicsekedni az kinek hire 
sem volt [Gyeke K; Ks Bíró János lev.]. 1782: hire sem 
volt soha is annak hogy másoknak . valami Része lett 
volna, mind addig amig Salánki Uraimék nem kezdették 
keresni, és az eő Kegyelmek Paptelkia emberei hiresiteni 
[Csákigorbó SzD; JHbK VIII/18. — aA tőszomszédos 
Paptelkéről való] * sincsen a. híre-pora/nyoma 
sincs. 7585: Anna Czementes Ianosne zolgaloia vallia 
. . . Oda hozza Mene Az Inashoz Balassy Gergelne Es 
Nagy sokat bezelle velle, vegre el Mene az Azzony teol-
lewnk Legh ottan tekintem áz Inast hát hire sinch el 
menth valahoüa, soha nem talalhatok meg [Kv; TanJk 
1/1. 423]. 1619: az urad két vagy három rendbéli levelé-
ben is irta . . . , hogy az főkövetet készen tartja az adóval 
. . s mindjárt elküldi az hatalmas császár Portájára 
De látom, hogy abban sohul semmi nicsen, híre sincs az 
követnek [BTN 347]. — b. hírből sem ismerik, nem is-
meretes. 1756: mégh az Ekével valo Szántásnak nálunk 
hire sincsen ., a mit vethetniis kapával kapálván 
hellyit Nyomorúsággal lehet Vetni [Dumest H; JHb 
LXX/2. 84]. 1774: Trebejbŏl Palinkát egyszer sem fözte-
nek nállunk hire sínts [Szépkenyerüsztmárton SzD; KS] 
* (el) veszti, híre/nyoma vész. 1770: az utrizált 
Emberek(ne)k édes Attyok itten árván maradván 
kitis sok idő múlva valami Csáklyai Ember onnan el lo-
pott s mind addig magánál lappongtatta, mig hirit vesz-
tette [Girbó AF; JHb Vonya Rula (68) jb vall.] | onnan 
egy Csaklyai . . . el szöktette és Csáklyán magánál tar-
totta mind addig titkolván mig hirit el vesztette, s ottan 
fel nevekedvén ugyan meg Házosodot [uo.; JHb Izraila 
Rula (47) jb vall.] * hallja vkinek hall vkiről/vki 
felől. 1726: én Varró Márton nevű varraját az Asszony-

(na)k nem esmertem, hanem annak hírét hallottam a ki 
az Lonai Hazakót meg festette volt [Kv; JHbT]. 1776: 
Borsos Thamásnakis hasonlo képpen hallottam hírét, 
hogy Naznanfalván birta volna azt a' részt mellyet ma az 
. . . Kereszturiana Família Possidéál [Mezőbánd MT; 
WassLt G. Szodos (74) ns vall.]. 1785: nem ismertem 
tsak hírit hallottam [Szentlélek Hsz; Pf] * ~èt hallja 
vminek. 1567: De bizony akartatok volna ha soha nem 
hallottatok wolna hyretis [Kv; TJk III/1. 78]. 1738: itt 
körűibe már az Nàdakotis kèczer háromszor meg va-
dászván, nincs hun vadászni, se Rokaknak, se farkasok-
nak hirit nem halya az ember [Gyeke K; Ks 99 Kornis 
Antal lev.]. 1746: Az Mlgós Ur Sz.Demeterröl Károlly 
várrá kűldett Almájának is a' mint hallám hirit mig 
Csesztvére érkezetis meg ázot az Sákja az alma leve miá 
[Gagy U; Ks 83 Péterfii Sándor lev.]. 1756: az arany 
gyűrű lopásnak is hallottam hirit [Kv; Mk IX. Vall. 51] 
* ~éf hozzák. 1658: Tegnap hozák hírét az új vajda kö-
veti jünek hozzánk, főpohárnokja s ármása [Gyf; 
RákCsLev. 536]. 1662: Most semmi újságom nincsen, 
hanem hogy ez estve hozák hírét, hogy Lápos vidékén 
feles hadai volnának Apafinak [TML II, 371 Teleki Mi-
hály lev.] * ~ ét sem hallotta vkinek. 1569: akoron ber-
nald balasnak czak hyryt sem hallotta [Kr; BálLt 78]. 
1600: Ez fel peőres azzonnak penigh hogy walami keözi 
leött wolna hozza, soha se(m) tudom, eö maganakis pe-
nigle(n) chak hirit se(m) hallotta(m) sohais az elçtt 
[UszT 15/49 Demien Ambrus Betfalui, Zabad zekely 
(60) vall.]. 1754: addig mig az Mlgs Wass Urak ezen 
Bándi Jószág aránt Törvénykezni nem kezdettek híreket 
sem hallottam [Mezőbánd MT; WassLt] * ~é / sem 
hallotta vminek. 1600: a mikor ez Zilwas Miklós hazat 
chenalt ott es egy házba lakot Ferenczi Janossal hirit 
sem hallotta(m), azt sem tudom hogy walaki ellenzette 
wolna Zilwas Miklóst hogy hazat ott ne chenallion 
[UszT 15/47 Demien Miklós Betfalui Zabad Zekely (40) 
vall.]. 1744: ollyan Bál nevezeti alatt follyo solennis 
pompák mennek végb(en) ejjeli solennis illuminatioval 
condecoralt szankazasokkal edgyütt, az melly(ne)k az 
ollyan szinű Legenyek mint mű vagyunk, még eddig 
hirit sem hallottuk [ApLt 4 Árkosi Benkő Ráphael és 
Imreh József Apor Péterhez Nsz-ből]. 1772: hírit sem 
hallottam az uj Szőlő fejinél lévő kis nyil főidnek [Már-
kod MT; Berz. 15. XXXVII/6] * a ~e vminek a fülébe 
jő. 1661: az Szomszéd hatalmas nemzetek(ne)k minden 
felöl derekas keszuletek(ne)k is hire sűrűdén jeövén fü-
leinkben szükségesnek ítéltük sem magunknak sem 
Kgtek(ne)k nem kedvezhetvén országul kevés napok 
alatt valo consultatiora convocaltassuk [UszLt 33 fej.] 
* van vminek híre kel/kél vminek. 1655: Jőve egy 
kor hozzám Fodor Sigmond, monda vagy két aranyat 
váltannék el tőlle, az edgyiket él váltám, az masekat 
nem, mert Uy arany vala, szintén akkor volt mikor az 
hamis Aranynak hire vala [Kv; CartTr II Mich. Dobolyi 
nyil.] * van/volt, hogy . . . az hírlik/azt beszélik, 
hogy . . 1731: Kovács Maria Aszszant özvegységé-
ben) szolgáltam szinten akor az mikor az híre vala hogy 
ő kglme viselős volna [Sö/ényfva KK; Born. 
XXXIX/16]. 1748: Volt hire hogy el akar szökni Tasná-
di Ur(am) a* számadás előtt s azért fogatta meg ő Nga 
[Marossztkirály AF; Told. 56]. * ~éve/ ad hírül ad. 
1629: az eö hugaual nem hal Veres Miklós merth eő 
Fgenek hireuel agja hogj keneseöuel kereskedett s fel 
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akaztattya [Kv; TJk VII/3. 66] * ~ folyamodik hír fu-
tamodik/kerekedik. 1831: én az ökreimmel haza jöttem, 
s azután folyamadat az a' hír hogy a* Tektes Ferentzi 
Károly ur Lovai azon éjszaka a' Gyertyánosról el lopat-
tattak [Dés; DLt 332. 15] * — folyik hír kél/kerekedik. 
1717: a pasztorokot ell küldöm, ha olly hírek folynak a 
kitől félhetnénk [O.csesztve AF; Ks 96 Szegedi János 
lev.]. 1729: Minemű hirek follyanak felőliem oda bé, 
értem az Aszszony leveléből, bizony csudálkozom 
azonn becsülletes emberenn, hogy bizonytalanságot oly 
bizonnyal mereszel az Asz(szonyo)m(na)k beszélleni 
[ApLt 1 Haller János Apor Péterné Kálnoki Borbálához 
Nsz-ből.]. * ~ hozni. 1594: Horuath Jánost az louas 
leghenth, kwldeotte Biro vram Debrecenbe hir hozni 
attam Neki f 2 d 62 [Kv; Szám. 6/1V 78] * ~ indul hír 
kél/kerekedik. 1847: egyszer hír indult, hogy egy Varga 
Katalin nevű asszony érkezett Búcsúmba, s azon 
asszony fogja folytatni az három helységeknek az úrbéri 
szolgálat iránt indult pereket [VKp 255-6 Bigyiga Anto-
nyie (37) fisk. jb vall.] * ~ jő. 1658: 23-k aug. jőve hirte-
len az uraknak az a hír, hogy a Rikán immár általjöttek 
és Daróczot elégették [ETA I, 167 NSz]. 1687: Ez múlt 
ősszel Hadnagy Ur(am), hir jüvén, az kapút fel vonatta, 
az Urunk eő Nga borai előtt [Szilágycseh; GramTr 
VIII]. 1806: Ma az a hír jött, hogy a Burkus és Anglus jo 
formán meg verték a Frantziát [Dés; KMN 202]. — L. 
még BTN 153 * ~ megy vki fülébe. 1618: Szkender 
pasa így írt az pasának, hogy ez dolgot nagyságtok az er-
délyi fejedelem felől soha el ne higgye, ha valami oly hír 
megyen az nagyságtok fülében is, mert soha Bethlen 
Gábor azt nem cselekszi, sőt az hatalmas császárnak an-
nál nincsen hívebb szolgája [i.h. 127-8] * ~ mondani. 
1657: (A) hazamenőket levágák, megdúlák és fosz-
ták, és csak számos jöhete hír mondani hazaa [ETA I, 
163 NSz. — aMoldván át II. Rákóczi György szeren-
csétlen végű lengyelországi hadjáratából] * ~ré ad hí-
rül ad. 1561: Ez illyen se merezlyen el maradni kwlom-
ben hanem az ceh mestereknek hirre agg'a [Kv; 
öCArt.]. 1578: thodalagy ferenchet hon nem lelwk ha-
nem Egy ott hazanal való dolgosat . es kerwk twle 
az felywl Meg Jrt leweleket Nekwnk ez walazt thewe 
hogy hyrre Agya vranak hyzem Az vra twgya mytt kel 
chyelekedny [Póka MT; Thor. VII/4]. 1614/1615: az 
megh neuezet biro illyen valazt teon, hogi az Uroknak 
hyre adgya [T; Törzs]. 1762: nékem hirre adák hogy mit 
akar, énis ki szaladék innen a Fogadobol [Kv; AggmLt 
B. 3] * ~ r é adat. 1629ă- haz azt nem go(n)doltam uolna 
az teöruenth enis nem adottam uolna az ifiuual az anja-
nak hirre hanem megh ueöttem uolna az Zeölleöt [Kv; 
TJk VII/3. 71]. 1793/1794: 'a Commissio ezen Ter-
minust minnyajuknak hirre adatta hogy az osztály vé-
geződjék [M.bagó AF; DobLev. IV/739. 16a. — aA köz-
földek felosztásának időpontját] * ~ré adhat. 1590: Az 
az Mihály my nekónk azt mondotta hogj azt bar ne 
eórizzetek, Merth oth lakat vagion Azon az pinczien, s 
az kulch'a nallam vágjon hogy nem szalad el migh az tizt 
tartónak hyrre Adhatom [UszT] * ~rel ér vkit tudósít 
vkit. 1618: Kamuthi urama . . . Nagyságodat eddig 
semmi hírrel nem érte [BTN 111. — aKamuthi Farkas 
(mh 1626-ban), a Portán erdélyi főkövet)] * ~rel hall 
vmit. hírből/hírként hall vmit. 1614: en azt nem Tudom 
sem hírrel sem hallottam hogi Teóruiniel ueõttek uolna 
el Bogati Andrástól Ezt az Szent kiralta [BálLt 57. — 

aMarossztkirály MTI. 1653: hogy a kolosváriak a klast-
romot felverték vala , ő is akkor ott volt véllek mert 
hallom hírrel, hogy ő ütötte homlokba páter Argentát 
[ETA I, 93-4 NŞz. — aErre nézve 1. Veress Endre: EM 
XXIII, 257 kk. Argenta János, modenai jezsuita, 1603-
tól a rend erdélyi viceprovinciálisa] * ~rel hoz hírül 
hoz. 1595: Hozak Biro Wramnak hírrel . . . , hogy az 
Püspek jöne Papa köúete [Kv; Szám. 6/XVIIa. 176 ifj. 
Heltai Gáspár sp kezével] * ~ rel sem hallott vkit vkinek 
hírét sem hallotta. 1641: mas feoldes Urat hírrel sem hal-
lottam [Nyárádtő MT; Sár.] * ~r<? tehet hírül adhat. 
1781: a' tizedesek magok tizedjekből a' mint a* rend ta-
nálja minden reggel azon nap estvéjire ki álló Nyóltz 
Strásákat ki rendelyék jó reggel, hogy othon tanálják s 
hírré tehessék hitelesen [Torockó; TLev. 2/5.] * ~r<? 
tesz a. hírül ad. 1566: E dolgot hamarsággal a vén Szuli-
mánnak királya jámbor követei által hírré tevé, hogy a 
budai bassa vélle így cselekedett, s hogy a németeket 
megverhette volna, ha a budai bassa el nem árulta volna 
[ETA I, 24 BS. — aJános Zsigmond fej. viselte a M.or-
szág királya címet is]. 1589: Matyas deaknakis hírre 
teottik azis mingiart oda ment oth eottek [Dés; DLt 
226]. 1671: Az nem régen ez hazában bejött káromkodó 
szitkozodás melly hallatlan dolog légyen. Azért valaki 
az illyen káromló szitkozódáson deprehendaltatik, 
tartozzanak a hállók (!) hitök szerént meg-mondani, és 
hirré tenni [CC 52-3]. 1763: tartozik ha hol káromra, 
vagy bestelenségemre tzélózó állapotot észre venne hirré 
tenni [Nagyercse MT; Told. 22] — b. kihirdet, közhírré 
tesz. 1571: Vegeztek azt . Az ado fely zedesnek Mod-
iarol hogy Minden Tyzedes az eo Tyzede alat való nep-
nek hirre tegye hogy ky my adowal tartozik harmad va-
sarnapigh zeret tegie es megh adya [Kv; TanJk V/3. 
36a]. 1602: Vicze Georgy kis kapusy biro vallia 
Amely tehenet ez felperesből kerestenek az Nadassya 

olahok az Vasárhelyek az keoreosfeoy rethen talal-
tak vala . ott minallunkis hyrre teottek es mind ott az 
keorniekben ky kialtattak [Kv; TJk VI/1. 625. — aO.ná-
das (K) lakosai. Gyerővásárhely (K) lakosai]. 1786: 
ezen Felséges Királyi Decisiot . . publicaltak s 
mind az Mlgos Uraság s mind az Vásári közrenden lévő 
Communitasnak hírré tettek [Torockó; TLev. 4/13. 60] 
* ~ r é tétet hírül adat. 1792: ezen törvényes praemoni-
tioja mellett hirré téteti Eö Exja Ngod(na)k és az Urak-
(na)k hogy Eo Exja a maga hason fele jussára, 's ré-
szire egy dürützkölöt szándékozik épittetni [Kük.; JHb 
XIX/34]. 1825: terminust is határoztunk, s azt az Bono-
rum Curator Ur, a bé panaszlott Dobolyi 'Sigmond 
Urnák törvényesen jo előre hírré is tétette, hogy a Com-
putus meg tartására megjelenne [Ne; DobLev. V/1127] 
* ~ r é tétetik. 1792: Rosnyai Josef Úrnak az irt Jószá-
gának elfoglalása . Musa János Sellére által hirré téte-
tett, és nekie által adatott hogy Urának adja hirré [Msz; 
MbK XII/87]. 1803: az Ki rendelt Commissio, vagy 
annak Praesesse által, meg határozandó ki jövetel Ter-
minussá 15öt Napokkal az előtt híré tétessék Törvénye-
sen az B. O Budai3 Birtokos Uraknak [K; JHb LXVII/4. 
26. — aK] * ad a. hírt tesz vkinek. 1677: ha . . . a 
lator valamely Nemes ember házához bé-szalad, a ' Tisz-
teknek adgyanak hírt felőle [AC 225]. 1683: az statutio-
kor hírt nem adtanak kgls Asszonyom az tizen őt nap 
előtt kët nappal elëb értettem, vgy contradicaltam [UtI]. 
1730: (Az országút) kijárására 3tia Marty egy orakkor 
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mennyenek ki eo kglmek hirt adván levél által Nzts 
Salanki Moses Atyankfianak . . . hogy ki jőjjőn, mivel 
feles földei vadnak eŏ kgl(mene)k az ország uttya mellett 
[Dés; Jk 394b]. 1815: (A) hét szál csere fákott . . . mikor 
ki akarja húzatni . . az Erdő Bironak hirt adjon 
[A.csemáton Hsz; HSzjP]. — b. jelt ad. 1807: kürtét csi-
náltak és azzal adnak hirt hogy lopni mennyenek [Mész-
kő TA; Mészkői lev.] * adat. 1701: Sem hogj aka-
rattya lett volna Gergocs Ur(amna)k azon jobbágjok fel 
ne(m) adására, sem hogy hirt adatott volna ö kglme el 
szŏkesek felöl . . nem Tudom [Keresztényalmás H; 
Szer. Georgius Hercz (30) ns vall.] * ~ támad hír kere-
kedik. 1618: sok rossz hamis hírek támadtak Magyaror-
szágban az erdélyi fejedelem felől [BTN2 127]. 1731: ő 
kglme az udvarb(an) vitetvén az a hír tamadot az Falu-
b(an) hogy dajkának vitetett bé ö kglme [Szelistye H; 
Born. XXXIX/16]. 1756: hir támadván az gombok(na)k 
el lopások felöl . ., én pedig tudván hogy lopott porté-
ka az Fiamat adigáltam hogy viszsza adja annak akitől 
vette [Bácsi H; BK. Emericus Farkas de Rákos (40) ns 
vall.] * cserget hírt rebesget/hírlel/híresztel. 1584: 
chiergetik wala az hyrth hogy Sziaws Bassat Chiazar 
few vezersegbçl le wetette wolna [BáthoryErdLev. 175] 
* ~ tétetik. 1760: ã melyik ellena valamelyik félnek 
ellen vetése exceptiója lenne, készületet tegyen 's égy 
mással com(m)unicállya hogy hová hamarébb ä Szék-
(ne)k hír tétetvén ã Ns Szék ujjolag ki jöhessen és fi-
naliter Judiciumot tehessen [Oroszfalu Hsz; BLev. — 

az ügyre vonatkozó irat/levél ellen]. 1787: ha ollyas 
dolog lenne mely semmi remorát nem szenvedhetne . ., 
a Process. Szolga Bironak hir tétessék [Torockó; TLev. 
3/2]. 1811: a' midőn az égés esett Sem Harang fére verés, 
Sem Toluaj kiáltás Lármája által hir nem tétetett [Som-
kerék SzD; JHb] * ~ í hall. 1658: Én, édes öcsém 
uram, még semmi hírt nem hallottam, miulta az ficsórék 
megjöttek Kamarásrúl [TML I, 195 Bornemisza Kata 
Teleki Mihályhoz] | az Tatar be ioveteletul fogva ez 
estveig nem hallattam semmi hirt is [Beszt.; Ks 90 
Cseffey László lev.] * ~ t hint hírt teijeszt. 1579: ö Naga 
mek haragūt mert hog lengel orzagban volt sok kúlemb 
külemb hyrt hyntet [Kv; Szám. 1/XVIII. 34] 1753: min-
den híreket eŏ hintet közöttünk [Uzon Hsz; Törzs. And-
reas Zajzon (40) ns vall.] * ~ / hinteget hírt terjeszt-
get. 7655: Szegény Udriste uram fia felől oly hírt hin-
tegettek már itt, hogy vajdaságot akarna sollicitálni 
[RákDiplö 270 Petrus Budai Konstantinápolyból a fej-
hez] * ~ t hintez 'ua.' 1618: Ezt az hírt hozák és hinte-
zék akkor: ha igaz vagy nem, nem tudjuk, azután job-
ban meglátjuk [BTN 150] * ~ / hordoz hírt terjeszt. 
1596: (A hírek) nem mind igazak; gondolhattia kegd, 
hogy az Erdeinek (így!) vgian propriuma volt minden-
kor hogy affele híreket oly nagion es bizonnial hordoz-
tanak [Törzs. Báthory Zsigmond Keresztúry Kristóf-
hoz]. 1619: legyen igen nagy vigyázása rea, ha valahogy 
valami posta azféle hírt hordozna is vagy hozna is onnan 
Havaselföldéből, de torkokba verje és ne hadja beszélle-
ni [BTN 328]. — L. még alább rút ~eket hordoz al. * 

t hoz. 1582: az wy eztendeo aiandekiakor az az Janua-
riusnak 23 Napian weottwnk woltt Baratt Peter vram-
tull Neg' zeonyegett . . . eggikett . . Aykay Peternek ky 
az Lengyell Kyral Bekessegerwll az hírt hozta [Kv; 
Szám. 3/VIII. 3]. 1595: Sebesi ferentzet Cancellariüs 
Wram szolgaiat, mely az Jo hirt hoza, az Szjnam Bassa-

nak el menese felöl: Biro W. egez Tanaczúl jol tarttata 
[Kv; i.h. 6/XVIIa. 104 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. 
1610: ollian hirt hozanak az zekerhez hogj az raczok 
riank ieouenek [UszT 4/3b]. 1685: most Kgls Vr(am) 
Gyász vásáraisa van emberem, és ha mi hirt hoz, Ngdot 
tudosittani el nem mulatom [Zabola Hsz; GramTr II. 
462. — aÉrtsd: A moldvai Jászvásár (Iaşi)] * ~ t indít 
hírt kelt. 1630: hamis híreket indítottak, szerdítettek 
[BTN2 433]. 1762: ki indította ez hírt, ki fovealta hol ser-
palodat? [Torda; TJkT V. 93]. 1823-1830: egyszer azt az 
hírt indították, hogy a mennykő megütötte azt az házat 
Szentlászlón, s elégett asszonyostól együtt [FogE 148] * 
~ t költ. 1. alább az aki szájának mit szeret, olyan ~ / költ 
szólást * ~ r rebesget. 1759: vjabban rebesgetik a tatár 
hirt [Zsibó Sz; WLt árva Dániel Polixénia lev.] * ~ í 
szerdit ? (vmilyen) hírt terjeszt. 1630: hamis híreket indí-
tottak, szerdítettek8 [BTN2 433. — aAz erdélyi nyj-i szer-
űt 'eltereget' ige alakváltozata?] * ~ t támaszt hírt kelt. 
1773: a parasztok sok eféle híreket támasztanak ma 
is magok között, nem akarván elébbeni conceptusokat 
semmiképpen változtatni, annyira elbódultak volt 
[RettE 308] * ~ í tesz hírt ad. 1572: egi ember . . . 
Rayta fwtamik Kelemenre . Eo valaztig kerte hogi Ne 
bantana, De hogi Ne(m) hagia volt Beh fwtamyk hogy 
hirt tegen felesegenek [Kv; TJk III/3. 39]. 1635: hirtt tók 
Tótórbea benne [Esztény SzD; RLt O. 5 Kovacz Bene-
dek (58) ns vall.] 1677: Ha valamely Falu vagy Városbe-
liek, mezőn és erdőn lappangó latroknak gazdálkodná-
nak . . Tiszteknek és tŏb Faluknak-is hirt felőle nem 
tennének, a* Falu ötszáz forintal büntettetik [AC 128]. 
1763: Midőn eszre vették volna az Háznak gjuladását, 
nem hogj hirt tettének volna, hanem tudván egjmás vét-
két, mind az ketten az háztol el szaladtanak [Torda; 
TJkT V. 153] * ~t tétet. 1757: meg kapván a' nevezett 
négy Túlkokat házamhaz bé hajtván . . . hírt tétettem 
szolga Biro Vram(na)k [Gálfva KK; Ks 66. 45. 17c]. 
1761: (A) szŏlŏhelyetis . . a tövis bokorbol ki tisztíttat-
ván ide Régenb(e) a Polgár Mesternek hirt tétetett . . . 
hogy Szőlővel bé ültetteti [Szászrégen; JHbK LXVIII. 1. 
33]. 1804: Szent Iványraa Fekete Miklós Uramnak, Ko-
váts Urak tétessenek hírt hogy akkorrá legyenek jelen 
[Mv; MbK 118 Nagy Dániel vszb kezével. — aVajdaszt-
iván MT] * ~ t tudakoz. 1599: Poczi Jánost kwltek Biro 
Uramek Karoly fele hogj hírt Tudakozzon [Kv; 
Szám. 8/XIII. 81 Szabó András sp kezével] * ~(ek) tu-
dakozni. 1594: Teleki Istuanth kwldeotte volth Biro 
vram az Thanacz Akarattiabol, másod maghaual Deb-
recenbe hirek tudakozni [Kv; i.h. 6/X. 45]. 1596: Hor-
wat János . . Idestowa Iart, hír tudakozni [Kv; i.h. 
6/XXIX. 36-7]. 1598: B.V. kulte égik Barnasiboth czjakj 
Jstuanhoz hír tudakoznj [Kv; i.h. 8/V. 187] * ~f vesz 
hírt kap. 1719: Valóban rosz hirt ä Pestis iránt vévék 
szinte ma, . . . Dridife(n)a is 7. Persona holt ki [KJ. Rétyi 
Péter lev. Ebesfváról — aF] * ~ / visz. 1632: Most is mi 
vittünk vala hírt Berkeszinek, hogy oda feljár az felesége 
[Mv; MvLt 290. 79b-82b átírásban!] 1653: Erdélyből 
200 lovas székely jött által Molduvára, hogy a tatár fe-
löli bizonyos hirt vigyen által a havason [ETA I, 138 
NSz] * zsizseget hírt rebesget/teijesztget. 1753: hal-
lottam hogj Orbán Miklós Bétsbe járt, és hogj eó zsizse-
gette azon hirt hogj eő Flge a régi szabadsagot meg igirte 
volna [Márkosfva Hsz; Törzs. Sam. Gelei (36) pp vall.] 
* ~ŭl adatik hirdettetik. 1861: A1 Széki Egyház megyé-
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ben . . . hirŭl adatik, hogy 3rom Papi állomás ürességbe 
jött [Gyalu K; RAk 57 esp. kl] * adattatik 'ua.' 
1847: A Varga Katalin elfogattatása aránt Búcsúmba 
három vagy négy versen is jött megyei rendelés a falus 
bíróhoz, s azon rendelések mindenkor hírül is adattattak 
a lakosoknak. De Varga Katalint a bírák elfogni nem 
merték [VKp 29l] * ~ ül beszélik. 1704: Hírül beszélik, 
hogy nagy kuruc tábor jőne Szeben alá, sok ágyukkal, 
kiket Szatmárról hoztanak ki [WIN I, 310] * ~w/ hoz. 
1618: (A tatár posta) azt hozá hírül, hogy az vezér be-
ment volt Perzsiába, de az perzsa elment volt előtte 
[BTN 150]. 1812: Ezt hírül hozván a Groffnak legottan 
ki jött a' Házból [Héderfája KK; IB] * ~w/ jő. 1658: 
29-k aug. szent János fejevétele napján esmét futamodás 
lőn, jöve hírül: hogy Balavásáránál az ellenség — és éget 
— öl — s vág. Jézus, légy velünk! [ETA I, 168 NSz] * 
~m/ sem hallotta. 1717: hogy penig pacificu(m) Domi-
niumaban az megirt Czelnai lakosokot haborgatta vol-
na soha se(m) tudom hírül sem hallottam [Celna AF-
EHA]. 1752: hirŭl sem hallottam hogy itt H. Marosan 
10 kálongya búzából alig lett volna egy véka [Told. 
37//44. — aHoltmaros MT]. 1770: azon Malom hellyét 
. . szerzette volt meg . . Néhai Tit. Beretzki András 
Uram . . . az előtt p(e)d(i)g soha Malmot azon hellyen 
lenni hirül sem hallottunk [Berekeresztúr MT; BetLt 7] 
* sem látta 1759: A régi időben egész télen tábo-
roztak egy dolmányban, mentében s aba-köpenyegben 
az derék emberek is. Sőt az én értemre is magyarnak 
bundát hírül sem láttam most pedig nem tartja magát 
embernek, hacsak farkasbőr bundája nincsen, az alább-
valóknak pedig mind fejér és fekete báránybőr [RettE 
90] * ~ ül tesz hírül ad. 1854: (A) szántókat magak ren-
des métájokban meg Tartani köteles ha valaki azokbol 
foglalás képpen el akarna magának tulajdonítani azt 
Tőstént hírül tenni tartozik [Egerszeg MT/Mv; 
DobLev. V/1373 Dobolyi Bálint kezével] * — £r/ tétet 
kihirdettet, közhírré tétet. 1850: én az Falus Bironak 
már két hete megmondottam, tétesse hírül az emberek-
nek marhájakra ügyeljenek, azokat pusztán ne hadgyák 
a' vetéseket ne pusztittsák [Nagylak AF; i.h. V/1300] * 
~ vetni hírt adni/tenni. 1606: (A rablók) en magamot 
ereossen megh fenyegettek hogy el vagiak az feyemet ha 
el futok hir vetny vgja(n) levetkeztettek, vgy eóríztek az 
majorhazban [UszT II/4. A. 153 Fwlep Bertalan sofaluj 
Kaczó András Jobbagia vall.] * ? ~ zergerezik T 
1583: az minemeö hyreink ^óránként zergerezneka (: 
kiket az wr Isten eltawoztassa :) de ha my essik, mit re-
milhet wagy felseged, wagy mas [Gyf; BáthoryErdLev. 
131. — aOlv.: szergerezik v. zergerezik? — A kiadvány 
gondozójának lapalji jegyzete: „Tisztán így írva, még 
sem fordul elő semmiféle szótárunkban" A sz^rk. sze-
rint a szó csak elírás lehet, talán zengedeznek h. így, de 
alkalmasint eltawoztasson h.] * amint a ~e volt amint 
hírlik/beszélik. 1762: Meghala Teleki Zsuzsánna, 
minekutána elméjében is megbontakozott volna, amint 
volt az híre [RettE 143]. 1796: magamis azon kôz véleke-
désbe vagyok, hogy mint az hire, azon el nyert Joszágok-
bol elis attak [Kv; Incz. XI. 22a] * a/úgy volt a ~e, hogy 

1653: a volt a hírea: hogy Báthori Gáborral meg-
egyezett immár Rákóczi Sigmond [ETA I, 102 NSz. — 
a1608 tájára von.]. 1812: Ugy volt a' hire, hogy Maurer 
Károly Ur Martonfalvára mégyen nagyon tsudál-
koztunk hogy a kotsija elment 's, maga viszszá jött [Hé-

derfája KK; IB. Gothárd Sigmond (25) grófi számt. 
vall.] * az a ~ felőle, hogy az hírlik felőle/róla, hogy 
... 1592: (Niarine) Aztis monda hogi az volna a hir fe-
leolle hogi eo Lukachal Iaccott volna kartiat, es megh 
chokolta volna az tenieret [Kv; TJk V/l. 200]. 1781: 
Bánffi Sándorné gyönyörűséges szép ifjúasszonyko-
rában marada el az urától . . . Elig rútul concludálta sze-
gény életét, mivel az a hír felöle, hogy egy Mezei nevü 
praefectusától két vagy három gyermeke lett volna 
[RettE 414-5] * az a ~ foly, hogy . . . az a hír szállong, 
hogy az hírlik, hogy 1770: Az a hír is foly, hogy 
minden embernek jószága aestimáltatik s amennyi fo-
rintra aestimálják, annyi garast adjon esztendőnként 
róla a szegény nemesember [i.h. 224] * az a ~ kél az a 
hír kerekedik. 1717: az kitől értette(m) hogy kőit az az 
hir, eppen csak ram való haragjából hallom hogy beste-
leniteni akarna, de Annak hamiskodása semmit ér [Kv; 
Ks 96 Biró Mojses lev.] * az a ~ kerekedik. 1731: azon 
betegségéb(en) az a hir kerekedet vala hogy gyermek 
ágyat fekszik [Szelistye H; Born. XXXIX/16.] 1751: 
Miolta Pintye al(ia)s Vlájk Filimon Kis Solymosrol el 
szökött és Mlgs Exp(one)ns Aszsz(ony) repetaltotta tsak 
azolta kerekedett az a hir hogy régen az Elei Máramaro-
si N(eme)s emberek voltak [Lemény SzD; WH. Ladis-
laus Morjás (70) ns vall.] * az a ~ megy. 1823-1830: 
most beszéljük . . . , hogy Gogánváraljának az a hír 
ment volna, hogy tiszt, uram katona lett [FogE 272] * 
beteg ~ét hallja vkinek. 1574: Molnár Kelemen azt 
vallia hogi . . mykor beteg hiret hallota volna hogy az 
Malomba fekwnnek, Induwl hozza meg latny [Kv; TJk 
III/3. 384] * bolyongó ~ szálldosó/szállongó hír. 1763: 
hallattam . . hogy Mányika Juon mikor az a' bolyongo 
Tatár hir vala a' mely az Országát fel háborította volt. 
két rakatt szekeret hajtatott volna ide Gálfalvára 
[Mk V. VII/1. 31 Pataki Mihály (38) jb vall. — aKK]. 
1792: Az ide le bolyongo hirek látatnak tsendesedni 
[Bencenc H; BK. Bara Ferenc lev.] * elcsendesedik a ~ 
elhalóban/elhanyatlóban a hír. 1734: Most semmi hirt 
nem hallottam régen el Csendesedett volt az hir [Gyeke 
K; Ks 99 Bíró János lev.] * elegybelegy ~ek. 1708: az el 
mult nyaro(n) a' sok elegj belegj hírekre nézve ige(n) cor-
rupte folyhata(na)k a' dolgok [Fog.; KJ. Fogarasi János 
lev.]. 1758: Eléggé nevettettem az atyafiaktól . . . szün-
telen csak az én építésem3 forgott szóban közöttök 
annyira, hogj a sok elegj-belegy híreket s csúfságokat 
hallván, szinte belehagytam, elkeseredvén lelkem is 
[RettE 69. — aAz emlékírónak egy holland kőművessel 
való építkezése] * elegyes ~ek folynak. 1717: az Ház 
híján levő Árpa felöl tudoslcson az Vr bennünket hová 
tegjük mert itt igen elegyes hirek folynak [Búzásbocsárd 
AF; BfR Lörinczi László lev.]. 1739: közöttünk elegjes 
hirek foljnak keves marhaink iránt ha valami larma talal 
lenni Ugy Concludaltunk hogy hajtassuk Korondra 
minden marhainkot [Petek U; Ks 99 Nagy Boldizsár 
lev.] * eleven ~nem hallatik felőle életben létéről nincs 
hír. 1669: uagion megh Nehaj Czutak Istua(nna)k ket 
fia Czutak Miklós . . . , Czutak János egy leányaúal 
együt . . . , hogy ha ezek felöl eleuen hir nem hallat(ne)k, 
avagy sine semine deficiálnanak abbeli iussat Kászoni 
Pál Deák Ur(amna)k, és posteritasinak Csutak Pet(er) 
Uram . . . kezibe boczassak [Ksz; BCs] * elmegy a ~e 
elteijed a híre. 1653: a nagy tisztes gyűlés elbomla így a 
mint mondám, és elméne a híre az országban a Básta 
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gratiájánaka [ETA I, 86 NSz. — a1603-ban a Dévára 
egybehívott országgyűlésen Básta — az emlékíró szerint 
— az ellene fegyvert fogott nemességnek megkegyelme-
zett]. 1761: (Ennek)8 midőn Szebenbe is elment volna az 
híre, azt mondották az urak, hogy sibi imputet, senki 
sem bízta volt reá [RettE l 17. — 'Ti. az elfogatásnak] * 
elterjed a ~e. 1773: az Aszszony engem azzal vádolt a 
Papnitt s másutt is hogj más Faluba is elterjedett a hire, 
hogy én egj szalonnát, és égj hordo egetbort . . el lop-
tam [Selye/Magyarós MT; BetLt 7 Joh. Kardos (29) 
auriga vall.] * elveszett ~ét hozzák halálhírét/veszett 
hírét hozzák. 1619: ide ugyan elveszett hírét is hozták 
vala; most itt vagyon [BTN 327] * félelmes 1693: 
Interrumpalodvan az Divisio, hirtelen következet rosz 
es igen felemes hírekre nezve, az Inventariumban specifi-
calt . . . Bonumok, maradnak ă tovab való Divisioig 
Dobaj János Ur(am) kezinell [DobLev. 1/38. 2]. 1739: 
méltóztassék ha mi oljas felelmes hir leszen informálni 
[Petek U; Ks 99 Nagy Boldizsár lev.]. 1759: a mint mi-
napi levelemben is írtam, ujabban rebesgetik a tatár hirt, 
én Ngodhoz bizom hogj ha valami félelmes hir lenne, 
Ngd rollam is ne felejtkeznék [Zsibó Sz; WLt árva Dá-
niel Polixénia lev.] * futamodik a ~. 1625: eseobe(n) (!) 
ugj futamodot vala az hir mikor Louaz János oda szállót 
uala hogj az fiat Czore Mihaline bele ualotta uolnaa; az 
uta(n) ugj haliam hogj zaz forintal uette megh Bothos 
Miklóstól [Keresztúrfva U; UszT 59e. — aAz ingatlan-
ba. Később Szkr-ba olvadt]. 1756: tudjuk hogy azon 
Felejtár Kŏpenyegéröl levet gombok Zudor Peternel 
voltak, azután pedig hir futamodván az gomboknak el 
lopások felöl, . Zudor Pétér . Muntyán Péternek el 
adta [Bácsi H; BK]. 1824: az a* hír futamodott vala, 
hogy hirtelen halállal holt volna meg [Dés; DLt az 1826. 
évi iratok közt] * futó ~ kósza hír. 1618: botorkázék 
csak obiter az fülembe, hogy az titkon forgott tractaban 
előforgott Báthori András dolga, hogy ha Nagyságod 
meg nem adja Jenőt8, megadja Báthori András. De sem-
mi bizonyost erről nem tudok, mert csak futó hírben hal-
lottam [BTN 131. — aHa Borosjenőt, Erdély egyik fon-
tos délnyugati végvárát át nem adja a töröknek]. 1619: 
látom, hogy az sok futó hirt is igen el kezdik hinni immár 
[BTN 325] * gonosz ~ kb. vészhír. 1557: valamy kor 
walamy gonoz hyr wagyon az zegen Mywes Nep(ne)k 
Thornokba kel zolgalny ees wygyazny Ees Eyel Nappal 
kapwn, ees Az kewfalon ees, Az waras zerybe kel wy-
gyazny [Kv; TanJk V/l. 19]. 1599: 24 Die octobris Az 
gonoz hírek es felelmes Ideonek miatta hogy az templum 
tornian eyel napal egi arant kelletet vigiazny vettúnk 
odafel egi lámpást [Kv; Szám. 8/XVI. 39]. 1704: Ez go-
nosz hir szárnyon hamar hogy érkezik [EM XXXV, 275 
gyászének. — A hold világi kuruc vereségről való hír-
adás/vészhír] * halála ~e érkezik. 1566: a király is im-
már nem sok időre megvötte volna Tokajt, hogy ha a 
Szulimán halála híre nem érkezik vala [ETÁ I, 25 BS] * 
hamis ~ kb. álhír. 1630: énnékem megmondd azt, £ogy-
ha tudja-é, ez a hamis hír honnét futamodott [BTN 429] 
* haszontalan ~ kb. felelőtlen hír. 1769: Bizonyos Im-
formatiokbol értette a Mlgs K. Gubernium hogy a Nép 
kŏzŏt oly haszontalan hír folyna hogy az Adónak Terhe 
meg nevekednek [UszLt XIII. 97] * hazug/? hazugi ~ 
álhír. 7700: Alázatoson akaram Uram Kgdet tudositta-
ni, micsodás Nagi hazugi (!) hírt Indittának Ur(am) it 
közöttünk [Torja Hsz; ApLt 5 Szabó Péter Apor Péter-

hez]. 1776: az Istenre kérem ne higye (!) azoknak az ha-
zug híreknek mert . . jól indult az dolgunk minden féle 
álnak mesterségeket ki akarnak gondolni az melyen (!) 
miképpen ronthatnák [LLt gr. Lázár János lev. Nsz-ből] 
* holt ~ėt hallja. 1737: etzakanak idejen cir. 9. orakor 
halvan hirit Turocziné Köntzei Klara Aszonyomnak 
holt hirit, hogy padon fekünnek s el nyújtottak volna 
. . . oda haza busulaltunk magunkban [Kanta Hsz; 
HSzjP] * holt ~ét hozzák. 1573: Gal Benedek Azt 
vallia hogi . . . Twgia Aztis hogi holt hyret hoztak Pws-
karnak varaddol (!) | Anna Beke gergelne Azt vallia hogi 
. . . holt hyret hoztak volt pwskarnak felesege vtanna 
Ment varadra Es oda Maradót [Kv; TJk III/3. 167-8]. 
1737: monda Könczei Gábor ur ide jartam ehez a tor-
tsos Nenemhez mivel az vetsernye tájban holt hiret hoz-
tak vala [Kanta Hsz; HSzjP] * holt ~ét költi vkinek. 
1689: Dévai János A sz: Partialistol admonealtat-
ván hogy Feleségét complácallya, a' békességen semmit 
nem munkálkodott, sőt feleségének holt hírét költette 
[SzJk 236] * jó 1621: Juta Petkj Jstua(n) Vram 
sok io híreket hozua(n) . . . attam neki8 [Kv; Szám. 
15b/IX. 74. — aKöv. az ellátásra von. fels.]. 1724: az à jó 
hér, hogy ő Felséginek fia van [Altoija Hsz; ApLt 2 
Apor Péterné Káinoki Borbála féijéhez]. 1785: semmi jo 
hirt nem hallunk [BK. Bara Ferenc tt lev. Szászvárosból] 
* kedvetlen ~ a. kedvezőtlen hír. 1735: Kedvetlen 
hírek érkezvén tőbb helysegek között helységûnkbennis 

az Mgos Excelsum Regium Gubernium Commissio-
ja(na)k tenora szerint kételeníttettünk szoros strasalást 
fel allitanunk [Dés; Jk 455b]. 1737: el ne távozzék Abos-
falvárol, mivel minden órán jöhet kedvétlen hir! [Abos-
fva KK; Ks 99 Bálintit György lev.]. — b. elkedvetlenítő 
hír. 1776: az Exponens Kis Aszszony jelentetteé va-
lakihez nagyobb hajlandóságát mind az ideig, miglen 

Gróff Lázár Urffiról azon kedvetlen hirt nem hallot-
ta, hogy benne ne vetné reménségit, mert elnem veszi? 
[Nsz; LLt vk] * kósza ~ szálldosó/szállongó (bizony-
talan, megbízhatatlan) hír. 1850: Itt kosza hir annyi rep-
des, hogy Szeműnket eszünket majd ki veri, s a vége egy-
nek sem igaz, de ennek igy is kell menni, mert a meg van 
tiltva, hogy igazat beszéllyünk, tehát a dolgot travesztal-
ni kell, s abból utollyára absurdum kerül ki [Folyfva 
MT; Born. G. XXIVd Csiki Sámuel lev.]. 1880: Tőrös 
Vig János . ángyát Kovács Ersokot valami kosza hir 
következtében illetlenül megtámadta . . . mondván 
bátyjának, miért tart házánál olyan nöt? [M.bikal K; 
RAk 347] * költött ~ -> vki fejétől költött ~ * közön-
séges ~ közhír (közszájon forgó hír). 1618: Ugyanezen 
4 Novembris jutott egy posta Perzsiából a fővezértől, 
azki ez most igen közönséges hír itt az Portán azt 
hozta, hogy az kazul pasa Tebrizig eleibe jött volt az ve-
zérnek, és két úttal stratagemate akart véle cselekedni 
[BTN2 152]. 1823-1830: (Az asszony) Különben is bo-
lond asszony volt, mert lettek ugyan gyermekei, de mind 
elholtak. Azért egy doktortól tanácsot kérdett, hogy mi-
csoda pozitúrában feküdjék . . . , hogy könnyebben fo-
gadhasson méhébe s a gyermeke megéljen. E közönséges 
hír volt a városon [FogE 295] * lágyul a ~ enyhül/ha-
nyatlik a hír. 1658: Die 24-ka lágyula a hír valamit; hal-
lók hogy, a kik Kaczát elégették, visszamentek a Ri-
kán, és a táborra mentek a prédával [ETA I, 167 NSz. — 
aAugusztus. TCaca NK] * lármás ~ kb. lázongás híre. 
1785: Blágáné . . . mikor ezen Lármás hir volt akkor 
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járt oda a Mokányok közé [K; KLev. Georgius Ugrán 
(50) vall.] * lengedező ~ szálldosó/szállongó/kósza hír. 
1663: at hallottunk ugian fülhegiel ualami lengedező 
hirt, melieţ megh biszonioson nem tuduan nagisaktokat 
terhelni nem akartam . . . ha mi bizoniost erthetűnk 
nagisaktokat tudósítani eiel napal el nem mulattiuk [Ké-
kes SzD; UtI] * meghozzák a ~ét/~t. 1614: azmikor 
szinte in ferventi vala a persecutióban, csak meghozák 
az hírét, hogy Szinán pasa igen kötteti az Dunát által Fe-
kete-Gyírgyónál Havaselföldére [BTN2 43. — a1595-
beli eseményre von.]. 1759: de Kemény László Consiliá-
riusnak meg hozzák a' hirt, 's rá izen a1 papokra, hogy a 
Beszerikát Korcsoma házzá tették [Hermányi, EDem. 
597] * megmegy a ~e elmegy a híre, híre terjed. 1721: a 
másikat . nem lehetet akkor hamarjaba meg fogatni, 
mert minekelőtte én Czergedről meg indulta(m) már 
meg ment a hire, hogy mit akar a Vice Ispán, és igen vi-
gyázott magára [Alvinc AF; Ks 95 Gillyén Dániel lev.] 
* nagy ~e (vagyon) széltében beszélik. 1722: Van már 
ittis nagy hire, PŰblice is beszellik [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból]. 1774: Nagy híre vagyon, hogy a római pápáta 

. . . megétették [RettE 340. — aXIV. Kelement]. 1775: 
akkor tájban, a mint mind akkor, mind azután jó darab 
ideig nagy hire volt . . . gyakor izben feles pénzt hozta-
nak bé az utrizált Nagy Almási arany Bányákból [Al-
gyógy H; JHb LXXXI/3. 358] * nem vala/volt ~ e hír-
ből sem ismerték. 1736: Nem vala akkor híre az krepin-
nek hanem minden czifraság az mentéjeken az vitéz-
kötés | Az 1687. esztendő előtt . . . nem vala hire az ven-
dégfogadónak | Nem vala akkor hire az sézának [MetTr 
353, 355, 361] * parázna ~ alatt hever paráznaság 
vádja alatt él/leledzik. 1739: Szabó Gergelyné Kibédi 
Ersébeth nyilvánságos kurvának kiáltatott, mégis ez 
ideig ezen parázna hírnek 's Névnek alatta hevert, magát 
nem expurgálta . . Ezt magok az idegen nemzetek so-
kak előtt meg-vallották, hogy vélle sokszor paráznál-
kodtanak és ki is Pasquilizálták [Dés; Jk 30 lb] * 
pestises ~. 1829: a pestises hir alkalmatosságával sokat 
költett a Dullora I a' közlöbbi Pestises hir alkalmatossá-
gával vig mulatságok kőzött el-kőltették [Mezőköl-
pény MT; TSb 48] * pokol ~ kb. vészhír. 1618: En 
ne(m) tudom azt hogj Tamko Mihalj Feyedelmet szol-
gált uolna, de . . . Azt tudom hogj mikor ualamj pokol 
hírek uoltak, mint az teób szellerek eöis el ment ut 
Vagny houa [Kozmás Cs; BLt 3 Th. Barthalis Iudex Ju-
ratus de Kozmás (70) vall.] * mikor ualamy pokol hirek 
uoltak s az teöb Jobbagiotis fel uertek ut Allanj uagj 
hova eös ott volt [uo.; BLt] * repdes a ~ szálldos/szál-
long a hír. 1829: 2 meg-dŏglött Marháról repdesett vala 
az hir [Dés; DLt 1055] * se ~e, se pora híre-pora sincs. 
1678—1683: most hol vadnak . . . se hirek se porok 
többire [Ks Kornis Gáspár kezével] * se ~ét, se porát 
nem kaphatja hírét-porát/nyomát se lelheti. 1692: Sze-
kely Borka . . . mãr három esztendeje hogy el hadta, az 
idŏtúl fogva kereste de sohul se hírét se porát nem kap-
hatta [SzJk 259] * szárnyall(ik) a~ szállong/terjedez a 
hír. 1837: az a hir is szárnyallik, hogy lenne valamely tit-
kos protocollumok melyben az olyatén jövedelmeket in-
feráljáka, s evésre és ivásra-is fordítják [Kv; 
ACSzám. 115 — aA céhmesterek] | Már pedig a hirek a 
piatzon, s, olyan dombéros hellyeken szárnyolnak az 
hol a pletykát nyelve tele torokkal hangoztattya aztis a' 
mi nints (így!) [Ó-Torda; TLt Praes, ír. 380/1844 Kassai 

F. Mihály ügyvéd kérv.] * szárnyra kel a ~ szárnyra 
kap a hír. 1870: Rögtön szárnyra kelt a hir, hogy a mely 
gyermeket a tanfelügyelő becsalt az iskolába, annak 
vége, azt viszik katonának [Kv; Borb. I. Szeremley 
Lajos nyomt. felterjesztése] * szárnyaló ~. 1850: ezenn 
kérdésekre azon szárnyaló hir kénytetet, hogy Nságod 
Szt. György napkor a Joszágot haszonbérbe akaija adni 
[Széplak KK; SLt évr. Sipos Miklós P. Horváth Ferenc-
hez] * szomorú ~ a. kb. vészhír. 1621: Megh ertven 
eő kglmek egesz varosül . az mostani szomorú hire-
ket, es felelmes allapatunkat, az Tataroknak az Orszá-
gúin) altal menetelj feleol . . . , az minemw Tiztviseleő-
ket Generálisokat, Capitanokat es hadnagiokat ren-
deltek valamit paranczolnak abban minden magok 
vonogatas mentsegh nelkwl szorgalmatoson el Jarja-
nak [Kv; TanJk II/1. 333]. 1657: Ez a szomorú hira 

csak alig múlék el: legottan az úrnak hazajöveteli híre 
újula [ETA I, 163-4 NSz. — aA szerencsétlen végű 
lengyelországi hadjáratból Moldva felé hazaigyekvő 
erdélyi sereg megsemmisülésének híre]. — b. gyász/ha-
lálhír. 1732: az Aszony ö Nga es húgom Aszony 
. . . innen ki mentenek mivel azon szomorú hireka jöue 
[Kv; Ks 99 Kornis Ferenc lev. — aA húg férjének halála] 
* tatár 1597: 13 Die Júli . . . B V kwlde Leúelet 
Makrai Janostol Beztertzere a' Bironak Túdakozni 
Tatar hir feleol [Kv; Szám. 7/XII. 71 Filstich Lőrinc sp 
kezével]. 1621: 25 Die Octobris, Attunk Biro Vram Pa-
rancziolattiara az Tanatshazhoz Taraczkhoz ualo port, 
Mikor az Tatar hír jeot uolna, hir Leouesre ualot [Kv; 
i.h. 15b/VIII. 3]. 1691: Augustus. Ad 1-mum rendelte-
tett volt Tordára az ország gyűlése, de az tatár hír miatt 
elhaladott [SzZs 725]. 1763: tudom bizonyasan hogy mi-
dőn a' Tatár hir fel boditotta vala az Országát Mányika 
Todor . . . Záhrol . . hozott két fele sákott is [Désfva 
KK; Mk V. VII/1. 45 Ifjú Hegyi Adám (44) jb vall.] * 
tolvaj/tolvajos 1734: Az Tolvajos hirek iránt solici-
tuskodván, minemű tudositásom jot V: Ispán Győrffi 
Urtol Azokat in originalibus . . includaltom [Ks 99 
Bornemissza Ignácz lev.]. 1759: Annak utána valami 
tolvaj hír támadván, attól megijedett s úgy szaladott be 
Fehérvárba [RettE 85] * török ~ a. kb. álhír. 1619: Én 
csak csendesítettem, hogy nem kell hinni, mert csak 
török hír, de látom, hogy az sok futó hirt is igen el kezdik 
hinni immár [BTN 325]. — b. török betörés/jövetel híre. 
1662: Török, tatár hírnek Kegyelmed helyt ne adjon, 
mert most abban semmi nincsen. Több török, sem kur-
tány Apafi mellett annál több nincsen, ki az előtt volt 
[TML II, 338 Ebeni István Teleki Mihályhoz]. 

Sz: ~ mód nélkül nem indul szél fuvatlan nem indul. 
1618: Az Báthori András felöl való hírt ne vélje Nagysá-
god semminek, hanem Nagyságod magára vigyázzon, 
mert az hír mód nélkül nem indult [BTN 132] * aki szá-
jának mit szeret, olyan ~ t költ. Ifi 19: Itt is az ki szájának 
mit szeret, olyan hírt költ [BTN 222] * ne járjon elől ~ 
a dolognál. 1749: ne jáijon elöl az hír a dolognál [Szent-
demeter U; Ks 83] * szél nem fuj ~ nélkül szél fuvatlan 
nem indul. 1760: Szél nem fújván hir nélkül, hogy a ' na-
gyobb gonoszt, nagyobban, és jobban, hevenyebben 
meg fojtassék, Ngod azon Horváth Ferentz nevü 
Endesianus Cancellistát . . . minden késedelem nélkül 
küldje, és magától8 [TK1 gr. Teleki Ádám gr. árva Bold-
vai Samuelné Vas Katához. — aÉrtsd hozzá: bocsássa 
el]. 
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2Ě közhír/hit; părerea generală; Verlaut(barung). 
1823—1830: Itta esmerkedtünk meg egy Domokos nevü 
úriemberrel . Egykor ebédre vagyunk nála. Ottan 
voltak a professzorok is. Asztal felett egyről-másról foly 
a diskurzus, én is egybe-másba beleszólottam, mert 
mvásárhelyi hír, s rekommendatoriák szerént magamat 
nagyon tanult embernek hittem [FogE 164-5. — Debre-
cenben 1795-ben]. 

3. vkinek/vminek vmilyen híre; nume/faimă a cuiva; 
irgendeine Kunde/Nachricht von jm/einer Sache. Szk: 
áruló ~ét alítja kb. áruló hírét költi. 7678—1683: min-
denkor szokot dologh az hogi az szerencze igen bel-
ső s kedves embereket emel . az gienge es könnyön 
fordulo elmeiü Feidelmek melle kiket pedigh saidit-
nok, Urakhoz kőzelibenj (!) . . , s Uraknok is ahoz ked-
vit hailanj, annak nógi szerenj(en) arulo hirit dühüs ne-
vit, Urok előt hiven alitjak [Ks Kornis Gáspár kezével] 
* bestelen 1731 k.: Miolta Daroczi S(á)m(ue)l 
Uram felesegül el vette Kováts Maria Asszant, azolta 
semminemű rosz és bestelen hír nem hallotat ő kelme 
után [Sövényfva (KK) körny; Born. XXXIX/16]. 7763: 
nem tutta . . a Felesége felől valo bestelen híreket [Nyá-
rádsztlászló MT; Sár.] * elmegy a rossz ~e. 1793: Iádé, 
el mégyen a' rosz hírünk [Koronka MT; Told.] * go-
nosz ~. 1597: Varga Gieorgi wallia. Látomást sem-
mit ne(m) thudok az fogoly azzony feleol mondanom 

. azeleottis . . eleg zoba forgot az Azzony mert 
vgia(n) gonoz hireis volt hogi ne(m) tizta eletew volna 
[Kv; TJk VI/1. 23] * gonosz ~ forog felőle. 1597: Kis 
ferenczne Orsolia azzony . . wallia . . . látomást az Az-
zonihoz semmit nem thúdok mondani, vgi vagion hogi 
eleget hallotta(m) benne hogi az Azzony feleol gonoz hir 
forgot, kiért egizer az Azzont . . . intem rolla hogy effele 
eletb(en) ne talaltassa magat [Kv; i.h. 2l] * gonosz 
hall felőle/hozzá. 1585: Lakatos Miklós Vallia hogi 
ige(n) haborgonak hallotta Az Actor Annyat, seőt tu-
domis hog az vtolso Vrat . . meg ne(m) tisztele hane(m) 
rutolta, egieb gonoz hyrt hozza ne(m) hallót [Kv; TJk 
IV/1. 420]. 1597: Cathalin Masas Thamas Zolgaloya 
. . . wallia Egiebarant noha két eztendeigh zolgalta 
Kadasnet, es gonoz híreket halwa(n) feleolle vigiazottis 
vtanna de soha semmy gonossagot hozza ne(m) latot 
[Kv; TJk VI/1. 24]. 1600: Tudom azt hogy Gyeörgyffi 
Balintnak vtolzori felesige Ilona iamborul elt az vrawal, 
s eö temeteis el, en semmi gonoz hyrt nem hallottam felç-
le [UszT 15/38 Lukach Gyeörgyne, Ilona, eözwegy az-
zony vall.] * gyalázatos ~be kever. 1811: az Alperes 
Mészáros Arkosi Istvanne Nagy Aniska a' Felperes 
Horváth Antalnét Kerekes Mariát . . . Hajadon Leány-
kori idejeben azon gyalázatos hírbe keverni kívánta lé-
gyen; hogy . . . az édes Annya lakó Házában és annak 
othon nem létében egy Ágyba Ferjfi Legénnyel edgyüt 
fekuve látta volna [Dés; DLt 250/1808] * gyalázatos 
*be kevertetik. 1730: (Az asszony) az maga akkori szol-
gája által ex rancore pro tunc istius Servi valami gyalá-
zatos hírben kevertetett volna [Dés; Jk] * gyanús ~e 
van. 1823—1830: Az egyik Torma leány . . . klastrom-
ban nevelkedett volt, de némelyek előtt gyanús híre volt 
[FogE 158] * illetlen ~eket hall felőle. 1748: hallottunk 
holmi illetlen híreket, de semmi gonoszságot szemeink-
kel nem láttunk felŏlek . . . Egy szóval ezen négy sze-
méllyekrŏl zajanglást (!) hallottunk, de szemeinkkel 
Semmi gonoszságot vagy egyeb törvénytelenséget pa-

tiálni nem láttunk [Déva; Ks 112 Vegyes ír.] * jó ~ r 
hagy. 1676/1681: Enis Méltosagos Eleimnek jo es dicsé-
retes példajokat előttem viselvén, nem akarom hogy ez 
életbűi valo ki múlásom utan e világon valami emlekeze-
tes jo hirt ne hagyak [Vh; VhU 206 Thököly Imre ad. 
lev.] * megrögzött 1832: meg mondták, hogy ezen 
udvartol lehetetlen betsületesen megválni — nem hittem 

. . ugy ítéltem balgatag fejem! hogy én másképpen fo-
gok onnan kilépni — s a köz rosz megrögzött hírt eltör-
leni, de hiába hittem, roszá festettek [Torda; IB. De-
mény János tt nyil.] * rossz ~be kever vkit. 1612/1613: 
megh lattiak az Essez kurva fiak, hogi az kik engemet 
abban az rosz hírben kevertenek megh keresem őket 
erette [Szászzsombor SzD; KJ]. 1827 k.: alázatoson bé 
nyújtok egy Esketést, melyből meg tettzik az: hogy az 
Hajadon Léányomot ki szeplősítette meg . . . miként ke-
verte roszsz hirbe [Torda; TLt Praes. ir. 65/1827-hoz] * 
rossz ~be keveredik. 1775: (Rhédei Farkas) édesanyja 
. . . Valami Borbély Dániel nevü ugyan<csak> borbély-
legénnyel . . keveredett volt valami rossz hírben, de 
nyaka szakadott, mivel a jóforma, egészséges legény hir-
telen meghala [RettE 353] * rossz ~ben s névben forog. 
1747: egjéb szarvas marhákatis hallottam sokszor hogy 
kezeken meg fordultanak . . Pap Péteréknek, az mely 
miat rosz hírben s névben is forgottanak [Illyésfva Sz; 
Ks 27/XVII] * rossz ~ forog felőle. 1762: elég rosz hir 
forgot és forog felőllők [Kóród KK; Ks 17. XXXI] * 
rossz ~ hallatik felőle. 1736: ez mostani gonosz tseleke-
dete előtt is Sok roszsz hirek hallattanak felőlle, mellye-
kért in Jus is attraháltatott vólt . . . Márton kovátsné 
Szendrei Judith [Dés; Jk 219b—220a]. 1814: Dobai Mi-
hálynét . . Piros Kurvának . . hivták. Ifjú korában is 
elég roszsz hir hallatott felölle [Dés; DLt 56. 25] * rossz 
~t hall felőle. 1806: Robb Kosztánt gyermekségétől 
fogva én jól esmérem, és mind az ólta felőlle semmi fele 
rosz hírt nem hallottam [A.várca Sz; BfR 130/1] * rossz 
~t támaszt felőle rossz hírt kelt róla. 1748: némelly iri-
gyek támasztottak rosz hirt felŏlek [Déva; Ks 112 Ve-
gyes ir.] * rút ~eket hordoz vki felől gyalázatos/ocs-
mány híreket terjeszt/pletykál vkiről. 1597: Chizar Pe-
terne egieb few emberek feleolis rút híreket hordozot 
ez varoson [Kv; TJk VI/1. 75 Chizar Gieorgi vall.]. 

Sz. 1653: tavoztassak egy mas veszedelmet verunknek 
romlását . . . , ne hadgyunk rosz hirt koporsonkrajs hol-
tunk utan, az ki immár igen közel vagyon mert ez az 
világ ezentúl mind az kettőnktűi el múlik [Sófva BN; Ks 
41. E. 31]. 

4. vkinek rossz híre; nume rău al cuiva; js schlechter/ 
übler Ruf. Szk: ~ ben forog vkivel. 1716: hirbenis forgat 
szegény vélle [Nagyida K; Told. 22] * megy. 1779: 
egy consiliarius pap addig járt oda gyóntatni 
hogy a kisasszonyt impregnálta8 . . a gyermek . . 
meglett. Ez így lévén, tanácskozni kezdenek az apácák, 
mit kellessék vele cselekedni, hogy híre ne menjen a 
klastromjoknak s magoknak [RettE 407. — aA szebeni 
zárdában] * ~e van vkivel hírben van vkivel. 1761: 
Hogy Molnár Jánosné valakivel hires lett volna nem 
hallattam, hanem hógy Ferentz Lörintz járt hozzája 
vélle vólt hire [Szászsztiván KK; BK. Laurentius Kól-
csár (68) jb vall.] * kitisztítja magát a ~ből. 1570: Anna 
Bartha Esthwanne vallia . . . Bankodyk volt, es ely 
akar volt Menny eo penigh Mongia volt neky hogi ely 
Ne Menyen, hane(m) ky Tyzticcha Magat az hirbeol 
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myt feleole hirdetnek, Neky azt Monta hogi eo ely 
megien Mert Jth kewesert ely veztyk az Embert [Kv; TJk 
III/2. 107]. 

5. vkinek/vminek hírneve/jó híre; nume bun al cuiva/ 
al unui lucru; js/einer Sache guter Ruf. Szk: volt jó 
híre/híres volt. 7679; itt vagyon egy hispanus doktor . 
igen-igen summus philosophus, medicus . . Az volna 
az doktor, nem az az cigán paraszt ember, kinek semmi 
discursusa nincs. Erdélybe hogy híre volt, lehetett, nem 
csodálom: Inter coecos multos etc. [BTN 226]. 
7674/1676: oly nagy majorsága volt ott, s annyi búzája, 
hogy hire volt [Kv; JHbK XX/21]. 7772; ezen két alsó 
kerekek oly dicséretesen és jol forgattak, hogj . itt kö-
rül bé hire volt [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 314] * 
nagy ~rel. 1776: Meghala szegény Török András is 
Barcsai János . . baronatust szerzett neki. Et quidem 
hogy nagyobb hírrel menjen véghez, feleségének, To-
roczkai Katának nevit is feltétette a diplomában 
[RettE 370-1] * vminek ~ét gyalázatba hozza vminek 
hírnevét meggyalázza. 1787: midőn valaki tisztítatlan 
metallombol, vagy tsalardsagra czelozo szándékból rosz 
vasat keszitene . elegendőképpen meg bizonyosod-
ván az illyetén tsalárdság, ennek tselekedöje, hogy a 
vévŏt meg károsította a Torotzkai jo féle vasnak 
hírét gyalázatban hozta az Ország előtt, 24 kemény 
paltza ütessel castigaltassek [Torockó; TLev. 9/25]. 

6. szóbeszéd, mendemonda; vorbe, zvon, ştire (care 
circulă din om ín om); Gerücht/schwätz, Rederei. 1585: 
Medwes pal vallia, Mind az varosson rakwa volt a* hir 
hog Nag Matetol giermeke leót volt a* Palastos Istwan 
Annianak [Kv; TJk IV/1. 420]. 1753: A nyár tájban kez-
dődőt ezen hírnek bővebb zudulása [Maksa Hsz; HSzjP 
Alexius Maksai (32) pp vallj. 1762: ezen híreket Miklós 
Susanna Aszsz(on)y(o)m felől hallatták volna egy Do-
bainé nevű Aszsz(on)ytol [Torda; TJkT V. 94]. 1779: az 
Exponens Aszszony eő Ngaa . . . boszszonkodva pana-
szolt . hogy ők akarják az én Gyermekimnek beste-
lenségit, nem nézik meg hogy tele az ország rollak való 
hírrel, hogy edgyikett Székely Ferentz, a másikat pedig 

. edgy Déák tsinálta volna [Szászzsombor SzD; KS. 
— aBethlen Ágnes]. 1806: Ki volt indítója s erősíttője 
azon hírnek, hogy Kerekes Mári mellett azon éjjel égy 
Szőts legény hált volna s azt mitsoda Gyanuságbol s ta-
pasztalásból indította? [Dés; DLt 250/1808-hoz vk]. 
1809: az egész dolog tsupa hir valoságnélkül, igaz az 
hogy . egy marha le esvén a köszálon lába ki-törött és 
azt Alsó Rákoson mégis ütötték de hogy valami 
dögletes nyavalya grassált volna a nyájban, vagy meg 
döglött volna vagy egy közüllök a nem igaz [Vargyas U; 
UszLt ComGub. 1634]. 

Szk: ~ ered szóbeszéd/mendemonda indul/kél. 1820: 
Másodszor Ujjra az a* hir eredvén, hogy . . . Rákosi 
Papné Tiszt. Ferentziné Aszszony azt beszéllette volna, 
No a Báróné a' leg első Aszszonyt választotta volt Ke-
reszt Anyának, 's éppen az utolsot kapta meg, de jo ez 
egy bittangnak [Kercsed/Aranyosrákos TA; JHb 48 Gál 
Juliánná (24) főző vallj * költ. 1763: ki kóltőtte 
rolla azt a hírt hogj meg fatjazott, nem tudom [Nyárád-
sztlászló MT; Sár.] * ~t rebesget. 1731: zugattak és re-
besgettek egyís másís afféle híreket hogy Fagarasi a 
mostoha leányát élné és aztis beszélték nemelyek hogy 
meg is terhesitette volna [Mezőbánd MT; Born. 
XXXIX/16] * zúgat rebesget * vmilyen 

költ vkire. 1762: Még valami rossz ringyós hírt is költöt-
tek volt az úrra [RettE 137] * vmilyen hirdet. 1597: 
Chizar Peterne . . Egieb few emberek feleőllis hirdetet 
effele gialazatos rút híreket [Kv; TJk VI/1. 70]. 

7. kb. híradás/tétel; înştiinţare, anunţ; Ankündi-
gung. 1690: (A falvak) Generálisunkhoz és fö Commis-
sariusunkhoz való szükséges hírek es tudosittasokra 
posta lovakat nem adnak [Ebesfva; Törzs. Bethlen 
Sámuel fej-i instr.]. 

Szk: ~ nélkül a. híradás/tétel nélkül. 1642: Kele Já-
nos Vr Inassa . hir nélkül Nemzetség levelért ment 
volt [Kv; MészCLev.]. 1654: ha eo Ngoktol el szők-
ne(m), vagi hir nélkül el mennék eze(n) Reuersali-
somnak erejeuel halalialis büntethessenek [Fog.; Kem-
Lev. 1430 Dauid János kezével]. 1796: Barabás József, 
hogy az falu helyin hír nélkül szénát Scsinált: megbüntet-
tetett 18 krajcár [M.hermány U, RSzF 129]. 1849: jó 
épületre való fáit az el enyészett télen a Pagotsaiak kŏ-
zőnségesenn hir, és alku nélkül le vágták [TSb rtlen]. — 
b. (egy) szó nélkül. 1628: az el mult ideőkben az en vram 
hir nelkeől ment Zékelj főidere [SzJk 21]. 1763: mihent 
érkezek hir nélkűlt, és minden hozá szollás nélkűlt . . . 
Vultur Szimiont verni kezdé hátban [Nagyida K; Told. 
9]. 1820: Szilágyi Ur(am) két Esztendő alatt őrökké hoz-
zánk Szállott talám meg az ajtomon sem ment ki hír nél-
kűlt, az hová ment mindenűt mennem kellett vélle [Ara-
nyosrákos TA; JHb 48 Pálfi Mátyás (48) ns arm. vall j 
* esti 1715: Bánffi Pálné Aszszonyo(m) Mező 
Záhia Joszágab(an) az hátárban estvi hirt tetetven az ŏ 
Naga Jobbagyinák hogj ki menyenek Dézmalora, . . 
igen jo reggel az Hatarbán ki mentünk ., tizenkét 
oraig várakoztunk de senki ki nem jöt az Hatarban 
[Told. 2. — aTA]. 

8. értesülés; informaţie; Nachricht, Kundé. 1552: hí-
rünk ith mosth egeb nichen, hanem a mith az elewth val-
ló leuelwnkben irtunk valla Modua fellwl [Torda; LevT 
I, 94]. 1638: ha mi hirej lesznek tudositzo(n) engemetis 
uelek [KJ]. 

Szk: ~ t kaphat értesülést szerezhet. 1618: Szölfikár, 
noha azelőtt félen viselte magát, de most igen jól kezdte 
magát viselni . sohonnat jobb móddal hírt nem kap-
hatni, mint őtőle [BTN 131]. 

9. kb. értesítés; anunţare, înştiinţare; Benachrichti-
gung. 1564: Nekwnk töruiniwnk es módunk az volt 
hogy az w felsige kiwansagat szek helien montak meg, 
mostan pedig wgian hirünknelkwl el Iwnek es ha estwe el 
jw reggel mingiarast roia az zeginy nipet [Cssz; SzO II, 
178]. 1659: okai nem vagyunk ha mi veszedelem orszá-
gul kozonsegesen követi kglteket ., mivel minden nap 
ujjob, ujjob hírünk a leveleink jŏnek Portarul az ot len 
levő Követ Uraktul és Kapitihaktul, s ott lévő jo aka-
róinktól is, siettetvén bennünket a Summanak fel szedé-
sére, és bé küldésére [UszLt 17 fejj. 

Szk: ~ adat tátik. 1682: Ha . azon Controversias 
hely Collegium földenek találtatik lenni, tehát az arról 
asszortalt gabona(na)k dezmáját tartozza(na)k specifi-
calt Patronusak refundalni, ante Octava(m) hír adattat-
ván ö kglmek(ne)k [Ne; Törzs]. 

10. újság; noutate; Neuigkeit, Neuheit. 1599: 
Georgy kowachine Catalin azzony . . . vallja Er-
zengjartone az seoteo hazban Ielentette egycher 
eleotteok lm nem hallottatok zep hirt, azt mondgyak 
hogy varadon János kowachinet Muskotály kúnajwnak 
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neweztek [Kv; TJk VI/l. 298]. 1726: egyeb hirt nem ir-
hatok hanem Boer Istvánné Aszsz(onyo)m, csak vizet 
iszik, Túri Györgyként pőgdős [Ks 96 Apor Péter lev.]. 

Szk: ~ t mondhat elújságolhat vmit. 1600: Thasnady 
Caspar deák . . vallya . . . Gychy Peter zolgay volta-
nak nalla azok mondottak hogy magyarorszagbannis 
hyrt mondhattnak hogy męgh az azzonyokis iţt Colos-
uarat minemeo vitezek mely igen zepen voznakd eosteo-
keot az vchan [Kv; TJk Vl/l. 505. — aígy, vonznak (olv. 
vonsznak 'vonnak') h.]. 

11. vkinek tudta/tudomása; cunoştinţă; Kenntnis, 
Wissen. Szk: ~ében lesz vmi tudomására jut vmi. 1826: 
ki menék a meg neveztem helyre Seprű Agat vágván, hi-
fibe lesz Bartos Pap Urnák meg is zálagoltata erölis tu-
dom hogy a Bártos Urak Erdejek [Albis Hsz; BLev. 
Vall. 5] * és akarata ellen tudta nélkül és akarata el-
lenére. 1616: Bek János Uram az meg holt örögbik Bek 
Janosnak Jobattyanknak hazat . hirünk 's akaratunk 
ellen . . . Bek Peternek atta permútalta [Kv; PolgK 141 
ifj. Heltai Gáspár not. kezével]. 1714: En . . . Nagy 
Enyedi Borbereki Dánielné Cserei Ersébeth, Solenniter 
protestálok, contradicalok hogy az én Bátyám, Cse-
rei Mihály Uram, édes Atyám Joszágiban hírünk, s aka-
ratunk ellen bé szállott, hatalmasul el foglalta édes 
Atyám halála után az Nagy Ajtai Udvarházat [Ne; 
DobLev. 1/87]. 1769: Valaki másnak Sendély fáját, Tö-
keit és deszkáját, vágót vagy hántot fáját meg jedzet 
aszalt fáját. hire s akaratya ellen ell viszi . a Tiszt 
azon dologban 12. forintokra büntesse azon Lopót [Ze-
telaka U; UszLt XII. 89] * (és) akaratai nélkül 
tudta és akarata nélkül. 1584: mikor Buda János oda 
fele chellegne nekwnk hyrwnk es akaratunk nelkeöl [Bá-
thory ErdLev. 178]. 7590: en hon nem voltomban 
mentek hazamhoz, Egy zemelth az en hazamnal megh 
tartoztatottath Vduarhelj Városi Kosa Gergelth en 
hyrem es Akaratomnelkil el zabaditottanak ki adtak 
(így!) [UszT]. 1603: En hírem es akaratom nelkwl, ket 
zeker buzamot witted el, kiért hatalmon wagi [i.h. 
17/67]. 1766: senkiis a' Verŏs Kovátsok közüli sem egy-
szer, sem mátszor Stomp Vasakat ne mérészellyen tsi-
nálni v. tsináltotni, készíteni vagy készíttetni a' Birak 
hire 's akarata nélkül [Torockó; TLev. 9/11]. 1793: Fejér 
Lisztet . . . küldözgetett . . . Csernátoni Urnák, és mind 
ezen küldözgetések a' N. Gróf Urnák hire 's akaratja 
nélkül estenek [Koronka MT; Told] * és értelme 
van vmiben. 1583: Ersebet Dabo Thamasne vallia Nem 
volt hon Biro Mihalj akkor mikor az elseo feleseget Az 
vizbe vethek hallottam Mastol hogy Biro Mihalnakis az 
felesege gonoszsagaban hire es ertelme leót volna [Kv; 
TJk IV/1. 141] * esik vmiben tudomására jut vmi. 
1740: Darabont Bandi ez előtt cir. 3 esztendővel Kalota 
szegen lakott s egj alkalmatossággal Kurtány Istók . . 
meg találta, 's hire esvén benne hogy keresik onnan is 
elébb állott [Cege SzD; WassLt Petrus Takáts (41) jb 
vall.] * és tudtán kivül. 1837: az Exp(onen)s Urnák 
Clenodíumaí voltak . . . mindezeket . . . Felesége Fe-
rentzi Mária aszszony alattamoson a Félje . . . hire és 
tudtán kívül el pakolta . . és bé vitte Kolosvárra [Do-
boka; BetLt 1 Pákai Dánielné Benkő 'Su'sánna (40) 
dom. bíróné vall.] * legyen, hogy ... vegye tudo-
másul, hogy . . 1668: Fodor Istuán bé kiálta . . . Hire 
legyen kgld(ne)k Lázár Péter Ur(am) hogy Mikola Sig-
mond Ur(am) le akarja az kgld kertit az Falu uczájárol 

vágatni, azonban neki terűiének az kertnek, az támaszo-
kat hánni, és az seovényt vágni kezdek [Diós K; Ks 65. 
43. 10] * lesz vmiben megtud vmit, tudomására jut 
vmi. 1565: Onnét elindittá népét Svender Lázár Szak-
már alá. Ebben lön híre Báthori Istvánnak, és meggyúj-
tatá a város körül való palánkot s mind megégete [ETA 
I, 22 BS]. 1600: ha chak egy boriuis altal me(n)th az Ki-
kelçn, es Zombatfalwanak hyrek leött benne, be haitot-
tak [Betlenfva U; UszT 15/263 Ambrosius Mihály (60) 
vall.]. 1628: Az mikor hírem lőt benne, megh izentem 
Leaniomnak hogi az gjurőt el ne vegie hanem vizza 
adgia az legennek [SzJk 24]. 1722: ennekém hirém lön 
bénné s altal jövék Béláfalvarol Protestatiot tök [Pólyán 
Hsz; HSzjP] * nemi sem volt benne kb. nem az ő tud-
tával történt. 1731: a mi falunkbéli emberek(ne)k hirek 
benne nem volt [Nyérce K; Somb.]. 1781: az is bizonta-
lan mivel erősen tagadják hogy soha hírek sem volt ben-
ne [MNy XXXVIII, 54] * ~ével esik a. tudomására jut. 
1740: az Urffi az Német Executort meg kötöztette, 
az alatt más Executornak hirivel esvén oda ment, és az 
meg kötözött Executor társát meg Szabadította [Ké-
ménd H; Ks 83 Zejk István lev.]. 1763: Simon Ferencz 
Ppilus exponallya éczaka hírível esvén . . . kapitány 
uramnak hogy el nem foghatták, maga is házára jött 
[Kisborosnyó Hsz; HSzjP]. — b. tudtával történik. 
1766: Mivel a' Falu Kívánta, mü ugyan meg engedtük, 
hogy Ekének 's szánnak, olyas Fa találkozván vágjanak 
magoknak, ugy mindazáltal hogy nékünk hírünkéi 
essék [Torockó/Gyertyános TA; Bosla]. 7805: Regiussa 
voltam az Udvarnak . . Hogy halála után ki mit, és 
mennyit vitt el az Udvárábol a Néhai Aszszonynak a 
mellyek híremmel estek jol tudom, mert én adtam ki 
[Szamosfva K; BLt 12 nob. Sigismundus Weres (73) 
rector eccl. unitár, vall.] * ~ével lesz tudomására jut. 
1590 k.: az actornak megh Neuezeot Eot Jobagiat Ke-
rezturffalwara fogwa be witette, kibe(n) mikor az ac-
tornak hyre leot volna az Jobagiokat teorwenre kezesre 
kerette [UszT]. 7629: Hallotta(m) aztis etteöl az András-
tól hogy mondotta, hogy, mikor eo ezreöl az Uarasrol el 
megjen, bizony hireuel lezen s meg emiitik eotett, ha ket 
ezren laknanakis it mind az egez varasnak hirivel leszen 
[Mv; MvLt 290. 156a]. 1697: kere, az Istenert, mennyek 
el . de hiriuel ne legyen az uranak [Kotormány Cs; 
CsJk 11 Szeben Győrgyné Katalin (40) vall.]. 1806: Sok 
Dolog tsak ollykor lesz hirivel az Városnak a midőn 
az Város a Nagy fizetesbe s kár szenvedesbe esik [Szu; 
UszLt ComGub. 1753u.] * ~ével van vmi tudomása 
van vmiről, tud vmiről. 1570: Mezaros gaspar es An-
galyt Mezaros Gasparne vallyak . hogi eokis 
zomzedok, De hyrikwel nem volt az Toroczkay haza ely 
Beochwlesse [Kv; TJk III/2. 84]. 1590: Az vtan hamar 
valo ydeón esett vgj Ertenwnk hogi ez Alperes hazanal 
niuztak volna megh benne, es nekys hyrewel lett volna, 
es az en Jobbagym Juhaynakis beórebennis menth volna 
kezehez [UszT]. 1697: az Pater(ne)k pediglen hireuel 
volt hogy én járom az bekeséget [Kotormány Cs; CsJk 
10-1]. 1770: minékűnkis volt hírűnkéi hogj az Ts Nms 
Táblára az Mgs Urak ŏ Nsgok ellen Instantiát adnak bé, 
de kik mente(ne)k az Táblára az Instantiával mi azt nem 
tudgjuk [Mosóbánya Sz; BK] * ~évé tesz tudat. 1808: 
hogy maga meg láthassa mennyit szakasztottam légyen 
ela jöjjen által Ispánlakára s nékem is el jövetelét tegye 
híremmé [Asszonynépe AF; DobLev. IV/918a. — ^ i . a 
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közerdőből. bAsszonynépétől északra a második telepü-
lés] * ~ėvė tétet 'ua.' 1732: Thordárol Radics Borbára 
Aszszonj el szökvén jöve bé Kolosvárra, Grabaricsné 
Aszszonjom . énnékem Szolgabiro által hiremmé té-
tedte Borbára(na)k onnan el szökését [Kv; MvRKLev.] 
* ~ (e) nélkül tudta nélkül. 1558: Ha penygh kyralne 
ázzon bekesegre kezereythene (!) Byro wramoth, Sem-
myre ne felelyen Az Waros hyrelnel (!) kywl, Jzennye 
megh az warosnak [Kv; TanJk V/l. 47]. 1592: akkor 
Capitani Vra(m) ő kge ne(m) uötte ezjben hog* ö kge hiri 
nelkol mas eskottet ne(m) tehettek uolna [UszT]. 1609: 
miczioda modgia vagion kegdnek azban, hogy kegd az 
varas zerin való hazat maganak akaria foglalni, es hi-
rúnknekwl im(m)ar kegd leis teöretted, es az minth latt-
iuk epitenys akaria kegd (így!) [Dés; DLt 312]. 1720: a 
Pálfalvi postátt is az I(sten)re kertem hogy hirem nélkül 
el ne ményen, eő kglme csak el ment [Vacsárcsi Cs; BCs] 
* esik tudomására jut. 1718: Fő kapitánj Ur(am), 
az eö H(e)r(cegsé)ge Mondrai Tölgyes erdeit Vágatni 
kezdette, sŏtt másnapis 6. szánnal hordanni kezd-
vén, néke(m) híremre esvén . ki kŭldőtte(m) az kol-
csárt, maga(m) szolgámat, Darabontomat, Branistere-
met Ló háton, kikis ă Fő kapitány ur(am) meg mondott 
szánnjait in factŏ depraehendalták [KJ. Rétyi Péter lev. 
Fog-ból] * ~ére tétetik tudomására hozatik. 1737: a 
mikor a fen forgó Barázdát csinálták, akkor még 
tsak ŏ Nganak sem magának, sem Tisztinek vagy leg 
alább való Szolgájának is hirére nem tétetett az Nemes 
ország törvénye és bé võtt jó Szokás praejudiciumára 
[Szentmargita SzD; Ks 14. XXXVIII. 15] * ~ e van 
benne. a. tudomása van róla. 1588/1589: ezekben ne-
keónk semmy vettkeónk ninchyen, sem hyreònk benne 
nem wolt [Somlyó Sz; WLt]. 1600: Gyeörgyffi Balint 
egywgyw we(n) ember wala eö neki hogy az leány kit az 
kett legeny neki zerze keŏbeŏles leött wolna, abban sem-
mi hyre ne(m) wolt [UszT 15/38 Balint Peterne Orsolia 
azzony, nemes zemely vall.]. 1771: midőn pedig az ör-
mény meg akarta Volna ütni a' tehenet a' karosnak hire 
Leven benne, nem engedte a' tehenet meg ütni [LLt. — 
aÉrtsd: levágni]. — b. benne van a keze, benne van a do-
logban, köze van hozzá. 1775: Nem lehet elhinni, hogy a 
prussusnak híre ne legyen benne, sőt talán a fegyver és 
elöljárók is övé [RettE 351] * ~ré esik. 1765: Mond-
gyák, hogy az Falu végin vagyon egy keringő Legény, 
azt jo leszen el fogni . azonban hire (!) esett ä Legény-
nek el fogása iránt való szándékunk, és mingyárt ki sza-
ladott az Falun kivŭl való Erdőben [Szépkenyerűszt-
márton SzD; Eszt-Mk Vall. 14]. 1780: Rétyityán Kosz-
tándin és Grujecz Josziv a nyűgben lévő lovakra akadta-
nak majd egy hétig tartották dugva nyűgben az lo-
vakat . . . híré esvén az udvari Tisztek(ne)k elis fogattat-
tak [Fintoág H; Ks 79. XXXIX/2] * ~ré tesz tudomá-
sára hoz, tudtul ad. 1558: farkas vr azt Mondotta volt, 
ted hirre . . . battyadnak hog en te neked pénzt attam 
[BesztLt 9] * Isten ~ ével. 1669: Isten hírevei edgjűt 
menven Mikes Keleme(n) vr(r)al, be érkezve(n) az Por-
tara, mindenekből vaijon feo keovetünkteol [Törzs, fej-i 
ut.]. 1725: en I(ste)n hirivel csak meg nyargalom az ke-
ves joszáginkot [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez]. 1787: 
Isten hirivel meny el [Dés; DLt]. 1815: en eppen most in-
dulok Isten hirivel M. Vásárhelyre ezen ember ithon 
nem kap [Szamosújlak Sz; Végr. Rátz Dániel lev.] * 
sem ~ ével, sem akaratával nem volt vmi. 1736: mondja 
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Apor István Cserei Mihálynak: semminek oka nem 
vagyok, sem híremmel, sem akaratommal nem volt ez az 
kézfogás3 [MetTr 340. — aII. Apafi Mihályé] * vki 
~ével a. tudtával (és beleegyezésével). 1570: Az More 
Ambrus Azt Montha felesegenek hogy en hyremmel 
ezeleot sem Mywelted, De ha Myweltedis ennek wtanna, 
Neh Mywellyed, Ez Jdeigh valót3 soha zemedre nem ve-
tem [Kv; TJk III/2. 148. — aEddigi lopogatását]. 1732: 
A ki el akar mashuva menni le tészen (!) a három máriást 
el mehet az Vrak hirivel [Budurló K; Told. 11/70]. — b. 
tudomása szerint, tudtával. 1597: zekely Andrasnak 
halala wta(n) . . . az marhaia fel oztozasaban ielen nem 
wolta(m) mert Zakal B(ene)dek es fodor Gergely chiak 
ketten oztozottak fel marhaiawal senkit idegent hírem-
mel oda nem hittak [Kv; TJk V/l. 120 Bothos Mihály 
vall.]. 1674: az kerteket vra(m) s Reteket az meniben 
lehet valóban otalmazom ot sohun hiremelj sem lo sem 
egieb nem iar nemis iart [Bethlen SzD; BLt 9 Fileki Mi-
hály Béldi Pálhoz]. 1777: Az Albisi Tiszteletes Pap Bar-
thos Kelemen ő kigyelme jelenté hogy a Bellicus Tiszt 
Vrak el árulták volna ő Kegyelmét, hírűnkel ebben sem-
mi Sintsen, eleinte ugyan volt itt a Szek előt egy kis baja 
de azis depuraltatott [Hsz; BLev.]. 

híradás értesítés, rég hírtétel; înştiinţare; Verständi-
gung, Benachrichtigung. 1778: (A tiszt) hir adás nélkűlt 
jött ezen hellyre, és vágatta a Sátét . . . Czigányaival 
[JHb XXXI/51. 5]. 1805: Pál Györgyné minden híradás 
nélkül maga leányát megengedvén maga házánál tanul-
ni mesterséget, melyet a nemes céh éppen nem engedhet, 
mái napon megbékéllett 1 rénus forinttal úgy, hogy en-
nek utána nem dolgoztatja [Dés; DFaz. 33]. 1817: (A 
kommisszáriusok) megjelenvén a nemes communitás 
közös házánál, hol is a szárhegyi nemes communitásból 
az előre megtett híradás után feles számból öszve lévén 
gyülekezve . . . megedgyesültek azon, hogy [Szár-
hegy Cs; RSzF 131]. 

hirdet 1. híresztel; a răspîndi un zvon; (ein Gerücht) 
verbreiten/ausstreuen. 1570: ky Tyzticcha Magat az hir-
beol myt feleole hirdetnek [Kv; TJk III/2. 107]. 1582: 
mindenwt hirdetem ez orzagban Az kwrwas Latornak 
latorsagat [Kv; TJk IV/1. 69]. 1597: Chizar Peterne . . . 
Egieb few emberek feleöllis hirdetet effele gyalazatos rút 
híreket [Kv; TJk VI/1. 70]. 1637: En ebben az pénz tala-
lasba(n) egiebet nem tudok, hanem mikor azt kezdek 
hirdetni, hat ennekemis volt ados Lakatos Georgj, fir-
tattam erette . . . hogj . . . megh adgja az miuel ados 
[Mv; MvLt 291. 91a]. 1692: illyen szókkal Diffamalt s 
illyen nagy kissebsegemre való hírt kőltőt felőlem, és 
hintegette s-hirdette indította mind itt a Városon s-mind 
pedigh egyeb hellyeken [Dés; Jk]. 1755: az Aszszonynak 
az hasa nőni kezdett, es hirdettni kezdettek hogy Tétsi 
Joseph nevelte megh [Udvarfva MT; Berz. 11. 85/5]. 
1807: Mlgös Torotzkai Sándor Ur azt kezdette hirdetni 
. . . , hogy a tizenkét Krautzáros akkori Monetáknak 

járása meg Szűnik, ezenn okbol akinek aféle pénze volna 
váltona fel [Torockó; TLt Bír. ír.]. — L. még ETA I, 
163; RettE 428. 

Szk: gyalázatot ~. 1597: elseoben az nyelwet melliel 
az gialazatot hirdette ky messek, azután eo magat mint 
illyen nylwan walo parazna zemelt sakban bútassak es 
az vizbe(n) wetwe(n) bele eollyek . . . , ki egieb effele 



131 hirdetés 

nyelweseknek(is) ieowendeoben lehesse(n) peldayokra | 
Constal az bizonsagokbol hogy Sardy Janosne diversis 
temporibus et locis az vra feleol hirdette az gialazatot 
[Kv; TJk VI/1. 76-7, 102] * vmilyen híreket 1597: 
Lakatos Mihali . . . wallia . Chizar Peterne . . egizer 
aztis mongia wala: Zomzed vram, az az ven bestie kúrua 
fia az Veres Pal oly zolgaloia ne(m) lehet hogy mind 
eggiarant nem elne eoket, ez mostany zolgaloiatis inkab 
hizem hog eli Egieb few emberek feleőllis hirdetet ef-
fele gialazatos rut híreket [Kv; i.h. 70]. 

2. kb. hangoztat, hírlel; a răspîndi vorba, a zvoni; 
verkünden, laut werden lassen. 1633: (A katonák) val-
tigh hirdettek hogy ne(m) iambor Aszony Zabo Jacabne 
mert ha jámbor volna, nem bűnek el az iffiu legeniell 
egiőtt, de az Hadnagy az utan el nielete vellek es nem 
ighen mertek beszelleni [Mv; MvLt 290. 123a]. 1678: 
hallottadé Lázár István vramtol, hogj azt mondotta vol-
na vagj ă székes kŏsségh előt hirdette volna vagy egi-
szer vagy mászor, hogy Urunk eo Nsaga conditioyt vio-
lalta, azért immár eŏ Nsga(na)k kőtelesseggel nem tar-
toznánk [LLt Fasc. 120]. 1737: magát Balog Ersebeth 
paráznának kiáltotta, azt hirdetvénn, hogy nálla lévő 
terhe nem Hites Urától; hanem mástól való [Dés; Jk 
257b—8a]. 

3. Csak tbsz. 3. szem-ben; numai la persoana a 3-a 
pl.; nur in Mz. 3. Ps: mondják, beszélik; se spune/vor-
beşte; man sagt. 1653: Posonnál voltak német muskétá-
sok — tizenöt száznak hirdették lenni — a városba szo-
rították és ott vágták le őketa [ETA 1,123 NSz. — a1619-
ben Bethlen Gábor katonái és a törökök]. 1762: Úgy 
hallottam, hogy alkalmasint kidolgozták már . . . az 
juris correctiót . . s fel is küldöttek őfelségéhez ad con-
firmandum, s amint hirdetik, minden órán leérkezik 
[RettE 146]. 1780: Itten nagyon hirdettek hogy Ngodat 
egy bolond lo el hanta [Baca SzD; TSb 24]. 

4. (köz)hírré tesz, kihirdet; a publica, a aduce la cu-
noştinîă; verkünden/lautbaren. 1787: a Trombitás czi-
gánnak aki a Licitatiot hirdette, és abban 4. napig végig 
volt, négy napi Diurnumába Frt 2 Dr 40 [Mv; MvLev. 
Csiszár György hagy. 13]. 1847: Varga Katalina a 
templomból kijövő embereknek azt hirdette, hogy 
épületekre, tüzelésre s kertelésekre megkívántató fat az 
úrbéresek, ahonnan tetszik, rendesen vághatnak s vihet-
nek [VKp 198-9]. 

5. jelent; a anunţa; melden. 1762: a' ki czégeres 
vétket cselekszik, maga el menő szándékát nem hirdeti, 
Passus után nem jár, hová megjen, azt sem declarállya 
. . . [Torda; TJkT V. 121]. 

6. kb. vkit vmire v. vhova rendel; a porunci/ordona 
cuiva să facă ceva; beordern/stellen. 1585: Amikoron a 
farosnak . . . zewksegere vg mint Gatra, Ieghzesre, es 
Eyelj wagy Nappaly Eorizesre hirdethy a' tizedes az eo 
tizede alath valo keossegeth, Es vakmereosegébeól né-
mely ember el nem menne, tehagh azon az Engedetlen 
zemellien tizenket pénzt vehessen az Tyzedes [Kv; KvLt 
Vegyes III. 15]. 1665/1754: Az Szer-hordó tartozik . . . 
a ' tőb Legényeket rendszerént edjenként a praefigált 
°rára hirdetni [ACArt. 11]. 

Szk: mustrára ~ hadi szemlére rendel. 1621: Gub(er-
n a)tor V. eö Nagha Az mustrara hirdetuen Szamos 
faluara es megh kathonank nem leuen fizettem Bornem-
isza Istuannak hogj meg mustrált az Város ioszagarol d 
50 [Kv; Szám. 15b/VII mell.]. 

7. elrendel; a ordona; ver/anordnen. Szk: mustrát ~. 
1677: valamikor . . a' Fő Tisztek Mustrát hirdetnek, 
minden Nemes ember jo lóval, fegyverrel, és egyéb hadi 
készülettel tartozzék comparealni a' meg hirdetett napra 
és helyre [AC 97]. 

8. gyűléstIország gyűlését ~ országgyűlést hív egybe; 
a convoca adunarea obştească; Landtag einberufen. 
1567: erdei orzagbely hyweink . . . ez mynapy réz zerínt 
walo gyeolesekbe melliet my nekik Zent András napya-
raa Zebembe hirdetteonk wala egienleo akarattal vége-
zek b [Törzs. — aNov. 30-ára. bKöv. a hat.]. 1608: 
Techett aszertt . . . , hogy esz ieóuendeo Szentt Mathe 
napiara asz asz 7bernek 4 napiara Orszagu(n)kbelj hi-
ueinknek Colósuary uarasunkba(n) g(ene)ralis gywlest 
hirdetneo(n)k [BLt 9 fej.]. 1703: szűksegesnek itiltŭk 
Kgk(ne)k Generális ország Gyűlését hirdetni [UszLt IX. 
77. gub.]. — L. még ETA I, 117. 

9. lakodalmat ~ a anunţa nunta; Hochzeit verkűn-
den/ankündigen. 1823—1830: Midőn ezeknek atyjok8 

. . . meg akart volna esküdni a szolgálójával, hogy a tőle 
született gyermekek legitimáltassanak, lakodalmat hir-
detett, a vendégség vagy ebéd készen volt, meg voltak hi-
vattatva a makfalvi atyafiai is, de azok a fehérnépet 
felvitték Makfalvára . . , s a lakodalom solemnitasa el-
múlt azalatt [FogE 128-9. — aDósa Gergelynek és And-
rásnak atyja, Dósa Ádám, ilencfvi birtokos]. 

10. a propovădui; verkŭndigen. 1638: az Atya Isten-
tûl adatott Ist(en)séget vallani, igaz Istennek hirdetni kel 
[KJ]. 1847: Vagyok én itt, hogy az Istent . . . dicsőítsem, 
és midőn a pacsirta és fülemüle az ő dicséretét hirdetik 
. . . csak csuda dolgait hirdessem, magosztoljam [VKp 
163 Varga Katalin börtönbeli elmélkedései]. 

hirdetendő 1. de publicat; was anzukŭnden/bekannt-
zumachen ist. 1844: az el égett két Katonai Istállók épit-
tése aránt Ujj csődület, s árr verés hirdetendő [Usz; 
UszLt XI. 85/1. 96]. 

2. kihirdetendő; de anunţat; was anzuzeigen/be-
kanntzumachen ist. 1842: Hirdetendök Hamburg 
rémitö tűz vészben temérdek kárt szenvedett nagy keres-
kedő város . . . igyekezzenek számokra gabonát gyűjte-
ni, az Ekklai tagoktol [Nagykapus K; RAk 18]. 

hirdetés 1. propovăduire; Verlautbarung/kűndung. 
1592: Jsten eo felsege tamazzon oli Iambor beolch taní-
tott, ki az eo tiztessegenek otalmazasara, es zent teorue-
niek hirdetesere elegedendeo legien, es melto [Kv; TanJk 
1/1. 194]. 1601: hywassak praedicator vraimat es Am-
monealiak az Jstennek newenek hirdetesere, es praedi-
caltatasara [Kv; i.h. 393]. 1772: az evangéliomnak hir-
detését impediálni kívánják [RettE 282]. 

2. közzététel, kihirdetés; anunţare, publicare; Mittei-
lung, Bekanntmachung. 1698: ha ez után a Törvény-
i n é l hirdetése után valaki ez ellen cselekednék . . Uso-
ráb(an) százra tíznél többet venne a derék Pénzt is el ve-
szesse [UszLt IX. 76. 63 gub.]. 

3. kihirdetés; publicare; Bekanntgabe/machung. 
1834: Géresen égés ütvén ki magát — ezeknek fel segél-
lésére hirdetés nyomán alamizsna szedés parancsoltatik 
[Nagykapus K; RAk 7 esp. kl]. 

4. (templomi) kihirdetés; strígare/anunţare (ín biserí-
că); (kirchliche) Verkündigung. 1815: Eskettettek . . . 
Harangozo Tótfalusi István özvegy Ember Néhai Vig 
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Pál özvegyével Jakab Borbárával hirdetés nélkül Dis-
pensatio onussa le tétele mellet [Gyalu K; RAk 25]. 
1836: a' léány első hirdetés után le mondott 's többször 
ki sem hirdetödött [uo.; RAk 32]. 1846: (Both Kisanna) 
3. hirdetés után Copulaltatot a Templomba [Szucság K; 
RAk 48]. 

5. hirdetmény; publicaţie; Kundmachung, Ankün-
digung. 1575: zokan az hirdetes ellen Keo es fa Ra-
kasokat vchakban Tartiak [Kv; TanJk V/3. 128b]. 

O Szk: ~ t tesz kb. hírt ad; a da de ştire; Kundé gé-
bén. 1806: Árkosi Istvánné hogy az szőts Legénnek 
ottan létéről tsak egy szotis szollott vagy hirdetést tett 
volna rolla aztat nem láttám [Dés; DLt 250/l 808-hoz 
Morosán Aniska (46) korcsomárosné vall.]. 

hirdetmény 1. publicaţie; Bekanntmachung, Ankündig-
ung. 7850; (A kérvényt) a* katonaságból elbotsatando 
egyénekről szollo hirdetmény értelmében tárgyalás alá 
vévén tegyen hozzám körülményes tudósítást [DLt 6]. 

2. előfizetési ~ előfizetési felhívás; apel pentru sub-
scripţie/pentru a face un abonament; Pränumerations/ 
Subskriptionseinladung. 1863: Egy Homiletikai napló-
ra előfizetési hirdetmény közöltetik [Gyalu K; RAk 78]. 

3. kijelentés; declaraţie; Erklärung, Aussage. 1847: 
Varga Katalin közcsendet háborító tényeit . . . kí-
vántuk elősorolni . . . A templomok előtt Varga Katalin 
azon hirdetményei, hogy új házokat akármelyik til-
tott királyi uradalmi erdőből minden engedelemkérés 
nélkül szabadoson építhetnek [VKp 201]. 

birdetményes hirdetmény által/útján való; prin publi-
care; Ankündigungs-, Kundmachungs-. 1861: Két 
rendbéli Hirdetményes Idézés a' Gŏrgényi és Kézdi Egy-
ház vidékekből, közöltetik [Gyalu K; RAk 58 esp. kl]. 
1865: Hidetményes válóperbe idézésa [M.bikal K; RAk 
150. — aOlasztelekről (U)]. 

hirdető I. mn care anunţă/face cunoscut; verkündend, 
bekanntmachend. Szk: ~ bíró kb. kisbíró; toboşar, per-
soana care face cunoscut ordinele de interes obştesc; Ge-
meindediener. 1702: Hirdető Bironak Napjab(an) kőz 
Czipoja no 4 [Almakerék NK; UtI]. 

II. ſn 1. propovăduitor; Verkünder. Szk: Isten igéjé-
nek ~je igehirdető, prédikátor. 1562: 1553 esztendőben 
Szegedet Tót Mihály az hajdúkkal megvevé, de az Úr Is-
ten nem tartá sokáig benne, mert az Isten igéjének hirde-
tőit kiűzték vala onnat, kiket a törökök nem bántottak 
[ETA I, 15-6 BS]. 

2. terjesztő; propagator; Verbreiter. 1847: Varga 
Katalin Csurulászán Szikuje Mitunál és Szikuje Györ-
gye Dászkájnál szállásolt, s azokkal is tanácskozott leg-
többet, s ők voltak a Varga Katalin mondásainak hirde-
tői is [VKp 238 Zsurká Juonutz (50) jb vall.]. 

hirdetődik hirdettetik; a se anunţa/publica; verkűn-
det/angekündigt werden. 1861: Csak most közzelébb 
hirdetődik a N. Kapusi meg rázó szerentsétlenség, és . 
ismét hirdetni kell ujjabb nagyszerű szerentsétlenségeket 
[Gyalu K; RAk 64]. 

hirdettet 1. terjeszt; a răspîndi; verbreiten, ausstreuen. 
1662: Jobb lett volna papok által s mind magának pres-
bitérium8 tudományát ottan hirdettetni [SKr 464 Bar-

csai Ákos választott fej. felelete a fejedelemségről előbb 
lemondott, majd újra fejedelemségre törő II. Rákóczi 
György vádjaira. — aA presbiterianizmus ?]. 1744: Ki 
hirdetett ã Kŏsségnek Gyűléseket az ollyan Conspira-
tiokrol, Cursusokat edgymás kőzött ki hirdettetett, mi-
csoda Subscriptio alatt, s abba mi volt irva? [Hsz; INyR 
Vall. 4 vk]. 

2. kihirdettet, közhírré tétet; a dispune să se facă cu-
noscut/să se anunţe; bekanntmachen/verkünden lassen. 
1575: Ennek eleoteis ely volt vegezwen hogi az Teokeket 
es egieb fakat ely Tiztichanak az vchakrol ., Azért 
mégis kérik eo k. biro vramat hogi hirdetesze es hagia 
meg, ha ky nem fogadia hordatasza az claustrumba [Kv; 
TanJk V/3. 127a]. 1653: (Básta) azt hirdetteté3 levele ál-
tal: hogy valaki Dévába a gyűlésre nem compareál, te-
hát az, világoson a római császárnak árulója [ETA I, 84 
NSz. — a1603-ban]. 1807: Néhai Mlgs Baro Banffi San-
dorné Kemény Ágnes ö Nagyságok ki 1803-b(an) holt 
meg, . . . Doboka vármegyében el maradót ős Jovaiban 
a R. Fiscus 1804-b(en) magva szakadsagot hirdetetett 
[Dob.; Ks 80. 15]. 

3. gyűlést ~ a dispune să se anunţe o adunare; Sit-
zung/Versammlung bekanntmachen/verkünden lassen. 
1653: (Básta) Déésen egy gyűlést hirdettetett8 [ETA I, 84 
NSz. — a1603-ban]. 1823—1830: Kemény Sámuel 
consistoriális gyűlést is hirdettetett volt szombaton va-
sárnapra [FogE 160]. 

hirdettetés kihirdetés; publicare, anunţare; Verkün-
digung, Bekanntmachung. 1595: az Varosnak byzonyos 
dolgokban megh kyaltatas hyrdettetes altal való tylal-
mat a kik megh szegygh (!) altal hagyak, azokys megh 
bewntetetnek [Mv; MvLt APol. I. 79B Mv felterjesztése 
a fej-hez a városbeli veres darabontok panaszolkodásá-
ra való válaszként]. 1786: Senkit se tudok nemis halhat-
tam az Thoroczkai Lakosak közül . . . hogy az Felseges 
Kiràllyi Végzesnek hirdetetese után ellene mondatt 
volna az Uraság Szolgálattyának [Torockó; TLev. 4/13. 
17]. 

hirdettetik 1. a se face cunoscut; bekanntgemacht wer-
den. 1619: azon áldásit ezután is ő szent Felsége terjessze 
és örökbítse Felségedre . . . , hogy az Felséged híre-neve 
minden nemzetek között örök boldogul hirdettessék és 
teijedjen [BTN2 379]. 

2. vminek nyilváníttatik; a fi calificat/declarat; für 
etw. erklärt werden. 7662; Pázmány Péter a jezsui-
ták . . föeleje lön és őfelsége, a király után ezen ország-
ban legfelső tisztségbe helyhezteték, majd azon idő táj-
ban, melyben a felső-magyarországi vármegyék nem-
csak testi, hanem lelki ellenségnek is hirdettettek3 

esztergomi érsekké tétetek [SKr 114. — aA Habsburg-
ház uralma alatt álló Felső-Magyarország jórészt pro-
testáns volt. A pápa — jezsuita szerzetesi fogadalma 
alól való felmentése után — 1616-ban nevezte ki érsek-
ké]. 1814: Sombori Sigmond mind a Felség, mind a Fel-
séges Királlyi Fő Kormány Szék által pazérlónak vesz-
tegetőnek hirdettetvén, ennek ellenére mégis minden Jó-
szágait el vesztegette [Mv; Somb. II tábl.]. 

3. rendeltetik; a fi destinat; beordert/stimmt werden. 
1605: Tetzet azis hogy . . . az Sütő hazok is im(m)unisok 
ne legye(n)ek, hanem mind örŭzetre, mind penig egyeb 
szolgalatra hirdettessenek [Kv; TanJk 1/1. 507]. 
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4. gyűlés ~ a se anunţa o adunare; Sitzung verkündet 
werden. 1662: Segesvárra gyűlés hirdettetek, Azhol 
Bethlen Istvána elsőben el búcsúzván a fejedelemségtül s 

egy értelembül Rákóczi György fejedelemnek vá-
lasztaték és felkiáltaték [SKr 135. — Bethlen Gábor 
öccse 1630. szept. 28—nov. 25. között volt fej., majd le-
mondott I. Rákóczi György javára]. 1759: ad 24 Julij 
Vármegye Generális Gyűlése hirdettetvén a' királly pa-
rancsolatjából falunként, és a macsukások által házan-
ként publicáltatnék ., hogy . . . a [Hermányi, EDem. 
119-20. — aKöv. a rend.]. 1828: Midőn Czéh gyűlése 
hirdettetik . . . a magokat elö adandó dolgok el igazittá-
sa nem mindenkor, az igasság és Articulusok szerént ha-
tároztatik el [Dés; DLt 581]. 

hírei 1. híresztel, hírlel; a răspîndi un zvon; Kundé/ 
Gerücht verbreiten. 7806: Az Alperes midőn a' Fel-
perest másod Magaval fekŭnni látna azt hirelte, s azzal 
gyalázta, hogy Ifjú Legénnyel fekűnne [Dés; DLt 250]. 
1823: nemis hallottam hogy Szabó Josef Uramal hírei-
tek volna Sogor aszszonyának terében valo esését [Rad-
nótfája MT; TLt Praes. ír. 65/1827-hez Molnár Moldu-
ván Juon felesége Silimon Szija (18) vall.] | nem láttam, 
nem is hiszem s fel nem teszem rolla amit hireltek, mivel 
nem ollyan ember [uo.; i.h. Csarvási Peter (35) ns egy-
házfi vall.]. 

2. vkinek rossz hírét terjeszti; a-i scoate cuiva nume 
rău; js schlechten Ruf verbreiten. 1831: panaszolt több 
rendben, hogy a' városon nagyon híreinek [Kvh; 
HSzjP]. 

3. hírré tesz; a face cunoscut; bekanntmachen, ver-
lautbaren. 1769: En sem egyszer se maszszor nem hallot-
tam hogy Medve István Uram azon eö kigyelménél meg 
találtatott Unõ Tinót valahol vagy itten a' Faluban hi-
relte és ki kialtottatta volna [Mezőmadaras MT; BK. 
Mich. Nagy (56) lib. vall.] | Senkitől nem hallottam hogy 
. . azon eŏ kigyelmenél meg talaltatott Tínot vagy itt a 
Falub(an) vagy másutt hirelte volna [uo.; BK. Petrus 
Nagy (85) lib. vallj. 

híreit állított, hirdetett; pretins, susţinut; behauptet, 
verkündet. 1834: az Alsó Sinfalvi Határnak a* Felső Sin-
falvi Birák gondviselése alá állíttolag lett által adásáról 
kŏltnek lenni hirelt Egyezményt az Alperesek . . elõ 
adni nem bátorkodtak [Asz; Borb. I. törvényszéki ir.]. 

híreltetik hírül adatik; se aduce la cunoştinţă; verkün-
det werden. 1829: D: Comissarius Ur Nótárius Vajda 
István Urnal tartván Szállást, valahányszor idejövetele 
hireltetett, mind anyiszor a Falusi Biro . . két, három 
Szál Gyűmőlts Fát vágotatt [Mezőkölpény MT; TSb 
Bágyi Márton (35) vallj. 

híres I. mn I. renumit; berühmt. 1736: Akkor leghíre-
sebb puska vala az stucz, az után való volt az tersényi 
puska [MetTr 371]. 1760: Most . . . a szegény kővári-
nótának híre sincsen, azelőtt pedig híres volt [RettE 100-
1]. 1772: eö Excellentiaja Malma . . igen hires jo forgo 
Malom volt [Ádámos KK; JHb LXVII/2. 303]. 

Sz. 1701: Vehetet volna nenem aszszony rollam pél-
dát hogy hires eperre nem kel nagy kaszuval futni, mert 
űressen viszi haza [BLt 9 Tóth István Ne-ről édesanyjá-
hoz Angyalosra (Hsz)]. 

2. nagy hírű; celebru, cunoscut; hochberühmt, be-
kannt. 1566: a jó híres és neves úr Szrényi Miklós amott 
elvesze, vélle egyetemben nagy sok jámbor vitézek elve-
szének [ETA I, 25 BS]. 1653: Ott vesze a híres vitéz 
Német Marczi is [i.h. 156 NSz. — aA moldvai Szucsáva 
(Suceava) ostroma alkalmával]. 1758: Azután Borosbo-
csárdon lévén egy híres Boér Krisztina nevű leány . . 
betértem hozzája [RettE 73]. 1823—1830: Imreh Sá-
muel . . . nagyon híres legény volta a kollégiumban 
[FogE 80. — Az 1780-as években]. 1838: Megérkezett 
a' híres . . . Athléta Averino . . . , minden ember omlik 
nézésére [Kv; Pk 7]. 

3. jeles; excelent, excepţional; ausgezeichnet, vorzüg-
lich. 1736: mikor az vrak közzŭl valaki megszállott vala-
mely szász faluban a kiben híres bor termett . két-há-
rom hordó borban megalkudott a szegény folnagy csak 
ne haragudjék az úr [MetTr 355]. 1777: (Élt) Apaffi Mi-
hály fejedelem idejében egy Vida Istvána nevű ember 
Tordán. Ki is igen jeles tréfás ember lévén, . . Teleki 
Mihály híres nagy komát csinált belőle. Kinek aktáit, je-
les tréfás mondásit, ha voltak, ha nem, versekbe szedvén 
Kolumbán Kinyomtattatta Károlyban [RettE 381-2. — 
aMh. 1696-ban; híres tréfaszerző, tetteit Kolumbán Já-
nos versekbe foglalva tette közzé (1759-ben és utána a 
XVIII. sz-ban még négy kiadás)]. 1843: (A) hires mag 
mén Champion-pejj eladóvá tétetett [F.zsuk K; SLt 
évr.]. 1844: (A) híres ugy nevezet téli Bartók almát 
oltattam két tőkébe [M.köblös SzD; RLt]. 

4. gúny 1631: ihon fileky uram el hoztak az kegd hires 
louat [Mv; MvLt 290. 244a]. 

5. nevezetes; însemnat, renumit; berűhmt, denkwür-
dig. 1736: Én időmben történek egy hires fejedelmi laka-
dalom Gyalu várában8 [MetTr 393. — a 1702-ben gr. 
Székely Ádámnak és gr. Bánffi Annának, gr. Bánffi 
György gubernátor leányának lakodalma. Apornak 
egyik fejezete ezt részletesen ismerteti]. 1753/1781: Báró 
Jósika Imre eő Nagysága a Nagy Almási bányát erŏssen 
miveltette, és abban az időben igen hires arany bánya 
volt [Bozes H; JHb LXXXI/3. 231]. 1815: még a' hires 
Antoni Ház is el van pusztulva se fedele, se keritese 
[Szamosújlak Sz; Végr. Rátz Dániel lev.]. 

6. hírhedt; de pomină, rău famat; berüchtigt, verru-
fen. 1567: Magdaléna Benedicti Balog Helena Antony 
Kis . . . fassae sunt audissent dictum ab vxora de-
metry barla wallyon melly boszorkány bazo bestye hy-
res kuruanak mi gongia az en fiiammal az en gyerme-
kemmel [Kv; TJk III/2. 82]. 1589: Ne oztogatnad az bú-
zát hogi mas hires kurwaneo teolteozzik velle [Dés; DLt 
226]. 1595: Galambfalua(n) az my kapunk eleót keze-
met foga en nekem Varga Thamas, es monda hogy 
mond megh hugo(m) Angiodnak hogy eő egy hyres kúr-
uà [UszT 10/21]. 1625: Falabu Janosneis tutta az 
leanianak kuruasagatt . . . sokszor zitta az leaniat 
mondua(n). Te lustos hires kurua regen megh erdemlet-
ted volna te hogi keõuel vertek (v)olna agio(n); vagi el 
vermeltek volna, vagi az vizbe vetettek volna [Mv; 
MvLt 290. 32b]. 1689: diffamalt boszorkányos hires 
kurvanak [Zabola Hsz; HSzjP]. 1744: kiáltani kezdettek 
kivált a1 két aszszony a* nevezett korcsmárosnéra, tá-
borból ki csapott bestye hires kurvának compellálván 
[Déva; Ks 112 Vegyes í r j . 

II. Névszói v. igei-névszói áll-ként; ca predicat nomi-
nal sau verbal-nominal; als nominales od. verbo-nomi-
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nales Prädikat: ~ vkivel hírben van/hírbe hozzák vki-
vel; a răspîndi zvonul că cineva este ín relaţii/legăturí 
amoroase cu cineva; jn in bősen Leumund/Verruf brin-
gen. 1761: Ferentz Lörintz . monda Molnár Jánosné-
nak, te Véber Catharína nagy kurva vagy melyre monda 
Molnár Jánosné Véber Catharína, kivel volnék hires, 
monda Ferentz Lörintz velem is, de még az Apámnak 
nagyobb kurvája vagy mind nékem [Szászsztiván KK; 
BK. Zeivert Mihály (50) zs vall.] | Hogy Molnár Jánosné 
valakivel hires lett volna, nem hallattam, hanem hógy 
Ferentz Lörintz járt hozzája vélle volt híre [uo.- BK. 
Laurentius Kólcsár (68) jb vall.]. 

híresedik 1. híre terjed; se duce vestea; es verbreitet 
sich die Nachricht. 1694: edes leányom talám még meg 
orvosolhatnám dolgodat Urad eo kelme elŏt, ha az nagy 
mérgedb(en) aláb hagynál s rosz Emberek szován nem 
járnál, az mig nem híresednek rosz híred neved, Urad-
(na)k jo tanítását szovát fogadnád, az szolgáloddal 
edgyet nem értenél [Torockó; Pk 7]. 1751: tudom . . . bi-
zonyoson hogj nem volnának oljan tehetős emberek, an-
nak előtte a mig ezen pénznek tanálása nem hlresedett 
[Gyeke K; Ks]. 

2. rossz híre terjed; a-i ieşi cuiva nume rău; es verbrei-
tet sich ein übler Ruf. 1756: tudom hogj Gál Ferenczel a 
békességet jártatta hogj ne hiresegjék és ne gjalázodgjék 
[Karatna Hsz; HSzjP Mich. Erdő (37) ns vall.]. 1763: a 
mi a Frantzat nézi én Isten ugj álgja meg az lelkemet hogj 
ha vaj barbéj vaj más valaki annak mandattà volna . . 
el mentem volna tsak nem hiresettem volna ily gazul [Kó-
rod KK; Ks CII. 18]. 1785: mondá nékem, hogy: Stra-
samestram ne híresedgjék a házam [Kilyén Hsz; HSzjP]. 

3. hírül esik; a se auzi, a ajunge la ştirea . . . ; es wird 
vernommen. 1751: Kristus születése Pásztoroknak hire-
sede [Hétfalu Br; EM LI, 122 betl. játék]. 1785: Hogy az 
Praedalo Tolvajoknak Piskintzreis Leendő el jövetelek 
hiresedett, az Aszszony eő Nga Sudgyája nagyobb Secu-
ritásnak okáért eő Ngnak hat Méh Kosarait az én 
vejemhez vitte, vitette [Piskinc H; GyK]. 

híresít I. híresztel, rég hírlel; a răspîndi zvonul; (ein 
Gerücht) verbreiten. 1704: Hogy pedig itt nem volna Er-
délyben , azt csak a kurucok hiresítették, de . . . meg-
tudta a generál hogy amely háza a hegyek között va-
gyon, ott fekszik köszvényben [WIN I, 300. — aAz egyik 
kuruc Toroczkai]. 1722: Igen hiresitik hogy Havasalföl-
dibenis nem Vacarják (!) már ugj az embert [KJ. Rétyi 
Péter lev. Fog-ból]. 1736: én nem tudom. Se nem látam, 
hogy ki nevelte volna meg a Hassát az utrumb(an) forgo 
személynek, hanem halatam másoktul hogy hiresítetík; 
hogy nem mástul hanem a sogortul Éltető Ferencz 
uramtul esset volna azan dolog [Szentegyed SzD; TK1 
Nemai Ferenez (48) ns vall.]. 1744: azt hiresítették, hogy 
Nyikulits Ignát őt forint kalács pénzt vőtt volna a kato-
náktol, hogy kézben keríti nékiek Ferentzet [T; Orb. Ol-
tyán Sztán (40) vall.]. 1782: hire sem volt soha is annak 
hogy . . . Olá Boldisárnak itten valami része lett volna, 
mind addig amíg Salánki Uraimék nem kezdették keres-
ni, és az eő Kegyelmek Paptelki emberei hiresiteni [Pap-
telke SzD; JHbK VIII/18]. 

2. vkinek rossz hírét kelti; a-i scoate cuiva nume rău; 
js schlechten/bösen Ruf verbreiten/erwecken. 1633: 
Zabo Jacabne terdre esset előtte, es ugi kerte hogi illjen 

viragh koraba(n) ne gialaza, ne hiressiczje | az mentejett 
eörömest oda atta volna az katonaknak, cziak ne hiresi-
tetek volna eökett [Mv; MvLt 290. 122b]. 1733: Bajko 
Kata Aszszony Lejtmán Uramatt Szabó Dávid Atyank-
fiatis . . . kövesse meg, hogy azokat nem jol s nem igázán 
mondotta amiket mondott volt eö kglmek felől . . . , sőt 
ennek utannais soholt senki előtt sohais azon bestelenitő 
szókkal nem híresiti, nem besteleníti eö kglmeket [Dés; 
Jk 439a]. 

3. ~ i magát rossz hírbe keveri magát; a se compro-
mite, a-şi pierde buna reputaţie; sich in schlechten Ruf 
bringen. 1635: Czeh mester Ura(m) azt haliam az pia-
czio(n), hogy Czizmazia István az Incze Miklós buzajat 
el arattae, avagy keueiet hordatta el, de inczie kegld 
hogy ne hlresiczie magat hane(m) bekellyek meg uele 
[Mv; MvLt 291. 47a]. 1703: én bizony, ugy tudgya meg 
Kgd, az magam részét nem hadgyom, job kg(dne)k tyú-
kal, kalácsai forgolódni, ne bestelenkednék továb, s ma-
gát ne hiresétene [Kv; Eszt. Serédi Zsófia vele viszályko-
dó testvéréhez, Gáspárhoz]. 

híres-neves 1. igen nevezetes; renumit; all/hochbe-
rühmt. 1614: Amaz híres-neves Yárna vára is . . . közel 
vagyon ehhez az szárájhoz [BTN 68]. 1634 e.: Ennek az 
nagy Egiptusnak az tengerre való fő portusa amaz híres-
neves nagy Alexandria város [i.h. 414]. 1653: haliák, 
hogy . . . Maximilianus herczeg alá jött volna; de késén, 
mert már oda vala a híres neves Eger váraa [ETA I, 49 
NSz. — a1596-ban]. 1714: az . . . Ujj Malomnak Gáttya 

csak közép áradásnak idejen is a maros vizét ki 
njomja, az Vámos hid kőrűl való közönséges hires neves 
Ország uttyát el bontya vizzel meg tölti [Mv; Berz. 13. 
11/33]. 

2. hírneves; celebru, vestit; weitberühmt. 1759: 
Amaz híres-neves Kabos Ferenc, kihez hasonló nemes-
ember pénzére nézve nem volt ebben az aetásban [RettE 
87]. 1764: Minekutána amaz nagy híres-neves commis-
sio militarea brachiummal s készülettel a székelyeknek 
felültetésére bement volna Gyergyóval a fegyvert 
felvétették | Br. Josinczi József . . vette volt el amaz 
híres-neves szép leányt Bíró Anist [i.h. 160, 173. — aĖ 
comissio tevékenykedése közben történt a madéfvi vé-
rengzés]. 

híres-nevezetes renumit; allberühmt. 1634 e.: az túlsó 
szélin vagyon Barbaria, azkiben vagyon amaz rrttenetes 
nagy, híres-nevezetes Algirum nevű város [BTN 412]. 

híres-részes bűntárs; părtaş/complice într-o crimă; 
Mitwisser (einer Übeltat). 1696: Hallottam edgjtŏlis, 
mastolis hogj rebesgették, hogj . . . Zádor híres részszes 
lett volna, az . Fekete Clára Aszszonj el veszet aranj 
mives ládájának elveszésében, — s — hozásában [Mv; 
BálLt 85]. 

híres-tanácsos olyan, akinek hírével/tudtával és taná-
csára történik vmi; părtaş/complice într-un lucru; Mit-
wisser in einer Sache. 1638: szòkótt el egj Varga Kata 
Nevõ szolgalom Szagoni Hazamtol, melinek szōkesiben 
az I hires tanaczios [Zágon Hsz; HSzjP]. 

híreszt 1. híresztel; a răspîndi un zvon; (ein Gerücht) 
verbreiten. 1731: aztis hiresztették volt hogy az születet 
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gyermekét Kovács Mária Aszszony el vesztette [Szelis-
tye H; Born. XXXIX/16]. 1764: kik hiresztették, s kik 
Fogtak ra, ki eszétől s Fejekből sült hogy ezen játékos 
Lövöldözést arra magyarázták mintha bizonyos Uri 
Asszonyt kívántok volna által löni [KS táblai vk]. 1806: 
ha mind azok igazak volnánok melljeket hiresztettek fe-
lőlle, eddig vagy égy gyermeke lett volna tőlle [Dés; DLt 
250/1808-hoz]. 

2. pletykál vkit; a bîrfi pe cineva; jn beschwatzen. 
1806: maga az Alperes3 is meg-valja, azzal hiresztette, s, 
motskolta a' Felperest hogy Legényei fekütt vólna 
[Dés; DLt 250. — aNemes Mészáros Árkosi Istvánné 
Nagy Aniska. Nemes Horváth Antalné Nemes Kerekes 
Máriát]. 

híresztel 1. pletykál; a bîrfi; klatschen, schwatzen. 
1796: azt híresztelte volna felőlle hogy ő látta volna 
hogy Gál Katival kurvalkadatt [Kv; AggmLt B. 15]. 

2. hangoztat; a susţine sus şi tare; verlautbaren, be-
teuern. 1827: az Istentelen gonosz Cselekedetű Gergeljfi 
Borbéj Ihmre aztat híresztelte, hogy itt ő nékie igazságot 
nem Szolgáltatván Bétsben mégyen [Nagylak AF; 
DobLev V/1125]. 

híresztés híresztelés; zvonire; Gerücht. 1764: Mind 
ezen hiresztések tsak tsupa költőmények . . . mellyek-
(ne)k árnyéka alatt egyeb Dolgok Fedeztetni kívántak s 
azok mik 's kik között follytanak vagy Forraltanak? 
[KS táblai vk]. 1765: Mind ezenn mulattságos Lövöldö-
zésekről rosz végett valo hiresztések ollyan világos tsak 
munkás találmányok mint a' Délb(en) tündöklő nap-
fény, melly hiresztésekkel tsak egyébb Dolgokat akarta-
nak fedeztetni [Gerend TA; KS. J. Somlyai de Fogaras 
(40) ns vall.]. 

híresztetik híreszteltetik; a se zvoni, a se răspîndi un 
zvon; ein Gerücht verbreitet werden. 1806: tsak annyit 
hallottam szőts mester Legény Juhász István nevezetü-
tői az melljről hiresztetett volt hogy Kerekes Máriskoval 
hált volna, hogy ha mind azok igazak volnánok mellje-
ket hiresztettek felőlle, eddig vagy égy gyermeke lett vol-
na tőlle Kerekes Mariskonak [Dés; DLt 250/1808 Szabó 
Ersébet (34) korcsmárosné vall.]. 

, híresztett híresztelt; zvonit; verrufen. 1806: hogyha 
Áts Joseffne Arkosi Susánna leg elsöbbenis oda nem 
kiáltotta volna az Exponens aszszont az ablakon valo 
benézésre, az hiresztett dologbol éppen semmi semis lett 
volna [Dés; DLt 250/1808-hoz Nemes Keresztes Susán-
na Nemes Pruner Mártonné (34) vall.]. 

hirgó fazék; oală; Topf. 1762: hallottam füleimmel 
Léánkajjatol . . . már énnékemis csináltat Apám szok-
nyát, mert az elmúlt éjjel pénszt tanált tanált bizony 
még penig egy nagy hirgot is hozott egy nagy keszkenő-
vel és kendövei az hirgot penig törve talalta Apám 
még a hirgois csepegetett volt [Gyeke K; Ks 4. VII/12 
Petka cons. inquilini Moldován Nyekita (33) vall.] | te 
Apad találte pénzt, melljre felele igen biz èo . . . éjjel a 
Szokmánja alljáb(an) hozott, égj kendövei, égy keszke-
njövel és égj Hirgóval együtt [uo.; Ks]. 

A jcl-re 1. hirge 'széles fazék' [Erdély; MTsz] | hirgó 'puliszkafõző fazék' 
[Kapnikbánya SzD és Marosi alsó-járás MT; MTsz]. 

hírhallás informaţie primită; Hören, Vernehmen. 
1679: gonosz akaróim ő kgmét e<llenem> a fiam ellen 
nehezítik . arrúl való hírhallásom ha Isten azzal is 
az én bujdosásimat tetézi, arrúl nem tehetek [TML VIII, 
555 Lónyai Anna Teleki Mihályhoz. — A szöveg így ki-
hagyással is zavaros; a teljes szövegkörnyezetben még 
kuszáltabb]. 

hírhang kósza hír; zvon; Gerücht, Hörensagen. 1831: 
ugy Hallottam volt ugyan hir hangból hogy a kik illyen 
kárba és romlásba estenek Házaik bé fedetésére bi-
zonyos summáju költség fogna adatni [Dés; DLt 951]. 

hírharang pletykahordó; colportor (de ştiri); Ge-
schichtenträger, Zubringer. 1654: ha Zöldfikar3, avval a 
hirharanggal jöttök, veletek szemben nem leszek, sőt ba-
rátságomat sem tartom veletek [RákDiplö 157 Jac. 
Harsányi Konstantinápolyból közli egyik török kihájá-
nak (tiszt) a fej-hez szóló üzenetét. — Zülfikár aga, tol-
mács a török portánál (i.h. 737)]. 1759: Hallám hogy hir 
harangnak mondá Kováts Josef Uram Lörintz Kováts-
nét [Kvh; HSzjP Cath. Szőts Salamonis Jantsó Consors 
(24) vall.]. 1770: (E hírt a) Nagy Hírharang Bogdán Dé-
nes írta volt nekem, ugyan ő írta meg, hogy nem igaz 
[RettE 231]. 

A címszó előfordul — teljesen bizonytalan jel-sel Rosnyai Dávidnak 
egy 1680 táján leírt kétsoros, értelmetlen latin-magyar makaróni-versezeté-
ben így: Nos hárman quid summus hanem tsak hírharang, Nos querimus 
nos rem, tsak légyen meg a hang" [Rosnyai, HorTurc. 142]. — A címszó jel-
alakulására 1. SzE 40-4; TESz. 

hírhedett hírhedt; faimos, rău famat; berüchtigt. 
1864: Kovács Kata hírhedett fajtalan életű asszony 
[M.bikal K; RAk 250]. 

hírhesít híresztel, rég hírlel; a colporta; (ein Gerücht) 
verbreiten. 7629: my kínáltuk aual hogy magunk meg 
segityűk chak ne hirhesichye az dolgot [Kv; TanJk 11/1. 
48]. 

hírheszt híresztel; a colporta; (ein Gerücht) verbrei-
ten. 1809: különb különb időben és alkalmatossággal 
hirhesztette is azt, hogy az Alperesek ajándékbeli ígére-
tekkel fogadták meg őtet [Dés; DLt 146]. 1811: azt hir-
heztette a' Felperesről, hogy a' kaposztába valo kárt a' 
Felperes tette volna [Dés; DLt 145]. 

hírhesztésbeli híresztelésbéli; de colportare; ausge-
streut, verschrien. 1811: ezen gyalázatos hirhesztés beli 
Cselekedetnek pedig valósága a Communis Inquisitio 
által-is leg kissebben-is Világosságra nem jővén . in 
paenam (!) emendae Lingvae Convictànak Ítéltetik 
[Dés; DLt 250/1808-hoz]. 

hírhintegetés híresztelés; zvon, răspîndire de zvon; 
Gerücht. 1717: Már jo darab ŭdŏtŏl fogvást hallogatom 
Miksia (?) ur(na)k ŏ kgl(ne)k azt ã hir hintegetesét 
de Az csak ránkorbol kŏltŏt [Kv; Ks Biro Mojszes lev.]. 
1753: némely helységekben ezen irogatásokra, csalárd 
hir hintegetésekre, és tumultatiora nézve a Restantiaban 
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lévő adót sem akarták volna meg fizetni? [Törzs vk]. 
1775: meghallván mind a gorbaiak, mind a tötöri . . . fa-
lusi bírák dolgát (kiket keményen megpálcáztak Lónán 
az afféle hírhintegetésért) alábbhagytak, sőt ugyan meg-
szeppentek [RettE 342-3]. 

hírhordozó hírharang; colportoare (de ştiri), teleleică; 
Geschichtenträger. 1759: az At praetitulálták volna : hír 
hordozónak3, temondának [Kvh; HSzjP. — aHelena 
Forro Clementis Jantsó cons. (50) ezt vallja: azt mondá 
Kováts Lőrintznének: Te temonda hordozo, szó hordo-
zo]. 

hiribigomba vargánya; hrib; Stein/Herrenpilz. 1819: 
Hilib Gombát . gyűjtetvén . . ottan conserválni 
szoross kötelességivé teszem [Bezdéd SzD; LLt 9/1]. 
1837: Hirib Gomba [Köbölkút K; Somb.]. 1855: A job-
bágy felesége . . Ősszel fél véka mogyorót, két füzér hi-
ribi gombát, félkupa kömény magot ád [ÚjfE 181]. 

hiripel 1. hörög; a horcăi; röcheln. 1756: mikor már 
oda érkeztem, a Lajtorja a kútba volt téve, és az első Le-
gényis oda bukván, még éppen meg nem holt volt hanem 
ott hortyogott és hirippelt [Told. 16/49]. 

2. hörögve/sípolva lélegzik, táj hiricel; a respira hor-
căind; röchelnd/rasselnd atmen. 1727: Kilenczed naptól 
fogva mind csak bágyadozván és mellyében hiripelvén 
az kis Máriskó leányom, el kezdett nehezedni [VassL 
536]. 1782: találkozám vele jövő uttyában kiis hiri-
pelve betegen jő vala [Zágon Hsz; HSzjP]. — A MTsz 
egyetlen adaléka éppen Hsz-ről való. — Vö. a hirpetélõ 
és a hir picéi címszóval. 

hirjókádzik kb. hímez-hámoz, kertel, köntörfalaz; a 
se codi; hin und her reden, um die Sache herumreden. 
1668: Minap örményesen3 említettem vala Kegyelmed-
nek, az Balpataki emberei találtak valami letőtt pénzt. 
Én ő nagyságával írattam volt Bálpatakira, hogy az arti-
culus szerint a fiscus részét adja én kezemben Ez, 
Uram, csak hirjokáczik s azért nem adja én kezemben, 
mert úgy értem, urunktúl meg akarja kérni [TML IV, 
287 Bánfi Dienes Teleki Mihálylioz. — aMezőörménye-
sen (K), Teleki egyik birtokán. E szóban cz-vel a levél-
író hihetőleg a szóban lévő dz afrikátát akarta jelölni]. 

hírköltés híresztelés; zvonire; Gerücht. 7662; (II. Rá-
kóczi György) levele die 24 Augusti3 érkezvén Váraddá, 
nagy bódulást szerzett vala a megvesztegetett, szédí-
tett elméjű népnek állhatatlanságához semmi reménység 
s bizodalom nem lehetett vala, kinek elméje a sok 
helytelen biztatásokkal újabb-újabb török ellen temér-
deki erővel levő segítségek felől való hírköltésekkel el-
szédített és mintegy ugyan fascináltatott, megvarázsol-
tatott, bűvöltetett, bájoltatott volna [SKr 495. — 31659-
ben a lemondott, de újra uralomra törő fej. és a helyette 
választott Barcsai Ákos közötti harci készülődés köze-
pette]. 

hírlap újság; ziar; Zeitung. 1844: (A szerencsétlenség-
ről) a' hírlapokban kőrnyŭletesen is fog olvashatni [Kv; 
Pk 7]. 1851: A Francia dolgokal vadnak tele a' Hirlapak 
[Kv; Pk 6 Pákei Krisztina férjéhez]. 

hírlel 1. híresztel; a zvoni; (ein Gerücht) verbreiten. 
1820: a' Báróné azt hirlelte felőliem, hogy egy bársony 
Sapkáját a' Néhai Férjének el loptam volna [Aranyosrá-
kos TA; JHb 48 Bárdutz Moses (31) ns vall.]. 

2. tbsz 3. szem-ben; la persoana a 3-a pl.; in Mz. 3. 
Ps: beszélik; se vorbeşte; man sagt. 1788/1790: ugy hir-
lelik, hogy Fejér néppel volt [Dés; DLt]. 1792: azt hirle-
lik felőliek hogy vakmerőségre vetettek fejeket, s talám 
valami mozdulás formára készülnének. [Bencenc H; 
BK. Bara Ferenc lev.]. 

hírlelés híresztelés; zvonire; Gerücht. 1809: kénszeri-
tették annak hirlelésére és mások előtt való vallomásra 
is, hogy Gazdag Mária . különös és titkos Szövettség-
ben élne [Dés; DLt 146]. 

hírlelt híres; vestit, renumit, celebru; berühmt. 1854: 
A hazai jogtudományokban akkor Mezey marosvásár-
helyi ügyvéd volt a leghirleltebb [ÚjfE 67]. 

hírleltet közhírré tétet; a dispune să fie fãcut cunos-
cut/să fie adus la cunoştinţă; bekanntmachen/kundtun 
lassen. 1769: Nem hallottam hogy Medve István 
Uram azon . . talaltatott Tinót vagy itt a Faluba(n) a 
Falus Biro altal vagy másutt Vásáros Hellyeken ki kial-
tottatta volna és hirleltette volna [Mezőmadaras MT; 
BK. Moldovan Mikle (40) jb vall.]. 

hírlétig '. 1619: nem illik nagyságodnak innét igyene-
sen Erdélybe menni, hanem én igy gondolkodom felőle 

hogy nagyságod Vidinnél kelne által az Dunán . . 
és ott az Vaskapun csak hirlétig rándulna bé oda közel 
vagy Hunyadra [BTN 290]. 1642: Az Istállók padlasat 
hirlétig az Aztalosok szeklabnak és heuedernek mieltek 
fel, miuel Zaldok fa volt [Gyalu K; GyU 82]. 

hírlövés vész-ágyúlövés; semnal de alarmă prin foc de 
tun; Not-Kanonenschuß. 1621: 25 Die Octobris, At-
tunk Biro Vram Paranczilattiara az Tanatshazhoz Ta-
raczkhoz való port, Mikor az Tatar hir jeot volna, hir 
Leouesre ualot [Kv; Szám. 15b/VII. 3]. 

hírmondás híradás; ştire, veste; Botschaft, Nachricht. 
1710: (Kucsuk pasa) postán külde Apafi Mihályhoz Se-
gesvárra jó hírmondással3 aki éppen már desperált vala 
a maga életinek s fejedelemséginek megmaradásáról 
[CsH 54. — aAz 1662. jan. 22-én megnyert nagyszöllősi 
csatáról és Kemény János fejedelem elestéről szóló hír-
adással]. 

hírmondó hírhozó; curier; Bote, Kurier. 1618: 1 die 
Septembris az dívánba hozák ezt az hírt — négy kaftánt 
adának az hírmondókra ^ş igen felette nagy örömben 
valának az emberek [BTN 125]. 

Sz. 1662: Károlyi Mihálynak egy ifjú legény szolgács-
kája a veszedelem után a tatárok kezébül egy éjszaka 
szabadulván s ugyan Máramarosra jővén, szegény nem-
zetünk nagy veszedelmét, hogy még csak hírmondó sem 
szabadulhatott volna benne a tatárságtul, mindenestül, 
épen . . . benyelettetett volna, búsulását jelentvén, hogy-
ha mindenét el kellene költeni rabságra esett híveit 
mint s hogy kiváltani igyekezvén . . . szabadkozásokkal 
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igíri valab [SKr 384. — aAz 1657-i lengyelországi hadjá-
rat rendjén a lengyel és tatár sereg okozta veszedelem. 
II. Rákóczi György]. 

bír-név 1. vkinek jó v. rossz híre; faimá/reputajie bu-
nă/rea a cuiva; js guter od. böser/schlechter Ruf. 
1589/XVII. sz. eleje: Az Ceh Mesterek penig iol rea vi-
giazzanak, hogi se az Mesterek, se a szolga rend 
kárt ne tegienek az Gazdanak, hane(m) . az eő tisztes-
segeknek, io híreknek neueknek ŏreghbwlesere, diczire-
tire, vegezzenek el minden fel fogadot epitmenieket [Kv; 
KőmCArt. 19]. 1593: tekintwe(n) az my magunk io hy-
rewnkre Newwnkreis es ennek otalmara, Az zaz vraim 
Niultanak az vnio Articulussihoz [Kv; TanJk 1/1. 211]. 
1699: Nemz. Inczedi Christina Aszsz. piaczon, uttzan, 
Szamoson es egyebütis, illetlen jo hirt nevet eltemető 
mocskos szókkal diffamalta az A. Leányát Nemes Csen-
geri Boriczat [Dés; Jk 299b]. 1722: Soha egyebet a tisz-
tességes himél névnél Májor Iuanárol nem hallottam 
[Záh TA; Mk V. VII/17 Prunya Vonutz (30) zs vall.]. — 
L. még RettE 91, 387. 

Szk: hírt-nevet kap. 1662: Gaudi András . (ki . 
generális vagy colonellusságra is promoveáltatván, 
nagy hírt-nevet is kapott vala . .) mintegy kilencz-
ezer néppel Szatmár megszállására rendeltettek és bo-
csáttattak vala (így!) [SKr 208] * fenn/megmarad jó 
híre-neve. 1635/1650: legyen valami disciplina keozeot-
teok . Hogy igy mind az Beczwletes Cehnek, tisztessé-
gé es jo hire neue megh maradgyon. Es mind az Eottues 
Legenieknekis az eo io hirek nevek, es engedelmessigek 
meg' maradgion [Kv; öCJk]. 1736 u.: A szegény urama 

is régi igaz vérű magyarok közül való lévén, nem szé-
gyenlette nem csak engemet, hanem nálamnál sokkal 
alább valo rendűeket atyafiainak hini, meg becsŭlleni 

. . , segíteni ; azért is marad fen mind örökké dicsé-
retes emlékezete, jó híre neve Erdélyben [MetTrCs. 482. 
— aApor István gr.] * gonosz hírt-nevet hoz vkire. 1590: 
kerík eŏ kgmeket az Sérelmeseket, hogy Ne Indullianak, 
Ne hirtelenkeggienek Az Zeghenj keossegre bozzusag-
bol kichin zikrabol Nagy Niawalíat Az Varosra gonoz 
hirt Newet Ne hozzanak [Kv; TanJk 1/1. 142] * hírese-
dik rossz híre-neve. 1694: edes leányom talám még meg 
orvosolhatném dolgodat Urad eo kelme elŏt . ha az 
nagy mérgedbe aláb hagynál s rosz emberek szován nem 
járnál, az mig nem híresednek rosz híred neved, Urad-
(na)k jo tanítását szovát fogadnád, az szolgáloddal 
egyet nem értenél [Torockó; Pk 7] * jó híre-neve szida-
lomba jut. 1592: az polgárok Biro vram hiuatalliara res-
ten jeonek be az Tanach házhoz . . , kérik es intik eo 
kegmeket zeretettel, hogy vgi forgogianak engedel-
mesen, hogi az zegeni varosnak az eo engedetlensegek 
miat kara ne keouetkezzek ki miat az eo jo hirek neuek 
zidalomba jusson [Kv; TanJk 1/1. 185] * jó hírt-nevet 
hagy maga után. 1772: feljegyzem . . . A jókat jóból 
azért, hogy igyekezzenek jót cselekedni s magok után 
(minthogy mindeneknek meg kell halni) jó hírt-nevet 
hagyni [RettE 268] * jó hírt-nevet vehet. 1624: Engedgie 
isten hogj mjnd az Anianak kiczin Jouaczkaiaual Eggiut 
viselhessen oly gondott rea hogj Istenteol aldast es az 
Emberekteol Jo hirt neuet vehessen es az fianak ha isten 
Eltetj adhassa kezeben [Kv; RDL I. 123]. 1640: az ha-
ro(m) aruat bíztuk es hadtuk az Battyoknak Balogh ba-
lintnak io gonduiselese ala, hogy mentól iobba(n) lehet 

mind magokra es kicsin iouaczykaiokra ugj uisellyen 
gondot hogj Istentől aldast es az emberektől io hirt neuet 
uehessen [Kv; i.h. 151] * rossz ~ alatt fekszik. 1711: az 
Incta előtt mások is boszorkány(na)k kiáltották szemé-
ben), háta megéis; még is reá nem kereste az A ha-
ne(m) azon rosz hir, név alatt fekűt annyi esztendőktől 
fogva [Dés; Jk 365b] * rossz hírt-nevet visel. 1767: 
ollyan személyekkel társalkodnak kik . . . rosz hírt, 
nevet viselnek [Fintoág H; Ks 79. XXXIX/1] * vmilyen 
hírbe névbe kever vkit. 1680: engemet Rutt hirb(en) nev-
b(en) kevert es gyalazatoson megh mocskolt [Dés; Jk]. 
1697: Egykor Peter Deakne Aszszonyo(m) uett uala egy 
Sajtot Páter Kaszoni Sigmond uramnak, ki miatt nagy 
rút hirbe nebe (!) keuertek vala [Szentgyörgy Cs; CsJk 7-
8 Szeben Györgyné Katalin (40) pp vall. — A teljesebb 
szöv. alább vmilyen hírben-névben vagyon al.] | Páter Mi-
hály uram igen megszidta volt Peter Deakne Aszszo-
nyomot hires kurvának, azért hogy homi hírben, nében 
(!) keuerte vala az Pátert [Szentsimon Cs; i.h. 10]. 1724: 
Bányai Ilona . . . azon tisztátalan Szemelyt Házánál tar-
totta, és Férjét betstelen hirbe nevbe keverte [Kv; TJk 
XV/4. 127]. 1766: Petrucz György nevezetű Jobbágyát 
Mlts Groff Dániel Sofia Aszszonynak Iffiabb Pet-
rucz János nevezetű Atyafianak egyenetlensége Sok rosz 
hirbe, névbe keverte [Grohot H; Ks 40/9 Balog Juon 
(40) jb vall.] * vmilyen hírbe-névbe keveri magát vmilyen 
hírbe keveredik. 1644: Az edes felesegemet az Istenertis 
azo(n) kerem hogy magat igen iol s beczulletessen 
uisellie, mert ha rosz eletbe gialazatos hirbe nevbe 
keueri magat az Istenis megh búnteti, ez vilogh szerentis 
megh gialazodik [Kv; JHb III/6] * vmilyen hírbe-névbe 
költ vkit. 1695: az legény . . . bőcstelen hírben nevb(en) 
költötte8 hogy viselős volna [SzJk 288. — aMátkáját]. 
1733: rut bestelen szókkal bestelenitette, rut hírben nev-
ben költötte [Dés; Jk] * vmilyen hírben-névben forgó. 
1747: Pap Vánka és Pap Péter régtűl fogva rosz hír-
ben névben forgó embereknek tartattanak az ollyan ke-
reskedés8 miat [A.várca Sz; Ks 27/XVII. — aA határon 
át való állatcsempészés] * vmilyen hírben-névben/híre-
neve vagyon (vmi miatt). 1574: Mytwl fogwa eo Margi-
tot esmerte Jo hírben Newben volt [Kv; TJk III/3. 382]. 
1602: Keomies Antal mindenkor tizteseges iambor elet-
be elt, io hire neve volt [Kv; TJk VI/1. 635]. 1691: az 
Actrix az papok székin Convincalodot máig is rut hir-
b(en) nevben vagyon [Dés; Jk 123b]. 1697: Egykor Peter 
Deakne Aszszonyom uett vala egy Sajtot Páter Kaszoni 
Sigmond uramnak, ki miatt nagy rut hirbe nebe (!) 
keuertek uala, en mondám neki, Margith Aszszonj miért 
kellett venned azt az sajtot, micsoda rút hirbe nébe uagy 
miatta, hiszem bíztad uolna uradra az olyan dolgot 
[Szentgyörgy Cs; CsJk 7-8] | Egykor Gergely Mihalyne-
val pántolodunk ketten hogy olyan rútt hírben nében (!) 
vagyon Peter Deakne, ha meg tudgya az ura, bizony 
egybe rontya [Kotormány Cs; i.h. 5-6 néhai János Bene-
dek relictája Borbára (37) pp vall.] * vmilyen hírt-nevet 
hall/tud felőle/hozzá. 1601: Ez fogoly legent regen es-
merjeok kichinsegeteol fogwa, de semminemeo gonoz 
fajtalan eletet nem láttunk hozzaja se penigh az eotchye-
hez, hanem inkab mindenkoron Jámbor hirt Newet hal-
lottunk feleolleok [Kv; TJk VI/1. 541]. 1640: Mészáros 
Fekete Jánosné . . . fassa est . . . Ez az fogoly Báthori 
Anna egy úton jött velünk, de ő más szekéren volt . . . én 
semmi rossz hírt-nevet nem hallottam hozzá [Mv; MvLt 
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291. 233a—5la átírásban!]. 1729: Boszorkányságot go-
nosz hírt nevet Sem azon alkalmatossaggal, Sem az előtt 
edgyis hozzá nem tud, Soha nem is hallott [Dés; Jk]. 

2. vki jó híre; reputaţia bună a cuiva; js guter Ruf. 
1660: Mind ezekrŭl hogy a vezér ő nagysága maga mél-
tóságos igéreti szerint bennünket méltóztassék bátorsá-
gosokká tenni hitlevele által, sőt ő nagysága után való 
minden rendek . . . erős hitlevelek által; ez szolgálván ő 
nagyságának méltóságos hire neve terjedésére, ha ne-
künk bántódásunk nem leszen [TMÁO III, 487 Várad 
feladásának feltételei közt]. 1683: az ö Ngok meltosagos 
Hirét Nevét Birodalmát az én tehetsegem Szerént oltal-
mazom [UtI]. 1704: Hol vagyon magyarság szived ba-
torsaga, Regi hired neved sebes solyom szarnya, Maj-
dan el huldagol szép aranyas tolla [EM XXXV, 273 
gyászének]. 1763: ezen gjalazattyára, s híre nevéb(en) 
esett meg sértődésére czélozo szavait nem szenvedhetvén 
Dániel Lukáts Ur(am), kéváná, hogj in instanti aztot el-
lene comproballyák [Torda; TJkT V. 173]. 1840: mél-
toztasanak Leányunknak kereskedő Kapitány 
Kristóff által való . . . meg tsalattatását és hírében nevé-
be lett meg tsufoltatását Szivekre vétetni [Dés; DLt 
1268]. 

Szk: hîrében-nevében becstelenít/gyaláz vkit. 1772: 
Tudgyae a Tanú . . . hogy az Exponenst ki mivel fenye-
gette, . . . hírében Nevében ki bestelenitette ki rágalmaz-
ta? [Káptalan AF; DobLev. 11/439. 2b vk] | hireben ne-
vében ki oltsárolta bestelenitette? [K; CsV]. 1806: nemis 
hallottam hogy akkor, vagy azutánnis valakinek gyaláz-
ta volna hírében nevében Kerekes Mariskát [Dés; DLt 
250/1808-hoz Nemes Keresztes Susánna Nemes Pruner 
Mártonné (34) vall.] * hîrében-nevében eltemet vkit. 
1711: Azért kelletett a fenn meg irt Inctákat eó kglmeket 
in jus attrahálnom, hogy nem tudatik mi oktol viseltet-
ven, engemet hiremb(en) nevemb(en) meg öltenek s — el 
temettenek, mivel az Város kőzőnseges piaczán és más 
egyéb hellyekenis, nyilván való boszorkánynak kiál-
tottanak . . Az Ik penig eo Kglmek én ellenem semmi 
szemmel látott bűvőlést bájolást boszorkányságot elle-
neim) nem doceálhatnak [Dés; Jk] * hîrében-nevében 
meggyaláz vkit. 1711: (Az alperes) Engemet nemes Asz-
szonyt, hiremben; nevemb(en) betsűlletemb(en) rutul 
meg gyalázott . . . , káromkodo szitkokkal, úgymint ör-
dög atta fekete kurvájá(na)k szidott, item ugya(n) akkor 
nemet Regiment kurvájá(na)k és fekete boszorkány-
(na)k szidott [Dés; Jk 357a] * hîrében-nevében (meg)ki-
sebbít vkit. 1568: mikoronta(n) meg ertette volna Qtues 
orban, hogy Qtet Qtues gergel uyoban, az Kapa Antal el-
le(n) való feleletben a kçtel vtan be hozta volna es hire-
ben neúeben meg kísebitete volna, azo(n) dologért, mel-
lekert az Ceh ç Kçztçk a kçtelet uetete volt, teceet my 
nekwnk tçruen zerent, hogy Qtues orban, az kQtel zege-
sen el ne(m) maradót [Kv; TJk III/l. 178]. 7838; Hogy à 
Tktes Exponens Urat valaki hírébe nevébe, vagy betsü-
letébe kissebbitette vagy kissebitení kívánta volna nem 
tudom [Nagylak AF/Ne; DobLev. V/1221. 3a] * hîré-
ben-nevében megöl vkit. 1675: (Az alperes azt mondta) 
én vesztett(em) volna meg Boszorkányi mestersé-
gemmel . . . meg kévanom hogy, mivel nyelvét ellene(m) 
öldöklő éles fegyverül fel tévén, hiremb(en) nevemb(en) 
megh ölt, nyelve ki vonattassék száiából [Kv; TJk 
VIII/12. 1]. 1688: senkit hirib(en) neveben megh nem 
ölök sem megh nem mocskolok [Dés; Jk]. 1747: az J ... 

sokakat hírekben nevekben meg őlt, midőn azokrol fa-
mosus Libellusokat vulgo Pasquilusokat conficialt . 
Comprobalván meg kévánom . . . meg torturáztatván, 
a' Pasquilus írásért Job keze el vágattatván, a káromko-
dásokért kővel agjon verettessék és meg hallyon [Torda; 
ŢJkT III. 134] * hîrében-nevében megront vkit. 1792: 
Árkosi Tegző Zsigmondné gyalog részen való expo-
nálya az hütösök fórumán Tegző Mária . . . , pariter 
gyalog részen való, hogy az utcán, közönséges helyen 
házfelverő tolvajnak megszidta, és több rút, mocskos 
szókkal difamálta amint híriben, neviben megron-
totta, azért az egész gyülekezet előtt depraecálya [Árkos 
Hsz; RSzF 256]. 1799: Veres István nevü Csizmadia le-
gény engemet hirremben (!) nevemben szüzességem-
ben meg rontott [Dés; DLt] * hîrében-nevében mocskol 
vkit. 1710: Nemes Péter hiremben-nevemben mél-
tatlan mocskolt mindenütt minden alkalmatosság-
gal bestelenített, rágalmazott az rosz lelkiismeretű em-
ber; mégis ő haragszik gonosz léleknek világos czímere! 
[SzZs 279]. 1764: nem hallottam hogj valakit híré-
ben neveben mocskolt bestelenittet volna [Tarcsafva U; 
Pf]. 1836: holmi alatsanitto szókkal nem áltollotta híri-
ben neviben motskolni [Fintaháza MT; ToldNy] * hî-
rében-nevében ócsárol vkit hîrében-nevében becstelenît 
vkit * híre-neve vesztett. 1561: Mynden az ky mesterre 
akar lenni tyztesseges at'atol anatol ualo leg'en hire 
newe es tiztessege veztet ne lege(n) [Kv; öCArt.] * vkit 
hîrében-nevében megölő/megölt vkit hîrében-nevében el-
vesztő/meggyilkoló. 1732: Méltóztassék az Vr a Mgs 
Aszony(na)k . . . az Vrak házát ottan ottan becstelen-
kedtetŏ . . . hiremben nevemben engemet meg ölt . . . 
hunczfut Ferköről irt Levelemet meg olvasni [Kv; TK1 
Cseh Benjámin gr. Teleki Ádámhoz. — A teljesebb szöv. 
csácsorgó-ſecsegõ al.]. 1747: (Az alperes) emberséges 
emberek előtt az Actort gjalázatos, nehez és hiréb(en) 
nevéb(en) meg ŏlŏ szókkal s, terminusokkal illetni 
p(rae)summalta, signa(n)ter azt mondotta: hogj az Jnek 
házát az a' tolvaj Szõts Győrgj t.i. az Actor égette volna 
fel [Torda; TJkT III. 189]. 

3. híre-neve alól földesúri hatalma/neve alól; de sub 
puterea/numele domnului/moşierului feudal; von/unter 
der Herrschaft/Macht des Feudalherrn. 1682: Fejer var-
megjeben Gura reul nevű faluban lakó de most a' Fo-
g(a)r(a)si Varban detentioban levő Mihály Morar 
Nemzetes Boer Sigmond Vram(na)k igaz hű enge-
delmes . . . ős örökös Jobbagia leszen az eö Kglme föl-
déről hire neve keze allol el nem bujdosik sem szökik 
[Szád.]. 

hírnév vki jó v. rossz híre; faimă/reputaţia bună/rea a 
cuiva; js guter od. schlechter Ruf. 1613: Mikor en velem 
tractaltal volna az haza menés felól, akkoris nekem 
izentell, hogy cziak haza mennek tehát mindennemű 
suspicioboll magat expurgallia (így!), enis ea conditione 
mentem haza hogi . . . kik az Ispán előtt emlékezetet tőt-
tenek felöled, rea keresed, De ha rea nem keresed, ha-
nem alatta fekzell . . . az rut hir nevert en soha veled nem 
lakom egy nehanzor solicitaltalak felőlle, hogy az 
rut hír neuek (!)a alatta ne fekedgiell, de mind el halgat-
tad [KJ. Jolj. Csanalosy assz. kezével. — aTollvétség 
nevnek h. — Feleség válasza válóperben]. 1625: En az 
papnehoz semmit soha ne(m) lattam sem hallottam soha 
tisztesseges hir newnel egjebet [UszT 180b]. 
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Szk: ki/megtisztítja magát a rút ~ bõl. 1612: En azért 
hozza menek Azzoniomhoz, es az mint Gaspar Vram 
kert vala, en szőlek, azért rea haila az azzoni keresemre, 
igi hogi ha magat megh tiztitana abból az rut hir nevbóll 
az kiben az Ispánok előt kevertek volna . . . igi hayla az 
azzony az Vrahoz [Szászzsombor SzD; JF]. 1649/1650: 
Tablat hozzaia ne bocziassanak, mighlen magat illyen 
rut hir nevbeol ki nem tisztittya, es az Cehnek keduet 
nem keresi [Kv; öCJk. — aEgy disznó eltulajdonításá-
nak vádja alól] * rút ~ alatt fekszik. 1613: egy nehan-
zor solicitaltalak felólle, hogy az rut hir neuek (!)a alatta 
ne fekedgiell [KJ. — A teljesebb szöv. előbb a főjél. al. — 
^ollvétség névnek h.] * rút ~be kever vkit -• kitisztítja 
magát a rút ~ből. 

hírnevű vmilyen hírű; de o anumită faimă/reputaţie; 
von irgendeinem Ruf. 1649: Vekas Mihalj Tisztessegh-
beli jo hir new emberekkel heted magaval . . . mencze 
megh magát, hogy sem egyszer sem maszszor Veres Er-
sebettel nem paraznalkodot vele közi nem volt [Kv; TJk 
VIII/4. 373]. 

hírnök hírhordó/hozó, hírvivő; curier; Bote, Kurier. 
1857: Tulu vagy Boér István a' leg kujonabb — ő az 
asszonynak a' hírnöke — a' mellett más felőli is kétszin-
kedni akar [Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. 

hirpetélő hörögve/sípolva lélegző, táj hiricelő; care 
respiră horcăind; röchelnd atmend. 1748: A verekedés 
előtt sem volt egészséges, sárga színű, hírpetelő hurutos 
Aszszony vala [Marossztkirály MT; Told. 56]. — Vö. a 
hiripel és a hirpicél címszóval. 

hirpíeél sípol, táj hiricel; a şuiera; pfeifen. Szk: ~ a 
melle hörög/sípol a melle; respiră şuierător; sein Atem-
pfeift. 1781: tegnap del utan nem tudom mi okbol csak 
hirtelen egyszer köhintettem és az fulladás réám jött de 
nem tartott sokáig . . . hasonlóképpen az éjjel almom-
bol fel serkenvén minden hurut nélkül réám jött ugy hir-
picélt a Melyem mint tavaj [Sáromberke MT; TSb 13 gr. 
Teleki Samuelné Bethlen Zsuzsána felj.]. — Vö. a hiripel 
és a hirpetélő címszóval. 

hírrététel hírtétel (vmilyen hiv. közlés tudomásul adá-
sa); înştiinţare, aducere la cunoştinîă; Kundmachung, 
Verkündung. 7800: Mely hirré tétel, hogy én altalam az 
fenn irt modon vitetett légyen végben, arról adom 
ezen Levelemet igaz hűtőm szerént . . . Jáko László mpr 
Nemes Thorda vármegye edgyik hűtős szolga Bírája 
ITorockó; TLev. 9/33]. 

hirsflnger vadászkés; cuţit de vînătoare; Hirschfan-
ger. 1743: Pár puska Négy. Mordály l . . . Egy Rezes 
Hirsfinger [O.fenes K; JHbK XXIX/28]. 7789: Egy 
Hirsvingér Szijjastol es egy maroklat nélkül valo 
Spadélly [Mv; ConscrAp. 5]. 

A német kölcsönszó eredeti jel-e: 'szarvasgyilok*. 

hirtelen I. hsz 1. váratlanul; pe neaşteptate; plötzlich. 
1585: Mykor byro Vramat az feyedele(m) hywatta vala 
hyrtele(n) feyeruarra Jgy vasarlotta(m) az vtraa 

[Kv; Szám. 3/XXII. 61. — aKöv. a fels.]. 1597: Hoztak 
wala . . . hertelensiggel az hírit perneszj Gabornak hogy 

az waross Mellet az Grof el Ment wolna B wram w 
kegelme hamar kwlde wtanna Tordaig . . . , azon kosz-
ben czak hertelen be iwta [Kv; i.h. 7/XIV. 23 Th. Masas 
sp kezével]. 1645: Tórma Peter Vram megh igirte 
volt az falunak hogj az Teöruinyre rea megjen vellek 
eggiűtt Nemegjerea, de ige(n) hirtelen busulas iruin eo 
keglmit, el kelletek innét mennie [Kisbudak BN; BesztLt 
20 Retteghj István lev. — aM.nemegye BN]. 1697: Edes 
gjermekim, ha az jo Isten engemet hirtelen előttetek az 
mindenek uttjara el uiszen rollam, az Anjatokrol reátok 
szallando jozagtok igy tudgjatok az en tudtomra [SLt 
AM. 26 P. Horváth Miklós kezével]. 1727: az Csikók-
ban . . . Egyet ölt meg az farkas igen hirtelen [Somlyó 
Cs; ApLt 4]. 1739: Vettettem . . . Berkében elegyesebb 
ŏszbúzát m. 13 El fagyván hirtelen a föld többet nem 
vethettem [M.köblös SzD; RLt Rettegj István, 
DiarOec. 5]. 1772: hertelen a' Víznek álja miatt a' Ki-
rállyfalvi Gát el szakadván; legottan innen a' Víz le ta-
karodott [Dombó KK; JHb XX/27. 28]. 

2. váratlanul és gyorsan; pe neaşteptate şi repede; 
unerwartet schnell. 1592: Kadas Jstuan vallia nem 
tudom mit monda neky Jakab, de hirtelen hozza wte Bá-
linthoz, Balint rutul kezde zidnj Jakabot [Kv; TJk V/l. 
265]. 1613: azt monta edes Nenema Mikor az kert-
ben giomlalnek oda iőve, hirtelen hatra dőjte, es be duga 
az szamat hogi ne kialczak, el czapa raitam [KJ. — t e -
herbe esett és fattyat szült leányanya]. 1770: igyekezem a 
Czigánynak az Udvarba valo bé vitelin, de hirtelen más 
két Cziganyok az burjánból ki szökdösvén, oltalmára fel 
támadánok [Mezőpagocsa TA; SzentkGy]. 1780: Tit. 
Néhai Méltoságos Grof Idősb Bethlen Lajos Ur . . . ha-
lála után kik gazdagottanak meg hirtelen? [Msz; BK]. 
1841: kevéssé tavulatska, egyszer tsak látom hogy a' 
földből hirtelen kék lang jõnn fel [K; KLev.]. 

3. hirtelenében, hamaijában; ín grabă, la repezealä; 
in aller Eile, eilends. 1584: Hallék égikor ereós Ropogast 
es nezny kezdek az vdwaron . . . semmy fewsteot herte-
len nem lathek, hane(m) ozta(n) egszersmind Ieowe kj a* 
langh az paytarol [Kv; TJk IV/1. 207 Veimen Mihalj 
vall.]. 1597: be rontak az aitot låta(m) az legint hogy 
az padon egi wankoson ewl, de az alsó ingeis az inaba su-
hadot wala hogi hirtele(n) fel ne(m) keothette volt [Kv; 
TJk VI/1. 23]. 1629: latam az Varga fia hogy ugy wte az 
azonth farba de en nem tudhatam hertelen ha az lap-
iauale auuagy az eliuel az Baltanak [Kv; TJk VII/3. 94]. 
1759: kereste Néhai Budai Fer(en)cz őtsém pénzét rá 
nem akadott hirtelen, monda én sem(m)i pénzét nem ka-
pom [M.bogáta SzD; BetLt 7 Lad. Budai (58) ns vall.]. 
1781: igen szorgas dolgom Lévén az ked levelit hirtelen 
nem kereshettem elé [Jobbágyfva MT; BálLt 1]. 1800: 
elégtel(en) vagyok most hirtele(n) két okulárom által 
(: mert tsak ugy lehet:) többet irni! [Mv; IB. Borosnyai 
Lukáts Simeon ref. pap lev.]. 

Szk: úgy 1742: csak el csudálkozánk, hogy vgy 
hertelen belé állaa [Remete MT; VH. — aA malomba]. 

4. nyomban; îndată, pe loc; im Nu. 1560: Elözőr az 
kemenchet egy Nehany orayg fwteny kel . . . Nysd meg 
az zayath es Hertelen Ne rágd bele az fazakakath . . . 
Mertha Myngyarast be Rakod őket az twzes kemenche-
ben, tahat Nagy karth vallaz [Nsz; MKsz 1896. 250-1]. 
1628: Hites felesegem . . . kest fogua(n) hozzam ugi 
veőttem kj kezebői, melljet ha hertelen eszemben nem 
vőttem volna eletemett fogiatta volna el [SzJk 32]. 1760: 
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(Macskási Krisztinát) gr. Bethlen István úr megszeret-
vén meg is kérte, de Teleki Pál hirtelen nem adhatta; 
amaz pedig egyig sem akart várakozni, melyre nézve 
ellopatta a kisasszonyt [RettE 104], 1794: mi akkor nem 
vettük észre hirtelen magunkba hogy maradott volna ki 
valami conscribalatlan vagy fel méretlen közönséges 
hely, hanem annakutánna midőn az munka az Falu 
előtt fel olvastatott tsak hamar észre vettük hogy 
. . feles kőz földek maradtak, fel Íratlan [M.bagó AF; 
DobLev. IV/734. 3b]. 

Szk: azon (nagy) ~ azon nyomban. 1619: Két török-
re bízták volt az afféle pénzváltást. Hát mindenik oly 
ember volt, hogy azon nagy hirtelen mindjárt álpénzt 
csinált ő maga, és megelegyítette az császár jó oszporájá-
val [BTN2 377]. 1813: (E földbe) alattomba bé vágott és 
bé irtott volt de haszontalanul mert . . . azon hirte-
len az ide vetett máléja le veretett [F.berekszó Sz; BfR 
III. 12/9]. 

5. gyorsan; repede, iute; schnell. 1582: Ieowenek her-
telen az eorizeók es a lakatosnęt ki az zekeren fen fekzik 
wala es el zwnnyadot vala, le vonak zekerereól, es ártat-
lanul el wywek | Az Azzonioknak kettej hamar el there, 
Az harmadik penigh hertelen nem therhete, Mert Jdeis 
maswais ther vala Az Azzony [Kv; TJk IV/1. 7, 16]. 
1589: Eotweos Balasne Anna Azonj Deesen Lakozó 
vallia . Matias deák Ieoue hozzam az ket karomat 
nagi hirtelen megh kapa az falhoz kezde Niomnj az pad-
ra, Es oly helre is Nywl vala Ahowa nem kel vala neki 
kapnia [Dés; DLt 226]. 1635: ra futamék Debreczieni, es 
haliam hogy cziattana, de ne(m) tudo(m) ha az czia-
kannyane, avagy az fejen, de hirtelen banek vele [Mv; 
MvLt 291. 40a]. 1657: az ket natiok . . olljan hirtelen 
eőszve nem gyülekezhettenek [Gyf; Törzs], 1681: az vá-
ratlan hirtelen jővö hidegh jeges űdŏ ugi érkezik, hogi az 
eghesz heti munka3 nem Continualtathatik [VhU. — aA 
bányában]. 1767: nagy Lárma esven én a kemencze 
mege hertelen be ugordván el buvám [Betlensztmiklós 
KK; BK]. 1784: hozzá kapa Csáki Györgynek a ha-
jához, de Csáki György hirtelen felre hajolván nem fog-
hatá meg a haját [Béta U; IB. Középső Széjes istván (43) 
ns vall.]. 1816: ezen Lármát a fia Lŏrinczi Mihálly eö 
klme kivŭnnŏl meg halván hirtelen nagy indulattal ká-
romolva a házba bé jött [M.köblös SzD; RLt Kállai 
Sándor felesége Morár Irina vall.]. 

6. sebtében; ín pripă; eilends, kurzhin. 1584: Ez3 hús-
vétban három fő bőért . . . hertelen vágatott le [Gyf; Ve-
ress, Doc. II, 300 az erd-i kormányzótanács Báthory Ist-
ván fej-hez és lengyel királyhoz. — aA vajda]. 1605: ö kk 
Varossúl nem mehettenek arra hogy most illye(n) 
hirttelen, azokat az akadalyokat mellyek az Dywisionak 
és Successionak Jnstructioiaban talaltattak emen-
dallyak aúagy el igazyczak [Kv; TanJk 1/1. 500], 7640; 
Szolgálattyok alapattyaban szabót rendet nem tarthat-
ni, miuel az var mellet laknak es mikor az miben az idő 
alkolmatossaga es a' szúksegh keuannya az szolgalatott 
es administratiot, ottan ottan ókett kelletik hertelen elő 
allatni es uelek szolgáltatni [Fog.; UC 14/48. 13]. 1776: ã 
M. Praepost Urnák, az idő rövidsége nem engedvén, hir-
telen egy Czédulát irtam [Szentdemeter U; GyL]. 1800: 
látván hogy menyen a' Vére erőssen azonban mingyárt 
egy bélés bőrömből hirtelen nyúztam a' szötskéjit, hogy 
a* vérit meg állítsam [Kvh; HSzjP], 

7. hamar; repede; rasch, geschwind. 1823—1830: 
(Azt mondtam:) holnap vagy holnapután esküdjünk 
össze. De itt az asszonyok megtámadtanak, hogy olyan 
hirtelen nem lehet, mert még a leányt készíteni kell 
[FogE 300. — 1799-re von. feljegyzés]. 

8. hamarosan; ín curînd, peste puţin; alsbald, in kur-
zer Zeit. 1582: Anna Rlcta Emerici Aztalos . . . fassa est 

ereossen wzik vala Danchak Ianost, Es hertelen az 
en Aytom eleybe Iuta [Kv; TJk IV/1. 9]. 1673: most her-
telen ki nem mehetek [KJ]. 1776: fizettem . . . Az Ekék 
Marok vasára Sing vasat, ugy mint: az Ekék fejire hogy 
hirtelen el ne vássanak [Mezőméhes TA; WassLt]. 

9. sürgősen; urgent; dringend, eilig. 1581: ha . . . 
hertelen kellene az pinz kolchyenezzenek eó kegmek 
addeg es, ismegh az adobol fyzessek megh [Kv; TanJk 
V/3. 241b]. 

10. egyszeriben; deodată, dintr-o dată; auf einmal, 
plötzlich. 1717: az Emberek(ne)k szó fogadatlanságok 
miatt igen Sokra nem mehettem. Kivált a1 széna csiná-
lásban mívelhogj az aratásis hirtelen bé következek [Bo-
rosbocsárd AF; BfR Lörinczi László lev.]. 1723: az Ne-
mes Vármegye facultált hogy mig oculátorak mennek ki 
addig kötethessem az Gátat az hol kel; hogy hirtelen az 
árvíz el ne rontsa a maimat [MbK 163]. 1758: De ellen-
ben természetem volt az is, hogy hirtelen megharagud-
tam s olyankor excedáltam is [RettE 81]. 1764: az tor-
náczban hertelen el esett Murvai János mintha főben 
ütették volna [Torda; TJkT V. 237]. 

Szk: csak (nagy) a. csak úgy váratlanul; numai 
aşa pe neaşteptate; nur so unerwartet. 1586: Biro Vram 
hagia hogi vochíorarais egi aztalra etket keszitessenek, 
Cziak hertelen Barat Peter Vramhoz menenek [Kv; 
Szám. 3/XXIV. 78]. 1599: Mjkor eok ig elle(n)keztenek 
uolna zakal Benedek eotueos Bartossal, Chiak nagj hir-
tele(n) Boncjdaj Gergel, meg Bartosra tamada zoual 
[Kv; TJk VI/1. 303]. 1803: evei tsak hirtelen ki orsozott 
az Idegeny Legény [Msz; Berz. 3. 5. B. 1]. — b. csak úgy 
hirtelenében; numai aşa la repezeală; nur so in der Eile/ 
eilends. 1597: (A legénynek) az Azzony agiaba wolt az 
eleot fekesse, es az túmultusban chak hertelen kapta az 
parnat es wgi ewlt rea [Kv; TJk VI/1. 26]. 1630: az ellen-
ség nem kicsiny gondolkodást vehet magának, hogy 
csak hirtelen és kelletlen is oly hamar annyi hadak felül-
tek Erdély mellett [BTN 433]. — c. csakhamar; (ín) cu-
rînd, peste puţin; (als)bald. 1761: Blidar Gligor . . . mi-
koron a1 kerten bé hágat én3 az utzán voltam, s hogy 
bé hága a' kerten tsak hirtelen nagy lármát ütöttek belől 
Pllyésfva Sz; BfR 45/9. — 3Joannes Pap (30) ns]. 1798: 
akkor mingjart kialta a Bihalas Kis Palit ki is tsak hirte-
len elé lobbanván hogj meglátott engem azonnal megfu-
tamadott [Ádámos KK; JHb XIX/58] * egy ~ a. csak 
úgy hirtelenében/hamaijában; numai aşa la repezeală; 
nur so in der Eile/eilends. 1591: Mikoron valami zayt 
hallottunk volna vrammal, azt tuduk egi hirtelen valami 
eges vagion [Kv; TJk V/l. 80]. 1618: Egy hirtelen erre 
monda, hogy: Mihozzánk nem illik, hogy mi íijunk, ha-
nem ím ím elődbe adjuk az dolgot, írd meg te mindene-
ket [BTN2 131]. 1753/1781: Isten tudja hogy jöttek bé 
ezen Gyógy vízire a sok Possessor urak, azoknak számát 
egy hirtelen nehéz volna ki mondani [Máda H; JHb 
LXXI/3. 261], 1784: Parantsolja Ngod hogy minden 
pénzbéli Perceptumrol s erogatumrol demonstrátiot ke-
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szítvén küldjem fel . . . de ezt én kivált egy hirtelen ha 
megfeszitnének se tudnám lelki sérelem nélkül [Bencenc 
H; BK. Bara Ferenc lev.]. — b. egyszeriben; deodată, 
dintr-o dată; im Nu, auf einmal. 1814: akkoron midőn 
a* Viz égy hirtelen meg nőtt, már késő volt [Km; KmU-
Lev. 3 Hintyován Stéfán (53) molnár vall.]. 

11. ~ való a. váratlan; neaşteptat; plötzlich, vor-
schnell. 1575: hazadat epichy meg olly modon hogy her-
telen valo kapdosoktu<l> magadat oltalmazhasd çs mys 
segithsegedre erkezhessunk [BáthoryLev. I, 313-4]. 
1581: eo kegmekis hogy valami veletle(n) dolog es herte-
len valo vezedele(m) ne essek raytunk vegeztek eo keg-
mek . a [Kv; TanJk V/3. 241b. — aKöv. a hat.]. 1711: 
Micsoda hirtelen valo Zur Zavar es Zenebona Tamad-
van Molduvaban az Includalt levelekből kglmd Uram 
megh ertheti [Csíkszereda; Born. XXXIX/50]. 1717: 
Moldva félől ismét rosz hirek ujulnak, hogy szász Ezér 
Tatár gyülekezet ismét be akar ütni, I(ste)n oltalmazon 
hertelen valo futamodástol [Szentdemeter U; Ks 96 
Fodor Márton lev.]. 1826 k.: a Kelementelki Praetenso-
roknak is felső határjokat el kerülhetetlenül el isza-
pollya, a pataknaknak kurtára vett hírtelen valo ki ára-
dása [Gyalakuta MT; GyL]. — b. váratlanul bekövetke-
ző/bekövetkezett; care survine/a survenit pe neaştepta-
te; unerwartet/plötzlich eintretend/eingetreten. 1610: 
szamosfaluj Mykola Ersebett Aszonj . . . Jlete keczjeges 
Leuen Beteges es az hertelen valo nehezeôljse mjat, 
Leankajanall, toldalagj Drusjannanal, Jleó szajaual 
teôn Jllen testamentomotta [M.gyerőmonostor K; 
JHbK LVII/49. — aKöv. a hagyakozás]. 1628: tartoz-
zék Eppitissel, gonduiselissel az Testamentomnak Con-
tinentiaia szerent, az megh benne ualo lakasa leszen. Ex-
cepto, ha twz miat, auagi hertelen ualo romlás miiat, 
tudnia illik, Jstennek ostora miat esnek az romlás [Kv; 
RDL I. 137]. 1731: Tapasztalván . . . Városunk Malma 
Gáttyának az következhető Árvizeknek hirtelen valo 
áradási miatt eshető végső, es utolso pusztulásra jutását 

vegeztetett a[Dés; Jk 413b. — aKöv. a hat.]. 
1780: (Fútatását) el-adni szabad nem lészen ., hanem 
ha valaki(ne)k hirtelen olly nevezetes kára, vagy vala-
melly gazda Házának változása történnék, u. m. lovai-
nak hirtelen való pusztulása, a' Gazdának halála [To-
rockó; TLev. 4b]. — c. váratlanul támadt; izbucnit su-
bit/pe neaşteptate; unerwartet/plötzlich entstanden. 
1679: varasunkban együtt is masut is hirtelen valo ha-
zak gyuladasi tórtenven . . vigyaztatvan s circaltatvan 

. megh latta hogy Néhai Nemes Imre János özvegyé-
nek hazat akartak fel gyújtani [Dés; Jk]. — d. váratlanul 
jött; care a venit brusc/pe neaşteptate; plötzlich gekom-
men. 1592:4 febr. az iegh hog* el olwadni kezdet va-
la, az hirtelen valo uiz az gáton felliwl akar vala menni, 
fogatta(m) giorsan 8 embert, kik az foliamba(n) à vizet 
bochiattak [Kv; Szám. 5/XIV. 128]. — e. sietős, sürgős; 
grabnic, urgent; dringend, dringlich. 1578: emlekeznek 
erre is eo kegmek hogy mikor egieb kor esset effele Sum-
manak hertelen walo fel zedesse Az wdeobely adoze-
deok zeret teottek kolchyenezessel (így!) is, mellyet wy-
zontagh az adobol meg fyzettek [Kv; TanJk V/3. 168a]. 
1665/1754: Ha az B: Tarsaságnak hertelen való dolga 
érkezik, és az Atya Mester a' Szer hordó Legényt hi-
vattya, akár éjjel akár nappal, tartozik . . el-menni 
[Kv; ACArt. 11-2]. — f. heveny; acut; akut, hitzig. 
1822: Molnár Ferentz Nevedékeny 14 Észt Holt meg 

hirtelen valo nyavalyába [Nagykapus K; RAk 4]. 
1823—1830: hirtelen való terhes nyavalyába esvén . . . 
1786. december 9-én . . . , vecsernye alatt meghalt [FogE 
86]. — g. hamarjában/hirtelenjében való; care are loc ín 
grabă/la repezeală; eilends erfolgt. 1595: vöttem fü szer-
zamot, miért hogy mindennap kelletet igy az gond-
uiselö embernel szaporabban meg marad, és job 
modgyaúal szükségét az varosnak taplalhattya: hogy 
nem mint az hertele(n) valo teressel [Kv; Szám. 
6/XVIIa. 14 ifj. Heltai Gáspár sp kezével]. — h. gyors; 
repede; schnell, rasch. 1764: az marha igen kicsinyből, 
tsak egy hertelen valo fordulásbolis nyavalyát s romlást 
kaphat [Torda; TJkT V. 224-5]. 

II. hsz <-> mn váratlanul; subit; pe neaşteptate; uner-
wartet, plötzlich | váratlan; subit, neaşteptat; unerwar-
teţ plötzlich. 1575: zokan Twzelew helyekre semmy gon-
dot Nem viselnek zeot hazok heara es egeb felelmes he-
liekre zenat Raknak, ky myat hertelen vesedelem Ta-
madhat Twz myat [Kv; TanJk V/3. 128a]. 1585: oztan 
en be Menek semmit Az dologban Nem lattam, hane(m) 
csak hertelen siualkodast hallek [Kv; TJk IV/1. 524]. 
1772: Salome kedves leányomat adtam volt Füzkút-
ra . . . Eperjesi Ferencnek in anno 1767 die 17 Februarii. 
de húsvét első napján hirtelen guttaütésben meghalt 
[RettE 277-8. — aA féij]. 1823—1830: Az esperes hirte-
len gutaütést kapván, megholt 1797. szeptember 20-ik 
napján [FogE 273]. 

III. mn 1. váratlan; subit; plötzlich. 1653: a várban 
bort vettek vala ki, s a borvető egyik vala egy foldozó 
varga, Török István, ki ott leesék és hirtelen halállal 
meghala, egyet is nem szollott [ETA I, 152 NSz]. 

2. gyors; repede; schnell. 1592: Talaltanak ez ezten-
deo altal az Ádo Zedesben defectust, az Satz adónak 
hertelen Zedesse miath f 9/58 [Kv; Szám. 5/XI. 8]. 1741: 
Én szegény árva Benkő Anna meg gondolván ez világ-
nak múlandóságát és hertelen változását . . . [Altorja 
Hsz; HSzjP]. 1777: 7-ma Januarii . . . br. Diószegi Ist-
ván és Zsigmond, Somai Sándor uraknál több nem com-
pareálhata az szörnyű eső és az nagy hónak hirtelen el-
menése miá [RettE 373]. 

Szk: ~ haragú/mérgŭ lobbanékony, robbanékony. 
1710: Igaz dolog, hogy néha, hirtelen haragú ember lé-
vén a fejedelema, annyira felindult Teleki ellen, azt gon-
doltak mindnyájan, talám mindjárt megöleti, de az csak 
szempillantásig tartott, s még a fejedelem járt Teleki 
után [CsH 154. — aI. Apafi Mihály, t e l e k i Mihály kan-
cellár]. 1775: (Rhédei Farkas) édesatyja volt Rhédei Jó-
zsef, jó capacitású, de hirtelen haragú és durvácska em-
ber [RettE 352]. 1831: Székelly Farkasné . . hirtelen 
mérgü, kotzodó Aszszany mindenekkel szereti őszvejő-
ni, czivodik véllek, de hamar mégis békelik ő véllek [Tor-
da; TVLt Közig. ir. sztlan]. 

3. váratlanul jött, váratlan; venit pe neaşteptate, 
neaşteptat; unerwartet gekommen. 1700: (A természet) 
szép áldásit az hertelen esőkkel kezdette el venni [UszLt 
IX. 77. 11 gub.]. 1816: Ezen hirtelen hideg olyan Zajossá 
tette a* Marost hogy lehetetlen a' Naturát . . . Sza-
kamásra8 által vinni [Bányapataka H; JHb Jósika Já-
nos fpisp. ir. — aA Maros bal partján Marosillye közelé-
ben. A jobb parton az előbbitől jóval távolabb keletre, 
Déva táján]. 

4. váratlanul bekövetkezett, váratlan; (care a) surve-
nit subit; unerwartet/plötzlich eingetroffen/getreten. 
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1696: jegy szoknyátis mellyet igirt volt hertelen halala 
miat meg nem készitthette [Kv; Pk 6]. 1824: az a* hir fu-
tamodott vala, hogy hirtelen halállal holt volna meg 
[Dés; DLt az 1826. évi iratok közt]. 

5. ~ had. 1619: Hispánia az tengeren és Európából 
az szárazon oly derék hirtelen hadat indíthat az török el-
len, hogy nagy könnyen Európából az törököt kivetheti 
[BTN2 406]. 

Nagy valószínűséggel e szk a lat. exercitus subitarius 'hamaijában/hirte-
lenjében gyűjtött hadsereg' (vö. Finály subitarius al.) tükörkifejezése, de 
gondolhatni az értelmezéskor a modern 'gyorsan mozgó hadtest' jel-re is. 

6. gyorsan ható, hatékony; cu efect imediat; schnell-
wirkend, wirksam. 1560: Elözör az kemenczet egy Né-
hány orayg fwteny kel . . . Nysd meg a zayath es Herte-
len Ne ragd bele az fazakakath . . . Mertha Myngyarast 
be Rakod őket a twzes kemencheben . az twznek her-
telen sebessegenek Myatta az ezwstnek nagyob reze, az 
cementh porban az fazakakban Megemeztetik es el vez 
[Nsz; MKsz 1896. 250-1]. 7772; Gr. Székely László úr 
megholt . . . bizonyosan beszélik hogy a felesége étette 
meg még egyszer kávéban . . . megétette volt, de ak-
kor észrevevén, hirtelen curával eleit vette [RettE 268-9]. 

7. lobbanékony; care se înflăcărează uşor; entflamm-
bar, hitzig. 1589/XVII. sz. eleje: az Iffiui rend, nem cziak 
az eö hertelen, vakmerő es éretlen elmeiekteől, hanem az 
wdŏseőknek ertelmesb teczesekbōl viseltessenek, guber-
naltassanak [Kv; KőmCArt. 13]. 1630: hallük az Kuku-
ra Tamas kialtassat, s monda az katona az Vr Vereti azt, 
mert ige(n) hertele(n) es haragus ember [Ceged TA; 
WassLt Nigra Many (55) jb vall.]. 

8. heves; violent; heftig. 1594: Tiztelendeo Marton 
vram Az minemw hirtelen haborusagh indult volt keo-
zeottwnk . . . az minemw tizteletlen zoual, hirtelen In-
dulatomból kegmedet illettem, annak semmj vton lenni 
ne(m) kellet volna [Kv; Szám. 6/Wã 42]. 

9. hirtelenkedő; nechibzuit, nesăbuit, nesocotit; 
vorschnell, übereilt. 1663: Az Kegyelmedre nézendő 
dolgokban is igen nagy consideratiok vannak, melyek-
rűl is, Isten ide hozván Kegyelmedet, rendesebben dis-
ponálhatunk, ne legyünk hirtelenek, mert nagy az dolog 
[TML II, 466 Bánfi Dienes Teleki Mihályhoz]. 

10. heveny; acut; akut, hitzig. 1740: Fül hegyel hallo-
gatom, hogy szegény néhai Henter János Vr(am) herte-
len és kevés ideig tartott betegsége után, ugy Felesége, és 
valami szolgalojais ki halvan egy más után Hazától Sus-
picio nélkűlt nem volna halálozások [ApLt 4 gr. Haller 
János Apor Péterhez]. 

11. meredek; abrupt; steil. Hn. 1744: Hirtelen löjtöbe 
[Siklód U; EHA]. 1831: A hirtelen hágó fején [M.valkó 
K; KHn 108]. 

Ha. 7585: hertelen [Kv; TJk IV/l. 478]. 1587: hyrtel-
len [Kv; Szám. 3/XXXIII. 12]. 1646: hertelen [Kv; TJk 
VIII/4. 105]. 7757: hertelen [Kiskend KK; Ks 71. 52 
szám.]. 1762: hertelen [Torda; TJkT V. 93]. 1767: herte-
len [Torockó; TLev. 7/1]. 1769: hertelen [Tarcsafva U; 
Pf|. 1806: hertelen [F.rákos U; Falujk 17a]. 1831: herte-
len [A.jára T; TLt Közig. ir. 403]. 

hirtelenében hamarjában; la repezeală; in der Eile, 
eilends. 1662: noha a városnak3 kétfelől való rţszén öt-
száz házaknál többet égettek s töttek hamuvá , mind-
azonáltal a gyalogság, azon hirtelenében való sáncokból 
annyi hasznat teszen, hogy nemcsak az ellenséget nem 

bocsátaná annál bellyebb, hanem az utcák sövényeit is 
meg szakgatván, a tüzet is a varosnak derekára nem bo-
csátaná [SKr 452. — aVáradnak. Az égető-zsákmányo-
ló tatárok]. 1790: küldők két melyesztett malatzot, há-
rom vad Rétzét és őt kászu Sajtot, most hirtelenéb(en) 
egyébről szert nem tehettem [Bencenc H; BK. Bara Fe-
renc lev.]. — L. még SKr 655. 

hirtelenítő sürgető; stringent; dringend. 1716/1793: 
Ha valami hirtelenittő szüksége nem kénszeritti . hirt 
tévén a hiteseknek . . . fogyaték kalongyáját gabonáját 
bé hozhatja [A.csernáton Hsz; SzékFt 30]. 

hirtelenkedés hebehurgyáskodás, szeleburdiskodás; 
nechibzuinţä, nesăbuinţă, nesocotinţă; Fahrigkeit, 
Huschelei. 1657: Edes kedves atyámfia és komám! . . . 
meggondold, micsoda dolog bizattatott reád, és magad 
jó legénységednek mutogatásával s hirtelenkedéseddel 
magadnak veszedelmet, és közönséges kárt uradnak, 
nemzetednek ne szerezz [Kemön. 200]. 1663: Minthogy 
azért hirtelen semmi sem lehet és hogy magamnak ily 
szoros helyben levén feleségemmel és gyermekimmel 
együtt veszedelmet az hirtelenkedéssel ne hozzak, ha-
lasztanom kellett, nem is lévén bátorságos [TML II, 444 
Teleki Mihály anyjához, Teleki Jánosnéhoz]. 

hirtelenkedhetik siethet vmivel; a se grăbi cu ceva; mit 
etw. voreilig sein können. 1662: Bethlen István fejede-
lem3 . . nem hirtelenkedhetik vala a dolognak megor-
voslásával [SKr 138. — a1630. szept. 28—nov. 25. kö-
zött volt fejedelem, majd lemondott I. Rákóczi György 
javára. Az idézet éppen a lemondást megelőző fegyver-
kezés és alkudozás idejére von.]. 1701: Kg(ne)k semmi 
panaszsza az iránt nem lehet hogj azo(n) pénz meg ada-
saval nem hirtelenkedhete(m), mivel az Contractusban 
az Kgd neve tsak edgj szovalis fel téve nincsen [Zabola 
Hsz; ApLt 5 Mikes Mihály Apor Péterhez]. 

hirtelenkedik 1. elhamarkodja/sieti a dolgot; a face 
ceva ín mod pripit; die Sache übereilen/verhudeln. 1590: 
kerík eő kgmeket az Sérelmeseket, hogy Ne Indullianak, 
hanem warianak, Ne hertelenkeggíenek [Kv; TanJk 1/1. 
142]. 1619: énnékem . . . ezt adták vala előmbe . . 
hogy szembelévén az erdélyi fejedelemmel, minden do-
lognak jól végére menjek . . ha mibe módunk vagyon 
az erdélyi fejedelemmel, el se mulassuk, ne is hirtelen-
kedjünk [BTN 290]. 1657: (Bethlen István) maga-gon-
dolatlanul cselekedék s hertelenkedék [Kemön. 129]. 
1663: Kérlek az nagyhatalmú Istenre, ne hirtelenkedjél s 
ne siess ennek úgy higyj édes Fiam, hogy úgy ne 
jáij, mint az mely madarat szép síp szóval a tőrben kerí-
tenek [TML II, 456 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mi-
hályhoz. — aA tőröknek]. 1749: Ngd ne ijedgyen meg 
tsak lassan tsendesen mert kívánsága szerint lészen Ngd-
nak ha nem hirtelenkedünk [Hsz; ÁpLt 2 László András 
lev.]. 1764: (Megbántásait) Bátyám Uram(na)k . . . ed-
dig ob respectu mind el szenvedtem, gondolván hogy ha 
ártatlanságomat észre vészi Bátyám Uram meg bánnya, 
hogy oknélkűl meg bántott, s mászor magára vigyáz 
nem hirtelenkedik [Középlak K; BfR]. — L. még CsH 
69; TML IV, 169; RettE 75, 81. 

2. siet vmivel; a se grăbi cu ceva; sich (be)eilen. 1655: 
azok az okok, mellyeket Kalmandi Anna jelentet, nem 
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elegsegesek arra, hogy Urat el hagyta volna. Ne hirtelen-
kedet volna az ferjhez valo menessel, hanem ment volna 
jol vegere [SzJk 75]. 1662: Bihar vármegye Váraddal, 
Szeben, bBrassó követjeiket sem küldvén azon gyülésrea, 
a hozzá való esküvéssel nem hirtelenkedtek vala [SKr 
501. — aAz 1659. szept. 24-i mv-i ogy-re; ez — Barcsai 
Ákost félreállítva — visszahívta II. Rákóczi Györgyöt a 
fej-i székbe. Rákóczihoz]. 

3. meggondolatlanul cselekszik; a proceda nechib-
zuit; unbedacht handeln. 1771: (Popa Danila) ital köz-
ben ittas lévén, monda: Jáj nékem hová legyek! mert el 
vesztém lelkemet, mivel Tyiu Győrgjet aggraváltam az-
zal, hogj Istenemet őszve szidta igen hirtelenkedtem 
és bánom tselekedetemet [Bukuresd H; Ks 113 Vegyes 
ir.]. 1804: égy szóval jobb lett volna az dologhoz vagy 
nem kezdeni, vagy el kezdvén nem hirtelenkedni [Szi-
nyérváralja Szt; Ks 94 Vegyes ir.]. 

4. hirtelenkedve elhamarkodottan; ín pripă; überei-
lend. 1841: (A) nyughatatlanság s zenebonának nem le-
hetett más oka, mint az, hogy őka régi szokásaiktól nem 
okkal-móddal, hanem erővel, hirtelenkedve s okát nem 
adva mozdíttattak el [VKp 61-2. — aAz Abrudbánya vi-
déki kincstári uradalom jb-ai]. 

hirtelenség 1. sietség; grabă; Eile. 1593: Bírák vraim 
es a' tanach ennek teorwenyet zorgalmatoson ante 

alias caussas eleo vegiek Mind Azontal (!) eo 
kgmek varosul mindent hertelensegnel kwl chelekeggie-
nek [Kv; TanJk 1/1. 211]. 1649: (Az ezüstöt) ighen siet-
seggel kelletet el kwldene(m) Es hogi ha mi defectus leŏt 
volnais, annibol hogi megh ne(m) p(ro)balhatta(m) vol-
na hertelensegembol gondolva(n) aztis hogi ne talan-
ta(n) aranniozni eŏ Nga viszsza kwldi mivel az mit it czi-
naltunk it szoktuk megh aranniazni, akkor megh pró-
bálhatni [Kv; TJk VIII/4. 365]. 

Szk: azon ~ben azon nyomban. 1600: azon hertelen-
segben ugy lobbana fel az haz oldala | Kwn Martonne 
Ersebet Azzony Hoc Addit . . . azon hertelensegben 
essek az eotes Antalon [Kv; TJk VI/1. 429, 451]. 1603: 
az Drombarne fia . . vegre neky futamodek es az Ro-
sasne fia oldarol(!) Ky ranta az kardot s vgy vaga az ke-
zet mingyarast megh velle, a Rosasne fia kezebennis egy 
Topanfalui zekerche leuen azon hertelensegben maga 
oltalmaban hozza wtte ez vgy erte az féyet [Kv; TJk 
VI/1. 706 Zakach János varos hwteos zolga vall.]. 

Sz. 1702—1764: A hirtelensegel, hebehurgyán ki 
mondatt törvénj banatot vonszan utana [Torockó; 
MNy IV, 233]. 

2. a nagy ~ben a nagy sietségben; ín graba maré; in 
der großen Eile. 1662: minden kétség kivül Istennek 
nagy gondviselésebül lön, hogy mind ollyan nagy hirte-
lenségben is úgy igazgattatának a városa íjépi elméje, 
hojyy azonnal háromfelől rohannának rájok [SKr 683. 
— Várad. Köv. a részi.]. 

3. (nagy) ~gel a. váratlanul; pe neaşteptate; uner-
wartet, plötzlich. 1592: Puzta Gaspar vallia . . Égikor 
eiel mikor hazamban volnék, es zep hoduilagh jeoue be 
ablakomon, Egi darab agiagot hirtelensegel az fenekem-
hez wtenek [Kv; TJk V/l. 220a]. 1597: Hoztak wala 
hertelensiggel az hírit perneszj Gabornak hogy az wa-
ross Mellet az Grofel Ment wolna [Kv; Szám. 7/XIV. 23 
Th. Masas sp kezével]. 1696: az Feleségem nagj hirtelen-
séggel az Pleuritisben igen nehezen meg betegedék [Ger-

hirtelenség 

nyeszeg MT; BK]. 1773: (A) Dajka . egykor egy ebéd 
tajba hirtelenséggel tsak az hasat kezdé fajtatni [Selye/ 
Magyaros MT; BetLt 7]. — b. váratlanul és gyorsan; pe 
neaşteptate şi repede; unerwartet und schnell. 1575: az 
Zathmari nemetek . minemű hertelenseggel özve 
gyültenek es fel bodultanak azon modon el ozolnak [Bá-
thory Lev. I, 313 és hm]. 1609: hirtelensegel kőrniwl 
vőnek az Inctusok mint hatalmassok fegyveres kezzel 

kik megh akaranak õlny [Hídvég Hsz; HSzjP]. — e. 
gyorsan, hirtelen; iute, subit; schnell, rasch. 1584: (A le-
ves) mikor fel Adak Ige(n) wayas vala, De mihelt egy-
egy zelet kenyeret ky veottewnk volna benne min-
giarast Nagy hertelensegel el Enyezek az vaia es fely 
[Kv; TJk IV/1. 250]. 1600: az zegelety az haznak vgy 
lobbant fel kyweol nagy hertelenseggel az lobbanas 
vgyan pattanassal leott [Kv; TJk VI/1. 451]. 1655: megh 
nyjtvan az asztalat kettőt8 kezemb(e) ada, . . . , azonban 
iffiu Szőcs Bojtos Jstvàn be jöve, tőllem hirtelenséggel el 
vévé [Kv; CartTr II. 889 Mich. Csepreghi (53) vall. — 
aKét aranyat]. — d. nagy sietséggel; ín grabă maré; in 
großer Eile. 1598: Vas Gergely vallja . Zabo 
Georgy Balassj Ambrussal eggyeott mentenek oda Bor-
bély ferencznehez az leány megh kernj . . olyan herte-
lenseggel leott az gyeoreo valtas, kezkeneje sem volta ha-
nem maswt veon másod nap es vgy adta az legennek 
[Kv; TJk V/l. 236. — aA leánynak]. 1658: Az Lengyelek 
be ŭtesekkor, minden Ember a' Varban hordozoskod-
uan hirtelenseggel, . . fizettem megh a* szekereseknek 
fl. 3 [Borberek AF; WassLt Perc. 26]. — e. hamarjában, 
rövid időn belül; ín grabă, ín timp scurt; in der 
Eile/Kürze. 1804: most hirtelenseggel kotraktust keres-
ni nem tudunk [DLev. 1. VIIIA/24]. — f. hirtelenében, 
hamarjában; ín grabă, la repezeală; plötzlich, in der 
Eile. 1555 k.: fel nem mehet Illyen hyrtelensegwel [LLt]. 
1597: illien hirtelenseggel az papok megh nem esketik 
eoket [Kv; TJk VI/1. 65]. 1601: Brassaj Peter vallja 
. . . az darabant . . annak vgy vaga az fejeben az cha-
kanyat hogy hertelensegel ki nem vohata (!) az feyebeol, 
hanem az megh ott rangata az chakant fejebeol azonban 
egy veresbely vgy vaga egy zekerchewel az darabantot 
ky miat el essek [Kv; i.h. 546]. 7653: (A legény) be jőve 
az kapu(n) nagi hertelen altal haga az ház faranal ugian 
azo(n) legeni, hertelenseggel el veztem, s kerestem szellel 
de nem talalam [SzJk 70]. — g. nyomban; imediat, pe 
loc; im Nu. 7593: Anna Zarka Simonne vallia: Kis Mi-
halinak zaiabol hallottam hogi bezellette az felesege la-
torsagat . . . hal valami zugast oda be az hazba, hirtelen-
segel neki riualkodik, es vgi talallia az zekeres legint, ta-
hat akkor keoti gatiaiat [Kv; TJk V/l. 370]. 1820: a' Né-
hai Bárónét betegségébe legyezvén, mint Léányka el szu-
nyodott, 's a' Legyezőt a' Báronéra ejtette; ezért a Báró-
né indulatba jővén, hirtelenséggel Házától el küldötte 
[Várfva TA; JHb 48 Biró Zsigmond (49) „hütes asses-
sor" vall.]. — h. hamarosan; ín curînd; alsbald. 1592: 
Keolteóttem magamra, az kuchisra, mert hazamtol el 
nem bochiatotta(m) meegh valazom nem leŏt, hog' hir-
telenseggel à mia ne budossam d 65 [Kv; Szám. 5/XIV. 
144 Éppel Péter sp kezével]. — i. elhirtelenkedve; pri-
pit; vorschnell, übereilt. 1678: az megh büntetesis 
pedigh ne(m) hertelensegel, s maga megh busulasaban 
legien embernek, mert az olljat giakrabban megh sokta 
bánni, hanem gondolkodás utan [Ks Kornis Gáspár ke-
zével]. 
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4. szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruktionen: 
~gel való a. váratlan; neaşteptat; unerwartet. 1560: mi-
kor my zent lwkach Evangélista nap vtan való zeredan Jt 
fogaras varaba voltunk volna. Theortenek az vitezleo 
frathay Gergelnek hertelenseggel való Bethegsege 
[Fog.; SLt S. 10]. — b. heves; violent, care se produce cu 
violenţă; heftig. 1600: Rettegy Mihaline Ewa azzony 
vallja . . . latta az Rettenetes hyrtelnseggel való Egest 
[Kv; TJk VI/1. 451] * azon ~gel azon nyomban; ime-
diat, pe loc; im Nu. 1598: Tóth Jstwanne orsolia azzony 

vallja . bort Akar volt vennj az chyap zeknel, es az 
kannat fel eoteottek az kezeben, arról zolitotta megh 
azokat az legenjeket, tehát azon hirtelenseggel az az olah 
molnár legenj vgy eoteotte megh [Kv; TJk V/l. 2431. 
1619: Mindjárást azon hirtelenséggel monda az pasa 
. . . | És az ország népe kiment az hegyekre imádkozni, 
és addig imádkoztak, hogy az Isten ismét megnyitotta az 
üdőt és világosság lött, de mindjárt azon hirtelenséggel 
hatezer ember szörnyű halállal megholt közülök [BTN 
267, 278. — aKöv. a nyilj * csak ~gel a. csak úgy vá-
ratlanul, egészen váratlanul; numai aşa, cu tótul pe 
neaşteptate; nur so/ganz unerwartet. 1572: Seres Mar-
tonne ky Ieo a haz Eleybe(n), Mond hogy My lele ko-
máim) ázzon, Mond Ne(m) tudom my lele a Labomat, 
Jm ne(m) Álhatók rea, im most csak hirtelenseggel Jn-
dula Rayta(m) [Kv; TJk III/3. 86c Markos Antal vallj. 
1603: Varga Kaspar . . . Azt vallia: Mikor a foghaz-
bany be hozak az Sebes legint Monda . . Darabos 
Balassal Fajdossi Benedek eózue haborottak de ne(m) 
tudom my okkon (!), chiak hertelensegel halla(m) az 
chyattanast tehát vgh vagta ez az Faydossi Benedek 
Mind le fordult az Fwle az valiara [Kv; TJk VI/1. 666]. 
— b. csak úgy hirtelenében; numai aşa la repezeală; nur 
so in der Eile. 1619: Mondám arra csak hirtelenséggel: 
Bizony jó volna, ha Nagyságtok jó idején az én uramnak 
kezét-lábát meg nem köti vala [BTN 250]. 

5. hirtelenkedés; pripă, pripeală; Vorschnelligkeit. 
1670: Diószegi Istua(n) . . . Schismaticusságát Pünkös-
di publicu(m) Scandalumjával nevelte Scandalum-
járol az Ecclesiat reconciliallia . . Praedikallyon az 
Templomban . . . , hogy mind hirtelenségéből; iffjui 
erőtlenségéből teŏrtent esetit senki ne(m) kövesse [SzJk 
110]. 1691: Derecskei István vram hirtelensegebűl sen-
kitis nyelvel el ne mocskollyon maszszor [Dés; Jk]. 1703: 
a kik ez uta(n) bestelenül szolla(na)k, Lelkezödnek és in-
considerato hirtelenségből meg esküsznek az eő Felsége 
széki előtt, hasonlo poenaba(n) incurrállya(na)k [Dés; 
Jk 342b]. 

hirtelenül hirtelen; subit; plötzlich. 1841: Azonban a 
nevezett folyamodók ha ősi szokásaik s szabadosságaik-
nak oly hirtelenül történt megváltoztatásáért csakugyan 
zúgolódtak volna is, ők ezáltal lázadást indítani s mago-
kat az illető törvényes elöljáróiknak igazgatása alól erő-
szakoson kivonni . . . nem akarták [VKp 61 Varga Ka-
talin foly. a császárhoz az abrudfvi, bucsumi és 
kerpenyesi kincstári uradalom jb-ainak nevében], 

hírtétel híradás; înştiinţare, aducere la cunoştinţă; Be-
nachrichtigung. 1663: hírtétel nélkül szolgáimat . . . be 
nem küldhetem [TML II, 468 Teleki Mihály Bornemisza 
Anna fejedelemasszonyhoz]. 7677; a ' Birák . . . minden 
alattomban való kedvezés, hir tétel, vagy cavillalás nél-

kül, szorgalmatossan felkeressék, és . . . vigyék a' Biro 
eleiben3 [AC 145. — aA szökött jb-ot]. 1734: az hir tetei 
után negligalta Dulo Márton az lo után való menetelt 
[Torda; TJkT I. 42]. 1780: ha azon Sumát esztendő el te-
lesével . . . le nem fizetném . . . tehát tsak tsupán egy elő-
re tejendő Törvényes hirtetel mellett . . . Jószágaimnak 
azon részéből, a' melyik . . . ő kegyelmeknek . fog tet-
zeni exequalhassák [Ne; DobLev. III/545. lb—2a]. 
1796: a Natságod Biztassai és emberei azokat a Metalis 
Határozásokat hirtétel nélkül meg változtatták [Kük.; 
JHb XX/27]. 1807: ha bizonyos határozott napját el jö-
vetelének tudtam volna . . . az Levele által vételére való 
hir tételt meg tétettem volna [F.esküllő K; Somb. II]. 
1850: föl olvastatta velem3 . . . A' 3mad napi hir té-
telről szollo Bizonyítványt [DobLev. V/1286. — aEger-
szegen (MT)]. 

Szk: ~ nélkül. 1843: minden hirtetel nelkült [Dés; 
DLt 1300]. 

hírtétetlen híradás/tétel nélkül; föră înştiinţare; ohne 
Benachrichtigung/Bekanntmachung. 1665j1754: Az 
butsú vételben pedig akármi — rendbéliben — is ha hir-
tétetlen jelen nintsen, bátor az ház táján légyen-is, mind-
azáltal büntetése egy héti bér [Kv; ACArt. 16]. 

hír-tudakozó hírszerző; strîngător/culegător de infor-
maţii; Kundé (be)schaffend. 1717: Molduvában járó s 
hir tudakozo embereink szüntelen bé járásokb(an) Con-
tinuuskodván, azokra való költésit egyk (!), edgyik része 
székűnk(ne)k négyven negjvén Rhénénsisekkel fel ne(m) 
érte [INyR Cssz, Gysz és Ksz nyílj. 

hírfi cu reputaţie/renume/faimă; vom Ruf. 1748: mint 
Curiosus ember igen szoktam observálni az ollyan hírű 
embereket, és hol tŏllŏk hol kár tételektől való féltem-
ben is néha hazamba s bé hivan borralis jol tartom őket 
[Nsz; Ks 27. XVIIb St. Budai gub. janitor vallj. 7774; 
(Dániel István) vette volt amaz nagy hirű Bánffi 
Györgynek leányát [RettE 330]. 

hírfi-nevfi vmilyen hírű; cu o anumită reputaţie/faimă; 
von irgendeinem Ruf. 1585: Lucia Kapun Allo Laiosne 
vallia, Zolgaltam en Mintler Jstwannak mind Atthiat 
Annjat, semmy gonoz hírt feleolleok Nem hallottam, 
hane(m) Jámbor hirewwek Neweowek űoltak [Kv* TJk 
IV/1.417]. 1825: ezen elő számlált Tanuk a Blozsai Bir-
tokosoknak . . . attyafiai . . . ugy tudom hogy Caracte-
rekre nézveis Mediocris hírű nevű emberek [TSb 47. — 
aBlózsa, később Balázsszeg SzD]. 

Szk: jó 1745: az Actrix azon Suspicio alol heted 
magával jo hírű nevü becsülletes emberekkel magát ex-
purgallya intra quindenam [Újbárest H; Ks 62/3]. 1794: 
Réz Borbára Aszszony Néhai Féijét illető M: Bándi 
Határon lévő Szántó, kaszáló, erdő, Szőllö hellyeit . . 
ahoz értő és tudo jo hírű nevű emberekkel akarna ki jár-
tatni [Mezőbánd MT; MbK XII. 102]. 1803: a fenn meg 
nevezett Erdőnek színére az kívánt jártatás és jegyeztetés 
végett magam mellé fel vett, j o hírű nevű és nemtelen 
Ádámosi Commetaneusokkol . . . ki mentem [Ádámos 
KK; JHb XIX/653. — aKöv. a fels.]. * nagy 1759: 
In anno 1758 holt meg amaz nagy hírű-nevű méltóságos 
gr. nagykárolyi Károlyi Ferenc generális és Szatmár 
vármegyének főispánja [RettE 88]. 1764: amaz nagy hí-
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rü-nevű, minden dolgokat fenékkel felforgató Bukkow 
generális megholt Szebenben [i.h. 166] * rossz 1762: 
(A jb-ok) rosz hírű nevü férges emberek voltanak. Hol-
mi aprólék lopogatás és férgesség hallatott hozzájok 
[Egerbegy K; MNy XXXVIII, 131]. 1767: gondolhatni 
hogy Orgazdákis Lennének mint hogy à féle rosz hírű 
nevü Emberekkel tartanak barácságot, és azokkal cse-
rélnek, berélnek [Fintoág H; Ks 79. XXXIX. 1]. 1791: 
Asztatis tudgyuk hogy Orvgazda, Mert az esméretlen, és 
rosz hirü Nevü emberek, Tolvajok mind őtet Keresik fel 
[Sebesel AF; JHb]. 1813: mindezen kérdésbe nevezett 
Szeméjek rosz Charakterü, rosz hirü nevü és magok vi-
seletű emberek(ne)k tartatnak ezen Faluban [F.berek-
szó Sz; BfR III. 12/9 Pagyine Togyer (50) col. vall.] * 
tisztességes ~. 1683: engemet tisztesseges hirü nevű ne-
mes embert bőcstelenül diffamalt, hamis hitűnek 
szidot es mocskait [Dés; Jk]. 1731 k.: egy szóval nem 
tiszteseges hirü nevű hanem németek kurvája Dusardin-
né is ki csapatta volt az udvarából fajtalan kurválkodá-
saért [Sövényfva (KK) körny.; Born. XXXIX/16]. 7759: 
A két Aszszony ember . . nem Tisztességes hirű nevü 
személlyek egygyik közülök . . . már jo darab ideje 
hogy Fattyat vetett [Szentlászló MT; Sár.]. 

hírvadt 1. hervadt 

hispániai 1. spanyolországi; din Spania; aus Spanien, 
spanisch. 1594: kellet . . . az Hispániái kjraly penzet 
meg kernj [Kv; Szám. 6/III. 15]. 1619: Az hispániai ar-
madiák felől igaz, hogy sok vala azki kijött volt 
[BTN 271]. 

2. spanyol; spaniol; spanisch. Szk: ~ meggyfa spa-
nyolmeggy-fa. 1625: Nemtwrj Jánost B. V. kwldwe(n) 
Fejerwarra . . valami Hispaniaj megj fanak olto Agajt 
vive(n) [Kv; Szám. 16/XXXIV. 188] * ~ tallér spanyol 
tallér. 1653: A csauzzal Toldalagi uram szállására men-
tem valaa, és látám, hogy 200 hispániai tallért olvas 
[ETA I, 137 NSz. — a1621-beli eseményre von.]. 

hispánus I. mn hispániai, spanyol; din Spania, spa-
niol; spanisch. 1619: Ha ugyan doktorra vagyon őnagy-
ságának kévánsága, itt vagyon egy hispanus doktor, az-
ki zsidó azért | Értvén ezt az hispanus had, megtért | Ki-
lencedrendbe volt nyolc szép nyert gyermeke^, hispanu-
sok, kiket ajándékon vittek császárnak [BTN 226, 271, 
378]. 

II. fn spanyol had/sereg; armata spaniolă; spanisches 
Heer/Armee. 1619: Tizenegyed-rendben . . . a az dobo-
sok, trombitások, a zászlókkal együtt — hispánusoké 
[i.h. 378. — aÉrtsd: jöttek v. voltak]. 1694: Ezen holnap 
eleina verte meg az franczia dux Noailles nevű Mare-
challussa a cataloniai mezőn a spanyol hadát, . . . az 
ágyúit is elnyerte az gallus a hispanusnak [IIAMN 334. 
— Június]. 

história 1. eset, történet; întîmplare; Fali. 1583: So-
mogy Boldisar vallia, Hallotta(m) Gergel Kowachnetol 
hog . . . Az Kendj Ianos historiaiatis eleo bezellette [Kv; 
TJk IV/1. 149]. 1618: Kire Kamuti uram számtalan 
hosszú históriákot előhozván . . . sok szóval mutÿgatá 
azt, hogy őnéki elég sok főszolgái vadnak [BTN 87]. 
1764: a szegény Rhédei Pál . . . Ifjúkorában csintalan, 
ringyós vala, jókedvű, tréfás, mindenféle ember szerette 

szegényt. Szép históriát írhatnék, miképpen jártunk egy-
szer Szebenben, de minthogy nekem jutott volt több, el-
hallgatom [RettE 176]. — L. még CsH 171. 

2. jelenet; scenă; Szene. 1714: Külömbféle Históriá-
kat repraesentáló s Phrigiai tővel ki varrott . . . Kapitok 
(!) [AH 56]. 1823—1830: Egy hetruriai oltár Hercules 
históriájával [FogE 183-4]. 

3. adoma, anekdota; anecdotă; Anekdote, Histör-
chen. 1759: Gr. Teleki Sándor . . . Consiliarius volt, 
csudálatos természetű ember, kit históriába méltó lenne 
feltenni, mert aki hozzája levelet vitt, félesztendeig is el-
tartotta, míg választ vehetett tőle [RettE 85]. 

4. mendemonda; poveste, vorbă; Gerede, Hörensa-
gen. 1777: hallottam oljan Históriát rolla hogj Ennek 
előtte régen . . . azon Kŏdmŏnŏsi völgyön . . . lett volna 
egy néhány Házból állo Falutska [Konkolyfva SzD; 
JHbK LVIII/28]. 7778: Kotora Thodort gyermekségitŏl 
. . . ismerem . . . hallottam illyen Históriáját, hogy ez 
Kis Gyermek korában hajdon vetődet volna a mi Fa-
lunkban [F.orbó AF; BK sub nr. 908 Bogdán Triff (62) 
jb vall.]. 

E jel-re 1. história 'racontars; mendemonda* [Gaffiot, Dict.lat. 
MFrSz]. 

5. történet; istorie; Geschichte. 1594: Az Thoroni 
alat valo Thar hazban . . . Egy keonyw, Egesippus his-
toriaiy [Somlyó Sz; UC 78/7. 30—2]. 1624: Az Attia, 
Andorkonak ada Io Akarattiabol Egi Ontes monetatt, 
kin az Ch(rist)us fel tamadasa, es az Jonas hlstoriaja va-
gio(n) nio(m) p 5 f. 1 d. 25 [Kv; RDL I. 123]. 1653: Az 
oda ki való dolgaihoz Bocskainak én szollani nem igen 
tudok . . . Én nem látom, hogy semmi históriát irtanak 
vala rolla sehol [ETA I, 100 NSz]. 1658: Nemet Játékos 
kőny (!) . . . Német históriás . . Attila historiaja [Kv; 
KJ]. 1662: (Bethlen Gábor) az fejedelmi házakat . . sok 
ezer tallér-érő külömbnél-külömb velencei drága kárpi-
tokkal megékesítvén, mellyekben holmi római és Julius 
császár históriái voltak csudálatos szép mesterseggel 
szőtetve [SKr 96]. 1769: Hálá Istennek! én meg szabadu-
lék tegnap minden nyűgtől: . . . vége lön tegnap, Isten-
nek hálá, ezen külső jegyekre nézveis, a' maga valóságá-
ra nézve régen el-bomlott mátkaság Historájának [TSb 
13 gr. Teleki Sámuel kezével]. — L. még FogE 121]. 

Szk: hosszú ~ val ír meg vmit hosszú lére eresztve/kö-
rülményesen ad elő vmit. 1619: Azminémű rettenetes 
hosszú históriával kellett őnagyságánaka megírnom az 
actáinkot, nem ismerem szükségesnek lenni, hogy Ke-
gyelmednek csak kevés részét is megírjam, holott tu-
dom, hogy azokot Kegyelmed meglátja [BTN 214 Az 
emlékíró Péchi Simon kancellárhoz]. 

6. történelem, történet; istorie; Geschichte. 
1769—1770: sok dolgaim s igyes-bajos állapotaim kö-
zött igyekezem holmi dolgokat ezen könyvben beírni. 
Históriát nem írok, mert a dolgoknak circumstantiáit 
nem tudhatom [RettE 215]. 1805: a Rector históriát, és 
mesétskéket mondott nékünk [Dés; KMN 49]. 
1823—1830: A más semestrisben continuáltam hallgat-
ni Placknál az Ecclesiastica Históriát, kűlőn a reformá-
ció históriáját a magyarok históriáját Spittlernél 
[FogE 228]. 

Szk: szent ~ bibliai történet. 1797: A gyermekek os-
kolába járjanak . . . Az oskolamester . . . szorgalmato-
san tanítsa olvasásra, írásra, arithmetikára, szent histo-
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ríára . . . , s a nagyobbacskákat a deáki tudománynak 
kezdetire [Hsz; Csetri, Körösi Csorna 43 esp. rend.]. 

7. kb. történelmi előadás; prelegere de istorie; histo-
rischer Vortrag. 1823—1830: Kovásznai Sándor nevü 
öreg professzor . A patriae históriában mindent bát-
ran kibeszélt, még révocáltatták is vele a katedrából sok 
szavait, amelyet így szokott vala véghezvinni: Nekem a 
gubernium parancsolja ezen s ezen szavaimat vissza-
mondani, íme, most előttetek vissza is mondom, ne le-
gyen úgy, amint volt. Ezen históriáját hallgatni még a 
városiak <is> feljártak az audióriumba [FogE 75-6. — 
aA mv-i ref. kollégiumban; az emlékíró részletező jel-
lemzést ad róla]. 

8. történeti mű; lucrare de istorie; Geschichtswerk. 
1614: Ebben az esztendőben3 mind Erdélyben és tőbb 
országokban, sőt az egész világban oly rettenetes nagy 
aszályság vala, kit annak előtte soha sem históriákba 
nem olvastunk, sem emberi emléközet nem említötte 
[BTN2 4l. — al586-ban]. 1681: Könyvek. Istvanffi His-
toriaia [Vh; VhU 541]. 1690: azon szerencsétlen har-
czon az ellenség praevalealt és az szegény úr Teleki 
uram elesett, melynek çircumstantiái históriákban Íran-
dók [IIAMN 326. — Teleki Mihály, erdélyi kancellár 
a Thököly Imrével Erdélybe beütő török haddal vívott 
zernyesti csatában esett el]. 1823—7830; Tanulták a 
conjuncticába3 . Eutropius Históriájának első köny-
vét [FogE 125. — a1793—1795 táján Ne-en a ref. kollé-
giumban]. — L. még CsH 48-9; RettE 53, 380-1. 

históriabeli történeti; de istorie; geschichtlich, Ge-
schichts-. 1823—1830: Gróf Bethlen Imrével is ottan 
összetanálkozván, adott 10 Rhf-ot, mert a Göttingában 
Spittler professzor által tanított magyar históriabeli rap-
turámat elkérte volt, hogy leírassa, s máig is magánál 
tartja [FogE 267]. 

históriácska 1. történetecske; istorioară; Histörchen. 
1736: Gondolod talám, ez az utolsó két-három histó-
riácska nevetésre való; de bizony nem nevetésre, hanem 
nagy oktatásodra vagyon, kedves olvasóm, ha jól meg-
gondolod [MetTr 420-1]. 

2. szent ~ bibliai történetecske; istorioară biblică; 
biblisches Histörchen. 1823—1830: Trencséni Sámuel 
nevű pap . . . holtáig Marosvásárhelyt lakott egyes-
egyedül egy kis házikójában A városon felkereste a 
gyermekes házakat, ott tanította őket vallásra, szent his-
tóriácskára, azután küldözgettek neki egy-egy kenyeret 
s egyebet [FogE 94]. 

históriai 1. történettudományi; de ştiinţe istorice; ge-
schichtswissenschaftlich. 1823—1830: Göttinga igen 
szép helyt fekszik Ebben a városban nevezetes a 
históriai institutumnak monumentum- és képgyűjtemé-
nye [FogE 230-1]. 

2. történelmi, történeti; istorie, de istorie; geschicht-
lich, Geschichts-. 1771: a commanderozo generális Ca-
rolus comes O-Donella felhivattatván Bécsbe, . . . hirte-
len megholt . . . , amint hallottam irlandus volt, de én a 
spanyolországi históriai dolgok között olvastam azt a 
nevezetet [RettE 251. — a1767—1770 között Erdély gu-
bernátora]. 1823—1830: Megtelepedvén Göttingában 

hallgattam . Morális Theologiát, a Mózes törvé-
nyeinek históriai és filozófiai magyarázatját [FogE 228]. 

históriás I. mn szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktion: ~ kalendárium '?' 1586: 10 Marty B. vram 
hagiasabol wötte(m) egy históriás kalendariomat Kal-
mar Janosnetwl . . d. 24 [Kv; Szám. 3/XXVII. 1 lb]. 

? II.//i történeti munka; lucrare de istorie, operă isto-
rică; Geschichtswerk. 1658: Nemet Játékos kőny(!) 
d 15 Nemet Imádságos kőny d 25 Nemet históriás 

d 25 Egy Nemet enekes d 10 [Kv; KJ]. 
Az utolsó két leltári tétel esetében a leltárkészítő merő rövidítésével is 

számolhatni históriás-, ill. énekeskönyv h. — A ? erre a fenntartásra utal. 

históriáskönyv történeti munka; operă istorică; Ge-
schichtswerk. 1823—1830: Enyeden járván3 és látván, 
hogy a Curtius Nagy Sándorról való históriáskönyvét 
tanulják a logicusok, én is azt végigfordíttattam 
[FogE 125. — 3Az emlékíró az 1793—1795 közöti idő-
szakaszra utal]. 

história-szerzés ? gúnyirat-szerzés; scrierea/redacta-
rea unui pamflet; Verfassen einer Schmäh/Spottschrift. 
1600: Simon Deakne Anna azzony . . vallya hogy eo 
Bek Peterteol az história zerzes feleol semmith nem hal-
lott mastol hallotta hogy Bek Peterek zerzettek az Adam 
János hazanal [Kv; TJk VI/1. 478]. 

históriázás kb. historizálgatás; explicarea istoriei, re-
latare istorică; Historisieren. 1653: valaki volt a ki ezt az 
okos strategemat gondolta és dirigálta is — a magyar 
kapsinak szokott esni már mikor a császár sátorai-
hoz közelgettek volna a sok rendetlen nép, oda is akar-
nak rohanni; de a bennek lévő 40 ezer jancsár őket jó kö-
zel célra vevé, ugy lőtte a mint akarta . . . így járának 
akkor a keresztyének a Mahumettel a Keresztes meze-
jén3 Látom ugyan a Kalendariumban a historiázást, de 
el ne hidd azt; mert ott semmi az ki török elveszett, de 
keresztyén ott annyi veszett — főképpen német — hogy 
tíz esztendő múlva is ugyan fejéreslett az embercsont ott 
[ETA I, 49-50 NSz. — 1596-ban Eger vidékén]. 

historikus 1. történetíró; istorie; Historiker. 1662: 
(Istvánffy Miklósnak) nem is lehetett, mint német direc-
tiója alatt lévő embernek, a historicusok igaz szabadsá-
gával élni, akiknek mindenkor igazat mondani s írni 
szükség, hazudni pedig vagy valamelyik résznek hízel-
kedni tilalmas | Több viselt dolgai3 pedig néminemű 
részből megíratnak . Istvánffy historikustól is, de 
legkiváltképpen fundamentumosabban megírattak volt 
maşa historicusától Szanţosközy Istvántól0 [SKr 49, 86. 
— Bocskay Istvánnak. Istvánffy Miklós, humanista 
történetíró, alnádor »Historiarum de rebus Ungaricis 
libri XXXIV« című művében (Köln, 1622). t ö r t éne t i 
munkái kéziratban maradtak fenn, nyomtatásban csak 
a múlt századtól kezdve jelentek meg]. 1780: Ezen Bá-
thori Boldizsárt3 miképpen ölette meg másokkal együtt 
Báthori Zsigmond, megirta Bethlen Farkas erdélyi his-
toricus úr [RettE 411. — a1594-ben. bAz 1684-ben, 
majd 1782-ben nyomtatásban is megjelent latin nyelvű 
mű az erdélyi történelem 1525—1609 közötti időszaka-
szának tárgyalásával sokat forgatott könyve volt az er-
délyi deákos műveltsegű értelmiségnek]. 7782/7799; régi 
Historicusokbólis ki lehet nyomozni hogy mint Zalak-
na, Abrudbánya, és Offenbánya, ez is Bányász Város-
nak irattatik [Torockó; TLev. 5/16 Transm. 329-30]. 
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2. kb. történelemismerő/kedvelő; cunoscător al isto-
riei; Geschichtskenner/liebhaber. 1765: Holt meg Si-
mon János uram 80 esztendős korában . . . Ez ifjú 
korában Rákóczi Ferenc fejedelemnek gavalléija volt 

ifjú korában gyönyörűséges szépíró, jó expeditor, 
nagy historicus, derék Jurista [RettE 186]. 

3. vmelyik történész munkája/műve; lucrarea/opera 
unuia dintre istorici; Werk irgendeines Historikers. 
1759: Nemet Dictionarium hgf. 1 Den. 75 Nimet Te-
lemachus két Tomusb(an) hgf. 2 den. 40 Más Tordai 
Uramtol vett Nimet Hisoricus hgf. l Den 2 [Sajóudvar-
hely (SzD) körny.; WassLt]. 1771: Maximilianus bava-
ríai herceg meg hagyta a népet gazdagodni, amint 
olvastam felőle egy historicusban [RettE 254]. 

4. szent ~ok az Ószövetség történeti jell-ű könyvei-
nek írói; autorii cărţilor de natură istorică a Vechiului 
Testament; Verfasser der Bücher von geschichtsartigem 
Charakter des Altén Testaments. 1657: Az szent historicu-
sok Isten lelkének vezérléséből a királyoknak dicsi-
retes úgy vétkes cselekedeteket is megírták [Kemön. 17]. 

hisz 1. ts a credea/a fi convins; glauben. 1574: Katalin 
Néhai feoszeo giarto Andrasne . . . azt vallia, hogi . . . 
zora fogya Es Mond neky Io Sogorom Illyen vndok 
dolgot hallok feleoled hogy az Baromal vetkeztel volna 

Mond zeoch Demeter Nem en dolgom valaky 
keoltette Ream, Mond eo esmet neky, Io Sogorom En 
sem hyzem hogy vgy legien, De azon kerlek hogy ha 
Iambor vagy hat Leh Nem fekszel alatta hanem ky tyzti-
tod magadat beleole [Kv; TJk III/3. 309]. 1584: soha 
nem hitte hogy chak lo wenny keöltem wolna, hanem 
ynkab(b) kemsegbe [Báthory ErdLev. 140]. 1600: en 
erçssen mondottam hogy ne higye, mert eö chak ollian 
wygh kedwç iffiu legeny [UszT 15/64 Bodo János Zent 
Egyhazas Olahfalui Zabad Zekely vall.]. 1612: hizzük 
hogy Isten az ö hamis igyökben ne(m) segit, hanem meg 
szegyenitj ököt [PLPr 73 fej.]. 1678—1683: valahol azért 
az szerencze, hidgied bizonnjal, nem messe az szeren-
csetlensegis [Ks Kornis Gáspár kezével]. 1789: imitt 
amott táltatik (!) vagy egy vén Aszszony a' ki â Boszor-
kányoknak lételét hiszi, de a népnek nagyobb, jobb, és 
értelmesebb része . . az efféléket nevetséges dolognak 
tartja és nem hiszi [Etéd (U) és körny.; UszLt XIII. 97]. 
1797: sokak a kik ellene hazugságot mondanak de azt 
edés (!) òe hidje, hanem őtet 's dolgait edes Anyai sziwel 
nezze [Héderfája KK; IB id. gr. I. Bethlen Sámuel anyjá-
hoz]. 

2. ts a crede; glauben. 1772: Noha életében a refor-
mata igaz evangelica religiót tartotta, de igen kevés jeleit 
mutatta, sőt amint most mondják: Habuit religionem 
prudentum, azaz ne tudja senki, hogy valósággal mit hi-
szen [RettE 285]. 1779: Henter István felesége maga 
unitárius, nem hiszi a resurrectiót [i.h. 405]. 

Szk: ~em az (jó) Istent Istenben a bizodalmam, Is-
tenben bízom. 1542: Soha meeg ilen bwzgosagwal sem 
Barath* sem az orzaag nem wolth az en kegyelmes vram-
hoz mynth mosth ^vannak, hyzem az wr Istenth, hogy 
ymar megzabadol merth, azon eskezyk az Barath 
[Fog.; LevT I, 18 „Seruitor Dempsedj" Majláth István-
néhoz. — aAz 1542. évi mv-i ogy-en Erdély kormányzó-
jává választott Fráter György pálos szerzetes, váradi 
püspök. Minthogy a levél Majláth Istvánnéhoz szól, az 
utalás csakis az erdélyi fej-i székre törő és ezért az isz-

tambuli Héttoronyba zárt Majláth Istvánra vonatkoz-
hatik]. 1574: Kos András azt vallia . . Mond Maradék 
No Io attiamfia Menny el chak hogi visel (!) gondot Rea 
keresd meg az Marhat, Az zekeres azt Monta hyzem Is-
tent hogi vtaba essem [Kv, TJk III/3. 119]. 1619: Sok 
szóval referálá mind pasáknak, egyéb fő törököknek 
Nagyságod ellen való indignatiójokat . . . Mondám oz-
tán neki, hogy Isten kegyelméből azokat én mind bőség-
gel megértettem . . . , de hiszem az Istent, hogy nem az ő 
akaratjok lészen abban [BTN 251]. 1711: (Az alpere-
sek) az Város közönséges piaczán . . . nyilván valo bo-
szorkánynak kiáltottanak, . . . Az Ik penig eö Kglmek 
én ellenem semmi szemmel látott büvőlést bájolást bo-
szorkányságot ellenem nem docealhatnak . . . hiszem a 
jo Istent hogj senki én reám olly szemmel látott dolgot 
nem bizonyít [Dés; Jk 358b]. 1770: Hiszem ez Istent, 
hogy ők nekem használtak, midőn ártani kívántak 
volna [RettE 242]. 

3. tlan haszn-ban; folosit fără complement direct; in 
objektloser Verwendung; kb. hisz vkinek, bízik vkiben; 
a crede pe cineva, a avea încredere ín cineva; jm 
glauben/trauen. 1758: Hamar hittem, hamar reávettek 
hol mire [RettE 81]. 

Sz. 1663: Az török biztatásnak úgy higyj, hogy bizony 
a méz alatt méregre találsz | (A töröknek) úgy higyj, édes 
Fiam, hogy úgy ne járj, mint az mely madarat szép síp 
szóval a tőrben kerítenek [TML II, 456 Teleki Jánosné 
fiához, Teleki Mihályhoz]. 

4. elhisz vmit; a crede ceva; einer Sache Glauben 
schenken, glauben. 7586: a' leant az Varos Directori es 
Igyarto Georgy kezessegen ereztek el, Azon keozbe fér-
nék Adok a leant, de Igyarto Georgy Nem hizy vala, ha-
ne(m) terhet keres vala raytűnk [Kv; TJk IV/1. 587 
Zeoch Miklós vall.]. 1597: Paztor Mihály wallia 
Veres Pal . . . kerde keonywes zemmel hol wagion az 
leány . . . bizonnyal higgie walahol leze(n) az orzagban 
megh kerese(m) | Azután hogi el hatta az leány . Sar-
dine monta, Jm el mene, vgimond, de bizony soha nem 
hizem hogi az vram megh ne(m) nehezesitette volna [Kv; 
TJk VI/1. 83, 100]. 1698: akár ő kglme, akar más elegyi-
cse bele az en emlekezetemet maga beszedgyeb(e) ez 
iránt kgd ne hidgye, mert sem kgdrŏl sem masrol soha 
bizony ollyat ne(m) igyekezem szollani ä ki helytelen le-
gyen [Szamosfva K; Ks 98 Mikola László lev.]. 1775: Te 
Potsáné, hogy tselekŭved ezt, higyem é vagy ne [Pesel-
nek Hsz; HSzjP Susanna Káinoki cons. spect. dom. 
Andreae Rápolti (38) vall.]. 1776: higye szivem ugy meg 
szomorottam, hogy az étzaka nem is alhattam ezen a 
dolgon [GyL gr. Lázár János lev.]. 1794: (Hogy) Iffi 
Asszony okot szolgáltatott volna ezen Lármára Cziho-
dásra nem hallottam, de nem is hiszem [Eresztevény 
Hsz; HSziP Demeter Bátsné Libertina Oláh Anna (27) 
Besenyőn lakó vall. — aHsz]. 1844: leg jobb ha te kŭl-
ded tőstént a* Lovakat . . . hiszem hogy rosz az ut, de to-
vább nem várhatak [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina féijéhez]. 

Szk: bajosan ~em kötve hiszem. 1847: azt mondotta, 
hogy ő Varga Kati, s ő Bécsbe járt. Ezen szavaira én azt 
feleltem: bajosan hiszem, hogy Bécsbe járt volna [VKp 
257 Nicolaus Fodor (36) parochus ecclesiae graeci rítus 
disunitae Kerpenyesiensis vall. — *TA]. 

Sz. 1603: az hazug embernek az igaz zouatis nem hizik 
[Ks Kendi Sándor Kornis Boldizsárhoz és Joan. Lite-
ratushoz]. 
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5. bizonyosnak tart/vesz vmit; a fi convins de ceva; 
etw. für sicher halten/nehmen. 1590: Ez expensaban ta-
lalok vgyminth ket frt negjwen ket pénz fogiokozast (!), 
kit . ezzembe nem vehetem hüa keoltetem legien, hiz-
zem hogy thú kegmetek illien zegeny zolgaia es attiafia 
karat nem kewannia [Kv; Szám. 4/XIV. 17]. 1600: 
intheok . hogy ne perelne velle Nam Aminth 
lattyuk ninchen semmy oly nehez Nyawaliaja kgmed-
nek, kire eoys felele s monda hogy vgy vagyon hogy 
hinne azt hogy ebbeol Nagyob nyawalyaia amint esmery 
Nem erkeznek my eretteonk megh bekellenek chyak 
lattna valamy modgyat [Kv; TJk VI/1. 495]. 
1823—1830: Talán az anyjuk, Teleki Sára együgyűsége 
szállott volt mind beléa, mind a testvérébe, Farkasba, 
mert én hiszem, hogy az apjuk mindent elkövetett tanít-
tatásokra [FogE 152. — aGr. Bethlen Pálba]. 

6. lehetségesnek vél/tart vmit; a socoti/considera po-
sibil; für möglich haltén. 1653: Báthori Gábor is tábor-
ba szállá Fejérvárnál, és sok ideig lőn ott, mert a bassa a 
tatárt várta; de azt nem tudta Báthori s nem is hitte, 
hogy meg ne békélhessék [ETA I, 113 NSz]. 1655: Ozdi 
Uram igen baráttyànak itelte Kgld Rázmány Istvánt, jo 
akarójának, de külőnb(en) van, nem ítélne, nem hinné 
kgld [Kv; CartTr II. 897]. 1662: Én, Uram, nem hiszem 
bizony, legfelyebb öt vagy hat ezer emberek legyen mind 
török, kurtány [TML II, 281 Ebeni István Teleki Mi-
hályhoz]. 7708; úgj el Tŏltŏzött vr(am) itt az az ember 
hogj ne(m) hinne vr(am) kid illyen keves ŭdŏ alatt 
mennyit gyújtott [Fog.; KJ. Fogarasi János lev.]. 1724: 
az Jesuitaknal tegnap szép Comedia volt, bizony csudá-
ra méltó, edgy negy esztendős kis gyermek, miket nem 
vitt véghez, ugy hogy az ki nem latta, nem hiszem el hi-
tethesse magával [ApLt 2 Apor Péter feleségéhez Nsz-
ből]. 1775: Az édesanyját is, amíg élt, igen rútul tractál-
taa, úgyhogy én soha nem hittem volna, hogy az maga 
gyermekei által ő is ne vexáltassék^ de mind engedelme-
sek voltak hozzá [RettE 360. — Mósa László, belső-
szolnoki birtokos, vm-i nótárius és főbíró]. 

Szk: alig ~ i, hogy alig tartja lehetségesnek, hogy 
. . . , alig reméli, hogy . . . 1619: Könnyű némely bará-
tomnak otthon beszélleni, mert ha feleségét elhozzák3, 
mindjárt mást veszen, semmi gondja nincsen; alis hiszi 
volt, hogy megváljék tőle s új húst találjon [BTN 215. 
— aÉrtsd: elrabolják. Értsd: új nőt]. 1718: Hogy ki Sül-
hesse^) ã kgd búzája alig hisze(m) 100. köbölre, az ă 
Gonosz Molnár még itthon létiben addig fársángolt La-
kadalmazott Kálboron8 édgj éttzaka őszve fagyot ă Ma-
lom [KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból. — aNK]. 1842: alig 
hiszem hogy a' történtekről tudhasson valamit mert egé-
szen magán kivŭl volt [Dés; DLt 1452a. 6]. — L. még 
RettE 154,223 * nem ~em, hogy ... nem tartom lehet-
ségesnek/valószínűnek, hogy . . . 1584: Nem hizem 
hogy az en vram a* Kurwawal azal Ne(m) vetkezet [Kv; 
TJk IV/1. 369]. 1598: Ot walek az Bakos Mihály hazanal 
mikor Stephe(n) Schorser (!) megh ada neki az haz arrat 
teob fogot vraimis walanak ot kezdek emlegetny ha 
ne(m) tartnak ellent benne az Atiafiak monda Bakos 
Gaspar, nem hizem hogi ellent tarchianak [Kv; TJk V/l. 
168 Zekeli Bereczk vall.]. 1610: ha mind az iouat hantad 
uolna te magad kys, nem hinne(m) hogj az io uolna 
[UszT 34a]. 1662: onnét Segesvár felé szaladott; utánna 
vannak, nem hiszem, elszaladhasson [TML II, 237 Tele-
ki Mihály feleségéhez]. 1766: Nemis hiszem hogy a* mit 

nékem adott, amodais atta volna, 's ha attais nem adha-
toját atta [Torda; TJkT V. 312]. 

7. rendsz. tagadó alakban; de obicei la formă negati-
vă; gewöhnlich in verneinender Form: valóságnak/igaz-
nak fogad el/vél vmit; a accepta/a considera ceva real/a-
devărat; etw. für wahrhaftig/wahr haltén. 1573: Bor-
bély János ferdeos Kelemen Zolgaya . . vallia hogy . . . 
Kerestury Peter . . Mond az azzonyoknak Ne hidietek 
hazwdnak az Arwlok [Kv; TJk III/3. 55]. 1762: azon bo-
korrol még egészszen el terjedett az tŭz, és igy ha akkor 
azon gyuladásbol ki ment az tŭz, nem lehet hinni, hogy 
azután más gyújtott volna ott bokrot [Torda; TJkT V. 
108]. 1797: ne hidje a sok roszsz Emberek szavat [Héder-
fája KK; IB id. gr. I. Bethlen Sámuel anyjához]. 

8. vmit ~ maga felől vmilyen véleménnyel van saját 
magáról; a avea o anumită părere despre el însuşi; über 
sich selbst irgendeine Meinung habén. 1777: Meghala a 
szegény Kolumbán János is, ki is jó tudományos ember 
vala, maga is úgy hitte maga felől [RettE 381]. 

9. ~ vkinek v. vminek hitelt ad vkinek v. vminek; a da 
crezare cuiva sau unui lucru; jm/einer Sache Glauben 
schenken. 1585: Nemes János vallia ezt hallottam Lud-
wich Lukach zayabol Nem hizek az Vristennek . . . , 
merth sokszor chalt az Isten Immár Megh [Kv; TJk 
IV/1. 483]. 1615: (A) portára is azt írta és izente a kapu-
tsi bassától, hogy hatalmas császár se az erdélyi követ 
. . se az éna számnak semmit se higyjen, mert minden 
dolgunk merő hamis csalárdság [Told 224-5. — aTolda-
lagi Mihály erdélyi kapitiha (portai követ) nyilj. 1681: 
ha valaki valamely bonum mennyiséget akarja próbál-
ni; mindenik helyet az Inuentarium Corpusa szerint per-
currallyon; ha nem akar hinni az Extractusnak [Vh; 
VhU 608]. 1772: Tiszteinek ebben a' dologbanis ne hid-
gjen eö Excellentiaja [JHb LXVII/241]. 1789: Vannak 
ezen Faluba olyanokis, akik Lŭdértzekröl, Boszorká-
nyokról beszélni szoktak, de meg intettek, hogy az féle 
költemény beszédeknek ne hidgyenek intimáltatott [Ké-
nos U; UszLt XIII. 97]. 1830: néked nem hiszünk mert 
szüntelen hazudsz e pedig egy szolga-bironak nem illik, 
egy jo Féijnek nem áll jol [Kv; Pk 6 Pákei Krisztina fér-
jéhez]. 1842: az el ámított könnyelmű asszony hitt a le-
gény biztató szavainak, s ennek következésibe meg ter-
heseden [Nagykapus K; RAk 21]. 

Szk: kötve ~ vkinek. 1760: Minden Törvényes 
p(rae)cautiok Contractusb(a) tétetödje(ne)k fel, minden 
világosson irattassék fel hogy Sem(m)i homály benne ne 
légyen, és Sem(m)i ki ne maradjon, mert Leveles a Szék, 
és kötve hisznek Komám(na)k [Igenpataka AF; TL gr. 
Teleki Ádám sk aláírásával]. 

10. vkiről/vmirõl ~ vmit vkiről/vmiről tart vmit; a 
crede/susţine ceva despre cineva; von jm/einer Sache 
etw. haltén. 1838—1845: „Prikulics" (: román „prekuli-
csu :) boszorkány, lidérc, miről hiszi a nép hogy mint 
Proteus minden állatalakot képes magára fölvenni. 
Egész erdélyi népszó" [MNyTK 107]. 

hiszem hiedelem, hit; credinţă; Glauben, Vermutung. 
Szk: azon!olyan ~ben vagyon abban a hiedelem-
ben/hitben él; a avea credinţă că . . . ; der Meinung/des 
Glaubens sein. 1811: vagyok én ollyan hiszembe, 
akarmely felöl oculálja, Minden felöl rendbe ültetve ta-
lálja8 [ÁrÉ 47. — 8A szőlőt]. 1841: A nevezett folyamo-
dók azon hiszemben vágynák, hogy az ő elnyomásaik 
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nem felsőbbi kegyelmes rendelés következtében, hanem 
csak egynémely tisztviselőik önkényes hasznok és javok 
keresete miatt történtek légyen [VKp 60]. 

hiszen, hisz 1. bizonyára; de bună seamă; wohl, ja. 
1570: Az Thornyok Epitesse feleol eo k. Azt Mongyak, 
hogy Byro vra(m) eo k. hywassa be az cheheket, Es 
haggya Megh Nekyk hogy vysselyenek gondot Rea, ha 
valamelyk fely Nem Ery keolchegewel hyzem megh 
Twgya lelny róla az zaz vraymath [Kv; TanJk V/3. 9a]. 
1578: thodalagy ferenchet hon nem lelwk hanem Egy ott 
hazanal valo dolgosat . . hon lelwk es kerwk twle 
az felywl Meg Jrt leweleket Nekwnk ez walazt thewe 
hogy hyrre Agya vranak hyzem Az vra twgya mytt kel 
chyelekedny [Póka MT; Thor. VII/4]. 1584: ely menenk 

chiuchra Talalok wduar biraiat illien valazt 
theon, hog io megh mo(n)gia vranak azzonianak hizem 
gongiok lezen ria [DobLev. 1/2. — aMaroscsúcs KK]. 
1592: Gergely Albertiş tartotta ott diznait azt sem tized-
lettek megh az oroz hegiek, hizem ha eowek leott volna 
megh tizedlettek volna [UszT]. 1634: az puska roppana, 
mingiarast felre dole, enis mondek neki, mit felz, hizem 
tóbzoris hallottal puska roppanast [Mv; MvLt 291. 
30b]. 1716: miért házosadék megh kgld, hiszem halotta 
kgld, hogj vén embernek halál a hazosságh [Nagyida K; 
Told. 22]. 

2. bizony, ugyan; într-adevăr, zău; ja, doch, halt. 
1585: Anna Aztalos Imrehne vallia Biro Mihalne, 
Monda te tapazto Istua(n) Curwa lelek Curwa fia, hize(m) 
kezembe vala most egzer a* zakalad, hizem meg vonalak 
egszer, latam azért Aztis hogy tapazto Istuanis vonta az 
Azont [Kv; TJk IV/1. 536]. 1631: Hallotta(m) annak utan-
na Valasz utj Jstua(n) szaiabol ., hogy aszt mongya 
vala, hiszem ha akarom vala meg ejthetem vala akkor 
More Laszlona, s az vra(m) aszt mondá, megh ha szar-
nyad leott vólna [Abrudbánya; Törzs. Catarista (!) Pacz-
ko cons. Petry Vayda de Abrugy Banya vall. — aÉrtsd 
hozzá: a csapást]. 1633: az mikor penigh Isten az gjer-
meket ez vilagra ada, azt mo(n)da Koczis Jonasne hizem 
hamar ki tojta az giermekett [Mv; MvLt 290. 140a]. 
1644: monda Pragai Ianos hogi szomszéd hiszem Nagi 
Istentelensegh, hogi az migh oda Segesuarra jartam, az 
szenamat mind el hordottak Racz Peterni [Mv; i.h. 291. 
402b]. 1772: Hiszem jol meg tanított benneteket az Ud-
var Biro illyeténképpen fatealni [Drág K; TSb 21]. 1775: 
monda ismét Pótsa Mária Aszszony: Hiszem a' leptses 
mindennek jo akarója tsak nékem nem [Szárazpatak 
Hsz; HSzjP Clara Kerekes cons. Thomas Czerjék vall.]. 

Szk: ~ nagy dolog. 1623 k.: Simonfi Gasparne Ersok 
Azzoni . fassa est kezde oda jeoni egy katona 
Varga Miklosne ki mene az pituarba az katonaual elegie 
ropogtatak az agiat, de szegenletemben ki sem mertem 
neszni; Az szolgalo Leania mondván . . nekem hi-
szem nagy dologh az hogy az agy bwneos mihelt az kato-
nak ide jeonek mindgiarast az agiat ropogtattiak [Mv; 
MvLt 290. 29a]. 1642: Mikor More Laszlo Contradicala 
igen meg haragvek, Pal deák More Laszlora, es azt mon-
da, hiszem nagj dolog Vram, hogj az kiuel en iott Czele-
keottem most az Jar Ellenem [Abrudbánya; Törzs. Joh. 
Cziernatonj (35) civ. jur. vall.]. 1650: azt mondta Barla-
bas Peter hogj hiszem nagj dologh hogi Szombatfalui 
vram koczkazik az peres házon, azt en bizony nem adom 
[UszT 8/64. 35a]. 

3. ugyan; doar, însă; aber. 1716: hiszem az eb-atta 
kurvaja, akarkivel csináltasson magának gyermeket, es 
(: salva pudicitia :) akarki szegellye meg, úgyis cak Hari-
nai Miklós lesz az neve [Nagyida K; Told. 22]. 1804: 
Egjéb kalákat nem szoktunk hanem Hordás, Szûretezés, 
Kender nyövés, áztatás és tilolás, fonás ezekkel tartoz-
nak ō Kglmek ugj asztagok fedésivel, a többit hiszem 
mormogással meg tették, de Getzi Minya egy Kád Sző-
lőt 2 õkrivel a Szŏllöből haza hozván dunnogással töb-
bet nemis segített [Ádámos KK; Pk 5]. 1827: égy kis ho 
némelykor hiszem hulldagala, de azis a Lotsba mind el 
olvad [Kv; Pk 7. — aA lev. jan. 24-én kelt]. 

4. elvégre, utóvégre; doar, la urma urmelor; schließ-
lich, letztlich. 1584: Vas Gergely vallia Sokzor intettem 
chizar petert hogy Aggyá haza vizza a' leaniath chizar 
Istwannak Es azt felelte hogy Isten lattia ky Adnám, 
De egy zowal sem kery, semmy Moggyat sem latom, hi-
zem Nem verhetem ky hazamból [Kv; TJk IV/1. 301]. 
7606: mo(n)dotta az J. hogy hizem azért zolgalunk az 
hadba hogy ne legien tilalmas vizünk [UszT 20/144 
Georgius Nagj de Kadiczfalúa pp vall.]. 1637: monda ez 
az Szekely Istua(n) neki, hogi mi nélkül voltai szűkös 
edes Katam nem birlak penzemel, hiszem nalad alot gjű-
szűm, s oda költeőtted penzemet, a hova akartad ugj 
mond [Mv; MvLt 291. 107a]. 1697: az lelkedre Kérlek 
Sogor Aszony ne gyalazd magadot, hiszem vagyo(n) ne-
ked olyan urad, mint Szebeni [Szentgyörgy Cs; CsJk 6 
Szentt Györgyi, al(ia)s Bánkfalui Szebeni György (53) 
pp vall.]. 1764: Bizony én nem tudom, kegyelmed is 
hogy őszüle úgy meg, hiszem nálamnál kisebb [RettE 
175]. 1832: miért kér ked passust ebatta részeges gazem-
bere ebatta huntzfut tolvajja hiszem esmer [Dés; DLt 
574]. 

5. mert, mivel; fiindcă, deoarece; denn, weil. 1568: 
vgy mondák az attya fyay myt haborittyatok hyszem ha 
ados marad anny marhaya hogy meg adhattyuk [Kv; 
TJk III/l. 229]. 1573: Anna nehay feierwary Imrehne 
Azt vallia hogy . Eo Mongia volt Balasy gergelnenek 
Borbara azzonnak, Myert Io Borbara ázzon hogi ely 
hattad az Attyad hazat, hyzem lob leot volna Az Építe-
ned hogi Mint Mas laknék benne [Kv; TJk III/3. 233]. 
1698: hol vetted volna te az Búzát, hiszem néked nem 
volt Búzád [Szekolaj SzD; Ks]. 1817: Nagyságod . ha 
még nem absolválta Veres Jánost Itélett nélkül ne is Ab-
solvalya, Hiszem az az ámito ravasz ember amennyivel 
ki akarná Nagyságodat elégíteni, azzal az ellene tett es-
ketés, és Autenticatio is alig fizetődik meg [Szászzsom-
bor SzD; IB. Szentmiklosi István ref. pap lev.]. 

6. mert hát; fiindcă, deoarece; denn, weil ja. 1591: 
hoza egi fel ejtelbe Bornemizza Gergelne bort ., mon-
da, immár mas bor ez, lássátok: Mondek neki, azzo-
niom hogi vagion ez, hizem nem zabad volna, Monda 
nekem az azzoni, vai zabad, mert sokadalom vagion 
[Kv; TJk V/l. 65]. 1618: Kortomaz Georgi ezt monda 
nem az hanem ez az Baluani Ferencz szeoleoie gíepwie, 
élseo mellęk giepw. ki ellen esmet monda Varga Miklós, 
miért mondod, hiszem, Égik szeoleõ Gepwt az masikon, 
nem szöktetik altal [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 
1633: hallottam Giarmati Marto(n)tull, hogi eö 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 hizem ne(m) 
venned ell [Mv; MvLt 290. 126a]. 1654: megh mondám 
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fattiu bestie lelek kurua fia hogj menj el ne jarj az mát-
kám utan, hizem az eleött előtted uolt [BLt 7 Győrgj Pe-
ter Imperfaluja (38) pp vall. — aCs]. 1747: Miért mentek 
u.m. a' Templomb(a) hiszen nem kortsoma ház az [Tor-
da; TJkT III. 180]. 1761: monda az Exponens mit csi-
nálsz Mihály mit gazolkodol hiszen én Semmit Se vétet-
tem [Búzamező SzD; Ks 17/LXXXIV. 41]. 1823: majd a 
kováts azt fogja mondani, mikor dologra kellene menni, 
hogj miért menne o oly szorgalmatoson, hiszem kap ŏ 
két három nap is eleget [Torockó; TLev. 9/47]. 

7. lám/ni csak; no csak; iată, ia te uită; siehe (doch)!, 
schau! 1597: Sardine be mene es be rúgwa(n) az aytot 
monda az vranak, Aha Sardy bestie lelek kúrwa hize(m) 
megh kapalak egizer wagion egi egez holnapia hogi 
othon nem haltai mind vtannad volta(m) hize(m) megh 
tapaztalalak [Kv; TJk VI/1. 100]. 1762/1845: a' Gazda 
vacsorát készíttet, 's midőn ennének elérkezének a* Sza-
mosujvári Fiscális kukuruz Pásztorok — oda érkez-
vén mónda Kamarási: hiszem kukuruz ez! [Hermányi 
EDem. 96-7]. 1823—1830: Eszem hát a sarkalat kenye-
ret, midőn szinte a végére jutottam, kettéválik, nézem, 
hát közbe vajjal meg van kenve. Elirtództam, mert én 
addig írós vajat sohasem ettem volt magára, sőt utáltam 
nézni, ha mást enni láttam is. Azonban gondolom, hogy 
hiszem e nem volt rossz, és azutántól fogva eszem 
jóízűen [FogE 203]. 

8. no, nos; ei, păi; nun, na. 1630: Mondotta(m) neki 
hogj ki tekerte az giermek(ne)k az niakat, de arra azt 
monda hogj hiszem ha ki tekerte(m) tekeriek ki az en 
niakamatis, de en nem tekertem ugj mond hanem halua 
lett [Mv; MvLt 290. 191b]. 

9. de hát; dar, însă; aber doch. 1574: fedyk volt Ne-
mely Emberek Kewer Martont Myert hogy ollyan zot 
zolt volna Theowissy ferenchnenek orrát ely Mecchy 
ayakastwl, Mond Marton hyzem ha Montamis Nem 
Mecchete(m) Meg ely [Kv; TJk III/3. 365 Beke Gergelne 
Anna vall.]. 1586: Egykor en Magha(m) Menek a' birak 
eleybe, Mondek neky Igyarto Georgnek, No Ad eleo a' 
pert, olvassak, De Zechy Istwan Igyarto Geőrgyeot az 
zek zinin melleye zolíta, Mondek Neky, Igyarto Georgy, 
hiszem en procatorom volnál te, Monda Zéchy Istua(n) 
vay Enym Mert tíz frtot Adek neky [Kv; TJk IV/1. 583]. 
1600: Weres János . . . mo(n)da neki, Ázzoniom, hizem 
mi woltunk az kegd iobbagy, mi erdemlettwk wolna in-
kább, miért ada kegd az menes lowath Chiki Mihàlnak 
[UszT 15/267 Balas Peter Kecheti vall.]. 1633: monda 
Giarmati Marto(n) Szabó Jacabnenak hogi az keglmed 
ladajaban ugaio(n) ket szaru(m) az eggik legie(n) 
keglmede az eggik penig legien az Eòczedi Annoki; arra 
monda Szabó Jacabne, en az szebbiket uesze(m) el arra 
ismét monda Giarmati Marto(n) hize(m) en kglnek 
adta(m) az melliket keglmed szereti ued azt el [Mv; 
MvLt 290. 124b—5a]. 1761: haliám mondani Apor 
László urtol Apor Anna eő Ngának: hiszem kjednél 
voltak az leveles ládák, kjed küldötte be [Kvh; HSzjP]. 
1774: aszt felelték az Varmegye Tisztyei hol Uratak, hi-
szem néktek nintsen földŏs Uratok, mert ti bitangok 
vadtak, kinek merre tettzik arra von [Paptelke 
SzD/Mocs K; KS Conscr.]. 1861: hisz ez a világ soija 
[Köblös SzD; BetLt 4 Vajda Ágnes lev.]. 

O Szk: de ~ de hát; dar, însă; aber doch. 1747: egy 
kor oda menék Ferentzhez s mondám hogj azon erdőt a 
melly Kisannanak jutott adják kezibe . . . amaz azt 

monda de hiszen mennyen belé bizony meg törik az orra 
[Aranyosrákos TA; Borb. II}. 1812: jelen lévén a Groff-
né Testvéreis Julika Kis Aszszony monda: de hiszem 
meg tanitják a Grofot; mert jön Simény Elek Bátsi a* Jó-
szágával Széplakrola [Héderfája KK; IB. Jánosi Erse-
beth Takáts Joseffné (28) ns vall. — aKüküllőszéplak 
KK]. 1822: De hiszem — már mind ketten közelebb va-
gyunk a Koporsóhoz, mint szú ette Bölcsőinkhez [Kv; 
IB] * mert ~ mivel; fiindcă; da, weil. 1600: razmanine 
azoniom . . siruan mondotta elóttem Jo fiam Jstuan 
mester ne haborogi uelem mert hizem ha az úristen ez ui-
lagbol ki uezenis tietek lezen ez utanis [Kv; TJk VI/1. 
381b Feies Janosne Orsolia azzoni vall.]. 1676/1681: à 
várban mindenkor, apró és óreg Lámpások . légyen 
százig való, mert hiszem egi pénz nelkűl czináltathattják 
meg annak minden fáját, s mind vasát [Vh; VhU 660-1]. 
1808: Hibás abbanis fel adások hogy azon Bányák 
sokkal meszszeb volnának . . mert hiszem azok a bá-
nyák nintsenek tovább mint a ' Vén és a Bug [Torockó; 
TLev. 7/13]. — L. még BTN2 249, 391, 401. 

hisztérika hisztéria; istene; Hysterie. 1809: Meg hol-
tak Sinko Ersok 52 esztendős Histéricaba Imre 
Márton hitvesse [M.gyerőmonostor K; RAk 116]. 

hit 1. vallásos hit; credinţă; Glaube(n). 1598: En Ge-
rendj Pal . tezek illyen testamentŭmot . testemet az 
földnek hagiuan, lelkemet az en teremteő Jstenemnek, 
mellyet ith ez fóldón tizta hwtbeol tizteltem, Imattam 
[Gerend TA; Ţprzs]. 1619: nagy az én hitöm az én Iste-
nemben [BTN 375]. 1622: Az en Istenem erósitsen 
megh hitómbe(n) [Nagydoba Sz; LLt Fasc. 71]. 1631: az 
megh fezittetet Názáretbeli Jesus legien ennekem az en 
Christusom wduezitteöm es keozbeiarom es ebben az 
hütben eletemnek utolso oraiaig akarok megh ma-
radni [Nagyteremi KK; JHb XXI/1. 1 Sükösd György 
végr.]. 1782: én ez orátol fogva, valoságos Református 
leszek és Tiszt vram Kegyld által kívánok Ur(na)k Sz. 
Vatsorájával élni az én gyengélkedő Hitem(ne)k erösit-
tésére [Gyalu K; RAk 75]. — L. még AC 2-3; RettE 81. 

Ide vonható esetlen szójátékos adalék: 1842: (A hid) egy részin ōszve 
rothadott fákból, Tŏrŏkbuza kotsán gazból áll, Species és forma nélküli 
nem Hid, hanem Hit, mert tsakis ebbe bizva szálhat reá valaki [KmULev. 2 
László János mérnők kezével]. 

2. vallás; religie; Religion. 1562: Ezen 1530-k eszten-
dőben concilium lőn Augustában az keresztyénség hite 
felöli [ETA I, 13 BS]. 1573: Teglas Antal . vallia . . . 
Ieo Paxy Tamas ky Mond Thamas deák, Lam Nem 
bántom, hyzem eokes deákok, de Nem tudnak az hit 
dolgahoz | Mond az Istwan Tyzta attwl Az gatiad hogi 
az Mostany hitnél lob volna az eleot való | Zabo Balas 
Azt vallia hogy . . . Grúz peter disputál volt paxy Gas-
paral hit dolgabol keozbe az plebanostis zydgia volt, 
Ingbe gatiaba Iar volt otth alasfel [TJk III/3. 149, 305-6]. 
1610: Ertieok hogi Az Gerendia Templomba mellbe ez 
elótt Papista Papok tanítottak Gerendi Marton mas 
heóteón ualo arianus papott akarna Állatni [JF 36 fej. — 
A teljesebb szöv. áriánus al. — aAranyosgerend TA]. 
1641: Jo Suska Azzoni aztis hozza teszi az elebbi propo-
sitioiahoz hogi ez okonnis nem esküszöm meg velea . . , 
mert nem hitomon való ember. Az Inctus igh replical 

Erre azt feleli; az Actrix hogi nem szeretem nem 
megiek hozza, mert nem hitőmon való ember [SzJk 55-6. 
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— aJegyesével. bA választ kihagytuk]. 1653: a catholicu-
sok vagy pápás keresztyéneknek hány templomuk va-
gyon Galatában és benn Konstanczinápolyban. Ebből 
megértheti az a ki akarja, hogy a török senkit sem hiti-
ben, sem pedig templomában nem háborít, hanem ki-ki 
lássa mit vall, tartsa azt [ETA I, 118 NSz]. 1713: azon 
kerem az io Giermekimet hogy az Istent feliek az hitiket 
megh tarczak [JHb XXXV/18 Jósika Gábor végr.]. 
1736: (A) nagy famíliák megtartották az szent hütöt 
állhatatosan [MetTr 422]. 

Szk: ~ letétele hitehagyás (az előbbi vallás elhagyá-
sa). 1766: eŏ Felsége kegyelmes rendelései tsak az olya-
kat vetik proscensio (!) alá, kik a Catholica Religioban, 
vagy szŭlettettek, vagy hűtek letétele mellett arra álván, 
igaz hűtek mellől el tavaztanak [Torda; TJkT V. 333] * 
~nek ágazatai hittételek. 1751: Beke György Uramat 
. . . a' Vener. Consistorium Cantori Hivatalaba bé-is ál-
litá Injungáltatik az-is ő Kglmének, hogy . a* 
Leány-gyermekeket nagy szorgalmatossággal tanítsa 
olvasásra, a' Hitnek Ágazatira [Kv; SRE 184]. 1769: 
akarminemü Cziganyok szállyanak meg valamely Falu-
ba . . a Papok tanítsák a hit(ne)k agazataira és adgya-
nak hiteles Testimoniumat mikor el mennek mind vallá-
sáról mind arról, ha Felesegevel hites [UszLt XIII/97] * 
~nek vallása hitvallás. 1562: Augustában . . . a keresz-
tyén doctorok erős bizonyságot tőnek mind az egész 
concilium előtt az ő hiteknek vallásáról [ETA I, 13 BS]. 
1574: az feiedelemnek akaratia ez hogy senky hitnek 
vallasaert Meg Nem haboritaszek [Kv; TanJk V/3. 98a] 
* elhagyja ~ét. 1711: Ez isa Hitit el hagyta meg 
rontotta és Pápistává lett [Kv; SRE 117. — aAz 
egyházfi] * felszegi ~ ét kitér. 1669: Kées tsinalo Simon 

. meg sententiaztatot, az akasztó fa ala vitetet . . s 
még evertalt, hütit vallasat fel segte (!) [SzJk 105] * igaz 
~. 1644: Az edes felesegemet ... Az megh Ismert igaz 
hutbennis veghigh tarczia megh, ha pedigh ualaha tellies 
eletenek napiaba(n) ezen igaz hutrul . . . el téuelyednek 
es akar mely más vallásrais állana, soha ugis se(m)mi 
Iouaimba(n) resze ne legyen [Kv; JHb III/6]. 1736: Az 
más vallású embernek adjon isten szent lelket, hogy jö-
hessen az igaz hitre [MetTr 359]. 1753: alig vártom mod-
gyát mikép velem mutatott Istenes kegyelmességét 
. . . s kiváltkeppén az igaz hŭttnek meg üsmerését eŏ 
Exlljának tehettségem szerént ha mi kevésbén is meg há-
láihassom [Kiscég K; Ks 83 Casp. Szatsvai lev.]. — Az 
igaz hit — kinek-kinek tollán — minden esetben az a 
vallás, amelynek a nyilatkozatot tevő híve * katolika 

1776: Gróff Lázár János Urffi Reversalist adott . . . 
Hogy Gyermekeit Catholicus Pap által keresztelteti Ca-
tholica hitben neveltetni engedi [Szentdemeter U; GyL 
br. Lud. Révai (40) vall.] * keresztény/keresztyén 
1544: Ezth ez vallast My ky felliwl meg Neweztethwnk 
wona Irathok az my kerezthyen hithiwnk zerenth 
[Szászzsombor (SzD) körny.; MNy XXXVI, 52]. 1660: 
Bwki Miklosne asz(szony) Hatalmas Buday Vezer eo 
Ngätol varosunkra imponált rettenetes nagy Sáczban 
• •. beősegesen adott alkalmas Summa pénzt . . . obli-
galliuk keresztyen hûtŭnk es Istennek tartó (!) io lelki is-
meretünk alatt magunkat arra, hogy nagy Karacson 
napiara . . . interessevel edgyütt megh adgiuk [Kv; 
KvLt 1/76] * magyar ~ református vallás. 1675: egy 
Gligo Tivadar nevö Jobbagiat erős hüttel megh esket-
tem. maga io akarattia szerint az magiar hütre álla . . . 

hitelt 

erös hüttel megh esküvek . . . hogi az hazassagra advan 
ü magat az magiar vallasnak az szent Evangeliomnak 
igazan uevöje s megh tartója akar . . . lenni [Sófva BN; 
Ks 42. G] * más ~re vallásra változik áttér (más vallás-
ra). 1781: hogy ha az Vr Isten sullyos íteletéből azt is tse-
lekedné hogy Erdő Sz.Györgyöna Reformata Szent 
Hitünkén s vallásunkon lévő Ekkla . lenne, hanem 
vagy el szélednének vagy nţás Hitre vallásra változná-
nak ugy osztán ezen Fundus . . másuvá, a hol leg-
szükségesebb hellye találtatnék . . arra fordíttassék0 

[MMatr. 494. — aMT. özv. gr. Rédei Zsigmondné Ves-
selényi Kata és szülei alapítványa.0 Az alapítvány-tevő 
nyíl.]. * oláh ~ görögkeleti vallás. 1682: Causa Sz: 
Gotthartthiensisa. Ratz Janosne vallasunko(n) leuen 
ennek előtte mitsoda gondolatbol Apostatalt, olah 
hütre keresztelkedet [SzJk 172. — aSzentgothárd SzD] 
* pápista ~ katolikus vallás. 1704: Tudgyaé kegyelme-
tek . . micsoda Pap eskütötte meg okot és ha akkor az 
Papista hitre állott volna két száz forint kötél alatt? 
[Szentlélek Hsz; HSzjP vk]. 7776: Vallyon Mlgs Báró 
Henter Antal Urffi ŏ Nga nem aztot kívántáé az Expo-
nens Groff Lázár János Urffi ŏ Nagyságától, hogy ha 
Papista Hitre térne, leg ottan által botsáttya, az Expo-
nens Mlgs Kis Aszszont, és a' mátkaságrol le mondana 
[Nsz; GyL hiv.] * római ~ 'ua/ 1562: Ezen 1530-k esz-
tendőben concilium lön Augustában az keresztyénség 
hite felöli, holott a keresztyén doctorok erős bizonysá-
got tőnek . . . az ő hiteknek vallásáról; de a római pápa 
annak semmit sem engede, hanem ugyan azon római 
hitben marada meg [ETA I, 13 BS]. 1577: Meg ertettek 
eo kegmek Byro vram zawabol az chyry Clastromba 
valo Mester, es pap dolgát keryk eo kegmet Byro 
vramat, hogy az Romay hwten valo vraimat hywassa be 
es ertekezzek eo kegme teollek e' dolognak funda-
mentumáról [Kv; TanJk V/3. 151a]. 1736: ezek az 
faluk az apostoli római szent hitet állhatatoson megtar-
tották [MetTr 435. — aBács, Szászfenes és Jegenye (K)l 
* török ~ mohamedán vallás. 1619: De azért ezek 
ugyan tiszta török hitet, mahometanismust tartnak, pa-
tyolatban járnak^ mindenben olyak, mint az több török 
nemzetség [BTN 318. — aAz egyiptomiak] * vmilyen 
~en vagyon. 1625: Fabian Thamas az hit dolgabol felel-
tetet kj miczioda hyten vagion [UszT 79] * vmilyen ~re 
áll/tér. 1675: maga io akarattia szerint az magiar hütre 
álla [Sófva BN; Ks 42. G]. 1766: a mi nagy Atyánk 
született Református lévén, boszuságbol a Szentséges 
Catholica hütre allot [Torda; TJkT V. 298]. 7770: Groff 
Gyalakuti Lázár János Úrfi eö Nga tartozzék maga 
Vallásának elhagyásával, a' R. Catholica hitre állani 
[Nsz; GyL hiv.] * zsidó ~ szombatos vallás, szomba-
tosság. 1612/1723: a' Koronkaiaka is a' Vásárhelyi Es-
perest hire nélkül Papot ne fogadjanak . . . , Sido Papot, 
Sido hiten valót, Dávid Ferentz vallásan valót pedig ne 
fogadjanak [HbEk. — aMT]. 1656: Tudom hogy az Sido 
hűtert megh Sententiaztak Angyalos (!) István Ur(am)-
nak az első feleseget [Cikmántor KK; BálLt 44] | Peczi 
Simon meg sententiaztatva(n) az Sido hütert minden Jó-
szágát el veszte [Kóródsztmárton KK; i.h. 1]. 

3. hiedelem; credinţă; Glauben, Vermutung. 1847: 
azon hit lelkesítse, hogy azon jó fejedelem nem lehet, 
hogy hiv Erdélyétől is megtagadja a' nemzeti museum 
alapítását tárgyazo mult országgyűlési törvényczikk 
megerősítését [Méhes 6. — aV. Ferdinánd elodázta a 
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megerősítést; így az Erdélyi Múzeum és az ezt fenntartó 
Erdélyi Múzeum-Egyesület csak az önkényuralom ko-
rában, 1859-ben alakult meg Kv székhellyel]. 

4. kb. becsület; cinste; Éhre. 1590: Ez feliúl megh Jrt 
szemelieket hitekbe(n) tiztessegekbe(n) mint Jámbor es 
tiztessegh beli szemelyeket az szek megh szabadította 
. . . vgj hogy senky eoket ez vta(n) ez dologért megh ne 
háborgathassa [Szu; UszT]. 1653: Ismét jöve mintegy tíz 
lovas, mely után a derék is eljőve . . . Azonközben kiált-
ják: ha vagyon hitünk? melyre azt felelők, hogy vagyon. 
Azonban láták a levágott kurtánokat, és igen megzajdu-
la az ő sergek rajta, de fegyverhez ugyan nem nyulának 
azért [ETA I, 63 NSz]. 

Szk: az én ~emre igaz hitemre/lelkemre (mondom). 
1600: Weres János . . mo(n)da neki, Azzoniom, hizem 
mi woltunk az kegd iobbagy, mi erdemlettwk wolna in-
kab, miért ada kegd az menes lowath Chiki Mihålnak, 
mo(n)da Galffi Isthwanne, Az en hitemre edes János 
vra(m) en ne(m) attam [UszT 15/267 Balas Peter Kecheti 
vall.]. 1618: Ezeket az én hütemre, tisztességemre s üd-
vességemre így hallottam Görcsi Mehemet pasától 
[BTN 138]. 1736: elében áll egy kézdi-vásárhelyi varga s 
elkezdi az praesidensnek: Maga, sógor, vétesse elé ke-
gyelmed az törvényemet ; elkezdi a praesidens: Jere 
fel, sógor, az én hűtőmre elévétetem [MetTr 416] * 
~ében és életében jár vmi becsületébe és életébe vág vmi. 
1582: Kowach Ianosne engemet kert ereossen Adoma-
niawal Intet hogy en azt valliam az en Gazdamra Sos Ia-
nosra hogy eo ez Kowach Ianosnet teókelletlen Neste 
lelek kwrwanak zitta volna . . . De mywel hogy mostan 
az vallas enneke(m) hwteombe es eletembe jar es meg kel 
eskenne(m) azt tudom es vallom hog . . hallottam chak 
ezta [Kv; TJk IV/1. 24 Jlona Leány ki az eleot Sos János 
zolgaloia volt vall. — aKöv. a nyil.] * (igaz) ~e és lel-
ket lelke ismerete szerint. 1623/1687: Ezekett én fellyel 
megh irt Bodo Péter az én heuteom és lelkem szerént 
Írattam, jo egésségemben, eszem és elmém mjndenként 
hellyén lévén [Altorja Hsz; HSzjP]. 1804: Vallomasokot 
meg irtuk a' mi igaz Hitünk és jo Lelkűnk esméreti sze-
rént [Makfva MT; DLev. 5]. 1855: igaz hitem és tiszta 
lelki ösmeretem szerént teszek Tanú bizonyságot 
[Marosgezse AF; DE 5] * (igaz) ~ére (és emberségé-
re/tisztességére) fogadja/mondja becsületszavára, igaz 
lelkére fogadja/mondja. 1562: En fogattam fogadokes 
hitemre es Embersegemre . . . hogy valamikor En 
kezemből kj kewania vagy Ev maga batjam vagy . . . 
azonyom felesege minden ok vetetlen kezegbe (!) bo-
chatoma [Zsombor (K) körny.; MNy XL, 138. — 
aÉrtsd: a cserejószágot]. 1584: Monda Olaios Georgy 
. . . hwtire es tiztessegere fogada Azért hozzw Marton es 
embersegere hogy engemet minden Iobol meg Elegith 
[Kv; TJk IV/1. 291 Barbara Neb Ianosne vall.]. 1632: ha 
többé panasz jü reám, fejedelmi hütemre mondám, hogy 
az birokban vagy esküttekben akasztatak fel [Udvarfva 
MT; Barabás, SzO 366-7]. 1724: Ersók monta . . . , 
Uram igaz hitemre mondom, h(ogy) Pekri a Szolgálójá-
nak lábát tartatta velem, és ugy vitte véghez Szolgálójá-
val rendkívül való dolgát [M.királyfva KK; BK. Thól-
dalagi Gábor (23) vall.] * igaz ~e szerint. 1554: Ezeket 
mi az mi Igaz hwtűnk zerint irtwk ez lewel Iratot Küs-
meodeon pwnkeost eleöt való zeredana . . . Georgius 
Posoni ac Valentinus Hannagj de Eted in Sede Udvar-
helj [MNy XXVIII, 319-20. — aMáj. 9]. * igaz ~e sze-

rint való. 1709: Mŭis azért ennek nagyob bizonsagara es 
iövendöbeli meg maradasara adgyuk ez mű igaz hŭtünk 
szerent való levelűnket, szokott pecsetűnkel es kezünk 
irasaval meg erösitven [Impérfva Cs; BCs]. 1761: adgjuk 
az mü igaz hŭtŭnk szerent való tistimonialis levelŭnkŏt 
[Siménfva U; SfJ. 1841/1842: igaz hitünk szerént való bi-
zonyittást teszünk [Marosfelfalu MT; DE 2] * igaz 
~ével igaz lélekkel. 1767: Mi igaz hütünkkel el mand-
hattyuk, hogy soha senki is azok kőzűl meg nem bűnte-
tőttek [Burjánosóbuda K; JHbK LVI/5. 27]. 1823: (A) 
jo lelki esmerettel tett bizonyittásokat írtam meg én is 
. . . igaz hitemmel . Miklosfalvi Josef a Nemes Szék 
Ass(ess)ora [Mezőbánd MT; DobLev. V/1070] * nincs 
~e vkinél nincs hitele vkinél, nincs becsülete vki előtt. 
1590: En neke(m) te Peter hitedre tiztessegedre fogattad 
vala hogy megh elegittez az Roka Beórbol, Azért megh 
nem elegittel enge(m), de ezentúl bar megh ne ad, de En 
nallom hited ninche(n) [UszT]. 

Sz: fejér agár farka alatt tartja ~ét, tisztességét. 1590: 
(Az alperes) azt mondotta hogj en Ghalambfaluj Peter 
az feier aghar farka Alatt tartom hitemet tiztességemeth 
. . . Azért valamiúel szokoth Jambornak tisztesseget 
otalmaszni Aszal otalmaszom enis Ellene, Az mon-
dasert holt dyomo(n) szollok hozza [i.h.] * nem adna 
két pénzt ~ éért. 1633: erre monda osta(n) Szantaj János 
vra(m), mit beszelles vra(m), beszeli, beszeli, ne(m) ad-
nék ket pénzt hvteôdert [Mv; MvLt 290. 135b]. 

5. becsületszó; cuvînt de onoare; Ehrenwort. 1619: 
Az Jenihitsor, nagyságos uram, nem olyan parasztem-
berből való tolvajnak való kérem én nagyságodat, 
hogy hitre adja nékem nagyságod, hadd veressem karó-
ba az ebet [BTN2 238]. 

Szk: ~et ad vkinek a. (becsület)szavát adja vkinek. 
1590: mongia vala hogy en hwteott attam volna neky 
hogy en eottet el vezem akkoris azt monta(m) . . hogy 
en soha hitemet neky ne(m) atta(m) [UszT]. 1655: mon-
dotta az Oláh csak bocsáttannák el, megh mondaná hol 
az pénz, hűtőt adván neki Korpos Jstván, megh mondá 
hol az pénz [Kv; CartTr II Georgius Barlabás szőlő-
pásztor vall.]. — b. házasságot ígér vkinek, szavát adja 
vkinek, hogy elveszi feleségül. 1574: hallót eleg zot ez 
Margittwl hogi eo vgi tartotta Istwant Mint hites vrat, 
Mert nekj hitit atta [Kv; TJk III/3. 381 Ersebet dobos 
gěrgine vall.]. 1590: Az teorweny vgy talala hogy megh 
eskeggiek Pribék rajta hogy hitet nem adott az leannak 
megh eskwek az zek atta Emberek eleott hogy eo ne(m) 
adott hitet neky [UszT]. 1591: Serfeozeo János latorsaga 
feleol ezt tudom, egy zolgalo leant megh hasasitoth vala, 
vegre mikor meg tartoztatta(m) volna, monda ezt János 
hogy Az leannak hwtit Adta, es mostis keesz el venny 
[Kv; TJk V/l. 96 Baloghy Farkas ns vall.]. 

6. eskü; jurămînt; Schwur, Eid. 1550: ez három se-
mily meg eskwuek kilenc (!) Magokal Jamborokkal . . . 
ez hwtnek vtana esmet harmad esten napot hatwnk hog 
ez Komwues ianos vag az adóst sembe hoza vag az 
birowal sembe lege(n) hog az w marhaiat meg igazithaza 
(!) [Nagymon Sz; BesztLt 2 Nicolaus Kwuy (!) officialis 
de nag mo(n) a beszt-i bíróhoz]. 7568; az Mynemó peri 
was Annos azzonnak wolt az w Attia marhaya felól Es 
Elis Erte wolna az felseged Tablayan ötzaz forintig 
Es meg hiti is volt was g'órg'nek az was Annos Azzony 
marhaiarol hog* neky lagistroma (!) Nynch'en, Es min-
ket Inte was Annos azzony az sententiawal hog' my El 
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mennenk . . . es az maradsagrul igazatis tenne was 
g'órgy [Gőc SzD; WassLt]. 1584: Sophia Kun Miklosne 
vallia . . . Daroczine . . . monda, Áz Vristen enge(m) 
vgy segillie(n) hogy Jth Ninchen, es ingie(n) sem lattam 
ith, Mondek en eleg hwt ez hagiatok beket neky [Kv; 
TJk IV/1. 346]. 1634: Nyerges Thamas kerte eőtet 
. . . hogi menjen el hazatol hogy ne eskethessek megh bi-
zo(n)sagŭl . . . elis ment volt hazül az hit előtt [Mv; 
MvLt 291. 23a]. 1650: Mikor az Andrasfaluiak kijöttek 
a louak nyomara, menten felúeúek az louak nyomat, 
nem kiuantak hútót tóllünk [UszT 50]. 1796: ŏtsem 
uram ha én a' világ Papját mind ŏszve gyűjtettem volna-
is nagyobb hitet azak sem mondattak volna velem, . . 
mind én a' midőn átok alatt meg eskŭttem néki, és ŏis 
nékem [Ilencfva MT; DLev. 4. XL. AJ. 1806: tükteket 
ezen hütetek Szerént az Szent Háromság égy Isten ezen 
Világnak Szinén ugy Szenvedjen meg [Teke K; KLev.]. 

Szk: ~ alatt eskü alatt. 1581: az tanach wrak . . . hi-
tem alat keotelezenek It feyr warat lennem mind addig 
mig fel(seged) Ertessere aggyak es valazzok Iw fel(se-
ged)teól [Gyf; Törzs. Kornis Mihály foly.]. 1601: az fa-
lukon leweo barmaikis beliegeltessenek, es az belieglelte-
tesre mindenik mezaros es henteler heoty alat tartozzék 
eleo hozny [Kv; TanJk I/l. 382]. 1642: Sz. Egiedena lakó 

Jklodi Nagi Luc^a igirte uolt magat Jövendő hazas-
sagra ugian Jklodon lakó Nagy Marthon Neuő Iffiu 
Legenyhez, de mivel az kez fogasbannis sirt az Lean es 
nem volt kedve az Leannak az Legenihez melliet az 
Leanynak procuratora hit alat be adot relatoriaual meg 
byszonitot. Azért teczet az sz szeknek hogi az Leanzot az 
Iffiutol el zakazza [SzJk 59. — aSzentegyed SzD. Kis- v. 
Nagyiklód SzD]. * ~í? ellen esküje ellenére. 1627: (Bá-
lás Deák) Ezzel az it valo fazakas Janossal alias lakatos 
ele alla, megh eskuuenek mind az ketten hogi soha az 
elseo felesege melleje nem al hanem kergetj es ha megh 
kaphattia megh oletj de mikor onnat magiar orszag-
bol megh iovenek meg hoza az feleseget es vele lakék 
azo(n) hwtw (!) ellen az mint megh eskwt [DLt 358 Jo-
hannes Nagy Nobilis de Zeredaa vall. — aNyárádszere-
da MT]. 1656: Filey Ferenczet, s Szauay Petert arany 
porral kereskedesbe(n) elegiedven uelek még czialta lelki 
esmereti elle(n) es hwti ellen [Kv; CartTr II. 904 Steph. 
Razmany sen. alias Ada(m) (41) vall.]. 1809: ha min-
gyart igaz volna az, hogy az én Procuratorom az ellenke-
ző peresimnek egy perben ellenem documentumokot 
vett kezéhez, úgyis hite ellen tselekedett [Szu; UszLt 
ComGub 1655-höz] * ~e letétele eskütétele. 1654: 
Ezen dolgok(na)k nagiub erősseghere minekűnkis kezet 
az Iffiu legeni hűtinek le tetelivel edgiűt be adua(n) 

. . miis . . recognoscalliuk [Fog.; KemLev. 1430]. 
1792: hitek le tétele után . . vallomásokat . . . meg ir-
tuk [Ne/Elekes AF; DobLev. IV/703]. 1812: Aztis tu-
dom vallani igaz Hűtőm letétele után, hogy . . . a Groff-
né . . . el vitte a drága kamuka asztalneműt a ' 
mellyeket tulajdon a Groff ur eŏ nsga maga pénzével vá-
sárlott [Héderfája KK; IB. Nemes Kolumbán Imreh 
(21) vall.] * ~e mellé jő. 1639: monda Gergeli kovacz 
hogi eő azirt iöt haza hogi azt hallotta oda ki magjar or-
szágba(n) hogy eötet hami (!) hitüe akaijak tenni, de eö 
az eö hiti melle iot haza, hogi ki akarja magat tiztitani 
belőle abból az rut hírből, nem akar benne fekenni [Mv; 
MvLt 291. 173b] * mellől elszökik. 1626: Suki Be-
nedek Uramnak . . . hittel keóteles Jobagia . . . Kele-

men Jstvan nevw . . . mind szegeódsege es hiti melleól el 
szeŏkeòt volt [Melegföldvár SzD; SLt EF. 6] * ~én bo-
csát el vkit. 1739: (Az asszony) az interes(ne)k némelly 
reszíb(en) valo nem prestálásáért mostan Provisor 
Vramtól incaptiváltatván mind a negligált ugy a követ-
kezendő interes(ne)k prestálására azon detentiobol hitin 
botsatotta el [Torda; TJkT I. 176] * ~ére va//eskü alatt 
vall. 1807: Fitori Mihályné is mint a pap csűrének tő-
szomszédja hūtére vallja, hogy . . . maga szemeivel látta 
Fitori Peteméi . . . a csűrben mintegy vékányit ugy rö-
vid zsákban a lopásból kivenni [F.rákos U; RSzF 169] 
* ~(e) szerint eskü alatt. 1544: Jankay fy Lazar ezth 
wallotha hyth zerenth hogy . . . Istrigi Symon ezth mon-
tha, tudod azth Jo hwgom hogy az my tegedeth Illeteth 
wona az Jozagbol, En tegedeth myndenbeol meg elegi-
thetelek | Ez három zemelek azth wallotak az ew hytyk 
zerent hogy hallomaskeppen hallotak wona, wkys hogy 
meg elegetethe wolth symon vr(am) mindembeol az che 
gergelnet az borbala azzonth [Szászzsombor (SzD) 
körny.; MNy XXXVI, 52]. 1572: Ez Zemylyeknek vál-
lasokat hyt zerint weottewk be, my es hytewnk zerint 
Jrtuk megy Ngodnak [Dés; DLt 184]. 1594: Teóruen ze-
rent ualo adoiokot hyt szerent mongjak8 [Bagos Sz; UC 
113/5. 16. — Köv. az adók fels.]. 1597: Az Bizonsagok 
. . . hytok zerynth Azt wallak hogy . Az ola 
fichyor el Jndula az twzteol es Igyenesseon oda Jeowe az 
fához [UszT 12/67]. 1645: az az eöregh ember . . . ne-
keőnk azt mondotta heőtj szerent [Szentjakaba; Told. 
27. — aAF v. TA ?]. 1841: Ezt amint hit nélkül nyilvání-
tom, 's mondom, vgy kész vagyok hüt szeréntis vallani 
[Dés; DLt 1541] * ~et ad/~ ét adja esküt tesz. 1710: 
Hányszor adott hitet a német Bocskainak, Bethlen Gá-
bornak, Rákóczinak, Zrínyi Péternek és másoknak, mi-
helt alkalmatosság adódott, violálta hitét [CsH 165. — 
1682-re von. feljegyzés]. 1747: erős hitinek formális lete-
televel hitet ada [Bh; Told. 22] * ajánl/~ ét ajánlja. 
1818: Avrám Malajestyán panaszsza fel vétetik . . . 
Krumpija (!) el lopásáért . . . Az all peres . A' 
Krumpli lopását tagadgya és hitet ajánlott [Válja Dirse 
H; JF 36 Prot. 11] | Az allperes azt feleli hogy . . az 
osztovátát magahoz vitte ellenben hitet ajánlott 
hogy annál egyebet nem vitt el [Petrilla H; i.h. 18]. 1840: 
(Erre; hütemetis ajánlom [Dés; DLt 345] * bevesz. 
1642: az minemw Testiseket mi előnkben hozna, azok-
nak hiteket mi igazan be venneok [Nagymeregyó K; 
JHbK XVIII/20]. 1681: az elönkb(en) Íratott Utrumok 
szerent hiteket be vőttük [Dés; DLt 445] * deponál-
ja esküt tesz. 1642: mikor Eottueos Benedekne Azzo-
niom ad secundas nuptias ment, es gjermekjenek az 
varos teoruenie szerent elseoben hvtyt deponaluan, rata 
portioiakat kj mutatta, s kj atta akkori ielen leueo 
Beczulletes Diuisor vraink is inuentariumban be Írattak 
[Kv; RDL I. 128]. 1666: Hűtőket déponalák mi előttünk 
[Marossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 7720: az Aszszony 

hŭtit deponala ., hogj nem uit semmit sem fejer-
nemŭböl sem marhabol sem a' kancza lovat el nem vitte 
[Homoródsztpál U; Sf] * ~et felel vkinek esküvel vall 
vki javára. 1770: bizonyságaim . . az törvénykérést, 
azaz a hitet, számadás dolgában az jámbor falu usussa és 
törvénye szerint elsőbben a gazdának felelik [M.her-
mány U; RSzF 210] * meghallgatja. 1568: minketa 

Inte was Annos azzony az sententiawal hog' my el men-
nęnk czegębe . . . hog' hytit meg halgassuk was 
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g'õrg'nek, es az maradsagrul igazat tenne was g'órgy 
[Gőc SzD; WassLt. — aFogott bírákat. Cege SzD] * 

megszegi. 1597: Bwzay Matyas . hitit megh 
zegwen melliel eztendeigh walo keoteles zolgaya wolt az 
varosnak oda hatta az ew kegmek zazloyat [Kv; TJk 
V/l. 124]. 1626: ha penigh mégis eszen hitit megh szeg-
ne, tehát . . . mint hűteótlent megh bűntetessek erdeme 
szerent [Melegföldvár SzD; SLt EF. 6]. 1730: Péter 
István . . . Ez is el szőkőt meg szegvén hitit [Szentbene-
dek SzD; Ks 26. XIV]. * offerálja esküt ajánl vki-
nek. 7805; Elé állíttatván az all-peres az öreg hitet 
offerál, melyre a' Feli peres is réá állván, az öreg hitét le 
tészi, és annál fogva a* kereset alatt lévő hely Iuon Dob-
rának adatik által [Petrilla H; JF 36]. 1840: a' bépanasz-
lott pásztorok merőben ragaszkodtak elŏbbeni fele-
lettyekhez, melyre nézt hiteketis offerálták [Dés; DLt 
370] * ~é / prestálja leteszi az esküt. 7623; My Nylas 
Gaspar, es Gergh volma(n), Huteos diuisorok . az 
Relictat huttel meg Eskuttettuk hogi minde(n) 
nemw lókat az mi diuisiora való eleo ad es hoz . 
Annakutanna mikor hutit praestalta volna, hiuatalunk-
ba(n) Igi procedaltunk, az mint rendel következik [Kv; 
RDL I. 121] * ~ét prestáltatja vkivel esküt tétet. 1620: 
Ha penigh az Ceh Mestersegh változnék, tartozzék az 
eleőbbj Ceh Mester, az Tanaczj elejben vinnj, az vyon-
na(n) valaztot Ceh Mestert, es ot hwtit praestaltatnj 
[Kv; TanJk II/1. 288] * ~et tesz megesküszik. 1570: 
Margith Thakacz Isthwanne hallotta . . . Azt Mongia 
volt eo neky Nagy Janosne, Byzon Jgen felek Jo kerezta-
nia(m) hogy az en Eochem hamissan Theon hytet az 
zeoleo feleol, De Jgen felek hogi ha Az anyamat Rea 
ereztene(m) azys megh Eskennek hogy ky atta az en Re-
zemeth [Kv; TJk III/2. 142]. 1805: Kívánja is az inctus 
Gáspár József, hogy az actor bizonyságai tennének hű-
tőt [Szárhegy Cs; RSzF 283] * ~ét veszi vkinek meges-
ket vkit. 1587: minden ketsegnek el tawoztatasaert, itil-
teók az Arwanak Jowara az Azzonnak Ilona Azzonnak 
hwtit Venni . . Ereos hittel megh eskwttettewk Hogy 
. . . semmy Newel Newezendeó marhat lókat el nem tit-
kol hane(m) mindeneket eleó mond Ad diuisionem, et 
Inúentationem [Kv; KvLt Inv. 1/2. 1] * vet vkinek ? 
kb. eskütételre enged vkit. 1625: Azon foglioknak ket-
tejt . . ki hozatuan . . . huteot vetue(n) nekik az Teor-
uenj, el boczatottak [Kv; Szám. 16/XXXIII. 22] * ~ e 
után eskü után | eskü alatt. 1572: zilagy Georgy hity vtan 
Azont vallia Mint Mate [Kv; TJk III/3. 2]. 1588: Mate 
Ambrus Kabos Istuan Iobbagia, megh Eskeowen, hwtj 
utan Ezt walla . . . [Gyerőmonostor K; KP]. 1597: io 
lelky ismeret zerint hiteom vtan mondom hogi ackor 
semmi tanachkozas ew ellene nem wolt [Kv; TJk VI/1. 
29]. XVII. sz. eleje: Peter deák zent giorgy . . . hitti uttan 
azt felelin, zent giorgion uiragh tamast, becz Imreh biria 
uala [Cssz; BLt] * ~ével expurgálja magát esküvel tisz-
tázza magát (vmilyen gyanúsítás/vád alól). 1629: az J 
azt felelj hogy . . . kesz juralny es hütivel expurgalnj ma-
gat [Kv; TJk VII/3.200]. 1646: Miuel az foglyok nem ta-
gadgyak hogy az Anak szállásán hazaba(n) eczakanak 
idejen eggyüt nem leottek volna, . . . az Á. kewansaga 
szerént tartoznak magokat egy (!) eoneon magok 
hwteokkel expurgalni hogy egy mastol eok tiszták es 
nem volt gonossul egymassal keozeoskődesek [Kv; TJk 
VIII/4. 141] * ~ ével kereskedik. 1691: hamis hütű lelek 
bestye lelek kurva fia, mert hiteddel keréskedel [Dés; Jk] 

* ~ével kínál vkit. 1602: Zarka Thamasne porozlone 
Ersebet azzony . . . hallotta zabo mihalitol hogy hitiuel 
kenalta farkas mihalt az Toronyban3 hogy akar chak 
hat forintot Aggion ne halion ehel megh soha megh nem 
emlekezyk, farkas Mihály penigh azt montta hogy egy 
pénzt sem Ad. mert egy penzet sem veotte el [Kv; TJk 
VI/1. 615. — A városi fogházban]. 1626: Kelemen Jst-
van . mi áltálunk kinala hitivei3, hogi valamentűl ha-
mareb az eö Felge kek gialogj keósziben helyeben em-
bert allathat, hívatlan hasza Jeó [Melegföldvár SzD; 
SLt EF. 6. — aFöldesurát] * ~ ével menti magát. 1572: 
Mond Zeles Antal Myert hogy En teolem Ingó byngo 
Marhat kewantok Maga az thy Anyatoknak Mindent 
Megh Attam Azért ha megh Nem hiztek Nekem 
Nincs myt tenne(m) Megh kely hitemmelis Magamat 
Mentene(m) [Kv; TJk III/3. 40]. 1607: harmad Magaual 
Mencze Magat az Jncta azo(n) hitiuel hogj eó Ártatlan 
Vetetlen Annak az Marhanak el vezesebe(n) Nemis tud-
gia kj Vette el s houa leóth [Mv; MvLt 290. 7b] * ~éve/ 
reáállhat. T 1557: ha Jmreh wramal meg egenesetheth-
nek Jo, ha hol nem, Jsmegh ezthen meg az massyk napon 
Jmreh wram mynd zolgaywal az mynt az elwt az ther-
weny hoztha wolt hythekel Reya allhassanak es therwe-
nyek helyen maragyon [Somlyó Sz; WLt] * ~ével vesz 
fel vmit esküvel bizonyít vmit. 1569: Az wy Jtylet, az 
ados leúelnek massat keuania, massat ne(m) attak. Vyd 
deák kez hwtivel fel veny hogy meg atta, az hwtnek pe-
nig helie nynchien, mert az első p(ro)cesusba, nem for-
gata az hwtçth [Kv; TJk III/l. 255] * ~éve/ veszi rá. 
1646: Aíz Aszony bizonyicza megh hogy eo Zabo 
Istvántól terhes es eotet hitivei veotte rea [Kv; TJk 
VIII/4. 103] * ~ (nek) formája esküforma. 1603/1648: 
Az Osztozás dolgában való Hütnek Formája [Kv; ACJk 
16a]. 1673: minek előtte az Divisiohoz kezdenenk első-
bennis az Dna Relictat szokot hüt formajavai erös-
sen meg esketven tudakozank az adossagokrol, annak 
utanna egyeb dolgokrol rendel rendel [Kv; RDL I. 154]. 
1677: a' Sóldosok hittel köteleztessenek a' Zászló alá 

az eleikben adandó, és az akkori állapotokhoz álkal-
maztatot hitnek formája szerint [AC 94]. * ~ r e bocsát 

~ re megy * ~ re fog esküvésre kész. 1599: ha elegh 
Nem volna az bjzonsagh hwtreis fogh Jobbagiom, hogy 
Kan pal chelekette w rajta ezeket [Szinye SzD; Ks] * 
~ re/ ~ nek letételére kényszerít esküvésre kényszerít/ 
szorít. 1760: parantsolák, hogy . . kénszeriteném Illyés 
Endrét az hitnek letételére [Vártelek Sz; Mk 14]. 1763: 
volt egy jo középszerű Szuszék, ez teli volt szép jo bú-
zával, de mennyi lehetett benne bizonyasan meg hatá-
razni nem tudjuk . . . ez iránt is Curiosusok nem voltunk 
. . . nem gondolván hogy még hitre kénszerittsenek éret-
te [Gálfva KK; Mk V. VII/1. 40 Muntyán Iuon (50) zs, 
Vonya Todor (18) opilio vall.] * ~re megy esküvésre áll 
elő. 1807: Székelly István Hütével erősitsemeg (!) fel 
adását, vagy a' Pásztorokot botsássa Hitre; de sem 
maga Hûtre nem mene, sem a' Pásztorokot nem 
botsátá; és igy . . . a* puszta feladáson kivül semmit nem 
bizonyíthatott volna [F.rákos U; Falujk 26 Sebe János 
pap-not. kezével] * ~ szerint való a. eskü alatti. 1600: 
az kiket mw elonkbe hittanak azoknak hwt zerent való 
vallasokot be veóttük [Nagyborosnyó Hsz; BLt]. 1656: 
Urunk eö naga keg(y)elmessen parancsollya, hogy 
az melly vallókat . . mi elönkbe hiua, mi azokat erös 
hittel megh eskötnök, és hittek szerint való vallasokat be 
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vennők [Kv; CartTr II. 933]. 1768: menének el . . . az 
K.Lona felé lejáró Ország útnak az Dobokai Falusi La-
kosok által hit szerint való kijártatására [Doboka; DHn 
15]. — b. hiteles. 1677: Edgyik Vármegyebéli vagy Szék-
béli Tiszteknek hiti szerint valo rescriptumokra, a* más 
helyekbéli Tisztek azon szerint tegyenek Executiot, mint 
ha elŏttŏk az Ország Constitutioja szerint decidaltatot 
volna [AC 128] * ~tel ad számot. 1606: annak az mv 
Attiankfianak, kiuel mv Gergelj kouaczal eggyek vol-
tunk maradót vala Vy faluban buzaya es penze mellyet 
Gergelj Kouacz vittel azért azt keuanom hogy az 
Angiom hittel aggion zamot. Myert hogy az battyam 
marhaya eò reya maradót: Az felet aggiak megj neke(m) 
mert az fele ingemet illet [UszT 20/175] * ~ tel állít meg 
vmit. 1806: hittel is megállítani kész, hogy hallotta le-
gyen, az midőn szidalmazták Gáspár Ferencet ilyenkép-
pen: hogy a falu cassáját felbontotta [Szárhegy Cs; 
RSzF 301] * ~fe/ becsül ki vmit esküvel becsül el vmit. 
1670/1740: hogyha valaki Marhája valaki gabonájában 
kárt tészen, ha Hittel ki betsülli marhája étét, tsak 
aszt fizesse meg, a káros Ember kereskegyék másokon, 
ha pedig hitivei ki nem betsülli marhája ététt mind fizes-
se meg a kárt éppen [Homoródsztpál U; WLt] * ~ tel 
köteles esküvel kötelezett. 1731: ezen Nemes Városhoz s 
Constitutiojahoz hittel lévén az I köteles azért ugj obser-
valtatik mint Városi rend s itt tartozik meg felelni [Dés; 
Jk]* ~tel köteles (örökös) jobbágy fejekötött jobbágy. 
1626: Suki Benedek Uramnak volt egi fèjt (!) keó-
teót . hittel keóteles Jobagia es szegeódeót szolgaja 
Fellajtara, Kelemen Jstvan nevw [Melegföldvár SzD; 
SLt EF. 6]. 1656: Szilagyi Lázlo . . hvttel köteles örö-
kös Jobbagya egy nehànszor el is szőkőt ó kglmetől 
Gauaj Peter Uramtol s hamis hvtüue lött [Sófva BN; Ks 
41. B] * ~ tel kötelezi/köti magát. 1593: (Ajb-ok) soha 
. . . Eö kgietth semminemw okkert el nem hagiak . . . 
hittokel kötelezek maghokat [Perecsen Sz; WLt]. 1647: 
hittel keőte is magatt, hogy Banfi Sigmond Uramat 
el nem hadgja, arra is keőte magat, hogj ha el hadnaja es 
elbudosnek . . . mindenütt megh fogattasek [BfN Kört-
vélyesi köt.]. 1677: In Anno 1601, Moldova, Havasal-
földé, és Erdély kŏzŏt a' minémŭ Confoederatiok inter-
veniálták volt, azt a' Nemes Ország confirmálta; és 
ugy-is deliberált, hogy az Országnak mindenik Nation 
lévő Statusi kötelezzék magokat hittel-is azoknak meg-
tartására [AC 40]. 1728: Kocsis Ferenczis hüttel kŏtčle-
ze magát arra, hogj . . Fŏldŏs urát jámborul szólgállya 
[Széplak KK; SLt 35. AA. 12]. — L. még CC 5-6 * - tel 
ment meg vmit. 1708: a Csopdába(n) leve(n) egj Kere-
kessek ökre azt mondá hogj ez Pap Jánosé Labancz mar-
ha, mellyet hüttel kellet meg mentenünk hogj nem Pap 
János Uramé [Velkér K; Ks 101] * ~ tel menti meg ma-
gát. 1746: azt kérdezték a Fatealni elé hivattatott sze-
méltektől ., hogy a Fatensek tselekettéke az Kérdés-
ben) forgo dolgot és mentsék meg magokot . . . hittel 
hogy nem ők tselekették a patratumot [Dob.; IB]. 1757: 
az I hütivel magát meg is mentete, es igy nem Lehet rajta 
ã praetendensnek semmi kereseti, hanem docealja ki ál-
tal eset kárasodása és az után azon kárát modo Legitimo 
keresheti [Ŭjbárest H; Ks 62/3] * ~ / J / szakadt eskü-
szegő. 1600: En Geresj nagy Miclos Bathorj Peter vram 
jobbagja. Esküzeom . . . , hogy en az en vramnak 
fiŭrol fiúra ualo órókeós jobbagya lezek . . Ha penig-
len . . . az eò keglme neüett el hadnam . . . keŏteóm arra 

magamatt, hogy . . . Engemett megh foghasson, es 
Engemett vgj mj (!) olljan Hittul zakattatt megy büntet-
hessen [WLt] * erős ~ alatt/ erős ~ tel erős esküvéssel. 
1594: Áz oáasnak penigh imillyen moggia legien hogi 
Szilagibol megh hiheteles (!) embereket az megh irt 
iozogbol hianak negiet be melliek ereos hwt alat az 
odaki ualo iozagot mind marhaiokban s mind gierme-
kekben ereos hittel limitallyak megh, es azoknak limita-
tioiok zerint ozlassanak megh [Szászerked K; LLt] * 
erős ~ re! ~ tel megesket/hitéltét. 1569: ez zemyleket 
erős hytely megy eskwtoky It Thordan [WassLt]. 1577: 
el menenk az pörös erdőnek szenere es <az> minemw bi-
szonisagokot my elönkben hiuanak es Intenek aszokot 
my erős hitre meg eskötök [UszT]. 1626: el menenek 
(így!) az czikszekj Kozmassy schola házhoz . . az kiket 
az exponens elonkbe hiuatott azokott ereos huttel megh 
eskettük [BLt 3]. 1792: a mely valókat mü elõnkbe 
hivattak mú azokat elsöbenís erős hütel meg Eskettük az 
után hűtők útán tött fasíójókat ide aláb meg irtuk 
[Szenterzsébet U; i.h. II]. 1809: az Udvarhely és Szom-
batfalva között levő Hidhoz ki parantsolt Áts Embere-
ket Kaditsfalvárol és Udvarhelyről fel vévén 
Erős hittel meg hiteltettük azon Tárgyra hogy a Paran-
tsolatba ki nevezett Czüvekeket Gerendákot . . . betsül-
jék meg [Szu; UszLt ComGub. 1552-3] * erős ~ tel es-
küdtön esküszik. 1662: A tömösvári basa . . néhány 
rendbéli magyarul íratott levelében és követei által is 
nagy erős hittel a nagy Istenre esküdtön esküdött: hogy 
bántódása a fejedelemnek a portától, sem senkitül nem 
lészen [SKr 191] * erős ~ tel megesküszik. 1589: Hozzw 
János, es Schmelcer Leorincz . . meg eskeggyenek, 
hogy valamy Newel newezendeó Jowait tudnák Herceg 
Jstwannak es felesegenek . . eleó hozzak Mely es-
kewesre ez ket wraim Rea Menwen, es ereós hittel 
meg eskewen, illien Jókat hozanak eleonkbea [Kv; KvLt 
Vegyes 1/2. 29. — aKöv. a fels.]. 1613: Erreol monar ta-
mas Ereos hwttel meg Eskeott hogj helt all [Valkó K; Ks 
42. E]. * feladatja a ~et vkivel megeskettet vkit vmire. 
1618: nem leon mit tennwnk, hanem Nagi Ferenczel az 
Joga Ferencz úram Jobagiaual fel adatok az hitet neki az 
szerint az mint az teoruini mĕgh talalta uolt es mĕgh es-
kwuek Kortomaz Georgi arra az mint ide fel megh Jrtuk 
[Vajdasztiván MT; RDL I. 12] * feladja az ~et beveszi 
az esküt. 1597: myel hogy mynd Az három Bizonsag 
meg tartya Az fel perest . . . hatt embertt es hetedyk eo 
maga es eskeogyek raya. Eztt hogy Érte Az Alperes Azt 
kerde hogy Aztt kerdeom hogy vagyone kyral Biro 
kepe kj Az hyteott fel agya [UszT 12/67]. 1618: Eleö alla 
Kortomaz Georgi es ezkepe(n) szola, io üraim Kegtek 
adgia fel, az hitet, az mikepen kegtek az teoruint ki atta 
en kez uagiok az hitre [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 
7652: Ere penigh maga szabad io akarattia szerent rea 
mene Nagy András fel aduan my keoz birak nekj az heő-
teőt es ereős heottel megh eskeouek hogy ilete fottáigh 

az Gavai Peter Vr(am) es posteritassj feoldekreol es 
neuek alol . . . el nem szeokik [Sófva BN; Ks 41. E. 22]. 
* hamis ~. 1614: Chjanyi Gjorgj Ezt az hamis hütiert 
megh akartak eolnj Dersi János valtotta megh [De-
ményháza MT; BethU 50]. 7677: (A lopó) másokat-is 
maga mentségének alkalmatosságával kárhozatos ha-
mis hitekre viszen [AC 123]. 1691: hamis hütŭ lelek bes-
tye lelek kurva fia, mert hamis hiteddel kereskedel [Dés; 
Jk] * hamts ~be esik. 1736: világoson Constál . . . az 
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hogy, kik légyenek Fidefragusok, és mi formán essék 
hamis hitb(en) [Dés; Jk 198b] * hamis ~ŭ -» hamis ~ 
* hamisságban hagyja ~ét kb. megszegi esküjét. 1591: 
János a' Serfeozeo, Az leannakis kezet fogha, es eleot-
twnk Igy zola, Az hatalmas Isten vgy seghillie(n) hogy el 
veszlek, de vgia(n) Ne(m) veowe el, hane(m) hwtit ha-
missagba(n) hagia [Kv; TJk V/l. 96 Magdalna Markos 
Benedeknek varos hiteos zolgajanak felesege vall.] * 
hátrahagyja ~ét 'ua/ 7646; te nem hogy megh jeottel 
volna inkab hitedet hatra hagyuan tavullyab mentei 
[Kv; TJk VIII/4. 74] * leszállíthatja vki ~ét kb. meg-
erötlenitheti/erőtlenné teheti vki esküjét. 1633: Giar-
mati Marto(n) az maga szolgaitt ereőuel megh akarja 
vala eskűtni, hogi mo(n)giak azt hogi az Zabo Jacab 
szolgalojauall vetkeztek, es igy le szallithattiak az lean-
nak hütit [Mv; MvLt 290. 122b] * leteszi ~ét esküt 
tesz, megesküszik vmire. 1584: Egy parta Eowert Balas-
sy Gergelt teorwenybe hitta vala Az Bakj Pal ven 
Nennye, Melly feleól az ven Azzony hwtit le 
teotte hogj tulaidon eowe az parta Eó, Es vgy kwlde 
megh teollewnk Balassy Gergel az eowet az ven Azzon-
nak [Kv; TJk IV/1. 197]. 7697/XVIII. sz. eleje: Minden 
Poszto csináló az ki az becsületes és Nemes Czébe akar 
álani, az hűtet az Nemes Tanács előt le tegye és az Nemes 
Város könyvébe magát be iratassa [Kv; PosztCArt.]. 
1764: soha a káros formaliter a' mit p(rae)tendal, arra 
hutét le nem tette [Torda; TJkT V. 203] * nagy ~ alatt. 
1619: 11 die Septembris voltam először szembe Liptai 
Imreh urammal, az magyarországi magyar követtel egy 
szép kertben . Elég bőségesen beszélgettünk egymás-
sal; nagy hit alatt azmit kellett egymásnak beszéllenünk 
[BTN 321]. 1630: Ezeket énnékem nagy erős hit alatt 
beszéllé az vezér [i.h. 431] * nagy ~re esküszik kb. erős 
esküvéssel esküszik. 1574: Emlekezet Istwan kowach 
Nagy Istwannak az Margit feleol . . . Ig zolt Istwan my 
keozem Enneke(m) vele Kerdettek eok ha volt vala-
my keozy vele, Nagy hyttre Eskwt hogy semmy Nem 
volt [Kv; TJk III/3. 380 Varga Imre és Veres Krestel 
vall.] * nem áll ~ének megszegi esküjét. 1618: Ha en 
pedigh hwtömnek ne(m) allanek. Ezen leuelemnek ere-
jeuel suki benedek vra(m) s mind maradekj kergethesse-
nek minden neuezetes heiueken hozzam niulhasson w 
kegelmek es fel akaszthassanak minden per patuar nel-
kwl mint az fele hwti hagiattat [Botháza K; SLt J. 33] * 
nem tökéli meg ~ét nem állja/tartja meg esküjét. 1593: 
Nagi Benedek meg eskwwek neki; hogi Jsten eotet vgi 
segillie hogi addigh el ne(m) megien az varosról ammegh 
megh ne(m) fizet, de eo hitet meg ne(m) teokelle, hanem 
el mene innét, mostis oda vagion [Kv; TJk V/l. 402 
Zabo Marton vall.] * vki ~én hagy el vmit vki esküjére 
neki hagy vmit. 1591: mikor Zent Martonba(n) az viz 
kertre vit vala minket ez ket peres szokat vetekede-
nek ott egj massal vegre mo(n)da ferenczj Gaspar el 
hagio(m) hiteden ha megh eskessel hogy ezt te enne-
ke(m) attad az viz kertet [UszT]. 

7. házas/hitestársi v. mátkasági eskü; jurămînt de fi-
delitate conjugală; Eheschwur. 1747: az Incta . . . nem 
gondolván Ferje(ne)k adott hűtivel kötelességével, edgy 
Czigány legénnyel el szökött, s azzal hitetlenül élvén pa-
ráználkodott [Torda; TJkT III. 137]. 1821: Az Házassá-
gi életre Hüttel égybe köttettek az 182lik Esztendőbe3 

[Gyalu K; RAk 1. — aKöv. a fels.]. 

Szk: ~ e ellen házas/hitestársi esküje ellenére. 1599: 
az azzony kj az vra agyat hwthy ellen het eztendeigh való 
Zolgaiawal stupralta sakban butassek, es az vizben 
eolettessek [Kv; TJk VI/1. 372]. 1653: Szauaj Petemét 
Ambrus Judith Aszont in facto adultery Uranak keotót 
hŭtj keotelessége ellen hóra Suspecta etszakának ideién 
. . . Szaruadj Jánossal egjút tsak magokat bé rekesz-
keduén találuan (így!) megh foghtatták . mint az féle 
Suspecta szemelt az fogh házban bé is vittek [Kv; CartTr 
II, 1013] * mellé bocsát. 1671: A' kik valakinek Fe-
leségét meg-nem adnák, hűti mellé Urához nem bocsáta-
nák azokat . a' Tisztek . . exequallyák-is [CC 3-
4] * ~ e mellé hívat. 1639: Tőreõk János Feleseget Far-
kas Annát citaltatta volt eleónkben, hiuatua(n) hiti mel-
le, de az Azzoni nem akart, sem nem akar ura melle . 
allani [SzJk 45]. 1675: Nagy Anna Uratul Mathe Ist-
vá(n)tul absolutiot kevá(n) Mert már negyedik eszten-
dejébe fordult hogy el hadta . . Deliberatu(m). Kűl-
győn levelet az Ura uta(n) hivassa hűti melle [i.h. 
128] * mellé redeál kb. esküjéhez híven visszamegy 
(házastársához). 1671: némely Ember Feleségét, és fele-
sége-is Urát el-hagyván ha az Papok székin viszsza 
itiltetnek-is, hitek mellé nem redealnak | ha mely sze-
mélyt, akar Férfi, akar aszszonyi állat légyen az, de visz-
sza Ítélnek az Praedikátorok, kötelesek legyenek hitek 
mellé redealni; és Istenesen élni [CC 3-4]. 1691: Tárká-
nyi Kata . a* Törviny szerént redéált volt hŭte mellé 
Féijéhez de a* Férje repudialta [SzJk 254] * ~ e mellé 
(vissza)kívánja (házastársát). 1655: Malomban3 lakó 
Laszlo György jelenti hogy felesege hütŏtlenül el 
hagyta, az üdŏ alat mig az földes Uranak fogsagaban 
volt volna. Mivel pedig nem meszsze, hanem csak Ar-
paston volna, hűti melle viszsza kevannya feleseget [i.h. 
77. — aMálom SzD]. 1689: Causa Szent Andrásiensis3 

Benécs Thamás Tárkanyi Katát Feleségét hűti mellé ki-
vánnya Tarkányi Kata . Nem redeál mert hogy nyil-
ván nem merte verni, étszaka testét facsarta csipdeste 
harapdalta [i.h. 242. — 3Sajósztandrás SzD] * ~et ad-
nak egymásnak esküvel/hittel elígérkeznek egymásnak. 
1593: Lattam hogi eggiwtt eottek ebedeket vacho-
raiokat es egi hazba haltak, hűl az Azzoni hazanal, hul 
az Georgi hazanal. Kerdettem mi okon jarnak vgi eozue, 
azt mondotta mind az Azzoni, s mind Georgi, hogi eok 
hitet attak egimasnak [Kv; TJk V/l. 353 Nagi Gergeli 
vall.]. 1776: Groff Kornis Ferentzné és egy Pistáné 
nevű Aszszony ember előtt kezet fogott volna Groff Lá-
zár Kornis Annával, és hitetis adtak vólna egy másnak, 
hogy Groff Lázár mást nem veszen, és Groff Kornis An-
na máshoz nem mégyen [Szentdemeter U; GyL. St. 
Henter (37) vall.] * ~é/ , kezét beadja kézfogással, eskü-
vel/hittel kötelezi magát (mátkaságra/házasságra). 
1582: Nireo Benedek monda az en Zolgalo 
leaniomat Katalint Mutasd meg Neky es dichiried, En 
azt chelekettem, es Baros Benedek meg zeretç a leant, 
hwtit, kezçt enneke(m) be Ada- Nyreo Kalman ig zerze-
te meg en vele(m) az eo zolgalo leanianak az veo legent 
[Kv; TJk IV/1. 36 Petrus Gruz vall.]. — Vö. az alábbi 
keze, ~e vagyon nála szk-tal * ~ e vagyon vkivel kb. es-
küdt/hites társa vkinek. 1573 k.: (Barat István) azt mon-
gya hogy . En az ö kegelme hazat meg kyssebytet-
te(m) sem En sem az en tarsom meg ne(m) kyssebbytet-
tük mert neke(m) hytom wolt ö wele . . . kywel mostan-
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ys egmassal lakwnk Jsten zerint [Kv; TJk III/3. 262c 
Kys Mihal-nak prókátora által való felelete] * ~ nélkül 
esketetlenül, bagóhiten, vadházasságban. 1588: Ertyk 
eo kegmek az paticariusne feleol valo panazt hogy Egy 
Zabo legennyel eggywt Laknék Az Annya Zent egyhaz-
nak Rendy es Moggya kyweól hwtnelkwl [Kv; TanJk 
1/1. 80]. 1642: Azt tudom, hogy Zilahról is elszökék az 
urátul, s ez mostani urával is csak hit nélkül lakott [Mv; 
MvLt 291. 318a átírásban!] * ~tel kötelezik egymás-
nak magukat. 1776: Groff Gyalakuti Lázár János Úrfi 
eŏ Nga a' Nevezett Kis Aszszont magának tökélete-
sen el jedzette vólna jövendőbeli Házastársul, és hittelis 
kőteleszték volna egymásnak magokot [Nsz; GyL] * 
eláll ~e mellől megszegi hitestársi esküjét. 7590: Megh 
zabaditia az teorweny bartalis Marthat Gergely Mihály 
vei Jakabfîy Gergely vra Ellen ky eotett el hatta hiti mel-
leol el állott [UszT]. 1595: kęrçm azon hogy en azon ker-
lek hogy el ne uid felesegemeth is kerem azon kerlek 
hogy hited melleől el ne meny mert en hitem melleól el 
nem állok teőruenynel kwl [i.h. 10/95] * hamis ~ kb. 
hűtlen elhagyás. 1679: Rognai Mihallynénak Hegedűs 
Magdonak, Ura Relatoriajabol mind nyilva(n) valo pá-
raznasága Böyti al(ia)s Molnár Peterrel, s mind penig 
egy nihanyszori hamis hűti avagy infidelis desertioja 
constal [SzJk 139] * hamis ~be esik kb. hűtlen elhagyás 
bűnébe esik. 1679: Rognai Mihály Procuratorem con-
stituit Michaele(m) Gál adversus consortem infidelem 
Hegedűs Magdalenam illyen okokért. 1. Mert sokszori 
hamis hűtb(en) esett, sokszor hagyta el [i.h. 139] * 
hamis ~en vannak kb. esketetlenül élnek együtt. 7779: 
és te Bogdányné hamis lelkű, hamis hiten vadtok Tusa 
Jakabbal edgyüt [Martonfva Hsz; HSzjP Andrias Gelei 
Felső-Csernátoni Katona Biro (55) vall.] * keze, 
vagyon nála kezét, esküjét/hitét adta vkinek (mátkaság-
ra). 1649: Foristol hallottak hogi el veszi, es aztis mond-
ta Esse leania, tudode hogy kezed hŭteŏd va(gyo)n en-
nala(m) hogi hozza(m) jeŏsz [Kv; TJk VIII/4. 416]. — 
Vö. a ~ ét, kezét beadja szk-tal * megszegi ~ ét megtöri 
házas/hitestársi esküjét. 1593: ez az Anna ennekem fele-
segem wala, az Jstent megh ne(m) gondolwan, sem az eö 
hiteth ., megh zeőkte hityth, . . . giermeketh chinalta-
toth massal, en hon nem woltomban | ez az Anna . . . 
meg zekte hytyth . . az elseö Zek teörwembenis fejehez 
zoltam mynt yllen hythi zegethez akoris kez lettem wol-
na feyehez rakny, hogy eö Jllen parazna es fertelmes Jlle-
teö [UszT]. 1736: (Az alperes) valamikor jámbor Hites 
Férjéhez valo Hitit 's kötelességét meg-szegte, és magát 
paráznaságra adta [Dés; Jk 218a] * megtagadja ~ét 
'ua.' 1688: (A férjem) a sz: Házasságnak kŏtŏlessége 
szerint engemet feleségül el vévén, de hitit megh tagadta 
[SzJk 230-1]. 1697: Szigethi Gergely . admonealtatik 
felesegehez való igaz kőtelesseget gyakorollya mint Ke-
resztyen ember . . . , feleseget taplallya; mert Sz. Pál Ta-
nitasa szerint a' ki cseledgyere gondot nem visel az hitett 
meg tagadta es az Pogannál alab valo [Dés; Jk] * vkinek 
felszabadítja ~ét felszabadít vkit házastársi esküje alól. 
7639: ez az János . . . el szeököt, mert az felesegenek az 
Apia Papok elejben hiuatta volt s emez nem ment, ha-
nem el szeökeött s hitetlensegben maradót az papok 
eleöt, az uta(n) ez ember az leania(na)k fel szabadította 
hitit [Mv; MvLt 290. 176b]. 

8. hivatali/tisztségbeli eskü; jurămînt la întrarea ín 
serviciu; Amtseid. 1585: Az Capitanokat Biro vram 

hiüassa, es hwteokre tiztekre emlekeztesse hogy az 
gondwiselesben eorizesben illie(n) zwkseges wdeoben 
zorgalmatosok legienek [Kv; TanJk 1/1. 18]. 1589: 
Amynt hogy hiteókben a* zemely valogatast ky rekeztet-
tek tanachul, Az bwntetestis vgy chelekeggyeka [Kv; i.h. 
112. — aA kapitányok és tizedesek]. 1590: Kd megh bo-
chasson nekewnk, mert ereós hiteonk kenzeryth es tuda-
koznunk kel Kdted [Kv; Szám. 4/XXI. 58 Kis István sp 
kezével]. 1595: Az Capitanok es tizedesek az eo hiteok 
kenzeritese alat vigiazzanak ez Napsagtol fogwa az 
ollian zemeliekre kik hazat veznek vagy penigh Jdeghe-
nek lewen hazassagok altal, házhoz Jutnak [Kv; TanJk 
1/1. 251]. 

Szk: alatt tisztségbeli esküjéhez híven. 1585: Az 
Capitanok Walaki feleól paraznasagot, Orsagot es effele 
Zarwas Wetket megh ertnek vagy nilwan valo Sorokat 
ertegetnek, Azokat a zemellieketh tartozzanak hwteok 
alat az ortaly Mondoknak, wagj a Waros procatoranak 
be mondany [Kv; KvLt Vegyes 111/18]. 1590: (Ennek) 
nagiob Bizonsagara es erŏssighire az mj hitŏnk alatt 
megh irtt pechetes leuelŏnkett attuk [Jobbágyfva MT; 
BálLt 89]. 1670/1740: Végezek aztis hogyha valaki vala-
mi kárért az Bíróval és Esküdtekkel valakit meg akar 
Zálogoltatni az Biro es Eskŭttek tartozzanak hűtek kŏ-
tölessegek alatt meg zálogolni [Homoródsztpál U; WLt] 
* ~ ében jár vmi vkit hivatali/tisztségbeli esküje kötelez 
vmire. 1609: my minthogi heoteonkbe Jar nekeonkis az 
teoruinj kizolgaltatasa nem keduezhetteonk az másik 
felnek, hanem fel kellet uenneonk az tiztasagot az Inc-
tusnak Instantiaiara [Dés; DLt 317] * ellen letett hi-
vatali/tisztségbeli esküje ellenére. 1590: Az hol azt mon-
dod, hogy my az varosunk eskwtthy leúen hitwnk ellen 
az varosjak kozzwl zabadost tartotthúnk volna . . azt 
meg keúanniuk te teölled . . hogy vgyan neúeth Agy 
nekj hogy kiczioda az az kit my zabadsagban tartot-
thúnk eskwtthwl [Szu; UszT]. 1615: Kendi Istuan 
Vduari szolgasaghra magat keotelezuen, Nekwnk es ez 
Orzagnak keozeonseges jauara, nem egiczeri, hanem ha-
romzori adott hwti ellen, sok fele bizontalan hamis 
Vadlasokkal arra jnditotta volna eő felseget, hogy ez 
mostani draga szép bekessegwnkett fel bontuan . . . Ve-
getlen hadakozasra okott adgion [Gyf; Törzs]. 1638: 
miért czelekezed ezt Czismagia Istuan hütteód elle(n), 
tudode menieszer uagy esküt az Varosnak [Dés; DLt 
402]. 1676: Ha ki hatra hagiva(n) I(ste)nnek tött fogada-
sát hite ellen szólgalattja mellől el szöknek, az ollyaten 
kezben akadván, az Nemzetek törvényé szerint megh lö-
vőldőztessék [Vh; VhU 663] * ~ (e) szerint a. hivatali/ 
tisztségbeli esküjéhez híven. 1545: Ezth mi hitwnk 
zerinth Jriuk minth kegielmes vrunknak [Fiátfva U; 
MNy XXIV, 217]. 1563: Ezek elöt lót az uegezes hwt 
zerent, pechiet alat [Gysz; LLt Fasc. 133]. 1790: A Szőlő 
Bírák kŏtőlősségek ezís hogy a meg nevezett két Szŏllŏ 
Hegyekre, azoknak Gyepűire, Kapuira, Pásztoraira . . . 
Hitek szerént gondot tartsanak [Karácsonfva MT; 
Told. 76]. — b. hivatali/tisztségbeli esküje alatt. 1601: 
Stamp János hewteos ember leuen vallia az eo hewthy 
zerenth [Kv; TJk VI/1. 569] * tartja hivatali/tiszt-
ségbeli esküje kötelezi. 1633: az felső szoczj byro az 
Makraj Ura(m) tiztartajahoz külde engemet . . . hogy az 
dyznokat hajtassa ky az szöczj erdőről mert ha ky nem 
hajtattya altala(n) fogua az vranak s Aszonianak ertes-
sere adgja mert hűty tartia [F.szőcs SzD; WassLt Gurzo 
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Praecop (60) ns vall.]. 1692: az en őkrőm az Járomhoz 
kőtelre volt kötve, a' mas ember főldere az én főldemrűl 
által nem ért az kőtél, engemet méltatlan haborgat azt 
Comprobalom ellene, mivel hűti sem tartotta azt hogy 
ollyan embert haborgasson annak marhajat hajcsa be a' 
ki maga földen kötélén tarcsa marhajat [Dés; Jk] * -ét 
deponálja felesküszik, hivatali esküt tesz. 1741: A Nms 
Communitás tettzéséből Csatáni Ispannak alittatott Aj-
tai György atyánkfia; azért facultáltatnak Hadnagy es 
Nótárius atyánkfiai ö kglmek, hogy ö kglmek előtt Ajtai 
György atyánkfia Hitit deponállya [Dés; Jk 554a] * 
-tel köteles (hivatali) esküvel kötelezett. 1601: az be-
liegzesnek gondwiselesere az Che mesterek heottel legye-
nek keotelesek [Kv; TanJk I/l. 382]. 7677; Az Arenda 
szedők zálagos emberek legyenek, hittel kötelesek an-
nak igaz fel-szedésére és bé-szolgáltatására [AC 73]. 
1730: A Pipázok . be adasara Tizedes Atyankfiai hit-
tel legjenek kötelesek [Dés; Jk 407a]. 1731: hűttel . . . 
köteles a Molnár is a Vámnak fidelit(er) való bé szolgál-
tátásara [Kászonjakabfva; BCs] * — tel kötelez vkit. 
1765: Jól van nékiek, ha őfelsége tisztségre emelte őket, 
szép fizetést rendelt nekik, hittel is kötelezte őket, miért 
nem viselik magokat hűséggel? [RettE 183]. 

9. (alattvalói) hűségeskü; jurămînt de credinţă (a su-
pusului); (Untertanen-)Treueid/schwur. 1552: Zylay 
Ferench eztys kiuannya mytulewka, hogh Kiralnak 
ligewnk hyttessek, es hogh az minth ew irattya az hyth 
leuueleth, my az leuelre keszewnk irrassat es pechetewn-
keth vessewk, es hogh az hith az commissariossok el-
lewth ligen [Torda; LevT I, 94 Bank Pal, Peter porkoláb, 
Chakor Ferench Batori Ándrass erdélyi vajdához. — 
aOlvasati v. sajtóhiba mytwlewnk h. (Az 6-vel koroná-
zott w-t itt és másutt is nyomdatechnikai okokból ew-\c 1 
szedettük)]. 1653: a törökös urak kik a Sigmonda párt-
ján valának, megjelenték: hogy Sigmond Molduvában 
volna és kész volna az országba jőni, ha az ország accep-
tálná a németes urak, azt kiálták: „hogy nem lehet 
az, mert az ő hitek már Bástánál vagyon az ország hitivei 
együtt" | Ezt az ország népe acceptálá; mind egyig hűtő-
ket béiraták a nevekkel együtt, és minden ember oda adá 
hitlevelét [ETA I, 58, 86 NSz. — a1600-ban; Báthory 
Zsigmond, 1598—1599 és 1601—1602 között erdélyi 
fej.]. 1659: kglteket kegh(elme)ssen intjük . . . hozzánk 
tartazo hitinek kŏtelességenek megh felelve(n), abbul 
senki mirges beszidire, intisire ki ne tantorodgyek 
[UszLt 22 fej.]. 

Szk: ~re esküszik hűségesküt tesz. 7602: Kereztur 
falwarol az ki cziazar ő felsegy húsege melle, keseben Es-
kwttek meg ezeka . . . ezek az hŭtre nem esküttek . . . 
[UszT 17/42. — Köv. a nevek fels.] * -tel köteles. 
1603: az mely feiedelemnek Zekel Moysesnek hittel vol-
tunk köttelessek, az hadnak meg veressetöl fogúa tizen-
hármad napig sem izenettel sem leúele altal meg nem ta-
laltatot [Kv; TanJk 1/1. 452]. 1657: Minden ez haza-
ba(n) lakos hwttel legyen keõteles az orszagh Feyedel-
menek es az haza(na)k [Kv; KvLt Vegyes III/127]. — L. 
még AC 142; CC 37 * felszabadítja ~ét vkinek felment 
vkit az (alattvalói) hűségeskü alól. 1630: hat hetigh le-
gien Inducia, illien conditio alatt, hogj ez alatt mi egesz 
orszaghnak Generális giwlest promulgaltatua(n), akkor 
mindenek(ne)k hiteket es hozzánk ualo keötelessegeket 
fel szabadittiuk, es Vyolag libera Electiora ualo szabad-
sagot engedwnk az Statusok(na)k [Törzs. I. Bethlen Ist-

ván3 fog.; hitelesítetlen egykorú más. — aBethlen Gábor 
öccse 1630-ban két hónapig volt Erdély fej-e]. 7638: 
Tudom aztis hogy Bethlen Istua(n) Vramot Guberna-
torsagab(an)8 elegge futa, hogj fel szabadicza hitit lehes-
se(n) Nemes ember, de soha meg ne(m) czelekede az Gu-
bernátor [Dés; DLt 402. — aElőbb Bethlen Gábor hada-
kozásai, majd Brandenburgi Katalin fejedelemsége ide-
jén (1629—1630) volt Erdély gubernátora] * odahagyja 
—ét megszegi hűségesküjét. 1653: igazság ellen vagyon, 
ha hitünket is oda hadjuk és hozzája3 háládatlanok le-
szünk [ETA I, 58 NSz. — 3A német császárhoz. 1600-
ban tett nyilj. 

10. fejedelmi beiktatási eskü; jurămînt de înscaunare 
a unui principe; fürstlicher Einsetzungsschwur. Szk: 
— tel kötelezi magát. 1671: Conditiones Acazii (!) Bar-
csai3 . . Nagd-is . . maga keresztyénségétül, és hazájá-
hoz való szeretetitül viseltetvén, mind azokat az condi-
tiokat mellyeket Országul magunk jövendőbeli hasz-
nunkra alkalmatosoknak ítélhettünk fel-vállalta, s' 
azok szerént való igazgatásunkra hittel magát kŏzŏnsé-
gessen gyülekezetünkben kötelezte [CC 5-6. — aBarcsay 
Akos 1658—1660-ban volt erdélyi fej j * keresztyén 
— ére ígéri és fogadja. 1630: Mely conditiokat mi ez sze-
rent acceptalua(n), igeriwk es fogadiuk az mi kereztien 
hwtwnkre, hogj minden reszeiben megh tartiuk, es ma-
sokkalis megh tartattiuk [Törzs. — A fej-mé választott 
és két hónapig uralkodott I. Bethlen Istvánnak, Bethlen 
Gábor öccsének fej-i „condiciói" egykorú hitelesítetlen 
más-ban]. 

11. sértetlenséget, oltalmat fogadó/ígérő eskü; jură-
mînt de inviolabilitate/de ocrotire; Unverletztheit/ 
Schutz versprechender Schwur. 7653; Ezt meghallván a 
nemesség, Daczó Jánost oda küldék, és megesküszik né-
kiek, de valamint lőn az esküvés — ők lássák — de azok 
szegények hitre lejöttenek, és az esküvés mellett, nem 
szánván az ártatlanokat3, reá rohant a nemesség, és kö-
rülvévén mind levágták nagy sivalkodással szegényeket | 
mikor megadták volna a Básta hitire a várat , kimené-
nek a városból a magyarok . És a magyarokkal mikor 
immár Vitéz Miklós útban volna, a Básta hada hitetle-
nül levágá a Vitéz Miklós hadát és magát | Fejérvár felé 
felérkezékc, s ott néhány német vala; azok megadák azt 
az éhség miá hitre, de a tatárt osztán utánok küldöttek s 
levágták őket — úgy hallottam [ETA I, 57,66, 78 NSz — 
31600-ban a miriszlói csatában Mihály vajdával harcoló 
székelyeket. 1602-ben Besztercét. 1603-ban a fej-i 
székre törő Székely Mózes és hada]. 

12. eskütétel; depunerea jurämîntului; Eid(es)lei-
stung/schwur. 1573: mint hogi Illen zandekal voltak eo 
k.a terwen zere(n)t harmad magawal való hity vtan vala-
myt 40 forinton diján alol mer venny tartoznak neky ze-
relmeyert tagia zakataert Meg fyzetny az Borbeltis az 
gogitasert. Meg elegiteny [Kv; TJk III/3. 203. — a A fel-
peres]. 1588/1589: Az hyttnek napia penigh mához Ti-
zen Eóteod nap [Somlyó Sz; WLt]. 1618: Es mikoron 
eleö jwt volna az hitnek napia . . . Eleö alla Kortomaz 
Georgi [Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 1629: Hűtnek 
penigh es bai viadalnak egy napia vagyon [Kv; TJk 
VII/3. 178]. 1633: Szőcz Dániel es Kerekes Zabo Istuan 
nem jöuenek az hütre az Birak elejben [Mv; MvLt 290. 
110b]. 1677: Álljon elő az Alperes heted magával tizta 
szemellyekkel, mongjon rolla, hogj nem az rosz széna 
miatt holtanak megh az Juhok hane(m) czak dŏgj volt 
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. Az hit napja penigh eszten szombaton legjen az Ur 
székin Szolgabiro Vr előtt [Cege SzD; WassLt]. 1740: 
bizonyos, és ahoz értő atyánk fiait exmittáltuk, Proviant 
Uram ŏ kglme szolgája Hitinek meg-hallására [Dés; Jk 
53 la]. 

Szk: —et hagy (perben) megadja vkinek az eskütétel-
lel való bizonyítás jogát. 1570: mikor Teorwenbe keol-
tek volna masodnap az biro heted Magokal való hytet 
hagy nekyk hogy Rea eskedieneka [Kv; TJk III/2. 104-5. 
— Arra az asszonyra, akit a molnárral rajtakaptak. 
(Ha ugyanis vmely perben a bírák a tanúkihallgatás, ill. 
a bizonyítékok előterjesztése után sem látták a keresetet, 
ill. a vádat bizonyítottnak, rendsz. annak a félnek, 
amelynek igaza inkább bizonyítottnak látszott, megad-
ták a többedmagával való bizonyítás jogát)] * -et ítél 
vkinek ítéletileg megadja vmelyik félnek az eskütétellel 
való bizonyítás jogát. 1573: mykor Zakan perel volt 
Hersel Lwkachal es Byro vra(m) hitet Itelt volna 
pwskarnak, Byro vramat kerte Zakan hogi egi zolgat 
adna kytwl pwskarnak meg Izenne az Theorwent, ha 
meg eskessik vagi mit akar [Kv; TJk III/3. 128 Boldisar 
ez Eleot varos zolgaia vall.] 1677: mikor . a* Biro va-
lamellyik félnek . törvény szerint hitet itil . . , és eszé-
ben vévén a* peres félnek valamellyike, a' törvénynek sú-
lyosságát el-akarja tiltani inhibitioval: . nyolczad 
nappal tilcsa-el a* napnak előtte, mellyet a* Biro 
praefigalt volt [AC 84] * vkinek —ét megengedi (per-
ben) elengedi vkinek az eskütételt. 1628: Annak okaert 
megh akarua(n) hwteőltetni Éppel Janosne Aszszonio-
mat, Kouaczi Zeöczi Márton vra(m) felesegemel Éppel 
Orsolia Aszszoninial Egiwt hwtit megh engedek [Kv; 
RDL I. 137] * —et kér/kíván magának (perben) az es-
kütétellel való bizonyítás jogát igényli/kívánja magá-
nak. 1676: Arkosi István Ur(am), minutaczkajat produ-
callya, melyb(en) azt irja, hogy az 51 forintokat Fejér-
vári Mihály(na)k atta, szóval penig azt asserallya, hogy 
mikor az Felesége betegessen ágyban fekütt volna, sze-
me láttára az asztalra le tette, és igy minutaja mellett ké-
váná magának az hitet [Kv; RDL I. 155a]. 1771: az incta 
pars . ezen bizonysága mellett hitet is kére magának 
3-mad magával, hogy nem az a pénz volt, melyeket a ser-
tések árába hoztak [M.hermány U; RSzF 267] * 
-rőll-tõl (el) tilt. 1604: Ertiuk hogy az J. Lofejek hi-
telni akarnanak, de tiltiuk az hitteol Királybíró Vram 
pechetiuel, es Ratioiat adgyuk [UszT 17/12]. 1641/1799: 
mikor Füzesi Mihály Kováts el adta az Verőt az do-
lognak nagyobb erősségére szoros hüttel meg eskűtte-
nek, sem az Felperes, sem pedig senki az ő képében 
az hütről el nem tiltották, de nemis ellenzettek hanem 
minden ellen mondás nélkül az hütre rábotsátották [To-
rockó; TLev. 5/16 Transm. 283] * ~ nélkül eskütétel 
nélkül. 1570: Margith Nyerges peterneh, hytnelkwl 
wallya ezt myert hogi Terhes [Kv; TJk III/2. 74. — aA 
terhes nőtől nem kívántak esküt]. 1590: Kalacz Sytheo 
ferench ezt vallya hitnelkwl Mert ew Regestumawal By-
zonitia hogi eo Theole veot Seres Janosne ketzer egy font 
araniat [Kv; TJk V/l. 62]. 1761: a' Poklostelkieket két 
pénzel ki hivatván a' nyomot nékiek által akartuk adni, 
az kik hüt nélkül semmiképpen fel nem vették, melyről 
mik és (!) mint hogy hüt nélkül vettük fel, hűtőt rólla 
nem tehetünk [M.köblös SzD; RLt] * vkinek - ítélte-
tik (perben) vkinek megadatik az eskütétellel való bizo-
nyítás joga. 1747: az eo Kglme impetitioja alol az I. 

simpliciter absolvaltatik, nem lévén illendő hogj gjer-
meki állapottal lévén hűttis itiltessek néki [Torda; TJkT 
III. 121]. 1818: Végzés . . . a' panaszlo aszszonynak Hűt 
ítéltetett, hogy ha meg mér esküdni azon, hogy ezüst és 
arany pénz nem maradott . . . , hasonlóképpen az 
Attyais, hogy hozzá nem vitte, tehát mentek légyenek 
[A.szőcs SzD; RLt]. 

13. T 1621: mingiarast menteöl teöb berbetsnek 
meddeö juhoknak vago barmoknak sajtnak minden fele 
túroknak es akar mi fele elesnek szeret teven . eöszve 
gyüicsek es az teöb elesel egyiüt Császár hütire be vigyek 
[Gyf; Hurm. XV/II, 913 I. Bethlen István gubernátor 
Beszt-hez]. 

Ha. 1552: hytunk [Fráta K; SLt Sub Lit. V Nro 19]. 
7557;ahytthewnk [Szentmacskása; SLt Sub Litt. ST Nro 
5. — aSzentmártonmacskás K]. 1570: (az ö) hithy. (az ő) 
hitek [Kv; TJk III/2. 115, 205]. 1572: hyteok [Dés; DLt 
184]. 1581: hitonk [Bikfva Hsz; Törzs]. 1582: hwtwnk 
[Iklóda/Néma SzD; DLt 210. — aInkább Nagy-, mint-
sem Kisiklód SzD] | hwty [Kv; TJk IV/1. 16]. 1583: az en 
hittöm. hwteok [Kv; i.h. 163a, 165]. 1586: hiteok [Kv; 
i.h. 544]. 1588: hyteók [Perecsen Sz; WLt]. 1594: Hytek 
[Bagos Sz; UC 113/5. 16] | hewthy [Esztény (SzD) körny. 
RLt O. 5]. 1597: hwti [UszT 12/127]. 1600: hwtwnk [i.h. 
15/15] | heothy [Kv; TJk VI/1]. 1603: hitj [UszT 17/27]. 
1606: hvtönk [i.h. 20/227]. 1609: hiti [Cssz; BLt 3]. 
1610: heoteo(n)k [Dés; DLt 321] | hitonk [Tekerőpatak 
Cs; LLt Fasc. 69]. 1613: hwtek [Kük.; Ks 19/111. 12]. 
1614: hiteonk [Kisborosnyó Hsz; BLt]. 1615: hitwnk 
[Vaja MT; Törzs]. 1616: hőtőm [Tövis AF; BálLt 40] | 
(az ő) hyteket [Cssz; BálLt]. 1624: hwtwnk [Kvh; Borb. 
I]. 1635: hütem [Iklóda; i.h. II. — aValószínûleg Nagy-
és nem Kisiklód SzD]. 1638: (az ő) hűtik [M.borzás 
SzD; TSb 21]. 1641: heőtteők [Csokány SzD; JHbK 
VIII/8]. 1645: hiti [Kv; TJk VIII/4. 38]. 1646: hiteőnk 
[Erdőszengyel MT; Told. 27]. 1656: hvtők [Galac BN; 
Ks 41. B. 35]. 1664: hűttűk [Noszoly SzD; WassLt]. 
1668: hüt [Mikháza MT; LLt Fasc. 70]. 1671: (az ö) 
hitik [Vaja MT; VH] | hitõk [Ne; Borb. I]. 1675: hütünk 
[Szentimre Cs; Hr 5/1]. 1680: hűtek [F.porumbák F; 
ÁLt Urb. 59]. 1681: (az ő) hiti [Hátszeg; VhU 152]. 
1734: hute [Asz; Borb. II]. 1755: hűtők [Mezőbánd MT; 
MbK VIII. 17]. 1784: (az ő) hitek [Bögöz U; IB]. 

hitágazat hitcikkely; capitol/articol despre credinţă; 
Glaubensartikel. 1855: három héti tanítás után szent 
vallásunk' hit ágazatai 's erkölcsi alaptudományábani 
jártasságok iránt megvizsgáltattak e' következők 
[Bádok K; RAk 258]. 

hítat hivat; a chema pe cineva prin cineva; rufen las-
sen. 1586: kery vala Eothweos Imreh hogy Ne vezzeoz-
zek teorwentelen Ne chelekeggienek, Zechi Istua(n) 
czigantis Akar vala hitatny hogy Azzal veriek megh 
[Kv; TJk IV/l. 543 Baniay Istua(n) Laskay Gergely, 
Bechkereki Georgy és chetneky Christoph vall.]. 

hitbeli 1. vallási; de confesie/religie, a(l) confesiei/reli-
giei; Religions-, religiös, konfessionell. 1653: (A) hitbéli 
változtatás megerőtlenítette a nagy fejedelmeket3, egy-
mástól elidegenítette a népeket | nem akarám elmulatni, 
hanem hogy tudhassa a ki nem tudta: micsoda formán 
lőtt légyen a hitbéli változás mindenütt a keresztyének 
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között nagy csuda bódulással s tébolygással és visszavo-
nással [ETA 1,28, 33 NSz. — aA XVI. század közepe táji 
vallási megosztottság következményeire von. véleke-
dés]. 

2. vmilyen vallású/hitü; de o credinţă religioasă oare-
care; von irgendeinem Bekenntnis. 1619: nagy titkos ta-
nácsban végeztek, hogy valahol az keresztyén országban 
pápistásokon küvül való hitbeli embert találnak, de azo-
kat mind levágják [BTN 340]. 

bít-bevebető szavahihető; demn de crezut/de încrede-
re; glaubwürdig/haft. 1812: kereste Törők Ferenczné 
Tőrök Istvánnét hogy azt mondotta volna Törők Fe-
renczné Nagy hassal adta Férjhez Leányát, ezen dolgot 
ha hitbévehetŏ bizonysággal meg bizonyitya büntetődik 
3 Rf. [Nagykapus K; RAk 14]. 

hite-bevebetetlen nem szavahihető; care nu e demn de 
încredere; unglaubwürdig. 1798/1800: Jakab György 
rosz életű, haszontalan erkőltsű, hite bé vehetetlen em-
ber volt [Harasztkerék MT; Told. 30]. 

hiteget 1. csalogat, csábítgat; a momi; (an)locken. 
1570: Thamas deakne . . . ezt Montha Zabo Balinthne-
nak, Esmet ely kezdetet The zabo Balintne Az thawaly 
dolgot zabo balintne Mond Michoda tawaly dolgot, azt 
hogy leanyomat hytegeted De byzon zegenet vallod, 
Arra zabo Balintne azt felely, hazwd Benne valaki Azt 
Mongia hogy en Ely hitettne(m). Mert neke(m) nem kely 
[Kv; TJk III/2. 191 Myklos Nyrew Ambrus zolgaia, Or-
solya olah Myklosnę és Erzebeth Rez Janosne vall.]. 
1582: (A trombitást) Alatomba az Bezterceyek hyak es 
hitegetyk. Arról irasso(n) eo kegmek nekik hogy Annál 
kwl el legienek, es a io zomzedsaghoz tarchyak magokat 
[Kv; TanJk V/3. 252a]. 1633: azokat az Kapozfaluj Jo-
bagiokath ne(m) hjtegettwk wketh ide nagj ilondara3 

hane(m) wk io Akaratiok szerinth Ieóttek [Ks 41. D. 28. 
— aSzD]. 1664: Több leveli is Cob uramnak akadott 
kézhez . . Abbúl meglátja Kegyelmed, mint hitegetné 
az itt való német presidiumot Cob Uram, gratiat Ígérvén 
nekik és egyéb magoktúl tanált mesterséges levelekkel 
híreket írván nekik, akarván az véghelyt keziben adatni 
[TML III, 134 Boldvai Márton Teleki Mihályhoz Szé-
kelyhídról]. 1710: panaszlá fel Bagyoni János Ur(am) 
Vásárhelly András Uramat mivel az eő kgy(ne)k legé-
nyét hitegette [Kv; ACJk 76]. 1784: mint Commetaneus 
. . . jelen voltam, de hogy valaki valakit fizetés ígéreté-
vel, az Exequaltato Ur részére pr(ae)tendalt hellynek ki 
mutatására hitegetett volna észre nem vettem [Gorbó 
SzD; JHbK LIX/4]. 1826: Balo Bora Aszszony hitege-
tett. és tsalogatott Magához8 [Déva; Ks 116 Vegyes ir. 
— Háztartási alkalmazottat]. 

2. csábít; a amăgi; verleiten. 1769: a Popák a kŏssé-
get intsék és Fenitsék az El szökéstől meg értetvén véllek 
jól hogy el szökni, vagy mást a szökésre hitegetni 
szöktetni mely veszedelmes és vétkes dolog [UszLt XIII. 
97]. 

3. ámít; a ademeni; (be)trŭgen, irrefŭhren. 1745: az J 
ittenis azon mesterségit3 foljtatta, mestersége által 

az embereket lopta, tsalta, és hitegette [Torda; TJkT II. 
66-7. — aÉrtsd: ámítás- és csalásbeli mesterkedését]. 
1771: az Utrizáns Bágjuléknak attját . az ŏ édes attja 
hozta, vagj szöktette ell Vintzről, ide Csáklyára, ekkép-

pen hitegetvén őtet, gjere ell édes fiatskám én velem mert 
én meg ruházlak, és felnevelnevellek (!), s gondodat vise-
lem, egjéb dolgot nem adok neked tsak valami Marhats-
kaimot legelteted [Girbó AF; JHb Nikoje Patru (70) jb 
vall.]. 1776: Gróff Lázár János . . . Csizi Hadnagyra 
Sokat panaszolt, miképpen alattomban Groff Kornis 
Ferentznét, és Kis Asszonyát Kornis Annát hitegette, 
hogy tudni illik ne hinnének Gróf Lázárnak, mert nem 
akarná el venni [Szentdemeter U; GyL. St. Henter (37) 
vall.]. 1796: Mesterének írása inducálván ezzel őket, 
S hitégetven ára, hogy azon Terafi ördögök Fejedelme 
lévén, hozzá folyamodván annyiszor a' mennyiszer min-
denkor summás pénzt hozna elé [Krasznarécse Sz; KCs 
K. 1265]. 

hitegetés ámítás, ámítgatás; ademenire; Trŭgerei. 
1674: Directores . . . dicunt kelletet az It citáltat-
nunk, hogy tudnyllik it ez várasban, es masuttis ez or-
szágban büjős, bajoskodot, varaslassal, es egyeb hitege-
tessel masokat decipiait, megh karositott [Kv; TJk 
VIII/11. 325]. 1703: minden ember az eo Felségehez 
valo hŭsegben álhatatosan maradgyon meg, és abban 
semmi hitegetesekre, haszontalan hazug remenségekre 
nézve meg ne tantorodgyek [UszLt IX. 77. 68 gub.]. 
1746: Vass János nevű idegen jövevény ismeretlen em-
ber . . . investigaltatván, comperialtatik tsalárdsággal 
hitegetéssel másokat defraudalo személly(ne)k lenni 
[Torda; TJkT III. llO]. 

hitegető ámító; ademenitor; betrügerisch. 1670: az 
captiva felől hallatik, és mondatik rettenetes I(ste)n es 
vilaghi emberek elle(n) valo gonosz czelekedeti, hogy 
tudnyllik odo, kőteo, varaslo bújós bajos, hitegeteo, 
sántító, vakító, Itten Beczülletes emberek(ne)k szol-
galojokat hitta, az ö tudományá(na)k mestersege(ne)k 
tanulasara hogy tizenket fia, va(gyo)n néki fekete 
czondrás . . . azok imit amot az országban tanczolnak 
szép(en) mint eyel járok [Kv; TanJk II/l. 769]. 

hitehagyott 1. eskü/hitszegő, hiteszegett; sperjur; 
treu/eidbrŭchig. 1597: (Ha) Keötelenden3 lakozó Ozuay 
Istuan Az vitezleö Baad Istvannak Alias vajda (így!) 
. . . Nemes zemylnek Neue Aloll Az vagy megh ma-
radyky Neue Alolis el menne es el zeöknek tehát Az 
felwll megh Irt bi adot Jobbágyot kergethessik es meghis 
foghassak Mind(en) teoruiny Nelkwll Minth Az fele 
hwty hagyotat [Páncélcseh SzD; RLt O. 5. — aK]. 1616: 
Vgi keőtődtem magamat ezek a Jámbor szemilliek előtt, 
Hogi Ha en megh mozdulnék az w kegielme Fwldirwl, 
engemet w kegielme minden Hellieken mint Hűti 
Hagottat megh foghasson es kergethessen [Melegfold-
vár SzD; SLt EF. 3]. 1618: En nagi János . . . suki bene-
dek urnák mind felesegenek es maradékinak neûek alol 
el ne(m) szököm hanem w kegelmeket szolgálom . Ha 
en pedigh hwtōmnek ne(m) allanek. Ezen leuelemnek 
erejeuel suki benedek vra(m) s mind maradekj kerget-
hessenek es fel akaszthassanak minden per patuar 
nelkwl mint ez fele hwti hagiattat [Botháza K; SLt J. 33]. 

2. hűtlen; necredincios; treulos. 7595: hiti hagiott, el 
hatta felesigit [UszT 10/49]. 1684: az felesege Bokor 
Anna el szőkék mellőlle, lehet már Circiter tiz, vagy ti-
zenket esztendeie de holott es ki főldin lakik az az 
hűti hagyot Szász Balasne Bokor Anna, azt én nem tu-
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dom [Szentmiklós Cs; Borb. II Szent Miklósi Gegő Pé-
ter (60) pp vall.]. 1697: a' törvény az ártatlan félt Gál Ilo-
nát, hiti hagyott parázna Férjétol Frátai Szabó György-
től divortiallya [SzJk 302]. 

3. 1631: Baczki Kata szida koczis Mihalynet hiti ha-
gjot kuruanak [Mv; MvLt 290. 232a]. 1668: hűti hagiot 
latrok [Mikháza MT; LLt Fasc. 70]. 

hitel ige esküszik; a jura; schwören. 7604; Ertiuk hogy 
az J. lofejek hitelni akarnanak, de tiltiuk az hitteol Ki-
rály biro Vram pechetiuel [UszT 17/12]. 7670; Az 25 fo-
rintiarúl ha megh akaria ven(n)j vgia(n) hitelnj kel az 
Actornak [i.h. 4/3d]. 1757: ezen fòld az melljen most ál-
lunk és hŭtlünk az Kornyételkia határb(an) vagion [Gál-
fva KK; Ks 66. 45. 17f. — aDicsősztmárton táji eltűnt 
település]. 1790: tanuul most állunk hitlűnk, vallunk 
[Msz; LLt 10/2]. 1846: Imre Mártonné Aszalós Anna 36 
éves nekézkessége mián nem hitelvén3, mindazon által 
vall a kérdésekre [Kakasd MT; DE 2. — aA terhes 
asszonyokat esküvés nélkül vallatták]. 

hitel ſn 1. kb. szavahihetőség; credit; Glaubwürdig-
keit/haftigkeit. 1648: nékűnkis lehet annyi hitelűnk mint 
egy rosz Menes, Tehen, Eokor, es Disznó Pásztoroknak 
(így!) [Alvincz ÁF; Szád.]. 1662: meghitt szolgáknak hi-
teleket kétségbe hozó és jóltevő urokhoz tartozó köteles-
ségeket elszakasztó hálaadatlanságnak példájára tevé 
magát Barcsai Ákos uram [SKr 461]. 1766: (A tanú) hol 
egy, hol más szavaiért hitele nékie nem lehet [Torda; 
TJkT V. 302]. 

2. erkölcsi hitel; credit morál; moralische Glaubwür-
digkeit. 1619: Balassi uram erős panasszal panaszkodék 
szabású az hocsa effendinek, hogy: — úgymond — Mi-
csoda nagy dolog légyen az, hogy az én uram Bethlen 
Gábor és Magyarország így ragaszkodott az hatalmas 
császár köntöséhez . . . , és mégis nincs semmi tisztessé-
günk — hitelünk? Miért tartóztat nagyságtok minket 
itt? Hiszen megmondhatjátok egy szóval, £a kellünk-é, 
vagy nem az hatalmas császárnak? [BTN 400]. 1642: 
(A papokat) eö . . . lelki embereknek tartuan alkolmas 
hitelek is uagio(n) az Vajda előt [Sófva BN; BesztLt 115 
Petrus Gauay a beszt-i főbíróhoz]. 1667: Kadar Gergely 

azt monda Keserű Gergelj uram(na)k vágjon nekém 
annj bŏczŭletem hitelem mint tenéked [Hsz; BLt 7 Uzo-
ni Kuti Peterne (60) vall.]. 1785: A magyarnak pedig e 
mái világb(an) egy poltrára hitele sintsen [BK. Bara Fe-
renc lev. Szászvárosból]. 

3. bizalom; încredere, Zutrauen. 1662: Barcsai Ákos 
uram . . . nagy emlékezetű fejedelem édes atyánk udva-
rában felneveltetvén, mind őnagyságától, s mind ma-
gunktól tisztekkel, értékkel, nagy hitellel tetéztetett, 
úgyannyira, hogy országunktól távollétünkben is he-
lyünktartóvá rendeltük vala [SKr 461 II. Rákóczi 
György vádirata a szerencsétlen lengyelországi hadjárat 
(1657) után helyébe választott Barcsai ellen]. 1679/1681: 
az Urokhoz való fidelitas, es industria lévén a Tisztvise-
lőkben legh dicseretesseb virtus. mellyek(ne)k ha 
Udvarbíró Vramis megh tartója leszen . . . tőllem hitelt 
es tekintetet varhat maga(na)k [Vh; VhU 668]. 1841: (A) 
tudatlan, együgyű s értelmes tanácsadó nélkül teljes-
séggel nem értő emberek tisztviselőiknek vélek való 
bánásaik módja miatt az azok eránti hiteleket már elve-
szítették [VKp 61]. — L. még Kemön. 148. 

Szk: ~t érdemlő. 1796: a' 4ik Tanú . . . jo hirű egész 
hitelt érdemlő személly [Mv; TLev. 5/16. 71 Transm. 91 
tábl.] * ~ / szerez magának. 1659: egynéhánynak ha a 
vétkesek közül elüttette volna az ország az fejét, ugy 
szerzett volna az portán magának hitelt és kedvességet 
[EOE XII, 206 Barcsai Ákos Lázár Györgyhöz]. 

4. kb. hitelesség, érvény; autenticitate, valabilitate; 
Aussagewert, Geltung. 1662: a megvesztegetett, szédít-
tetett elméjű népnek3 . . . elméje . . a sok helytelen biz-
tatásokkal újabb-újabb török ellen temérdeki erővel 
levő segítségek felől való hírkőltésekkel elszédíttetett és 
mintegy fascináltatott, megvarázsoltatott, bűvöltetett, 
bájoltatott volna, hogy sem istenes, fontos szép tanítá-
soknak helye nem lehetett vala, sem pedig külső politiai, 
közönséges társaságbéli helyes okoknak nálok semmi 
hitele nem lehet vala [SKr 495. — 3A szerencsétlen kime-
netelű lengyelországi hadjárat (1658) után lemondott, 
de aztán újra fejedelemségre törő II. Rákóczi György és 
az új fej., Barcsai Ákos vetélkedése idején a szállongó ál-
hírek idején megszédített Várad lakosságának]. 
1775/1802: Trifán Kozma . . . , ha világosan lattatikis 
fatéálni, de ugyancsak szamszéd falubeli mint egy 30-ig 
való fatenseknek fassiojak hitele, egy Tanúnak fassioja 
által nem minualtathatik [BSz; JHb LXVII/3. 110]. 
1783: A mi nézi a Tisz. Bartos Kelemen recognicionalis-
sát, ennek törvényes hitele nem lehet azért hogy sem-
mi dátuma nintsen ugy . . . magának predicatuma ki lett 
légyen, és hova való [Hsz; BLev.]. 1784: a' Fatensek 
Fassiojok(na)k hitelek nem lehet annyib(an), a' 
mennyiben Nyárb(an) a' Kis Szováta vizenek exunda-
tioját, Télben pediglen ki dollását Ártatlan malmunk-
nak tulajdonittyák [Szováta MT; Jeremiás György és 
Lőrinc foly. (Mt)]. 1836: motskolodo írásaiknak leg kis-
sebb hitele nem lehet [Ne; DobLev. V/1213. 36]. 

Szk: ~e van. 1629: Joannes Zabo al(ia)s Banyai 
ha az teorueny eleot hitele nem volna kez doczealnj eze-
ket [Kv; TJk VII/3. 142]. 1710: Teleki Mihály nagy ha-
raggal bemegyen a fejedelemasszonyhoz „Kegyel-
mes asszonyom, szép kis embert nevel s tart nagyságtok 
a maga fejedelmi udvarában, egy olyan útálatos sodomi-
tát, mint Vajda László, kit már két szolgája is elhagyott, 
kikkel török módra élt, mégis több tekintete s hitele volt 
nagyságtok előtt, mint nekem s más uraknak . . . " [CsH 
180-1. — 1684-re von. feljegyzés] * ~ r e méltó. 1775: 
Becstelen fassio s majd hitelre sem lenne méltó, de a cir-
cumstantiákat amint beszélik, nem lehetetlen [RettE 
357] * ~ / ad vki beszédének/szavának. 1613: Azért bo-
czatottuk oda ez dologért Áz my Jámbor szolgankat, 
Bejaronkat Zauanak hitelt adűan, az fogságból 
Hattuany Jstuant mindgyarast el boczatassa 
kgmetek [Kv; PLPr 1612—15. 109]. 1669: szóval bŏve-
ben izentem Ken(e)k ez level Vivő Beresztelki Gondvise-
lomtūl. ked ágion hitelt beszedenek bizvast tudósíthat 
ked atala Edes batiam Ura(m) [Beresztelke MT; Ks 
101]. 1738: Bőlőni László . . . midőn Excellentiád 
kglmes Patrociniumát implorallya, e szegény Vár(me)-
gyének igyes bajos dolgainak . . . promotiójára, Szavai-
nak hitelt adni, és Gratiose admittalni . . . méltóztassék 
[Kr; Ks 99] * ad vkinek. 1575: Meg Ertettek eo K. 
varoswl az feyedelemnek leweleit Elseoben az Creden-
tiat kyben parancholia Az feiedelem hogi Gábriel deak-
nak hitelt aggyanak es meg chelekediek az myt Mond 
[Kv; TanJk V/3. 121J. 1847: a vádlottnak előbbi élet-



hiteltet 162 

módja.jelesen pedig az hozassék tisztába, hogy . . . mi 
körülállás szülhette, hogy oly számos egyénekből álló 
közönségek ily kóbor nőszemélynek3 hitelt adjanak 
[VKp 295. — *Ti. Varga Katalinnak]. 1866: A Debre-
czeniek ezen tanuknak hitelt nem adván idö haladékot 
kérnek ezek (!) tanuk vallomasainok más tanuk és ada-
tok altal leendő le rontására [M.gyerőmonostor K; 
RHAk 27] * ~ t ad vminek igaznak fogad el vmit. 1612: 
az Nemzetes Zentlazlaj Kamuthaj Balas vramat boczia-
tottuk kegielmetekhez ez lewelwnk lattwan az mitt 
mi szankal mond kegielmeteknek, annak mindenben hi-
telt adwan, az szerent czielekedgyek kegielmetek [Kv; 
PLPr 40a fej. — aA kv-iakhoz]. 1619: ne annak adjon 
Nagyságok helt és hitelt, hanem ennek az én írásomnak 
[BTN 338]. 1765: váldoltatik az la . hogy ŏ bŭjes 
bajos boszorkánysági mesterségekbe gyakorolván 
magát, maga gonosz mestersegevel sokaknak ártatt, . . . 
ezen fatensek fassioinak hitelt adni, és annak valóságát 
bizonyittani eppen nem engedi a jozon okosság [Torda; 
TJkT V. 290] * érdemel. 1772: ha néhánjon Malom 
mesterek(ne)k irattakis, hitelt nem érdemelnek . . . , kik-
nek fassiojokkal csak nemis novizolhat eö Excellentiaja 
[Kük.; JHb LXVII/244]. 7796: mint hogy ezen Asz-
szony a' maga vallomását Számontartojátol vett 
hallomásonn fundálja, azért ezis hitelt nem érdemel 
[Mv; TLev. 5/16 Transm. 53 tábl j * érdemlő. 1796: 
a' Torotzkaiaknak azonn Interessatus, és hitelt nem 
érdemlő Fassioján fundált assertumok, Consideratioba 
se vétettessék [Mv; TLev. 5/16 Transm. 91 tábl.]. 1808: 
Az Alperes által Nóvum mellett elé mutatott . . . Testa-
mentaria Dispositio Tőrvényben meg álható, és tellyes 
hitelt érdemlő [Asz; Borb. II] * könnyebb ~re hihe-
tőbb; mai de crezut; mai verosimil; glaubwürdi-
ger/hafter. 1757: Kérdés támad ez iránt is: Ha az az vi-
zek folyamatiban találtató Arany ott termetté, vagy Mi-
neralis Hegyekből devolvalodat oda? könnyebb hi-
telre hogy 'a Mineralis Hegyekben vagyon az illyen 
Arany(na)k is eredete [Zalatna AF; JHb Borsai István 
kezével] * nincs ~e vki előtt. 1663: magam is penig vöt-
tem eszemben, hogy ő nagyságok előtt hitelem nincsen 
[TML II, 457 Teleki Jánosné fiához, Teleki Mihályhoz]. 

5. anyagi hitel; credit; Kredit. 1729: en ezen korcso-
marostol bort hordotattam hitelb(en) [K; Ks 7. XV. 13]. 
1757: meg vette hitelbe nagy drágánn az Marhákot 
[Gálfva KK; Ks 66. 44. 17c]. 1786: a' Szegény Emberek 
inkább hitelben szoktanak innya [BfN Gyalui csomó]. 
1812: mihelly (!) a . . . Groffné Aszszony eő nsga vmelly 
vjj modi Keõntőst látott mindjárt kénszeritette a Grofot 
annak meg vásárlására, 's ha valahogy meg nem vásár-
lotta maga a Groffne eö nsga elment és hitelbe vagy 
Contora megvásárolván meg tsináltatta [Héderfája 
KK; IB]. 1820: a* negyedik Kalangya Szénát is el adtam 
. . . azt is négy hétig hütelben [Somkerék SzD; Berz. l l . 
F.75]. 1846: kért . . . tiz véka tőrőkbuzát hütelbe [Náz-
nánfva MT; Lok.]. — L. még ETA I, 121. 

Szk: ~be ad. 1570: egy Brassay Thymar hozot volt 
Monostorra egy falka gyártót Jwh beort, Es kenalta az 
Monostory vargakat vele De hogy hytelbe Nem 
akarta adny senky oth nem veotte kez penze(n) [Kv; TJk 
III/2. 152a]. 1573: Az ky penig fat akar venny pénz nel-
kwl senkinek Ne aggyanak hitelbe, hane(m) az ky meg 
aggya az arrat [Kv; TanJk V/3. 69a]. 1656: Kglmedet 
mint Vramat Confidenter kérem egy kilencz vagy Tiz fo-

rintos Nusztot keues ideigh hitelben adnj ne dificultalja 
[Kv; SLt FG. 12 Casp. Diosi kezével]. 1719: ennekem3 

adot Nemzet(e)s Guthi Dienes Uram hitelb(en) három 
veka buzat [Borb. II. — aRecsei Komornyik Laszlo-
nak] * ~be adhat. 1597: Eo Nem athatt hitelbe mert Eö 
az zeoleos balas penzeuel veotte megy [UszT 12/60 Ja-
kab Mihály lengyelfaluj nyil.] * ~be szed!vesz fel vmit. 
1570: Mond neky Ez valló, hwl lakol atthiamfia Peter 
vram, Myert hogy nem Ieos haza, Mond Neky Eoremest 
Mennek zerelmes peter vram, deh Nem Merek . . az en 
Ipam Myat Mert az myt az Zok Jambortwl hitelbe fely 
zettem vala Mind ely keoltek [Kv; TJk III/2. 16f Mayor 
Peter vall.]. 1614: az en Uram Boldisar Deák Becz 
Varosaban fel menúen az ö principalisitúl . . bizo-
nyos számú Beczj draga marhakat vött volna fel hitelbe, 
mely marhaknak az Ararúl bizonyos ados Leúeleket 
adot volna [Kv; RDL I. 8] * ~be vásárol/vesz vmit. 
1587: Veottunk az itt valo vrainktol hwtelben Nyolcz 
hordo bort [Kv; Szám. 3/XXXII. 41. 1588: veok bwzath 
hwtelbe Kendi Sandortwl Lonan [Zsákfva Sz; WLt 
Luc. Barlas jb vall. — aKendilónán SzD]. 1719: vőttem 
hitelben Sogor Uramtól Lengyelfalvi Orbán Elek 
Uramtol egy szarvas szőrű Spanyol faj paripát Tizen-
nyolc Aranyon [Mezőméhes TA; WassLt]. 1802: mint 
hogy a Föld igen rosz Sovány . . . hitelbe vagy költsen 
kel Gabonát vennem [Somkerék SzD; JF 36 Bakos Ger-
gely ref. oskolamester lev.]. 

Sz. 1653/1655: En ezt halvan jnterponálám magamat 
es Ozdi Uramat hivatván, Annoveálám hogy adgya meg 
Csepreghi Uram(na)k az aranyokat, hogy böcsülleti-
b(en) ne fogyatkoznék megh, többel edgyŭt had küldené 
megh igireti szerint az Creditoroknak . . . Az Kalmár 
semmire kellő ember, ha hitelet el veszte [Kv; CartTr II. 
Casp. Veres Marti past. eccl. orth. nyil.]. 

6. hitelbe vett áru; marfã cumpärată pe credit; Kre-
ditware. 1639: Keczelej Gergel Deaknak az Első utya-
balj Perceptioia, mely volt in Anno 1638 Az Becsy 
hŭteollel, es ide hazaigh ugj mint Colosuarigh ualo 
minden rea ualo keolcseggel Egjütt . . . teszen három 
ezer, negy szaz tizenegj forintot es Eottuen negj pénzt | 
Igy maradott megh kezenel vasarlasra . . . f. 1304 d. 79 
mely melle hüteolt hozott Becsybeol nro kilencz szaz es 
három tallér erött Perceptioj . . . Hütelekkel szeke-
reseknek ualo fizetessel . . . minden keolcseggel te-
szen . . . summa f. 6341. d. 73 [Kv; RDL I. 116]. 

7. kölcsön; împrumut; Anleihe. 1733: Jőuenek mű 
előnkben ez ide alab le irt Rákosi es Varfalvi Lakosok, 
kikis . . . referalak mű előttünk hogj . . . Rákosi Boldi-
sar Uram, hitelben, költsön, Varas fejeben Interesre 
adott annyi szamu penzeket es forintokot3 [Aranyosrá-
kos TA; Borb. II. — aKöv. a fels.]. 1797: 19 forintya 
amint az Sogora fel irta s mutogatta van kin hitelbe [Ba-
nyica K; IB. Gombos István lev.]. 

hiteles 1. hites (felesküdt); autorizat, cu jurămîntul de-
pus; Beeidete(r), Vereidigte(r). 1655: tartozzanak Fejér-
várrá az Captalanokhoz bizonyos becsületes hiteles At-
tyokfiait, . . . authenticalnj Város pecseti alat [Nyén 
Hsz; BLt]. 1677: (A marosillyei várban) zálogos és hite-
les Hazafiait tartsanak Kapitánt és Porkolábokat . . . 
kik a' Fejedelemnek és az Országnak hittel-is kötelesek 
legyenek [AC 142]. 1681: Minden havasi P(v)entust . . . 
a* fő Gornyik tartozik percipialni, es arról szamotis 
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adni, megh kévantatik azért hogi mind hiteles, s mind 
Zálogos, bőcsületes, jo Lelki ismeretü Ember légye(n) 
[VhU 56]. 

Szk: ~ asszesszor. 1650\1667: az epületek aestima-
tiojatis, mely légyen hiteles Vice király Birák, és Assesso-
rok altal egyszersmind, ex suis deponallyák Szent peteri 
Gergely Uramnak [Backamadaras MT; Ks 15. XLVI. 
20] * ~ mérnök. 1842: illyetén Szemlélődésem igaz vol-
tárol, adom ezen . . . bizonyságtévő írásomat . 
László János mp Hiteles mérnők [Kv; KmULev. 2] * 
~ nótárius. 1822: a* kinek a' Conscriptio után Boléta 
nem jutott . . . az illyeneknek olly modalitással hagya-
tott meg az Bolléta ki osztás . . . Hogy az ezen S. Berke-
szia Districtiohoz tartózó 13 Helységbeli Hiteles Nótá-
riusok által a szerént Testificaltassanak [RLt. — aSáros-
magyarberkesz Szt] * ~ regiusz. 1809: a' midőn a neve-
zett károka meg történnek, azok hevenyébe két hiteles 
Regiusok által ki-nyomoztatván, az arol való munkájok 
kísedelem nélkül küldettessenek bé [UszLt ComGub. 
1677. — aÁrvíz, jég és tűz okozta károk] * ~ vice-ki-
rálybíró -> ~ asszesszor. 

2. ~ társ házastárs; soţ, soţie; Ehepartner. 1769: 
Szabó János . . . Az Közelebb következendő Husvethi 
Szt Innepeken ok vetetlen (: addig Hiteles Társat keres-
vén magának :) meg házasodjék [Marossztgyörgy MT; 
Ks 67. 48. 31]. 

3. szavahihető; demn de crezut/de încredere; glaub-
haft/würdig. 1617: néhai Boliay Gasparne . . . minde(n) 
Ioszagarol . . . es egieb ingó bingo marhaiarol, hiteles 
Nemes Emberek eleöt testalt volna [JHb XXII/12 fej.]. 
1652: Ha ki pedigh comparealtatnek hogy ez mosta-
ni complanatio ellen vagy tanitojat, vagy mast . . . gja-
lazna szidalmazna, s ket vagy három hiteles tanuk altal 
megh bizoniosodnek, az gjulekezetnek kemény censura-
ja legje(n) rajta [Kv; KvRLt X. A. 1]. 1679/1681: Ara-
táskor ä hites vice udvarbirajaval, szamtartojaval, es 
más hiteles esküdtekkel ki menvén , mindenüt, minden 
nemű vetések(ne)k kalongiait igazan olvassak megh, 
mellyik földön mennyi, es micsodás gabona termett [Vh; 
VhU 669. — aAz ub]. 1698: azon dolgokat eö kme elle-
nem Szava be vehető hiteles szemelyekkel elegseges kep-
pe(n) meg bizonyittsa igaz N. Emberekkel es nem valami 
jövevenyből álló . szemelyekkel [Dés; Jk 271b]. 1753: 
azt hallottam hiteles emberektől, hogj Sepsi Széki Gidó 
falvi Vitális Győrgyis hozzá adjungálta magát, a kiis . . . 
most Udvarhely Orbán Miklóssal pengeti a vasat 
[Törzs.Simon Csobok jur. ass. sedis Kezdi vall.]. 1772: 
Abbolis hitelesebbek az én Testiseim, hogj a* mit ante 
hoc Nóvum mondottakis, meg állatt judicialiter [Kük.; 
JHb LXVII/248]. 1812: a' Tanú . . . régi hiteles embe-
rektől hallotta é ? Ok levelekből olvasta, vagy olvastatni 
hallotta é? [Mv; Somb. II tábl.]. — L. még RSzF 247, 
260, 292-3. 

4. hitelt érdemlő; demn de crezare; glaubwürdig. 
1650: Az Actor exhibealt Leuele (!), inkab hytelesek 
mint az Jnctuse [Kisgalambfva U; UszT 2b]. 1670: 
Medgyesi István . . semmi uton nem . . . akarván fel 
vállalni azon Tisztet8, helyes, és hiteles okokkal, mostys 
uyabban megh mentvén magát arra elégtelennek lenni, 
tudni illik, hogy tagjaiban nyomorék, bénna, s, félszegh 
volna, es erőtelen, szovaibanis fogyatkozás és alkalmat-
lan lévén [Kv; SzCLev. — aA céhmesterit]. 1775/IgO2: 
(Az) exhibealt Inquisitoriabeli Salamoni8 es Gorboi ket 

Fatenseknek Fasipit ezen Subjicialt Raciok nagyon hi-
telessé lattatnak tenni [BSz; JHb LXVII/3. 127. — Sa-
lamonból és Csákigorbóról (SzD) való]. 1807: Ezen régi 
osztallj Levelet, mostani ujj Esketésivel elsemis (!) ront-
hattya, mivel arról a mostani emberek mint azon osztállj 
dolgában jelen volt Regiusok(na)k Bizonyításainál hi-
telesebb Bizonyittást nem tehettek [Aranyosrákos TA; 
Borb. II]. 

5. megbízható; de încredere; zuverlässig. 1621: Biro 
Vram . . oda felis az Toroniban az kett Trombitás mel-
le, ket illendeő es elegedendö hiteles Embert rendellie(n) 
es bocziasso(n), kik . az Trombitasokkal egész Esza-
kanak idejen vigiazasban legienek [Kv; TanJk II/1. 
317-8]. 1639: egy jámbor hiteles komamot, ugy mint Sa-
rossi Mihályt, mellem veuen, az Istenben el nyugot Ba-
tiamnak meg maradót iouaj latogatasara menek Kolos-
uarra [Kv; RDL I. 117]. 1661: Ez levelet az rukari por-
koláb kezéhez hiteles alkalmatossággal küldje hüségtek, 
ne is czégéresen [SzO VI, 235 a fej. főtiszteihez]. 
1676/1681: à migh fel hordgiakis à borokat hiteles igaz 
emberek légyenek mellettek, azokis hozzak fel [Vh; VhU 
658], 1678—1683: soha senki olj kedves, es hiteles nem 
lehet, hogi néha giűlŭlseghre, s megh vettetesre ne ius-
san, s minél hitelesb, s kedvesb Ura előt valakj, annal in-
kab tamod, ellene való s igiekezõ tarsa [Ks Kornis Gás-
pár kezével]. 1752: ha eő Excellentiája móst azón borok-
ból pénzt akar kapni, lenni kelletnék eó Excellentiájá-
nak égj hitelös emberinek kiben ne difidálna ki mit ér az 
bór az szerént az vásárossal alkúnnék [Gagy U; Ks 83 
Péterffi Sándor lev.]. 1765: Regius Perceptor Uram az 
eok administrált summájokot ritkán tanállya annyinak, 
mint amennyinek magok oda haza hüteles emberek előtt 
tanálni szokták [Sárd AF; Eszt-Mk Vall.]. 1780: Sok-
szor láttam hogy Cserei Uram hol kissebb, hol nagyobb 
tsomo portékákot küldött, Kolosvárol . . . az emiitett 
öreg Asszonynak keziben a pedig küldötte Sz Andrásra8 

az Mátkájának az maga Fiától, mert az volt a hitelesebb 
postája [Bethlen SzD; BK. Juliana Érsekújvári conj. St. 
Butzi (24) vall. — 8Sajósztandrás SzD]. — L. még CsH 
50. 

6. autentic; authentisch, beglaubigt. 1655/1754 k.: 
Ha valamely Ifjú az Asztalos Mesterséget akarja meg ta-
nulni, . . . hiteles és petsétes levelet hozzon hazájából a' 
hol született [Kv; ACJk 12]. 1677: A* Kereskedő rendek 
penig, ha a' határos és békességes szomszédságú 
helyekre és Országokra mennek, előttők járó Tisztvise-
lōjōktŏl vegyenek hiteles Testimonialisokat, és azokot a* 
Harminczadoko(n) praesentálván, mehessenek és jöhes-
senek [AC 87]. 1682: az Dna Actrix eö kge vagy in sola 
persona jurallion, vagy hiteles irasokkal comproballia 
az üdök alat meni karat p(rae)tendalhatna [Kv; RDL I. 
161]. 1702: Feleségének nyilvá(n) való paráznasága a hi-
teles Relatoriakbol elucescalt [SzJk 337]. 1735: Mara-
marosbul hogy 90 Berbecsnel többet nem percipialt, hi-
teles attestatioval doceallya [Dés; Ks 26. XIV. 1]. 1764: 
a quietantiak irantis ugjan maga Veniczei Ur(am) refe-
ralta, hogj azok hitelesek nem lehetnek [Torda; TJkT V. 
195]. 1802: hogy az Exponensek igaz p(rae)tensio-
jok iránt a' tefîyes meg gyözödésig meg világosittassa-
nak, közölnek mi általunk egy Hüteles Esketést [uo.; 
DobLev. IV/857]. 

7. hitelesített; legalizat; beglaubigt. 1793: (A) bé kül-
dött Perceptoralis quietantiát hiteles Mássában . . . ã 
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Fels. Fŏ ig. Tanátsnak, ä Tisztség bé mutatta [Torda; 
DobLev. IV/714]. 1802: (Átadják az) admonitoria Cer-
tificatoria Instructionak hűteles Mássát [uo.; i.h. 
IV/857]. 1807: a' . . véllünk kőzőlt Contractus hiteles 
mássá [Mezőbánd MT; TSb 47]. 1814: a . . Conscrip-
tionak hiteles Mássát közli az Urakkal [Ne; DobLev. 
V/967, lb]. 

Szk: ~5é? tesz hitelesít. 1790: Endrédi Josef Bizo-
nyito Levéllet hitelessé tette fel adását az hat héti tanítás-
nak hallgatása iránt [Kv; SRE 265-6]. 

8. biztos; sigur; sicher, gewiß. 1677: (A vár) Kapi-
tánysága ne idegenekre, hanem a' Várnak Urára trans-
feráltassék, az lévén hitelesb securitásokra mind Ország-
nak, Fejedelmeknek, és az helyben reſugiált minden ren-
deknek [AC 57-8]. 

9. kb. valós; reál, adevărat; wahrhaftig. 1777/1780: 
Végezvén (az) Epületeknek rövid Descriptioját, s hi-
teles aestimatioja leírását, következik immár az ezen 
részre tartozó Csűrös kertnek Descriptioja [Alparét 
SzD; JHbK LII/3. 90]. 1864: ácsmunkáinak . . . hiteles 
becsű ará . . előre is assignáltatik [Mv; DLev. 5] 

10. áll-ként; ca predicat; als Prädikat: ~ vmiben bi-
zonyos vmiben; a fi sigur de ceva; einer Sache sicher 
sein. 1663: monda ueres Peterne Ászonyom hogj nem 
vagyok en abban hiteles hogj az ugj volna [Pólyán Hsz; 
BálLt 1]. 

Ha. 1823: hüteles [Kv; DLt 297]. 

hitelés 1. hitlés 

hitelesebben bizonyosabban; mai sigur; sicherer. 
1801: az erdő tilalom alatt tartassék, Mint ez a Compo-
sitionalisbol . . bővebben és hitelesebben Meg tettzik 
[K; JHb LXVII/4. 7], 

hitelesen 1. hiteles formában; într-o formă autentică; 
in glaubwŭrdiger Form, glaubhaft. 1681: tedczett egyut-
tall az Páter János uram résszire nézendeő vas és desz-
kák iránt modo quo supra, hitelessen, emlékezetet és 
írást is subinserálni, az függőben levő dolgok igazítására 
nézve [CsVh 94]. 1702: eo kglme in facie sedis magat igaz 
Armalisos Statualtatot Nemes embernek allattya lenni, 
az mellyetis Cum protestatione meg kevanom hitelesen 
megh világosítani [Dés; Jk 334a]. 1736: hitelesen elé 
adandó kőltségitis tartozik az I az Actornak meg fizetni 
[Torda; TJkT I. 115]. 1746: A' mi pedig a' Szántó földek 
és széna füvek taxaját illeti valahol valami fructificalt, 
tartoznak azt is fel hajtani, és az Eccla előtt hitelesen de-
monstratiot tenni [Zalán Hsz; SVJk]. 1778/1779: az Ud-
varnál mostan tanáltato minden féle lábos Marhák 
conscribáltassanak, és hütelesen meg is becsültessenek 
[Kv; Ks 65. 44. 13]. 1805: Hitelesen költ Osztályos Nyil 
Levél a' B. Bálintit Su'sánnát illető Részre [Mv; LLt 
reg.]. 1840: a káros panaszló . . . útasittasson — állatá-
sainak hütelesen valo bé bé bizonyittására [Dés; DLt 
370]. 1841: Hogy a fenn irt árverés . . . müáltalunk és 
előttünk ment légyen végbe, melyről hütelesen bizonyí-
tunk . . a falu gyűlésébe [Taploca Cs; RSzF 294]. 

2. hitelt érdemlően; demn de încredere; glaubwürdig. 
1727/1751: egyébb Circumstantiakbol per occulatam 
Revisionem hitelesen, és bizonyosson ugy elicialhatni, 
hogy ha az Actorok(na)k semmi Documentumok nem 
volna is, mégis az igazság constálna [CartTr II. XXX. 2 

határmegállapító ítélet]. 1752: mindezek melyeket irtam 
hitelesen docealtatnak Inquisitiobol [Kv; Szám. 
69/XXVII. 10]. 1762: egy fatensem constanter az 
elŏtis mások elot hitelesen meg vallatta . . . hogy bizo-
nyoson tudgya, hogy az la az fen specificalt Esztendő-
ben viselős volt, és annak utanna aztis bizonyoson tud-
gya hogy az terhe oda lett [Torda; TJkT V. 93]. 
1798/1799: valamint a* látás objectumáról hitelesen bi-
zonyitt maga a' Látás, a' fűlnek objectumáról, szintén 
olly hitelesen bizonyitt a' füllel való hallás [Torockó; 
TLev. 5/16. Transm. 421]. 1809: Ambaruss Ferenc pe-
dig két fenn álló bizonsággal hitelesen megbizonyítá, 
hogy a személyek látták, hogy Páll Mátyás a kezivel a 
vasvillát beléütte [Szárhegy Cs; RSzF 280]. 1816: Mind 
ezen . tizen négy Tanuk . . hitelessen disztinguálják, 
mellyek légyenek a* subdivisio alá jöhető Terrenumok 
[Létka SzD; EHA]. — L. még RSzF 218. 

3. valóban, igazán; într-adevăr, cu adevărat; wahr-
lich/haftig. 1681: Kívántatik holmi egyéb bonumok is 
az hámor, bánya és fűrész szükségére . . , mellyek felől 
praefectusunkat jó alkalmatossággal requiralja, hir nél-
kül az illyenekröl az egy szély deszkán kívül ne ero-
galjon, mert illyen dolgokra való expensája nem accep-
taltatik; az deszka is penig csak az hámor szükségére és 
nem egy(e)büvé legyen hitelesen és melyről is racional-
jon [CsVh 107]. 1762: azt hitelesen hallottaé a Tanú 
vagy Tugyaé, Levelekből olvastatni értette [Petek U; Hr 
2/36 vk]. 1781: a* tizedesek magok tizedjekből a1 mint a' 
rend tanálja minden reggel azon nap estvéjire ki álló 
Nyóltz Strásákat ki rendelyék jó reggel, hogy othon ta-
nálják s hirré tehessék hitelesen, ne hogy azzal mentse 
magát a" ki rendelt Strása, neki hirt nem tett a ' tizedes 
[Torockó; TLev. 2/5]. 1803: Tudgyaé a Tanú vagy 
hitelessen hallatta é hogy a kérdett Collonusok Hégyi 
Tolvajságba elegyedtenek vagy Hegyi Tolvajok(na)k 
orgazdái lettenek volna? [H; Ks 113 Vegyes ir.]. 1819: 
Rákosi Boldisárné Iffiaszszonynak ép eröss, egésséges 
és meg ért gyermeke született légyen, hitelesen mondha-
tom [Kv; Pk 2]. 

hitelesít tanúsít; a dovedi; bezeigen/zeugen/weisen. 
1822: hogy ezen Decsey Sámuelnek valoságos Nemes 
Levele is vólt, és el égett, bizonyittya a* D alatti Docu-
mentumom, hogy Pap volt ezen Nagy atyám E alatti 
Testimonium hitelesiti [Zilah; Borb. II Decsey György 
ns kezével]. 1825: Nevemet alább irt ezennel hitelesítek 
arról, hogy . . előttem meg jelenének® . . . előttem tett 
vallomásokrol ezennel hiteles bizonyságot teszek 
Rátz Joseff mp. Ns Fogaras vidéke hűtőssé [Kercesora 
F; IB. — aKöv. a nevek]. 1844: Senkit addig mig nem hi-
telesitti hogy bé esküdt, a' Czéhba bé ne vegyenek [Kv; 
ACSzám. 148]. 

hitelesíthet a putea legaliza/autentifica; beglaubigen 
können. 1867: minden Egyházban . . készíttessenek a' 
papi és Iskola mesteri jövedelmekről tiszta kimutatást, 
hogy a' visitatio meg vizsgálhassa, és hitelesíthesse [RAk 
131 esp. kl]. 

hitelesíttetés hitelesítés; legalizare, autentificare; Be-
glaubigung. 1847: (A) hitelesíttetési irománynak a végin 
tett megjegyzés szerint nyolc tanúk maradtak hitelesítte-
tés nélkül . . . , mindazonáltal . . . a hitelesíttetésnek to-
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vábbi folytatása végett visszaküldeni tanácsosnak nem 
tartottam [Mv; VKp 294 Donáth Sándor, közügyek 
igazgatója a Főkormányszékhez]. 

hitelesíttetési hitelesítési, hitelesítő; de legalizare/ 
autentifícare; Beglaubigungs-. 1817: (A) hitelesíttetési 
irománynak a végin tett megjegyzés [Mv; VKp 294. — A 
teljesebb szöv. hitelesíttetés al.]. 

hitelesíttetik 1. tanúsíttatik, bizonyíttatik; a se dove-
di/certifica; bezeugt/wiesen werden. 1802: Ollyan nyil-
vánságosan hitelesíttetik a Sub Nro 10 lévő Contractus-
sal az adósság, hogy annak igaz volta iránt leg kissebb 
kétség sem lehet, azt hiteles Regiusok expediálták, és a 
kŏltsönözést rész szerént a költsönb(en) vevővel recog-
noscáltatták. Nagyobb részben pedig a költsönözèst 
szemeikkel látták [Torda; TLt Közig. ir. sztlan Gálfi Jo-
seff vice ispány nyil.]. 

2. a se autentifíca; authentisiert werden. 1847: Mint-
hogy ezen tanú egyfelől nem hitelesíttetett, másfelől pe-
dig személyes sérelmét vallván, kifogás alá hozattatnék, 
mai napon megtaláltatott az Also-Fejér megyei tisztség, 
miként ezen adatokat bekérve, a Varga Kata bűntényei 
bizonyítása végett ide küldje át [VKp 294]. 

A vallatás megtörténte, ill. a vallatási jk megszerkesztése után a vallatást 
végző hivatalos személyek — rendsz. újabb helyszíni kiszállás során — a 
vallomások jk-i szövegét az újra egybehívott tanúk előtt felolvasták, és az 
esetleges törlések elvégzése, ill. a helyesbítések, pótlások beiktatása után a 
jk-et hitelesítették, korabeli deákos műszóval authentikálták. E hivatalos 
tevékenykedés megjelölésére ugyancsak a latin authenticatio műszót al-
kalmazták. — L. e jel-re az autentikáció és a szóbokrába tartozó többi cím-
szót. 

hitelesképpen 1. hitelt érdemlően; demn de crezut; 
glaubwürdig. 1670: Az mas két személlyekis . . kezesse-
geket tagadva(n) absolvaltaki<s> és eliberaltak magokat 
kezessegek alol hiteles képpen [Kv; TanJk Il/l. 840]. 7677: 
ha az arendát bé-vivõ avagy küldő emberek hitelesképpen 
meg-bizonyíthattyák, hogy a' szokott időnek határa előtt 
bé-küldŏtték, avagy vitték arendájokat . . . tartozzanak 
bé vétetni a rendelt napnak el-telése után-is [AC 73]. 

2. hitelesítésül, hitelesítés céljából; pentru autentifi-
care/legalizare; zwecks Beglaubigung. 1796: Két külö-
nös Petsetyek vagyona, mellyekkel mind a' Törvényes 
dolgokban, mind azokon kivŭl hiteles képpen élnek 
[Mv; TLev. 5/ló Transm. 23 tábl. — aA torockóiaknak. 
Torockó pecsétjének képét l. EM XLIX, 158. Egy 1722. 
máj 22-én kelt, a szerk. birtokában levő bizonyság-
levélen az ép pecsétlenyomaton a készítés időpontjaként 
az 1590 évszám világosan kibetűzhető]. 

hitelesség 1. vminek hiteles volta; autenticitate; 
Authentizität. 1794: vegbe ment vegezeseit 's hataroza-
sait a Communitasnak nagyobb hitelesegnek okáért e 
szerint irván meg Varosunk petsetivelis meg erősitenk 
. . . A' Torotzkai Communitas kŏzõnsegesen [Torockó; 
TLev. 9/26]. 1837: (E) kőltsőnős edgyezkedés igazságá-
ról, hitelességéről és másolhatatlanságárol bizony-
ságot teszünk [Dés; BetLt 5]. 

2. bizonyító/hitelesítő erő; forţa probatorie; Beweis-
kraft. 1848: (E) törvényes Megintés, Kínálás, és Közlés 
módja 's rendje . mindenekben a* megírtak szerént vi-
tetvén általunk, 's előttünk véghez; azért írok miis e* sa-
ját Neveink* alírása, 's használni szokott pecsétink' hite-

lessége alatti Válaszlevelünket [Fejér m.; DobLev. 
V/1291]. 

Ha. 1823: hütelességében [Kv; DLt 297]. 

hitelez a credita; Kredit gewähren, kreditieren. XIX. 
sz. köz.: azon Tarsáság Ladájára senkiis semmit ne hite-
lezzen; annak Securitassára Torbezlásokat véghez ne vi-
gyenek [Kv; ACLev.]. 

hitelezés eskü; jurămînt; Eid, Schwur. 1619: (Boyer 
Peter és Boyer Jonasko) Kezeket azért eőszve advan 
nagy hitelezes alat ki boczatot eskwt Assessorok eleöt es 
bizonios nemes szemeliek eleőt, az szerint ut supra, com-
ponaltak es megh alkuttak [Fog.; Szád.]. 

hitelező I. mn megbízó; de acreditare; Beglaubi-
gungs-, Ermächtigungs-. Szk: ~ levél (követi) hitlevél; 
scrisoare de acreditare; Gesandtengeleitsbrief. 179f: 
Megérkezvén Követeink az Ország Gyűlése tartásának 
hellyere, köteleztetnek . . . a Mlgos Gróff Gubernátor és 
Statuum Praesidens Vrak eö Excljok(na)k Hitelező Le-
veleket bé adván magokat és . . . Sérelmeinket is az Or-
voslás végett bé jelenteni [Zilah; Borb. II. — aElőbb 
bead 2. al. az adaléknak az 1779 évszám alá foglalása hi-
bás]. 

II. ſn kölcsönt adó személy; creditor; Gläubiger, Kre-
ditgeber. 1809: Tekintetes Zudor István Vrtol . . . kől-
tsònòztem légyen 500 az az Òtt száz Nemet Forintokott 
Interesre Hatt Holnapokig . . , olly magam le kóteleze-
se mellett, hogy akkor betsŭlettel Interessevel edgyútt 
meg adom az Hitelező Vrnak [Szentbenedek AF; Dob-
Lev. IV/925]. 1845: Háládatlanabb becsületes Hitelező-
jét minden némŭ csavargásakkal, törvényellenes mester-
séges fogásokkal annyira hurczolni, vexálni, kijáczodni 
és meg károsittani törekvő adóst, milyen adosom M. 
Pásztohi Ferencz ur, Képzelni se lehet [BetLt 1 Hodor 
Károly kezével]. 1858: özvegy Tolvaj Ferencznő 
asszony . . . mái napon irt hitelezőével kelt uj egy(gye)-
zések mellett ígéri és kötelezi magát . . . arra, hogy ezen 
ŏszveget e' jelen év (!) szüret alkalmával mustol a* mint 
járni fog becsületesen bé fizeti [Egerbegy TA; Tolvaly 
lev.]. 

hitelkedő kb. esküdöző; care se jură întruna; schwö-
rend, beteuernd. 1798: ezen hitelkedó szavai Jánosi 
Uramnak mitsoda valóságot fognak szülni és mutatni, 
a* következes meg-fogja bizonyittani [Torda; Borb. II 
Kolosvári N. István lev.]. 

hitelpénz hitelbe adott/hitelezett pénzösszeg; bani de 
credit; Kreditgeld. 1844: Senkinek ki részegítő italt hi-
telben ád, — illyetén hitel pénze fel vételére, a Tiszt Sege-
delemmel, 's rendelkezéssel ne légyen [Usz; UszLt XI. 
85/1. 100]. 

hitelt megesketett; pus să jure; beeidet, vereidigt. 
1781: (A föld) a nap keleti végin a nevezet hűtek Embe-
rek ket gödröt ástanak [Nyárádkarácsonfva MT; Told. 
76]. 1792: Ezen hellyeket ki mutatván az hitelt három 
emberek . . . ki jártuk, distingváltuk és Dobolyi Jósef 
ur(am) kezibe assignáltuk [Nagylak AF; DobLev. 
IV/699]. 
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hitéltét (meg)esket; a puné (pe cineva) să jure; beei-
d(ig)en. 1583: Áz kowach Legenys monda Menny el 
bestíe lelek kwrwa ne hiteltessenek te eretted [Kv; TJk 
IV/1. 156]. 1593: Az mi az okleweleket nezy kerem az en 
atiamfiatt az Jstenert, az en atiamfiat azért ne hwteòltes-
sek: Koloswaratt Lukach deakne hazanal vagion: az ki-
nek igassaga lezen.hozza ott megh talallia [KP. Kemény 
László végr. fej-i kancelláriai átírásban]. 1650: uyolag az 
Almasiak . . kenalak hogi fel adgiak ez nyomot Kadar 
Istuanna<k> de eo arra azt monda hogi nem hűteltetj 
ŏkŏt [Száldobos U; UszT 39a]. 1647: műnket sokat hü-
telteté(ne)k [Ákosfva MT; Told. 8]. 1671: mostan már 
sokak elébbi fészkekre akarván redealni ŏrŏkŏs Űrök-
höz; sokak még-is szegény bujdosó embereket fog-
sággal sanyargattyák, kezesség alá vetették és hiteltették 
[CC 59]. 

hiteltetés megesketés; luarea jurămîntului; Beeidi-
gung. 7588: az Molnárok hiteoseok legienek, Plébános 
Vramatis megh lellie Biro Vram, hogy eggyet erchen a' 
varossal, az Molnár hitelteteseben [Kv; TanJk I/l . 65]. 
7590: Byro vram egy Reowid es alkw Napra eo kegyel-
meketh be gywyche eo kglmek Iktassak vyologh be 
az Espanokath, vgyan akkor legyen az hewteoltetesis 
[Kv; i.h. 130]. 1602: Amy nęzy a keozeonseges varosbely 
zemelyek hewteolteteseket, ez Jeoweo hetfeore 
eggyewt lewen eo kgmek az hewteolesnek formayarol 
zolyanak [Kv; i.h. 408]. 1621: Az kett regius Kuti Jstuan 
es Zekj Jstuanek it leuen, az Varos huteolteteseben. B. V. 
h. atta(m) nekik: [Kv; Szám. 15b/IX. 80. — aKöv. a 
fels]. 1661: az hűtöltetest halasztak tali ratione, hogy ha 
ki megh esküszik, az uta(n) avval ne(m) kereskedhetni 
[Kv; Ks 41. C. 1 Val. Benkő lev.]. 

hites I. mn 1. esküdt; care a depus jurămîntul; beei-
digt. Szk: ~ arbiter esküdt döntőbíró. 1641: Mw 
Mêchel (!) Gebawr, es Olaios Jakaba húteós Arbiterek 
Colosuarat lakozandok [Kv; RDL I. 124. — aA saját ke-
zű aláírásban: Sigjarto Mihály és Olaios Jakab]. 1836: 
Az ugy nevezett Két Viz közötti Fertállyban . . . Fer-
tálly Elöljárói, ugy mint: Bagaméri Mihally Fertálly 
Kapitánnya, Ketskeméti Márton Fertály Jegyzője és 
Akeszmann János Hűtős arbiter [Kv; Pk 3]. 1847: Szi-
mon János hűtés árbiter [Kv; ACLev.] * ~ asszesszor. 
1577: theke ferencz keobleossy Wrwnk eo Naga hiteos 
assessora [BfN 71/19]. 1608: En Raday Balyntt, Kysfa-
ludona Kwkwolleo Varm(egye)ben lakó, Vrunk eo Feol-
sigynek Eg'g'ik hytes Assessora [JHb XXVI/49. — aEl-
tűnt település Maroscsapó és Ugra (KK) vidékén]. 
1609: kus gal peter ugja(n) zent geörgj hwteös aszessor 
[Cssz; BLt 1]. 1633: Nagy Farkas Boer Hwtes Asesor 
[F.komána F; Szád.]. 1667: My . . ez Nemes Varostol 
Választatott hűtős Ászessorok ugj mint Batczj Jstuan, 
Dreszler János [Kv; RDL I. 148]. 1707: Dobay János N: 
Enyed Várossá Törvinyes székinek hites Assessora 
[DobLev. 1/61]. 1764: Érsekújvári László nemes Deés 
várossának hűtős assessora [Dés; DFaz. 24]. 1816: Vár-
falvi8 Ifj Pálffi János m^>. Nemes Aranyos széknek 
hűtős Assessora és Rákosi Borbély János m.pr. Nemes 
Aranyas Szeknek Hűtés Assessora [Borb. II. — a" 

várfva és Aranyosrákos TA] * ~ asszesszor-bojér. 
1644: Mw . . ohabay8 Ztoika Bulla . . . , Illiepi Lupull 
Piro, hüteős Assessor Bojerok [Berz. 17. — “ Ohába és 

Illény F] * ~ becsüs. 1844: kére bennünket ara, hogy 
. . . Szent Egyeden8 . . . azon bizonyos részt — fölveen-
dő Hűtős becsüsök által becsültetenők meg [WassLt. — 
aSzD] * ~ bíró a. esküdt városbíró. 1599: Makay Ja-
kab Mihály . . . vallya . . azt az Huzar Ilonatt tudo(m) 
hogy ott az Theoreok feoldeonis effele ky ado es be 
mondo volt az Teoreokeoknel en ezt Iol twdom mert 
ott a' helyben8 akkor kettczer volta(m) heoteos biro 
[Kv; TJk Vl/l. 283. — aA török hódoltsági Makón]. — 
b. esküdt falusbíró. 1690: hutös Biraja voltam az falu-
nak [Kovászna Hsz; HSzjP] | Mi Colos Monostoron 
lakó birak, Hütösz biro Veres János, több eskütt tarsai-
val [Ks l l. XLVI/16]. 1779: hűtős bíró Bálint Péter és es-
küttei [Taploca Cs; RSzF 247]. — c. esküdt udvarbíró. 
1616: Drabant Matias, ki mas neuel Gaspar matias 
Góczőn8 lakó az Nihaj Cegej Vas ferencne 
azzoniomnak hwtos biraja [WassLt. — aSzD]. 1635: Vi-
tezleŏ Suki Benedek Uram Kepebeli Embere, avagi 
hwteós biraja Elek Thamas nevw [SLt J. 35]. 7697: az hi-
tes Biro Radul Drágus gondviselése alát vágjon Dézma 
Báranj nro 10 [Preszáka AF; Mk Alvinczi Péter inv. 14]. 
— d. esküdt fogott-bíró. 1676/1681: mindenik hordot 
méresse megh8 hites Biroval | Minden megh mért hordo-
rul à hites Biroval igaz ravast tarczo(n); irja végére, 
menynyi veder, es hány pinzes volt [Vh; VhU 658. — 8A 
racionistal. — e. esküdt szolgabíró. 1596: Ez lewel kólt 
Galatzon Módra Estwan Dobocawarmegyebe(!) 
hwtos biraya Teörek Matthe Galatzi nemes zemely 
[WLt. — 8Szászgalac BN] * ~ bírák a falusbíró és es-
küdtjei/az eskűdtség. 1654: Nemzetes Losonczy Banffy 
Anna Ászonj, Rucsy8 házhoz valo Joszagan(a)k Urba-
riuma, mellyet . . az mint az hutteös Birak es Polgárok 
hittek szerent elünkbe attak . . diligenter connumeral-
tuk es fel Irtuk rend szerent [Ks Bánffy Anna urb. — 
aRücs K]. 1705: My . . Szilágy Cseh Várossában lakó 
Hites Birák Fü Biro Janka Mihálly Esküt Társai, 
Kovács János, Sipos István, Nagy Márton, Mészáros 
András, Kovács András és többek [RfR 104/88]. 1845: 
Ip Helysége Hüttes Bírái adjuk ezen betsű Levelünket 
Ppp Sz; Végr.] * ~ bojér. 1632: Alsó komanai8 Kalczu-
na János hűtés boer Annor(um) 70 [Szád. — F]. 1639: 
Synka8 nevü határon levő erdőkben lött károk meg be-
csülésére kimenvén, és ugyan azon fogarasföldi . ti-
zenkét hűtős boérokat mellénk vévén . . . azt az kárt 
az boérok mi előttünk ítélték és böcsülték két ezer ma-
gyari forintra [ErdO I, 434. — aF] * ~ borbíró. 1732: 
Hites Bor biro leven szoros gongja legjen az obtingens 
veder bor számnál egj Seriesben többet Se titkon se nyil-
ván edgjik Possessor reszin is ne aruljanak [M.gyerőmo-
nostor K; MNy XXXV, 263] * ~ céhmester. 1561: 
hewteos Chemesterek legien kettheo [Kv; öCLev.]. 
1595: Ez sacczot8 az keoz zolga rendeke(n) zeggiek fel a' 
huteos tizedesek, Az Mywes renden penigh az hiteos 
Ceh mesterek ighazan tartozzanak fel zedni [Kv; TanJk 
1/1. 256. — 8A töröknek fizetendő sarcot] * ~ centum-
páter esküdt százférfi/centumvir. 1778: Görög Joseff M 
Vásárhellyi8 Hites Centum Páter [HbEk. — aMv-i] * ~ 
citátor. 1698: Samariai Pál Dés várossának hütös citato-
ra [Dés; DLt 476, 479]. 1737: Nztes Mihotza Joseff 
Uram ő kglme . . . Hatvan M. forintok(na)k meg-adása 
iránt modo legitimo Admoneáltattais Hites Citator ál-
tal, ő kglme el-maradott Feleségét [Dés; Jk 261] * ~ 
csaplár. 1578: az Mely bort veznek a* hoz hwtes czaplart 
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allassanak eo kegmek es zamot vegienek twlle [Kv; 
TanJk V/3. 173b] * ~ csūrbírô. 1632: mihelt el végzik 
az hatra maradót rosnak czipleset, fel szoriak, es az 
hwteős Cziwr Biro mellette leueő eskűttiuel tartozzanak 
qua(m) citissime annak keöbeöl számáról . . . tudósítani 
[A.porumbák F; UC 14/38. 190]. 1679/1681: Cséplés-
kor jo animadversioja légye(n) eŏ kglme(ne)k mind à 
Csűr-Birora, ugi à Cséplòkreis, hogi à szemet jól ki ver-
jék, szalmajab(an) ne maradgjo(n), a* hites csűr biroval 
igaz Ravasokat tartasson [Vh; VhU 669]. 1715: Az Fo-
gar(a)si Csűrből való Majorság Gabonakat eleitől 
fogva, a hütŏs mérető Polgár, kolcsár, és Csűr biro mér-
te fel [Sárkány F; UtI] * ~ darabont. 1585: Markos Be-
nedek, Hendrich Georgy, Balogh Georgy hyd vczay 
hwteós Darabantok ezt valliak Eyel Circalünk 
vala hat Nemety Sigmond hatod magaval kyn all 
mezítelen zabliaual valanak, kerdenek minket My Iarok 
volna(n)k Meg mondok hogy Iambor hiteos zolgak es 
Eorizeok volnánk [Kv; TJk IV/l. 480]. 1635: Pap János 
. . . Varas hwtős Drabantia [Mv; MvLt 291. 61a]. 
1666/1681: (Ők is) tartozzanak engemet es Successori-
mat Hunyadi Varamban az tőb hites drabantok rendi 
szerint szolgálni [Vh; VhU 259-60] * ~ deák. 1608: my 
Kendi Istuan vram Tanachiunk es Cancellariusunknaic 
. . . Zamos Uyuarat . . . bizonios summaigh inscri-
baltuk es attuk Hadgiuk azért kegteknek es paran-
chioliukis serio minde(n) ok uetetlen, hozza tartó-
zandó Jozagok, es az varban leueő Jauaiual . . . adgia ez 
eo kegme zamara oda bochiatot leuelwnk uiueo hwtes 
Deakinknak kezebe [Gyf; Törzs, a fej. Kamuthy Balázs 
szúv-i várkapitányhoz]. 1640: Mü Benkeo Balint, es He-
tej Istüan, Az mü kelmes Vrunk eo Naga Tablaia(na)k 
hites deakj [Ks 42. C. 26]. 7644: nemine contradicente 
azon heotós deákok iktattak uolna be azokban az feol-
dekbe Bornemiza lazlo Uramot [Diós K; JHbK 
XVIII/29]. 1655: Dalnaki Peter es Diosi Gáspár mp. 
Nagod meltosàgos Udvarából ennek vegben vitelire ki-
bocsatatot hitős Deákok [Kv; CartTr II. 870] * ~ dé-
kán. 1793: Rakosa hataran levő Tomal nevezetű kert 
Tarsasagnak Hútes Dekanya | Gado Menyhárt Uramat 
mint az Régi Tornál nevezetű Törökbuzás kertnek mos-
tani Fungens hütös Dekánnját az maga és a meg neve-
zett hellyben az Kglmul (!) Dékánysága alatt lévő min-
den birtokosoknak nevekben és képekben általam . . . 
requiráltattja [Borb. — aAranyosrákos TA] * ~ direk-
tor. esküdt közügyigazgató (kb. ügyész). 1679: My Kô-
peczj Peter, es Brassaj alias Spitz Georg Colos Varnak, 
hütos Directorj ezen Testomentale Dispositiobol perci-
pialtu(n)k f. — 3 [Kv; RDL I. 157] * ~ divizor esküdt 
osztó/osztoztató bíró. 1603/1648: Mw Várostol válasz-
tót Hwtős Divisorok . engedelmesek lévén, az ŏ ke-
gyelmek paranczolattyának, el mentünk az megh neve-
zet házhoz [Kv; ACJk 16a]. 1622: My hwttös Diuisorok 
. . . hiuatatunk . . . miuel hogy az Vristen Tothazj Mi-
hály Vramat ez világból ki ueötte es gjermekj maraduan, 
varosunknak io zokassa es teöruenie zerent közötök 
Diuisiot celebrálnánk [Kv; RDL I. 119]. 1709: Mü Bras-
sai Spitz György es Verner Mihály, mind ketten Kolos-
váratt lakó hűtős Divisorok [Kv; Pk 6]. 1810: Sz: 
Györgyi Mihály Hűtős Divisor és Gyeőrggy István 
m.pr. hütös Divisor [Kv; Borb. I]. — Vö. a ~ osztó/osz-
toztató bíró szk-tal * ~ egyházfi. 1664/1687 k.: ezen 
főidet . . . az hites égy ház fiak oda adhassák dézmájára 

hogy a Templom kárt ne vallyon [Kibéd MT; MMatr. 
200]. 1668: Felső Tőkneka szentegyházának hűtős 
Edgyhazfia More Ferencz [RLt. — SzD]. 1691: a' 
Decsei8 hütes Egyházfi [SzJk 248. — aM.décse SzD]. 
1712: hites Egjházfiu Horváti Igaz Péter [Krasznahor-
váti Sz; SzVJk 38]. — Vö. a ~ szentegyház-fiú szk-tal * 
~ elöljáró. 1853: Albisi Bartos Sándor és Ferentz testvé-
rek . . . panaszok következtében ki neveztettünk mint 
Dalnok falva hites Elöljárói hogy . . egy főidet . . . a 
Szomszéd földekkel mérjük egyenlő nagyságra [Albis 
Hsz; BLev.] * ~ ember esküdt (ember). 1593: Valazto 
Gergelne Orsolia vallia: vgian ezen kerezt seouennek, 
meli Zent peter feleol vagion az Caspar deák kerti vegi-
ben el igazitasara kert volt ket hwteos embereket a ta-
nachbol [Kv; TJk V/l. 435]. 1612/1613: Darani Georgi 
zaz Sombori, hitős ember az I(ste)nnek az polgarsagra 
megh eskót [Szászzsombor SzD; KJ]. 1639: az én som-
nak (!) bar ne adgion Kegld hitelt, hanem hiszem eo Na-
ga húteos embere az Director nállam vagio(n) az eo 
keglme jrta czedula . . . , én oda hivato(m) Director Ura-
mot [Homoródsztpál U; Szád. Redej János Nagy Ta-
más udvarhelyi várprovizorhoz]. 1754: közepsö nagyob 
Szabó Ambrus Bartalis János kusseb Kozma Mihály 
. . . Hűtős emberek [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 152]. — L. 
még RSzF 288; SzékFt 33, 35. * ~ esküdt-bojér. 1654: 
En Hidueghj Georgy mostan az mi kegls eőregbik feje-
delem aszonyunk eő Naga Komanay8 Udvar biraja az 
tőb huttős esküt bujerokal . . . Mikor az mi szekes 
hellyunkbe(n) tőrveny(n)ek Discucialassa (!) be ültünk 
volna Compariallanak mi előttünk fogarasban la-
kó Nagy Tamas Uram . . igy proponalla Causaiatc 

[Szád. — aF. Köv. a felek nevének fels. cKöv. a kereset 
előadása] * ~ esküdt ember esküdt. 1615/1616: az Uni-
versittis (!) vocabúlúm oly közenseges szo, mely néha az 
magistratust, néha az hütös esküt embereket, néha pedig 
az kösseget jedzj [Kv; RDL I. 100] * ~ falusbíró. 1645: 
Szent Jakabj heőteős fal(u)s biro polgár tarsaiual 
edgyeőt [Szentjakab8; Told. 27. — aMelyik ?]. 1780: 
kénszeritte hogy mennék el Gyöngyösi János Vram-
haz . . . Várfalvánaka fungens Falus Hütes Birájáhaz 
[Borb. I. — ®TA]. — L. még SzékFt 27 * ~ fogott pol-
gár fogott bíró. 1674: Felső Szovati Nagy Peter felső 
Szovati8 hűtős fogotpolgár [SLt Q. 14. — aF.szovát a 
múlt század végén összeolvadt A.szováttal M.szovát 
(K) néven] * ~ ſolnagy esküdt falusbíró. 1714: (Elmen-
tünk) Szász Város Székben Romosz nevü faluba(n) az 
hütös Folnagj házához [H; BK ad nro 431] * ~ főbíró 
esküdt főszolgabíró. 1672: nemes Belső szolnok varme-
gyének egyik hűtés fŭ Biraja Kéri Gergely mpr. [TGsz 
51]. 1673: Szabó Crestelj Fejer vármegjenek edgjik hű-
tős Föbiraja [Marossztkirály AF; IB] * ~ földmérő. 
1625.é hittük az ket huteos feoldmereot Zenfner Matiast 
es Cati (!) Mihalt felseo Lombra, egy puzta zeoleoczke 
zalua(n) az Varosra, hogy meg estimalliak [Kv; Szám. 
16/XXXIII. 23]. 1728: Mű Székely Lörintz és Kővendi 
Dániel, mind ketten Kolosvár Wárossának választott 
hűtős Oculatori és föld mérői [Kv; Pk 7]. 1801: Ösia Fü-
löp István mp Hűtős és meg próbált Földmérő [M.nagy-
zsombor K; Somb. I. — aSzászújős (SzD)] * ~ főszol-
gabíró. 1643: Az Nemzetes Nagyobbik Trauzner Jstvan 
Torda var megenek Egyk Húttós Fő szolga biraia Had 
reven8 Torda var megjeben lakó [DobLev. 1/13. — ^ A ] 
* ~ gondviselő-bíró kb. esküdt udvarbíró. 1644: Bor-
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nemiza Lazlo Vram heótós gonduiseleo biroja Nagi pet-
ribena . . . lakó Benedek János [Diós K; JHbK 
XVIII/129. — aK] * ~ gornyik. 1679/1681: Szanto, es 
kaszalo földekb(en), söt ez jószagnak minden hatari-
b(an) semmit is el foglalni nem engedgyen; azoknak őr-
zesekre hites kerülőket s Gornyikokat praeficiallyon es 
tarczon [Vh; VhU 670] * ~ hadnagy. 1694: Fogarasi 
Boér Gáspár, az Fogarasi Varbéli Magjar Praesidiariu-
soknak hütŏs Hadnagya [Fog.; Szád.] * ~ írnok. 1855: 
tanácsi hites iraok Bágyi Mihály [Kv; Végr.] * ~ író-
deák. 1656: Ozdy Thamas ur(am) . . kegyelmes Urun-
kot sinistre informalta bona constientiaja szerint irot re-
cognitionalissaual, mellyet hwteŏs Iro Deakokkal iratot 
[Kv; CartTr II. 1073]. 7687: Nemz. Debreczeni István 
Kgls Urunk eő Nsga Hites Iro Deákja es Nótáriussá 
[Ne; Told. 31]. 1757: mü . Felséges oszszonyu(n)k 
koronás kirallynénk Erdélyi Mltgs Kirallji Tablájának 
hites jro Déakai (!), és Urbáriusi [Ks 36. V. 24] * ~ 
jegyző. 1833: Fogarasi Huszti István m. pr. Nemes Sze-
melj Falu hites Jegyzője [Sinfva TA; Borb. I] * ~ kan-
cellár is ta/kancellista (deák). 1644: heóteŏs Cancella-
riusta (!) deákok [JHbK XVIII/29]. 1666: Viskj György 
Déák az mi kegles Urunk eő Nga edgyik hites Cancellis-
ta Deákja [RLt 1]. 1686: Alvicen (!)a lakó Varadi Inczedi 
Mihály az mi Kglmes Urunk eő Nga Udvari Posta Mes-
tere es hites Cancellista Deakja [Incz. VI. 17a. — aAF]. 
1700: Szikszai István hites Cancellista m. p. [Küküllővár 
KK; UtI] * ~ kapitány esküdt fertály-elöljáró/kapi-
tány. 1586: Botha Istwan Coloswary hiteos Capitan 
[Kv; TJk IV/l. 602]. 1637: Vagyon Egy haaz . . . , mely 
hazat az hüteos kapitanokkal Együtt vgj mint verek 
keozeot becsüllettünk három szaz forintra [Kv; 
RDL I. 24]. 1640: Vagion egi ház . . az hwteös Capita-
nokis ielen leue(n) Aestimaltunk (!) f. 125.ra [Kv; i.h. 
123] * ~ kapus-darabont. 1635: 1 Testis Pap Ianos, 2. 
Farkas Gergely, 3 Zaz varga Jstva(n) varos hutos kápus 
Dárábantj [Mv; MvLt 291. 46b] * ~ kerülő esküdt 
csősz/mezőpásztor. 1679/1681: (Á földeknek) őrzésekre 
hites kerülőket s Gornyikokat praeficiallyon es tarczon 
[Vh; VhU 670. — A teljesebb szöv. a ~ gornyik szk al.]. 
1692: az hűtős kerűlőtül lovát hatalmasul el vőtte [Dés; 
Jk] * ~ konzisztor esküdt egyháztanács-tag/presbiter. 
1826: Ns Tőrők Josef ifjú Legény Hazassági életre kí-
vánván lépni Providus Szász János Hajadon (!) Leányá-
val Katával . . két Regiusok, u. m. Curator Ns Törők 
István és Ns Beregi Sándor Hütös Consistorok elöt a' 
Coactiorol, és Consensusrol, egyenként külön külön ki 
kérdeztettek [Gyalu K; RAk 1 5 ] * — krajnik. 1721: én 
Dobucz Peter menvén . . . Somkerekre3 egj oda valo no-
szodi hitŏs Krajniktól hallék erős hittel illyen beszede-
k é i [Priszlop BN; Ks 184. LXXXV. — aSzD. bKöv. a 
nyil.]. — E tisztségnév jel-nek bonyolult kérdésére l. AÉ 
236—57 * ~ kulcsár. 1643: egj Nagj Banyai legent, ki 

. . eóreókeós Jobbagiomot, s hitós kulczaromot el 
akarta szeòktetni, klawzok (!) leue(n), azért fogatta(m) 
meg [Torockó; Thor. XVI/2a]. 1657: Az hüteos Kulcsár 
Keserűi Miklós szamadasa szerint, Erogalodatt, per 
Annum, az Udvar haz szŭksegere, Eczet, Ur. N. 23//2 
[Borberek AF; WassLt Perc. 23] * ~ kvadraginta T 
1755: Szekély Sámuel Ns Torda Aárossá(na)k hutos 
Quadragintaja [Asz; Borb. II]. 1797: Gegesi Sigmond 
Hites kvotraginta (!) mp. [TK1]. — Az 'esküdt negyve-
nedszedő' jel-sel számolhatni * ~ lóſõ-asszessor. 1734: 

Vitalyos György Ghidoffalvi . . . Sepsi Szeknek Hütös 
Lofŭ Assessora [LLt] * ~ malombíró. 1701: Szerencsi 
János és Szekely Hidi János hites malombirák3 [Dés; 
DLt 484. — aMindkettő ns]. 1794: Hŭtes Malambiro 
[Aranyosrákos TA; Borb.] * ~ mérető polgár. 1715: 
(A majorsággabonát) a hűtős mérető Polgár, kolcsár, és 
Csűr biro mérte fel [Sárkány F; UtI] * ~ molnár. 1657: 
percipialtam az hüteos Molnár altal . . Vam Buzat, 
Cub. 24. 3 [Borberek AF; WassLt Perc. 3]. 1658: perci-
pialtam Sebeshely Malombol, az hüteos Molnár Testi-
monialis Rauasa szerint, Vam Buzat Cub. N. 26 [uo.; 
i.h. 32] * ~ nótárius. 1583: My Jmrech deák Papay 
orozffayan3 Lakozo Hyttes Nótárius az feyrwary kápta-
lanba [SLt V. 13. — aK]. 1588: Gyarmathy Gaspar deák 
hiteos Nótárius [Torda; Pk 2]. 1590: Thamas deák Ha-
dady Keozep Zolnok var megyenek hiwteos nótáriussá 
[Bőnye Sz; WLt]. 1627: Az Vitezleo Zent Mihalffalwi 
András Deák Vram Vrunk eo felge nagiob Cancella-
riayanak Hwteos scribaia es Nótáriussá [Kp III. 94]. 
1710: Fel Csik Széki Szent Domokosi Iffiabbik Sándor 
Mihály Nobilis azon Szeknek hütós Nótáriussá [BCs]. 
1804: Bosbon3 lakó Bodosi János Falu Hites Notariusa 
[Ks 92. — aKolozsbós v. Székelybós MT?] * ~officiá-
lis. 1681: ă Nyári Takarodasra mindenkor megh szokot 
ã munka3 szűnni az mint az hites officialisok, Mun-
kasok, s masokis mondgyak [VhU 61. — aA bányászás] 
* ~ okulátor. 1667 k.: Mi Colosvárat lakó hütŏs oku-
látorok Egér Jstvan, es Fekete Jstván . . . | My . . 
Vgjan Colosuarba(n) lakó Nemes szemelyek, es ez Ne-
mes Varostol Választatott hűtős Aszessorok ugj mint 
Batczj Jstuan, Dreszler János, es ugjan ez Nemes Varos-
tol Választatott hűtős Szeőleő Merők és Oculatorok 
[Kv; RDL I. 148] * ~ osztó/osztoztató bíró. 1610: Mj 
Zabo András vram, Filstich Leörintz, Giulaj János, es 
Junck András Hwteos ozto Byrak coloswarath [Kv; 
RDL I. 6]. 1627: My Tothazy Aztalos Jstuan, Gergh 
Volman, Nylas Gaspar es Hannesz Vogner, Colosua-
ratth hüteos ozto birak [Kv; i.h. 134]. 1810: Mü Szent-
győrgyi Mihály, és Gyeörgyfy István mind ketten Ko-
losvár . várossának választott hűtős Osztoztato Bí-
rái3 . . adgyuk ezen tulajdon kezűnk allirása és szokott 
petsétűnkkel meg erösitett Osztály Levelünket igaz hi-
tünk szerént Kolosvárt [Kv; Borb. I. — 3Aláírása szerint 
mindkettő „hütös Divisor"]. — Vö. a ~ divizor szk-tal 
* ~ öreg polgár. 1715: My Töke Márton hütös öregh 
Polgár, Borbélly István hütös Nótárius, mind ketten 
Maros Vásárhellyen lakó tisztessegbeli szemellyek [Mv-i 
lakatos céh lev.] * ~ pallér3 1 770: Várbeli Porkaláb 
Nemes Vitézlő Bálint Deák Uram és az Hites Pallér Sig-
mond János áttestálnák mi előttünk hitelesen im ezekről 
. . [Balázsfva UtI. — 3A később, e címszó al. tisztázan-
dó bonyolul jel-re 1. GyU XXXVI—VII] * ~ pallér-bí-
ró. 1708: vállolván fel az Ebesfalvi udvarbiroságot En 
Bürkŏsi Szeszcovri István az hites Csűr és Pallérbiró 
p(rae)sentiájába(n) (: melly Pallérbiró edgiszer s mind 
Gondviselő is . . . :) mindeneket íratván Generális Ext-
ractusban [Ebesfva; UtI]. 1770: az Hites Pallér Biro Sig-
mond János a Türi Buro, Szabó Mihály, és a Szăsz 
pataki Biro Juon Romota Testificálnak arról, hogy 
az el mult Tavaszon . . vetettek . . . Jo Curával Zabot 
Hatvan köblöt [Balázsfva AF; UtI] * ~ pásztor. 1741: 
az illy kártévő marhákat, hogy a' . . . Pásztorok, 
kerülők, vagy akármelly várasunk tagjais, a' kárból 's ti-
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lalmasból, behajthassák facultáltatnak, és a' Pásztorok-
(na)k kötelességekbenis áll mint hites Pásztoroknak 
[Dés; Jk 551b] * ~ polgár esküdt. 1578: Valamikor yde 
be az haz zoksegere eöroltet, mindenkor wagy az byro, 
wagy eggik hytes polgár legyen melette [Kisfalud AF; 
OL. M. Kamara Instr. E—136 Inreg. Fasc. 34 Fol. 
l40—6 V. Kovachoczy ut. Math. Niary gondv-höz]. 
1584: mind az ket fel hiteós polgarokath hiua látny es 
Igazitany, de Seeler Marton Nem tudo(m) my gondolat-
tiabol, Ne(m) hagya az eskwttek teczeset ky mondany 
[Kv; TJk IV/1. 374]. 1621: az Mostani Deesi feő Biro, 
íwzessi János, ket hwtŏs polgári Jeney Jstuan es Varga 
Jstuan [Dés; DLt 345]. 1847: (Hogy) az éveken át szám-
adó hütos Polgár öklmeket, azon nagyon terhes erdö-
pásztorlás, és arról való szoros számolás aloll . . . fel-
menthesse, elkerülhetetlen szükségesnek látta Közönsé-
günk [Torockó; TLev. 10/9] * ~ polgárság. 1656: Tu-
dom azt hogy Ozdy Thamas ur(am) hwteŏs polgárság 
uiselt ember leue(n) ., engemet eö kegyelme euocalta-
tot [Kv; CartTr II. 904 Steph. Razmany sen. alias 
Ada(m) (41) vall.] * ~ polgártárs. 1660: Mw Feiervári 
Benedek Colosvári feő Biro es Linczegh János Király 
Biro hwteős Polgartarsainkal és az egész Centum Páte-
rekkel edgjűtt varosul recognoscalliuka [Kv; KvLt 
1/176. — *Köv. a nyilj * ~ porkoláb. 1676/1681: Az 
Borokat őszszel bé szüretvén, es à várb(an) helyheztet-
vén . . . az várbeli hites Porkoláb jelen lévén adgyo(n) 
arról Testimonialist [Vh; VhU 658]. 1681: Az vásár vá-
mot az hites Porkoláb tartozik exigalni [Hátszeg; 
VhU 150] * ~ registrátor. 1701: Horthi István Nemes 
Erdély Országának hütes Registratora8 [Gyf; WLt. — 
aAláírása: Stephanus Horthi S.C. Rae Mttis Cancella-
riae Major(is) Tra(n)sylu(an)icae Registrátor mp.] * ~ 
régiusz. 1740: tettek volt Conventiot legitimo modo az 
akkori Providus Hites Regiusok elótt, az Tóbisok vere-
jében lévő Varga Ferentz, tizenŏtt Vas tsinálásra való 
Portioja iránt [Torockó; Bosla] * ~ strázsa. 1799: Né-
kem mint hites 'Strásának edgyík főbb kötelességem a' 
volt: hogy ügyelném kik árulnának hir nélkŭ bort [Mak-
fva MT; DLev. 5 Ignát János (32) vallj * ~ számvevő. 
1695: Arkosi István Nemes Colosvár Várossá(na)k 
édgyik hütös Számvevője, és édgyszer s mind Diuisora 
[Kv; Berz. 2]. 1711: Csiszár Eötvös György, hütös Szám 
vévŏ [Msz; DE 2] * ~ százember esküdt centumpá-
ter/vir. 1621: My Gerg (!) Volman, Caspar Schnejder 
Treppiger. Endres Hermán. Lakatos Georgy, Aczy Já-
nos, es Hannes Éppel Colosuarj huteos szaz Emberek, ez 
ide ala meg irt dologban híuatalosok leue(n), adgiuk tut-
tara mjndeneknek ; hogy hiua mjnket, Crajczar 
András Vram eo keme az maga hazahoz [Kv; RDL I. 
13]. 1638: Nflas Istuan Hutos szaz ember [Kv; i.h. 113] 
* ~ székező bíró. 1821: Bajesdi Vitán Sándor Ns Hu-
nyad vármegyének hütös Székező Birája [TudGyüjt. 
XII, 81] * ~ személy. 1638: My Lakatos Georgy, es 
Pitter Adam, Colosuarat hüteos szemelyek [Kv; RDL I. 
115]. 1690: Banfi Hunyad . . . Városnak Hűtős szeme-
lye [Told. 41]. 1739: Vámos K. Szűcs Mihály atyánkfia ő 
kigjelme . . . a Nms Városhoz nem Hites Személlyel sze-
deti az Hidvámot [Dés; Jk 518a]. 1762: Mi . . . Torockó 
Városab(an) lakó Hites Személyek: Ekárt Mihálly Vá-
ros Biroia: Vernes János es Bartók Ferencz Város Pol-
g(ári) Kriza János Biro Polg(ára) Több eskütt Tár-
sainkai együtt [Torockó; TLev. 7/1] * ~ szentegyház-

fiú. 1642/1687 k.: Midőn Csit Sz. Ivánon8 visitalánk . . . 
Malom falván lakó Imreh Ferencz hites Sz. egyház fiu 
es Csit Sz. Ivánon lakó Fabján István hites Sz. egyház 
jiak idejekben irtuk fel ez dolgotc [MMatr. 329. — a" 
MT. CA két falu között az egyházi szolgáltatásokra 

von. megjegyzést]. — Vö. a ~ egyházfi szk-tal * ~ 
szkriba esküdt íródeák. 1621: My Keopeczi Matthias es 
Maxai Balas deákok Vrunk eő felge Tablaiahoz tartózó 
hwteős Seribak [DLev. 1. II. 31]. 1668: En statualtam 
vala Erkedet es Solymost, Jstenben el nyugot Lázár Jst-
van Vram fassioja, es arra Idõsbik Rakoci Fejedelem-
teol adatot Consensus mellet ., mivel akkor Udvari 
Cancellarián lévő hites seriba voltam [Szászrégen; LLt 
P. Biro táblai seriba nyilj | Mi Papai András es Donáth 
Mátyás az mi Kgls Urunk eő Nga méltoságos Táblájá-
nak hűtős Scribai [Ks 13. XVII. 6] * ~ szenátor. 1757: 
Prágai János nemes Dés várossának hites senatora s szó-
szollója és a nemes szabó céhnek kis céhmestere (p.h.) 
[Dés; DFaz. 20]. 1764: Prágai János nemes deesi szabó 
céhnek céhmestere s hütös senatora (p.h.). Isaki István 
nemes Dées várossá hites senatora (p.h.) [Dés; i.h. 24] * 
~ szolga. 1585: Zekely Marton hwteős zolga wallia . . 
[Kv; TJk IV/l. 480]. 1591: Karoly Benedek, fenessi Tha-
mas, varos hites zolgay [Kv; TJk V/l. 80]. 1634: Baria-
bas Caspar varos hútos szolgaja [Mv; MvLt 291. 32a]. 
1681: Hauasok . . . jol megh ruminalvan es szorgalma-
tossan Investigálván, az ahoz tudo expertus hites szol-
gák altal . . . talaltattak ez szerint8 [JHb XXXII/52-3. — 
Köv. a fels.] * ~ szolgabíró. 1569: Nag pal Rathony 

Crazna waar Megyenek hwtós zolga byraya [BálLt 78]. 
1586: My Borbély Gyeorgy Menyei es Zilagyzegy farkas 
vgyan Zilagyzegy Keozep Zolnok varmegyenek hwteős 
zolga Biray [Nagydoba Sz; Borb. IJ. 1633: Doboka Var-
megienek fő esküt biraia Galaczon lakó szigeti Gieőrgy 

Doboka Varmegienek hites szolga biraia Galaczi 
Farkas [Ks 41. F]. 1708: Nemes Nagy Enyed Varossa-
nak egyik Nemes hites szolga biraja Takacs Marton 
mpria [Ne; DobLev. 1/62] * ~ szőlőmérő. 1602: Kadar 
Gergely es Ramfft (!) Marton az Varosnak hewteos zeo-
leo mereoy [Kv; TJk VI/1. 590]. 1614: (Ezeket a) szeolo-
ket mikor az vdeo kj nilik az huteos szeoleö mereokkel 
meg kel bechultetnj [Kv; RDL I. 95]. 1667: My . . ez 
Nemes Varostol Választatott hűtős Szeoleö Merők es 
Oculatorok Vra(m) akarattjabol kj menenk Bekas 
Patakba(n) . . eő kglnek karainak megh Oculalasara es 
el igazitasara [Kv; i.h. 148] * ~ szőlőpásztor. 1683: hű-
tős szőlő pásztor [Dés; Jk] * ~ táblabíró. 1831: Tamas 
Demeter ezen Nemes vármegyének hűtős Tábla Bi-
rája volt . . minden heten szombaton ezen Nemes Vár-
megye Tiszt Győlésében meg jelent [A.kosály SzD/Dés; 
Eszt-Mk Cserei lev.]. 1843: Köntzei István mp. és Reme-
nyik Károly Mind ketten Ns F. Fehér Megye hites Táb-
labiráji [Bodola Hsz; BLt 12] * ~ táblai asszesszor. 
1641/1775: Tekintetes es Nemzetes Sulyok István Uram 
ŏ kegyelme Colos Varmegyenek Fő Ispannya, az mi ke-
gyelmes Urunknak ő Nagysaganak egyik Hütös Tablai 
Assessora [DobLev. II/460. 11b] * ~ táblaideák. 1655: 
Kézdi-Vásárhelyen lakó Barabás Péter hütös táblai deá-
kunk [SzO VI, 199-200 a fej. a hsz-i tisztekhez] * ~ ta-
nács a városi tanács esküdt tagja. 1684: Kászoni Szabó 
István ezen városnak egy<ik> hütös tanácsa, az szabó 
céhnek c<éhme>stere, Ugocsai Tamás kovács ez nemes 
városnak egyik hütös tanácsa, Makai Bá<lint) ez nemes 
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városnak egyik hütös tanács<a az> csizmadia céhnek 
céhmestere [DFaz. 10]. — L. még MNy XXXIV, 120 * 
~ társ (falusi) esküdttárs. 1758: Udvar Istvánné Birá-
kúl magához hiván meg nézeté a' Pipét . . mi mi ma-
gúnk hites társammal . . . Udvar Istvánnéjénak lenni ta-
lálok [Betlensztmiklós KK; BK]. 1780: B. Hites Tár-
sainkat Vernes Jakab õkglét, és Botár Andort a' fen irt 
hellyre ki küldvén . . , minekünk illyen Relatiot tő-
nek: hogy azon szántó földben . . esett Nevezetes kár 

fel tészen három kalongját [Torockó; Bosla]. 1827: 
személyesen jelen vala a' nevezett Biro két Hites Társá-
val [Msz; TSb 39] * ~ tizedes városi tized-elöljáró. 
1582: Zekely Imreh Kadar Gergely hiteós tizedesek 
[Kv; TJk IV/1. 522]. 1595: Ez sacczot az keoz zolga ren-
d e k e t ) zeggiek fel a' hüteos tizedesek [Kv; TanJk I/l. 
256. — aA töröknek fizetendő sarcot]. 1666: Alkuttam 
megh Nagy Giorgy sogoral Iffiu Neb András hütös 
Tizedes jelen leteben . . . huszonöth magyar forintban 
[Kv; ACLev.] * ~ udvari bíró. 1732: Takáts András 

Ez hites Vdvari Biro [Szászsztjakab SzD; TSb 51] | 
A . . Gabonának számát, a hites udvari Bironak Ra-
vássibol . . Consignáltuk [Nagyiklód/Szászsztjakab 
SzD; TSb 51] * ~ udvari (író)deák. 1655: Pataj Tha-
más és Rácz Boldisar mp. Az mü kglmes Urunk hütös 
Udvari Deaki [Gyf; CartTr II. 868] | ő Nagha hütös Ud-
vari Iro Deákját Baló Lászlót ki ugyan Nemzetes Nagy 
Barcsaj Barcsaj Akkos Ur(am) udvari Dèàkjais 
Fejervarrat az belső várb(an) az Cancellaria háznàll ta-
làlvan recognoscála . . hogy igy vallót volna 
Rázmány István [CartTr II. — Köv. a vall.] * ~ ud-
vari vajda esküdt udvarbíró. 1722: Én azért . Bethlen 
Ádám Vra(m) . . . Csinyerete (!) Juon nevü Sellér Job-
bágjábul allo hütŏs Udvari vajdájához, vagjis Bírájához 
el mentem . . . Ammonialtam [Mezősályi TA; Ks] * ~ 
urbárius '?' 1757: mü . . Felséges aszszonyu(n)k koro-
nás kirallynénk Erdellyi Mltgs Kirallji Táblájának hites 
jro Déákai (!), és Urbáriusi [Ks 36. V. 24] * ~ utcakapi-
tány. 1757: hogi ha, valamely Falun Keresztül mégien 
eŏ Nga, s az passus kérés Strásállás a ki adott Parantso-
latok szerint nem Comparíáltatik, az ólljan Falusi Bi-
rok; s hites Uttza Kapitany, s Strásák, bizonyoson tud-
giak meg hogi, én bizony mingiart Tŏmletzre küldöm 
[Szkr; Borb. II Pávaj Sándor vkb rend.] * ~ ügyész es-
küdt ügyvéd. 1834: Nemes Budafalvi Bors Sámuel Hites 
Ügyész . . . szeles magaviseletű, különös ruházatú, leg-
inkább Átilla dolmány, szük, vagy az alján sinóros pan-
talon nadrág, bakkants [DLt 481] * ~ ülnök. 1844: 
Várallyai András, Mihály Domokos és Pap Sándor meg 
probáltatások után, elegedendő készülettel bíróknak ta-
láltatván, hűtős ülnököknek fel vétetni határoztatnak 's 
ezennel felís eskedtettek [Usz; UszLt XI. 85/1. 86]. 1850: 
Szentiváni József m k. Hűtős Ülnök 's e t á r sban 3 ki 
nevezett Elégtevő Biztos [DobLev. V/1286. — Az ítélet 
végrehajtásában] * ~ vajda esküdt udvarbíró. 1598: 
Nagy Debreken belsó Zolnok varmegieben lakó Tulcha 
Dan vajda, ki most Thahj Istua(n) vrunknak hwthes vaj-
daja [BálLt 81]. 1715: Groff Csáki István . . . Balás-
házán lakó Asztalos Demeter nevű hütös vajdája [SzD; 
WassLt] * ~ vámos. 1770: Az Hidat őrző Hites vámos 
. . . Fél esztendő alatt Tizenhárom forintot gyűjtögetett 
és adott bé Udvarbíró Uramnak [UtI] * ~ vásárbíró. 
1577: eo kegmek a mynemeo tyztet byztak az ket hyteos 
vasar byrora abba Mehessenek elo. feo keppe(n) az ke-

nyer swteok dolgabol hogy ha disciplinanak okaert va-
lamelykteol kenyeret czypoyat el vezy wyhessek mingia-
rast az Espotalyba es az foglyoknak hogy ekeppen meg 
Rettenwen az io Rendtartasba p(ro)cedallyanak az ke-
nyer swteokis dolgokba [Kv; TanJk V/3. 144b]. 1696: 
nem valami dib dáb fontai mérjék az hust, hanem az hű-
tős vasar birak kezek alul ki kőit pecsetes fontai merjek 
[Dés; Jk]. 1764: végeztetett, hogy sem sokadalmaknak, 
sem penig hetedszakai vásároknak napjain más a két hü-
tös Vásárbirokon kívüli ne vámoljon [Kvh; HSzjP]. 
1826: mi Székelly Kereszt ur Várossának 1825 béli Héti 
Vásár Biráji . . Kováts Joseff m. pr. Horvát Mosés m. 
pr. Hites Vásár Birák [Szkr; Borb. I] * ~ vicebíró 
esküdt alszolgabíró. 1615: Balas Deák Doboka uarme-
gyének egyk hwteuós (!) uice biraia [Derzse SzD/Kide 
K; Törzs]. 1631: Balas deák Alias kovats . . Doboka 
varmegienek hwteos vice biraia [Dob.; Ks 42. F]. 1635: 
Deák istvan zent egieden Doboka varmegieben lakó ne-
mes zemel Az var megienek hwteos vice Biraia 
[Dob.; WassLt] * ~ vicekirálybíró esküdt alkirálybíró. 
1651: Harasztosson Lakó Bortha (!) Istua(n) Ara(nya)s 
Szek(ne)k hűtós Vice Kirali Biraja [Aranyosrákos TÁ; 
Borb. I]. 1655: Maros szek(ne)k ket hüteos Vice király 
biray [Mezőkölpény MT; TSb 21]. 1657: My mezeo ma-
darassy Szekeres János, es Tompay Bathos Peter mind 
ketten maros szekben lakó nemes szemeljek, es ugian 
ezen maros szek(ne)k hüteos Vice király biray [Told. 17a 
Huszár lev.]. 1721: Csegezi János az ns Aranyas szek-
(ne)k hites Vice Király Bírája ns szemely [Asz; Borb. I] 
* ~ viceszolgabíró. 1616: En Rákosi <Ja>nos hőtős 
vice zolga biro <ir>attattam hőtőm zerent kegme<t>ek-
(ne)k [Tövis AF; BálLt 40]. 1641: Kőz Birak az dolog-
ban a Mihalifalua(n)a lakó András Deák Belső Zol-
nok var Megienek égik hiteős vice zolga biraja [SzJk 57. 
— aKét név elhagyásával. Csicsómihályfva SzD]. 
1665/1681: (A) Varmegyenek ket hites Vice Szolga Bi-
rai. hitves Vice Szolga Birak [Vh; VhU 255]. 1686: Bo-
gaton Torda varmegyeb(en) lakó Barton Deák Nemes 
Torda varmegjenek egjik Vice hütös Szolga biraja 
[Borb. II] * ~ vice udvarbíró. 1679/1681: Arataskor ä 
hites vice udvarbirojaval, szamtartojaval, es más hiteles 
esküdtekkel ki menvén3, mindenüt, minden nemű veté-
sek(ne)k kalongiait igazan olvassak megh [Vh; VhU 
669. — aAz ub] * ~ vincellér. 1695: hűtős vinczelér 
[Kszeg; BfN Bh-i csomó] * ~ zsitár. 1679J1681: (A ve-
tések) őrzésekre hites jo sitarokat állasson3, hogi barom 
vagi uton járok miatt kár bennek ne essék . . . ; azo(n) 
keppen à széna füvekreis vigyázzon, es vigyáztasson 
[Vh; VhU 670. — aAz ub] * falu ~ bírája esküdt/hites 
falubíró. 1716: En Ara(ny)as szeken Csegezb(en) lakó 
Simandi Miklós ns szemely mostan falu hites Biraja . . 
[Asz; Borb. I]. 1759: Engemet mint Falu Hütes Bíráját 
. . . Sarosi György Uram . . . Semény György Uram Ut-
rizált Kortsoma házához küldött, hogy a Limitatio ellen 
ne arulja a bort [Szentlászló MT; Sár.] * falus ~ bíró. 
1612: Sombori More Gergely falus hitős biro az ő biro-
sagara megh esküt hitire igy valla [Szászzsombor 
SzD; KJ. — aKöv. a vall.] * falusi ~ polgár falusi es-
küdt. 1699: En Gadó Gáspár, Ar(anyo)s Szeken Varfal-
ván3 lakó Nemes szemelly, es mostan falusi hűtős Polgár 
[Borb. — "TA]. 1731: Rákoson3 lakó Farkas Balint Ne-
mes szemely Mostan falusi hütös Polgár [i.h. — aAra-
nyosrákoson (TA)]. * tanácsbeli ~ polgár a városi ta-
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nács esküdt tagja. 1633: Mw Batsi Istuan. Endres Her-
mán. Colosuarat Tanatsbelj hüteos Polgárok hiuata 
műnket . Eōregbik Krayczar András vram . . . es 
teőn mw eleöttünk illyen Testamentumot [Kv; RDL I. 
101] * tanácsbeli ~ személy a falusi tanács esküdt tagja. 
1617: Sallar János Zaz fenesj feo biro . . . Zabo 
Gyeorgy, Syház Mihály, Chinder János Jámbor tiztes-
sigbelj Birosag uiselt Zemjliek . Es teob Tanatsbelj 
Jámbor hyteos zemeliek8 [Szászfenes K; KCs VIII. 448] 
* város ~ bírája/bírója. 1681: Itt Hunyadon szokot 
esni esztendőt által négi sokadalom . . mely alkalma-
tossaggal az város hites Biraja és Vásár-Birája által vá-
sárvám szokot exigaltatni [Vh; VhU 50]. 1740: Toldi Fe-
rentz Város Hites Birája (jb) [Torockó; Bosla]. 1761: 
Bartók Ferentz Város Hűtős Biroja [uo.; TLev. 2/2]. 

2. jobbágyságra esküdt/esküvel elköteleződött; care 
s-a obligát prin jurămînt la iobăgie; zur Leibeigenschaft/ 
Hörigkeit geschworen/durch Eid, Schwur verpflichtet. 
Szk: ~ bányász. 1712 k.: midőn volnánk hivatalasok 

. az Császár eŏ Felsége Bányász Cziganyinak Vajdáji-
tol, készek valánk az Nagyságod parancsalattyára el-
menni, és az alattak lévő hites és szabad Bányászakat az 
előnkben ki adatott utrumnak ténora szerint erős hittel 
meg esketni [Törzs] * ~ jobbágy. 1683 k.: Kelemen Já-
nos hwteós iobbagy Zentkiralj volt Suliok Jstuane8 

megh valtozot teolle [Szászfenes K; GyU 34. — ^ i . az ő 
jb-a]. 1651: nagiobik Araniasz Gieorgy neueo heoteos 
jobbagia [Szászcegő SzD; JHbK XIX/26]. 

3. eskü alatt tartott; fåcut sub jurămînt; unter Eid/ 
Schwur gehalten. 1803: a' Nagyságod . a' Néhai 
Szántó Sándor Ur ingó és ingatlan Javainak Con-
scriptioja iránt költ parantsolatját . . . vévén . . . , a' kő-
vetkezendőleg meg irando Helységekben, . . . hitess Val-
latást és Tudakozódást vittünk végbe [Ne; DobLev. 
IV/862, la]. 

4. esküvel vállalt, esküjével járó; angajat prin jură-
mînt (faţă de ceva); durch/mit Eid/Schwur angenom-
men/verbunden. 1765: (A molnár) az Vámat titkon hites 
kötelessege ellen masok(na)k atta Signanter egy Zágori 
szásznak két véka búzát palyinkáért [Kóród KK; Ks 18. 
Cl. 5]. 1844: midőn hites kötelességéből kifojolag az 
árulás véget kitett edényeket visgálta, akkor tőbb dara-
bokat talált hasatokat hibásokatt, és pállotakat [Zilah; 
ZFaz.]. 

5. törvényes; legal; gesetzlich/mäßig. Szk: ~ feleség 
törvényes feleség, hitves. 1555/1566.ŝ az eo Jámbor hytes 
tarsa Bogathy Kata | az eo Jámbor hytos felesegenek 
Bogathy Kathanak [Zsuka; SLt A. 33. — aMelyik ?]. 
1589: az szegenj megh holt szegenj azzoni allat enne-
ke(m) hites felesegem vala [Máréfva U; UszT]. 7604: az 
mi keues ezüst marham penzem ruháim es minden fele 
lábos marhaym uadnak hagjom az en hutes felesegem-
nek szalancj Dorkonak [Halmágy NK; JHb XVI/50]. 
1758: Enyedi Civis Nemes Nagy Ferentz Vr(am) o kgyl-
me a' maga hites Felesegivel Nemes Nagy Eva Aszszo-
nyal [Ne; DobLev. 1/283. la] * ~ férj. 1731 k.: meg hi-
tes Ferjétis meg verette a Németekkel [Sövényfva (KK) 
körny.; Born. XXXIX/16]. 1745: Ilijén okon prosequa-
lom az It, hogj ő Urához vagy hites férjéhez való köteles-
ségéről elfeletkezvén, in Scandalum Xtianor(um)a idege-
neket admittalt magához és czégéres parázna életben lé-
ledzett [Torda; TJkT II. 18. — aOlv.: christianorum]. 
7763: (Áz asszony) férhez menetele után hites férje mel-

letis szüntelenül katonakkal, s haszontalan személlyek-
kel gonosz életit s' feslett természetit mértéktelenül kö-
vette [uo.; i. h. V. 177] * ~ házastárs. 1629: az Tiztese-
ges Azzoni allat Veres Christina . . . Sigmond Janosnak 
hwtes hazas tarsa [Meggyesfva MT; DLev. 1. II. 33] * 
~ mátka. 1631: az en felesegemet hites matkam 
volt, s ez az Istua(n) Deák el uitte s masnak akarta com-
mendalni s el is uitte szekeren [Mv; MvLt 290. 48a Jaraj 
Al(ia)s szarazaitaj Gergely deák vall.]. 1776: gr. Lázár 
János . . . egyetlen egv fia . . . János minekutána br. 
Henter Ádám ur fia elmátkásitotta volna gr. Kornis 
Ferencné, Geréb Zsuzsanna leányát, beléállott s tőle el-
vette minthogy hites mátkája volt, ugy engedte meg 
az apostoli szentszék, hogy elváljanak, hogy Drassón, 
Gyalakutái^ és Bacában capellákat építsen [RettE 373. 
— aAntal. Gr. Lázár János, az új vőlegény] * ~ ura 
törvényes férje. 1574: Ersebet dobos gĕrgine Azt vallia 
hogy . . hallót eleg zot ez Margittwl hogi eo vgi tartotta 
Istwant Mint hites vrat, Mert nekj hitit atta [Kv; TJk 
III/3. 381]. 1633: Zabo Jacabne oda hiuatta Abrugit, es 
mint az hűtős vranak melleje ült es űgi eöttek, s ittak 
egiött [Mv; MvLt 290. 123a]. 1652: néhai Barla Miklós 
Veres Darabant ki en nekem hütós Ura(m) volt [Asz; 
Borb. I]. 1745: az I. . el felejtkezvén hűtős Vra(na)k 
tett kőtelessegeröl, idegen férfiakat botsátott magához 
[Torda; TJkT II. 32]. 

6. fogadott; adoptiv; angenommen, adoptiert. Szk: 
~ atyafi fogadott rokon. 1632: Mikor Geörgi Deák az 
hazat tőllem megh fogada akkor azt monda hogy eőneki 
attia fia az azonnak az vra az uta(n) mo(n)da hogi cziak 
hűtős attiafia [Mv; MvLt 290. 97b] * ~ bátya. 1570: 
Thakacz Andrasne Katalin vallya Nagy es-
kwessel azt Monta volna neky zabo Marton, hogi nem 
Zabo Bartosne penzewel kereskedyk hane(m) egy hites 
Batthia vagion Brassóba Timar János newe Annak va-
gion penze Nala azzal kereskedyk [Kv; TJk III/2. 153] 
* ~ fiú. 1573: Vayda Demyen Azt vallia hogi Twgia 
hogi hites fia volt Abram Ianos keneznek, Es eo zerzette 
volt az kalmar lazlo Iwhay Melle Mayornak | Vayda 
Lazlo . . fassus est . . Az abram penig Neky hites fia 
volt [Kv; TJk III/3. 219]. 1652: Racz Pal . . . Czwr Biro 
Egy hites fiais vagyon [Gyalu K; GyU 117] * ~ öcs. 
1570: Trombitás Boldyzar . . . vallya hogy . . . Az La-
katos Jnast is kyt Trombitás Demeter hytes eochye foga-
dót Thwgya hogy mykor akart fely ment az Toromba 
[Kv; TJk III/2. 22]. 1603: Varga János égikor haza ieoue 
s' monda az felesegenek, Kata, azt mondgia a' Borbély 
Peterne zolgaia hogy ha eotet hites eochemme fogadom, 
anny pénzt ad hogy el elheteonk vtanna [Kv; TJk VI/1. 
689]. 1690: Ebéden Sebesi uramnál; fogadott hütös öcs-
csének [SzZs 714]. 

7. szavahihető; demn de crezut/încredere; glaubwür-
dig/haft. 1614: Illien hites jámbor Szemeliek eleot 
[Alfalu Cs; LLt Fasc. 155]. 1697: Birtalan Kata se-
paratiot kiván . . . , mivel a* Timár sponte fel hagyott 
rayta, a Czegei b: Predicator T: Nemegyei György 
Ur(am) és más hites emberek előtt a1 mint testimonialis-
sábol ki tetczik [SzJk 307]. 1700: B. Katana Marto(n) és 
Biró János Uraimek mind ketten Szekia lakosok, és 
hütes becsülletes emberek [SzJk 330. — aSzD]. 

8. hiteles; autentic; beglaubigt, authentisch. 1619: 
(E) dologh feleől tagadast Jonasko nem tehete, mert 
beosegessen es vilagossan mind Feyedelmek (!), mind 
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hwtes levelekkel, mind beő<czw>lletes iambor szeme-
liekkel mindeneket Boyer Peter megh <bizonitot> Rend 
szerint [Fog.; Szád.]. 

II. ſn 1. esküdt; jurát; Geschworener. 1583: Colosva-
ry Balint vram es Zeoch Balint vram vgimint hiteosseok 
megh oculalwan az Peres Aytot, hiteók zerent referálták 
ekkeppen . . . [Kv; TJk IV/1. 180]. 1600: 1. Bizonjsagh 
Fozto Jmre Fwlej az Bardoch szeknek hwtese [UszT 
15/15]. 1727: Az falu tizenkét hütöst falu törvényének 
folytatására tartozzék . . kiállítani [HSzj tized al.]. 
1752: a Falus Biro . . . hitesseivel edgyütt menyen ki és 
lásson kárt [Ózd AF; Berz. 6. 56. 12]. 1791: én . . . Balag 
Miklóss azónn alkalmatossággal, mint Falus Bírónak 
első Hütesse, többekkel edgyütt, ki Járók voltunk [Me-
zősámsond MT; Berz. 15. XX/9]. 1814: Minden gazda 
ember . . . a' 6 sustákat . . . adgya meg; melljet a' Falus 
Biro hűtőseivel együtt felhajtani magát kötelezte [F.rá-
kos U; Falujk 86 Barrabás Áron pap-not. kezével]. 
1825: Rátz Joseff mp. Ns Fogaras vidéke hűtőssé [Ker-
cesora F; IB]. — L. még RSzF 30, 94-5, 97—9, 113, 117, 
138-9, 143, 147, 154, 166, 179, 189,209-10, 223, 237, 239, 
277, 288; SzékFt 30. 

Szk: eklézsia ~ presb i te r . 1753: Nagy ruinában va-
gyon ez eklézsiában mind a templom, mind az harang-
láb a jövő pünkõstig reparálják alioquin a be-
csületes curator külön, az eklézsia hitessei és tagjai kü-
lön külön elmulaszthatatlanul érdemek szerént megbün-
tettetnek [ETF 107. 16. — aMezőköbölkúton (K)]. 
1801: Szoboszlai Sámuel Harangozo István Harangozo 
Mártán Eklésia Hűtéséi [Szépkenyerüsztmárton SzD; 
SzConscr. külön mell.]. * falu ~e falusi esküdt. 1786: 
Falu hűtőssé és Gornyikja Prov Szász István Titt. Kő-
vendi Sigmond Uram Embere [Marossztkirály MT; 
Berz. 9 Fasc. 73]. 1797: Déák Mojses Falu Hűtőssé [Kő-
rispatak U; Pf]. 1844: Forai Josef 59 Eves, Balog And-
rás 50 Eves falu hitessei [Nyárádselye MT; DE 4] * fa-
lusi ~ 'ua/ 1755: most Cir(citer) őt vagy hat hette, ide ki 
hozták az Falussi Hûtesseket, és az Hűtősök előtt el Es-
kütte Szillé Kozma [Oprakercesora F; TKhf 31/11]. 
1783: adtestalhatnak a velelevő falusi hitesek, hogy nya-
valjás ember, néha az Nagy njavalya szokta rontani 
[Szotyor Hsz; HSzjP]. 1804: a Falusi Hitesek ítéletét 
meg visgálván helyesnek, és törvényesnek találom [F.rá-
kos U; Falujk] * megye ~e. 1767: Martonosi Imre 
Moses és Fotosi Imre Josef a megye hütösseitől azzal vá-
doltatnak hogy . . . mind ketten magokat az ordinatio-
nak opponálták [Fotosmartonos Hsz; HSzjP] * megyei 
~. 1840: Ezen Esketésnek meg Hütelesittésire kirendel-
tettnek Tábla Biro Székely András, és Megyei Hűtősök 
Pap 'Sigmond — Neb Ferentz [Dob.; Somb. II]. 1845: 
Megyei Hűtős Sofalvi Josef Ur [Dés DLt 591] * várme-
gyei 1847: vármegyei hűtős, tekintetes Dersi Léhnárt 
András úrral . . . Búcsúmban3 kiszállottunk, holott . . . 
az alólírt tanúkot . . . törvényesen meghütöltük s egyál-
talában Varga Katalina bűntényeire nézve kikérdeztük 
[VKp 182. — aAF]. 

2. házas/hitestárs; soţ, soţie, fiecare dintre soţi; Ehe-
gefahrte. 1738: László Pista al(ia)s Máté az mostani Fe-
leségével Ilonával hütetlenŭl éltenek . . . Cir(citer) negj 
esztendeje van . . . hogj edgjűtt vad(na)k, mint hitesek 
[Ádámos KK; Ks 17/LXXXII. 2]. 

3. hitves; soţie; Ehefrau. 1616: adtam eórökeős 
Jobagiul magamat az vitézlő Suki Benedek Vramnak es 

az w kegielme Jámbor Hwtösinek Kozaruarj Borbara 
Azzonjnak [Melegföldvár SzD; SLt EF, 3]. 1755: Ho-
morogy án Filimon . . . folyamodott Mlgs B. Nalátzi 
Joseff Ur(am) akkori Kedves Hitesséhez, Mlgs Folti Su-
sánna Aszszonyhoz, az hová . . . magát bé szerezvén, 
Babolnáraa telepedett [Bún H; BK ad nr. 1126. — aH]. 
1814: Al Torjai Tekéntetes Kis András . . . és Hitese 
Kászoni Therezia Aszszony [Ne; DobLev. V/965]. 
1840: Kereszteltem Ns Mikla Deák Jánosnak, és hűtős-
sé Ns Csiszér Thérésiának Leányt Klára [Burjános-
óbuda K; RAk 59]. 

4. esküvel elkötelezett/örökös jobbágy; iobag pe via-
íă obligát prin jurămînt; durch Schwur verpflichteter 
(Erb)Leibeigene(r). 1642: Monta János es Monta Voni-
ga ezek hűteőseok kezessegh alatt eőreőkeős jobagiok-
(na)k keőteőttek magokat [Hidegszamos K; GyU 87]. 
1677: a' Nemes embernek repetitus Jobbágyához valo 
jussa comprobaltatván, ha hitesnek, avagy kezesnek ta-
láltatik lenni, eo facto tartozzanak meg adni [AC 173]. 

Szk: fejedelem ~e. 1591: Azirt uallato paranchiolatot 
hozot riad uaida gergeli, Az feiedelem hitesi riad uallat-
tak | Ah hol teh ezt tagadod esküt biro liuin bizonis (!) 
megi uaida gergelliel, az feiedelem hitesiuel egietembe(n) 
[UszT]. 

5. presbiter; presbiter; Presbyter. 7807: Takáts Már-
ton Kurátor Balas István Hites Dani György Hites Intze 
Mihály Egy házfi [SzConscr. külön mell]. 1837: ezutánn 
a ' Megye Birák a' Tiszt. Paptol, Pátronusoktol és Pres-
byteriumtol Candidáltassanak, kik kőzzül a' Megye-
gyűlésbe Szozatok tőbségénél fogva meg választatott 
szemellyt a' Tiszt. Pap eskesseis fel Illyen modon töltes-
sék be az akár mi okon közbe jött Hitesi (: Presbyteri :) 
üresség is, a' hol pedig az a' rosz szokás divatkoznék, 
melly szerént a' Hitesek változtatodnának, annak eltör-
lésével az Ekkla érdemesebb tagjaiból választassék egy 
állandó Hitesség [Nyárádsztbenedek MT; HbEk]. 

6. esküdt megbízott; delegat care a depus jurămîntul; 
beeidigter Beauftragter. 1722: Voillay Sorban Gábor 
ur(am) Alsó Porumbaki Udvarbiroságab(an), magam 
lévén az Üvegesek mellett hütös és vigyázó, poroncsolt 
eŏ kglme, hogj csinaltatam (!) az Üvegesekel . . őrőg 
Üveg Tanyerokatt no 1000 [A.porumbák F; BK]. 1781: 
(A vasváltóban levő) Collaboratorok vagy hütesek a* 
Cassa kőrűl óly hűséggel viseltessenek, hogy a' bé véves 
és ki adás állapattyában az Administratornak mindenik 
Contra Votulatoriussa (!) vagy bizonysága lévén az 
Mlgs Famíliának vagy az Administratornak leg kisebb 
kárt tenni ne superialtassanak [Torockó; TLev. 9/20]. 
1805: minden fele Discretiok el töröltetnek . . minden 
szomszédas két verőben edgy hites legyen a ki arra vi-
gyázzon [uo.; i.h. 7/12]. 

III. Névszói v. névszói-igei áll-ként; ca predicat nomi-
nal sau verbal-nominal; als nominales od. verbo-nomi-
nales Prädikat: 1. esküvel kötelezett; obligát prin jură-
mînt; durch Eid verpflichtet. 1552: eztys kivannya my-
tulewka, hogh Kiralnak ügewnk hytessek [Torda; LevT 
I, 94 Bank Pal Peter porkoláb. Chakor Ferench Batori 
András erdely vaydanak. — aígy, mytulwenk h.]. 1559: 
En az en kgmes vramnaka hwtos vagjock [Retteg SzD; 
BesztLtb24 Cristophorus arros^officialis castri deserti 
Chichio a beszt-i tanácshoz. — aA fej-nek. Csicsó vára 
Retteg közelében]. 1570: Az ket Trombitás azon hitre 
vallyak kywel az varasnak hitesek [Kv; TJk III/2. 108b]. 
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1588: eŏ kgmek varosul Adnectaltak chak ezt hogy 
az Molnárok hiteoseok legienek, Plébános Vramatis 
megh lellie Biro Vram, hogy eggyet erchen a' varossal, 
az Molnár hitelteteseben [Kv; TanJk I/l . 65]. 1590 k.: tu 
fel Pereoseok eskuttek uoltatok ez uaros(na)k mind ze-
ge(n)nek bodognak hogy egy arant zolgaltattiatok az eő 
erdemek zerent kiki mit bir de tu azt nem chelekettetek 
megh azt az mire hitesek uoltatok hanem tu fel peresek 
az tu Húteotek ellen az Varosiak keozul az Vrunk Job-
bagi keozul zabadost tartottatok nem zolgaltattalok az 
Varos keozi [Szu; UszT]. 1603: Eo kgmek . . egesz va-
rosul az Romay chaszarnak, eo felgenek hwteoseok 
[Kv; TanJk I/l . 442]. 1630: en mind az Orszagnak s 
mind az en kgls Aszoniomnak hites vagjok de eó neki 
nem vagjok jobbagja [Mv; MvLt 290. 196a]. 1677: Az 
Ado Szedők hitesek legyenek az igaz perceptiokra, igaz 
administratiokra, és arra-is, hogy az Adót bé-vivŏ sze-
génységet nen sanczoltattyák, várakoztattyák [AC 71]. 
1759: Providus Hatházi Czilika a' ki is hűtés volt a ' 
rúddal járó emberek közzé (így!) — [Árpástó SzD; BK]. 
L. még BáthoryErdLev. I, 118; MNy XXXVIII, 53; 
RettE 406; SzO VI, 432, UF II, 678. 

2. törvényesen egybekelt; căsătorit legal; gesetzHch 
verheiratet/mählt. 1769: akarminémü Czigányok 
szállyanak meg valamelly Faluba mingjárt tudgják meg 
a Falusi Biro és Esküttek, hogy . . Felesegekkel hite-
seké, vagy nem a Papok tanítsák a hit(ne)k agazataira és 
adgyanak hiteles Testimoniumat mikor el mennek mind 
vallásáról mind arról, ha Felesegevel hites [UszLt 
XIII/97]. 

Ha. 1588: hyteós [Somlyó Sz; WLt]. 7630; hütös 
[Fog.; UF I. 127]. 1632: hütes [Mv; MvLt 290. 96b]. 
1699: hűtősök [Zalán Hsz; Barabás,SzO 387]. 1764: hü-
tös. hütes [Dés; DFaz. 24]. 1794: Hütessei [Aranyosrá-
kos TA; Borb.]. 1800: Hütes [Ádámos KK; JHb 
XX/19]. 

bítesí presbiteri; de presbiter; von Presbytern, presby-
terial. 1837: a' Megye-gyülésibe . . . meg választatott 
személlyt a' Tiszt. Pap eskesseis fel Illyen modon 
töltessék bé az akár mi okon közbe jött Hitesi (: Presby-
teri :) üresség is [Szentbenedek MT; HbEk. — A telje-
sebb szöv. hites II. 5 al.]. 

hitespénz ' 1711: Az mi a hűtős pénzt illeti, Al Csi-
kón minden hűtós ember Boldog űdôben egy egy fo-
rintot adott [Somoljoa; Born. XXXIX/50. — *Som-
lyó Cs]. 

hitesség 1. a falusi esküdtek testülete; corpul juraţilor 
säteşti, juraţii săteşti; Körperschaft der Dorfgeschwore-
nen. 1785: Mindazonáltal a hütösség a maga opinióját 
megteszi e szerént: mind a veteményező hely, mind penig 
a kender áztató tónak egy része . a törvényesen el-
nyert malomhoz tartoznak [Árkos Hsz; RSzF 161-2]. 
1804: mikor a hütösség nyomozta motozta Gróf Miko 
István Ur Udvari tisztye kérésére nála tanáltatot meg 
ezen háznak fája [Hídvég Hsz; Mk I. IV/122]. 1821: arra 
kötelezte magát az egész Hütesség előtt, hogy ha leg 
fellyebb egy hetek alatt ki nem váltya, akár kinek el ad-
hassák [Kövend TA; Borb.]. 1829: a Hütösség hozzá 
ment a záloglás véget, de Dani verőre kapott [Étfva Hsz; 
HSzjP]. — L. még RSzF 125, 280. 

Szk: falusi 1812: itt FRákoson8 a* Tktes Circularis 
SzBiro Ur, a" Falusi Hütösség, és Nagy részint a* Falusi 
Gazdák jelenlétében tétetett . . a' Kováts és Tsidmadía 
Mester emberekre nézt ezen határozás [Falujk 71 Sebe 
János pap-not kezével. — 8U]. 

2. falusi esküdtség, esküdti tisztség; funcţia de jurát 
sătesc; Amt des dörflichen Schwurgerichts. 1724: Mikor 
az Falu kilentz embert kiválaszt hogy hűtős embereket 
válasszanak az kiknek szere s négy esztendők alatt nem 
viselték semmi szin alat magokrol el ne vethessék ha nem 
ha ollyak találtatnak az ki8 még az hütősséget nem visel-
ték [Kisborosnyó Hsz; SzékFt 33. — "Valószínűleg saj-
tóhiba kik h.]. 

3. eklézsiai ~ presbitérium (egyházközségi tanács); 
presbiteriu; Presbyterium. 1834: az hol, ujj és semmi 
változás alá nem jött illyen ŏszve írások nintsenek Azon 
Ekklésiáknak . . minden javairól . az Ekklésiai Hi-
tesség jelen létekben törvényes fel mérések, és Ns Szék 
Assessorai által készítendő Conscriptiok vitessenek vég-
hez [Vaja MT; HbEk]. 

4. presbitérium; presbiteriu; Presbyterium. 1837: a* 
hol . . . az a rosz szokás divatkoznék, melly szerént a Hi-
tesek változtatodnának, annak el törlésével az Ekkla ér-
demesebb tagjaiból választassék egy állandó Hitesség 
[Szentbenedek MT; HbEk. — A teljesebb szöv. hites II. 
5 al.]. 

hitestárs hites feleség, hitves; soţie, nevastă; Gemah-
lin, Ehefrau. 1555/1566: az eo Jámbor hytes tarsa Boga-
thy Kata [Zsuka K; SLt A. 33. — aMelyik 7]. 1603: Ko-
zarvari Gergely . minket nagy attiañui zeretettel kire 
ezen hogy ielen lennink es az mi nemeó testamentomat 
mi elötéonk tenne fel iegyeznok es azoknak bizonsagi 
lennink mellj iegizest pechetŏnk alat adnok az w zerel-
mes heŏtes Tarsanak felesigenek kezibe(n) [SLt AB. 7 
Vizaknaj Jeremiás buzai8 prédikátor kezével. — aSzD]. 
1688: vadnak még ollyan földek és szénafüvek az kiket ő 
Kglme Hűtős Társával Nagj Margit Aszonyal reducalt 
innend a' monnand [Uzon Hsz; BLt]. 1741: Borsai N. 
Maria Kövesdi Boër Gábor hötöstársa [Veresegyháza 
AF; DobLev. 1/193]. 7776: Groff Lázár János Urffi . . 
a . Mlgs Kis Asszont igaz Lelkéből szereti, örökös hű-
tős társul el vészi [Szentdemeter U; GyL.St. Henter (37) 
vall.]. 7837: Az Exp(onen)s Tktes Hodor Károlly Urat, 
és Hütös Társát Tktes Ferentži Mária aszszonyt jol es-
mérem [Lozsárd SzD; BetLt 1]. —- L. még RettE 258. 

hiteszegett 1. mn 1. eskü/hitszegő; care îşi calcă jură-
mîntul; eidbrüchig. 1646: ha . . hutet fogadasat meg 
nem allana meg foghassak erdeme szerent mégis 
büntethessek mint a' fele huti szeget embert [Maksa 
Hsz; Eszt-Mk Cserei lev.]. 1797: ollyan hiteszegett sze-
méllyek volnának, kiknek vallomássaik a Törvényben 
bé vehetők nem lennének [Kolozs; Told. 42/24]. 1829: 
hogy hozodott Szóba az, hogy a* Hite Szegett ember, 
méltó volna a' Horogra . . . ? [Kv; MészCLev.]. 

2. hűtlen; infidel, necredincios; treulos, untreu. 1755: 
ellenkezik mind az I(ste)n Törvényével, mind a Hazáé-
val ilyen Hite szeget Aszszont Vra Jószágában introdu-
calni, és benne hagyni az örőkösők(ne)k nagy meg ron-
tásokra [Albis Hsz; BLev.]. 

ll.fn 1. eskü/hitszegő személy; speijur (persoană care 
îşi calcă jurămîntul); Eidbrüchige(r). 1597: Mierthogy 
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. . . Buzay Matyas tizedes lewe(n) az theob gialoghosok-
nak gonoz peldat adot mert hawa ki nem telwen . . . az 
teobit is el hitegette az zazlo alol Azért teczik theor-
weny zerint hogy az orzagh wegezesse zerint . mint 
illyen hity zeget ki . el zeokeot az zazlo alol . . fel-
keottessek erette [Kv; TJk V/l. 124]. 1829: a' ki tulajdon 
saját Czéhát el-árulja, hite szegett [Kv; MészCLev.]. 

2. hűtlen asszonyszemély; femeie infídelă/necredin-
cioasă; die Eidbrüchige. 7593: az az Anna ennekem fele-
segem wala, . . . megh zekte hytyth . . , az elseö Zek 
teörwenbenis fejehez zoltam mynth yllyen hythi 
zegethhez akoris kez lettem wolna feyehez rakny, hogy 
eö Jllen parazna es fertelmes Jlleteő, mostis ugian 
feyehez zolok [UszT]. 

bitet 1. csábítgat, csalogat; a ademeni; locken. 1570: 
Marthon Nyreo Jósa zolgaya Ezt vallia hogi zolgalta 
Kys myhalt Eztendeigh volt zegeodwe, De Thowab 
Nem zolgalhatta fely Eztendĕnel Mert Jgen zytta ege-
beol (!) sem tartotta Mynt Jllet volna De eotet senky 
Theole . . Nem hytette | zabo Balintne azt felely, hazwd 
Benne valaki Azt Mongia hogy en Ely hitettne(m), Mert 
neke(m) nem kelya, vyzont Thamas deakne azt Mongia, 
Bezzeg vgian te hyteted [Kv; TJk III/2. 128, 191. — 
t h a m a s deakne szolgálója]. 1589/XVII. sz. eleje: Vala-
mely Mester, az mas Mester Jnassat vagy Legenyet, tit-
kon, vagy nylwan hozzá hitetnę; az szolga rend, az oda 
fel megh mondot terhen marad, hogi ha Vrát az rendelt 
nap eleőt el hatta [Kv; KőmCArt. 20]. 7590: Nem leant 
kellet volna fogadny az eo hazahoz hanem azzony 
Embertt annakis az elemedettet, de ky teczik minde(n) 
latorsagh abbul es Nilwa(n) valo paraznasagh, hogy 
leant hitetet es leant hozot oda az eo hazahoz [Szu; 
UszT]. 

2. kb. késztet; a îndemna; antreiben/spornen. 1604: 
Amely vinczeler penigh az vegezes ellen hitettne az miúe-
seket, rea bizoniultatúan az kalikkaban (!) tettessek 
[Kv; TanJk 1/1. 469]. 

3. elhitetni igyekszik vmit; a căuta să facă pe cineva 
să creadă ceva; jn etw. glauben machen. 1653: Néme-
lyek ezt a practicát® német császárra és magyarországi 
urakra is mondják és hitetik, de én nem tudom igaz é, 
nem é? [ETA I, 157 NSz. — A török portával]. 

hitetés ámítás; ademenire, amăgire; Täuschung, Irre-
führung. 1674: meg visgalüan eő Kglmek Tanaczul . . . 
az Inek I(ste)ntelen gonosz czelekedetit, hogj tudnyllik 
hamis czalardkodásával, és J(ste)ntelen practikájával, 
hitetésével sokakat decipiait, és megh karositot, ne(m) 
kevesbeket czalard hitetesevel megh botrankoztatva(n) 
. . . Teczet azért 'a tőrvény(ne)k hogy pro exemplo alio-
r(um) . . . az pelenger alá kivitetvé(n), ighe(n) erösse(n) 
palczákkal megh verettessék, és ki kialtva(n) háromszor 
büntetetésének oka mi légien az városrol . . . el távozzék 
. . . , Secus, ha itt találtatik fel akasztatik [Kv; TJk 
XI/1. 335]. 

hitetlen I. mn 1. eskü/hitszegő, hiteszegett; care îşi 
calcă jurămîntul; eid/treubrüchig. 1614: Ugyanebben az 
esztendőben támada fel ősszel késén amaz istentől elsza-
kadott, hütőtlen pogán ember, Nagy András az pogán-
keresztyén hajdúkkal az törökök praktikájokból [BTN 
56]. 1625: Sukj Benedek vram vagj maga vagj arra ren-

deltetet embere megh foghassaa Es mint affele 
Hütőtlen embert . . fél Akaztathassa [Melegföldvár 
SzD; SLt EF. 5. — aA szökőben levő fejekötött jb-ot]. 
1703: Nylvan lehet mindeneknek mitsoda Párt ütést in-
dítót . Rakotzi Ferencz es Groff Bertsenyi Miklós . . . 
es mint laszasztotta fel az Föld népet, jo keglmes Vrátol 
valo hitetlen el szakadásra [UszLt IX. 77. 68 gub.]. 

2ŝ hűtlen; infidel, necredincios; untreu, treulos. 7626: 
Barla Martat egi nehani ízben az eő vra Mihali Deák hi-
tótlenől el hatta Azért az Ecclianak Deliberatoma ez 
leőtt feleőlle hogy megh tekentven igassagatt az inno-
cens personanak Barla Marthanak ótett az eő hitőtlen 
uratol az megh nevezett Mihal Deáktól liberalta [SzJk 
17]. 1679: Causa Feöldvariensis8 . . . absolvaltatik Ko-
tsis Ersik hűtetle(n) férjétől Székelly Istua(n)toll [i.h. 
141. — aMelegföldvár SzD]. 1855: jóllehet az óvári 
Ipom féle kőzős telekbe mint férjnek két harmadam len-
ne, 's mégis onnan még 838-ban el üldöztettem Ká-
roly fiam(m)al égjüt az hütetlen nőm, 's pártossai által 
[Kv; Végr.]. 

Szk: ~ cselekedet kb. esküszegő tett. 1628: hitetlen 
czielekedetit ackor sem szenvedtem ela hanem protestál-
tam az ackori Eórdeógh kereztuij predicator vramnak 
[SzJk 32. — aAsszony panasza válóperben]. 

3. ~ elhagyás hűtlen elhagyás; părăsire necredin-
cioasă, părăsirea domiciului conjugal; treuloses Verlas-
sungen. 1670: Martinus Sigmond, contra Annae Nagy 
consorte . . . Vadollya az A hitetle(n) el hagyassal az It 
azért reductiojat kévannya [SzJk 106]. 

4. szitk-ban bizonytalan jel-sel; cu sens neprecis ín in-
jurii; im Fluch mit unsicherer Bedeutung. 1573: Margit 
Biro Myhalne azt vallia hogy . . . mykor Hegedws Ja-
nosne Trombitás Demeternewel szokat feddetek volna 
. . . hegedwsne . . . Mond valamely kurwa enge(m) 
kwrwanak zyd Mindaddeg eomaga legiena Miglen 
Ream Ne(m) byzonitod te hitetlen gracias lochios or-
zagfolta esselelek (!) kwrwa Jámbor vradat ely ha-
giad [Kv; TJk III/3. 74. — aUtána tollban maradhatot: 
az. Előtte kihúzva: Eretnek]. 1585: Addigh te . . . hitet-
len Arulo essez Curwa vagy Ameg Rea(m) Nem bizoni-
tod azt Amit feleollem Mondottal [Kv; TJk IV/1. 463]. 
1590: Hallotta(m) Palffy Mihály Vram hogy szembe czi-
gannak arwlonak hitetlennek mondotta Pribékét hogy 
az Radak Marhaiat fel ne(m) oztotta Jgazan [UszT]. 
1603: Borbély Martonne Magdolna Azzonj . . . vallia: 
Az factum vtan Monda Bwrkeorne, im vgian megh 
lese az J szentelen hitetlen arulo [Kv; TJk VI/1. 684]. 
1630: ezt az Varga Andrást szolitotta, Szanto Marton, s 
mondotta ez neki, hogi te beste hitetlen kurua te András 
Mester gieztea ugj mond [Mv; MvLt 290. 206a. — aOlv.: 
gyöszte/jöszte]. 1678: adgya meg hát az hitetlen fi az én 
pénzemet az kivel ados, menyen ördögbe pokolba, én to-
váb rajta nem kapok, czak pénzemet tegye le [Kisgör-
gény MT; Ks]. 

5. kb. istentelen, borzasztó, iszonyatos; îngrozitor, 
înfiorätor; heillos, fŭrchterlich. 1637: En azt nem tudom 
Kovacz Ianos mint Uerte megh ezt az boitos Ersokot, de 
ezt tudom hogi oli hütetlen nieluű aszoni hogj czak el nem 
vezte az en gjermekemetis, megh az katonakkal fenyeget-
te, hogj megh vagdaltattia s akar meli teökelletes aszonit 
le rutit le oczmanit nielueuel [Mv; MvLt 291. 36a]. 

O Szk: ~ életet él vkivel esketetlenül él vkivel; a träi 
ín cocubinaj cu cineva; im Konkubinat leben. 1798: 
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néhai Bernád Ersébeth . Férjétől Olosz Tamástol lett 
el válása után . . Dosa Adám Úrral hitetlen eletet élt 
[Kakasd MT; DLev. 6 Vall. l 12] * ~ szakállú ember T 
1632: monda Szakolczaine Feltotinak en el untam 
jmmar uarni, az te sok hazugsagodnak az ueget nem 
ere(m), csak tókelletlensig minde(n) dolgod hitetlen sza-
kalu ember, kar hog' illien szakalod uagio(n), es tŏkelet-
lensig minden dolgod [Mv; MvLt 290. 93b]. 

Talán a hitetlen szakállú jelző 'török szakállú1 értelmezéssel viselő-
jének pogány török természetére von. utalás lehet. 

II. fn 1. hűtlen személy; necredincios, persoană necre-
dincioasă/infidelă; der/die Untreue, Treulose. 1607: 
(Kerekes Fabjan) Felesegestwl megh eskwúek, hogj ha 
az kezeseket bele hadnak minde(n) Neŭezetes helieke(n) 
megh foghassak kerhethessek (!) mind hytetleneket 
[UszT 10aj. 1684: Mivel két esztendőktől fogua(n) nya-
valias Szabó Mihally csak periclitalt felesege Ratz Sofi 
miat szama nelkul hagyta el mostis tsak szellyel koborol, 
hűti melle egy nihanyszor visza vitte s el hagyta, magat 
hŭtetlenne teue(n) mint hütetlentõl Ratz Sofitol absol-
vallyiuk [SzJk 201]. 1685: (Az aszszonyt) mint vetetlent 
absolvallyuk, férjit mint hütŏtlent az parazna ligaba(n) 
vettyŭk [i.h. 213]. 1766: Disznajoi3 Magyari Mihally 
el mátkásitvan Répáról egy Mária nevü Leánt meg tsa-
lattatott . . . Mária el bujdosott mint hitetlen, most 
is bujdosojaban vagyon [GörgJk 208. — 3" A Disznajó-
tól északra fekvő A. v. F.répáról (MT)]. 

2. hitszegő személy; sperjur, (persoană care îşi calcă 
jurămîntul); der/die Eidbrüchige. 1555: Ha valakit kur-
va ñának, árulónak, hitetlennek mondanak . . . , ha a 
más fél meg bizonyítja, hogy ő hozzája bűntelen mon-
dotta, eleven díján, az az tizenharmad fél forinton ma-
rad: mert tisztességében jár [Szu; SzO II, 121 a székely 
nemzetnek a nemzeti gyűlésen összeírt régi szokásjogi 
törvényei]. 

hitetlenség 1. hitszegés, hűtlenség; sperjur, călcare de 
jurămînt; Eid/Treubruch. 1634: az bucziulletes Tizt, 
tiztj szerint szolittattia Medue Jánost, accusalua(n) hi-
tetlenseghnek notajaval [Mv; MvLt 291. 42a]. 1653: 
Rudolphus császár . . . Erdély országa hitlevelét elol-
vasván, azt találja fel: hogy Erdély országa hitetlenség-
ben lehet . . . , azt mondván: Ti mind ketten induljatok 
Erdélybe, és a hitetlenségért bűntetődjenek meg. akik 
okainak találtatnak lenni [ETA I, 59-60 NSz. — aBásta 
és Mihály vajda]. 1710: nagi Győri N: Horváth Gyórgi 
uram . . . ha az eó felségihez Letett Homagiumárol el fe-
letkeznék, Leg kŭsebbik Czitkelyben (!) is ţritetlenség-
nek jelit mutatná, . . . hozzája szabadoson, és bonumi-
hoz, még feleségihez, és giermekihez is hozzá nyúlhassa-
nak [Csíkszereda; Borb. I]. 

Szk: ~ alatt hitszegés terhe alatt. 1562: A király ak-
koron nagy haddal készült vala a székelyek megrontásá-
ra azért király szállá Segesvárra, és ott nagy gyűlést 
tétete; és oda az erdélyi urakat mind elhivatá hitetlenség 
alatt, hogy megérthesse: kik legyenek a székelyek feltá-
madásának okai? [ETA I, 19-20 BS. — aJános Zsig-
mond] * ~be hozza magát hűtlenségbe keveri magát. 
1666: Noha az D. Anak hűtős embere es darabantya 
uolt az disturbiumos üdóben . . . , de az akkori p(rae)da-
lo ŭdŏhŏz kepest nem otalmazhatta az Ura jovait ha-
nem hol mi remensegh alat ŏis niúlt holmi johoz . . . 

mely el uitt jokot ez ideigh Ura ellen el titkolta s 
megh nem adta . . . miuel hogi hútosis uolt s mint egy 
hűtŏtlensegbenis hozta magat ez cselekedeti miat [Ma-
rossztgyörgy MT; Ks 67. 48. 31]. 

2. (házastársi) hűtlenség; inñdelitate, încălcare a cre-
dintei conjugale; eheliche Untreue. 1628: Geriaja Laka-
tos Catha vranak <parazna)sagatt, hitötlensegett beó-
segessen megh bizon<itotta> [SzJk 24. — aSzúv-i], 1675: 
Causa Bothaziensisa Sütó Toót András T. N. Banffi 
Dienes Ur(am) sütője hütetlenséggel es hogy ebekkel 
fertelmeskedet volna vadoltatik feleségétül Barta Erse-
bettűl [i.h, 127. — aK]. 1683: Mivel hogy constal, házas-
ságok merő coactebŏl3 volt, Azért hŭtetlensegbe(n) 
ne(m) talaltatua(n) az Aszonyi állat, absolvaltatik fér-
jétől [i.h. 188. — kényszerítésből]. 1697: Causa Neme-
tiensis3 . . . Tiszteletes Atyánkfiainak testimonialisok-
bol, Szabó Annoknak ennek előtte való parazna tiszta-
tala(n) rusnya élete, és Férje ellen való nagy hitetlensege 
tékozlása, hitetlenül tolle el szökése hiteles tanukból 
constalva(n) az innocens ligából absolvaltatik [i.h. 302. 
— aSzamosújvárnémeti SzD]. 1700: Bányai Jánosné 
mind Férjéhez való hitetlenségéért . mind penig az T. 
Eccla sokszori intésére való engedetlenségéért excom-
munialtatik [Kv; SRE 67]. 

Szk: ~be esik. 1627: Balas Deák az Zeredaj, az elseo 
felesegetól el valek, hat soha megh ném hasasulhat vala 
hogi hwtotlenseghben eset vala [Nyárádszereda MT; 
DLt 358 Catharína Sofalvj Consors Emericj szocz (50) 
vall.]. * ~ben marad hűtlenségben marasztaltatik el. 
1627: Tudo(m) azt hogy az a Borbelj Borbara parazna-
saghb(a) esek es törvény zerentis hwtotlenseghben ma-
rada [uo.; DLt 358 St. Nagy (32) ns vall.]. 1632: az 
Aszoni ne(m) szerete az vrat hane(m) el szökek tölle es 
Brassóban ment s ott me(n)t volt ferhez mas legenihez 
. . . es az Aszoni hitetlensegben marada, mind ez ideigis 
[Mv; MvLt 290. 98a] * ~ben vagyon. 1632: ez az 
Aszoni el szökek tölle es hüteötlenül hagia el . Ré-
pás Thamas Batizi Janostol veön leuelet hogi meg haza-
sodhassek . . s ugy hazasodek meg, de ez az Aszoni 
mostis azon hütötlensegben vagio(n) [i.h. 290. 98b] * ~ 
terhén vagyon. 1595: Az felesegemhez is azt mondom 
. . . miuel hogy hite melleól el ment azt mondom hogy 
hitetlensegynek terhen uagio(n) erette [UszT 10/96]. 

3. hamis tanúzás/tanúskodás; mărturie mincinoasă; 
falsche Zeugenschaft. Szk: ~ terhén vagyon. 1606: 
miért Eok bizonisagok uoltak es ereos hittel meg eskut-
tek azon hogi eok attak; kit az Actor megj is bizonittot 
azt immár tagadiak hitetlensegnek terhin uadnak erte. 
Deliberatum . . . miért niluan ki tetczik az bizonisagok-
nak feleletekbeol, hogi Eok attak uolt barta istuan-
nak falu bírságáért . . . az peres tanorokot most tagad-
iak raita vagion Lazlo peter az hitetlensegjnek terhin 
[UszT 20/325]. 

4. hitetlenkedés, kételkedés; scepticism, îndoială; 
Unglaube, Zweifel. 1730: az ország tellyes vala az Asz-
szony reám való nehezsegevel s engemet kissebittö, s 
csak nem átokra fokado Szavaival, de én mind azokot 
hitetlenséggel, és jóra való magyarázáss s türessel palas-
toltam [Fehéregyháza NK; ApLt 2 gr. Haller István br. 
Apor Péterhez]. 

hitetlenül 1. hitszegő módon; perfid; eidbrŭchig. 
1653: mikor megadták volna a Básta hitire a várat, ki-
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menének a városból3 a magyarok . . a Básta hada hi-
tetlenül levágá a Vitéz Miklós hadát [ETA I, 66 NSz. — 
a 1602-ben Beszt-ről]. 1809: Az Panaszoltatott Procura-
tor Vrrol amaz ideibe meg fogom bizonyittani aztis, 
hogy az Fellgs Feiedelmŭnk ellen hitetlenül miket Csele-
kedett a Ns Hazánk(na)k alattomban miként volt lá-
zasztoja egy Szóval Nótát Sopiálván az ügy, meg kívá-
nom azért Procuratorságba suspendaltassék felette 
terhes lévén a vád [Szu; UszLt ComGub. 1655-höz]. 

2. hűtlenül; ín mod infidel, necredincios; untreu, 
treulos. 1624: Zekj Soldos Leórincz Leaniat ki Jegiben 
volt Mátkájánál Nagi Geőrgjnel massal el szeokven es el 
hagyva(n) hiteotlenõl, az Eccl(es)ia teőlle fel szabaditto-
ta [SzJk 16]. 1631: hitetlenül hagya el ez az Szekely 
Giórgj az Aszontt [Mv; MvLt 290. 58b]. 1641: Puzta ka-
marason3 lakó Szekely Marta Legitimus Procuratora al-
tal Jőve eleónkben ielentven hogi ennek eleőtte Negiedik 
eztendőben Tot Ferencz auagi Nemet ferencz hitőtlenöl 
el hagyta, eő velle tűrt volna es velle is lakot volna, de 
nem tehet rolla, ha el ment [SzJk 54. — aK]. 1652: Nagy-
falun3 lakó Kis Balint Kata, Kiván absolutiot hŭtŏtle-
nŭl mellőle el ment Uratul Mustikas Jstvantul, mivel im-
már hat esztendők töltenek vol<n>a el miolta hŭtŏtlenŭl 
el hatta [i.h. 70. — 3Apanagyfalu SzD]. 7680: Causa 
Somkerekiensis3 Molnár Borka el valast kiva(n) Imhre 
Balastol Mivel hogy az e(n) ferjem engemet hŭtetle-
nŭl maga mellől el taszítót azt kivano(m) hogy ha ratio-
iat nem adhattyia meg hallyo(n) erette [i.h. 148. — 
SzD]. 1711: engemet hites feleséggét repudiált, hitetle-

nül el hagjott [Dés; Jk 360b]. 1766: Meg kívánom azért a 
Jure hogy én fogva ne tartassam, hanem engemet hitetle-
nül el hagyott férjemtől Divortialtassam [GörgJk 208]. 

3. esketetlenül, összeadatlanul; necăsătorit, ín con-
cubinaj; ungetraut. 7632: ez az Aluinczi Georgi Deák 

. . ezzel az Aszonial egjiőt szöktek onnét el. az olta igi 
elnek hüteötlenöl [Mv; MvLt 290. 97b]. 1738: László 
Pistát al(ia)s Mátét, és vélle el fogatott Ilona nevű 
Aszszonjt hol és ki esküttette ŏszve^ mitsoda Pap vagj 
pedig hitetlenül élnek edgjŭtt [Ádámos KK; Ks 
17/LXXXII. 2]. 1747: az Incta . . nem gondolván Fer-
je(ne)k adott hűti vei kötelességével, edgy Czigány le-
génnyel el szŏkŏt, s azzal hitetlenül élvén paráználko-
dott . hites Férje nem akarván fejire állani, kévánnya 
corporaliter poenaztatni és maga melle venni, tsets szo-
po leanykaja(na)k intertentioja kedviért [Torda; TJkT 
III. 137]. 1820: Drégán János volt Feleségét hitetlenül el 
hagyta, a' mostanival egy darabig ugyan hitetlenül élt, 
Felesége fattyot vetett [Aranyosrákos TA; JHb Fasc. 48 
Biro Gábor (69) hütes assz. vall.]. 

Ha. 7626: hitótlenől [Dob.; SzJk 20]. 1655: hŭtŏtlenŭl 
[Málom SzD; i.h. 70]. 7677: hŭtetlenŭl [Bethlen SzD; 
i.h. 130] 

hitető I. mn 1. kb. csábítgató, csalogató; amăgitor, 
ademenitor; verlockend/fŭhrend. 1584: Ha ky penigh 
az Chiaplarok keozzewl az bor wiueoket eggyeunet-
is, masunnetis el hitetneie, eggiknek borát alazwan, ma-
siknak penigh dichirűen . . . Tehagh Egy forintal bewn-
tessek . . . Azonkeppen a Borgazdakis akik illien hiteteo 
zemellieket subordinalnanak ezen bewntetes alat legie-
nek [Kv; KvLt Vegyes 111/12]. 1589/XVII. sz. eleje: Va-
lemely Mester, az mas Mester Jnassat vagy Legenyet, 
titkon vagy nyluan hozza hitetnç és akarmenemw mó-

dón hozzá idegenittene . Az hiteteö mester az ki 
az eö felebarattia mellól az szolga rendet hozzá hiteti; 
eőt forintal bwntettessek [Kv; KőmCArt. 20]. 

2. kb. hitetgető; care duce (pe cineva) cu vorba; 
täuschend, irreführend. 1745: egy hitető veszedelmes 
impostor kaluger ide bevetődvén, . . . elcsábította a tu-
datlan községet [SzO VII, 434 a gub. Nsz-ből]. 

3. csalárd; viclean, perfid; tückisch, betrügerisch. 
1745: az I. . . à fellyebb el múlt időkben, az édes Attyát 
. . . szép és hitető beszédekkel kőrŭl vévén, maga 
Ládáját édes Attja Kamarájáb(a) deponálni impetralta, 
ex post mesterséges és álnok beszédekkel magához alli-
cialvan persvadealta, hogy a' melly Ládája ó 
Kg(ne)k Kamarájokban vagyon kezében adván pénze-
ket abban deponálnák [Torda; TJkT II. 36]. 

II. ſn csaló; înşelător, escroc; Betrüger, Schwindler. 
1679: En Istennek hala még nyomorgok de mioltatul 
fogva most a' Köteles ujolag ferezteni kezdet minden 
izek fajnak bennem . . . Köteles felöl csak azt mondgyak 
hogy hitettő [Ajtón K; WassLt Ebeni Éva lev.]. 

bitezés tanúvallatás, ek esketés; ascultarea martori-
lor, interogatoriu; Zeugenverhör. 1577: Meg ertettek eo 
kegmek egez varasul az Mezaros vraimnak keoniergeos-
seket, Kewannyak ezt hogy Irgalmasson chyeleked-
nek eo kegmek varassul vellek Az hwtezest es Teor-
weny zere(n)t valo bwntetest eo kegmek hatra hagy-
wa(n) . . . az Neg' czeh Mestert, miért hog ket eztendeig 
igy chyelekettenek Nioczwa(n) forintal bwntetyk egyen-
leo keppen meg [Kv; TanJk V/3. 146a]. 

hitfeladás esküvés, esketés; jurare/luarea jurămîntu-
lui; Schwur, Beeidigung. 1677: A' Gyilkosságnak casus-
sában az a' régen bé-jöt, 's keresztyénséghez nem illendő 
szokás, mely miat a' hólt testek sok ideig föld színén tar-
tattak, ugy mint a' mely mondatot tetemre valo hívás-
nak, és ugyan ackor valo hit fel-adásnak, azért valo fize-
téssel edgyŭt; Viszont a' mely halál ujjitásnak hivattatik, 
mind ezek a' Székelység kŏzzŭl in perpetuum tollaltat-
nak [AC 151, 239. — aAz Indexben így: Székelységen a' 
Tetemre valo hívás, akkori hit fel-adás, halál ujjitás etc. 
in perpetuum tollaltatnak]. 1762: Az ben irt bitong Lo-
vokra Segesvári introscríbált emberek heten réá eskŭvén 
. . . el vitték, fizettek az két Lovokért 6. Márjásokat. Az 
hét embern(e)k a hit fel adásért D. 84 [Kórod KK; Ks 
17/LXXXII. 4]. 

hitfelekezet vallásfelekezet; confesiune; Konfession. 
1850: A 2ik Fő-kormányzói rendelés3 az egyik Ker. hit-
felekezetből, a másikba átléphetésit tárgyazza az egyes 
Személyeknek és egész Ekklésiáknak | egy egész Egyház, 
Csak akkor tekintödhetik más hitfelekezetre át-lépett-
nek, ha annak minden tagjai egyenként, át lépésökrőli 
nyilatkozatokat . . meg tették — Csak ezen uton bizto-
sitodhatván, minden egyes tagnak egyéni meggyőződé-
se, és lelki ismeretbéli szabadsága [Nagykapus K; RAk 
4, 44. — aEz esp. kl közvetítésével]. 

hitfonna esküforma/formula; formulă de jurămînt; 
Eides/Schwurformel. 1662: Hetedik conditió3: Hogy a 
palatínus választásában, annak méltóságában, hatal-
mában, tisztiben s hivatalában s ahhoz tartozó minden 
dolgokban . . . az palatínusnak hitformájokban megirt 
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módokat őfelsége megtartandó | A főkapitány, Haller 
Gábor egy hitformát irt vala . és . . mind a város-
béli0 praesidiariusokat, s mind a városbul befutott népet 
egybegyűjtvén, addig a kapuja le nem bocsájtatott vala 
még a várnak az ország számára való megtartására 
össze nem esküdnének, az fö- és viceispánok is azon sze-
rént megesküvén [SKr 122, 497. — aAz 1Ç22. jan. 6-án 
megkötött nikolsburgi béke egyik pontja. Az egyik bé-
kekötő fél: II. Ferdinánd. cígy, de alkalmasint várbéli h.J. 

hitlen hűtlen; infidel, necredincios; untreu, treulos. 
158311584: Az a' Thő (!) hitlen Jozagh alath volt . . 
Mely Thonak Bekessegeben volt lengiel kyraly, es Er-
dély Vaida vrunknak (így!) [Újfalu K; Ks 42. B. 9.] 

Szn. 1588: Hitlen Lazlo. Hitlen Balint [Gyerőmonos-
tor K; KP]. 1592: Hytlen János vas gergelj Jobagia [Be-
rend K; Ks 42. E]. 7692; Hitlen Antal [M.gyerőmonos-
tor K; SLt AM. 14]. 

Hn. 7772; a Hitlen völgy fejen (sz) [Dálnok Hsz; Kp 
IV 263]. 

hitlenség hűtlenség; infidelitate, necredinţă; Treulo-
sigkeit, Untreue. Szk: ~ alá vet. 1653: Básta ezalatt 
maga is esmét a mely várakat, városokat Mósesnek3 

megadtak vala, tehát megvizsgálá, és őket hitlenség alá 
veti [ETA I, 83 NSz. — a1603-ban a fejedelmi székre tö-
rő Székely Mózesnek] * ~ nótája alatt hütlenségi per 
alatt. 1606: Az pokai Horuat Peter . hittlensegnek 
notaia alat megkerte vala az fejedelemteól ezt az Maros 
Jaraj vas Georgjot [Marosjára MT; Told. 1]. 

A nota v. nota infidclitas/inſidelitatis 'hűtlenség' címen a feudális ma-
gyar jog különböző, társadalmilag veszélyesnek tartott cselekményeket 
(felségsértés, a korona elleni támadás, idegenekkel való szövetkezés stb.) 
foglalt egybe. A földesurak az úriszéken az ellenük elkövetett ilyenszerű 
cselekményeket is gyakran e jogi kategóriába vonták és szigorúan, nem-
egyszer halálos ítélettel sújtották [L. erre: Úriszék 1028]. 

hitlés, hütlés 1. esketés, esküvés; luarea jurămîntului, 
jurare; Beeidigung | eskü; jurămînt; Schwur. 1604: Az 
Actor sistállia az három zaz forintrol ualo hwteolesre az 
kjlencz zemelieket . kik juraluan azon hogj az Actor 
wallot haro(m) zaz forintara kart . mely hwteoles 
megh leuen az Alperesek Conuincaltatnak [UszT 
18/181]. 1670: supponáltatik a' hűtlés eo kglmetül, es 
nem annihilaltatik [SzJk 107-8]. 1699: Ot voltam jelen 
akkor az mikor Praefectus Kŏltsej Vram . . . Határunk-
(na)k . . . az nemegyeiekkela Controversiab(an) forgot 
részét ki jartata . . . de ot semmi hŭtles nem volt [O.né-
meti BN; JHb 11/14 Thomas Csolyán (50) jb. vall. — a A 
tőszomszédos M.nemegye lakosaival]. 1737: minthogj 
az Esküvés minden versengések(ne)k végit szokta sza-
kasztani, ítéltetett Hűtlés Zilahi István Atyánkfiának 
[Dés; Jk]. 1790: meg adtom pedig Jussát . . . Testvér 
ötsémnek, olly feltétel mellett, hogy ha ki világosodik 
több Testvéreimnek hitelések után . . hogy ötet több il-
letné ezen summánál, tehát azt nékie . . utánna pota-
lom [M.déllő TA; DobLev. III/674]. 7800; Berla Bara 
mint egy 42 esztendős . . . Hitlese utan vall [Somkerék 
SzD; JF]. 1806: az elünkben (!) hivattatott Tanukot ren-
des hitlések után a' kérdések szerént meg kérdezők 
egyen egyen [A.várca Sz; BfR 130/1]. 

Szk: hamis ~ hamis esküvés/tanúzás. 1797: Hamis 
hitlésben valaha ezek tanáltattanaké? [Mv; Told. 42/24 
vk] | a' Kérdésnek ki-tett Személlyek soha roszsz hirű 

nevű Emberek nem vóltanak . . . én hamis hitlésben 
őket nem tapasztaltam [Koronka MT; Told.] * házas-
sági ~. 1817: (A) ki kérdeztetések meg esvén . . . mind ã 
ketten ä Házassági Hitlés ideje előtt azt vallották, hogy 
önként s kénszerités nélkül kelnek öszve egy mással 
[Györgyfva K; RAk 95]. 

2. eskü; jurămînt; Schwur. Szk: ~ nek formája eskü-
formula/szöveg; formulă/text de jurămînt; Eid/Schwur-
form/formel. 1602: Amy nęzy az keozenseges varosbely 
zemelyek hewteolteteseket . . ez Jeoweo hetfeore 
eggyewt lewen eo kgmek az hewteolesnek formayarol 
zolyanak, es annak minde(n) modgyarol minth 
mennye(n) veghez; kyk Altal [Kv; TanJk I/l . 408]. 
1670: a' rendes hitlesnek tellyes formáját el ne(m) mon-
dotta [SzJk 107-8]. 

3. esketés, tanúvallatás, rég hitezés; ascultarea mar-
torilor, interogatoriu; Zeugenverhör. 1738: egy alkal-
matossággal Páter Sigmond Atyasága Praefectusságá-
ban hűtlés lőn ezen földére és akkoris Szász nyiresi ha-
tárnak adták ki akkor elis csoválák [Szásznyíres SzD; 
Ks 27. XVI]. 

4. (házassági) esketés; cununie; Trauung. 1736: az 
pap eléállott ., és az pap ott megesketé őket. Vége le-
vén az hütlésnek, az leányt megint bevitték [MetTr 376-
7]. 1776: mioka volt pedig, hogy nem halasztották az es-
ketést? nem tudom hitlés után is semmi contentu-
mát, jó Kedvét, nem tapasztaltam a* Kis Aszszony õ 
Nganak [GyL. Adalbertus Biro siculus ex Csik Kartzfal-
va nunc residens in Pago Csokfalvaa vall. — aMT] | a' 
Kis Aszszony . . . legottan elő állotté a' hitlésre, vagy 
még tartózkodott? s mik lettek azon hitlésnek alkalma-
tosságával, mind az előtt, mind az után, igaz lelke szerint 
Vallya meg a Tanú [Nsz; GyL hiv. vk]. 

5. esküvő; căsătorie, cununie; Hochzeit, Trauung. 
1798: a' fia . az hütlés előtt, vagy hütlés után született 
azt nem tudom [MT; MvLev. Msz-i anyag 8]. 

hit-letétel eskütétel; depunerea jurămîntului; Eid(es)-
leistung. 1740: Hellységŭnknek régi Elei az műnek dol-
gában) illyen rendet praestrualta(na)k volt, hógy senki 
is ha nem ha hűt le tétellel mivelhessena [Torockó; TLev. 
9/1. — "Ti. bányászkodhassék]. 1827: Rád Mihaila — 
hit letétel nélkűlt — a' verekedés kezdetét éppen ugy 
vallya, mint az Hatodik Tanú [Egerbegy TA; TLt Köz-
ig. ir. 1110]. 

hitlevél 1. kötelezvény; obligaţie, legămînt; Verschrei-
bung, Obligation. 1595: im meg eskezzem ók(me)nek, 
ktek elot, hogj ualamj buza arra hatra vagion az mynd 
nallam uagion, es ha az ó kalendariu(m) zerent ualo nagj 
pentekre megh nem hoznám mynd egj pórig, ezen en hit 
leuelem tartassa zerent, ualahol kapathat fel akaztasson 
[M.fráta K; SLt U. 42]. 1602: Varga istuan meg es-
kwue(n) mj elettu(n)k, hogy Bamfj istua(n) vra(m)nak 
. . . eóreokos Jobbagia lezen . . . holott pedig . . . meg 
futamodnék auag' mas vratt fogna maganak tahat kotj 
arra magatt . . . akar mj nemu neuell neueztetett helie-
ke(n) kaphattiak fogiak meg az eo maga hutt leuele tar-
tasa zerentt [Told.]. 1655: attak ezek(ne)k az Oláhok egy 
néhány falus Biro előt hütt levelet [Kv; CartTr II]. 1662: 
(II. Rákóczi Györgynek) noha mindenkor becsületes fő-
ember praefectusi volnának és fiscalis udvarbírái, kama-
raispáni, harmincadosi, perceptori mind erős reversali-
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sokkal, hitlevelekkel, bőséges instructiókkal volnának 
tiszteknek hasznosan való elkövetésére erős számadás 
alatt megszorongattatva, mindazonáltal országos dol-
gai között is mindennap nem szűnik vala azokat levelei 
által tisztökre szorgalmaztatni [SKr 143-4]. 1748: egy 
mostan magyar Országra aufugialt Tripo Ándrás nevü 
Varró Jobbágyom hit levelét reversalissát . . . attam ál-
tal kedves ŏtsém Uramnak [Légen K; Ks]. 

2. oltalomlevél; salvconduct, bilet de liberă trecere; 
Schutzbrief. 1660: minemű hit levelet szerzettűnk az Ve-
zértől in paribus kglmed(ne)k küldtük, küldözze el az 
hol szükségesnek itili lenni mindenfelé [Berz. 1] | Mind 
ezekrül hogy a vezér ő nagysága maga méltoságos igére-
ti szerint bennünket méltóztassék bátorságosokká tenni 
hitlevele által, sőt ő nagysága után való minden rendek 
és tisztviselők, vezérek, passák, békék, agák, tatár mir-
zák, kurtánok és zerdár erős hitlevelek által; ez szolgál-
ván ő nagyságának méltóságos hire neve terjedésére ha 
nekünk bántódásunk nem leszen [TMÁO III, 487 Várad 
feladásának feltételei]. 

3. (alattvalói) hüségfogadalmi levél; act de jurămînt 
de credinţă (al supusului); (Untertanen-) Treubekent-
nisschreiben. 1552: Zylay Fferencha eztys kiuannya 
mytulewk , hogh Kiralnak ligewnk hyttesek, es hogh az 
mint ew irattya az hyth leuueleth, my az leuelre kez-
zewnk irrassath es pechetewnketh vessewk [Torda; 
LevT I, 94 Bank Pal, Peter porkoláb, Chakor Ferench 
Batori Andrass erdélyi vajdához. — aA kiadványban 
így! így, de alkalmasint mytulewnk h.]. 1653: Básta 
enged az uraknak jó mód alatt3, mely ez volt: hogy az 
urak az ország képiben hitlevelet adjanak, hogy a római 
császár mellől soha el nem állanak, és az országot is el 
nem szakasztják fejek fennállásáig. Ez volt a conditio-
nak fővebb tenora | Kolosvángt gyűlést hirdetének . . a 
törökös urak, kik a Sigmond pártján valának, megje-
lenték: hogy Sigmond Moldovába volna és kész az or-
szágba jőni a németes urak, azt kiálták: hogy nem 
lehet az mert az ő hitek Bástánál vagyon az ország hitivei 
együtt . . . Illyen válaszra a törökös urak nem feleiheté-
nek egyebet, hanem csak azt: hogy nem az ő akaratjok-
bol adta Csáki0 a hitlevelet, s ők nem tartoznak azt meg-
tartani | egykor Rudolphus császár eleibe hívatván 
Bástát . . . Básta is legottan az ország hitlevelét eleibe te-
szi Ezt császár jól megruminálván, és Erdély országa 
hitlevelét is elolvasván, azt találja fel: hogy Erdély or-
szága hitetlenségben lehet | Az ország közi bemenvén 
Básta szól nékik: lm mostani úttal is elvészem az 
egész országról a fegyvert és a császár haragját én ma-
gamra veszem. . . . Valaki azért békével akar maradni, 
tehát hitlevelét adja pecsétje alatt, és én is annak a grá-
tiát megadom [ETA I, 58-9, 86. Nsz — aEz és a köv. há-
rom idézet 1600-beli eseményre von. Báthory Zsig-
mond, 1601—1602-ben fej. cCsáky István, a fej. udvar-
noka, 1600 táján erdélyi főkapitány]. 

4. kb. fogadalomlevél; act de fågăduială de credinţă; 
Gelöbnisschreiben. 1605: erről3 penig kegyelmetektől 
hitlevelet kévánunk. Mi is pedig <ti> kegyelmeteknek vi-
szontag hitlevelet adunk, hogy ez induciának terminusa 
alatt <az> szászságnak semmi violentiat nem inferálunk 

lm, mi az hütlevelünknek is formáját jnegküldtük, 
kegyelmetektől is az minemű hűtlevelet kévánunk 
annak kópiáját is [SzO VI, 15-6 az erdélyi nemesség és 
székelység a szászsághoz. — aAz új fejedelem, Bocskay 

István bejövetele esetén az iránta való hűség fogadalmá-
ról. A szászság 1607-beli hitlevelét 1. i.h. 17-8]. 1630: 
Nemrégen küldte volt palatínus uram Tasi Gáspárt ide 
alá az vezérhez Semmi bizonyos követsége nem volt 
oly, hanem egyszer is, másszor is fakasztotta, hogy őne-
ki igen nagy titka volna az vezérrel, azmelyet erős hit 
alatt kellene megmondani úgy, hogy az vezér erős hitle-
velet adjon neki maga keze irása és pecséti alatt, hogy 
soha senkinek meg nem mondja. Az vezér reavött<e> 
magát és írt maga egy hitlevelet minden conditio nélkül 
. . . látván Habil aga, hogy illetlen, egyetértvén az vezér-
rel, conditiót írt a levélbe Ezzel a conditióval Tasi 
Gáspár el nem vitte az hűtlevelet az vezérnek, ez is nem 
adott conditió nélkül való levelet [BTN 420 Memóriáié. 
— aKöv. a feltételek részi.]. 1662: (Zolyomi Dávidnak) 
Szolgai kötelessége s két három rendbéli reversálisi, hit-
levelei is producáltatván, előhozatván az ország előtt 

. minden actiók ellene bőségesen megbizonyíttattak 
vala, mint közönséges békességnek háborítoja és fejedel-
mi méltóságának sértegetője e nótában, feje, jószága el-
vesztésében esett vala3 [SKr 152. — 3Zolyomi Bihar m-i 
nagybirtokos, az erdélyi mezei hadak és Háromszék fő-
kapitánya az 1633-ban kimondott ítélet után a fej-tői ke-
gyelmet nyert, de 1649-ben bekövetkezett haláláig 
Kővár várában raboskodott]. 7663: Szent Páliné asszo-
nyom azt íija, úti levelet addig nem adnak, mig mi kö-
zönségesen meg nem esküszünk; de ha ezer hitlevelet 
adok is, inkább nem kötelez engemet mint két rendben 
fejedelemasszonyunk ő nagyságának irott levelemben 
tött szavaim [TML II, 466 Teleki Mihály édesanyjához, 
Teleki Jánosnéhoz]. 

5. kb. meghatalmazó levél, meghatalmazás; (act de) 
împuternicire; Bevollmächtigungsschrift. 1569: Em (!) 
ez leuel uiueo emberinteol (!) . . kmed kezehez kyltem 

az . hyt leúelet, mely hyt leúelet megh ertwen, ke-
rem k.det, k. ágion az en emberjmnek eo maghat kezebe 
mindt az hyt leúellel egietembe [Nagysajó BN; BesztLt 
56]. 1656: még eskwttette(m) ereős hwttel ă Biro eleőt 
eŏkeŏt s hwteŏk utan azt mondottak, hogy Ozdy Tha-
(m)as ur(am) hat száz forintnál teŏb ereŏ por aranyokot 
ueŏtte el, s nem mernek erette be jeŏni3, mert egyszer ki 
uerte eŏkeöt hazabol puskát fógua(n) hozzajok. Énne-
kem hwt leúelet attak hogy kerjem még Ozdy Thamastol 
ă pénzt En Ozdy Thamas ur(am)hoz oda uiue(m) ă 
leúelet, azt monda hogy hazudnak az ebek [Kv; CartTr 
II. 902-3 G. Vizi (40) vall. — aKv-ra]. 

hitlő tanú, valló (vallomástevő); martor, depunător, 
mărturisitor; Zeuge, Bekenner. 1697: Becsi György Inc-
tus hitlői3 [Dés; Jk. — aKöv. a felsj. 7726: az hűtlők 
pénzbéli igirettel . . . nem fascináltattak volna [Dés; Jk]. 
1766: a Hŭttlŏk ellen semmi probaja nintsen, mellyel Ju-
ramentumokat s fide dignitassokat a Fatenseknek infri-
galhatnák [Torda; TJkT V. 300]. 7772: Azon két Eskető 
Cancellisták . . . az hitlőket is kívánták ugy Disponálni, 
hogy magok Exponensei hasznára fatéáljanak [Drág K; 
TSb 21]. 1796: Ezen föld mint hogy el maradott volt, ez-
után adták fel a Hütlŏk minek utánna a munkához hoz-
zá fogtunk [Szentgothárd SzD; WassLt]. 1832: méltóz-
tasson a szokás szerént rendelést tenni, hogy a Rectiñca-
tiora elegedendő Hűtlök, és pedig a Városi néppel, va-
gyonjaikkal esmeretesek legyenek, kik végig üljenek 
[Dés; DLt 14]. 
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hitpénz esketés/eskető-díj/pénz; taxă/bani pentru lua-
rea jurămîntului; Trauungsgeld. 1597: akor hitteltet-
te(m) meg 16. Embertt, haro(m) Zolga Biro Előtt, . . . , 
attam Zolga Biraknak pechettekert hütta pentz (!) f 1 
[Kv; Szám. 7/VIII. 25 Steffen Lusten keze írása. — aE 
szó hüt ~ hüt betűzéssel is olvasható]. 

hitsorsos azonos valláson lévő személy; persoană de 
aceeaşi religie; Glaubensgenosse. 1846: az első Czéh-
Mesterség a * Tiszt. Unitaria-vallás hit sorsossait illet-
vén, három egyén candidáltatott [Kv; öCLev.]. 1864: 
Maros újvári . . Réf. hitsorsossaink bányászi nap-
számból élve a* mindennapit szükŏn szerezhetik meg 
[Gyalu K; RAk 85]. 

hitszegés esküszegés* călcarea jurămîntului; Eid/ 
Treubruch. 1657: kiből azt az következtetist is látom 
vala, hogy vagy hitszegéssel kellene az várat feladnom, 
vagy minden jószágom s életem vesztésével holtig oltal-
maznom [Kemön. 129. — aAz előbbiekben megállapí-
tott körülményekből]. 1676/1681: a hitszegesert életek el 
fogiasaval fizessenek [Vh; VhU 661]. 1833 k.: életem s 
Törvényes jussom oltalmazásából, nem Hit szegesből 
kelletet ferjemet égy Sötét ejtzakanak idejen el hagyni 
[Usz; Borb. II válófélben levő asszony panasz-irata]. 

hitt hívott; chemat; gerufen. 1610: Vadnak teob hitt 
bizonsagokis [UszT 35b]. — Vö. a hívott szócikkel. 

hittanár teológiai tanár; profesor de teologie; Theolo-
gieprofessor. 1868: A procedensek vizsgáját vezeti He-
gedűs János n.enyedi hittanár [M.bikal K; RAk 167 esp. 
kl]. 

hittani vallástani; de religie; Religions-. 1869: Ha ca-
tholicus magántanuló nem catholicus tanintézetnél teszi 
le magán vizsgáját, a hittani vizsgát köteles a kijelölt hit-
tanitó előtt letenni [M.bikal K; RAk 181 püsp. kl]. 

hittanító vallástanár; profesor de religie; Religions-
lehrer. 1869: (A) catholicus magántanuló . a hittani 
vizsgát köteles a kijelölt hittanító előtt letenni [M.bikal 
K; RAk 181 püsp. kl. — A teljesebb szöv. hittani al.]. 

hitű 1. vmilyen esküjű; care jură într-un anumit fel; 
von irgendeinem Schwur/Eid. Szk: hamis ~ hamisan 
esküvő. 1568: Michael eçtwes Zilagy fassus e(st), 
Tudom azt hogy hamis hitçnek monda, eQtues gergel, es 
ezen kçzbe az Ceh kçzikbe alla es meg bekeltete çket, 
egmast meg kçuetek [Kv; TJk III/l. 179]. 1592: az alpe-
res . . szidott engemet gyalazatos szitockal hamis hyteő 
bestie lelek kurua fyanak, ky en nem vagyok az en alla-
poto(m) szerent Jambornak tudo(m) magamott soha en 
hamissan meg nem eskwttem [UszT]. 1642: Szekena la-
kó Bakó Annát hamis hitő tőlle el futót férjétől . fel 
zabaditotta [SzJk 60. — aSzD]. 1662: Ha hol penigh ez 
levelemet megh nem állana(m) vagy megh allanj nem 
akarná(m), tehát engemet mint ollya(n) hamis hitű hálá-
datlan embert . . . elébbj bűnömért érdemlett halálo(m) 
nemével ugy mint az megh sütéssel büntethessenek eő 
Ngok [Monó Sz; BK]. 1691: hamis hütű lelek bestye le-
lek . . . mert hiteddel kereskedel [Dés; Jk]. 1723: Gáspár 
Mihálly . . . arra obligalta magát . . . Hogy Sohais az Úr 

Tekeia Ur(am) fõldirül . . . el nem szökik, bujdosik . . 
mellette erős hüttel megh esküttem Mégis mint hamis 
hütü engemetis belé hagjot és ell Szőkŏt Krízbára [Hévíz 
NK; JHbT. — ^ollvétség Teleki h.] * igaz 1586: 
kery vala Eothweos Imreh hogy Ne vezzeozzek teorwen-
telen Ne chelekeggienek, mert tagaggia vala Az vetket 
hogy a* Mestereknek Nem Monta Amit mondot (így!) 

kerem vala en Giulay János hogy tekinchek az eo 
ven p(rae)dicator igaz hiteó Attiat, Ne tegienek zegjent 
raita [Kv; TJk IV/1. 543]. 

2. erős ~ kb. mélyen vallásos; foarte religios; sehr re-
ligiös. 1762: Eza igen erős hitű, minden reménységét s bi-
zodalmát Istenbe helyheztetö ember volt [RettE 135. — 
aRettegi István, az emlékíró testvérbátyja, előbb Dobo-
ka m. jegyzője, majd alispánja (i.h. 539-40)]. 

3. vmilyen (hit)vallású; de o anumită confesiune/reli-
gie; von irgendeiner Konfession. Szk: egyesült görög ~ 
görög katolikus vallású, ek unitus. 1849: rendelést kérek 
tétetni hivataloson a Zsibói református és egyesűit 
görög hitű lelkészekhez [Kv; Végr. Vall. — A teljesebb 
szöv. a református ~ szk al.] * görög ~ görögkeleti 
vallású. 1847: ösméri a tanú azon asszonyt, ki magát 
Varga Katának nevezi, s ki folyó év Januárius 18-án (: 
vagy a görög hitűek naptára szerént Vízkereszt napján :) 
Búcsúmban tartóztatott le? [VKp 206 vk. — aAF] * 
görög egyesült ~ görög katolikus vallású, ek unitus. 
1843: Kolbászi Tamás bucsum-szátia oskolamester 
görög egyesült hitű | Balog József toporfalvi jegyző . . . 
görög egyesült hitű [VKp 92, 109. — aBucsony AF. h e -
lyesen: topánfalvi (TA)] * görög nem egyesült ~ görög-
keleti vallású. 1843: az izbitaia görög nem egyesűit lel-
kész Szuts György | Krisán Petru Cserbua kerületi erdő-
gornyik görög nem egyesült hitű [VKp 68, 83. — 

Bucsum, később Bucsonyhoz (AF) tartozó telepü-
lés] * helvét ~ református vallású. 1859: Tamás Zsófia 
özvegy Czako Jánosné . . . bekövetkezendő halála ese-
tében az ezen városbani Helvéthítü egyház tiszt, elöljá-
rósága . . . házát és telkét . . . rögtön vegye birtokába 
[Kv; Végr.] * nem egyesült görög ~ görögkeleti vallású. 
1839: Torda Várossá Piatzi Fertállyában lakó edgyesűlt 
és nem edgyesűlt Görög hitű vagy Román családok 
[KLev.] * református 1849: rendelést kérek tétetni 
hivataloson a Zsibói református, és egyesűit görög hitű 
lelkészekhez, hogy mind reformáltatásomról, mind férj-
hez menetelemről hiteles bizonyítványokat . . . küldje-
nek ide át [Kv; Végr. Vall.] * tarka ~ 1653: tudván 
Básta, hogy annaka az oka nem lehet e köznép, csak . . . 
nagyrenden valók voltak Sokaknak a nagyrenden 
valók közül bátran szemekre vetette az áruló nevet, De a 
közrendnek is a hajdúk és németek ugyancsak oda mon-
dották azt: Áhá, tarka hitű hajas tőrök, ez s ez lélek kur-
vafiai! nem szánom — Isten úgy segéljen — levágni az 
erdélyi embert, mint a pogányt [ETA I, 83-4 NSz. — 
a1603-ban a fejedelmi székre törö Székely Mózes pártján 
való hűtlenségnek]. 

hitvallású I. mn vmilyen vallású; de o anumită confe-
siune/religie; von irgendeiner Konfession. Szk: római 
katolika ~. 1864: hargas keresztfa . . . Husvet napján a 
Rom. Catholica hitvalásu hivek határaikban körmene-
tet szoktak tartani [Alfalu Cs; GyHn 20]. 

n.fn vmilyen vallású személy; persoană de o anumită 
confesiune; Person von irgendeiner Konfession. Szk: 
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helvét ~ református vallású személy. 1866: Ifj. Kasza 
Márton és felesége Czakó Borbára Helvét hitvallásúak 
[M.léta TA; RAk 3]. 

hitvány I. mn 1. silány; ordinar, de calitate proastă; 
gering, dürftig. 1560: granath felső ruha weres, hytwan 
kamuka az galleran es Eleyn [JHb QQ]. 1568: semy hol-
ta vta(n) ne(m) maradoth hane(m) egy hitua(n) tollas de-
rekai, es egy hitua(n) fogas [Kv; TJk III/2. 203]. 1585: 
Angalit Zaz Georgne Vallia . egy Bokor kapchanal es 
egy hitua(n) keosseontiuyenel egyebet Ne(m) latta(m) 
[Kv; TJk IV/1. 426]. 1621: ada egi puzta haz helliet . . . 
mostan pedig semj giwmeolch fa ninch raita ualamj hit-
wan feier szilua fanal egieb [Burjánosóbuda K; JHbK 
XXI1/29]. 1662: semmit egyebet amaz hitván fejér hal-
nál nem foghatni [Görgénysztimre MT; Pf]. 1700: Hit-
ván vagj semmire kelő Süldő és Malacz bőrők nro 28 
[Sárkány F; UtI]. 1746: Étető Ferencz ur(am) . azon 
darab helyet oly hijtvány és Semmire kellő kerteles-
sel tartotta . . . , hogy az hol az Falu márhája Sokszor 
Csordájais kivánt belé menni ót mehetett belé [Szent-
egyed SzD; WassLt]. 1781: nemis láttam házakb(an) 
egyebet egj hitván szalma párnánál, mindenért a szom-
szédba járt [Torockó; Bosla]. — L. még ETA I, 63, 76-7; 
FogE 191. 

2. rossz; rău; schlecht. 1580: io pinzt vegienek min-
denteol Mert hytwan pinzt senky zamba teollek be nem 
weze(n) [Kv; TanJk V/3. 205b]. 1590: Valamj hituan ha-
las tois vagio(n) [Tiborc*; GyU 19. — aEltünt település 
Kv tőszomszédságában]. 1593: Wass Gergely hittwan 
ketseghes Regestruma [Kv; Szám. 5/XX. 139]. 1618: ot 
penig minden hîtuan Giepwt kett ket penzre bwntettwnk 
[Vajdasztiván MT; RDL I. 12]. 1637: egy io kapa, egi 
hitua(n) aso Egj rosz kis serpeneo, Egy hitua(n) kez 
uono, Egy hituan feisze [Kv; RDL I. 24]. 

Hn. 1753: A' hitván hidnál [M.décse SzD; EHA]. 
Szk: ~ almárium. 1780: A konyhán hitván almárjom 

[Bethlen SzD; BK] * ~ formán hitványul, rosszacskán. 
1640: volt edgi puszta Uduarhaz . . hitvan formán ke-
ritessel körül be vetetve Gyümülcsös kerte [Nagyvajda-
fva F; UC 14/18. 102] * ~ istálló. 1760: egy hitván istá-
lo [A.volál Hsz; LLt] * ~ kert. 1623: Az palánkat az 
mostani hyttuan kerten kiwull 4 egesz eollel alassa es vi-
tesse eleo azt [BGU 123] * ~ szabású hitványforma, 
hitványocska 1601: 1 zereo zyta 2 Rostha hytwan 
zobasw [Kv; AggmLt A. 41]. 

3. tökéletlen; tont; blöd. 1569: Zabo Mathe volt ke-
zes harmincz keth forintig az hitwan baczynak hozasairt 
[HSzj bács al.]. 1596: fogattúnk egi hitwan vincelert heos 
Jánost [Kv; Szám. 7/II. 37]. 1759: a temetési solemnitást 
írásba tévén valami tudatlan, hitvány ember, én is ide 
beírni el nem mulattam [RettE 88]. 1762: szegény Szabó 
György örökké kereskedett, örökké egy s más szol-
gálatokban forgott, mindeneket próbált, még a Dárius 
kincsének felkeresésében is más hozzá hasonló hitvány 
emberekkel együtt sok időt töltött, még se volt semmije 
nyavalyásnak [i.h. 138]. — L. még i.h. 122. 239, 342,418. 

4. csenevész; nedezvoltat, chircit; verkümmert, rück-
gebildet. 1734: Mogyoro fát termő hitván cseplesz erdő 
[M.kályán K; EHA]. 1852: A hátulsó Nagy erdő Vastag 
fiatalos, ajja hitvány Csepü, mert a ' sürü fiatalok miatt 
nem nőhet [Backamadaras MT; CsS]. 

5. kb. rozoga; şubred; baufallig, verfallen. 1572: A 
hidakra Eo k. visellienek gondot Mert igen hitvanok 
[Kv; TanJk V/3. 66b]. 1694: ezen az Var árkán altal 
vágjon egy keskeny hitván reghi Karfas Hidacska, az 
kŏzepin ennek erős Palló va(gyo)n [Kővár Szt; JHb 
Inv.]. 7767: Régi módi hitván hintó, kerekei Rud nélkül, 
egy üveg ablakkal [Marossztkirály MT; Berz. 5. Fasc. 
38. Lit. P. 2]. 1827: Egy hitvány fedeles Lengyel Szekér 
meg avult; de kevés vassa hijánosságával [Koronka 
MT; Told. 34]. 

6. sovány; sterp; mager. 1699: A Lázon edgj hitván 
föld [Siklód U; EHA]. 

7. girhes; slab, jigărit; verkümmert, schmächtig. 
1570: lattanak egy hythwan Zwrke Zabasw Men lowat 
hogy az eo hatarokon Bwdosot az Menes Lowak kězet 
[Kv; TJk III/2. 111]. 1597: Jstúan Deák az Varos Jspan-
nia hoza a' Jozagbol 51 hitúan Tiúk fiat kik keozzwl ha-
mar halanak meg 5 [Kv; Szám. 7/XII. 125]. 1610: az eő 
eőkrey hituanok uoltak az Zomor Balas io marhaihoz 
kepeőst [UszT 4. 9b]. 1670: ne neheztelie, hitvan Mar-
haimnak . . . keves szálmát adatni [Ks 41. H Nádudvary 
János lev.]. 1720: nem kaphatak az ki négy hitvány Lo-
vamat el hajcsa [Balázstelke KK; Ks 96 Simon Pál lev.]. 
1731: A Juhok és Báránok igen hitvánnok voltanak 
[Abosfva KK; Ks 99 Györki János lev.]. 1774: Balla 
Ur(am) . tudom hogy csőg bőg hitvány Marhákat 
vett [Szentdemeter U; LLt Vall. 81]. — L. még RettE 63, 
139, 168; SzO VI, 230, VII, 200. 

8. sovány, rég, táj rideg, rüdeg; slab; mager. 1583: Az 
Dizno azért igen hitwan volt Meg volt oly Ember ky 
Azt monta hogy ollian volna minth egi kesertet [Kv; TJk 
IV/1. 121]. 

9. nyeszlett; slăbănog, slab; dünn, mager, schmäch-
tig. 1774: Osdolai Kun László úr is megholt. Ezelőtt 34 
eztendővel sokat jártam . oda. Ăkkor olyan hit-
vány, sárga és gyenge ember volt, hogy sokszor mond-
tam, hogy esztendeig sem él, mégis 70 esztendőt kitöltött 
[RettE 326]. 

10. nyomorú; mizerabil; armselig, jämmerlich. 7650: 
hoszszas nyavaljam uta(n) valo epwlesemet annyera 
nem aranzottam, hogy az uto(n) valo razodassal merjem 
magamot szerenczeltetni, tartuan hitua(n) nyaualiam-
nak uyulasat, kŭleőmben kgtek szolgalattjara kez lőt-
tem volna [Fiátfva U; UszT 8/64. 75a]. 1672: Keremis 
nagj szeretettel kgdet ez iránt valo instantiamat ne 
utallya meg, I(ste)n eltetvén az hytvan veszendő világ-
ban vekonj allapotom szerint szolgalny megh ügjekezem 
(így!) [Marosillye H; JHb XXXV/12]. 1678—1683: ez 
hitvan vilagh, igen mostohajul fizetet [Ks Kornis Gás-
pár kezével]. 1724: ne vellye az Ur embertelenségemnek 
hogy most az Innepek előtt az Ur latogatasára . . . el 
nem mehettem, de . . . az M: Regium Gubernium Gyű-
lése 24 Április be all, arra nezve kelletet sietve hitván 
Nagy falvi Joszagocskamban mennem [Betlensztmiklós 
KK; Ks 95 Bethlen József lev.]. 1771: által nem jöhettek 
a Tőki patakon, oly szörnyű árja volt mindenfelé hit-
vány patakocskának [RettE 249-50]. 1776: ez az hitván 
Martius gjongiti az Inaimat [Négerfva SzD; BfN Bánfi 
Péter lev.]. — L. még Kemön. 15. 

11. gyarló; şubred, slab; gebrechlich, schwach. 1749: 
mivel az hideg idot, alkalmatlan utat az en hitván Cons-
titution nem Szenvedheti, . . . útra indulni semmikép-
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pen nem bátorkodom [Futásfva Hsz; ApLt 1 Dombi Já-
nos szb kezével]. 1755: hitván dőg testemet amint So-
kan, Szokták feresztéssel ne mocskolkodgyanak, hanem 
Abrázatomot, kezeimet meg mosogatván, tegyenek tisz-
ta inget labravalot rea [Ks 14. XLIIIb Haller János 
végr.]. 1774: Földvári István . . Legkedvesebb mulató-
helye volt, mikor sütőkemencébe bújhatott. Sok egyéb 
hitvány dolgai is voltak nyavalyásnak [RettE 340]. 

12. gyatra, nyomorúságos; slab, mizerabil; kümmer-
lich, dürftig. 1823—1830: Lipsiábana Paulinónak 
neveztetik az Universitas Háza . Itten 300 deáknak 
asztali beneficium vagyon, pium legatumok. Együtt esz-
nek Az hús feldarabolva van a tálban. Az első deák 
választ belőle, azután a második, és rendre, úgy, hogy az 
utolsónak igen kicsiny s hitvány porció vagy semmi sem 
jut [FogE 197. — aLipcsében]. 

13. nyomorult; amărît; erbärmlich, elend. 1597: 
Endres Reisz vallia . . mo(n)da az azzonj hogi egi hit-
wa(n) tehenet arol, aki az hidrol le esett volt felne at-
tól hogi el hal s kart wall [Kv; TJk VI/1. 6]. 1638: Ezirt 
az szolgalojrt Orsikért en leŏk illien forma(n) kezes hogi 

inkab adok ket tallért czak ne gjalaza az hitua(n) 
leant [Mv; MvLt 291. 122b]. 1655: 5 apr . Kolosvár 
megége tornyával, szentegyházával egyetemben Egy 
hitván fazekast, kinek házánál indult az égés, és egy 
hitván deákot megfogván, igen gyenge bizonyságokra 
megégetének érette [ETA I, 160 NSz]. 1718: kerem az 
Urat . . . hogy hitván emberem ne haborgattassék [Dés; 
DLt 508]. 1732: nem kívánhatya az M Ur ily utolso 
romlásomat, és hitván maradékimnakis kudusságokat 
[Kóród KK; Ks 99 Kornis Ferenc lev.]. — L. még RettE 
355-6. 

Szk: feje a. nyomorult feje. 1772: Baytai Antal Jó-
zsef püspökségre beküldetett volta Volt ez a maga reli-
giojához igen vakbuzgó ember Sokat buzgólkodott 
a pápista religió mellett. Azon is tanakodott hitvány 
feje, hogy lehetne az erdélyi reformátusokat vagy el-
pusztítani vagy pápistákká tenni [RettE 289. — Erdély-
be]. — b. szegény feje. 1823—1830: (Az éjjeli őrt) Midőn 
éjjel a tizenkettőt üti, megtámadják, és huszonöt órát ki-
áltatnak vele, melyért reá is másnap 25 pálcaütést adá-
nak, mert nem is esmert minket hivány feje, s nem volt 
magát kivel menteni [FogE 158-9]. 1849: még csak Esz-
terrel nem vagyunk tisztába, mert őtet ugy látszik valaki 
felborsolta, 's nem igen akar anyám mellett maradni . 
szegény öreg, akár kell akár nem, őrökké zsimbel réá, 's 
megunta hitvány feje a' sok zsimbet [Kv; Pk 7]. 

14. alávaló, gálád; mîrşav, infam; niederträchtig, fre-
velhaft. 1568: Famula Laur(entii) Aztalos . . fassa e(st) 

mikor az dezkat el akarya vala vinny Kőmies Lő-
rinczne, monda Zabo János ne vid el, azt, az ázzon esmet 
monda bizony el vize(m), mert enym monda Zabo 
János, Roz hytúan roz bestye azzyon, bizon el nem vize-
ded (!) mert nekemis vagyon anny Rezem benne, mynt 
neked [Kv; TJk III/l. 171]. 1575: Minnyayatoknal nyl-
wan wagion, minemew tewzet, keozeonseges wezede-
lemre walo haborwsagot tamaztottak nemel^ orza-
gwnkbely hytwan partos emberek . . . Bekessel eozwe 
coniuralwan [BáthoryLev. I, 330-1 fej. — aA fej-i székre 
törő Bekes Gáspárral]. 1635: az melj Jozago(n) lako(m), 
azt Egj hitua(n) Azony alat vesztette Lazar Istwa(n) 
vramnak [Kászonfelsőfalu; BálLt 61]. 7692; igaz ok nel-

hitványan 

kül szidot rosz hitvan Kodis Pandúr Papnak [Kovászna 
Hsz; HSzjP]. 1796: a* Felesége mellet égy hitvan Leányt 
tartott és azt élte gonoszul fSzucság K; RKA]. 1819: Be-
tegh Ur a' durva parasztok közt hagyta hitvány unoká-
mat, holott az el Vetemedésre még több alkalmatosságot 
szerezhet magának [M.régen MT; Pf]. 

15. aljas; iosnic; niederträchtig, gemein. 1586: Az 
Azony falwy kenezt hogy Tordan meg fogtak volt vala-
my hytwan dolgáért ky valtottam. fyzettem Erethe f 1 d 
50 [Kv; Szám. 3/XXVIII. 5. — aAsszonyfva TA, a város 
jb-faluja]. 1594: Sofia, Crestel Gergelne, Turbana lako-
zo vallia: Ezt ertettem ez fogoli Peter hazasulasa feleol, 
hogi ejel eskette megh az vra egi hituan azzoniallattal, 
kit ket helyreolis vertek volt ki, seot az Azoniais el wze 
hazatol [Kv; TJk V/l. 419a. — ^ A ] . 1710: Aki pedig 
ezeket e könyvbe foglalta, Cserei Mihály a neve, kit sok 
búval láta Ez a rosz hitván világ a napnak alatta, Hogy 
haja szálait is talán meghaladta [CsH 47. — A Históriát 
bevezető versezet záró versszaka]. 1716: Az affele hitvan 
rosz szokon meg se indulj [ApLt 2 Apor Péter feleségé-
hez Nsz-ből]. 1763: Sok szegénylegények ifjúságokat 
katonaságban eltöltötték s már vénségekben hazacsa-
pattatnak minden consolatio nélkül. Vajon kicsoda adja 
ezeket az hitvány tanácsokat? [RettE 151-2]. 

16. haszontalan; nefolositor, care nu este bun la ni-
mic; nutzlos, unnützig. 1694: a Var Udvararol való hit-
van es senyvet vizek(ne)k es Locsadekok(na)k való foy-
tatásara reghi fa Csatorna [Kővár Szt; JHb Inv.]. 

II. ſn 1. vminek silánya; partea proastă; der geringe, 
dürftige Teil einer Sache. 1764: limitaltatván a bárány 
hus, a jovát adgyák a d. 9. az alább valót a d. 8 az hit-
vánnyat a d . 6 [Torda; TJkT V. 216]. 

2. vmi hitvány/silány darab; lucru slab/ordinar; 
dürftiges, schlechtes Stück. 1812: Az Asztalnémübőlis a 
mi jobb és drágább volt mind el vitte a tisztelt Groffné 
edj néhány hitványokon kivül [Héderfája KK; IB. Bali 
Jánosné Kis Ersébeth (44) grófi mosóné vall.]. 

3. (vmik közül a) satnya; cel care este jigărit; von etw. 
das Geringe/Dürftige. 1722: Az Csitkoknak egyéb 
gongjok nincse(n) hane(m) nem atta(na)k jo szénát el es-
te(ne)k, Jo ha fele meg marad . . . látván veszet dolgokat 
õ Kglme az ige(n) hitvánnyata külön választotta, azért 
úgyis tarcsák hogy azokat jobban jobban táplálhassák 
[KJ. Rétyi Péter lev. Fog-ból. — aOlv.: hitvánnyát ?]. 

O Hn. 1698: Hitvan Gátnál (sz) [Búzásbesenyő KK; 
EHA]. 1732: a hitván nevü rétben (k) [Jákótelke K; 
EHA]. 1736: Hitván Gátnál [uo.; EHA]. 1763: a Hitván 
rétben [Jákótelke K; KHn 39]. 1880 k.: Hitványrét [uo.; 
KHn 40]. 

Ha. 1573: hitwanb [Kv; TJk III/3. 187]. 1588: hit-
wanb [Kv; KvLt Inv. 1/2. 18]. 7787; hitványob, hitvá-
nyobb [Mv; MvLev. Csiszár György hagy. 7]. 

hitványán 1. satnyán, véznán; jigărit, slăbit; abgema-
gert, verkümmert. 1649: Die 7 Decembris. Varos posta 
Louat Beztercze felé az Posták zellyel oda czigazuan, on-
nét igen igen hituanon, túroson haza kerüluen ithon holt 
megh [Kv; Szám. 26/VI. 552]. 

2. soványan, rég, táj ridegen, rűdegen; slab; mager. 
1816: (Azon a sertésen) a mellyiket Sülelmedről nagyon 
hitványon hozták azon még igen kevés Szalonna van 
[Hídalmás K; IB. Tanko Josef tt gr. Korna Annához]. 
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hitványka satnyácska, véznácska; jigărit, slăbuţ; ein 
bißchen schmächtig. 1749: Tavallyi ökör bornyu 2 
Az edgyik hitvánka [Marossztgyörgy MT; Ks 23. 
XXIIb]. 

hitványkozik kornyadozik; a boli, a ñ bolnăvicios; 
kränkeln. 1811: Hát a' Doctor? . . . A' mi más ember-
nek hasznos, a1 néki kár, A' mi másnak káros, ő abból 
hasznot vár, A' hol más kétségbe esik, ő ott bizik, A hol 
hitványkozik más, ő ottan hizik [ÁrÉ 166]. 

hitványocska 1. csenevész, satnyácska; cam jigărit; 
verkümmert, ein bißchen mager. 1750: egy tavalyi ŭnŏ 
boiju vagyon de maga hitvánocska [Marossztgyörgy 
MT; Ks 23. XXIIb]. 

2. silányocska; cam slăbuţ; ein bißchen dürftig. 
1781: A nagy Palota . . . ajtaja . zöld festékü, és Sárga 
párkányu fenyő deszkából valo, de hitvanyotska [Petek 
U; Hr]. 1792: széna 8 Szekérnyi Tavalyi pedig hitvá-
nyotska 4 Szekernyi [Szentkirály Cs; TL]. 

3. rosszacska; cam stricat/rău; ein wenig/bißchen 
schlecht. 1752: a' most közelebb elfolyt őszszel a' kert 
hitványotska volt [Abosfva KK; Ks 8. XXIX. 29]. 1812: 
Egy négyfelé hányó Drotos Hitványotska Rosta [Kört-
vélyfája MT; LLt]. 

4. rozoga; cam şubred; verfallen, baufällig. 
1847\ 1851: Áz uttza kapu mellet egy hitványocska ház 
[A.szovát K; Pk 3]. 

hitványos 1. silány; de calitate proastă, slab; dürftig. 
1584: Aky gabonat hoz es Elegiedetnek talaltatik kinek 
az feli zep, az Alliah penigh es keozy elegies Awagy hit-
uanos, Aztis el wehesse az Wasarbiro az Álnok chieleke-
detert [Kv; KvLt Vegyes III/10J. 

2. rosszacska; rupt, rău; ein wenig schlecht, schad-
haft. 1698: Hat hitvános sák ki szőrből ki vászonból 
való [MNy XXXVIII, 134]. 

hitványság I. ſn 1. nyomorodottság (vmilyen állat 
nyomorú volta); stare nevoioasă (a unui animal); Krüp-
pelhaftigkeit, elender Zustand (irgendeines Tiers). 1599: 
Kalmar Mihalne 1. louat pap mezeoreól Kouacz Fe-
rencz hozta megh . . . io uolt az lo, az mikor el uittek 
uolt, de az mikor megh hoztak roz wolt. Biro vram es ki-
rály Biro vram intézték az eleobi fizetesen kwwl az 
Aszonnak az Louanak hituansagaert f 5 [Kv; Szám. 
8/VIII. 69]. 1600: az mint az major számot adott rolla 
sok el hullott az Giapiuban, az Johoknak hitua(n)saga 
miatt [Kv; i.h. 9/XII. 104 Igyarto Simon isp.m. kezével]. 
1731: az mely Tehenek meg Döglöttek . . meg Döglöt-
tek negyed napra hitványságnak mijanna [Abosfva KK; 
Ks 99 Györki János lev.]. 

2. szedett-vedett népség; adunătură, strînsură; her-
gelaufenes Gesindel. 1593: Vasarnap penig . mind 
p(rae)dicatio alat s mind egieb wdeoben sok hiuolko (!) 
iffiusagh, es egieb rendbeli hituansagh zellel zokot, mind 
itt ben, mind zeoleokben, kertekben, kertek keozeot lez-
zegeni, es egieb lederseget wzni [Kv; TanJk 1/1. 220]. 

3. vmi hitvány/szedett-vedett holmi, lim-lom; nişte 
lucruri ordinare/proaste; zusammengewūrfeltes/ge-
mischtes Zeug. 1656: Tiz Hordoba(n), Oczu, Korpa, s 
holmi hitvansagh [Doboka; Mk Inv. 4]. 

4. átv kb. hitvány kis béka; fig brōscuţă/fetiţă amărî-
tă; figă elendes Fröschlein. 7597: Anna azzony Zok Pe-
terne wallia az azzony monda ennekem 
az wram ream tanakozot hogi ez eyelre megh eöl . . . 
nagi keserwesen kezde panazzat hogi ne(m) túdgia med-
giena . . . az leankatis ele fogta wolt az atkozot ember 

az borbelnakis meg mondotta az leanka . . . hogi az 
vra velle vetkezet egi kewes wartatwa az leanka nagi 
tambalwa ieowe hozza(m) latom hogi az leankanak 
az labarol az keoteo le súhat vala, s az ver foldogal wala 
az zara(n) mondek neki, Te hitwansagh nam megh io 
ideye(n) megh thúrosodtal [Kv; TJk VI/1. 94. — aA régi-
ségben gyakori összevont alak: mit tegyen]. 

5. soványság; sărăcie, starea unui loc neproductiv; 
Magerkeit. 1803: némely földeket már vagy 16 eszten-
dőktől fogva Nem is szántanak az hitványság miatt 
[Márkod MT; BetLt 5]. 

6. 1817: Vagyon Siklodon valami hitvány főldis 
. . ezen hitványságot . meg szerezhetné [Buza SzD; 
LLt Csáky-per 28. L. 2 kieg.]. 

II. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch. 1. csenevész, satnya; pipernicit; ver-
kümmert, dürftig. 1711: a széna csenálasnak ideiebé a 
mi hitvánság fű volt is abban le kaszáltatta(m) vala egy 
kèvésset [Vacsárcsi Cs; BCs]. 

2. kb. vacak; hodorogit, şubred; schäbig, wertlos. 
1812: fedeletlen hitvánság szuszék [Somkerék SzD; 
Berz. 6. 59. S. 30]. 

3. kb. rozoga; şubred; verfallen, baufällig. 
1698/1720: téglából rákot kéményes négj fioku Szilva 
vagj gjümölts aszaló rajta lévő hitván ajtajával és előtte 
valo Szalmával fedet hitvánság Szinnel [HSzj gyümölcs-
aszaló al.]. 

4. nyomorult; nenorocit; elend, jämmerlich. 1785: 
egy két hitványság foldozo varga kivévén minden mes-
teremberekkel fogyatkozik3 [HSzj mesterember al. — 
aÉrtsd hozzá: a város]. 

hitványszerű hitványocska; slăbuţ; ein bißchen 
schäbig. 1651: Vágjon egj eŏreg hitva(n) szerű rez Ust f. 
1 [Kv; RDL I. 28]. 

hitványul silányul, silányan; slab; schlecht, geringhal-
tig. 1594: Wegheztek varosul hogy a' Sernek eytelet 
senky ket penznęl fellieb Ne Adgia, Ha ky penigh vagy 
fellieb Adna, vagy eheoz kepest hytvanül feozetne, felet-
te ighen kérik Biro Uramat tanachawal, hogy tiz forin-
tot vegienek minden engedelemnelkwl rayta [Kv; TanJk 
1/1. 232]. 

hitves I. mn hites; legitim; rechtmäßig. 1632: Hallot-
tam en ettől az captiva Azzonytoll az eo hitves urat 
megh sententiaztak [Mv; MvLt 290. 97a]. 1665/1681: 
hitves Vice Szolga Birak [Vh; VhU 255]. 

n. ſn (hites) feleség; soţie/nevastă legitimă; Ehefrau. 
1802: Pántya Pál Uramat, válófélben lévő Hitvessévei 
edgyütt jól — esmérem [Kv; IB. — Détsei Sigmond 
vall.]. 1809: Meg holtak . . . Sinko Ersok 52 esztendős 
Histérikaba Imre Márton hitvesse [M.gyerőmonostor 
K; RAk 116]. 1816: Nagy Bölöni Domokos György 
hütvösse Lendvai Rosália Aszszony [Sszgy; HSzjP]. 
1836: Kereszteltem Sárkőzi Pálnok hitvesse Nagy Sárá-
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tol . . . született fiát Jánost [Burjánosóbuda K; RAk 53]. 
1842: Dési Boltos Kereskedő Amberboi Josef Hitvesse 
Alexander Mária [Dés; DLt 1452a]. 1843: Karatnai Li-
bertinus Fülöp Dániel Hitvesse Konát Mária [Karatna 
Hsz; HSzjP]. 

E szócikket vö. a hites szócikkel. 

hiu 1. padlás(tér); pod; Dachboden. 1568: egy estue 
haza Menenk gergel deakal, es monda a felesege. vra(m) 
valaky a haz hyan Jar [Kv; TJk III/l. 237 Emericus Lan-
thos vall]. 1590: Haliam hogy az Kwthy András haza(n) 
az sendelie(n) cziattana az Goliobis egy seldely (!) be eset 
az hiwra [Szu; UszT]. 1593: Juta eszembe hogy az en 
fiam Ruhaya ott az Solymosi Mattiasne haza hyan vol-
na . . . , en az haz hyara hágok, ala vetem az gyermek 
chúlayath [i.h.]. 1623 k.: egykor eyel hallek szayt le szal-
lek az hiubol [Mv; MvLt 290. 30b]. 1644: miuel az hiú-
nak rekesze nem volt. hordottak oda az szenat az Laka-
tos Istuan haza hearol, oda az Eŏtueŏs Sámuel haza fele 
s ot az Eótueös Sámuel hiuiabol hantak ala [Mv; i.h. 
291. 422a]. 1692: Mentünk ä Leány Aszszanyok haza 

aitaja mellett lévő 12 darab fenyő fából való lepcsójü 
grádicson, ä megh-irt hazak híjainak kis tornaczocská-
jara [Mezőbodon TA; BK Inv. 11]. 1698: Az Hihuban, 
Egy kosarban laposi fazakak [Brassó; Ethn. LXXII, 607 
gr. Káinoki Sámuel összeírása]. 1718: az haszijan eget őt 
szalonna minden aprolekjaval edgyŭt [Branyicska H; 
JHb]. 1723: annji sok bocskor van az hásziján a kasban 
[Szépkenyerűsztmárton SzD; Ks 39. XXIII]. 1748: A 
Házak(na)k kéményi nincsenek, hanem kementzékbŏl a 
kürtők tsak a hijjaban Szolgainak Szekelessen [Szentbe-
nedek MT; Told. 79]. 1763: Az SZQSZ, és Csepü nem volt 
az Böszörményi Hászhijáján (!), hanem az Szabó Pálén 
[Torda; TJkT V. 156]. 1764: meg tisztogatván, szárogat-
ván a Hiúmba fel vetettem [Szászerked K; LLt]. 1806: a ' 
Csizmadia Czéh Piatzi áruló Boltyának az Hillyában 
[Szu; UszLt ComGub. 1753u.]. 1808: A Malom hijuján 
egy nagy Hámbár [Méra K; AggmLt B. 43]. 1819: A Hi-
juba járó gráditson három fog hibázik [Ne; Ks]. 1823: 
22 szalat fel tétetett a Gabanas hijjara padlásnak [Mező-
madaras MT; MRLt. — Tornai László kijegyzése]. 
1842: a' gabonásnak hijuja deszkával van bé padolva. 
— ezen padlásra vezet fel égy kis lajtorja [Oprakercisóra 
F; TSb 51]. — L. még Ethn. XXIV, 165, MetTr 426; 
MNy XXXVIII, 134. 

Szk: komlószárasztó 1816: Vagyon egy komló 
szárasztó Hijju [Kv; DLt 645 nyomt. kl]. 

2. Jelzői haszn-ban; cu funcţie atributivă; in attribu-
tivem Gebrauch; egy padlástérnyi; de un pod, cît încape 
într-un pod; von der Größe eines Dachbodens. 1814: 
mind ezenn vagyonnyait könnyű vólt Tiszteletes Uram-
nak szerezni, mert minden Esztendőben egy egy Asztag 
Búzát, egy egy Kalongya Szénát és egy egy Hiu Török-
Buzát ki szakaszt a' Grofnéjébol [Banyica K; BfR 117/1 
Mester Vaszilie (60) zs vall.]. 

Ha. 1644: az heubol [Mv; MvLt 291. 400b]. 1647: az 
haz hiara [M.királyfva KK; BK]. 7666; az haszijarol 
[Marossztgyörgy MT; BálLt 55]. 1685 e.: házak hiján 
[Borberek AF; MvRKLev. Urb. 8-9]. 1698: az hiljuba 
[Kóród KK; LLt Fasc. 72]. 1738: ezen Házok hijjuában 
[Szászvessződ NK; Born. XX/12]. 1744: az hijjakb(an) 
[Szentdemeter U; LLt Fasc. 67]. 1754: a' Ház hijjára 
[Uzdisztpéter K; CU]. 1758: a Hijjuban [HSzj lajtorja 

al.]. 1760: Szekér Színnek híjaban [Szentdemeter U; 
LLt]. 7787; hijuba [Mv; MvLev.]. 1790: A' Hiúba [Mv; 
i.h.]. 1793: az hijjába [Szér Sz; JF LevK 170]. 1814: a 
Hijjuba [Kajántó K; KLev.]. 1820: Palotájának Hij-
jaiban [Mv; Told. 23]. 1844: a Csűr hijujárol [Bágyon 
TA; KLev.]. 1858: Ezen . . . épület hijuja [Mv; TSb 
39]. 1875 k.: A' kántori ház hijujában [Szucság K; 
RAk 107]. 

hiuablak padlásablak; fereastră de pod; Dach/Boden-
fenster. 1831: 3 faragott kő hiju Ablak a 12 f Rf 36 
[Kv; Born. IV/24]. 

hiuajtó padlásajtó; uşa podului; Bodentür. 1841: A 
fogadoház ujj . a tornátzbol a hiúba fel jaro vas sor-
kan fordulo hiu ajtóval [Egeres K; Ks 89] | hijú ajtóra ta-
szító zár [Kv; Pk 4]. 

hiubani hiubeli, padlástérbeli; de la pod; vom Dach-
boden. 1856: A Hiubani feljáró égy Grádicsai [Mihálc-
fva AF; HG br. Gerliczy lev.]. 

hiubeli padlástérben levő; care este ín pod; im Dach-
boden befindlich. 1785: Az élés, és a' hijju beli kama-
rambol el vittek hat petrar lisztet [Abrudbánya; OL Jan-
kowich gyűjt. özv. Vajda Josefné Bodor Kata kárainak 
lelt.]. 1883: a hibali Szuszékba . . . ment volt harmintz 
négy vékaa [Etéd U; NkF. — aGabona]. 

hiu-rész padlásrész; parte de pod; Dach/Bodenteil. 
1852: A* molnár ház feletti hiu rész nintsen, nemis volt 
körül pavimentumozva [Km; KmULev. 2]. 

hiúz 1. Felis lynx; rîs; Luchs. 7672: Vidi Amsterdami 
Leopard(um) . . ollyan az bőre mint az Hiuz(na)k bőre 
[PatN 51.]. 1681: Aszszony Háza . Vagyon ezen ház-
ban: . . . Hiúz Láb No 2 Hiúz Nyaka Nro 1 mindenik 
csáváit [Vh; VhU 537-8]. 1736: láttam olyan agarat, az 
ki személye szerint elfogta az hiúzt [MetTr 373]. 
7860—1861: Vad állatok vadkecske kevés, macska, 
hiúz, mókus, pele . . . , hörcsök, tövisdisznó majd min-
denütt [Benkő, Mszlsm. 11-2]. 

2. hiúzprém; blană de rîs; Luchspelz. 1633: fekete 
barsoni kis Suba, Arani Peremes, hiúzzál bellet [Ks Ves-
selini Kata kel.]. 1645: posztó ruhatjs lattam eleget, . 
Nestel es hyozalis uolt bellet benne [Szárhegy Cs; LLt 
Fasc. 120]. 1714: Pistokanak Egy Angliai szederjes hor-
vatos hiúzzál rokaval bellett, Scofiumos bogár hatu si-
noros 16 öreg s apró tekervenyes rosás ezüst gombos 
makkostol (!) mentet [Kv; Pk 6 végr.]. 1717: Kökörcsin 
szin hiúzzál béllelt mente [MNy XXXVI, 198]. 1732: Sö-
tét kávé Szín mente hijuzzal béllett [Kv; Ks Kornis Zsig-
mond lelt. 7]. 

Szn. 1570: Peteor hyusz [Kath.]. 
Hn. 1720: Hiúzárok [Dés; ETF 101. 31]. 1735/1796: a 

Hiuzárok farkában [Dés; EHA]. 1758: a1 Hiúz árok 
Torkában [Dés; EHA]. 1898: Hiúzárok [Dés; ETF 101. 
31]. — A jelenkori gyűjtés élő hn-nek bizonyította [L. 
i.h.]. 

hiúzbélés hiúzprém-bélés; căptuşeală din blană de rîs; 
Futter aus Luchspelz. 1674: Egy mente ala való hijuz 
bérlés [Beszt.; WassLt 72/6]. 
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hiúzbőr hiúzgerezna; piele de rîs; Luchsfell. 1614: Egy 
hiúz Bőr [Kv; PLPr 112—5]. 1686: olá Püspök admi-
nistralta honorárium nestek no 32. hiúz bŏr no 2 [UtI]. 
1736: Az ifjú legények . . viseltek ezüst aranyas, tollas 
buzogánt . . Téli keztyűt ki párduczbörből, ki hiuzbőr-
ből, ki rókabőrből viselt [MetTr 349]. 1743: Ket Hiúz 
bőr [O.fenes K; JHbK XXIX/28]. 1763: A vad ereit bő-
rök úgymint: Medve, Szarvas, Hivuz, Roka, ŏz , és Vad 
Matska Bőrök három részekre osztatván, kiki maga 
rátáját el vévé Nyil vonás által [Hsz; Ks 23. Xllb]. — L. 
még BTN2 279. 

hiúzbőr-hulladék resturi din piele de rîs; Luchsfell-Ab-
falle. 1681: Egi bőr Saczkoban, vagi erszinyb(en), moly 
ette, ighen apró dirib darab, csavalt hiúz, nest nuszt etc 
bőr hulladék [Vh; VhU 541]. 

hiúzbőr-kesztyű mănuşă din piele de rîs; Handschuh 
aus Luchsfell. 1708: Egi hiusz bŏr hoszszu kesztyű 
[ApLt 5 néhai gr. Apor István ingóságai]. 

hiúzhát a hiúz háti gereznája; piele dorsală de rîs; 
Rückenfell des Luchses. 1595: Negj hjwz hat f. 6 [Zsom-
bor K; SL. Sombori László reg.]. 1628/1635: Egj zeder-
ies sima uont aranj hjuz hattal bellet kws suba, ket rend 
aranj perem rajta [Bodola Hsz; BLt 5 néhai Béldi Kele-
men lelt.]. 1760: Hat Hiúz hát [Mv; TGsz 2]. 

hiúzhát-bélés căptuşeală din piele dorsală de rîs; Fut-
ter aus dem Rückenfell des Luchses. 1595: Egy hjuz hát 
belles f. 15. Negj hjuz hat f 6. [Zsombor K; SL. Sombori 
László reg.]. 1732: Hijuz hát bélles ŏszve tódva varva 
Táblákban vadnak nro 11 [Kv; Ks Kornis Zsigmond 
lelt. 15]. 

biúzi hiúz-; de rîs; Luchs-. 1766: Métát p(er) Ocula-
(ti)onem lehet kikeresni, de a' hol Méta nints oculalhat 
ot Hiúzi Szemekkelis mégis meg nem kapja [Torda; 
TJkT V. 328-9]. 

hiúzköröm hiúzkarom; gheară de rîs; Luchsklaue. 
1596: valamy teoredek ezewst gombok, es egy hiwz keo-
reomis keozte [Kv; RDL I. 65]. 1673: Három matring 
scofíom Egi hiusz köröm [WassLt Borsai István hagy.]. 
1817: Egy kis Gyermek nyakába valo Hiúz köröm 
ezüstbe foglalva [Mv; MvLev.]. 

biúzláb a hiúz lábpréme; blană de pe piciorul rîsului; 
Luchsfußpelz. 1628: Egy fekete Virágos barsoni mente 
Hiúz labbal bellet [Gyalu K/Kv; JHbK XII/44. 8]. 1656: 
hagiom . . . Bartsai Akos Uram(na)k, Hiuszlábbal ber-
lett, hay szin mentemett | Nagi Thamas komám Uram-
(na)k, Tengerszin, Hiuszlabbal berlett mentemett [Ádá-
mos KK; BálLt 93 végr.]. 1666: Egy zöld Skarlát ménté 
hius labbal bérlett, Skofium gombok rajta [Ks 2l. XVIII. 
79]. 1681: Aszszony Háza . . . Vagyon ezen házban: . . . 
Hiúz Láb No 2 [Vh; VhU 537-8]. 1700: Egy Hiúz lábbal 
berlet tetczin Skárlát mente Tiszta fejer ezüst Gombszár 
rajta Szkofium ezüst Gombjai [Hr 1/20]. 

hiúzláb-kesztyű mănuşă din blană de pe piciorul rîsu-
lui; Handschuh aus Luchsfußpelz. 1763: Egy Viseltes 
hiúz lább kestyü [Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

hiúzmál hiúzhas- és mell-prém; blană de pe burta şi 
pieptul rîsului; Pelz von Luchsbauch und -brust. 1595: 
Egész scharlat hywz mallal bellet karasia menthe f. 150 
[Zsombor K; SL. Sombori László reg.]. 1645: egj kek 
skarlat hozzu uyu mentet is hyoz mallal bellettetis lat-
tam [Gysz; LLt]. 1652: Adot eő kgme . . . Kis subát egy 
fekete virágos barsoni (így!) kin vagion 12 Eoregh szko-
fium agh, kisseb No 11. Hiúz mallal berlet, galantal be 
szeghet [Mihályfva NK; JHb XXII/41 kel.]. 7673: Kis 
Xtoftol* uŏtt Aszszonyunk 24 hiúz malat [Fog.; UtI. — 
aOlv.; Kristóftól]. 1688: Égy Técz Szin Angliaj Hejusz 
mallal berlet mente Szkofiombol valo apro gombok raj-
ta [Beszt.; Ks 5 Mise. 27]. 1699: Heiuz mallal berlett 
viola szin Angliai mente [Szárhegy Cs; LLt Fasc. 150]. 
1705: Más edgy baraczk virág szinü hiúz mallal bellet vi-
rágos bársony gyöngyös gombu kŏteses mente [Cege 
SzD; WassLt Vas Dánielné lelt. Rettegi György keze 
írása]. 1736: A Gubernátor3 maga violaszinü bár-
sony dolmányban, mentében, azokon mind virágokra 
csinált öreg jóféle gyöngyből csinált gombok, az mentéje 
hiuzmállal volt bérelve [MetTr 397. — aGr. Bánffy 
György Anna leánya gyalui lakodalmán 1702-ben]. 
1757: Vagyon egy Hiúz Mállal bérlett szederjes ezüstös 
Sellyemmel elvegyes óldal petsenyés Néhai Édes Atyám-
tol maradott mentém [Torockósztgyörgy; Berz. 3. 1/4]. 
— L. még hiúznyak al. 

hiúzmál-bélés căptuşeală din blană de pe pieptul rîsu-
lui; Futter aus Luchsbauch/brustpelz. 1659: Heioz mai 
belles kettő [Cssz; LLt Fasc. 118. C]. 1681: Egi Darab 
Hijuz mali Bélés [Beszt.; LLt]. 1691: Egy Hiüz măll bei-
lés [Szentdemeter U; Ks 31. XXXa]. 1717: Egy mente 
alá való hiúz mái bérlés [DánielAd. 96]. 1721: ot más 
bérles nincsen hanem nuszt bérles egj mente alá valo 
Hiúz mái berles es roka Láb berles [Ks 96 Bornemisza 
Imre lev. Nsz-ből]. 1732: Hijuz Veres mái béllésék nagy 
táblákban nro 3. Fejér hijuz mái béllések nagy táblák-
ban [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt.]. 

hiúznyak a hiúz nyakpréme; blană de pe gîtul rîsului; 
Luchshalspelz. XVIII. sz. eleje: Egy Hiusz mai; Es egy 
Hiúsz Nyak [MNy XXXVIII, 210]. 

hiúzos hiúzprémes; cu blană de rîs; mit Luchspelz. 
1763: 1 Hiuzos Galamb szin mente hozzá valo Dol-
mánnyal s kreppin készülettel [Nsz; Szer. özv. Harsányi 
Sámuelné Tisza Ágnes inv.]. 

biúz-stucli hiúzprém-lábszárvédő; moletieră din bla-
nă de rîs; Stutzen aus Luchspelz. 1763: Egy Hiúz Stuzli 
[Hsz; Ks 23. XXIIb]. 

hiúztorok-bélés căptuşeală din blană de pe gîtul rîsu-
lui; Futter aus Luchshalspelz. 1732: egy kis darabocska 
hijuz torok béllés [Kv; Ks Kornis Zsigmond lelt. 15]. 

hív ige 1. hí 

hív I. mn 1. hü, hűséges; credincios; treu. 1571: orza-
gul valazza ty kegielmetek hyw es bizonios Attiokffiajt 
kyk igazan keozottünk minden dolgoknak zedeseknek 
es veteleknek hyty zerint mennenek vegere [SzO II, 323 a 
székely nemzet az ország rendeihez]. 1585: my hywek es 
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engedelmesek lewen, veweők az eő Naga parancholatt-
iath es az vallasokat be veweok [Gyerőmonostor K; 
KP]. 1591: ily igaz voltam en az en komamnak tarsom-
nak hogi męgh az felesegemnek kiwel megh eskwttem, 
annak sem voltam igazb es hiueb [Kv; TJk V/l. 93]. 
1653: Báthori Gábort meglövöldözék a Pecze8 mel-
lett . a nemes vraim sokáig hagyák ott heverni a 
testét mezítelen. Hanem egy Tacskója volt oly, a ki ott 
feküdt az ő teste mellett, s a kergette el rolla a varjakat, 
ebeket és disznókat . . . Az eb hivebb volt minden maga-
ajánló barátinál és híveinél [ETA I, 114-5 NSz. — "Vára-
don]. 1740: Az Ur munkájában hiv Szolgai a' MVásár-
helyi) Refor(mata) igyefogyott N. Coll: Tagjai és an-
nak Seniora [Told. 20a]. 1847: azon jó fejedelem 
nem lehet, hogy hiv Erdélyétől is megtagadja a' nemzeti 
museum alapítását tárgyazó mult országgyűlési tör-
vényczikka megerősítését [Méhes 6. — aAz 1841/42-i or-
szággyűlés kimondta ugyan az Erdélyi Múzeum megala-
pítását, de az uralkodó a határozatot nem szentesítette]. 
1872: barátságába magamot ez utánra is ajálva, marad-
tam hiv szerető, és minden joba partaloja és barátya . . . 
Balázs János [Csehétfva U; Pf]. — L. még EOE XII, 213. 

2. (házastársához) hü; fidel/credincios (ín căsnicie); 
treu (in der Ehe). 1771: ezen Királlyi kóltsos, szabad 
Kolosvár Várossának jó Civisse Nemzetes Fajk András 
Uram, es Hites hiv Felesége Nzts Lőrinczi Ersébet Asz-
szony eo Kigyelmek [Kv; KvRLt VII. 24]. 1803 u.: Ked-
ves Boldog emlékezetű hív Társammal Tktes Szántó 
Rosáliámmal mit szerzettünk annak fel irása itten 
vagyon [DobLev. IV/864 Dobolyi Zsigmond kezével]. 
1832: A' mennyivel nagyobb kints a' jó Barátnál egy hív 
Feleség ., annál kipótolhatatlanabb veszteségünk, 
midőn attól megfosztatunk [Nagylak AF; i.h. V/1185 
Dobolyi Zsigmondné Szántó Rozália nyomt. gyászjel.]. 

II.//i birt. szr-gal v. a tbsz jelével; cu sufix posesiv sau 
cu desinenţa pluralului; mit Possessiv- od. Plural-
endung: 1. hű/hűséges alattvaló; supus credincios; 
treuer Untertan. 1557: felseges Azzonyvnknak, Jsabella 
azzonnak, Magyarorszagnak Thoth orzagnak horwath 
orzagnak kyralne Azzonjanak nekewnk kegyelmes az-
zonyonknak, felseged hywey, Gywlay Gaspar ees 
Machkassy Boldyzar [Szentmártonmacskás K; SLt Sub 
Litt ST Nro 5]. 1567: az erdei orzagbely hyweink három 
nemzeteol . egienleo akarattal vegezek hog' a nemes-
seg Zaz Sebesnek epetesere az w Jozagokbol minden 
kapwtol huzon eot eot pynzt . . aggianak [Törzs, a fej. 
Usz főnépeihez és lófőihez]. 1574: My Azért mynt Ala-
zatos hywek enghedwyn az :n: parancholattyanak el 
menenk erkedre [Erked K; LLt Fasc. 29]. 1599: oly dol-
gainkis occuraltanak, kikreol kewantatik hogy orza-
gwnkbely hiweinkel tractalliwnk [Törzs. Báthory Endre 
ogy-i meghívója]. 1614: minekwnk az mi beczwlletes hi-
uwnk Tanaczunk es feo Hop Mesterwnk Allia Farkas 
Wram [Gyf; BálLt 64]. 7677; hogy az Hazának igaz tag-
jai, s' Fejedelmeknek igaz hivei, igasságos dolgokban, és 
járásokban kelésekben meg ne akadékoztassanak . . az 
alább meg-írt modok alatt való írások, küldözések, és 
járások, a becsületes és igaz Haza tagjainak meg-engéd-
tetni végeztetett [AC 85-6]. 1702: illyen meg njomoritott 
állapotunkban légyen segítséggel kegyelmes Császárunk 
gyámoltalan híveinek [Torockó; TLev. 4/3. 3a]. — L. 
még ETA I, 14, 18, 96; SzO II, 186, 191, 263, VI, 78; U F 
II, 652-3. 

2. vki párthíve; partizan/adept al cuiva; js Anhänger. 
1653: És hadak is kezdenek ide szivárgani — Bocskai 
hívei [ETA I, 94 NSz. — a1605-ben]. 

3. vki hűséges embere; ómul credincios al cuiva; js 
Getreuer. 1773: Méltoságos Gróf Fö Ispány Vr! 
Nagyságodnak minden híveihez természeti és Született 
jósága . . . mindenkor hálà ado szívemben lévén; ugj 
esett értésemre; szándékozik Nagyságod . . . Gyras Szé-
ket ültetni [Borb. II Motok András lev. Nsz-böl]. 

4. (Istenben)hívő (személy); care crede ín Dumnezeu, 
credincios; (Gott-)Gläubiger. 1629: Uarbeli Mathene 

monda balog Giörgjnenek, hogj oh te Istentelen 
aszonj miért mondod azt, nem Istennek hiue vagj hanem 
eördeöghnek tagia vagj [Mv; MvLt 290. 142b]. 1633: az 
vr Isten az eő hiueit zokta megh saniargatni [Mv; i.h. 
140b]. 1702: De mikor szinte végső pusztulásünkra fel 
fegyverkeztenek volna ottan érkezett az Méltoságos 
Commissio, ki által az Isten szándékok meg gátolta, és 
minket njomoru erőtlen szegény híveit illjen romlás ellen 
mind eddig még meg tartott [Torockó; TLev. 4/3. 1 b]. 
1751: Ellyen sokáig fiatok A szép Jézus magzatotok El-
lenségeit hogy megrontsa És híveit oltalmazza [Hétfalu 
Br; EM LI, 124 betl. játék]. 1758: Uram őrizd meg a te 
híveidet az ilyen véletlen példás szomorúságoktól! 
[RettE 68]. 

5. vki hitvese; sojia cuiva; Ehefrau, Gemahlin. 1827: 
ezerszer tsokol 's vár Lelkem Miklosam szerető hived 
Titi [Kv; Pk Pákei Krisztina férjéhez]. 

6. csak tbsz-ban; numai la plural; nur in Mz.: hívők; 
credincioşii; Gläubige(n). 1561: My barat istuan few 
biro Kalmar lazlo kyraly byro sram istuan fodor istuan 
. . . Raw Imreh Colosuari eskwt polgárok mynden 
hiueknek az Christus Jesusban kçzçnetwnket [Kv; 
öCArt.]. 

7. csak tbsz-ban; numai la plural; nur in Mz.: vmely 
egyházközség/plébánia tagjai; enoriaşii unei comunităţi 
bisericeşti/unei parohii; Mitglieder irgendeiner Kir-
chengemeinde/Pfarre. 1861: éppen mikor a* hivek a' 
templomból jöttek ki O.Fenesen mondhatni tŭz tenger-
be léptek [Gyalu K; RAk 64]. 1864: ősi szokás szerént 
Húsvét napján a Rom: Catholica hitvallású hívek . . . 
körmeneteit szoktak tartani [Alfalu Cs; GyHn 20]. 
1871: Papi bér, papi szántás pontos megtétele felemlitte-
tett. A melyekbe . hiveink nagyon hanyagok vol-
tak, és hanyagok mind a mai napig [Burjánosóbuda K; 
RAk 214]. 

hivalkodás henyélés, tétlenkedés; lenevire, trîndăvie; 
Müßiggang, Nichtstuerei. 1635/1650: ha ki mesterreme-
ket czinal három holnapra el vegezze mert ha az ha-
ro(m) holnapot meg haladgia az Mesterremek czinalas 
az Legenynek setálása vagy hivalkodasa miat, minden 
hetre tartozzék ház bért fizetni vgy mint d 50 [Kv; 
öCJk]. 1646/1650: Leon az Legenyek feleol sok pana-
szolkodas, hogy eok az vdeot czyak hivalkodassal teol-
tik el Mester Embert ne(m) akarnak szolgálni [Kv; 
MészCLev.]. 

A PPB és PPE az 'otium, desidia; der Mûßiggang, die Faulheit' értelme-
zést adja; erre hivatkozik a NySz is. 

hivalkodik 1. henyél, tétlenkedik; a lenevi, a trîndăvi; 
müßig sein, nichtstun. 1636: az levél szálaknak számlái-
tatások az Psalmusokon meg szakadt, melly innen lött, 
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mert az kota metszőnek késedelme és szaporátlansága 
miatt az nyomtatás gyakorta meg szűnt volna; hogy 
azért . . a nyomtató ne hivalkodnék az Psalmusokon 
munkálkodott és ez okon az leveleknek számokot nem 
tudta meg irányzani, hanem uj szert kellet kezdeni [ÖGr 
la]. 1693: Horvát János obligallya magát arra . . hogy 
szorgalmatoson az életnek keresésében munkálkodik, 
nem hivalkodik hanem igaz kézi munkájával, Feleségét 
tartya, táplállya [SzJk 274]. 

2. dicsekedik, henceg; a se făli/lăuda; prahlen, sich 
brüsten. 1747: az J. . azzalis hivalkodott: Az étszaka 

hozzám jött az Archangjai edgj rongjos pokrocz-
ban, és edgjik karjában szotyor lévén, kérte a' lelkemet 
hogj el vigje [Torda; TJkT III. 180]. 

3. kb. hitványkodik, léháskodik; a avea o comporta-
re/atitudine uşuratică; sich liederlich benehmen. 1650: 
A kik szt. miséket tunyaságból mulatnak, büntetések fl. 
3 A kik a templomon kivül hivalkodnak s be nem men-
nek, fl. 1 [SzO VI, 194 Cssz, Gysz és Ksz hat.]. 1870 
k.11914: a kollégium főkapujában . . állandólag egy 
szolga (cursor) állott őrt. Ennek kötelessége volt az ott 
állingálókat vagy ki, vagy be tessékelni. E tilalmat azon-
ban az utcánjárókra nézelődni (ma fíxirozni) szerető na-
gyobb diákok nem respektálták, s így állandóan volt né-
hány kapuzó; kik a karfákra felülve, vagy hozzájuk dűl-
ve, léháskodva, fütyörészve, dudorászva, pletykálva, el-
menőkre megjegyzéseket téve, incselkedve, csínyeket 
tervezgetve „hivalkodának" [MvÉrt. 19]. 

hivalkodó 1. szk-ban; ín construcţii; in Wortkon-
struktionen: ~ szemmel és süket föllel mulat el vmit tét-
lenül néz/mulaszt el vmit; a privi cu mîinile ín sín, a 
omite ceva nepăsător; etw. müßig verpassen. 1670: 
Mivel . . Kudua nevü falu es haszon Vevő helyei 
felől Haller György, Pongracz Marton és Kollatovits 
György Uramék eö kgmek bizonyos Contractust 
akarnának tenni, mint Felesegemnek és tŭle 
való minden Gyermekimnek . . . Plenipotentiariussa, 
hivalkodó szemmel es Süket füllel nem akarvan el mu-
latno(m) akarmi modon valo fassiojok, vegezessek, 
alkalmok, es egy massal való kŏtŏzgetesek ellen, solem-
niter ut Plenipotentiarius contradicalok [JHbB 1/5. — 
aSzD] * ~ szemmel néz vmit 'ua.; idem' 1672: Bizony 
Koma attúl félek, addig restelkedünk . . . , de mi na-
gyobb, addig nem szolgáljuk az Isten dicsőségét, még di-
csőségének letapodását hivalkodó szemmel nézzük, 
hogy félek rajta, nekünk is jut az pohár búnak az sepre-
jében [TML VI, 143 Teleki Mihály Naláczy Istvánhoz 
Kővárból]. 1685: Micsuda Mostahaja, volt Pedigh a 
Nemet Nemzet Eleitül fogva, a magjor Nemzetnek es 
micsuda Romlási s csorbái esték a Magjor Biradalom-
nak, Kiralysaga alat melyet hivalkodo szemmel nezet 
História, Nélkül is közlünk a Giermekis tud [Gyf; 
Törzs. Barcsai Ábrahám nyil.] * ~ szemmel nem nézhet 
vmit nem nézhet tétlenül vmit; a nu putea privi ceva cu 
mîinile ín sín; nicht tatenlos zusehen können. 1731: azon 
hazalis kinaltattyak az B. Tanacsot . hogj az B. Ta-
nacs Vegje megh varos szamara, mert mi továb nem nez-
hettyűk hazankat hivalkodo szeműnkel, semmi hasznat 
nem vehettyűk [JHbB M. 4]. 

2. kb. léháskodó; uşuratic, frivol; sich liederlich be-
nehmend. 1792: Diván a' Török Birodalomban tészen 
fő Tanáts-gyűlést: nálunk tréfából sokszor hallom, 

hogy az együtt hivalkodó társaság Diván-nak neveztetik 
[Éder, BenkőNyMunk. 181]. 

hivalkodtat szk-ban; ín construcţii; in Wortkonstruk-
tion: fegyvert hüvelyébe ~ kardot hüvelyében hevertet/ 
kivonatlan hagy; a nu scoate/trage sabia (din teacă); Sä-
bel/Schwert in der Scheide lassen. 1662: a közönséges 
veszedelem eltávoztatására sem hazánkat nem szánnók, 
sem fegyverünket hüvelyébe nem hivalkodtatnók, a ke-
resztyénségnek szép végháza gyámolítására gondviselé-
sünk által készek volnánk, ha az hálaadatlansággal nem 
fizetne a törők kosáijába epeijet szedő keresztyén nevü 
világ [SKr 475 II. Rákóczi György vádirata és a vele 
szemben fejedelemmé választott Barcsay Ákos felelete 
1658—1659 tájáról]. 

hívás 1. chemare; Ruf. 1582: Anna Baba Jstwanne 
zolgaloia . Nem tuggia ki hiwasara vag Ne(m) hiua-
sara Ieot oda Az eothweos legeny [Kv; TJk IV/1. 68]. 
1594: Mikoron my . gywlteónk wolna wylakraa . . . 
vgy myntt keóz Birak, egy Rizreól az Nehay megh holt 
Báthori Eleknek megh maradót Eózwegy felessege 

. . es fia . . . akaratthiokbol es hywassokbol, mas Rez-
reòl penighlen Zilagy Barbara Azzony akaratthya-
bol es hywassabol . nemynemeó egyenetlensegnek el 
igazitassaert [WLt. — aSomlyóújlakra (Sz) v. Szamosúj-
lakra (Sz) ?]. 1618: hiuanak ki bíennwnket Az felseo 
szeoleő hegwnknek giepwiënek megh latogatasara, meli 
hiuasoknak, engedelmesek lewen mentwnk uolt ki es az 
falü feleol elseo gepwn el kezduen, es az kiket lattük hogi 
bwntetest erdemei fel rotük [Vajdasztiván MT; 
RDL I. 12]. 1703: egy madarász nemettel õttek es ittak 
es egy nehany izben valo hiuasra sem jött bé [Kv; ACJk 
56]. 1801: Sándor Jantsit Szitás kereszt Urol hoszta 
ide a nénye tsak az Nĕnye Argyĕ Eva hívására jőt ide 
[Erdősztgyörgy MT; WHJ. 

Szk: félen ~ félrehívás. 1607: azon ozlaskorj oztozas-
kor monda azt en nekem Galfi Vra(m), s latamis hogy 
fęlen hyúa Beogezj András Vram Galfj Istua(nt) hogy be 
jeoúenek az fçlen hjuasbol, azt monda Galfy Istua(n), 
azt fogadia en neke(m) Beogezy András Vra(m) hogy ne 
vegezzek ezt keóztek [UszT 20/56]. 

2. tetemre való ~ tetemrehívás; probă de sînge, pro-
cedură de judecată (pentru aflarea vinovatului) cu adu-
cerea bănuiţilor ín faţa cadavrului celui ucis; Bahrge-
richt/recht. 1677: A' Gyilkosságnak casussában az a' ré-
genten bé-jŏt, 's keresztyénséghez nem illendő szokás, 
mely miat a' holt test sok ideig-is föld színén tartatot, 
úgymint a' mely mondatot tetemre valo hívásnak, és 
ugyan akkor valo hit-feladásnak, azért valo fizetéssel 
edgyűt a' mely halál ujjitásnak hivattatik; mind ezek a 
Székelység kŏzzŭl in perpetuum tollaltatnak [AC 239] | 
Székelységen a' Tetemre valo hívás, akkori hit fel-adás, 
halál ujjitás etc. in perpetuum tollaltatnak [ACI székely-
ség al.]. 

Az erdélyi tetemrehívás kérdésére 1. SzE 510—6, 566 és az ott id. ir. 

3. meghívás; invitaţie; Einladung. 1692: A Mester 
. . . tartozik el temetni mind Gazdát Gazda Aszszonyt s 
Cseledet ajándékon pénz nélkül . . . , ugy mind azáltal, 
hogy egy kupa bort és petsenyét a' Torban valo híváson 
kivül házához küldvén (így!) [Csitsztiván MT; MMatr. 
330]. 1869: Leveledet, illetőleg kuertedet vagy is az ab-
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ban levőt olvasván egészen fŏl csigáztad eszemet laka-
dalmadba való hívásoddal [Kv; Pf]. 

4. (tisztségre való) meghívás; chemare (într-o func-
ţiune); Berufung (in ein Amt). 1693: sok bajoskodás lé-
vén az Uj Praedikatornak hívásában és hozásában 
a' Tiszt. Eccla . . . itt nyugtatta meg elméjét, hogy mos-
tan a' Belgiumi Academiákban tanuló Tiszt. Csengeri 
Ephraim Uram felől, . hivassa haza az Ecclesia és 
Praedicatorsagra allicsa be [Kv; SRE ll]. 

5. felhívás/szólítás; somaţie; Aufruf/forderung. 
1805: a pásztor vette észre, hogy az ő kiháló csordájának 
egy része hazaszakadott . . , annak utána a gazda hívá-
sakor is, az eltévelyedett marhának keresésére nem ment 
[F.rákos U; RSzF 219]. 

hívat 1. a chema, a dispune să fie chemat; rufen lassen. 
1568: en nem lattam hogy hogya seres Ánnat hiuatta 
volna [Kv; TJk III/l. 226. — Igy kétszer!]. 1570: Az 
Byro vram Akaratyat Megh Érthettek az Theren való 
Zantas dolga feleol De eo k. keryk azon hogy az ha-
tar Dombokat az zamosfalwyakala, ki feolel (!) semmy 
versensegh (!) Ninchen vyythassak Megh, Onnatis 
hywasson Embereketis Azonkeppen Innetis Bochyas-
son Embereket ki Reyaia es hannyak fel [Kv; TanJk 
V/3. 9a. — aA várossal tőszomszédos Szamosfva lako-
sai]. 1586: oda az helyre mennenk, Es az kyketh My 
eleonkben hyna vagj hiuatna, azokat my ereos hittel 
megh Eskettuen, megh vallatnok [Cssz; BK Mise. 
l 145—1178]. 1589 k.: mikor en meg latam ezt hogy . . . 
nem akar egyebet benne tennj hanem az pénzt el akaria 
vinni enis hiuatek egy Embert oda hogy lassa mith akar 
chielekednj az I [Szu; UszT]. 7666; hévata münkõtt . . . 
az Kovats Lorincz hazahoz [Kv; BLt]. 1671 k.: mikor 
saczommal be jöttél volt Jászvásárra . . . hivattalak szál-
lásomra, hogy mutasd meg magadot és saczomat . 
nem jövél sem saczomot meg nem mutatád, tsak budo-
koltál vala [A.csernáton Hsz; HSzjP]. 1802: odafuta 
nagy lelkindezve (!) Forro Lajos őtsém hogy mennyek, 
mert a' B. Úrfi eö Nga hivat [Mv; Born. XXXIX/53 Jos. 
Bakó de Siklód (30) táblai íródeák vall.]. 

Szk: asztalhoz ~. 1573: Egj vasarnap . . . kereztwry 
peter vachorara hytta volt eotet az Kappa Myhal haza-
hoz . ketser vagi haromsoris hiwata Kappa Myhalnet 
az aztalhoz, mykor Ely Ieot volna, kerdy Eo hwl volna 
az vra [Kv; TJk III/3. 49 Gregor Bonchiday vall.] * 
ebédre ~. 1590: Zombaton . az deakokban hyuatot 
vala Byro vram Ebedre Keolt vachiorara Borra kolt 
. . d. 9. Kenyr kolt . d. 5. Georkya . . . d. 5. [Kv; 
Szám. 4/XXI. 14 Kis István sp kezével]. 1819: ebédre is 
sokszor én hittam vgy mátzor is én véllem hivatta [Kv; 
Pk 2] * hite mellé ~. 1639: Tőreők János Feleseget Far-
kas Annát citaltatta volt eleónkben, hiuatuan hiti melle, 
de az Azzoni nem akart, sem nem akar vra melle Teő-
reők Jánoshoz allani [SzJk 45]. 1709: Felesege(m) el ha-
gyott volt egyszer akkor gratiamb(a) vött(em) az uta(n) 
ismét el hagyott hivattam hiti mellé . . . ilyen kétszeri el 
hagyasaért a sz. szék előtt divortiumot kivanok [i.h. 859] 
* hozzá ~ magához hivat. 1570: Borbély Marton ezt 
vallya . . . eztendeie Mwlt Nagy penteken mykor fodor 
esthwan Byro hywatta volt hozzaya | Heltay Gaspar 
vallya hogy Mykor Eotet Segeswary Damakos Betegh 
voltaban hozza hywatta volna, Es Jelentette volna Neky 
hogy Akaratya Az hogy Rendelest akarna Tenny Erĕk-

sege es Marhaya feleol [Kv; TJk III/2. 56, 130b]. 1572: 
az Takachne mykor Igen beteges vala hywatot hozza 
hogi be kezkeneodiem Eolteztesse(m) [Kv; TJk III/3. 
43]. 1580: forro kalára Aszoni néhai vytezleo Illiessy 
Kozmane Nagy beoleoni azt vallia hogy mikor 
Illiessy gaspar büdösek vala az bekes hada vtan engemet 
eggiwe hozza hiwata az vrmeossy erdeore [Miklósvár 
Hsz; HSzjP] * lakodalomba 1697/1767: Bethlen Já-
nosné Aszszanyom ö kegyelme Lakadalmában hivatatt 
[Hr 8/16]. 1765: Keczeli Sándorné, hogy meghallotta 
kiket hivat a lakodalomba, azt mondotta, hogy megvá-
lik, miképpen tractálja s mivel amennyi vendéget hivutt 
[RettE 184] * (maga) mellé ~ a. kb. maga mellé vesz. 
1627: (A ház) bechuíere, mellenk hiuatuan az kétt kapi-
tan uraynkat . . . , Bóchultuk az hazat, ugi mint ayafiak 
kózót níolchuanót forintra [Kv; RDL I. 131]. 1643: (Azt 
állítja, hogy) Szent Agotai Istuan kouaczy tartoznék az 
zálogot ki valtani . . , mely dologh melle mind az 
akkori tutort Istuan kouaezot, s mind . az akori 
Diuisort mellenk hiuatuan, Ez dologrol kérdést teot-
tünk [Kv; i.h.]. — b. (hűtlen) házastársat visszahívat. 
1755: az Ászszony minden igaz oknélkűl el hadja néhai 
Atyankat, az Atyám eleget hivatta maga mellé nem 
ment vissza [Albis Hsz; BLev.] * postán ~ vhová. 
1674/1676: az Eoreg Rákóczi Gyôrgj Fejedelem, két 
Cancellárista Deákokat . Mező Szilvas(na)k el fogla-
lására külde, akkor időben lévén én Vármegye Szolga 
bírája . . . , postán hivatának Mező Szilvásra8 . . . , velem 
tiltaták a' Deákokat, azok által a* Fejedelmet, hogy ne 
foglallyák, s, ne foglaltassa el ő Naga hatalmasul [Kö-
bölkút K; JHbK XX/21. — aK]. 

2. behívat; a chema înăuntru, a dispune să fie che-
mat; hereinrufen lassen. 1571: Az tanachbely vraimatis 
Intik es keryk . . . ha mykor eo k. Izeny es hywatia vagi 
eyel vagi napal Neh varyanak harmadyk Negedyk hy-
watalt [Kv; TanJk V/3. 39a]. 1587: Biro vra(m) eo kgme 
hiűasson minden Arossy es kalmary Rendeket, Neweket 
be írattassa [Kv; i.h. I/l . 43]. 1601: Holott lattyak eo 
kgmek egez varosul az Istennek nagy haragyat orzagun-
kon városinkon, mely eo zent felge nagy indulattyat 
semmy keppen nem c(om)placalhatny hanem keonieor-
gessel es Istenes elettel: . . . azért hivassak praedica-
tor vraimat es Ammonealiak az Istennek newenek hirde-
tesere es praedicaltatasara [Kv; i.h. 393]. 

3. meghívat; a invita, a dispune să fie invitat; einla-
den lassen. 1589: vrunk eo Nga keozel Ieó ez varoshoz 
Tordara hirdette a* gywlest Annak okaert Byro vram eó 
kgme a* Reghy zokas zerent vrunkath hiwassa Megh 
erttwen, ha Ieoyë vagy nem [Kv; TanJk I/l . 106]. 1724: 
A Két Klastromból hivatok vagy két Pátert Sz: Joseph 
napjára ha Jsten engedi; s jobbacskán leszek [Altoija 
Hsz; ApLt 2 Apor Péterné férjéhez]. 

4. hivatása teljesítésére (el)hívat; a chema pentru 
exercitarea funcţiunii/profesiunii; zur Ausŭbung des 
Berufs rufen lassen. Szk: bábát 1823—1830: midőn 
azután gyermekeim lettek, s mint falun tudatlan . . . bá-
bákat kellett hívatnom, tudtam, mire vigyázzak, hogy az 
gyermekeim meg ne romoljanak az ők tudatlanságok 
miatt [FogE 227] * cigányt ~ . 7586; Eowis keonyeor-
geot Az Czehben erette , seot hogy czigant hiűat volth 
az czeh Mester, kyes Akart ez valló a' Czebol Menny 
[Kv; TJk IV/1. 557. — aA megyesszőzésre ítélt legényért. 
A vesszőzés véghezvitele céljából] * orvosasszonyt ~ 
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javasasszonyt hívat. 1794: nyegett^ jajgatott és még Or-
vos Asszonyt is hivatott Maksárol és magát orvosoltat-
ta [Eresztevény Hsz; HSziP Demeter Bátsné Libertina 
Oláh Anna . . Besenyőn lakó (27) vall. — Hsz] * 
papot ~. 1823—1830: Lichtenberg professzor . . nőte-
len lévén, tartott egy falusi leányt szolgálójának, ki is 

midőn az szülés fájdalmai között kínlódna, beme-
gyen hozzá Lichtemberg, s megtámadja őtet a fejérnép, 
hogy ő hozta volna őtet azon nyomorúságba. Akkor 
Lichtemberg is papot hívatott, és azon tempóban kopu-
láltatja magát [FogE 238] * tisztekben ~ a (széki v. vár-
megyei) tisztek közül hívat vkit. 1677: Ha valaki maga 
jószágában latrot meg-fogat, pro testimonio a* Tisz-
tekben-is hivatván, és arra alkalmatos törvény tévŏket-
is gyűjtvén, és legitime convincaltatván szabadossan 
exequaltathattya-is [AC 131]. 

Az ide vonható ſõlõs számú szk-ból céduláinkról csak néhányat iktat-
tunk ide. 

5. kb. magához v. vhova rendel; a ordona să meargă 
la el/undeva; irgendwohin bestellen. 1579: Az 17 
January Ö Naga vrünk hywata wala Syetsegel doctort 
blandratat8 feyrvarrol az wdwarban mert azoniunk Igen 
beteges wolt [Kv; Szám. 1/XVIII. 6. — aAz olasz szár-
mazású, antitrinitárius Blandrata György Izabella ki-
rályné udvari orvosa volt]. 1585: Mykor byro Vramat az 
feyedelem hyuatta vala hyrtelen feyeruarra Igy vasarlot-
tam az vtra*[Kv; i.h. 3/XXII. 61. — aKöv. a fels.]. 1621: 
Kouaczoczi Jstuan Vramat Vrunk hiuatua(n) Cassara 
B. V. adatot hintaja elejbe Theoreok Gasparnak hat loat 
Tasnadig8 [Kv; i.h. 15b/IX. 153. — aSz]. 1677: Ország 
Gyűlésén, Fejedelem Udvara népén, és azokon kivül, ki-
ket a' Fejedelmek hivatnak, az Országbéli emberek kŏz-
zŭl, senkinek Fejérvárat szállás ne adattassék, hogy 
annyival inkáb az Országbéli emberek kénszerittessenek 
házakat csináltatni [AC 220]. 1753: Jósika Imre ur eö 
Nagysága a Mostoha fiát ijeszgette, hogy a Császár 
Bétsben hivattya [Kisalmás KK; JHb LXXI/3. 305]. 

Szk: vki elébe ~ . 7570: Az felekyek Theorwenyenek 
Rend tartassat eo k. Megh Engettek az Regy allapatba 
lenny, De wgy hogy Byro vram Eleybe hywassa az ke-
nézt es megh hagia eo k. Neky hogi Az koloswary Em-
bernek Nappal tegen Theorwent Neh estwe seh eyel . 
es Igazat tegyen [Kv; TanJk V/3. 10a]. 1596: Azerth hy-
uatta(m) Vram eó kegme elejbe az Incau(samatr)actuso-
kat, hogy en nekem uagio(n) egy darab zena rethem 
Attam uala egy Jobbagyo(m)nak kj menth volt an-
nak az zena rethnek be kertelesere . . az In cau(samat-
r)actusok zaloghlottak azt meg [UszT 11/61]. 1610: pa-
rancsol Felseged mw nekwnk . . . hogy az kiket az expo-
nens mw eleonkbe hina auag más atal hiuatna az Felse-
ged parancziolatiaual azokot meg esketteòtneòk [Gysz; 
Törzs]. 1737: Hadnagj Atyánkfia ö kglme a Désenn lakó 
Öreg-Aszszonyokat; avagy Bábákat, a jövö Péntekre 
hivassa a Nms Tanáts eleibe, hogj be eskettessenek a Bá-
baságra [Dés; Jk 471bl * falu szavával 1620: enge-
mett az panchel chehi biro falu zauaual hiuatott vala 
chechre . . . ualamy pallónak elvagasanak mutogatasa-
ra [RLt O. 5 Sas Mihály kidej (48) Doboka m. vice bírája 
vall. — aPáncélcseh SzD] * mustrára ~ katonai (ellen-
őrző) szemlére hívat/rendeltet. 1571: (A tiszttartó) 
moustrara hywatta a lofeieket es lowokban mellyet zere-
teka ugy vettek el teollek [SzO II, 326, — aOlv.: szeret-

tek] * parancsolattal 1574: ez el mwlt zent ghal 
napyan hywattak wala az tekeyek wrwnk w nagsagha 
parancholattáwal tekebe hog erked es teke közőt hatart 
Járnánk [Erked K; LLt Fasc. 29 Koppány András oroz-
fay8 jb vall. — aK]. 1582: keolteottem az nemesekre az 
kiket Biro v hiwatot paranchyolattal az zamosfalwy Gat 
weget [Kv; Szám. 3/V. 23]. 1664: Hivata münköt kiraly-
halmy Petki István Vr(am) az Ngd kegyelmes Valloto 
Porontsolattiaval, Marus szekben Marus Szentgyőrre8 

[BálLt 54. — aMT] * pecséttel 1591 k.: En velle 
valek Chiaka Ambrussal mikor hiwa Nagj Georgiott azt 
mo(n)da nekj Georgy batia vdwarbiro hiwat peczietiwel 
valamiertt [UszT]. 1592: hiuata minket Az vitezleo 
fratay Jannas Vram Magiar fratan feó ispán Vram 
peoczetywel Jlien nemŏ bizonsagoknak be vetelire8 [SLt 
S. 37. — aKöv. a nevek fels.]. 1667: magatis Monostorj 
Jstuan Vramott is Feő Hadnagy Vra(m) peczetiuel is 
hiuatta uolt [Kv; RDL I. 148] * szembe 1671: Erreis 
szemben hiuattua(n) eo kglket mindkett reszreól pro et 
contra ruminalua(n) az dolgott, az expositio wresnek 
nem talaltatott [Dés; Borb. I ogy-i biz. jel.]. 1684: (Ha) 
céhen kívül való emb<er pa)naszt tenni menne a céh-
mesterhez, az> mester azt az panaszt addig meghallgat-
ván ne végye, még azt az mesterembert szem<be> nem 
hivatja [Dés; DFaz. 13-4] * tetem fölé ~ tetemre hívat. 
1589: Leg elyezeoszeor szollok osuatt Peterhez es Osuat 
Jmrehez azért hiuattam az felliel megh newezet zemelie-
ket az en megh holt cziganiomnak balintnak Teteme fely 
hogy . Jeottek az en hazamra . azt az en megh holt 
cziganiomot vertek vagdaltak kiben mégis holt ki-
nek halalaert feiekhez es Jozagokhoz zolok ez ket sze-
melynek azok a feo gilkosok. Az Oswatt Jacabot 
Konia Jánost ezert hywattam az tetem fely hogy ezek az 
en megh holt czyganiomnak balintnak halalaban reze-
zek (!) es tanacziosok kiért mind az harmat gilkos felnek 
mondo(m) es mindeniknek fel kezehez es fel labahozoz 
(!) zollok erette kuleo(n) kuleo(n) | Benedekfy Peter 
vra(m) ez eott szemelt az tetem fely hiuatta tiz orara 
[UszT 1/193. — A teljes szöv. MNy LIV, 136-7. — E te-
temre hívásra von. észrevételeket 1. SzE 510 kk] * tör-
vényhez ~. 1598: azért hiuattam tóruenyhőz az Alperest 
kapitan wramnak eó kegielmenk (!) zombati zekjre 
ez al peres Jőt ra az Farczadj hazamra hatalmassul zol-
gyayual [UszT 13/1]. 1600: Az el mult eözzel esmegh az 
vtan hogy el hatta Peter vramat az legeny hivatta Peter 
Vramath teorwenyhez . . . minthogy eggiet mas weze el 
[Szentkirály U; i.h. 15/40]. 1606: Azért hiuattam teor-
wenhez az Alperest hogy volt nekem az J. fiatúl Pal 
vra(m)túl egy gyermekem Cata neúy, mert en elseóbben 
az J fia felesege voltam . . Annak az megh neúezett 
gyermekemnek az J. fia Arúayanak tartasaba az Attya-
túl nagy Paltúl maratt eöreksegebeöl sem(m)it az J 
ne(m) adott [i.h. 20/39] * törvénnyel 1630: az kato-
nak kopiaja vala nala s aval giakdos vala hozza(m): de 
enis pentekre teörueniel hiuata(m) az esse lilék kurua 
fiatt [Mv; MvLt 290. 228b]. 1631: eõzue veszet vala Cza-
ki Istvanneual, s mondgja vala hogj bizony bestiè hires 
kurua, tegedis arra az lora vitetlek az kire Forrajnet, tör-
ueniel hiuatta(m) de bizonj tegedis rea hiuatlak [Mv; i.h. 
255a]. 1639: Czeri Andrasne monda ot eleöttünk 
hogy teöruenniel hiuatom az szép aszont . . . ha az Va-
ros szolgáját megh kaphatom, de bizoni ha az teŏrueni 
szolgai, bizony kiczapatom [Mv; i.h. 291. 209a. — E 
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szokás mibenlétét l. hí, törvénnyel hí al. * törvényre ~. 
1573: biro vram . varas kepeben egi p(ro)curatoral 
hywassa Teorwenre Eotthues Ándrast az hatarba Ide-
gen Embernek ely adot feoldert [Kv; TanJk V/3. 82a]. 
1598: Ezeketh penigh czielekedte vrunk eo felsege hadaj 
alat melire hiuattam az articulus tartasa zerint az 
breuis tórue(n)jre [UszT 13/13] * vkinek meghűlt tete-
mére ~ tetemre hívat vkit. 1590: Eleoszeor zolunk az 
Nemet Mihályhoz kit vgy mi(n)t ffew giolkost az mosta-
ni kilencz orara . hazatul hiwattunk az mi meg holt 
szegeny atiankfianak megh hwlt tetemere [UszT II/1. H. 
92. — A tetemre hívás teljes szöv-ét 1. MNy LIX, 362-3, 
a rá von. észrevételeket SzE 510 kk] * vki]vmi mellé 
1599: engemet az testamentum teteinek Jdejen keoldeot-
tek Makraj Catalinert de nem jelentettek hogy testamen-
tum melle hywattyak, hanem hogy chyak az sok Jámbo-
rok ott vadnak es eotet varjak [Kv; TJk VI/1. 350 Masas 
Thamas Zolgaloia Cathalin azzony vall.]. 1643: (E do-
log) melle mind az akkori tutort s mind az akori Di-
uisort mellenk hiuatuan, Ez dologrol kérdést teottünk 
[Kv; RDL I. 131]. 1667: Ez Nemes Colosuarj Tanacz 
paranczolattjabol, es Nagy Szeőcz Mihály Vra(m) aka-
rattjabol kj menenk Bekas patakba(n) . . ugjan eö 
kiglmek karainak megh oculalasara mellyett . az 
eő kiglme teőbely szomszedgia ugj mint Monostorj Jst-
ua(n) Vra(m) czelekedett uolna, ki melle magatis Mo-
nostorj Jstuan Vramott is hiuatta uolt [Kv; i.h. 148]. 

6. összehívat; a dispune să fie convocat, a convoca; 
zusammenrufen lassen. 7653; Báthori3 is hivatá a szé-
kelységet . . . és ugyan szép had gyűlt vala Dévához 
[ETA I, 67 NSz. — a 1602-ben Báthori Zsigmond fej.]. 

Szk: hadát ~ja. 1658: (II. Rákóczi György) teljesség-
gel megátalkodék az elébbi szavában, sőt hivatá hadait, 
ami kevés vala, és Medgyes alá méne éjjel-nappal [ETA 
I, 166-7 NSz] * várost ~. 1590: en mikor az az ado ren-
deöles wala, azkor telljes warost hiuattam arra az ado 
rendeölesre [Szu; UszT]. 

7. felszólít vmire; a soma/invita să facă ceva; zu etw. 
auffordern. Szk: számadásra ~. 1642: az marham mel-
lől el állott hivattam szaamadasra nem jeott [HSzj szám-
adás al.] 

8. vkit vminek szólíttat; a dispune să i se spună cuiva 
într-un anumit fel/să i se adreseze cuiva cu . . ; jn als 
etw. nennen/anreden lassen. 1770 k.: feleséginek hivat-
ta, már az előtt másoktól fattya vetett kurva volt [Bikfva 
Hsz; HSzjP]. 

9. ~ ja magát a. vminek mondja magát; a se da drept 
. . ; sich etw. nennen. 7602; Az migh pedig elt az my 
Atiankfia mindenben zolganak hiuatta magat most pe-
diglen mi(n)denben elseó [UszT 19/53]. — b. vminek ne-
vezteti magát; a cere să fie numit într-un fel; sich etw. 
nennen lassen. 1697: Nemes olah sukona lakó Beres 
szamb(an) levő Paraszka al(ia)s Frulyas Gergely nevű 
jobbagva (: kiis most annak hivattya magat :) [SLt H. 
29. — K]. 1745: egj Szilágyi, vagj Gáli Márton nevű is, 
abalienalodott volt innen, s Debretzenben telepedvén, 
ott meg gazdagodott, s ugy hallyuk hogj már oda való 
Senator, s magát hivattya Zilahi Mártonnak [Szer Sz; 
WLt]. 1765: azon fugitivus Jedden3 elsőbben hivatta 
magát Moldovai Jánosnak, azután Lengyen Jánosnak, 
Egerbegyen pedig Halmagyi Jánosnak [DobLev. 
11/383. 12a. — MT. TA]. — L. még FogE 154; RettE 
87, 156,401. 

10. vmilyen néven neveztet/szólíttat vkit; a se adresa 
cuiva cu un anumit nume; jn. mit irgendeinem Namen 
nennen/anreden lassen. 1765: az én jó Istenem . . . kará-
csony második napján, gyermekimet egy leánykával 
megszaporítá, kit is akkor hirtelen Máriának keresztele 
a pap nem akaratunkból, de Katának vagy Borkának 
fogom hívatni [RettE 194]. 

hivatal 1. hívó szó; chemare, cuvînt care cheamă; Ruf-
(wort). 1780: meg szollitotta, hogy ne szalagyon ., de 
minden hivatalya, és szép kérése haszontalan volt a' 
Groffnak | nem hogy meg tért volna Hoszszu László az õ 
Nagysága hivatalyára, hanem még félen indult az utbol 
[Buza SzD; LLt Csáky-per 113. L. 20]. 

2. hívás; chemare; Ruf. 1568: Petrus Czyolay (!) 
fassus est . . . Kakas András az hazban akar vala ma-
radny, es Nyreç Kalman hya vala hogy ky Jçne de az hi-
uatalra ky ne(m) Jçwe [Kv; TJk III/l. 240c]. 1573: meg 
Jeowe Annyam es Attul Énnekem Izenth hogy Jeoieon 
el eo kegme es kereztesse meg . . . vgy menek oda . . Az 
eo kegme Izenetyre es hywatallyara [Fráta K; SLt S. 12]. 
1592: az polgárok Biro vram hiuatalliara resten jeonek 
be az Tanach házhoz [Kv; TanJk I/l . 185]. 1595: Baraj 
Gergelt kjbocsatta kezessegek alatt . . Ilijén ok alat, 
hogj mynden másod hetbe be jwjeón hjuatalt ne várjon 
[Noszoly SzD; Ks 42. E]. 1599: mente(m) uala Nagy Ja-
nosni, eó magha hyvatalliabúl [UszT 13/110 Andreas 
Lippaj de Bogartfalúa nb vall.]. 1653: Lápos Vidékén 
Debrik, Űnőmező, Ungurffalva és Kupsaffalva3 nevű 
Portiomb(an) lakozo Jobbagymnak engedetlenségek és 
szoffogadatlanságok miatt nem kevés busulást és fo-
gyatkozást kellett szenvednem, mert derék takarodás-
nak idején Gondviselőim altal való parancziolatomra, 
hivatalomra Czegei házamnál való majorsághimnak be 
takarittássára el nem jőttenek [Cege SzD; WassLt. 
— aMind a négy falu SzD északi részén, Cege a délin]. 
1710: Neeb Marton Ur(am) az B: Ceh hivatallyára bé 
nem jött es azért az műszerét el hozatta az B: Ceh [Kv; 
ACJk 77]. 1751: Király parantsolatodra Itt vagyunk hi-
vatalodra [Hétfalu Br; EM LI, 125 betl. játék]. 1797: 
egyszer meg ittasadván . . . hivatalára leg ottan Ur dol-
gára nem mehettem [Náznánfva MT; Berz. 3. 3. N. 21]. 
— L. még ETA IV, 269. 

Szk: testamentum mellé való ~. 1599: Rudolph Bol-
disarne Anna azzony . . . vallja . Amy az Testamen-
tum melle való hywatalt illety, Engemetis keoltek vala 
egyezer Makray Catalinert es en hywam de nem akara 
Ieonny [Kv; TJk VI/1. 350] * törvénybe ~ perbehívás. 
1591: Holott teóruenjbe hjuatalo(m)nak Vtanna azt 
mondotta vramnak eo kegnek hogj en ferencz Pal va-
gjok an(n)ak oka minden haborúsagnak [UszT] * pe-
cséttel való ~ a. idézés. 7604; Tudomant Tött nagi görgi 
András gereburam kepebe hogi miért el nem Jőt Kws 
Jstuan az kiralj biro vram pechetiuel walo hiuatalra meg 
akaria latatni Torwin kivwl [i.h. 77a]. — b. felszólítás. 
7606; My feliel megj irt birak engeduen az Nagisagítok 
pechietiuel ualo hiuatalnak el mentvnk az fvlej Boda Já-
nos hazahoz [i.h. 20/160]. 

3. megidézés; citare; Vorladung. 1568: My Porkoláb 
Jánost Byraya altal andras byro altal felseged Eleybe hy-
wok ok adny . . az hywatal leon zent dienes Nap eleot 
walo Pentheken3 [Kük.; JHb XXIV/25. — aOkt. 8-án]. 
1573: hozzwtelky Jstwanhoz . . . az felsegod lewele tar-
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tasa zerynt el menenky bothazaraa my ely tyl-
toky az Jozagy fogylalastwl es reya Jntoky az hywataly-
naky tizen otod napyara [M.nádas K; SLt Sub Litr J. 
Nro 2. — aK]. 1591: mo(n)da ezen Elekes Georgy biro 
vra(m) agy három teorwent vgy ada az biro haro(m) 
teorwent vgy mo(n)da hogy lm hilak az azzonj Mihalj 
deák (így!) kepeben, miis vgj monduk az bironak ezt 
hallia ked biro vra(m), Ismét mo(n)da masodchoris 
Ismét hilak harmadchoris hilak mi harma(n) voltünk 
teorwenj Mester Gergelj, Kvpa Mihalj, Szeoke János mi 
mind harman montwk mind az haro(m) hiwátalliara lm 
hallod biro vra(m) [UszT]. 1592: Farkaslakj Lazlo 
János p(ro)testal hogy azon farkaslakj Barla Thamastis 
hittak, de hazatul, hon nem erte az hiwatal most sinczy 
hon [i.h.]. 1597: affirmalliak hogy a hiuatalkor hon 
ne(m) volt, de az zek hadgia hogy mas zek napiara elé 
alljanak [i.h. 12/130]. 1607: Az Hiuadal (!) lett in anno 
1607. Giórtia szenteleó nap tayba [i.h. 11/113]. 1610: En 
az A. hivatalara is ig' vallotta(m) [Betlenfva U; i.h. 35b]. 

Szk: ~ t tesz. 1606: Ezert hittük Törwinyhez ez al pe-
rest ez hiuatalt töttwk 1606 Eztendöben Zent gal nap 
tauat [i.h. 20/281]. 1610: Az hiuadalt (!) teőttwk az ielen 
ualo 1610 eztendeőben ugj mint Zent Pal fordulasa nap 
tauat | Az hiuadalt (!) tettwk szent Dòrôtia azzónj 
nap tauat [i.h. 4. 9c, 37a] 

4. kb. idézés, idézőlevél; citaţie; Vorladungsschrei-
ben. 1560: Amynemew pewr Indultatoth wolt Anna 
azzonthwl Kozarwary Sopphya azzonnyal az kyral ew 
fewlseghe tablayan, az elmwlth terminusson, az Ew 
megh holth Atthyokñya kozarwary Magdalna Jozaga 
felewl, Mel Nylwaban ky tettzyk a hywatalbol, Egyen-
lew akarattal Azt az dolgoth Ez Iewendew Zenth János 
Napyanak thyzenewthewd Napyara . . . halaztotthak 
[Dés; SLt AB. 3]. 1569: Zabo ferenc es Anos Azzony az 
menemw leweleket ele ada Almady András vramnak Az 
hywatalt Relatoryaiauol egyete(m)ben es az p(ro)kator 
lewelet es az Inhibitiot Relatoryaiaual egyetemben: Eze-
ket atta my eleŏthvnk almady András vramnak [Néma 
SzD; JHbK XXXVIII/6]. 1578: ertyk Aztis menye sok 
hywatalt hoznak Byro vramra es tanachyara Az futót 
vagy zóket Jobbágyok felól [Kv; TanJk V/3. 175b]. 
1590: Waros Pereyre Keolttott Gilyeni Jmreh vra(m) Áz 
mint kouetkozyk. Egy hyúatalt veottem Georoffy János 
ellen d. 34 Ket deaknak attam hogy Reya hyttak az Re-
latoriara f 1 [Kv; Szám. 4/XX. 28]. 1590 k.: az mint az 
hiwatalbannis megh denotaltuk az Incatt(us) Nem tuda-
tik honnegh Indultatwa(n) . . . Eot fiátfalwy Jobagio-
mot . . . Kerezturffalwara fogwa be witette [UszT]. 
1736: Decret. Trip, Part 2dae, Titt. 26 . . . világosonn 
expressállya, hogj, minden Hivatalb(an) három dolgot 
kell meg magjarazni, úgymint: a Személlyt, az időt mi-
kor volt, az hejet hol vólt, itt pedig A ő kglme tsak a Dol-
got tészi fel, hogj miért keresi az It; a praecipuumokat 
pedig neghgállya, a mellyek nélkül a Citatoria, az ex-
pressált Titulus mellett nem Stalhat [Dés; Jk 217a]. 
1739: minden Citatiokb(an); vagj Hivatalokb(an), ne-
cessarii expressarí debent: Tempus, Locus et Persona; 
itt pedig nincsen expressalva [Dés; Jk 311a]. 

Szk: ~ alatt per alatt. 1577: az Georg falwiak Igen 
vagiak az erdót, az dolog penig hywatalba vagion 
Teorweny vege zakattaig ne meryek az erdeot vagny se 
elny az hywatal alatt se eok se my [Kv; TanJk V/3. 148a] 
* ~ban vagyon perben van. 1574: myert hogy Elek 

wram, Jobbagynak chelekedetiert horwatt gergely altal 
wolt hywatalban, de hogy mynd azok le zallyanak keo-
zeotteok, Jgere my eleottwnk Elek wram horwatt gergely-
nek eggy tyz forint ereo parypat [Somlyó Sz; WLt]. 1577: 
az Georg falwiak Igen vagiak az erdót, az dolog penig 
hywatalba vagion eo kegme Byro vram az feyedelmet 
talallya meg Erte hogi Teorweny vege zakattaig 
ne meryek az erdeot vagna se elny se eok se my [Kv; 
TanJk V/3. 148a] * a ~ leszáll a per megszakad/szűnik. 
1551: az vytezlo lyptay myklostol az QW hwga liptay so-
fyazzony kert volt ozlast katonabaly rezebçl mely p(er)-
nek folyasaba terhen maradÓt lyptay myklos az QW battya 
my kçzykbe zolwan hozok Illyen bekessegre hogy az 
kçwoş pado(n) valo es az hydeg kwdbaly reze fywrt vete 
hwzonnyot (!) foryntik zalagon mykoron meg valta-
na QW maga tartozzék meg bochyatany . . . es Az koztok 
valló hywatal le zallot [Torda; SLt Sub Litt. QR]. 

5. kb. felhivás/szólitás; somaţie; Aufruf/forderung. 
1607: minkett harman ky viuenek hogi Bizonjsagokatt 
mjnd az kett felnek be veónòk my ezertt az hiuatal ze-
rentt el mentjnk Kereztt wr varosaban es az 
mely Bizonjsagakat mj Eleònkbe hiuanak mj azokat az 
Eo igaz hiteók zerentt megh feleltetjnk [UszT 20/351]. 
1611: hjuanak mjnket, egy rezreol az Fodor Marton 
Attjafiaj ., mas rezreol Fodor Marton Relictaja, 
Anna azzonj hogy eo Keozeotteok az Fodor Mártonról 
marat Jókat, meg oztanuk . . . , melj hiuataloknak, enge-
delmesek leue(n), el menue(n), illien kepen procedaltunk 
dolgunkban2 [Kv; RDL I. 90. — aKöv. a részi.]. 1627: 
Mi azért az eo kegiek hivatalliara . . el menven, ott az 
falunak ven embery keozzwl egynehaniat elé hivánk 
[Lőrincfva MT; Told. 21]. 1655: hiva minket . . Szent 
Egyeden8 lakó Nemes es vitezleŏ Gábor Deák Vr(am) 
maga, es felesege Nemes Deák Kata Aszony képeben 
. . . Mi azért az Gábor Deák vr(am) hivatallyát illendeö 
képpe(n) megh tekintvén . . . , el mentünk . . . Szent 
Egyedre [WassLt. — aSzD]. 1724: Hivának minket . . . 
Csegezi Tar Tamás Ur(am), Csegezben8 lakó testvér 
Attyafiaival az végre: Hogy . . . az eo kglmek édes 
Attyokrol devenialt bonumokat osztanok fel 

Mi azért az eo kglmek hivatallyára Comparealvan 
kévánok eő kglmektöl hogy magok jo akarattyábol 

. . . minekünk kezeket bé adván, bennünket autho-
rallyanak és facultalyanak az fen Speciñcalt osztozásra 
[Asz; Borb. I. — "TA]. 1776: miis azért engedelmesek le-
ven az ökegyelmek hivatalára el mentünk . . . Ballo 
Miklós Uram lakó hazahoz [Aranyosrákos TA; Borb.]. 

6. meghívás; invitaţie; Einladung. 1605: Mostannis 
ertwen az Generális giwlesnek mind napiatt, s mind he-
liett es az Nagod8 hiwatalliat, biztató Leweleywel egie-
temben kwldeőttenek ide [Kv; TanJk 1/1. 512 a kv-i 
követek ogy-i ut. — aA fej.]. 1640: semmj valazo(m) 
kgteol elóttem allo kereztsegeról kjcsin leankamnak 
nem jüue kjhez kepest tuthattam volna magamat teob jo 
akaró Uraimnakis hjvatalljokhoz, s mjnd penig az ke-
rezteleo napjanak prefigalasahoz alkolmaztatno(m) 
[Barcsa H; GramTr V. 359 Barcsay Zsigmond Bornem-
izza Pálhoz]. 1784: Midőn . estve . . . Csáki György 
nevezetű jobbágya a Sogora Jakab Pál hivataljára va-
tsorára ment volna Bétában . . . , ki és kik mentek akkor 
Vatsora alat a Jakab Pál házához [Bögöz U; IB vk]. 
1799: én, és Vetsei Sámuel el mentünk a1 nevezett Leány 
hivatalára tollú tépni [Dés; DLt]. 
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Szk: ~ t ad meghív. 1602: valaztottanak eo kgmek az 
Magyar Nemzetbeol az plebanossagnak tiztire es gond-
wiselesere Geochy Pal Vramat az mostanj Schola mes-
tert. Eo kgmek egez varoswl mingyarast az Jdes Vraim 
keozzeol hatot . . . hozza kewldenek salutalnj, kik altal 
az szaz Vraim keozzyben való hywatalt attanak [Kv; 
TanJk I/l . 404]. 

7. (tisztségre, méltóságra való) meghívás; chemare 
(pentru a ocupa o funcţie); Berufung. 1656: egész kará-
csonig continuáltatik a sok követek járása; a mely úgy 
látszik, hogy ő nagysága lengyel királyságra való hivata-
lában fogott lenni [ETA I, 161 NSz]. 1705: T. Sós Fe-
rentz Uram másuvá való hivatala alkalmatosságával 
lőtt végezés a' T. Consistoriumb(an) arról, hogj tisztes-
ségesen maraszszák ő kglmét a' T. Ekklésia nevével [Kv; 
SRE 92]. 7732; 14 Septembr(is) . lött hivatalom M. 
Vásárhelyről Széki Papságra Nzts Redmetzi Márton és 
Balog szabó Pál Vramék által [ArJk 40]. 

Szk: ~ adatik vkinek. 1697: Tiszt: Divini Pal 
Atyánkfiát . . Ecclesiank küldvén Academiában, 
I(ste)nn ŏ kimet boldogul haza hozván az Colosvari 
Refor. Szász Ecclesiában való szolgalatra adassék hiva-
tal, és azon szolgalatban ŏ klme allitassék be [Kv; SRE 
50]. 1720: Tiszt. Tudós Batzoni Mathe Vram(na)k õ 
klmenek a Praedikatori tisztnek s hivatal(na)k ezen Co-
losvari Rf Ecclesiabann leendő exornálasara hivatal 
adatik [Kv; SRE 135]. 1730: ha a' Collegiumban találta-
tik olly becsületes Iffju, ki a külső Templomban a' Can-
torságra alkalmatos volna, annak adossék hivatal [Kv; 
SRE 159] * ~ adat tátik. 1785: (A) negyedik Papságra 
. . a' K. Lonai Ref. Eklesiában Fungens Papnak Tiszt. 
Incze Sámuelnek adattassék Hivatal [Kv; SRE 242]. 
1794: a' Domest. Consistorium maga szabad tettzéséből 
is . . . választotta T. Szilágyi Ferentz Uramat káplán-
nak, és el végezte hogy ö Kgylmének Levél által Hivatal 
adattassék [Kv; SRE 300] * -a van vmire. 1823— 
1830: Én pedig minthogy már a váraljai papságra hiva-
talom volt, ezt a kondíciót8 nem fogadtam el [FogE 270. 
— aA grófi nevelői foglalatosságra való hívásra von.] * 

ad (tisztségre) meghív. 1675: Martius 1. Adtak eő 
Nagoka hivatalt és a' Radnotiak oda való Praedikator-
sagra [PatN 12a. — aA fej. és a fejedelemasszony]. 1710: 
mint hogj az Uraka és az Iffiuság elmeje T. Zilahi And-
rás Uramon nyugodot meg, hogj második Professor-
nak, úgymint Philosophia és Nyelvek tanítására ide ho-
zattassék, és minekünk is közönségesen ugy teczik, ad-
gyunk hivatalt ŏ kegyelmenek [Kv; SRE 113-4. — aA fő-
kúrátorok. A ref. kollégium tanulóifjúsága]. 1723: (Az 
eklézsia) Tiszt Szent Királyi Gerson vram(na)k 
mind éneklesbeli facultasat mind maga ditseretes maga 
viseleset halvan ŏ klmenek rendes hiuatalt ada; ezen hi-
vatalat a Sz. Ecclesianak respectalvan azon vocatiot 
acceptalta [Kv; SRE 148]. 1755: két vagj három nyug-
hatatlan emberek hivatalt adának T. Püspök Borosnyai 
L. János Uram(na)k [ArJk 49—50] * ~ r adó levél meg-
hívó levél. 1728: Balla Peter Uram . . . Tiszt Viski János 
Uram(na)k hivatalt ado levelét el viven . . . valaszt is 
vett . . . a mi hivatalunkat meg egyező valaszt ada [Kv; 
SRE 156]. 

8. kb. megbízatás; însărcinare; Auftrag. 1571: Az ta-
nachbely vraimatis Intik es keryk eo keget, hogy thar-
cyak Magokat az eo k. hiwatalliokhoz [Kv; TanJk V/3. 
39a]. 1591: Ferenczy Andrást kwlte Byro Vram Budara3 

zolga byro hiny attam neky d 12 1/2 Az zolga bironak 
kwltem, miyuelhogy keet dologra lezen hiuatallia attam 
neky d 24 [Kv; Szám. 5/X. 17, — aA közeli Buijános-
óbudára]. 1624: My Nylas Gaspar, Es Gergh Volmanj 
(!) Huteos diuisorok . . . az Bechulletes Tanacz es prae-
fectussunk Bonchidaj Gergelj Vram Commissioiabol 
mentünk Kalaczsuteö Ferencz hazahoz . . Tiztunk sze-
rent való hiuatalunkba(n) Jgi procedaltunk, az mint ren-
del keouetkezyk [Kv; RDL I. 123]. 1677: A' Dézmások 
residentias és állapottyokhoz képest elégséges zálagu 
emberek legyenek, . hivatallyokban való igazán el-já-
rásokra . . . kötelesek legyenek [AC 52]. 1802: Leményi 
Péntek Mihály . . . L Baronissa Bornemisza Anna Má-
ria Aszszony eő Nagyságának . . Legitimus Plenipo-
tentiariussa . . . én Péntek Mihálly emiitett Plenipoten-
tiariusi hivatalomnál fogva . adom által őrőkős Cse-
rébe Hertzeg Moses Urnák a Méltoságos Aszszony 
eö Nga Majorság szántó főlgyit [Buijánosóbuda K; 
JHb VI/28]. 

Szk: ~ a szerint megbízatásához híven. 1610: Latwan 
azért hiwatalunk zerint az Peres Aszonnak teorweny 
szerint walo kewansagat, hiuatalunkat az Igassagot twle 
megh ne(m) tagadhattuk (így!), hanem kewansaga sze-
rint bizonisagra botsatottuk ki [UszT 20/224 Andreas 
Batzoni Senior Sedis Vrwarhely, et Jurati Assesso-
res sedis]. 1619: Kegyelmes uram, én most ebben Nagy-
ságodot nem kémélhetem, hanem az én hivatalom sze-
rént vagy igen jó, vagy igen rossz, de Nagyságodot énne-
kem mindenekről certificálnom kell [BTN 267]. 1722 
k.: En TT a Venerabilis Gőrgényi Tractusnak legitime 
választott Assessora, esküszöm az élô igaz Istenre . . , 
hogj kinek kinek panaszszát, sérelmét hivatalom szerént 
meg halgatom, fel veszem [GörgJk 76] * ~ t ad megbí-
zást ad. 1585: Atta Biro vram Ăz varos eleibe minemeo 
Nehez perey volnanak az varosnak Es procuratorok 
kellenenek azoknak gondvisselessere . . . Az it való pro-
catorok feleollis Biro vra(m) tanachaűal egie(te)mbe vé-
gezzenek, es Aggianak hiuatalt Nekik, Amint leg Jo-
ba(n) tuggiak [Kv; TanJk I/l . 5] * eljár tisztében és 
~ában. 1600: Palastos Jstwan es Jeney Jstwan az eo igaz 
lelkek esmeretekre valljak, hogy eok az hywatalokban es 
tiztekben hywen az varosnak valaztasa zerent minden 
effele dolgokban zorgalmatoson el eogyekeztek Jarny 
[Kv; TJk VI/1. 480]. 1675: Csik Csicsai Udvar haznal 
lévó jobbagiomnak, s Biram(na)k Farkas Matenak Inst-
ructioia . Tisztedben, s hivatalodb(an) szorgalmato-
son el iárván, mindenek felet káraimot tavoztasd [Borb. 
I Petki János ut.]. 1736: Hadnagy Atyánkfia ó kglme a 
Ret kerülőit vagj adigállya hogj a Rét őrizéséhez szor-
galmatosabban lássanak, és a kártévő marhákat bé-
-hajttsák, ha pedig tisztekben és hivatallyokb(an) szor-
galmatosabban el-nem jarnak tehát Hadnagj Atyánkfia 
ő kglme hozassa bé őket a Malé-pasztorságok mellől is 
és veresse kalodab(a); mivel hogj fizetéseket fel-vették és 
szolgálni nem akarnak [Dés; Jk 464b] * kitelik ~ a lejár 
megbízatása. 1823—1830: A prorektor maga személyé-
ben . . . nem pereltethetik, hanem ha hivatalja kitolt 
[FogE 232]. 

9. hivatás; vocaţie; Beruf. Szk: fejedelmi 1662: 
Valának fejedelemnek3 inaugurálásakor, fejedelmi hiva-
taljába való beállításakor három fia: György, Zsigmond 
és Ferenc [SKr 145. — aI. Rákóczi György] * papi 
(szent) ~ a. papi hivatás; vocaţie pentru preoţie; Prie-
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sterberuf. 1815: az Enyedi Kolégyomban Tanulását di-
tséretesen folytatott és végzett Ifjú Körösi Sándora ezen 
kolégyomban Censurát adván, nállam magát az aránt, 
hogy a' Papi Sz. Hivatalra készül . . . reversalta [Ne; 
NylrK XII, 139. — aKörösi Csorna Sándor]. — b. pap-
ság; preoţime; Priestertum. 1713: (Popa Mihailának) 
első felesege meg holt, annakutánna ujjab házasságra 
adván magát Papi hivatallya az ö rendek szerént meg 
csorbásadatta [Nagynyulas K; TK1. — aA gk és gkat pa-
poknak csak egyszer szabad házasodni]. 

10. funkció; funcîie, serviciu; Funktion. 1648: Kará-
csonyfalván lakó János pap, tizen egj falu beli oláh eccle-
siáknak esperestje, tanála megh bennünkeõt alazatos 
könyörghése által, adván értésünkre, hogy abbeli hiva-
tallyától mégh addigh az mostani conditiok szerint leve-
le nem lévén, az Wladika gyakorta megháborgatná tisz-
tében, el szaggatván egymástól az falukat az reghi szo-
kás ellen [Lupas, DocIstTrans. 238 fej.]. 1677: a' kik va-
loságos igassággal Praedikátori, s' Mesteri hivatalok-
ban forgolodnak, azoknak meg-akadékoztatások, 
háborittatások hogy semmi rendtől ne légyen, ez 
után-is observáltassék [AC 12]. 

Szk: papi (szent) 1710: (Almási uramat) Candi-
dálták és authorálták püspök uramék minden papi hiva-
tal véghezvitelére [SzZs 283]. 1782/1790: (Megkerestet-
tem) az iránt, hogy tennék tanúbizonyságot az iránt 
hogy az ő Klme Néhai Tiszteletes Nagy Áttya a' Szilagyi 
Venerabilis Tractusban a' Papi Sz: Hivatalban szóigált 
légyen [Kraszna/Menyő Sz; Borb. II]. 

11. kb. hatáskör; sferă de acţiune/de înfluenţă; Wir-
kungskreis. 7593: varosunknak legh feob zabadsagat il-
lety hogy idege(n) hatarba leweo Ecclesiasticus Awagy 
Ecclesia Ez Zabad varossy Ecclesianak tiztibe hywatall-
iaba Awathia magat es it Exequal [Kv; TanJk I/l. 215]. 
7677: A' Külŏmbŏzŏ religiokon valo Papok egymás hi-
vatallyában magokat ne elegyítsék [AC 10-1]. 1681: 
mindennemű kezemben forgó és hiuatalomat illető pro-
ventust az eleőmben rendesen adandó dispositio szerént 
administralom s erogalom [CsVh 87]. 1746: az I Uy 
Thordában magát tisztnek hivatallyában elegyítette, és 
propria dumtaxat authoritate p(rae)tensiot formálván 
egy Piczi nevü Czigánj hurubájára reá ment, illjen ke-
mény télnek idejen a czigánjról és gyermekről pokróczát 
le rántotta és el vitte [Torda; TJkT III. 11]. 1764: Keczeli 
Sándor publice mondotta a vármegye tábláján, hogy 
nem viselheti az ispánságot miattam, mert beleártom 
magamat hivatalába . . . Nála bevádolt emberek mel-
lett, látván ártatlanságokat, szólottam, ezzel ártottam 
magamat tisztségébe [RettE 114]. 1765: Azon szavaival 
nem tudom, hogy Semmit is vétett volna Varga György 
Szabaszlai István Uramnak, Sem hogy szolga Bírói hi-
vatallyában turbálta volna [Szépkenyerüsztmárton 
[SzD; Eszt-Mk Vall. 16]. 

12. tiszt, tisztség; funcţie, slujbă; Amt. 1587: megh 
tekintwen eo kgmenek hiuatalliaban zorgalmatos volt 
. . . Zaz f(or)int segitseget Ighirtenek eo kgmek az 
p(rae)dicatori fizetesebe [Kv; TanJk 1/1. 50]. 1598: az 
Tíztwiseleoket intik ew kegek hogi ekedigh walo gond-
wiselesekteol megh ne zewnnyenek, hane(m) zorgalma-
tos vigiazasok legie(n) hiwatalliokban mind addigh mig-
le(n) ew kegmek az wyaban walo valaztashoz hozza ér-
kezhetnek [Kv; i.h. 307]. 1671: Praedikatori hivatalunk-
ra kőtelező juramentumok(na)k formajais erre mutat, 

hogy J(ste)n szerint valo jo dolgokba(n) engedelmesek 
leszünk [SzJk 118]. 1677: hazánknak mostani első ren-
deit, tanácsit, érdemes Tisztviselőit állapottyokban, tisz-
tekben, hivatallyokban, a'kik meg-akarnak maradni, ŏ 
Nagysága meg-tartyaa [AC 25. — a1630-beli ogy-i vég-
zésből I. Rákóczi György fej-i „conditiói" között]. 
7700: A' praescribalt B. szoszollok pro A(nn)o 1700 hi-
vatallyokba(n) confirmaltattanak [Dés; Jk 302a]. 1756: 
az becsületes Chenak sámot [!] adot maga Notariusi hi-
vataljarol ujjabra is meg marasztya az becsületes 
Che azon becsületes tisztsegnek el viselesere segilje a (!) 
Isten tovebra is [Kv; FésCJk 23]. 1790: A Szőllő Biro és 
Eskŭtt választás és ezeknek ezen hivatalra Hittel lejéndő 
kőteledzések nem a Mezőn a'kár holottis hanem vala-
melly Szŏllős Gazdának Házánál mennyen végben 
[Karácsonfva MT; Told 76]. — L. még FogE 89, 96-7, 
133, 141-2, 243-4, 244; MetTr 392; RettE 174-5, 258, 
380; UF II, 652. 

Szk: ~ ű mellé áll. 1797: én már akkor Hivatalom 
mellé állottam vala [Kolozs; Told. 42/24] * foly-
tatja eljár tisztében, fungál. 1702: A die 15 Augusti Tö-
rők Sigmond Atyánkfia Commissariŭskodgjék, us(que) 
ad 15. Septembr(is), akkor Janosfalvi János Attyánkfia 
15. 7bris bé álván, usq(ue) ad 15 8bris continuus-
kodgjék, és ismét váltsa ki Törők Sigmond Attyánkfia 
. . . , et sic per consequens folytassák hivatallyokat egj 
egj holnapig [UszLt IX. 77. 47 gub.]. 1826 k.: Dullok 
eskü formája . . . én ezen nemes Udvarhelyszékben a' t. 
t. Járásbéli Dullói hivatalomat, melyre a* nemes szék 
rendéitől választattam, és rendeltettem hiven és igazán 
folytatom [UszLt III. 48] * követi 'ua.' 1753: Mint 
hogy magok az Felső Lapugyiak . . . hibáson praestal-
ták a Szolgálatott; mellyért hogy indulatoskodot Kraj-
nik uram hivatallyát követte [F.lapugy H; Ks 62/11]. 
1764: (Az özvegy) öszve akart zürni-zavarni mindent, 
míg osztán észrevettük magunkat s őkegyelmére nem 
hajtottunk, hanem gazdai hivatalunkat követtük [RettE 
169] * ~ át prestálja tisztét teljesíti. 1841: Háromforin-
tos temetésnek felét, egy forintosnak harmadát; melye-
ket a nemes céh őkglmekneka meg kíván adni becsület-
tel. Csakhogy őkglmek is magok hivataljakat becsülettel 
prestálják [Dés; DFaz. 38. — aA fazekas legények sírásó 
társasága tagjainak] * teszi. 1746: Az Grohoti Do-
minális Gornyik Pavel János . . . az Incolák(na)k min-
den panaszok nélkült hivataliját tŏtte [H; Ks 62/6] * 
~ a / viseli/viszi. 1691: (A főkomisszárius) mind(en) hol-
napban G(ene)ral(i)s Computust maga jelen létében 
Peragaltasso(n) az Statiobéli Commissariusokkal, és 
kiki hivatallyát mint viseli szorgalmatoson investigállya 
[Kv; Törzs, instr.]. 1789: Ezen Processusban observálta-
tott hogy a* Proc(essualis) Szolga Biro a' maga hivatal-
ját nem egész accuratioval vitte [Szu; UszLt XIII. 97] * 

állít. 1694: Hidvegi István Vr(am) õ klme lévén ed-
dig a' Harangozás(na)k és az Eccla sütő hazainak gaz-
daja, de igen el erőtlenedet . . , azért ŏ klme heljében 
azon hivatalban allitya es valasztya a Tiszt. Consisto-
riu(m) Tolvaj István Urt [Kv; SRE 25] * ~ba lép. 
1769: az Utrizált személyek mig az Utrumb(an) ne-
vezet hivatalokban nem succedaltanak, nem hallatot 
semmi irántak, hivatalba lépvén, azután kezdettek há-
borogni, s viszálkodni a falusiakkal [Bukuresd H; Ks] 
* ~ rű tétetik. 1776: mivel Néhai Tisz. Soos Ferentz 
vram decessussán az Ecclesiasticus rendin valo Do-
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mesticus Fő-Curatorság vacantiaba esett, arra a Hiva-
talra, a régi jo rend szerint, Tisz. Intze Mihály vram, 
mint első Pap . . tétetett [Kv; SRE 232] * visel 
tisztséget visel. 1761: magam is nem mondom hogj aján-
dékon valaki tartoznék Tutori hivatalt viselni [TKl gr. 
Teleki Sámuel kezével]. 1777: Etzken Miklós . . Dobo-
ka Vármegyeben, Küs Budák Nevezetű Faluban Papi 
hivatalt viselvén, ottan meg halálozott [Hsz; BLev.]. 
1794: a kik ezek kŏzzŭl abban az üdŏben Biraki hivatalt 
viseltek és tiszti kŏtelesegek ellen tselekedtek ketzeres 
büntetés alá vonattasanak [Torockó; TLev. 9/26] * 
beáll -ára. 1780/1804: A' Biró és Birák Hivatallyokra 
miként állyanak be? [uo.; i.h. 44] * beiktat -ába. 1866: 
N. T. helyettes esperes Szakács István ur beiktatja hiva-
talába az egyháznak törvényesen megválasztott uj 
papját t. Benedek Pál atyafit [M.bikal K; RAk 259] * 
belső - . 1751: ennek előtte cir 30. esztendőkkel ez Nms 
Somlyai Reformata Ecclesiab(an) Belső hivatalb(an) az 
az Oskola Mesteri szólgálattb(an) szolgált Néhai Botzo-
ni (!) alias Kotza Gergelly négy esztendőkig [Somlyó Sz; 
Borb. II]. 1781: a' Birák és tizedesek, kiknek a' Strásák 
ki álitásában való vigyázásban elég gongyok vagyon, a* 
belső hivatalban lévők, ugy a' Medicus és Chirurgus kik 
lege immunisok . . . a' most rendelendő strásálás series-
siből exemptusok lesznek [Torockósztgyörgy; TLev. 
2/5]. 1794/1795: tapasztalasa a M. Fő Consistorium-
(na)k az hogy a' Belső Hivatalba levő szemellyek 
mellyek a' Papi öltözetbe illetlen gazdaságot követnek, 
és Nemelyek nem Hivatallyokhoz illendő öltözetbe je-
lennek meg sl Kőzőnseges Hellyeken [M.bikal K; RAk 
18]. 1847: a népnek egy része nem jovaslotta az én jelené-
semet, de én éppen nem tartván az elfogatástól, sőt in-
kább azt gondoltam, hogy ha szinte a külső tisztviselők 
el akarnának is foşni, azt fogja mondani mint belső hi-
vatalt viselő főpap , hogy az én ittlétem alatt ne történ-
jen [VKp 156 Varga Katalin nyil. — a„Püspökhelytar-
tó"] * ekleziasztikai - . 1769: (Az ifjak) ez után tsak az 
Ecclesiastikai hivatalra bocsáttatnak [UszLt XIII/97] * 
elbúcsúzik -ától. 1795: Sintzki János . . . Czéh Mester 
ŏ Kglme . a' béli Hivataljátol el-butsuzott [Kv; 
FésCJk 80]. 1814: volt Czéh Mester eő kegyelmek . 
minnyájon magok hivatalaktol el butsuztanak [Kv; 
ACSzám. 30] * eljár -ában a. eljár tisztében. 1582: 
Byrot es polgarokat, kedwert Attiafywsagert Barat-
sagert vagi adomanyert partolasbol sem valaztok, Es 
Ezeknek meg tartasaban, semmynemw Attiafywsagot 
Baratsagot kedwet zerelmet adomant, felelmet es gyw-
leoseget (!) Nem Nezek hanem Igaszan az en hywata-
lomba ely akarok Iarny [Kv; TanJk V/3. 257a a száz fér-
fiak esküje]. 1591: Biro vramnak eo kegmenek legien 
zorgalmatos gonduiselese, hogi az vasarbirak vigiazza-
nak es az Instructio zerent iarianak el hiuatalliokban 
[Kv; i.h. I/l . 164]. 1771: én . . . hivatalomban serényen 
el igyekeztem járni . . . Gyulai István, Monai vacans 
Mester [Monó Sz; BfR]. — b. végzi a maga dolgát. 1703: 
senki el ne fussan, az kik el futottakis mingyárt haza 
viszsza szállyanak. Es ki ki rendes hivatallyabán jarjan 
igazan el, és adgya meg az Istennek az I(ste)nét, és az 
Csaszar(na)k az Császárét [UszLt IX. 77. 68 gub.] * ki-
búcsúzik -ától. 1833: Első Czéhmester Kolosvári Fe-
rentz hivatalából ki butsuzván . . . [Kv; ACLev.] * 
külső ~ világi tisztség/állás. 1769: Meg határozta ke-
gyelmesen Felséges Aszszonyunk hogy három eszten-

dök(ne)k eltelése után senki külső hivatalokra fel nem 
vetettetik . . . ez után tsak az Ecclesiastikai hivatalra bo-
csáttatnak [UszLt XIII/97] * leköszön -árôl. 1873: 
Volt egyházfink Pakai Elek köszönetét fejezi ki az egy-
háznak hogy egyházfinak választották . . innepélyesen 
leköszön hivataláról [Burjánosóbuda K; RAk 18] * le-
mond -áról. 1867: Szabó István gondnok, okul adván, 
hogy mint magános ember házi elfoglaltatásai miatt az 
egyház ügyeinek elég időt nem szentelhet, hivataláról le-
mond [M.bikal K; RAk'261] * leteszi -át. 1774: Tek. 
Rathnotfái 'Sigmond Uram midőn Fő Quartasi Hi-
vatalát letette, újra offeraltatott o kigylmének a' Vice 
Quartasság [Kv; SRE 230] * végbe/véghez viszi -át. 
1731: Szikszai Gombkötő István szegenysege miatt élete 
Taplálására excuralva(n) Tizedessegi hivatallyatt nem 
viheti végb(e), eő kglme helyeb(e) azért Választottuk Ti-
z e d e s e k Fazakas Márton Atyánkfiát [Dés; Jk 418b]. 
7787; (A kalákába) Engemet Gazdának kért vala Siklo-
di Istán hogj a vendégit ültessem le elis mentem a hivata-
lomat én végb(e) vivén . . . az egész vendégeket meg kér-
tük hogj Senki Zenebonát ne indítson [Márkod MT; 
BetLt 7 Marton Máttjás (32) ns vall.]. 1783: Collectalo 
Détsei György eökegyelme midőn maga hivatalát és Ad-
ministratioit igen Ditséretessen folytatta 's véghezis vitte 
volna Számot adván, minden fogyatkozás nélkül talál-
tatott [Zilah; Borb. II]. 

13. szolgálat; serviciu, slubjă; Dienst. 1637: Ez feliól 
megh irtt kett Ezer három szaz es hatuan Eótt jobbagy 
szam kózótt uadnak; kŭlómb kŭlómb fele hiuatalban 
szolgálok ugy mint: Birak N: 48. Kómiuesek N: 5. Fa-
zakosok N: 1 . . . Zakats N. 8a [Fog.; UC 14/42. 161. — 
aFolyt. a fels.]. 1663: En Gőrgenyi Szakácz György es-
küszöm az elő I(ste)nre . . . , hogy az minemő hivatalban 
ugy mint fö Szakacsságban az en kgls Aszszonyomtul 
. . . állitatom abban tehecsiee(m) szerint hiven eljárok 
[UtI]. 1673/1681: Gyaláron* lakó Berivoja Peter . . . 
mivel az Banyaban való foglalatossaga miat Szabadosi 
hivatallyanak nem felelhet mindenkor ugy megh, az 
mint kivantatnek . . . Annakokáért usq(ue) ad benepla-
citum meum kőnnyebségnek okáért az Szabadosi hiva-
taltul avagy szolgalattul fel szabadito(m) [Vh; VhU 
Thökölyi Imre ad. lev. — aH]. 1677: Az Sóvágok 
elébbeni hivatallyokban meg-tartatnak [CC 48]. 1714: 
az Inas(na)k kemeny disciplinat szabtunk eleib(en) my-
hez tartsa magát Inasi hivatallyáb(an) [Kv; ACJk 79]. 
1733: Molnár Péter nevü Jobbágy . . . most Lovászi hi-
vatalban Tartatik [Szilágytő SzD; Ks 17/LXXXV 33]. 
7756; Groff Toldalagi Laszlo Ur eő Ngának Volkány 
Dumitru volt Bátsa mintegy Tizenkét Hetekig vólt 
azon . ember az Ur eő Nga Juhai körül Bátsi hivatal-
ba [Koronka MT; Told. 12/17]. 1793: hogy kotsisi Hi-
vatalban lett volna, az előtt való időkben, beszélleni hal-
lottam tőlle [Angyalos Hsz; HSzjP Moyses Hegedűs 
(26) zs vall.]. — L. még CC 81-2. 

Szk: -át folytathatja. 1737: Nzts Curator Pataki Pál 
Uram és Nzts Exactor Rátz Ábrahám Uram mennyenek 
ki és az Eccla és Collegium Jószágait inventálják 's 
conscribálják, hogy Új Udvarbíró Uram annál jobban 
folytathassa maga Hivatalját [Kv; SRE 165]. 1794: Tisz. 
Verestoi György Uram . kéri . . . Hogy mivel rajta el 
terhesedett betegsége miatt Hivatalát nem folytathatja, 
eddig való fizetését egészen meg hagyván rendeljen 
a' Consistorium ö Kgylme mellé egy érdemes káplánt 
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[Kv; SRE 294] * papi ~át folytatja paposkodik, lel-
készkedik, lelkipásztorkodik. 1809: én Iffjabb Abats 
János . 5ta Augusti bé köszöntöttem és Papi hiva-
talomat folytatni kezdettem [Dés; RKAk 114]. 

14. vkinek szolgálati ideje; timpul de serviciu al cui-
va; Dienstzeit. 1756: Balog Uram Gondviselői hivatal-
yaban az Uraság Economiaja Csökkent Udvar hazai pe-
diglen Pusztulásra jutottak [Drágavilma SzD; TK1] | az 
Uraság Economiaja s: Udvar házai koránt Sintsenek 
abban az Statusban az melyben voltanak az Balog 
Uram Gondviselőji hivatalya előt [Remete Szt; TK1] | az 
Uraságnak két darab szőllője, Balog Uram Gondviselő-
ji hivatalya előt meg adatot munka után jo fejős volt de 
már most az munkája meg nem adattatván el pusztult 
[Sárosmagyarberkesz Szt; TK1 Szászári János (60) jb 
vall]. 1774: (A) Joszágakbol Idegenitetteneké foldok, s 
Terrenumok akár mi uton modon . ., mellyik udvari 
Tiszt Hivatallyaban Idegenittetett ell . ? [KS gub. vk] 
| Az Udvari kortsomákban egyedül csak az udvari Ital 
költé ell, vagy pediglen más idegen Jtalis . . . mellyik 
Udvari Tiszt Hivatallyában kezdődőt ezen Praxis [K; 
KS vk.]. 

15. kb. kötelesség; obligaţie; Pflicht. 1573: eo k va-
rossul keoseg Jowara akarta Az Meszarosokat az eo hi-
watalokban Rendelny, De Nylwan Ellenkezny Akarnak 
az varos vegezesewel [Kv; TanJk V/3. 82b]. 1587: Es-
keggiek megh az be írandó zemely ezekre: Hogy . . . Az 
Biraknak tanachnak, es az Varosnak io parancholatith, 
Weghezesith megh tartia, megh Eorizy, Engedelme-
sen Weszi, zenwedy, Es Izenetites megh beochwllj az io 
zo fogado fiúnak tiszti es hiuatallia zerent [Kv; KvLt 
Vegyes II1/65-6]. 1603: hiŭa mi eleonkbe vgyan Szekely 
Vásárhely Teoreok Istuan az eo igassaganak oltalmaza-
sara ez alat megh irth bizonsagot teorueniel, kit mi az mi 
tiztwnk es hiuatalunk zerint . . . ereos hwttel megh es-
kettwnk [UszT 17/72]. 1645: minden ertelmes es jo 
gonduiseleo czeledes hazi gazdaknak, ez az eö Tisztek es 
hiuatallyok, hogy mikoron az eö edes hazok nepe 
keozzül hazoktul el tauozuan ualami tavoly ualo feoldre 
menni igyekeznek, addigh megh ne indullyanak miglen 
hazok nepenek bizonyos instructiot hagynak [Erdőszen-
gyel MT; Told. la. II]. 1649: a szolga(na)k azaz eo hiva-
talija hogy hasznara vigiazzo(n) inkab, hogy ne(m) ka-
raraa [Kv; TJk VIII/4. 405. — ^ i . urának]. 1655/1754 
k.: Ha valamely Ifjú az Asztalos mesterséget akarja meg 
tanulni . . . olvastassanak eleiben az Inasi hivatalok, 
hogy tudgya magat mihez tartani. Melyek igy következ-
nek; Az Inas az ŏ Urának és Asszonyának minden tisz-
tességes dologba szó fogadó és hü légyen, és az Ura hire 
nélkül sehuvá se mennyen [ACJk 31]. 

16. foglalkozás, mesterség; ocupaţie, meserie; Be-
schäftigung, Handwerk. 1664: Megh tekintven Dancs 
Geőrgynek az kocsissagh hivatalyab(an) immár sok 
időtúl fogva jámbor szolgalattyát . . . Azért azt az 
hazat, kit most felesége után bir, mindennemű ado 
szedes vedes alol ki veszem [Vh; VhU 219]. 1719: Tamas 
Peter azon molnári hivatalba(n) mellyb(e) az Ur 
eő kglme Constitualta igaz hűséggel szolgál [Császári 
SzD; WassLt]. 1760: Azzal megszűnt a hegedűszó. 
Melyet látván nógatták, hogy ne hagyja félbe hivatalát 
hanem húzza [RettE 109]. 1809: minden ujjabb ujjjabb 
Tyrok Statutiojakor . . . mindenféle cseledink *s dolgo-

sink ki hova lehet elrejtvén magokat, hivatallyokat nem 
követhetik [Torockó; TLev. 9/43]. 

17. állás; post, slujbă; Stellung. 1678: En Pologiaj 
Mihalj . . . ezen hivatalomban ugi mind az Desj Ratio-
nistasagban és annak tisztiben minden ream bizatatot es 
bizando dolgokban, melljek ahoz az hivatalhoz . . . tar-
toz(na)k es tartozandok, az én klmes U(ram)n(a)k és 
klmes Aszonjo(m)nak . . . igaz . es hasznot kereső 
Szolgajok leszek [Gyf; KaLt Apor István ir.]. 1733: (A 
főispán) Constitutionk ellen egjik Assessort sem amove-
alhatta hivatallyatol nemis amovealt egjetis [Dés; Jk 
433b—4a]. 1750: Szóiga nélkült nem járhatak, az hi-
vatollyis ugj haza magával loval kel Járnom [Bor-
bánd AF; Ks 83 Borbándi Szabó György lev.]. 1760: 
Azon író Déák midőn a* Titt. Groffné Aszony eŏ Nga 
parantsolattyábol az eŏ Nga Joszágaib(a) akár hová ex-
currált ottan magát mitsoda hivatalb(an) lenni mondot-
ta, Praefectusnaké, vagy Iro Déák(na)k [K; Ks 92 vk]. 
1792: Az Ország nagyobb Hivatallyaira ezen ugy neve-
zett Partiumbol valo alkalmas Személlyek(ne)k alkal-
maztatása [Zilah; Borb. II követi ut.]. 

Szk: ~űrű mehet elfoglalhatja állását. 1582: a* Nótá-
rius dolga legien haladékba lassak mire válik dolga . . . , 
ha hol oly nehezen lezen dolga hog heliere Nem Állhat, 
hiuatalliara Nem mehet, Az vthan eó keghnek gongia le-
zen rea [Kv; TanJk V/3. 253a] * ~ától amoveáltatik ál-
lásától elmozdíttatik. 1777: (Ezek) utoljára nemcsak 
disgustusba estek, hanem hivataloktól amoveáltattak 
[RettE 380] * ~ ától szuszpendáltat vkit állásától felfŭg-
gesztet vkit. 1821: Petelei Stationarius Commissarius 
Csernátoni Sámuel . . a föld népe által administralt 
Naturak bé vételekor és ki adásakor a' Föld népét nagy 
mértékben károsittya . . . , kötelességemnek szoros vite-
le arra kénszeritett, hogy az írt Stationalis Commissa-
riust Hivatalától ezennel Suspendáltatni rendeljem 
[Szászrégen; TLt Praes. ír. 65/1827-hez Bethlen Imre gr. 
aláírásával] * ~ rû mehet. 1808: A* kik(ne)k Nemze-
tünkben annyira valo tehettségek van, igyekezzenek ugy 
taníttatni gyermekeiket, hogy ha Nagyobb hivatalokra 
nem mehetnének is, leg alább Udvari Tisztek lehessenek 
[Kemény, CollMss XXX. Varia XII]. * ~ r visel. 1700: 
Meltosagos Groff Altoijai Apor István Ur(am) eő Nga 
Gratiajabol viseltem azon hivatalt8 [BfR. — a A dési har-
mincados racionistaságot]. 1765: Nem tudom mikor ál-
lott Bérességre Borsai vramhoz azon Legény, de . . . az 
Apja . . . tsak azért adta szolgálni, hogy ebben ã sok há-
borgó időben katonának ne vigyék . . . Borsai uram 
Szolga Biroi hivatalt viselvén meg oltalmazhattya [Szép-
kenyerűsztmárton SzD; Eszt-Mk Vall. 35]. 1847: akár-
mely tiszt csak addig viseli hivatalát, amig néki tetszeni 
fog, mivel akkor, mikor akaija, lecsapja, s mást teszen 
helyekbe [VKp 188] * beáll ~åba. 1769: Hilibi Gál Já-
nos Ur(am) . . . Vice Directori hivatalra eŏ Felségétől 
tétettetvén, már hivatallyába bé is állat [UszLt XIII/97] 
* elbúcsúzik ~ától. 1737: Gyarmati Szabó János 
Uram maga hivataljátol betsüllettel el-butsúzván . . ö 
Kglme helyébe az Eccla és Collegium Jószágaiban Ud-
varbiroságra avagy, a' mint Kolosváratt szokták hívni, 
Ispánságra bé-állíttatott Nzts Magyarosi Tamás Uram 
[Kv; SRE 165]. 1772: nem régiben el butsuzván sok és 
hosszas betegsége mián . . . László András Uram 
Regius Perceptori terhes hivataltol . . . [Ikafva Hsz; 
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HSzjP] * elmozdít -ától. 1734: a' ki nevezett régiust hi-
vatalától el mozdítottam [Somb. II] * felfliggesztetik 
-ától. 1809: Dersi Procurator . . . mikor igy publice de-
nuntialtatik hogy Hazánk állapattyának Lázzasztá-
saba magát elegyítette volna el nem halgatathatván pro-
curatori Hivatalatol fel függesztetik [Szu; UszLt Com-
Gub. 1655-höz] * kiáll ~ából. 1739: (A rétből) egy da-
rabot adtanak volt Dési Vraimék . . . Závoczki V(ra)m-
(na)k . . . , õ kglme hivatallyábol ki álvána reocupalta az 
néhai Mgs Gubernátor Ur ŏ Exclja [Dés; Ks 28. V. — 
aPraefectusa volt a gr-nak] * ki/lebúcsúzik -ától. 1844: 
az ado vető Biztosokis hivatalaikból ki búcsúznak [Usz; 
UszLt XI. 85/1. 50] | Ali Kir. Biro Ugrón Gáspár és 
Pálffy Elek atyánkfiai az Ölés színén hivatalaikból lebu-
tsuznak [Usz; i.h. XI. 85/2. 61] * kicsapja -ából. 1819: 
Szaboszlai Ferentz Investigator Comissarius a' kit 
Infamiter ki tsapott Hivatalából Királlyi Biztos Groff 
Bethlen Imhre (!) Ur Eő Excellentiája [Császári SzD; 
WassLt] * kiveti -ából. 1807: (A) választott Nótáriust 
maga kötelessége tŏkélletesen való vitelére szorittsák, és 
azokat, kik kötelességeket jól vinni el mulatják, ebbéli 
hivatalyokból vessék-ki [Kv; TLt Közig. ir. 1045 nyomt. 
gub-i körrend. 6668] * lebúcsúzik -ából kibúcsúzik 
-ától * lemond -áról. 1837: egy alkalmatossággal 
meg kérdeztem az Ex(ponen)s Urat miért mondott le az 
Hivataláról, arra azt mondotta hogy inkább szereti fa-
lun gazdáskodni [M. fodorháza K; BetLt 1 Nemes Kis 
Mihállyné Boér Anna (37) vall.] * leteszi -ából. 1837: 
Varga Kata azt beszélette, hogy ő az uradalmi tiszt ura-
kat mind leteszi hivatalukból, s azok csak addig tisztes-
kednek, amég ő akarja [VKp 125]. 

18. (hivatali) intézmény; oficiu; Amt. 7806; Méltóz-
tatik Nd bŏltsŏn által látni hogy nékem hivatalom-
tol hoszszas ideig távul lenni a pubhcumnak kára nélkül 
nem lehet [Mv; DLev. 3. XXIIa]. 1809: (A puskaport) 
tsak az illető Tisztségtől . . . nyert . . . szabadság levél 
mellett kaphattya meg az illető fortificatoriumbéli Hiva-
taltol [UszLt ComGub 1697]. 1821: a Stationalis Com-
missariusság éppen az a Hivatal, amelyben való vissza 
élés, az adozo kőz népnek naponkéntis felettébb Szem-
ben tünö tereh [Szászrégen; TLt Praes. ir. 65/1827-hez]. 
1835: a Tordai erdő fel vigyázati Hivatal [Torockó; 
Bosla]. 1849: egész tisztelettel kívánom felkérni az ideig-
lenes T. Kapitányi hivatalt ne terheltessék . . . jelen 
ügyemet végképpen ellátni [Kv; Végr. Vall. 100]. 1859: 
a' Contractusok tsak annyiba fordultak meg ezen hiva-
tal előtt, a' mennyibe az én jelenlétembe legalizálódták 
[Komolló Hsz; BetLt 4 Sylvester Dávid lev.]. 

Szk: veszteglői - . 1864: a cs. k. veszteklői (: contu-
maz :) hivatal [Tölgyes Cs; GyHn 59]. 

19. -ból. a. hivatalosan; oficial; amtlich. 1801: vala-
ki tészen valamiben akár mi kevés határozást, aztot Tör-
vényesen nemtsak illik, hanem tartozik is hivatalból azt 
ki adni; azon határozást, tulajdon Extractioja alatt 
[Ádámos KK; JHb Jósika Miklós lt]. 1829: közöttünk 
ususba volt eleitől fogva, hogy midőn valami Tiszt Ur 
jött ide hivatalból, annak Szállására vinni, vágni szok-
tunk . . . egy Tsonka Alma, vagy Vatzkor fát [Mezôköl-
peny MT; TSb 48]. — b. din oficiu; amtlich. 1801: Ne-
mes és Nemzetes Kézdi Szent Léleki Jáko László Eő Ke-
gyelmének, nemes Torda Vármegye eg(g)yik Sz: Birájá-
nak illendő betsülettel. Tordán. Hivatalból [Szászrégen; 
TLev. levélcímzésben]. 

Ha. 1610: hivadal [UszT 12a]. 1760 k.: Hivatalljakan 
[Torda; KW]. 1792: hivatalam [Msz; LLt 62/16]. 

hivataladás meghívás; chemare (intr-o funcţie); Beru-
fung. 1592: Plébánost valaztuan, mierthog' az prédiká-
toroknak valaztasa az Plébánost illeti eleozeor, Isten azt 
veghez viuen, wgiekezwnk eo kegmenek az plebanossal 
egietembe tiztesseges hiuatal adásra [Kv; TanJk I/l . 
195]. 1652: Az első praedicatort az eő Collegajnak el bo-
cziatasaba(n), es azok helyeben masoknak hivatal ada-
saba(n) consulalliak es ertelmet vegyenek [Kv; KvRLt 
X. A. 1]. 

hivatalbeli l. mn 1. hivatallal járó, hivatali; de servi-
ciu; amtlich. 1789: az eddig fungált és fungáló Mgos 
Inspector Curator Urak hivatalok béli terheknek 
könnyebbitésére nézve, a* Mlgos Urak mellé még egy 
Inspector fő és két Vice Curatorok tétettetéseket szüksé-
gesnek Ítélte a Mlgos Supr. Consistorium [Kv; SRE 
257]. 1795: Mlgs Groff Czegei Wass Dániel Ur 
Nsgodat Mlgs N: Ertsei Toldalagi Ferencz Urat . . . 
Tiszti 's Hivatalbeli kötelességem szerént általam Tőrvé-
nyesen Readmoneáltattya [T; WassLt]. 1802: Osdolai 
. . . Vass Antal Ur Nemes B Szolnok vár(me)gyenek 
Arendae Percęptora hivataljabèli kötelességére nézve 
Kegyelmeteket . . . Certificaltattya [BSz; BetLt. — 
aKöv. a nevek fels.]. 1805: Mi . . . Tartózó Hivatalbéli 
kőtőleségünk szerént . . . el Mentünk . . . Libánfalvára 
[T; Born. G. XVI/1]. 1835: az Alsó Sinfalvi el pusztult 
Falu Praedialis Hellyének Birtokossai . . . a Felső Sin-
falvi Possessoratust és egész Közönséget — Altalom Hi-
vatal béli Kötelességemnél fogva . . . inhibialtattyák til-
tattyák es modo legitimo admonialtattyák illyen okona 

[Asz; Borb. II. — aKöv. az okadás]. 
2. hivatalból való; din oficiu; aus dem/vom Amt. 

1807: Mélly tisztelettel vagyok . . . Nagyságodnak Hi-
vatalbeli szóigája Kŭrthy Csabay Antal m. pr. Al Szolga 
Biró [Aranyosmeggyes Szt; TSb 27]. 1830: Fő Számve-
vő Hivatalbéli Cancellista Tktes Baranyay Sándor ur 
[Kv; Somb. II]. 

3. szolgálati; de serviciu; Dienst-, vom Dienst her-
rührend. 1823—7830: A négy fakultásbeli ordinarius 
professzorok a mi nagyatyánktól rendeltetett ranggal 
éljenek és a tanácsosok rendében legyenek, hivatalbeli 
régiségek szerint [FogE 234. — aA göttingai egyetemen]. 

4. hivatalnoki; de funcţionar; Beamten-. 1796.š Jó-
szág nélkül sovány élet, az hivatalbéli élet-is, a1 Sz. Isten 
rendeljen kinek kinek Isten ditsosségére való sorsot, és 
álapotot [Koppánd AF; DobLev. IV/760. 2]. 

Ŭ . /n 1. tisztségviselő; cel care are o funcţie de condu-
cere; Dignitär, Beamte(r). 7807: újra meg marasztatta 
Nébb András uratt Ceh Mesternek Kett Esztendeig az 
többi hivatalbeliikett is ugy mind Ts: István Coltsas 
Mestert e (!) Szentesi Sandart Natariusnak [Kv; FésCJk 
81]. 

2. tisztviselő, hivatalnok; funcţionar, Beamte(r). 
1847: Kászoni András . . . a Kortsomába meg részged-
vén (!), és ottan minden igaz ok nélkül, Szolga Biránkat 
Kapitányt és az egész Hivatalbélieket rutul le motskolta 
[Kv; ACLev.]. 

hivatali 1. a megbízatással/tisztséggel járó; de servi-
ciu, ín legătură cu serviciul; amtlich, beruflich. 1792: 
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(Azokban az ügyekben) valamellyek az egész Ország 
Városunk Boldogságára láttatnak lenni, azok-

ban el botsatott követeink a tiszta igaz és jo Lelki es-
méret szerint tŏllŏk lehető s ki telhetőképpen munkálód-
ni tartózó Hivatali kötelességek lészen [Zilah; Borb. II 
ogy-i követek ut.]. 1847: Hivatalosan meg Keresvén 
bennünket ., mint Tized, elől Járóit Kivánatjok-
ra, miis Hivatali Kötelességünknél fogva adgyuk ezen 
Hiteles bizonyítványunkat [Kv; ACLev.]. 

2. állással/hivatallal járó; de serviciu, legát de o func-
ţie; amtlich. 1813: bé menvén hivatali kotelessegemnél 
fogva a betsületes füsüs Czéh Gyűlésibe ., meg kíván-
tam visgalni ezen Czéhbéli Czéh mestereknek számadá-
sait Jánosi György Commercialis Commissarius 
[Kv; FésCJk 82]. 1843: Müa is hivatali Kötelességünk-
nek eleget kívánván tenni . el mentünk . Egerbe-
gyen egyikünk Fejér György házához [Mv; Tolvaly lev. 
— aMVásárhelyi Galgoczy Benjámin és Haraji Fejér 
György Torda vármegye hites Assessorai]. 

3. hivatalos; oficial; offiziell, amtlich. 1847: (E) di-
cséretre méltó hivatali eljárást további intézkedés végett 

bátorkodom excellenciádnak bejelenteni [VKp 151]. 
1850: az illeték köteles hivatali irományokat Csak sza-
bályszerű dijjas papírra (: stempel papír :) írva kötelez-
tetnek bé venni v(agy) ki adni [Nagykapus K; RAk]. 

4. hivatal beli (vmely hivatal számára való); pentru 
un serviciu/un oficiu; Amts-. 1840: A Papiros malom 

. folytattatik az inventatio és által adatik a Tartomá-
nyi K. Számvevő Hivatali papiros itató papirosnak het-
ven három mázsa [Km; KmULev. 2]. 

hivatallevél 1. idéző; citaţie; Vorladungsschreiben. 
1572: Meg Értettek Biro vra(m) Bezedebeol az hywatal 
Lewelbeol hogi az Espotalhoz valo falwt akarnak ely 
perleny, Eo k. varoswl lg vegeztek rola, hogi Mennel ha-
marab lehet eo Naghoz Ala Mennjenek Tyztesseges 
Ajandekal, eo Naga(na)k kĕneregienek hogi legen kegel-
mes oltalomal [Kv; TanJk V/3. 65b]. 

2. meghívó (levél); invitalie; Einladungsschreiben. 
1605: Erthyk eo kgmek az orzagh gywlesere valo hywa-
tal lewelet [Kv; TanJk 1/1. 512]. 1609: Zeoleosi Ferencz 
Deák viszi az Giulesben valo hivatal leueleket Almasra 
[Kv; Szám. 126/IV. 259]. 

hivatalnok 1. tisztviselő; func|ionar; Beamte(r). 1856: 
oly egyezésre léptem Dánfy Jósef úrral hogy a' kö-
zöttünk fenn forgott pertől elálva a peres helyek egy 
hivatalnok ur előtt szakértők által a ' hely színén . fel-
osztassanak [Koppánd AF; DobLev. V/1399. — aAl-
kalmasint elírás Bánſy h.]. 

2. tisztségviselő; cel care are o ſuncţie de conducere; 
Dignitär. 1855: Ezek után uj hivatalnokok választásá-
hoz fogván . . . választattak Első Czéhmesternek Gilo-
vits Josef más Czéh mest(ernek) Ujfalusi János [FésCJk 
101]. 

hivatalocska állásocska; post mic; kleine Stellung. 
1765: eő kegyelme ezen Fassiomért ujrais meg ne-
heztelheti és mint potens ember . . . hitvány hivata-
locskámban meg ronthat [Borbánd AF; Eszt-Mk Vall. 
316]. 1853: szabadulva hivatalocskám bajaitol, igyekez-
tem . . . dolgaiban el járni [Balástelke KK; DE 3]. 

hivatalos mn meghívott, választott; invitat, ales; 
eingeladen, gewählt. 7692: az Berecztelki Reformat(a) 
Ecclesiának hivatalos Praedicatora Boros István [Msz; 
Told. 22]. 1705: Déés várossá hivatalos magjar Papját 
Tiszteletes Almási István Uramat szidalmazta besteleni-
tette [Dés; Jk]. 

2. hívott, rég fogott; chemat (pentru indeplinirea 
unei atribuţii/funcîii); gerufen. 7777: Mi, ugy mint Er-
délyi János, hűtős Assessor, Csiszár Eotvŏs György, hű-
tős Szám vévo, Fel Vinczi György, ns Kolosvár várossá-
nak egygyik hütös Szolga Bírája . ez ide alább megh 
irt dologban hivatalos Köz Birák. Adgyuk emlekezetűl 
mindeneknek . a [Kv; DE 2. — aKöv. a részi.]. 7756: 
Mi Bedei Kővesdi Josef nemes Mar(os)szek(ne)k hi-
tes Assessora, és Havadtői Huszár Sámuel, és Al 
Dobolyi Gódri Benedek, mind hárman ne(me)s 
Emberek az alább meg irando dologb(an) hivatalos kőz 
Birák; Adgyuk emlekezetre mindeneknek a [Kp III. 
136. — aKöv. a részi.]. 

3. vkinek szolgálatával, állásával v. tisztével járó; de 
serviciu, legát de serviciu; dienstlich, beruflich. 
1669/1726 k.: ki ki Istenhez valo kőtelességeről megem-
lékezvén minek előtte hivatalos munkájára menne, an-
nak előtte eő Felségét szolgállya az szent Gyülekezet-
ben, vgy mennyen osztán munkájának végben vitelére. 
Kihez kepest a Prédikátorok is igyekezzenek idején jó 
reggel könyörgést tenni, estére penig nap menéskor, 
hogy ugy a dolog tévő emberek mind a kétzeri kŏnyõr-
gésen jelen lehessenek [Dés; Jk 2]. 1675: Minden dol-
gokban Istent hivan segitsegűl, az utan hivatalos dol-
gaidban) szorgalmatason el iary [Borb. I Petki János: 
„Csík Csicsai Vdvar haznal lévó jobbagiomnak, s Bi-
ram(na)k Farkas Matenak Instructioja"]. 1682: Paran-
csollyuk azért k(e)g(e)l(me)se(n) . rendelesŭnk effec-
tualtatását, maga tekinteti, s hivatalos Authoritasa sze-
rént kivantato assistentiaval promovealni el ne mu-
lassa [Borb. I fej.]. 1684/1844: Midőn volnánk Szász 
Szebena városában . nemzetes Vajda Péter Ur Huszt 
várában lévő hivatalos foglalatossági miatt mostan jelen 
nem lehetett személlye szerint [TSb 52. — aNsz]. 

4. hivatali; de serviciu; amtlich. 1807: Hivatalos kö-
telességemnek eleget akarván tenni . . intem Nagysá-
godat, hogy a panaszt hova hamarább orvosolni 
tarcsa Törvényes Kötelességeknek Hivatalbeli szóigája 
Kürthy Csabay Antal m. pr. Ali Szolga Biro [Aranyos-
meggyes Szt; TSb 27]. 1833: Melj kénáltatásnak módja, 
és rendi, hogy mindenekbe ezek szerént vitetet lé-
gyenn végben arról ezennel hivatalos igaz hitem sze-
rinti . bizonyságot teszek [Sinfva TA; Borb. I Foga-
rasi Huszti István ns, a falu hites jegyzője]. 1839: az Exp 
ur a* Kerületi Tkttes Al Ispán Urat Executiora a* ki tű-
zött napra ki fogja hozni, ha csak hivatalos foglalatossá-
gai elnem tartóztatják [Hsz; BetLt 3]. 

5. hivatalbeli, hivatali; de la serviciu, de serviciu; von 
Amts wegen, Amts-. 1844: Dullo Gálfii Sándor maga, és 
több Dullo hivatalos társai nevekben és képiben, ugy az 
ado vető Biztosokis hivatalaikból ki búcsúznak [UszLt 
XI. 85/1. 50]. 1845: az Árvái Szék eddigi tollvivője László 
Ferentz atyánkfia . . . hivatalos működésit tsakis ezen 
Köz Gyűlésig vállalván . . . ajánltatván Széki Elnök Ki-
rálly Biro atyánkfianak, hogy ezen fizetésre az árvái széki 
tolvivőségre végyen fel erre alkalmas egyént [i.h. 85/6. 23]. 
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6. oficial; amtlich, ofliziell. 1809: Nem vehetvén ed-
dig . . hivatalos kérésünkre . . az ide való fogházban 
levő Béla Mojses iránt sem(m)i feleletét 'a Tekintetes 
Nemes Tisztségtől, hogy mitsoda viseletje volt e(n)nek-
elŏtte [Brassó; UszLt ComGub. 1714]. 1813: Minek 
előtte az elveszett Levelek aránt határozás tétetőd-
nék . Néhai Fő Nótárius Ajtai Joseff aanál lévő hiva-
talos és közönséges Leveleket Regestrályák [Kv; RLt O. 
3], 1841: Megyei Al Ispány Pataki Dániel . . hivatalos 
át Írásában Darvas Jánosnak hamis levél készittéséert 
fiscaliter való prosequaltatását kéri [Dés; DLt 830d]. 

7. kb. (hivatalból) kirendelt; delegat (din oficiu); 
(von Amts wegen) bestellt. 1736: Tisztarto ur(am) 
Szimion Mizgátt . . . ketzer vagj háromszor azért űtette 
eger fa Paczával, hogy valami Tőrvenyes igazitas(na)k 
kelletvén lenni, ŏ is hivatalos ember volt és a parancso-
latra nem akart Compariálni [Récse F; JHbT]. 

II. ſn 1. meghívott személy; invitat, persoană invitată; 
Eingeladene(r). 1746: az hivatalasak közül Hers Paszkul 
be jővén minden ok nélkűlt a Feleségemet tépni kezdette 
a főre valojátis le szakasztotta [F.lapugy H; Ks 62/11]. 
1764: temettetett a szegény Décsei Zsigmond bátyám 
Borsán3 . Décsei Zsigmondné nem ugy viselé ma-
gát, mint keserves személy, hanem majd mint meny-
asszony Szombaton estve bokrétákat kötött s ugy 
küldözte az elérkezett hivatalosoknak [RettE 169. — 
aK]. 

2. tisztségviselő; cel care are o funcţie de conducere; 
Dignitär. 1823—1830: (Nsz-ben) voltanak akkor az or-
szág főrendjei . mert akkor tétettek a sok camerariu-
sok, consiliariusok és más nagy hivatalosok [FogE 61]. 

III. névszói, ill. igei-névszói áll-i haszn-ban; cu funcţie 
de predicat nominal, respectiv nume predicativ; als no-
minales bzw. nominal-verbales Prädikat: 1. (meghí-
vott; invitat; eingeladen. 7600; Teutsch János . . . vallia 
Az Zamwetesben Nem volta(m) hywatalos de mindazal-
tal talalkoztam vala oda menny thwdom hogy forga az 
itben való Adossagy feleol Kis Casparnak dolga [Kv; 
TJk VI/l. 51 ÍJ. 1621: My Gerg (!) Volman, Caspar 
Schnejder Treppiger. Endres Hermán. Lakatos Georgy, 
Aczy János, es Hannes Éppel Colosuarj huteos szaz Em-
berek, ez ide ala meg irt dologban hivatalosok leue(n), 
adgiuk tuttara mjndeneknek . . . , hogy in Anno 1621 
dje. 22. Septemb. hiua mjnket, Crajczar András Vram eo 
keme az maga hazahoz [Kv; RDL I. 13]. 1630: maraz-
tam hogj fekegiek le az en hazamnal, de nem marada 
azt monda, hogj el megien bizony mert hiuatalos másua 
[Mv; MvLt 290. 204b]. 1712 k.: midőn volnánk hivata-
lasok . . . az Császár eő Felsége Bányász cziganyinak 
Vajdájitol, készek valánk . . . az alattak lévő hites és sza-
bad Bányaszakat az előnkben ki adatott utrumnak té-
nora szerint erős hittel meg esketni [Törzs]. 1769: Mi 
alább irt Nemes Személlyek, kézen fogott köz-Birák . . 
lévén mi Személlyesen hivatalosok . Dobollyi Joseff 
Uram, és Testvérei Dobollyi Pál, és Mária eó kegyelmek 
által, exhibealanak Minékünk kezűnkben egy magok 
kőzött egyenlő akaratból . . . observalando Divisio-
nalist [Ne; DobLev. 11/407]. 1829: Ugy tudom hogy 
Tkts Kontz Ur, a Testamentom meg írására a Néhai Úr-
tól hivatalos volt [Szászváros; BetLt 2 Kálmány Dániel 
páter praesidens (49) vall.]. 

Szk: ebédre 1735: egy alkalmatossággal hivatalos 
lévén . . . Teleki Páll Vram eő Natsaga Berkészre Ebéd-

re Vicse (!) kapitány Katona Mihály Vram eo kgyl-
mehez . . . magam is . . . által késirtem [Drágavilma 
SzD; TK1 Csuka Kosztán (48) jb vall.] * lakodalomra 
~. 1621: Az Angialosi János Jteleo mester Vram leanja, 
meniegzeje lakodalmara eo kemek Tanaczul hivatalo-
sok leue(n) . kuldeottek Meggies faluara Aiandekban 
egy ezüst pohart [Kv; Szám. 15b/IX. 225] * vacsorára 
~. 1633: eő is hiuatalos uolt csak akkor Philep Marton-
hos\ az' vacs'orára [Mv; MvLt 290. 118b]. 

2. 1595: 10. May Iffiu Zigyartto Balint töb Mes-
ter tarsajual mene feierwara Wrunk ö fge miiere hiuata-
los leuen [Kv; Szám. 6/XVIIa. 62 ifj. Heltai Gáspár sp 
kezével]. 

Ha. 1821: hivatalas [Kövend TA; Borb.]. 1842: hiva-
talas [Kv; KmULev. 2 Verestoy Cseri Farkas szb kezé-
vel]. 

hivatalosan oficial; amtlich. 7807; a Sombori Mlgos 
és Tekintetes Birtokosoknak hivataloson ajánlom, hogy 

a Geometra munkája jutalmát ki fizetni ne terheltes-
senek . . . Josintzi mp Fő Biro [M.nagyzsombor K; 
Somb. I]. 1813: a Mlgs Urat hivataloson meg találni el 
nem mulatom [Mv; Ks 68. 48. 32]. 1814: kívántam a' 

. . Magistratust hivatalosson meg keresni [Dés; DLt 
l 18]. 1840: A Nemes Város Aranyosi Malma Gáttyán le 
botsátott Tutajok vámjáról jött bé husz Rhforint 
Negyven Nyoltz Krajtzár Conv. Pénzben, hivataloson 
bizonyítom Bölöni D: Joseff mp. all Orator [Torda; 
TVLt 1468]. 

hivataloskodás hivatali működés; activitate de servi-
ciu; amtliche/Amtstätigkeit. 1844: Énis Dullo valék, 
. . . Dulloságom ideje alatt . . . járásomhoz még három 
Falut csatoltak, s nékem azokbais a hivataloskodást kö-
telességemmé tették | a Rendek . . köszönetet Szavaz-
nak eddigi szeplőtlen hivataloskodása iránt [UszLt XI. 
85/1. 50, 85/2. 62]. 

hivataloskodási tisztségviselési; de îndeplinire a func-
ţiei; amtierend. 1868: a gondnok és egyházfiak hivata-
loskodási ideje kitelt [M.bikal K; RAk 266]. 

hivataloskodó I. mn care este in funcţie/serviciu; fungi-
erend, dienend. 1825/1859: Méltoságos Bydeskuti Ká-
roly úrfi és mélt: Bartha 'Su'sánna kisasszony . . . a há-
zassági életre összeköttettek, hivataloskodó lelkész Be-
nedek Áron altal [Nagyborosnyó Hsz; Végr.]. 1835: Hi-
vatalaskodo Vármegye Tisztjei [Zsibó Sz; WLt]. 

II. ſn tisztségviselő; demnitar (cel care are o funcţie de 
conducere); Dignitär. 1850: (Az) ideiglenes törvény ép 
ugy kötelezi a papi hatoságokat és egyes papokat, mint 
akármely más hatoságot, és hivataloskodokat [Nagyka-
pus K; RAk 6]. 

hivatalszolga hivatali tiszt; om de serviciu (într-un ser-
viciu public); Amtsdiener. 1861: Bruckner Márton 
hivatalszolga [Dés; RKAk II. 29]. 

hívatandó 1. hívandó; de chemat, care urmează să fie 
chemat; vorzuladend. 1724: kérének bennünket azon, 
hogj előnkben hivatandó személljekct, meg esket-
vén, . . . fassiojokat Ngtok(na)k, s Klmei ek(ne)k imók 
meg [Ne; DobLev. 1/106. la]. 
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2. megnevezendő; care este specificat; zu benennend. 
7697: (Eladá) Nobilitalt fundussát minden rajta es körü-
lötte lévő épületivel ahoz tartozó eddig hivatott és hiva-
tandó mezei Eŏrŏksegivel [Fog.; Borb. II]. 

hivatás 1. (tisztségre való) meghívás; chemare (pentru 
ocuparea unei funcţii); Berufung. 1671: Hogy minde-
neknek előtte nyilván valóvá tennők Nagodnak Szabad 
akaratunk szerént valo hivatását és acceptálását, arra 
nézve mind az Nagod nékünk le-tŏtt juramentumá-
nak formája, mind a' mi Nagodnak praestált homagiu-
munkat bé irni szükségesnek Ítéltük [CC 12. — aKöv. 
II. Rákóczi György fej-i esküformulája]. 

2. szolgálat; slujbă; Dienst. 1731: Az Lovászokat, 
Kancza Mestert, és nyergelő szolgákat rendb(en) végye, 
és kit kit az maga hivatása szerént szolgáltasson [JF lo-
vászmesteri ut.]. 

3. feladat; sarcină; Aufgabe | kötelesség; obligaţie; 
Pflicht. 1854: nekünk jutott a szomorú hivatás, hogy 
ölelő karjaink közt haldokolni lássuk a' jó anyát, a* drá-
ga szép hazát [ÚjfE 3]. 

hívathat 1. a putea chema (prin cineva); rufen lassen 
können. 1665: igen nehezen hivathattam ide szállásom-
ra, sokat embertelenkedtem vele [SzO VI, 296]. 1731: Én 
mostis hivathatak becsületes assessorokat és az szol-
gabirot, mert most örömest el jűnek mert nemelyek(ne)k 
azok közülis nincsen mit egyenek [Pálos NK; Ks 83 
Géczj László lev.]. 

2. 1593: eo kgmek tanachul plena authorit(a)te hy-
wathassanak valazthassanak bizonios Zemelieket ven-
segeket az Zaz vraima keozzwl Vrunkhoz ezen dologh 
mellet essedeznj [Kv; TanJk 1/1. 215. — ^ i . a százem-
ber, centumvirekj. 

bívatik 1. a fi chemat; gerufen werden. 1842: Mü . . . 
amidönis hivatva lettünk volna Bözödön a Vas Pál 
uram Nemes Lakó házához az holotis levála előt-
tünk . . . N: Vas Mihály . . . 60 az az hatvan m. forinto-
kot [Bözöd U; Borb. II]. 1847: a mikor is hivattva let-
tünk volna . . Bözödön Az Armális Kontz Istvánné 
Nemessi Lakó Házához . [uo.; i.h.]. 

2. meghívatik; a fi invitat; eingeladen werden. Szk: 
ebédre 1754: ha valahova ebédre hivatott is el 
nem merészlett igirkezni mig . . . felesége fel nem fo-
gadta, hogy ottan nem fogja czirmolni és gazlani [Altor-
ja Hsz: HSzjP Catharina Márton (15) vall.]. 

3. idéztetik; a fi citat; vorgeladen werden. 1783: Azt 
sem tudom, hogy akkoron ki Házában hivattak vólna a 
Tanuk [Perecsen Sz; IB]. 

Szk: törvénybe 1780/1804: ha valaki Törvényes 
processust akar más ellen indítani, az előtt nyoltzad 
nappal . . . vagy írott vagy Verbális Instructioval hivas-
sa meg tudván, miért hivatott Törvényben, készüllyön a' 
bé felelésre [Torockó; TLev. 41]. 

4. neveztetik; a fi numit; genannt werden. 1603: 
mind az ket fel peresek laknak It wd<uar)hely Zekben, 
melj hiuatik Kerezturj fiu Zeknek [UszT 17/3]. 1692: 2 
Haz . . . őreg ebedlő Palotanak hivatik [Görgénysztimre 
MT; JHb Inv.]. 1746: a' Falu erdeje, a' mely is vulgo 
Szarkás Tővissinek hivatik [Vadasd MT; EHA]. 1776: 
igazan hivatik most a szegenjség szegénjségnek mivel olj 
szegénj hogj nem hogj zatsko Penzre Zatsko Pénzt tehet-

ne de meg fotra fotot se tehet és Falatra Falatot az szája-
ban mivel nagjobb resze(ne)k maris nintsen hogj mit 
égjék [Négerfva SzD; BfN Bánfi Péter lev.]. 1781: más 
néven nemis hivatnak, hanem kŏrnyŏs körül Gaz reznek 
[Gyszm; DE 3]. — L. még KHn 270; RettE 420. 

hívatlan 1. hívatlanul; nepoftit; ungerufen. 1584: Ta-
kach Jeremiás vallasa . . . az giermeknek laba talpa fel 
fordulwa(n) es ki tekeredwe(n), ez Azony hiuatla(n) oda 
me(n)t, es eordeoghy hatalmawal illien veszet Niaualiat 
vgy hozot chak harmadnapra helire hogy semmit a1 gier-
meken tizta epp testnel Ne(m) esmertek [Kv; TJk IV/1. 
259]. 1685: Januarius 21. Áz deákok nem jöttek be az 
templomban. 22. Minnyájon kimentek az scholából az 
szamárok, de eodem azon orczával hívatlan viszszapi-
ronkodtak [SzZs 259]. 1729: Alázatosson köszönöm az 
Aszszony gratiaját, hogy méltóztatik az Innepekre ma-
gához hini, mellyet bizony hívatlan is megcseleked-
ném, de . . . mingyárt az Innepek után a csonka hétbe ki 
kell indulnom [Somlyó Cs; ApLt 1 Haller János Apor 
Peteméhez]. 1794: Barátosi Josef uramis hívatlan oda 
jött [Dés; DLt az 1799. évi iratok közt]. 1819: némellye-
keta hívtak a Tisztek, de sokkal többen hívatlan mentek 
[Berkeszpataka Szt; Ks 67. 47. 28. — aA tanúkat]. — L. 
még TML II, 491. 

2. hívás nélkül; fåră să fie chemat, nechemat; ohne 
Ruf. 1623: Zofogadattlanok Ne legyenek az Zolgalatt 
eleótt zokasok zerent ell ne buyanak hyuatlan ky ky az 
Eo hetibe(n) eleö Jőjeőn [Törzs. Bethlen Gábor gazd. 
ut.]. 1626: Suki Benedek Uramnak . . . volt egi fejt (!) 
keóteót . . hittel keóteles Jobagia . . . ki . . . hiti melleól 
el szeõkeòt volt mi áltálunk kinala hitivei, hogi vala-
mentŭl hamareb az eő Felge kek gialogj keősziben helye-
ben embert allathata, hívatlan hasza Jeò [Melegföldvár 
SzD; SLt EF. 6. — aA szökött jb]. 

3. meghívatlanul; nechemat, neinvitat; ungeladen/ 
berufen. 1581: Emlekeznek eo kegmek hogy chyak Az 
gywlesbea az My eleink hywatlan ne(m) mentek hanem 
ha egieb dolgok volt Az feyedelmeknel [Kv; TanJk V/3. 
243b. — aOgy-re]. 1590: ne(m) illendeo Coloswary Bíró-
nak hywatla(n) orzagh keozibe Mennj [Kv; i.h. 1/1. 141]. 

hívató 1. hívó; care cheamă; Ruf-. 1814: (Kezünkbe 
adott) Egy, a Sinfalui közönséget a Betsû mellé hivató 
Admonitiorol valo Relatoriat [Asz; Borb. II hiv. Kö-
vendi Létai Péter hütes asszesszor kezével]. 

2. magát ~ a. magát neveztető; care se numeşte; sich 
nennend. 1744: Czifra Szabó János atyafias volt most 
Somlyon lakó és Szilágyi neven magokat hivató Lakato-
sek p(rea)decessorokkal [Perecsen Sz; TK1 Joannes Bír-
ta (50) jb vall.]. — b. ? magát meghívató; care se lasă 
chemat/invitat; sich einladen lassend. 1701: reszeges 
ember birsagos ember volt huzo vono magat hivató em-
ber vala [Bözödújfalu U; Pf]. 

hívatott 1. hívott; chemat; gerufen. 1589/XVII. sz. ele-
je: Ha az miueltetö szemely meg nem alkhatik, sze-
gődhetik ezzel az mesterrel . . . , szabadon más mestert 
hihasson házához . . Mely dologért ez masodczor hi-
uattatott mester megh ne horpasztassek, szidalmaztas-
sék. Mert ha . . . az illien mesterek megh tapasztaltat-
nak, hogi edgik az másik szegeodendeo mivebe nem 
akarna kezét mártani . . . , hanem az eleöszŏr, vagy ma-
sodczor hiuatot mesterre mutogatna, ily szin alat, hogi 
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nem akarna annak ártani vagi az miuet maganak fel 
venni . . . , mindenik mester húszon eőt eőt forintal erōs-
sen megh bwntettessek [Kv; KőmCArt. 15-6]. 

2. idézett; citat; vorgeladen. 1764: Ezek az előnkben 
hivatott Bizonyságok minnyajan laknak Bőgőzben 
[Bögöz U; IB]. 

3. 1697: (Eladja) Nobilitalt fundussát . . . ahoz tarto-
zó eddig hivatott és hivatandó mezei Eŏrŏksegivel 
[Fog.; Borb. II]. 

hívattat 1. hívat; a dispune să fie chemat; rufen lassen. 
1599: Megh ertettek eo kgmek az vrunk eo fllge paran-
chyolattyanak Tenorabol, mith paranchiolion eo felsege 
az hadban való keoldes feleol, eo kgme azer biro 
vram az elebby darabantok keozzeol . azokat hywa-
tassa . . akik keozzeol az hó pénzt fel akariak venny 
[Kv; TanJk I/l . 346]. 1755: némellykor igen Sok Falusi 
Embereket, és Asszonyokot, s Leányokot gyüttetett, s 
hivattatott eo Nsga az Udvarba . ., s Tánczot Csinál-
ván minden Ember tékozlotta a' bort [Gernyeszeg MT; 
TGsz 35]. 1776: ă M. Praepost Ur ezen punctumokat 
subscribáltatni kívánta, . . Groff Lázár . . időt Kért 
magának, hogy másnap nyóltz órakor subscribállya . . 
Hogy a' tett Terminusra mindazáltal nem subscribálta 
. . . azt vélem okának, hogy attyafiai, és tőbb Méltósá-
gok szüntelen ide 's tova hivattatták, és őrizték [GyL]. 
1811: (özv. Bálás Istvánné Dobollyi Mária) ezeket 
mondá: En az Urakat azért kívántam magam eleibe hi-
vattatni, hogy az Urak előtt magam nyilatkoztassam ki 
[Borosbenedek AF; DobLev. IV/941. la]. 

2. behívat; a dispune să fie chemat înăuntru; vorla-
den/hereinrufen lassen. 1595: Hogy penigh ennek 
vtannais ez io rendtartasnak esze Ne vezhessen, Biro 
vram, Minden Ceheket hiwattasson, publicalia eo kgme, 
hogy minden Ceh . vgy vegie(n) be az keozteok való 
Iffiusagban, kik megh hazasottak hogy elseoben Az va-
ros keozibe meg eskeggiek es magat be írassa [Kv; 
TanJk I/l . 251]. 1602: Amikoron biro Vram az Jdes 
Vraimat be hywattya vgyan Akkorra hywatassa az Var-
gha chech mestereket . . . , kiket Jnchenek megh az Zer-
telensegh feleol [Kv; i.h. 410]. 1761: az I. . midón a 
M(a)g(istra)tus hivattotta volna, illetlenül felelni mére-
szelt [Torda; TJkT V. 63]. 

3. idéztet; a dispune să fie citat; vorladen lassen. 
1675: Nemzetes Eōrdógh kereszt Urj Eòrdógh Istuan 
ura(m) . . az melj vallókat mi elónkb(en) Eo kgl(m)e 
hivattata Fw Jspan . uram peczetiuel mi azokat Erős 
hóttel megh Esketók [Doboka; Törzs]. 1684: az melly 
valiokot . előnkbe hivattatott, azokot meg exami-
naltuk[BLt 11]. 

4. ~ j a magát nevezteti magát; a face să fie numit; 
sich nennen lassen. 1711: Ungvári András (: mint gono-
szul mások meg csalasara szerette hivattatni magat, 
noha Leányi neve Ersok volt:) . . . az termeszeinek ren-
di elle(n) férfi köntöst vőtt magára [Kv; TJk XV/1. 68]. 
1731: Keresztes István aufugialván János és Mihálly ne-
vü fiaival laknak Mező Madarason . . . Mihálly . 
Szekelly Sámuelnek hivattattya magát [Kászonjakab-
fva; BCs]. 1757: Néhai Kakuts Mihály pedig bizonyo-
son tudjuk hogy Nms Udvarhellyszékb(en) Füle nevű 
Faluba szökött vólt, és ottan vezeték nevét elváltoztatt-
ván hivattatta magát Szuszékos Mihálynak [Szováta 
MT; IB. jb vallók vall.]. 

hívattatás meghívás; invitaţie; Einladung. 1755: Ma-
rusvásárhelyi frequens gjülekezetb(en) lött 
hivattatásom utánn mikor fungáltam volna ab Anno -47 
ad annum 50nedik, két vagj három nyughatatlan embe-
rek hivatalt adának T. Püspök Borosnyai L. János 
Uram(na)k [ArJk 49-50]. 

hívattatik 1. hívatik* a fi chemat; gerufen werden. 
1662: Boldvai Márton a vezértől hivattatik [SKr 536. 
— Bihari alispán]. 1665/1754: Két Társ legény egy mű-
helyben nem maradhat, ha tsak levéllel nem hivattatott 
[Kv; ACArt. 19]. 1780: nem akarván a' kohokban, és 
Verőkben valaki a* rendelt fizetésért el-menni, az illyen, 
a' kohokba és Verőkbe . ne hivattassék, hanem a' Bi-
rák(na)k deferáltassék [Torockó; TLev. 9a]. 1795: Kő-
telessek lesznek, a mikoron Sertések meg őllettetésére hi-
vattatnak, kinek mikor rendi, az Udvarban bé jönni 
[Déva; Ks 79. 25/17. 1/4]. 1814: Tsiplés idején . . . nem 
hivattattam [Buza SzD; LLt Csáky-per 131. L. 38]. 

Szk: segítségül 1772: De ebben az irtóztató siet-
séggel lenni kellető sóvecturában . . . nem hivattatott a 
mindenható Isten segítségül [RettE 277]. 

2. idéztetik; a fi citat; vorgeladen werden. Szk: pe-
cséttel ~ idéző-levéllel megidéztetik. 1784: a mely valló-
kat a Nevezet Exponens Ur az aláb in Scribált (!) petsét-
tela mi előnkben hivattatat mi is azokat . elsōbenis 
meg Eskettük, annak Utánna . . meg kérdeztük [Bögöz 
U; IB. — aA Sigillum Citatorium a vallató-levélbe be 
van foglalva] * szembe 1808/1809: Szembe hivattat-
tak az Udvarhely városi Elol Járok . . ; nem különben 
a bé panaszoltatott Pataki István is [Szu; UszLt Com-
Gub. 1753u.] * törvényre ~ törvénybe idéztetik. 1731: 
hivattassanak . . . az Tőrvenyekre az kiknek Jobbagjok 
vágjon Jobbágjok által, az kiknek nincsen szolgájok ál-
tal [Dés; Jk]. 

3. (meg)hívatik; a fi invitat; eingeladen werden. 
1671: Desi Atyánkfiai ez után privátim gyűlésekre 
Regalissal ne hivattassanak [CC 82]. 1777: Gr. Kornis 
Mihály, úr elkezdette volt a privata életét, de őfelsége 
magához hívatta Jóra hivattatott-é vagy nem, még 
semmit sem hallottunk [RettE 380]. 

Szk: diétára 1671: Az Bánfi Hunyadiak nohajob-
bágság alatt vadnak, de mivel hogy Regalissal hivattat-
nak Oppidum lévén az Diaetara, sok tereh viselések-is 
vagyon, méltónak ítéltetett, hogy mint az tőbb mező vá-
rosok, ugy ŏk-is az nyomnak fel-vételével és követésével 
ne tartozzanak [CC 82] * regálissal ~ fejedelmi/királyi 
országgyűlési meghívóval hívattatik meg. 1662: mivel 
. . . Medgyesi Varosunkba(n) akarjuk az gyűlést ki 
szolgáltatni, akarjuk Kgltek(ne)k ertesere adni. Paran-
czolva(n) k(e)g(ye)l(me)sen szekeben minden rendek-
(ne)k az kik Regalissal szoktak hivatatni, adgya ertese-
re, mind feo rendek(ne)k varosok(na)k, hogy oda Con-
fluallyanak [UszLt IX. 75. 44 fej.]. 

4. (hivatása v. funkciója gyakorlására) elhívattatik; a 
fi chemat (să-şi exercite profesiunea sau funcţiunea); 
(zur Ausübung eines Berufs, einer Funktion) berufen 
werden. 1557: My fogot Bírák . a agiwk emlekezetre 
mindeneknek amy (!) leveleunknek altala, hogy minket 
az ket fel akaratiabol hiuattatunk (!) vala kyralne az-
zony ewbfelsege leueleuel parancholatiaual felseó es alsó 
Borgora , neminemeó kazalo reteknek megé (!) jgazga-
tassara [Beszt.; BesztLt 49. — aKöv. a nevek fels. BN]. 
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1572: Mia mind ket felnek akarattiabol hiwattat-
twnk volna ez dolognak meg latasara es ell igazitasara 
vgy minth fogoth birak [Szság; WLt. — aKöv. a nevek 
fels.]. 1608: My Bonczhiday Gergely, Rodner Lukaczy, 
Giwlaj János, Theolczeres Adam Colos warat hwteos 
Diuisorok, Biro Vram es thanaczy Parancziolattiabol 
hiwatatank, az Szabó lenart fiatol, vgian lenartol Ez 
wegre . a [Kv; RDL I. 83. — aKöv. az ügy előadása]. 
1622: My hwttös Diuisorok . . . hiuatatunk egj felöl az 
mj beczwletes vrunk Boncidaj Gergelj vr(am)tol fellese-
ge Tiburcy Anna Azzonj kepeben, masfeleöl Neeb Mar-
to(n) vramtol fellesege Sophia Azzonj kepeben hogy 
. . . közötök Diuisiot celebrálnánk [Kv; i.h. 119]. 
1719/1751: Midőn hivattattunk volna Nemes Marus 
Székben Süketfalvára az néhai . . Tompái Boros Imreh 
Uram eő Kegyelme Siketfalvi Nemes lakó házához a' 
végre, hogy az eő Kegyelme Fiait és Leányit, az eő Ke-
gyelmétől maradott Mobile, és Immobilé Bonumok 
felett meg edgyeztetnők [DobLev. I/95a]. 1770: Vjj Ne-
metena az Nem Unitus Püspök dolga iránt hivattatván 
ot voltam [Babuca Sz; IB. Volfg. Szároz (60) jb vall. — 
aSz]. 

Szk: becsülésre ~. 1573: Bestercey georgy, Varga laz-
lo, Syweges gergel azt valliak hogy voltak eok hywatwan 
Mynd ket felytwl Beochwlesre az myg Intézték es 
Beochwltek oztottak mind velek volt az Cristamus fele-
sege [Kv; TJk III/3. 108] * prédikátorságra 1710: A 
Reformata Tiszteletes szász Ecclesiáb(an) Praedicator-
ságra hivattatott Melit Simon Uram ŏ kglme [Kv; SRE 
117]. 

5. elhívattatik, rendeltetik; a fi chemat/destinat; be-
rufen/bestimmt werden. 1661: Anno 1661. die 10. Sep-
tembris hivattattam Istentül ez bajos erdélyi fejede-
lemségre [AMN 84]. 

6. összehívattatik; a se convoca, a fi convocat; zu-
sammengerufen werden. 1582: az holnapy Napon . 
az zam vetelre valaztatot Niólcz zemeliek be Gywllie-
nek, Affélét esmeg eo kegmek keozzwlis az Varos keoz-
zwl Niolczan legienek es hivattassanak [Kv; TanJk V/3. 
267a]. 1832: die 8a Novembris teljes communitás hivat-
tatván, az egész gyűlésben az a sérelem és abusus propo-
náltatott, hogy a vetéseket szánszándékos kicsapások-
kal, marhákkal és még sertésekkel is gazoltatják [Árkos 
Hsz; RSzF 154]. 

7. neveztetik; a se numi; genannt werden. 1558 k.: 
Mikor latod az elsç feier vizeth Meg veressedny tegy 
mas receptaculomoth alaya, Melyben Megien arany 
zinç viz, ky hivattatik aiernek [Nsz; MKsz 1896. 286]. 
7580: ez Lab feold nyl zerint Juta arra az rezre ky regon 
hiwattatot es Neúeztetot Keorosy reznek [Pókafva AF; 
JHb XXVI/8]. 1592/1633: Az mely Zanto feoldek, ez 
iden Uetetlenek voltak melyek Niomasnak hiuattatnak, 
mind parlagokkal eggywtt, azok feleol, ez az oztasnak 
seriessea [Gyeke K; Ks 90. — aKöv. a részi.]. 1602: at-
tunk egj darab széna Retet Ferencz kouacznak, (: kj 
mas neuel Sulőstőr Ferencznekis hiuattatik :) [Vaja 
MT; Törzs]. 7626: az Nylas ret vegeben, az mely ret 
bwtŏsnek hiuattatik [Nyárádsztbenedek MT; EHA]. 
1677: Ha mikor Isten oly derekas szűk termésével a' 
gabonának látogattya az Hazát ollyankor . a' mi 
ebéd vékának hivattatik, a' Dézma cséplőknak ki nem 
adatik [AC 51]. 1736: az leánynézés után az leány apja 
két atyafiát elküldötte az legény házához, azok háztŭz-

látóknak hivattattak [MetTr 376]. 1808: Nyir Mezőben 
a Vetés Kapunál, mely Hegenten Csobot kapujanakis 
hivattatott [Szentsimon Cs; EHA]. 1817: ezen Helység, 
mely most Ns vagy Pele Keszinek is neveztetik, ez előtti 
időkben ifjú koromban P. Szarvadnak3 hivattatott, és 
neveztettett [Told. 47 Fork Mihály (95) Sződemeteren 
(Sz) lakó tanú vall. — aPeleszarvad Sz]. 

8. mondatik; a se spune; erklärt/gesagt werden. 
1820: Kálmán György ki töltvén Tsei Ándrás Uramnál 
az Inasi Apród Esztendejét Tsei András Uram és a Be-
tsulletes Cheis szabadnak mondotta . Már Most 
Mester Legennek Hivattatik [Kv; FésCJk 20]. 
1823—1830: Székely Márton csudálatos természetű 
ember lévén, úgyhogy cinikusnak is hívattatott [FogE 
137]. 

hívattató neveztető; numit (care cere să fie numit); 
nennend. Szk: magát ~. 1668: egy Levéli Buda János 
névcl, mostan magát hivattató őrökős jobbágyom, ki-
nek igaz neve édes Attyárol volna Tornya János . . . jött 
volt haza földemre Levélre8 [Radnót KK; Ks 12/IX Ke-
mény Simon panasza. — aLövér MT]. 

hívattatott 1. hívatott; chemat; gerufen, vorgeladen, 
1589/XVII. sz. eleje: Ha az miueltetŏ meg nem 
alkhatik, szegődhetik ezzel az mesterrel ., szabadon 
más mestert hihasson házához az kiuel reme(n)li hogy 
iobban es hasznosban meg alkhatik, szegődhetik. Mely 
dologért ez masodczor hivattatot mester megh ne hor-
pasztassek, szidalmaztassék [Kv; KőmCArt. 15-6]. 
1806: az elünkben hivattatott Tanukot rendes hitlések 
után a' kérdések8 szerént meg kérdezők egyen egyen 
[A.várca Sz; BfR 130/l. — 8Értsd: vk]. 

2. meghívott; invitat; eingeladen, gerufen. 1595: 
Dipsere vitte D. Nicolaus Conradúst, és az Lectorsagra 
hiúattatot D. Mathiast Dipsensist, Markos Lörincz 2 
loaúal [Kv; Szám. 6/XVIIa. l 14 ifj. Heltai Gáspárt sp 
kezével]. 1662: a lengyeleknek bizonyos okokkal valakit 
hini bizonyos volt és szabados, úgy a hivattatott szemé-
lyeknek azon okokat fel nem vállalni magokra szabad-
ságokban állott volna [SKr 360]. 1677: Ország gyűlési 
Sz. György napban celebráltassanak; Kire Regalissal 
hivattatot fö rendek sub poena flór. 200. Jelen legyenek 
mind végig [AC 264]. 

3. 1768: Szebenben hivatatott bé menetelünket nem 
jo vállá [Disznajó MT; LLt Fasc. 71]. 

hívattattatik hívattatik; a fi chemat; gerufen werden. 
1829: a' melly MKőlpényi8 jo hírű Nevü betsűlletes 
Személyek előnkben hivattattattanak, azokat es-
ketnők meg, az előnkben adott kérdésekre kérdeznők 
meg [TSb. — aMT]. 

híven 1. hűségesen; credincios, fidel; treu. 1542: hy-
wen, igazán jamborulis zolgalni akarwnk Nnak es Ngod 
hazanak [Fog.; LevT I, 20 Olah Balas es Mottnoky La-
jos lev.]. 1574: Ional egebet Nem latot hozza hane(m) 
hogi hywen Arwlt zokadalomba mellete [Kv; TJk III/3. 
362c orsolia Barat ferenchne vall.]. 1604: meg paran-
czolya az Erdő Pásztoroknak, hogy hiiúe(n) gondot vis-
sellye(ne)k vjgyazanak [Kv; TanJk I/ l . 478]. 1637: 
ige(n) io szo fogadok legyetek, es azt igen szorgalmatos-
son, hiuen igazan miuellyetek [Thor. 18/5 fej-i rend. a to-
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rockói lázongó bányászokhoz]. 1692: Isten téged ugy se-
géllyen . . . , hogy a megyebíróságnak, szentegyházfiú-
ságnak tisztiben hivatallyában . . . híven és igazán el-
jársz [Kozmás Cs; SzO VI, 432]. 7 7iJ;a Bálványos Var-
allyai Simon István obligalta magáta, hogj . . . a sze-
gény város(na)k hiven szolgál [Dés; Jk 44la. — aProku-
rátorságra]. 1805: (A vincellér) egészszen el takarittá-
sáig a szőlőnek hiven és Serényen munkálódik [Erdő-
szengyel MT; TSb 43]. 1847: (Az erdőket) állítandó 
Pásztorok által, hiven és a leg nagyobb szorgalommal 
őriztessék, pasztoroltassák [Torockó; TLev.]. 

2. 1661: Adassék ez levelem Teleki Mihálynak nekem 
fiamnak, kezében híven [TML II, 18 Teleki Jánosné 
lev.]. 

híves, hűvös I. mn răcoros; kühl. 1723: az etezaka ep-
pén jo hüvés vala | az etezakák pediglen igen hüvések, az 
el mult hétfőn is, ugy ma is ho harmat volt [Darlac KK; 
ApLt 1 gr. Haller János anyósához]. 1735: Az mult he-
ten imitt amott jég esső járt ., az miatt fogott ez az hí-
ves vad idő támadni [Ks Borosnyai N. Márton lev. Nsz-
ből]. 1794: az idők hűvösök [Kővárhosszúfalu Szt; 
TKhf Jakab Gábor gr. Teleki Imréhez]. 1807: igen hives 
őszi szél futt | az éjtzaka . . egy kevés hois esett, egész 
nap szomorú híves idő volt [Dés; KMN 269]. 1847: Ma 
fölleges hives komor őszi reggel van [KCsl 13 Kemény 
Dénes kezével]. — L. még MetTr 364. 

Hn. 1731: A hűves ut mellett (sz) [Impérfva Cs; EHA]. 
1740: vinea hives szőllö dicta [Boroskrakkó AF; EHA]. 
1759: A Hűvestó Dombon (sz) [Lázárfva Cs; EHA]. 
1796: A Hives hegyben egy kevés Gyűmőltses hely 
[Nagykend KK; EHA]. 

II. ſn 1. hűvös hely; loc răcoros; kühler Ort, Kühle. 
1816: hogy pedig a krumpli nállam meg nem fonyadt, az 
abból következett, hogy dologra a' mezőn járván, ottan 
mind hűvesben tartottam [Déva; Ks 116 Vegyes ir.]. 

2. hűvösség (hűvös napszak]; răcoare; Kühle. 1785.š 

Nyegra Bláguj étzaka küldötte Dési szolgáját Dobo-
kára mikor is mondám miért küldöd étzaka Bláguj hi-
szem nappalis el mehet, melyre monda azért hogy híve-
sen inkáb ellehet a Ló [M.nagyzsombor K; KLev. Kosz-
tin Von (29) jb vall.]. 

hívesecske I. mn hŭvösöcske, meglehetősen hűvös; 
puţin/destul de răcoros; ein wenig/bißchen kühl. 1723: 
most esmét . . . harmadnaptol fogva esmét szép üdök 
kezdenek fordulni, de az etezakák hüvesecskék, s kivált 
az el mult etezaka ugyan hűves vala [Darlac KK; ApLt 1 
gr. Haller János anyósához]. 

II. ſn meglehetősen hűvös idő; vreme destul de răco-
roasa; ziemlich kühles Wetter. 1848: estve felé vólt, s hi-
vesetske [Kv; Pk 7]. 

hívesecskén hűtöttecskén; putin răcorit; ein bißchen 
abgekühlt. 1778: (Hasszorulás ellen) itassanak vele hi-
vesetskén sok szőke Savót, főtt Szilva Levet magára 
[MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

hívesen răcoros; kühl. 1778: (Hűsítőnek) a' szép tiszta 
forrás, vagy follyó viz, tsak annyira hívesen, mint nyár-
ba szoktak lenni a' follyó vizek, elég alkalmas [MvÁLt 
Mátyus, ConsSan. gub.j. 

hívesít 1. hűt; a răcori; abkühlen. 1778: Mindenek fe-
lett szükséges a' forró nyavallyában Levőknek az böv 
ital, melly az eö felforrott, süni, rothadt véreket hivesitse 
(: ha van, jó lész fél ejtel mézhez egy dioni Salétromot is 
tenni :), igy a' szájnak kedvesebb, inkábbis hivesitt 
[MvÁLt Mátyus, ConsSan. gub.]. 

2. ~ i magát (árnyékban) hűsöl; a se răcori (stînd la 
umbră); (im Schatten) liegen, sich erfrischen. 1811: Vol-
tak két temérdek Tölgy-fák az erdőbe . . Nem meszsze 
volt tőllök Loknár pojánája s szomszédjok vala a' Bar-
tos Diófája, S mikor őtet a' hév munka melegité Ezek ár-
nyékába magát hivesité [ÁrÉ 163-3]. 

hívesítő hűtő; răcoritor; Kühl-. 1655: Egy bor hwveo-
siteő Réz vanna [Kv; RDL I. 29]. 

hívesség hűvösség, răcoreală; Kühle. 1662: a város tü-
zének sebessége az éjszakai hüvösségben . . a várnak 
minden ártalma nélkül múlhatnék [SKr 588]. 

PP két kiadásában (PP, PPB) is ilyen alakban. 

hívetlenség hűtlenség; infidelitate; Treulosigkeit. 
1717: Ezeket és több homagiális kötelességihez tartozó 
hívségeket, minden diffidentiák és hivetlenségek eltá-
voztatásával, elkövetni, . . . kegyelmeteknek paran-
csoljuk és commitáljuk [SzO VII, 227 gub.]. 

hívó I. mn de chemare; rufend, Ruf-. 1621: Czonka Já-
nos Vízi az Giulesre hiuo leuelet Gialuba Kamuti Far-
kashoz [Kv; Szám. 15b/IX. 227]. 7799: Az Eskűnni hivo 
pecsét ilyen vala [Makfva MT; DLev. 5]. 1823—1830: 
az hívó levelet, melyben meg volt írva az is, hogy a beme-
netelt semmiképpen el ne mulasszam, õexcellájának 
megmutattam [FogE 136-7]. 

II. ſn idéző (személy); cel care citează; Vorladende(r). 
1596: En hiuam teóruenjhez Jantsi Petert hazatol pente-
ken dellest, Zombatra, s nem megyek uala de foszto Em-
reh hyuata Capitan Vram pechetiúel úgy kelle kentelen 
oda menne(m), en valek az hyuo Bartha Istua(n) uala az 
teőruenj [UszT 11/75 Joannes Ferench de Zaldobos pp 
vall.]. 

hívogat a chema întruna; (öfters) rufen. 1704: maa hi-
vogatának holnapra 9 órára az Apor úr teste felett való 
ceremóniára [WIN I, 283. — aNov. 13-án. bGr. Apor 
István erdélyi kincstartó]. 1822: Forro Lajos bé ment 

L. Báró Bánffi Pál Ur eö Nagysága szallására, 
mert egy ügyesetske szoba Leánya vagyon, azzal egy-
mást szeretgették, és az nap, s az elöttis tsak tsalogatta, 
hívogatta magához [Mv; Born. XXXIX. 53 Jos. Bakó 
de Siklós (30) táblai seriba vall.]. 

Szk: egzámenre 1806: el mentünk hívogatni exa-
mentre [Dés; KMN 328] * menyegzőbe ~. 1584: égkor 
hiuogatnak Meniegzeobe [Kv; TJk IV/1. 258]. 

hívogatás chemare, invitaţie; Einladung. 1603: az 
Menniegzeo, awagi lakodalom adas Egi Ebed legien, ti-
zenegi orakor, wgi hogi, az Menniegzeo Nap estin le-
gie(n) az hiúogatas, az ayandek be kwldesis azon nap 
[Kv; TanJk I/l . 446]. 1657: (A fejedelem) mátkámnak 
hazahozását halasztá vélem, egyszeri ugyan végezett na-
pomat is megváltoztatván, noha már leveleimet is az hi-
vogatásra kiküldöttem vala [Kemön. 151-2]. 


